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  تاريخ بغداد

  الجزء األول

ثم الذين كفروا بربھم يعدلون ال يحصى عدد نعمته  الحمد  الذي خلق السماوات واألرض وجعل الظلمات والنور
العادون وال يؤدى حق شكره المتحمدون وال يبلغ مدى عظمته الواصفون بديع السماوات واألرض وإذا قضى أمرا 
فإنما يقول له كن فيكون أحمده على اآلالء وأشكره على النعماء وأستعين به في الشدة والرخاء وأتوكل عليه فيما 

ن القدر والقضاء وأشھد ان ال إله إال هللا وأعتقد أن ال رب إال إياه شھادة من ال يرتاب في شھادته واعتقاد أجراه م
من ال يستنكف عن عبادته وأشھد أن محمدا عبده األمين ورسوله المكين حسن هللا به اليقين وأرسله إلى الخلق 

األمة وكشف الغمة وجاھد في سبيل هللا المشركين أجمعين بلسان عربي مبين بلغ الرسالة وأظھر المقالة ونصح 
وعبد ربه حتى أتاه اليقين فصلى هللا على محمد سيد المرسلين وعلى أھل بيته الطيبين وأصحابه المنتخبين وأزواجه 
 الطاھرات أمھات المؤمنين وتابعيھم باإلحسان إلى يوم الدين ھذا كتاب تاريخ مدينة السالم وخبر بنائھا وذكر كبراء
نزالھا وذكر وارديھا وتسمية علمائھا ذكرت من ذلك ما بلغني علمه وانتھت إلي معرفته مستعينا على ما يعرض من 
جميع األمور با الكريم فإنه ال حول وال قوة إال با العلي العظيم أخبرنا عبد العزيز بن أبي الحسن القرميسيني 

بكر النيسابوري يقول سمعت يونس بن عبد األعلى يقول قال  قال سمعت عمر بن أحمد بن عثمان يقول سمعت أبا
 لي الشافعي يا يونس دخلت بغداد قال قلت ال قال ما رأيت الدنيا 

  باب القول في حكم بلد بغداد وغلته 

ومما جاء في جواز بيع أرضه وكراھته أول ما نبدأ به في كتابنا ھذا ذكر أقوال العلماء في أرض بغداد وحكمھا وما 
فظ عنھم من الجواز والكراھة لبيعھا فذكر عن غير واحد منھم أن بغداد دار غصب ال تشترى مساكنھا وال تباع ح

ورأى بعضھم نزولھا باستئجار فإن تطاولت األيام فمات صاحب منزل أو حانوت أو غير ذلك من األبنية لم يجيزوا 
ض ملك ألصحابھا وأما األرض فال حق لھم فيھا إذا بيع الموروث بل رأوا أن تباع األنقاض دون األرض ألن األنقا

كانت غصبا أنبأنا أبو القاسم األزھري أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي وأنبأنا أبو محمد الحسن بن علي 
الجوھري أنبأنا محمد بن العباس الخزاز قاال أنبأنا أحمد بن محمد بن جعفر أبو الحسين حدثني أبو الفضل جعفر بن 

المؤدب أن أباه لما مات أرادت والدته أن تبيع دارا ورثاھا فقالت لي يا بني امض إلى أحمد بن حنبل وإلى  محمد
بشر بن الحارث فسلھما عن ذلك فإني ال أحب أن أقطع أمرا دونھما وأعلمھما أن بنا حاجة إلى بيعھا قال فسألتھما 

إلى والدتي فأخبرتھا بذلك فلم تبعھا ومنع جماعة من عن ذلك فاتفق قوالھما على بيع األنقاض دون األرض فرجعت 
العلماء من بيع أرض بغداد لكونھا من أرض السواد وأرض السواد عندھم موقوفة ال يصح بيعھا وأجازت طائفة 

وكان غير ، بيعھا واحتجت بأن عمر بن الخطاب أقر السواد في أيدي أھله وجعل أخذ الخراج منھم عوضا عن ذلك 
لف يكره سكنى بغداد والمقام بھا ويحث على الخروج منھا وقيل إن الفضيل بن عياض كان ال يرى واحد من الس

الصالة في شيء من بغداد ألجل أنھا عنده غصب أخبرنا أبو القاسم األزھري أخبرنا أحمد بن محمد بن موسى 
نا أحمد بن جعفر بن محمد بن القرشي وأخبرنا الحسن بن علي الجوھري أخبرنا محمد بن العباس الخزاز قاال أخبر

عبيد هللا المنادى نبأ أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد النيسابوري المعروف بابن القصير نبأ عمرو بن 
أيوب قال سألت الفضيل بن عياض عن المقام ببغداد فقال لي ال تقم بھا واخرج عنھا فإن أخبثھم مؤذنوھم أنبأ أبو 

بن أحمد بن إسحاق الحافظ بأصبھان نبأ أحمد بن بندار بن إسحاق أنبأنا محمد بن يحيى بن  نعيم أحمد بن عبد هللا
مندة قال أنا إبراھيم بن يزداد البغدادي بأصبھان قال نبأنا محمد بن يحيى األزدي قال قلت لعبد هللا بن داود إن لي 

ن الحسن الخالل وأبو طالب عمر بن إبراھيم خالة ببغداد قال اقطعھا قطع القثاء حدثني أبو محمد الحسن بن محمد ب
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بن سعيد الفقيه قاال نبأنا يوسف بن عمر القواس نبأنا محمد بن إسحاق المقرئ حدثني أبو عبد هللا أحمد بن يوسف بن 
الضحاك قال سمعت أبي يقول سمعت بشر بن الحارث يقول بغداد ضيقة على المتقين ما ينبغي لمؤمن أن يقيم فيھا 

ذا أحمد بن حنبل فما تقول قال دفعتنا الضرورة إلى المقام بھا كما دفعت الضرورة المضطر إلى أكل قلت له فھ
الميتة أنبأنا أبو الحسن أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال نبأنا عبيد هللا بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن 

أبا عمران الجصاص قال قلت ألحمد بن حنبل يا أبا  محمد الزھري قال نبأنا محمد بن إبراھيم بن جناد قال سمعت
عبد هللا ھذه أربعة دراھم درھم من تجارة برة ودرھم من صلة األخوان ودرھم من التعليم ودرھم من غلة بغداد فقال 
ما منھا شيء أحب إلى من التجارة وال فيھا شيء أكرة عندي من صلة األخوان وأما التعليم فإني أرجو أن ال يكون 

ه بأس لمن احتاج إليه وأما غلة بغداد فأنت تعرفھا إيش تسألني عنھا حدثني عبد العزيز بن علي الوراق قال حدثنا ب
علي بن عبد هللا الھمداني بمكة قال نبأنا الخلدي قال حدثني أحمد بن عبد هللا بن خالد قال سئل أحمد بن محمد بن 

 يحل لي أن أتكلم في الورع أنا آكل من غلة بغداد لو كان بشر بن حنبل عن مسألة في الورع فقال أنا أستغفر هللا ال
الحارث صلح أن يجيبك عنه فإنه كان ال يأكل من غلة بغداد وال من طعام السواد فھو يصلح أن يتكلم في الورع نبأنا 

حمد بن العباس قاال أبو القاسم األزھري أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى وأنبأنا الحسن بن علي الجوھري قال أنبأنا م
أنبأنا أحمد بن جعفر بن محمد قال وكان مما بقى في كتابي غير مسموع عن أبي الحسن علي بن إسماعيل البزار 
المعروف بعلوية قال نبأنا يحيى بن الصامت قال سأل رجل عبد هللا بن المبارك أين ترى لي أن أنزل من بغداد متى 

نھر الدجاج فإنه في أيدي أربابه لم يغصبوا عليه أحدا أخبرني عبيد هللا بن أبي  ما دخلتھا قال أن ابتليت بذلك فانزل
الفتح الفارسي قال حدثنا علي بن محمد بن إبراھيم الجوھري نبأنا أبو الحسن طلحة بن أحمد بن حفص الصفار نبأنا 

ليس بغداد مسكن ... والتعبد فيه  الزم الثغر... العباس بن يوسف نبأنا أبو الطيب الذام قال سمعت بن المبارك يقول 
أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا ... ومناخ للقارئ الصياد ... إن بغداد للملوك محل ... ... الزھاد 

األصبھاني أنبأنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي أنبأنا مفضل بن محمد الجندي أنبأنا يونس بن محمد نبأنا يزيد بن 
ال سمعت سفيان الثوري يقول المتعبد ببغداد كالمتعبد في الكنيف نبأنا األزھري قال أنبأنا أحمد بن محمد أبي حكيم ق

بن موسى وأنبأنا الجوھري أنبأنا محمد بن العباس قاال أنبأنا أحمد بن جعفر قال حدثني جدي محمد بن عبيد هللا 
أسكنھا فأخرج الزكاة عنھا في كل سنة أذھب في ذلك إلى  المنادى قال قال لي أحمد بن حنبل أنا أذرع ھذه الدار التي

قول عمر بن الخطاب في أرض السواد أنبأنا أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن مخلد الوارق وأبو الحسين 
أحمد بن علي بن الحسين التوزي قاال أنبأنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن ھارون النحوي الكوفي نبأنا أبو القاسم 

سن بن محمد السكوني قال قال أبو بكر محمد بن خلف وھو وكيع القاضي لم تزل بغداد مثل أرض السواد إلى الح
سنة خمس وأربعين ومائة قال الخطيب يعني إنھا كانت تمسح ويؤخذ عنھا الخراج حتى بناھا أبو جعفر المنصور 

 ومصرھا ونزلھا وأنزلھا الناس معه 

 فيه وألي علة ترك قسمته بين مفتتحيه  باب الخبر عن السواد وفعل عمر  

أنبأنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراھيم بن شاذان البزار أنبأنا دعلج بن أحمد بن دعلج المعدل أنبأنا محمد بن علي 
 بن يزيد الصايغ قال أنبأنا سعيد بن منصور نبأنا ھشيم قال أنبأنا العوام بن حوشب أنا إبراھيم التيمي قال لما افتتح
المسلمون السواد قالوا لعمر بن الخطاب اقسمه بيننا فأبى فقالوا إنا افتتحناھا عنوة قال فما لمن جاء بعدكم من 
المسلمين فأخاف أن تفاسدوا بينكم في المياه وأخاف أن تقتتلوا فاقر أھل السواد في أرضھم وضرب على رؤوسھم 

القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر  لم يقسمھا بينھم أنبأنا الضرائب يعنى الجزية وعلى أرضھم الطسق يعنى الخراج و
بن عبد الواحد الھاشمي بالبصرة أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال أنا أبو داود سليمان بن األشعث 

لوال قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنا عبد الرحمن يعني بن مھدي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال 
آخر للمسلمين ما فتحت قرية إال قسمتھا كما قسم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خيبر أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد 
بن الحسن بن أحمد الخريبي بنيسابور قال أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم قال أنبأنا محمد بن عبد هللا بن 

ا ھشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول عبد الحكم قال أنبأنا بن وھب قال أنبأن
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لوال اني أترك الناس بيانا ال شيء لھم ما فتحت قرية إال قسمتھا كما قسم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خيبر 
أنبأنا أبو خليفة قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي قال أنبأنا عمر بن نوح البجلي قال 

حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال أراد عمر أن يقسم السواد فعدوھم 
فأصاب كل رجل ثالثة من الفالحين فاستشار عمر فيھم أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقالوا للناس نايبة 

خبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران المعدل قال أنبأنا أبو علي وال يبقى لمن بعدھم شيء فتركھم أ
إسماعيل بن محمد الصفار قال أنا الحسن بن علي بن عفان قال انا يحيى بن آدم قال أنا بن المبارك عن بن لھيعة 

تابك تذكر أن الناس سألوك أن أما بعد فقد بلغني ك عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب عمر إلى سعد حين افتتح العراق 
تقسم بينھم مغانمھم وما أفاء هللا عليھم فإذا أتاك كتابي ھذا فانظر ما أجلب الناس به عليه إلى العسكر من كراع أو 
مال واقسمه بين من حضر من المسلمين واترك األرضين واألنھار لعمالھا ليكون ذلك في أعطيات المسلمين فإنك 

لم يكن لمن بقي بعدھم شيء اختلف الفقھاء في األرض التي يغنمھا المسلمون ويقھرون  إن قسمتھا بين من حضر
العدو عليه فذھب بعضھم إلى أن اإلمام بالخيار بين أن يقسمھا على خمسة أسھم فيعزل منھا السھم الذي ذكره هللا 

سم السھام األربعة الباقية بين الذين تعالى في آية الغنيمة فقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن  خمسه اآلية ويق
افتتحوھا فإن لم يختر ذلك وقف جميعھا كما فعل عمر بن الخطاب في أرض السواد وممن ذھب إلى ھذا القول أبو 
حنيفة النعمان بن ثابت وسفيان بن سعيد الثوري وقال مالك بن أنس تصير األرض وقفا بنفس االغتنام وال خيار فيھا 

بن إدريس الشافعي ليس لإلمام إيقافھا وإنما يلزمه قسمتھا فإن اتفق المسلمون على إيقافھا ورضوا  لإلمام وقال محمد
أال تقسم جاز ذلك واحتج من ذھب إلى ھذا القول بما روى أن عمر بن الخطاب قسم أرض السواد بين غانميھا 

التي تقدمت بأن عمر لم يقسمھا فإنھا  وحازوھا ثم استنزلھم بعد ذلك عنھا واسترضاھم منھا ووقفھا فأما األحاديث
محمولة على أنه امتنع من إمضاء القسم واستدامته بأن انتزع األرض من أيديھم أو أنه لم يقسم بعض السواد وقسم 
بعضه ثم رجع فيه أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار 

 سن بن علي بن عفان قال نبأنا يحيى بن آدم قال نبأنا بن أبي زايدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال نبأنا الح
بن أبي حازم قال كنا ربع الناس يوم القادسية فأعطانا عمر ربع السواد فأخذناه ثالث سنين ثم وفد جرير إلى عمر 

م لكم فأرى أن ترده على المسلمين ففعل وأجازه بعد ذلك فقال أما وهللا لوال إني قاسم مسؤول لكنتم على ما قس
بثمانين دينارا أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم البغوي قال أنبأنا علي بن عبد 

ھا أم العزيز قال نبأنا أبو عبيد القاسم بن سالم قال نبأنا ھشيم عن إسماعيل عن قيس قال قالت امرأة من بجيلة يقال ل
كرز لعمر يا أمير المؤمنين إن أبي ھلك وسھمه ثابت في السواد وإني لم اسلمه فقال لھا يا أم كرز إن قومك قد 
صنعوا ما قد علمت قالت إن كانوا صنعوا ما صنعوا فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول عليھا قطيفة 

فاحتج قوم بفعل عمر ھذا وقالوا اال تراه قد أرضى جريرا حمراء وتمأل كفى ذھبا قال ففعل عمر ذلك قال أبو عبيد 
والبجلية وعوضھما وإنما وجه ذلك عندي أن عمر كان نفل جريرا وقومه ذلك نفال قبل القتال وقبل خروجه إلى 
العراق فأمضى له نفله ولو لم يكن نفال ما خصه وقومه بالقسمة خاصة دون الناس وإنما استطاب أنفسھم خاصة 

د كانا أحرزوا ذلك وملكوه بالنفل فال حجة في ھذا لمن يزعم أنه ال بد لإلمام من استرضائھم قال الخطيب ثم ألنھم ق
ان عمر رضي هللا عنه أقر أھل السواد فيه وضرب عليھم الخراج بعد أن سلم إليھم األرض يعملون فيھا وينتفعون 

بن أبي بكر قال أنبأنا عبد هللا بن إسحاق البغوي قال بھا وبعث عماله لمساحتھا وقبض الواجب عنھا فأخبرنا الحسن 
أنبأنا علي بن عبد العزيز قال نبأنا أبو عبيد قال نبأنا األنصاري محمد بن عبد هللا وال أعلم إسماعيل بن إبراھيم إال 

ى بن ياسر إل قد حدثنا أيضا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز أن عمر بن الخطاب بعث عمار 
الكوفة على صالتھم وجيوشھم وعبد هللا بن مسعود على قضائھم وبيت مالھم وعثمان بن حنيف على مساحة األرض 
ثم فرض لھم في كل يوم شاة أو قال جعل لھم كل يوم شاة شطرھا وسواقطھا لعمار والشطر اآلخر بين ھذين ثم قال 

ل فمسح عثمان بن حنيف األرض فجعل على جريب ما أرى قرية يؤخذ منھا كل يوم شاة إال سريعا في خرابھا قا
الكرم عشرة دارھم وعلى جريب النخل خمسة دارھم وعلى جريب القضب ستة دارھم وعلى دريب البر أربعة 
دراھم وعلى جريب الشعير درھمين أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا القرشي قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار 

ل أنا وكيع عن بن أبي ليلى عن الحكم أن عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيف فمسح قال نا سعدان بن نصر قا
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السواد فوضع على كل جريب عامر أو غامر حيث يناله الماء قفيزا ودرھما قال وكيع يعني الحنطة والشعير ووضع 
أنبأنا عبد هللا بن لي جريب الكرم عشرة دراھم وعلى جريب الرطاب خمسة دارھم أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال 

إسحاق قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال أنا أبو عبيد قال أنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي 
أن عمر بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد فوجده ستة وثالثين ألف ألف جريب فوضع على كل جريب درھما 

الشعبي ھو المحفوظ ويقال إن حد السواد الذي وقعت عليه المساحة من  وقفيزا قال أبو عبيد أرى حديث مجالد عن
لدن تخوم الموصل مادا مع الماء إلى ساحل البحر ببالد عبادان من شرقي دجلة ھذا طوله وأما عرضه فحده منقطع 

يھا وقع القادسية المتصل بالعذيب من أرض العرب فھذا حدود السواد وعل الجبل من أرض حلوان إلى منتھى طرف 
الخراج أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن شجاع الصوفي قال أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال أنا 
محمد بن عبدوس بن كامل ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة قاال أنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنا حميد بن عبد الرحمن 

مة وما دون حلوان من السواد فھو فيء وسوادنا ھذا فيء أنبأنا أبو عن حصين عن مطرف قال ما فوق حلوان فھو ذ
نعيم أحمد بن عبد هللا الحافظ قال ثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن أحمد بن الليث الواسطي قال ثنا أسلم بن سھل قال 

دا ألن العرب حين ثنا محمد بن صالح قال نبأنا ھشام بن محمد بن السايب قال سمعت أبي يقول إنما سمى السواد سوا
جاؤوا نظروا إلى مثل الليل من النخل والشجر والماء فسموه سوادا أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن الحسين 
األصبھاني بھا قال أنبأنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال نبأنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو 

د العراق إنما سمى به للكثرة وأما أنا فأحسبه سمى بالسواد للخضرة التي في عبيد كان األصمعي يتأول في سوا
النخيل والشجر والزرع ألن العرب قد تلحق لون الخضرة بالسواد فتوضع أحدھما موضع اآلخر ومن ذلك قول هللا 

سواد الليل  تعالى حين ذكر الجنتين فقال مدھامتان ھما في التفسير خضراوان فوصفت الخضرة بالدھمة وھي من
في ظل أخضر يدعو ھامه البوم ... قد أقطع النازع المجھول معسفه ... وقد وجدنا مثله في أشعارھم قال ذو الرمة 

يريد باألخضر الليل سماه بھذا لظلمته وسواده أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل قال أنبأنا إسماعيل بن ... 
بن عفان قال نبأنا يحيى بن آدم قال قال حسن بن صالح وأما سوادنا ھذا فإنا  محمد الصفار قال نبأنا الحسن بن علي

سمعنا إنه كان في أيدي النبط فظھر عليھم أھل فارس فكانوا يؤدون إليھم الخراج فلما ظھر المسلمون على أھل 
س الرجال وسمحوا والدھاقين على حالھم ووضعوا الجزية على رؤو فارس تركوا السواد ومن لم يقاتلھم من النبط 

عليھم ما كان في أيديھم من األرض ووضعوا عليھا الخراج وقبضوا كل أرض ليست في يد أحد فكانت صوافى إلى 
اإلمام قال يحيى كل أرض كانت لعبدة األوثان من العجم أو ألھل الكتاب من العجم أو العرب ممن تقبل منھم الجزية 

ية على رؤوسھم والخراج على ارضيھم فإن ذلك يقبل منھم وإن فإن أرضيھم أرض خراج إن صالحوا على الجز
ظھر عليھم المسلمون فإن اإلمام يقسم جميع ما أجلبوا به في العسكر من كراع أو سالح أو مال بعد ما يخمسه وھي 
الغنيمة التي ال يوقف شيء منھا وذلك قوله عز و جل واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن  خمسه وأما القرى 
والمدائن واألرض فھي فيء كما قال هللا تعالى ما أفاء هللا على رسوله من أھل القرى فاإلمام بالخيار في ذلك إن 
شاء وقفه وتركه للمسلمين وإن شاء قسمه بين من حضره أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عبد هللا بن إسحاق 

ا جعل يعني عمر الخراج على األرضين التي تغل من ذوات قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبيد إنم
الحب والثمار والتي تصلح للغلة من العامر والغامر وعطل من ذلك المساكن والدور التي ھي منازلھم فلم يجعل 

 .عليھم فيھا شيئا 

 باب ذكر حكم بيع أرض السواد وما روى في ذلك من الصحة والفساد  

هللا المعدل قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال أنبأنا الحسن بن علي بن عفان  أخبرنا علي بن محمد بن عبيد
قال أنبأنا يحيى بن آدم قال حدثني الحسن بن صالح قال أبو علي الصفار أظنه عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن 

حيرة فإن لھم عھدا أنبأنا مغفل المزني قال ال تباع أرض دون الجبل إال أرض بني صلوبا وارض ال عبد هللا بن 
الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عبد هللا بن إسحاق البغوي قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال نبأ أبو عبيد قال أنبأ عباد 
بن العوام عن حجاج عن الحكم عن عبد هللا بن مغفل قال ال تشترين من أھل السواد إال من أھل الحيرة وبانقيا واليس 
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د فأما أھل الحيرة فإن خالد بن الوليد كان صالحھم في دھر أبي بكر وأما أھل بانقيا واليس فإنھم دلوا أبا قال أبو عبي
عبيد وجرير بن عبد هللا البجلي على مخاضة حتى عبروا إلى فارس فبذلك كان صلحھم وأمانھم ويروى عن الحسن 

وة وھو مذھب مالك بن أنس وجاء عن بن صالح بن حي إنه رخص في شراء أرض الصلح وكره شراء أرض العن
مجاھد بن جبر في أرض العنوة نحو ذلك أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزار قال 
أنبأنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي قال نبأنا علي بن حرب عن سفيان بن عيينة عن بن أبي 

افتتحت عنوة فاسلموا قبل أن يقسموا فأموالھم للمسلمين أنبأنا محمد بن أبي نصر  نجيح عن مجاھد قال أيما مدينة
النرسي قال حدثين جدي علي بن احمد بن محمد بن يوسف القاضي بسر من رأى قال أنبأنا إبراھيم بن عبد الصمد 

بأرضه وماله وأما أھل  الھاشمي قال أنبأنا أبو مصعب عن مالك بن أنس قال أما أھل الصلح فإن من أسلم منھم أحق
العنوة الذين أخذوا عنوة فإن من أسلم منھم أحرز له إسالمه نفسه وكانت أرضه للمسلمين فيئا ألن أھل العنوة قد 
غلبوا على بالدھم وصارت فيئا للمسلمين أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبانا عبد هللا بن إسحاق قال أنبأنا علي بن 

بو عبيد قال حدثني يحيى بن عبد هللا بن بكير قال قال مالك كل أرض فتحت صلحا فھي ألھلھا عبد العزيز قال نبأنا أ
محمد المعدل قال  ألنھم منعوا بالدھم حتى صلحوا عليھا وكل بالد أخذت عنوة فھي فيئ للمسلمين أخبرنا علي بن 

حيى بن آدم وكره حسن يعني بن صالح أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال نبأنا الحسن بن علي العامري قال قال ي
شراء أرض الخراج ولم ير بأسا بشراء أرض الصلح مثل الحيرة ونحوھا قال الشيخ فھؤالء الذين كرھوا شراء 
أرض السواد إنما كرھوه لجھتين إحداھما ان الخراج كانوا يذھبون إلى أنه صغار فلم يروا أن يدخلوا فيه والثانية أن 

ووقف فلم يقسم حصل عندھم مما ال يجوز بيعه سوى من رخص في المواضع التي ذكر أن  السواد لما فتح عنوة
ألھلھا ذمة وھي بانقيا والحيرة وأليس خاصة وقد روى عن محمد بن سيرين أنه قال بعض السواد عنوة وبعضه 

بن محمد الصفار قال صلح من غير تبيين ألحد األمرين من اآلخر أخبرنا علي بن محمد المعدل قال أنبأنا إسماعيل 
نبأنا الحسن بن علي قال قال حدثنا يحيى بن آدم قال أنا أبو زيد عن أشعث عن بن سيرين قال السواد منه صلح ومنه 
عنوة فما كان منه عنوة فھو للمسلمين وما كان منه صلحا فلھم أموالھم وقال يحيى حدثنا الحسن بن صالح عن أشعث 

ممن ليس له صلح من أھل السواد قال الشيخ أبو بكر فيحتمل أن يكون الصلح الذي  عن بن سيرين قال ما نعلم من له
ذكره بن سيرين من السواد ھو ألھل المواضع التي سميناھا في حديث أبي عبيد ويحتمل أن يكون لقوم آخرين وإنا 

أبي بكر القنوي قال أنبأنا  نظرنا في ذلك فوجدنا من السواد شيئا ذكر أنه صلح سوى ما تقدم ذكرنا له أخبرنا علي بن
إسماعيل بن محمد الصفار قال نبأنا الحسن بن علي قال نبأنا يحيى بن آدم قال نبأنا الحسن بن صالح عن أشعث عن 
الشعبي قال صالح خالد بن الوليد أھل الحيرة وأھل عين التمر قال وكتب بذلك إلى أبي بكر فأجازه قال يحيى قلت 

التمر مثل أھل الحيرة إنما ھو شيء عليھم وليس على أرضيھم قال نعم وقال يحيى للحسن بن صالح فأھل عين 
حدثنا حسن بن صالح عن جابر عن الشعبي قال ألھل األنبار عھد أو قال عقد وذكر محمد بن خلف وكيع القاضي 

أبي شيبة عن الحكم أن محمد بن إسحاق الصغاني أخبرھم قال نبأنا أبو سعيد الحداد قال نبأنا محمد بن الحسين عن 
قال كلواذى صلح أخبرنا بذلك محمد بن علي الوراق قال أنبأنا محمد بن جعفر التميمي قال نبأنا الحسن بن محمد 
السكوني قال نبأنا محمد بن خلف وبغداد من افنية كلواذى فقد حصلت من بالد الصلح على ھذه الرواية وفي كونھا 

كرھوا شراء أرض بغداد انتھت إليھم ھذه الرواية عن الحكم وقد كان  صلحا جواز بيع أرضھا وال احسب الذين
الليث بن سعد اشترى شيئا من أرض مصر وحكمھا حكم سواد العراق وإنما استجاز الليث ذلك ألنه كان يحدث عن 

ذلك يزيد بن أبي حبيب أن مصر صلح وكان مالك بن أنس وعبد هللا بن لھيعة ونافع بن يزيد ينكرون على الليث 
 الفعل ألن مصر كانت عندھم عنوة ولعل حديث يزيد بن أبي حبيب لم ينته إليھم أو بلغھم فلم يثبت عندھم وهللا أعلم 

  فصل

قال الشيخ أبو بكر قد ذكرنا فيما تقدم القول بأن السواد في الجملة فتح عنوة وصار غنيمة للمسلمين فقال بعض أھل 
ه ال يصح ويؤيد ھذا قول عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيد هللا وعتبة بن فرقد العلم لما لما لم يقسم ووقف صار بيع

أما قوله لطلحة فأخبرنا الحسين بن شجاع الصوفي قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال نبأنا محمد بن 
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ميد بن عبد الرحمن عن عبدوس بن كامل ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة قاال نبأنا أبو بكر بن أبي شيبة قال نبأنا ح
 .حسين عن مطرف عن بعض أصحابه قال اشترى طلحة بن عبيد هللا أرضا من النشاستك 

نشاستك بني طلحة ھذا الذي عند السيلحين فأتى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال إني اشتريت أرضا معجبة فقال 
لقادسية قال طلحة وكيف أشتريھا من أھل القادسية له عمر ممن اشتريتھا اشتريتھا من أھل الكوفة اشتريتھا من أھل ا

كلھم قال إنك لم تصنع شيئا إنما ھي فيء وأما قوله لعتبة فأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق وعلي بن محمد بن بشران 
قاال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال نبأنا الحسن بن علي بن عفان قال نبأنا يحيى بن آدم عن عبد السالم بن 

رب عن بكير بن عامر عن عامر قال اشترى عتبة بن فرقد أرضا من أرض الخراج ثم أتى عمر فأخبره فقال ح
ممن اشتريتھا قال من أھلھا قال فھؤالء أھلھا المسلمون أبعتموه شيئا قالوا ال قال فاذھب فاطلب مالك وأخبرنا بن 

ا يحيى قال نبأنا قيس عن أبي إسماعيل عن الشعبي عن رزق وبن بشران قاال أنبأنا إسماعيل قال نبأنا الحسن قال نبأن
عتبة بن فرقد قال اشتريت عشرة اجربة من أرض السواد على شاطئ الفرات لقضب لدوابي فذكرت ذلك لعمر فقال 
لي اشتريتھا من أصحابھا قلت نعم قال رح إلى فرحت إليه فقال يا ھؤالء أبعتموه شيئا قالوا ال قال ابتغ مالك حيث 

ه وقال قوم بل السواد ملك ألھله ألن عمر أقره في أيديھم وفرض الخراج عليھم وقال قوم باعھم عمر األرض وضعت
بالخارج فلھم رقاب األرض يتوارثونھا ويتبايعونھا واحتجوا على ذلك بما أخبرنا القاضي أبو الفرج محمد بن احمد 

قال نبأنا محمد بن يونس قال نبأنا عبد هللا بن داود  بن الحسن الشافعي قال أنبأنا أحمد بن يوسف بن خالد المعدل
الخريبي قال كان الحسن والحسين ال يريان بأسا بأرض الخراج وأخبرنا بن رزق وبن بشران قاال أنبأنا إسماعيل 

 :الصفار قال 

سن بن علي نبأنا الحسن بن علي قال نبأنا يحيى بن آدم قال نبأنا حسن بن صالح عن بن أبي ليلى قال اشترى الح
ملحة أو ملحا واشترى الحسين بريدين من أرض الخراج وقال قد رد إليھم عمر أرضيھم وصالحھم على الخراج 
الذي وضعه عليھم قال وكان بن أبي ليلى ال يرى بشرائھا بأسا أخبرنا عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال 

بن علي بن عفان قال نبأنا يحيى بن آدم قال نبأنا أبن المبارك عن  أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال نبأنا الحسن
سفيان بن سعيد قال إذا ظھر على بالد العدو فال إمام بالخيار إن شاء قسم البالد واألموال والسبى بعد ما يخرج 

اب بأھل الخمس من ذلك وإن شاء من عليھم فترك األرض واألموال فكانوا ذمة للمسلمين كما صنع عمر بن الخط
السواد فإن تركھم صاروا عھدا توارثوا وباعوا ارضھم قال يحيى وسمعت حفص بن غياث يقول تباع ويقضى بھا 
الدين وتقسم في المواريث أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عبد هللا بن إسحاق قال أنبانا علي بن عبد العزيز قال 

خول في أرض الخراج أئمة يقتدى بھم ولم يشترطوا عنوة وال صلحا قال أبو عبيد ومع ھذا كله إنه قد سھل في الد
منھم من الصحابة بن مسعود ومن التابعين محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وكان ذلك رأى سفيان الثوري 
فيما يحكي عنه أما حديث بن مسعود فأخبرناه أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بنيسابور 

ل نبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم قال نبأنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال نبأنا أبو معاوية قا
عن األعمش وأنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزار أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق نبأنا محمد بن عبيد هللا 

ھو األعمش عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن األخرم عن أبيه المنادى أنا أبو بدر نبأنا سليمان بن مھران و
عبد هللا وبراذان ما  قال قال عبد هللا قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا قال 

أبو أحمد عبد هللا بن عبيد  براذان وبالمدينة ما بالمدينة فقد ذكر بن مسعود في ھذا الحديث أن له براذان ماال أخبرنا
هللا بن أحمد الدقاق وأبو محمد عبد هللا بن يحيى السكري قاال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال نبأنا سعدان بن 
نصر قال نبأنا أبو معاوية عن الحجاج عن القاسم بن عبد الرحمن قال اشترى عبد هللا أرضا من أرض الخراج قال 

دھقانھا أنا أكفيك إعطاء خراجھا والقيام عليھا وأما حديث بن سيرين فأخبرناه الحسن بن أبي فقال له صاحبھا يعني 
بكر قال أنبأنا عبد هللا بن إسحاق البغوي قال أنبأنا علي بن عبد العزيز قال نبأنا أبو عبيد قال حدثني قبيصة عن 

الخراج وكان يعطيھا بالثلث والربع سفيان عن عبد العزيز بن قرير عن بن سيرين إنه كانت له أرض من أرض 
وأما حديث عمر بن عبد العزيز فأخبرناه الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عبد هللا بن إسحاق قال أنبأنا علي بن عبد 
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العزيز قال نبأنا أبو عبيد قال نبأنا عبد الرحمن بن مھدي عن حماد بن سلمة عن رجاء أبي المقدام عن نعيم بن عبد 
بن عبد العزيز أعطاه أرضا بجزيتھا قال عبد الرحمن يعني من أرض السواد قال أبو عبيد وكأن عمر هللا أن عمر 

بن عبد العزيز تأول الرخصة في أرض الخراج أن الجزية التي قال هللا تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وھم 
ل والداخل في أرض الجزية صاغرون إنما ھي على الرءوس ال على األرض وكذلك يروي عنه قال أبو عبيد يقو

ليس يدخل في ھذه اآلية قال أبو عبيد وقد احتج قوم من أھل الرخصة باقطاع عثمان من أقطع من أصحاب النبي 
صلى هللا عليه و سلم بالسواد والذي يروي عن سفيان أنه قال إذا أقر اإلمام أھل العنوة في ارضھم توارثوھا 

خصة فيھا قال أبو عبيد إنما كان اختالفھم في األرضين المغلة التي يلزمھا وتبايعوھا فھذا يبين لك ان رأيه الر
الخراج من ذات المزارع والشجر فأما المساكن والدور بأرض السواد فما علمنا أحدا كره شراءھا وحيازتھا وسكنھا 

هللا عليه و سلم  قد اقتسمت الكوفة خططا في زمن عمر وھو أذن في ذلك ونزلھا من أكبار أصحاب رسول هللا صلى
وكان منھم سعد بن أبي وقاص وعبد هللا بن مسعود وعمرا وحذيفة وسلمان وخباب وأبو مسعود وغيرھم ثم قدمھا 
على عليه السالم فيمن معه من الصحابة فأقام بھا خالفته كلھا ثم كان التابعون بعد بھا فما بلغنا ان أحدا منھم ارتاب 

حمد هللا ونعمته وكذلك سائر السواد والحديث في ھذا أكثر من أن يحصى أخبرنا بھا وال كان في نفسه منھا شيء ب
أبو القاسم األزھري قال أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي وأنبأنا الحسن بن علي الجوھري قال أنبأنا محمد بن 

بن عبد هللا الترقفي حدثني علي العباس الخزاز قال أنبأنا أحمد بن جعفر أبو الحسين قال كان فيما فاتني عن العباس 
بن الصباح بن أخت الھروي قال أتيت عبد هللا بن داود الخريبي فسألته سكنى بغداد قال وال بأس قلت له أين فإن 
سفيان الثوري كان ال يدخلھا فقال كان سفيان يكره جوار القوم وقربھم قلت فابن المبارك يقول إنه كان كلما دخلھا 

ومن أين يصح ھذا لنا عن بن المبارك قلت فسمعت بن حرب والفضيل بن عياض فقال لم تذكر  يتصدق بدينار فقال
لنا فقيھا بعد قلت فسمعت بن حرب والفضيل بن عياض فقال لم تذكر لنا فقيھا بعد قلت فما تقول في أرض السواد 

وقاص  اتخذھا سعد بن أبي فقال خذ بيدك من اتخذ من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في أرض السواد 
وبن مسعود وعمار وحذيفة وسلمان وأنس قال البيھقي وسمعت الحسن بن الربيع البوراني يقول قيل البن المبارك 
ان الناس يقولون انك كلما دخلت بغداد تصدقت بدينار فقال إن دنانيرنا إذا لكثيرة فقال أبو الحسين أحمد بن جعفر 

ليس ھو بجواب سؤال السائل وإنا نكره المراجعة فاستعمال المحاجزة واآلفات المشھور وھذا إخبار من بن المبارك و
عنه فيھا التغليظ والذم الصريح والصدقة إذا دخلھا مجتازا غير مختار وقد ذكر عنه في ذم ساكنيھا مع الكالم أشعار 

ال قال بن المبارك يذم الناسك فمنھا ما أخبر به عن أبي الحسن محمد بن محمد المعروف بحبيش بن أبي الورد ق
ليس ... الزم الثغر والتعبد فيه ... ... وأضحى يعد في العباد ... أيھا الناسك الذي لبس الصوف ... الذي سكن بغداد 

أخبرنا أبو القاسم عبيد هللا بن أحمد بن ... ومناخ للقارئ الصياد ... إن بغداد للملوك محل ... ... بغداد مسكن الزھاد 
الصيرفي قال نبأنا محمد بن العباس الخزاز قال نبأنا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز قال نبأنا أبو زكريا  عثمان

يحيى بن أيوب العابد قال شھدت معروفا يعني الكرخي ورجل عنده فذكر أن بغداد غصب فقال له معروف يا ھذا 
لوراق وأحمد بن علي المحتسب قاال أنبأنا محمد بن اتق هللا احفظ لسانك ما نعرف شيئا غصب أنبأنا محمد بن علي ا

جعفر بن ھارون الكوفي قال نبأنا الحسن بن محمد السكوني قال نبأنا محمد بن خلف قال زعم عبد هللا بن أبي سعد 
قال حدثني أحمد بن حميد بن جبلة قال حدثني أبي عن جدي جبلة قال كانت مدينة أبي جعفر قبل بنائھا مزرعة 

ين يقال لھا المباركة وكانت لستين نفسا من البغداديين فعوضھم عنھا عوضا أرضاھم وأخذ جدي جبلة قسمه للبغدادي
ألھل قرية بباب الشام يسمون الترايتة قال وقال بن أبي سعد عن أبيه قال سمعت  بينھم وكان شارع طريق األنبار 

منه ما بين قنطرة البردان أبي الجسر وأنه لم السري بن الحطم وأظنه من بجيلة بن عمر أن المنصور كان ابتاع 
يقبض ثمن ذلك منه وأن حد أرضه من الجسر حتى ينتھي إلى قرية تعرف باألثلة على فرسخ من الجانب الشرقي 
ومنزلة بالحطمية على ميلين من بغداد ورفع في ذلك إلى الرشيد والى المأمون فلم يعطياه قال الشيخ أبو بكر وفي 

سعد ھذين ابطال لقول من زعم أن بغداد دار غصب ودحض لزعمه وكسر لدعواه وقد قدمنا القول حديثي بن أبي 
عمن حكيناه عنه في إجازة بيع أرض السواد وتحصل منه أن أرض بغداد ملك ألربابھا يصح أن تورث وتستغل 

ادة في مبيع وال يتوقفون عن وتباع وعلى ذلك كان من أدركنا من العلماء والقضاة والشھود والفقھاء ال يكرھون الشھ
الحكم في موروث وبھم يقتدي فيما وقع التنازع فيه وحكمھم ھو الحجة على مخالفيه مع ما أخبرنا أبو القاسم 
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األزھري قال أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى وأخبرنا الحسن بن علي الجوھري قال أنبأنا محمد بن العباس قاال أنبأنا 
قال سأل رجل أحمد بن محمد بن حنبل عن العقار الذي كان يستغله ويسكن في دار منه  أحمد بن جعفر بن المنادى

 كيف سبيله عنده فقال له ھذا شيء ورثته عن أبي فإن جاءني أحد فصحح أنه له خرجت عنه ودفعته إليه 

 ذكر أقاليم األرض السبعة وقسمتھا وأن اإلقليم الذي فيه بغداد سرتھا  

أقاليم األرض سبعة وأن الھند رسمتھا فجعلت صفة األقاليم كأنھا حلقة مستديرة يكتنفھا ست  ذكر علماء األوائل أن
دوائر على ھذه الصفة كل دائرة منھا إقليم من األقاليم الستة فالدائرة الوسطى ھي إقليم بابل والدوائر الست المحدقة 

الثاني إقليم الحجاز واالقليم الثالث إقليم مصر واإلقليم  بالدائرة الوسطى فاإلقليم األول منھا إقليم بالد الھند واالقليم
الرابع إقليم بابل وھو الممثل بالدائرة الوسطى التي اكتنفتھا سائر الدوائر وھو أوسط األقاليم وأعمرھا وفيه جزيرة 

ن طريق مكة العرب وفيه العراق الذي ھو سرة الدنيا وحد ھذا اإلقليم مما يلي أرض الحجاز وأرض نجد الثعلبية م
وحده مما يلي الشام وراء مدينة نصيبين من ديار ربيعة بثالثة عشر فرسخا وحده مما يلي أرض خراسان وراء نھر 
بلخ وحده مما يلي الھند خلف الدبيل بستة فراسخ وبغداد في وسط ھذا اإلقليم واإلقليم الخامس بالد الروم والشام 

ابع بالد الصين فاإلقليم الرابع الذي فيه العراق وفي العراق بغداد ھو صفوة واإلقليم السادس بالد الترك واإلقليم الس
األرض ووسطھا ال يلحق من فيه عيب سرف وال تقصير قالوا ولذلك اعتدلت ألوان أھله وامتدت أجسامھم وسلموا 

الجبال  من شقرة الروم والصقالبة ومن سواد الحبش وسائر أجناس السودان ومن غلظة الترك ومن جفاء أھل
وخراسان ومن دمامة أھل الصين ومن جانسھم وشاكل خلقھم فسلموا من ذلك كله واجتمعت في أھل ھذا القسم من 
األرض محاسن جميع أھل األقطار بلطف من العزيز القھار وكما اعتدلوا في الخلقة كذلك لطفوا في الفطنة والتمسك 

 اورھم وشاكلھم بالعلم واألدب ومحاسن األمور وھم أھل العراق ومن ج

 ذكر تعريب اسم العراق ومعناه وأن حده حد السواد ومنتھاه 

أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أنبأنا إسماعيل بن سعيد المعدل قال قال أبو بكر محمد بن القاسم األنباري قال 
ربة وھو الخرز الذي في بن األعرابي إنما سمي العراق عراقا ألنه سفل عن نجد ودنا من البحر أخذ من عراق الق

أسفلھا وقال غيره العراق معناه في كالمھم الطير قالوا وھو جمع عرقة والعرقة ضرب من الطير ويقال أيضا 
العراق جمع عرق وقال قطرب إنما سمي العراق عراقا ألنه دنا من البحر وفيه سباخ وشجر يقال استعرقت ابلكم إذا 

جعفر القطيعي قال نبأنا محمد بن العباس الخزاز قال أنبأنا أبو أيوب سليمان أتت ذلك الموضع أخبرنا أحمد بن أبي 
بن إسحاق الجالب قال قال أبو إسحاق إبراھيم بن إسحاق الحربي العراق من يلد إلى عبادان وعرضه من العذيب 

السواد سوادا  إلى جبل حلوان وانما سميت العراق عراقا ألن كل استواء عند نھر أو عند بحر عراق وإنما سمي
ألنھم قدموا يفتحون الكوفة فلما أبصروا سواد النخل قالوا ما ھذا السواد أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن بكير 
المقرئ قال حدثني أحمد بن محمد بن إبراھيم األنباري قال نبأنا أبو عمر محمد بن أحمد الحليمي قال نبأنا آدم بن 

الوليد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى هللا عليه و  أبي إياس عن بن أبي ذئب عن معن بن
سلم اللھم بارك لنا في صاعنا ومدنا وفي شامنا وفي يمننا وفي حجازنا قال فقام إليه رجل فقال يا رسول هللا وفي 

إليه الرجل فقال يا رسول هللا عراقنا فأمسك النبي صلى هللا عليه و سلم فلما كان في اليوم الثاني قال مثل ذلك فقام 
وفي عراقنا فأمسك النبي صلى هللا عليه و سلم فلما كان في اليوم الثالث قام إليه الرجل فقال يا رسول هللا وفي 
عراقنا فأمسك النبي صلى هللا عليه و سلم فولى الرجل وھو يبكي فدعاه النبي صلى هللا عليه و سلم فقال أمن العراق 

أن أبي إبراھيم عليه السالم ھم أن يدعو عليھم فأوحى هللا تعالى إليه ال تفعل فإني جعلت خزائن  أنت قال نعم قال
علمي فيھم وأسكنت الرحمة قلوبھم أخبرنا الحسن بن علي بن عبد هللا المقرئ قال أنبأنا محمد بن جعفر التميمي 

ن زكويه عن بن عائشة قال كتب عمر بن الكوفي قال أنبأنا الجلودي يعني أبا أحمد البصري قال نبأنا محمد ب
بلغنا أن األشياء اجتمعت فقال السخاء ٢الخطاب إلى كعب األحبار اختر لي المنازل قال فكتب يا أمير المؤمنين أنه 

أريد اليمن فقال حسن الخلق أنا معك وقال الجفاء أريد الحجاز فقال الفقر وأنا معك وقال البأس أريد الشام فقال 
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معك وقال العلم أريد العراق فقال العقل وأنا معك وقال الغنى أريد مصر فقال الذل وأنا معك فاختر  السيف وأنا
لنفسك قال فلما ورد الكتاب على عمر قال فالعراق إذا فالعراق إذا أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنبأ عبد هللا 

نا سفيان عن األعمش عن شمر بن عطية عن رجل عن بن جعفر النحوي قال نا يعقوب بن سفيان قال نا قبيصة قال 
 عمر قال أھل العراق كنز اإليمان وجمجمة العرب وھم رمح هللا عز و جل يحرزون ثغورھم ويمدون األمصار 

 ذكر خبر غارة المسلمين على سوق بغداد  

جار ويقوم بھا للفرس سوق قال الشيخ أبو بكر كانت بغداد في أيام مملكة العجم قرية يجتمع فيھا رأس كل سنة الت
عظيمة فلما توجه المسلمون إلى العراق وفتحوا أول السواد ذكر للمثنى بن حارثة الشيباني أمر سوق بغداد فأخبرنا 
محمد بن أحمد بن رزق البزار قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال نبأنا الحسن بن علي القطان قال 

ار قال أنبأنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة قال قال بن إسحاق وحدثني عبيد هللا أن أھل نبأنا إسماعيل بن عيسى العط
الحيرة قالوا للمثنى أال ندلك على قرية تأتيھا تجار مدائن كسرى وتجار السواد ويجتمع بھا في كل سنة من أموال 

ن تعبر إليھم وھم ال يشعرون الناس مثل خراج العراق وھذه أيام سوقھم التي يجتمعون فيھا فان أنت قدرت على أ
أصبت بھا ماال يكون فيه عز للمسلمين وقوة على عدوھم وبينھا وبين مدائن كسرى عامة يوم فقال لھم فكيف لي بھا 
فقالوا له إن أردتھا فخذ طريق البر حتى تنتھي إلى األنبار ثم تأخذ رؤوس الدھاقين فيبعثون معك األدالء فتسير سواد 

تى تأتيھم ضحى قال فخرج من النخيلة ومعه أدالء أھل الحيرة حتى دخل األنبار فنزل بصاحبھا ليلة من األنبار ح
فتحصن منه فأرسل إليه ما يمنعك من النزول فأرسل إليه إني أخاف فأرسل إليه انزل فإنك آمن على دمك وقريتك 

يدلني على بغداد فإني أريد أن أعبر وترجع سالما إلى حصنك فتوثق عليه ثم نزل فقال إني أريد أن تبعث معي دليال 
منھا إلى المدائن قال أنا أجيء معك قال المثنى ال أريد أن تجيء معي ولكن ابعث معي من يعرف الطريق ففعل 
وأمر لھم بعلف وطعام وزاد وبعث معھم دليال فأقبل حتى إذا بلغ المنصف قال له المثنى كم بيننا وبين ھذه القرية قال 

خمسة وقد بقي عليك ليل فقال ألصحابه انزلوا فاقضموا واطعموا وابعثوا الطالئع فال يلقون أحدا  أربعة فراسخ أو
إال حبسوه ثم سار بھم فصبحھم في أسواقھم فوضع فيھم السيف فقتل وأخذ األموال وقال ألصحابه ال تأخذوا إال 

ومأل  الناس وتركوا أمتعتھم وأموالھم  الذھب والفضة ومن المتاع ما يقدر الرجل منكم على حمله على دابته وھرب
المسلمون أيديھم من الصفراء والبيضاء ثم رجع راجعا حتى نزل بنھر السيلحين فقال للمسلمين احمدوا هللا الذي 
سلمكم وغنمكم انزلوا فاعلفوا خيلكم من ھذا القضب وعلقوا عليھا وأصيبوا من أزوادكم ثم سار وسمع القوم يھمس 

ن القوم سراع اآلن في طلبنا فقال قبح هللا ما تتناجون به أيسر بعضكم إلى بعض أتحسبونھم اآلن بعضھم إلى بعض أ
في طلبكم فوهللا لو كان الصريخ قد بلغھم اآلن انه لكثير ولو كان الصريخ عندھم لدخلھم من رعب غارتنا عليھم إلى 

كان بھم من القوة والجرأة ما يحملھم على جنب مدائنھم ما يشغلھم عن طلبنا حتى نلحق معسكرنا وجماعتنا ولو 
طلبنا ثم جھدوا جھدھم ما أدركونا نحن على الجياد العراب وھم على المقاريف البطاء ولو أنھم طلبونا فأدركونا لم 
نكن نقاتلھم إال التماس الثواب ورجاء النصر عمركم هللا لقد نصرتم عليھم وھم أكثر منكم وأعز فأقبلوا ومعھم دليلھم 

ى انتھى إلى األنبار واستقبلھم صاحبھا بالكرامة فوعده المثنى اإلحسان إليه لو قد استقام أمرھم فرجع المثنى إلى حت
عسكره قال الشيخ أبو بكر والمثنى ھو بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعيد بن مرة بن ذھل بن شيبان بن ثعلبة 

 ارب الفرس في أيام أبي بكر الصديق بن عكان بن صعب بن علي بن بكر بن وائل وھو أول من ح

 باب 

*  - * ذكر أحاديث رويت في الثلب لبغداد والطعن على أھليھا وبيان فسادھا وعللھا وشرح أحوال رواتھا وناقليھا 
أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى بن موسى البزار قال أنبأ أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري قال 

بن زياد قال نا خلف بن تميم قال نا عمار بن سيف قال سمعت  عمرو بن عبد الخالق قال نا إبراھيم نا أحمد بن 
سفيان الثوري يسأل عاصما األحول عن ھذا الحديث فحدثه عاصم وأنا حاضر عن أبي عثمان عن جرير قال قال 

تجبى إليھا خزائن األرض وجبابرتھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة 
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لھي أسرع ذھابا في األرض من الوتد الحديد في األرض الرخوة أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عمر بن روح 
النھرواني قال أنبأ طلحة بن أحمد بن الحسن الصوفي قال أنبأ محمد بن أحمد بن صفوة قال نا يوسف بن سعيد قال نا 

ر بن سيف عن عاصم عن أبي عثمان قال مر جرير بن عبد هللا بقنطرة الصراة فقيل يا خلف بن تميم قال حدثني عما
صاحب رسول هللا أال تنزل فتصيب من الغداء قال فضرب خاصرة فرسه بسوطه وقال سمعت رسول هللا صلى هللا 

ابرتھا يخسف بھا عليه و سلم يقول تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة يجبى إليھا خزائن األمصار وجب
وبمن فيھا فلھي أسرع ذھابا في األرض من الوتد الحديد في األرض الرخوة أخبرنا علي بن أبي علي المعدل 
والحسن بن علي الجوھري قاال نا علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ الوراق قال نا أبو عبيد محمد بن أحمد بن المؤمل 

حسين األشقر عن عمار بن سيف الضبي عن عاصم عن أبي عثمان  الصيرفي قال نا محمد بن علي بن خلف قال نا
النھدي قال سمعت جرير بن عبد هللا يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل 

رخوة أخبرنا والصراة يجبى إليھا خراج أھل الدنيا وجبابرتھا لھي أسرع انقالبا بأھلھا من الوتد الحديد في األرض ال
أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد هللا بن بشران الواعظ قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن نيجاب الطيبي قال نا بشر 
بن موسى قال نا الحسن بن حماد قال نا إسحاق بن منصور السلولي عن عمار بن سيف قال سمعت عاصما األحول 

بي صلى هللا عليه و سلم قال تبنى مدينة بين قطربل والصراة ودجلة وسأله سفيان عن أبي عثمان عن جرير عن الن
ودجيل يخرج بھا جبابرة أھل األرض يجبى إليھم الخراج يخسف هللا بھا فلھي أسرع ذھابا في األرض من المعول 
ثنا في األرض النخرة أو الخورة أخبرني الحسن بن علي بن عبد هللا المقرئ قال نا إسماعيل بن الحسن قال حد

الحسين بن إسماعيل المحاملي قال نا محمد بن أشكاب قال نا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال نا عمار بن سيف 
الضبي عن عاصم األحول عن أبي عثمان النھدي عن جرير قال كنا معه بقطربل فقال ما ھذه قال قطربل قال 

صلى هللا عليه و سلم يقول تبنى مدينة بين فضرب بطن فرسه حتى وقف خارجا منھا ثم قال اني سمعت رسول هللا 
دجلة ودجيل والصراة وقطربل يجبى إليھا خزائن األرض وجبابرتھا يخسف بأھلھا فلھي أسرع ھويا في األرض من 
وتد الحديد في األرض الرخوة قال عمار سمعته يحدث به رجال قال أبو غسان فقلت له أبا سفيان فقال قد أخذ على 

يقل لي قال عمار فشككت في بعضه فقومني فيه وقد حفظت إسناده من عاصم والحديث إال الشيء أن ال أسميه ولم 
أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق قال نا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن محمد الجعابي قال نبأنا عبد هللا بن محمد بن 

لمسعودي قال قلت لعمار بن سيف سمعت ھذا ناجية قال نبأنا أبو أمية محمد بن إبراھيم قال نبأنا أحمد بن يعقوب ا
الحديث من عاصم قال ال قلت من حدثك عن عاصم قال رجل ثقة كأنك تسمعه منه يعني حديث جرير تبنى مدينة 
قال الشيخ أبو بكر ھذا خالف الحديث الذي بدأنا به ألن عمارا ذكر في تلك الرواية أنه حضر الثوري يسأل عاصما 

أنكر أن يكون سمعه من عاصم وهللا أعلم وقد روى ھذا الحديث عن عاصم سيف بن محمد بن عنه وفي ھذه الرواية 
أخت سفيان الثوري وھو أخو عمار بن محمد ومحمد بن جابر اليمامي وأبو شھاب الحناط وروى عن سفيان الثوري 

حمد بن سلمان الفقيه قال ثنا عن عاصم فأما حديث سيف فأخبرناه عبيد هللا بن أحمد بن محمد الحربي القزاز قال نا أ
إدريس بن عبد الكريم قال نا أبو إبراھيم الترجماني وأخبرنا علي بن أبي علي قال أنبأنا طلحة بن محمد بن جعفر 
المعدل قال نا عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي وعمر بن إسماعيل بن أبي غيالن قاال نا إسماعيل بن إبراھيم 

سيف بن محمد عن عاصم األحول عن أبي عثمان النھدي قال كنت مع جرير بن عبد هللا بقطربل  الترجماني قال نا
فقال ما اسم ھذه القرية قال قلت قطربل قال ثم أومأ إلى الدجيل قال قلت دجيل قال ثم أومأ إلى دجلة قال قلت دجلة 

صلى هللا عليه و سلم يقول تبنى مدينة بين قال ثم أومأ إلى الصراة قال قلت ذاك يسمى الصراة قال سمعت رسول هللا 
دجلة ودجيل وقطربل والصراة يجبى إليھا خزائن األرض وكنوز األرض وجبابرتھا تخسف بأھلھا فلھي أسرع 
ذھابا في األرض من الوتد الحديد في األرض الرخوة لفظ حديث إدريس وأما حديث محمد بن جابر فأخبرنيه أبو 

المؤذن بجامع البصرة قال نبأنا أبو القاسم عمر بن محمد بن سيف قال نبأنا عمر بن  الحسن علي بن حمزة بن أحمد
الحسين الحلبي القاضي قال نبأنا محمد بن سليمان لوين قال نبأنا محمد بن جابر عن عاصم عن أبي عثمان عن 

يل وقطربل والصراة يجبى جرير بن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تبنى مدينة بين دجلة والدج
إليھا خراج األرض ھي أسرع خسفا من السكة في األرض الخوارة وأما حديث أبي شھاب فأخبرناه الحسن بن أحمد 
بن إبراھيم قال أنبأنا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد الجوھري قال نبأنا أحمد بن موسى الشطوي قال نبأنا الحسن 
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عاصم عن أبي عثمان عن جرير يرفعه قال تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل  بن الربيع قال نبأنا أبو شھاب عن
والصراة ألھلھا أسرع ھالكا في األرض من السكة الحديد في األرض الرخوة وأما حديث سفيان الثوري فأخبرناه 

محمد بن عبد هللا بن  أبو القاسم إبراھيم بن عبد الواحد بن الخباب الدالل والحسن بن أبي بكر قاال أنبأنا أبو بكر
إبراھيم الشافعي قال نا عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال نا عمار 
بن سيف قال نا سفيان الثوري عن عاصم عن أبي عثمان عن جرير قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تبنى 

اة وقطربل يجتمع فيھا خزائن األرض يخسف بھا فلھي أسرع ذھابا في األرض من مدينة بين دجلة ودجيل والصر
الحديد أو الحديدة في األرض الخوارة أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب أبو بكر الخوارزمي البرقاني قال أنبأنا أبو 

 نا محمد بن الحسن بكر أحمد بن إبراھيم اإلسماعيلي قال أخبرني الحسن بن سفيان وحدثنا عمران بن موسى قاال
األعين أبو بكر قال نا يحيى بن معين قال نا يحيى بن أبي بكير عن عمار بن سيف عن سفيان الثوري عن عاصم 
عن أبي عثمان عن جرير قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يكون خسف بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة 

رع بھم ھويا من الوتد اليابس في األرض الرطبة أخبرنا علي بن بأمراء جبابرة يخسف هللا بھم األرض ولھي أس
محمد بن عيسى بن موسى البزار قال أنبأنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال نبأنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 

ول عن قال سمعت إبراھيم بن سعيد الجوھري يقول نبأنا إسماعيل بن أبان قال نبأنا سفيان الثوري عن عاصم األح
أبي عثمان عن جرير عن النبي صلى هللا عليه و سلم بنحوه قال أحمد بن عمرو وال أعلم روى أبو عثمان عن جرير 
غير ھذا حدثني الحسن بن أبي طالب قال نبأنا أبو بكر أحمد بن إبراھيم بن الحسن قال نبأنا صالح بن أبي مقاتل 

 :الحافظ قال 

العزيز بن أبان قال نبأنا سفيان عن عاصم األحول عن أبي عثمان عن جرير بن  نبأنا محمد بن أشكاب قال نبأنا عبد
عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تبنى مدينة بين دجلة والدجيل لھي أسرع خرابا من السكة في 

لوراق قال نا علي بن األرض الرخوة أخبرني أبو الفرج الحسين بن علي الطناجيري قال أنبأنا عمر بن أبي الطيب ا
أحمد بن نوح التستري قال نا عمران بن عبد الرحمن شاذان قال نا إسماعيل بن نجيح قال أنبأنا سفيان الثوري عن 
عاصم عن أبي عثمان قال كنت مع جرير بالتل والتلول فقال أين الدجلة فقلت ھذه فقال أين الدجيل فقلت ھذه فقال 

النجا النجا ارتحل ارتحل فإني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول تبنى أين قطربل قال قلت ھذه فقال لي 
مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة يجبى إليھا خزائن األرض لھي أشد خرابا من المرود في األرض الرخوة 

ر بن إبراھيم أبو بكر الحافظ أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم البغوي قال نبأنا عم
قال نا محمد بن عثمان بن مخلد الواسطي قال نا أبو سفيان عبيد هللا بن سفيان الغداني قال نبأنا سفيان عن عاصم 
األحول عن أبي عثمان النھدي عن جرير بن عبد هللا قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول تبنى مدينة 

ونھر يقال له دجيل ونھر يقال له الصراة يجتمع فيھا ملوك أھل األرض وجبابرة أھل األرض بين نھر يقال له دجلة 
وخزائن أھل األرض لھي أشد رسوخا في األرض من السكة الحديد أخبرني أبو الحسين محمد بن أبي علي 

أبو الحسن أحمد بن األصبھاني قال نبأنا محمد بن إسحاق القاضي وعلي بن محمد بن سعيد األھوازيان قاال نبأنا 
 الحسن القرشي قال نبأنا أحمد بن محمد بن عمر بن يونس قال قلت لعبد الرزاق أحدثك سفيان الثوري ھذا الحديث 

قال نعم عن عاصم األحول عن أبي عثمان النھدي قال نزل جرير بن عبد هللا البجلي صاحب رسول هللا صلى هللا 
ا دجلة ودجيل قال ھا ھنا نھر سوى ھذا قالوا نعم نھر يقال له الصراة أسفل عليه و سلم قطربل فقال أي نھر ھذا قالو

منه بفرسخ فقال الرحيل الرحيل سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول تبنى مدينة بين نھرين يقال لھما دجلة 
ھم أسرع رسوخا ودجيل واآلخر يقال له الصراة يجتمع فيھا جبابرة األرض وملوك األرض وكنوز األرض لھي ب

في األرض من سكة حديد فقال عبد الرزاق لعمر من حدثك ھذا عني فقلت أحمد بن داود قال نعم ما حدثت به غيره 
وال أحدث به غيرك أخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر بن عبد كويه االمام بأصبھان قال نا سليمان بن أحمد 

مد الطيالسي قال نا أحمد بن مطھر المصيصي قال نا صالح بن بيان بن أيوب الطبراني قال نا عالن بن عبد الص
الثقفي قال الطبراني وحدثنا إبراھيم بن محمد التستري الدستوائي قال نا سليمان بن الربيع النھدي قال نا ھمام بن 
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إبراھيم قال نا مسلم قال نا سفيان عن أبي عبيدة وحدثني الحسن بن أبي طالب واللفظ له قال نا أبو بكر أحمد بن 
جعفر بن أحمد بن يحيى المروزي المؤذن قال نا سليمان بن الربيع قال نا ھمام بن مسلم قال سمعت سفيان قال نا أبو 
عبيدة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تبنى مدينة بين دجلة ودجيل لھي أسرع ذھابا في 

خوة أبو عبيدة ھو حميد الطويل وھذا اإلسناد ليس بمحفوظ وصالح بن بيان األرض من وتد الحديد في األرض الر
ضعيف وھمام بن مسلم مجھول والمحفوظ حديث عاصم األحول عن أبي عثمان عن جرير ونحن ذاكرون ما انتھى 

 .إلينا من علله ان شاء هللا 

 ذكر علل ھذا الحديث 

أنبأ محمد بن أحمد بن الحسن ثم أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل إجازة قال 
قراءة قال نا أبي قال نا عبد هللا بن سليمان قاال نا عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال سئل أبي عن حديث جرير تبنى 

از قال نبأنا أبو مدينة فقال ما حدث به انسان ثقة أخبرنا الحسن بن علي الجوھري قال أنبأنا محمد بن العباس الخز
الطيب محمد بن القاسم الكوكبي قال نا إبراھيم بن عبد هللا بن الجنيد قال سمعت يحيى بن معين يقول قال لي يحيى 
بن آدم حديث عاصم عن أبي عثمان عن جرير ما رواه أحد إال عمار بن سيف ثم قال يحيى بن معين ومنھم من 

يه عنه عن عاصم وليس للحديث أصل أخبرنا أبو بكر أحمد بن يرويه عنه عن سفيان عن عاصم ومنھم من يرو
محمد بن غالب الفقيه قال سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول عمار بن سيف الضبي كوفي متروك أخبرنا أحمد بن 
 أبي جعفر القطيعي قال نا يوسف بن أحمد الصيدالني بمكة قال نا محمد بن عمرو العقيلي قال نا علي بن عبد العزيز
قال ذكرت ألحمد يعني بن منيع حديث عاصم عن أبي عثمان عن جرير تبنى مدينة ففارقني ثم رجع الي فقال ذھبت 
إلى أحمد بن حنبل فأخبرته به فقال لي يا أبا جعفر ليس لھذا الحديث أصل أخبرنا محمد بن علي الوراق وأحمد بن 

ا الحسن بن محمد السكوني قال نبأنا القاضي أبو بكر محمد علي المحتسب قاال أنبأنا محمد بن جعفر التميمي قال نبأن
بن خلف بن حيان وكيع وذكر حديث عمار بن سيف فقال قال المخرمي يعني محمد بن عبد هللا سمعت يحيى بن 
معين يقول ما أصاب عمار ھذا الحديث اال على ظھر كتاب أنبأنا أبو عبد هللا أحمد بن محمد الكاتب قال أنبأنا محمد 

ن حميد المخرمي قال نبأنا علي بن الحسين بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده قال أبو زكريا يعني يحيى ب
بن معين عبد العزيز بن أبان كذاب خبيث قلت له بأي شيء استدللت على كذبه قال حدث عن سفيان عن عاصم عن 

سيف عن سفيان قال عمار كان رجال مغفال ال أبي عثمان عن جرير في دجلة ودجيل فقلت له فقد حدث به عمار بن 
يدري من سفيان سمعه أو من عاصم كذا قال يحيى بن آدم قال الشيخ أبو بكر ھذا الكالم على عمار بن سيف في 
روايته ھذا الحديث وأما سيف بن محمد فأخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أنبأنا محمد 

لخزاز قال أنبأنا أحمد بن سعيد السوسي قال نبأنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول سيف بن العباس ا
بن محمد بن أخت سفيان الثوري ضعيف وأنبأنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن قال 

ن أخت سفيان الثوري ليس سيف بشيء نبأنا عبد هللا بن أحمد قال سمعت أبي يقول ال يكتب حديث سيف بن محمد ب
وقال أبي كان سيف يضع الحديث أخبرنا أبو القاسم األزھري قال أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي وأخبرنا 
الحسن بن علي الجوھري قال أنبأنا محمد بن العباس قاال أنبأنا أحمد بن جعفر أبو الحسين قال نبأنا عبد هللا بن أحمد 

كر أبي حديث عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن عاصم األحول عن أبي عثمان النھدي عن جرير بن حنبل قال ذ
بن عبد هللا البجلي عن النبي صلى هللا عليه و سلم تبنى مدينة بين دجلة ودجيل والصراة وقطربل يجبى إليھا كنوز 

ماة في األرض الخوارة فقال كان األرض ويجتمع إليھا كل انسان فلھي أسرع ذھابا في األرض من الحديدة المح
المحاربي جليسا لسيف بن محمد بن أخت سفيان الثوري وكان سيف كذابا فأظن المحاربي سمعه منه قال عبد هللا 
فقيل ألبي فان عبد العزيز بن أبان رواه عن سفيان الثوري عن عاصم األحول فقال أبي كل من حدث ھذا الحديث 

عبد هللا فقلت له إن لوينا حدثناه عن محمد بن جابر الحنفي فقال كان محمد بن  عن سفيان الثوري فھو كذاب قال
جابر ربما ألحق في كتابه الحديث ثم قال أبي ان ھذا الحديث ليس بصحيح أو قال كذب قال أبو الحسين أحمد بن 

بن بكير الكرماني جعفر وقد رواه عمار بن سيف الضبي عن سفيان الثوري ورواه عن عمار جماعة نفر منھم يحيى 
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وإسحاق بن بشر الكاھلي وقد رواه عن يحيى بن أبي بكير يحيى بن معين إال أنه لم يروه على أنه صحيح وانما رواه 
على المذاكرة ثم عرف محله من الوھي فقال ليس بشيء ھكذا حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني عن يحيى بن معين 

 أحمد بن حنبل علة رواية محمد بن جابر عن عاصم ھذا الحديث وأما أبو قال الشيخ أبو بكر وقد بين أبو عبد هللا
شھاب الحناط فقد كان صدوقا إال أن يحيى بن سعيد القطان لم يكن يرضى أمره وكان يقول لم يكن بالحافظ وأحسب 

سال أنه وقع إليه حديث عاصم من جھة عمار بن سيف أو سيف بن محمد أو محمد بن جابر فرواه عن عاصم مر
ألن الحسن بن الربيع لم يذكر عنه الخبر فيه وهللا أعلم وممن رواه عن الثوري وأوردنا حديثه عنه إسماعيل بن أبان 
وھو أبو إسحاق الغنوي وله روايات عن ھشام بن عروة وعبد الملك بن جريج وقد ذكره محمد بن إسماعيل البخاري 

حمد بن الفضل القطان قال أنبأنا علي بن إبراھيم المستملي قال فقال ما أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن م
أخبرني محمد بن إبراھيم بن شعيب الغازي قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول إسماعيل بن أبان متروك 

ون ھو أبو إسحاق الكوفي قال الشيخ أبو بكر وفي رواة الكوفيين أيضا إسماعيل بن أبان آخر إال أنه أزدي وھو د
الغنوي في الطبقة يروي عن أبي أويس وجندل بن علي وكان ثقة حدث عنه البخاري في كتابه الصحيح وأما عبد 
العزيز بن أبان فقد ذكرنا كالم أحمد بن حنبل فيه وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراھيم االشناني 

طوائفي يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول بنيسابور قال سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ال
سمعت يحيى بن معين يقول عبد العزيز بن أبان القرشي ليس بثقة قيل من أين جاء ضعفه قال كان يأخذ حديث 
الناس فيرويه وإسماعيل بن نجيح ھو إسماعيل بن عمرو بن نجيح البجلي نسب في الرواية إلى جده وھو صاحب 

ان الثوري وعن غيره أخبرني أحمد بن عبد الواحد الوكيل قال أنبأنا أحمد بن الفرج الوراق غرائب ومناكير عن سفي
قال نبأنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قال إسماعيل بن عمرو ضعيف ذاھب وأما عبيد هللا بن سفيان أبو 

بكر البرقاني قال حدثني محمد  سفيان الغداني فإنه بصري يعرف بابن رواحة وقد ذكره يحيى بن معين أخبرني أبو
بن أحمد بن محمد بن عبد الملك اآلدمي قال نبأنا محمد بن علي األيادي قال نبأنا زكريا بن يحيى الساجي قال أبو 
سفيان الصواف كان يقال له بن رواحة عن بن عون ھو بصري قدم بغداد فحدثھم ما سمعت أحدا من مشايخنا 

عين أبو سفيان الصواف كذاب وأما حديث عبد الرزاق بن ھمام عن الثوري قال بالبصرة حدث عنه قال يحيى بن م
رواية أحمد بن محمد بن عمر اليمامي تفرد بروايته عن عبد الرزاق وليس بمحل الحجة أخبرنا أبو سعيد الماليني 

ليمامي حدث بأحاديث فيما أذن لنا أن نرويه عنه قال أنبأنا عبد هللا بن عدي الحافظ قال أحمد بن محمد بن عمر ا
مناكير عن ثقات وحدث بنسخ وعجائب أخبرني إسحاق بن إبراھيم قال ذكرت اليمامي ھذا لعبيد الكشوري فقال ھو 

 فينا كالواقدي فيكم قال الشيخ أبو بكر والواقدي عند أئمة أھل النقل ذاھب الحديث 

   بقية األخبار التابعة لحديث أبي عثمان عن جرير لكونھا في معناه

حدثنا أبو بكر البرقاني من كتابه قال قرئ على الحسين بن علي التميمي وأنا أسمع حدثكم زنجويه بن محمد اللباد 
قال نا سھل بن محمد بن يعيش الختلي العسكري أبو السري قال نا عمر بن يحيى قال نا سفيان عن قيس بن مسلم 

 عليه و سلم تكون وقعة بين زوراء قالوا وما الزوراء عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال قال رسول هللا صلى هللا
يا رسول هللا قال مدينة بين أنھار في أرض جوخى يسكنھا جبابرة أمتي تعذب بأربعة أصناف بخسف ومسخ وقذف 
قال البرقاني ولم يذكر الرابع أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا شجاع بن جعفر األنصاري قال نا محمد بن زكريا 

لغالبي قال نا محمد بن عبد الرحمن بن القاسم التيمي قال نا أبي عن يحيى بن عبد هللا بن حسن عن أبيه عن حسن ا
بن حسن عن محمد بن الحنفية قال وحدثني عثمان بن عمران العجيفي عن نايل بن نجيح عن عمرو بن شمر عن 

لب سمعت حبيبي محمدا صلى هللا عليه و سلم أبي حرب بن أبي األسود الدؤلي عن أبيه قاال قال علي بن أبي طا
يقول سيكون لبني عمي مدينة من قبل المشرق بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة يشيد فيھا بالخشب واألجر 
والجص والذھب يسكنھا شرار خلق هللا وجبابرة أمتي أما إن ھالكھا على يد السفياني كأني بھا وهللا قد صارت 

ا أبو القاسم األزھري قال أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى وأخبرنا الحسن بن علي خاوية على عروشھا أخبرن
الجوھري قال أنبأنا محمد بن العباس قال أنبأنا أحمد بن جعفر بن المنادى قال ذكر في إسناد شديد الضعف عن 
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ي صلى هللا عليه و سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي قيس عن علي بن أبي طالب أنه قال سمعت النب
سلم يقول تكون مدينة بين الفرات ودجلة يكون فيھا ملك بني العباس وھي الزوراء يكون فيھا حرب مقطعة يسبى 
فيھا النساء ويذبح فيھا الرجال كما تذبح الغنم قال أبو قيس فقيل لعلي يا أمير المؤمنين لم سماھا رسول هللا صلى هللا 

الحرب تدور في جوانبھا حتى تطبقھا أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال نا سليمان بن أحمد عليه و سلم الزوراء قال ألن 
بن أيوب الطبراني قال نا عبد الرحمن بن حاتم أبو زيد المرادي قال نا نعيم بن حماد قال نا أبو عمر صاحب لنا من 

رث عن بن مسعود عن النبي أھل البصرة عن بن لھيعة عن الوھاب بن حسين عن محمد بن ثابت عن أبيه عن الحا
صلى هللا عليه و سلم قال إذا عبر السفياني الفرات وبلغ موضعا يقال له عاقرقوفا محا هللا اإليمان من قلبه فيقتل بھا 
إلى نھر يقال له الدجيل سبعين ألفا متقلدين سيوفا محالة وما سواھم أكثر منھم فيظھرون على بيت الذھب فيقتلون 

ويبقرون بطون النساء يقولون لعلھا حبلى بغالم وتستغيث نسوة من قريش على شاطئ دجلة إلى  المقاتلة واألبطال
المارة من أھل السفن يطلبن إليھم أن يحملوھن حتى يلقوھن إلى الناس فال يحملوھن بغضا ببني ھاشم فال تبغضوا 

ھن الليل أوين إلى أغورھا مكانا مخافة بني ھاشم فان منھم نبي الرحمة ومنھم الطيار في الجنة فأما النساء فإذا جن
الفساق ثم يأتيھم المدد من البصرة حتى يستنقذوا ما مع السفياني من الذراري والنساء من بغداد والكوفة أخبرنا أبو 
القاسم علي بن محمد بن عيسى البزار قال أنبأنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال نبأنا عبد الملك بن يحيى بن 

بن بكير أبو الوليد قال نبأنا أبو يحيى بن عبد هللا بن بكير قال حدثني الھقل بن زياد قال حدثني األوزاعي قال  عبد هللا
حدث أبو أسماء الرحبي أنه سمع ثوبان يحدث قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يخرج السفياني حتى ينزل 

نتھبون المدينة ثالثة أيام ولياليھن ثم يسيرون متوجھين إلى دمشق فيبعث جيشين جيشا إلى المدينة خمسة عشر ألفا ي
مكة وذكر الحديث وقال ثم يسير جيشه اآلخر في ثالثين ألفا وعليھم رجل من كلل حتى يأتوا بغداد فيقتلون بھا 

م يقول ثالثمائة كبش من ولد العباس ويبقرون بھا ثالثمائة امرأة قال ثوبان فسمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سل
وذلك بما قدمت أيديھم وما هللا بظالم للعبيد فيقتلون ببغداد أكثر من خمسمائة ألف وذكر حديثا في المالحم طويال 
كتبنا منه ھذا أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال نبأنا سليمان بن أحمد الطبراني قال نبأنا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم 

نبأنا عبد القدوس يعني بن الحجاج عن أرطاة بن المنذر عمن حدثه عن بن المرادي قال نبأنا نعيم بن حماد قال 
عباس أنه أتاه رجل وعنده حذيفة فقال يا بن عباس قول هللا تعالى حم عسق فاطرق ساعة وأعرض عنه ثم كررھا 

د اإلله أو عبد فلم يجبه بشيء فقال حذيفة أنا أنبئك قد عرفت لم كرھھا إنما أنزلت في رجل من أھل بيته يقال له عب
هللا ينزل على نھر من أنھار المشرق يبنى عليه مدينتان يشق النھر بينھما شقا يجتمع فيھما كل جبار عنيد قال أرطاة 
عن كعب إذا بنيت مدينة على شاطئ الفرات ثم أتتكم القواصل والقواسم وإذا بنيت مدينة بين النھرين بأرض منقطعة 

وأخبرنا أبو نعيم قال نبأنا أبو القاسم الطبراني قال نبأنا أبو زيد عبد الرحمن بن من أرض العراق أتتكم الدھيماء 
حاتم قال نبأنا نعيم بن حماد قال نبأنا نوح بن أبي مريم عن مقاتل بن سليمان عن عطاء عن عبيد بن عمير عن 

ب النبي صلى هللا حذيفة أنه سئل عن حم عسق وعمر وعلي وبن مسعود وأبي بن كعب وبن عباس وعدة من أصحا
عليه و سلم حضور فقال حذيفة العين عذاب والسين السنة والمجاعة والقاف قوم يقذفون في آخر الزمان فقال له 
عمر ممن ھم قال من ولد العباس في مدينة يقال لھا الزوراء ويقتل فيھا مقتلة عظيمة وعليھم تقوم الساعة قال بن 

سف يكون قال عمر لحذيفة أما أنت فقد أصبت التفسير وأصاب بن عباس عباس ليس ذلك فينا ولكن القاف قذف وخ
المعنى فأصابت بن عباس الحمى حتى عادت عمر وعدة من أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم مما سمع من 

د بن حذيفة أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو سھل احمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان قال نبأنا محم
غالب قال نبأنا غسان بن المفضل قال نبأنا آدم بن عيينة أخو سفيان بن عيينة قال أخبرني سفيان بن عيينة قال رآني 
قيس بن الربيع علي قنطرة الصراة فقال النجا النجا فانا كنا نتحدث ان ھذا المكان الذي يخسف به قال سفيان ورآني 

ت بغداد أخبرنا محمد بن علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قاال أنبأنا أبو بكر الھذلي ببغداد فقال بأي ذنب دخل
محمد بن جعفر التميمي قال نا الحسن بن محمد السكوني قال نا محمد بن خلف قال حدثني محمد بن الحسين الوادعي 

رب انه بعثه بن قال نا صدقة بن سبرة أبو وعلة المرھبي في بني مرھبة قال نا الوليد بن أبي ثور عن سماك بن ح
ھبيرة الي أھل بغداد وھي خربة قبل ان تكون فنزل علي موضع يقال له العقر وعنده قوم من أھل بغداد فجاء رجل 
حتي وقف علي فرس له علي دجلة من ذلك الجانب فأقحم فرسه الماء فشق الماء شقا حتي وقف علي العقر فقال 
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معك للمال الحرام واسفكك للدم الحرام ثم انه غاب بفرسه فذھب في لعنك هللا من قرية ما اجمعك لخبيث البلدان واج
األرض قال سماك والھفتاه اال سألته أي قرية ھي ثم انصرف سماك الي بن ھبيرة فأخبره ثم عاد من قابل فجاء ذلك 

فوثب إليه  الرجل حتي قال ذلك القول ثم غاب في الماء فذھب حتي إذا كانت الثالثة رجع الرجل فصنع صنيعة األول
سماك حتي تعلق بدابته فقال يا عبد هللا أي قرية ھذه قال بغداد اما انه سيصيبھا خسف ومسخ فخرج سماك عنھا وما 
يري اال انه سيصيبه بعض ما قال الرجل قال الشيخ االمام أبو بكر وكل ھذه األحاديث التي ذكرناھا واھية األسانيد 

بت بامثالھا حجة واما متونھا فانھا غير محفوظة اال عن ھذه الطرق الفاسدة عند أھل العلم والمعرفة بالنقل ال يث
وامرھا الي هللا العالم بھا ال معقب المره وال راد لحكمه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد قرأت علي محمد بن الحسين 

اسم األزھري قال أنبأنا أحمد القطان عن دعلج بن احمد السجستاني قال أنبأنا احمد بن علي األبار ثم أخبرنا أبو الق
بن محمد بن موسى وأخبرنا الحسن بن علي الجوھري قال أنبأنا محمد بن العباس قال أنبأنا أبو الحسين احمد بن 
جعفر بن المنادي قال حدثني ھارون بن علي بن الحكم المزوق قال األبار نا إبراھيم بن سعيد قال نا خضر بن اليسع 

قوب اإلسرائيلي وقال ھارون نا إبراھيم بن سعيد الجوھري قال نا خضر بن اليسع البصري قال قيل ألبي يع
البصري عن مسعدة بن اليسع عن أبي يعقوب اإلسرائيلي وكان قد قرا الكتب انه قيل له ما بال بغداد ال تكاد تري 

أبو الحسين بن المنادي  فيھا اال مستعجال فقال ألنھا قطعة من بابل فھي تبلبل باھلھا واللفظ لحديث ھارون قال
فنظرنا ما في كالم ھذا اإلسرائيلي فإذا ھو كالم ال يصح في المعتبر وذلك الن الناس في سائر البلدان يبادرون في 
حوائجھم غدوا ويبادرون االنقالب الي أھليھم رواحا الن طرفي النھار يوجبان ذلك ضرورة فبابل كغيرھا من 

أبو سعد احمد بن محمد بن احمد بن عبد هللا بن حفص بن الخليل الماليني قراءة عليه البلدان اآلھلة بال فرق أخبرنا 
قال أنبأنا عبد هللا بن عدي الحافظ قال سمعت محمد بن نوح الجنديسابوري بمصر يقول سمعت محمد بن عثمان 

ر إنما قال يحيي ھذا العبسي يقول سمعت يحيي بن معين يقول ما رأيت الكذب انفق منه ببغداد قال الشيخ أبو بك
القول تنبيھا علي ان البغداديين ارغب الناس في طلب الحديث وأشدھم حرصا عليه وأكثرھم كتبا له وليس يعيب 
طالب الحديث ان يكتب عن الضعفاء والمطعون فيھم فان الحفاظ ما زالوا يكتبون الروايات الضعيفة واألحاديث 

واضعيھا ويبينوا حال من أخطا فيھا وقد حفظ عن يحيي بن معين كالم في المقلوبة واألسانيد المركبة لينقروا عن 
نحو ھذا المعني من ذلك ما حدثني به الحسن بن أبي طالب قال أنبأنا محمد بن عبد هللا بن المطلب الشيباني قال 

يحيي بن معين  حدثني أبو ذر محمد بن يوسف بن عبيد الفقيه بورثان قال حدثني العباس بن محمد بن حاتم قال قال
إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش وأخبرنا أبو سعد الماليني قال أنبأنا أبو احمد بن عدي الحافظ قال نا محمد بن احمد 
بن خالد بن يزيد قال نا عصام بن داود قال سمعت يحيي بن معين يقول وأي صاحب حديث ال يكتب عن كذاب ألف 

عثمان البصري وحدثني نصر بن إبراھيم الفقيه ببيت المقدس عنه أنبأنا  حديث أخبرني أبو الحسين محمد بن بكر بن
احمد بن محمد بن عبد هللا بن زريق المخزومي نا الحسن بن رشيق نا احمد بن محمد بن حكيم الصدفي قال سمعت 

ون بحسن الحسن بن عرفة يقول من لم يوثقه أھل بغداد فقد سقط ھم جھابذة العلم قال الشيخ وأھل بغداد موصوف
المعرفة والتثبت في أخذ الحديث وآدابه وشدة الورع في روايته اشتھر ذلك عنھم وعرفوا به حتي قال إسماعيل بن 
علية فيما أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن حسنويه األصبھاني بھا قال نبأنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن 

سعيد بن زياد قال نبأنا زياد بن أيوب قال سمعت بن علية يقول ما سالم الحافظ قال حدثني عبد هللا بن محمد بن 
رأيت أحسن رغبة في طلب الحديث من أھل بغداد وقال بن عيينة فيما أخبرنا أبو سعيد الماليني قال أنبأنا عبد هللا بن 

يقول سمعت سفيان عدي الحافظ قال نبأنا محمد بن سعيد الحراني قال نبأنا محمد بن علي بن ميمون قال سمعت أبي 
بن عيينة يقول شبان البغداديين اورع أو خير من شبان من البصرة والكوفة وھذا قاله سفيان مع صحة رواية 
البصريين الذين ما زالوا بالتحفظ والورع معروفين واما أھل الكوفة وأھل خراسان أيضا فلھم من األحاديث 

وجد بحمد هللا في محدثي البغداديين ما يوجد في غيرھم من الموضوعة واألسانيد المصنوعة نسخ كثيرة وقل ما ي
االشتھار بوضع الحديث والكذب في الرواية اختصاصا لھم وتوفيقا من هللا الكريم ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا 

 ذو الفضل العظيم 
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 باب المحفوظ من مناقب بغداد وفضلھا وذكر الماثور من محاسن أخالق أھلھا 

برنا أبو طالب عمر بن إبراھيم بن سعيد الفقيه وأبو محمد الحسن بن علي محمد الجوھري قاال نا محمد بن قال أخ( 
 ) العباس الخزاز قال نا أبو بكر الصولي قال 

نا أبو خليفة قال نا محمد بن سالم قال سمعت أبا الوليد يقول قال لي شعبة أدخلت بغداد قلت ال قال فكانك لم تر حدث
ثني عبد العزيز بن علي الوراق قال سمعت محمد بن احمد بن يعقوب الجرجرائي يقول سمعت احمد بن الدنيا حد

يوسف بن موسي يقول سمعت يونس بن عبد األعلى يقول قال لي محمد بن إدريس يا يونس دخلت بغداد قلت ال قال 
عبد هللا بن حسنويه الكاتب بأصبھان  يا يونس ما رأيت الدنيا وال رأيت الناس أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن

قال نا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الحافظ قال حدثني احمد بن عبد العزيز قال نا عمر بن شبة قال نبأنا عبد 
الواحد بن غياث قال أرسل الي سعيد بن سلم ببغداد فأتيته فقال حدثني يزيد بن مزيد انه كان يسامر الرشيد فقال له يا 

لك في ھذه السكة دار قلت ال قال اتخذ فيھا دارا فانھا سكة الدنيا بلغني عن احمد بن أبي طاھر قال قيل  أعرابي ھل
لرجل كيف رأيت بغداد قال األرض كلھا بادية وبغداد حاضرتھا أخبرنا محمد بن علي بن محمد الوراق قال أنبأنا 

أنا خلف بن عمرو العكبري قال سمعت بن عائشة يقول احمد بن محمد بن عمران قال نبأنا عبد الباقي بن قانع قال نب
ما رأيت أحسن من تلطف أصحاب الحديث ببغداد للحديث أخبرنا عمر بن إبراھيم الفقيه والحسن بن علي الجوھري 
قاال نبأنا محمد بن ذو الشرفين أبو القاسم على بن الشريف القاضي مستخص الدولة وعمادھا ذى الشرفين أبي 

يم بن العباس الحسيني رضي هللا عنه وأرضاه وأخبرنا األستاذ أبو الفضائل الحسن بن الحسن بن أحمد الحسين ابراھ
الكالبي رضي هللا عنه قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الخميس التاسع من شوال سنة أربع وخمسمائة بدمشق قاال 

بن ثابت الخطيب البغدى رضي هللا عنه وأرضاه  حدثنا الشيخ الحافظ االمام األوحد الثقة السيد أبو بكر أحمد بن علي
بقراءته علينا من كتابه ونحن نسمع العباس الخزاز قال نبأنا الصولي قال نبأنا أبو خليفة قال نبأنا محمد بن سالم قال 
سمعت بن علية يقول ما رأيت قوما اعقل في طلب الحديث من أھل بغداد قرأت علي محمد بن الحسين القطان عن 

بن احمد قال نبأنا خلف بن عمرو العكبري قال نبأنا محمد بن عبد المجيد قال نبأنا بن علية قال وأخبرنا دعلج 
رضوان بن محمد بن الحسن الدينوري قال نبأنا أبو عبد هللا محمد بن علي بن احمد بن مھدي بواسط قال نبأنا بن 

ن عبد الحميد قال سمعت بن علية يقول ما رأيت شوذب المقرئ قال نبأنا جعفر بن محمد بن عامر قال نبا احمد ب
قوما أحسن رغبة وال اعقل لطلب الحديث من أھل بغداد أخبرنا محمد بن احمد بن رزق البزار قال نا أبو بكر محمد 
بن يوسف الصواف إمالء من لفظة من كتابه قال نبأنا بكر بن احمد التنيسي قال نبأنا محمد بن علي بن ميمون الرقي 

معت أبي يقول قال سمعت سفيان بن عيينة يقول شباب البغداديين أحسن رغبة من شباب البصريين والكوفيين قال س
أخبرنا عمر بن إبراھيم الفقيه والحسن بن علي الجوھري وعلي بن أبي علي المعدل قالوا نا محمد بن العباس قال نا 

دخلت بلدا قط اال عددته سفرا اال بغداد فاني حين  الصولي قال نا أبو ذكوان قال حدثني من سمع الشافعي يقول ما
دخلتھا عددتھا وطنا أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن إبراھيم الخفاف قال نبأنا أبو الحسن علي بن احمد الصوفي 
الواسطي في مجلس بن مالك القطيعي قال سمعت أبا بكر بن مجاھد يقول وأخبرنا عبد العزيز بن علي الوراق قال 

يوسف بن عمر القواس قال نبأ علي بن أحمد الواسطي قال سمعت بن مجاھد المقرئ امام الزمان قال رأيت أبا  نا
عمرو بن العالء في النوم فقلت له ما فعل هللا بك فقال لي دعني مما فعل هللا بي من أقام ببغداد على السنة والجماعة 

نا محمد بن عمر حدثسى البزار فيما أذن أن نرويه عنه قال ومات نقل من جنة إلى جنة أخبرنا علي بن محمد بن عي
بن سالم القاضي قال سمعت عمر بن أيوب بن مالك يقول سمعت أبا معمر الھذلي يقول قلت لرجل من أھل الكوفة 
خير موضع بالكوفة أين ھو قال مسجد الجامع قلت وسوء موضع عندنا دار البطيخ فلو قال رجل في خير موضع 

هللا عثمان قتل ولو قال في سوء موضع عندنا ال رحم هللا معاوية قتل فشر موضع عندنا خير من خير  عندكم رحم
موضع عندكم حدثنا أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان قال أنبأنا أبو بكر المقرئ بأصبھان 

قال نبأنا سعيد بن منصور قال سمعت بن قال أنبأنا أحمد بن عبيد بن األصبغ الحراني قال نبأنا بشر بن موسى 
المبارك يقول من أراد الشھادة فليدخل دار البطيخ بالكوفة وليقل رحم هللا عثمان بن عفان أخبرنا عمر بن إبراھيم 
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الفقيه والحسن بن علي الجوھري وعلي بن أبي علي قالوا نا محمد بن العباس قال نا أبو بكر الصولي قال نا القاسم 
ل قال نا أبو محلم قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول اإلسالم ببغداد وانھا لصيادة تصيد الرجال ومن لم بن إسماعي

يرھا لم ير الدنيا قرأت في كتاب أبي الحسن الدارقطني بخطه أنبأنا الحسن بن رشيق قال نبأنا علي بن سعيد بن 
ل سمعت أبا معاوية ذكر بغداد فقال ھي دار دنيا وآخرة بشير قال نبأنا عثمان بن أبي شيبة قال نبأنا أبو محمد نجاد قا

سمعت القاضي أبا القاسم علي بن المحسن التنوخي يقول كان يقال من محاسن اإلسالم يوم الجمعة ببغداد وصالة 
 التراويح بمكة ويوم العيد بطرسوس قال الشيخ اإلمام أبو بكر من حضر الجمعة بمدينة السالم عظم هللا في قلبه محل
اإلسالم ألن شيوخنا كانوا يقولون يوم الجمعة ببغداد كيوم العيد في غيرھا من البالد وسمعت أبا الحسين علي بن 
محمد بن عبد هللا بن بشران المعدل يقول حدثني من سمع أبا بكر بن الصلت يقول كنت أصلي صالة الجمعة في 

تلك الليلة في المنام كأن قائال يقول لي تركت  جامع المدينة فانقطعت عن ذلك جمعة لعارض عرض لي فرأيت في
الصالة في جامع المدينة وانه ليصلي فيه كل جمعة سبعون وليا  عز و جل أنبأنا إبراھيم بن مخلد قال أنبأنا أبو 
عمر محمد بن عبد الواحد الزاھر قال أخبرني السعدي يعني علي بن أحمد عن عبد هللا الرملي قال حدثني صديق لي 

صديق له من الصالحين قال أردت االنتقال من بغداد إلى بلد آخر فأريت في منامي أتنتقل من بلد فيه عشرة  عن
آالف ولي  عز و جل قال فجلست ولم أنتقل من بغداد أخبرنا أبو إسحاق إبراھيم بن عمر البرمكي قال أنبأنا أبو 

أبي حدثني أبو بكر بن حمزة قال كتب الي صديق لي  الفضل عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري قال قرأت في كتاب
من حلوان اني رأيت فيما يرى النائم كأن ملكين أتيا بغداد فقال أحدھما لآلخر اقلبھا فقد حق القول عليھا فقال له 

ھالل اآلخر كيف أقلبھا وقد ختم الليلة فيھا خمسة آالف ختمة قال الشيخ وعلى ذكر الجمعة ببغداد حدثني أبو الحسين 
بن المحسن بن إبراھيم بن ھالل الكاتب قال حدثني وشاح مولى القاضي أبي تمام الزينبي في مسجد جامع المنصور 
يوم الجمعة وقد تجارينا ذكر من دخل المقصورة وقلة عددھم فيما عھد قديما منھم أن القاضي أبا تمام كان يصلي في 

اسان والصفوف مادة من المسجد إلى ذلك المكان والصالة قائمة أيام الجمع على باب داره الراكبة لدجلة بباب خر
بمكبرين ينقلون التكبير عند الركوع والسجود والنھوض والقعود قال وقال لي وشاح أيضا كان على أبواب 
المقصورة بوابون بثياب سواد يمنعون من دخول أحد إليھا إال من كان من الخواص المتميزين باألقبية السود وانه 

ر في يوم جمعة بدراعة يتبع القاضي أبا تمام فرد حتى مضى ولبس القباء وكان ھذا رسما جاريا مأخوذا به في حض
سائر مقاصير الجوامع وقد بطل اآلن ذلك فليس يلبس السواد والقباء سوى الخطيب والمؤذنين قال لي ھالل بن 

ي مع والدي إلى المسجد الجامع بالمدينة المحسن وحدثني أبو الحسين محمد بن الحسن بن محفوظ قال كنت أمض
لصالة الجمعة فربما وصلنا إلى باب خراسان في دجلة وقد ضاق الوقت وقامت الصالة وامتدت الصفوف إلى 
الشاطئ فنصعد ونفرش إلى الشميزية ونصلي قال ھالل وأذكر وأنا أحبو وذاك في أيام الملك عضد الدولة وقد 

ني في يوم جمعة لمشاھدة أناس في اجتماعھم وليصلي ھو معھم فوقف عند الباب حملني خادم كان يالزمني ويحفظ
الجديد من شارع الرصافة والصفوف ممتدة في المسجد الجامع بالرصافة إلى ھذا الموقع ومسافة ما بينھما كمسافة 

يزدي بأصبھان عن ما بين المسجد الجامع بالمدينة ودجلة قرأت على أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر ال
أبي شيخ عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حبان قال حدثني أبو الحسن البغدادي قال قال إبراھيم بن عبد هللا جئت أنا 
وأبي إلى أبي عثمان الجاحظ في آخر عمره فقال جئت إلى شق مائل ولعاب سائل األمصار عشرة فالصناعة 

غدر بالري والحسد بھراة والجفاء بنيسابور والبخل بمرو والطرمذة بالبصرة والفصاحة بالكوفة والخير ببغداد وال
بسمرقند والمروءة ببلخ والتجارة بمصر أخبرني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال أخبرني أبي قال 

فاق ودخلت قال أبو القاسم بزياش بن الحسن الديلمي وھو شيخ لقيته ببغداد يتعلق بعلوم فصيح بالعربية سافرت اآل
البلدان من حد سمرقند إلى القيروان ومن سرنديب إلى بلد الروم فما وجدت بلدا أفضل وال أطيب من بغداد قال وكان 
سبكتكين حاجب معز الدولة المعروف بالحاجب الكبير آنسا بي فقال لي يوما قد سافرت األسفار الطويلة فأي بلد 

خرجت من العراق فالدنيا كلھا رستاق حدثني أبو القاسم عبيد هللا بن  وجدت أطيب وأفضل فقلت له أيھا الحاجب إذا
علي الرقي وكان أحد األدباء قال أخذ أبو العالء المعري وھو ببغداد يوما يدي فغمزھا ثم قال لي يا أبا القاسم ھذا بلد 

ني عبد العزيز بن علي قال عظيم ال يأتي عليك يوم وأنت به اال رأيت فيه من أھل الفضل من لم تره فيما تقدم حدث
سمعت علي بن عبد هللا الھمداني بمكة يقول نبأنا علي بن محمد الفاني الوراق قال حدثني أبو الحسين المالكي قال 
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حدثني عبيد هللا بن محمد التميمي قال سمعت ذا النون يقول بمصر من أراد أن يتعلم المروءة والظرف فعليه بسقاة 
يف ذاك فقال لما حملت إلى بغداد رمي بي على باب السلطان مقيدا فمر بي رجل متزر بمنديل الماء ببغداد قيل له وك

مصري معتم بمنديل ديبقي بيده كيزان خزف رقاق وزجاج مخروط فسألت ھذا ساقي السلطان فقيل لي ال ھذا ساقي 
ادفع إليه دينارا فأعطاه  العامة فأومأت إليه اسقني فتقدم وسقاني فشممت من الكوز رائحة مسك فقلت لمن معي

الدينار فأبى وقال ليس آخذ شيئا فقلت له ولم فقال أنت أسير وليس من المروءة أن آخذ منك شيئا فقلت كمل الظرف 
في ھذا أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي في كتابه إلينا قال أنبأنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد 

ال نبأنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو البصري قال نا أبو مسھر قال نا سعيد بن عبد العزيز هللا بن عمر البجلي ق
عن سليمان بن موسي قال إذا كان علم الرجل حجازيا وخلقه عراقيا وطاعته شامية فقد كمل أخبرنا أبو القاسم 

ل أنبأنا محمد بن العباس قاال قال األزھري قال انبانا احمد بن محمد بن موسي وأخبرنا الحسن بن علي الجوھري قا
أبو الحسين احمد بن جعفر بن المنادى ثم ان بغداد سميت حين سكنت مدينة السالم فليس في األرض مدينة علي ھذا 
االسم غيرھا وكان بعض إخواننا إذا ذكرھا يقرا قول هللا بلدة طيبة ورب غفور قال أبو الحسين ھذا الي تركنا ذكر 

ناقبھا التي افردھا هللا بھا دون سائر الدنيا شرقا وغربا وبين ذلك من األخالق الكريمة والسجايا أشياء كثيرة من م
المرضية والمياه العذبة الغدقة والفواكه الكثيرة الدمثة واالحوال الجميلة والحذق في كل صنعة والجمع لكل حاجة 

فقھاء والمتفقھين ورؤساء المتكلمين وسادة الحساب واالمن من ظھور البدع واالغتباط بكثرة العلماء والمتعلمين وال
والنحوية ومجيدى الشعراء ورواة االخبار واألنساب وفنون اآلداب وحضور كل طرفة واجتماع ثمار األزمنة في 
زمن واحد ال يوجد ذلك في بلد من مدن الدنيا اال بھا سيما زمن الخريف ثم ان ضاق مسكن بساكن وجد خيرا منه 

مكان أحب إليه من مكانه لم يتعذر عليه النقلة إليه من أي جانب من جانبيه أراده ومن أي طرف من وان الح له 
اطرافه خف عليه ومتى ھرب أحد من خصمه وجد من يستره في قرب أو بعد وان آثر ان يستبدل دارا بدار أو سكة 

ان في ذلك حسب الحالة والوقت ثم عيون بسكة أو شارعا بشارع أو زقاقا بزقاق فغير ذلك من التبديل اتسع له اإلمك
التجار المجھزين والسالطين المعظمين وأھل البيوتات المبجلين في ناحية ناحية تنبعث الخيرات بھم الي الذين ھم في 
الحال دونھم غير منقطع ذلك وال مفقود فھي من خزائن هللا العظام التي ال يقف علي حقيقتھا اال ھو وحده ثم ھي مع 

ورة محبورة كلما ظن عدو اإلسالم انه فائز باستئصال أھلھا كبته هللا وكبه لمنخريه واستئصلت قدرته بما ذلك منص
ليس في تقدير الخلق أجمعين فضال من هللا ونعمة وهللا ذو الفضل العظيم أخبرني احمد بن محمد بن احمد بن يعقوب 

ل قال نبأنا محمد بن يحيى النديم قال نبأنا عون بن الكاتب قال حدثني جدي محمد بن عبيد هللا بن الفضل بن نفرج
محمد قال نبأنا سعيد بن ھرثم قال قالت زبيدة لمنصور النمري قل شعرا تحبب فيه بغداد الي أمير المؤمنين الرشيد 

 :فقد اختار عليھا الرافقة فقال 

وجوشت ... رياح بھا المرضى إذا نسمت تحيي ال... ... ومن منازه للدنيا وللدين ... ماذا ببغداد من طيب االفانين 
قال فأعطته ألفي دينار أنشدنا أبو بكر احمد بن محمد بن غالب البرقاني قال أنشدنا أبو ... بين اغصان الرياحين 

كبغداد دارا انھا جنة األرض ... اعاينت في طول من األرض والعرض ... نصر الشاشي ألبي قاسم الشاعر الوراق 
تطول بھا االعمار ان ... ... وعود سواه غير صاف وال غض ... ش في بغداد واخضر عوده صفا العي... ... 
ھذا القدر أنشدنا البرقاني من ھذه األبيات وھى أكثر من ھذه ... مريء وبعض األرض امرؤ من بعض ... غذاءھا 

ي أبو القاسم على بن المحسن وقائلھا عمارة بن عقيل ولھا خبر سنذكره فيما بعد ان شاء هللا تعالى أنشدنا القاض
إذا سقى هللا منزال ... التنوخي قال أنشدنا أبو على الھايم قال أنشدنا السرى بن احمد الرفا الموصلي لنفسه من أبيات 

وانشدنا ... والعيش بين اليسار والعدم ... يا حبذا صحبة العلوم بھا ... ... بغداد ما حاولت من الديم ... فسقى 
من ... فدى لك يا بغداد كل قبيلة ... أنشدنا أبو سعد محمد بن علي بن محمد بن خلف الھمداني لنفسه التنوخي قال 

فلم ار ... ... وسيرت رحلى بينھا وركابيا ... فقد طفت في شرق البالد وغربھا ... ... األرض حتى خطتى ودياريا 
واعذب ألفاظا واحلى ... وال مثل اھليھا أرق شمائال  ... ...ولم ار فيھا مثل دجلة واديا ... فيھا مثل بغداد منزال 

... يقيم الرجال األغنياء بارضھم ... ... لبغداد لم ترحل فكان جوابيا ... وكم قائل لو كان ودك صادقا ... ... معانيا 
 قرأت في كتاب طاھر بن المظفر بن طاھر الخازن بخطه من شعره ... وترمى النوي بالمقترين المراميا 
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... ھي البلدة الحسناء خصت ألھلھا ... ... ... ببغداد بين الكرخ فالخلد فالجسر ... ى هللا صوب الغاديات محلة سق
... ... وماء له طعم ألذ من الخمر ... ھواء رقيق في اعتدال وصحة ... ... بأشياء لم يجمعن مذ كن في مصر 

وحصباؤھا مثل ... تراھا كمسك والمياه كفضة ... ... صر بتاج الي تاج وقصر الي ق... ودجلتھا شطان قد نظما لنا 
حدثنا القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الشافعي البصري قال انشد أبو محمد البافى ... اليواقيت والدر 

د لنفسه فقال يوشك ان يكون ھذا في بغداد وأنش... الفناھا خرجنا مكرھينا ... دخلنا كارھين لھا فلما ... قول الشاعر 
سالم كلما جرحت ... ... ومغنى نزھة المتنزھينا ... علي بغداد معدن كل طيب ... في معنى ذلك وضمنه البيت 

وما حب الديار ... ... الفناھا خرجنا مكرھينا ... دخلنا كارھين لھا فلما ... ... عيون المشتھين المشتھينا ... بلحظ 
وحدثنا على بن محمد بن حبيب قال كتب الي اخى من بغداد وانا بالبصرة .. .أمر العيش فرقة من ھوينا ... بنا ولكن 

إذا ما ذكركم جدا ... وما بالقلب من نار ... ... يقاسى فيكم جھدا ... ولوال وجد مشتاق ... شعرا يتشوقنى فيه يقول 
ولكن ذكركم ... ... نا كم جدا فأنسا... شربنا ماء بغداد ... ... الي البصرة قد جدا ... لقلنا قول مشتاق ... ... 
قال وكتب الي أخي أيضا من البصرة ... وال نطوى لكم عھدا ... فال ننسى لكم ذكرا  علي األيام مشتدا ... اضحى 

فكيف صبرى عنھا اآلن إذ جمعت ... ... قدما إليھا وان عاقت معاذير ... طيب الھواء ببغداد يشوقنى ... وانا ببغداد 
 ... ممدود ومقصور  طيب الھواءين... 

 ذكر نھري بغداد دجلة والفرات وما جعل هللا فيھما من المنافع والبركات  

أخبرنا أبو الحسن احمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن ھارون بن الصلت األھوازي قال أنبأنا أبو عبد هللا محمد بن 
ن بن معاوية عن إدريس األودي عن أبيه مخلد العطار قال قرأت علي العباس بن يزيد البحراني قلت حدثكم مروا

عن أبي ھريرة ان النبي صلى هللا عليه و سلم قال نھران من الجنة النيل والفرات أخبرنا أبو الحسن محمد بن عمر 
بن عيسى البلدي قال نا أبو العباس عمرو بن ھشام بن عمرو قال قرئ علي الحارث بن محمد القنطري حدثكم يزيد 

أبو الفتح محمد بن احمد بن أبي الفوارس الحافظ وأبو بكر محمد بن احمد بن يوسف الصياد  بن ھارون وأخبرنا
وأبو القاسم طلحة بن على بن الصفراء الكتاني قالوا أنبأنا احمد بن يوسف بن خالد العطار قال نا الحارث بن محمد 

عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  قال نا يزيد بن ھارون قال أنبأ محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى ھريرة
قال فجرت أربعة انھار من الجنة الفرات والنيل وسيحان وجيحان أخبرنا أبو طالب محمد بن على بن إبراھيم 
البيضاوي قال أنبأنا محمد بن العباس الخزاز قال أنبأنا بن المجدر قال نا داود بن رشيد قال نا عبد هللا بن جعفر قال 

عن أبى ھريرة قال قال رسول هللا صلى   بن عمر عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم أنبأنا عبيد هللا
هللا عليه و سلم النيل والفرات ودجلة وسيحان وجيحان من انھار الجنة أخبرنا إبراھيم بن عبد الواحد بن محمد بن 

قال نبأنا محمد بن احمد بن برد قال نبأنا محمد  الحباب الدالل قال أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي
بن عيسى بن الطباع وأخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بھمذان واللفظ له قال نا أبو العباس 
احمد بن محمد بن الحسين الرازي قال نا أبو بكر عبد هللا بن محمد بن طرخان البلخي قال نا احيد بن الحسين قرأت 
عليه ان محمد بن حفص حدثھم قال نبأنا الربيع بن بدر عن األعمش عن شقيق عن عبد هللا بن مسعود قال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ينزل في الفرات كل يوم مثاقيل من بركة الجنة أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن 

ن احمد الختلي قال حدثني عبد هللا بن محمد بن علي جعفر بن عبد الواحد الھاشمي بالبصرة قال نا عبد الرحمن ب
البلخي قال نا محمد بن أبان قال نا أبو معاوية عن الحسن بن سالم بن أبى الجعد عن أبيه عن أبى ھريرة قال قال 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليس في األرض من الجنة اال ثالثة أشياء غرس العجوة وأواق تنزل في الفرات كل 

وم من بركة الجنة والحجر أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن يعقوب األيادي قال أنبأنا أحمد بن يوسف ي
بن خالد قال نا الحارث بن محمد قال نا سعيد بن شرحبيل عن ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال قال 

ي الجنة ونھر الفرات نھر الخمر في الجنة ونھر سيحان كعب نھر النيل نھر العسل في الجنة ونھر دجلة نھر اللبن ف
نھر الماء في الجنة قال فأطفأ هللا نورھن ليصيرھن إلى الجنة أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو علي عيسى 

بن بن محمد الطوماري قال نا محمد بن أحمد بن البراء قال نا عبد المنعم بن إدريس قال حدثني أبي قال ذكر وھب 
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أظھرھا هللا تعالى حيث ما أراد أن  منبه أن في ربض الجنة ترا من أنھار الجنة فھو أصل أنھار األرض كلھا التي 
يظھرھا وان النيل نھر العسل في الجنة ودجلة نھر اللبن في الجنة والفرات نھر الخمر في الجنة وسيحان وجيحان 

ا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل قال أنبأنا عثمان بن أحمد نھران بأرض الھند وھما نھرا الماء في الجنة أنبأن
الدقاق قال نبأنا محمد بن أحمد بن البراء قال نبأنا الفضل بن غانم قال نبأنا الھيثم بن عدي عن الكلبي عن أبي صالح 

فقد أمرت  عن بن عباس قال أوحى هللا تعالى إلى دانيال األكبر أن فجر لعبادي نھرين واجعل مفيضھما البحر
األرض أن تطيعك قال فأخذ قناة أو قصبة فجعل يخدھا في األرض ويتبعه الماء فإذا مر بأرض شيخ كبير أو يتيم 
ناشده هللا فيحيده عن أرضه فعواقيل دجلة والفرات من ذلك أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن حماد 

ل بن محمد الصفار إمالء قال حدثني أبو بكر محمد بن إدريس الواعظ مولى بني ھاشم قال نبأنا أبو علي إسماعي
الشعراني قال نا موسى بن إبراھيم األنصاري عن إسماعيل بن جعفر المدني عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال 
أوحى هللا تعالى إلى دانيال أن احفر لي سيبين نھرين بالعراق قال دانيال إلھي بأي مكاتل وبأي مساحي وبأي رجال 
وبأي قوة أحفر لك ھذين النھرين فأوحى هللا تعالى أن أعد سكة حديد وعرضھا واجعلھا في خشبة وألقھا فوق ظھرك 
فإني باعث إليك المالئكة يعينونك على حفر ھذين السيبين قال ففعل فحفر فكان إذا انتھى إلى أرض أرملة أو يتيم 

في الدجلة والفرات من حفر دانيال قال الشيخ أبو بكر ذكر حاد عنه حتى حفر الدجلة والفرات فھذه العواقيل التي 
بعض من تقدم من العلماء بأخبار األوائل أن ملك األردوان وھم النبط كان في السواد قبل ملك فارس وأن النبط ھم 

عدي  الذين استنبطوا األرض وعمروا السواد وحفروا األنھار العظام فيه ويقال لھم ملوك الطوائف وحكى الھيثم بن
عن عبد هللا بن عياش المنتوف قال كان حد ملك النبط األنبار إلى عانات كسكر إلى ما واالھا من كور دجلة إلى 
جوخى وما حول ذلك من السواد قال بن عياش وكانت سرة الدنيا في أيدي النبط واعتبر ذلك أن الفرات ودجلة 

دھم فيفجرونھما في كل موضع ثم يسوقون بقيتھما إلى البحر ينصبان من الشام والجزيرة وال ينتفع بھما حتى يأتيا بال
قال وكان ملكھم ألف سنة وانما سموا نبطا ألنھم أنبطوا األرض وحفروا األنھار العظام منھا الصراة العظمى ونھر 
 أبا ونھر سورا ونھر الملك حفر الصراة العظمى فيروز حشنش وحفر نھر أبا أبا بن الصامغان وحفر نھر الملك
أفقورشه وكان آخر ملوك النبط ملك مائتي سنة قال ثم وليت فارس فحفروا األنھار الصغار كوثا والصراة الصغرى 
التي عليھا قصر بن ھبيرة وكل سيب بالعراق ثم حفروا النھروان قال وكان يقال له نھرواي ألنه إذا قل ماؤه عطش 

الحسن بن علي بن المنذر القاضي وأبو القاسم علي بن محمد  أھله وإذا كثر ماؤه غرقوا أخبرنا أبو القاسم الحسن بن
بن علي بن يعقوب األيادي وأبو علي الحسن بن أحمد وإبراھيم بن شاذان البزار قال األيادي حدثنا وقاال أخبرنا 

المنذر وبن  محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي قال نبأنا محمد بن إسماعيل السلمي قال نبأنا سعيد بن سابق زاد بن
شاذان أبو عثمان من أھل رشيد ثم اتفقوا قال حدثني مسلمة بن علي عن مقاتل بن حبان عن عكرمة عن بن عباس 
عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال أنزل هللا من الجنة إلى األرض خمسة أنھار سيحون وھو نھر الھند وجيحون 

نيل وھو نھر مصر أنزلھا هللا تعالى من عين واحدة من عيون وھو نھر بلخ ودجلة والفرات وھما نھرا العراق وال
الجنة من أسفل درجة من درجاتھا على جناحي جبريل فاستودعھا الجبال وأجراھا في األرض وجعل فيھا منافع 
للناس في أصناف معايشھم فذلك قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في األرض فإذا كان عند خروج 

ج ومأجوج أرسل هللا تعالى جبريل فرفع من األرض القرآن زاد بن المنذر وبن شاذان والعلم كله ثم اتفقوا يأجو
والحجر من ركن البيت ومقام إبراھيم وتابوت موسى بما فيه وھذه األنھار الخمسة فيرفع كل ذلك إلى السماء فذلك 

ء من األرض فقد أھلھا خير الدين وخير الدنيا وقال قوله تعالى وانا على ذھاب به لقادرون فإذا رفعت ھذه األشيا
 األيادي خير الدنيا واآلخرة 

 باب تعريب اسم بغداد  

أخبرنا محمد بن علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قاال أنبأنا محمد بن جعفر الكوفي النحوي قال نا الحسن بن 
ي عن محمد بن أبي السري عن بن الكلبي قال إنما محمد السكوني قال نا محمد بن خلف قال حدثني محمد بن أبي عل

سميت بغداد بالفرس ألنه أھدي لكسرى خصى من المشرق فأقطعه بغداد وكان لھم صنم يعبدونه بالمشرق يقال له 
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البغ فقال بغ داد يقول أعطاني الصنم والفقھاء يكرھون ھذا االسم من أجل ھذا وسماھا أبو جعفر مدينة السالم ألن 
يقال لھا وادي السالم أخبرني األزھري قال أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى وأخبرنا الجوھري قال أنبأنا  دجلة كان

محمد بن العباس قال أنبانا أحمد بن جعفر بن المنادى قال حدثني أبو موسى ھارون بن علي بن الحكم المقرئ 
ود بن منصور قاضي المصيصة أن رجال ذكر المعروف بالمزوق قال نبأنا إبراھيم بن سعيد الجوھري قال نبأنا دا

عند عبد العزيز بن أبي رواد بغداد فسأله عن معنى ھذا االسم فقال بغ بالفارسية صنم وداد عطيته أخبرنا عبد هللا بن 
علي بن حمويه الھمذاني بھا قال أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي قال أنبأنا أبو عبد الرحمن بن عتيك قال نبأنا 

حيى بن ساسويه قال نبأنا أبو عبد الرحمن أحمد بن محمد بن حميد بن سليمان بن حفص بن عبد هللا بن أبي جھم بن ي
حذيفة العدوي المدني قال حدثني أسمر بن سورة المجاشعي الدارمي من أھل فارس قال حدثني كرماني بن عمرو 

ن المبارك يقول ال يقال بغداذ بالذال فان بغ شيطان األزدي أخو معاوية بن عمرو صاحب زايدة قال سمعت عبد هللا ب
وداذ عطيته وانھا شرك ولكن تقول بغداد وبغدان كما تقول العرب أخبرنا بن أبي علي المعدل قال أنبأنا محمد بن 

كان  عبد الرحيم المازني قال أنبأنا عبيد هللا بن أحمد بن بكير التميمي قال أنبأنا عبد هللا بن مسلم بن قتيبة قال
األصمعي ال يقول بغداذ وينھى عن ذاك ويقول مدينة السالم ألنه سمع في الحديث أن بغ صنم وداذ عطيته بالفارسية 
كأنھا عطية الصنم أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال نبأنا أبو سھل أحمد بن محمد بن عبد 

بي عبيدة وأبي زيد وأشك في األصمعي يقال بغداذ وبغداد ومغدان هللا بن زياد قال قال المبرد قال الثوري عن أ
وبغدان أخبرنا األزھري قال أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى وأخبرنا الجوھري قال أنبأنا محمد بن العباس قال أنبأنا 

سلمة بن عاصم أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسين قال حدثني أبو جعفر محمد بن فرج النحوي البغدادي قال أنبأنا 
عن أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء مولى بني عبس قال يقال بغداد بالباء والدال ويقال بغدان أيضا بالباء في أولھا 
والنون في آخرھا ومغدان بالميم أوال وبالنون آخرا قال أبو الحسين وذلك كله راجع إلى ما فسره بن أبي رواد أنه 

ك أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أنبأنا إسماعيل بن سعيد بن سويد المعدل عطية الصنم وربما قيل عطية المل
قال نبأنا أبو بكر محمد بن القاسم األنباري قال وقوله ھذه بغداذ أصل ھذا االسم لألعاجم والعرب تختلف في لفظه إذ 

عربية بستان رجل فبغ بستان وداذ لم يكن أصله من كالمھا وال اشتقاقه من لغاتھا وبعض األعاجم يزعم أن تفسيره بال
رجل وبعضھم يقول بغ اسم صنم كان لبعض الفرس يعبده وداذ رجل ولذلك كره جماعة من الفقھاء أن تسمى ھذه 
المدينة بغداذ لعلة اسم الصنم وسميت مدينة السالم لمقاربتھا دجلة وكانت دجلة تسمى قصر السالم فمن العرب من 

بعضھم يقول بغداد بالباء والدالين وھاتان اللغتان ھما السائرتان في العرب المشھورتان يقول بغدان بالباء والنون و
تذري مع الليل ... قل للشمال التي ھبت مزعزعة ... أنشدنا أبو بكر المخزومي في مجلس أبي العباس يعني ثعلبا 

سالم مغترب بغداد ... ... بادي  وحاضر باللوي ان كان أو... أقرأ سالما على نجد وساكنه ... ... شفانا بصراد 
قال أبو بكر بن األنباري وأنشدنا أبو شعيب قال أنشدنا يعقوب بن السكيت ... ان أنجد الناس لم يھمم بانجاد ... منزله 

... يا ليلة حرس الدجاج طويلة ... قال وقال اآلخر ... ببغدان في نوغايه القدمان ... لعمرك لوال ھاشم ما تفرقت ... 
ببغدان ال تجلو وأنت ... أال يا غراب البين مالك واقفا ... قال وقال اآلخر ... ان ما كانت عن الصبح تنجلي ببغد

... اال إنما بغدان سجن إقامة ... ... نقضي لبانات لنا ونروح ... فقال غراب البين وانھل دمعه ... ... صحيح 
... ترحل فما بغداد دار إقامة  ي قال أنشدني أبو عكرمة قال أبو بكر وأنشدني أب... أراحك من سجن العذاب مريح 

زادني ... فكلھم من حلية المجد عاطل ... محل ملوك سمنھم في أديمھم ... ... وال عند من أضحى ببغداد طائل 
 القاضي أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن المھتدي با ھا ھنا بيتا ذكر لي أن أبا الفضل محمد بن الحسن بن

ثم ... يضاف إلى بذل الندا وھو باخل ... سوى معشر قلوا وجل قليلھم ... المأمون أخبرھم به عن بن األنباري ھو 
إذا ... ... وقل سماح من رجال ونائل ... وال غرو إن شلت يد المجد والعلى ... رجعنا إلى رواية بن سويد 

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا ... ل فليس عجيبا أن تغيض الجداو... غضغض البحر الغطامط ماءه 
بن بشران قال أنبأنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد بن محمد بن إبراھيم الكاذي الزاھد قال أنشدنا أحمد بن يحيى يعني 

كتابي قال الشيخ أبو بكر ھكذا في أصل ... وال عند من أضحى ببغداذ طائل ... ترحل فما بغداذ دار إقامة ... ثعلبا 
عن بن بشران بغداذ بالذال المعجمة في الموضعين ثم ساق بقية األبيات مثل ما تقدم عن بن سويد أخبرنا علي بن 
أبي علي قال أنبأنا إسماعيل بن سعيد قال نبأنا أبو بكر بن األنباري قال أخبرني أبي قال أنبأنا الطوسي وبن الحكم 
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سة التي بين الباء والميم كما يقال باسمك وماسمك وعذاب الزم والزب عن اللحياني قال يقال بغدان ومغدان للمجان
في حروف كثيرة وبعضھم يقول بغداذ بالذال وھي أشد اللغات وأقلھا قال أبو بكر وأنشدني أبي قال أنشدنا الطوسي 

... نت بر موافق ببغداذ إال أ... وما لي صديق ناصح أغتدي له ... وبن الحكم عن اللحياني ألعرابي يمدح الكسائي 
وقطع ... بدلت منك وحشة البوادي ... ... يا دار دار األنس واإلسعاد ... بغداد سقيا لك من بالد ... قال وقال اآلخر 
قال أبو بكر بن األنباري وبغداد في جميع اللغات تذكر وتؤنث فيقال ھذه بغدان وھذا بغدان ... واد وورود واد 

د هللا الصيرفي قال نبأنا عبيد هللا بن أحمد بن يعقوب المقرئ قال نبأنا أبو القاسم أخبرنا أبو الفتح محمد بن عبي
المظفر بن عاصم بن أبي األغر قال دخلت إلى بغداد وھي أجمة ليس فيھا اال كوخ واحد وفيه رجل من األولين 

دري ھا ھنا رجل من األولين ينظر مبقلة له فلما أن جاء المنصور ووضع األساس قال ما اسم ھذا الموضع قالوا ال ن
سله فبعث إليه فقال له ما اسمك فقال اسمي داذ فقال له وما يقال لھذا الموضع فقال ھذا باغ لي يعني البستان فقال 
سموه باغ لداذ فسميت بغداذ قال الشيخ أبو بكر والمحفوظ أن ھذا االسم كان يعرف به الموضع قديما قبل أبي جعفر 

 األغر ھذا ان المنصور ھو الذي سمى الموضع بغداذ لم يتابعه عليه أحد وهللا أعلم  المنصور وقول بن أبي

 أخبار أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور 

أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الھاشمي قال نبأنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن محمد بن 
الرقاشي وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال أنبانا  البختري المادرائي قال نبأنا أبو قالبة

أحمد بن سلمان النجاد قال أنبأنا أبو قالبة الرقاشي قراءة عليه قال نبأنا أبو ربيعة قال نبأنا أبو عوانة عن األعمش 
نا المنصور ومنا المھدي قال عن الضحاك عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم منا السفاح وم

النجاد ھكذا قرأه علينا أبو قالبة مرفوعا قال الشيخ أبو بكر وكذلك رواه يحيى بن غيالن عن أبي عوانة أخبرنا 
الحسن بن أبي بكر قال نبأنا أبو سھل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان قال نبأنا محمد بن الفرج األزرق 

الن قال نبأنا أبو عوانة عن األعمش عن الضحاك بن مزاحم عن عبد هللا بن عباس عن النبي قال نبأنا يحيى بن غي
صلى هللا عليه و سلم قال منا السفاح والمنصور والمھدى حدثني الحسن بن أبى طالب قال حدثنا عمر بن احمد 

ومحمد بن الحسين بن حميد بن الواعظ قال نبأنا عبد هللا بن سليمان بن األشعث ومحمد بن على بن سھل الزعفراني 
الربيع الخزاز وأخبرنا أبو القاسم األزھري قال نبأنا محمد بن المظفر الحافظ قال نبأنا أبو سھل محمد بن على 
الزعفراني قالوا نبأنا احمد بن راشد الھاللي قال نبأنا سعيد بن خيثم عن حنظلة عن طاوس عن بن عباس قال 

لھاللية قالت مررت بالنبي صلى هللا عليه و سلم وھو في الحجر فقال يا أم الفضل حدثتني أم الفضل بنت الحارث ا
انك حامل بغالم قالت يا رسول هللا وكيف وقد تحالف الفريقان ان ال يأتوا النساء قال ھو ما أقول لك فإذا وضعتيه 

نه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى فائتينى به قالت فلما وضعته أتيت به رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأذن في أذ
وقال اذھبى بأبي الخلفاء قالت فأتيت العباس فأعلمته فكان رجال جميال لباسا فأتى النبي صلى هللا عليه و سلم فلما 
رآه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قام إليه فقبل بين عينيه ثم اقعده عن يمينه ثم قال ھذا عمى فمن شاء فليباه بعمه 

ا رسول هللا بعض ھذا القول فقال يا عباس لم ال أقول ھذا القول وأنت عمى وصنو أبى وخير من اخلف بعدي قالت ي
من أھلي فقلت يا رسول هللا ما شيء أخبرتني به أم الفضل من مولودنا ھذا قال نعم يا عباس إذا كانت سنة خمس 

المھدى لفظ حديث الحسن أخبرنا أبو نعيم احمد  وثالثين ومائة فھي لك ولولدك منھم السفاح ومنھم المنصور ومنھم
بن عبد هللا الحافظ قال نبأنا سليمان بن احمد الطبراني قال نبأنا أبو زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي قال نبأنا نعيم 
ح بن حماد قال نبأنا الوليد بن مسلم عن شيخ عن يزيد بن الوليد الخزاعي عن كعب قال المنصور والمھدى والسفا

من ولد العباس أخبرني على بن احمد الرزاز قال أنبأنا احمد بن سلمان الفقيه قال نبأنا أبو قالبة الرقاشي قال نبأنا 
علي بن الجعد قال أنبأنا زھير بن معاوية عن ميسرة يعنى بن حبيب عن المنھال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال 

ستوى جالسا فقال منا السفاح ومنا المنصور ومنا المھدى أخبرنا كنا عند بن عباس فذكرنا المھدى وكان منضجعا فا
القاضي أبو العالء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي قال نبأنا أبو الحسين علي بن عمر بن أحمد الحافظ قال نبأنا 

محمد أبو إسحاق إبراھيم بن عبد الصمد بن موسى الھاشمي قال حدثني أبي عبد الصمد قال حدثني أبي موسى بن 
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بن إبراھيم االمام عن أبيه محمد بن إبراھيم قال قال المنصور يوما ونحن جلوس عنده أتذكرون رؤيا كنت رأيتھا 
ونحن بالشراء فقالوا يا أمير المؤمنين ما نذكرھا فغضب من ذلك وقال كان ينبغي لكم أن تثبتوھا في ألواح الذھب 

كنا قصرنا في ذلك فنستغفر هللا يا أمير المؤمنين فليحدثنا أمير  وتعلقوھا في أعناق الصبيان فقال عيسى بن علي ان
المؤمنين بھا قال نعم رأيت كأني في المسجد الحرام وكأن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في الكعبة وبابھا مفتوح 

ام أخي العباس والدرجة موضوعة وما أفقد أحدا من الھاشميين وال من القرشيين إذا مناد ينادي أين عبد هللا فق
يتخطى الناس حتى صار على الدرجة فأخذ بيده فأدخل البيت فما لبث أن خرج علينا ومعه قناة عليھا لواء قدر أربع 

  ؟أذرع أو أرجح فرجع حتى خرج من باب المسجد ثم نودي أين عبد هللا

أدخلت الكعبة وإذا رسول هللا فقمت أنا وعبد هللا بن علي نستبق حتى صرنا إلى الدرجة فجلس وأخذ بيدي فأصعدت ف
صلى هللا عليه و سلم جالس ومعه أبو بكر وعمر وبالل فعقد لي وأوصاني بأمته وعممني فكان كورھا ثالثة 
وعشرين كورا وقال خذھا إليك أبا الخلفاء إلى يوم القيامة أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال أنبأنا 

لرفا قال نبأنا أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن صالح قال علي بن أحمد بن أبي قيس ا
حدثني أبو مسعود الرياحي قال حدثني عبيد هللا بن العباس قال ولد أبو جعفر سنة خمسة وتسعين وقال بن أبي الدنيا 

ه يخضب بالسواد وكان أسمر حدثني حمدون بن سعد المؤذن قال رأيت أبا جعفر يخطب على المنبر معرق الوج
طويال نحيفا خفيف العارضين وأمه أم ولد يقال لھا سالمة أخبرنا محمد بن علي الوراق قال أنبأنا أحمد بن محمد بن 
عمران قال أنبأنا أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد هللا بن العباس بن محمد بن صول الصولي النديم قال توفي 

نة ثمان وخمسين ومائة ودفن ما بين الحجون وبئر ميمون بن الحضرمي وله يوم المنصور بمكة وكان حاجا في س
توفي أربع وستون سنة قال الصولي ويروى أنه ولد سنة خمس وتسعين في اليوم الذي مات فيه الحجاج حدثني 

يز وأخبرنا أبو الحسن بن محمد الخالل قال نا عمر بن محمد بن الزيات إمالء قال نا عبد هللا بن محمد بن عبد العز
عبد هللا محمد بن عبد الواحد البزار واللفظ له قال أنبأنا محمد بن المظفر الحافظ قال نبأنا محمد بن أحمد بن إبراھيم 
قال نا الحارث بن محمد قاال نبأنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثني أبو سھل الحاسب قال حدثني طيفور مولى أمير 

أم أمير المؤمنين قالت لما حملت بأبي جعفر رأيت كأنه خرج من فرجي أسد فزأر ثم المؤمنين قال حدثتني سالمة 
أقعى فاجتمعت حوله األسد فكلما انتھى إليه أسد سجد له أخبرنا الحسن بن أبي طالب قال أنبانا أحمد بن محمد بن 

و جعفر أن يبنى لنفسه كان يؤتى عروة بن الجراح قال نبأنا أبو بكر الصولي قال قال رجل من ولد الربيع لما أراد أب
من كل مدينة بتراب فيعفنه فيصير عقارب وھواما حتى أتى بتربة بغداد فخرج صرارات وأتى الخلد فنظر إلى دجلة 
والفرات فأعجبه فرآه راھب كان ھناك وھو يقدر بناھا فقال ال تتم فبلغه فأتاه فقال نعم نجد في كتبنا أن الذي يبنيھا 

 ص قال أبو جعفر كانت وهللا أمي تلقبني في صغري نقالصا ملك يقال له نقال

 ذكر خبر بناء مدينة السالم 

أخبرنا علي بن أبي علي المعدل التنوخي قال أنبأنا طلحة بن محمد بن جعفر قال أخبرني محمد بن جرير إجازة أن 
خمس وأربعين ومائة واستتم البناء  أبا جعفر المنصور بويع له سنة ست وثالثين ومائة وأنه ابتدأ أساس المدينة سنة

سنة ست وأربعين ومائة وسماھا مدينة السالم قال الشيخ أبو بكر الخطيب وبلغني أن المنصور لما عزم على بنائھا 
أحضر المھندسين وأھل المعرفة بالبناء والعلم بالذرع والمساحة وقسمة األرضين فمثل لھم صفتھا التي في نفسه ثم 

ناع من النجارين والحفارين والحدادين وغيرھم فأجرى عليھم األرزاق وكتب إلى كل بلد في أحضر الفعلة والص
حمل من فيه ممن يفھم شيئا من أمر البناء ولم يبتدئ في البناء حتى تكامل بحضرته من أھل المھن والصناعات 

مدورة سواھا ووضع أساسھا في ألوف كثيرة ثم اختطھا وجعلھا مدورة ويقال ال يعرف في أقطار الدنيا كلھا مدينة 
وقت اختاره له نوبخت المنجم أخبرنا محمد بن علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قاال أنبأنا محمد بن جعفر 
النحوي قال نبأنا الحسن بن محمد السكوني قال قال محمد بن خلف أنبأني محمد بن موسى القيسي عن محمد بن 

تحول من الھاشمية إلى بغداد وأمر ببنائھا ثم رجع إلى الكوفة بعد مائة سنة  موسى الخوارزمي الحاسب أن أبا جعفر
وأربع وأربعين سنة وأربعة أشھر وخمسة أيام من الھجرة قال وفرغ أبو جعفر من بنائھا ونزلھا مع جنده وسماھا 
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حمد بن خلف قال مدينة السالم بعد مائة سنة وخمس وأربعين سنة وأربعة أشھر وثمانية أيام من الھجرة قال م
الخوارزمي واستتم حائط بغداد وجميع عملھا بعد مائة سنة وثمان وأربعين سنة وستة أشھر وأربعة أيام من الھجرة 
أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه النحوي قال نبأنا يعقوب بن 

فرغ أبو جعفر من بناء مدينة السالم ونزوله إياھا ونقل الخزائن وبيوت  سفيان قال سنة ست وأربعين ومائة فيھا
األموال والدواوين إليھا وفي سنة تسع وأربعين ومائة استتم بناء سور خندق مدينة السالم وجميع أمورھا أخبرنا أبو 

بن محمد بن عرفة األزدي قال القاسم األزھري قال أنبأنا أحمد بن إبراھيم بن الحسن قال نبأنا أبو عبد هللا إبراھيم 
حكى عن بعض المنجمين قال قال لي المنصور لما فرغ من مدينة السالم خذ الطالع فنظرت في طالعھا وكان 

فأخبرته بما تدل عليه النجوم من طول زمانھا وكثرة عمارتھا وانصباب الدنيا إليھا وفقر ، المشتري في القوس 
يا أمير المؤمنين أكرمك هللا بخلة أخرى من دالئل النجوم ال يموت فيھا خليفة  الناس إلي ما فيھا ثم قلت له وأبشرك

من الخلفاء أبدا فرأيته تبسم لذلك ثم قال الحمد هللا ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم فلذلك قال 
اينت في طول من األرض أع... عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير بن الخطفى عند تحول الخلفاء من بغداد 

وعيش سواھا غير صاف ... صفا العيش في بغداد واخضر عوده ... ... كبغداد دارا إنھا جنة األرض ... والعرض 
قضى ربھا أن ال ... ... مريء وبعض األرض امرؤ من بعض ... تطول بھا األعمار إن غذاءھا ... ... وال غض 

غريبا بأرض الشام يطمع ... تنام بھا عين الغريب ولن ترى ... ... قضى بھا إنه ما شاء في خلقه ي... يموت خليفة 
وان رميت بالھجر ... ... فما أسلفت إال الجميل من القرض ... فان خربت بغداد منھم بقرضھا ... ... في غمض 

أعلم أخبرنا أبو وقد رويت ھذه األبيات لمنصور النمري وهللا ... فما أصبحت أھال لھجر وال بغض ... منھم وبالقلى 
عبد هللا احمد بن محمد بن عبد هللا الكاتب قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد مولى بنى ھاشم يعرف بابن 
متيم قال نا أحمد بن عبيد هللا بن عمار قال قال أبو عبد هللا محمد بن داود بن الجراح ولم يمت بمدينة السالم خليفة 

فإنه قتل في شارع باب األنبار وحمل رأسه إلى طاھر بن الحسين وھو في معسكره بين مذ بنيت إال محمد األمين 
بطاطيا وباب األنبار فأما المنصور وھو الذي بناھا فمات حاجا وقد دخل الحرم ومات المھدى بما سبذان ومات 

ل الي طرطوس فدفن الھادي بعيساباذ ومات ھارون بطوس ومات المأمون بالبذندون من بالد الروم وحمل فيما قي
بھا ومات المعتصم بسر من رأى وكل من ولي الخالفة بعده من ولده وولد ولده إال المعتمد والمعتضد والمكتفى 
فانھم ماتوا بالقصور من الزندورد فحمل المعتمد ميتا الي سر من رأى ودفن المعتضد في موضع من دار محمد بن 

ن دار بن طاھر قال الشيخ أبو بكر ذكرت ھذا الخبر للقاضي أبى عبد هللا بن طاھر ودفن المكتفي في موضع م
القاسم علي بن المحسن التنوخي رحمه هللا فقال محمد األمين أيضا لم يقتل في المدينة وانما كان قد نزل في سفينة 

تب وقتل إلى دجلة ليتنزه فقبض عليه في وسط دجلة وقتل ھناك ذكر ذلك الصولي وغيره وقال أحمد بن يعقوب الكا
 األمين خارج باب األنبار عند بستان طاھر قال الشيخ عدنا الي خبر بناء مدينة السالم 

 خط مدينة المنصور وتحديدھا ومن جعل إليه النظر في ترتيبھا 

أخبرنا أبو عمر الحسن بن عثمان بن احمد بن الفلو الواعظ قال أنبأنا جعفر بن محمد بن احمد بن الحكم الواسطي 
ني أبو الفضل العباس بن احمد الحداد قال سمعت احمد بن البربري يقول مدينة أبى جعفر ثالثون ومائة قال حدث

جريب خنادقھا وسورھا ثالثون جريبا وأنفق عليھا ثمانية عشر ألف ألف وبنيت في سنة خمس وأربعين ومائة وقال 
ال لنا بدر غالم المعتضد قال أمير المؤمنين أبو الفضل حدثني أبو الطيب البزار قال قال لي خالي وكان قيم بدر ق

انظروا كم ھي مدينة أبى جعفر فنظرنا وحسبنا فإذا ھي ميلين مكسر في ميلين قال الشيخ أبو بكر ورأيت في بعض 
الكتب أن أبا جعفر المنصور انفق على مدينته وجامعھا وقصر الذھب فيھا واألبواب واألسواق الي أن فرغ من 

ف وثمانمائة وثالثة وثمانين درھما مبلغھا من الفلوس مائة ألف فلس وثالثة وعشرون ألف فلس بنائھا أربعة آال
وذلك أن األستاذ من الصناع كان يعمل يومه بقيراط إلى خمس حبات والروزجارى يعمل بحبتين إلى ثالث حبات 

بين القولين تفاوتا كثيرا وهللا أعلم  قال أبو بكر الخطيب وھذا خالف ما تقدم ذكره من مبلغ النفقة على المدينة وأرى
أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزار قال نبأنا جعفر الخلدي إمالء قال نبأنا الفضل بن مخلد الدقاق قال 
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سمعت داود بن صعير بن شبيب بن رستم البخاري يقول رأيت في زمن أبي جعفر كبشا بدرھم وحمال بأربعة دوانق 
ال بدرھم والزيت ستة عشر رطال بدرھم والسمن ثمانية أرطال بدرھم والرجل يعمل بالروزجار والتمر ستين رط

في السور كل يوم بخمس حبات قال الشيخ أبو بكر وشبيه بھذا الخبر ما أخبرنا الحسن بن أبى بكر قال أنبأنا عثمان 
ل بن دكين يقول كان ينادى على لحم البقر بن احمد الدقاق قال نبأنا الحسن بن سالم السواق قال سمعت أبا نعيم الفض

في جبانة كندة تسعين رطال بدرھم ولحم الغنم ستين رطال بدرھم ثم ذكر العسل فقال عشرة أرطال والسمن اثنى 
عشر رطال قال الحسن بن سالم فقدمت بغداد فحدثت به عفان فقال كانت في تكتى قطعة فسقطت على ظھر قدمى 

ستة مكاكيك دقيق األرز أخبرنا محمد بن على الوراق وأحمد بن على المحتسب قاال أنبانا فأحسست بھا فاشتريت بھا 
محمد بن جعفر النحوي قال نا الحسن بن محمد السكوني قال نا محمد بن خلف قال قال يحيي بن الحسن بن عبد 

محمود الشروى أن الذي الخالق خط المدينة ميل في ميل ولبنھا ذراع في ذراع قال محمد بن خلف وزعم احمد بن 
تولى الوقوف على خط بغداد الحجاج بن أرطاة وجماعة من أھل الكوفة وزعم أبو النصر المروزي أنه سمع أحمد 
بن حنبل يقول بغداد من الصراة إلى باب التبن قال الشيخ أبو بكر عنى أحمد بھذا القول مدينة المنصور وما الصقھا 

لد قطيعة أم جعفر دونھا الخندق يقطع بينھا وبين البناء المتصل بالمدينة وكذلك واتصل ببنائھا خاصة ألن اعال الب
أسفل البلد من محال الكرخ وما يتصل به يقطع بينه وبين المدينة الصراة وھذا حد المدينة وما اتصل بھا طوال فأما 

األبنية متالصق الدور  حد ذلك عرضا فمن شاطئ دجلة إلى الموضع المعروف بالكبش واألسد وكل ذلك كان متصل
والمساكن والكبش واألسد اآلن صحراء مزروعة وھى على مسافة من البلد وقد رأيت ذلك الموضع مرة واحدة 
خرجت فيھا لزيارة قبر إبراھيم الحربي وھو مدفون ھناك فرأيت في الموضع أبياتا كھيأة القرية يسكنھا المزارعون 

م أر فيه أثر المسكن وقال لي أبو الحسين ھالل بن المحسن الكاتب حدثني والحطابون وعدت إلى الموضع بعد ذلك فل
أبو الحسن بشر بن على بن عبيد النصراني الكاتب قال كنت أجتاز بالكبش واألسد مع والدي فال أتخلص في أسواقھا 

بضرب لبن المدينة  من كثرة الزحمة بلغني عن محمد بن خلف وكيع أن أبا حنيفة النعمان بن ثابت كان يتولى القيام
وعدده حتى فرغ من استتمام بناء حائط المدينة مما يلي الخندق وكان أبو حنيفة يعد اللبن بالقصب وھو أول من فعل 
ذلك فاستفاده الناس منه وذكر محمد بن إسحاق البغوي أن رباحا البناء حدثه وكان ممن تولى بناء سور مدينة 

اب المدينة إلى الباب اآلخر ميل وفى كل ساف من اسواف البناء مائة ألف المنصور قال وكان بين كل باب من أبو
لبنة واثنتان وستون ألف لبنة من اللبن الجعفري فلما بنينا الثلث من السور لقطناه فصيرنا في الساف مائة ألف لبنة 

ألف لبنة إلى أعاله أخبرنا وخمسين ألف لبنة فلما جاوزنا الثلثين لقطناه فصيرنا في الساف مائة ألف لبنة وأربعين 
محمد بن على الوراق وأحمد بن على المحتسب قاال أنبأنا محمد بن جعفر النحوي قال نا الحسن بن محمد السكوني 
قال نا محمد بن خلف قال قال بن الشروى ھدمنا من السور الذي يلي باب المحول قطعة فوجدنا فيھا لبنة مكتوب 

عشر رطال قال فوزناھا فوجدناھا كذلك قال محمد بن خلف قالوا وبنى المنصور عليھا بمغرة وزنھا مائة وسبعة 
مدينته وبنى لھا أربعة أبواب فإذا جاء أحد من الحجاز دخل من باب الكوفة وإذا جاء من المغرب دخل من باب الشام 

ء الجائى من المشرق وإذا جاء أحد من األھواز والبصرة وواسط واليمامة والبحرين دخل من باب البصرة وإذا جا
دخل من باب خراسان وذكر باب خراسان كان قد سقط من الكتاب فلم يذكره محمد بن جعفر عن السكوني وانما 
استدركناه من رواية غيره وجعل يعنى المنصور كل باب مقابال للقصر وبنى على كل باب قبة وجعل بين كل بابين 

الكوفة فإنه يزيد واحدا وجعل الطول من باب خراسان إلى باب  ثمانية وعشرين برجا اال بين باب البصرة وباب
الكوفة ثمانمائة ذراع ومن باب الشام إلى باب البصرة ستمائة ذراع ومن أول باب المدينة إلى الباب الذي يشرع إلى 

معان سوى  الرحبة خمسة أبواب حديد وذكر وكيع فيما بلغني عنه أن أبا جعفر بنى المدينة مدورة ألن المدورة لھا
المربعة وذلك أن المربعة إذا كان الملك في وسطھا كان بعضھا أقرب إليه من بعض والمدور من حيث قسم كان 
مستويا ال يزيد ھذا على ھذا وال ھذا على ھذا وبنى لھا أربعة أبواب وعمل عليھا الخنادق وعمل لھا سورين 

لخارج وأمر أن ال يسكن تحت السور الطويل الداخل أحد وفصيلين بين كل بابين فصيالن والسور الداخل أطول من ا
وال يبنى منزال وأمر أن يبنى الفصيل الثاني مع السور النازل ألنه أحصن للسور ثم بنى القصر والمسجد الجامع 
وكان في صدر قصر المنصور ايوان طوله ثالثون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا وفى صدر االيوان مجلس 

رين ذراعا وسمكه عشرون ذراعا وسقفه قبة وعليه مجلس مثله فوقه القبة الخضراء وسمكه عشرون ذراعا في عش
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إلى أول حد عقد القبة عشرون ذراعا فصار من األرض إلى رأس القبة الخضراء ثمانين ذراعا وعلى رأس القبة 
سم التنوخي قال سمعت تمثال فرس عليه فارس وكانت القبة الخضراء ترى من أطراف بغداد حدثني القاضي أبو القا

جماعة من شيوخنا يذكرون أن القبة الخضراء كان على رأسھا صنم على صورة فارس في يده رمح فكان السلطان 
إذا رأى أن ذلك الصنم قد استقبل بعض الجھات ومد الرمح نحوھا علم أن بعض الخوارج يظھر من تلك الجھة فال 

ا قد نجم من تلك الجھة أو كما قال أنبأنا إبراھيم بن مخلد القاضي قال يطول الوقت حتى ترد عليه األخبار بأن خارجي
أنبأنا إسماعيل بن على الخطبي قال سقط رأس القبة الخضراء خضراء أبى جعفر المنصور التي في قصره بمدينته 

ھائل وبرق يوم الثالثاء لسبع خلون من جمادى اآلخرة سنة تسع وعشرين وثالثمائة وكان ليلتئذ مطر عظيم ورعد 
شديد وكانت ھذه القبة تاج بغداد وعلم البلد ومأثرة من مآثر بني العباس عظيمة بنيت أول ملكھم وبقيت إلى ھذا 
الوقت إلى آخر أمر الواثق فسكان بين بنائھا وسقوطھا مائة ونيف وثمانون سنة قال وكيع فيما بلغني عنه أن المدينة 

اسان إلى باب الكوفة الفا ذراع ومائتا ذراع ومن باب البصرة إلى باب مدورة عليھا سور مدور قطرھا من باب خر
الشام الفا ذراع ومائتا ذراع وسمك ارتفاع ھذا السور الداخل وھو سور المدينة في السماء خمسة وثالثون ذراعا 
وعليه أبرجة سمك كل برج منھا فوق السور خمسة أذرع وعلى السور شرف وعرض السور من أسفله نحو 

رين ذراعا ثم الفصيل بين السورين وعرضه ستون ذراعا ثم السور األول وھو سور الفصيل ودونه خندق عش
وللمدينة أربعة أبواب شرقي وغربي وقبلي وشمالي لكل باب منھا بابان باب دون باب بينھما دھليز ورحبة يدخل 

ة فإذا دخل الداخل من باب خراسان األول إلى الفصيل الدائر بين السورين فاألول باب الفصيل والثاني باب المدين
عطف على يساره في دھليز ازج معقود باآلجر والجص عرضه عشرون ذراعا وطوله ثالثون ذراعا المدخل إليه 
في عرضه والمخرج منه من طوله يخرج إلى رحبة مادة إلى الباب الثاني طولھا ستون ذراعا وعرضھا أربعون 

من الباب األول إلى الباب الثاني في صدر ھذه الرحبة في طولھا الباب الثاني وھو ذراعا ولھا في جنبتيھا حائطان 
باب المدينة وعن يمينه وشماله في جنبتي ھذه الرحبة بابان إلى الفصيلين فااليمن يؤدي إلى فصيل باب الشام 

انتھى إلى باب الشام  واأليسر يؤدي إلى فصيل باب البصرة ثم يدور من باب البصرة إلى باب الكوفة ويدور الذي
إلى باب الكوفة على نعت واحد وحكاية واحدة واألبواب األربعة على صورة واحدة في األبواب والفصالن والرحاب 
والطاقات ثم الباب الثاني وھو باب المدينة وعليه السور الكبير الذي وصفنا فيدخل من الباب الكبير إلى دھليز ازج 

ون ذراعا وعرضه اثني عشر ذراعا وكذلك سائر األبواب األربعة وعلى كل أزج معقود باآلجر والجص طوله عشر
من آزاج ھذه األبواب مجلس له درجة على السور يرتقي إليه منھا على ھذا المجلس قبة عظيمة ذاھبة في السماء 

ه القبة مجلس سمكھا خمسون ذراعا مزخرفة وعلى رأس كل قبة منھا تمثال تديره الريح ال يشبه نظائره وكانت ھذ
المنصور إذا أحب النظر إلى الماء والى من يقبل من ناحية خراسان وقبة على باب الشام كانت مجلس المنصور إذا 
أحب النظر إلى األرباض وما واالھا وقبة على باب البصرة كانت مجلسه إذا أحب النظر إلى الكرخ ومن أقبل من 

ه إذا أحب النظر إلى البساتين والضياع وعلى كل باب من أبواب تلك الناحية وقبة على باب الكوفة كانت مجلس
المدينة األوائل والثواني باب حديد عظيم جليل المقدار كل باب منھا فردان أخبرنا محمد بن علي الوراق وأحمد بن 

ل قال أحمد علي المحتسب قاال أنبأنا محمد بن جعفر قال نبأنا الحسن بن محمد السكوني قال نبأنا محمد بن خلف قا
بن الحارث عن العتابي أن أبا جعفر نقل األبواب من واسط وھي أبواب الحجاج وأن الحجاج وجدھا على مدينة كان 
بناھا سليمان بن داود عليھما السالم بإزاء واسط كانت تعرف بزندورد وكانت خمسة وأقام على باب خراسان بابا 

كوفة الخارج بابا جيء به من الكوفة من عمل خالد القسري وعمل جيء به من الشام من عمل الفراعنة وعلى باب ال
ھو لباب الشام بابا فھو أضعفھا وابتنى قصره الذي يسمى الخلد على دجلة وتولى ذلك أبان بن صدقة والربيع وأمر 
 أن يعقد الجسر عند باب الشعير وأقطع أصحابه خمسين في خمسين قال الشيخ أبو بكر إنما سمى قصر المنصور

الخلد تشبيھا له بجنة الخلد وما يحويه من كل منظر رائق ومطلب فائق وغرض غريب ومراد عجيب وكان موضعه 
وراء باب خراسان وقد اندرس اآلن فال عين له وال أثر حدثني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال 

رمضان من سنة أربع وتسعين ومائتين قال  حدثني أبو الحسن علي بن عبيد الزجاج الشاھد وكان مولده في شھر
أذكر في سنة سبع وثالثمائة وقد كسرت العامة الحبوس بمدينة المنصور فافلت من كان فيھا وكانت األبواب الحديد 
التي للمدينة باقية فغلقت وتتبع أصحاب الشرط من أفلت من الحبوس فأخذوا جميعھم حتى لم يفتھم منھم أحد قال 
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عدنا إلى كالم وكيع المتقدم قال ثم يدخل من الدھليز الثاني إلى رحبة مربعة عشرون ذراعا في مثلھا الشيخ أبو بكر 
فعلى يمين الداخل إليھا طريق وعلى يساره طريق يؤدي األيمن إلى باب الشام واأليسر إلى باب البصرة والرحبة 

صورة وتشرع في ھذا الفصيل أبواب السكك كالرحبة التي وصفنا ثم يدور ھذا الفصيل على سائر األبواب بھذه ال
وھو فصيل ماد مع السور وعرض كل فصيل من ھذه الفصالن من السور إلى أفواه السكك خمس وعشرون ذراعا 
ثم يدخل من الرحبة التي وصفنا إلى الطاقات وھي ثالثة وخمسون طاقا سوى طاق المدخل إليھا من ھذه الرحبة 

الطاقات خمس عشرة ذراعا وطولھا من أولھا إلى الرحبة التي بين ھذه  وعليه باب ساج كبير فردين وعرض
الطاقات والطاقات الصغرى مائتا ذراع وفي جنبتي الطاقات بين كل طاقين منھا غرف كانت للمرابطة وكذلك لسائر 

ذراعا فعن األبواب الباقية فعلى ھذه الصفة سواء ثم يخرج من الطاقات إلى رحبة مربعة عشرون ذراعا في عشرين 
يمينك طريق يؤدي إلى نظيرتھا من باب الشام ثم تدور إلى نظيرتھا من باب الكوفة ثم إلى نظيرتھا من باب البصرة 
ثم نعود إلى وصفنا لباب خراسان كل واحدة منھن نظيرة لصواحباتھا وفي ھذا الفصيل تشرع أبواب لبعض السكك 

الذي منه يخرج إلى الرحبة الدائرة حول القصر والمسجد حدثني  وتجاھك الطاقات الصغرى التي تلي دھليز المدينة
علي بن المحسن قال قال لي القاضي أبو بكر بن أبي موسى الھاشمي انبثق البثق من قبتين وجاء الماء األسود فھدم 

أقمنا طاقات باب الكوفة ودخل المدينة فھدم دورنا فخرجنا إلى الموصل وذلك في سني نيف وثالثين وثالثمائة و
  .بالموصل سنين عدة ثم عدنا إلى بغداد فسكنا طاق العكي

قال الخطيب الحافظ بلغني عن أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ قال قد رأيت المدن العظام والمذكورة باالتقان 
 أنبل نبال واإلحكام بالشامات وبالد الروم وفي غيرھما من البلدان فلم أر مدينة قط أرفع سمكا وال أجود استدارة وال

وال أوسع أبوابا وال أجود فصيال من الزوراء وھي مدينة أبي جعفر المنصور كأنما صبت في قالب وكأنما أفرغت 
ال ملك عشرين حجة ... أين رب الزوراء إذ قلدته ... إفراغا والدليل على أن اسمھا الزوراء قول سلم الخاسر 

ني إبراھيم بن عبد هللا الشطى قال نبأنا أبو إسحاق الھجيمي قال نبأنا أخبرنا الحسين بن المؤدب قال أخبر... واثنتان 
محمد بن القاسم أبو العيناء قال قال الربيع قال لي المنصور يا ربيع ھل تعلم في بنائى ھذا موضعا إن أخذنى فيه 

الحصار خرجت  الحصار خرجت خارجا منه على فرسخين قال قلت ال قال بلى قال في بنائى ھذا ما إن أخذنى فيه
خارجا منه على فرسخين حدثت عن أبى عبيد هللا محمد بن عمران بن موسى المرزباني قال دفع إلى العباس بن 
العباس بن محمد بن عبد هللا بن المغيرة الجوھري كتابا ذكر أنه بخط عبد هللا بن أبي سعد الوراق فكان فيه حدثنا 

ذي قال سمعت جدي عياش بن القاسم يقول كان على أبواب المدينة مما عبد هللا بن محمد بن عياش التميمي المرورو
يلي الرحاب ستور وحجاب وعلى كل باب قائد فكان على باب الشام سليمان بن مجالد في ألف وعلى باب البصرة 
 أبو األزھر التميمي في ألف وعلى باب الكوفة خالد العكي في ألف وعلى باب خراسان مسلمة بن صھيب الغساني

في ألف وكان ال يدخل أحد من عمومته يعني عمومة المنصور وال غيرھم من ھذه األبواب اال راجال اال داود بن 
علي عمه فإنه كان منقرسا فكان يحمل في محفة ومحمد المھدي ابنه وتكنس الرحاب في كل يوم يكنسھا الفراشون 

مير المؤمنين أنا شيخ كبير فلو أذنت لي أن أنزل داخل ويحمل التراب إلى خارج المدينة فقال له عمه عبد الصمد يا أ
األبواب فلم يأذن له فقال يا أمير المؤمنين عدني بعض بغال الروايا التي تصل إلى الرحاب فقال يا ربيع بغال الروايا 

قصري تصل إلى رحابي فقال نعم يا أمير المؤمنين فقال تتخذ الساعة قنى بالساج من باب خراسان حتى تجيء إلى 
ففعل أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسن المؤدب قال أخبرني إبراھيم بن عبد هللا بن إبراھيم الشطي بجرجان قال 
نبأنا أبو إسحاق الھجيمي قال قال أبو العيناء بلغني أن المنصور جلس يوما فقال للربيع انظر من بالباب من وفود 

قال أدخله فدخل فبينا ھو جالس عند أمير المؤمنين إذ سمع المنصور الملوك فادخله قال قلت وافد من قبل ملك الروم 
صرخة كادت تقلع القصر فقال يا ربيع ينظر ما ھذا قال ثم سمع صرخة ھي أشد من األولى فقال يا ربيع ينظر ما 

أمير ھذا قال ثم سمع صرخة ھي أشد من األوليين فقال يا ربيع اخرج بنفسك قال فخرج الربيع ثم دخل فقال يا 
المؤمنين بقرة قربت لتذبح فغلبت الجازر وخرجت تدور في األسواق فاصغى الرومي إلى الربيع يتفھم ما قال ففطن 
المنصور الصغاء الرومي فقال يا ربيع أفھمه قال فأفھمه فقال الرومي يا أمير المؤمنين انك بنيت بناء لم يبنه أحد 

ا أول عيب فيه فبعده عن الماء وال بد للناس من الماء لشفاھھم وأما كان قبلك وفيه ثالثة عيوب قال وما ھي قال أم
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العيب الثاني فان العين خضرة وتشتاق إلى الخضرة وليس في بنائك ھذا بستان وأما العيب الثالث فان رعيتك معك 
ك في الماء فحسبنا في بنائك وإذا كانت الرعية مع الملك في بنائه فشا سره قال فتجلد عليه المنصور فقال له أما قول

من الماء ما بل شفاھنا وأما العيب الثاني فانا لم نخلق للھو واللعب وأما قولك في سري فمالي سر دون رعيتي قال ثم 
عرف الصواب فوجه بشميس وخالد وخالد ھو جد أبي العيناء فقال مدا لي قناتين من دجلة واغرسوا لي العباسية 

يخ أبو بكر مد المنصور قناة من نھر دجيل اآلخذ من دجلة وقناة من نھر كرخايا وانقلوا الناس إلى الكرخ قال الش
اآلخذ من الفرات وجرھما إلى مدينته في عقود وثيقة من من أسفلھا محكمة بالصاروج واآلجر من أعالھا وكانت 

طع ماؤھا في وقت كل قناة منھما تدخل المدينة وتنفذ في الشوارع والدروب واألرباض وتجري صيفا وشتاء ال ينق
وجر ألھل الكرخ وما اتصل به نھرا يقال له نھر الدجاج وانما سمي بذلك ألن أصحاب الدجاج كانوا يقفون عنده 
ونھرا يقال له نھر القالئين حدثنا من أدركه جاريا يلتقي في دجلة تحت الفرضة ونھرا يسمى نھر طابق ونھرا يقال 

ضأ منه ونھرا في مسجد األنباريين رأيته ال ماء فيه وقد تعطلت ھذه األنھار له نھر البزازين فسمعت من يذكر انه تو
 ودرس أكثرھا حتى ال يوجد له أثر وأنھارا نذكرھا بعد ان شاء هللا تعالى 

 بناء الكرخ 

 أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنبأنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال سنة سبع
وخمسين ومائة فيھا نقل أبو جعفر األسواق من المدينة الشرقية إلى باب الكرخ وباب الشعير والمحول وھي السوق 
التي تعرف بالكرخ وأمر ببنائھا من ماله على يدي الربيع مواله وفيھا وسع طرق المدينة وأرباضھا ووضعھا على 

القدر أخبرنا أبو القاسم األزھري قال أنبانا أحمد بن مقدار أربعين ذراعا وأمر بھدم ما شاع من الدور عن ذلك 
إبراھيم بن الحسن قال نا إبراھيم بن الحسن قال نا إبراھيم بن محمد بن عرفة األزدي قال فلما دخلت سنة سبع 
وخمسين وكان أبو جعفر قد ولي الحسبة يحيى بن زكريا فاستغوى العامة وزين لھم الجموع فقتله أبو جعفر بباب 

ب وحول أسواق المدينة إلى باب الكرخ وباب الشعير وباب المحول وأمر ببناء األسواق على يد الربيع وأوسع الذھ
الطرق بمدينة السالم وجعلھا على أربعين ذراعا وأمر بھدم ما شخص من الدور عن ذلك المقدار وفي سنة ثمان 

علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قاال نا وخمسين بنى المنصور قصره على دجلة وسماه الخلد أخبرنا محمد بن 
محمد بن جعفر النحوي قال نبأنا الحسن بن محمد السكوني قال قال محمد بن خلف قال الخوارزمي يعني محمد بن 
موسى وحول أبو جعفر األسواق إلى الكرخ وبناھا من ماله بعد مائة سنة وست وخمسين سنة وخمسة أشھر 

في بناء قصر الخلد على شاطئ دجلة بعد شھر واحد عشر يوما قال محمد بن خلف  وعشرين يوما ثم بدأ بعد ذلك
وأخبرني الحارث بن أبي أسامة قال لما فرغ أبو جعفر المنصور من مدينة السالم وصير األسواق في طاقات مدينته 

كيف رأيت ھذه المدينة  من كل جانب قدم عليه وفد ملك الروم فأمر أن يطاف بھم في المدينة ثم دعاھم فقال للبطريق
قال رأيت أمرھا كامال اال في خلة واحدة قال ما ھي قال عدوك يخترقھا متى يشاء وأنت ال تعلم وأخبارك مبثوثة في 
اآلفاق ال يمكنك سترھا قال كيف قال األسواق فيھا واألسواق غير ممنوع منھا أحد فيدخل العدو كأنه يريد أن يتسوق 

آلفاق فيتحدثون بأخبارك قال فزعموا أنه أمر المنصور حينئذ بإخراج األسواق من المدينة إلى وأما التجار فانھا ترد ا
الكرخ وأن يبنى ما بين الصراة إلى نھر عيسى وولى ذلك محمد بن حبيش الكاتب ودعا المنصور بثوب واسع فحد 

سواق فإنھم سفھاء وفي فيه األسواق ورتب كل صنف منھا في موضعه وقال اجعلوا سوق القصابين في آخر األ
أيديھم الحديد القاطع ثم أمر أن يبنى ألھل األسواق مسجد يجتمعون فيه يوم الجمعة ال يدخلون المدينة ويفرد لھم ذلك 
وقلد ذلك رجال يقال له الوضاح بن شبا فبنى القصر الذي يقال له قصر الوضاح والمسجد فيه وسميت الشرقية ألنھا 

منصور على األسواق غلة حتى مات فلما استخلف المھدي أشار عليه أبو عبيد هللا بذلك شرقي الصراة ولم يضع ال
فأمر فوضع على الحوانيت الخراج وولي ذلك سعيد الخرسي سنة سبع وستين ومائة أخبرنا محمد بن علي وأحمد بن 

د بن خلف كانت سوق دار علي قاال أنبأنا محمد بن جعفر النحوي قال نبأنا الحسن بن محمد السكوني قال قال محم
البطيخ قبل أن تنقل إلى الكرخ في درب يعرف بدرب األساكفة ودرب يعرف بدرب الزيت ودرب يعرف بدرب 
العاج فنقلت السوق إلى داخل الكرخ في أيام المھدي ودخل أكثر الدروب في الدور التي اشتراھا أحمد بن محمد 
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ا يلي باب المحول لعقبة بن جعفر بن محمد بن األشعث من ولد الطائي وكانت القطائع التي من جانب الصراة مم
أھبان بن صيفي مكلم الذئب اقطاعا من المنصور ثم خرج عقبة على المأمون فنھبت داره ثم أقطعھا المأمون ولد 
عيسى بن جعفر وكانت الدور التي بين الخندق مما يلي باب البصرة وشط الصراة وازاء الدور الصحابة لالشاعثة 
وھي دور آل حماد بن زيد اليوم وكانت دار جعفر بن محمد بن األشعث الكندي مما يلي باب المحول ثم صارت 
للعباس ابنه حدثني الحسن بن أبي طالب قال نا أبو عمر محمد بن العباس الخزاز قال نا أبو عبيد الناقد قال نا محمد 

الواقدي قال الكرخ مفيض السفل قال الشيخ أبو بكر  بن غالب قال سمعت عبد الرحمن بن يونس أبا مسلم يذكر عن
إنما عنى الواقدي بقوله ھذا مواضع من الكرخ مخصوصة يسكنھا الرافضة دون غيرھم ولم يرد سائر نواحي الكرخ 
 وهللا أعلم أنشدنا الحسن بن بكر بن شاذان قال أنشدنا أبي قال أنشدنا أبو عبد هللا إبراھيم بن محمد بن عرفة نفطويه

... منازل فيھا كل حسن وبھجة ... ... وكل ملث دائم الھطل مسبل ... سقى أربع الكرخ الغوادي بديمة ... لنفسه 
 وتلك لھا فضل على كل منزل 

 خبر بناء الرصافة  

أخبرنا محمد بن علي بن مخلد الوراق وأحمد بن علي بن الحسين النوزي قاال أنبأنا محمد بن جعفر التميمي النحوي 
نا الحسن بن محمد السكوني قال نا محمد بن خلف قال قال أحمد بن محمد الشروي عن أبيه قدم المھدي من  قال

المحمدية بالري سنة إحدى وخمسين ومائة في شوال ووفدت إليه الوفود وبنى له المنصور الرصافة وعمل لھا سورا 
يحيى بن الحسن كان بناء المھدي بالرھوص اال ما وخندقا وميدانا وبستانا وأجرى لھا الماء قال محمد بن خلف وقال 

كان يسكنه ھو واستتم بناء الرصافة وجميع ما فيھا سنة تسع وخمسين ومائة ھكذا قال يحيى بن الحسن وأخبرنا بن 
مخلد وبن التوزي قاال أنبأنا محمد بن جعفر قال نبأنا السكوني قال نبأنا محمد بن خلف قال نا الحارث بن أبي أسامة 

ال فرغ من بناء الرصافة سنة أربع وخمسين ومائة قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي قال ق
حدثني محمد بن موسى عن محمد بن أبي السري عن الھيثم بن عدي قال لما بنى المھدي قصره بالرصافة دخل 

شيئا قال نعم حدثني جعفر بن محمد عن يطوف فيه ومعه أبو البختري وھب بن وھب قال فقال له ھل تروي في ھذا 
أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال خير صحونكم ما سافرت فيه أبصاركم أخبرنا أبو الحسين علي بن 
محمد بن عبد هللا المعدل قال نا عثمان بن أحمد الدقاق قال نبأنا محمد بن أحمد بن البراء قال قال علي بن يقطين 

فقال لنا يوما اني داخل ذلك البھو فنائم فيه فال يوقظني أحد حتى استيقظ قال فنام ونمنا فما أنبھنا خرجنا مع المھدي 
إال بكاؤه فقمنا فزعين فقلنا ما شأنك يا أمير المؤمنين قال أتاني الساعة آت في منامي شيخ وهللا لو كان في مائة ألف 

... ... وأوحش منه ركنه ومنازله ... ذا القصر قد باد أھله كأني بھ... شيخ لعرفته فأخذ بعضادتي الباب وھو يقول 
أخبرني القاضي أبو عبد هللا الحسين بن علي ... وملك إلى قبر عليه جنادله ... وصار عميد القوم من بعد بھجة 

 الصيمري قال نبأنا محمد بن عمران المرزباني قال أخبرني محمد بن يحيى قال حدثني محمد بن موسى المنجم أن
المعتصم وبن أبي داود اختلفا في مدينة أبي جعفر والرصافة أيھما أعال قال فأمرني المعتصم فوزنتھما فوجدت 
المدينة أعال من الرصافة بذراعين ونحو من ثلثي ذراع قال الشيخ أبو بكر وربع الرصافة يسمى عسكر المھدي 

 وانما سمي بذلك ألن المھدي عسكر به عند شخوصه إلى الري 

 ل مدينة السالم وطاقاتھا وسككھا ودروبھا وأرباضھا ومعرفة من نسبت إليه من ذلك نواحي الجانب الغربي محا

أخبرنا محمد بن علي بن مخلد وأحمد بن علي بن الحسين التوزي قاال أنبأنا محمد بن جعفر التميمي النحوي قال نبأنا 
طاقات العكي ھو مقاتل بن حكيم أصله من الشام الحسن بن محمد السكوني قال نبأنا محمد بن خلف وكيع قال 

وطاقات الغطريف بن عطاء وھو أخو الخيزران خال الھادي والرشيد ولي اليمن ويقال انه من بني الحارث بن كعب 
وان الخيزران كانت لسلمة بن سعيد اشتراھا من قوم قدموا من جرش مولدة طاقات أبي سويد اسمه الجارود مما يلي 

لشام ربض العالء بن موسى عند درب أبي حية ربض أبي نعيم موسى بن صبيح من أھل مرو عند يقال مقابر باب ا
شيرويه ويقال ان أبا نعيم خال الفضل بن الربيع قال الشيخ أبو بكر يقال شيرويه ھو اسم موضع في ھذا الربض 
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الخوزي وربض الترجمان  وربض أبي عون عبد الملك بن يزيد الدرب النافذ إلى درب طاھر وربض أبي أيوب
يتصل بربض حرب الترجمان بن بلخ مربعة شبيب بن روح المروروذي كذا ذكر لي بن مخلد وبن التوزي وانما 
ھو شبيب بن واج قال ذلك أحمد بن أبي طاھر وإبراھيم بن محمد بن عرفة األزدي ومحمد بن عمر الجعابي مربعة 

من أھل أبيورد قال محمد بن خلف وقال أحمد بن أبي طاھر  أبي العباس وھو الفضل بن سليمان الطوسي وھو
حدثني أبو جعفر محمد بن موسى بن الفرات الكاتب أن القرية التي كانت في مربعة أبي العباس كانت قرية جده من 

مما  قبل أمه وأنه من دھاقين يقال لھم بنو زراري وكانت القرية التي تسمى الوردانية وقرية أخرى قائمة إلى اليوم
يلي مربعة أبي قرة قال محمد بن خلف ومربعة أبي قرة ھو عبيد بن ھالل الغساني من أصحاب الدولة وزعم أحمد 
بن الحارث عن إبراھيم بن عيسى قال كان في الموضع الذي ھو اليوم معروف بدار سعيد الخطيب قرية يقال لھا 

ز وأبو الجوز من دھاقين بغداد من أھل القرية قال محمد شرقانية ولھا نخل قائم إلى اليوم مما يلي قنطرة أبي الجو
بن خلف وربض سليمان بن مجالد وربض إبراھيم بن حميد وربض حمزة بن مالك الخزاعي وربض رواد بن سنان 
أحد القواد وربض حميد بن قحطبة بن شبيب بن خالد بن معدان بن شمس الطائي وقرية معدان بعمان على ساحل 

بوس وربض نصر بن عبد هللا وھو شارع دجيل يعرف بالنصرية وربض عبد الملك بن حميد كاتب البحر يقال لھا 
المنصور قبل أبي أيوب وربض عمرو بن المھلب وربض حميد بن أبي الحارث أحد القواد وربض إبراھيم بن 

ثم قال محمد  عثمان بن نھيك عند مقابر قريش وربض زھير بن المسيب وربض الفرس ومربعتھم أقطعھم المنصور
بن خلف وقال الفراشي أحمد بن الھيثم أقطاع المسيب بن زھير في شارع باب الكوفة ما بين حد دار الكندي إلى حد 
سويقة عبد الوھاب إلى داخل المقابر وأقطاع القحاطبة من شارع باب الكوفة إلى باب الشام أخبرني أبو القاسم 

نبأنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال وأما شارع القحاطبة فمنسوب إلى األزھري قال أنبأنا أحمد بن إبراھيم قال 
الحسن بن قحطبة وھنالك منزله وكان الحسن من رجاالت الدولة ومات سنة إحدى وثمانين ومائة أخبرنا بن مخلد 

بن الحسين وبن التوزي قاال أنبأنا محمد بن جعفر قال نبأنا السكوني قال قال محمد بن خلف وأقطع المأمون طاھر 
داره وكانت قبله لعبيد الخادم مولى المنصور قال والبغيين أقطاع المنصور لھم وھو من درب سوار إلى آخر ربض 
البر جالنية وفي البر جالنية منازل حمزة بن مالك الخوارزمية جند من جند المنصور الحربية نسبت إلى حرب بن 

بن محمد قائد من أھل ابيورد منارة حميد الطوسي الطائي قال عبد هللا صاحب حرس المنصور الزھيرية إلى زھير 
محمد بن خلف قال أبو زيد الخطيب وسمعت أبي يقول شھار سوج الھيثم ھو الھيثم بن معاوية القائد وقال أبو زيد 
اء الخطيب المنار الذي في شارع األنبار بناه طاھر وقت دخوله قال محمد بن خلف بستان القس قس كان ثم قبل بن

بغداد سويقة عبد الوھاب بن محمد بن إبراھيم االمام أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق 
قال نبأنا محمد بن أحمد بن البراء قال نبأنا علي بن أبي مريم قال مررت بسويقة عبد الوھاب وقد خربت منازلھا 

صاحت بھم ... ... في رغد عيش رغيب ماله خطر ... ھدتھم ھذي منازل أقوام ع... وعلى جدار منھا مكتوب 
أخبرنا بن مخلد وبن التوزي قاال أنبأنا محمد بن جعفر قال ... إلى القبور فال عين وال أثر ... نائبات الدھر فانقلبوا 

يد وشبه نبأنا السكوني قال قال محمد بن خلف ودور الصحابة منھم أبو بكر الھذلي وله مسجد ودرب ومحمد بن يز
بن عقال وحنظلة بن عقال ولھم درب ينسب إلى االستخراجي اليوم ولعبد هللا بن عياش دار على شاطئ الصراة 
ولعبد هللا بن الربيع الحارثي دار في دور الصحابة والبن أبي يعلى الشاعر وألبي دالمة زيد بن جون اقطاع ھكذا 

أخبرنا محمد بن الحسن األھوازي قال نا أبو أحمد الحسن بن  في رواية محمد بن جعفر عن السكوني زيد بالياء وقد
عبد هللا بن سعيد العسكري قال أنبأنا أبو العباس بن عمار قال أنبأنا بن أبي سعد قال قال أحمد بن كلثوم رأيت أبا 

فقال جدي ھو  عثمان المازني والجماز عند جدي محمد بن أبي رجاء فقال لھم ما اسم أبي دالمة فلم يردوا عليه شيئا
زند إياك ان تصحف فتقول زيد قال أبو أحمد العسكري أبو دالمة ھو زند بن الجون مولى قصاقص األسدي صحب 
السفاح والمنصور ومدحھما وفي أجداد النبي صلى هللا عليه و سلم في نسب إسماعيل زند بن بري بن اعراق الثري 

بأنا محمد بن عبد هللا بن أيوب قال أنبأنا أبو العباس أحمد بن عبيد أخبرني عبد هللا بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال ن
هللا بن عمار الثقفي قال قال أبو أيوب يعني سليمان بن أبي شيخ كان أبو جعفر المنصور أمر بدور من دور الصحابة 

لكم ... ... وعقاره  بكفيه ماله... يا بني وارث النبي الذي حل ... أن تھدم أو تقبض وفيھا دار ألبي دالمة فقال 
ما أعرتم وحل ماال ... وكأن قد مضى وخلف فيكم ... ... عبدكم ما احتوى عليه جداره ... األرض كلھا فاعيروا 
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أخبرنا بن مخلد وبن التوزي قاال أنبأنا محمد بن جعفر قال نبأنا السكوني قال قال محمد بن خلف كان ... يعاره 
 بن مالك نزلھا محمد بن يحيى بن خالد بن برمك ثم دخلت في بناء أم جعفر موضع السجن الجديد أقطاعا لعبد هللا

أيام محمد الذي سمته القرار وكانت دار سليمان بن أبي جعفر قطيعة لھشام بن عمرو الفزاري ودار عمرو بن 
الھيثم بن شعبة  مسعدة للعباس بن عبيد هللا بن جعفر بن المنصور دار صالح المسكين أقطعه إياھا أبو جعفر وسويقة

بن ظھير مولى المنصور توفي سنة ست وخمسين ومائة وھو على بطن جارية دار عمارة بن حمزة أحد الكتاب 
البلغاء الجلة يقال ھو من ولد أبي أسامة مولى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ويقال ھو من ولد عكرمة قصر 

المنصور ودار أبي يزيد الشروي مولى علي بن عبد هللا بن عباس عبدويه من األزد من وجوه الدولة تولى بناءه أيام 
سكة مھلھل بن صفوان مولى علي بن عبد هللا صحراء أبي السري الحكم بن يوسف قائد وھو مولى لبني ضبة 
الرھينة كانت لقوم أخذوا رھينة أيام المنصور وھي متصلة بربض نوح بن فرقد قائد صحراء قيراط مولى طاھر 

سى بن قيراط دار إسحاق كانت جزيرة أقطعھا المأمون إسحاق بن إبراھيم سويقة أبي الورد ھو عمر بن وابنه عي
مطرف المروزي كان يلي المظالم للمھدي ويتصل بھا قطيعة إسحاق األزرق الشروي من ثقات المنصور حدثت 

يقة أبي الورد ألن عيسى بن عبد عن أبي عبيد هللا المرزباني قال حدثني عبد الباقي بن قانع قال إنما سميت سو
الرحمن كان يقال له أبو الورد وكان مع المنصور فالسويقة به سميت أخبرنا بن مخلد وبن التوزي قاال أنبأنا محمد 
بن جعفر قال نبأنا السكوني قال قال محمد بن خلف بركة زلزل الضارب وكان غالما لعيسى بن جعفر فحفر ھذه 

لو ... سن بن أبي بكر قال أنشدنا أبي قال أنشدنا إبراھيم بن محمد بن عرفة نفطويه لنفسه البركة للسبيل أنشدنا الح
وال أكثرا ذكر ... لما وصفا سلمى وال أم سالم ... ... مالحة ما تحويه بركة زلزل ... أن زھيرا وامرأ القيس أبصرا 

عفر قال نبأنا السكوني قال نبأنا محمد بن خلف أخبرنا بن مخلد وبن التوزي قاال أنبأنا محمد بن ج... الدخول فحومل 
قال قال أحمد بن أبي طاھر حدثني أحمد بن موسى من دھاقين بادوريا قال كانت قطيعة الربيع مزارع للناس من 
قرية يقال لھا بناوري من رستاق الفروسيج من بادوريا واسمھا إلى الساعة معروف في الديوان قال محمد بن خلف 

المنصور الربيع قطيعته الخارجة وقطيعة أخرى بين السورين ظھر درب جميل وان التجار وساكني وقالوا أقطع 
قطيعة الربيع غصبوا ولد الربيع عليھا وكانت قطيعة الربيع وسويقة غالب تسمى قبل ذلك ورثاال ويقال ان الخارجة 

ري قال أنبأنا أحمد بن إبراھيم قال نبأنا أقطعھا المھدي للربيع والمنصور أقطعه الداخلة أخبرني أبو القاسم األزھ
إبراھيم بن محمد بن عرفة قال وأما قطيعة الربيع فمنسوبة إلى الربيع مولى المنصور وأما قطيعة األنصار فان 
المھدي أقدمھم ليكثر بھم أنصاره ويتيمن بھم فأقطعھم ھذه القطيعة وكانت منازل البرامكة بالقرب منھم قال بن 

عة الكالب فأخبرني بعض الشيوخ عن رجل من أھلھا عن أبيه قال لما أقطع أبو جعفر القطايع بقيت عرفة وأما قطي
ھذه الناحية لم يقطعھا أحدا وكانت الكالب فيھا كثيرا فقال بعض أھلھا ھذه قطيعة الكالب فسميت بذلك وأما سكك 

كان يخلف البرامكة على الحرس وكان قائدا المدينة فمنسوبة إلى موالي أبي جعفر وقواده منھا سكة شيخ بن عميرة و
وأما دار خازم فھو خازم بن خزيمة النھشلي وھو أحد الجبابرة قتل في وقعة سبعين ألفا وأسر بضعة عشر ألفا 
فضرب أعناقھم وذلك بخراسان وأما درب االبرد فإنه األبرد بن عبد هللا قائد من قواد الرشيد وكان يتولى ھمذان 

فمنسوب إلى سليمان بن أبي جعفر المنصور وسكة الشرط في المدينة كان ينزلھا أصحاب شرط  وأما درب سليمان
المنصور وسكة سيابة منسوبة إليه وھو أحد أصحاب المنصور وأما الزبيدية التي بين باب خراسان وبين شارع دار 

أسفل مدينة السالم في الجانب  الرقيق فمنسوبة إلى زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور وكذلك الزبيدية التي
الغربي وأما قصر وضاح فمنسوب إلى وضاح الشروي مولى المنصور وأما دور بني نھيك التي تقرب من باب 
المحول فھم أھل بيت من أھل سمرة وكانوا كتابا وعماال متصلين بعبد هللا بن طاھر وأما درب جميل فھو جميل بن 

نباريين فينسب إليھم لكثرة من سكنه منھم وأقدم من سكنه منھم زياد القندي محمد وكان أحد الكتاب وأما مسجد األ
وكان يتصرف في أيام الرشيد وكان الرشيد ولى أبا وكيع الجراح بن مليح بيت المال فاستخلف زيادا وكان زياد 

فأمر بقطع يد زياد شيعيا من الغالية فاختان ھو وجماعة من الكتاب واقتطعوا من بيت المال وصح ذلك عند الرشيد 
فقال يا أمير المؤمنين ال يجب علي قطع اليد إنما أنا مؤتمن وانما خنت فكف عن قطع يده قال بن عرفة وممن نزل 

ودليل بن يعقوب ومنزله في دور بني نھيك ،مسجد األنباريين من كبرائھم أحمد بن إسرائيل ومنزله في درب جميل 
بل وممن أدركنا من سراة األنباريين أبو أحمد القاسم بن سعيد وكان كاتبا أديبا وھنالك دار أبي الصقر إسماعيل بن بل
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أخبرنا بن مخلد وبن التوزي قاال أنبأنا محمد بن جعفر قال نبأنا السكوني قال قال محمد بن خلف طاق الحراني 
تيقة مسجد تغشاه الشيعة إبراھيم بن ذكوان ثم السوق العتيقة إلى باب الشعير قال الشيخ أبو بكر وفي السوق الع

وتزوره وتعظمه وتزعم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى في ذلك الموضع ولم أر أحدا من أھل العلم يثبت 
أن عليا دخل بغداد وال روى لنا في ذلك شيء غير ما أخبرنا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن علي الصيمري قال 

في قال نبأنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر الجعابي الحافظ وذكر بغداد فقال نبأنا أحمد بن محمد بن علي الصير
يقال إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اجتاز بھا إلى النھروان راجعا منه وأنه صلى في مواضع منھا فان صح 

ائن في ذھابه إلى ذلك فقد دخلھا من كان معه من الصحابة قال الشيخ أبو بكر والمحفوظ أن عليا سلك طريق المد
النھروان وفي رجوعه وهللا أعلم حدثني أبو الفضل عيسى بن أحمد بن عثمان الھمداني قال سمعت أبا الحسن بن 
رزقويه يقول كنت يوما عند أبي بكر بن الجعابي فجاءه قوم من الشيعة فسلموا عليه ودفعوا إليه صرة فيھا دراھم ثم 

سماء محدثي بغداد وذكرت من قدم إليھا وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب قد قالوا له أيھا القاضي انك قد جمعت أ
وردھا فنسألك أن تذكره في كتابك فقال نعم يا غالم ھات الكتاب فجيء به فكتب فيه وأمير المؤمنين علي بن أبي 

ه في الكتاب من ذكره طالب يقال انه قدمھا قال بن رزقويه فلما انصرف القوم قلت له أيھا القاضي ھذا الذي ألحقت
فقال ھؤالء الذين رأيتھم أو كما قال أخبرنا بن مخلد وبن التوزي القاضي قاال أنبأنا محمد بن جعفر السكوني قال قال 
محمد بن خلف مسجد بن رغبان عبد الرحمن بن رغبان مولى حبيب بن مسلمة ونھر طابق إنما ھو نھر بابك بن 

ر الذي عليه قصر عيسى بن علي واحتفر ھذا النھر ونھر عيسى غربيه من بھرام بن بابك وھو الذي اتخذ العق
الفروسيج وشرقيه من رستاق الكرخ وفيه دور المعبديين وقنطرة بني زريق ودار البطيخ ودار القطن وقطيعة 
النصارى إلى قنطرة الشوك من نھر طابق شرقيه وغربيه من قرية بناورى ومسجد الواسطيين مع ظلة ميشويه 

يشويه نصراني من الدھاقين إلى خندق الصينيات إلى الياسرية وما كان غربي الشارع فھو من قرى تعرف ببراثا وم
وما كان من شرقيه فھو من رستاق الفروسيج وما كان من ذرب الحجارة وقنطرة العباس شرقيا وغربيا فھو من نھر 

اق الفروسيج والكرخ فلما أحدث عيسى الرحا كرخايا وھو من براثا وانما سمى كرخايا ألنه كان يسقى في رست
المعروف بأبي جعفر قطع نھر كرخايا وشق لرستاق الكرخ شربا من نھر رفيل العباسية قطيعة للعباس بن محمد 
الياسرية لياسر مولى زبيدة قنطرة بني زريق دھاقين من أھل بادوريا قنطرة المعبدي عبد هللا بن معبد المعبدي 

د لملك الروم واسمه طاراث بن الليث بن العيزار بن طريف بن فوق بن مورق بني ھذا المستغل ارحاء البطريق واف
ثم مات فقبضت عنه أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن محمد بن جعفر الخالع فيما أذن أن نرويه عنه قال أنبأنا علي بن 

أنبئت أن يعقوب بن المھدي سأل الفضل بن محمد بن السري الھمداني قال أنبأنا القاضي أبو بكر محمد بن خلف قال 
الربيع عن أرحاء البطريق فقال أخبرني إسحاق بن محمد بن إسحاق قال له من ھذا البطريق الذي نسبت إليه ھذه 
االرحاء فقال الفضل ان أباك رضي هللا عنه لما أفضت إليه الخالفة قدم عليه وافد من الروم يھنيه فاستدناه ثم كلمه 

بر عنه فقال الرومي اني لم أقدم على أمير المؤمنين لمال وال غرض وانما قدمت شوقا إليه والى النظر بترجمان يع
إلى وجھه ألنا نجد في كتبنا ان الثالث من أھل البيت نبي ھذه األمة يمأل األرض عدال كما ملئت جورا فقال المھدي 

واكرامه فأقام مدة ثم خرج يتنزه فمر بموضع االرحاء  قد سرني ما قلت ولك عندنا كل ما تحب ثم أمر الربيع بانزاله
فنظر إليه فقال للربيع اقرضني خمسمائة ألف درھم أبني بھا مستغال يؤدي في السنة خمسمائة ألف درھم فقال أفعل 
ثم أخبر المھدي بما ذكر فقال أعطه خمسمائة ألف درھم وخمسمائة ألف درھم وما أغلت فادفعه إليه فإذا خرج إلى 

الده فأبعث به إليه في كل سنة قال ففعل فبني األرخاء ثم خرج إلى بالده فكانوا يبعثون بغلتھا إليه حتى مات ب
الرومي فأمر المھدي أن يضم إلى مستغله قال واسم البطريق طاراث بن الليث بن العيزار بن طريف وكان أبوه ملكا 

و القاسم األزھري قال أنبانا أحمد بن إبراھيم قال نبأنا من ملوك الروم في أيام معاوية بن أبي سفيان أخبرني أب
إبراھيم بن محمد بن عرفة قال وأما قطيعة خزيمة فھو خزيمة بن خازم أحد قواد الرشيد وعاش إلى أيام األمين 
وعمي في آخر عمره وأما شاطئ دجلة فمن قصر عيسى إلى الدار التي ينزلھا في ھذا اليوم على قرن الصراة 

بن أحمد فانما كان أقطاعا لعيسى بن علي يعني بن عبد هللا بن عباس واليه ينسب نھر عيسى وقصر عيسى  إبراھيم
وعيسى بن جعفر وجعفر بن أبي جعفر واليه ينسب فرضة جعفر وقطيعة جعفر وأما قصر حميد فأحدث بعد وأما 

مة ثم صارت ألحمد بن إسرائيل ثم شاطئ دجلة من قرن الصراة إلى الجسر ومن حد الدار التي كانت لنجاح بن سل
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ھي اليوم بيد خاقان المفلجي إلى باب خراسان فذلك الخلد ثم ما بعده إلى الجسر فھو القرار نزله المنصور في آخر 
أيامه ثم أوطنه األمين أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل قال أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي قال نبأنا أبو 

 بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني الحسن بن جھور قال مررت مع علي بن أبي ھاشم الكوفي بالخلد بكر عبد هللا
ما عاقل ... ... وللخراب بني المبني ... بنوا وقالوا ال نموت ... والقرار فنظر إلى تلك اآلثار فوقف متأمال وقال 

أنا أحمد بن إبراھيم قال نبأنا بن عرفة قال وأما دار أخبرني األزھري قال أنب... إلى الحياة بمطمئن ... فيما رأيت 
إسحاق فمنسوبة إلى إسحاق بن إبراھيم المصعبي ولم يزل يتولى الشرطة من أيام المأمون إلى أيام المتوكل ومات 
في سنة خمس وثالثين ومائتين وسنه ثمان وخمسون سنة وثمانية أشھر واحد عشر يوما وأما قطيعة أم جعفر 

 ليھا تسمية فمنسوبة إ

  نواحي الجانب الشرقي 

أخبرنا محمد بن علي بن مخلد وأحمد بن علي التوزي قاال أنبأنا محمد بن جعفر التميمي قال نبأنا الحسن بن محمد 
السكوني قال نبأنا محمد بن خلف قال درب خزيمة بن خازم اقطاع طاق أسماء بنت المنصور وھي التي صارت 

ين قصر أسماء وقصر عبيد هللا بن المھدي سويقة خضير مولى صالح صاحب المصلى لعلي بن جھشيار بين القصر
كان يبيع الجرار ھناك سويقة يحيى بن خالد اقطاع ثم صارت ألم جعفر اقطعھا المأمون طاھرا سويقة أبي عبيد هللا 

أبي الخصيب مولى معاوية بن عبيد هللا بن عضاة األشعري الوزير قصر أم حبيب اقطاع من المھدي لعمارة بن 
لروح بن حاتم وقد قيل انه مولى للمنصور سويقة نصر بن مالك بن الھيثم الخزاعي وكان ھناك مسجد فتعطل أيام 
المستعين سوق العطش بناه سعيد الخرسي للمھدي وحول إليه كل ضرب من التجار فشبه بالكرخ وسماه سوق الري 

لجسر للسري بن الحطم وقالوا اشترى أبو النضر ھاشم بن القاسم فغلب عليه سوق العطش وان قنطرة البردان إلى ا
موضع داره من السري بن الحطم وكان يقال ليس في ذلك الشارع أصح من دار أبي النضر أخبرنا أبو عبد هللا 

بن خلف الخالع فيما أذن أن نرويه عنه قال أنبأنا علي بن محمد بن السري الھمداني قال أنبأنا القاضي أبو بكر محمد 
قال قال أحمد بن الحارث ان بغداد صورت لملك الروم أرضھا وأسواقھا وشوارعھا وقصورھا وأنھارھا غربيھا 
وشرقيھا وأن الجانب الشرقي منھا لما صورت شوارعه فصور شارع الميدان وشارع سويقة نصر بن مالك من باب 

ارع من سويقة خضير إلى قنطرة البردان فكان ملك الجسر إلى الثالثة األبواب والقصور التي فيه واألسواق والشو
الروم إذا شرب دعا بالصور فيشرب على مثال شارع سويقة نصر ويقول لم أر صورة شيء من األبنية أحسن منه 
أخبرنا بن مخلد وبن التوزي قاال أنبأنا محمد بن جعفر قال نبأنا السكونى قال قال محمد بن خلف مربعة الخرسى ھو 

ي دار فرج الرخجى كان مملوكا لحمدونه بنت غضيض أم ولد الرشيد وأخبرني األزھري قال نبأنا سعيد الخرس
أحمد بن إبراھيم قال نبأنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال وقصر فرج منسوب إلى فرج الرخجى وابنه عمر بن فرج 

الصمد بن علي بن عبد هللا بن  كان يتولى الدواوين وأوقع به المتوكل وأما شارع عبد الصمد فمنسوب إلى عبد
العباس وكان اقعد أھل دھره نسبا وكان بينه وبين عبد مناف كما بين يزيد بن معاوية وبين عبد مناف وبينھما في 
الوفاة مائة واحدى وعشرون سنة ومات محمد بن على سنة ثماني عشرة وبينه وبين عبد الصمد خمس وستون سنة 

بن على اثنتان وخمسون سنة ومات في أيام الرشيد وھو عم جده وله أخبار كثيرة وبين داود بن على وعبد الصمد 
وكانت أسنان عبد الصمد وأضراسه قطعة واحدة ما ثغر وقد كان الرشيد حبسه ثم رضى عنه فاطلقه أخبرنا بن 

ل بن زمام مولى مخلد وبن التوزى قاال أنبأنا محمد بن جعفر قال نبأنا السكوني قال قال محمد بن خلف درب المفض
المھدي اقطاع رحبة يعقوب بن داود الكاتب مولى بني سليم خان أبي زياد كان ممن وسمه الحجاج من النبط وھو 
من سواد الكوفة وعاش إلى أيام المنصور ثم انتقل فنزل في ھذا الموضع وكان يكنى أبا زينب فغلب عليه أبو زياد 

لمھدي وكذلك سويقة العباسة ودار العباسة بالمخرم وقطيعة العباس بباب ونشأ له بن تأدب وفصح دار البانوجة بنت ا
المخرم ھو العباس بن محمد بن علي بن عبد هللا بن عباس أخو أبي جعفر أخبرني األزھري قال أنبأنا أحمد بن 

علي بن عبد  إبراھيم قال نبأنا بن عرفة قال قطيعة العباس التي في الجانب الشرقي تنسب إلى العباس بن محمد بن
هللا بن العباس وھو أخو المنصور وبينه وبين وفاة أبي العباس خمسون سنة وھو أخوه ألن أبا العباس مات سنة ست 
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وثالثين ومائة ومات العباس سنة ست وثمانين ومائة وكان يتولى الجزيرة وأھله يتھمون فيه الرشيد ويزعمون أنه 
يه تنسب العباسية قال الشيخ أبو بكر يعني بالعباسية قطيعته التي بالجانب سمه وأنه سقى بطنه فمات في ھذه العلة وال

الغربي وقد ذكرناھا فيما مضى أخبرنا عبيد هللا بن أحمد الصيرفي قال أنبأنا الحسن علي بن عمر الحافظ قال قال بن 
بن رزق يقول سمعت  دريد يزيد بن مخرم الحارثي من ولد صاحب المخرم ببغداد سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد

أبا عمر الزاھد يقول سمعت أبا علي الخرقي يقول سمعت عبد هللا بن أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول المخرم 
كنانة السنة أخبرنا بن مخلد وبن التوزي قاال أنبأنا محمد بن جعفر قال نبأنا السكوني قال نبأنا محمد بن خلف قال 

ني محمد بن عبد المنعم بن إدريس عن ھشام بن محمد قال سمعت بني الحارث بن أنبأني محمد بن أبي علي قال حدث
كعب يقولون إنما سميت مخرم بغداد بمخرم بن شريح بن مخرم بن زياد بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن 

لد وبن الحارث بن كعب بن عمرو وكانت له أقطعھا أيام نزلت العرب في عھد عمر بن الخطاب أخبرنا بن مخ
 التوزي قاال أنبأنا محمد بن جعفر قال نبأنا السكوني 

قال نبأنا محمد بن خلف قال درب األغلب على نھر المھدي ھو األغلب بن سالم بن سوادة أبو صاحب المغرب من 
 بني سعد بن زيد مناة بن تميم وعقد ھرثمة إلبراھيم بن األغلب ابنه الصالحية لصالح المسكين قباب الحسين في

طريق خراسان ھو الحسين بن قرة الفزاري عيسا باذ ھو عيسى بن المھدي وأمه الخيزران أنبأنا إبراھيم بن مخلد 
قال أنبأنا إسماعيل بن علي الخطبي قال سنة أربع وستين يعني ومائة بنى المھدي بعيسا باذ قصره الذي سماه قصر 

ل نبأنا بن عرفة قال حوض داود منسوب إلى داود بن علي السالم أخبرني األزھري قال أنبأنا أحمد بن إبراھيم قا
أخبرني بن مخلد وبن التوزي قاال أنبأنا محمد بن جعفر قال نبأنا السكوني قال قال محمد بن خلف حوض داود بن 
الھندي مولى المھدي وقيل ھو داود مولى نصير ونصير مولى المھدي حوض ھيالنة قيل انھا كانت قيمة للمنصور 

ذا الحوض ولھا ربض بين الكرخ وبين باب المحول يعرف بھا وقال قوم ھيالنة جارية الرشيد التي يقول حفرت ھ
أخبرنا الحسن بن ... في الحفرة حاث ... إذ حثا الترب على ھيالن ... ... فيھا واألثاث ... أف للدنيا وللزينة ... فيھا 

لمرزباني قال نبأنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال نبأنا علي الجوھري قال أنبأنا محمد بن عمران بن عبيد هللا ا
محمد بن القاسم بن خالد قال نبأنا األصمعي قال كان الرشيد شديد الحب لھيالنة وكانت قبله ليحيى بن خالد فدخل 

فكيف  يوما إلى يحيى قبل الخالفة فلقيته في ممر فأخذت بكميه فقالت نحن ال يصيبنا منك يوم مرة فقال لھا بلى
السبيل إلى ذلك قالت تأخذني من ھذا الشيخ فقال ليحيى أحب أن تھب لي فالنة فوھبھا له حتى غلبت عليه وكانت 

 تكثر أن تقول ھي إالنه فسماھا ھيالنة 

قال نبأنا محمد بن خلف قال وذكر يحيى بن الحسن بن عبد الخالق قال كانت دار أبي عباد ثابت بن يحيى اقطاعا من 
شبيب بن شيبة الخطيب فاشتراھا أبو عباد من ورثته في أيام المأمون قال محمد بن خلف سوق الثالثاء المھدي ل

كانت لقوم من أھل كلواذى وبغداد سويقة حجاج الوصيف مولى المھدي دار عمارة بن أبي الخصيب مولى لروح بن 
الليث بن طريف أخبرني األزھري قال  حاتم وقد قيل أنه مولى للمنصور نھر المعلى بن طريف مولى المھدي وأخوه

أنبأنا أحمد بن إبراھيم قال نبأنا بن عرفة قال أما نھر المھدي فمنسوب إلى المھدي ومنزله كان ھناك وكان مستقره 
في عيسا باذ وأما نھر المعلى فكان المعلى من كبار قواد الرشيد وجمع له من األعمال ما لم يجمع لكبير أحد ولي 

ة وفارس واألھواز واليمامة والبحرين والغوص وھذه األعمال جمعت لمحمد بن سليمان بن علي بن المعلى البصر
عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب وجمعت لعمارة بن حمزة واليه تنسب دار عمارة وعمارة بن حمزة مولى لبني 

يقال اتيه من عمارة وزعموا أنه ھاشم وھو من ولد عكرمة مولى بن عباس أمه بنت عكرمة وكان أتيه الناس فكان 
دخل عليه رجل من أصحابه وتحت مقعده جوھر خطير فأراد أن يدفعه إلى صاحبه ذاك فترفع عن مد يده إليه فقال 
لصاحبه ارفع المقعد فخذ ما تحته أخبرنا بن مخلد وبن التوزي قاال أنبأنا محمد بن جعفر قال نبأنا السكوني فأقامت 

وجالت الحسرة في صدري ... أقول لما ضمنوك الثرى ... تت فوجد عليھا وجدا شديدا وأنشد عنده ثالث سنين ثم ما
أخبرنا محمد بن أبي علي األصبھاني قال أنبأنا أبو ... بعدك شيء آخر الدھر ... اذھب فال وهللا ال سرني ... ... 

أنا الغالبي قال نبأنا محمد بن عبد أحمد الحسن بن عبد هللا بن سعيد العسكري عن محمد بن يحيى الصولي قال أنب
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يا من تباشرت القبور لموتھا ... الرحمن قال لما توفيت ھيالنة جارية الرشيد أمر العباس بن األحنف أن يرثيھا فقال 
ملك ... ... اال التردد حيث كنت أراك ... أبغي األنيس فال أرى لي مؤنسا ... ... قصد الزمان مساءتي فرماك ... 

كيال يحل حمى الفؤاد ... يحمي الفؤاد عن النساء حفيظة ... ... لو يستطيع بملكه لفداك ... بعدك حزنه  بكاك وطال
فأمر له بأربعين ألف درھم لكل بيت عشرة آالف درھم وقال لو زدتنا لزدناك أخبرني األزھري قال أنبأنا ... سواك 

الجانب الشرقي فأوله بناء الحسن بن سھل وھو قصر  أحمد بن إبراھيم قال نبأنا بن عرفة قال وأما شاطئ دجلة من
الخليفة في ھذا الوقت ودار دينار دار رجاء بن أبي الضحاك ثم منازل الھاشميين ثم قصر المعتصم وقصر المأمون 
ثم منازل آل وھب إلى الجسر كانت أقطاعا لناس من الھاشميين ومن حاشية الخلفاء ولمدينة السالم دروب ومواضع 

إلى كور خراسان ومواضع كثيرة منسوبة إلى رجال ليست باقطاع لھم وقيل ان الدروب والسكك ببغداد  منسوبة
 أحصيت فكانت ستة آالف درب وسكة بالجانب الغربي وأربع آالف درب وسكة بالجانب الشرقي 

 دار الخالفة والقصر الحسني والتاج  

فة التي على شاطئ دجلة تحت نھر معلى قديما للحسن بن حدثني أبو الحسين ھالل بن المحسن قال كانت دار الخال
سھل ويسمى القصر الحسنى فلما توفي صارت لبوران بنته فاستنزلھا المعتضد با عنھا فاستنظرته أياما في 
تفريغھا وتسليمھا ثم رمتھا وعمرتھا وجصصتھا وبيضتھا وفرشتھا بأجل الفرش وأحسنه وعلقت أصناف الستور 

مألت خزائھا بكل ما يخدم الخلفاء به ورتبت فيھا من الخدم والجواري ما تدعو الحاجة إليه فلما فرغت على أبوابھا و
من ذاك انتقلت وراسلته باالنتقال فانتقل المعتضد إلى الدار ووجد ما استكثره واستحسنه ثم استضاف المعتضد با 

را جمعھا به وحصنھا وقام المكتفي با بعده ببناء إلى الدار مما جاورھا كل ما وسعھا به وكبرھا وعمل عليھا سو
التاج على دجلة وعمل وراءه من القباب والمجالس ما تناھى في توسعته وتعليته ووافى المقتدر با فزاد في ذلك 
 وأوفى مما أنشأه واستحدثه وكان الميدان والثريا وكذا حير الوحوش متصال بالدار كذا ذكر لي ھالل بن المحسن ان

بوران سلمت الدار إلى المعتضد وذلك غير صحيح ألن بوران لم تعش إلى وقت المعتضد وذكر محمد بن أحمد بن 
مھدي األسكافي في تاريخه انھا ماتت في سنة إحدى وسبعين ومائتين وقد بلغت ثمانين سنة ويشبه أن تكون سلمت 

علي بن المحسن التنوخي قال حدثني أبو الفتح أحمد بن الدار للمعتمد على هللا وهللا أعلم حدثني القاضي أبو القاسم 
علي بن ھارون المنجم قال حدثني أبي قال قال أبو القاسم علي بن محمد الحواري في بعض أيام المقتدر با وقد 
جرى حديثه وعظم أمره وكثرة الخدم في داره قد اشتملت الجريدة في ھذا الوقت على أحد عشر ألف خادم خصي 

صقلبى ورومى وأسود وقال ھذا جنس واحد ممن تضمه الدار فدع اآلن الغلمان الحجرية وھم ألوف كثيرة  وكذا من
والحواشي من الفحول وقال أيضا حدثني أبو الفتح عن أبيه وعمه عن أبيھما أبي القاسم علي بن يحيى أنه كانت عدة 

راش قاال فذھب علينا أن نسأله كم نوبة كانوا كل نوبة من نوب الفراشين في دار المتوكل على هللا أربعة آالف ف
حدثني ھالل بن المحسن قال حدثني أبو نصر خواشاذة خازن عضد الدولة قال طفت دار الخالفة عامرھا وخرابھا 
وحريمھا وما يجاورھا ويتاخمھا فكان ذلك مثل مدينة شيراز قال ھالل وسمعت ھذا القول من جماعة آخرين عارفين 

د رسول لصاحب الروم في أيام المقتدر با ففرشت الدار بالفروش الجميلة وزينت باآلالت الجليلة خبيرين ولقد ور
ورتب الحجاب وخلفاؤھم والحواشي على طبقاتھم على أبوابھا ودھاليزھا وممراتھا ومخترقاتھا وصحونھا ومجالسھا 

وبين أيديھم الجنائب على مثل ھذه  ووقف الجند صفين بالثياب الحسنة وتحتھم الدواب بمراكب الذھب والفضة
الصورة وقد أظھروا العدد المكسية واألسلحة المختلفة فكانوا من أعلى باب الشماسية والى قريب من دار الخالفة 
وبعدھم الغلمان الحجرية والخدم الخواص الدارية والبرانية إلى حضرة الخليفة بالبزة الرايعة والسيوف والمناطق 

لجانب الشرقي وشوارعه وسطوحه ومسالكه مملوءة بالعامة النظارة وقد اكترى كل دكان وغرفة المحالة وأسواق ا
مشرفة بدراھم كثيرة وفي دجلة الشذاآت والطيارات والزبازب والدالالت والسميريات بأفضل زينة وأحسن ترتيب 

مر به على دار نصر وتعبية وسار الرسول ومن معه من المواكب إلى أن وصلوا إلى الدار ودخل الرسول ف
القشوري الحاجب ورأى ضففا كثيرا ومنظرا عظيما فظن أنه الخليفة وتداخلته له ھيبة وروعة حتى قيل له إنه 
الحاجب وحمل من بعد ذلك إلى الدار التي كانت برسم الوزير وفيھا مجلس أبي الحسن علي بن محمد الفرات يومئذ 
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ي أنه الخليفة حتى قيل له ھذا الوزير وأجلس بين دجلة والبساتين في فرأى أكثر مما رآه لنصر الحاجب ولم يشك ف
مجلس قد علقت ستوره واختيرت فروشه ونصبت فيه الدسوت وأحاط به الخدم باألعمدة والسيوف ثم استدعى بعد 

صرف إلى أن طيف به في الدار إلى حضرة المقتدر با وقد جلس وأوالده من جانبيه فشاھد من األمر ما ھاله ثم ان
دار قد أعدت له حدثني الوزير أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن المسلمة قال حدثني أمير المؤمنين القائم 
بأمر هللا قال حدثني أمير المؤمنين القادر با قال حدثتني جدتي أم أبي إسحاق بن المقتدر با أن رسول ملك الروم 

ين المقتدر با باحتباسه ھناك شھرين ولما وصل إلى بغداد أنزل دار صاعد لما وصل إلى تكريت أمر أمير المؤمن
ومكث شھرين ال يؤذن له في الوصول حتى فرغ المقتدر با من تزيين قصره وترتيب آلته فيه ثم صف العسكر من 

ى أن بلغ الدار ثم دار صاعد إلى دار الخالفة وكان عدد الجيش مائة وستين ألف فارس وراجل فسار الرسول بينھم إل
أدخل في أزج تحت األرض فسار فيه حتى مثل بين يدي المقتدر با وأدى رسالة صاحبه ثم رسم أن يطاف به في 
الدار وليس فيھا من العسكر أحد البتة وانما فيھا الخدم والحجاب والغلمان السودان وكان عدد الخدم إذ ذاك سبعة 

ثة آالف سود وعدد الحجاب سبعمائة حاجب وعدد الغلمان السودان غير آالف خادم منھم أربعة آالف بيض وثال
الخدم أربعة آالف غالم قد جعلوا على سطوح الدار والعاللي وفتحت الخزائن واآلالت فيھا مرتبة كما يفعل لخزائن 

الرسول إلى العرائس وقد علقت الستور ونظم جوھر الخالفة في قاليات على درج غشيت بالديباج األسود ولما دخل 
دار الشجرة ورآھا كثر تعجبه منھا وكانت شجرة من الفضة وزنھا خمسمائة ألف درھم عليھا أطيار مصوغة من 
الفضة تصفر بحركات قد جعلت لھا فكان تعجب الرسول من ذلك أكثر من تعجبه من جميع ما شاھده قال لي ھالل 

خط القاضي أبي الحسين بن أم شيبان الھاشمي وذكر بن المحسن ووجدت من شرح ذلك ما ذكر كاتبه أنه نقله من 
أبو الحسين أنه نقله من خط األمير وأحسبه األمير أبا محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر با قال كان عدد ما علق 

لفيلة في قصور أمير المؤمنين المقتدر با من الستور الديباج المذھبة بالطرز المذھبة الجليلة المصورة بالجامات وا
والخيل والجمال والسباع والطرد والستور الكبار البضغائية واألرمنية والواسطية والبھنسية السواذج والمنقوشة 
والديبقية المطرزة ثمانية وثالثين ألف ستر منھا الستور الديباج المذھبة المقدم وصفھا اثنا عشر ألفا وخمسمائة ستر 

دية والدورقية في الممرات والصحون التي وطىء عليھا القواد ورسل وعدد البسط والنخاخ الجھرمية والدارابجر
صاحب الروم من حد باب العامة الجديد إلى حضرة المقتدر با سوى ما في المقاصير والمجالس من األنماط 
الطبري والديبقي التي لحقھا للنظر دون الدوس اثنان وعشرون ألف قطعة وأدخل رسل صاحب الروم من دھليز 

العامة األعظم إلى الدار المعروفة بخان الخيل وھي دار أكثرھا أروقة بأساطين رخام وكان فيھا من الجانب  باب
األيمن خمسمائة فرس عليھا خمسمائة مركب ذھبا وفضة بغير أغشية ومن الجانب األيسر خمسمائة فرس عليھا 

ميلة ثم أدخلوا من ھذه الدار إلى الممرات الجالل الديباج بالبراقع الطوال وكل فرس في يدي شاكري بالبزة الج
والدھاليز المتصلة بحير الوحش وكان في ھذه الدار من أصناف الوحش التي أخرجت إليھا من الحير قطعان تقرب 
من الناس وتتشممھم وتأكل من أيديھم ثم أخرجوا إلى دار فيھا أربعة فيلة مزينة بالديباج والوشي على كل فيل ثمانية 

سند والزراقين بالنار فھال الرسل أمرھا ثم أخرجوا إلى دار فيھا مائة سبع خمسون يمنة وخمسون يسرة نفر من ال
كل سبع منھا في يد سباع وفي رؤوسھا وأعناقھا السالسل والحديد ثم أخرجوا إلى الجوسق المحدث وھي دار بين 

ضة المجلوة طول البركة ثالثون بساتين في وسطھا بركة رصاص قلعي حواليھا نھر رصاص قلعي أحسن من الف
ذراعا في عشرين ذراعا فيھا أربع طيارات لطاف بمجالس مذھبة مزينة بالديبقي المطرز وأغشيتھا ديبقي مذھب 
وحوالي ھذه البركة بستان بميادين فيه نخل وأن عدده أربعمائة نخلة وطول كل واحدة خمسة أذرع قد لبس جميعھا 

الجمارة بحلق من شبه مذھبة وجميع النخل حامل بغرائب البسر الذي أكثره خالل لم ساجا منقوشا من أصلھا إلى حد 
يتطير وفي جوانب البستان أترج حامل ودستلنبوا ومقفع وغير ذلك ثم أخرجوا من ھذه الدار إلى دار الشجرة وفيھا 

شاخات كثيرة عليھا  شجرة في وسط بركة كبيرة مدورة فيھا ماء صاف وللشجرة ثمانية عشر غصنا لكل غصن منھا
الطيور والعصافير من كل نوع مذھبة ومفضضة وأكثر قضبان الشجرة فضة وبعضھا مذھب وھي تتمايل في 
أوقات ولھا ورق مختلف األلوان يتحرك كما تحرك الريح ورق الشجر وكل من ھذه الطيور يصفر ويھدر وفي 

شر فرسا قد ألبسوا الديباج وغيره وفي أيديھم جانب الدار يمنة البركة تماثيل خمسة عشر فارسا على خمسة ع
مطارد على رماح يدورون على خط واحد في الناورد خببا وتقريبا فيظن أن كل واحد منھم إلى صاحبه قاصد وفي 
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الجانب األيسر مثل ذلك ثم أدخلوا إلى القصر المعروف بالفردوس فكان فيه من الفرش واآلالت ما ال يحصى وال 
ھاليز الفردوس عشرة آالف جوشن مذھبة معلقة ثم أخرجوا منه إلى ممر طوله ثالثمائة ذراع قد يحصر كثرة وفي د

علق من جانبية نحو من عشرة آالف درقة وخوذة وبيضة ودرع وزردية وجعبة محالة وقسي وقد أقيم نحو الفي 
لى الصحن التسعيني وفيه خادم بيضا وسودا صفين يمنة ويسره ثم أخرجوا بعد ان طيف بھم ثالثة وعشرين قصرا إ

الغلمان الحجرية بالسالح الكامل والبزة الحسنة والھيئة الرائعة وفي أيديھم الشروخ والطبرزينات واألعمدة ثم مروا 
بمصاف من علية السواد من خلفاء الحجاب الجند والرجالة وأصاغر القواد ودخلوا دار السالم وكانت عدة كثير من 

القصور يسقون الناس الماء المبرد بالثلج واألشربة والفقاع ومنھم من كان يطوف مع  الخدم والصقالبة في سائر
الرسل فلطول المشي بھم جلسوا واستراحوا في سبعة مواضع واستسقوا الماء فسقوا وكان أبو عمر عدي بن أحمد 

اء أسود وسيف بن عبد الباقي الطرسوسي صاحب السلطان ورئيس الثغور الشامية معھم في كل ذلك وعليه قب
ومنطقة ووصلوا إلى حضرة المقتدر با وھو جالس في التاج مما يلي دجلة بعد أن لبس بالثياب الديبقية المطرزة 
بالذھب على سرير أبنوس قد فرش بالديبقي المطرز بالذھب وعلى رأسه الطويلة ومن يمنة السرير تسعة عقود مثل 

الجواھر وأعظمھا قيمة غالبة الضوء على ضوء النھار وبين يديه  السبح معلقة ومن يسرته تسعة أخرى من أفخر
خمسة من ولده ثالثة يمنة واثنان ميسرة ومثل الرسول وترجمانه بين يدي المقتدر با فكفر له وقال الرسول لمؤنس 

لقبلته ولكنني الخادم ونصر القشوري وكانا يترجمان عن المقتدر لوال أني ال آمن أن يطالب صاحبكم بتقبيل البساط 
فعلت ما ال يطالب رسولكم بمثله ألن التكفير من رسم شريعتنا ووقفا ساعة وكانا شابا وشيخا فالشاب الرسول المتقدم 
والشيخ الترجمان وقد كان ملك الروم عقد األمر في الرسالة للشيخ متى حدث بالشاب حدث الموت وناوله المقتدر 

فتناوله وقبله اعظاما له وأخرجا من باب الخاصة إلى دجلة وأقعدا وسائر با من يده جواب وكان ضخما كبيرا 
أصحابھما في شذا من الشذوات الخاصة وصاعدا إلى حيث أنزال فيه من الدار المعروفة بصاعد وحمل إليھما 
خمسون بدرة ورقا في كل بدرة خمسة آالف درھم وخلع على أبي عمر عدي الخلع السلطانية وحمل على فرس 

 كب على الظھر وكان ذلك في سنة خمس وثالثمائة ور

 دار المملكة التي بأعال المخرم  

حدثني ھالل بن المحسن قال كانت دار المملكة التي بأعال المخرم محاذية الفرضة قديما السبكتكين غالم مز الدولة 
ورائھا أروقة في أطرافھا قباب فنفض عضد الدولة أكثرھا ولم يستبق اال البيت الستيني الذي ھو في وسط أروقة من 

معقودة وتنفتح أبوابه الغربية إلى دجلة وأبوابه الشرقية إلى صحن من خلفه بستان ونخل وشجر وكان عضد الدولة 
جعل الدار التي ھذا البيت فيھا دار العامة والبيت برسم جلوس الوزراء وما يتصل به من األروقة والقباب مواضع 

لديلم النوبة في ليالي الصيف قال ھالل وھذه الدار وما تحتوي عليه من البيت المذكور للدواوين والصحن مناما 
واألروقة خراب ولقد شاھدت مجلس الوزراء في ذلك ومحفل من يقصدھم ويحضرھم وقد جعله جالل الدولة 

 ك على تشعثه اصطبال أقام فيه دوابه وسواسه وأما ما بناه عضد الدولة وولده بعده في ھذه الدار فھو متماس

قال الشيخ أبو بكر ولما ورد طغرلبك الغزي بغداد واستولى عليھا عمر ھذه الدار وجدد كثيرا مما كان وھي منھا في 
سنة ثماني وأربعين وأربعمائة فمكثت كذلك إلى سنة خمسين وأربعمائة ثم أحرقت وسلب أكثر آالتھا ثم عمرت بعد 

و القاسم علي بن المحسن التنوخي قال سمعت أبي يقول ماشيت الملك عضد وأعيد ما كان أخذ منھا حدثني القاضي أب
الدولة في دار المملكة بالمخرم التي كانت دار سبكتكين حاجب معز الدولة من قبل وھو يتأمل ما عمل وھدم منھا 

التراب تحت  وقد كان أراد أن يترك في الميدان السبكتكيني أذرعا ليجعله بستانا ويرد بدل التراب رمال ويطرح
الروشن على دجلة وقد ابتاع دورا كثيرة كبارا وصغارا ونقضھا ورمى حيطانھا بالفيلة تخفيفا للمؤنة وأضاف 
عرصاتھا إلى الميدان وكانت مثل الميدان دفعتين وبنى على الجميع مسناة فقال لي في ھذا اليوم وقد شاھد ما شاھد 

قاضي كم أنفق على قلع ما قلع من التراب إلى ھذه الغاية وبناء ھذه مما عمل وقدر ما قدر لما يعمل تدرى أيھا ال
المسناة السخيفة مع ثمن ما ابتيع من الدور واستضيف قلت أظنه شيئا كثيرا فقال ھو إلى وقتنا ھذا تسعمائة ألف 

لوجه درھم صحاحا ونحتاج إلى مثلھا دفعة أو دفعتين حتى يتكامل قلع التراب ويحصل موضعه الرمل موازيا 
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البستان فلما فرغ من ذلك وصار البستان أرضا بيضاء ال شيء فيھا من غرس وال نبات قال قد أنفق على ھذا حتى 
صار كذا أكثر من ألفي ألف درھم صحاحا ثم فكر في أن يجعل شرب البستان من دواليب ينصبھا على دجلة وعلم 

ي ظاھر الجانب الشرقي من مدينة السالم ليستخرجوا منھا أن الدواليب ال تكفي فأخرج المھندسين إلى األنھار التي ف
نھرا يسيح ماؤه إلى داره فلم يجدوا ما أرادوه اال في نھر الخالص فعلى األرض بين البلد وبينه تعلية أمكن معھا أن 
يجري الماء على قدر من غير أن يحدث به ضرر وعمل تلين عظيمين يساويان سطح ماء الخالص ويرتفعان عن 

الصحراء أذرعا وشق في وسطھما نھرا جعل له خورين من جانبيه وداس الجميع بالفيلة دوسا كثيرا حتى  أرض
قوى واشتد وصلب وتلبد فلما بلغ إلى منازل البلد وأراد سوق النھر إلى داره عمد إلى درب السلسلة فدك أرضه دكا 

جر والكلس والنورة حتى وصل الماء إلى الدار قويا ورفع أبواب الدور وأوثقھا وبنى جوانب النھر طول البلد باآل
وسقى البستان قال أبي وبلغت النفقة على عمل البستان وسوق الماء إليه على ما سمعته من حواشي عضد الدولة 
خمسة آالف ألف درھم ولعله قد أنفق على أبنية الدار على ما أظن مثل ذلك وكان عضد الدولة عازما على أن يھدم 

 ين داره وبين الزاھر ويصل الدار بالزاھر فمات قبل ذلك الدور التي ب

 ذكر تسمية مساجد الجانبين المخصوصة بصالة الجمعة والعيدين   

كان أبو جعفر المنصور جعل المسجد الجامع بالمدينة مالصق قصره المعروف بقصر الذھب وھو الصحن العتيق 
علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قاال أنبأنا محمد بن  وبناه باللبن والطين ومساحته على ما أخبرنا محمد بن

جعفر النحوي قال نا الحسن بن محمد السكوني قال نا محمد بن خلف قال وكانت مساحة قصر المنصور أربعمائة 
ذراع في أربعمائة ذراع ومساحة المسجد األول مائتين في مائتين وأساطين الخشب في المسجد يعني كل إسطوانة 

معقبتين بالعقب والغرى وضبات الحديد اال خمسا أو ستا عند المنارة فان في كل إسطوانة قطعا ملفقة مدورة قطعتين 
من خشب األساطين قال محمد بن خلف وقال بن األعرابي تحتاج القبلة إلى أن تحرف إلى باب البصرة قليال وان 

اله إلى وقت ھارون الرشيد فأمر ھارون بنقضه قبلة الرصافة أصوب منھا فلم يزل المسجد الجامع بالمدينة على ح
وإعادة بنائه باآلجر والجص ففعل ذلك وكتب عليه اسم الرشيد وذكر أمره ببنائه وتسمية البناء والنجار وتاريخ ذلك 
وھو ظاھر على الجدار خارج المسجد مما يلي باب خراسان إلى وقتنا ھذا أنبأنا إبراھيم بن مخلد قال أنبأنا إسماعيل 

ن علي الخطبي قال وھدم مسجد أبي جعفر المنصور وزيد في نواحيه وجدد بناؤه وأحكم وكان االبتداء به في سنة ب
ثنتين وتسعين والفراغ منه في سنة ثالث وتسعين وكانت الصالة في الصحن العتيق الذي ھو الجامع حتى زيد فيه 

فلح التركي ببنائھا على يد صاحبه القطان فنسبت إليه الدار المعروفة بالقطان وكانت قديما ديوانا للمنصور فأمر م
وجعلت مصلى للناس وذلك في سنة ستين أو إحدى وستين ومائتين ثم زاد المعتضد با الصحن األول وھو قصر 
المنصور ووصله بالجامع وفتح بين القصر والجامع العتيق في الجدار سبعة عشر طاقا منھا إلى الصحن ثالثة عشر 

روقة أربعة وحول المنبر والمحراب والمقصورة إلى المسجد الجديد وأنبأنا إبراھيم بن مخلد قال أنبأنا والى األ
إسماعيل بن علي قال وأخبر أمير المؤمنين المعتضد با بضيق المسجد الجامع بالجانب الغربي من مدينة السالم في 

مواضع التي ال تجوز في مثلھا الصالة فأمر مدينة المنصور وأن الناس يضطرھم الضيق إلى أن يصلوا في ال
بالزيادة فيه من قصر أمير المؤمنين المنصور فبنى مسجد على مثال المسجد األول في مقداره أو نحوه ثم فتح في 
صدر المسجد العتيق ووصل به فاتسع به الناس وكان الفراغ من بنائه والصالة فيه في سنة ثمانين ومائتين قال 

وزاد بدر مولى المعتضد من قصر المنصور المسقطات المعروفة بالبدرية في ذلك الوقت وأما الشيخ أبو بكر 
المسجد الجامع بالرصافة فان المھدي بناه في أول خالفته أخبرنا بذلك محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا 

مسين ومائة فيھا بنى المھدي المسجد الذي عبد هللا بن جعفر بن درستويه قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال سنة تسع وخ
بالرصافة فلم تكن صالة الجمعة تقام بمدينة السالم اال في مسجدي المدينة والرصافة إلى وقت خالفة المعتضد فلما 
استخلف المعتضد أمر بعمارة القصر المعروف بالحسنى على دجلة في سنة ثمانين ومائتين وأنفق عليه ماال عظيما 

لمرسوم بدار الخالفة وأمر ببناء مطامير في القصر رسمھا ھو للصناع فبنيت بناء لم ير مثله على غاية وھو القصر ا
ما يكون من اإلحكام والضيق وجعلھا محابس لألعداء وكان الناس يصلون الجمعة في الدار وليس ھناك رسم لمسجد 
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ا استخلف المكتفي في سنة تسع وثمانين وانما يؤذن للناس في الدخول وقت الصالة ويخرجون عند انقضائھا فلم
ومائتين ترك القصر وأمر بھدم المطامير التي كان المعتضد بناھا وأمر أن يجعل موضعھا مسجد جامع في داره 
يصلي فيه الناس فعمل ذلك وصار الناس يبكرون إلى المسجد الجامع في الدار يوم الجمعة فال يمنعون من دخلوه 

نھار وحصل ذلك رسما باقيا إلى اآلن واستقرت صالة الجمعة ببغداد في المساجد الثالثة التي ويقيمون فيه إلى آخر ال
ذكرناھا إلى وقت خالفة المتقي وكان في الموضع المعروف ببراثا مسجد يجتمع فيه قوم ممن ينسب إلى التشيع 

ذلك المسجد لسب الصحابة ويقصدونه للصالة والجلوس فيه فرفع إلى المقتدر با أن الرافضة يجتمعون في 
والخروج عن الطاعة فأمر بكبسه يوم جمعة وقت الصالة فكبس وأخذ من وجد فيه فعوقبوا وحبسوا حبسا طويال 
وھدم المسجد حتى سوي باألرض وعفي رسمه ووصل بالمقبرة التي تليه ومكث خرابا إلى سنة ثمان وعشرين 

ته وإحكامه فبني بالجص واآلجر وسقف بالساج المنقوش ووسع فيه وثالثمائة فأمر األمير بجكم بإعادة بناءه وتوسع
ببعض ما يليه مما ابتيع له من أمالك الناس وكتب في صدره اسم الراضي با وكان الناس ينتابونه للصالة فيه 

جد عليه والتبرك به ثم أمر المتقي  بعد بنصب منبر فيه كان بمسجد مدينة المنصور معطال مخبوا في خزانة المس
اسم ھارون الرشيد فنصب في قبلة المسجد وتقدم إلى أحمد بن الفضل بن عبد الملك الھاشمي وكان االمام في جامع 
الرصافة بالخروج إليه والصالة بالناس فيه الجمعة فخرج وخرج الناس من جانبي مدينة السالم حتى حضروا في 

مت صالة الجمعة فيه يوم الجمعة لثنتي عشرة ليلة خلت ھذا المسجد وكثر الجمع ھناك وحضر صاحب الشرطة فأقي
من جمادي األولى سنة تسع وعشرين وثالثمائة وتوالت صالة الجمعة فيه وصار أحد مساجد الحضرة وأفرد أبو 
الحسن أحمد بن الفضل الھاشمي بامامته وأخرجت الصالة بمسجد جامع الرصافة عن يده قال الشيخ أبو بكر ذكر 

أوردته إسماعيل بن علي الخطبي فيما أنبأنا إبراھيم بن مخلد أنه سمعه منه وحدثني أبو الحسين ھالل  معنى جميع ما
بن المحسن الكاتب أن الناس تحدثوا في ذي الحجة من سنة تسع وسبعين وثالثمائة بأن امرأة من أھل الجانب 

تموت من غد عصرا وأنه صلى في مسجد الشرقي رأت في منامھا النبي صلى هللا عليه و سلم كأنه يخبرھا بأنھا 
بقطيعة أم جعفر من الجانب الغربي في القافاليين ووضع كفه في حائط القبلة وأنھا فسرت ھذه الرؤيا عند انتباھھا 
من نومھا فقصد الموضع ووجد أثر كف وماتت المرأة في ذلك الوقت وعمر المسجد ووسعه أبو أحمد الموسوي بعد 

ه واستأذن الطائع  في أن يجعله مسجدا يصلى فيه في أيام الجمعات واحتج بأنه من وراء ذلك وكبره وبناه وعمر
خندق يقطع بينه وبين البلد ويصير به ذلك الصقع بلدا آخر فأذن في ذلك وصار جامعا يصلى فيه الجمعات وذكر لي 

بنى مسجدا بالحربية في أيام المطيع ھالل بن المحسن أيضا أن أبا بكر محمد بن الحسن بن عبد العزيز الھاشمي كان 
 ليكون جامعا يخطب فيه فمنع المطيع من ذلك ومكث المسجد على تلك الحال حتى استخلف القادر با فاستفتى 
الفقھاء في أمره فأجمعوا على وجوب الصالة فيه فرسم أن يعمر ويكسى وينصب فيه منبر ورتب إماما يصلي فيه 

ع اآلخر من سنة ثالث وثمانين وثالثمائة فأدركت صالة الجمعة وھي تقام ببغداد في الجمعة وذلك في شھر ربي
مسجد المدينة ومسجد الرصافة ومسجد دار الخالفة ومسجد براثا ومسجد قطيعة أم جعفر وتعرف بقطيعة الدقيق 

تعطلت في مسجد ومسجد الحربية ولم تزل على ھذا إلى أن خرجت من بغداد في سنة إحدى وخمسين وأربعمائة ثم 
  براثا فلم تكن تصلي فيه 

 باب ذكر أنھار بغداد الجارية التي كانت بين الدور والمساكن وتسمية ما كانت تنتھي إليه من المواضع واألماكن 

أما األنھار التي كانت تجري بمدينة المنصور والكرخ من الجانب الغربي وتتخرق بين المحال والدور فأكثرھا كان 
عيسى بن علي ونھر عيسى يحمل من الفرات وكان عند فوھته قنطرة يقال لھا قنطرة دمما يمر النھر  يأخذ من نھر

جاريا فيسقى طسوج فيروز سابور وعلى جانبيه قرى وضياع حتى إذا انتھى إلى المحول تفرع منه األنھار التي 
يمر إلى الرومية وعليه ھناك قنطرة كانت تتخرق مدينة السالم ثم يمر إلى قرية الياسرية وعليه ھناك قنطرة ثم 

تعرف بالرومية ثم يفضي إلى الزياتين وعليه ھناك قنطرة تعرف بقنطرة الزياتين ثم يمر إلى موضع باعة األشنان 
وعليه ھناك قنطرة تعرف بقنطرة األشنان ثم ينتھي إلى موضع باعة الشوك وعليه ھناك قنطرة تعرف بقنطرة 

ة الرمان وعليه ھناك قنطرة تعرف بقنطرة الرمان ثم يصير إلى قنطرة المفيض الشوك ثم يصير إلى موضع باع
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والمفيض ثم وعنده االرحاء ثم يمر إلى قنطرة البستان ثم إلى قنطرة المعبدي ثم يصير إلى قنطرة بني زريق ثم 
دمي العلماء يصب في دجلة أسفل قصر عيسى فحدثني عبد هللا بن محمد بن علي البغدادي بأطرابلس عن بعض متق

وذكر أنھار بغداد فقال منھا الصراة وھو نھر يأخذ من نھر عيسى فوق المحول ويسقى ضياع بادوريا وبساتينھا 
ويتفرع منه أنھار كثيرة إلى أن يصل إلى بغداد فيمر بقنطرة العباس ثم يمر إلى قنطرة الصينيات ثم إلى قنطرة رحا 

طرة العتيقة ثم يمر إلى القنطرة الجديدة ثم يصب في دجلة قال ويحمل من البطريق وھي قنطرة الزبد ثم يمر إلى القن
الصراة نھر يقال له خندق طاھر أوله أسفل من فوھة الصراة بفرسخ يمر فيسقى الضياع ويدور حول سور مدينة 

يه ھناك أيضا السالم مما يلي الحربية إلى أن يصل إلى باب األنبار وھناك عليه قنطرة ثم يمر إلى باب الجديد وعل
قنطرة ويمر إلى باب حرب وعليه ھناك قنطرة ثم يمر إلى باب قطربل وعليه ھناك قنطرة ثم يمر في وسط قطيعة 
أم جعفر ويصب في دجلة فوق دار إبراھيم بن إسحاق بن إبراھيم الطاھري قال ويحمل من نھر عيسى نھر يقال له 

ويتفرع منه أنھار تنبث في ضياع على جانبيه إلى أن يدخل  كرخايا أوله تحت المحول يمر في وسط طسوج بادوريا
بغداد من موضع يقال له باب أبي قبيصة ويمر إلى قنطرة قطيعة اليھود ثم إلى قنطرة درب الحجارة وقنطرة 
البيمارستان وباب محول ويتفرع منه أنھار الكرخ كلھا من ذلك نھر يقال له نھر رزين يأخذ في ربض حميد فيدور 

م ينتھي إلى سويقة أبي الورد ثم يمر إلى بركة زلزل فيدور فيھا ثم يمضي إلى باب طاق الحراني ثم يصب في معه ث
الصراة أسفل من القنطرة الجديدة وإذا صار نھر رزين بباب سويقة أبي الورد يحمل منه نھر يعبر في عبارة على 

مدينة المنصور ويمر النھر من باب الكوفة إلى قنطرة العتيقة ويمر إلى شارع باب الكوفة فيدخل من ھناك إلى 
شارع القحاطبة ثم إلى باب الشام ويمر في شارع الجسر إلى الزبيدية ويفنى ھناك ثم يمر كرخايا من قنطرة 
البيمارستان فإذا صار إلى الدرابات سمي ھناك العمود وھو الذي تتفرع منه أنھار الكرخ الداخلة فيمر النھر من 

يعرف بالواسطيين ثم يمر إلى موضع يسمى الخفقة فيحمل منه ھناك نھر البزازين يعطف فيخرج  ھناك إلى موضع
في شارع المنصور ثم يمر إلى دار كعب ثم يخرج إلى باب الكرخ ثم يدخل البزازين ثم يمر إلى الخزازين ويدخل 

بعة الزيات فيعطف منه ھناك في أصحاب الصابون ثم يصب في دجلة ثم يمر النھر الكبير من الخفقة إلى طرف مر
نھر يقال له نھر الدجاج فيأخذ إلى أصحاب القضب وشارع القبارين ثم يصب في دجلة عند سوق الطعام ويمر النھر 
الكبير من مربعة الزيات إلى دوارة الحمار فيعطف منه ھناك نھر يقال له نھر قطيعة الكالب مادا حتى يصب تحت 

النھر الكبير من دوارة الحمار إلى موضع يقال له مربعة صالح فيعطف منھا  قنطرة الشوك في نھر عيسى ويمر
ھناك نھر يقال له القالئين يمر إلى السواقين ثم إلى أصحاب القضب ويصب في نھر الدجاج فيصيران نھرا واحدا 

بطيخ فھذه ويمر النھر الكبير من مربعة صالح إلى موضع يعرف بنھر طابق ثم يصب في نھر عيسى بحضرة دار ال
أنھار الكرخ قال فأما أنھار الحربية فمنھا نھر يحمل من دجيل يقال له نھر بطاطيا أوله أسفل فوھة دجيل بست 
فراسخ يسقى ضياعا وقرى كثيرة في وسط مسكن ويفنى فيھا ويحمل منه نھر أوله أسفل جسر بطاطيا بشيء يسير 

نبار ثم يدخل بغداد فيمر في شارع باب األنبار ويمر إلى يجيء نحو مدينة السالم فيمر على عبارة قنطرة باب األ
شارع الكبش ويفنى ھناك ويحمل من نھر بطاطيا نھر أسفل من النھر األول يجيء نحو بغداد على عبارة يقال لھا 
عبارة الكرخ بين باب حرب وباب الحديد يمر فيدخل بغداد من ھناك ويمر في شارع دجيل إلى مربعة الفرس فيحمل 

ه ھناك نھر يمر إلى دكان األبناء ويفنى ھناك ويمر النھر الكبير من من مربعة الفرس إلى قنطرة أبى الجوز من
فيحمل منه من ھناك نھر يمر إلى كتاب اليتامى والى مربعة شبيب ويصب في نھر في الشارع ويمر النھر الكبير 

ب في النھر الذي يمر في شارع القحاطبة من قنطرة أبى الجوز إلى شارع قصر ھانئ ثم إلى بستان أليس ويص
ويحمل من نھر بطاطيا نھر أوله أسفل من قناة الكرخ يجيء نحو بغداد ويمر على عبارة قنطرة باب حرب ويدخل 
من ھناك في وسط شارع باب حرب ثم يجيء إلى مربعة أبى العباس ثم إلى مربعة شبيب فيصب فيه النھر الذي 

م فيصب في نھر باب الشام قال وھذه األنھار كلھا مكشوفة إال التي في الحربية فانھا ذكرناه ثم يمر إلى باب الشا
قنوات تحت األرض وأوائلھا مكشوف قال وفى الجانب الشرقى نھر موسى يأخذ من نھر بين إلى أن يصل إلى قصر 

ل له مقسم الماء فينقسم المعتضد با المعروف بالثريا فيدخل القصر ويدور فيه ويخرج منه ويصير إلى موضع يقا
ھناك ثالثة أنھار يمر األول منھا إلى باب سوق الدواب ثم إلى دار البانوقة ويفنى ھناك ويدخل بعضه باب سوق 
الدواب ويمر إلى العالفين فيصب في نھر كان المعتضد حفره ويمر شيء منه إلى باب سوق الغنم ثم إلى خندق 
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ر نھر موسى أيضا إلى قنطرة األنصار فيحمل منه ھناك ثالثة أنھار يصب العباس بباب المخرم ويبز في دجلة ويم
أحدھا في حوض األنصار والثاني في حوض ھيالنة والثالث في حوض داود ويمر نھر موسى أيضا إلى قصر 
المعتصم با فيحمل منه ھناك نھر يمر إلى سوق العطش في وسط شارع كرم المعرش ويصب في دار علي بن 

الفرات الوزير ويفنى ھناك ويمر نھر موسى أيضا مالصقا لقصر المعتصم إلى أن يخرج إلى شارع عمرو محمد بن 
الرومي ثم يدخل بستان الزاھر فيسقيه ويصب في دجلة أسفل البستان ثم يمر النھر الثاني من المقسم إلى باب بيبرز 

الثالثاء ثم يدخل قصر الخالفة المسمى  فيدخل البلد من ھناك ويسمى نھر معلى ويمر بين الدور إلى باب سوق
بالفردوس فيدور فيه ويصب في دجلة ويمر النھر الثالث من المقسم إلى باب قطيعة موشجير ثم يدخل إلى القصر 
الحسني فيدور فيه ثم يصب في دجلة قال ويحمل من نھر الخالص نھر يقال له نھر الفضل إلى أن ينتھي إلى باب 

ر يقال له نھر المھدي ويدخل المدينة في الشارع المعروف بشارع المھدي ثم يجيء إلى الشماسية فيؤخذ منه نھ
قنطرة البردان ويدخل دار الروميين ويخرج إلى سويقة نصر بن مالك ثم يدخل الرصافة ويمر في المسجد الجامع 

نصر ثم يمر في  إلى بستان حفص ويصب في بركة جوف قصر الرصافة ويحمل من ھذا النھر نھر أوله في سويقة
 وسط شارع باب خراسان إلى أن يصب في نھر الفضل بباب خراسان فھذه أنھار الجانب الشرقي 

 عدد جسور مدينة السالم التي كانت بھا على قديم األيام 

أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال 
سنة سبع وخمسين ومائة فيھا ابتنى أبو جعفر قصره الذي يعرف بالخلد وفيھا عقد الجسر عند باب الشعير أخبرنا 

 محمد بن علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قاال أنبأنا محمد بن جعفر النحوي 

لك عن أبيه قال كان قال نبأنا الحسن بن محمد السكوني قال نبأنا محمد بن خلف قال قال أحمد بن الخليل بن ما
المنصور قد أمر بعقد ثالثة جسور أحدھا للنساء ثم عقد لنفسه وحشمه جسرين بباب البستان وكان بالزندورد جسران 
عقدھما محمد وكان الرشيد قد عقد عند باب الشماسية جسرين وكان ألبي جعفر جسر عند سويقة قاطوطا فلم تزل 

بقي منھا ثالثة إلى أيام المأمون ثم عطل واحد وسمعت أبا علي بن شاذان ھذه الجسور إلى أن قتل محمد ثم عطلت و
يقول أدركت ببغداد ثالثة جسور أحدھا محاذي سوق الثالثاء وآخر بباب الطاق والثالث في أعال البلد عند الدار 

ضة بباب الطاق المعزية محاذي الميدان فذكر لي غير بن شاذان أن الجسر الذي كان محاذي الميدان نقل إلى الفر
فصار ھناك جسران يمضي الناس على أحدھما ويرجعون على اآلخر وقال لي ھالل بن المحسن عقد جسر بمشرعة 
القطانين في سنة ثالث وثمانين وثالثمائة فمكث مدة ثم تعطل ولم يبق ببغداد بعد ذلك سوى جسر واحد بباب الطاق 

د بين مشرعة الروايا من الجانب الغربي وبين مشرعة الحطابين إلى أن حول في سنة ثماني وأربعين وأربعمائة فعق
من الجانب الشرقي ثم عطل في سنة خمسين وأربعمائة ثم نصب بمشرعة القطانين قال الشيخ أبو بكر ولم أزل أسمع 

لنفسه أن جسر بغداد طرازھا أنشدني علي بن الحسن بن الصقر أبو الحسن قال أنشدنا علي بن الفرج الفقيه الشافعي 
وسلوة من ... جمال وفخر للعراق ونزھة ... ... باتقان تأسيس وحسن ورونق ... أيا حبذا جسر على متن دجلة ... 

أو العاج فيه اآلبنوس ... ... كسطر عبير خط في وسط مھرق ... تراه إذا ما جئته متأمال ... ... أضناه فرط التشوق 
 مثال فيول تحتھا أرض زئبق ... مرقش 

في مجلس بفناء دجلة ... يوم سرقنا العيش فيه خلسة ... علي بن المحسن التنوخي قال أنشدني أبي لنفسه  أنشدنا
والجسر فيھا ... فكأن دجلة طيلسان أبيض ... ... فغدوت رقا للزمان المسعد ... رق الھواء برقة قدامه ... ... مفرد 

أحصيت السميريات المعبرانيات بدجلة في أيام الناصر حدثني ھالل بن المحسن قال ذكر أنه ... كالطراز األسود 
 لدين هللا وھو أبو أحمد طلحة الموفق فكانت ثالثين ألفا قدر من كسب مالحيھا في كل يوم تسعون ألف درھم ذكر 
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 مقدار ذرع جانبي بغداد طوال وعرضا ومبلغ مساحة أرضھا وعدد مساجدھا وحماماتھا 

ل أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عمران قال نبأنا أبو بكر محمد بن يحيى النديم أخبرنا محمد بن علي الوراق قا
قال ذكر أحمد بن أبي طاھر في كتاب بغداد أن ذرع بغداد الجانبين ثالثة وخمسون ألف جريب وسبعمائة وخمسون 

ة وعشرون ألف جريبا منھا الجانب الشرقي ستة وعشرون ألف جريب وسبعمائة وخمسون جريبا والغربي سبع
جريب قال أبو الحسن ورأيت في نسخة أخرى غير نسخة محمد بن يحيى أن ذرع بغداد ثالثة وأربعون ألف جريب 
وسبعمائة جريب وخمسون جريبا منھا الجانب الشرقي سنة عشر ألف جريب وسبعمائة وخمسون جريبا والجانب 

وأن عدد الحمامات كانت في ذلك الوقت ببغداد الغربي سبعة وعشرون ألف جريب رجع إلى حديث محمد بن يحيى 
ستين ألف حمام وقال أقل ما يكون في كل حمام خمسة نفر حمامي وقيم وزبال ووقاد وسقاء يكون ذلك ثالثمائة ألف 
رجل وذكر أنه يكون بإزاء كل حمام خمسة مساجد يكون ذلك ثالثمائة ألف مسجد وتقدير ذلك أن يكون أقل ما يكون 

خمسة أنفس يكون ذلك ألف ألف وخمسمائة ألف إنسان يحتاج كل إنسان من ھؤالء في ليلة العيد إلى في كل مسجد 
رطل صابون يكون ذلك ألف ألف وخمسمائة ألف رطل صابون يكون ذلك حساب الجرة مائة وثالثين رطال ألف 

ال ستمائة ألف رطل جرة ومائة جرة وخمسين جرة وثمانية جرار ونصفا يكون ذلك زيتا حساب الجرة ستين رط
وتسعة آالف رطل وخمسمائة رطل وعشرة أرطال حدثني ھالل بن المحسن قال كنت يوما بحضرة جدي أبي 
إسحاق إبراھيم بن ھالل الصابئ في سنة ثالث وثمانين وثالثمائة إذ دخل عليه أحد التجار الذين كانوا يغشونه 

لتجار ان ببغداد اليوم ثالثة آالف حمام فقال له جدي ويخدمونه فقال له في عرض حديث حدثه به قال لي أحد ا
سبحان هللا ھذا سدس ما كنا عددناه وحصرناه فقال له كيف ذاك فقال جدي اذكر وقد كتب ركن الدولة أبو علي 
الحسن بن بويه إلى الوزير أبي محمد المھلبي بما قال فيه ذكر لنا كثرة المساجد والحمامات ببغداد واختلفت علينا 

ھا األقاويل وأحببنا أن نعرفھا على حقيقة وتحصيل فتعرفنا الصحيح من ذلك قال جدي وأعطاني أبو محمد الكتاب في
وقال لي امض إلى األمير معز الدولة فأعرضه عليه واستأذنه فيه ففعلت فقال له األمير استعلم ذلك وعرفنيه فتقدم 

لمعونة بعد المساجد والحمامات قال جدي فأما المساجد فال أبو محمد المھلبي إلى أبي الحسن البادغجي وھو صاحب ا
أذكر ما قيل فيھا كثرة وأما الحمامات فكانت بضعة عشر ألف حمام وعدت إلى معز الدولة وعرفته ذلك فقال اكتبوا 

و محمد في الحمامات بأنھا أربعة آالف واستدللنا من قوله على اشفاقه وحسده أباه على بلد ھذا عظمه وكبره وأخذ أب
وأخذنا نتعجب من كون الحمامات ھذا القدر وقد أحصيت في أيام المقتدر با فكانت سبعة وعشرين ألف حمام 
وليس بين الوقتين من التباعد ما يقتضي ھذا التفاوت قال ھالل وقيل انھا كانت في أيام عضد الدولة خمسة آالف 

نيا نظير في جاللة قدرھا وفخامة أمرھا وكثرة علمائھا حمام وكسرا قال الشيخ أبو بكر لم يكن لبغداد في الد
وأعالمھا وتميز خواصھا وعوامھا وعظم أقطارھا وسعة أطرارھا وكثرة دورھا ومنازلھا ودروبھا وشعوبھا 
ومحالھا وأسواقھا وسككھا وأزقتھا ومساجدھا وحماماتھا وطرزھا وخاناتھا وطيب ھوائھا وعذوبة مائھا وبرد 

واعتدال صيفھا وشتائھا وصحة ربيعھا وخريفھا وزيادة ما حصر من عدة سكانھا وأكثر ما كانت  ظاللھا وأفيائھا
عمارة وأھال في أيام الرشيد إذ الدنيا قارة المضاجع دارة المراضع خصيبة المراتع مورودة المشارع ثم حدثت بھا 

انت قبل وقتنا والسابق لعصرنا على ما بھا الفتن وتتابعت على أھلھا المحن فخرب عمرانھا وانتقل قطانھا اال أنھا ك
من االختالل والتناقص في جميع األحوال مباينة لجميع األمصار ومخالفة لسائر الديار ولقد حدثني القاضي أبو 
القاسم التنوخي قال أخبرني أبي قال نبأنا أبو الحسن محمد بن صالح الھاشمي في سنة ستين وثالثمائة قال أخبرني 

يق الحمص منفردا به وأسماه لي وأنسيته أنه حصر ما يعمل في سويقه من ھذا السويق كل سنة فكان رجل يبيع سو
مائة وأربعين كرا يكون حمصا مائتين وثمانين كرا يخرج في كل سنة حتى ال يبقى منه شيء ويستأنف عمل ذلك 

ين أو ثالثة عند عدم الفواكه للسنة األخرى قال وسويق الحمص غير طيب وانما يأكله المتحملون والضعفاء شھر
ومن ال يأكله من الناس أكثر قال الشيخ أبو بكر ولو طلب من ھذا السويق اليوم في جانبي بغداد مكوك واحد ما وجد 
أخبرنا محمد بن علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قاال أنبأنا محمد بن جعفر النحوي قال نبأنا الحسن بن محمد 

مد بن خلف قال قال أبو الفضل أحمد بن أبي طاھر أخذ الطول من الجانب الشرقي من بغداد السكوني قال نبأنا مح
ألبي أحمد يعني الموفق با عند دخوله مدينة السالم فوجد مائتي حبل وخمسين حبال وعرضه مائة وخمسة أحبل 
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ين وخمسين حبال أيضا فتكون ستة وعشرين ألف جريب ومائتين وخمسين جريبا ووجد الجانب الغربي طوله مائت
وعرضه سبعون حبال يكون ذلك سبعة عشر ألف جريب وخمسمائة جريب فالجميع من ذلك ثالثة وأربعون ألف 

 جريب وسبعمائة وخمسون جريبا من ذلك مقابر أربعة وسبعون جريبا 

  ما ذكر في مقابر بغداد المخصوصة بالعلماء والزھاد بالجانب الغربي في أعال المدينة باب 

دفن بھا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وجماعة من األفاضل معه  قابر قريشم
أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن محمد بن رامين اإلستراباذي قال أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان 

مني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به القطيعي قال سمعت الحسن بن إبراھيم أبا علي الخالل يقول ما ھ
اال سھل هللا تعالى لي ما أحب أخبرنا محمد بن علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قاال أنبأنا محمد بن جعفر قال 
نا السكوني قال نبأنا محمد بن خلف قال وكان أول من دفن في مقابر قريش جعفر األكبر بن المنصور وأول من دفن 

باب الشام عبد هللا بن علي سنة سبع وأربعين ومائة وھو بن اثنتين وخمسين سنة ومقبرة باب الشام أقدم  في مقابر
مقابر بغداد ودفن بھا جماعة من العلماء والمحدثين والفقھاء وكذلك بمقبرة باب التبن وھي على الخندق بإزاء قطيعة 

اء الحنبلي قال حدثني أبو طاھر بن أبي بكر قال حكى أم جعفر حدثني أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفر
لي والدي عن رجل كان يختلف إلى أبي بكر بن مالك أنه قيل له أين تحب أن تدفن إذا مت فقال بالقطيعة وان عبد 
د هللا بن أحمد بن حنبل مدفون بالقطيعة وقيل له يعني لعبد هللا في ذلك قال وأظنه كان أوصى بأن يدفن ھناك وقال ق

صح عندي أن بالقطيعة نبيا مدفونا وألن أكون في جوار نبي أحب الي من أكون في جوار أبي ومقبرة باب حرب 
خارج المدينة وراء الخندق مما يلي طريق قطربل معروفة بأھل الصالح والخير وفيھا قبر أحمد بن محمد بن حنبل 

بة أبي جعفر المنصور واليه أيضا تنسب وبشر بن الحارث وينسب باب حرب إلى حرب بن عبد هللا أحد صحا
المحلة المعروفة بالحربية أخبرنا أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد الحيري الضرير قال أنبأنا أبو عبد الرحمن 
محمد بن الحسين السلمي بنيسابور قال سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت عبد هللا بن موسى الطلحي يقول سمعت 

ل خرجت من بغداد فاستقبلني رجل عليه أثر العبادة فقال لي من أين خرجت قلت من بغداد أحمد بن العباس يقو
ھربت منھا لما رأيت فيھا من الفساد خفت أن يخسف بأھلھا فقال ارجع وال تخف فان فيھا قبور أربعة من أولياء هللا 

الكرخي وبشر الحافي ومنصور  ھم حصن لھم من جميع الباليا قلت من ھم قال ثم االمام أحمد بن حنبل ومعروف
بن عمار فرجعت وزرت القبور ولم أخرج تلك السنة قال الشيخ أبو بكر أما قبر معروف فھو في مقبرة باب الدير 
وأما الثالثة اآلخرون فقبورھم بباب حرب حدثني الحسن بن أبي طالب قال نا يوسف بن عمر القواس قال نا أبو 

بكر بن أبي الدنيا قال حدثني أبو يوسف بن بختان وكان من خيار المسلمين قال لما مقاتل محمد بن شجاع قال نا أبو 
مات أحمد بن حنبل رأى رجل في منامه كأن على كل قبر قنديال فقال ما ھذا فقيل له أما علمت أنه نور ألھل القبور 

الحسين بن علي بن عبيد هللا  قبورھم بنزول ھذا الرجل بين أظھرھم قد كان فيھم من يعذب فرحم أخبرنا أبو الفرج
الطناجيري قال نا محمد بن علي بن سويد المؤدب قال نا عثمان بن إسماعيل بن أبي بكر السكري قال سمعت أبي 
يقول سمعت أحمد بن الدورقي يقول مات جار لي فرأيته في الليل وعليه حلتين قد كسي فقلت إيش قصتك ما ھذا قال 

ث فكسي أھل المقبرة حلتين حلتين قال الخطيب وبنواحي الكرخ مقابر عدة منھا مقبرة دفن في مقبرتنا بشر بن الحار
باب الكناس مما يلي براثا دفن فيھا جماعة من كبراء أصحاب الحديث ومقبرة الشونيزي فيھا قبر سري السقطي 

ي سمعت بعض شيوخنا وغيره من الزھاد وھي وراء المحلة المعروفة بالتوثة بالقرب من نھر عيسى بن علي الھاشم
يقول مقابر قريش كانت قديما تعرف بمقبرة الشونيزي الصغير والمقبرة التي وراء التوثة تعرف بمقبرة الشونيزي 
الكبير وكان أخوان يقال لكل واحد منھما الشونيزي فدفن كل واحد منھما في إحدى ھاتين المقبرتين ونسبت المقبرة 

يھا قبر معروف الكرخي أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري قال أنبأنا محمد بن إليه ومقبرة باب الدير وھي التي ف
الحسين السلمي قال سمعت أبا الحسن بن مقسم يقول سمعت أبا علي الصفار يقول سمعت إبراھيم الحربي يقول قبر 

هللا بن عبد الرحمن معروف الترياق المجرب أخبرني أبو إسحاق إبراھيم بن عمر البرمكي قال نبأنا أبو الفضل عبيد 
بن محمد الزھري قال سمعت أبي يقول قبر معروف الكرخي مجرب لقضاء الحوائج ويقال إنه من قرأ عنده مائة 
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مرة قل ھو هللا أحد وسأل هللا تعالى ما يريد قضى هللا له حاجته حدثنا أبو عبد هللا محمد بن علي بن عبد هللا 
مد بن جميع يقول سمعت أبا عبد هللا بن المحاملي يقول اعرف قبر الصوري قال سمعت أبا الحسين محمد بن أح

معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده مھموم اال فرج هللا ھمه وبالجانب الشرقي مقبرة الخيزران فيھا قبر محمد 
و عبد هللا بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة وقبر أبي حنيفة النعمان بن ثابت إمام أصحاب الرأي أخبرنا القاضي أب

الحسين بن علي بن محمد الصيمري قال أنبأنا عمر بن إبراھيم المقرئ قال نبأنا مكرم بن أحمد قال نبأنا عمر بن 
إسحاق بن إبراھيم قال نبأنا علي بن ميمون قال سمعت الشافعي يقول اني ألتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في 

ركعتين وجئت إلى قبره وسألت هللا تعالى الحاجة عنده فما تبعد  كل يوم يعني زائرا فإذا عرضت لي حاجة صليت
عني حتى تقضى ومقبرة عبد هللا بن مالك دفن بھا خلق كثير من الفقھاء والمحدثين والزھاد والصالحين وتعرف 

ه يعرف بالمالكية ومقبرة باب البردان فيھا أيضا جماعة من أھل الفضل وعند المصلى المرسوم بصالة العيد كان قبر
بقبر النذور ويقال ان المدفون فيه رجل من ولد علي بن أبي طالب رضي هللا عنه يتبرك الناس بزيارته ويقصده ذو 
الحاجة منھم لقضاء حاجته حدثني القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي قال حدثني أبي قال كنت جالسا 

ياد في الجانب الشرقي من مدينة السالم نريد الخروج بحضرة عضد الدولة ونحن مخيمون بالقرب من مصلى األع
معه إلى ھمذان في أول يوم نزل المعسكر فوقع طرفه على البناء الذي على قبر النذور فقال لي ما ھذا البناء فقلت 

ردت ھذا مشھد النذور ولم أقل قبر لعلمي بطيرته من دون ھذا واستحسن اللفظة وقال قد علمت أنه قبر النذور وانما أ
شرح أمره فقلت ھذا يقال انه قبر عبيد هللا بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ويقال انه 
قبر عبيد هللا بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وان بعض الخلفاء أراد قتله خفيا فجعلت له ھناك زبية وستر 

ا وانما شھر بقبر النذور ألنه ما يكاد ينذر له نذر اال صح وبلغ عليھا وھو ال يعلم فوقع فيھا وھيل عليه التراب حي
الناذر ما يريد ولزمه الوفاء بالنذور وأنا أحد من نذر له مرارا ال أحصيھا كثرة نذورا على أمور متعذرة فبلغتھا 

فيتسوق العوام بأضعافه ولزمني النذر فوفيت به فلم يتقبل ھذا القول وتكلم بما دل أن ھذا إنما يقع منه اليسير اتفاقا 
ويسيرون األحاديث الباطلة فيه فأمسكت فلما كان بعد أيام يسيرة ونحن معسكرون في موضعنا استدعاني في غدوة 
يوم وقال اركب معي إلى مشھد النذور فركبت وركب في نفر من حاشيته إلى أن جئت به إلى الموضع فدخله وزار 

دة أطال فيھا المناجاة بما لم يسمعه أحد ثم ركبنا معه إلى خيمته وأقمنا القبر وصلى عنده ركعتين سجد بعدھما سج
أياما ثم رحل ورحلنا معه يريد ھمذان فبلغناھا وأقمنا فيھا معه شھورا فلما كان بعد ذلك استدعاني وقال لي ألست 

ما كان في نفسي اعتمادا  تذكر ما حدثتني به في أمر مشھد النذور ببغداد فقلت بلى فقال إني خاطبتك في معناه بدون
الحسان عشرتك والذي كان في نفسي في الحقيقة أن جميع ما يقال فيه كذب فلما كان بعد ذلك بمديدة طرقني أمر 
خشيت أن يقع ويتم وأعملت فكري في االحتيال لزواله ولو بجميع ما في بيوت أموالي وسائر عساكري فلم أجد لذلك 

في النذر لمقبرة النذور فقلت لم ال أجرب ذلك فنذرت ان كفاني هللا تعالى ذلك األمر فيه مذھبا فذكرت ما أخبرتني به 
أن أحمل إلى صندوق ھذا المشھد عشرة آالف درھم صحاحا فلما كان اليوم جاءتني األخبار بكفايتي ذلك األمر 

ت خليفته ببغداد يحملھا إلى فتقدمت إلى أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف يعني كاتبه أن يكتب إلى أبي الريان وكان
المشھد ثم التفت إلى عبد العزيز وكان حاضرا فقال له عبد العزيز قد كتبت بذلك ونفذ الكتاب أخبرني علي بن أبي 
علي المعدل قال حدثني أحمد بن عبد هللا أبو بكر الدوري الوراق قال نبأنا أبو علي محمد بن ھمام بن سھيل الكاتب 

مد بن موسى بن حماد البربري قال نبأنا سليمان بن أبي شيخ وقلت له ھذا الذي بقبر النذور الشيعي قال نبأنا مح
ويقال انه عبيد هللا بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب فقال ليس كذلك بل ھو عبيد هللا بن محمد بن عمر بن 

بي طالب مدفون في ضيعة له علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وعبيد هللا بن محمد بن عمر بن علي بن أ
بناحية الكوفة يقال لھا لبيا وقال أبو بكر الدوري قال لي أبو محمد الحسن بن محمد بن أخي طاھر العلوي عبيد هللا 
بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب مدفون في ضيعة له بناحية الكوفة يقال لھا البي وقبر النذور إنما ھو قبر 

عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وأقدم المقابر التي بالجانب الشرقي مقبرة عبيد هللا بن محمد بن 
الخيزران فأخبرني أبو القاسم األزھري قال أنبأنا أحمد بن إبراھيم قال نبأنا إبراھيم بن محمد بن عرفة قال وأما 

ي أقدم المقابر فيھا قبر أبي حنيفة مقابر الخيزران فمنسوبة إلى الخيزران أم موسى وھارون يعني ابني المھدي وھ
وقبر محمد بن إسحاق صاحب المغازي أخبرنا محمد بن علي الوراق وأحمد بن علي المحتسب قاال أنبأنا محمد بن 



46 

 

جعفر قال نبأنا السكوني قال نبأنا محمد بن خلف قال قال بعض الناس إن موضع مقابر الخيزران كان مقابر 
من دفن فيھا البانوقة بنت المھدي ثم الخيزران ودفن فيھا محمد بن إسحاق صاحب المجوس قبل بناء بغداد وأول 

المغازي والحسن بن زيد والنعمان بن ثابت وقيل ھشام بن عروة قال الشيخ أبو بكر كان المشھور عندنا أن قبر 
ليه لوح منقوش ھشام بن عروة في الجانب الغربي وراء الخندق أعال مقابر باب حرب وھو ظاھر معروف ھناك وع

فيه أنه قبر ھشام مع ما أخبرنا به الحسن بن علي الجوھري قال أنبأنا محمد بن العباس الخزاز وأخبرنا األزھري 
قال أنبأنا أحمد بن محمد بن موسى قال نا أبو الحسين بن المنادى قال أبو المنذر ھشام بن عروة بن الزبير بن العوام 

في سنة ست وأربعين ومائة ودفن بالجانب الغربي خارج السور نحو باب قطربل  القرشي مات أيام خالفة أبي جعفر
فحدثني أبو طاھر حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق وكان من أھل الفھم وله قدم في العلم أنه سمع أبا الحسين أحمد 

ربي وقال ھذا قبر ھشام بن عبد هللا بن الخضر ينكر أن يكون قبر ھشام بن عروة بن الزبير ھو المشھور بالجانب الغ
بن عروة المروزي صاحب بن المبارك وانما قبر ھشام بن عروة بن الزبير بالخيزرانية من الجانب الشرقي ثم 
أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أنبأنا عبد الرحمن بن عمر الخالل قال نا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال نا جدي 

نذر توفي ببغداد سنة ست وأربعين ومائة وقد قيل إن قبره في مقابر الخيزران قال ھشام بن عروة يكنى أبا الم
وأخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس قال أنبأنا جدي ألمي إسحاق بن محمد النعالي قال أنبأنا عبد هللا بن إسحاق 

ان وھشام بن عروة ببغداد المدائني قال نبأنا قعنب بن المحرز أبو عمرو الباھلي قال مات عبد الملك بن أبي سليم
سنة خمس وأربعين ومائة ودفنا بسوق يحيى ومقبرة الخيزران بالقرب من سوق يحيى وإليھا أشار قعنب بن محرز 
ونرى أن قول أحمد بن عبد هللا بن الخضر ھو الصواب اال انا ال نعرف في أصحاب بن المبارك من يسمى ھشام بن 

د سمى ھشاما واسم أبيه عروة سوى ھشام بن عروة بن الزبير بن العوام عروة وال نعلم أيضا روى العلم عن أح
وهللا أعلم وبالقرب من القبر المنسوب إلى ھشام بالجانب الغربي قبور جماعة تعرف بقبور الشھداء لم أزل أسمع 

ارج بالنھروان العامة تذكر أنھا قبور قوم من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كانوا شھدوا معه قتال الخو
وارتثوا في الوقعة ثم لما رجعوا أدركھم الموت في ذلك الموضع فدفنھم علي ھناك وقيل ان فيه من له صحبة وقد 

 كان حمزة بن محمد بن طاھر ينكر أيضا ما اشتھر عند العامة من ذلك وسمعته يزعم أنه ال أصل له وهللا أعلم 

 دھا من الصحابة األبرار ذكر خبر المدائن على االختصار وتسمية من ور

قال الشيخ اإلمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت إنما أوردنا ذكرر المدائن في كتابنا لقربھا من مدينتنا وذلك 
أن المسافة إليھا بعض يوم فكانت في القرب منا كالمتصلة بنا وسنورد في ھذا الكتاب أسماء من كان من أھل العلم 

ن بغداد كالنھروان وعكبرا واألنبار وسر من رأى وما أشبه ذلك عند وصولنا إلى ذكرھا إن شاء بالنواحي القريبة م
هللا فاما تقديمنا ذكر المدائن فانما فعلنا ذلك تبركا بأسماء الصحابة الذين وردوھا والسادة األفاضل الذين نزلوھا وقد 

م أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد قبر بالمدائن غير واحد من الصحابة والتابعين رحمة هللا عليھ
الحرشي بنيسابور قال نا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم وأخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل قال أنبأنا 
محمد بن عمرو بن البختري الرزاز وأخبرنا عبد الرحمن بن عبيد هللا الحربي قال نبأنا حمزة بن محمد بن العباس 

برنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان قال أنبأنا مكرم بن أحمد القاضي قالوا نبأنا محمد بن عيسى بن حيان المدائني وأخ
قال نبأنا محمد بن الفضل ھو بن عطية قال نبأنا عبد هللا بن مسلم عن بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه و 

ھم يوم القيامة وقيل إنما سميت المدائن لكثرة ما بنى بھا سلم قال من مات من أصحابي بأرض كان نورھم وقائد
الملوك واألكاسرة وأثروا فيھا من اآلثار وھي على جانبي دجلة شرقا وغربا ودجلة تشق بينھما وتسمى المدينة 

لھا وفيھا الشرقية العتيقة وفيھا القصر األبيض القديم الذي ال يدرى من بناه ويتصل بھا المدينة التي كانت الملوك تنز
اإليوان وتعرف بأسبانبر وأما المدينة الغربية فتسمى بھر سير وكان اإلسكندر أجل ملوك األرض نزلھا وقيل انه ذو 
القرنين الذي ذكره هللا تعالى في كتابه فقال إنا مكنا له في األض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا وبلغ مشارق 

ر فبنى بالمغرب اإلسكندرية وبنى بخراسان العليا على ما يقال سمرقند ومدينة األرض ومغاربھا وله في كل إقليم أث
الصغد وبنى بخراسان السفلى مرو وھراة وبنى بناحية الجبل جي مدينة أصبھان وبنى مدنا أخر كثيرة من نواحي 
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ا مدينة عظيمة وجعل األرض وأطرافھا وجول الدنيا كلھا ووطئھا فلم يختر منھا منزال سوى المدائن فنزلھا وبنى بھ
عليھا سورا أثره باق إلى وقتنا ھذا موجود باألثر وھى المدينة التي تسمى الرومية في جانب دجلة الشرقى وأقام 
األسكندر بھا راغبا عن بقاع األرض جميعا وعن بالده ووطنه وذكر بعض أھل العلم انھا لم تزل مستقرة بعد أن 

اإلسكندرية لمكان والدته فانھا كانت باقية ھناك وقد كان ملوك الفرس لھم دخلھا حتى مات بھا وحمل منھا فدفن ب
حسن التدبير والسياسة والنظر في الممالك واختيار المنازل فكلھم اختار المدائن وما جاورھا لصحة تربتھا وطيب 

دجلة من بالد  ھوائھا واجتماع مصب دجلة والفرات بھا ويذكر عن الحكماء أنھم يقولون إذا أقام الغريب على
وفى عقله زيادة ، الموصل تبين في بدنه قوة وإذا أقام بين دجلة والفرات بأرض بابل تبين في فطنته ذكاء وحدة 

وشدة وذلك الذي أورث أھل بغداد االختصاص بحسن األخالق والتفرد بجميل األوصاف وقل ما اجتمع اثنان 
لطف الفطنة وحسن الحيلة وحالوة القول وسھولة البذل ووجد متشاكالن وكان أحدھما بغداديا إال كان المقدم في 

ألينھما معاملة وأجملھما معاشرة وكان حكم المدائن إذ كانت عامرة آھلة ھذا الحكم ولم تزل دار مملكة االكاسرة 
منه صنعة ومحل كبار األساورة ولھم بھا آثار عظيمة وأبنية قديمة منھا اإليوان العجيب الشأن لم ار في معناه أحسن 

صنت نفسي عما يدنس ... وال اعجب منه عمال وقد وصفه أبو عبادة الوليد بن عبيد البحتري في قصيدته التي أولھا 
جوب في جنب أرعن ... وكان االيوان من عجب الصن عة ... إلى أن قال ... وترفعت عن جدا كل جبس ... نفسي 
عز أو ... مزعجا بالفراق عن أنس ألف ... ... مصبح أو ممسى لعينى ... يتظنى من الكآبة إذ يب دو ... ... جلس 

فھو يبدى تجلدا ... ... ال مشتري فيه وھو كوكب نحس ... عكست حظه الليالي وبات ... ... مرھقا بتطليق عرس 
. ... ..الدي باج واستل من ستور الدمقس ... لم يعبه أن بز من بسط ... ... كلكل من كالكل الدھر مرسى ... وعليه 

منھا إال ... البسات من البياض فما تب صر ... ... رفعت في رؤوس رضوى وقدس ... مشمخر تعلو له شرفات 
... غير أني أراه يشھد أن لم ... ... سكنوه أم صنع جن إلنس ... ليس يدرى اصنع أنس لجن ... ... سبايخ برس 

قاسم العلوي قال أنشدنا أحمد بن علي البتي قال أنشدنا أنشدني الحسن بن محمد بن ال... يك بانيه في الملوك بنكس 
 أبو سھل أحمد بن محمد بن عبد هللا القطان قال أنشدنا البحتري لنفسه 

وذكر القصيدة بطولھا أخبرني علي بن أيوب القمي قال أنبأنا محمد بن عمران ... ... صنت نفسي عما يدنس نفسي 
هللا بن المعتز يقول لو لم يكن للبحتري من الشعر غير قصيدته السينية  الكاتب قال أخبرني الصولي قال سمعت عبد

في وصف إيوان كسرى فليس للعرب سينية مثلھا وقصيدته في وصف البركة لكان أشعر الناس في زمانه والذي 
يضا ببالد بنى اإليوان على ما ذكر عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ھو سابور بن ھرمز المعروف بذي االكتاف وقد بنى أ

فارس وخراسان مدنا كثيرة وله في كتب سير العجم أخبار عجيبة وذكر أن مدة ملكه كانت اثنتين وسبعين سنة 
أخبرنا الحسن بن علي الجوھري قال أنبأنا محمد بن عمران المرزباني قال نبأنا أبو الحسين عبد الواحد بن محمد 

لما صارت الخالفة إلى المنصور ھم بنقض ايوان المدائن الخصيبي قال حدثني أبو علي أحمد بن إسماعيل قال 
فاستشار جماعة من أصحابه وكلھم أشار بمثل ما ھم به وكان معه كاتب من الفرس فاستشاره في ذلك فقال له يا 
 أمير المؤمنين أنت تعلم أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خرج من تلك القرية يعني المدينة وكان له بھا مثل ذلك
المنزل وألصحابه مثل تلك الحجر فخرج أصحاب ذلك الرسول حتى جاؤوا مع ضعفھم إلى صاحب ھذا اإليوان مع 
عزته وصعوبة أمره فغلبوه وأخذوه من يديه قسرا وقھرا ثم قتلوه فيجيء الجائي من أقاصي األرض فينظر إلى تلك 

ان فال يشك أنه بأمر هللا تعالى وأنه ھو الذي أيده المدينة والى ھذا اإليوان ويعلم أن صاحبھا قھر صاحب ھذا اإليو
وكان معه ومع أصحابه وفي تركه فخر لكم فاستغشه المنصور واتھمه لقرابته من القوم ثم بعث في نقض اإليوان 
فنقض منه الشيء اليسير ثم كتب إليه ھو ذا يغرم في نقضه أكثر مما يسترجع منه وأن ھذا تلف األموال وذھابھا 

 كاتب واستشاره فيما كتب به إليه فدعا ال

فقال لقد كنت أشرت بشيء لم يقبل مني فأما اآلن فإني آنف لكم أن يكون أولئك بنوا بناء تعجزون أنتم عن ھدمه 
والصواب أن تبلغ به الماء ففكر المنصور فعلم أنه قد صدق ثم نظر فإذا ھدمه يتلف األموال فأمر باإلمساك عنه 

أبي الفتح الفارسي قال نبأنا إسماعيل بن سعيد بن سويد قال نبأنا الحسين بن القاسم الكوكبي قال أخبرني عبيد هللا بن 
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نبأنا أبو العباس المبرد قال أخبرني القاسم بن سھل النوشجاني أن ستر باب اإليوان أحرقه المسلمون لما افتتحوا 
 اھم فبلغ ذلك عشرة آالف درھم المدائن فأخرجوا منه ألف ألف مثقال ذھبا فبيع المثقال بعشرة در

 ذكر بشارة النبي صلى هللا عليه و سلم أصحابه أن هللا يفتح المدائن على أمته 

قال الخطيب أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد هللا الحافظ بأصبھان قال نبأنا محمد بن أحمد بن الحسن نبأنا إسحاق بن 
عن ميمون قال حدثني البراء بن عازب قال لما كان حين أمرنا الحسن الحربي نبأنا ھوذة بن خليفة قال نبأنا عوف 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بحفر الخندق وعرضت لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة ال تأخذ فيھا 
ثوبه  المعاول قال فاشتكينا ذلك إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فجاء رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فلما رآھا ألقى

وأخذ المعول فقال بسم هللا ثم ضرب ضربة فكسر ثلثھا وقال هللا أكبر أعطيت مفاتيح الشام وهللا إني ألبصر 
قصورھا الحمر الساعة ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا آخر فقال هللا أكبر أعطيت مفاتيح فارس وهللا إني ألبصر قصر 

بقية الحجر وقال هللا أكبر أعطيت مفاتيح اليمن وهللا إني ألبصر المدائن األبيض ثم ضرب الثالثة وقال بسم هللا فقطع 
أبواب صنعاء من مكاني ھذا الساعة أخبرنا محمد بن الحسين القطان أنبأنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثني داود 

 عليه و بن محمد بن أبي معشر قال نبأنا أبي قال نبأنا أبو معشر عن بعض المشيخة قال كتب رسول هللا صلى هللا
سلم مع عبد هللا بن حذافة إلى كسرى من محمد رسول هللا إلى كسرى عظيم فارس أن أسلم تسلم من شھد شھادتنا 
واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ذمة هللا وذمة رسوله فلما قرأ الكتاب قال عجز صاحبكم أن يكتب الي إال في كراع 

حرقه ثم ندم فقال ال بد أن أھدي له ھدية قال فكلمه عبد هللا بن حذافة كالما قال فدعا بالجلمين فقطعه ثم دعا بالنار فأ
شديدا قال فأدرج له شققا من ديباج وحرير فأھداھا لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال فبلغنا أن رسول هللا صلى 

ال يكون كسرى بعده وليھلكن  هللا عليه و سلم قال مزق كسرى كتابي ليمزقن هللا ملكه كل ممزق ثم ليھلكن كسرى ثم
قيصر ثم ال يكون قيصر بعده ولتنفقن كنوزھما في سبيل هللا عز و جل أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل قال 
أنبأنا الحسين بن صفوان البرذعي قال أنبأنا عبد هللا بن محمد بن أبي الدنيا قال نبأنا عبد الرحمن بن صالح قال نبأنا 

... ياش قال لما خرج علي بن أبي طالب إلى صفين مر بخراب المدائن فتمثل رجل من أصحابه فقال أبو بكر بن ع
يوما يصير إلى ... وإذا النعيم وكل ما يلھى به ... ... فكأنما كانوا على ميعاد ... جرت الرياح على محل ديارھم 

هللا عز و جل كم تركوا من جنات وعيون وزروع فقال علي عليه السالم ال تقل ھكذا ولكن قل كما قال ... بلى ونفاد 
ومقام كريم ونعمة كانوا فيھا فاكھين كذلك وأورثناھا قوما آخرين ان ھؤالء القوم كانوا وارثين فأصبحوا موروثين 
وان ھؤالء القوم استحلوا الحرم فحلت بھم ال نقم فال تستحلوا الحرم فتحل بكم النقم وكان فتح المدائن في صفر من 

ست عشرة للھجرة وھي السنة الرابعة من خالفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وفتحت على  سنة
يد سعد بن أبي وقاص وفي حصة فتحھا أخبار كثيرة يطول شرحھا وھي مذكورة في كتب الفتوح وال حاجة بنا إلى 

بة الذين وردوا المدائن دون غيرھم إيرادھا في ھذا الموضع وانما غرضنا ذكر من سمى لنا من مشھوري الصحا
رحمة هللا وبركاته عليھم فممن حفظ لنا أنه وردھا من جلة أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أمير المؤمنين 

 وبن عم خاتم النبيين 

علي بن أبي طالب واسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن  - ١
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن  مرة

نزار بن معد بن عدنان يكنى أبا الحسن وأبا تراب وأمه فاطمة بنت أسد بن ھاشم بن عبد مناف وھي أول ھاشمية 
ي ھاشم وشھد المشاھد معه وجاھد بين ولدت لھاشمي وعلي أول من صدق رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من بن

يديه ومناقبه أشھر من أن تذكر وفضائله أكثر من أن تحصر وكان وروده المدائن في طريقه لما قاتل الخوارج 
بالنھروان ولما خرج إلى صفين أيضا أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبانا أحمد بن كامل القاضي قال نا أبو يحيى 

بن جعفر الفيدي قال نبأنا محمد فضيل عن األجلح قال نبأنا قيس بن مسلم وأبو كلثوم عن ربعي الناقد قال ثنا محمد 
بن حراش قال سمعت عليا يقول وھو بالمدائن جاء سھيل بن عمرو إلى النبي صلى هللا عليه و سلم فقال انه قد خرج 

يا رسول هللا فقال رسول هللا  :كر وعمر صدقإليك ناس من أرقائنا ليس بھم الدين تعيذا فأرددھم علينا فقال له أبو ب
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صلى هللا عليه و سلم لن تنتھوا يا معشر قريش حتى يبعث هللا عليكم رجال امتحن هللا قلبه باإليمان يضرب أعناقكم 
كنه وأنتم مجفلون عنه اجفال النعم فقال أبو بكر أنا ھو يا رسول هللا قال ال قال له عمر انا ھو يا رسول هللا قال ال ول

خاصف النعل قال وفي كف علي نعل يخصفھا لرسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن 
الحسن الشاھد بالبصرة قال نبأنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن محمد بن البختري المادرائي قال نبأنا أحمد بن خازم 

علي بن عابس عن مسلم عن أنس قال استنبىء النبي صلى هللا عليه و  بن أبي غرزة قال نبأنا علي بن قادم قال أنبانا
سلم يوم اإلثنين وأسلم على يوم الثالثاء أخبرنا محمد بن علي الصلحي قال أنبانا محمد بن أحمد بن يعقوب 

أنا الھيثم بن الجرجرائي قال نبأنا أبو جعفر محمد بن معاذ الھروي قال نبأنا أبو داود سليمان بن معبد السنجي قال نب
عدي قال نبأنا جعفر بن محمد عن أبيه قال بعث النبي صلى هللا عليه و سلم وعلي بن سبع سنين أخبرنا أبو نعيم 
الحافظ قال نبأنا إبراھيم بن محمد بن يحيى النيسابوري قال أنبأنا محمد بن إسحاق الثقفي قال نبأنا قتيبة قال نبأنا 

ن علي بن أبي طالب أسلم وھو بن ثمان سنين أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل الليث عن أبي األسود عمن حدثه ا
القطان قال أنبانا عبد هللا بن جعفر بن درستويه النحوي قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال سمعت سليمان بن حرب يقول 

حمد المعدل قال أنبأنا شھد علي بدرا وھو بن عشرين سنة وشھد الفتح وھو بن ثمان وعشرين سنة أخبرنا علي بن م
الحسين بن صفوان البرذعي قال نبأنا عبد هللا بن محمد بن أبي الدنيا قال نبأنا محمد بن سعد قال أنبأنا محمد بن عمر 
قال نبأنا أبو بكر بن عبد هللا بن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد هللا بن أبي فروة قال سألت أبا جعفر محمد بن علي كم 

 تل قال ثالثا وستين سنة كان سن علي يوم ق

قلت ما كانت صفته قال رجل آدم شديد األدمة ثقيل العينين عظيمھما ذو بطن أصلع ھو إلى القصر أقرب قلت أين 
دفن فقال بالكوفة ليال وقد غبي عني دفنه أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال أنبانا علي بن احمد 

أبو بكر بن أبي الدنيا قال نبأنا عباس بن ھشام عه أبيه قال بويع علي بن أبي طالب بن بن أبي قيس الرفا قال نبأنا 
عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بالمدينة يوم الجمعة حين قتل عثمان الثنتي عشرة ليلة بقين من ذي الحجة 

ألنصاري ثم أحد بني فاستقبل المحرم سنة ست وثالثين قال غير عباس وكانت بيعته في دار عمرو بن محصن ا
عمرو بن مبذول يوم الجمعة ثم بويع بيعته العامة من الغد يوم السبت في مسجد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
أخبرنا علي بن محمد القرشي قال نبأنا أبو عمر الزاھد محمد بن عبد الواحد قال أخبرني السياري قال أخبرني أبو 

ني عبد هللا بن احمد بن حنبل قال كنت بين يدي أبي جالسا ذات يوم فجاءت العباس بن مسروق الطوسي قال أخبر
طائفة من الكرخيين فذكروا خالفة أبي بكر وخالفة عمر بن الخطاب وخالفة عثمان بن عفان فأكثروا وذكروا 

ي والخالفة خالفة علي بن أبي طالب وزادوا فأطالوا فرفع أبي رأسه إليھم فقال يا ھؤالء قد أكثرتم القول في عل
والخالفة وعلي ان الخالفة لم تزين عليا بل علي زينھا قال السياري فحدثت بھذا بعض الشيعة فقال لي قد أخرجت 
نصف ما كان في قلبي على احمد بن حنبل من البغض أخبرنا علي بن القاسم البصري قال نبأنا علي بن إسحاق 

نبأنا إسماعيل بن أبان الوراق قال حدثنا أبو عبد هللا المحلمي عن المادرائي قال أنبأنا الصغاني محمد بن إسحاق قال 
سماك عن جابر بن سمرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لعلي من أشقى األولين قال عاقر الناقة قال فمن 

عثمان بن احمد أشقى اآلخرين قال هللا ورسوله أعلم قال قاتلك أخبرنا محمد بن احمد بن رزق البزاز قال أنبأنا 
 :الدقاق قال 

أنبأنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد هللا يعني احمد بن حنبل قال نا إسحاق بن عيسى عن أبي معشر قال حنبل 
ونا عاصم بن علي قال نا أبو معشر قال وقتل علي بن أبي طالب في رمضان يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة من 

خمس سنين اال ثالثة أشھر أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال أنبأنا علي رمضان سنة أربعين وكانت خالفته 
بن أحمد بن أبي قيس قال نبأنا عبد هللا بن محمد بن عبيد قال نبأنا الحسين بن علي العجلي قال نبأنا حسين الجعفي 

سنة أخبرنا بن بشران  قال سمعت سفيان بن عيينة يسأل جعفر بن محمد كم كان لعلي يوم قتل قال ثمان وخمسون
قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال نا بن أبي الدنيا قال نا محمد بن سعد قال أنبأنا محمد بن عمر قال نا علي بن عمر 
بن علي بن حسين عن عبد هللا بن محمد بن عقيل قال سمعت بن الحنفية يقول سنة الجحاف حين دخلت إحدى 
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وزت سن أبي قلت وكم كانت سنه يوم قتل قال ثالث وستون قال محمد بن وثمانون ھذه لي خمس وستون سنة قد جا
سعد ودفن على بالكوفة عند مسجد الجامع في قصر االمارة أخبرنا بن رزق قال أنبأنا علي بن عبد الرحمن بن 

دثني عيسى الكوفي قال نبأنا محمد بن منصور المرادي قال حدثني أبو الطاھر يعني أحمد بن عيسى العلوي قال ح
أبي عن أبيه عن جده عن الحسن بن علي قال دفنت أبي علي بن أبي طالب في حجلة أو قال في حجرة من دور آل 
جعدة بن ھبيرة أخبرنا حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق قال أنبأنا الوليد بن بكر األندلسي قال حدثنا علي بن أحمد بن 

عبد هللا العجلي قال حدثني أبي قال وعلي بن أبي طالب قتل زكريا الھاشمي قال نا أبو مسلم صالح بن أحمد بن 
بالكوفة قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي وقتل عبد الرحمن الحسن بن علي ودفن علي بالكوفة فال يعلم أين موضع 

قال نبأنا  قبره أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنبأنا عبد هللا بن إسحاق الخرساني قال نبأنا أبو زيد بن طريف
إسماعيل بن موسى قال نبأنا أبو المحياة عن عبد الملك بن عمير قال لما حفر خالد بن عبد هللا أساس دار يزيد ابنه 
استخرجوا شيخا مدفونا أبيض الرأس واللحية فقال أتحب أن أريك علي بن أبي طالب فكشف لي فإذا بشيخ أبيض 

ي الحديث إسماعيل بن بھرام فقال يا غالم علي بحطب ونار فقال الرأس واللحية كأنما دفن باألمس طري وزاد ف
الھيثم بن العربان أصلح هللا األمير ليس يريد القوم منك ھذا كله فقال يا غالم علي بقباطي فلفه فيھا وحنطه وتركه 

يكاد يقر في مكانه قال أبو زيد بن طريف ھذا الموضع بحذاء باب الوراقين مما يلي قبلة المسجد بيت اسكاف وما 
ذلك الموضع أحد اال انتقل عنه أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر المعدل قال نا محمد بن أحمد بن إبراھيم الحكيمي 
قال نا أبو قالبة ح وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم البغوي قال نا عبد الملك بن 

قال نبأنا الحسن بن محمد النخعي قال جاء رجل إلى شريك فقال أين قبر علي بن أبي محمد وھو أبو قالبة الرقاشي 
طالب فأعرض عنه حتى سأله ثالث مرات فقال له في الرابعة نقله وهللا الحسن بن علي إلى المدينة ھذا لفظ حديث 

ء قال يأتون إلى قبر علي البغوي قال وقال عبد الملك وكنت عند أبي نعيم فمر قوم على حمير قلت أين يذھب ھؤال
بن أبي طالب فالتفت الي أبو نعيم فقال كذبوا نقله الحسن ابنه إلى المدينة أخبرنا محمد بن علي بن مخلد الوراق قال 
أنبأنا أحمد بن محمد بن عمران قال نا إسماعيل الصفار قال نا المبرد عن محمد بن حبيب قال أول من حول من قبر 

ن علي بن أبي طالب حوله ابنه الحسن أخبرني الحسن بن أبي بكر قال كتب إلى محمد بن إلى قبر أمير المؤمني
إبراھيم بن عمران الجوري من شيراز أن أحمد بن حمدان بن الخضر أخبرھم قال نا أحمد بن يونس الضبي قال 

وعمى موضع قبره ويقال حدثني أبو حسان الزيادي قال دفن علي بالكوفة عند قصر األمارة عند المسجد الجامع ليال 
دفن في موضع القصر ويقال في الرحبة التي تنسب إليه ويقال في الكناسة وقال أبو حسان حدثني النخعي عن شريك 
أن الحسن بن علي حمله بعد صلح معاوية والحسن فدفنه بالمدينة ويقال حمله فدفنه بالثوية ويقال دفن بالبقيع مع 

ليه و سلم هللا عليھما أخبرني الحسن بن علي الجوھري قال أنبانا أبو حاتم محمد فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا ع
بن عبد الواحد الرازي قال أخبرني أبو الحسين محمد بن عبد هللا بن القاسم األديب قال نا أبو الفيض صالح بن أحمد 

قبر علي بن أبي طالب النحوي قال نا صالح بن شعيب عن الحسن بن شعيب الفروي عن عيسى بن داب قال عمى 
عليه السالم قال وحدثني الحسن أنه صير في صندوق وأكثر عليه من الكافور وحمل على بعير يريدون به المدينة 
فلما كان ببالد طيء أضلوا البعير ليال فأخذته طيء وھم يظنون أن بالصندوق ماال فلما رأوا ما فيه خافوا أن يطلبوا 

ا البعير فأكلوه حكى لنا أبو نعيم أحمد بن عبد هللا الحافظ قال سمعت أبا بكر الطلحي فدفنوا الصندوق بما فيه ونحرو
يذكر أن أبا جعفر الحضرمي مطينا كان ينكر أن يكون القبر المزور بظاھر الكوفة قبر علي بن أبي طالب عليه 

بن شعبة وقال مطين لو كان ھذا السالم وكان يقول لو علمت الرافضة قبر من ھذا لرجمته بالحجارة ھذا قبر المغيرة 
 قبر علي بن أبي طالب لجعلت منزلي ومقيلي عنده أبدا 

وسيدا شباب أھل الجنة الحسن والحسين عليھما السالم أبناء علي بن أبي طالب وأمھما فاطمة الزھراء بنت  -  ٢
حسين إلى المدائن فلحقھما رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذكر ھالل بن خباب أن عليا لما قتل توجه الحسن وال

الناس بساباط فحمل على الحسن رجل فطعنه في خاصرته فسبقھم حتى دخل قصر المدائن فأقام فيه نحوا من أربعين 
ليلة ثم وجه إلى معاوية فصالحه أخبرنا بن الفضل القطان قال أنبأنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه قال نبأنا يعقوب 

بن منصور قال نبأنا عون بن موسى قال سمعت ھالل بن خباب يقول قال فالن جمع الحسن  بن سفيان قال نبأنا سعيد
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بن علي ح وأخبرنا عبيد هللا بن أبي الفتح قال نبأنا محمد بن العباس الخزاز قال أنبأنا أحمد بن معروف الخشاب قال 
ال نبأنا عون بن موسى قال سمعت ھالل نبأنا الحسين بن فھم قال نبأنا محمد بن سعد قال أنبأنا موسى بن إسماعيل ق

بن خباب يقول جمع الحسن بن علي رؤوس أصحابه في قصر المدائن فقال يا أھل العراق لو لم تذھل نفسي عنكم 
اال لثالث خصال لذھلت بقتلكم أبي ومطعنكم بغلتي وانتھابكم ثقلي أو قال ردائي عن عاتقي وانكم قد بايعتموني على 

ت وتحاربوا من حاربت واني قد بايعت معاوية فاسمعوا له وأطيعوا قال ثم نزل فدخل القصر أن تسالموا من سالم
واللفظ لحديث موسى بن إسماعيل وكنية الحسن بن علي أبو محمد وكان يشبه برسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

جعفر ومحمد بن عبيد هللا بن  أخبرنا علي بن القاسم الشاھد قال نا علي بن إسحاق المادرائي قال أنبأنا عيسى بن
المنادى واللفظ لعيسى قال نا قبيصة قال نبأنا سفيان عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن بن أبي مليكة عن عقبة بن 
الحارث قال رأيت أبا بكر يحمل الحسن بن علي على عاتقه وھو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيھا بعلي وعلي معه 

بد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي البزار قال نا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد يتبسم أخبرنا أبو عمر ع
الكوفي الحافظ قال نبأنا محمد بن إسماعيل الراشدي قال نا علي بن ثابت العطار قال نا عبد هللا بن ميسرة وأبو مريم 

ى هللا عليه و سلم حامل الحسن بن علي األنصاري عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال رأيت رسول هللا صل
 وھو يقول اللھم اني أحبه فأحبه 

أخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال نا عبد الصمد بن علي بن محمد قال نا الحسين بن سعيد بن أزھر السلمي قال 
جعفر عن  حدثني قاسم بن يحيى بن الحسن بن زيد بن علي قال نبأنا أبو حفص األعشى عن أبان بن تغلب عن أبي

علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الحسن والحسين سيدا شباب 
أھل الجنة وأبوھما خير منھما أخبرنا أبو القاسم األزھري قال أنبأنا محمد بن المظفر الحافظ قال نبأنا أبو علي أحمد 

قال نبأنا أبو بكر أحمد بن عبد هللا بن عبد الرحيم البرقي قال الحسن  بن علي بن الحسن بن شعيب المدائني بمصر
بن علي بن أبي طالب يقال انه ولد في النصف من شھر رمضان في سنة ثالث من الھجرة أخبرنا عبيد هللا بن عمر 

ي مريم عن سعيد بن احمد الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا الحسين بن القاسم قال حدثنا علي بن داود وأحمد بن أب
بن كثير بن عفير قال وفي سنة تسع وأربعين مات الحسن بن علي بن أبي طالب أخبرنا بن بشران قال أنبأنا الحسين 
بن صفوان قال نبأنا بن أبي الدنيا قال نبأنا محمد بن سعد قال وتوفي الحسن بن علي بن أبي طالب في ربيع األول 

عين سنة وصلى عليه سعيد بن العاص بالمدينة ودفن بالبقيع أنبأنا بن رزق من سنة تسع وأربعين وھو بن سبع وأرب
قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال نبأنا حنبل بن إسحاق قال سمعت عبيد هللا بن محمد بن عائشة يقول مات الحسن 

بي قال حدثني يحيى بن بن علي سنة إحدى وخمسين ويقال سنة خمسين أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ قال حدثني أ
محمد يعنى القصباني قال أنبأنا محمد بن موسى ھو البربري عن بن أبي السرى عن ھشام بن الكلبي قال وفي سنة 
خمسين مات الحسن بن علي بالمدينة وأخبرنا عبيد هللا بن عمر قال حدثني أبي قال نبأنا أحمد بن محمد بن سعيد 

ن عمرو الخشاب قال حدثني أبي قال نبأنا زيدان بن عمر بن البختري قال سمعت الھمداني قال نبأنا جعفر بن محمد ب
 يحيى بن عبد هللا بن الحسن يقول توفي الحسن بن علي سنة خمسين وھو بن سبع وأربعين سنة وكنية 

بن  الحسين بن علي أبو عبد هللا وكان أصغر من الحسن بسنة أخبرنا أبو القاسم األزھري قال أنبأنا محمد -  ٣
المظفر قال نبأنا أحمد بن علي بن شعيب المدائني قال نبأنا أبو بكر بن البرقي قال ولد الحسين بن علي بن أبي طالب 
في ليال خلون من شعبان سنة أربع من الھجرة أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن مھدى قال أنبانا أبو العباس 

حيى بن زكريا بن شيبان قال نا أرطاة بن حبيب قال نا أيوب بن واقد عن أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ قال نبأنا ي
يونس بن خباب عن أبي حازم عن أبي ھريرة قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول من أحب الحسن 

عدل قال والحسين فقد أحبني ومن أبغضھما فقد أبغضني أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا دعلج بن أحمد الم
نا موسى بن ھارون قال نا أبو الربيع قال نا حماد بن زيد قال نا يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين قال حدثني 
الحسين بن علي قال أتيت على عمر بن الخطاب وھو على المنبر فصعدت إليه فقلت انزل عن منبر أبي واذھب إلى 

ي معه فجعلت أقلب خنصر يدي فلما نزل انطلق بي إلى منبر أبيك فقال عمر لم يكن ألبي منبر وأخذني وأجلسن
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منزله فقال لي من علمك فقلت وهللا ما علمنيه أحد قال يا بني لو جعلت تغشانا قال فأتيته يوما وھو خال بمعاوية وبن 
وية عمر بالباب فرجع بن عمر ورجعت معه فلقيني بعد فقال لم أرك فقلت يا أمير المؤمنين اني جئت وأنت خال بمعا

وبن عمر بالباب فرجع بن عمر ورجعت معه فقال أنت أحق باالذن من بن عمر وانما أنبت ما ترى في رؤوسنا هللا 
ثم أنتم أخبرنا أحمد بن عثمان بن مياح السكري قال نا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي قال نا محمد بن شداد 

يب بن أبي ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال أوحى المسمعي قال نا أبو نعيم قال نا عبد هللا بن حب
هللا تعالى إلى محمد صلى هللا عليه و سلم اني قد قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفا واني قاتل بابن ابنتك سبعين ألفا 

نا محمد بن عبد هللا وسبعين ألفا أخبرنا بن رزق قال نا أبو بكر محمد بن عمر الحافظ نا الفضل بن الحباب بالبصرة 
الخزاعي قال نا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن بن عباس قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
فيما يرى النائم نصف النھار أشعث أغبر بيده قارورة فقلت ما ھذه القارورة قال دم الحسين وأصحابه ما زلت التقطه 

اليوم قتل أخبرنا محمد بن الحسين األزرق قال أنبأنا جعفر بن محمد الخلدي قال نا منذ اليوم فنظرنا فإذا ھو في ذلك 
محمد بن عبد هللا بن سليمان قال نا أحمد بن يحيى بن زكريا قال نا إسماعيل بن أبان قال أخبرني حبان بن علي عن 

يقتل حسين على رأس ستين سعد بن طريف عن أبي جعفر عن أم سلمة قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
من مھاجري أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ قال حدثني أبي قال نا عبد هللا محمد قال حدثني ھارون بن عبد هللا قال 
سمعت أبا نعيم يقول قتل الحسين بن علي سنة ستين يوم السبت يوم عاشوراء وقتل وھو بن خمس وستين أو ست 

قال قال لي أبي وھذه الرواية ألبي نعيم وھم من جھتين في القتل والمولد فأما مولد  وستين أخبرنا عبيد هللا بن عمر
الحسين فإنه كان بينه وبين أخيه الحسن طھر وولد الحسن للنصف من شھر رمضان سنة ثالث من الھجرة وأما 

ام بن الكلبي فإنه قال سنة الوھم في تاريخ موته فأجمع أكثر أھل التاريخ انه قتل في المحرم سنة إحدى وستين اال ھش
اثنتين وستين وھو وھم أيضا أخبرنا عبيد هللا قال حدثني أبي قال نا يحيى بن محمد قال نا محمد بن موسى بن حماد 
عن بن أبي السرى عن ھشام بن الكلبي قال وفي سنة اثنتين وستين قتل الحسين بن علي يوم عاشوراء أخبرنا بن 

صفوان قال نا بن أبي الدنيا قال نا محمد بن سعد قال الحسين بن علي بن أبي طالب قتل  بشران قال أنبأنا الحسين بن
بنھري كربالء يوم عاشوراء في المحرم سنة إحدى وستين وھو بن ست وخمسين سنة أخبرنا بن الفضل قال أنبأنا 

إسحاق بن عيسى وأخبرنا بن  عبد هللا بن جعفر قال نا يعقوب بن سفيان قال نبأنا سلمة عن أحمد يعني بن حنبل عن
رزق قال أنبأنا عثمان بن أحمد قال نبأنا حنبل قال حدثني أبو عبد هللا عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر قال حنبل 
وحدثنا عاصم بن علي قال نبأنا أبو معشر قال وقتل الحسين بن علي لعشر ليال خلون من المحرم سنة إحدى وستين 

علي بن احمد الرزاز قال أنبأنا محمد بن احمد بن الحسن الصوف قال نبأنا بشر بن  واللفظ لحديث سلمة أخبرنا
موسى قال نبأنا عمرو بن علي قال وقتل الحسين بن علي وكان يكنى بأبي عبد هللا سنة إحدى وستين وھو يومئذ بن 

ظ قال نبأنا ھشيم بن ست وخمسين سنة في المحرم يوم عاشوراء أخبرنا بن رزق قال أنبأنا محمد بن عمر الحاف
خلف قال نبأنا بن زنجويه قال نبأنا أبو األسود قال قتل الحسين سنة ستين وقال محمد بن عمر نبأنا محمد بن القاسم 
نبأنا عباد نبأنا عيسى بن عبد هللا قال قتل الحسين بن علي سنة ستين قال الشيخ أبو بكر الخطيب وقول من قال سنة 

ن بشران قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال نبأنا بن أبي الدنيا قال نبأنا محمد بن سعد قال إحدى وستين أصح أخبرنا ب
أخبرت عن بن عيينة قال سمعت الھذلي يسأل جعفر بن محمد فقال قتل الحسين وھو بن ثمان وخمسين سنة أخبرنا 

بن أحمد قال نبأنا أحمد بن سعيد أبو بكر البرقاني قال حدثني أبو عمر محمد بن العباس الخزاز قال أنبأنا مكرم 
 الحمال قال سألت أبا نعيم عن زيارة قبر الحسين فكأنه أنكر أن يعلم أين قبره 

وسعد بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن وھيب بن عبد مناف بن زھرة بن كالب بن مرة بن كعب بن  -  ٤
بن عبد شمس بن عبد مناف وھو أحد العشرة  لؤي بن غالب يكنى أبا إسحاق وأمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية

الذين شھد لھم رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالجنة وأحد الستة من أھل الشورى ومن المھاجرين األولين تقدم 
إسالمه وحضر مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مشاھده وجاھد بين يديه وفداه النبي صلى هللا عليه و سلم بأبويه 

فداك أبي وأمي ودعا له فقال اللھم سدد رميته وأجب دعوته فكان مجاب الدعوة ولما وجه أمير المؤمنين فقال له 
عمر بن الخطاب جيوش المسلمين إلى العراق أمر سعدا عليھم ففتح هللا على يده المدائن وغيرھا من بالد الفرس ثم 
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سيرة وروى عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم واله عمر أيضا الكوفة لما مصرت وله أخبار كثيرة ومناقب غير ي
أحاديث حدث بھا عنه عبد هللا بن عباس وجابر بن سمرة والسائب بن يزيد وعائشة أم المؤمنين وجماعة من التابعين 
أخبرنا علي بن القاسم البصري قال نبأنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا أحمد بن خالد قال نبأنا داود بن سليمان 
أبو المطرف قال نبأنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سعد قال قلت يا رسول هللا من أنا قال أنت 
سعد بن مالك بن وھيب بن عبد مناف بن زھرة من قال غير ذلك فعليه لعنة هللا أخبرنا بن بشران قال أنبأنا الحسين 

ن سعد قال أنبأنا محمد بن عمر قال حدثني سلمة بن بخت عن بن صفوان قال نبأنا بن أبي الدنيا قال نبأنا محمد ب
عائشة بنت سعد قالت سمعت أبي يقول أسلمت وأنا بن تسع عشرة سنة أخبرنا علي بن محمد المعدل قال أنبأنا 

 عثمان بن أحمد بن السماك قال نبأنا محمد بن عبيد هللا بن المنادى قال نبأنا أبو بدر شجاع بن الوليد 

ا ھاشم بن ھاشم عن سعيد بن المسيب أن سعدا قال ما أسلم أحد اال في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت قال نبأن
سبعة أيام واني لثلث اإلسالم أخبرنا علي بن القاسم قال نبأنا علي بن إسحاق المادرائي قال أنبأنا محمد بن عبيد هللا 

عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكا أھل المنادى قال نبأنا عاصم بن علي قال نبأنا أبو عوانة 
الكوفة سعد بن مالك إلى عمر فقالوا ال يحسن أن يصلى فقال سعد أما انا فكنت أصلي بھم صالة رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم صالتي العشي أركد في األولتين وأحذف في اآلخرتين فقال عمر ذاك الظن بك يا أبا إسحاق وبعث 

يسألون عنه في مساجد الكوفة فال يأتون مسجدا من مساجد الكوفة اال أثنوا عليه خيرا وقالوا معروفا حتى أتوا  رجاال
مسجدا من مساجد بني عبس فقال رجل يقال له أبو سعدة اللھم فإنه كان ال يعدل في القضية وال يقسم بالسوية فقال 

ن قال عبد الملك فأنا رأيته يتعرض لالماء في السكك فإذا اللھم ان كان كاذبا فاعم بصره وأطل فقره وعرضه للفت
قيل له أبا سعدة يقول مفتون أصابتني دعوة سعد أخبرنا بن بشران قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال نبأنا بن أبي 

مات أبي الدنيا قال نبأنا محمد بن سعد قال أنبأنا محمد بن عمر قال نبأنا بكير بن مسمار عن عائشة بنت سعد قالت 
في قصره بالعقيق على عشرة أميال فحمل إلى المدينة على رقاب الرجال وكان قصيرا دحداحا غليظا ذا ھامة شثن 
األصابع أشعر أخبرنا بن رزق قال أنبأنا عثمان بن احمد قال نبأنا حنبل قال حدثني أبو عبد هللا قال نبأنا نوح المعلم 

ي وقاص في زمن معاوية بعد حجته الولي وھو بن ثالث وثمانين سنة قال قال إبراھيم بن سعد توفي سعد بن أب
أخبرنا بن بشران قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال نبأنا بن أبي الدنيا قال نبأنا محمد بن سعد قال أخبرني الھيثم بن 

سابور قال أنبأنا أبو عدي قال توفي سعد بالمدينة سنة خمسين أخبرنا أبو حازم عمر بن احمد بن إبراھيم العبدوي بني
محمد القاسم بن غانم بن حمويه المھلبي قال أنبأنا محمد بن إبراھيم البوشنجي قال سمعت بن بكير يقول مات سعد 
بن أبي وقاص سنة أربع وخمسين قال ھو آخر المھاجرين وفاة أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ قال حدثني أبي قال 

علي بن داود عن سعيد بن عفير قال وفي سنة خمس وخمسين توفي سعد بن أبي  نا الحسين بن القاسم قال نبأنا
وقاص أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد هللا بن حسنويه الكاتب بأصبھان أنبأنا أبو محمد عبد هللا بن محمد 

صبھاني قال أنبأنا بن جعفر بن حيان قال نبأنا عمر بن أحمد بن إسحاق األھوازي وأخبرنا محمد بن أبي علي األ
محمد بن أحمد بن إسحاق الشاھد باألھواز قال نا عمر بن أحمد قال نا خليفة بن خياط قال وسعد بن أبي وقاص واله 
عمر وعثمان الكوفة ومات بالمدينة سنة خمس وخمسين أخبرنا علي بن أحمد الرزاز قال أنبأنا محمد بن أحمد بن 

بأنا عمر بن علي قال ومات سعد بن أبي وقاص سنة خمس وخمسين وصلى الصواف قال نبأنا بشر بن موسى قال ن
عليه مروان ومات وھو بن أربع وسبعين أخبرنا علي بن القاسم قال نبأنا علي بن إسحاق المادرائي قال أنبأنا أحمد 

نة خمس بن زھير قراءة عليه عن المدائني قال مات سعد بن أبي وقاص بالعقيق على عشرة أميال من المدينة س
وخمسين فحمل على أعناق الرجال إلى المدينة وصلى عليه مروان وكان يقول أنا يوم بدر بن تسع عشرة سنة ويقال 
بن أربع وعشرين سنة أخبرنا علي بن القاسم نبأنا علي بن إسحاق نبأنا محمد بن إسماعيل الترمذي نبأنا أبو نعيم ح 

قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال قال أبو نعيم مات سعد بن أبي وقاص سنة وأخبرنا أبو الفضل أنبأنا عبد هللا بن جعفر 
 ثمان وخمسين 
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وعبد هللا بن مسعود بن غافل وقيل عاقل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاھلة بن كاھل بن الحارث  -  ٥
ن كالب ذكر نسبه ھكذا بن تميم بن سعد بن ھذيل بن مدركة بن الياس بن مضر أبو عبد الرحمن حليف بني زھرة ب

محمد بن سعد كاتب الواقدي وخليفة بن خياط العصفري غير أن بن سعد سمى جده غافال بالغين المعجمة وبألف 
وسماه خليفة عاقال بالعين المھملة وبالقاف وقال خليفة أيضا بن حبيب بن فار بن شمخ بن مخزوم ونسبه محمد بن 

هللا بن مسعود بن الحارث بن شمخ بن مخزوم ولم يذكر ما تخلل ذلك إسحاق بن يسار صاحب المغازي فقال عبد 
من األسماء التي ذكرناھا وكذلك نسبه أبو بكر احمد بن عبد هللا بن عبد الرحيم البرقي وأم عبد هللا بن مسعود أم عبد 

قدم إسالم عبد هللا بنت عبد هللا بن الحارث بن زھرة ويقال انھا من القارة وقيل بل ھي من بني صاھلة بن كاھل ت
بمكة وھاجر إلى المدينة وشھد مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مشاھده وكان أحد حفاظ القرآن وقال رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة بن أم عبد وكان أيضا من فقھاء 

 عنه فقال كنيف مليء علما وبعثه إلى أھل الكوفة ليقرئھم القرآن ويعلمھم الصحابة ذكره عمر بن الخطاب رضي هللا
الشرائع والحكام فبث عبد هللا فيھم علما كثيرا وفقه منھم جما غفيرا وحدث عنه األسود بن يزيد وعلقمة بن قيس 

وأبو معمر عبد  وزيد بن وھب والحارث بن قيس وأبو وائل شقيق بن سلمة وزر بن حبيش وعبد الرحمن بن يزيد
هللا بن سخبرة وأبو عمرو الشيباني وأبو األحوص الجشمي وغيرھم وورد المدائن ثم عاد إلى مدينة رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم فأقام بھا إلى حين وفاته حدثني أبو الفتح نصر بن إبراھيم النابلسي ببيت المقدس أنبأنا علي بن طاھر 

يم بن احمد بن فراس نا محمد بن إبراھيم الديبلي نا عبد الحميد بن صبيح نا عمرو بن القرشي أنبأنا أحمد بن إبراھ
عبد الغفار الفقيمي نا األعمش عن إبراھيم النخعي عن علقمة قال خرجت مع عبد هللا بن مسعود من المدائن فصحبنا 

يق فأخذ فيه فأتبعه السالم مجوسي فلما كنا ببعض الطريق تخلف عبد هللا لحاجته ولحقنا وقد عرض للمجوسي طر
وقال ان للصحبة حقا أخبرنا أبو الحسين احمد بن محمد بن احمد بن حماد الواعظ نبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن 
عبيد الحافظ إمالء في سنة ثمان وعشرين وثالثمائة نا أحمد بن حازم الغفاري أنبأنا عمرو بن حماد بن طلحة نا 

بيه عن األعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد هللا بن الحارث بن نوفل الھاشمي حسين بن عيسى بن زيد عن أ
وعن عمرو بن مرة الجملي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرھم قالوا قال عبد هللا بن مسعود أنا صاحب رسول 

الحسين بن محمد هللا صلى هللا عليه و سلم يوم بدر ويوم أحد وبيعة الرضوان في حديث طويل أخبرنا محمد بن 
األزرق نا أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد قال قرئ على أبي قالبة الرقاشي قال نا أبو عتاب الدالل نا 
شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه أن بن مسعود كان يجني لھم نخلة فھبت الريح فكشفت عن ساقيه قال فضحكوا من 

سلم أتضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لھما أثقل في الميزان من جبل  دقة ساقيه فقال النبي صلى هللا عليه و
أحد أخبرني أبو الحسين احمد بن عمر بن على القاضي بدرزيجان أنبأنا محمد بن المظفر الحافظ نبأنا محمد بن 

وية الجعفي أبو خيثمة محمد بن سليمان الباغندي حدثني أبو الحسن عبد السالم بن عبد الحميد االمام نا زھير بن معا
عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لو كنت 
مؤمرا أحدا من أمتي عن غير مشورة منھم ألمرت عليھم بن أم عبد أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين بن إبراھيم 

القطيعي نا أبو مسلم إبراھيم بن عبد هللا البصري نا حجاج بن المنھال الخفاف نا احمد بن جعفر بن حمدان بن مالك 
نا مھدي بن ميمون عن واصل األحدب عن أبي وائل عن حذيفة قال لقد علم المحفوظ من أصحاب محمد صلى هللا 

عبد هللا بن محمد عليه و سلم ان بن أم عبد من أقربھم إلى هللا وسيلة أخبرنا بن بشران أنبأنا الحسين بن صفوان نبأنا 
بن أبي الدنيا نبأنا محمد بن سعد أنبأنا محمد بن عمرو نبأنا عبد هللا بن جعفر الزھري عن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد القارئ عن عبيد هللا بن عتبة قال مات عبد هللا بن مسعود بالمدينة ودفن بالبقيع سنة اثنتين وثالثين وكان رجال 

ا محمد بن الحسين القطان أنبأنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي نبأنا محمد بن عبد هللا بن نحيفا شديد األدمة أخبرن
سليمان الحضرمي قال سمعت محمد بن عبد هللا بن نمير يقول مات عبد هللا بن مسعود سنة اثنتين وثالثين أخبرنا أبو 

ن محمد بن جعفر نبأنا عمر بن احمد األھوازي سعيد الحسن بن محمد بن عبد هللا حسنويه األصبھاني أنبأنا عبد هللا ب
نبأنا خليفة بن خياط قال ومات عبد هللا بالمدينة وصلى عليه الزبير بن العوام سنة اثنين وثالثين أخبرنا علي بن أحمد 
بن محمد الرزاز أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف نبأنا بشر بن موسى قال قال أبو حفص عمرو بن 

ي ومات بن مسعود بالمدينة سنة اثنتين وثالثين ودفن بالبقيع وكان نحيفا خفيف الجسم آدم شديد األدمة ومات بن عل
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نيف وستين سنة أخبرنا بن بشران نبأنا الحسين بن صفوان نبأنا بن أبي الدنيا أنبأنا محمد بن سعد أنبأنا محمد بن 
عبد هللا بن عتبة قال توفي عبد هللا بن مسعود وھو بن بضع عمر نبأنا عبد الحميد بن عمران العجلي عن عون بن 

وستين سنة قال محمد بن عمر وسمعت من يقول صلى عليه عمار بن ياسر وقال قائل صلى عليه عثمان بن عفان 
 وھو أثبت عندنا 

تين وثالثين فيھا مات أخبرنا بن الفضل القطان أنبأنا عبد هللا بن جعفر بن درستويه نبأنا يعقوب بن سفيان قال سنة اثن
عبد هللا بن مسعود بالمدينة وھو بن بضع وستين سنة قبل قتل عثمان رضي هللا عنھما أخبرنا أبو حازم العبدوي 
أنبأنا أبو محمد القاسم بن غانم بن حمويه المھلبي أنبأنا محمد بن إبراھيم البوشنجي قال سمعت بن بكير يقول مات 

برني الحسين بن علي الطناجيري أنبأنا محمد بن زيد بن علي بن مروان الكوفي بن مسعود سنة ثالث وثالثين أخ
أنبأنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني نبأنا ھارون بن حاتم البزاز قال قال يحيى بن أبي غنية ومات عبد هللا بن 

عقوب بن سفيان نبأنا محمد مسعود سنة ثالث وثالثين وله ثالث وستون أخبرنا بن الفضل أنبأنا بن درستويه نبأنا ي
بن يسار نبأنا يحيى بن سعيد نبأنا سفيان عن العمش عن عمار بن عمير عن حريث بن ظھير قال لما جاء نعي عبد 

 هللا إلى أبي الدرداء قال ما خلف بعده مثله و 

بن حارثة بن وعمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم بن ثعلبة بن عوف  - ٦
عامر األكبر بن يام بن عنس وھو زيد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كھالن بن سبا بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان ويكنى أبا اليقظان تقدم إسالمه ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم بمكة وھو معدود في 

 بمكة أسلم ھو وأبوه وأمه سمية موالة أبي حذيفة بن المغيرة السابقين األولين من المھاجرين وممن عذب في هللا
وھي أول شھيدة في اإلسالم طعنھا أبو جھل بحربة في قبلھا فقتلھا ومر النبي صلى هللا عليه و سلم بعمار وأبيه وأمه 

بدرا وأحدا  وھم يعذبون فقال اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وشھد عمار مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
والخندق ومشاھده كلھا ونزل فيه آيات من القرآن فمن ذلك أن المشركين أخذوه وعذبوه حتى سب النبي صلى هللا 
عليه و سلم ثم جاءه وذكر ذلك له فأنزل هللا تعالى فيه اال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان اآلية ويقال ان عظماء 

أن بن أخيك طرد موالينا وحلفاءنا كان أطوع له عندنا وأعظم في صدورنا  قريش اجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا له لو
وأشاروا إلى عمار وبالل وبن مسعود فأنزل هللا تعالى وال تطرد الذين يدعون ربھم بالغداة والعشي يريدون وجھه 

بعدھا وشھد مع في غير ذلك من اآليات ومناقبه مشھورة وسوابقه معروفة وورد المدائن غير مرة في خالفة عمر و
علي بن أبي طالب حروبه حتى قتل بين يديه بصفين وصلى عليه علي ودفنه ھناك أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم 
بن جعفر بن عبد الواحد الھاشمي بالبصرة قال نبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال نبأنا أبو داود 

ھيم قال نبأنا حجاج عن بن جريج قال أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت سليمان بن األشعث قال نبأنا أحمد بن إبرا
األنصاري قال حدثني رجل أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصالة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي 

ل له حذيفة ألم والناس أسفل فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ عمار من صالته قا
تسمع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إذا أم الرجل القوم فال يقم في مقام أرفع من مقامھم أو نحو ذلك قال 
عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري بنيسابور أنبأنا أبو جعفر 

فة نبأنا أحمد بن حازم قال أنبأنا قبيصة عن سفيان عن أبي إسحاق عن ھانئ محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكو
بن ھانئ عن علي قال استأذن عمار النبي صلى هللا عليه و سلم فعرف صوته فقال مرحبا بالطيب المطيب أخبرنا 

بو عبد هللا األغر القاضي أبو عمر الھاشمي قال نبأنا علي بن إسحاق المادرائي قال نبأنا علي بن حرب قال نبأنا أ
محمد بن صبيح قال نبأنا حاتم بن عبيد هللا قال نبأنا جرير بن حازم عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال 
رجالن مات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وھو يحبھما عبد هللا بن مسعود وعمار بن ياسر أخبرنا أبو عمر عبد 

أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال نبأنا جدي قال نبأنا  الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي قال
يزيد بن ھارون قال نبأنا العوام بن حوشب عن سلمة بن كھيل بن علقمة عن خالد بن الوليد قال كان بيني وبين عمار 

ظا ورسول هللا صلى هللا شيء فانطلق عمار يشكو خالدا إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فجعل ال يزيده اال غل
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عليه و سلم ساكت فبكى عمار وقال يا رسول هللا أال تراه فرفع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم رأسه فقال من 
أبغض عمارا أبغضه هللا ومن عادى عمارا عاداه هللا قال خالد فخرجت وليس شيء أحب الي من رضى عمار فلقيته 

مھدي قال أنبأنا محمد بن احمد بن يعقوب قال نبأنا جدي قال حدثت عن فاسترضيته حتى رضي عني وأخبرنا بن 
الواقدي قال نبأنا عبد هللا بن أبي عبيدة عن أبيه عن لؤلؤة موالة أم الحكم بنت عمار انھا وصفت لھم عمارا فقالت 

بن الفضل قال أنبأنا  كان طويال آدم طواال مضطربا أشھل العينين بعيد ما بين المنكبين رجال ال يغير شيبه أخبرنا
عبد هللا بن جعفر قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال نبأنا يونس بن عبد الرحيم قال نبأنا ضمرة عن يحيى بن زيد قال 
شھد عمار صفين وھو بن تسعين سنة على رمكة حمائل سيفه نسعة أخبرنا والد بن علي الكوفي قال أنبأنا محمد بن 

ا احمد بن خازم قال نبأنا يحيى يعني الحماني قال نبأنا خالد بن عبد هللا الواسطي عن علي بن دحيم الشيباني قال نبأن
عطاء بن السائب عن أبي البختري وميسرة أن عمار بن ياسر يوم صفين أتى بلبن فشربه ثم قال ان رسول هللا صلى 

أخبرنا بن بشران قال أنبأنا الحسين  هللا عليه و سلم قال لي ھذه آخر شربة تشربھا من الدنيا ثم تقدم فقاتل حتى قتل
بن صفوان قال نبأنا بن أبي الدنيا قال نبأنا محمد بن سعد قال عمار بن ياسر من عنس من اليمن حليف لبني مخزوم 
يكنى أبا اليقظان قتل بصفين مع علي بن أبي طالب سنة سبع وثالثين وھو بن ثالث وتسعين سنة ودفن ھناك وقال 

د بن عمر قال نبأنا الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة أن عليا صلى على بن سعد أخبرنا محم
 عمار ولم يغسله و 

وأبو أيوب األنصاري الخزرجي واسمه خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عمرو بن عوف بن غنم بن  - ٧
بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس  مالك بن النجار وھو تيم هللا بن ثعلبة بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة

بن ثعلبة بن مازن بن األزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كھالن بن سبأ وأمه ھند بنت سعد بن قيس بن 
عمرو بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج األكبر حضر أبو أيوب العقبة 

 صلى هللا عليه و سلم حين قدم المدينة في الھجرة وشھد مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ونزل عليه رسول هللا
بدرا والمشاھد كلھا وكان مسكنه بالمدينة وحضر مع علي بن أبي طالب حرب الخوارج بالنھروان وورد المدائن في 

اوية بن أبي سفيان وقبره في أصل صحبته وعاش بعد ذلك زمانا طويال حتى مات ببلد الروم غازيا في خالفة مع
سور القسطنطينية أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أنبأنا أبو الفضل محمد بن عبد هللا بن حميرويه الھروي قال أنبأنا 
الحسين بن إدريس األنصاري قال نبأنا بن عمار وھو محمد بن عبد هللا بن عمار الموصلي قال نبأنا إسماعيل عن 

م بن عيينة شھد أبو أيوب مع علي صفين قال ال ولكن شھد معه قتال أھل النھروان أخبرنا أبو شعبة قال قلت للحك
بكر البرقاني قال أنبأنا الحسين بن ھارون الضبي قال أنبأنا احمد بن محمد بن سعيد الحافظ أن جعفر بن محمد بن 

ي قال حدثني غياث بن إبراھيم عن عمرو الخشاب أخبر قراءة قال حدثني أبي قال نبأنا زيد بن عمر بن البختر
األجلح بن عبد هللا الكندي قال سمعت زيد بن علي وعبد هللا بن الحسن وجعفر بن محمد ومحمد بن عبد هللا بن 
الحسن يذكرون تسمية من شھد مع علي بن أبي طالب من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كلھم ذكره عن 

ته أيضا من غيرھم فذكر أسماء جماعة من الصحابة ثم قال وخالد بن زيد أبو أيوب آبائه وعمن أدرك من أھله وسمع
األنصاري بدري وھو صاحب منزل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نزل عليه حين قدم المدينة حتى تبوأ مسجده 

ال أنبأنا القاسم بن ومساكنه وكان على مقدمة علي يوم النھروان وعلى الرجالة يومئذ أخبرنا أبو حازم العبدوي ق
غانم المھلبي قال أنبأنا محمد بن إبراھيم البوشنجي قال سمعت يحيي بن عبد هللا بن بكير يقول مات أبو أيوب سنة 
اثنتين وخمسين أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ قال حدثني أبي قال نبأنا أبو طالب يعني أحمد بن نصر الحافظ قال 

ي قال مات أبو أيوب األنصاري سنة خمس وخمسين بالقسطنطينية أخبرنا أبو القاسم علي نبأنا أبو زرعة وھو الدمشق
بن الفضل بن طاھر إمام الجامع بدمشق قال أنبأنا عبد الوھاب بن الحسن الكالبي قال نبأنا أحمد بن عمير بن يوسف 

ل وأبو أيوب خالد بن زيد بن قال سمعت أبا الحسن محمود بن إبراھيم بن محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع يقو
كليب بن ثعلبة بدري من بني النجار قبره بالقسطنطينية أخبرنا بن الفضل قال أنبأنا عبد هللا بن جعفر قال نبأنا يعقوب 
بن سفيان قال نا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد قال نا بن جابر أن أبا أيوب لم يقعد عن الغزو في زمان عمر 

وأنه توفي في غزاة يزيد بن معاوية بالقسطنطينية قال الوليد فحدثني شيخ من أھل فلسطين أنه رأى وعثمان ومعاوية 
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بنية بيضاء دون حائط بالقسطنطينية فقالوا ھذا قبر أبي أيوب األنصاري صاحب النبي صلى هللا عليه و سلم فأتيت 
بة بن غزوان المازني حليف بنى نوفل بن عبد تلك البنية فرأيت قبره في تلك البنية وعليه قنديل معلق بسلسلة وعت

مناف وھو عتبة بن غزوان بن جابر بن وھيب ويقال أھيب بن نسيب بن مالك بن عوف بن الحارث بن مازن بن 
منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ومن العلماء من قدم نسيبا 

زيدا فجعله بن نسيب بن وھيب بن زيد بن مالك وكان عتبة من المھاجرين وشھد بدرا على وھيب في نسبه وزاد فيه 
ويكنى أبا عبد هللا ويقال أبا غزوان وھو أول من اختط البصرة ونزلھا من المدائن سار اليھا وكانت وفاته بالمدينة 

 ويقال في الطريق بين المدينة والبصرة 

اھيم البزار قال نا جعفر بن احمد بن محمد المروزي قال نا السرى بن أخبرنا األزھري قال نا أحمد بن إبر - ٨
يحيى قال نا شعيب بن إبراھيم قال نا سيف بن عمر عن محمد وطلحة والمھلب وزياد وسعيد وعمرو قالوا مصر 
تبة المسلمون المدائن وأوطنوھا حتى اذا فرغوا من جلوال وتكريت واخذوا الحصنين كتب عمر إلى سعد أن ابعث ع

بن غزوان إلى فرج الھند فليرتد منزال يمصره وابعث معه سبعين من اصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
فخرج عتبة بن غزوان في سبعمائة من المدائن فسار حتى نزل على شاطئ دجلة وتبوأ دار مقامه وذكر الحديث 

بنى ھاشم قال نا ابو بكر يوسف بن يعقوب بن أخبرنا أبو الحسين احمد بن محمد بن احمد بن حماد الواعظ مولى 
إسحاق بن البھلول الكاتب إمالء قال نا ابو عتبة احمد بن الفرج الحمصي قال نبأنا على بن عياش قال نا عبد 
الرحمن بن سليمان بن أبي الجون قال نبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن الحسن قال قدم علينا عتبة بن غزوان 

عمر بن الخطاب فقام فينا فقال أيھا الناس إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء فلم يبق منھا إال صبابة  أميرا بعثة
كصبابة اإلناء وانكم منتقلون من داركم ھذه فانتقلوا بخير ما يحضركم وقد بلغني أن الحجر ليلقى في شفير جھنم فما 

اعين من مصاريع الجنة أربعين عاما ليأتين عليه يوم وله يبلغ قعرھا سبعين عاما فوهللا لقد بلغني أن ما بين مصر
كظيظ من الزحام ولقد رأيتني سابع سبعة من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وقد تسلقت أفواھھم من أكل الشجر 
عد وما منا رجل اال وقد أصبح أميرا على مصر ولقد رأيتنا أنا وسعد استبقنا بردة فاشتققناھا فأخذت أنا نصفھا وس

نصفھا ولقد بلغني أنه لم تكن نبوة إال وستنسخ ملكا وإني أعوذ با أن أكون في نفسي عظيما وفي أعين الناس حقيرا 
وستجربون األمراء بعدي أخبرنا بن بشران قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال نا بن أبي الدنيا قال نا محمد بن سعد 

ر بن عبد هللا وإبراھيم بن عبد هللا من ولد عتبة بن غزوان قاال قدم عتبة قال أنبأنا محمد بن عمر الواقدي حدثني جبي
المدينة في الھجرة وھو بن أربعين سنة وتوفي وھو بن سبع وخمسين وكان طواال جميال يكنى أبا عبد هللا ومات سنة 

يته أبا غزوان أخبرنا سبع عشرة بطريق البصرة عامال لعمر عليھا قال بن سعد أخبرني الھيثم بن عدي قال كانت كن
الفضل قال أنبأنا عبد هللا بن جعفر قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال ومات عتبة بن غزوان سنة سبع عشرة أخبرنا علي 
بن أحمد الرزاز قال أنبأنا أبو علي الصواف قال نا بشر بن موسى قال نا عمرو بن علي قال مات عتبة بن غزوان 

الھجرة وھو بن أربعين سنة فتوفي وھو بن سبع وخمسين وكان يكنى بأبي عبد هللا سنة سبع عشرة قدم المدينة في 
وھو رجل من بني سليم أخبرنا األزھري قال أنبأنا محمد بن المظفر قال نبأنا أحمد بن علي بن الحسن المدائني قال 

سنة عشرين وھو الذي  نبأنا أبو بكر بن البرقي قال ومات عتبة بن غزوان بطريق البصرة سنة سبع عشرة ويقال
مصر البصرة واختط بھا المنازل وبنى مسجدھا بقصب وھو الذي افتتح األبلة وكانت واليته البصرة ستة أشھر واله 

 إياھا عمر بن الخطاب 

أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ قال حدثني أبي قال نبأنا الحسين بن القاسم قال نبأنا علي بن داود وأحمد بن أبي 
ن سعيد بن عفير قال وفي سنة سبع عشرة مات عتبة بن غزوان أخبرنا األزھري قال أنبأنا محمد بن العباس مريم ع

الخزاز قال نبأنا إبراھيم بن محمد الكندي قال نبأنا أبو موسى محمد بن المثنى قال ومات أبو قحافة سنة أربع عشرة 
بھاني قال أنبأنا عبد هللا بن محمد بن جعفر قال نبأنا وفيھا مات عتبة بن غزوان أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه األص

عمر بن أحمد األھوازي قال نبأنا خليفة بن خياط قال وعتبة بن غزوان واله عمر البصرة وله بناحيتھا فتوح ومات 
ب بالمدينة سنة أربع عشرة ويقال مات حين شخص من المدينة ويكنى أبا عبد هللا أخبرني الحسن بن أبي بكر قال كت
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إلى محمد بن إبراھيم الجوري من شيراز يذكر أن أحمد بن حمدان بن الخضر أخبرھم قال نبأنا أحمد بن يونس 
الضبي قال حدثني أبو حسان الزيادي قال سنة خمس عشرة فيھا مات عتبة بن غزوان المازني وھو والي عمر بن 

ى عمر فأبى أن يعفيه وكان من دعائه اللھم ال الخطاب على البصرة مات بالطريق راجعا إلى البصرة وكان قد استعف
تردني إلى البصرة واليا لعمر فمات قبل أن يصل إليھا وھو بن تسع وخمسين سنة وكان يكنى أبا عبد هللا قال 
وقصت به ناقته فسقط عنھا فمات ويقال كان ذلك في سنة سبع عشرة ويقال سنة عشرين قال أبو حسان واألول أثبت 

بكر واألشبه بالصواب أن عتبة مات سنة سبع عشرة ألن المدائن فتحت سنة ست عشرة ثم مصرت قال الشيخ أبو 
 البصرة بعد ذلك ونزلھا المسلمون على ما شرحناه فيما تقدم وعتبة أول من اختطھا وسكنھا فا أعلم 

وقيل يسيرة بالياء وقيل وأبو مسعود البدري من األنصار واسمه عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة وقيل أسير  -  ٩
نسيرة بالنون بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن األزد وأمه سلمى بنت عازب وقيل سلمى بنت عامر بن 

أبا مسعود شھد بدرا والصحيح أنه لم يشھدھا وانما قيل له  عوف بن عبد هللا من قضاعة ذكر بعض العلماء أن
البدري ألنه كان يسكن ماء بدر لكنه قد شھد العقبة مع األنصار وكان أصغر من شھدھا وسكن الكوفة وحفظ عنه 

نبأنا  الحديث بھا وذكر وروده المدائن في حديث أخبرناه الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عبد هللا بن إسحاق البغوي قال
يحيى بن أبي طالب قال أنبأنا علي بن عاصم قال نبأنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن خالد بن ربيع 
العبسي قال سمعنا توجع حذيفة فركب إليه أبو مسعود األنصاري في نفر أنا فيھم إلى المدائن قال فأتيناه في بعض 

وف الليل قال ھل جئتم بأكفاني قلنا نعم قال فال تغالوا بكفني فان الليل فقال أي الليل ساعة ھذه قلنا بعض الليل أو ج
يكن لصاحبكم عند هللا خير يبدل خيرا من كسوتكم واال بسلب سلبا سريعا قال ثم ذكر عثمان فقال اللھم لم أشھد ولم 

عقوب األصم أقل ولم أرض أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي بنيسابور قال سمعت أبا العباس محمد بن ي
يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول قيل ليحيى بن معين أبو مسعود البدري شھد بدرا قال لم يشھد بدرا 
وشھد العقبة أخبرنا بن بشران قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال نا بن أبي الدنيا قال نا محمد بن سعد قال أبو مسعود 

جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج ابتنى بالكوفة دارا في سوق األنصاري اسمه عقبة بن عمرو وھو من بني 
المراضيع قال محمد بن عمر والھيثم بن عدي توفي في آخر خالفة معاوية بالمدينة وانقرض عقبة وقال بن سعد في 

سنويه موضع آخر توفي في أول خالفة معاوية قال وقال الواقدي شھد العقبة ولم يشھد بدرا أخبرنا أبو سعيد بن ح
األصبھاني قال أنبأنا عبد هللا بن محمد بن جعفر قال نبأنا عمر بن أحمد األھوازي قال نبأنا خليفة بن خياط قال أبو 
مسعود البدري من ساكني الكوفة مات قبل األربعين أخبرنا األزھري قال أنبأنا محمد بن العباس قال أنبأنا إبراھيم 

حمد بن المثنى قال ومات أبو مسعود قبل علي وقتل علي سنة أربعين أخبرنا بن محمد الكندي قال نبأنا أبو موسى م
علي بن محمد بن الحسن السمسار قال أنبأنا عبد هللا بن عثمان الصفار قال نبأنا عبد الباقي بن قانع أن أبا مسعود 

 توفي في سنة تسع وثالثين 

اسمه الحارث بن ربعي ھكذا اسماه غير واحد من وأبو قتادة األنصاري أحد بني سلمة بن سعد بن الخزرج و - ١٠
العلماء وقال الواقدي اسمه النعمان بن ربعي وقال الھيثم بن عدي اسمه عمرو بن ربعي وكان من أفاضل الصحابة 
لم يشھد بدرا وشھد ما بعدھا وعاش إلى خالفة علي بن أبي طالب وحضر معه قتال الخوارج بالنھروان وورد 

ومات في خالفته وقيل بل بقي بعده زمانا طويال أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه قال أنبأنا عبد هللا المدائن في صحبته 
بن محمد بن جعفر قال أنبأنا عمر بن أحمد األھوازي قال نبأنا خليفة بن خياط قال أبو قتادة اسمه النعمان بن ربعي 

مة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن بلدمة بن خناس بن منان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سل
بن جشم بن الخزرج األكبر بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس وأخبرنا األزھري قال 
أنبأنا محمد بن المظفر قال نبأنا احمد بن علي بن شعيب المدائني قال نبأنا أبو بكر بن البرقي قال أبو قتادة الحارث 

بعي ويقال النعمان بن ربعي بن بلدمة ثم ساق نسبه كما قال خليفة سواء وقاال جميعا أم أبي قتادة كبشة بنت بن ر
مطھر بن حرام بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة أخبرنا علي بن يحيى بن جعفر اإلمام بأصبھان قال أنبأنا أبو 
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أحمد بن إسحاق بن إبراھيم بن نبيط بن شريط الحسن أحمد بن القاسم بن الريان المصري بالبصرة قال نبأنا 
األشجعي بمصر قال حدثني أبي عن أبيه عن جده قال لما فرغ علي بن أبي طالب من قتال أھل النھروان قفل أبو 
قتادة األنصاري ومعه ستون أو سبعون من األنصار قال فبدأ بعائشة قال أبو قتادة فلما دخلت عليھا قالت ما وراءك 

ه لما تفرقت المحكمة من عسكر أمير المؤمنين لحقناھم فقتلناھم فقالت ما كان معك من الوفد غيرك قلت فأخبرتھا أن
بلى ستون أو سبعون قالت أفكلھم يقول مثل الذي تقول قلت نعم قالت قص علي القصة فقلت يا أم المؤمنين تفرقت 

لي كلمة حق يراد بھا باطل فقاتلناھم بعد أن ناشدناھم الفرقة وھم نحو من اثني عشر ألفا ينادون ال حكم إال هللا فقال ع
هللا وكتابه فقالوا كفر عثمان وعلي وعائشة ومعاوية فلم نزل نحاربھم وھم يتلون القرآن فقاتلناھم وقتلونا وولى منھم 

سلم وعلي من ولى فقال علي ال تتبعوا موليا فأقمنا ندور على القتلى حتى وقفت بغلة رسول هللا صلى هللا عليه و 
راكبھا فقال اقلبوا القتلى فأتيناه وھو على نھر فيه القتلى فقلبناھم حتى خرج في آخرھم رجل أسود على كتفه مثل 
حلمة الثدي فقال علي هللا أكبر وهللا ما كذبت وال كذبت كنت مع النبي صلى هللا عليه و سلم وقد قسم فيئا فجاء ھذا 

نذ اليوم فقال النبي صلى هللا عليه و سلم ثكلتك أمك ومن يعدل عليك إذا لم أعدل فقال يا محمد اعدل فوهللا ما عدلت م
فقال عمر بن الخطاب يا رسول هللا أال أقتله فقال النبي صلى هللا عليه و سلم ال دعه فإن له من يقتله وقال صدق هللا 

نبي صلى هللا عليه و سلم يقول ورسوله قال فقالت عائشة ما يمنعني ما بيني وبين علي أن أقول الحق سمعت ال
تفترق أمتي على فرقتين تمرق بينھما فرقة محلقون رؤوسھم محفون شواربھم أزرھم إلى أنصاف سوقھم يقرؤون 
القرآن ال يتجاوز تراقيھم يقتلھم أحبھم إلي وأحبھم إلى هللا تعالى قال فقلت يا أم المؤمنين فأنت تعلمين ھذا فلم كان 

 ا قتادة وكان أمر هللا قدرا مقدورا وللقدر أسباب وذكر بقية الحديث أخبرنا بن رزق الذي منك قالت يا أب

أنبأنا عثمان بن أحمد نا حنبل بن إسحاق قال وبلغني توفي أبو قتادة الحارث بن ربعي سنة ثمان وثالثين في خالفة 
ب بن سفيان نا عبيد هللا بن موسى علي وصلى عليه علي بالكوفة أخبرنا بن الفضل نبأنا عبد هللا بن جعفر نا يعقو

عن إسماعيل بن أبي خالد عن موسى بن عبد هللا بن يزيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا 
قال الشيخ أبو بكر قوله وكان بدريا خطأ ال شبھة فيه ألن أبا قتادة لم يشھد بدرا وال نعلم أھل المغازي اختلفوا في 

ن بشران أنبأنا بن صفوان نبأنا بن أبي الدنيا نبأنا محمد بن سعد نبأنا محمد بن عمر نبأنا يحيى بن عبد ذلك أخبرنا ب
هللا بن أبي قتادة قال توفي أبو قتادة بالمدينة سنة أربع وخمسين وھو بن سبعين سنة قال بن سعد وأنبأنا الھيثم بن 

يه أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثني أبي نبأنا الحسين عدي قال توفي أبو قتادة بالكوفة وعلي بھا وھو صلى عل
بن القاسم قال نبأنا علي بن داود عن سعيد بن عفير قال وفيھا يعني سنة أربع وخمسين مات أبو قتادة الحارث بن 

يعقوب قال  ربعي ويقال النعمان بن ربعي وھو بن سبعين بالمدينة أخبرنا بن الفضل قال أنبأنا بن درستويه قال نبأنا
 قال الليث قال بن بكير وفيھا يعني سنة أربع وخمسين مات أبو قتادة الحارث بن ربعي بن النعمان األنصاري 

وحذيفة بن اليمان العبسي حليف بني عبد األشھل واليمان لقب واسمه حسل ويقال حسيل بن جابر بن أسيد بن  - ١١
بيعة بن جروة بن الحارث بن مازن بن ربيعة بن قطيعة بن عمرو بن مازن وقيل اليمان بن جابر بن عمرو بن ر

عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان يكنى حذيفة أبا عبد هللا وأمه من بني عبد األشھل تسمى الرباب لم يشھد حذيفة 
بدرا وشھد أحدا وقتل أبوه يومئذ مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وحضر ما بعد أحد من الوقائع وكان صاحب 

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لقربه منه وثقته به وعلو منزلته عنده وواله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  سر
المدائن فأقام بھا إلى حين وفاته أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا مكرم بن أحمد القاضي قال نبأنا محمد بن 

حذيفة بن اليمان ھو حذيفة بن حسل وحسل كان يقال له الحسن صاحب النرسي قال سمعت علي بن المديني يقول 
اليمان وھو رجل من عبس حليف لألنصار أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أنبأنا عبد هللا بن جعفر بن أحمد بن فارس 

قلت قال نبأنا يونس بن حبيب قال نبأنا أبو داود قال نبأنا شعبة عن المغيرة عن إبراھيم سمع علقمة قال قدمت الشام ف
اللھم وفق لي جليسا صالحا قال فجلست إلى رجل فإذا ھو أبو الدرداء فقال لي ممن أنت فقلت من أھل الكوفة فقال 
أليس فيكم صاحب الوساد والسواك يعني بن مسعود ثم قال أليس فيكم صاحب السر الذي لم يكن يعلمه غيره يعني 

لمعدل قال نبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال نا أحمد بن حذيفة وذكر الحديث أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا ا
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منصور الرمادي قال نا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن بن سيرين قال كان عمر بن الخطاب إذا بعث 
تب أميرا كتب إليھم إني قد بعثت اليكم فالنا وأمرته بكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا فلما بعث حذيفة إلى المدائن ك

إليھم أني قد بعثت اليكم فالنا فأطيعوه فقالوا ھذا رجل له شأن فركبوا ليتلقوه فلقوه على بغل تحته أكاف وھو 
معترض عليه رجاله من جانب واحد فلم يعرفوه فأجازوه فلقيھم الناس فقالوا لھم أين األمير قالوا ھو الذي لقيتم قالوا 

األخرى عرق وھو يأكل فسلموا عليه فنظر إلى عظيم منھم فناوله فركضوا في أثره فأدركوه وفي يده رغيف وفي 
العرق والرغيف قال فلما غفل ألقاه أو قال أعطاه خادمه أخبرنا بن بشران قال نا الحسين بن صفوان قال نا بن أبي 

ھل وبن الدنيا قال نا محمد بن سعد قال حذيفة بن اليمان حسل ويقال حسيل بن جابر العبسي حليف بني عبد األش
أختھم الرباب بنت كعب بن عدي بن كعب بن عبد األشھل ويكنى أبا عبد هللا وشھد أحدا وقتل أبوه يومئذ وجاء نعي 
عثمان وھو بالمدائن ومات بھا سنة ست وثالثين اجتمع على ذلك محمد بن عمر يعني الواقدي والھيثم بن عدي 

عقوب قال نبأنا عبيد هللا بن موسى قال أنبأنا سعيد بن أوس عن أخبرنا بن الفضل قال أنبأنا بن درستويه قال نبأنا ي
بالل بن يحيى قال عاش حذيفة بعد قتل عثمان أربعين ليلة أخبرنا علي بن أحمد البزار قال أنبأنا أبو علي بن 

نبأنا  الصواف قال نبأنا بشر بن موسى قال نبأنا عمرو بن علي وأخبرنا األزھري قال أنبأنا محمد بن العباس قال
إبراھيم بن محمد الكندي قال نبأنا أبو موسى محمد بن المثنى قاال ومات حذيفة بن اليمان ويكنى بأبي عبد هللا 
بالمدائن سنة ست وثالثين قبل قتل عثمان بأربعين ليلة لفظھما سواء وقولھما قبل قتل عثمان خطأ ألن عثمان قتل في 

 آخر سنة خمس وثالثين 

يكنى أبا عبد هللا من أھل مدينة أصبھان ويقال من رامھرمز أسلم في السنة األولى من  وسلمان الفارسي -  ١٢
الھجرة وأول مشھد شھده مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم الخندق وإنما منعه عن حضور ما قبل ذلك انه 

وعتق ولم يزل بالمدينة حتى غزا كان مسترقا لقوم من اليھود وكاتبھم وأدى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كتابته 
المسلمون العراق فخرج معھم وحضر فتح المدائن ونزلھا حتى مات بھا وقبره اآلن ظاھر معروف بقرب ايوان 
كسرى عليه بناء وھناك خادم مقيم لحفظ الموضع وعمارته والنظر في أمر مصالحه وقد رأيت الموضع وزرته غير 

محمد بن احمد بن القاسم العبدي بجرجان قال نا المنيعي يعني عبد هللا بن محمد  مرة أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال نا
البغوي قال نا بن زنجويه قال نا الفريابي عن سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان الفارسي يقول أنا 

ا قال نبأنا محمد بن سعد قال من أھل رامھرمز أخبرنا بن بشران قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال نبأنا بن أبي الدني
سلمان الفارسي يكنى أبا عبد هللا اسلم عند قدوم النبي صلى هللا عليه و سلم المدينة وكان قبل ذلك يقرأ الكتب ويطلب 
الدين وكان عبدا لقوم من بني قريظة فكاتبھم فأدى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كتابته وعتق فھو إلى بني ھاشم 

الخندق وتوفي في خالفة عثمان بالمدائن أخبرنا األزھري قال نبأنا عبد الرحمن بن عمر الخالل قال وأول مشاھده 
نبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال نبأنا جدي قال قد كان سلمان الفارسي نزل الكوفة في خالفة عثمان 

 بن محمد بن جعفر قال سمعت جعفر بن احمد وتوفي بالمدائن وقبره ھناك أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال نبأنا عبد هللا
بن فارس قال سمعت العباس بن يزيد يقول لمحمد بن النعمان يقول أھل العلم عاش سلمان ثالثمائة وخمسين سنة 
فأما إلى مائتين وخمسين فال يشكون فيه وكان من المعمرين قيل إنه أدرك وصي عيسى بن مريم وأعطى علم األول 

تابين أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على إسحاق النعالي أخبركم الحسن بن محمد بن شعبة قال واآلخر وقرا الك
أنبأنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال نا المعتمر وأخبرنا أبو نعيم الحافظ واللفظ له قال نا أبو إسحاق إبراھيم بن 

ھيم قال نا معتمر قال سمعت أبي قال نا أبو عثمان محمد بن حمزة قال نا أبو القاسم الجصاص قال نا إسحاق بن إبرا
عن سلمان قال تناولني بضع عشرة من رب إلى رب خبر سلمان الفارسي وابتداء امره وشرح ما لقي في طول 
عمره أخبرنا القاضي أبو بكر بن احمد بن الحسن بن احمد الحرشي قال نبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم قال 

 ر أحمد بن عبد الجبار العطاردي نبأنا أبو عم

قال نبأنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق وأخبرنا احمد بن عثمان بن مياح السكري وعلي بن محمد بن علي 
األيادي قال احمد أخبرنا وقال علي حدثنا أبو بكر محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي قال نا أبو يعلى محمد بن 
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بد هللا بن ھارون بن أبي عيسى قال نا أبي عن محمد بن إسحاق وأخبرني علي بن محمد شداد المسمعي قال نا ع
األيادي أيضا قال نبأنا أبو بكر الشافعي إمالء قال نبأنا إسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي الفارسي قال نبأنا 

اق وأخبرنا محمد بن احمد بن شھاب بن معمر البلخي قال نبأنا أبو يحيى بكر بن سليمان األسواري عن بن إسح
رزق البزار قال أنبأنا عثمان بن احمد الدقاق قال أنبأنا محمد بن احمد البراء وأخبرني علي بن محمد المالكي قال ثنا 
محمد بن عبد هللا بن إبراھيم قال نبأنا محمد بن محمد الشطوي أبو احمد قاال نبأنا الفضل زاد الشطوي بن غانم وقال 

قال الشطوي وقال بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق ولفظ الحديث وسياقه ليونس بن بكير عن بن نبأنا سلمة 
إسحاق قال حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن بن عباس قال حدثني سلمان الفارسي قال كنت 

ان يحبني حبا شديدا لم يحبه رجال من أھل فارس من أھل أصبھان من قرية يقال لھا جي وكان أبي دھقان قريته وك
شيئا من ماله وال ولده فما زال به حبه إياي حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية واجتھدت في المجوسية حتى 
كنت قطن النار الذي يوقدھا فال يتركھا تخبو ساعة وكنت كذلك ال أعلم من أمر الناس شيئا إال ما أنا فيه حتى بنى 

ه ضيعة فيھا بعض العمل فدعاني فقال أي بني إنه قد شغلني ما ترى من بنياني ھذا عن أبي بنيانا له وكانت ل
ضيعتي ھذه وال بد لي من اطالعھا فانطلق إليھم فمرھم بكذا وكذا وال تحتبس عني فإنك ان احتبست عني شغلتني 

فقالوا ھؤالء  عن كل شيء فخرجت أريد ضيعته فمررت بكنيسة النصارى فسمعت أصواتھم فيھا فقلت ما ھذا
النصاري يصلون فدخلت انظر فأعجبني ما رأيت من حالھم فوهللا ما زلت جالسا عندھم حتى غربت الشمس وبعث 
أبي في طلبي في كل وجه حتى جئته حين أمسيت ولم أذھب إلى ضيعته فقال أبي أين كنت ألم أكن قلت لك فقلت يا 

م ودعاؤھم فجلست أنظر كيف يفعلون فقال أي بني دينك ودين أبتاه مررت بناس يقال لھم النصارى فأعجبني صالتھ
آبائك خير من دينھم فقلت ال وهللا ما ھو خير من دينھم ھؤالء قوم يعبدون هللا ويدعونه ويصلون له ونحن نعبد نارا 

قلت لھم نوقدھا بأيدينا إذا تركناه ماتت فخافني فجعل في رجلي حديدا وحبسني في بيت عنده فبعثت إلى النصاري ف
أين أصل ھذا الدين الذي أراكم عليه فقالوا بالشام فقلت لھم إذا قدم عليكم من ھناك ناس فآذنوني قالوا نفعل فقدم 
عليھم ناس من تجارھم فبعثوا الي انه قد قدم علينا تجار من تجارنا فبعث إليھم إذا قضوا حوائجھم وأرادوا الخروج 

ائجھم وارادوا الرحيل بعثوا الي بذلك فطرحت الحديد الذي في رجلي ولحقت فآذنوني بھم قالوا نفعل فلما قضوا حو
بھم فانطلقت معھم حتى قدمت الشام فلما قدمتھا قلت من أفضل أھل ھذا الدين قالوا األسقف صاحب الكنيسة فجئته 

ن معي قال فكنت معه فقلت له إني قد أحببت ان اكون معك في كنيستك وأعبد هللا فيھا معك وأتعلم منك الخير قال فك
وكان رجل سوء كان يامرھم بالصدقة ويرغبھم فيھا فإذا جمعوھا إليه اكتنزھا ولم يعط المساكين منھا شيئا فابتغضته 
بغضا شديدا لما رأيت من حاله فلم ينشب ان مات فلما جاؤوا ليدفنوه فقلت لھم إن ھذا رجل سوء كان يأمركم 

موھا إليه اكتنزھا إليه ولم يعطھا المساكين فقالوا وما عالمة ذلك فقلت أنا أخرج بالصدقة ويرغبكم فيھا حتى إذا جمعت
اليكم كنزه فقالوا فھاته فأخرجت لھم سبع قالل مملوءة ذھبا وورقا فلما رأوا ذلك قالوا وهللا ال يدفن ابدا فصلبوه على 

اس ما رأيت رجال قط ال يصلي الخمس خشبة ورموه بالحجارة وجاؤوا برجل آخر فجعلوه مكانه فال وهللا يا بن عب
أرى انه أفضل منه وال أشد اجتھادا وال ازھد في الدنيا وال ادأب ليال ونھارا منه ما أعلمني أحببت شيئا قط قبله حبه 
فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة فقلت يا فالن قد حضرك ما ترى من أمر هللا وإني وهللا ما أحببت شيئا قط حبي لك 

رني وإلى من توصيني فقال لي أي بني وهللا ما أعلمه إال رجال بالموصل فاته فإنك ستجده على مثل حالي فماذا تأم
فلما مات وغيب لحقت بالموصل فأتيت صاحبھا فوجدته على مثل حاله من االجتھاد والزھادة في الدنيا فقلت له إن 

نده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة فالنا أوصاني إليك أن آتيك وأكون معك قال فأقم أي بني فأقمت ع
فقلت له إن فالنا أوصاني إليك وقد حضرك من أمر هللا ما ترى فالى من فقال وهللا ما أعلمه أي بني إال رجال 
بنصيبين وھو على مثل ما نحن عليه فالحق به فلما دفناه لحقت باآلخر فقلت له يا فالن إن فالن أوصى بي إلى فالن 

بي إليك قال فأقم أي بني قال فاقمت عندھم على مثل حالھم حتى حضرته الوفاة فقلت له يا فالن إنه قد وفالن أوصى 
حضرك من أمر هللا ما ترى وقد كان فالن أوصى بي إلى فالن وأوصى بي فالن إليك فإلى من قال أي بني وهللا ما 

أته فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه فلما اعلم أحدا على مثل ما كنا عليه اال رجال بعمورية من أرض الروم ف
واريته خرجت حتى قدمت على صاحب عمورية فوجدته على مثل حالھم فأقمت عنده واكتسبت حتى كانت لي 
غنيمة وبقرات ثم حضرته الوفاة فقلت يا فالن إن فالنا كان أوصا بي إلى فالن وفالن إلى فالن وفالن إليك وقد 
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ز و جل فإلى من توصيني قال أي بني وهللا ما أعلمه بقي أحد على مثل ما كنا عليه حضرك ما ترى من أمر هللا ع
آمرك ان تأتيه ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم مھاجره بين حرتين إلى أرض سبخة ذات نخل وان فيه 

إلى تلك البالد فافعل  عالمات ال تخفى بين كتفيه خاتم النبوة يأكل الھدية وال يأكل الصدقة فان استطعت أن تخلص
فإنه قد أظلك زمانه فلما واريناه أقمت حتى مر رجال من تجار العرب من كلب فقلت لھم تحملوني معكم حتى تقدموا 
بي إلى أرض العرب وأعطيكم غنيمتي ھذه وبقراتي قالوا نعم فأعطيتھم إياھا وحملوني حتى إذا جاؤوا بي وادي 

من يھود بوادي القرى فوهللا لقد رأيت النخل وطمعت أن تكون البلد الذي  القرى ظلموني فباعوني عبدا من رجل
نعت لي صاحبي وما حقت عندي حتى قدم رجل من بني قريظة من يھود وادي القرى فابتاعني من صاحبي الذي 

وبعث  كنت عنده فخرج بي حتى قدم بي المدينة فوهللا ما ھو إال أن رايتھا فعرفت نعته فأقمت في رقي مع صاحبي
هللا رسوله صلى هللا عليه و سلم بمكة ال يذكر لي شيء من امره مع ما انا فيه من الرق حتى قدم رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم قباء وأنا اعمل في نخلة له فوهللا إني لفيھا إذ جاء بن عم له فقال يا فالن قاتل هللا بني قيلة وهللا إنھم 

جاء من مكة يزعمون انه نبي فوهللا ما ھو إال أن سمعتھا فأخذتني العزوى يقول  اآلن لفي قباء مجتمعون على رجل
الرعدة حتى ظننت ألسقطن على صاحبي ونزلت أقول ما ھذا الخبر ما ھو فرفع موالي يده فلكمني لكمة شديدة وقال 

ت وكان عندي شيء مالك وھذا أقبل على عملك فقلت الي شيء إنما سمعت خبرا فأحببت أن أعلمه قال فلما أمسي
من طعام فحملته وذھبت إلى رسول هللا وھو بقباء فقلت إنه بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابا لك غرباء وقد 
كان عندي شيء للصدقة فرأيتكم أحق من بھذه البالد فھا ھو فكل منه فأمسك رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بيده 

فسي ھذه خلة مما وصف لي صاحبي ثم رجعت وتحول رسول هللا صلى هللا وقال ألصحابه كلوا ولم يأكل فقلت في ن
عليه و سلم إلى المدينة فجمعت شيئا كان عندي ثم جئته به فقلت إني رأيتك ال تأكل الصدقة وھذا ھدية وكرامة ليست 

صلى هللا عليه و  بالصدقة فأكل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأكل اصحابه فقلت ھاتان خلتان ثم جئت رسول هللا
سلم وھو يتبع جنازة وعلى شملتان لي وھو في اصحابه فاستدرت به ألنظر إلى الخاتم في ظھره فلما رآني رسول 
هللا استدبرته عرف اني استثبت شيئا قد وصف لي فرفع رداءه عن ظھره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف 

يا سلمان ھكذا فتحولت فجلست بين يديه وأحب أن يسمع أصحابه  لي صاحبي فأكببت عليه أقبله وأبكي فقال تحول
حديثي عنه فحدثته يا بن عباس كما حدثتك فلما فرغت قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم كاتب يا سلمان فكاتبت 

ثالثين صاحبي على ثالثمائة نخلة أحييھا وأربعين أوقية فأعانني أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بالنخل 
ودية وعشرين ودية وعشرا كل رجل منھم على قدر ما عنده فقال لي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقر لھا فإذا 
فرغت فآذني حتى أكون أنا الذي اضعھا بيدي ففقرتھا وأعانني أصحابي يقول حفرت لھا حيث توضع حتى فرغنا 

بيده ويسوي عليھا فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منھا ودية منھا فخرج معي حتى جاءھا فكنا نحمل إليه الودي فيضعه 
واحدة وبقيت علي الدراھم فأتاه رجل من بعض المعادن بمثل البيضة من الذھب فقال رسول هللا صلى هللا عليه و 

ع ھذه سلم أين الفارسي المسلم المكاتب فدعيت له فقال خذ ھذه يا سلمان فأد بھا ما عليك فقلت يا رسول هللا وأين تق
مما علي قال فإن هللا سيؤدي بھا عنك فوالذي نفس سلمان بيده لوزنت لھم منھا أربعين أوقية فأديتھا إليھم وعتق 
سلمان وكان الرق قد حبسني حتى فاتني مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بدر وأحد ثم عتقت فشھدت الخندق ثم 

 لم يفتني معه مشھد 

نبأنا أبو احمد الغطريفي قال نبأنا عبد الرحمن بن احمد بن عبدوس الھمداني قال أبو نعيم  أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال
ونبأنا أبو محمد بن حيان والسياق له قال نبأنا عبد هللا بن محمد بن الحجاج وأبو بكر محمد بن عبد هللا المؤدب قاال 

ل نبأنا وھب بن كثير بن عبد الرحمن بن عبد هللا نبأنا عبد الرحمن بن احمد بن عبدوس قال نبأنا قطن بن إبراھيم قا
بن سلمان الفارسي قال حدثتني أمي عن أبي كثير بن عبد هللا بن سلمان الفارسي عن أبيه عن جده ان النبي صلى هللا 
عليه و سلم أمال الكتاب على علي بن أبي طالب ھذا ما فادى محمد بن عبد هللا رسول هللا فدى سلمان الفارسي من 

ثمان بن األشھل اليھودي ثم القرظي بغرس ثالثمائة نخلة وأربعين أوقية ذھبا وقد بريء محمد بن عبد هللا رسول ع
هللا لثمن سلمان الفارسي ووالؤه لمحمد بن عبد هللا رسول هللا وأھل بيته فليس ألحد على سلمان سبيل شھد على ذلك 

حذيفة بن سعد بن اليمان وأبو ذر الغفاري والمقداد بن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب و



63 

 

األسود وبالل مولى أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وكتب علي بن أبي طالب يوم اإلثنين في جمادي األولى من 
سنة مھاجر محمد بن عبد هللا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال عبد هللا بن محمد بن الحجاج وذكر ھذا الحديث 

بكر بن أبي داود فقال لسلمان ثالث بنات بنت بأصبھان قد زعم جماعة انھم من ولدھا وابنتان بمصر قال  ألبي
الخطيب في ھذا الحديث نظر وذلك ان أول مشاھد سلمان مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم غزوة الخندق وكانت 

ة األولى من الھجرة لم يفته شيء من في السنة الخامسة من الھجرة ولو كان يخلص سلمان من الرق في السن
المغازي مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأيضا فان التاريخ بالھجرة لم يكن في عھد رسول هللا صلى هللا عليه و 
سلم وأول من أرخ بھا عمر بن الخطاب في خالفته وهللا أعلم وقد ذكرنا فيما تقدم من القول بأن سلمان توفي في 

مؤمنين عثمان بن عفان أنبانا علي بن محمد السمسار قال أنبانا عبد هللا بن عثمان الصفار قال نبأنا عبد خالفة أمير ال
الباقي بن قانع ان سلمان توفي بالمدائن سنة ست وثالثين فعلى ھذا القول كانت وفاته في خالفة أمير المؤمنين علي 

 بن أبي طالب وهللا اعلم 

طاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد هللا بن قرظ بن رزاح بن عدي بن وعبد هللا بن عمر بن الخ - ١٣
كعب بن لؤي بن غالب يكنى أبا عبد الرحمن وأمه زينب بنت مظعون بن حبيب بن وھب بن حذافة بن جمح كان 

ا بعدھا وخرج إسالمه بمكة مع إسالم أبيه وھو صغير قبل ان يبلغ وھاجر مع أبيه إلى المدينة وشھد غزاة الخندق وم
إلى العراق فشھد يوم القادسية ويوم جلوالء وما بينھما من وقائع الفرس وورد المدائن غير مرة أخبرنا الحسين بن 
شجاع الصوفي قال أنبانا محمد بن احمد بن الحسن الصواف قال نبأنا محمد بن عبدوس بن كامل ومحمد بن عثمان 

شيبة قال نبأنا ھشيم قال أنبأنا يونس بن عبيد قال نبأنا الحكم بن األعرج قال بن أبي شيبة قاال أنبأنا أبو بكر بن أبي 
سألت بن عمر عن المسح على الخفين فقال اختلفت أنا وسعد في ذلك ونحن بجلوالء أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد 

ن يحيى قال نبأنا يزيد بن بن عيسى البزار قال أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن احمد المصري قال نبأنا مالك ب
ھارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب قاال قد شھد بن عمر بدرا قال 
يزيد ليس ھكذا ھو قال الشيخ أبو بكر واألمر على ما قاله يزيد كان بن عمر يصغر عن شھود بدر وقد أخبرنا بن 

يعقوب بن سفيان قال نبأنا سلمان بن حرب قال نبأنا  هللا بن جعفر بن درستويه قال نبأنا  الفضل القطان قال أنبأنا عبد
حماد بن زيد عن عبيد هللا عن نافع ان بن عمر عرض على النبي صلى هللا عليه و سلم يوم أحد فلم يقبله وعرض 

عن بن عمر قال عرضت على عليه يوم الخندق فقبله وھو بن خمس عشرة سنة وروى عبيد هللا بن عمر عن نافع 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوم أحد وأنا بن أربع عشرة فلم يقبلني واجازني يوم الخندق أخبرنا الحسن بن علي 
الجوھري قال أنبأنا عيسى بن علي بن عيسى قال نبأنا عبد هللا بن محمد البغوي قال نبأنا شيبان قال نبأنا أبو ھالل 

سعيد بن المسيب قال لو شھدت ألحد أنه من أھل الجنة لشھدت لعبد هللا بن عمر قال البغوي قال قال نبأنا قتادة عن 
الزبير يعني بن بكار وكان عبد هللا بن عمر يتحفظ ما يسمع من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وإذا لم يحضر يسأل 

ثار رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في كل من يحضر عما قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وفعل وكان يتتبع آ
مسجد صلى فيه وكان يعترض براحلته في كل طريق مر بھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فيقال له في ذلك 
فيقول أتحرى أن تقع اخفاف راحلتي على بعض اخفاف راحلة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخبرنا بن الفضل 

جعفر قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال حدثني محمد بن أبي زكير قال أنبأنا بن وھب عن مالك  قال أنبأنا عبد هللا بن
قال أقام بن عمر بعد النبي صلى هللا عليه و سلم ستين سنة يفتي الناس في الموسم وغير ذلك قال وكان بن عمر من 

حدثني سعيد ھو بن أسد بن موسى قال نبأنا  أئمة الدين أخبرنا بن الفضل قال أنبأنا بن درستويه قال نبأنا يعقوب قال
ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن رجاء بن حيوة قال اتانا نعي بن عمر ونحن في مجلس بن محيريز فقال بن 
محيريز وهللا إن كنت ألعد بقاء بن عمر امانا ألھل األرض قال يعقوب قال أبو نعيم مات بن عمر في سنة ثالث 

العبدوي قال أنبأنا القاسم بن غانم المھلبي قال أنبأنا محمد بن إبراھيم البوشنجي قال سمعت وسبعين أخبرنا أبو حازم 
بن بكير يقول مات عبد هللا بن عمر أبو عبد الرحمن سنة ثالث وسبعين أخبرنا محمد بن رزق قال أنبأنا عثمان بن 

عبد هللا بن عمر سنة ثالث وسبعين أخبرنا  احمد الدقاق قال نبأنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد هللا قال مات
عبيد هللا بن عمر الواعظ قال حدثني أبي قال نبأنا الحسين بن القاسم قال نبأنا علي بن داود عن سعيد بن عفير قال 
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وفي سنة أربع وسبعين مات عبد هللا بن عمر بمكة ودفن بذي طوى في مقبرة المھاجرين وقد قيل إنه دفن بفج وھو 
وثمانين أخبرنا بن الفضل قال أنبأنا عبد هللا بن جعفر قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال قال حدثني محمد بن بن أربع 

 أبي زكير قال نبأنا بن وھب قال حدثني مالك قال بلغ عبد هللا بن عمر من السن سبعا وثمانين 

لعباس وأمه لبابة بنت الحارث بن وعبد هللا بن العباس بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف ويكنى أبا ا - ١٤
حزن بن بجير الھاللية أخت ميمونة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم هللا عليه وآله وسلم ولد بمكة في شعب بني 
ھاشم قبل الھجرة بثالث سنين ودعا له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال اللھم فقھه في الدين وعلمه الحكمة 

الخطاب يقربه ويدنيه ويستشيره مع شيوخ الصحابة ويقول نعم ترجمان القرآن بن عباس  والتأويل وكان عمر بن
وكانت عائشة تقول ھو أعلم من بقي بالسنة وكان بن عمر يقول ھو أعلم الناس بما أنزل على محمد صلى هللا عليه 

حبته المدائن أخبرنا بن و سلم وشھد بن عباس مع علي بن أبي طالب صفين وقتال الخوارج بالنھروان وورد في ص
بشران قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال نبأنا بن أبي الدنيا قال نبأنا محمد بن سعد قال قال الواقدي أخبرنا خالد بن 
القاسم قال سمعت شعبة يقول سمعت بن عباس يقول ولدت قبل الھجرة بثالث سنين ونحن في الشعب وتوفي رسول 

نا بن ثالث عشرة أخبرني احمد بن محمد بن احمد بن يعقوب الكاتب قال نا عمر بن هللا صلى هللا عليه و سلم وأ
احمد الواعظ قال نا البغوي قال نا محمد بن حميد الرازي قال نا سلمة بن الفضل قال نا محمد بن إسحاق عن محمد 

وانا خلفه فجعل بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عكرمة عن بن عباس قال لما اصيب أھل النھروان خرج علي 
يقول ويلكم التمسوه يعني المخدج فالتمسوه فجاؤوا فقالوا لم نجده فعرف ذلك في وجھه فقال ويلكم ضعوا عليھم 
القصب أي علموا كل رجل منھم بالقصب فجاؤوا به فلما رآه خر ساجدا أخبرنا بن الفضل قال أنبأنا عبد هللا بن 

أبو بكر بن أبي شيبة قال نبأنا أبو أسامة عن األعمش عن مجاھد قال كان  جعفر قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال نبأنا
بن عباس يسمى البحر من كثرة علمه أخبرنا الجوھري قال أنبأنا عيسى بن علي نبأنا عبد هللا بن محمد البغوي قال 

سلم عن بن عمر انه قال نبأنا الزبير بن بكار قال حدثني ساعدة بن عبيد هللا المزني عن داود بن عطاء عن زيد بن ا
ان عمر كان يدعو عبد هللا بن عباس فيقربه ويقول اني رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم دعاك يوما فمسح 
رأسك وتفل في فيك وقال اللھم فھمه في الدين وعلمه التأويل أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الھاشمي قال 

قال نبأنا احمد بن حازم بن أبي غرزة قال أنبأنا جعفر بن عون عن األعمش عن نبأنا علي بن إسحاق المادرائي 
مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد هللا قال لو أن بن عباس أدرك اسناننا ما عاشره منا رجل قال وكان يقول نعم 

الضائع قال نا داود ترجمان القرآن بن عباس وأخبرنا القاسم بن جعفر قال نا علي بن إسحاق قال نا جعفر بن شاكر 
بن مھران قال أنبأنا عبد الجبار يعني بن الورد قال سمعت عطاء يقول ما رأيت مجلسا قط كان أكرم من مجلس بن 
عباس أكثر علما وأعظم جفنة وأن أصحاب القرآن عنده يسألونه وأصحاب النحو عنده يسألونه وأصحاب الشعر 

ھم يصدرھم في واد واسع أخبرنا الحسن بن علي المقنعي قال أنبأنا عنده يسألونه وأصحاب الفقه عنده يسألونه كل
عمر بن محمد بن علي الناقد قال نا احمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي قال نا عبد األعلى بن حماد قال نا سفيان 

اني بن عيينة عن سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري قال قال محمد بن علي حين مات بن عباس اليوم مات رب
ھذه األمة أخبرنا أبو حازم العبدوي قال أنبأنا القاسم بن غانم المھلبي قال أنبأنا محمد بن إبراھيم البوشنجي قال 
سمعت بن بكير يقول مات بن عباس سنة خمس وستين ويقال ثمان وستين ومات بالطائف وصلى عليه محمد بن 

بن الفضل قال أنبأنا عبد هللا بن جعفر قال نبأنا يعقوب بن الحنفية وكبر عليه أربعا وأدخله من قبل القبلة أخبرنا 
سفيان قال قال أبو نعيم مات بن عباس سنة ثمان وستين أخبرنا القاسم بن جعفر الھاشمي قال نبأنا علي بن إسحاق 
ما قال أنبأنا احمد بن زھير قال أنبأنا مصعب قال توفي بن عباس سنة ثمان وستين وھو بن إحدى وسبعين سنة وا

 المدائني فقال توفي وھو بن أربع وسبعين وسمعت احمد بن حنبل يقول مات بن عباس سنة ثمان وستين 

وثابت بن قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر وھو كعب بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن  - ١٥
ة بن مازن بن األزد شھد مع رسول أوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلب

هللا صلى هللا عليه و سلم أحدا والمشاھد بعدھا ويقال انه جرح يوم أحد اثنتي عشرة جراحة وعاش إلى خالفة معاوية 
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واستعمله علي بن أبي طالب على المدائن أخبرنا الحسين بن محمد بن جعفر الرافعي في كتابه قال أنبأنا احمد بن 
أخبرني احمد بن سعيد بن شاھين قال حدثني مصعب بن عبد هللا بن مصعب عن عبد هللا بن كامل القاضي قال 

عمارة بن القداح قال كان ثابت بن قيس بن الخطيم شديد النفس وكان له بالء مع علي بن أبي طالب واستعمله علي 
عاوية يتقى مكانه انصرف ثابت بن أبي طالب على المدائن فلم يزل عليھا حتى قدم المغيرة بن شعبة الكوفة وكان م

بن قيس إلى منزله فيجد األنصار مجتمعة في مسجد بني ظفر يريدون ان يكتبوا إلى معاوية في حقوقھم أول ما 
استخلف وذاك انه حبسھم سنتين أو ثالثا لم يعطھم شيئا فقال ما ھذا فقالوا نريد أن نكتب إلى معاوية فقال ما 

تب إليه رجل منا فان كانت كائنة برجل منكم فھو خير من ان تقع بكم جميعا وتقع تصنعون أن يكتب إليه جماعة يك
أسماؤكم عنده فقالوا فمن ذاك الذي يبذل نفسه لنا قال انا قالوا فشأنك فكتب إليه وبدأ بنفسه فذكر أشياء منھا نصرة 

وما لنا إليك ذنب إال نصرتنا للنبي  النبي صلى هللا عليه و سلم وغير ذلك وقال حبست حقوقنا واعتديت علينا وظلمتنا
صلى هللا عليه و سلم فلما قدم كتابه على معاوية دفعه إلى يزيد فقرأه ثم قال له ما الرأي فقال تبعث فتصلبه على بابه 
فدعا كبراء أھل الشام فاستشارھم فقالوا تبعث إليه حتى تقدم به ھا ھنا وتقفه لشيعتك وألشراف الناس حتى يروه ثم 

ه فقال ھل عندكم غير ھذا قالوا ال فكتب إليه قد فھمت كتابك وما ذكرت النبي صلى هللا عليه و سلم وقد علمت تصلب
انھا كانت ضجرة لشغلي وما كنت فيه من الفتنة التي شھرت فيھا نفسك فأنظرني ثالثا فقدم كتابه على ثابت فقرأه 

حدثني بھذا الحديث كله محمد بن صالح بن دينار مرسال  على قومه وصبحھم العطاء في اليوم الرابع قال بن القداح
وحدثني به ابنه صالح بن محمد قال سمعت يعقوب بن عمر بن قتادة يحدث بھذا الحديث ثم أتاه بعد فأقام عنده فمكث 

 نحوا من شھرين ال يلتفت إليه ثم استأذنه للخروج فبعث إليه بمائة ألف درھم فوضعھا في منزله وتركھا وخرج 

والبراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن  -  ١٦
مالك بن أوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر يكنى أبا عمارة وقيل أبا عمرو وقيل أبا الطفيل غزا مع رسول 

رسول علي بن أبي طالب إلى الخوارج  هللا صلى هللا عليه و سلم خمس عشرة غزوة ونزل الكوفة بعده وكان
بالنھروان يدعوھم إلى الطاعة وترك المشاقة أخبرنا احمد بن عمر بن روح النھرواني بھا قال أنبأنا أبو الحسين 
محمد بن إبراھيم بن سلمة الكھيلي بالكوفة قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي قال نا القاسم 

ن دينار قال نا إسحاق يعني بن منصور عن ھريم عن مطرف عن أبي الجھم قال بعث علي البراء بن بن زكريا ب
عازب إلى أھل النھروان يدعوھم ثالثة أيام فلما ابوا سار إليھم قال الشيخ أبو بكر وللبراء عن رسول هللا صلى هللا 

حيفة السوائي وعامر الشعبي وعبد الرحمن بن عليه و سلم روايات كثيرة حدث عنه عبد هللا بن يزيد الخطمي وأبو ج
أبي ليلى وأبو إسحاق السبيعي وعدي بن ثابت وسعد بن عبيدة والمسيب بن رافع وغيرھم أخبرنا أبو سعيد بن 

بأنا عبد هللا بن محمد بن جعفر قال نا عمر بن احمد األھوازي قال نا خليفة بن خياط قال حسنويه األصبھاني قال أن
 البراء بن عازب يكنى أبا عمارة ومات في والية مصعب بن الزبير بن العوام 

وقيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة بالحاء المھملة المفتوحة وقيل دليم بن حارثة بن  -  ١٧
زيم بن أبي خزيمة بالخاء المعجمة المرفوعة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج خ

األكبر بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن األزد يكنى أبا عبد 
ثة وكان شجاعا بطال كريما سخيا وحمل لواء رسول هللا ويقال أبا عبد الملك وأمه فكيھة بنت عبيد بن دليم بن حار

هللا صلى هللا عليه و سلم في بعض مغازيه وواله علي بن أبي طالب امارة مصر وحضر معه حرب الخوارج 
بالنھروان ووقعة صفين وكان مع الحسن بن علي على مقدمته بالمدائن ثم لما صالح الحسن معاوية وبايعه دخل قيس 

جماعة ورجع إلى المدينة فتوفى بھا أخبرنا بن الفضل قال أنبأنا عبد هللا بن جعفر قال نبأنا يعقوب في الصلح وتابع ال
بن سفيان قال نبأنا محمد بن يحيى قال نبأنا سفيان عن عمار الدھني قال نزل الحسن المدائن وكان قيس بن سعد بن 

خبرنا محمد بن احمد بن رزق وقال أنبانا عثمان بن عبادة على مقدمته فنزل األنبار وطعنوا حسنا وانتھبوا سرادقه أ
احمد قال نا حنبل بن إسحاق قال نا الحميدي قال نبا سفيان عن عمرو قال كان قيس بن سعد رجال ضخما جسيما 
صغير الرأس له لحية وأشار سفيان إلى ذقنه وكان إذا ركب الحمار خطت رجاله إلى األرض أخبرنا احمد بن عمر 
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ضاري قال أنبأنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال نا احمد بن مسروق قال نا إسحاق بن موسى بن عثمان الغ
األنصاري قال نا احمد بن بشير قال نا ھشام بن عروة عن عروة قال باع قيس بن سعد ماال من معاوية بتسعين الفا 

عين أو خمسين وأجاز بالباقي وكتب على فأمر مناديا فنادى في المدينة من أراد القرض فليأت منزل سعد فأقرض أرب
من أقرضه صكا فمرض مرضا قل عواده فقال لزوجته قريبة بنت أبي قحافة أخت أبي بكر يا قريبة لم ترين قل 
عوادي قالت للذي لك عليھم من الدين فأرسل إلى كل رجل بصكه وقال عروة قال قيس بن سعد اللھم ارزقني ماال 

ل إال بالمال أخبرنا بن بشران قال أنبانا الحسين بن صفوان قال نا بن أبي الدنيا قال نا وفعاال فإنه ال تصلح الفعا
 محمد بن سعد قال قيس بن سعد بن عبادة قال الھيثم بن عدي توفي بالمدينة في آخر خالفة معاوية 

عوف بن عمرو  وعثمان بن حنيف بن واھب بن العكيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن حنش بن - ١٨
بن عوف بن مالك بن األوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر أمه أم سھل بنت رافع بن قيس بن معاوية بن 
أمية بن زيد بن مالك بن عوف ويكنى أبا عبد هللا وھو أخو سھل بن حنيف زاد بن خيرون شھد أحدا وما بعدھا من 

و سلم حدث عنه عمارة بن خزيمة بن ثابت وكان عمر بن الخطاب  المشاھد وله رواية عن رسول هللا صلى هللا عليه
بعثه إلى العراق عامال وأمره بمساحة سقي الفرات فمسح الكور والطساسيج بالجانب الغربي من دجلة فكان أولھا 
كورة فيروز وھي طسوج األنبار وكان أول السواد شربا من الفرات ثم طسوج مسكن وھو أول حدود السواد في 

انب الغربي من دجلة وشربه من دجيل ويتلوه طسوج قطر بل وشربه أيضا من دجيل ثم طسوج بادوريا وھو الج
طسوج مدينة السالم وكان أجل طساسيج السواد جميعا وكان كل طسوج يتقلده فيما تقدم عامل واحد سوى طسوج 

د الفرس ومقدما على ما سواه وورد بادوريا فإنه كان يتقلده عامالن لجاللته وكثرة ارتفاعه ولم يزل خطيرا عن
عثمان بن حنيف المدائن في حال واليته أخبرنا محمد بن احمد بن رزق البزار وعلي بن محمد بن عبد هللا السكري 
قاال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال نبأنا الحسن بن علي بن عفان قال نبأنا يحيى بن آدم قال نبأنا أبو بكر بن 

الربيع عن حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون قال شھدت عمر بن الخطاب قبل أن يطعن عياش وقيس بن 
بثالثة أيام وعنده حذيفة وعثمان بن حنيف وكان قد استعمل حذيفة على ما سقت دجلة واستعمل عثمان بن حنيف 

الدنيا قال نبأنا محمد بن سعد  على ما سقي الفرات أخبرنا بن بشران قال أنبانا الحسين بن صفوان قال نبأنا بن أبي
 قال عثمان بن حنيف بن واھب بن العكيم مات في خالفة معاوية 

وأبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن االبجر وھو خدرة بن عوف  -  ١٩
ة بنت أبي حارثة من بني عدي بن بن الحارث بن الخزرج األكبر بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر وأمه أنيس

النجار وأخوه ألمه قتادة بن النعمان وكان أبو سعيد من أفاضل األنصار وحفظ عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
حديثا كثيرا وروى عنه من الصحابة جابر بن عبد هللا وعبد هللا بن عباس وورد المدائن في حياة حذيفة بن اليمان 

أبي طالب لما حارب الخوارج بالنھروان أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال نا عبد هللا بن جعفر بن  وبعد ذلك مع علي بن
احمد بن فارس قال نا إسماعيل بن عبيد هللا بن مسعود العبدي قال نبأنا عبد هللا بن صالح قال حدثني الليث عن زيد 

اھم بالمدائن فقام يصلي على دكان فجذبه بن جبيرة عن أبي طوالة عن أبي سعيد الخدري ان حذيفة بن اليمان ات
سلمان ثم قال ال أدري أطال العھد أم نسيت أما سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ال يصلي االمام على 
انشز مما عليه أصحابه أخبرنا محمد بن علي الصالحي قال أنبأنا محمد بن احمد بن يعقوب قال نبأنا أبو جعفر محمد 

ھروي قال نبأنا أبو داود السنجي قال نبأنا الھيثم بن عدي قال نبأنا حنظلة بن أبي سفيان عن اشياخه قال لم بن معاذ ال
يكن أحد من احداث أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أعلم من أبي سعيد الخدري أخبرنا أبو سعيد بن 

احمد األھوازي قال نبأنا خليفة بن خياط وأخبرنا أبو  حسنويه قال أنبأنا عبد هللا بن محمد بن جعفر قال نبأنا عمر بن
القاسم األزھري قال نبأنا محمد بن العباس الخزاز قال أنبأنا إبراھيم بن محمد الكندي قال نبأنا أبو موسى محمد بن 

 المثنى قاال مات أبو سعيد سنة أربع وسبعين 

بن قصي بن كالب يكنى أبا سعيد وأمه أروى  وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف - ٢٠
بنت أبي الفرعة ويقال بنت أبي الفارعة بن حارثة بن كعب من بني فراس بن غنم كان اسمه عبد الكعبة فلما اسلم 



67 

 

سماه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عبد الرحمن وقال له يا عبد الرحمن ال تسل األمارة فإنك ان أعطيتھا عن 
ليھا وان أعطيتھا عن غير مسألة اعنت عليھا وتحول عبد الرحمن بعد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مسألة وكلت إ

إلى البصرة فنزلھا واستعمله عبد هللا بن عامر على سجستان وغزا خراسان ففتح بھا فتوحا ثم رجع إلى البصرة 
ال إلى الحسن بن علي عليھما السالم من فأقام بھا حتى مات ودفن بھا وصلى عليه زياد وكان وروده المدائن رسو

عند معاوية أخبرنا بذلك األزھري قال نبأنا محمد بن العباس قال أنبأنا احمد بن معروف الخشاب قال نا الحسين بن 
فھم قال نا محمد بن سعد قال أنبانا أبو عبيد قال الشيخ أبو بكر وليس بالقاسم بن سالم ھذا شيخ كبير قديم عن مجالد 

شعبي وعن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه وعن أبي السفر وغيرھم قالوا بايع أھل العراق بعد علي بن أبي عن ال
طالب الحسن بن علي فذكر الحديث وقصة نزول الحسن المدائن قال وكتب إلى معاوية بن أبي سفيان يسأله الصلح 

وأعطى كل منھما صاحبه ما سأل ويقال بل ويسلم له األمر على ان يسلم له خصاال ذكرھا فأجابه معاوية إلى ذلك 
أرسل الحسن بن علي عبد هللا بن الحارث بن نوفل إلى معاوية حتى أخذ له ما سأل وأرسل معاوية عبد هللا بن عامر 
بن كريز وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس فقدما المدائن إلى الحسن فأعطياه ما أراد ووثقا له أخبرنا 

حسنويه قال أنبانا عبد هللا بن محمد بن جعفر قال نبأنا عمر بن احمد األھوازي قال نبأنا خليفة بن خياط أبو سعيد بن 
قال عبد الرحمن بن سمرة أتى سجستان واقام بالبصرة حتى مات بھا سنة إحدى وخمسين ويقال خمسين أخبرنا 

كندي قال نبأنا أبو موسى محمد بن المثنى قال األزھري قال أنبانا محمد بن العباس قال أنبأنا إبراھيم بن محمد ال
 مات عبد الرحمن بن سمرة سنة خمسين 

وأبو برزة األسلمي واسمه نضلة بن عبيد ذكر ذلك عدة من العلماء وقال الھيثم بن عدي ھو خالد بن نضلة  - ٢١
ر المروزي اسمه نضلة بن وزعم الواقدي ان ولده يقولون اسمه عبد هللا بن نضلة وقال محمد بن سعد وأحمد بن سيا

عبد هللا بن الحارث بن حيال بن ربيع بن دعبل وقال بن سيار دعبل بن أنس بن خزيمة بن مالك بن سالمان بن اسلم 
بن أفضى بن حارثة وھكذا نسبه خليفة بن خياط وسماه غير انه اسقط ربيعا ودعبال فلم يذكرھما سكن أبو برزة 

 عليه و سلم فتح مكة ثم تحول إلى البصرة فنزلھا وحضر مع علي بن أبي المدينة وشھد مع رسول هللا صلى هللا
طالب قتال الخوارج بالنھروان وورد المدائن في صحبته وغزا بعد ذلك خراسان فمات بھا أخبرنا بن الفضل قال 

قال حدثني أبي عن  أنبأنا عبد هللا بن جعفر قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال حدثني عبيد هللا يعني بن معاذ العنبري
عمران بن حدير عن الحق يعني أبا مجلز قال كان الذين خرجوا على علي بالنھروان أربعة آالف في الحديد فركبھم 
المسلمون فقتلوھم ولم يقتل من المسلمين اال تسعة رھط فإن شئت فاذھب إلى أبي برزة فاسأله فإنه قد شھد ذلك أنبأنا 

بو سعيد احمد بن محمد بن رميح النسوي قال سمعت احمد بن محمد بن عمر بن بسطام إبراھيم بن مخلد قال أنبانا أ
المروزي يقول سمعت احمد بن سيار يقول حدثنا الشاه بن عمار قال حدثني أبو صالح سليمان بن صالح الليثي قال 

ي كان يحدث ان رسول هللا نبأنا النضر بن المنذر بن ثعلبة العبدي عن حماد بن سلمة عن قتادة ان أبا برزة األسلم
صلى هللا عليه و سلم مر على قبر وصاحبه يعذب فأخذ جريدة فغرسھا إلى القبر وقال عسى ان يرفه عنه ما دامت 
رطبة فكان أبو برزة يوصي إذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين قال فمات في مفازة بين كرمان وقومس فقالوا 

وھذا موضع ال نصيبھما فيه فبينما ھم كذلك طلع عليھم ركب من قبل كان يوصينا ان نضع في قبره جريدتين 
سجستان فأصابوا معھم سعفا فأخذوا منه جريدتين فوضعوھما معه في قبره أخبرنا بن حسنويه قال أنبأنا عبد هللا بن 

األسلمي له دار  محمد بن جعفر قال نبأنا عمر بن احمد بن إسحاق األھوازي قال نبأنا خليفة بن خياط قال وأبو برزة
 بالبصرة وأتى خراسان ومات بھا بعد أربع وستين بعد ما اخرج بن زياد من البصرة 

وعياض بن غنم الفھري من رھط أبي عبيدة بن الجراح وھو عياض بن غنم بن زھير بن أبي شداد بن ربيعة  - ٢٢
د الحديبية مع رسول هللا صلى هللا بن ھالل بن مالك بن ضبة بن الحارث بن فھر بن مالك بن النضر بن كنانة شھ

عليه و سلم وحضر فتح المدائن مع سعد بن أبي وقاص وذلك مشھور عند أھل السيرة وفتح بعد ذلك فتوحا كثيرة 
ببالد الشام ونواحي الجزيرة وكان عمر بن الخطاب واله اإلمارة بالشام بعد أبي عبيدة بن الجراح وبھا كانت وفاته 

مد بن إبراھيم نا أحمد بن سليمان الطوسي ثنا الزبير بن بكار قال وعياض بن غنم بن زھير حدثني األزھري نا اح
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بن أبي شداد بن ربيعة بن ھالل كان شريفا وله فتوح بناحية الجزيرة في زمن عمر بن الخطاب وھو أول من أجاز 
ريش فقال وعياض منا عياض الدرب إلى أرض الروم وقد ذكره عبيد هللا بن قيس الرقيات فيمن ذكر من أشراف ق

بن غنم كان من خير من أجن النساء أخبرنا بن بشران قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال نا بن أبي الدنيا نبأنا محمد 
بن سعد قال عياض بن غنم الفھري شھد الحديبية مع النبي صلى هللا عليه و سلم ومات بالشام سنة عشرين وھو بن 

بن عمر الواقدي أخبرنا احمد بن علي البادا وأبو بكر البرقاني وأبو الفضل إسحاق بن  ستين سنة حدثني بذلك محمد
إبراھيم بن مخلد الفارسي قالوا أنبأنا محمد بن عبد هللا بن صالح األبھري أنبانا أبو عروبة الحسين بن محمد بن 

قال بن إسحاق كتب عمر بن الخطاب  مودود الحراني بحران نبأنا أبو داود سليمان بن سيف نبأنا سعيد بن بزيع قال
إلى سعد بن أبي وقاص ان هللا قد فتح على المسلمين الشام والعراق فابعث من قبلك جندا من العراق إلى الجزيرة 
وامر عليھم خالد بن عرفطة أو ھاشم بن عتبة أو عياض بن غنم فلما انتھى إلى سعد كتاب عمر بن الخطاب قال ما 

اض بن غنم إال أن له فيه رايا أن أوليه وأنا موليه فبعثه وبعث معه جيشا وبعث معه أبا موسى أخر أمير المؤمنين عي
األشعري وابنه عمر بن سعد بن أبي وقاص وھو غالم حديث السن ليس إليه من األمر شيء وعثمان بن أبي العاص 

الرھا فصالحه أھلھا على  بن بشر الثقفي وذلك في سنة تسع عشرة فخرج عياض إلى الجزيرة فنزل بجنده على
الجزيرة كذا قال األبھري وانما ھو على الجزية وصالحت حران حين صالحت الرھا أخبرنا بن الفضل أنبأنا عبد هللا 
بن جعفر نبأنا يعقوب بن سفيان قال حدثني عمار قال حدثني سلمة عن بن إسحاق قال ويقال مات بالل مؤذن النبي 

 نة عشرين وفيھا مات عياض بن غنم صلى هللا عليه و سلم بدمشق س

وقرظة بن كعب بن عمرو بن كعب بن مالك األغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج بن  -  ٢٣
حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر حليف بني عبد األشھل يكنى أبا عمرو وأمه خليدة بنت ثابت بن سنان بن عبيد 

بن الخزرج كان أحد العشرة من األنصار الذين بعثھم عمر بن الخطاب إلى الكوفة بن األبجر بن عوف بن الحارث 
فنزلھا واعقب بھا وورد المدائن في صحبة علي بن أبي طالب لما سار إلى صفين وكان على راية األنصار يومئذ 

بر صفين ذكر ذلك أبو البختري وھب بن وھب القاضي عن جعفر بن محمد وغيره من شيوخه الذي ساق عنھم خ
وأخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم بن سعيد الفقيه أنبأنا احمد بن إبراھيم بن شاذان أنبأنا أبو علي إسماعيل بن عباد 
قال ثنا أبي قال ثنا أبو البختري به وأخبرنا بن بشران أنبأنا الحسين بن صفوان نبأنا بن أبي الدنيا نبأنا محمد بن سعد 

 توفي قرظة بالكوفة في خالفة علي وھو الذي صلى عليه وولده بالكوفة أنبأنا الھيثم بن عدي قال 

ونافع بن عتبة بن أبي وقاص واسم أبي وقاص مالك بن وھيب بن عبد مناف بن زھرة بن كالب وھو بن أخي  -  ٢٤
سعد بن أبي وقاص وأمه زينب بنت خالد بن عبيد بن سويد الكنانية ويقال بل أمه عاتكة بنت عوف أخت عبد 
الرحمن بن عوف حفظ عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حديثا رواه عنه جابر بن سمرة السوائي ويعد نافع فيمن 
نزل الكوفة من الصحابة وورد المدائن في صحبة علي عليه السالم لما سار إلى صفين ذكر ذلك أبو البختري عن 

 الذي سقناه عنه رجاله وأخبرناه أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه باألسناد 

سمرة بن عمرو بن جندب وقيل سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن رباب بن سوأة وقيل بن رباب بن  - ٢٥
حبيب بن سوأة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن ھوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن 

وقاص في فتح المدائن ونزل الكوفة بعد ھو وابنه عيالن بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان كان مع سعد بن أبي 
وقد روى جابر بن سمرة عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه و سلم كلمة من حديث أخبرناه أبو نعيم الحافظ قال نبأنا 
عبد هللا بن جعفر بن احمد بن فارس نبأنا يونس بن حبيب نبأنا أبو داود قال نبأنا شعبة عن سماك بن حرب قال 

جابر بن سمرة يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يخطب وھو يقول إن بين يدي الساعة كذابين سمعت 
 فقال كلمة لم أفھمھا فقلت ألبي ما قال قال فاحذروھم 

وابنه جابر بن سمرة السوائي حضر فتح المدائن أيضا أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن عمر بن بزھان الغزال  -  ٢٦
ن علي بن محمد بن عند هللا المعدل قاال أنبأنا عثمان بن احمد الدقاق نا أبو عوف البزوري نا عمرو بن وأبو الحسي
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حماد يعني بن طلحة القناد قال نبأنا أسباط عن سماك عن جابر بن سمرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال 
نا وأبي منھم فأصبنا من ذلك الفي درھم أخبرنا ليفتتحن رھط من المسلمين كنز كسرى الذي في األبيض قال وكنت أ

بن بشران أنبأنا الحسين بن صفوان نا بن أبي الدنيا نا محمد بن سعد في تسمية من نزل بالكوفة من أصحاب رسول 
هللا صلى هللا عليه و سلم سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير صحب النبي صلى هللا عليه و سلم وابنه جابر بن 

ي وھم حلفاء في بني زھرة بن كالب ويكنى جابر أبا عبد هللا ابتنى بھا دارا في بني سوأة وتوفي بھا في سمرة السوائ
 خالفة عبد الملك في والية بشر بن مروان على الكوفة 

وأبو ليلى األنصاري والد عبد الرحمن بن أبي ليلى واسمه يسار ويقال داود بن بالل بن مالك بن أحيحة بن  -  ٢٧
سند عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو ممن نزل الكوفة وأعقب بھا وفي ولده جماعة يذكرون بالفقه الجالح ا

 ويعرفون بالعلم وكان أبو ليلى خصيصا بعلي عليه السالم يسمر معه ومنقطعا إليه 

سنويه أنبأنا عبد وورد المدائن في صحبته وشھد صفين معه ذكر ذلك غير واحد من أھل العلم أخبرنا أبو سعيد بن ح
هللا بن محمد بن جعفر نبأنا عمر بن احمد األھوازي نبأنا خليفة بن خياط قال وأبو ليلى اسمه يسار بن ھالل بن مالك 
بن أحيحة بن الجالح بن حريش بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس بن حارثة وقال 

بن أحيحة وساق نسبه إلى ان قال بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن خليفة في موضع آخر اسم أبي ليلى بالل 
عمرو بن مالك بن األوس قال ويقال ليس ألبي ليلى اسم ويقال بالل ھو أخو أبي ليلى حدثنا أبو حازم العبدوي إمالء 

احمد بن اسيد بنيسابور قال سمعت احمد بن الحسين بن علي القاضي الھمداني يقول نبأنا محمد بن عبد هللا بن 
بأصبھان قال نبأنا جعفر بن محمد بن شاكر قال سمعت محمد بن عمران بن أبي ليلى يقول اسم أبي ليلى داود بن 

 داود بن بالل ولقبه أيسر 

وجرير بن عبد هللا بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عويف بن شليل بن خزيمة بن يشكر بن علي بن  - ٢٨
عبقر وقيل ھو جرير بن عبد هللا بن جابر وھو الشليل بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم  مالك بن زيد بن قسر بن

بن عويف بن خزيمة بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن بدير بن قسر بن عبقر بن ثعلبة بن أنمار بن اراش بن 
ذكر ھذا القول خليفة بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كھالن بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان 

خياط فيما أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه قال أنبأنا عبد هللا بن محمد بن جعفر نبأنا عمر بن احمد األھوازي قال نبأنا 
خليفة به وأما القول األول فأخبرنا األزھري نبأنا محمد بن المظفر نبأنا احمد بن علي بن شعيب قال نبأنا أبو بكر بن 

ر يكنى أبا عمرو وقيل أبا عبد هللا اسلم في السنة التي توفي فيھا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم البرقي به وجري
وھي سنة عشر من الھجرة في شھر رمضان منھا وكان سيدا في قومه وبسط له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

موه ووجھه إلى الخلصة طاغية دوس ثوبا ليجلس عليه وقت مبايعته له وقال ألصحابه إذا جاءكم كريم قوم فأكر
فھدمھا ودعا له حين بعثه إليھا وشھد جرير مع المسلمين يوم المدائن وله فيھا أخبار مأثورة ذكرھا أھل السيرة ولما 
مصرت الكوفة نزلھا فمكث بھا إلى خالفة عثمان ثم بدت الفتنة فانتقل إلى قرقيسيا فسكنھا إلى ان مات ودفن بھا 

أحمد الرزاز نبأنا محمد بن احمد بن عبد الرحمن التميمي المؤدب نبأنا محمد بن عبد هللا بن سليمان أخبرنا علي بن 
الحضرمي نبأنا احمد بن أبي خلف البغدادي نبأنا حصين بن عمر عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال لما بعث 

كم كريم قوم فأكرموه أخبرني أبو الحسين النبي صلى هللا عليه و سلم أتيته ألبايعه فبسط لي كساء له وقال إذا اتا
احمد بن عمر بن علي القاضي بدرزيجان أنبأنا احمد بن أبي طالب الكاتب نبأنا محمد بن جرير الطبري نبأنا بن 
حميد نبأنا يحيى بن الضريس عن أبان بن عبد هللا البجلي عن إبراھيم بن جرير بن عبد هللا عن علي بن أبي طالب 

هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ال تسبوا جرير بن عبد هللا ان جريرا منا أھل البيت أخبرنا بن قال سمعت رسول 
بشران نبأنا الحسين بن صفوان نبأنا بن أبي الدنيا نبأنا محمد بن سعد في تسمية من نزل الكوفة من أصحاب رسول 

ارا في بجيلة وكان إسالمه في السنة التي توفي هللا صلى هللا عليه و سلم قال جرير بن عبد هللا البجلي ابتنى بھا د
فيھا النبي صلى هللا عليه و سلم توفي يعني جريرا بالسراة في والية الضحاك بن قيس على الكوفة وكانت واليته 
سنتين ونصفا بعد زياد أخبرنا بن حسنويه أنبأنا عبد هللا بن محمد بن جعفر نا عمر بن احمد نا خليفة قال ونزل 
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عبد هللا قرقيسيا ومات بھا سنة إحدى وخمسين أخبرنا األزھري أنبأنا محمد بن العباس أنبأنا إبراھيم بن  جرير بن
محمد الكندي نبأنا أبو موسى محمد بن المثنى قال ومات جرير بن عبد هللا سنة إحدى وخمسين أخبرنا عبيد هللا بن 

محمد بن موسى بن حماد المقرئ قال قرئ على محمد  عمر الواعظ حدثني أبي نبأنا يحيى بن محمد القصباني نبأنا
بن أبي السري قال قرئ على أبي المنذر ھشام بن محمد الكلبي قال وفي سنة أربع وخمسين مات جرير بن عبد هللا 

 البجلي 

وعدي بن حاتم بن عبد هللا بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي بن أخرم بن أبي أخرم بن ربيعة بن  - ٢٩
رول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء بن ادد يكنى أبا طريف ويقال أبا وھب كان نصرانيا فلما بلغه ان النبي ج

صلى هللا عليه و سلم قد بعث أصحابه نحو جبل طيء حمل أھله إلى الجزيرة فأنزلھم بھا وأدرك المسلمون أخته في 
يه و سلم فمكثت عنده ثم أسلمت وسألته ان يأذن لھا حاضر طيء فأخذوھا وقدموا بھا على رسول هللا صلى هللا عل

في المصير إلى أخيھا عدي ففعل وأعطاھا قطعة من تبر فيھا عشرة مثاقيل فلما قدمت على عدي أخبرته أنھا قد 
أسلمت وقصت عليه قصتھا فقدم عدي على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فلما رآه النبي صلى هللا عليه و سلم نزع 

كانت تحته فألقاھا له حتى جلس عليھا وسأله عن أشياء فأجابه عنھا ثم اسلم وحسن إسالمه ورجع إلى بالد  وسادة
قومه فلما قبض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وارتدت العرب ثبت عدي وقومه على اإلسالم وجاء بصدقاتھم إلى 

لنھروان ومات بعد ذلك بالكوفة ويقال أبي بكر الصديق وحضر فتح المدائن وشھد مع علي الجمل وصفين وا
بقرقيسيا أخبرنا القاضي أبو بكر احمد بن الحسن الحرشي نبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم نبأنا محمد بن 
عيسى بن حبان المدائني نبأنا عثمان بن عمر نبأنا سعد الطائي نبأنا المحلى بن خليفة نبأنا عدي بن حاتم قال كنت 

  صلى هللا عليه و سلم إذ جاءه رجل فشكى الفاقة ثم جاء آخر فشكى قطع السبيل عند رسول هللا

قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يا عدي بن حاتم ھل رأيت الحيرة قلت ال وقد انبئت عنھا قال لئن طالت بك 
 ولئن طالت بك حياة لتفتحن الحياة لترين الظعينة يرتحلون من الحيرة حتى يطوفوا بالكعبة آمنين ال يخافون إال هللا

علينا كنوز كسرى بن ھرمز وساق الحديث بطوله قال عدي فقد رأيت الظعينة يرتحلون من الحيرة حتى يطوفوا 
بالكعبة آمنين ال يخافون إال هللا وقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن ھرمز وذكر بقية الحديث أخبرنا محمد بن 

احمد بن عثمان بن يحيى اآلدمي نا علي بن محمد بن عبد الملك نا سھل بن بكار نا الحسين بن محمد المتوثي أنبأنا 
أبو عوانة عن مغيرة عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه أتى عمر بن الخطاب في أناس من طيء أو قال من قومه 

تعرفني قال نعم فجعل يفرض للرجال من طيء في الفين الفين فاستقبلته فأعرض عني فقلت يا أمير المؤمنين أما 
اني وهللا ألعرفك أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وإن أول صدقة بيضت وجه رسول هللا صلى 
هللا عليه و سلم ووجوه أصحابه صدقة طيء جئت بھا إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أخبرنا بن بشران نبأنا 

محمد بن سعد قال عدي بن حاتم أحد بني ثعل مات في زمن المختار سنة الحسين بن صفوان نبأنا بن أبي الدنيا نا 
ثمان وستين أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ حدثني أبي نبأنا يحيى بن محمد يعني القصباني أنبأنا محمد بن موسى 

ئة سنة عن بن أبي السري عن ھشام بن الكلبي قال وفي سنة تسع وستين مات عدي بن حاتم وھو بن عشرين وما
أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه أنبأنا عبد هللا بن محمد بن جعفر نا عمر بن احمد نا خليفة بن خياط قال عدي بن حاتم 
شھد الجمل بالبصرة وصفين ناحية الشام ومات بالكوفة زمن المختار وھو بن عشرين ومائة سنة أخبرنا علي بن 

م الشافعي نا محمد بن احمد البراء نبأنا علي بن المديني نا جرير بن احمد الرزاز أنبأنا محمد بن عبد هللا بن إبراھي
عبد الحميد عن المغيرة قال خرج عدي بن حاتم وجرير بن عبد هللا البجلي وحنظلة الكاتب من الكوفة فنزلوا قرقيسيا 

انا رأيت قبورھم  وقالوا ال نقيم ببلد يشتم فيه عثمان قال الشيخ أبو بكر الخطيب قال لي محمد بن علي الصوري
 بقرقيسيا 

والمغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف  - ٣٠
بن قسي وھو ثقيف بن منبه بن بكر بن ھوازن بن منصور وقد ذكرنا ما فوق ھذا من األسماء في نسب جابر بن 

غيرة أبا عبد هللا ويقال أبا عيسى وأمه امرأة من بني نصر بن معاوية شھد سمرة فغنينا عن إعادته ھا ھنا يكنى الم
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الحديبية مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وذلك أول مشاھده واصيبت عينه يوم الطائف وحضر مع المسلمين قتال 
ه بھا فتوح وولي الفرس بالعراق وورد المدائن وواله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب البصرة نحوا من سنتين ول

الكوفة وبھا كانت وفاته وقد ذكر انه توفي بالمدائن في حديث أخبرنيه أبو عبد هللا احمد بن محمد الكاتب أنبأنا أبو 
مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد هللا بن مھران حدثني أبو عبد هللا جعفر بن محمد بن شعيب بن عبد الغفار في 

حوران نبأنا أبو عبد الملك احمد بن إبراھيم بن بسر القرشي نبأنا سليمان بن عبد قرية من قرى دمشق يقال لھا بج 
الرحمن نبأنا علي بن عبد هللا التميمي قال المغيرة بن شعبة يكنى أبا عبد هللا مات بالمدائن سنة ست وثالثين وجاءه 

وفي موضعين منه خطأ فاحش أحدھما نعي عثمان وھذا القول قد دخل الوھم فيه على ناقله ولم يتقن حفظه عن قائله 
في التاريخ واآلخر ذكر المدائن ألن المغيرة مات سنة خمسين أجمع العلماء على ذلك ولم يختلفوا أن وفاته كانت 
بالكوفة ال بالمدائن وقد روى أبو نشيط محمد بن ھارون وكان أحد الحفاظ عن سلمان بن عبد الرحمن عن علي بن 

فاة المغيرة على الصواب بخالف الرواية التي تقدمت عن البسري عن سليمان وتبين لنا أيضا عبد هللا التميمي ذكر و
من رواية أبي نشيط وجه الفساد في تلك الرواية التي تقدمت وعرفت علة الخطأ فيھا فأخبرنا أبو الحسن محمد بن 

ن نبأنا أبو بكر جنيد بن حكيم إمالء نبأنا احمد بن رزق البزار نبأنا أبو سھل احمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطا
أبو نشيط محمد بن ھارون نبأنا سليمان بن عبد الرحمن نبأنا علي بن عبد هللا التميمي قال المغيرة بن شعبة يكنى أبا 
عبد هللا مات سنة خمسين وذكر بعد ذلك وفاة أبي موسى األشعري ثم قال وحذيفة بن اليمان يكنى أبا عبد هللا مات 

لمدائن سنة ست وثالثين وجاءه نعي عثمان فبان بما ذكرناه ان أحد النقلة للقول األول أخطأ في حال نقله وخرج با
من ذكر المغيرة إلى ذكر حذيفة ونحن نذكر من أخبار المغيرة ما يزيد ھذا القول وضوحا وان كان واضحا ال شبھة 

قوب بن سفيان نبأنا بن بكير عن الليث بن سعد قال حج سنة فيه أخبرنا بن الفضل أنبأنا عبد هللا بن جعفر نبأنا يع
أربعين بالناس المغيرة بن شعبة وذلك ان المغيرة كان معتزال بالطائف فافتعل كتابا عام الجماعة بأمارة الموسم فقدم 

حن الحج يوما خشية ان يجيء أمير فتخلف عنه بن عمر وصار عظم الناس مع بن عمر قال نافع فلقد رأيتنا ون
غادون من منى واستقبلونا مفيضين من جمع وأقمنا بعدھم ليلة بمنى أخبرنا محمد بن احمد بن رزق نا محمد بن 
احمد بن الحطاب الرزاز نا محمد بن يوسف بن بشر الھروي نا احمد بن سلم البغدادي بالرملة نا الھيثم بن عدي نا 

ن المغيرة بن شعبة قال الشيخ أبو بكر الخطيب وفي سنة بن عياش قال وحج بالناس في ھذه السنة اعني سنة أربعي
أربعين كان مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والمغيرة إنما ولي امارة الكوفة بعد قتله واله ذلك معاوية أخبرنا 

أنا أبو يوسف بن رباح البصري قال أنبأنا احمد بن محمد بن إسماعيل المھندس قال نبأنا أبو بشر الدوالبي قال نب
عبيد هللا معاوية بن صالح قال مات المغيرة بن شعبة وھو أول وال لمعاوية على الكوفة أخبرنا بن بشران أنبأنا 
الحسين بن صفوان أنبأنا بن أبي الدنيا نبأنا محمد بن سعد قال في تسمية من نزل بالكوفة من أصحاب رسول هللا 

ابتنى بھا دارا في ثقيف وتوفي بھا سنة خمسين وكان واليا عليھا قال صلى هللا عليه و سلم المغيرة بن شعبة الثقفي 
الواقدي أخبرني بموته محمد بن موسى الثقفي عن أبيه أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه أنبأنا عبد هللا بن محمد بن جعفر 

لي الكوفة ومات بھا نبأنا عمر بن احمد نبأنا خليفة بن خياط قال المغيرة بن شعبة ولي البصرة نحوا من سنتين وو
وله بھا دار مات سنة خمسين أخبرني الحسن بن أبي بكر قال كتب إلي محمد بن إبراھيم الجوري ان احمد بن 
حمدان بن الخضر أخبرھم قال نبأنا احمد بن يونس الضبي حدثني أبو حسان الزيادي قال سنة خمسين فيھا مات 

يقال له الثوية أخبرني األزھري أنبأنا محمد بن المظفر نبأنا احمد المغيرة بن شعبة في شعبان ودفن بالكوفة بموضع 
بن علي بن شعيب نبأنا أبو بكر بن البرقي قال المغيرة بن شعبة ولي البصرة وولي الكوفة ومات بھا سنة خمسين 

بن علي  وله بالكوفة دار أخبرنا علي بن احمد الرزاز أنبأنا أبو علي الصواف نبأنا بشر بن موسى نبأنا عمرو
وأخبرنا األزھري أنبأنا محمد بن العباس أنبأنا إبراھيم بن محمد الكندي قال نبأنا أبو موسى قاال ومات المغيرة بن 
شعبة سنة خمسين أخبرنا الحسن بن أبي بكر أنبأنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي سمعت إبراھيم الحربي 

 ة خمسين وھو بن سبعين سنة يقول وتوفي المغيرة بن شعبة في شعبان سن

وعروة بن الجعد ويقال بن أبي الجعد البارقي حدث عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عدة أحاديث روى  -  ٣١
عنه العيزار بن حريث وعامر الشعبي وشبيب بن غرقدة وكان قد نزل الكوفة وولي القضاء بھا وأتى المدائن ثم 
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من النھروان فأقام بھا مرابطا أخبرنا أبو القاسم األزھري قال نبأنا محمد بن انتقل إلى ببراز الروز على مرحلة 
العباس نبأنا احمد بن معروف الخشاب نبأنا الحسين بن فھم نبأنا محمد بن سعد قال أنبأنا الفضل بن دكين نبأنا الحسن 

لجعد البارقي وسلمان بن بن صالح عن األشعث عن الشعبي قال كان على قضاء الكوفة قبل شريح عروة بن أبي ا
ربيعة قال محمد بن سعد في غير ھذا الحديث وكان عروة مرابطا ببراز الروز وكان له فيھا فرس أخذه بعشرين 

 ألف درھم 

وعمر بن أبي سلمة أبو حفص المخزومي ربيب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم واسم أبيه أبي سلمة عبد هللا  - ٣٢
عبد هللا بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب وأمه أم سلمة  بن عبد األسد بن ھالل بن

بنت أمية بن المغيرة المخزومي زوج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو أخو سلمة بن أبي سلمة ذكر أنه كان بن 
رد المدائن في صحبة علي تسع سنين حين توفى الرسول صلى هللا عليه و سلم وقد حفظ عنه وكان يسكن المدينة وو

بن أبي طالب لما سار إلى صفين ذكر ذلك أبو البختري القاضي عن جعفر بن محمد وغيره من رجاله الذين ساق 
عنھم خبر صفين وأخبرناه أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه باإلسناد الذي قدمناه عنه أخبرنا بن بشران قال أنبأنا 

بي الدنيا قال نبأنا محمد بن سعد قال وعمر بن أبي سلمة يكنى أبا حفص توفي الحسين بن صفوان قال نبأنا بن أ
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو بن تسع سنين وقد حفظ عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وتوفي في خالفة 

 عبد الملك بن مروان بالمدينة 

ل هللا صلى هللا عليه و سلم بشيرا وھو بشير بن وبشير بن الخصاصية السدوسي وكان اسمه زحم فسماه رسو - ٣٣
معبد بن شراحيل بن سبع بن ضبارى بن سدوس بن ذھل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكير بن وائل بن 
قاسط بن ھنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان والخصاصية امرأة نسب 

ى بن سدوس واسمھا كبشة ويقال ماوية بنت عمرو بن الحارث من الغطاريف من األزد وشھد إليھا وھي أم ضبار
فتح المدائن وحمل الخمس إلى حضرة أمير المؤمنين عمر أخبرنا بذلك األزھري قال نبأنا احمد بن إبراھيم قال نبأنا 

قال نبأنا سيف بن عمر عن محمد جعفر بن احمد المروزي قال نبأنا السري بن يحيى قال نبأنا شعيب بن إبراھيم 
والمھلب وطلحة وعمر وسعيد قالوا وكان الذي ذھب باألخماس أخماس المدائن يعني حملھا إلى عمر بن الخطاب 
بشير بن الخصاصية وقد روى بشير عن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أحاديث منھا ما أخبرنيه أبو بكر محمد بن 

يتي قال نا أبو القاسم الحسن بن علي بن الحسن بن عمر بن الدقم بالرقة قال نا محمد بن عبد هللا بن أبان التغلبي الھ
عبد هللا بن سليمان قال نبأنا جبارة بن مغلس قال نا قيس بن الربيع قال حدثني جبلة بن سحيم عن موثر بن عفازة 

ى ما تبايعني يا رسول هللا فمد يده ثم عن بشير بن الخصاصية قال أتيت النبي صلى هللا عليه و سلم ألبايعه فقلت عل
قال تشھد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وتصلي الصلوات الخمس المكتوبة لوقتھا 
وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البيت وتجاھد في سبيل هللا فقلت يا رسول هللا كال أطيق إال اثنتين 

لي إال حمولة أھلي وما يقوون به وأما الجھاد فأني رجل جبان فأخاف أن تجشع نفسي فأبوء بغضب أما الزكاة فما
من هللا فقبض رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يده ثم قال يا بشير ال جھاد وال صدقة فبم تدخل الجنة إذا قلت يا 

وأبو المثنى العبدي وبشر بن نھيك وھو  رسول هللا أبسط يدك أبايعك فبايعته عليھن وروى عن بشير امرأته ليلى
 معدود فيمن نزل بالبصرة من الصحابة 

وھاشم بن عتبة بن أبي وقاص المعروف بالمرقال وھو أخو نافع بن عتبة وبن أخي سعد بن أبي وقاص أسلم  - ٣٤
اتبعھم سعد  يوم فتح مكة وحضر مع عمه سعد حرب الفرس بالقادسية فلما ھزم هللا العدو ورجعوا إلى المدائن

والمسلمون فدل علج من أھل المدائن سعدا على مخاضة بقطر بل فخاضھا المسلمون ثم ساروا حتى انتھوا إلى 
ساباط فخشوا ان يكون ھناك كمين للفرس ثم نظروا فلم يروا أحدا فساروا حتى أتوا المدائن فحاصروھا حتى فتحھا 

مذكور في كتاب الفتوح أخبرنا أبو القاسم األزھري والحسن بن  هللا وكان ھاشم بن عتبة في جماعة المسلمين وخبره
علي الجوھري قاال نبأنا محمد بن العباس الخزاز قال أنبأنا احمد بن معروف قال نبأنا الحسين بن فھم قال نبأنا محمد 
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بن عوف بن بن سعد قال ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص أمه ابنه خالد بن عبيد بن سويد بن جابر بن تيم بن عامر 
 الحارث بن عبد مناة بن كنانة اسلم يوم فتح مكة وھو المرقال وقتل بصفين مع علي بن أبي طالب رضي هللا عنه 

واألشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن  -  ٣٥
ة بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن ادد بن زيد بن الحارث بن ثور بن مرتع بن معاوية بن ثور وھو كند

يشجب بن عريب بن زيد بن كھالن بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان وأمه كبشة بنت يزيد من ولد الحارث بن 
عمرو وكنية األشعث أبو محمد قدم على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في وفد كندة ويعد فيمن نزل الكوفة من 

وله عن النبي صلى هللا عليه و سلم رواية وقد شھد مع سعد بن أبي وقاص قتال الفرس بالعراق وكان على  الصحابة
راية كندة يوم صفين مع علي بن أبي طالب وحضر قتال الخوارج بالنھروان وورد المدائن ثم عاد إلى الكوفة فأقام 

أبي سفيان وصلى عليه الحسن أخبرني أبو بھا حتى مات في الوقت الذي صالح فيه الحسن بن علي معاوية بن 
القاسم األزھري قال نبأنا احمد بن إبراھيم بن الحسن قال نا أبو احمد محمد بن احمد الجريري قال نا احمد بن 
الحارث الخزاز قال أنبأنا أبو الحسن المدائني عن شيوخه الذين روى عنھم خبر النھروان قال وأمر علي بالرحيل 

من قتاله الحرورية وقال ألصحابه قد أعزكم هللا وأذھب ما كنتم تخافون فامضوا من وجھكم ھذا إلى يعني بعد فراغه 
الشام فقال األشعث يا أمير المؤمنين نفدت نبالنا وكلت سيوفنا ونصلت أسنة رماحنا فلو أتينا مصرنا حتى نستعد ثم 

على المدائن حتى انتھى إلى النخيلة فنزلھا وساق نسير إلى عدونا فركن الناس إلى ذلك فسار على يريد الكوفة فأخذ 
بقية الحديث أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه قال أنبأنا عبد هللا بن محمد بن جعفر قال نا عمر بن احمد بن إسحاق 
األھوازي قال نا خليفة بن خياط قال األشعث بن قيس يكنى أبا محمد مات في آخر سنة أربعين بعد قتل علي أخبرنا 

بن رزق قال نا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكى النيسابوري قال نا محمد بن إسحاق الثقفي السراج قال محمد 
رأيت في كتاب أبي حسان الزيادي األشعث بن قيس كان يكنى أبا محمد مات بعد قتل علي بن أبي طالب بأربعين 

 ليلة فما أخبر عن ولده وتوفي وھو بن ثالث وستين 

ر بن سعد بن مسروق بن وائل بن ضمعج بن وائل بن ربيعة بن وائل بن النعمان بن زيد بن ووائل بن حج -  ٣٦
مالك بن زيد بن الحضرمي الكندي كان ملك قومه وفد على النبي صلى هللا عليه و سلم مسلما فقربه وأدناه وبسط 

ورد المدائن في صحبة علي بن رداءه فأجلسه عليه ونزل بعد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الكوفة وأعقب بھا و
أبي طالب حين خرج إلى صفين وكان على راية حضرموت يومئذ ذكر ذلك أبو البختري القاضي عن رجاله الذين 
ساق عنھم خبر صفين وأخبرناه أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه باألسناد الذي قدمناه عنه وقد روى وائل عن 

 حاديث وحدث عنه علقمة وابناه عبد الجبار وكليب بن شھاب الجرمي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عدة أ

وأبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد هللا بن عامر وقيل عمير بن جحش وقيل حميس بن جزي وقيل حدي بن  - ٣٧
لد سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان و

عام أحد وأدرك ثمان سنين من حياة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وذكر أنه رأى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 
يطوف بالبيت وروى عن عمر وعلي ونزل الكوفة وورد المدائن في حياة حذيفة بن اليمان وبعد ذلك في صحبة علي 

ر من توفي من الصحابة أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال بن أبي طالب وعاد إلى مكة وأقام بھا حتى مات وھو آخ
أنبأنا أبو سھل احمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان قال نا أبو الحسين علي بن إبراھيم بن عبد المجيد الواسطي 

تيم قال  قال نا محمد بن أبي نعيم الواسطي قال نا ربعي بن عبد هللا بن الجارود قال نبأنا سيف بن وھب مولى لبني
دخلت شعب بن عامر على أبي الطفيل عامر بن واثلة فساق حديثا طويال قال أبو الطفيل فيه فأتينا حذيفة وھو 
بالمدائن أخبرنا الحسن بن احمد بن إبراھيم البزار وعثمان بن محمد بن يوسف العالف قاال أنبأنا محمد بن عبد هللا 

ل الفسطاني قال نبأنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال نا أمية بن خالد بن إبراھيم الشافعي قال نبأنا محمد بن الفض
قال نا أبو محصن عن عمرو بن مرة عن أبي الطفيل قال سمعت عليا عليه السالم يقول بمسكن ال أغسل رأسي 

مورد بغسل حتى آتي البصرة فأحرقھا ثم أسوق الناس بعصاي إلى مصر فأتيت أبا مسعود فأخبرته فقال ان عليا 
األمور مواردھا وال تحسنون أن تصدروھا علي ال يغسل رأسه بغسل وال يأتي البصرة وال يحرقھا وال يسوق الناس 
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بعصاه إلى مصر علي رجل أصلع رأسه مثل الطست إنما حوله مثل الشعرات أو قال زغيبات أخبرنا أبو سعيد بن 
احمد قال نا خليفة بن خياط قال وأبو الطفيل عامر بن حسنويه قال نا عبد هللا بن محمد بن جعفر قال نا عمر بن 

 واثلة مات بعد المائة 

وأبو جحيفة السوائي واسمه وھب بن عبد هللا ويعرف بوھب الخير رأى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  - ٣٨
الكوفة وابتنى بھا وروى عنه ويقال انه لم يكن بلغ الحلم وقت وفاة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو ممن نزل 

دارا في بني سواء وشھد مع علي يوم النھروان وورد المدائن في صحبته ومات في والية بشر بن مروان على 
الكوفة وروى عنه الحديث ابنه عون بن أبي جحيفة وعلي بن األقمر والحكم بن عتيبة وإسماعيل بن أبي خالد 

عبد الرحمن البكائي بالكوفة قال نا محمد بن عبد هللا بن سليمان  وغيرھم أخبرنا أبو القاسم األزھري قال نا علي بن
الحضرمي قال نا يحيى يعني عبد الحميد الحماني قال نا خالد بن عبد هللا عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال قال 
مة أبو جحيفة قال علي حين فرغنا من الحرورية إن فيھم رجال محدجا ليس في عضده عظم أو عضده حلمة كحل

الثدي عليھا شعرات طوال عقف فالتمسوه فلم يوجد وأنا فيمن يلتمس قال فما رأيت عليا جزع جزعا قط أشد من 
جزعه يومئذ فقالوا ما نجده يا أمير المؤمنين قال ويلكم ما اسم ھذا المكان قالوا النھروان قال كذبتم إنه لفيھم فثورنا 

لمؤمنين ما نجده قال ويلكم ما اسم ھذا المكان قالوا النھروان قال صدق هللا القتلى فلم نجده فعدنا إليه فقلنا يا أمير ا
ورسوله وكذبتم إنه لفيھم فالتمسوه فالتمسناه في ساقية فوجدناه فجئنا به فنظرت إلى عضده ليس فيھا عظم وعليھا 

 حلمة كحلمة ثدي المرأة عليھا شعرات طوال عقف 

زھرة وھو خالد بن عرفطة بن أبرھة بن سنان بن صفي وقيل صيفي بن وخالد بن عرفطة العذري حليف بني  - ٣٩
العيلة بن عبد هللا بن غيالن وقيل عيالن بعين غير معجمة بن اسلم بن حزاز بن كاھل بن عذرة بن سعد بن زيد بن 
ي ليث بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان صحب النب

صلى هللا عليه و سلم وروى عنه وشھد فتح المدائن وواله سعد قتال الفرس يوم القادسية أخبرنا بن الفضل قال أنبأنا 
عبد هللا بن جعفر قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال نبأنا أبو نعيم قال نبأنا محمد بن سليمان األصبھاني قال نبأنا يونس 

لجدلية قالت لما قدم معاوية يعني الكوفة فنزل النخيلة دخل من باب الفيل بن أبي النعمان عن أم حكيم بنت عمرو ا
وخالد بن عرفطة يحمل راية معاوية حتى ركزھا في المسجد قال الشيخ أبو بكر حدث عن خالد بن عرفطة مسلم 

 مواله وعبد هللا بن يسار وأبو عثمان النھدي 

ئن ونزل بالد الشام له عن النبي صلى هللا عليه و سلم وضرار بن الخطاب الفھري الشاعر حضر فتح المدا -  ٤٠
رواية أخبرنا بن بشران قال أنبأنا الحسين بن صفوان قال نا بن أبي الدنيا قال نا محمد بن سعد قال في تسمية من 
أسلم من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعد فتح مكة ضرار بن الخطاب بن مرداس بن حبيب بن عمرو 

بير بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فھر وكان فارس قريش وشاعرھم قال غير بن سعد ھو ضرار بن بن ك
 الخطاب بن مرداس بن كبير بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فھر 

مدائن وسليمان بن صرد بن الجون الخزاعي يكنى أبا المطرف نزل الكوفة وابتنى بھا دارا في خزاعة وورد ال - ٤١
وبغداد وحضر صفين مع علي وقتل يوم عين الوردة بالجزيرة وكان يومئذ أمير التوابين الذين طلبوا بدم الحسين بن 
علي فقتلھم أھل الشام أنبأنا علي بن محمد بن عيسى البزار قال نبأنا محمد بن عمر بن سلم الحافظ قال حدثني أحمد 

بن مدرار قال نبأنا عمي طاھر قال نبأنا سيف بن عميرة عن سلم بن  بن زياد بن عجالن قال نبأنا الحسن بن جعفر
عبد الرحمن عن زاذان قال وقفت مع سليمان بن صرد ونحن نسير على موضع فقال لي يا زاذان اما تراه قلت بلى 

قطربل قال الحمد  الذي مكن خيل المسلمين منه قال سلم قلت لزاذان وأين الموضع قال صراتكم ھذه التي بين 
والمدائن أخبرنا عبيد هللا بن عمر الواعظ قال حدثني أبي قال نبأنا محمد بن إبراھيم قال نبأنا محمد بن جرير عن 
رجاله قال وسليمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون وھو عبد العزى بن منقذ بن ربيعة بن اسرم بن ضبيس بن 

بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف حرام بن حبشية بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة 
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بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن األزد ويكنى أبا مطرف أسلم وصحب النبي صلى هللا عليه و سلم وكان اسمه 
يسارا فلما اسلم سماه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سليمان وكانت له سن عالية وشرف في قومه ونزل الكوفة 

نزلھا المسلمون وشھد مع علي صفين وكان فيمن كتب إلى الحسين بن علي عليھما السالم يسأله قدوم الكوفة  حين
فلما قدمھا ترك القتال معه فلما قتل الحسين ندم ھو والمسيب بن نجية الفزاري وجميع من خذله فلم يقاتل معه ثم 

بدمه فعسكروا بالنخيلة مستھل شھر ربيع األخر سنة خمس  قالوا ما لنا توبة مما فعلنا إال أن نقتل أنفسنا في الطلب
وستين وولوا أمرھم سليمان بن صرد وخرجوا إلى الشام في الطلب بدم الحسين فسموا التوابين وكانوا أربعة آالف 
فقتل سليمان بن صرد في ھذه الوقعة رماه يزيد بن الحصين بن نمير بسھم فقتله وحمل رأسه وراس المسيب بن 

 إلى مروان بن الحكم وكان سليمان يوم قتل بن ثالث وتسعين سنة نجية 

وحبيب بن ربيعة والد أبي عبد الرحمن السلمي ورد المدائن في حياة حذيفة بن اليمان أخبرنا محمد بن الحسين  -  ٤٢
عطاء بن  األزرق قال أنبأنا احمد بن كامل القاضي قال نا احمد بن سعيد لجمال قال نا قبيصة قال نا سفيان عن

السائب عن أبي عبد الرحمن قال جمعت مع حذيفة بالمدائن فسمعته يقول إن هللا تعالى يقول اقتربت الساعة وانشق 
القمر أال وان القمر انشق على عھد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وان الساعة اقتربت أال إن المضمار اليوم 

ل إنك لغافل حتى سمعته يقول السابق من سبق إلى الجنة أخبرنا والسبق غدا قال فقلت ألبي غدا تجري الخيل قا
الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي الحراني قال نا محمد بن سعيد بن ھالل الرسعني 

قال نا محمد بن قال نا المعافى قال نا زھير وأخبرنا أبو القاسم األزھري واللفظ له قال أنبأنا علي بن عمر الحافظ 
مخلد قال نا أبو إبراھيم احمد بن سعد بن إبراھيم الزھري قال نا عمرو بن خالد قال نا زھير قال نبأ أبو إسحاق عن 
عبد هللا بن حبيب أبي عبد الرحمن قال والدي علمني القرآن وكان من أصحاب محمد صلى هللا عليه و سلم شھد معه 

نبأنا محمد بن عدي بن رخر البصري في كتابه قال نا عبد هللا بن محمد بن  أخبرنا علي بن أبي علي المعدل قال
 األشعر قال نا محمد بن إسماعيل البخاري قال واسم أبي عبد الرحمن عبد هللا بن حبيب السلمي كوفي وألبيه صحبة 

ا عليھا أنا أبو عبد هللا والسائب بن األقرع الثقفي واله عمر قبض االخماس من غنائم الفرس وورد المدائن والي - ٤٣
الحسن بن شجاع الصوفي أنا محمد بن احمد بن الحسن الصواف نا محمد بن عبدوس السراج ومحمد بن عثمان بن 
أبي شيبة قاال ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن محمد بن عبد هللا ان عمر استعمل 

في مخلفته وأنا على بن محمد بن عبد هللا المعدل واللفظ له أنا عثمان بن احمد  السائب بن األقرع على المدائن فبينا
الدقاق ثنا محمد بن البراء ثنا القاسم بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن أبي عون محمد بن عبد هللا 

شير بأصبعه إلى موضع فوقع الثقفي عن السائب بن األقرع انه كان جالسا في إيوان كسرى قال فنظرت إلى انسان ي
في روعي انه يشير إلى كنز فاحتفرت ذلك الموضع فاستجمعت كنزا عظيما وكتبت إلى عمر أخبره ان ھذا شيء 
افاء هللا علي دون المسلمين فكتب إلى عمر أنك أمير من امراء المسلمين فاقسمه بين المسلمين أنا محمد بن الحسن 

اتي ثنا أبو احمد بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال السائب بن األقرع القطان أنا علي بن إبراھيم المدي
 الثقفي أدرك النبي صلى هللا عليه و سلم ومسح رأسه بيده نسبه أبو إسحاق الھمداني 

ويزيد بن نويرة ورد المدائن وقتل مع علي بن أبي طالب يوم النھروان أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أنبأنا  -  ٤٤
الحسين بن ھارون الضبي قال أنبأنا احمد بن محمد بن سعيد ان جعفر بن محمد بن عمرو الخشاب أخبرھم قراءة 
قال حدثني أبي قال نا زيدان بن عمر بن البختري قال حدثني غياث بن إبراھيم عن األجلح بن عبد هللا الكندي قال 

بن عبد هللا بن الحسن يذكرون تسمية من شھد مع  سمعت زيد بن علي وعبد هللا بن الحسن وجعفر بن محمد ومحمد
علي بن أبي طالب من أصحاب رسول هللا هللا صلى هللا عليه و سلم كلھم ذكره عن آبائه وعمن أدرك من أھله 
وسمعته أيضا من غيرھم فسمى جماعة ثم قال ويزيد بن نويرة قتل يوم النھروان وكانت له سابقة مع رسول هللا 

سلم أخبرنا أبو الحسن احمد بن الحسين بن محمد بن عبد هللا بن خلف بن بخيت العكبري قال أنبأنا  صلى هللا عليه و
جدي قال نبأنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراھيم بن حاتم بن إسماعيل المدني قال وأول قتيل قتل من أصحاب علي يوم 

صلى هللا عليه و سلم بالجنة مرتين شھد له يوم النھروان رجل من األنصار يقال له يزيد بن نويرة شھد له رسول هللا 
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أحد فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من جاز التل فله الجنة فقال يزيد بن نويرة يا رسول هللا إنما بيني وبين 
الجنة ھذا التل قال نعم فأخذ يزيد سيفه فضارب حتى جاز التل فقال بن عمر له يا رسول هللا أتجعل لي ما جعلت 

بن عمي يزيد قال نعم فقاتل حتى جاز التل ثم أقبال يختلفان في قتيل قتاله فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لھما ال
كالكما قد وجبت له الجنة ولك يا يزيد على صاحبك درجة قال فشھد يزيد مع علي فكان أول قتيل من أصحاب علي 

 يوم النھروان 

ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى بن ربيعة بن جزي وقيل حزن بن  وعبد هللا ومحمد ابنا بديل بن - ٤٥
عامر بن مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن مزيقياء بن عامر ماء السماء وقد ذكرنا ما 

ن في عسكر وراء ذلك من األسماء في نسب سليمان بن صرد قال الشيخ أبو بكر ورد عبد هللا ومحمد ابنا بديل المدائ
علي حيث سارا إلى صفين وذكر انھما قتال بصفين أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أنبأنا الحسين بن ھارون الضبي 
باألسناد الذي ذكرناه في خبر يزيد بن نويرة عن األجلح بن عبد هللا الكندي عن رجاله الذين ذكر أنھم سموا له من 

 صلى هللا عليه و سلم فذكر أسماء جماعة منھم ثم قال وعبد هللا شھد مع علي بن أبي طالب من أصحاب رسول هللا
بن بديل بن ورقاء ومحمد بن بديل بن ورقاء الخزاعيان قتال بصفين وھما رسوال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 إلى أھل اليمن وكان النبي صلى هللا عليه و سلم كتب إلى أبيھما بديل بن ورقاء 

خباب بن األرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد من بني سعد بن زيد مناة ويقال  وعبد هللا بن - ٤٦
إنه مولى أم أنمار بنت سباع الخزاعية وذكر انه عبد هللا بن خباب ولد في زمان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

ان أخبرنا علي بن طلحة المقرئ قال وكان موصوفا بالخير والصالح والفضل وورد المدائن وقتلته الخوارج بالنھرو
أنبأنا أبو الفتح محمد بن إبراھيم الغازي قال أنبأنا محمد بن محمد بن داود الكرجي قال نا عبد الرحمن بن يوسف بن 
خراش قال عبد هللا بن خباب بن األرت قد أدرك النبي صلى هللا عليه و سلم أخبرنا محمد بن سعيد بن علي بن الفتح 

عمر بن احمد الواعظ قال نا احمد بن محمد بن سعيد قال نا محمد بن احمد بن الحسن القطواني قال نا  قال أنبأنا
جعفر بن عبد هللا بن عمرو بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن خباب بن األرت قال نا أبي قال سمعت أبي يحدث 

ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سماه عبد هللا عن أبيه عن جده محمد بن عبد هللا بن خباب عن عبد هللا بن خباب 
وقال لخباب أبو عبد هللا أخبرني الحسن بن محمد الخالل قال نبأنا عبد العزيز بن أبي صابر الدالل قال نبأنا يحيى 
بن محمد بن صاعد قال نبأنا أبو خيثمة علي بن عمرو بن خالد الحراني بمصر قال حدثني أبي قال نبأنا الحكم بن 
عبدة الشيباني البصري وھو جد الجروي ألمه عن أيوب عن حميد بن ھالل عن أبي األحوص قال كنا مع علي يوم 
النھروان فجاءت الحرورية فكانت من وراء النھر قال وهللا ال يقتل اليوم رجل من وراء النھر ثم نزلوا فقالوا لعلي قد 

أعادوا ھذه المقالة عليه ثالثا كل ذلك يقول لھم علي مثل قوله نزلوا قال وهللا ال يقتل اليوم رجل من وراء النھر ف
األول قال فقالت الحرورية بعضھم لبعض يرى علي انا نخافه فأجازوا فقال علي ألصحابه ال تحركوھم حتى يحدثوا 

ث حدثكه حدثا فذھبوا إلى منزل عبد هللا بن خباب وكان منزله على شط النھر فأخرجوه من منزله فقالوا حدثنا بحدي
أبوك سمعه من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال حدثني أبي انه سمع من رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول 
تكون فتنة القاعد فيھا خير من القائم والقائم فيھا خير من الساعي فقدموه إلى الماء فذبحوه كما تذبح الشاة فسال دمه 

الحكم فسألت أيوب ما أمذقر قال ما اختلط قال وأخرجوا أم ولده فشقوا عما في في الماء مثل الشراك ما أمذقر قال 
بطنھا فأخبر علي بما صنعوا فقال هللا أكبر نادوھم أخرجوا لنا قاتل عبد هللا بن خباب قالوا كلنا قتله فناداھم ثالثا كل 

وھم جميعا فقال علي اطلبوا في القوم ذلك يقولون ھذا القول فقال علي ألصحابه دونكم القوم قال فما لبثوا ان قتل
رجال يده كثدي المرأة فطلبوا ثم رجعوا إليه فقالوا ما وجدنا فقال وهللا ما كذبت وال كذبت وإنه لفي القوم ثالث مرات 
 يجيئونه فيقول لھم ھذا القول ثم قام ھو بنفسه فجعل ال يمر بقتلى جميعا إال بحثھم فال يجده فيھم حتى انتھى إلى حفرة
من األرض فيھا قتلى كثير فأمر بھم فبحثوا فوجد فيھم فقال ألصحابه لوال أن تنتظروا ألخبرتكم بما أعد هللا تعالى 
لمن قتل ھؤالء قال الشيخ أبو بكر ھذا آخر ما انتھى إليه حفظنا وجميع ما أحاط به علمنا من تسمية مشھوري 

لمدائن ولكل واحد منھم عندنا من األخبار ما لو ذكرناه لطال أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الذين وردوا ا
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به الكتاب واتسع فيه الخطاب لكنا سلكنا فيما رسمناه سبيل االختصار اشفاقا على الناظر فيه من االضجار ونسأل هللا 
 التوفيق لما يقرب منه بمنه وفضله ومما ينبغي ان نذكره ھا ھنا 

مرو سكن الكوفة وورد األنبار أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل عياض األشعري وھو عياض بن ع -  ٤٧
قال أنبأنا دعلج بن احمد قال نبأنا أبو عبد هللا البوشنجي قال نبأنا يوسف بن عدي قال نبأنا شريك عن مغيرة عن 

كانوا في زمان  الشعبي قال شھد أو شھدت عيدا باألنبار فقال يعني عياضا األشعري مالي ال أراكم تقلسون وقد
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يفعلونه قال يوسف بن عدي التقليس ان يقعد الجواري والصبيان على أفواه الطرق 
يلعبون بالطبل وغير ذلك أخبرني أبو القاسم األزھري قال أنبأنا الحسين بن عمر الضراب قال نبأنا حامد بن محمد 

ونس قال نبأنا ھشيم عن مغيرة عن الشعبي قال مر عياض األشعري باألنبار بن شعيب البلخي قال نبأنا سريج بن ي
فقال مالي ال أراھم يقلسون فإنه من السنة أخبرنا الحسن بن علي الجوھري قال أنبأنا عيسى بن علي قال نبأنا عبد 

بكر وقد ذكره هللا بن محمد البغوي قال عياض بن عمرو األشعري سكن الكوفة ويشك في صحبته قال الشيخ أبو 
 غير واحد من العلماء في جملة الصحابة وأخرج حديثه في المسند 

ومعاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كالب يكنى أبا عبد  - ٤٨
ام القضية الرحمن وأمه ھند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أسلم وھو بن ثمان عشرة سنة وكان يقول أسلمت ع

ولقيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فوضعت عنده إسالمي واستكتبه النبي صلى هللا عليه و سلم وواله عمر بن 
الخطاب الشام بعد وفاة أخيه يزيد بن أبي سفيان فلم يزل عليھا مدة خالفة عمر وأقره عثمان بن عفان على عمله 

عاوية من الشام إلى العراق فنزل بمسكن ناحية حربي إلى أن وجه ولما قتل علي بن أبي طالب عليه السالم سار م
إليه الحسن بن علي فصالحه وقدم معاوية الكوفة فبايع له الحسن بالخالفة وسمي عام الجماعة أخبرنا الحسين بن 

أنا أبو مسھر عمر بن بزھان الغزال قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال نبأنا عباس بن عبد هللا الترقفي قال نب
قال نبأنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني قال سعيد وكان من 
أصحاب النبي صلى هللا عليه و سلم عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال في معاوية اللھم اجعله ھاديا واھده واھد 

نا احمد بن إبراھيم قال نبأنا أبو احمد الجريري قال نبأنا احمد بن الحارث به أخبرنا الحسن بن محمد الخالل قال نبأ
الخزاز قال نبأنا أبو الحسن المدائني في قصة الحسن بن علي لما بايع له الناس بعد قتل علي قال وأقبل معاوية إلى 

لم يشخص حتى بلغه ان  العراق في ستين الفا واستخلف على الشام الضحاك بن قيس الفھري والحسن مقيم بالكوفة
معاوية قد عبر جسر منبج فعقد لقيس بن سعد بن عبادة على اثنى عشر الفا وودعھم وأوصاھم فأخذوا على الفرات 
وقرى الفلوجة وسار قيس إلى مسكن ثم أتى األخنونية وھي حربي فنزلھا وأقبل معاوية من جسر منبج إلى األخنونية 

... في كل يوم يحضون أھل الشام عند وقت كل صالة فقال بعض شعرائھم فسار عشرة أيام معه القصاص يقصون 
قال ونزل معاوية بإزاء عسكر قيس بن ... في نخل مسكن تتلى حوله السور ... من جسر منبج أضحى غب عاشرة 

أخبرنا سعد وقدم بسر بن أرطاة إليھم فكانت بينھم مناوشة ولم تكن قتلى وال جراح ثم تحاجزوا وساق بقية الحديث 
القاضي أبو بكر احمد بن الحسن الحرشي قال نا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم قال نا محمد بن خالد بن خلي 
الحمصي قال نا بشر بن شعيب بن حمزة عن أبيه عن الزھري قال أخبرني عروة بن الزبير ان المسور بن مخرمة 

جته ثم دعاه فاخاله فقال يا مسور ما فعل طعنك على األئمة أخبره انه قدم وافدا على معاوية بن أبي سفيان فقضى حا
فقال المسور دعنا من ھذا وأحسن فيما قدمنا له قال معاوية ال وهللا لتكلمن بذات نفسك والذي تعيب علي قال المسور 

الح في أمر فلم أترك شيئا أعيبه عليه إال بينته له قال معاوية ال بريء من الذنب فھل تعد يا مسور مالي من اإلص
العامة فان الحسنة بعشر أمثالھا أم تعد الذنوب وتترك الحسنات قال المسور ال وهللا ما نذكر إال ما ترى من ھذه 
الذنوب قال معاوية فانا نعترف  بكل ذنب أذنبناه فھل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تھلكك إن لم 

علك أحق ان ترجو المغفرة مني فوهللا لما الي من اإلصالح أكثر مما يغفرھا هللا قال مسور نعم قال معاوية فما يج
تلي ولكن وهللا ال أخير بين أمرين بين هللا وبين غيره إال اخترت هللا تعالى على ما سواه وإنا على دين يقبل هللا فيه 

ة عملتھا بأضعافھا العمل ويجزي فيه بالحسنات ويجزي فيه بالذنوب إال أن يعفو عمن يشاء فانا احتسب كل حسن
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وأوازي أمورا عظاما ال أحصيھا وال تحصيھا من عمل هللا في إقامة صلوات المسلمين والجھاد في سبيل هللا عز و 
جل والحكم بما انزل هللا تعالى واألمور التي لست تحصيھا وان عددتھا لك فتفكر في ذلك قال المسور فعرفت ان 

ال عروة فلم يسمع المسور بعد ذلك يذكر معاوية إال استغفر له أخبرنا معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر ق
محمد بن احمد بن رزق البزار قال نا أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن يحيى النيسابوري قال نا أبو عمرو أحمد بن 

اوية بن أبي محمد بن احمد الحيري قراءة عليه بمكة قال نا عثمان بن سعيد قال سمعت الربيع بن نافع يقول مع
سفيان ستر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فإذا كشف الرجل الستر اجترىء على ما وراءه وأخبرنا بن 
رزق قال نا أبو الحسين احمد بن عثمان بن يحيى االدمي البزار قال نا محمد بن احمد بن أبي العوام قال نا رباح بن 

فى بن عمران فقال يا أبا مسعود أين عمر بن عبد العزيز من معاوية الجراح الموصلي قال سمعت رجال يسأل المعا
بن أبي سفيان فغضب من ذلك غضبا شديدا وقال ال يقاس بأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أحد معاوية 
بي صاحبه وصھره وكاتبه وأمينه على وحي هللا عز و جل وقد قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم دعوا لي أصحا

وأصھاري فمن سبھم فعليه لعنة هللا والمالئكة والناس أجمعين أخبرنا بن الفضل قال أنبأنا عبد هللا بن جعفر بن 
درستويه قال نا يعقوب بن سفيان قال نا بن بكير عن الليث بن سعد قال بويع معاوية بإيليا في رمضان بيعة الجماعة 

ه البيعة كانت بيعة أھل الشام لمعاوية عند مقتل علي عليه السالم ودخل الكوفة سنة أربعين قال الشيخ أبو بكر ھذ
وذلك في سنة أربعين وأما دخوله الكوفة واتفاقه مع الحسن بن علي عليھما السالم فإنما كان ذلك في سنة إحدى 

كر بن أبي وأربعين أخبرنا علي بن احمد بن عمر المقرئ قال أنبانا علي بن احمد بن أبي قيس الرفا قال نا أبو ب
الدنيا قال نا سعيد بن يحيى عن عبد هللا بن سعيد عن زياد بن عبد هللا عن بن إسحاق قال بويع معاوية بالخالفة في 
شھر ربيع األول سنة إحدى وأربعين أخبرنا بن الفضل قال أنبانا عبد هللا بن جعفر قال نا يعقوب بن سفيان قال نبأنا 

يث قال توفي معاوية في رجب ألربع ليال خلت منه سنة ستين فكانت مدة خالفته يحيى بن عبد هللا بن بكير عن الل
عشرين سنة وخمسة أشھر أخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال نا محمد بن علي بن إبراھيم بن خمي قال نا محمد بن 

رير البجلي أنه شاذان الجوھري قال نا عمرو بن حكام قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن ج
سمع معاوية يخطب فقال توفي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وھو بن ثالث وستين وأبو بكر وھو بن ثالث وستين 

 وعمر وھو بن ثالث وستين وأنا بن ثالث وستين ولكنه عمر بعدھا حتى بلغ الثمانين 

دمشق وورد العراق في صحبة معاوية  وبسر بن أرطاة ويقال بشر بن أرطاة أبو عبد الرحمن العامري نزل - ٤٩
بن أبي سفيان وقد ذكرنا ذلك ولبسر عن النبي صلى هللا عليه و سلم رواية غير أنھا يسيرة أخبرنا أبو القاسم علي بن 
الفضل بن طاھر بن الفرات المقرئ إمام الجامع بدمشق قال أنبأنا عبد الوھاب بن الحسن بن الوليد الكالبي قال أنبانا 

حسن احمد بن عمير بن يوسف قال سمعت محمود بن إبراھيم بن سميع يقول وبسر بن أرطأة من بني عامر بن أبو ال
لؤي يكنى أبا عبد الرحمن واسم أبي أرطاة عمير بن عويمر بن عمران قال أبو الحسن احمد بن عمير حدثني بكار 

جده بسر بن عمير بن أرطاة بن عويمر بن بن عبد هللا بن بسر وسألته عن اسم أبي أرطاة فحدثني عن أبيه بنسب 
عمران قال وبسر يكنى أبا عبد الرحمن أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه األصبھاني قال أنبانا عبد هللا بن محمد بن جعفر 
قال نا عمر بن احمد األھوازي قال نا خليفة بن خياط قال وبسر بن أرطأة ويقال بن أبي أرطأة بن أبي عويمر بن 

لحليس بن سيار بن نزار بن معيص بن عامر بن لؤي أتى الشام واليمن ومات بالمدينة وقد خرف وله عمران بن ا
 بالبصرة دار مات في والية عبد الملك بن مروان 

وقال الشيخ أبو بكر وكنا لما شرحنا خبر ورود عبد الرحمن بن سمرة المدائن تضمن القول بأن عبد هللا بن  - ٥٠
بن علي عليھما السالم من المدائن إلى معاوية وعبد هللا ھذا ولد على عھد رسول هللا  الحارث كان رسول الحسن

صلى هللا عليه و سلم ويقال إن النبي صلى هللا عليه و سلم تفل في فيه ودعا له وھو عبد هللا بن الحارث بن نوفل بن 
مه ھند بنت أبي سفيان صخر بن الحارث بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف ويكنى أبا محمد ويلقب ببه وأ

حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وقد صحب عبد هللا بن الحارث عمر بن الخطاب وروى عنه وعن 
عثمان بن عفان أيضا وكان من أفاضل المسلمين تحول إلى البصرة فسكنھا وبنى بھا دارا ولما كان أيام مسعود بن 
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واختلف الناس بينھم اجمعوا أمرھم فولوا عبد هللا بن الحارث صالتھم  عمرو وخرج عبيد هللا بن زياد عن البصرة
وفيئھم وكتبوا بذلك إلى عبد هللا بن الزبير وقالوا إنا قد رضينا به فاقره بن الزبير على البصرة فلم يزل عامال عليھا 

الفضل القطان قال أنبأنا سنة ثم عزله وخرج عبد هللا بن الحارث إلى عمان فمات بھا أخبرنا محمد بن الحسين بن 
عبد هللا بن جعفر قال نا يعقوب بن سفيان قال حدثني خالد بن أسلم قال نا النضر بن شميل قال نبأنا الربيع بن مسلم 
قال نبأنا عمرو بن دينار قال قدم عبد هللا بن الحارث حاجا فأتى بن عمر فسلم والقوم جلوس فلم يره بش به كما كان 

عبد الرحمن أما تعرفني قال بلى الست ببه قال فشق ذلك عليه وتضاحك القوم ففطن عبد هللا بن عمر يفعل فقال يا أبا 
ألنكحن ببه ... فقال إن الذي قلت ال بأس به ليس يعيب الرجل إنما كان غالما خادرا وكانت أمه تنزيه أو تنبزه تقول 

ال يعقوب وھذا عبد هللا بن الحارث بن نوفل بن ق... تحب أھل الكعبة ... مكرمة محبه ... ... جارية خدبه ... 
الحارث بن عبد المطلب الھاشمي كان بقي أھل البصرة بعد موت يزيد بن معاوية بال أمير فاصطلح عليه أھل 
البصرة وكان ظاھر الصالح وله رضا في العامة وأراده أھل البصرة على التعسف لصالح البلد فعزل نفسه وقعد 

ي بن احمد الرزاز قال أنبأنا محمد بن احمد بن الحسن الصواف قال نا بشر بن موسى قال نا أبو في منزله أخبرنا عل
حفص عمرو بن علي قال ومات عبد هللا بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب سنة أربع وثمانين قال الشيخ أبو بكر 

العلم فبدأنا بذكر الصحابة مفردا عمن لم تخل بلد المدائن فيما مضى من أھل الفضل وقد كان به جماعة ممن يذكر ب
سواھم وأما التابعون ومن بعدھم فانا سنورد أسماءھم في جملة البغداديين عند وصولنا إلى ذكر كل واحد منھم إن 
شاء هللا تعالى وھذه تسمية الخلفاء واالشراف والكبراء والقضاة والفقھاء والمحديثين والقراء والزھاد والصلحاء 

الشعراء من أھل مدينة السالم الذين ولدوا بھا أو بسواھا من البلدان ونزلوھا وذكر من انتقل منھم عنھا والمتأدبين و
ومات ببلدة غيرھا ومن كان بالنواحي القريبة منھا ومن قدمھا من غير أھلھا وما انتھى إلى من معرفة كناھم 

م وتاريخ وفاتھم وبيان حاالتھم وما حفظ فيھم وأنسابھم ومشھور مآثرھم وأحسابھم ومستحسن اخبارھم ومبلغ أعمارھ
من األلفاظ عن أسالف أئمتنا الحفاظ من ثناء ومدح وذم وقدح وقبول وطرح وتعديل وجرح جمعت ذلك كله وألفته 
أبوابا مرتبة على نسق حروف المعجم من أوائل أسمائھم وبدأت منھم بذكر من اسمه محمد تبركا برسول هللا صلى 

م ثم أتبعته بذكر من ابتدأ اسمه حرف األلف وثنيت بحرف الباء ثم ما بعدھا من الحروف على ترتيبھا هللا عليه و سل
إلى آخرھا ليسھل إدراك ذلك على طالبيه وتقرب معرفته من مبتغيه فاني رأيت الكتاب الكثير اإلفادة المحكم اإلجادة 

وضعه ويذھب بطلبه زمانه فيتركه وبه حاجة إليه ربما أريد منه الشيء فيعمد من يريده إلى إخراجه فيغمض عنه م
وافتقار إلى وجوده ولم اذكر من محدثي الغرباء الذين قدموا مدينة السالم ولم يستوطنوھا سوى من صح عندي أنه 
روى العلم بھا فأما من وردھا ولم يحدث بھا فاني اطرحت ذكره واھملت امره لكثرة أسمائھم وتعذر إحصائھم غير 

عددھم عظيم عند أھل العلم محلھم ثبت عندي ورودھم مدينتنا ولم أتحقق تحديثھم بھا فرأيت أن ال أخلى نفر يسير 
كتابي من ذكرھم لرفعة اخطارھم وعلو أقدارھم وكل من تقدمت وفاته بدأت بذكره دون غيره ممن مات بعده وإن 

اب فارتب أصحابھا على توالي حروف كان المتأخر أكبر سنا وأعال إسنادا إال أن تتسع ترجمة في بعض األبو
المعجم من أوائل تسمية اآلباء ومن شذ عني معرفة تاريخ وفاته ذكرته في أثناء أھل طبقته ممن عاصره ونسأل هللا 
أن يعصمنا من الخطأ والزلل ويوفقنا لصالح القول والعمل إنه لطيف خبير وھو على كل شيء قدير أخبرنا أبو 

عبد العزيز البزار بھمذان قال سمعت أبا الفضل صالح بن احمد بن محمد التميمي منصور محمد بن عيسى بن 
الحافظ يقول ينبغي لطالب الحديث ومن عني به أن يبدأ بكتب حديث بلده ومعرفة أھله وتفھمه وضبطه حتى بعلم 

ما وحديثا ثم يشتغل صحيحه وسقيمه ويعرف أھل التحديث به وأحوالھم معرفة تامة إذا كان في بلده علم وعلماء قدي
 بعد بحديث البلدان والرحلة فيه 

 باب ذكر من اسمه محمد وابتداء اسم أبيه حرف األلف 

محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار وقيل بن يسار بن كوتان المديني مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن  -  ٥١
ا في مدينة السالم من أھلھا والواردين إليھا أكبر عبد مناف قال الشيخ أبو بكر لم ار في جملة المحمديين الذين كانو

سنا وأعلى إسنادا وأقدم موتا منه ولھذه األسباب المجتمعة فيه افتتحت كتابي بتسميته وأتبعته بمن يلحق به من أھل 
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نا ترجمته ولوال ذلك لكان أولى األشياء تقديم ترجمة محمد بن احمد على ما عداھا من األسماء اقتداء بما رسمه ل
أئمة شيوخنا وهللا ولي عصمتنا وتوفيقنا ومحمد بن إسحاق يكنى أبا بكر وقيل أبا عبد هللا وله اخوان ھما أبو بكر 
وعمر ابنا إسحاق رأى محمد أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وسمع القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وأبان بن 

أبي طالب وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وعبد عثمان بن عفان ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
الرحمن بن ھرمز األعرج ونافعا مولى عبد هللا بن عمر ومحمد بن مسلم بن شھاب الزھري وغيرھم وكان عالما 
بالسير والمغازي وأيام الناس وأخبار المبتدأ وقصص األنبياء وحدث عنه أئمة العلماء منھم يحيى بن سعيد 

ن سعيد الثوري وبن جريج وشعبة بن الحجاج وجرير بن حازم والحمادان بن سلمة وبن زيد األنصاري وسفيان ب
وإبراھيم بن سعد الزھري وشريك بن عبد هللا النخعي وسفيان بن عيينة ومن بعدھم وكان بن إسحاق قدم بغداد 

في االحكام قوم من أھل العلم فنزلھا حتى مات بھا ودفن بمقبرة الخيزران في الجانب الشرقي منھا وقد احتج بروايته 
وصدف عنھا آخرون وأنا ذاكر ما حفظت من قول العلماء في عدالته واختالفھم في االحتجاج بروايته والمشھور من 
تاريخ وفاته بعون هللا ومشيئته أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بنيسابور قال سمعت 

األصم يقول سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول محمد  أبا العباس محمد بن يعقوب
بن إسحاق مولى قيس بن مخرمة أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي البزار قال نا عمر بن محمد بن 

قال أنبأنا مؤرج بن  سيف الكاتب قال نا محمد بن العباس اليزيدي قال حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد اليزيدي عمي
عمرو أبو فيد السدوسي قال ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة مولى لبني قيس بن مخرمة بن المطلب أخبرنا محمد 
بن الحسين بن الفضل القطان قال أنبانا عبد هللا بن جعفر بن درستويه النحوي قال نا يعقوب بن سفيان قال محمد بن 

رسي حدثني أبو القاسم األزھري قال نا محمد بن العباس الخزاز قال نا بدر إسحاق بن يسار صاحب السيرة مولى فا
بن الھيثم القاضي إمالء قال محمد بن إسحاق قالوا ھو محمد بن إسحاق بن يسار بن كوتان وله أخ يقال له عمر بن 

سي قال أنبأنا أبو إسحاق وموسى بن يسار الذي يروي عن أبي ھريرة عمھما أخبرنا عبيد هللا بن أبي الفتح الفار
الحسن الدارقطني قال وبن إسحاق صاحب المغازي ھو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار وكان خيار لقيس بن 
مخرمة بن المطلب بن عبد مناف قال ذلك الھيثم بن عدي وأبو الحسن المدائني أخبرنا القاضي أبو عبد هللا الحسين 

لوراق الرازي قال نبأنا محمد بن الحسين الزعفراني قال نبأنا احمد بن بن علي الصيمري قال نبأنا علي بن الحسين ا
زھير قال نبأنا مصعب بن عبد هللا قال يسار مولى عبد هللا بن قيس بن مخرمة بن المطلب جد محمد بن إسحاق 

برنا صاحب المغازي من سبي عين التمر وھو أول سبي دخل المدينة من العراق االختالف في كنية بن إسحاق أخ
أبو الحسين علي بن محمد بن عبد هللا بن بشران المعدل قال أنبانا عثمان بن احمد الدقاق قال قرئ على أبي الحسن 
محمد بن احمد بن البراء وأنا حاضر ح وأخبرنا أبو الفتح منصور بن ربيعة بن احمد الزھري الخطيب بالدينور قال 

ا احمد بن يحيى بن الجارود قاال قال علي بن المديني محمد بن إسحاق أنبأنا علي بن احمد بن علي بن راشد قال أنبان
بن يسار يكنى أبا بكر أخبرنا بن الفضل القطان قال نا علي بن إبراھيم المستملي قال نا أبو احمد محمد بن سليمان 

برنا أبو حازم عمر بن فارس الدالل قال نا محمد بن إسماعيل البخاري قال محمد بن إسحاق مديني كنيته أبو بكر أخ
بن احمد بن إبراھيم العبدوي بنيسابور قال سمعت محمد بن عبد هللا الجوزقي يقول أنبانا مكي بن عبدان قال سمعت 
مسلم بن الحجاج يقول محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر أخبرنا الحسين بن علي الجوھري قال أنبأنا محمد بن 

ر بن محمد بن المنادى قال محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر أخبرنا أبو سعيد العباس الخزاز قال أنبأنا احمد بن جعف
الحسن بن محمد بن عبد هللا بن حسنويه الكاتب بأصبھان قال أنبأنا أبو محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان 

أنا محمد بن احمد بن إسحاق قال نبأنا عمر بن احمد األھوازي ثم أخبرنا محمد بن أبي علي األصبھاني ببغداد قال أنب
الشاھد باألھواز قال نا عمر بن احمد قال نا خليفة بن خياط قال محمد بن إسحاق بن يسار يكنى أبا عبد هللا أخبرنا 
بن بشران قال أنبأنا الحسين بن صفوان البرذعي قال نا عبد هللا بن محمد بن أبي الدنيا قال نا محمد بن سعد قال 

سار يكنى أبا عبد هللا أخبرني أبو القاسم األزھري قال نا عبد الرحمن بن عمر الخالل قال نا محمد بن إسحاق بن ي
محمد بن احمد بن يعقوب بن شيبة قال نا جدي قال محمد بن إسحاق بن يسار يكنى أبا عبد هللا تسمية قدماء شيوخ 

ن محمد بن عبد هللا بن مھدي البزار بن إسحاق الذين أدركھم وبعض حكاياته عنھم أخبرنا أبو عمر عبد الواحد ب
إجازة قال أنبأنا محمد بن احمد بن يعقوب بن شيبة ثم أخبرني األزھري قراءة قال نا عبد الرحمن بن عمر الخالل 
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قال نا محمد بن احمد بن يعقوب قال نا جدي قال حدثني إسحاق بن إبراھيم ختن سلمة قال نا سلمة قال حدثني محمد 
ت أنس بن مالك عليه عمامة سوداء والصبيان يشتدون ويقولون ھذا رجل من أصحاب النبي بن إسحاق قال رأي

صلى هللا عليه و سلم ال يموت حتى يلقى الدجال أخبرنا علي بن محمد بن الحسين الدقاق قال قرأنا علي الحسين بن 
أبو داود المباركي قال نا أبو ھارون الضبي عن أبي العباس احمد بن محمد بن سعيد قال نا احمد بن زھير قال نا 

شھاب قال قيل لمحمد بن إسحاق أدركت سعيد بن المسيب قال أدركته وأنا غالم أخبرنا أبو الحسين محمد بن احمد 
بن رزق البزار قال أنبانا احمد بن سلمان النجاد وأخبرني أبو محمد عبد هللا بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال 

 بن إبراھيم الشافعي قاال حدثنا جعفر بن محمد بن األزھر قال نا بن الغالبي قال سألت يحيى أنبانا محمد بن عبد هللا
بن معين عن محمد بن إسحاق فقال كان ثقة وكان حسن الحديث فقلت إنھم يزعمون انه رأى سعيد بن المسيب فقال 

ألصم يقول سمعت العباس بن محمد إنه لقديم أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب ا
الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول قد سمع محمد بن إسحاق من أبان بن عثمان وسمع من عطاء وسمع من 
أبي سلمة بن عبد الرحمن وسمع أيضا من القاسم بن محمد قال الشيخ الحافظ أبو بكر قال لنا أبو سعيد في موضع 

يقول سمعت يحيى يقول قد سمع محمد بن إسحاق من القاسم بن محمد وسمع  آخر سمعت األصم يقول سمعت العباس
من مكحول وسمع من عبد الرحمن بن األسود أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري قال أنبأنا أبو بكر الشافعي قال نا 

برش قال حدثني جعفر بن محمد بن األزھر قال نا بن الغالبي قال نا يحيى بن معين قال نبأنا سلمة بن الفضل األ
محمد بن إسحاق قال رأيت سالم بن عبد هللا بن عمر يلبس الصوف وكان علج الخلق يعالج بيديه ويعمل أخبرنا أبو 
سعيد الصيرفي قال نا محمد بن يعقوب األصم قال نا عبد هللا بن أحمد بن حنبل قال نا أبي قال نا إسحاق بن إبراھيم 

ل حدثني محمد بن إسحاق قال رأيت أبا سلمة بن عبد الرحمن يأخذ بيد الصبي الرازي قال نبأنا سلمة بن الفضل قا
من الكتاب فيذھب به إلى البيت فيملي عليه الحديث يكتب له مناقب بن إسحاق ومعرفة حاله أخبرنا أبو الحسين 

حدثني حمويه بن محمد بن أحمد بن محمد بن شاذة األصبھاني بھا قال نا عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان قال 
أبي شداد قال سمعت إبراھيم بن الحسين قال سمعت علي بن المديني يقول وأخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن 
عالن الشروطي قال نبأنا أبو الفتح محمد بن الحسين األزدي الحافظ قال حدثني ھارون بن عيسى قال نبأنا أبو قالبة 

ديني يقول مدار حديث رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على ستة فذكرھم عبد الملك بن محمد قال سمعت علي بن الم
ثم قال فصار علم السنة عند اثنى عشر أحدھم بن إسحاق ھذا لفظ حديث األصبھاني وحديث الشروطي بمعناه غير 

صري قال أنه قال ثالثة عشر أحدھم بن إسحاق أخبرنا بن بشران قال أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن احمد الم
نبأنا عبد هللا بن أبي مريم قال نبأنا نعيم بن حماد قال نبأنا سفيان بن عيينة قال رأيت الزھري أتاه محمد بن إسحاق 
فاستبطأه فقال أين كنت فقال له محمد بن إسحاق وھل يصل إليك أحد مع حاجبك قال فدعا حاجبه فقال له ال تحجبه 

ذلي سمعت الزھري يقول ال يزال بالمدينة علم جم ما كان فيھم بن إسحاق إذا جاء قال بن عيينة قال أبو بكر الھ
أخبرنا أبو بكر احمد بن محمد بن احمد بن غالب الخوارزمي البرقاني قال قرأت على أبي العباس بن حمدان حدثكم 

لمدينة علم ما بقي تميم بن محمد قال نا أبو كريب قال نا بن إدريس عن سفيان بن عيينة قال قال الزھري ال يزال با
وذكر بن إسحاق أخبرنا علي بن احمد بن عمر المقرئ قال أنبانا محمد بن عبد هللا الشافعي أن معاذ بن المثنى حدثھم 
قال نبأنا علي بن المديني قال سمعت سفيان يقول قال بن شھاب وسئل عن مغازيه فقال ھذا أعلم الناس بھا يعني بن 

أنا محمد بن العباس الخزاز قال أنبأنا إبراھيم بن محمد بن أحمد الفشني قدم علينا إسحاق أخبرني األزھري قال نب
قال نبأنا أبو الفضل العباس بن عزير القطان المروزي قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال سمعت محمد بن 

ا الصيمري قال نبأنا إدريس الشافعي يقول من أراد أن يتبحر في المغازي فھو عيال على محمد بن إسحاق أخبرن
علي بن الحسن الرازي قال نبأنا محمد بن الحسين الزعفراني قال نبأنا احمد بن زھير قال سألت يحيى بن معين عن 
محمد بن إسحاق فقال قال عاصم بن عمر بن قتادة ال يزال في الناس علم ما عاش محمد بن إسحاق وقال أحمد بن 

أبا معاوية يقول كان بن إسحاق من أحفظ الناس وكان إذا كان عند  زھير حدثنا ھارون بن معروف قال سمعت
الرجل خمسة أحاديث أو أكثر جاء فاستودعھا محمد بن إسحاق وقال احفظھا علي فان نسيتھا كنت قد حفظتھا علي 

ي قال أخبرنا الحسن بن علي الجوھري قال أنبأنا محمد بن العباس الخزاز قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الزھر
نبأنا احمد بن سعد الزھري وأخبرنا أبو القاسم ھبة هللا بن الحسن بن منصور الطبري قال أنبانا عبد الرحمن بن عمر 
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قال أنبأنا احمد بن محمد بن أبي سعيد قال نبأنا احمد بن سعد قال نبأنا بن نفيل قال نبأنا عبد هللا بن فايد قال كنا إذا 
في فن من العلم قضى مجلسه في ذلك الفن أخبرنا أبو محمد عبيد هللا بن الحسين  جلسنا إلى محمد بن إسحاق فأخذ

بن نصر العطار قال نبأنا علي بن عمر الحافظ قال نبأنا يزداد بن عبد الرحمن الكاتب قال نبأنا عبد هللا بن شبيب قال 
ن إسحاق الخروج إلى العراق قال حدثني إبراھيم بن يحيى بن محمد بن ھانئ الشجري عن أبيه قال لما أراد محمد ب

له رجل من أصحابه إني أحسب السفر غدا خسيسة يا أبا عبد هللا وكان بن إسحاق قد رق فقال بن إسحاق وهللا ما 
أخالقنا بخسيسة ولربما قصر الدھر باع الكريم أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أنبانا أبو أحمد الحسين بن علي التميمي 

انة يعقوب بن إسحاق قال نبأنا عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مھران أبو الحسن الميموني قال نبأنا أبو عو
قال نبأنا أبو عبد هللا يعني أحمد بن حنبل بحديث استحسنه عن محمد بن إسحاق فقلت له يا أبا عبد هللا ما أحسن ھذه 

ري قال نبأنا عبيد هللا بن عثمان بن يحيى قال القصص التي يجيء بھا بن إسحاق فتبسم إلى متعجبا أخبرنا األزھ
سمعت حامدا أبا علي الھروي يقول سمعت الحسن بن محمد المؤدب قال سمعت عمارا يقول دخل محمد بن إسحاق 
على المھدي وبين يديه ابنه فقال له أتعرف ھذا يا بن إسحاق قال نعم ھذا بن أمير المؤمنين قال اذھب فصنف له 

 تعالى آدم عليه السالم إلى يومك ھذا قال فذھب فصنف له ھذا الكتاب فقال له لقد طولته يا بن كتابا منذ خلق هللا
إسحاق اذھب فاختصره قال فذھب فاختصره فھو ھذا الكتاب المختصر والقى الكتاب الكبير في خزانة أمير المؤمنين 

القراطيس ثم صير القراطيس لسلمة يعني  قال الحسن وسمعت أبا الھيثم يقول صنف محمد بن إسحاق ھذا الكتاب في
بن الفضل فكانت تفضل رواية سلمة على رواية غيره لحال تلك القراطيس قال الشيخ أبو بكر ھكذا قال ھذا الراوي 
دخل بن إسحاق على المھدي وبين يديه ابنه وفي ذلك عندي نظر ولعله أراد أن يقول دخل على المنصور وبين يديه 

ذلك اشبه بالصواب وهللا أعلم أخبرنا البرقاني قال أنبانا أبو عبد هللا محمد بن الحسن السراجي المھدي ابنه ألن 
السروي قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال نبأنا صالح بن أحمد قال نبأنا علي قال سمعت سفيان وسئل عن 

حاق منذ بضع وسبعين سنة وما يتھمه أحد محمد بن إسحاق قيل له لم يرو أھل المدينة عنه قال سفيان جالست بن إس
من أھل المدينة وال يقول فيه شيئا قلت لسفيان كان بن إسحاق جالس فاطمة بنت المنذر فقال أخبرني بن إسحاق أنھا 
حدثته وأنه دخل عليھا أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال نبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم 

أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بدمشق قال نبأنا أحمد بن خالد الوھبي قال نبأنا محمد بن إسحاق عن  قال نبأنا
فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت سمعت امرأة وھي تسأل النبي صلى هللا عليه و سلم فقالت إن لي 

بما لم يعط كالبس ثوبي زور قال المؤلف  ضرة وإني أستشبع من زوجي بما لم يعطنيه ألغيظھا بذلك قال المستشبع
فاطمة بنت المنذر ھي زوجة ھشام بن عروة بن الزبير وكان ھشام ينكر على بن إسحاق روايته عنھا ويقول لقد 
دخلت بھا وھي بنت تسع سنين وما رآھا مخلوق حتى لحقت با عز و جل أخبرنا أبو نعيم احمد بن عبد هللا بن 

بأصبھان قال نا أبو علي محمد بن احمد بن الحسن قال نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال  احمد بن إسحاق الحافظ
نا علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت ھشام بن عروة عن محمد بن إسحاق فقلت كان يدخل على 

اإلسناد فقال فيه قلت لھشام بن فاطمة بنت المنذر فقال أھو كان يصل إليھا وأخبرناه أبو نعيم في موضع آخر بھذا 
عروة إن بن إسحاق يحدث عن فاطمة بنت المنذر فقال وھو كان يصل إليھا أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن 
عثمان السواق قال نبأنا عيسى بن حامد الرخجي قال نبأنا ھيثم بن خلف الدوري قال نبأنا احمد بن إبراھيم قال نبأنا 

سة قال حدثني من سمع ھشام بن عروة وقيل له إن بن إسحاق يحدث بكذا وكذا عن فاطمة أبو داود صاحب الطيال
فقال كذب الخبيث أخبرنا علي بن طلحة بن محمد المقرئ قال أنبأنا أبو الفتح محمد بن إبراھيم الطرسوسي قال أنبأنا 

ن سعيد القطان قال سمعت محمد بن داود الكرجي قال نبأنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال وروى يحيى ع
ھشام بن عروة وذكر محمد بن إسحاق فقال العدو هللا الكذاب يروى عن امرأتي من أين رآھا أخبرنا الحسن بن أبي 
بكر قال أنبأنا محمد بن احمد بن الحسن بن الصواف قال نبأنا عبد هللا بن احمد قال نبأنا أبو بكر بن خالد قال سمعت 

ھشام بن عروة يقول يحدث بن إسحاق عن امرأتي فاطمة بنت المنذر وهللا إن رآھا قط  يحيى بن سعيد يقول سمعت
قال عبد هللا بن احمد فحدثت أبي بحديث بن إسحاق فقال وما ينكر ھشام لعله جاء فاستأذن عليھا فأذنت له أحسبه قال 

قال أنبأنا الحسين بن علي التميمي  ولم يعلم وكان مالك بن أنس يسيء القول في بن إسحاق أخبرنا أبو بكر البرقاني
قال نبأنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال نبأنا الميموني قال سمعت أبا الوليد ھشام بن عبد الملك يقول كان مالك بن 
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أنس سيء الرأي في بن إسحاق أخبرني محمد بن الحسين القطان قال أنبأنا دعلج بن احمد قال أنبأنا احمد بن علي 
نبأنا إبراھيم بن زياد سبالن قال نبأنا حسين بن عروة قال سمعت مالك بن أنس يقول محمد بن إسحاق األبار قال 

كذاب أخبرنا البرقاني قال أنبانا محمد بن الحسن السروي قال أنبانا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال نبأنا أبو سعيد 
فقلت قال بن إسحاق انا بيطارھا فقال قال لك أنا األشج قال نبأنا بن إدريس قال قلت لمالك بن أنس وذكر المغازي 

بيطارھا نحن نفيناه عن المدينة وأخبرنا البرقاني قال أنبأنا الحسين بن علي التميمي قال نبأنا أبو عوانة يعقوب بن 
إسحاق عن أبي بكر األثرم قال سألته يعني احمد بن حنبل عن محمد بن إسحاق كيف ھو فقال ھو حسن الحديث ولقد 

ال مالك حين ذكره دجال من الدجاجلة قال الشيخ أبو بكر الخطيب قد ذكر بعض العلماء أن مالكا عابه جماعة من ق
أھل العلم في زمانه بإطالق لسانه في قوم معروفين بالصالح والديانة والثقة واألمانة واحتج بما أخبرني البرقاني 

ي قال نبأنا محمد بن علي اإليادي قال نبأنا زكريا الساجي قال حدثني محمد بن احمد بن محمد بن عبد الملك اآلدم
قال حدثني أحمد بن محمد البغدادي قال نبأنا إبراھيم بن المنذر قال نبأنا محمد بن فليح قال قال لي مالك بن أنس 

لرواة ھشام بن عروة كذاب قال فسألت يحيى بن معين قال عسى أراد في الكالم فأما في الحديث فھو ثقة وھو من ا
عنه وقال إبراھيم حدثني عبد هللا بن نافع قال كان بن أبي ذئب وعبد العزيز الماجشون وبن أبي حازم ومحمد بن 
إسحاق يتكلمون في مالك بن أنس وكان أشدھم فيه كالما محمد بن إسحاق كان يقول ائتوني ببعض كتبه حتى أبين 

بن إسحاق فمشھور غير خاف على أحد من أھل العلم بالحديث عيوبه أنا بيطار كتبه قال المؤلف أما كالم مالك في 
وأما حكاية بن فليح عنه في ھشام بن عروة فليست بالمحفوظة إال من الوجه الذي ذكرناه وراويھا عن إبراھيم بن 
ھا المنذر غير معروف عندنا فا أعلم وقد أمسك عن االحتجاج بروايات بن إسحاق غير واحد من العلماء ألسباب من

أنه كان يتشيع وينسب إلى القدر ويدلس في حديثه فأما الصدق فليس بمدفوع عنه أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن 
عثمان بن القاسم الدمشقي في كتابه إلينا قال أنبأنا أبو الميمون البجلي ثم أخبرنا البرقاني قراءة قال أنبأنا محمد بن 

الرحمن بن عبد هللا البجلي بدمشق قال قال أبو زرعة عبد الرحمن بن  عثمان القاضي قال نبأنا أبو الميمون عبد
عمرو النصري ومحمد بن إسحاق رجل قد أجمع الكبراء من أھل العلم على األخذ منه منھم سفيان وشعبة وبن عيينة 

وقد اختبره  وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وبن المبارك وإبراھيم بن سعد وروى عنه من األكابر يزيد بن أبي حبيب
أھل الحديث فرأوا صدقا وخيرا مع مدحه بن شھاب له وقد ذاكرت دحيما قول مالك فرأى أن ذلك ليس للحديث إنما 
ھو ألنه اتھمه بالقدر حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي الكتاني لفظا بدمشق قال نبأنا عبد 

م عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي قال نبأنا أبو بكر القاسم بن عيسى الوھاب بن جعفر الميداني قال نبأنا أبو ھاش
العصار قال نبأنا أبو إسحاق إبراھيم بن يعقوب الجوزجاني قال محمد بن إسحاق الناس يشتھون حديثه وكان يرمي 

يدالني المھلبي قال بغير نوع من البدع أخبرنا أبو حازم العبدوي قال أنبأنا أبو محمد القاسم بن غانم بن حمويه الص
أنبأنا محمد بن إبراھيم بن سعيد البوشنجي قال نبأنا بن بكير قال نبأنا ھارون بن عبد هللا القاضي عن بن أبي حازم 
قال كنا قعودا في المسجد معنا محمد بن إسحاق إذ نعس ثم فتح عينيه فقال رأيت الساعة كأن حمارا أخرج من دار 

سجد حتى أخرج من الباب اآلخر قال وكان قدم ووال قال فجاءه عون من قبل الوالي مروان في عنقه حبل فأدخل الم
فقال من ھذا الجالس معكم قلنا محمد بن إسحاق قال فأخذه فرأيناه قد مر علينا في عنقه حبل من دار مروان حتى 

ن مھدي فيما أجاز لنا أدخل المسجد وأخرج من الباب اآلخر أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا ب
وحدثناه ثقة سمعه منه قال أنبأنا محمد بن احمد بن يعقوب بن شيبة قال نبأنا جدي قال سمعت سعيد بن داود الزنبري 
قال حدثني وهللا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال كنا في مجلس محمد بن إسحاق نتعلم فأغفى إغفاءة ثم انتبه 

ساعة كأن إنسانا دخل المسجد ومعه حبل فوضعه في عنق حمار فأخرجه فما لبثنا أن فقال إني رأيت في المنام ال
دخل المسجد رجل معه حبل حتى وضعه في عنق بن إسحاق فأخرجه فذھب به إلى السلطان فحله قال بن أبي زنبر 

د بن الحسين من أجل القدر أخبرنا الحسين بن علي الصيمري قال نبأنا علي بن الحسين الرازي قال نبأنا محم
الزعفراني قال نبأنا احمد بن زھير قال سمعت ھارون بن معروف يقول كان محمد بن إسحاق قدريا أخبرنا علي بن 
محمد بن الحسين الدقاق قال قرأنا علي الحسين بن ھارون الضبي عن أبي العباس بن سعيد قال نبأنا موسى بن 

  :ير يقولھارون بن إسحاق قال سمعت محمد بن عبد هللا بن نم
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كان محمد بن إسحاق يرمى بالقدر وكان ابعد الناس منه أخبرنا بن الفضل قال أنبانا عبد هللا بن جعفر بن درستويه 
قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال سمعت مكي بن إبراھيم يقول جلست إلى محمد بن إسحاق وكان يخضب بالسواد فذكر 

لم أعد إليه أخبرنا علي بن أبي علي المعدل قال أنبأنا احمد بن محمد أحاديث في الصفة أو في الصفات فنفرت منھا ف
بن إبراھيم الحازمي البخاري قال نبأنا إسحاق بن احمد بن خلف البخاري قال سمعت عبد الصمد بن الفضل يقول 

تملھا سمعت مكي بن إبراھيم يقول حضرت مجلس محمد بن إسحاق فإذا ھو يروي أحاديث في صفة هللا تعالى لم يح
قلبي فلم أعد إليه أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنبانا دعلج بن احمد قال أنبأنا أحمد بن علي األبار قال نبأنا 
عبد الرحيم بن خازم قال قال مكي بن إبراھيم جعفر بن محمد ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة نبلوا بعد موتھم 

قد سمعت منه بالري عشرين مجلسا فسمعت منه شيئا فتركته أخبرنا قال وسمعته يقول تركت حديث بن إسحاق و
البرقاني قال حدثني محمد بن احمد اآلدمي قال ثنا محمد بن علي األيادي قال نبأنا زكريا بن يحيى قال حدثت عن 
نده مفضل يعني بن غسان قال حضرت يزيد بن ھارون في سنة ثالث وتسعين ومائة بالمدينة وھو يحدث بالبقيع وع

ناس من أھل المدينة يسمعون منه شيئا بآخرة فحدث بأحاديث حتى حدثھم عن محمد بن إسحاق فأمسكوا وقالوا ال 
تحدثنا عنه نحن أعلم به فذھب يزيد يحاولھم فلم يقبلوا فأمسك يزيد أخبرنا أبو القاسم األزھري قال أنبأنا محمد بن 

دي قال نبأنا أبو موسى محمد بن المثنى قال ما سمعت يحيى يعني العباس الخزاز قال أنبأنا إبراھيم بن محمد الكن
القطان يحدث عن محمد بن إسحاق شيئا قط أخبرنا محمد بن عمر القاسم النرسي قال أنبانا أبو بكر الشافعي قال نبأنا 

يرضى بن  الھيثم بن مجاھد قال حدثنا أحمد بن الدورقي قال حدثني يحيى بن معين عن يحيى القطان أنه كان ال
إسحاق وال يروي عنه أخبرنا أبو عمر بن مھدي فيما أجاز لنا روايته عنه قال أنبأنا محمد بن احمد بن يعقوب قال 
نبأنا جدي قال سمعت محمد بن عبد هللا بن نمير وذكر بن إسحاق فقال إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فھو 

لمجھولين أحاديث باطلة أخبرنا على بن أبي علي قال أنبأنا حسن الحديث صدوق وإنما أوتي من أنه يحدث عن ا
احمد بن محمد بن إبراھيم الحازمي قال نبأنا إسحاق بن احمد بن خلف البخاري الحافظ قال سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول لمحمد بن إسحاق ينبغي أن يكون له ألف حديث ينفرد بھا ال يشاركه فيھا أحد قال وسمعت محمد بن 

يل يقول سمعت علي بن عبد هللا يقول سمعت سفيان يقول ما رأيت أحدا يتھم محمد بن إسحاق أخبرنا أحمد بن إسماع
محمد العتيقي قال نبأنا محمد بن العباس الخزاز قال أنبأنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق بن إبراھيم بن الخليل الجالب 

أما سفيان يعني بن عيينة فكان يقول ال يزال بالمدينة علم ما قال سألت إبراھيم الحربي تكلم أحد في بن إسحاق فقال 
عاش ھذا الغالم يعني بن إسحاق قال إبراھيم ولكن حدثني مصعب قال كانوا يطعنون عليه بشيء من غير جنس 
 الحديث أخبرنا علي بن محمد الدقاق قال قرأنا على الحسين بن ھارون عن أبي العباس بن سعيد قال أنبانا عبد هللا
بن احمد بن خزيمة قال نبأنا محمد بن يحيى قال نبأنا أبو سعيد الجعفي قال نبأنا محمد بن إدريس وكان معجبا بابن 
إسحاق كثير الذكر له ينسبه إلى العلم والمعرفة والحفظ أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أنبأنا دعلج بن احمد قال 

اعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني قال نبأنا يزيد بن ھارون عن شعبة قال أنبأنا احمد بن علي األبار قال نبأنا إسم
لو سود أحد في الحديث لسود محمد بن إسحاق أخبرنا البرقاني قال أنبانا الحسين بن علي النيسابوري قال أنبأنا أبو 

سيف الكاتب قال نبأنا عبد  بكر بن خزيمة وأخبرنا محمد بن عبد الواحد بن علي البزار قال أنبأنا عمر بن محمد بن
هللا بن أبي داود قاال نبأنا محمد بن يزيد األسفاطي قال نبأنا يحيى بن أبي كثير قال سمعت شعبة وفي حديث بن 
خزيمة قال سمعت يحيى بن كثير العنبري يقول سمعت شعبة يقول محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث أنا 

علي بن الحسن بن علي الرازي قال ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي قال ثنا  علي بن المحسن التنوخي قال ثنا
العباس بن يزيد البحراني قال ثنا سفيان بن عيينة قال سمعت شعبة يقول محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث 

نبأنا محمد بن علي  أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال نبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم قال
الوراق قال نبأنا عبيد بن يعيش قال نبأنا يونس بن بكير قال سمعت شعبة يقول محمد بن إسحاق أمير المحدثين فقيل 
له لم فقال لحفظه أخبرنا البرقاني قال قرأت على أبي العباس بن حمدان سمعت محمد بن أيوب يقول سمعت عبيد بن 

ول قال شعبة بن إسحاق سيد المحدثين لحال حفظه أخبرنا بن الفضل قال أنبأنا يعيش يقول سمعت يونس بن بكير يق
عبد هللا بن جعفر قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال نبأنا مجاھد بن موسى قال نبأنا يحيى بن آدم قال نبأنا أبو شھاب قال 

ال نبأنا محمد بن يعقوب قال لي شعبة عليك بالحجاج بن أرطاة ومحمد بن إسحاق أخبرنا أبو سعيد الصيرفي ق
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األصم قال نبأنا عبد هللا بن أحمد حنبل قال حدثني أبي قال حدثني إبراھيم بن مھدي عن بن علية قال قال شعبة 
وأخبرنا بن الفضل قال نبأنا أبو سھل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان قال نبأنا عبد الكريم بن الھيثم قال 

قال سمعت بن علية يقول في مسجده قال شعبة أما محمد بن إسحاق وجابر الجعفي فصدوقان  نبأنا إبراھيم بن مھدي
زاد بن حنبل في الحديث أخبرني األزھري قال نبأنا عبد الرحمن بن عمر الخالل قال نبأنا محمد بن احمد بن يعقوب 

سحاق عندك صحيح فقال نعم قال نبأنا جدي قال سألت على بن المديني عن بن إسحاق قلت كيف حديث محمد بن إ
حديثه عندي صحيح قلت له فكالم مالك فيه قال علي مالك لم يجالسه ولم يعرفه ثم قال علي بن إسحاق أي شيء 
حدث بالمدينة قلت له فھشام بن عروة قد تكلم فيه فقال علي الذي قال ھشام ليس بحجة لعله دخل على امرأته وھو 

ن حديث محمد بن إسحاق ليتبين فيه الصدق يروي مرة حدثني أبو الزناد ومرة غالم فسمع منھا وسمعت عليا يقول إ
ذكر أبو الزناد وروى عن رجل عمن سمع منه يقول حدثني سفيان بن سعيد عن سالم أبي النضر عن عمر صوم يوم 

سلف عرفة وھو من أروى الناس عن أبي النضر ويقول حدثني الحسن بن دينار عن أيوب عن عمرو بن شعيب في 
وبيع وھو من أروى الناس عن عمرو بن شعيب أخبرنا بن الفضل قال أنبأنا عبد هللا بن جعفر قال نبأنا يعقوب بن 
سفيان قال قال علي لم أجد البن إسحاق اال حديثين منكرين نافع عن بن عمر عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال إذا 

بن خالد إذا مس أحدكم فرجه ھذين لم يروھما عن أحد وفي نعس أحدكم يوم الجمعة والزھري عن عروة عن زيد 
الباقين يقول ذكر فالن ولكن ھذا فيه حدثنا وقال يعقوب سمعت بعض ولد جويرية بن أسماء وكان مالزما لعلي قال 
سمعت عليا يقول وقع الي من حديث بن إسحاق شيء فما أنكرت منه إال أربعة أحاديث ظننت أن بعضه منه وبعضه 

منه أخبرنا البرقاني قال أنبأنا أبو حامد احمد بن محمد بن حسنويه الھروي قال أنبأنا الحسين بن إدريس قال ليس 
نبأنا سليمان بن األشعث قال سمعت احمد يعني بن حنبل ذكر محمد بن إسحاق فقال كان رجال يشتھي الحديث فيأخذ 

 كتب الناس فيضعھا في كتبه 

بد هللا بن جعفر قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال نبأنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد أخبرنا بن الفضل قال أنبأنا ع
هللا وسأله أبو جعفر أيما أحب إليك موسى بن عبيدة الربذي أو محمد بن إسحاق قال ال محمد بن إسحاق أخبرنا 

قال نبأنا أبو بكر المروزي قال قيل له البرقاني قال أنبأنا الحسين بن علي التميمي قال نبأنا أبو عوانة اإلسفراييني 
يعني أحمد بن حنبل أيما أحب إليك موسى بن عبيدة أم محمد بن إسحاق فقال محمد بن إسحاق وقال قال احمد بن 
حنبل كان بن إسحاق يدلس إال أن كتاب إبراھيم بن سعد إذا كان سماع قال حدثني وإذا لم يكن قال قال وقال أبو عبد 

بن إسحاق إلى بغداد وكان ال يبالي عمن يحكي عن الكلبي وغيره أخبرنا بن رزق قال أنبأنا عثمان بن هللا قدم محمد 
احمد قال نبأنا حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد هللا يقول بن إسحاق ليس بحجة أخبرنا علي بن محمد الدقاق قال 

هللا بن احمد وسأله رجل عن محمد بن  قرأنا على الحسين بن ھارون عن أبي العباس بن سعيد قال سمعت عبد
إسحاق فقال كان أبي يتتبع حديثه ويكتبه كثيرا بالعلو والنزول ويخرجه في المسند وما رأيته أنفى حديثه قط قيل له 
يحتج بھقال لم يكن يحتج به في السنن أخبرنا أبو القاسم إبراھيم بن محمد بن سليمان المؤدب بأصبھان قال أنبأنا أبو 

ن المقرئ قال نبأنا سالمة بن محمود القيسي بعسقالن قال نبأنا أيوب بن إسحاق بن سافري قال سألت احمد بن بكر ب
حنبل فقلت يا أبا عبد هللا بن إسحاق إذا تفرد بحديثه تقبله قال ال وهللا إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد 

يني فكان يثني عليه ويقدمه أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال نبأنا أبو وال يفصل كالم ذا من كالم ذا قال وأما على بن المد
القاسم موسى بن إبراھيم بن النضر بن مروان العطار ببغداد قال نبأنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال سألت عليا 

م وعبد يعني بن المديني عن محمد بن إسحاق بن يسار مولى آل مخرمة فقال ھو صالح وسط أخبرنا عبد الكري
الصمد ابنا علي بن محمد بن المأمون الھاشمي قاال أنبأنا محمد بن احمد بن محمد بن موسى المالحمي قال حدثنا 
محمود بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال رأيت علي بن عبد هللا يحتج بحديث بن إسحاق وقال 

لي علي بن عبد هللا نظرت في كتاب بن إسحاق فما وجدت علي عن بن عيينة ما رأيت أحدا يتھم بن إسحاق وقال 
عليه إال في حديثين ويمكن أن يكونا صحيحين أنبأنا أبو طاھر حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق قال نبأنا أبو العباس 

ح بن الوليد بن بكر األندلسي قال نبأنا علي بن احمد بن زكريا الھاشمي بأطرابلس المغرب قال نبأنا أبو مسلم صال
أحمد بن عبد هللا بن صالح العجلي قال حدثني أبي قال محمد بن إسحاق مدني ثقة أخبرني عبد هللا بن يحيى السكري 
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قال أنبأنا محمد بن عبد هللا الشافعي قال نبأنا جعفر بن محمد بن األزھر قال نبأنا المفضل بن غسان الغالبي قال قال 
خبرني األزھري قال نبأنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا محمد بن احمد يحيى بن معين بن إسحاق ثبت في الحديث أ

بن يعقوب قال نبأنا جدي قال سألت يحيى بن معين عنه يعني بن إسحاق فقلت في نفسك من صدقه شيء فقال ال ھو 
بأنا الميموني قال صدوق أخبرنا البرقاني قال أنبأنا الحسين بن علي التميمي قال نبأنا أبو عوانة اإلسفراييني قال ن

سمعت يحيى بن معين يقول محمد بن إسحاق ضعيف أخبرني علي بن عبد العزيز الطاھري قال أنبأنا أبو الفضل 
عبيد هللا بن عبد الرحمن الزھري قال وجدت في كتاب جدي محمد بن عبيد هللا عن يحيى بن معين قال محمد بن 

معت أبا العباس محمد بن يعقوب األصم يقول سمعت العباس بن إسحاق ليس بذاك أخبرنا أبو سعيد الصيرفي قال س
 محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين 

يقول محمد بن إسحاق ثقة ولكنه ليس بحجة كتب إلى عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر أن أبا الميمون البجلي 
عين وذكرت له الحجة فقلت محمد بن أخبرھم قال أنبأنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال قلت ليحيى بن م

إسحاق منھم فقال كان ثقة إنما الحجة عبيد هللا بن عمر ومالك بن أنس وذكر قوما آخرين أخبرنا الحسين بن علي 
الصيمري قال نبأنا علي بن الحسن الرازي قال نبأنا محمد بن الحسين الزعفراني قال نبأنا أحمد بن زھير قال 

محمد بن إسحاق ليس به باس وسئل يحيى بن معين عنه مرة أخرى قال ليس بذاك  سمعت يحيى بن معين يقول
ضعيف وسمعته يقول مرة أخرى محمد بن إسحاق عندي سقيم ليس بالقوي أخبرنا احمد بن محمد بن غالب الفقيه 

بأنا أبي قال محمد قال نبأنا احمد بن سعيد بن سعد وكيل دعلج قال نبأنا عبد الكريم بن احمد بن شعيب النسائي قال ن
بن إسحاق ليس بالقوي وأخبرنا أبو بكر البرقاني قال سألت أبا الحسن علي بن عمر الحافظ عن محمد بن إسحاق بن 

 يسار وعن أبيه فقال جميعا ال يحتج بھما وإنما يعتبر بھما 

 االختالف في تاريخ وفاة محمد بن إسحاق 

بن أحمد بن الحسين الصواف قال نبأنا بشر بن موسى قال نبأنا أبو أخبرنا علي بن أحمد الرزاز قال أنبأنا محمد 
حفص عمر بن علي قال مات محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة سنة خمسين ومائة أخبرني أبو القاسم 
األزھري قال أنبأنا أحمد بن إبراھيم بن الحسين قال نبأنا إبراھيم بن محمد بن عرفة األزدي قال مات محمد بن 

حاق سنة مائة وخمسين أخبرنا بن الفضل قال نبأنا عبد هللا بن جعفر قال نبأنا يعقوب بن سفيان قال نبأنا عبد إس
الرحمن بن عمرو قال سمعت أحمد بن خالد الوھبي يقول مات بن إسحاق سنة إحدى وخمسين ومائة أخبرني 

يعقوب قال نبأنا جدي قال توفي محمد بن األزھري قال نبأنا عبد الرحمن بن عمرو قال نبأنا محمد بن أحمد بن 
إسحاق بن يسار سنة إحدى وخمسين ومائة ببغداد ويقال إنه دفن في مقابر الخيزران أخبرنا بن بشران قال أنبأنا 
الحسين بن صفوان قال نبأنا بن أبي الدنيا قال نبأنا محمد بن سعد قال قال الھيثم بن عدي توفي يعني بن إسحاق سنة 

ن ومائة وقال ابنه توفي سنة خمسين ومائة أخبرنا علي بن محمد بن الحسين السمسار قال أنبأنا محمد إحدى وخمسي
بن إسماعيل الوراق قال نبأنا محمد بن مخلد وأخبرني األزھري قال أنبأنا عبيد هللا بن أحمد بن علي المقرئ قال 

الھيثم بن عدي قال محمد بن إسحاق بن يسار أنبأنا محمد بن مخلد قال قرأت على علي بن عمرو األنصاري حدثكم 
سنة إحدى وخمسين ومائة يعني مات أخبرنا بن بشران قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال قرئ على أبي الحسن 
بن البراء وأنا حاضر قال قال علي بن المديني ومحمد بن إسحاق بن يسار مولى بني مخرمة مات سنة اثنتين 

أبو الفتح منصور بن ربيعة الزھري الخطيب بالدينور قال أنبأنا علي بن أحمد بن علي بن  وخمسين ومائة أخبرنا
راشد قال أنبأنا أحمد بن يحيى بن الجارود قال قال علي بن المديني ومات محمد بن إسحاق بن يسار سنة أربع 

أو من دونه والصواب ما ذكره وأربعين ومائة قال الشيخ أبو بكر الخطيب وھم بن الجارود على علي في ھذا القول 
بن البراء عن علي أخبرني البرقاني قال حدثني محمد بن أحمد اآلدمي قال نبأنا محمد بن علي األيادي قال نبأنا 
زكريا بن يحيى الساجي قال محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة من سبي عين التمر توفي سنة اثنتين 

قال نبأنا علي بن الحسن الرازي قال نبأنا محمد بن الحسين قال نبأنا أحمد بن وخمسين ومائة أخبرنا الصيمري 
 زھير قال سمعت يحيى بن معين 
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يقول محمد بن إسحاق مات سنة اثنتين وخمسين ومائة أخبرنا أبو سعيد بن حسنويه قال أنبأنا عبد هللا بن محمد بن 
بن خياط قال محمد بن إسحاق بن يسار توفي سنة ثالث أو  جعفر قال نبأنا عمر بن أحمد األھوازي قال نبأنا خليفة

 اثنتين وخمسين ومائة 

محمد بن إسحاق بن حرب أبو عبد هللا اللؤلؤي السھمي موالھم من أھل بلخ ويعرف بابن أبي يعقوب كان  -  ٥٢
ھم وحدث عن مالك بن حافظا لعلوم الحديث واألدب عارفا بأيام الناس وقدم بغداد فجالس بھا الحفاظ من أھلھا وذاكر

أنس وخارجة بن مصعب وبشر بن السرى ويحيى بن اليمان وخالد بن عبد الرحمن المخزومي وغيرھم روى عنه 
أبو بكر بن أبي الدنيا والفضل بن محمد الزيدي وأبو عبد هللا بن أبي األحوص الثقفي وعبيد هللا بن أحمد بن منصور 

خبرنا الحسن بن أبي بكر ومحمد بن عمر بن القاسم النرسي قاال أنبأنا الكسائي الرازي ولم يكن يوثق في علمه أ
محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي قال نا الحسين بن عمر الثقفي قال نا محمد بن إسحاق البلخي قال نا يعقوب بن 

سول هللا صلى هللا عليه سوادة الطائي ثم النبھاني قال حدثني أبي عن أبيه قال سمعت عدي بن حاتم قال قدمنا على ر
و سلم في آخر الجاھلية وأول اإلسالم فاستقدم زيد الخيل وھو زيد بن مھلھل الطائي فسلم على رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم ثم وقف فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تقدم يا زيد فما رأيتك حتى أحببت أن أراك فتقدم زيد فشھد 

هللا وأن محمدا رسول هللا ثم تكلم فقال له عمر بن الخطاب يا زيد ما أظن في طيء أفضل منك شھادة أن ال إله إال 
قال بلى وهللا إن فينا حاتم القارئ لألضياف والطويل العفاف قال فما تركت لمن بقى خيرا قال إن منا لمقروم بن 

وهللا وذكر الحديث أخبرنا علي بن محمد  حومة الشجاع صدرا النافذ فينا أمرا قال فما تركت لمن بقي خيرا قال بلى
بن الحسين الدقاق قال أنبأنا الحسين بن ھارون الضبي عن أبي العباس بن سعيد قال محمد بن إسحاق البلخي 
اللؤلؤي سمعت محمد بن عبيد الكندي يقول قدم الكوفة قبل سنة ثالثين ومائتين وكان من أحفظ الناس كان يجلس مع 

ة فال ينبعث معه أبو بكر إنما يھدر ھدرا قرأت على الحسن بن أبي القاسم عن أبي سعيد أحمد أبي بكر بن أبي شيب
بن محمد بن رميح النسوي قال سمعت أحمد بن محمد بن عمر بن بسطام يقول سمعت أحمد بن يسار بن أيوب وذكر 

مد بن إسحاق أبو عبد هللا وكان ال من كان ببلخ من أھل العلم فقال وكان بھا انسان يقال له بن أبي يعقوب واسمه مح
يخضب وكان قد قارب ثمانين سنة وكان آية من اآليات في حفظ الحديث ومعرفة أيام الناس وله لسان وبصر بالشعر 
ومعرفة باألدب وال يكلمه انسان إال عاله في كل فن وقدم بغداد في سنة اثنتين وعشرين ومائتين وذكره أبو خيثمة 

فظه فقال ال تعرف ھذا قلت ليس ھو من أھل مرو فقال ھو خراساني وأنت خراساني قلت زھير بن حرب وذكر ح
خراسان كبيرة فذكر حفظه وما ھو فيه من العلم وذكر لي أنھم سألوه ما أقدمك بغداد قال قدمت ألحفظ كتب 

ل وسمعت أبا رجاء ارسطاطاليس قال أحمد بن سيار بن أيوب فذكرته ألبي رجاء قتيبة فجعل يذكره بأسوأ الذكر قا
يقول حدثت أنه بالكوفة شتم أم المؤمنين فأرادوا أخذه فھرب من ثم قال أحمد وأخبرني أبو حاتم والجوزجاني ان بن 
أبي يعقوب كان إذا نظر إلى العربي يقول ممن الرجل فيقول من بني فالن فيقول أتعرف من فيھم من الشعراء ثم 

شعره كذا والعلماء منھم فالن وفالن ومن صحب النبي صلى هللا عليه و سلم يبتدئ فيقول فالن وشعره كذا وفالن و
منھم فالن وفالن ومن كان منھم من القواد قال فيبقى الرجل مبھوتا وان ناظره صاحب عربية قال فيحدث كلمة 

ا فيضع شعرا فيقول تعرف كذا وكذا فان قال ليست ھذه عربية قال يقول فيھا الشاعر كذا وكذا وقال فالن كذا وكذ
على تلك الكلمة وإن لقي صاحب حديث فيذاكره فيسأله عن أبواب ال يعرف فيھا حديث فيقول فيه كذا وفيه كذا 
وزعموا أنه ذاكر بن الشاذكوني فكان كل واحد منھما ينتصف من صاحبه فقال له بن أبي يعقوب أي شيء عندك في 

 فروى له فيه بابا ثم قام فقال بن الشاذكوني ليس من ذا شيء  كذا لشيء ذكره فلم يكن عند سليمان في ذلك شيء قال

محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن المسيب بن أبي السائب بن عايذ بن عبد هللا بن  - ٥٣
د عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب أبو عبد هللا المديني يعرف بالمسيبي وكان أبوه أح

القراء بمدينة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قرأ على نافع بن أبي نعيم وھو جليل القدر وأما محمد فإنه سكن بغداد 
وحدث بھا عن أبيه وعن محمد بن فليح الخزاعي وأبي ضمرة أنس بن عياض الليثي ومعن بن عيسى األشجعي 

اني ومسلم بن الحجاج النيسابوري وإبراھيم بن إسحاق وعبد هللا بن نافع الزبيري روى عنه محمد بن إسحاق الصاغ
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الحربي وعبد هللا بن أحمد بن حنبل وموسى بن إسحاق األنصاري ومحمد بن عبدوس بن كامل السراج وعبد هللا بن 
الصقر السكري وأحمد بن أبي عوف البزوري وحامد بن محمد بن شعيب البلخي أخبرنا طاھر بن عبد العزيز 

أنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال نبأنا إبراھيم بن إسحاق الحربي قال نا محمد بن إسحاق المسيبي قال الدعاء قال أنب
ثنا أبو ضمرة عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب قال ال يكذب الكاذب إال من مھانة نفسه أنبأنا أحمد بن محمد 

نا يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيه قال نا  بن عبد هللا الكاتب قال أنبأنا الحسين بن أحمد الھروي الصفار قال
صالح بن محمد قال سمعت مصعبا الزبيري يقول ال أعلم في قريش كلھا أفضل من المسيبي حدثني محمد بن يوسف 
أبو عبد الرحمن النيسابوري قال أنبأنا الخصيب بن عبد هللا القاضي بمصر قال أنبأنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن 

ال أخبرني أبي قال أبو عبد هللا محمد بن إسحاق المسيبي سكن بغداد أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال النسائي ق
أنبأنا محمد بن عبد هللا بن نعيم الضبي قال أخبرني أبو أحمد علي بن محمد الحبيني بمرو قال وسألته يعني صالح بن 

أخبرنا علي بن محمد الدقاق قال أنبأنا الحسين بن محمد المعروف بجزرة عن محمد بن إسحاق المسيبي فقال ثقة 
ھارون الضبي عن أبي العباس بن سعيد قال محمد بن إسحاق المسيبي نزل بغداد سمعت إبراھيم بن إسحاق 
الصواف يقول كان ثقة قال الخطيب حدثت عن محمد بن عمران المرزباني قال حدثني عبد الباقي بن قانع قال محمد 

ثقة أخبرنا بن الفضل القطان قال أنبأنا علي بن إبراھيم المستملي قال نبأنا أبو أحمد بن فارس  بن إسحاق المسيبي
قال نبأنا محمد بن إسماعيل البخاري قال محمد بن إسحاق المسيبي أبو عبد هللا مخزومي مدني سكن بغداد توفي سنة 

محمد بن المظفر قال قال عبد هللا بن محمد بن ست وثالثين ومائتين أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أنبأنا 
 عبد العزيز البغوي مات محمد بن إسحاق المسيبي ليومين بقين من ربيع األول سنة ست وثالثين ومائتين 

محمد بن إسحاق السلمي أحد الغرباء المجھولين حدث عن عبد هللا بن المبارك حديثا منكرا رواه عنه سھل بن  -  ٥٤
ه منه ببغداد أخبرنا علي بن أبي علي المعدل قال نبأنا عبيد هللا بن محمد بن أحمد الحوشبي قال بحر وذكر أنه سمع

نبأنا أبو عبد هللا محمد بن يعقوب بن إسماعيل السكري بعسكر مكرم قال نبأنا سھل بن بحر قال نبأنا محمد بن 
لزناد عن أبي خازم عن أبي ھريرة قال قال إسحاق السلمي ببغداد قال نبأنا بن المبارك عن سفيان الثوري عن أبي ا

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم خيار أمتي علماؤھا وخيار علمائھا رحماؤھا اال وان هللا يغفر للجاھل أربعين ذنبا 
قبل أن يغفر للعالم ذنبا واحدا أال وإن العالم الرحيم يجيء يوم القيامة وإن نوره قد أضاء يمشي فيه ما بين المشرق 

 المغرب كما يسري الكوكب الدري و

محمد بن إسحاق بن إبراھيم بن أبي العنبس بن المغيرة بن ماھان أبو العنبس الصيمري الشاعر كان أحد  - ٥٥
األدباء الملحاء وكان خبيث اللسان ھاجي أكثر شعراء زمانه وقدم بغداد ونادم جعفر المتوكل وھو القائل يھجو أحمد 

ما لم يكن لك في حسابك ... وأراك نفسك مالكا ... ... باألعنة نحو بابك ... عطف المواكب  أسل الذي... بن المدبر 
... غصص المنية من حجابك ... أال يطيل تجرعي ... ... على وقوف في رحابك ... واذل موقفي العزيز ... ... 

من الشيرازي قال أنشدنا أبو عمر الحق أخبرنا عبد هللا بن علي بن حمويه الھمذاني بھا قال أنبأنا أحمد بن عبد الرح
... كم مريض قد عاش من بعد يأس ... بن الحسين قال أنشدنا علي بن عاذل بن وھب القطان الحافظ ألبي العنبس 

 ... ويحل القضاء بالصياد ... قد يصاد القطا فينجو سليما ... ... بعد موت الطبيب والعواد 

هللا يعرف بالصيني حدث عن عبد هللا بن داود الخريبي وروح بن عبادة  محمد بن إسحاق بن يزيد أبو عبد -  ٥٦
ونصر بن حماد الوراق وعمر بن عبد الغفار وأبي النضر ھاشم بن القاسم وسالم بن واقد المروزي وعبد هللا بن 

يفة وعلي بن نافع الصايغ وغيرھم روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا وأبو بكر بن أبي داود السجستاني ومحمد بن حن
عبد هللا بن مبشر الواسطيان ومحمد بن موسى الصيدالني وبكر بن أحمد بن مقبل البصري وعبد الرحمن بن أحمد 
بن محمد بن الحجاج بن رشدين المصري وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي كتبت عنه بمكة وسألت عنه أبا 

حديثه أخبرني أبو القاسم األزھري قال نا محمد بن المظفر عون بن عمرو بن عون فتكلم فيه وقال ھو كذاب فتركت 
الحافظ قال نا عبد الرحمن بن محمد بن الحجاج بن رشدين قال نا محمد بن إسحاق بن يزيد البغدادي قال نا عمار 

يه و أبو ياسر البصري قال نا فضالة بن دينار الشحام البصري قال نا ثابت عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عل
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سلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا اآلخر منھما أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال نا سليمان بن أحمد الطبراني قال نبأنا محمد بن 
حنيفة الواسطي وبكر بن مقبل البصري قاال نبأنا محمد بن إسحاق الصيني وأخبرنا أحمد بن محمد بن غالب واللفظ 

حدثكم أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين قال  له قال قرأنا علي أبي الحسين بن مظفر
نا أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن يزيد البغدادي قال نا نصر بن حماد قال نا شعبة عن السدي عن مقسم عن بن 

وني أمينا عباس أن النبي صلى هللا عليه و سلم وقف على قتلى بدر فقال جزاكم هللا من عصابة شرا فقد خونتم
وكذبتموني صادقا ثم التفت إلى أبي جھل بن ھشام فقال ھذا أعتى على هللا من فرعون لما أيقن بالموت وحد هللا وان 
ھذا لما أيقن بالموت دعا بالالت والعزى قال بن غالب قال لنا أبو الحسن الدارقطني تفرد به نصر بن حماد عن 

قال الشيخ أبو بكر وقد روى لنا عن نصر بن حماد من غير طريق شعبة وتفرد به محمد بن إسحاق الصيني عنه 
الصيني أخبرناه علي بن المحسن القاضي قال نبأنا أبو القاسم عبد الملك بن إبراھيم بن أحمد بن الحسن القرميسيني 

حماد الوراق قال قال نبأنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أحمد الحراني قال نبأنا عبدان بن الجنيد قال نبأنا نصر بن 
نبأنا شعبة عن السدي عن مقسم عن بن عباس قال وقف النبي صلى هللا عليه و سلم على قتلى بدر فقال جزاكم هللا 

 من عصابة شرا فقد خونتموني أمينا وكذبتموني صادقا ثم ساق الحديث 

بغداد كان أحد األثبات محمد بن إسحاق بن جعفر وقيل محمد بن إسحاق بن محمد أبو بكر الصاغاني سكن  -  ٥٧
المتقنين مع صالبة في الدين واشتھار بالسنة واتساع في الرواية ورحل في طلب العلم وكتب عن أھل بغداد 
والبصرة والكوفة والمدينة ومكة والشام ومصر وسمع يعلى بن عبيد الطنافسي وجعفر بن عون العمري وعبيد هللا 

بن ھارون وروح بن عبادة وعبد الوھاب بن عطاء وعبد الوھاب بن بن موسى العبسي ومحاضر بن المورع ويزيد 
يوسف التنيسي وسعيد بن أبي مريم المصري وأبا اليمان الحمصي وأبا مسھر الدمشقي وخلقا كثيرا من طبقتھم حدث 
عنه موسى بن ھارون وأبو بكر بن أبي الدنيا وعبد هللا بن أحمد بن حنبل وجعفر الفريابي وأحمد بن ھارون 
البرديجي وعبد هللا بن محمد البغوي ويحيى بن محمد بن صاعد والحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد 
الدوري ومحمد بن أحمد الحكيمي وإسماعيل بن محمد الصفار وأبو الحسين بن المنادى وغيرھم وحدث عنه أيضا 

حمد بن شعيب النسائي ومحمد بن إسحاق بن مسلم بن الحجاج النيسابوري وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن أ
خزيمة النيسابوري في كتبھم الصحاح وبلغني عن أبي مزاحم الخاقاني قال كان الصاغاني يشبه يحيى بن معين في 
وقته وقال الدارقطني وكان ثقة وفوق الثقة أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن ھارون بن 

ا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل المحاملي إمالء قال نا الصاغاني قال نا أبو ھمام الصلت األھوازي قال ن
قال نا القاسم بن مالك عن ليث عن مجاھد عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تدعوا الركعتين 

ال نا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم قبل الفجر فان فيھما الرغائب أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ق
قال نا محمد إسحاق بن محمد الصاغاني وسأله أبي فقال له إلى أي قبيلة تنسب يا أبا بكر فقال إن جدي كان في 
الصحراء فاستقبله رجل فقال له أسلم فأسلم وقطع الزنار أخبرنا البرقاني قال أنبأنا علي بن عمر الحافظ قال نبأنا 

يق قال نبأنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي عن أبيه ثم حدثني محمد بن علي الصوري قال الحسن بن رش
أنبأنا الخصيب بن عبد هللا القاضي قال ناولني عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن وكتب لي بخطه قال سمعت أبي يقول 

الحسين الدقاق قال قرأنا على الحسين بن محمد بن إسحاق صاغاني ثقة وكنيته أبو بكر أخبرنا علي بن محمد بن 
ھارون الضبي عن أبي العباس بن سعيد قال سمعت عبد الرحمن بن يوسف بن خراش يقول أبو بكر بن إسحاق ثقة 
مأمون أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال نبأنا محمد بن مظفر قال قال عبد هللا بن محمد البغوي مات محمد بن إسحاق 

سبعين ومائتين قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي وأخبرنا أبو عبد  الصاغاني في صفر سنة
هللا محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر البزار قال نبأنا محمد بن العباس الخزاز قال قرئ على أبي الحسين 

الصاغاني لسبع خلون من صفر  أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد هللا المنادى وأنا أسمع قاال مات محمد بن إسحاق
 سنة سبعين ومائتين زاد بن المنادى وذلك يوم الخميس 
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محمد بن إسحاق بن عمار الدوري حدث عن سليمان بن داود الشاذكوني روى عنه عبد هللا بن محمد بن أبي  -  ٥٨
 سعيد البزار 

وى عنه القاضي أبو عبد هللا محمد بن إسحاق الخياط حدث عن أبي منصور الحارث بن منصور الواسطي ر - ٥٩
 الحسين بن إسماعيل المحاملي 

محمد بن إسحاق البغوي سكن بغداد وحدث بھا عن أبي الوليد الطيالسي وعبيد هللا بن محمد بن عائشة وخالد  - ٦٠
بن خداش روى عنه محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة وعبد الواحد بن محمد الخصيبي وعبد الصمد بن علي 

وكان ثقة أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال نبأنا عبد الصمد بن علي الطستي قال نبأنا محمد بن إسحاق الطستي 
البغوي قال نبأنا خالد بن خداش قال نبأنا سكين بن عبد العزيز عن أبيه عن بن عباس أن النبي صلى هللا عليه و سلم 

م من ملك فيه سمعه وبصره غفر هللا له ما تقدم من قال للفضل بن عباس يوم عرفة يوم جمعة يا بن أخي ان ھذا يو
 ذنبه 

محمد بن إسحاق بن أسد أبو جعفر الخراز يعرف بزريق وھو ھروي األصل حدث عن محمد بن معاوية  -  ٦١
النيسابوري وداود بن رشيد الخوارزمي وعبد هللا بن عبد الوھاب البرجمي روى عنه محمد بن مخلد الدوري وأبو 

ي وأحمد بن عثمان بن يحيى اآلدمي وما علمت من حاله اال خيرا أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال مزاحم الخاقان
أنبأنا أحمد بن عثمان بن يحيى اآلدمي قال نبأنا محمد بن إسحاق الخراز قال نبأنا عبد هللا بن عبد الوھاب البرجمي 

ة عن أمه عن عائشة قالت قام رسول هللا صلى هللا عليه و قال نبأنا عبد هللا بن يحيى التوءم عن عبد هللا بن أبي مليك
سلم فبال فاتبعه عمر بن الخطاب بكوز من ماء فقال ما ھذا الماء يا عمر فقال ماء أتوضأ به يا رسول هللا قال إني لم 
فر أؤمر كلما بلت أن أتوضأ لو فعلته كانت سنة قرأت في كتاب محمد بن مخلد الدوري بخطه مات زريق أبو جع

 الخراز جارنا يوم األحد ألربع عشرة خلت من شوال سنة أربع وثمانين ومائتين 

محمد بن إسحاق بن العباس بن سام وھو بن عم جعفر بن أحمد بن العباس بن سام صاحب إسحاق الفروي  - ٦٢
إسحاق بن حدث عن يحيى بن أيوب العائذ وأحمد بن الحسن بن إسماعيل بن صبيح الكوفي وأبي الصلت الھروي و

 وھب الواسطي العالف روى عنه أحمد بن كامل القاضي 

محمد بن إسحاق بن إسماعيل حدث عن منصور بن أبي مزاحم روى عنه أبو القاسم الطبراني أخبرنا أبو  - ٦٣
بأنا الفرج محمد بن عبد هللا بن أحمد بن شھريار التاجر بأصبھان قال أنبأنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال ن

محمد بن إسحاق بن إسماعيل البغدادي قال نبأنا منصور بن أبي مزاحم قال نبأنا أبو إسماعيل المؤدب عن يعقوب 
بن عطاء عن أبيه عن زيد بن خالد الجھني قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من جھز غازيا أو فطر صائما 

ره شيئا قال سليمان لم يروه عن يعقوب بن عطاء اال أبو أو جھز حاجا فان له مثل أجره من غير أن ينقص من أج
 إسماعيل 

محمد بن إسحاق أبو الفتح المؤدب حدث عن أبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل روى عنه عبد الصمد بن  - ٦٤
قال  علي الطستي أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر بن أحمد الدالل قال نبأنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي الطستي

نبأنا أبو الفتح محمد بن إسحاق المؤدب قال نبأنا أحمد بن محمد بن حنبل قال نبأنا عبد الرزاق بن ھمام قال أنبأنا 
جعفر بن سليمان قال نبأنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يفطر قبل الصالة 

ء أخبرنا علي بن محمد السمسار قال أنبأنا عبد هللا بن عثمان الصفار على تمرات فان لم يجد حسا حسوات من ما
 قال نا عبد الباقي بن قانع ان أبا الفتح المعلم مات في المحرم من سنة اثنتين وتسعين ومائتين 

محمد بن إسحاق بن إبراھيم بن كامجر المعروف والده بإسحاق بن أبي إسرائيل مروزي األصل سكن بغداد  -  ٦٥
 نا أحمد بن علي بن الحسين المحتسب أخبر
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قال قرأنا على أحمد بن الفرج بن الحجاج الوراق عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي قال توفي محمد 
 بن إسحاق بن إبراھيم بن أبي إسرائيل سنة ثالث وتسعين ومائتين قال ورأيته عندنا بالكوفة وببغداد يخضب بالحمرة 

حاق بن إبراھيم بن مخلد بن إبراھيم أبو الحسن المروزي المعروف بابن راھويه ولد بمرو ونشأ محمد بن إس -  ٦٦
بنيسابور وكتب ببالد خراسان والعراق والحجاز والشام ومصر وسمع أباه إسحاق بن راھويه وعلي بن حجر 

مديني ويعقوب بن حميد المروزيين ومحمد بن رافع القشيري ومحمد بن يحيى الذھلي وأحمد بن حنبل وعلي بن ال
بن كاسب وأبا مصعب الزھري ويونس بن عبد األعلى المصري وعصام بن رواد بن الجراح العسقالني وحدث 
ببغداد فروى عنه من أھلھا محمد بن مخلد الدوري وإسماعيل بن علي الخطبي وأحمد بن المفضل بن خزيمة وعبد 

لمؤدب وجعفر بن أحمد بن سالم الختلي وكان عالما بالفقه جميل الباقي بن قانع القاضي وجعفر بن محمد بن الحكم ا
الطريقة مستقيم الحديث أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا إسماعيل بن علي الخطبي قال أنبأنا محمد بن إسحاق بن 

قال رسول هللا  راھويه قال نبأنا أبي قال حدثنا معاذ بن ھشام قال نبأنا أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر قال
صلى هللا عليه و سلم من كان يؤمن با واليوم اآلخر فال يدخل بحليلته الحمام ومن كان يؤمن با واليوم اآلخر فال 
يقعد على مائدة تدار عليھا الخمر أو قال تشرب عليھا الخمر ومن كان يؤمن با واليوم اآلخر فال يدخل الحمام اال 

ق فذاكرت بھذا الحديث أبا عمير ببيت المقدس فقال ما ظننت أن في ھذا حديثا مسندا اال بمئزر قال محمد بن إسحا
عندي حدثنا ضمرة عن يحيى بن راشد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال من كان يؤمن 

بن عبد الجبار السكري قال أنبأنا جعفر با واليوم اآلخر فال يدخل بحليلته الحمام أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن يحيى 
بن محمد بن أحمد بن الحكم المؤدب قال نبأنا محمد بن إسحاق بن راھويه قال نبأنا محمد بن رافع النيسابوري قال 
نبأنا يحيى بن آدم قال نبأنا أبو يعقوب إسحاق بن راھويه قال أنبأنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي بكار الحكم بن 

كرمة عن بن عباس أنه كان يكبر غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يكبر في العصر ويقطع في فروخ عن ع
المغرب قال محمد بن رافع فسألت أبا يعقوب عن ھذا الحديث وأعلمته أن يحيى بن آدم حدثني به فقال قد كتب عني 

أبو الحسن بن راھويه وحدثنا به أبي يحيى زھاء ثالثة آالف حديث في المذاكرة قال محمد فحدثنا به إسحاق قال 
أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد هللا بن نعيم النيسابوري قال سمعت أبا عبد هللا محمد بن 
يعقوب يقول سمعت محمد بن إسحاق بن إبراھيم الحنظلي يقول دخلت على أحمد بن حنبل فقال أنت بن أبي يعقوب 

نك لو لزمته كان أكثر لفائدتك فإنك لم تر مثله وقال بن نعيم سمعت أبا عبد الرحمن محمد بن قلت بلى فقال أما إ
مأمون الحافظ يقول انصرف أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراھيم إلى خراسان بعد وفاة أبيه بسنين فصادف 

مرو أوال ثم نيسابور ثم انصرف إلى  الليثية فلم يعرفوا حقه إلى أن جلس األمير أبوالھيثم خالد بن أحمد فقلده قضاء
مرو وتوفي بھا سنة تسع وثمانين ومائتين قال الشيخ أبو بكر الخطيب وھذا القول خطأ إنما قتلته القرامطة في طريق 
مكة حاجا بعد سنة تسعين أخبرنا علي بن محمد بن الحسن السمسار قال أنبأنا عبد هللا بن عثمان الصفار قال نبأنا 

بن قانع أن محمد بن إسحاق بن راھويه مات في سنة أربع وتسعين ومائتين في طريق مكة وأخبرنا أبو عبد الباقي 
عبد هللا محمد بن عبد الواحد قال نبأنا محمد بن العباس قال قرئ على بن المنادى وأنا أسمع قال محمد بن إسحاق بن 

 وقد كنا سمعنا منه إذ كان بمدينتنا  راھويه قتلته القرامطة مرجعه من الحج سنة أربع وتسعين ومائتين

محمد بن إسحاق واسم أبي إسحاق إبراھيم وكنيته محمد أبو العباس الصفار المعدل سمع أباه ومحمد بن بكار  - ٦٧
بن الريان ويزيد بن خالد الرملي وشريح بن يونس وعبد هللا بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي روى عنه إسماعيل 

حمد بن عيسى بن الھيثم التمار وأبو سھل بن زياد القطان وعبد الباقي بن قانع القاضي وأبو بكر بن محمد الصفار وأ
الشافعي ولم أعرف من حاله اال خيرا والشافعي يسميه في بعض المواضع أحمد بن إسحاق أخبرنا أبو عمر محمد 

ان قاال نبأنا أبو علي إسماعيل بن بن محمد بن علي بن حبيش التمار وأبو الحسن محمد بن الحسين بن الفضل القط
محمد الصفار إمالء قال حدثني محمد بن إسحاق أبو العباس بن أبي إسحاق الصفار وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق 
قال نا عبد الباقي بن قانع القاضي قال نا أبو العباس محمد بن إسحاق الصفار المعدل وأخبرنا الحسن بن أبي بكر 

أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان قال نبأنا محمد بن إسحاق الصفار قال نبأنا الحسن بن  قال أنبأنا أبو سھل
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مكي قال نبأنا بن عيينة عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة قال خرج النبي صلى هللا عليه و سلم متكئا على 
ن الشيخين قال نعم يا رسول هللا قال أحبھما علي بن أبي طالب فاستقبله أبو بكر وعمر فقال له يا علي أتحب ھذي

تدخل الجنة قال الخطيب ھذا حديث غريب من حديث أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھريرة ومن حديث سفيان بن 
عيينة عن أبي الزناد تفرد بروايته الحسن بن مكي عن بن عيينة ولم نكتبه اال من حديث محمد بن إسحاق الصفار 

 عنه 

إسحاق بن مھران أبو جعفر الشقاق حدث عن إسحاق بن يوسف األفطس روى عنه عبد هللا بن  محمد بن - ٦٨
 إسحاق الخرساني أخبرنا الحسن بن أبي بكر 

قال أنبأنا أبو محمد عبد هللا بن إسحاق بن إبراھيم المعدل قال نبأنا محمد بن إسحاق بن مھران أبو جعفر الشقاق قال 
قال نبأنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نبأنا إسحاق بن يوسف األفطس 

 من كانت له أرض أو نخل فال يبعھا حتى يعرضھا على شريكه 

محمد بن إسحاق أبو جعفر البغدادي المؤدب حدث عن عبيد هللا بن محمد بن عائشة روى عنه سليمان بن  - ٦٩
 محمد الخزاعي الدمشقي 

د بن إسحاق بن موسى أبو عبد هللا البزار الخرساني قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن علي بن الحسن محم - ٧٠
بن شقيق روى عنه إسماعيل بن علي الخطبي أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر المعدل قال حدثني إسماعيل بن علي 

قدم علينا مع الحاج قال نا محمد بن علي بن الخطبي قال نا أبو عبد هللا محمد بن إسحاق بن موسى البزار خراساني 
الحسن بن شقيق قال نا أبي قال أنبأنا أبو حمزة عن جابر عن مجاھد عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 و سلم من أذن سبع سنين محتسبا كتب هللا له براءة من النار 

عن محمود بن العباس صاحب بن المبارك وعن  محمد بن إسحاق بن موسى المروزي قدم بغداد وحدث بھا - ٧١
علي بن الحسين المروزي روى عنه محمد بن مخلد وعبد الباقي بن قانع وسليمان بن أحمد الطبراني وأخشى أن 
يكون الشيخ الذي روى عنه الخطبي عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق وهللا أعلم أخبرنا أبو الفرج محمد بن 

ألصبھاني قال أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني قال نا محمد بن إسحاق بن موسى المروزي عبد هللا بن شھريار ا
ببغداد قال نا محمود بن العباس صاحب بن المبارك قال نا ھشيم عن األعمش عن إبراھيم النخعي عن علقمة عن بن 

الن هللا يقول اذكروني أذكركم ومن مسعود قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من أعطى الذكر ذكره هللا تعالى 
أعطى الدعاء أعطى األجابة ألن هللا تعالى يقول ادعوني استجب لكم ومن أعطى الشكر أعطى الزيادة ألن هللا تعالى 
يقول لئن شكرتم ألزيدنكم ومن أعطى االستغفار أعطى المغفرة ألن هللا تعالى يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا 

 يروه عن األعمش اال ھشيم تفرد به محمود بن العباس قال سليمان لم 

محمد بن إسحاق بن عبد الملك الھاشمي الخطيب كان يلي صالة الجمعة في المسجد الجامع بدار الخالفة  - ٧٢
 وصالة األعياد في المصلى وتوفي يوم السبت لست خلون من ذي الحجة سنة اثنتي عشرة وثالثمائة 

براھيم بن مھران بن عبد هللا أبو العباس السراج مولى ثقيف وھو أخو إبراھيم وإسماعيل محمد بن إسحاق بن إ -  ٧٣
ابني إسحاق من أھل نيسابور سمع قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راھويه والحسن بن عيسى الماسرجسي وعمرو بن 

حميد الرازي وھناد بن زرارة ومحمد بن أبان البلخي ومحمد بن عمرو زنيجا ومحمد بن بكار بن الريان ومحمد بن 
السرى ومحمد بن أبي عمرو العدني وخلقا كثيرا من أھل خراسان وبغداد والكوفة والبصرة والحجاز روى عنه 
محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وأبو حاتم الرازي وورد السراج بغداد قديما وحديثا وأقام 

واستقر بھا إلى حين وفاته وكان قد حدث ببغداد شيئا يسيرا فسمع منه بھا بھا دھرا طويال ثم رجع إلى نيسابور 
وروى عنه من أھلھا أبو بكر بن أبي الدنيا ومحمد بن مخلد العطار ومحمد بن العباس بن نجيح وأبو عمرو بن 
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صنف كتبا السماك وحديثه عند الخراسانيين منتشر وكان من المكثرين الثقات الصادقين األثبات عني بالحديث و
كثيرة وھي معروفة مشھورة أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن عمر بن بزھان الغزال قال نبأنا محمد بن إسحاق 
السراج قال نبأنا عمرو بن زرارة النيسابوري ويعقوب بن ماھان قاال نبأنا القاسم بن مالك المزني عن عاصم 

سك عن الصالة قلت لما أن سمعت األذان توضأت ثم األحول عن بن سيرين عن بن عباس قال قال لي عمر ما حب
أقبلت قال عمر الوضوء أيضا ما بھذا أمرنا قال فما تركت الغسل يوم الجمعة بعد أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد 
 بن جعفر األصبھاني بالري قال أنبأنا إسحاق بن أحمد القايني قال أنبأنا محمد بن إسحاق السراج قال نبأنا أبو ھمام

السكوني قال نبأنا مبشر يعني بن إسماعيل قال نبأنا عبد الرحمن بن العالء بن اللجالج عن أبيه عن جده قال أسلمت 
مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وأنا بن خمسين سنة ومات اللجالج وھو بن عشرين ومائة سنة قال ما مألت 

و سلم آكل حسبي وأشرب حسبي قال السراج كتب عني بطني من طعام منذ أسلمت مع رسول هللا صلى هللا عليه 
ھذا الحديث محمد بن إسماعيل البخاري أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد هللا بن حفص بن الخليل 
الماليني قال أنبأنا أبو الحسن أحمد بن أبي عمران موسى النجار قال نبأنا علي بن الحسن بن خالد المروزي قال نبأنا 

مد بن إسماعيل البخاري قال نبأنا محمد بن إسحاق السراج قال نبأنا أخي إبراھيم بن إسحاق قال نبأنا محمد بن مح
أبان قال نبأنا جرير بن حازم عن نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من أتى الجمعة فليغتسل 

ن منصور الحافظ ھذا الحديث واستغربه وقال للبخاري عن قال الشيخ أبو بكر قال لنا أبو سعد سمع مني أحمد ب
السراج أحاديث ولكن ھذا غريب أخبرنا علي بن أحمد بن محمد الرزاز قال أنبأنا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي 
قال أنبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول عادني محمد بن كثير 

عاني فقال لي أقالك هللا عثرتك ورفع جثتك وفرغك لعبادة ربك قال أبو العباس السراج كتب عني ھذه الحكاية الصن
أبو حاتم الرازي فأخبرنا أبو القاسم رضوان بن محمد بن الحسن الدينوري قال أنبأنا أحمد بن عبد هللا األصبھاني قال 

تم الرازي قال نبأنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي فذكر مثله نبأنا العباس بن أحمد األردستاني قال نبأنا أبو حا
سواء غير أنه قال ورفع جنبك أخبرنا علي بن محمد بن عبد هللا المعدل قال أنبأنا الحسين بن صفوان البرذعي قال 

مؤمن الكيس شديد نبأنا عبد هللا بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن إسحاق الثقفي قال قال بعض الحكماء ال
الحذر على نفسه يخاف على عقله اآلفات من الغضب والھوى والشھوة والحرص والكبر والغفلة وذلك أن العقل إذا 
كان ھو القاھر الغالب ملك ھذه األخالق الردية وإذا غلب على العقل واحدة من ھذه األخالق أورثته المھالك وأحلت 

أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد هللا بن نعيم به النقمة وعدم من هللا حسن المعرفة 
النيسابوري قال سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول سمعت أبا العباس السراج يقول نظر محمد بن إسماعيل 

مد أحمد بن البخاري في كتاب التاريخ تصنيفي وكتب منه بخطه أطباقا وقرأتھا عليه وقال أبو نعيم سمعت أبا حا
محمد المقرئ الواعظ يقول سمعت أبا تراب محمد بن سھل الحافظ يقول كتبنا عن أبي العباس السراج في مجلس 
محمد بن يحيى ثم خرجت أنا إلى العراق ومصر وانصرفت بعد سنين كثيرة إلى بغداد وأبو العباس السراج بھا 

ه يا أبا العباس كتبنا عنك في مجلس محمد بن يحيى وأنت يكتب عن يحيى بن أبي طالب وأبي قالبة وطبقتھما فقلت ل
إلى اآلن تكتب فقال يا ھذا أما علمت أن صاحب ھذا الحديث ال يصبر حدثت عن أبي إسحاق إبراھيم بن محمد بن 
يحيى المزكي قال سمعت أبا عبد هللا العبدوي يقول سمعت أبا العباس السراج يقول في سنة ثالث وثالثمائة كتبوا 

ي في مجلس محمد بن يحيى منذ نيف وستين سنة أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي بن أحمد الواسطي قال عن
أنبأنا محمد بن جعفر التميمي الكوفي قال سمعت أبا حامد أحمد بن محمد الفقيه يقول سمعت أبا العباس السراج يوما 

عون ألف مسألة لمالك ما نفضت التراب عنھا منذ يقول لبعض من حضر وأشار إلى كتب منضدة عند فقال ھذه سب
كتبتھا أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد هللا بن نعيم قال سمعت أبا الوليد حسان بن محمد 
الفقيه يقول دخل أبو العباس السراج على أبي عمرو الخفاف فقال له يا أبا العباس من أين جمعت ھذا المال فقال يا 

با عمرو بغيبة عن نيسابور مائة وعشرين سنة قال وكيف ذاك قال غاب أخي إبراھيم أربعين سنة وغاب أخي أ
إسماعيل أربعين سنة وغبت أنا مقيما ببغداد أربعين سنة أكلنا الجشب ولبسنا الخشن حتى جمعنا ھذا المال ولكن أنت 

فسبحان الذي ... ... وإذ نعالك من جلد البعير ... شاة  أتذكر إذ لحافك جلد... يا أبا عمرو من أين جمعت ھذا المال 
قال الشيخ أبو بكر إنما أخذ أبو العباس ھذا الشعر من حكاية ذكرھا ... وعلمك الجلوس على السرير ... أعطاك ملكا 
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ياد األصمعي عن بعض األعراب وأخبرناھا الحسن بن أبي بكر قال نبأنا أبو سھل أحمد بن محمد بن عبد هللا بن ز
القطان قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا األصمعي قال كان اعرابيان متواخيين بالبادية غير أن أحدھما استوطن 
الريف واختلف إلى باب الحجاج بن يوسف واستعمله على أصبھان فسمع أخوه الذي بالبادية فضرب إليه فأقام ببابه 

ب فمشى به وھو يقول سلم على األمير فلم يلتفت إلى قوله ثم أنشأ حينا ال يصل إليه ثم أذن له بالدخول فأخذه الحاج
أتذكر إذ لحافك ... قال زيد ال أبالي فقال األعرابي ... على زيد بتسليم األمير ... فلست مسلما ما دمت حيا ... يقول 

 وإذ نعالك من جلد البعير ... جلد شاة 

أخبرنا أبو زرعة روح ... وعلمك الجلوس على السرير ... كا فسبحان الذي أعطاك مل... فقال نعم فقال األعرابي 
بن محمد بن أحمد الرازي إجازة بھا شافھني بھا بالكرخ قال أنبأنا إبراھيم بن محمد بن بشر قال أنبأنا عبد الرحمن 

زاق بن أبي حاتم قال محمد بن إسحاق السراج النيسابوري صدوق ثقة أخبرني أبو طالب مكي بن علي بن عبد الر
الجريري قال نبأنا إبراھيم بن محمد بن يحيى المزكي قال قال أبو العباس محمد بن إسحاق السراج مجاب الدعوة 
سمعت أبا بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي يقول سمعت أبا العباس بن حمدان يقول سمعت محمد بن 

ت تسعا وتسعين مرقاة وكل من قصصت عليه إسحاق السراج يقول رأيت في المنام كأني أرقى في سلم طويل فصعد
ذلك يقول لي تعيش تسعا وتسعين سنة قال بن حمدان فكان كذلك عمر السراج تسعا وتسعين سنة ثم مات قرأت في 
كتاب أبي الحسن الدارقطني بخطه أخبرنا إبراھيم بن محمد بن يحيى قال قال أبو العباس السراج ولدت في سنة ثمان 

الشيخ أبو بكر قرأت على قبر السراج بنيسابور في لوح عند رأسه مكتوبا ھذا قبر أبي العباس عشرة ومائتين قال 
 محمد بن إسحاق السراج مات في سنة ثالث عشرة وثالثمائة 

محمد بن إسحاق أبو العباس الصيرفي الشاھد حكى عن الزبير بن بكار حكاية أخبرنيھا أحمد بن أبي جعفر  - ٧٤
حسين بن محمد بن عبيد الدقاق يقول سمعت أبا العباس محمد بن إسحاق الشاھد يقول سألت القطيعي قال سمعت ال

الزبير بن بكار فقلت منذ كم زوجتك معك فقال ال تسلني ليس يرد القيامة أكثر كباشا منھا ضحيت عنھا سبعين كبشا 
بن عبيد العسكري توفي أبو العباس  أخبرنا القاضي أبو العالء الواسطي قال قال لنا أبو عبد هللا الحسين بن محمد

 محمد بن إسحاق الصيرفي الشاھد لثالث خلون من شوال سنة ست عشرة وثالثمائة 

محمد بن إسحاق بن عبد الرحمن أبو أحمد النيسابوري قدم بغداد وحدث بھا عن عبد هللا بن ھاشم الطوسي  - ٧٥
نه علي بن عمر السكري الحربي أخبرنا علي بن وأبي األزھر أحمد بن األزھر وأحمد بن يوسف السلمي روى ع

أبي علي المعدل قال أنبأنا علي بن عمر بن محمد الحربي قال نا أبو أحمد محمد بن إسحاق بن عبد الرحمن 
النيسابوري قال نا أحمد بن األزھر قال نا علي بن عاصم قال أنبأنا يحيى البكاء قال حدثني عبد هللا بن عمر قال 

لخطاب يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أربع قبل الظھر بعد الزوال يعدلن بمثلھن من سمعت عمر بن ا
 صالة الليل وقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليس من شيء اال وھو يسبح هللا تعالى تلك الساعة 

تصانيف مليح األخبار محمد بن إسحاق أبو الطيب النحوي يعرف بابن الوشاء كان من أھل األدب حسن ال -  ٧٦
وحدث عن عبد هللا بن أبي سعد الوراق وأحمد بن عبيد بن ناصح ومحمد بن أحمد بن النضر الكديمي وأبي العباس 
ثعلب والمبرد وطبقته روت عنه منية جارية خالفة أم ولد المعتمد على هللا أخبرني أبو الفرج الحسين بن علي 

 بن الحسين بن عبد هللا بن ھارون بن البزاز األنباري بھا قال حدثتني منية الطناجيري قال حدثني أبو محمد عبد هللا
الكاتبة جارية خالفة أم ولد المعتمد إمالء من لفظھا قالت حدثني أستاذي محمد بن إسحاق بن يحيى النحوي 

د بن يحيى قال المعروف بالوشاء قال حدثني عبد هللا بن عمرو الوراق قال نا عمر بن شبة قال نا أبو غسان محم
أخبرني عبد العزيز بن عمران عن إبراھيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن األعرج عن أبي 
ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم السخاء شجرة في الجنة فمن كان سخيا أخذ بغصن منھا فلم يتركه 

من كان شحيحا أخذ بغصن من أغصانھا فلم يتركه الغصن حتى الغصن حتى يدخله الجنة والشح شجرة في النار ف
يدخله النار أخبرنا أبو الفرج أحمد بن عمر بن عثمان الغضاري قال نا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال نا 
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أحمد بن محمد بن مسروق قال نا أبو محمد عبد هللا بن أبي سعد قال نا عمر بن شبة قال حدثني أبو غسان محمد بن 
 يحيى بإسناده مثله سواء 

محمد بن إسحاق بن إبراھيم بن عيسى بن فروخ بن عبد هللا أبو بكر المزني سكن الرقة وحدث بھا عن أبي  -  ٧٧
حفص عمرو بن علي الفالس وأبي األشعث أحمد بن المقدام العجلي وأبو عبيد هللا يحيى بن محمد بن السكن البزار 

وعبد هللا بن محمد بن عيشون الحراني روى عنه أبو بكر الشافعي وأبو القاسم  والقاسم بن أحمد بن بشر بن معروف
الطبراني وعلي بن محمد بن لؤلؤ الوراق ومحمد بن المظفر الحافظ وغيرھم أخبرنا محمد بن عبد هللا بن أحمد بن 

البغدادي بالرافقة قال نا شھريار قال أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني قال نا محمد بن إسحاق بن إبراھيم بن فروخ 
عبد هللا بن محمد بن عيشون الحراني قال نا أبو قتادة عبد هللا بن واقد الحراني قال نبأنا سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن بن عباس ان النبي صلى هللا عليه و سلم كان يوتر بسبح اسم ربك 

ن وقل ھو هللا أحد قال سليمان لم يروه عن سفيان اال أبو قتادة حدثني علي بن محمد بن األعلى وقل يا أيھا الكافرو
نصر الدينوري قال سمعت حمزة بن يوسف السھمي بجرجان يقول سألت الدارقطني عن محمد بن إسحاق بن عيسى 

بأنا أبو الحسن الدارقطني بن فروخ المقرئ البغدادي فقال ثقة أخبرنا عبيد هللا بن أحمد بن عثمان الصيرفي قال أن
 قال محمد بن إسحاق بن عيسى بن فروخ البغدادي سكن الرقة توفي بعد العشرين والثالثمائة 

محمد بن إسحاق أبو عبد هللا الصريفيني المعدل حدث بعكبرا عن زكريا بن يحيى المعروف بذكرويه صاحب  - ٧٨
قرئ أخبرنا أحمد بن الحسين التوزي قال أنبأنا عمر بن سفيان بن عيينة روى عنه عمر بن القاسم بن الحداد الم

القاسم بن محمد المقرئ قال نا أبو عبد هللا محمد بن إسحاق المعدل الصريفيني بعكبرا قال نا زكريا بن يحيى 
المروزي وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي قال نا أبو العباس محمد بن يعقوب األصم قال 

أبو يحيى زكريا بن يحيى المروزي قال نبأنا سفيان عن الزھري عن أنس بن مالك قال قال رجل يا رسول هللا  نا
 متى الساعة قال وما أعددت لھا فلم يذكر كبيرا اال أنه يحب هللا ورسوله قال فأنت مع من أحببت لفظھما سواء 

دم بغداد وحدث بھا عن عبد هللا بن عروة الفقيه محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد هللا أبو جعفر الھروي ق -  ٧٩
والحسين بن إدريس الھروي روى عنه الحسين بن أحمد بن دينار الدقاق والمعافى بن زكريا الجريري أخبرنا علي 
بن محمد بن الحسن الحربي قال أنبأنا الحسين بن أحمد بن دينار قال حدثني أبو جعفر محمد بن إسحاق بن محمد 

علينا قال نا عبد هللا بن عروة قال نا علي بن غراب قال حدثني علي بن موسى الرضا وأخبرنا أحمد بن الھروي قدم 
محمد بن عبد هللا الكاتب قال قرئ على منصور بن محمد األصبھاني وأنا أسمع قال نا إسحاق بن أحمد بن زيرك 

يه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن قال نا محمد بن سھل بن عامر البجلي قال نا علي بن موسى الرضا عن أب
علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اإليمان معرفة بالقلب 

 وإقرار باللسان وعمل باألركان لفظ حديث الحربي 

الحميري وروى عنه أبو محمد بن إسحاق بن المرزبان الفارسي قدم بغداد وحدث بھا عن أحمد بن الحباب  - ٨٠
جعفر بن شاھين أخبرني الحسن بن علي التميمي قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال نا محمد بن إسحاق بن 
المرزبان الفارسي قدم علينا قال نا أحمد بن الحباب بن حمزة بن غيالن الحميري قال نا مكي بن إبراھيم قال نا بن 

أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال ال يقطع الخائن وال المختلس وال المنتھب  جريج قال أخبرني أبي الزبير عن جابر
قال الخطيب قال الشيخ أبو بكر ال أعلم روى ھذا الحديث عن بن جريج مجودا ھكذا غير مكي بن إبراھيم ان كان 

بير ولم يذكروا أحمد بن الحباب حفظه عنه فان الثوري وعيسى بن يونس وغيرھما رووه عن بن جريج عن أبي الز
فيه بقية الخبر وكان أھل العلم يقولون لم يسمع بن جريج ھذا الحديث من أبي الزبير وانما سمعه من ياسين الزيات 

 عنه فدلسه في روايته عن أبي الزبير وهللا أعلم 



96 

 

ا عن يحيى بن محمد بن إسحاق بن إبراھيم أبو أحمد الھاللي أظنه خرسانيا يعرف بالكوفي قدم بغداد وحدث بھ -  ٨١
 محمد بن غالب النسوي روى عنه أبو الحسن الدارقطني 

محمد بن إسحاق بن األمام أخبرنا أبو نعيم الحافظ أحمد بن عبد هللا بأصبھان قال سمعت أبا الحسن بن مقسم  - ٨٢
خير الرزق يقول حدثني محمد بن إسحاق بن االمام قال حدثني أبي قال سألت الحارث بن أسد المحاسبي ما تفسير 

 ما يكفي قال ھو قوت يوم بيوم وال يھتم لرزق غد 

محمد بن إسحاق بن إبراھيم بن عثمان أبو بكر بن أبي يعقوب المقرئ حدث عن محمد بن حمزة بن زياد  -  ٨٣
الطوسي وسھل بن إسماعيل النصيبي ومحمد بن عبيد هللا المنادى روى عنه أبو الفتح عبد الواحد بن محمد بن 

لبلخي نزيل مصر وعبيد هللا بن أحمد المعروف بجحجح النحوي وأبو الحسين بن جميع الصيداوي وكان مسرور ا
صدوقا أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن علي بن أبي عقيل القاضي بصور وأبو نصر علي بن الحسين بن أحمد بن أبي 

اد قالوا أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد سلمة الوراق بصيدا وأبو عبد هللا محمد بن علي بن عبد هللا الصوري ببغد
بن محمد بن أحمد بن جميع الغساني قال نبأنا محمد بن إسحاق بن إبراھيم بن عثمان المقرئ أبو بكر ببغداد قال نا 
أبو علي محمد بن حمزة بن زياد الطوسي قال حدثني أبي قال نا شعبة قال أخبرني جامع بن شداد المحاربي قال 

ن أبان يحدث أبا بردة في مسجد البصرة أنه سمع عثمان يحدث عن النبي صلى هللا عليه و سلم أنه سمعت حمران ب
قال من أتم الوضوء كما أمره هللا فالصلوات الخمس كفارات لما بينھن زاد بن أبي عقيل وبن أبي سلمة قال وحدثنا 

الشيخ أبو بكر بلغني أن ھذا الشيخ كان  شعبة عن ھشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن عثمان نحوه قال
 حيا في سنة إحدى وثالثين وثالثمائة 

محمد بن إسحاق بن سليمان بن رزام بن روزبه أبو بكر المؤدب يعرف بالخشاب حدث أبو القاسم عبد هللا بن  - ٨٤
ن وثالثمائة قال وكان محمد بن الثالج عنه عن إبراھيم بن الھيثم البلدي وذكر أنه سمع منه في سنة إحدى وثالثي

 أطروشا 

محمد بن إسحاق بن محمد بن عيسى أبو بكر التمار يعرف بابن خضرون ويقال بن أبي خضرون حدث عن  -  ٨٥
علي بن حرب الموصلي وعباس بن عبد هللا الترقفي روى عنه محمد بن إسماعيل الوراق ومحمد بن الحسن بن 

حمد النحوي جحجح أنه توفي في آخر ذي الحجة من سنة ثالث وثالثين سليم البزار وذكر أبو الفتح عبيد هللا بن أ
 وثالثمائة وكان ثقة 

محمد بن إسحاق بن عبد الرحيم أبو بكر السوسي قدم بغداد في سنة إحدى وأربعين وثالثمائة وحدث بھا عن  - ٨٦
بن نصر الرملي أحاديث  الحسين بن إسحاق الدقيقي وأبي سيار أحمد بن حمويه التستريين وعبد هللا بن محمد

مستقيمة حدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه وأبو الحسين بن الفضل القطان وروى عنه أبو الحسن الدارقطني أخبرنا 
محمد بن الحسن بن الفضل القطان قال نا أبو بكر محمد بن إسحاق السوسي قال نا الحسين بن إسحاق الدقيقي قال نا 

هللا بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن بن شھاب عن سالم بن عبد هللا عن أبيه أنه يعقوب بن حميد قال نبأنا عبد 
كلم أباه في اإلستخالف فقال إن هللا حافظ دينه وأي ذلك أفعل فقد بين لي إن ال أستخلف فان النبي صلى هللا عليه و 

 سلم لم يستخلف وإن أستخلف فقد استخلف أبو بكر رضي هللا عنه 

ن إسحاق بن يعقوب بن إسحاق أبو بكر الشيباني الطبري قدم بغداد حاجا في سنة خمسين وثالثمائة محمد ب -  ٨٧
وحدث بھا عن محمد بن الفضل بن حاتم وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي حدثنا عنه بن رزقويه حدثنا أبو الحسن 

اق بن يعقوب أبو بكر الطبري قال محمد بن أحمد بن رزق إمالء في سنة ست وأربعمائة قال نبأنا محمد بن إسح
حدثنا محمد بن الفضل بن حاتم أبو بكر الطبري قال نبأنا إسماعيل بن بھرام قال نبأنا إسماعيل بن محمد الطلحي عن 
سليم يعني المكي عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من لم تكن 

 ليھود فانھا صدقة له عنده صدقة فليلعن ا
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محمد بن إسحاق بن مھران أبو بكر المقرئ يعرف بشاموخ حدث عن أبي العباس أحمد بن محمد البراثي  -  ٨٨
والحسن بن الحباب الدقاق وأحمد بن يوسف بن الضحاك الفقيه وعلي بن حماد الخشاب وحديثه كثير المناكير روى 

ن حمويه المؤدب ومحمد بن أحمد بن رزقويه أخبرنا أبو الفتح عنه أبو يوسف بن عمر القواس وعلي بن أحمد ب
ھالل بن محمد بن جعفر الحفار قال حدثني أبو الحسن علي بن أحمد بن حمويه الحلواني المؤدب قال حدثني محمد 

بن بن إسحاق المقرئ قال نا علي بن حماد الخشاب قال نا علي بن المديني قال نا وكيع بن الجراح قال نا سليمان 
مھران قال نا جابر عن مجاھد عن بن عباس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليلة عرج بي إلى السماء 
رأيت على باب الجنة مكتوبا ال إله إال هللا محمد رسول هللا علي حب هللا والحسن والحسين صفوة هللا فاطمة خيرة 

ديث منكر بھذا اإلسناد وعلي بن حماد مستقيم الروايات ال يحتمل هللا على باغضھم لعنة هللا قال الشيخ أبو بكر ھذا ح
مثل ھذا حدثني الحسن بن محمد الخالل قال نا يوسف بن أبي حفص الزاھد قال نا محمد بن إسحاق الفقيه إمالء قال 

ريمي قال نا حدثني أبو النضر الغازي قال نا الحسن بن كثير قال نا بكر بن أيمن القيسي قال نا عامر بن يحيى الص
أبو الزبير عن جابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا رأيتم معاوية يخطب على منبري فاقبلوه فإنه أمين 
مأمون قال المؤلف لم أكتب ھذا الحديث اال من ھذا الوجه ورجال إسناده ما بين محمد بن إسحاق وأبي الزبير كلھم 

ال وجدت في كتاب أبي الفتح القواس مات أبو بكر المعروف بشاموخ سنة مجھولون حدثني الحسن بن أبي طالب ق
 اثنتين وخمسين وثالثمائة 

محمد بن إسحاق بن إبراھيم بن أفلح بن رافع بن إبراھيم بن أفلح بن عبد الرحمن بن عبيد بن رفاعة بن رافع  - ٨٩
وشھد أحدا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أبو الحسن األنصاري الزرقي وكان رفاعة بن رافع أحد النقباء عقيبا 

وكان محمد بن إسحاق نقيب األنصار ببغداد وحدث عن الحسن بن محمد بن شعبة األنصاري وعبد هللا بن محمد 
البغوي روى عنه أحمد بن عمر البقال وقال محمد بن أبي الفوارس كان ثقة ولم أسمع منه حدثت عن أبي الحسن 

حمد بن الفرات قال كان محمد بن إسحاق الزرقي ثقة جميل األمر حافظا ألمور األنصار محمد بن العباس بن أ
ومناقبھم ومشاھدھم وقد كتبت عنه شيئا يسيرا وذكر لي أن كتبه تلفت وتوفي في جمادى اآلخرة سنة ست وستين 

 وثالثمائة ودفن في مقابر األنصار عند أبيه 

و بكر النعالي سمع علي بن دليل الوراق وأبا سعيد بن رميح النسوي محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق أب -  ٩٠
ومن في تلك الطبقة حدثنا عنه بن أخته أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس بن دوما النعالي أخبرنا بن دوما قال 

محمد بن أحمد بن حدثني خالي أبو بكر محمد بن إسحاق النعالي قال نا علي بن الحسن بن دليل قال نا أبو عبد هللا 
محمد المقدمي قال نا عمرو بن علي قال سمعت أبا عاصم يقول سمعت وھيب بن الورد يقول إذا أردت أن تذكر 
فضائل علي بن أبي طالب فابدأ بفضائل أبي بكر وعمر ثم اذكر فضائل علي سألت بن دوما عن وفاة خاله فقال مات 

 قبل سنة سبعين وثالثمائة 

بن إبراھيم بن يزيد بن مھران أبو بكر الصفار الضرير سمع عبد هللا بن محمد البغوي  محمد بن إسحاق -  ٩١
وإبراھيم بن حماد القاضي وإسماعيل بن العباس الوراق وأبا عروبة الحراني ومحمد بن محمد بن النفاح الباھلي 

قطني وحدثنا عنه أبو بكر وعبد هللا بن محمد بن سلم المقدسي وعالن الصيقل المصري روى عنه أبو الحسن الدار
البرقاني وعلي بن المحسن التنوخي والحسن بن علي الجوھري وقال لنا التنوخي سمعت منه في سنة إحدى وسبعين 
وثالثمائة حدثنا أبو بكر البرقاني قال سألت محمد بن إسحاق الصفار عن مولده فقال ولدت في شوال سنة تسع 

 فقال شيخ ثقة فاضل أصله من الشام وسمع بمصر وثمانين ومائتين وسألت البرقاني عنه 

محمد بن إسحاق بن ھبة هللا بن إبراھيم بن المھتدي با أبو أحمد الھاشمي كان ينزل بالجانب الشرقي في  - ٩٢
جوار أبي الحسن بن الفرات وحدث عن الحسين بن يحيى بن عياش القطان حدثني عنه عبد العزيز بن علي األزجي 

بن إسحاق بن ھبة هللا بن إبراھيم بن المھتدي با أبو أحمد الھاشمي قال نا الحسين بن يحيى بن عياش قال نا محمد 
القطان وأخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الھاشمي بالبصرة قال نا الحسين بن يحيى بن 
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م عن قتادة عن زرارة عن سعد بن ھشام عن عائشة عياش قال نا علي بن مسلم قال نا أبو داود قال أنبأنا شعبة وھشا
عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال الذي يقرأ القرآن وھو ماھر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن قال 
بن ھشام وھو عليه شديد قال شعبة وھو عليه شاق له أجران لفظھما سواء قال أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي 

رس حدث ھذا الشيخ مدة يسيرة ولم أسمع منه شيئا وتوفي ليلة الجمعة ودفن يوم الجمعة ألربع بقين من شوال الفوا
سنة اثنتين وسبعين وثالثمائة أخبرني أحمد بن علي بن الحسين التوزي قال أنبأنا محمد بن أبي الفوارس بذلك قال 

 فوارس فأخبرني بن التوزي به عنه الشيخ أبو بكر وكل ما أذكره من وفاة الشيوخ عن بن أبي ال

محمد بن إسحاق بن عيسى بن طارق أبو بكر القطيعي الناقد سمع محمد بن محمد بن سليمان الباغندي وأبا  - ٩٣
بكر بن أبي داود السجستاني وعبد هللا بن محمد البغوي والحسن بن محمد بن شعبة وبدر بن الھيثم وصالح بن أبي 

نيسابوري ويحيى بن محمد بن صاعد ومن في طبقتھم حدثنا عنه أبو علي بن شاذان مقاتل ويوسف بن يعقوب ال
بحديث واحد ومحمد بن الفرج البزار وأبو القاسم األزھري والقاضيان أبو العالء محمد بن علي وأبو تمام علي بن 

بي الفوارس كان محمد الواسطيان وأحمد بن عمر بن روح النھرواني والحسن بن محمد الخالل وقال محمد بن أ
يدعي الحفظ وفيه بعض التساھل أخبرنا الحسن بن أبي بكر من أصل كتابه قال حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق 
القطيعي قال نا عبد الباقي بن قانع قال نا إسماعيل بن الفضل البلخي قال نا مكي بن إبراھيم عن بن جريج عن مالك 

هللا عليه و سلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر قال الشيخ أبو بكر ال عن الزھري عن أنس بن مالك أن النبي صلى 
نعلم ان إسماعيل بن الفضل روى عن مكي بن إبراھيم شيئا وال أدركه وقد أخطأ محمد بن إسحاق القطيعي في ھذا 

ل نبأنا عبد الباقي الحديث وصوابه ما حدثني به عبيد هللا بن أبي الفتح الفارسي قال نبأنا عبد هللا بن عثمان الصفار قا
بن قانع قال نبأنا إسماعيل بن الفضل قال قرأت في كتاب مكي بن إبراھيم حدثنا بن جريج فذكر بإسناده مثله غير أنه 
لم ينسب أنسا قال المؤلف قال لي أبو القاسم األزھري توفي محمد بن إسحاق القطيعي في سنة ثمان وسبعين 

 خر وثالثمائة زاد غيره في شھر ربيع اآل

محمد بن إسحاق بن إبراھيم أبو حاتم القاضي الھروي أخبرنا الحسن بن محمد الخالل قال نبأنا أبو حاتم محمد  -  ٩٤
بن إسحاق القاضي الھروي قدم علينا قال أنبأنا الحسن بن يعقوب قال نا أحمد يعني بن الخليل قال نا أبو النضر قال 

 ل كعب ألغتسلن يوم الجمعة ولو كأسا بدينار نا الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي قال قا

محمد بن إسحاق بن محمد بن الطل بن وابل أبو بكر األزدي األنباري سمع أحمد بن يعقوب القرنجلي حدثني  - ٩٥
 محمد بن علي الصوري أنه سمع منه باألنبار في سنة ثمان عشرة وأربعمائة قال ومات في تلك السنة 

مد بن فدويه أبو الحسن الكوفي المعدل قدم علينا في سنة أربع وعشرين وأربعمائة محمد بن إسحاق بن مح -  ٩٦
وحدثنا عن أبي الحسن بن أبي السري البكائي وكان شيخا ثقة له ھيأة حسنة ووقار ظاھر أخبرنا محمد بن إسحاق بن 

ائي بالكوفة قال نا أبو جعفر فدويه بقراءتي عليه في جامع المنصور قال أنبأنا أبو الحسن علي بن عبد الرحمن البك
محمد بن عبد هللا بن سليمان الحضرمي وأبو حصين محمد بن الحسين بن حبيب الوادعي إمالء سنة تسعين ومائتين 
قاال نا أحمد بن عبد هللا بن يونس اليربوعي قال نا سفيان الثوري عن بن إسحاق عن أبي األحوص عن أبيه أنه قال 

لم يضفني ولم يقرني ثم مر بي فأجزيه أم أقريه قال بل أقره قال الشيخ أبو بكر لم يكن يا رسول هللا مررت برجل ف
مع بن فدويه لما قدم علينا غير جزء واحد فسمعناه منه وكان أبو عبد هللا الصوري قد كتب عنه بالكوفة أشياء من 

نفسه حسن االعتقاد من أھل السنة حديثه فسألته عنه فأثنى عليه خيرا وقال أصوله جياد وسماعه صحيح والشيخ في 
وليت كان كل من لقيته بالكوفة مثله قال الشيخ أبو بكر مات بن فدويه بالكوفة في اليوم السادس من شوال من سنة 
ست وأربعين وأربعمائة وھذا ذكر من اسمه محمد واسم أبيه أحمد جعلت ترتيبھم على حروف المعجم من أوائل 

ه وتسھل طلبته محمد بن أحمد بن أحمد بن حماد أبو العباس بن األثرم المقرئ ھكذا أسماء أجدادھم لتقرب معرفت
 نسبه 
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أبو الحسن الدارقطني والمحسن بن علي التنوخي وسمعت القاضي أبا عمر القاسم بن جعفر الھاشمي بالبصرة  - ٩٧
م بن ثعلب بن الشد وكذلك قرأت ينسبه كذلك غير مرة وقال أبو بكر بن شاذان ھو محمد بن أحمد بن حماد بن إبراھي

في أصل بن شاذان بخطه سمع الحسن بن عرفة وحميد بن الربيع وعمر بن شبه وبشر بن مطر وعلي بن حرب 
وسعدان بن يزيد وأحمد بن منصور الرمادي وعباس بن عبد هللا الترقفي وعباس بن محمد الدوري وأحمد بن يحيى 

عنه بانتقاء عمر البصري وحدث عنه محمد بن المظفر وأحمد بن  السوسي وعلي بن داود القنطري كتب الناس
إبراھيم بن شاذان وأبو الحسن الدارقطني وعمر بن إبراھيم الكتاني وكان األثرم يسكن في درب يعقوب بن سوار ثم 

علي بن انتقل إلى البصرة فسكنھا حتى مات بھا حدثنا عنه من البصريين القاضي أبو عمر بن عبد الواحد الھاشمي و
القاسم بن النجاد المعدل والحسن بن علي النيسابوري أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الھاشمي قال نا أبو 
العباس محمد بن أحمد بن أحمد بن حماد األثرم قال نا علي بن حرب الطائي قال نا الحارث بن عمران عن ھشام بن 

هللا عليه و سلم يقول تخيروا لنطفكم وال تضعوھا اال في األكفاء عروة عن أبيه عن عائشة قالت سمعت النبي صلى 
قال الشيخ أبو بكر ھذا حديث غريب من حديث ھشام بن عروة عن أبيه عن عائشة اشتھر برواية الحارث بن 
عمران الجعفري عنه وقد روى أيضا عن أبي أمية بن يعلى وعكرمة بن إبراھيم وأيوب بن واقد ويحيى بن ھاشم 

ار عن ھشام واختلف على الحكم بن ھشام العقيلي فيه فرواه أبو النضر إسحاق بن إبراھيم الدمشقي عنه عن السمس
ھشام ورواه ھشام بن عمار عن الحكم بن ھشام عن مندل بن علي عن ھشام وكل طرقه واھية وروى عن قتادة عن 

ن قتادة ويقال لم يروه عن المختار غير عروة عن عائشة كذلك حدث به أبو معاوية الضرير عن المختار بن منيح ع
أبي معاوية ورواه أبو المقدام ھشام بن زياد عن ھشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى هللا عليه و سلم مرسال وھو 

 أشبه بالصواب وهللا أعلم حدثنا القاضي علي بن المحسن التنوخي 

ن حماد بن إبراھيم بن ثعلب األثرم بالبصرة في سنة قال حدثني أبي قال نا أبو العباس محمد بن أحمد بن أحمد ب
خمس وثالثين وثالثمائة ومولده بسر من رأى سنة أربعين ومائتين أخبرني أبو طاھر حمزة بن محمد بن طاھر 
الدقاق قال أنبأنا علي بن عمر الدارقطني قال نا أبو العباس بن األثرم الخياط المقرئ محمد بن أحمد شيخ ثقة فاضل 

أبا محمد الحسن بن علي بن أحمد النيسابوري وأبا عبد هللا الحسين بن محمد القساملي جميعا بالبصرة يقوالن سمعت 
 مات األثرم في سنة ست وثالثين وثالثمائة 

محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عبدوس بن كامل أبو الحسين الدالل يعرف بالزعفراني سمع أبا الحسن  -  ٩٨
ي وأبا عمرو بن السماك ومحمد بن الحسن بن زياد النقاش وأبا بكر الشافعي وحبيب بن علي بن محمد المصر

الحسن القزاز ونحوھم حدثني عنه القاضي أبو القاسم التنوخي أخبرني علي بن المحسن التنوخي قال نبأنا أبو 
نبأنا أبو عمر أحمد بن عبد  الحسين محمد بن أحمد بن أحمد الدالل الزعفراني قال نبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال

الجبار العطاردي الكوفي إمالء وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عثمان بن أحمد الدقاق قال نا أحمد بن عبد 
الجبار قال نا يونس بن بكير زاد الزعفراني الشيباني ثم اتفقا عن األعمش عن طلحة بن مصرف عن عمرو بن 

قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار شرحبيل عن عبد هللا بن مسعود 
سألت أبا الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المؤدب المعروف بالزعفراني عن موت أبيه فقال مات في سنة ثالث أبو 

كان يختلف إلى أبي بكر أربع وتسعين وثالثمائة قال المؤلف قال لي التنوخي كان أبو الحسين الزعفراني ثقة و
 الرازي ويأخذ عنه الفقه 

محمد بن أبي علي أحمد بن إبراھيم الموصلي سكن بغداد وسمع الحديث من يحيى بن عبد الحميد الحماني  -  ٩٩
ونظرائه وكان من أھل الفھم والمعرفة حكى عنه موسى بن ھارون الحافظ كتب الي أبو الفرج محمد بن إدريس بن 

ذكر أن أبا منصور المظفر بن محمد الطوسي حدثھم قال نا أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس محمد الموصلي ي
األزدي قال نا موسى بن ھارون الحمال قال نا محمد بن أحمد بن إبراھيم الموصلي قال رأيت النبي صلى هللا عليه 

ن زيد بن أسلم عن أبيه عن بن عمر و سلم في النوم فقلت يا رسول هللا ان يحيى الحماني حدثنا عن عبد الرحمن ب
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عنك صلى هللا عليك وسلم هللا أنك قلت ليس على أھل ال إله إال هللا وحشة في قبورھم وال في منشرھم وكأني بأھل 
 ال إله إال هللا ينفضون التراب عن رؤوسھم ويقولون الحمد  الذي أذھب عنا الحزن فقال صدق بن الحماني 

إبراھيم بن داود بن أبان أبو جعفر السراج نيسابوري األصل سمع علي بن الجعد ويحيى  محمد بن أحمد بن - ١٠٠
بن معين ومحمد بن جعفر الوركاني وعبيد هللا بن عمر القواريري وأبا إبراھيم الترجماني وعباد بن موسى الختلي 

أبو سھل بن زياد القطان حدث عنه محمد بن مخلد الدوري وأبو عمرو بن السماك وعبد الصمد بن علي الطستي و
وأحاديثه مستقيمة أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال نا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد الوكيل إمالء قال 
نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن إبراھيم بن داود النيسابوري السراج قال نا أبو إبراھيم الترجماني إسماعيل بن 

ن الكوفي عن سعد بن طريف عن زيد بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال إبراھيم قال نا محمد بن مروا
قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إن في الجنة لشجرة تخرج من أعالھا الحلل ومن أسفلھا خيل بلق من ذھب 

حيث شاؤوا فيقول  مسرجة ملجمة بالدر والياقوت ال تروث وال تبول ذوات أجنحة فيجلس عليھا أولياء هللا فتطير بھم
الذين أسفل منھم يا أھل الجنة ناصفونا يا رب ما بلغ بھؤالء ھذه الكرامة فقال هللا تعالى إنھم كانوا يصومون وكنت 
تفطرون وكانوا يقومون الليل وكنت تنامون وكانوا ينفقون وكنتم تبخلون وكانوا يجاھدون العدو وكنتم تجبنون أخبرنا 

أنا أحمد بن محمد بن عبد هللا بن زياد القطان قال نا محمد بن أحمد بن إبراھيم بن داود الحسن بن أبي بكر قال أنب
السراج النيسابوري قال نا عباد بن موسى قال نا أزھر السمان عن بن عون عن عمران الخياط عن إبراھيم عن 

 علقمة عن عبد هللا بن مسعود قال الوتر على أھل القرآن سنة 

بن إبراھيم بن خالد بن يزيد أبو عيسى البصري يعرف بالشالثائي قدم بغداد في سنة تسع محمد بن أحمد  - ١٠١
عشرة وثالثمائة وسكن بدرب اآلجر وحدث عن نصر بن علي وبندار بن بشار وإسحاق بن إبراھيم الشھيدي وعمرو 

لصباح الزعفراني روى بن علي الصيرفي ومحمد بن الوليد البسري وزياد بن يحيى الحساني والحسن بن محمد بن ا
عنه أبو بكر بن شاذان وأحمد بن محمد بن عمران بن الجندي أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي 
وأبو القاسم األزھري وعلي بن أبي علي المعدل وأبو طاھر محمد بن الحسين بن سعدون البزاز قالوا نا أحمد بن 

د بن أحمد البصري الشالثائي قال نا بندار محمد بن بشار قال نا يحيى بن إبراھيم بن شاذان قال نا أبو عيسى محم
سعيد عن عبيد هللا بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قضى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ان أمھات األوالد ال 

سناد والمحفوظ عن يبعن وال يوھبن وال يورثن فإذا مات صاحبھا فھي حرة قال الشيخ أبو بكر لم أكتبه اال بھذا اإل
 بن عمر قال قضى عمر أن أمھات األوالد 

محمد بن أحمد بن إبراھيم بن قريش بن حازم بن صبيح بن صباح أبو عبد هللا الكاتب يعرف بالحكيمي سمع  -  ١٠٢
زكريا بن يحيى بن أسد المروزي ومحمد بن عبد النور المقرئ ومحمد بن إسحاق الصاغاني والعباس بن محمد 

ومحمد بن عبيد هللا المنادى والحسن بن مكرم وأحمد بن أبي خيثمة وأبا قالبة الرقاشي ومحمد بن الحسين  الدوري
الحبيني وغيرھم من ھذه الطبقة روى عنه أبو الحسن الدارقطني وعبيد هللا بن عثمان بن يحيى الدقاق وأبو عمر بن 

أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست البزاز وأبو إسحاق حيويه ومحمد بن عمران المرزباني وحدثنا عنه أبو عبد هللا 
إبراھيم بن مخلد بن جعفر الباقرحي دو كان بلخي األصل ومنزله في درب األعراب أخبرنا إبراھيم بن مخلد قال نا 
أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن إبراھيم الحكيمي قال نا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرني يحيى بن معين قال نا 
ھشام بن يوسف عن أمية بن شبل قال أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي ھريرة قال سمعت رسول هللا 
صلى هللا عليه و سلم يحكي موسى على المنبر قال وقع في نفس موسى ھل ينام هللا عز و جل فبعث هللا إليه ملكا 

وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فينحي إحداھما عن فأرقه ثالثا ثم أعطاه قارورتين وأمره أن يحتفظ بھما فجعل ينام 
األخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكفأت القارورتان قال هللا له مثال إن هللا لو كان ينام لم تستمسك السماوات 
واألرض قال الشيخ أبو بكر ھكذا رواه أمية بن شبل عن الحكم بن أبان موصوال مرفوعا وخالفه معمر بن راشد 

ه عن الحكم عن عكرمة قوله لم يذكر فيه النبي صلى هللا عليه و سلم وال أبا ھريرة أخبرناه الحسن بن علي فروا
الجوھري قال أنبأنا محمد بن العباس الخزاز قال أنبأنا عبد هللا بن محمد بن إسحاق المروزي قال نا الحسن بن أبي 
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كم بن أبان عن عكرمة مولى بن عباس في قوله تعالى ال الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق قال قال معمر أخبرني الح
تأخذه سنة وال نوم أن موسى سأل المالئكة ھل ينام هللا تعالى فأوحى هللا إلى المالئكة وأمرھم أن يؤرقوه ثالثا فال 

يه في يتركوه ينام ففعلوا ثم أعطوه قارورتين فأمسكھما ثم تركوه وحذروه أن يكسرھما قال فجعل ينعس وھما في يد
كل يد واحدة قال فجعل ينعس وينتبه حتى نعس نعسة فضرب إحداھما باألخرى فكسرھما فقال معمر إنما ھو مثل 
ضربه هللا تعالى يقول فكذلك السماوات واألرض في يديه أخبرنا أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست 

القاسم قال سئل بعض المجان فقيل له كيف أنت في دينك  قال نا محمد بن أحمد بن إبراھيم الحكيمي قال نا محمد بن
فقال أخرقه بالمعاصي وأرقعه باإلستغفار سألت أبا بكر البرقاني عن الحكيمي فقال ثقة إال أنه يروي مناكير قال 

الحكيمي  الشيخ أبو بكر وقد اعتبرت أنا حديثه فقلما رأيت فيه منكرا ذكر أبو عبيد هللا المرزباني فيما قرأت بخطه أن
ولد في ذي الحجة من سنة اثنتين وخمسين ومائتين أخبرنا علي بن محمد بن الحسين السمسار قال أنبأنا عبد هللا بن 
عثمان الصفار قال نبأنا عبد الباقي بن قانع ح وأخبرنا األزھري عن طلحة بن محمد بن جعفر قاال مات الحكيمي في 

حجة سنة ست وثالثين وثالثمائة ثم قرأت بخط عبيد هللا بن عثمان بن ذي الحجة وقال طلحة أليام بقيت من ذي ال
يحيى الدقاق وبخط أبي الحسن محمد بن العباس بن الفرات توفي الحكيمي يوم الخميس الثنتي عشرة ليلة بقيت من 

 ذي الحجة سنة ست وثالثين وثالثمائة ودفن يوم الجمعة 

خوارزمي قدم بغداد وحدث بھا عن يوسف بن محمد الطويلي ويوسف محمد بن أحمد بن إبراھيم أبو سعيد ال - ١٠٣
ھذا شيخ من أھل خوارزم ثقة نبيل يروي عن قتيبة بن سعيد ومحمد الصباح الجرجرائي حدث عن أبي سعيد 

 المعافى بن زكريا الجريري 

عمرو بن تميم الطبري محمد بن أحمد بن إبراھيم أبو عبد هللا الرازي قدم بغداد وحدث بھا عن أبي عامر  -  ١٠٤
 روى عنه المعافى بن زكريا أيضا 

محمد بن أحمد بن إبراھيم أبو أحمد الفقيه الجرجاني قدم بغداد وحدث بھا عن أحمد بن العباس بن موسى  - ١٠٥
 العدوي وروى عنه أبو الحسن علي بن عمر الحافظ الدارقطني 

سليمان بن عبد هللا أبو أحمد العسال األصبھاني سمع  محمد بن أحمد بن إبراھيم بن سليمان بن محمد بن - ١٠٦
محمد بن أيوب الرازي وإبراھيم بن زھير الحلواني والحسن بن علي السري وبكر بن سھل الدمياطي ونحوھم وقدم 
 بغداد وحدث بھا أنبأنا أبو سعد الماليني قال أنبأنا عبد هللا بن عدي الجرجاني قال سمعت محمد بن أحمد بن إبراھيم
أبا أحمد العسال األصبھاني ببغداد يقول حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل فذكر عنه حديثا وقد حدثنا عنه 
أبو نعيم األصبھاني الحافظ حديثا كثيرا وسمعت أبا نعيم يقول ولي أبو أحمد العسال القضاء وكان من كبار الناس في 

د هللا بن أحمد بن علي السوذرجاني بأصبھان وكان دينا ثقة صالحا قال الحفظ واإلتقان والمعرفة حدثني أبو القاسم عب
سمعت أبا عبد هللا بن مندة يقول كتبت عن ألف شيخ لم أر فيھم أتقن من أبي أحمد العسال قال لي أبو نعيم الحافظ 

 توفي أبو أحمد العسال في شھر رمضان من سنة تسع وأربعين وثالثمائة 

إبراھيم بن بالل أبو الحسن يعرف بالمتوثي حدث عن بشر بن موسى األسدي حدثنا عنه محمد بن أحمد بن  - ١٠٧
ھالل بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا ھالل الحفار قال نا أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراھيم بن بالل المتوثي 

الجنة ال إله إال هللا لم يرو  قال نا بشر بن موسى قال نبأنا روح بن عبادة عن حبيب بن الشھيد عن الحسن قال ثمن
 بشر بن موسى عن روح بن عبادة غير ھذا الحديث 

محمد بن أحمد بن إبراھيم أبو عبد هللا األصبھاني سكن بغداد وحدث بھا عن محمد بن علي بن مخلد الفرقدي  - ١٠٨
رجاني حدثنا عنه أبو الحسن والحسن بن محمد الداركي وزنجويه بن محمد اللباد النيسابوري وعبد هللا بن إسحاق الخ

محمد بن أحمد بن عمر الصابوني وأبو الحسن علي بن أحمد الرزاز أخبرنا محمد بن أحمد بن عمر الصابوني قال 
أنبأنا أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن إبراھيم األصبھاني قال أنبأنا عبد هللا بن إسحاق بن يوسف الخرجاني قال نا أبي 
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لعزيز عن محمد بن عجالن عن أبيه عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال نا طارق بن عبد ا
من أخذ شبرا من األرض بغير حقه طوقه هللا يوم القيامة من سبع أرضين قال الشيخ أبو بكر ھذا ھو الخرجاني 

الشيخ فقال سمعت منه ببغداد بالخاء المعجمة وليس بالجيم وخرجان محلة بأصبھان سألت أبا نعيم الحافظ عن ھذا 
وھو ثقة حدثت عن أبي الحسن بن الفرات قال توفي أبو عبد هللا محمد بن أحمد األصبھاني في ذي القعدة سنة ستين 

 وثالثمائة وكان ثقة جميل األمر ذا ھيأة 

المطيب  محمد بن أحمد بن إبراھيم أبو الحسن الشافعي سمع محمد بن عثمان بن أبي شيبة والحسن بن - ١٠٩
الشجاعي روى عنه إبراھيم بن مخلد بن جعفر قرأت بخط أبي القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن الثالج الشاھد 
توفي أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراھيم الشافعي البزاز يوم الخميس سلخ جمادى األولى سنة ثمان وستين 

 وثالثمائة 

الفرج المقرئ يعرف بغالم الشنبوذي روى عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراھيم أبو  - ١١٠
شنبوذ وغيره كتب في القراءآت وتكلم الناس في رواياته فحدثني أبو بكر أحمد بن سليمان بن علي المقرئ الواسطي 

فيه قال وقرأت عليه  قال كان أبو الفرج الشنبوذي يذكر أنه قرأ على أبي العباس أحمد بن سھل األشناني فتكلم الناس
القرآن بحرف بن كثير وزعم أنه قرأ بذلك الحرف على أبي بكر بن مجاھد فسألت أبا الحسن الدارقطني عنه فأساء 
القول فيه والثناء عليه سمعت أبا الفضل عبيد هللا بن أحمد بن علي الصيرفي يذكر أبا الفرج الشنبوذي فعظم أمره 

سير وقال سمعته يقول أحفظ خمسين ألف بيت من الشعر شواھد للقراءآت قال ووصف علمه بالقراءآت وحفظه للتف
لي أبو بكر أحمد بن سليمان بن علي المقرئ مولد الشنبوذي في سنة ثالثمائة حدثني القاضي أبو العالء محمد بن 

لقاسم علي بن علي بن يعقوب أن أبا الفرج الشنبوذي مات في سنة سبع وثمانين وثالثمائة وحدثني القاضي أبو ا
 المحسن قال مات أبو الفرج الشنبوذي يوم اإلثنين الثالث عشر من صفر سنة ثمان وثمانين وثالثمائة 

محمد بن أحمد بن إبراھيم بن عبد هللا أبو بكر البلخي قدم بغداد وحدث بھا عن محمد بن عمرو بن موسى  - ١١١
اسطي أخبرنا محمد بن علي بن يعقوب قال نا أبو بكر محمد العقيلي حدثنا عنه القاضي أبو العالء محمد بن علي الو

بن أحمد بن إبراھيم بن عبد هللا البلخي ببغداد قال نبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي قال نا محمد بن إسماعيل 
علي بن وعلي بن عبد العزيز قاال نا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال نا عبد السالم بن حرب وأخبرنا أبو الحسن 

القاسم بن الحسن الشاھد بالبصرة قال نا علي بن إسحاق المادرائي قال نا عباس بن محمد قال نا إسحاق بن منصور 
السلولي قال نا عبد السالم بن حرب عن عبد هللا بن بشر عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال 

أصحابه وكنت فيمن وسوس فمر علي عمر فسلم علي فلم أرد  لما قبض النبي صلى هللا عليه و سلم وسوس ناس من
عليه فأتى أبا بكر فشكاني إليه فقال سلم عليك أخوك فلم تسلم عليه فقلت ما علمت بتسليمه وإني عن ذلك لفي شغل 

فقمت  فقال أبو بكر ولم فقلت قبض النبي صلى هللا عليه و سلم ولم أسأله عن نجاة ھذا األمر فقال قد سألته عن ذلك
إليه فاعتنقته فقلت بأبي أنت وأمي أنت أحق بذلك فقال من قبل الكلمة التي عرضتھا على عمي فھي له نجاة لفظ 

 حديث البلخي واآلخر بنحوه 

قال الشيخ أبو بكر ھكذا روى ھذا الحديث عبد هللا بن بشر الرقي عن الزھري وقيل عن مالك بن أنس وعن بن أبي 
له ورواه بن أخي الزھري واسمه محمد بن عبد هللا بن مسلم وعمر بن سعيد بن سرحة ذئب جميعا عن الزھري مث

التنوخي وعيسى بن المطلب المديني ثالثتھم عن الزھري عن بن المسيب عن عبد هللا بن عمرو بن العاص عن 
خل على أبي عثمان وكال القولين وھم والصواب عن الزھري قال حدثني رجال من األنصار لم يسمھم أن عثمان د

 بكر رواه كذلك عن الزھري الحفاظ من أصحابه منھم يونس بن يزيد وعقيل بن خالد وغيرھما 

محمد بن أحمد بن إبراھيم بن أبو زيد أبو عبد هللا الفارسي حدث عن إبراھيم بن عبد الصمد الھاشمي حدثنا  -  ١١٢
ال نا أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن إبراھيم بن عنه القاضي أبو القاسم التنوخي حدثنا علي بن المحسن من حفظه ق
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أبو زيد قرابة أبي علي الفارسي النحوي وكان ينزل في درب الديزج قال نا إبراھيم بن عبد الصمد الھاشمي سنة 
أربع وعشرين وثالثمائة في دار نصر القشوري قال نا أحمد بن أبي بكر الزھري قال سمعت مالكا قال ثنا بن شھاب 

أن النبي صلى هللا عليه و سلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر فقيل له ھذا بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال عن أنس 
 اقتلوه قال المؤلف قال لنا علي بن المحسن لم يكن عند ھذا الشيخ غير ھذا الحديث وذكر أن كتبه احترقت 

حمد بن يحيى الصولي حدثنا عنه أبو طاھر محمد بن أحمد بن إبراھيم بن محمد أبو بكر الكاتب حدث عن م -  ١١٣
 محمد بن علي السماك وذكر لنا أنه سمع منه في سنة تسع وتسعين وثالثمائة 

محمد بن أحمد بن إبراھيم بن جعفر أبو إسحاق العطار يعرف بالقديسي سمع محمد بن مخلد الدوري أدركته  -  ١١٤
 وسألت عنه أبا القاسم األزھري فقال ثقة ولم أسمع منه شيئا لكن حدثني عنه أبو بكر البرقاني 

محمد بن أحمد بن إبراھيم بن شاذي أبو الحسن الھمداني قدم علينا حاجا وحدث ببغداد عن الفضل بن الفضل  -  ١١٥
الكندي كتبت عنه عند رجوعه من الحج وذلك في سنة تسع وأربعمائة وكان ثقة أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراھيم 

عبد هللا بن المبارك بقطيعة الربيع قال نا أبو العباس الفضل بن الفضل بن العباس الكندي بھمذان  بن شاذي في مسجد
قال أنبأنا أبو يعلى الموصلي قال نا عبد الرحمن بن سالم قال نا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاھد قال إن هللا 

 تعالى ليصلح بصالح العبد ولده وولد ولده 

إسماعيل بن عنبس بن إسماعيل أبو الحسين الواعظ المعروف بابن سمعون كان واحد محمد بن أحمد بن  -  ١١٦
دھره وفريد عصره في الكالم على علم الخواطر واإلشارات ولسان الوعظ دون الناس حكمته وجمعوا كالمه وحدث 

محمد بن جعفر عن عبد هللا بن أبي داود السجستاني وأحمد بن محمد بن سلم المخرمي ومحمد بن مخلد الدوري و
المطيري ومحمد بن محمد بن أبي حذيفة وأحمد بن سليمان بن زيان الدمشقيين وعمر بن الحسن الشيباني حدثنا عنه 
حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق والقاضي أبو علي بن أبي موسى الھاشمي والحسن بن محمد الخالل وأبو بكر 

بعض شيوخنا إذا حدث عنه قال حدثنا الشيخ الجليل المنطق الطاھري وعبد العزيز بن علي األزجي وغيرھم وكان 
بالحكمة أبو الحسين بن سمعون أخبرني عبد العزيز بن علي قال نا أبو الحسين محمد بن أحمد بن سمعون الواعظ 

ثمان إمالء قال نبأنا عبد هللا بن سليمان بن األشعث سنة أربع عشرة وثالثمائة قال نبأنا محمود بن خالد وعمرو بن ع
قاال نا الوليد قال نا بن جابر قال سمعت أبا عبد رب يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إنه لم يبق 
من الدنيا إال بالء وفتنة قال لي عبد العزيز ذكر لنا بن سمعون أن جده إسماعيل كسر اسمه فقيل سمعون حدثني 

ون يقول ولدت في سنة ثالثمائة حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الحسن بن أبي طالب قال سمعت أبا الحسين بن سمع
بن غالب البرقاني قال قلت ألبي الحسين بن سمعون أيھا الشيخ أنت تدعو الناس إلى الزھد في الدنيا والترك لھا 

س لين وتلبس أحسن الثياب وتأكل أطيب الطعام فكيف ھذا فقال كل ما يصلحك  فافعله إذا صلح حالك مع هللا بلب
الثياب وأكل طيب الطعام فال يضرك حدثني الحسن بن محمد الخالل قال قال لي أبو الحسين بن سمعون ما اسمك 
فقلت حسن فقال قد أعطاك هللا االسم فسله أن يعطيك المعنى حدثنا أبو طاھر عبد الواحد بن عمر بن المظفر المالح 

ھا مروءة فاستحالت ديانة حدثنا أبو بكر محمد بن محمد قال سمعت بن سمعون يقول رأيت المعاصي نذالة فتركت
الطاھري قال سمعت أبا الحسين بن سمعون يذكر أنه خرج من مدينة الرسول صلى هللا عليه و سلم قاصدا بيت 
المقدس وحمل في صحبته تمرا صيحانيا فلما وصل إلى بيت المقدس ترك التمر مع غيره من الطعام في الموضع 

إليه ثم طالبته نفسه بأكل الرطب فأقبل عليھا بالالئمة وقال من أين لنا في ھذا الموضع رطب فلما  الذي كان يأوي
كان وقت اإلفطار عمد الي التمر ليأكل منه فوجده رطبا صيحانيا فلم يأكل منه شيئا ثم عاد إليه من الغد عشية فوجده 

أحمد بن علي بن الحسن بن البادا يقول سمعت أبا  تمرا على حالته األولى فأكل منه أو كما قال سمعت أبا الحسن
الفتح القواس يقول لحقتني إضاقة وقتا من الزمان فنظرت فلم أجد في البيت غير قوس لي وخفين كنت ألبسھما 
فأصبحت وقد عزمت علي بيعھما وكان يوم مجلس أبي الحسين بن سمعون فقلت في نفسي أحضر المجلس ثم 

 وس قال وكان القواس قل ما يتخلف عن حضور مجلس بن سمعون انصرف فأبيع الخفين والق
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قال أبو الفتح فحضرت المجلس فلما أردت االنصراف ناداني أبو الحسين يا أبا الفتح ال تبع الخفين وال تبع القوس 
ل فأن هللا سيأتيك برزق من عنده أو كما قال حدثني رئيس الرؤساء شرف الوزراء أبو القاسم على بن الحسن قا

حدثني أبو طاھر محمد بن علي بن العالف قال حضرت أبا الحسين بن سمعون يوما في مجلس الوعظ وھو جالس 
على كرسيه يتكلم وكان أبو الفتح القواس جالسا إلى جنب الكرسي فغشيه النعاس ونام فأمسك أبو الحسين عن الكالم 

أيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في نومك قال نعم ساعة حتى استيقظ أبو الفتح ورفع رأسه فقال له أبو الحسين ر
فقال أبو الحسين لذلك أمسكت عن الكالم خوفا أن تنزعج وتنقطع عما كنت فيه أو كما قال وحدثني رئيس الرؤساء 
أيضا قال حكى لي أبو علي بن أبي موسى الھاشمي قال حكى له دجى مولى الطائع  قال أمرني الطائع  بأن 

إلى بن سمعون فاحضره دار الخالفة ورأيت الطائع على صفة من الغضب وكان يتقي في تلك الحال ألنه كان أوجه 
ذا حدة فبعثت إلى بن سمعون وأنا مشغول القلب ألجله فلما حضر أعلمت الطائع حضوره فجلس مجلسه فأذن له 

قال روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي  بالدخول فدخل وسلم عليه بالخالفة ثم أخذ في وعظه فأول ما ابتدأ به أن
طالب رضي هللا عنه وذكر عنه خبرا وأحاديث بعده ثم قال روى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم هللا 
وجھه وذكر عنه خبرا ولم يزل يجري في ميدان الوعظ حتى بكى الطائع وسمع شھيقه وابتل منديل بين يديه بدموعه 

ودفع الي الطائع درجا فيه طيب وغيره فدفعته إليه وانصرف وعدت إلى حضرة الطائع  فأمسك بن سمعون حينئذ
فقلت يا موالي رأيتك على صفة من شدة الغضب على بن سمعون ثم انتقلت عن تلك الصفة عند حضوره فما السبب 

لك منه فلما حضر بين فقال رفع الي عنه أنه ينتقص علي بن أبي طالب فأحببت أن أتيقن ذاك ألقابله عليه إن صح ذ
يدي افتتح كالمه بذكر علي بن أبي طالب والصالة عليه وأعاد وبدأ في ذلك وقد كان له مندوحة في الرواية عن 
غيره وترك االبتداء به فعلمت أنه وفق لما تزول به عنه الظنة وتبرأ ساحته عندي ولعله كوشف بذلك أو كما قال 

مقرئ قال سمعت أبا الفضل التميمي يقول سمعت أبا بكر األصبھاني وكان أخبرني الحسن بن غالب بن المبارك ال
خادم الشبلي قال كنت بين يدي الشبلي في الجامع يوم الجمعة فدخل أبو الحسين بن سمعون وھو صبي وعلى رأسه 

 في ھذا قلنسوة بشفاشك مطلس بفوطة فجاز علينا وما سلم فنظر الشبلي إلى ظھره وقال يا أبا بكر تدري أيش 
الفتى من الذخائر أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال توفي أبو الحسين بن سمعون في ذي القعدة أو ذي الحجة سنة سبع 
وثمانين وثالثمائة الشك من أبي نعيم أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال سنة سبع وثمانين وثالثمائة فيھا توفي أبو 

القعدة وكان ثقة مأمونا قال المؤلف ذكر لي غير العتيقي أنه توفي  الحسين بن سمعون الواعظ يوم النصف من ذي
يوم الخميس الرابع عشر من ذي القعدة ودفن في داره في شارع الغتابيين فلم يزل ھناك حتى نقل يوم الخميس 

 الحادي عشر من رجب سنة ست وعشرين وأربع مائة فدفن بباب حرب وقيل لي إن أكفانه لم تكن بليت بعد 

محمد بن أحمد بن إسحاق بن إبراھيم بن زيد أبو عمرو النيسابوري ذكر أبو القاسم بن الثالج أنه قدم بغداد  - ١١٧
حاجا في سنة تسع وثالثين وثالثمائة وحدثھم في سوق يحيى عن أبي بدر أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح 

 الحراني 

أبو علي السرخسي قدم بغداد حاجا في سنة خمس وأربعين محمد بن أحمد بن إسحاق بن إبراھيم بن مزين  -  ١١٨
وثالثمائة وحدث بھا عن أبيه وعن محمد بن عبد الرحمن الشامي ومحمد بن عبد هللا بن محمد بن مخلد ومحمد بن 
المنذر الھرويين وعن الحسن بن سفيان النسائي حدثنا عنه محمد بن أحمد بن رزق أخبرنا بن رزق قال نبأنا أبو 

حمد بن أحمد بن إسحاق السرخسي قدم حاجا قال نبأنا أبي قال ثنا عصام بن الوضاح عن سليمان عن عمرو علي م
عن أبي حازم عن سھل بن سعد قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من صام يوما تطوعا لم يطلع عليه أحد لم 

يعني بن عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن يرض هللا له بثواب دون الجنة وقال عصام بن الوضاح حدثنا سليمان 
 أبي الخير البرقي عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم 

محمد بن أحمد بن إسحاق بن البھلول بن حسان بن سنان أبو طالب التنوخي أصله من األنبار سمع أبا مسلم  - ١١٩
حاق ومحمد بن العباس المؤدب وأحمد بن محمد إبراھيم عبد هللا الكجي وبشر بن موسى األسدي وعمه بھلول بن إس

بن مسروق وعبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثنا عنه محمد بن أحمد بن رزق وأبو القاسم عبيد هللا بن عبد هللا بن النقيب 
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الخفاف وكان ثقة أخبرنا بن رزق قال نا أبو طالب محمد بن أحمد بن إسحاق بن البھلول القاضي قال نا بشر بن 
ال نا سعيد بن منصور قال نا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله تعالى وما أصابك موسى ق

من سيئة فمن نفسك قال فبذنبك وأنا قدرتھا عليك أخبرنا علي بن المحسن التنوخي قال أنبأنا طلحة بن محمد بن 
نة يعني مدينة المنصور من سنة ست جعفر الشاھد قال ولم يزل أحمد بن إسحاق بن البھلول على قضاء المدي

وتسعين ومائتين إلى شھر ربيع اآلخر من سنة ست عشرة وثالثمائة وكان ربما اعتل فيخلفه ابنه أبو طالب محمد بن 
أحمد وھو رجل جميل األمر حسن المذھب شديد التصون وممن كتب العلم وحدث بعد أبيه بسنين حدثني الحسن بن 

 مرو الجريري أبي طالب قال نا علي بن ع

 قال توفي أبو طالب بن البھلول في يوم األحد ضحوة لست عشرة خلون من ربيع اآلخر سنة ثمان وأربعين وثالثمائة 

محمد بن أمير المؤمنين القادر با أحمد بن إسحاق بن جعفر المقتدر با يكنى أبا الفضل كان أبوه رشحه  - ١٢٠
ب با ونقش على السكة اسمه ودعى له في الخطبة بوالية العھد بعده ثم أدركه للخالفة وجعله ولي عھده ولقبه الغال

أجله فتوفي في شھر رمضان من سنة تسع وأربعمائة وكان مولده في ليلة اإلثنين لسبع بقين من شوال سنة اثنتين 
 وثمانين وثالثمائة ودفن بالرصافة في تربة القادر با وأھله 

أسد أبو بكر الحافظ يعرف بابن البستنبان وھو ھروي األصل سمع الزبير بن بكار محمد بن أحمد بن  - ١٢١
وإبراھيم بن زياد المؤدب وعيسى بن أبي حرب الصفار وعبد هللا بن شبيب الربعي وجعفر بن أبي عثمان الطيالسي 

كان ثقة أخبرنا روى عنه القاضي أبو الحسن الجراحي وعلي بن عمر الدارقطني والمعافى بن زكريا الجريري و
عبيد هللا بن أبي الفتح قال أنبأنا أبو الحسن الدارقطني قال محمد بن احمد بن أسد المعروف بابن البستنبان شيخنا كان 
يلقب كزاز بلغني عن محمد بن العباس بن الفرات قال حدثني أبو الفتح عبيد هللا بن أحمد النحوي قال ولد أبو بكر بن 

حدى وأربعين ومائتين ھو أخبرني بذلك حدثني أبو القاسم األزھري قال نبأنا أبو بكر بن البستنبان الحافظ سنة إ
شاذان قال توفي بن أبي الثلج الكاتب في سنة ثالث وعشرين وثالثمائة وفي ھذه السنة توفي بن البستنبان الحافظ 

أبي القاسم بن الثالج توفي بن  وكذلك ذكر طلحة بن محمد بن جعفر وفاة بن البستنبان فيما حدثت عنه وقرأت بخط
البستنبان في رجب سنة ثالث وعشرين وثالثمائة وأخبرنا علي بن محمد السمسار قال أنبأنا عبد هللا بن عثمان قال 
نبأنا بن قانع أن بن البستنبان مات في سنة أربع وعشرين وثالثمائة والقول األول أشبه بالصواب غير أن بن شاذان 

 بي الثلج وهللا أعلم أخطأ في وفاة بن أ

محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت أبو الحسن المقرئ المعروف بابن شنبوذ حدث عن أبي مسلم الكجي  - ١٢٢
وبشر بن موسى وعن محمد بن الحسين الحبيني وإسحاق بن إبراھيم الدبري وعبد الرحمن بن جابر الكالعي 

بو بكر بن شاذان ومحمد بن إسحاق القطيعي وأبو الحمصي وعن خلق كثير من شيوخ الشام ومصر روى عنه أ
حفص بن شاھين وغيرھم وكان قد تخير لنفسه حروفا من شواذ القراءات تخالف اإلجماع فقرأ بھا فصنف أبو بكر 
بن األنباري وغيره كتبا في الرد عليه أخبرني إبراھيم بن مخلد فيما أذن لي أن أرويه عنه قال أنبأنا إسماعيل بن 

بي في كتاب التاريخ قال واشتھر ببغداد أمر رجل يعرف بابن شنبوذ يقرئ الناس ويقرأ في المحراب علي الخط
بحروف يخالف فيھا المصحف مما يروى عن عبد هللا بن مسعود وأبي بن كعب وغيرھما مما كان يقرأ به قبل جمع 

أمره وفحش وأنكره الناس فوجه المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان ويتبع الشواذ فيقرأ بھا ويجادل حتى عظم 
السلطان فقبض عليه يوم السبت لست خلون من ربيع اآلخر سنة ثالث وعشرين وثالثمائة وحمل إلى دار الوزير 
محمد بن علي يعني بن مقلة وأحضر القضاة والفقھاء والقراء وناظره يعني الوزير بحضرتھم فأقام على ما ذكر عنه 

فأبى أن ينزل عنه أو يرجع عما يقرأ به من ھذه الشواذ المنكرة التي تزيد على  ونصره وأستنزله الوزير عن ذلك
المصحف وتخالفه فأنكر ذلك جميع من حضر المجلس وأشاروا بعقوبته ومعاملته مما يضطره إلى الرجوع فأمر 

واستغاث وأذعن  بتجريده وإقامته بين الھنبازين وضربه بالدرة على قفاه فضرب نحو العشرة ضربا شديدا فلم يصبر
بالرجوع والتوبة فخلى عنه وأعيدت إليه ثيابه واستتيب وكتب عليه كتاب بتوبته وأخذ فيه خطه بالتوبة حدثني 
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القاضي أبو العالء محمد بن علي الواسطي قال قال لي أبو الفرج الشنبوذي وغيره مات بن شنبوذ في سنة ثمان 
 العالء إنه توفي يوم اإلثنين لثالث خلون من صفر  وعشرين وثالثمائة قال المؤلف قال لي غير أبي

محمد بن أحمد البراء بن المبارك أبو الحسن العبدي القاضي سمع المعافي بن سليمان وخلف بن ھشام البزار  -  ١٢٣
ومحمد بن حسان السمتي وعلي بن المديني ومحمد بن الصباح وأحمد بن إبراھيم الدورقي والفضل بن غانم وعبد 

بن إدريس وأمثالھم روى عنه الحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد الدوري وعثمان بن أحمد الدقاق المنعم 
وأبو جعفر بن بريه الھاشمي وعبد الباقي بن قانع في آخرين وكان ثقة وقال أبو الحسن الدارقطني أخبرنا أبو الحسن 

ي قال نا القاضي أبو عبد هللا الحسين بن إسماعيل أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن ھارون بن الصلت األھواز
المحاملي إمالء قال نا محمد بن أحمد البراء قال نبأنا المعافي بن سليمان قال نبأنا موسى بن أعين عن ليث عن 
حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن أبي ھريرة قال أمرني رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بركعتي الفجر 

القاضي أبو العالء الواسطي قال نا محمد بن أحمد بن حماد بن سفيان الكوفي قال نا الحسن بن إسماعيل أخبرنا 
الكندي قال حدثني أبو جعفر بن البراء قال اتصل بعمي أبي الحسن عن القاضي إسماعيل بن إسحاق شيء فعزم 

صفحت برغمي عنك صفح ... يقول  إسماعيل على الركوب إليه فبادره عمي أبو الحسن بالركوب فلما دخل أنشا
يذلل مني كل ... وال زال بي شوق إليك مبرح ... إليك وفي قلبي ندوب من العتب فأجابه إسماعيل ... ضرورة 

أخبرنا محمد بن عبد الواحد أبو عبد هللا قال نا محمد بن العباس الخزاز قال قرئ على أبي الحسين ... ممتنع صعب 
توفي محمد بن أحمد بن البراء سنة إحدى وتسعين ومائتين وكذلك قرأت بخط محمد بن  بن المنادى وأنا اسمع قال

 مخلد الدوري وزاد في شوال 

محمد بن أحمد بن بشر أبو عبد هللا النيسابوري يعرف بابن بشرويه ذكر بن الثالج أنه قدم بغداد حاجا في  -  ١٢٤
 ل اإلسماعيلي وقال سمعت منه في درب السلولي سنة إحدى وأربعين وثالثمائة وحدثھم عن محمد بن إسماعي

محمد بن أحمد بن بالويه أبو علي النيسابوري المعدل سمع عبد هللا بن محمد بن شيرويه ومحمد بن إسحاق  - ١٢٥
بن خزيمة ومحمد بن إسحاق السراج ومحمد بن صالح الصيمري وعلي بن سعيد العسكري حدثنا عنه أبو بكر 

فقال ثقة وأخبرنا أبو نعيم األصبھاني قال نبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن بالويه النيسابوري البرقاني وسألته عنه 
ببغداد قال نبأنا علي بن سعيد العسكري قال نبأنا إسحاق بن وھب قال نبأنا موسى بن مسعود بن مشكان الواسطي 

أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا قال نبأنا إسماعيل بن مسلم السكوني قال نبأنا أبو عون عن بن سيرين عن 
عليه و سلم لكم في العنب أشياء تأكلونه عنبا وتشربونه عصيرا ما لم ينش وتتخذون منه زبيبا وربا حدثت عن أبي 
عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ النيسابوري أن أبا علي بن بالويه مات بنيسابور في يوم الخميس سلخ شوال من 

 عين وثالثمائة وھو بن أربع وتسعين سنة سنة أربع وسب

محمد بن أحمد بن تميم األنماطي سمع محمد بن حسان األزرق وحميد بن الربيع روى عنه أبو بكر بن  - ١٢٦
 شاذان وعمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاھين 

بن أحمد بن تميم قال نا محمد بن  أخبرنا أبو القاسم األزھري قال نبأنا أحمد بن إبراھيم بن الحسن قال نبأنا محمد
حسان قال أنبأنا عمرو بن محمد بن الحسن البصري عن مطرف بن طريف عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
عليه السالم أنه قال من بنى  مسجدا فليس له أن يبيعه وال يبدله وال يمنع أحدا أن يصلي فيه وله أن يمنع كل 

 قال الشيخ أبو بكر عمرو بن محمد يعرف باألعسم وكان ضعيفا  صاحب ھوى أو بدعة أن يصلي فيه

محمد بن أحمد بن تميم أبو الحسين الخياط القنطري وكان ينزل قنطرة البردا وحدث عن أحمد بن عبيد هللا  - ١٢٧
ن النرسي وأبي قالبة الرقاشي ومحمد بن سعد العوفي وأبي إسماعيل الترمذي ومحمد بن يونس الكديمي والحسن ب

علي بن المتوكل حدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه وأبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ وأبو الحسن علي بن 
الحسين بن دوما النعالي أخبرنا علي بن الحسين بن العباس بن دوما قال أخبرنا محمد بن أحمد بن تميم الخياط قال 
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نبأنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه أن  نبأنا أبو قالبة الرقاشي قال نبأنا وھب بن جرير قال
طارق بن سويد أو سويد بن طارق سأل النبي صلى هللا عليه و سلم عن الخمر فنھاه عنھا فقال إنھا دواء فقال النبي 

أحمد بن  صلى هللا عليه و سلم ليست بدواء ولكنھا داء قرأت في كتاب أبي القاسم بن الثالج بخطه قال لنا محمد بن
تميم الخياط ولدت في صفر سنة تسع وخمسين ومائتين قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو الحسين محمد بن أحمد 

 بن تميم القنطري يوم الجمعة سلخ شعبان سنة ثمان وأربعين وثالثمائة وذكر أنه كان فيه لين 

أبي لبيد محمد بن إدريس السامي وأحمد محمد بن أحمد بن تميم أبو نصر السرخسي قدم بغداد وحدث عن  - ١٢٨
بن إسحاق بن إبراھيم السرخسي حدثنا عنه بن رزقويه وأبو بكر أحمد بن علي األصبھاني نزيل نيسابور وكان ثقة 
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال نبأنا أبو نصر محمد بن أحمد بن تميم السرخسي قدم علينا للحج قال نبأنا أبو 

حاق السرخسي قال نبأنا أبي قال نبأنا عصام بن الوضاح الرمدي عن المسيب عن مطرف عن الحسن أحمد بن إس
أبان عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب 

ا باب واحد الشھر كله وغلت عتاة الجنان كلھا فلم يغلق منھا باب واحد الشھر كله وغلقت أبواب النار فال يفتح منھ
الجن ونادى مناد في السماء كل ليلة إلى انفجار الصبح يا باغي الخير ھلم ويا باغي الشر انته ھل من مستغفر يغفر 
له ھل من تائب يتاب عليه ھل من سائل فيعطى ھل من داع فيستجاب له و عند وقت كل ليلة فطر من رمضان 

 لغني أنا أبا نصر السرخسي مات بعد سنة سبعين وثالثمائة عتقاء يعتقھم من النار ب

محمد بن أحمد بن ثابت الواسطي حدث ببغداد عن شعيب بن أيوب الصريفيني روى عنه أبو الحسين بن  -  ١٢٩
جميع الصيداوي حدثني محمد بن علي الصوري قال أنبأنا محمد بن أحمد بن جميع الغساني قال نا محمد بن أحمد 

 لواسطي البزاز ببغداد قال نا شعيب بن أيوب بن ثابت ا

محمد بن أحمد بن ثابت بن بيار أبو صالح العكبري حدث عن أبي األحوص محمد بن الھيثم بن حماد  - ١٣٠
القاضي ومحمد بن يونس الكديمي والحسن بن عليل العنزي روى عنه أبو عبد هللا عبيد هللا بن محمد بن حمدان 

 ري المعروف بابن بطة العكب

محمد بن أحمد بن ثابت أبو الحسين التاجر قرأت في كتاب أبي سعد الماليني أخبرنا أبو سعد عبد الرحمن بن  -  ١٣١
محمد اإلدريسي بسمرقند قال محمد بن أحمد بن ثابت أبو الحسين البغدادي التاجر كان فصيحا متكلما كثير االختالف 

احد الزاھد غالم ثعلب وغيره ولم يكن معه أصوله كتبنا عنه من إلينا كتب ببغداد عن أبي عمر محمد بن عبد الو
حفظه بسمرقند شيئا من األشعار وكان خرج إلى فرغانة للتجارة فمات في منصرفه منھا وقال اإلدريسي أيضا 

سه أنشدني أبو الحسين محمد بن أحمد بن ثابت البغدادي بسمرقند قال أنشدني أبو عمر الزاھد غالم ثعلب ببغداد لنف
يعقل ... ال وال يزري بمن ... ... ذا مال لماله ... ال تراني أبدا أك رم ... وقام لبعض من دخل عليه فأنشأ يقول 

 ... وھذا بفعاله ... إنما أقضي على ذا ك ... ... عندي سوء حاله 

ب جده وضاح بن محمد بن أحمد بن أبي ثمامة أبو العباس القاضي من أھل األنبار حدث عن وجوده في كتا -  ١٣٢
حسان األنباري روى عنه محمد بن عمر بن الجعابي وذكر أبو القاسم عبد هللا بن محمد بن الثالج أنه حدثه عن أبي 

 مسلم الكجي ويقال فيه أحمد بن محمد بن أبي ثمامة وهللا أعلم 

شاذان ويونس بن محمد محمد بن أحمد بن الجنيد أبو جعفر الدقاق سمع أبا عاصم النبيل واسود بن عامر  - ١٣٣
المؤدب وعمرو بن عاصم الكالبي ويحيى بن إسحاق السيلحيني ويحيى بن غيالن والوليد بن القاسم الھمداني روى 
عنه إبراھيم بن إسحاق الحربي وموسى بن ھارون الحافظ وعبد هللا بن محمد البغوي ويحيى بن محمد بن صاعد 

لد الدوري وحمزة بن القاسم الھاشمي وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم والحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخ
الرازي كتبت عنه مع أبي وھو شيخ صدوق أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي قال أنبأنا 
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ئب عن أبي محمد بن مخلد العطار قال نبأنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال نا أبو عاصم عن سفيان عن عطاء بن السا
 األحوص 

عن عبد هللا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اقرؤوا القرآن فانكم تؤجرون عليه وكل حرف عشر حسنات 
أما إني ال أقول الم حرف ولكن ألف عشر والم عشر وميم عشر فتلك ثالثون أخبرنا إبراھيم بن مخلد بن جعفر قال 

زيز الھاشمي إمالء قال نا محمد بن أحمد بن الجنيد قال نبأنا حسان بن حسان نا أبو عمر حمزة بن القاسم بن عبد الع
قال نا موسى يعني بن مطير وقيس وأبو عوانة قالوا نا منصور عن ھالل بن يساف عن سلمة بن قيس األشجعي 

ت فانثر وإذا وكان من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا توضأ
استجمرت فأوتر أخبرني الحسن بن محمد الخالل قال نا يوسف بن عمر القواس قال قرئ على أحمد بن إسحاق بن 
بھلول القاضي وأنا أسمع قيل له حدثكم محمد بن أحمد بن الجنيد البغدادي باألنبار شيخ ثقة أخبرنا عبيد هللا بن عمر 

قول مات محمد بن أحمد بن الجنيد سنة ست وستين ومائتين وصلى عليه بن أحمد الواعظ عن أبيه قال سمعت أبي ي
إسماعيل بن إسحاق القاضي أخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد قال نا محمد بن العباس الخزاز قال قرئ على 

ألولى سنة سبع أبي الحسين بن المنادى وأنا أسمع قال توفي بن الجنيد الدقاق يوم الثالثاء لعشر خلت من جمادى ا
وستين ودفن في مقبرة باب حرب وقد قارب التسعين قال الشيخ أبو بكر كان ألبي عبد هللا محمد بن عبد الواحد أخ 
اسمه أيضا محمد ويكنى أبا الحسن وكان أصغر منه إال أنه شاركه في السماع من كافة شيوخه فما أذكره عن محمد 

س عن بن المنادى من وفاة الشيوخ فھو عن أبي عبد هللا ولم يكن سماع بن عبد الواحد عن أبي عمر محمد بن العبا
أبي الحسن فليعلم ذلك قرأت في كتاب محمد بن مخلد الدوري بخطه توفي بن الجنيد يوم الثالثاء لسبع بقين من 

 جمادى األولى سنة سبع وستين ومائتين 

قدم بغداد وحدث بھا عن عصام بن يوسف البلخي محمد بن أحمد بن الجھم بن صالح أبو عبد هللا البلخي  - ١٣٤
 روى عنه محمد بن مخلد الدوري في مسند أبي حنيفة 

محمد بن أحمد بن الجھم أبو بكر الوراق حدث عن أحمد بن عبيد هللا النرسي وأبي الوليد بن برد األنطاكي  - ١٣٥
عنه أبو بكر محمد بن عبد هللا  ومحمد بن ھشام بن أبي الدميك المستملي وموسى بن إسحاق األنصاري روى

األبھري المالكي وذكر لي أنه كان فقيھا مالكيا وله مصنفات حسان محشوة باآلثار يحتج فيھا لمالك وينصر مذھبه 
 ويرد على من خالفه 

محمد بن أحمد بن جعفر أبو الحسن يعرف بالفسطاطي حدث عن علي بن أحمد الطاھري حدثنا عنه القاضي  -  ١٣٦
سم عبد الواحد بن محمد بن أبي عمرو الشافعي أخبرنا عبد الواحد بن محمد قال أنبأنا أبو الحسن محمد بن أبو القا

أحمد بن جعفر الفسطاطي قال نبأنا علي بن أحمد الطاھري قال سمعت المبرد يقول في قول علي بن أبي طالب عليه 
لعن ... وثى مكة وكانت تسمى كوثى قال وأنشد لحسان السالم إن تسألوا عنا فأنا قوم من أھل كوثى قال إنما يعني بك

 ربة الدار دار عبد الدار ... لست أعني كوثى العراق ولكن ... ... ورماھا بالذل واألمعار ... هللا أھل كوثاء دارا 

محمد بن أحمد بن الحسن بن خراش أبو الحسن حدث عن بشر بن الوليد الكندي ومحمود بن غيالن  - ١٣٧
أبي ھمام الوليد بن شجاع السكوني ومحمد بن معاوية بن صالح األنماطي روى عنه أبو الفتح محمد بن المروزي و

الحسين األزدي الموصلي وغيره أنبأني أحمد بن علي الحافظ اليزدي قال أنبأنا أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن 
بنا عنه وكان عبد هللا بن محمد البغوي سيء إسحاق الحافظ النيسابوري قال محمد بن أحمد بن الحسن بن خراش كت

الراي فيه حدثني أبو بكر أحمد بن محمد الغزال المستملي قال نا محمد بن جعفر الوراق قال نا محمد بن الحسين 
األزدي الحافظ قال كان بن خراش شيخا عسرا في الحديث كتبت عنه في المذاكرة نحو عشرين حديثا أخبرنا علي 

قال نا عبد هللا بن عثمان الصفار قال نا بن قانع أن أبا الحسن بن خراش مات في رجب من سنة  بن محمد السمسار
 ثالث عشرة وثالثمائة 
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محمد بن أحمد بن الحسن بن واقد أبو بكر المؤدب يعرف بميمون السامري حدث عن يعقوب بن إبراھيم  - ١٣٨
سعد الوراق روى عنه عبد هللا بن عدي الجرجاني وذكر  الدورقي وأحمد بن محمد بن عمر اليمامي وعبد هللا بن أبي

 أنه سمع منه بسر من رأى 

محمد بن أحمد بن الحسن بن بأبويه أبو العباس الحنائي حدث عن أبي بكر بن أبي الدنيا بكتاب الرھبان رواه  -  ١٣٩
 عنه علي بن محمد بن إبراھيم بن علوية الجوھري 

سحاق بن إبراھيم بن عبد هللا أبو علي المعروف بابن الصواف سمع إسحاق محمد بن أحمد بن الحسن بن إ - ١٤٠
بن الحسن الحربي وبشر بن موسى األسدي وأبا إسماعيل الترمذي وعبد هللا بن أحمد بن حنبل وموسى بن إسحاق 
ي األنصاري ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبدوس بن كامل السراج روى عنه أبو الحسن الدارقطن

وغيره من المتقدمين وحدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه وأبو الحسين بن بشران ومحمد بن أبي الفوارس وعبد هللا 
بن يحيى السكري وعلي بن أحمد الرزاز وأبو بكر البرقاني وأبو نعيم األصبھاني في آخرين سمعت محمد بن أحمد 

رأت عيناي مثل أبي علي بن الصواف ورجل آخر  بن أبي الفوارس يقول سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول ما
بمصر لم يسمه أبو الفتح سمعت أبا بكر البرقاني يقول توفي بن الصواف في سنة تسع وخمسين وثالثمائة حدثنا 
محمد بن الحسين بن الفضل القطان إمالء قال مات أبو علي بن الصواف في آخر سنة تسع وخمسين وثالثمائة قال 

ارس مات بن الصواف لثالث خلون من شعبان سنة تسع وخمسين وثالثمائة وله يوم مات تسع محمد بن أبي الفو
 وثمانون سنة ألن مولده في شعبان سنة سبعين ومائتين وكان ثقة مأمونا من أھل التحرز ما رأيت مثله في التحرز 

ن الحضرمي حدثني عنه محمد بن أحمد بن الحسن بن الشخير أبو بكر حدث عن أبي حامد محمد بن ھارو - ١٤١
 عبد العزيز بن علي األزجي 

محمد بن أحمد بن الحسن أبو الحسين التميمي الدالل يلقب حريقا حدث عن أحمد بن يوسف بن خالد العطار  -  ١٤٢
ومحمد بن علي بن حبيش الناقد وسھل بن إسماعيل الطرسوسي وكان صدوقا كتب عنه بعض أصحابنا في سنة 

 عشر وأربعمائة 

محمد بن أحمد بن الحسن بن يحيى بن عبد الجبار أبو الفرج القاضي الشافعي يعرف بابن سميكة من أھل  -  ١٤٣
قريبا من باب النوبي وحدث عن أحمد بن سلمان النجاد وأبي علي  الجانب الشرقي كان يسكن في حريم دار الخالفة 

بن علي بن حبيش وغيرھم كتبنا عنه بن الصواف وأحمد بن يوسف بن خالد وحبيب بن الحسن القزاز ومحمد 
بانتقاء محمد بن أبي الفوارس وكان ثقة توفي يوم الثالثاء ودفن يوم األربعاء لست خلون من شھر ربيع األول سنة 

 أربع عشرة وأربعمائة وكان دفنه في مقبرة باب حرب 

 بن محمد بن إسحاق الفاكھي محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق أبو الحسن البزاز سمع بمكة من عبد هللا - ١٤٤
وأحمد بن محبوب الفقيه كتبنا عنه بعد أن كف بصره وكان ثقة أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق قال نا 
أبو محمد عبد هللا بن محمد بن إسحاق الفاكھي بمكة قال نا أبو يحيى بن أبي مسرة قال نا أبو عبد الرحمن المقرئ 

ل حدثني محمد بن عجالن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ھريرة قال قال رسول قال نا سعيد بن أيوب قا
هللا صلى هللا عليه و سلم من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر هللا إليه في العمر توفي أبو الحسن بن إسحاق في سنة 

 سبع عشرة وأربعمائة 

ف بابن زريق حدث عن يوسف بن يعقوب بن محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف أبو بكر الوراق يعر -  ١٤٥
إسحاق بن البھلول التنوخي وغيره حدثنا عنه محمد بن عمر بن بكير النجاد ولم يحدثنا عنه أحد غيره أخبرنا بن 
بكير قال نا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف المعروف بابن زريق قال نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق 

ل نا جدي قال نا أبي قال نا شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن رسول هللا بن بھلول التنوخي قا
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صلى هللا عليه و سلم أنه قال من قرأ العشر األواخر من سورة الكھف عصم من فتنة الدجال بلغني أن بن زريق ھذا 
لة ثم استوطن أذربيجان وأظنه مات كان حافظا فھما وليس بمشھور عندنا ألنه تغرب وأقام ببالد خراسان مدة طوي

 بھا 

محمد بن أحمد بن الحسين بن عبد العزيز أبو نصر العكبري حدث عن أحمد بن يوسف بن خالد وأبي علي  - ١٤٦
بن الصواف وعن أبيه أحمد بن الحسين وغيرھم كتب عنه محمد بن علي الصوري بعكبرا وحدثني عنه عبد العزيز 

لي ابنه أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عبد العزيز أنه مات  بن أحمد الكتاني بدمشق وذكر
 بعكبرا في يوم األربعاء ألربع بقين من شھر ربيع األول من سنة عشرين وأربعمائة وكان صدوقا 

 محمد بن أحمد بن الحسين بن محمد أبو الحسن القطان المعروف بابن المحاملي سمع علي بن عمر السكري -  ١٤٧
وموسى بن عيسى السراج وأبا القاسم بن حبابة وعيسى بن علي بن عيسى الوزير وأبا طاھر المخلص كتبت عنه 
شيئا يسيرا وكان صدوقا من أھل القرآن حسن التالوة جميل الطريقة أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسين القطان قال 

قال نا ليث بن حماد قال نا أبو عوانة عن أبي مالك  أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص قال نا بن منيع
األشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال نبيكم صلى هللا عليه و سلم كل معروف صدقة سمعت أبا الحسن 
بن المحاملي يقول ولدت في سحر يوم األحد يوم العشرين من شوال سنة اثنتين وثمانين وثالثمائة ومات في ليلة 

لرابع عشرة من شھر ربيع اآلخر سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة ودفن يوم الثالثاء في داره بدرب اآلجر الثالثاء ا
 من نواحي نھر طابق 

 محمد بن أحمد بن أبي الحارث البزاز سمع الحسن بن محمد المروزي روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد  - ١٤٨

اصم النبيل وعباد بن صھيب ويحيى بن حماد صاحب أبي محمد بن أحمد بن حبيب الذارع حدث عن أبي ع - ١٤٩
عوانة روى عنه عبد الصمد بن علي الطستي ومحمد بن أحمد بن تميم الخياط أخبرنا أبو بكر أحمد بن عمر الدالل 
قال نا عبد الصمد بن علي الطستي إمالء قال حدثني محمد بن أحمد بن حبيب الذارع قال نا عباد بن صھيب قال نا 

عن داود بن فراھيج عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أوصاني جبريل بالجار حتى شعبة 
ظننت به سيورثه أو قال سيجعله وارثا أخبرنا محمد بن عبد الواحد قال نا محمد بن العباس قال قرئ على بن 

 ئتين المنادى وأنا أسمع أن أبا بكر بن حبيب الذارع مات في سنة ثمانين وما

محمد بن أحمد بن حميد بن نعيم بن شماس مروروذي األصل سمع عفان بن مسلم وسليمان بن حرب وعبد  -  ١٥٠
الصمد بن حسان وزكريا بن عدي روى عنه أحمد بن كامل القاضي وأبو سھل بن زياد وأحمد بن الفضل بن العباس 

أحمد بن محمد بن حميد بن نعيم أخبرنا علي بن بن خزيمة وأبو بكر الشافعي وكان ثقة وكان الشافعي ربما سماه 
محمد السمسار قال أنبأنا عبد هللا بن عثمان قال نا بن قانع أن محمد بن أحمد بن حميد بن نعيم توفي سنة اثنتين 

 وثمانين ومائتين 

محمد  محمد بن أحمد بن حنين أبو بكر العطار حدث عن داود بن رشيد ويحيى بن عثمان الحربي روى عنه -  ١٥١
بن مخلد وأبو القاسم الطبراني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن أحمد بن شھريار األصبھاني قال أنبأنا سليمان بن أحمد 
بن أيوب الطبراني قال حدثنا محمد بن أحمد بن حسن العطار البغدادي قال نا داود بن رشيد قال نا علي بن ھاشم بن 

عن الزھري عن عروة عن عائشة قالت ما ضرب رسول هللا صلى هللا البريد عن ھشام بن عروة عن بكر بن وائل 
عليه و سلم امرأة من نسائه قط وال ضرب بيده شيئا قط إال أن يجاھد في سبيل هللا وما نيل منه شيء قط فانتقم من 

رد به علي بن صاحبه إال أن تنتھك محارم هللا فينتقم له قال سليمان لم يروه عن بكر بن وائل اال ھشام بن عروة تف
ھاشم قرأت في كتاب محمد بن مخلد بخطه سنة تسع وثمانين ومائتين فيھا مات أبو بكر محمد بن أحمد بن حنين 

 العطار يوم الجمعة للنصف من ذي الحجة 
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محمد بن أحمد بن الحباب المروزي قدم بغداد وحدث بھا عن عبد هللا بن عمر بن مھاجر المروزي روى  - ١٥٢
سم الطبراني أخبرنا محمد بن عبد هللا بن شھريار قال أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني قال نا محمد بن عنه أبو القا

أحمد بن الحباب المروزي ببغداد قال نا عبد هللا بن عمر بن مھاجر المروزي قال نا يحيى بن نصر بن حاجب قال 
الجعد عن ثوبان قال قال رسول هللا صلى هللا نا ورقاء بن عمر بن كليب عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي 

عليه و سلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصالة وال يحافظ على الوضوء إال مؤمن قال سليمان لم 
 يروه عن ورقاء اال يحيى بن نصر 

و الحسن السلمي محمد بن أحمد بن حكيم بن كثير بن عطاء بن قيس بن األغر بن مغيرة بن مرداس أب -  ١٥٣
البغدادي كان يذكر أنه بن أخي منصور بن عمار وحدث عن سليم بن منصور بن عمار روى عنه عبد هللا بن عدي 

 الحافظ وذكر أنه سمع منه بجرجان 

محمد بن أحمد بن حامد أبو جعفر الكندي البخاري أخبرني أبو الوليد الحسن بن محمد البلخي قال أنبأنا أبو  - ١٥٤
 محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ ببخارى قال أبو جعفر محمد بن أحمد بن حامد الكندي البخاري عبد هللا

سكن بغداد وحدث بھا في سنة ثالث وتسعين ومائتين عن داود بن رشيد وأبي الوليد رباح بن الجراح الموصلي 
بكر روى عنه محمد بن الحسن بن حمويه وأبي ھمام الوليد بن شجاع وأبي نشيط محمد بن ھارون قال الشيخ أبو 

 أبو نعيم التاجر 

محمد بن أحمد بن حماد الدياس يعرف بابن أبي الشوك حدث عن الحسن بن علوية القطان وأحمد بن يحيى  -  ١٥٥
الحلواني وأبي شعيب الحراني وإبراھيم بن شريك الكوفي وإسحاق بن إبراھيم بن أبي حسان األنماطي روى عنه 

 م عبد هللا بن الحسن بن سليمان المقرئ المعروف بابن النخاس وذكر أنه كان خاله أبو القاس

محمد بن أحمد بن الحجاج بن ھارون أبو عبد هللا البزار حدث عن محمد بن أب العوام الرياحي روى عنه  - ١٥٦
 أحمد بن أبي الفرج بن الحجاج الوراق 

دب حدث عن أبي العباس بن عقدة الكوفي وإسماعيل بن محمد محمد بن أحمد بن أبي حسان أبو الحسن المؤ - ١٥٧
الصفار ومحمد بن عثمان بن ثابت الصيدالني وعبد هللا بن إسحاق البغوي وأبي بكر النقاش المقرئ حدثني عنه 
أحمد بن محمد العتيقي وقال لي كان ينزل بحذاء دار بن الحراني بباب درب القراطيس قلت وكيف حاله قال كان فيه 

 ساھل ت

محمد بن أحمد بن خالد بن موسى بن زياد بن فروخان أبو جعفر البيكندي البخاري قدم بغداد وحدث بھا عن  - ١٥٨
رجاء بن أبي رجاء الحافظ ويحيى بن محمد بن السكن البزار روى عنه أبو علي بن الصواف أخبرني عبد هللا بن 

بأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن خالد بن موسى بن زياد بن يحيى السكري قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن قال ن
فروخان البخاري البيكندي قال نبأنا رجاء بن أبي رجاء قال نبأنا شاذان بن عثمان بن جبلة أخو عبدان قال نبأنا أبي 
عثمان عن شعبة بن الحجاج عن ھشام بن زيد عن أنس بن مالك قال مر أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس 

نصار وھم يبكون فقال ما يبكيكم فقالوا مجلسنا من النبي صلى هللا عليه و سلم فدخل أبو بكر على رسول هللا األ
صلى هللا عليه و سلم فأخبره فخرج رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وقد عصب رأسه بحاشية برد فصعد المنبر ولم 

ر فانھم عيبتي وكرشي وقد قضوا الذي عليھم وبقي الذي يصعد بعد ذلك فحمد هللا وأثنى عليه وقال أوصيكم باألنصا
عليكم فاقبلوا من محسنھم وتجاوزوا عن مسيئھم قال المؤلف غريب من حديث شعبة تفرد بروايته عنه عثمان بن 

 جبلة بن أبي رواد وقد روى عن الحسين بن الوليد النيسابوري أيضا عن شعبة 

بو بكر البوراني قاضي تكريت حدث ببغداد عن القاسم بن يزيد صاحب محمد بن أحمد بن خالد بن شيرزاذ أ -  ١٥٩
وكيع وأحمد بن منيع ومحمد بن سليمان لوين وأبي عمار الحسين بن حريث وغيرھم روى عنه محمد بن المظفر 
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الحافظ ومحمد بن زيد بن مروان األنصاري في آخرين وبعضھم يسميه أحمد بن محمد بن خالد أخبرنا أحمد بن 
بن غالب قال قرئ على أبي الحسين بن مظفر وأنا أسمع حدثكم أبو بكر محمد بن أحمد بن خالد القاضي قال  محمد

نا سعيد بن محمد قال نا سلم بن قتيبة قال نا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد هللا بن خليفة عن عمر بن الخطاب عن 
ل حتى يسمع أطيط كأطيط الرحل قال المؤلف قال النبي صلى هللا عليه و سلم في قوله تعالى على العرش استوى قا

لنا بن غالب قال أبو الحسن الدارقطني تفرد به القاضي البوراني قال بن غالب يقال إنه وھم والمحفوظ عن بن قتيبة 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق وحديث شعبة موقوف حدثني علي بن محمد بن نصر الدينوري قال سمعت حمزة بن 

ل سألت الدارقطني عن محمد بن أحمد بن خالد البوراني فقال ال بأس به ولكنه يحدث عن شيوخ يوسف السھمي يقو
ضعفاء أخبرنا علي بن محمد السمسار قال أنبأنا عبد هللا بن عثمان قال نبأنا عبد الباقي بن قانع ان محمد بن أحمد 

مظفر بخطه توفي أبو بكر البوراني يوم البوراني القاضي مات في سنة أربع وثالثمائة قرأت في كتاب محمد بن ال
 األحد قبل الظھر ودفن العصر في مقابر القطيعة لثمان خلون من صفر سنة أربع وثالثمائة 

محمد بن أحمد بن خنب بن أحمد بن راجيان بن حامديان بن ماحك بن قرماي أبو بكر الدھقان سكن بخارى  -  ١٦٠
كرم وأبي قالبة الرقاشي وجعفر الصائغ وأبي بكر بن أبي الدنيا وحدث بھا عن يحيى بن أبي طالب والحسن بن م

وأحمد بن محمد بن بكر القصير وغيرھم روى عنه أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ النيسابوري 
بن  وغيره من الخراسانيين حدثني أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب الدسكري لفظا بحلوان قال نا علي بن القاسم

شاذان الرازي قال نبأنا محمد بن أحمد بن خنب البغدادي ببخارى قال نا أبو بكر بن أبي الدنيا وأخبرنا علي بن 
محمد بن عبد هللا المعدل قال نا الحسين بن صفوان البرذعي قال نا عبد هللا بن محمد بن أبي الدنيا قال نا أحمد بن 

محمد قال كتب الي أبو خالد األحمر وكان في كتابه الي واعلم أن  إبراھيم قال حدثني سلمة بن عقار عن حجاج بن
الصديقين كانوا يستحيون من هللا أن يكونوا اليوم على منزلة أمس ليس في حديث البرذعي واعلم أخبرنا أبو القاسم 

بي طالب األزھري قال أنبأنا علي بن عمر الحافظ قال بن خنب شيخ بغدادي وقع إلى بخارى يروي عن يحيى بن أ
والحسن بن مكرم ومحمد بن شاذان الجوھري وغيرھم من البغداديين حدث ببخارى بحديث كثير وبكتب عبد 
الوھاب بن عطاء عن يحيى بن أبي طالب وبقي إلى نحو سنة خمسين وثالثمائة أخبرنا أبو الوليد الدربندي قال أنبأنا 

الحافظ المعروف بغنجار قال ولد أبو بكر بن خنب ببغداد  أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان البخاري
في سنة ست وستين ومائتين ودخل بخارى سنة سبع وثمانين ومائتين ومات ببخارى يوم السبت غرة رجب سنة 
خمسين وثالثمائة وصليت على جنازته أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين البخاري قال قال لنا أبو 

 اعيل بن الحسين الزاھد توفي أبو بكر بن خنب في رجب سنة خمسين وثالثمائة محمد إسم

محمد بن أحمد بن خشنام أبو منصور العطار من أھل نيسابور قدم بغداد في سنة ستين وثالثمائة وحدث بھا  -  ١٦١
الوراق وأحمد بن  عن عبد هللا بن القاسم بن حمويه الطويل سمع منه محمد بن أبي الفوارس وأبو بكر بن أبي سعد

 محمد بن عبد هللا الكاتب 

محمد بن أحمد بن خلف بن خاقان أبو الطيب العكبري سكن بغداد وحدث بھا عن أبي بكر محمد بن أيوب  -  ١٦٢
بن المعافى الزاھد وإبراھيم بن علي بن الحسن القافالئي وغيرھما حدثني عنه أبو منصور محمد بن محمد بن عبد 

ال لي ولد أبو الطيب بعكبرا في سنة ثالث عشرة وثالثمائة وسمعنا منه ببغداد وبعكبرا وحدثنا العزيز العكبري وق
عن أبي ذر أحمد بن محمد بن محمد الباغندي وكان سماعه من محمد بن أيوب بن المعافى في سنة خمس وعشرين 

علي بن بزھان العكبري عن بن خاقان وثالثمائة ومات ببغداد في سنة سبع وأربعمائة سألت أبا القاسم عبد الواحد بن 
 فعرفه ووثقه وأثنى عليه ثناء حسنا فقلت إنه روى عن أبي ذر الباغندي فقال كان صدوقا 

محمد بن أحمد بن أبي دؤاد أبو الوليد األيادي القاضي وھو أخو حريز بن أحمد قيل ان اسم أبي دؤاد الفرج  -  ١٦٣
المؤمنين المتوكل على هللا قضاء بغداد واألعمال بعد أن فلج أبوه ومات  وقيل دعمي وقيل بل اسمه كنيته واله أمير

في حياة أبيه وكانت وفاته ببغداد في ذي الحجة من سنة تسع وثالثين ومائتين ذكر ذلك إسماعيل بن علي الخطبي 
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ري قال نبأنا أبو عبيد فيما أنبأني إبراھيم بن مخلد أنه سمعه منه أخبرني القاضي أبو عبد هللا الحسين بن علي الصيم
هللا محمد بن عمران المرزباني قال أحمد بن أبي دؤاد القاضي ھو أحمد بن أبي دؤاد بن حريز بن مالك بن عبد هللا 
بن عباد بن سالم بن مالك بن عبد ھند بن لجم بن مالك بن قنص بن منعة بن برحان بن دوس بن الديل بن أمية بن 

بن عدنان أخبرني بذلك رجل من ولده قدم علينا من البصرة أخبرنا القاضي أبو  حذافة بن زھر بن نزار بن معبد
الطيب طاھر بن عبد هللا الطبري قال نبأنا المعافي بن زكريا الجريري قال حدثني محمد بن يحيى الصولي قال كان 

من أمره أيام الواثق  المتوكل يوجب ألحمد بن أبي دؤاد ويستحي أن ينكبه وإن كان يكره مذھبه لما كان يقوم به
وعقد األمر له القيام به من بين الناس فلما فلج أحمد بن أبي دؤاد في جمادي اآلخرة سنة ثالث وثالثين ومائتين أول 
ما ولي المتوكل الخالفة ولي المتوكل ابنه محمد بن أحمد أبا الوليد القضاء ومظالم العسكر مكان أبيه ثم عزله عنھا 

قين من صفر سنة أربعين ومائتين ووكل بضياعه وضياع أبيه ثم صولح على ألف ألف دينار يوم األربعاء لعشر ب
وأشھد على بن أبي دؤاد وابنه بشراء ضياعھم وحدرھم إلى بغداد وولي يحيى بن أكثم ما كان إلى بن أبي دؤاد 

أحمد بعده بعشرين يوما قال ومات أبو الوليد محمد بن أحمد ببغداد في ذي القعدة سنة أربعين ومائتين ومات أبوه 
الشيخ أبو بكر وھذا عندي خطأ والذي قدمناه من وفاة أبي الوليد ھو الصواب ألن أحمد بن أبي دؤاد توفي أول سنة 
أربعين ومائتين بغير شك وتقدمت وفاة ابنه أبي الوليد على وفاته عدنا إلى خبر الصولي قال فقال علي بن الجھم 

... فسدت أمور الدين حين وليته ... ... بعثت عليك جنادال وحديدا ... أبي دؤاد دعوة يا أحمد بن ... يھجوھما 
شرھا إذا ذكر ... ... كھال وال متشببا محمودا ... ال محكما جزال وال مستظرفا ... ... ورميته بأبي الوليد وليدا 

... ضبعا وخلت بني أبيه قرودا ... الس خلته وإذا تربع في المج... ... ذكر القاليا مبديا ومعيدا ... المكارم والعلي 
 لك المناخر والثنايا السودا ... ما صبحت بالخير عين أبصرت ... 

أخبرني الحسين بن علي الصيمري قال نبأنا محمد بن عمران المرزباني قال أخبرني علي بن ھارون قال أخبرني 
با الوليد محمد بن أحمد بن أبي دؤاد عن مظالم العسكر عبيد هللا بن أحمد بن أبي طاھر عن أبيه قال عزل المتوكل أ

سنة سبع وثالثين ومائتين ووليھا محمد بن إبراھيم بن الربيع األنباري ثم صرف أبو الوليد في يوم الخميس لخمس 
خلون من شھر ربيع األول عن قضاء القضاة وولي يحيى بن أكثم قضاء القضاة ثم عزل بن الربيع األنباري عن 

لم ووليھا يحيى بن أكثم لسبع بقين من شھر رمضان سنة سبع وثالثين ومائتين وصرف أبو الوليد يوم األربعاء المظا
لعشر بقين من صفر وحبس يوم السبت لثالث خلون من شھر ربيع اآلخر في ديوان الخراج وحبس إخوته عبد هللا 

بو الوليد مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار بن السري صاحب الشرطة فلما كان يوم اإلثنين من ھذا الشھر حمل أ
وجوھرا قيمته عشرون ألف دينار ثم صولح بعد ذلك على ستة عشر ألف ألف درھم وأشھد عليھم جميعا ببيع كل 
ضيعة لھم وكان أحمد بن أبي دؤاد قد فلج فلما كان يوم األربعاء لسبع خلون من شھر رمضان أمر المتوكل بولد 

ميعا فحدروا إلى بغداد أخبرني الصيمري قال نا المرزباني قال وجدت بخط أحمد بن إسماعيل أحمد بن أبي دؤاد ج
تضم ... ... ذوي األرحام منك بكل وادي ... إلى كم تجعل األعراب طرا ... نطاحة قال بعضھم في بن أبي دؤاد 

... كرحم بني أمية من زياد ... فأقسم أن رحمك في إياد ... ... لتثبت دعوة لك في إياد ... على لصوصھم جناحا 
وأخبرني الصيمري قال نبأنا المرزباني قال أخبرني محمد بن يحيى قال حدثني حريز بن أحمد بن أبي دؤاد قال كان 
عمك إبراھيم بن العباس من أصدق الناس ألبي فعتب على ابنه أبي الوليد في شيء فقال فيه أحسن قول ذمه ومدح 

 أباه 

لقد تقدم آباء ... لئن تقدمت أبناء الكرام به ... ... على محاسن بقاھا أبوك لكا ... واضحة  عفت مساو تبدت منك
قال الشيخ أبو بكر كان أحمد بن أبي دؤاد ممن اشتھر بالجود والسخاء وابنه أبو الوليد كان بخيال وله ... اللئام بكا 

نبأنا المرزباني قال حدثني محمد بن أحمد  في البخل أخبار ظريفة حفظت عنه أخبرني الصيمري أبا زكريا قال
الكاتب قال نبأنا أبو العيناء قال كان أوالد بن أبي دؤاد في أخالقھم مختلفين وكان أبو الوليد منھم بخيال ولھم أخبار 

اقطع كثيرة فأما أبو الوليد فإنه شكا إلى خبازة فساد الخبز فقال له إنما أخبز كل يوم أرغفة لتمأل التنور فقال له 
التنور ببراستج فقطع نصف التنور ببراستج فكان يخبز فيه قال المرزباني أبو العيناء خبيث اللسان ولعله سأل أبا 
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الوليد حاجة فلم يقضھا له فوضع ھذا الحديث قال الشيخ أبو بكر قد ذكر ھذه الحكاية عن أبي الوليد غير أبي العيناء 
رني الحسين بن علي الحنفي قال نبأنا محمد بن عمران الكاتب قال أخبرني فبرئت عھدته مما اتھمه المرزباني به أخب

الصولي قال حدثني محمد بن خلف وكيع قال نبأنا أبو خالد المھلبي قال سمعت المستعين يقول شكى أبو الوليد بن 
إال بالكفاية وبقدر  أبي دؤاد إلى خبازه أن الخبز يبقى عنده حتى يجف وكان يخبز له في كل يوم مكوكا فقال ما أخبز

ما يسع التنور فأمر بقطع نصف التنور قال أبو خالد فحدث أنا كنا نأكل معه واألرغفة بعددنا فجاء نفسان فقال لھم 
ھاتوا خبزا فجاؤوا برغيفين فلم يبق خبز فاستزاد فما جاؤوا بشيء فقال ھاتوا من خبز الجواري فما جاؤوا بشيء 

كنت قد أخذت من خبز الجواري فقال إنه قوت لھن وإذا أخذ منھن خبزا لم يردده قد فلما قمنا قلت لطباخه فضحتنا 
فعل ھذا بھن مرات أخبرني الصيمري قال نا المرزباني قال أخبرني الصولي قال أنشدنا محمد بن موسى قال أنشدنا 

 أبو العبر لنفسه يھجو أبا الوليد بن أبي دؤاد 

لجعلت ... لو أن لي من جلد وجھك رقعة ... ... ون إال مشجبا في مشجب لتك... لو كنت من شيء خالفك لم تكن 
أخبرني الصيمري قال نا المرزباني قال أخبرني علي بن ھارون قال أخبرني عبيد هللا بن ... منھا حافرا لألشھب 

ات أبوه بعده أحمد بن أبي طاھر عن أبيه قال مات أبو الوليد بن أبي دؤاد في آخر سنة تسع وثالثين ومائتين وم
 بعشرين يوما ببغداد مفلوجا 

 محمد بن أحمد بن داود بن أبي نصر السراج حدث عن سريج بن يونس روى عنه يحيى بن محمد بن صاعد  - ١٦٤

محمد بن أحمد بن داود بن سيار بن أبي عتاب أبو بكر المؤدب سمع يوسف بن واضح البصري ونصر بن  - ١٦٥
ن فياض الزماني وسلمة بن شبيب النيسابوري روى عنه محمد بن مخلد الدوري علي الجھضمي ومحمد بن يحيى ب

وسليمان بن أحمد الطبراني ومحمد بن معمر أبو مسلم األصبھاني وذكره الدارقطني فقال ال بأس به أخبرنا أبو نعيم 
قال نبأنا سفيان قال حدثني  الحافظ قال نبأنا محمد بن معمر الذھلي قال نبأنا محمد بن أحمد بن داود المؤدب البغدادي

جابر عن بن سابط عن عائشة أن النبي صلى هللا عليه و سلم أرسلھا إلى امرأة فقالت ما رأيت طائال فقال لقد رأيت 
 خاال بخدھا اقشعرت منه ذؤابتك فقالت ما دونك سر ومن يستطع أن يكتمك 

ار وعلي بن عاصم ويزيد بن ھارون واسود بن محمد بن أحمد بن رزين أبو عبد هللا حدث عن شبابة بن سو -  ١٦٦
عامر وأبي النصر ھاشم بن القاسم ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وأبي أحمد الزبيري روى عنه عبد هللا بن سليمان 
بن عيسى الفامي وأبو العباس بن عقدة الكوفي وغيرھما أخبرني أبو الفرج الحسين بن علي الطناجيري قال أنبأنا 

واعظ قال نا أحمد بن محمد بن سعيد قال نا محمد بن أحمد بن رزين البغدادي قال نا أبو أحمد عمر بن أحمد ال
الزبيري عن سفيان عن األعمش عن إبراھيم عن األسود عن عائشة قالت توفي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

بد هللا بن عثمان قال نبأنا بن ودرعه مرھونة بثالثين صاعا من شعير أخبرنا علي بن محمد السمسار قال أنبأنا ع
 قانع أن محمد بن أحمد بن رزين مات في سنة ثالث وسبعين ومائتين 

محمد بن أحمد بن روح بن حرب بن راشد بن شداد أبو عبد هللا الكسائي قرابة أبي صفوان حدث عن محمد  - ١٦٧
خلد الدوري وأبو القاسم الطبراني بن عباد المكي وأحمد بن عبد الصمد األنصاري وغيرھما روى عنه محمد بن م

أخبرنا محمد بن عبد هللا بن أحمد بن شھريار قال أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني قال نبأنا محمد بن أحمد بن روح 
قال نا أحمد بن عبد الصمد األنصاري قال نا أبو سعد األشھلي قال نا محمد بن عجالن عن نعيم بن عبد هللا المجمر 

النبي صلى هللا عليه و سلم أنه قال فضل صالة الجماعة على صالة الفذ سبع وعشرون درجة قال  عن بن عمر عن
سليمان لم يروه عن بن عجالن إال أبو سعد األشھلي أخبرنا علي بن محمد السمسار قال أنبأنا عبد هللا بن عثمان قال 

مانين ومائتين قرأت بخط محمد بن مخلد سنة نبأنا بن قانع أن محمد بن روح البزاز الصفواني مات في سنة ثمان وث
 ثمان وثمانين ومائتين فيھا مات أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن روح قرابة أبي صفوان في شھر ربيع األول 
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محمد بن أحمد بن راشد األصبھاني قدم بغداد وحدث بھا عن يونس بن حبيب صاحب أبي داود الطيالسي  - ١٦٨
 لمنادى روى عنه أبو الحسين بن ا

محمد بن أحمد بن رزق بن عبد هللا جد شيخنا أبو الحسن بن رزقويه سمع محمد بن غالب التمتام حدثنا أبو  - ١٦٩
الحسن بن رزقويه عن وجوده في كتابه سمعت محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق يقول وجدت في كتاب 

بي قال سمعت أبا حذيفة يقول سمعت سفيان جدي محمد بن أحمد بن رزق حدثنا محمد بن غالب بن حرب الض
 الثوري يقول استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين 

محمد بن أحمد بن ريحان أبو نصر البغدادي ذكر أبو القاسم بن الثالج أنه حدثه بالرملة عن الحسن بن  -  ١٧٠
 علوية القطان 

هللا الزينبي بعسكر مكرم حدثنا عنه أبو بكر  محمد بن أحمد بن روح أبو بكر الحريري سمع إبراھيم بن عبد - ١٧١
البرقاني وسألته عنه فقال ثقة فاضل أخبرنا البرقاني قال قرأت علي محمد بن أحمد بن روح الحريري حدثكم 
إبراھيم بن عبد هللا الزينبي قال نا محمد بن عبد األعلى الصنعاني قال حدثنا خالد بن الحارث قال نا شعبة عن زياد 

قال سمعت عمي يقول صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الصبح فقرأ في إحدى الركعتين والنخل  بن عالقة
باسقات قال شعبة فلقيته في السوق فقال قاف حدثت عن أبي الحسن محمد بن العباس بن الفرات قال توفي محمد بن 

 ثقة  أحمد بن روح الحريري في ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وثالثمائة مستور

محمد بن أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زھير بن حرب بن شداد أبو عبد هللا نسائي األصل كان فھما عارفا  -  ١٧٢
وحدث عن نصر بن علي الجھضمي ومحمد بن معمر البحراني وإبراھيم بن إسماعيل الكھيلي وعمرو بن علي 

بن منصور الطوسي والفضل بن سھل الصيرفي وعباد بن يعقوب الرواجني وسعيد بن يحيى األموي ومحمد 
األعرج والحسين بن حريث المروزي وعبد العزيز بن محمد بن زبالة المديني وأحمد بن محمد بن سعيد التبعي 
وغيرھم روى عنه أحمد بن كامل القاضي ومحمد بن الحسن بن مقسم المقرئ وأحمد بن عبد هللا الذارع النھرواني 

ل القطان قال أنبأنا أحمد بن كامل القاضي قال نا محمد بن أحمد بن زھير قال نا أخبرنا محمد بن الحسين بن الفض
أبو جعفر أحمد بن جعفر الحمال جار أبي زكريا يحيى بن إبراھيم وأثنى عليه أبو زكريا بن إبراھيم خيرا قال نا 

ثد عن أبي عطية عن زيد خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن سلمة المخزومي قال نا سفيان الثوري عن علقمة بن مر
بن أرقم أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال من أنظر معسرا بعد حلول أجله كان له بكل يوم صدقة أخبرنا 
الحسن بن أبي الحسين النعالي قال نا أحمد بن عبد هللا الذارع قال نا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة قال نا الحسين بن 

زيدان العمي عن أبيه عن شقيق عن عبد هللا عن النبي صلى هللا عليه و سلم في قوله  حريث قال نا عبد الرحيم بن
تعالى فإن هللا ھو مواله وجبريل وصالح المؤمنين قال من صالح المؤمنين أبو بكر وعمر حدثني القاضي أبو عبد هللا 

 محمد بن الحسين الزعفراني كان الحسين بن علي الصيمري قال قال لي علي بن الحسن الرازي قال أنا أبو عبد هللا
ألبي بكر بن أبي خيثمة بن حافظ استعان به أبو بكر في تصنيف كتاب التاريخ قال الشيخ أبو بكر وھو وأبو عبد هللا 
ھذا قرأت في كتاب أبي الفتح عبيد هللا بن أحمد النحوي سمعت القاضي بن كامل يقول أربعة كنت أحب بقاءھم أبو 

بري وأبو عبد هللا بن أبي خيثمة والمعمري فما رأيت أفھم منھم وال أحفظ أخبرنا محمد بن أحمد جعفر الطبري والبر
بن رزق قال أنبأنا إسماعيل بن علي الخطبي قال مات أبو عبد هللا بن أبي خيثمة في ذي القعدة سنة سبع وتسعين 

ارون الضبي عن أبي العباس أحمد بن محمد ومائتين أخبرنا علي بن محمد بن الحسين الدقاق قال أنبأنا الحسين بن ھ
بن سعيد قال محمد بن أحمد بن زھير بن حرب النسائي أبو عبد هللا بن أبي خيثمة توفي يوم األربعاء ألربع بقين من 

 ذي القعدة سنة سبع وتسعين ومائتين ورأيته ال يخضب 

عن عبد الصمد بن الفضل البلخي روى  محمد بن أحمد بن زنجويه النيسابوري قدم بغداد حاجا وحدث بھا -  ١٧٣
عنه أبو جعفر اليقطيني أخبرنا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي قال أنبأنا محمد بن الحسن بن علي اليقطيني قال 
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نا محمد بن أحمد بن زنجويه النيسابوري قدم حاجا قال نا عبد الصمد بن الفضل قال نبأنا شداد بن حكيم عن زفر 
لمقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يؤتى باإلناء فأبدأ عن مسعر عن ا

 فأشرب وأنا حائض ثم يشرب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ويضع فاه موضع في 

ص محمد بن أحمد بن زيد أبو بكر الحنائي حدث عن محمد بن أحمد بن نصر الترمذ وعمر بن محمد بن حف -  ١٧٤
 الشطوي وأحمد بن خليل البصري روى عنه أبو الحسن الدارقطني 

محمد بن أحمد بن السكن أبو بكر القطيعي يعرف بأبي خراسان سمع أبا عاصم الضحاك بن مخلد وأحوص  - ١٧٥
بن جواب والحسين بن محمد المروزي وعفان بن مسلم وسليمان بن حرب وعبد الصمد بن النعمان روى عنه أبو 

أبي داود ويحيى بن محمد بن صاعد والحسين بن إسماعيل المحاملي وأخوه أبو عبيد ومحمد بن مخلد بكر بن 
الدوري ومحمد بن جعفر المطيري وغيرھم وكان ثقة أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد هللا بن مھدي قال 

ل نا سليمان بن قرم عن األعمش عن إبراھيم نا محمد بن مخلد قال نا محمد بن أحمد بن السكن قال نا أبو الجواب قا
عن األسود عن عائشة قالت نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم عن نبيذ الدباء والمزفت قرأت بخط محمد بن مخلد 
سنة ثمان وستين ومائتين فيھا مات أحمد بن محمد بن السكن أبو بكر ويعرف بأبي خراسان في شھر ربيع األول قال 

 كر كذا أسماه ھا ھنا أحمد بن محمد وسماه في مواضع عدة محمد بن أحمد بن السكن وھو الصواب الشيخ أبو ب

محمد بن أحمد بن سفيان أبو عبد هللا البزاز الترمذي سكن بغداد وحدث بھا عن عبيد هللا بن عمر القواريري  - ١٧٦
بن أحمد الطبراني وكان ثقة أخبرنا ومحمد بن جعفر الفيدي وغيرھما روى عنه أحمد بن كامل القاضي وسليمان 

محمد بن عبد هللا بن شھريار قال أنبأنا سليمان بن أحمد الطبراني قال نبأنا محمد بن أحمد بن سفيان الترمذي ببغداد 
قال نبأنا عبيد هللا بن عمر القواريري قال نبأنا ھشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي عن جابر بن عبد هللا قال 

نبي صلى هللا عليه و سلم في سفر فلما دنونا من المدينة أردت أن أتعجل قال أمھل حتى تستحد المغيبة كنت مع ال
 وتمتشط الشعثة قال سليمان لم يروه عن إسماعيل إال ھشيم تفرد به القواريري 

ى عنه عبيد محمد بن أحمد بن أبي سعيد أبو بكر البزار سمع أحمد بن حازم بن أبي عروة الكوفي ونحوه رو - ١٧٧
هللا بن أحمد بن يعقوب المقرئ ويوسف بن عمر القواس وحدثني الحسن بن محمد الخالل أن يوسف القواس ذكره 
في جملة شيوخه الثقات أخبرنا علي بن محمد السمسار قال أنبأنا عبد هللا بن عثمان الصفار قال أنبأنا بن قانع أن أبا 

ثنين وثالثين وثالثمائة قال غير الصفار عن بن قانع مات يوم الجمعة بكر بن أبي سعيد مات في ذي القعدة سنة ا
 إلحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة اثنين وثالثين وثالثمائة 

محمد بن أحمد بن سليمان أبو الفضل المعروف بابن القواس كان ينزل بالجانب الشرقي بين القصرين  -  ١٧٨
بن سنين الختلي روى عنه الدارقطني وأبو الفتح بن مسرور البلخي وحدث عن أحمد بن موسى الشطوي وإسحاق 

 وذكر فيما قرأت بخطه أنه توفي ببغداد في أول سنة خمس وثالثين وثالثمائة قال وكان ثقة 

محمد بن أحمد بن سليمان أبو بكر أخبرنا أبو محمد عبد هللا بن علي بن عياض بن أبي عقيل القاضي بصور  - ١٧٩
بن الحسين بن أحمد بن أبي سلمة الوراق بصيدا قاال أنبأنا محمد بن أحمد بن جميع الغساني قال نبأنا  وأبو نصر علي

محمد بن أحمد بن سليمان أبو بكر البغدادي قال نبأنا الحسين بن عمر وھو بن أبي األحوص الثقفي الكوفي بحديث 
 ذكره 

د عن الحسن بن عرفة حديثا مسندا حدث به عنه محمد بن أحمد بن سھل الحداد روى عن الجنيد بن محم - ١٨٠
 علي بن محمد بن علوية الجوھري 
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محمد بن أحمد بن سھل بن عقيل أبو بكر األصباغي البغدادي صاحب المواريث سكن دمشق وحدث بھا عن  - ١٨١
 محمد بن الحسين البستنبان روى عنه أبو الفتح بن مسرور وقال ما علمت من أمره إال خيرا 

 محمد بن أحمد بن سري الحنائي حدث عن أحمد بن بديل اليامي روى عنه القاضي أبو الحسن الجراحي  - ١٨٢

محمد بن أحمد بن السري بن أبي عون أبو الحسن النھرواني سمع أبا بكر بن مالك اإلسكافي والحسن بن  -  ١٨٣
د المعروف ببادوية القزويني محمد بن موسى بن إسحاق األنصاري وعمر بن جعفر بن سلم الختلي وعلي بن أحم

وعلي بن محمد بن سعيد الموصلي قدم علينا بغداد في حياة أبي الحسين بن بشران وكتبنا عنه في قطيعة الربيع 
وكان صدوقا أخبرني محمد بن أحمد بن أبي العون النھرواني قال نا أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن مالك 

ن محمد بن أبي أسامة قال نا يزيد بن ھارون قال أنبأنا سفيان عن حبيب بن أبي اإلسكافي بھا قال نبأنا الحارث ب
ثابت عن أبي العباس عن عبد هللا بن عمرو عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال ال صام من صام األبد قال الشيخ أبو 

 بكر توفي بن أبي عون بعد سنة عشرين وأربعمائة 

د هللا بن الفضل بن عقبة أبو منصور الروياني صاحب أبي حامد محمد بن أحمد بن شعيب بن عب - ١٨٤
اإلسفرائيني سكن بغداد وحدث بھا عن علي بن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي وأبي حفص بن الزيات ومحمد بن 
إسماعيل الوراق وسھل بن أحمد الديباجي وأبي بكر المفيد ومن في طبقتھم كتبنا عنه وكان صدوقا يسكن قطيعة 

ربيع قال الشيخ أبو بكر ومات يوم األربعاء السابع من شھر ربيع األول سنة ستة وثالثين وأربعمائة ودفن في الغد ال
 في مقبرة باب حرب 

محمد بن أحمد بن الصلت بن دينار أبو بكر الكاتب سمع وھب بن بقية ومحمد بن خالد بن عبد هللا  - ١٨٥
في وسوار بن عبد هللا البصري روى عنه أبو بكر بن الجعابي ومحمد بن الواسطيين وعبد هللا بن عمر بن أبان الكو

المظفر وأبو الفضل الزھري وعلي بن عمر الحربي وغيرھم وربما سمي أحمد بن محمد بن الصلت ومحمد بن 
 أحمد أشھر وأكثر وأخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا عمر بن جعفر البصري الحافظ قال محمد بن أحمد بن
الصلت الكاتب ثقة مأمون أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد قال أنبأنا علي بن عمر السكري قال وجدت في 

 كتاب أخي مات بن الصلت الكاتب في المحرم سنة إحدى عشرة وثالثمائة 

ه من سر محمد بن أحمد بن صالح بن علي بن سيار بن علي بن أبي طالب بن أبي ليلى أبو بكر األزدي أصل - ١٨٦
من رأي سمع أحمد بن بديل اليامي والحسن بن عرفة العبدي وأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان والزبير بن 
بكار وعلي بن حرب روى عنه القاضي أبو الحسن الجراحي وأبو بكر بن شاذان وأبو الحسن الدارقطني وأبو حفص 

ي قال أنبأنا علي بن عمر الحافظ قال محمد بن أحمد بن بن شاھين وأبو طاھر المخلص وأخبرنا أبو بكر البرقان
صالح السامري الدانقي باب الطاق ثقة قرأت في كتاب بن الثالج بخطه توفي محمد بن أحمد بن صالح بن علي بن 

 سيار في ذي الحجة سنة أربع وعشرين وثالثمائة 

شيباني حدث عن أبيه وعن عمه زھير بن محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل أبو جعفر ال - ١٨٧
صالح وإبراھيم بن خالد الھسنجاني وعمير بن مرداس الدونقي وإبراھيم بن سعدان األصبھاني روى عنه أبو القاسم 
عبد هللا بن إبراھيم األبندوني ومحمد بن إسماعيل الوراق وأبو الحسن الدارقطني حدثني أبو القاسم األزھري قال نا 

ي بن عمر الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن حنبل أماله علينا في مجلس أبي أبو الحسن عل
محمد بن البربھاري قال نا أبي أحمد بن صالح قال نا جدي أحمد بن حنبل قال نا روح بن عبادة عن مالك بن أنس 

ل هللا صلى هللا عليه و سلم من عن سفيان الثوري عن بن جريح عن عطاء عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسو
إناء واحد قال أبو الحسن ھكذا حدثنا به ھذا الشيخ وھذا الحديث إنما يعرف عن روح عن بن جريج ليس فيه مالك 
وال الثوري وهللا أعلم قال الشيخ أبو بكر لم أر ھذا الحديث من رواية أحمد بن حنبل عن روح بن عبادة عن بن 

علي بن محمد الواعظ لفظا قال نبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال نبأنا عبد هللا بن  جريج لكن حدثنيه الحسن بن
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أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال نبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريح عن عطاء عن عائشة بنحو معناه حدثني 
بل مات في سنة ثالثين عبيد هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعفر أن محمد بن أحمد بن صالح بن حن

 وثالثمائة 

محمد بن أحمد بن صديق أبو بكر األصبھاني قدم بغداد وحدث بھا عن علي بن الحسن بن إدريس التستري  - ١٨٨
روى عنه الحسين بن أحمد بن عبد هللا بن بكير الصيرفي وشيخنا طلحة بن علي بن الصقر الكتاني أخبرنا علي بن 

لحسين بن أحمد بن بكير الحافظ قال حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن صديق أبي علي المعدل قال حدثني ا
األصبھاني في جامع المدينة لفظا قال نبأنا علي بن الحسن بن إدريس بتستر قال نبأنا محمد بن صدقة العنبري قال 

 نبأنا موسى بن جعفر بحديث ذكره 

ام وحدث بطرابلس عن عبد هللا بن محمد البغوي محمد بن أحمد بن طالب أبو الحسن األخباري سكن الش -  ١٨٩
وأبي بكر بن أبي داود وحرمي بن أبي العالء ومحمد بن الحسن بن دريد وإبراھيم بن محمد بن عرفة وأبي علي 
الكوكبي ومحمد بن القاسم األنباري روى عنه عبيد هللا بن القاسم األطرابلسي حدثني محمد بن علي الصوري قال نا 

بيد هللا بن القاسم بن زيد بن إسماعيل القاضي بأطرابلس قال نا أبو الحسن محمد بن أحمد بن طالب أبو الحسن ع
... وأخلو مستأنسا باألماني ... كنت دھرا أعلل النفس بالوعد ... البغدادي قال أنشدني أبو علي بن األعرابي لنفسه 

بلغني أن أبا الحسن بن طالب توفي سنة ... عن فضول المنى صروف الزمان ... فمضى الواعدون واقتطعنا ... 
 سبعين وثالثمائة 

محمد بن أحمد بن عبد هللا أبو بكر يعرف بالقبطي حدث عن مجاھد بن موسى وعثمان بن عبد هللا العثماني  -  ١٩٠
روى عنه أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المصري وأبو الحسين أحمد بن إسحاق بن محمد الزيات أخبرنا ھالل 
بن محمد الحفار قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات قال نا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد هللا 
القبطي قال نا عثمان بن عبد هللا القرشي قال نا غنيم بن سالم من ولد علي بن أبي طالب قال سمعت علي بن أبي 

 ى هللا عليه و سلم في تمام طالب يقول ما صليت خلف خلق أخف صالة من رسول هللا صل

محمد بن أحمد بن عبد هللا بن محمد بن سليمان بن سالم الحراني مولى بني أمية يكنى أبا جعفر قدم بغداد  - ١٩١
وحدث بھا عن عمه سليمان بن عبد هللا روى عنه علي بن عمر السكري أخبرنا أبو عبد هللا الحسين بن جعفر بن 

 محمد السلماسي 

حمد بن أبي جعفر القطيعي قاال أنبانا علي بن عمر الحربي قال نبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد وأبو الحسن أ
هللا بن محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني واسم أبي داود سالم مولى عبد الملك بن مروان سنة ثمان وثالثمائة 

جدي عن أبيه عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن قدم علينا للحج قال نبأنا عمي سليمان بن عبد هللا قال حدثني 
أبيه عن جده عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم سئل عن الرجل يجامع وال ينزل فقال رسول هللا 
 صلى هللا عليه و سلم إذا التقى الختانان وجب الغسل ثم قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لمن عنده أي المؤمنين

أفضل قال بعضھم المؤمن الغني الذي يعطي فيتصدق فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ليس كذلك ولكن أفضل 
 المؤمنين إيمانا الذي إذا سئل أعطى وإذا لم يعط استغنى 

محمد بن أحمد بن عبد هللا بن أبي عون أبو جعفر النسوي قدم بغداد وحدث بھا عن علي بن حجر المروزي  -  ١٩٢
راھيم بن سعيد الجوھري وأحمد بن إبراھيم الدورقي وحميد بن زنجويه النسائي روى عنه محمد بن مخلد وإب

الدوري وعبد الباقي بن قانع القاضي وإسماعيل بن علي الخطبي وكان ثقة أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا 
أبي عون النسائي قال نبأنا علي بن حجر قال نبأنا إسماعيل بن علي الخطبي قال نبأنا محمد بن أحمد بن عبد هللا بن 

داود بن الزبرقان عن أيوب وداود بن أبي ھند عن أبي الزبير عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه و 
مد سلم قال لھم أمسكوا عليكم أموالكم ال تعمروھا فمن أعمر شيئا فھو للمجعول له حياته ولورثته من بعده أخبرنا مح
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بن عبد هللا بن شھريار قال نا سليمان بن أحمد الطبراني قال نا محمد بن عبد هللا بن أبي عون النسائي ببغداد فذكر 
 عنه حديثا بلغني أن محمد بن أحمد بن عبد هللا بن أبي عون مات سنة ثالث عشرة وثالثمائة 

أبي عمر حفص بن عمر الدوري بكتاب  محمد بن أحمد بن عبد هللا بن خالد أبو بكر البرمكي حدث عن - ١٩٣
الخالف في القراءات بين أبي عمرو بن العالء وأھل المدينة وحمزة والكسائي روى عنه طلحة بن محمد بن جعفر 

 الشاھد وقيل لي إن أبا طاھر بن أبي ھاشم روى عنه أيضا 

وق الطوسي روى عنه أبو محمد بن أحمد بن عبد هللا بن سھل الحربي حدث عن أحمد بن محمد بن مسر - ١٩٤
 عمر بن أبي علي المسيبي شيخ ألبي سعد عبد هللا بن محمد اإلدريسي 

محمد بن أبي الطيب أحمد بن أبي القاسم عبد هللا بن محمد بن عبد العزيز البغوي يكنى أبا الفتح حدث عن  - ١٩٥
بد هللا بن محمد البغوي كتاب بشر بن موسى األسدي وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي وروى عن جده ع

المعجم الكبير حدث عنه أبو الحسن بن رزقويه وغيره أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب عن محمد بن عبد هللا بن 
نعيم النيسابوري قال سألت أبا علي الحسين بن علي الحافظ عن حديث مالك بن أنس عن الزھري عن أنس أن النبي 

 كان ألبي جھل فقال باطل فقلت حدث به يعقوب بن األخرم عن سويد بن سعيد قال صلى هللا عليه و سلم أھدى جمال
أخطأ فيه فإنه لم يتابع عليه قلت وقد حدث به أيضا شيخكم أحمد بن الحسن الصوفي عن سويد فأنكره جدا عن أحمد 

قال قد عرفت أبا الفتح ھذا  بن الحسن وقال من يرويه قلت حدثنيه أبو الفتح بن بنت أبي القاسم بن منيع في المذاكرة
ھو طبل ال يدري ما يخرج من رأسه قلت أبو بكر اإلسماعيلي ترضاه قال إمام قلت قد حدث بھذا الحديث عن 
الصوفي فسكت أبو علي قال الشيخ أبو بكر أما أبو الفتح فلم يبلغني عن حاله اال خير وحديث الصوفي ھذا مشھور 

عه ان شاء هللا قال أبو الفتح محمد بن أبي الفوارس توفي أبو الفتح بن أبي رواه عنه جماعة ونحن نورده في موض
 الطيب بن أبي القاسم بن بنت منيع يوم السبت الثنى عشرة بقين من المحرم سنة ثالث وخمسين وثالثمائة 

لي القاضي محمد بن أحمد بن عبد هللا بن نصر بن بجير بن عبد هللا بن صالح بن أسامة أبو الطاھر الذھ - ١٩٦
سمع أبا شعيب الحراني ويوسف بن يعقوب القاضي ومحمد بن عبدوس بن كامل السراج وأحمد بن يحيى ثعلبا 
وموسى بن ھارون الحافظ وجماعة من طبقتھم وولي القضاء بمدينة المنصور بالشرقية وحدث ببغداد شيئا يسيرا 

و الحسن الدارقطني وعبد الغني بن سعيد الحافظان ونزل مصر وحدث بھا فأكثر وكتب عنه عامة أھلھا وسمع منه أب
وكان ثقة وآخر من حدث عنه أبو الحسن محمد بن الحسين المعروف بابن الطفال المصري أنبأنا إبراھيم بن مخلد 
قال أنبأنا إسماعيل بن علي الخطبي قال صرف الحسين بن عمر بن محمد القاضي عن قضاء مدينة المنصور وولي 

ر محمد بن عبد هللا بن نصير بن بجير وكان أبو طاھر يشھد ببغداد عند قاضي القضاة عمر بن محمد مكانه أبو طاھ
وله تقدم عنده وخاصية به ثم واله القضاء بواسط وأقام بھا مدة طويلة يلي القضاء بين أھلھا إلى أن توفي عمر بن 

وله إلى واسط ونكبه وصار إلى بغداد فأقام محمد وھو على ذلك وأقام بعده مدة على واليته ثم عزله بجكم عند دخ
في منزله ثم ولي قضاء المدينة وأعمالھا ببغداد ونواحيھا وكان حسن السيرة جميل األمر وأخبرنا علي بن المحسن 
القاضي قال أنبأنا طلحة بن محمد بن جعفر قال واستقضى المتقي  على مدينة المنصور في جمادي اآلخرة سنة 

الثمائة أبا طاھر محمد بن احمد بن عبد هللا بن نصر وله أبوه في القضاء شديد المذھب متوسط تسع وعشرين وث
الفقه على مذھب مالك وكان له مجلس يجتمع إليه المخالفون ويتناظرون بحضرته فكان يتوسط بينھم ويكلمھم كالما 

و طاھر بعد أربعة أشھر من سديدا ويجري معھم فيما يجرون فيه على مذھب محمود وطريقة حسنة ثم صرف أب
ھذه السنة في شوال ثم استقضى المستكفي أبا الطاھر على الشرقية في صفر سنة أربع وثالثين وثالثمائة فكانت 
واليته أقل من خمسة أشھر حدثني محمد بن علي الصوري قال توفي أبو الطاھر القاضي سنة سبع وستين وثالثمائة 

ريين قال ومولده في سنة تسع وسبعين ومائتين وكان قاضيا بمصر ثم استعفى حدثني بذلك جماعة من شيوخنا المص
 من القضاء قبل موته بيسير وبمصر مات وكان فاضال ذكيا متقنا لما حدث به 
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محمد بن أحمد بن عبد هللا بن محمد أبو زيد المروزي الفقيه سمع محمد بن عبد هللا السعدي وجماعة من  - ١٩٧
كثر عن أبي بكر أحمد بن محمد بن عمر المنكدري وكان أحد أئمة المسلمين حافظا لمذھب أصحاب علي بن حجر وأ

الشافعي حسن النظر مشھورا بالزھد والورع ورد بغداد وحدث بھا فسمع منه وروى عنه أبو الحسن الدارقطني 
حيح البخاري عن ومحمد بن أحمد بن القاسم المحاملي وخرج أبو زيد إلى مكة فجاور بھا وحدث ھناك بكتاب ص

محمد بن يوسف الفربري وأبو زيد أجل من روى ذلك الكتاب أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب عن محمد بن عبد 
هللا بن نعيم النيسابوري قال سمعت أبا بكر البزار يقول عادلت الفقيه أبا زيد من نيسابور إلى مكة فما أعلم أن 

ي أبو زيد الفقيه بمرو يوم الخميس الثالث عشر من رجب سنة إحدى المالئكة كتبت عليه خطيئة قال بن نعيم توف
 وسبعين وثالثمائة 

محمد بن أحمد بن عبد هللا بن إبراھيم بن علي بن محمد أبو الحسن الجواليقي مولى بني تميم من أھل الكوفة  -  ١٩٨
أبي حصين ومحمد بن العباس سمع إبراھيم بن عبد هللا بن أبي العزائم وجعفر بن محمد األحمسي وإبراھيم بن 

العصمي الھروي وخلقا من ھذه الطبقة وقدم بغداد حدود سنة عشر وأربعمائة وحدث بھا وكتب عنه بعض أصحابنا 
ولم يقدر لي لقاؤه لكنه كتب الي باإلجازة لجميع حديثه من الكوفة وكان ثقة وبلغنا أنه توفي بمصر في سنة إحدى 

 وثالثين وأربعمائة 

بن أحمد بن عبد هللا أبو بكر المؤدب األعور يعرف بابن أبي العباس الصابوني سمع أبا بكر بن مالك  محمد - ١٩٩
القطيعي وأحمد بن إبراھيم بن شاذان وأبا القاسم بن حبابة كتبت عنه شيئا يسيرا وكان سماعه صحيحا أخبرني محمد 

لبزار قال حدثنا عبد هللا بن محمد البغوي قال حدثنا بن أبي العباس المؤدب قال حدثنا عبيد هللا بن محمد بن إسحاق ا
ھدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذا سقطت لقمة 
أحدكم فليمط عنھا األذى وليأكلھا وال يدعھا للشيطان سألت بن أبي العباس عن مولده فقال في سنة ثالث أو أربع 

 وخمسين وثالثمائة شك في ذلك ومات في شوال من سنة ثالث وثالثين وأربعمائة 

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو بكر الحراني قدم بغداد وحدث بھا عن أبيه وروى عنه أبو الفتح محمد بن  - ٢٠٠
ا أبو الفتح محمد بن الحسين الحسين األزدي أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد هللا بن بكير قال أنبأن

األزدي الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الحراني ببغداد في جامع المدينة قال حدثنا أبي قال 
حدثنا عبد الغفار بن عبيد هللا الحراني قال حدثني سليمان بن أبي داود الحراني عن عمرو بن دينار عن عطاء بن 

 قال إذا أقيمت الصالة فال صالة اال المكتوبة موقوف يسار عن أبي ھريرة 

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبيد بن عبد الرحمن بن إسحاق الزھيري أبو ذر المؤدب صاحب عبارة  - ٢٠١
الرؤيا ذكر أبو القاسم بن الثالج أنه حدثھم عن موسى بن سھل الوشاء وغيره في سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة في 

 المدينة وروى عنه أبو الفتح بن مسرور البلخي عن جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ وقال كان ثقة  جامع

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن أبو عبد هللا التميمي المؤدب سمع أبا جعفر محمد بن عبد هللا بن سليمان  - ٢٠٢
 الحضرمي الكوفي مطينا حدثنا عنه علي بن أحمد الرزاز 

حمد بن عبيد هللا بن مروان أبو يعلى الملطي قدم بغداد وحدث بھا عن أبيه وعن مسعود بن محمد بن أ - ٢٠٣
جويرية والفنج بن سلومة وعلي بن محمد بن أبي المضاء والحسين بن عبد الرحمن االحتياطي روى عنه محمد بن 

 مخلد الدوري 

حمد بن مخلد أيضا وذكر في تاريخه محمد بن أحمد بن عبدويه أبو الفضل يعرف باإلفريقي من شيوخ م -  ٢٠٤
 الذي قرأته بخطه أنه مات ليومين مضيا من المحرم سنة سبع وتسعين ومائتين 
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محمد بن أحمد بن عبد الكريم أبو العباس البزار المخرمي سمع أبا علقمة الفروي وعبد هللا بن حبيق  - ٢٠٥
وى عنه عبد هللا بن محمد بن جعفر بن شاذان األنطاكي ورضوان بن سعيد المصيصي وجميل بن الحسين العتكي ر

 البزار وأبو بكر أحمد بن إبراھيم اإلسماعيلي الجرجاني وذكر لي أبو بكر البرقاني أن اإلسماعيلي وصفه لھم بالحفظ 

محمد بن أحمد بن عبد الرحيم أبو الحسن المؤدب أخبرنا محمد بن أبي السري الوكيل قال حدثنا أبو عبيد هللا  - ٢٠٦
حمد بن عمران المرزباني قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحيم المؤدب قال حدثني عبد هللا بن عبد م

الرحمن بن محمد الحاسب قال حدثني أبي قال حدثني خزيمة بن خازم قال حدثني أمير المؤمنين المنصور قال 
دثني أبي عبد هللا بن العباس قال كنت أنا وأبي حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن عبد هللا قال ح

العباس بن عبد المطلب جالسين عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم إذ دخل علي بن أبي طالب فسلم فرد عليه 
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وبش به وقام إليه واعتنقه وقبل بين عينيه وأجلسه عن يمينه فقال العباس يا رسول 

تحب ھذا فقال النبي صلى هللا عليه و سلم يا عم رسول هللا وهللا  أشد حبا له مني إن هللا جعل ذرية كل نبي في هللا أ
 صلبه وجعل ذريتي في صلب ھذا 

محمد بن أحمد بن عباد أبو العباس الخزاز سمع أبا ھاشم الرفاعي والحسن بن عرفة روى عنه أبو بكر  - ٢٠٧
ئ األصبھاني وذكر أنه سمع منه بمكة حدثنا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري بحلوان محمد بن إبراھيم بن المقر

قال حدثنا أبو بكر بن المقرئ بأصبھان قال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن عباد الخزاز البغدادي بمكة قال 
أنس في قول هللا تعالى يوم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خنيس بن بكر بن خنيس قال حدثنا مسعر عن قتادة عن 

 ندعو كل أناس بامامھم قال نبيھم 

محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدك أبو بكر الرازي سكن بغداد وحدث بھا عن محمد بن أيوب الرازي  - ٢٠٨
وعمرو بن تميم الروياني والحسين بن إسحاق التستري روى عنه أبو الحسن الدارقطني وحدثنا عنه محمد بن أحمد 

ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان وكان ثقة أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أنبأنا محمد بن أحمد بن  بن رزق
عيسى بن عبدك قال أنبأنا محمد بن أيوب قال أنبأنا محمود بن غيالن قال حدثنا المؤمل قال حدثنا حماد بن سلمة قال 

عقبة بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن ھالل عن نصر بن عاصم عن 
سلم عقوبة ھذه األمة بالسيف قال محمد بن أبي الفوراس توفي أبو بكر محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدك الرازي 

 في جمادى األولى من سنة ثمان وأربعين وثالثمائة 

 لعسكري محمد بن أحمد بن الحسن بن يحيى أبو بكر الصفار يعرف بابن ا - ٢٠٩

حدث عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ومحمد بن محمد الباغندي وعباد بن علي السيريني سمع منه أبو 
بكر بن البقال الوراق وشيخنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز الطاھري وروى لنا عنه أبو الحسن بن رزقويه قصيدة 

 أبي بكر بن أبي داود في السنة 

مد بن عمر بن علي أبو الحسن يعرف بابن الصابوني سمع أبا بكر الشافعي وعمر بن جعفر بن محمد بن أح -  ٢١٠
سلم وأبا سليمان الحراني كتبت عنه وكان صدوقا حدثنا محمد بن أحمد بن عمر بن الصابوني إمالء من لفظه قال 

دثنا علي بن عبد هللا قال حدثنا زيد حدثنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ح
بن الحباب قال أخبرني حسين بن واقد قال أخبرني عبد هللا بن بريدة عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال 
إن أحساب أھل الدنيا الذي يذھبون إليه لھذا المال توفي بن الصابوني في يوم الخميس السادس عشر من رجب سنة 

بع مائة ودفن في مقبرة باب الشام ذكر ذلك لي من أثق به وكنت غائبا عن بغداد إذ ذاك في رحلتي خمس عشرة وأر
 الي نيسابور وكان مولد ھذا الشيخ في سنة إحدى وثالثين وثالثمائة 
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محمد بن أحمد بن عثمان بن العنبر بن عثمان بن عبد الجبار أبو نصر المروزي قدم بغداد سنة أربع  - ٢١١
ثالثمائة وحدث بھا في سنة أربع وخمسين وثالثمائة عن محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو العباس السراج وخمسين و

النيسابوريين وعبد هللا بن محمود ومحمد بن يحيى بن خالد المروزيين وأحمد بن محمد بن عمر المنكدري وأبي 
عنه الدارقطني وحدثنا عنه أبو الحسن  النصر محمد بن أحمد الحلفائي وأبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي روى

بن رزقويه وعبد هللا بن يحيى السكري وعلي بن أحمد بن عمر المقرئ وكان ثقة أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد 
بن عمر المقرئ قال حدثنا أبو نصر محمد بن أحمد بن عثمان بن العنبر المروزي قال حدثنا أبو العباس محمد بن 

وبي قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أحمد بن محبوب المحب
أبو الزبير عن جابر قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم في صالة الظھر يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا 

بير عن جابر تفرد بروايته عنه رفع رأسه من الركوع قال المؤلف ھذا حديث غريب من حديث الثوري عن أبي الز
محمد بن كثير العبدي ولم يروه عن بن كثير غير أحمد بن سيار المروزي وال نعلم رواه عن أحمد بن سيار اال 

 المحبوبي 

محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن األزھر أبو طالب المعروف بابن السوادي أخو أبي القاسم األزھري  - ٢١٢
ا حفص بن الزيات والحسين بن محمد بن عبيد العسكري وعلي بن محمد بن لؤلؤ الوراق وكان األصغر سمع أب

ومحمد بن إسحاق القطيعي ومحمد بن المظفر وأبا بكر بن شاذان كتبنا عنه وكان صدوقا أخبرنا أبو طالب محمد بن 
قال حدثنا أبو كريب قال أحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن المظفر الحافظ قال حدثنا محمد بن الحسين بن حفص 

حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال نھى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يأكل 
الرجل بشماله وان يحتبي في ثوب واحد وأن يشتمل الصماء قال لي أبو القاسم األزھري ولد أخي أبو طالب في سنة 

أكبر منه بثمان سنين ولدت في سنة خمس وخمسين سألت أبا طالب عن مولده فقال ثالث وستين وثالثمائة وأنا 
ولدت في ليلة الجمعة لعشر بقين من جمادى اآلخرة سنة ثالث وستين وثالثمائة وتوفي بواسط في ذي الحجة من 

 سنة خمس وأربعين وأربعمائة وكنت إذ ذاك بمكة 

أبو بكر البغدادي أحسب أنه نزل بعض بالد الشام وحدث ھناك  محمد بن أحمد بن علي بن سعيد بن سليمان -  ٢١٣
أخبرني بحديثه أبو القاسم ھبة هللا بن الحسن بن منصور الطبري قال أنبأنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبأنا أبو 

قال حدثني بكر محمد بن أحمد بن علي بن سعيد بن سليمان البغدادي قال نبأنا عمرو بن يحيى بن الحارث الحراني 
جدي الخطاب قال نبأنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجالن قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت بن عباس يقول 
مر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بعنز ميتة فقال ما كان على أھل ھذه الشاة لو انتفعوا بأھابھا رواه البخاري في 

 زيز ضيق المخرج جامعه الصحيح عن الخطاب بن عثمان وھو حديث ع

محمد بن أحمد بن علي بن سعيد بن سليم البغدادي يلقب ھليلجة حدث بمصر عن أبي قالبة الرقاشي روى  -  ٢١٤
 عنه أبو نزار أحمد بن عبد القوي المصري 

محمد بن أحمد بن علي أبو بكر يعرف بابن الريحاني سمع عبد هللا بن محمد بن سنان الروحي ذكره أبو  -  ٢١٥
 لحافظ النيسابوري في كتاب األسماء والكنى وقال بغدادي سكن طرسوس أحمد ا

محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن إبراھيم بن يزيد بن حاتم أبو يعقوب النحوي البغدادي ذكر أبو الفتح بن  - ٢١٦
األول من  مسرور أنه حدثه بتدمر عن أبي مسلم الكجي قال وتوفي بمصر يوم األربعاء لليلة بقيت من شھر ربيع

 سنة تسع وأربعين وثالثمائة وكان ثقة 

محمد بن أحمد بن علي بن مخلد بن أبان أبو عبد هللا الجوھري المحتسب يعرف بابن المحرم كان أحد غلمان  -  ٢١٧
محمد بن جرير الطبري وحدث عن محمد بن يوسف بن الطباع وإبراھيم بن الھيثم البلدي وأبي إسماعيل الترمذي 

بن أحمد بن إبراھيم الدورقي وأحمد بن موسى الشطوي والحارث بن أبي أسامة ومحمد بن يونس الكديمي وعبد هللا 
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حدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه ومحمد بن أحمد بن يوسف الصياد وعلي بن أحمد الرزاز وأبو علي بن شاذان 
األزھري قال نا أبو القاسم عبيد هللا بن والحسين بن شجاع الصوفي وأبو نعيم األصبھاني وغيرھم أخبرنا أبو القاسم 

عمر المعروف بابن البقال بسوق السالح قال تزوج بن المحرم شيخنا قال فلما حملت المرأة الي جلست في بعض 
األيام على العادة أكتب شيئا والمحبرة بين يدي فجاءت أمھا فأخذت المحبرة فلم أشعر بھا حتى ضربت بھا األرض 

في ذلك فقالت بس ھذه شر على ابنتي من ثالثمائة ضرة قال محمد بن أبي الفوارس سنة سبع وكسرتھا فقلت لھا 
وخمسين وثالثمائة فيھا مات أبو عبد هللا بن المحرم في شھر ربيع اآلخر ومولده سنة أربع وستين ومائتين وكان 

المحرم فقال ال بأس به سمعت  يقال في كتبه أحاديث مناكير ولم يكن عندھم بذاك سألت أبا بكر البرقاني عن بن
 محمد بن أبي الفوارس سئل عن بن المحرم فقال ضعيف 

محمد بن أحمد بن علي بن يزيد أبو جعفر الھروي حدث عن محمد بن معاذ الھروي روى عنه محمد بن  - ٢١٨
 إسماعيل الوراق وذكر أنه قدم عليھم بغداد حاجا 

بد هللا التميمي العنبري البغدادي حدث عن عبد هللا بن محمد محمد بن أحمد بن جعفر بن مھران أبو ع - ٢١٩
البغوي روى عنه أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد هللا الجواليقي الكوفي وذكر أنه سمع منه بالكوفة عند مرجعه 

 من الحج في سنة تسع وخمسين وثالثمائة 

لنصيري النيسابوري سمع محمد بن إسحاق محمد بن أحمد بن علي بن نصير بن عبد هللا أبو عبد هللا ا -  ٢٢٠
السراج ومحمد بن عمر بن حفص المقابري وأحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي قدم بغداد حاجا وحدث بھا 
حدثنا عنه القاضي أبو العالء الواسطي أخبرنا القاضي أبو العالء محمد بن علي قال أنبأنا أبو عبد هللا محمد بن أحمد 

ن عبد هللا النصيري النيسابوري ببغداد في سنة ست وستين وثالثمائة قال نا أبو العباس محمد بن بن علي بن نصير ب
إسحاق الثقفي قال نا قتيبة قال نا بكر وھو بن مضر عن بن عجالن عن أبيه عن أبي ھريرة أن النبي صلى هللا عليه 

وذكر أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن و سلم قال من أخذ من األرض شبرا بغير حقه طوقه هللا من سبع أرضين 
 بكير أنه سمع من النصيري في صفر من سنة خمس وسبعين وثالثمائة 

محمد بن أحمد بن أبي طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجھم الكاتب يكنى أبا الفياض حدث عن عبد هللا بن  - ٢٢١
ر وحمزة بن القاسم بن عبد العزيز الھاشمي محمد البغوي ومحمد بن حمدويه المروزي وحمزة بن الحسين السمسا

حدثني عنه أبو علي بن المذھب الواعظ أخبرني الحسن بن علي بن محمد التميمي قال نا أبو الفياض محمد بن أحمد 
بن أبي طالب الكاتب قال نا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سھل الفزاري المروزي قال نا أبو الموجه محمد بن 

ن عن أبي حمزة عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعدا يقول إني أو رجل من العرب رمي بسھم عمرو قال نا عبدا
في سبيل هللا وهللا لقد كنا نغزوا مع رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مالنا طعام نأكله اال ورق الحبلة وھذا السمر وان 

دين أو كلمة نحوھا لقد خبت إذا وضل أحدنا ليضع كما تضع الشاة ماله خلط فأصبحت بنو أسد يعزروني على ال
عملي ذكر محمد بن أبي الفوارس أبا الفياض فقال كان فيه تساھل في الحديث وقال لي أبو علي بن المذھب مات أبو 
الفياض يوم األربعاء التاسع عشر من شھر ربيع اآلخر سنة تسع وتسعين وثالثمائة قال وكان أبوه قد مات قبله 

 لدته بعد أبيه بيومين بخمسة أيام وماتت وا

محمد بن أحمد بن علي أبو الفتح المعروف بالحداد النجاد وأبي بكر الشافعي وعلي بن إبراھيم نا عنه  - ٢٢٢
 القاضي أبو الحسين محمد بن علي بن وقال لي كان عبدا صالحا 

زل مصر وحدث بھا عن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين أبو مسلم كاتب الوزير أبي الفضل بن حنزابة ن - ٢٢٣
أبي القاسم البغوي وعبد هللا بن أبي داود ويحيى بن محمد بن صاعد وبدر بن الھيثم وسعيد بن محمد أخي زبيراء 
وأبي بكر بن دريد وأبي بكر بن مجاھد المقرئ وإبراھيم بن محمد بن عرفة النحوي حدثنا عنه أحمد بن محمد 

المة القضاعي المصري بمكة وغيرھما قال لي محمد بن علي الصوري العتيقي والقاضي أبو عبد هللا محمد بن س
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كان بعض أصول أبي مسلم عن البغوي وغيره جيادا قلت فكيف كانت حاله من حال بن الجندي فقال قد اطلع منه 
على تخليط وھو أمثل من بن الجندي وحدثني الصوري قال حدثني أبو الحسين العطار وكيل أبي مسلم الكاتب وكان 
من أھل العلم والمعرفة بالحديث كتب وجمع ولم يكن بمصر بعد عبد الغني بن سعيد أفھم منه قال ما رأيت في 
أصول أبي مسلم عن البغوي شيئا صحيحا غير جزء واحد كان سماعه فيه صحيحا وما عدا ذلك مفسودا أخبرنا 

مسلم الكاتب البغدادي بمصر وكان آخر من أحمد بن محمد العتيقي قال سنة تسع وتسعين وثالثمائة فيھا توفي أبو 
 بقي من أصحاب بن منيع قال لي الصوري مات أبو مسلم في آخر سنة تسع وتسعين وقال غيره مات في ذي القعدة 

محمد بن أحمد بن علي أبو الحسن الوراق يعرف بمشفر الشروطي من أھل الجانب الشرقي روى شيئا  - ٢٢٤
 يى اآلدمي حدثنا عنه أحمد بن علي بن التوزي وسألته عنه فقال صدوق مقل يسيرا عن أحمد بن عثمان بن يح

محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن ھارون أبو الحسن المعروف بابن أبي شيخ كان أحد الشھود  -  ٢٢٥
حمد بن المظفر المعدلين وحدث عن محمد بن المظفر كتبت عنه شيئا يسيرا وكان ثقة أخبرنا بن أبي شيخ قال أنبأنا م

الحافظ قال نبأنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال نبأنا شيبان بن فروخ قال نبأنا عقبة بن عبد هللا قال نبأنا 
شھر بن حوشب قال حدثني أبو ھريرة أن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم تدارؤا في الكمأة فقال بعضھم 

رض مالھا من قرار قال فأمسك عنه بعضھم قال فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا نراھا الشجرة التي اجتثت من فوق األ
عليه و سلم فقال النبي صلى هللا عليه و سلم ان الكمأة من المن وماؤھا شفاء للعين والعجوة من الجنة وھي شفاء من 

ين وثالثمائة السم سمعت بن أبي شيخ يقول ولدت في يوم السبت للنصف من شھر ربيع اآلخر سنة ست وخمس
وسمعت من بن مالك القطيعي جميع مسند أحمد بن حنبل وسمعت من بن المظفر شيئا كثيرا وكان يجيء إلينا فنسمع 
منه في منزلنا وذكر لنا أنه كان كتب له شيء كثير من الحديث لكن ذھبت كتبه ومات في ليلة الثالثاء الثالث عشر 

 ائة ودفن في صبيحة تلك الليلة بمقابر قريش من جمادى األولى سنة ثالث وثالثين وأربعم

محمد بن أحمد بن علي أبو طاھر الدقاق يعرف بابن األشباني سمع من قدماء شيوخنا كأبي عمر بن مھدي  - ٢٢٦
وبن المتيم وبن الصلت وبن الغوري وأبي عبد هللا بن دوست وأبي سعد الماليني ونحوھم كتبت عنه شيئا يسيرا وكان 

 وم السبت للنصف من صفر سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ثقة مات في ي

محمد بن أحمد بن علي أبو الحسين الفزاري أخو أبي الفضل بن الكوفي الصيرفي سمع أبا طاھر محمد بن  - ٢٢٧
عبد الرحمن المخلص كتبت عنه وكان سماعه صحيحا أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن علي قال نا محمد بن 

 الذھبي قال نا يحيى بن محمد بن صاعد قال نا محمد بن يحيى بن عبد الكريم األزدي عبد الرحمن 

قال نا عبد هللا بن داود قال نا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال قال 
وھذا إسناد غريب ما سمعناه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لعلي أنت مني بمنزلة ھارون من موسى قال بن صاعد 

اال منه سألت أبا الحسين عن مولده فقال أظنه في سنة سبع وثمانين وثالثمائة ومات في يوم الخميس الثامن من صفر 
 سنة إحدى وخمسين وأربعمائة 

محمد بن أحمد بن العباس المستملي حدث عن سعدان بن نصر الثقفي روى عنه عبد العزيز بن جعفر  -  ٢٢٨
 ي المعروف بغالم الخالل الحنبل

محمد بن أحمد بن العباس بن أحمد بن خالد بن أسلم بن سھل بن مرداس أبو جعفر السلمي نقاش الفضة  - ٢٢٩
سمع محمد بن محمد بن سليمان الباغندي والحسن بن محمي المخرمي وعبد هللا بن محمد البغوي وأبا بكر بن أبي 

وأبا بكر بن مجاھد المقرئ حدثنا عنه أبو علي بن شاذان وأبو القاسم  داود السجستاني ويحيى بن محمد بن صاعد
األزھري وعلي بن المحسن التنوخي أخبرنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان قال أنبأنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن 

اھيم بن العباس الجوھري األشعري إمالء من حفظه قال قرأنا على الحسن بن محمي بن بھرام المخرمي حدثكم إبر
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عبد هللا الھروي قال نبأنا ھشيم عن مجالد عن الشعبي قال سمعت شريحا القاضي قال سمعت علي بن أبي طالب 
يقول على المنبر خير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم أنا لم يكن عند بن شاذان عنه غير ھذا 

مظفر بن الحسن بن محمي المخرمي ثنا إبراھيم بن عبد هللا ثنا الحديث وأخبرني أبو القاسم األزھري ثنا محمد بن ال
ھشيم عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن علي رضي هللا عنه قال خير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر وعمر لم يزد 

ا ھشيم أخبرنا القاضي أبو القاسم التنوخي أنا عبد هللا بن موسى الھاشمي نا الحسن بن محمي نا إبراھيم الھروي ن
عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال سمعت عليا خطب على المنبر فقال خير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر وعمر 
وأخبرناه علي بن أبي علي قال نا عمر بن محمد بن إبراھيم البجلي قال نا أبو علي الحسن بن محمد بھرام يعرف 

ي قال نا ھشيم بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال بابن محمي المخرمي قال نا إبراھيم بن عبد هللا الھرو
سمعت عليا على المنبر يقول خير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر وعمر وعثمان وأخبرنيه أبو القاسم األزھري قال نبأنا 

مجالد عن محمد بن المظفر قال نبأنا الحسن بن محمي المخرمي قال نبأنا إبراھيم بن عبد هللا قال نبأنا ھشيم عن 
الشعبي عن شريح عن علي قال خير ھذه األمة بعد نبيھا أبو بكر وعمر ولم يزد سألت األزھري عن أبي جعفر 
النقاش فقال ثقة قال وكان أحد المتكلمين على مذھب األشعري ومنه تعلم أبو علي بن شاذان الكالم قال لنا التنوخي 

لعباس النقاش للنصف من جمادى األولى سنة أربع وتسعين علي بن المحسن مولد أبي جعفر محمد بن أحمد بن ا
ومائتين وسمعت منه في سنة أربع وسبعين وثالثمائة وكان يسكن درب الديزج أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال 
سنة تسع وسبعين وثالثمائة فيھا توفي أبو جعفر األشعري النقاش يوم األحد أو اإلثنين لست خلون من المحرم وكان 

 قة ث

محمد بن أحمد بن عمرو أبو بكر السجستاني قدم بغداد وحدث بھا عن مؤمل بن أھاب روى عنه أبو بكر  -  ٢٣٠
الشافعي أخبرنا عبد الغفار بن محمد بن جعفر المكتب قال أنبأنا محمد بن عبد هللا بن إبراھيم الشافعي قال نبأنا محمد 

ؤمل بن أھاب قال نبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزھري عن بن أحمد بن عمرو أبو بكر السجستاني قال حدثني م
 أنس قال سمعت النبي صلى هللا عليه و سلم يقول نعم األدام الخل 

محمد بن أحمد بن عمرويه أبو عبد هللا الصفار النيسابوري قدم بغداد وحدث بھا عن عمران بن بكار  -  ٢٣١
وى عنه محمد بن مخلد ومحمد بن عثمان بن ثابت الحمصي ومحمد بن أحمد بن عصمة الرملي وغيرھما ر

الصيدالني ومحمد بن عبد هللا الصفار األصبھاني ساكن نيسابور أخبرني محمد بن الحسين بن محمد المتوثي قال 
أنبأنا أبو بكر محمد بن عثمان بن ثابت الصيدالني قال نا محمد بن أحمد بن عمرويه النيسابوري قال نا محمد بن 

مة قال نا سوار بن عمارة قال نا محمد بن مسلم الطائفي قال حدثني ھشام عن أبيه عن بن لكعب بن أحمد بن عص
مالك عن كعب بن مالك قال رأيت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يلعق أصابعه أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى 

ر األصبھاني قال نا أبو عبد هللا محمد بن الصيرفي بنيسابور قال نا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أحمد الصفا
أحمد النيسابوري ببغداد قال نا محمد بن حبيب قال سمعت علي بن ھشام يقول سمعت األصمعي يقول مررت 

يا أحسن ... بالبادية على رأس بئر وإذا على رأسه جوار وإذا واحدة منھن كأنھا البدر فوقع علي الرعدة وقلت لھا 
أبا لصريمة ... فبيني لي بقول غير ذي خلف ... ... ھل باشتكائي إليك الحب من باس ... م الناس إنسانا وأملحھ

قال فرفعت رأسھا وقالت لي اخسأ فوقع في قلبي مثل جمر الغضا فانصرفت عنھا وأنا ... نمضي عنك أم يأس 
ونحدث اآلن ... كان أوله  ھلم نمح الذي قد... حزين قال ثم رجعت إلى رأس البئر فإذا ھي على رأس البئر فقالت 

فانطلقت معھا إلى أبيھا ... مثل الذي يحتذى نعال بمقياس ... حتى نكون ثبيرا في مودتنا ... ... اقباال من الراس 
 فتزوجتھا فابني علي منھا 

ة محمد محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا أبو العباس العتكي البزار سمع أبا عالث -  ٢٣٢
بن عمرو بن خالد المصري والحسين بن حميد بن موسى العكي وإسحاق بن إبراھيم بن جابر وعبيد هللا بن محمد بن 
عبد العزيز العمري وأحمد بن محمد بن رشدين والقاسم بن الليث الرسعني والحسين بن إسحاق التستري وأبا 

ن الجراحي وأبو الحسن الدارقطني وعمر بن أحمد بن األحوص محمد بن الھيثم القاضي روى عنه القاضي أبو الحس
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شاھين وغيرھم وكان ثقة أخبرنا السمسار قال أنبأنا الصفار قال نبأنا بن قانع أن محمد بن أحمد بن عمرو البزار 
مات في شعبان من سنة تسع وثالثين وثالثمائة قال غير الصفار عن بن قانع مات في يوم األحد لعشر خلون من 

 شعبان 

محمد بن أحمد بن عمران أبو المنذر الخزاعي يعرف بابن أبي الحبال من أھل بغالن قدم بغداد وحدث بھا  - ٢٣٣
عن قتيبة بن سعيد روى عنه محمد بن مخلد وأبو بكر الشافعي أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النرسي قال 

محمد بن أحمد بن عمران بن أبي الحبال الخزاعي خراساني قدم  أنبأنا محمد بن عبد هللا الشافعي قال أنبأنا أبو المنذر
علينا حاجا قال نا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال نا عمران بن عيينة عن يزيد بن مقسم عن بن عباس قال كفن رسول 

 هللا صلى هللا عليه و سلم في حلة حمراء كان يلبسھا وقميص 

ارون بن دينار أبو بكر الحشمي المطرز سمع محمد بن منصور محمد بن أحمد بن عمران بن موسى بن ھ -  ٢٣٤
بن أبي الجھم الشيعي وإسماعيل بن العباس الوراق وأحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني ومحمد بن مخلد الدوري 
وأبا الدحداح أحمد بن محمد الدمشقي ومحمد بن يوسف بن بشر الھروي وأحمد بن عمرو بن جابر الرملي حدثنا 

و القاسم األزھري وعلي بن المحسن التنوخي وقال لي األزھري كان ھذا الشيخ زمنا ينزل في التستريين عنه أب
وسمعت منه مع بن طلحة النعالي وكان ثقة وقال لي التنوخي سمعت من الحشمي في دكانه بباب الشعير في سنة 

 أربع وسبعين وثالثمائة أفادني عنه عبد هللا بن بكير 

حمد بن عبسون نزل الرملة من بالد الشام وحدث بھا عن الھيثم بن خلف الدوري وعلي بن محمد بن أ -  ٢٣٥
إسحاق بن زاطيا وعيسى بن سليمان وراق داود بن رشيد روى عنه عبد هللا بن محمد بن أحمد بن سختويه الصوري 

قال أنبأنا عبد الغني  وغيره وكان بن سختويه سمع منه بعد سنة خمسين وثالثمائة أخبرني محمد بن علي الصوري
بن سعيد الحافظ قال محمد بن أحمد بن عبسون البغدادي كان بالرملة يحدث عنه أبو عبد هللا محمد بن المحسن 

 األذني 

محمد بن أحمد بن عمير أبو بكر البخاري أخبرنا أبو الحسن محمد بن طلحة بن محمد النعالي قال نا محمد  -  ٢٣٦
بخاري قدم علينا قال نا أبو جعفر محمد بن سعيد قال نا حمدان بن ذي النون البلخي قال بن أحمد بن عمير أبو بكر ال

نا إبراھيم بن سليمان الزيات قال نا عبد الحكم عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ثالث من مكارم 
 حرمك وتصل من قطعك األخالق عند هللا قيل وما ھن يا رسول هللا قال أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من 

محمد بن أحمد بن الفرج أبو بكر حدث عن سفيان بن محمد المصيصي وأحمد بن محمد بن عمر اليمامي  -  ٢٣٧
روى عنه أبو بكر بن الجعابي ومحمد بن حبان البستي أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد هللا بن حسنويه 

ن عمر بن سالم الحافظ قال حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج الكاتب بأصبھان قال نا القاضي أبو بكر محمد ب
البغدادي باألبلة قال نا سفيان بن محمد المصيصي قال نا ھشيم بن بشير عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس قال 

وه فيما يقال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من كرامتي أني ولدت مختونا ولم ير أحد سوأتي قال المؤلف لم ير
 عن يونس غير ھشيم وتفرد به سفيان بن محمد 

محمد بن أحمد بن القاسم أبو علي الروذباري من كبار الصوفية سكن مصر وكان من أھل الفضل والفھم وله  - ٢٣٨
  تصانيف حسان في التصوف نقلت عنه 

ن أبو عبد الرحمن السلمي قال أبو علي فأخبرنا أبو عبد الرحمن إسماعيل بن أحمد الحيري قال أنبأنا محمد بن الحسي
الروذباري الحسن بن ھمام ويقال أحمد بن محمد قال وھذا أصح أصله بغدادي كان من أبناء الرؤساء والوزراء 
والكتبة لزم الجنيد وصحبه وصار أحد أئمة الزمان وأقام بمصر وصار شيخ الصوفية ورئيسھم بھا وقال محمد بن 

علي يقول سمعت أحمد بن عطاء يقول كان اسم خالي أبو علي أحمد بن محمد بن القاسم  الحسين سمعت عبد هللا بن



127 

 

بن منصور بن شھريار بن مھرذاذاز بن فرغدذ بن كسرى قال الشيخ أبو بكر وال أشك أن الذي حكى عن أحمد بن 
كت عنه أخته أم عطاء ھو الواھم في اسم أبي علي وذلك أن اسمه محمد بن أحمد بن القاسم ذكره غير واحد وح

سلمة فاطمة بنت أحمد وزوجته أم اليمن عزيزة بنت محمد بن عمرو بن فارس وحدثني محمد بن علي الصوري قال 
رأيت أجزاء بخط أبي علي الروذباري وفي آخرھا مكتوب وكتب محمد بن أحمد القاسم علي ان شھرة اسمه تغني 

حيري قال أنبأنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين قال سمعت عن االستشھاد بما ذكرته أخبرنا إسماعيل بن أحمد ال
أحمد بن محمد بن زكريا يقول سمعت أحمد بن عطاء يقول كان خالي يتفقه بالحديث ويفتي بالمقاطيع وقال سمعت 

ظ من أحمد بن محمد بن زكريا يقول سمعت أبا عبد هللا الروذباري يقول قال لي أبو أحمد الرندي الحافظ ما رأينا أحف
خالك أبي علي قرأت على محمد بن أبي الحسن الساحلي عن أبي العباس أحمد بن محمد النسوي قال سمعت أحمد 
بن أحمد الرازي يقول سمعت محمد بن عمر الجعابي الحافظ يقول قصدت عبدان األھوازي فقصدت مسجده فرأيت 

سن فذاكرني بأكثر من مائتي حديث في األبواب شيخا وحده قاعدا في المسجد ربعا حسن الشيبة عليه كساء بر كان ح
ورآه اعتنقه وبش به فقلت لھم من ھذا  ،وكنت قد سلبت في الطريق فأعطاني الذي كان عليه فلما دخل عبدان المسجد

الشيخ قالوا ھذا أبو علي الروذباري ثم كان له معاودة في الحديث فرأيت من حفظه للحديث ما تعجبت وقال لي 
الحسن بلغني عن أبي علي الروذباري أنه قال أستاذي في الصوفية الجنيد وأستاذي في الحديث والفقه محمد بن أبي 

إبراھيم الحربي وأستاذي في النحو أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب أخبرنا محمد بن علي بن الفتح الحربي قال أنبأنا 
كان بن الكاتب إذا ذكر الروذباري يقول سيدنا أبو محمد بن الحسين النيسابوري قال سمعت أبا عثمان المغربي يقول 

علي فقيل له في ذلك فقال ألنه ذھب من علم الشريعة إلى علم الحقيقة ونحن رجعنا من علم الحقيقة إلى علم الشريعة 
أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين الواعظ قال سمعت أبا عبد هللا أحمد بن عطاء الروذباري بصور الساحل قال 

ن خالي أبو علي قد خرج من القرافة يريد الجامع فإذا بأصحاب الحديث قد خرجوا من عند رجل قد كتبوا عنه كا
فقال لھم يا أصحاب الحديث جعلكم الحديث حديثا أخبرنا إسماعيل الحيري قال أنبأنا أبو عبد الرحمن محمد بن 

تب يقول ما رأيت أحدا أجمع لعلم الشريعة الحسين قال سمعت سعيد بن سالم المغربي يقول سمعت أبا علي الكا
والحقيقة من أبي علي الروذباري أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أنبأنا محمد بن الحسين السلمي قال نا أبو الفضل 
نصر بن محمد بن يعقوب قال نا قسيم بن أحمد غالم الزقاق قال نا أبو علي الروذباري الصوفي قال نا أبو عبد هللا 

ل نا الحسين بن نصر قال نا ورقاء عن بن أبي نجيح عن مجاھد عن بن عباس في قوله تعالى يخافون بن بحر قا
ربھم من فوقھم قال مخافة اإلجالل أخبرني أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فضالة النيسابوري 

ئل أبو علي الروذباري فقيل له من بالري قال سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن سعيد السرخسي ببخارى يقول س
الصوفي فقال من لبس الصوف على الصفا وسلك طريق المصطفى وأطعم الھوى ذوق الجفا وكانت الدنيا منه على 
القفا أنشدنا أحمد بن الحسين الواعظ قال أنشدنا أبو الفرج الورثاني الصوفي قال أنشدني محمد بن عبد العزيز 

أنزه في روض المحاسن ... وقد رأيته ولم أسمع منه قال أنشدني أبو علي الروذباري الصوفي قال أحمد بن الحسين 
على جامد الصلت األصم تھدما ... وأحمل من ثقل الھوى ما ألوانه ... ... وأمنع نفسي أن تنال المحرما ... مقلتي 
أيت الھوى دعوى من الناس ر... ... فلوال اختالس الطرف عنه تكلما ... ويظھر سري عن مترجم خاطري ... ... 

أخبرنا القاضي أبو الطيب الطبري قال أنشدنا أبو علي محمد بن عمر ... فما إن أرى حبا صحيحا مسلما ... كلھم 
أحق باإلكرام من زائر ... أھال بمن زار فما وارد ... البلخي قال أنشدنا أبو علي الروذباري الصوفي لنفسه بصور 

أنشدني أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب ... ونضمر الحزن على السائر ... منا ونحن ال نسأم من أ... ... 
أدرك ... ... وإنما عجبي للبعض كيف بقى ... ولو مضى الكل مني لم يكن عجبا ... الدسكري بحلوان للروذباري 

هللا بن إبراھيم الجرباذقاني حدثنا أبو نصر إبراھيم بن ھبة ... قبل الفراق فھذا آخر الرمق ... بقية روح فيك قد تلفت 
بھا قال نبأنا أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد بن زياد األصبھاني قال بلغني عن أبي علي الروذباري أنه قال 
أنفقت على الفقراء كذا وكذا ألفا فما وضعت شيئا في يد فقير فاني كنت أضع ما أدفع إلى الفقراء في يدي فيأخذونه 

تحت أيديھم وال تكون يدي فوق يد فقير حدثني محمد بن أبي الحسن قال أخبرني أبو الحسن من يدي حتى تكون يدي 
محمد بن العباس بن عبد الملك المعدل بصور قال نا أبو القاسم عبد السالم بن محمد المخرمي بمكة قال أنشدنا أبو 

 علي محمد بن أحمد الروذباري لنفسه 
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وقد مننت ... وكيف تفديك روح أنت تملكھا ... ... دك حال أنت واھبھا فداء عب... إني أجلك عن روحي وأبذلھا 
تثني عليك بما ... لو كل جارحة مني لھا لغة ... قال وأنشدنا أبو علي الروذباري لنفسه أيضا ... على من يفتديك بھا 

حدثني محمد بن ... إليك أجمل في اإلحسان والمنن ... لكان ما زان شكري إذا أشرت به ... ... أوليت من حسن 
أبي الحسن قال أخبرني محمد بن العباس المعدل قال أنشدنا أبو القاسم عبد السالم بن محمد قال أنشدني أبو علي 

... ونسيم لألنس في ظل عيش ... ... وجرينا مع الھوى في عنان ... كم نعمنا بغلة األشجان ... الروذباري لنفسه 
أخبرنا ... فيه أنوار بھجة اإلحسان ... بك تاج الوفاء بالود الحت .. ... .تحت سجف من لحظ طرف الزمان 

إسماعيل بن أحمد الحيري قال نا محمد بن الحسين السلمي قال سمعت الحسين بن أحمد يقول توفي أبو علي 
 ثمائة الروذباري سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة قال محمد وذكر أبو زرعة الطبري أنه مات سنة ثالث وعشرين وثال

محمد بن أحمد بن القاسم بن الخليل بن الضحاك بن عبد هللا بن رزين بن قيميذين أبو جعفر مولى عثمان بن  -  ٢٣٩
عفان يعرف بالكديمي وبالطيالسي أيضا سكن مصر وحدث بھا عن الحسن بن علي بن الوليد الفارسي روى عنه أبو 

 ن أمره إال خيرا الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور وقال ما علمت م

محمد بن أحمد بن القاسم النيسابوري قدم بغداد حاجا في سنة سبع وثالثين وثالثمائة وحدث بھا عن إبراھيم  -  ٢٤٠
 بن نصر بن المبارك روى عنه أبو الحسن الدارقطني 

ضبي القاضي محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان أبو الحسين ال - ٢٤١
المعروف بابن المحاملي سمع إسماعيل بن محمد الصفار وأبا عمرو بن السماك وأحمد بن سلمان النجاد وأبا عمر 
الزاھد ومحمد بن الحسن بن زياد النقاش وكان ثقة صادقا خيرا فاضال حضرت مجلسه غير مرة وسمعت منه ولم 

مد الضبي قال أنبأنا أبو الحسن الدارقطني قال محمد بن يحصل عندي عنه شيء أخبرنا عبد الكريم بن محمد بن أح
أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي أبو الحسين بن المحاملي الفقيه الشافعي الشاھد حفظ القرآن والفرائض وحسابھا 
والدور ودرس الفقه على مذھب الشافعي وكتب الحديث ولزم العلم ونشأ فيه وھو عندي ممن يزداد خيرا كل يوم 

ولده سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة قال الشيخ أبو بكر ومات أبو الحسين بن المحاملي في يوم الخميس العاشر من م
 رجب سنة سبع وأربعمائة 

محمد بن أحمد بن قطن بن خالد بن حبان بن مسلم بن أبي سلمة بن قيس بن حارثة بن دلف بن جشم بن قيس  -  ٢٤٢
ن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن ھنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن بن سعد بن عجل بن لجيم بن صعب ب

أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان أبو عيسى السمسار سمع الحسن بن عرفة وحماد بن الحسن بن عنبسة 
وأحمد بن إبراھيم وراق خلف بن ھشام وعلي بن حرب وحميد بن الربيع وعمر بن مدرك ونحوھم روى عنه عمر 

محمد بن سيف والقاضي أبو الحسن الجراحي وأبو الحسن الدارقطني وعمر بن إبراھيم الكتاني وكان ثقة حدثني  بن
أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال سمعت محمد بن أحمد بن علي الكاتب يقول قال لي أبو بكر بن مجاھد امض إلى 

أخبرنا عبد هللا بن عمر بن أحمد الواعظ عن  أبي عيسى بن قطن فاسمع منه قراءة أبي عمرو فاني قد سمعتھا منه
أبيه قال مات أبو عيسى بن قطن في شھر ربيع اآلخر من سنة خمس وعشرين وثالثمائة حدثني عبد العزيز بن علي 
الوراق قال ذكر بن قطن أنه ولد في سنة خمس وثالثين ومائتين يوم الجمعة وكان يوم عاشوراء وتوفي يوم الجمعة 

 شھر ربيع اآلخر سنة خمس وعشرين وثالثمائة لسبع بقين من 

 محمد بن أحمد بن قبيصة أبو عبد هللا حدث عن الحسين بن فھم روى عنه إبراھيم بن مخلد الباقرحي  - ٢٤٣

محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي كان أحد المذكورين بالعلم والموصوفين بالفھم وبلغني أنه مات  - ٢٤٤
ن ومائتين وذكر أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن بزھان أن كيسان ليس باسم جده وانما ھو لقب في سنة تسع وتسعي

 أبيه فا أعلم وكان يحفظ مذھب البصريين والكوفيين أخذ عن المبرد وثعلب وكان أبو بن كيسان أنحى من الشيخ 
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ى أبا عبد هللا سمع محمد بن طلحة بن محمد بن أحمد بن أبي خلف مولى بني سليم واسم أبي خلف محمد يكن -  ٢٤٥
الطويل التيمي وسفيان بن عيينة ويعلى بن شبيب األسدي ويحيى بن يمان العجلي ومحمد بن عبيد الطنافسي وأبا 
المنذر إسماعيل بن عمر وروح بن عبادة روى عنه جعفر بن أحمد بن سام ومحمد بن عبدوس بن كامل وعبد هللا بن 

ھارون وعبد هللا بن محمد بن ناجية وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن أبي خلف  أحمد بن حنبل وموسى بن
البغدادي سألت أبي عنه فقال ثقة صدوق أخبرنا أبو القاسم الحسن بن حسن بن علي بن المنذر القاضي قال نبأنا أبو 

ال نبأنا محمد بن عبيد الطنافسي بكر بن الكوفي الدقاق قال أنبأنا محمد بن عبدوس قال حدثني محمد بن أبي خلف ق
قال نبأنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر قال أتت النبي صلى هللا عليه و سلم بواك فقال اللھم اسقنا غيثا مغيثا مريا 
مريعا عاجال غير آجل نافعا غير ضار قال فأطبقت عليھم ھكذا رواه محمد بن عبيد عن مسعر موصوال ورواه أخوه 

مسعر عن يزيد عن النبي صلى هللا عليه و سلم مرسال لم يذكر فيه جابرا أخبرنا محمد بن أحمد  يعلى بن عبيد عن
بن رزق فيما اذن أن نرويه عنه قال أنبأنا محمد بن عمر بن غالب قال أنبأنا موسى بن ھارون قال مات محمد بن 

تين وكانا ال يخضبان ماتا جميعا قبل الفرج ومحمد بن أحمد بن أبي خلف ببغداد جميعا سنة ست وثالثين يعني ومائ
 خروجي إلى البصرة وشھدت جنازتھما 

محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مقدم أبو عبد هللا القاضي المقدمي مولى ثقيف سمع عمرو  -  ٢٤٦
ن إبراھيم بن علي الفالس ومحمد بن خالد بن خداش ومحمد بن يحيى القطيعي ومقدم بن محمد المقدمي ويعقوب ب

الدورقي ومحمد بن بشار بندار ومحمد بن المثنى وزيد بن أخرم روى عنه محمد بن يحيى الصولي ومحمد بن عمر 
بن الجعابي وأحمد بن عبد الرحمن المقرئ المعروف بالولي وأبو حفص بن الزيات وغيرھم وكان ثقة أخبرني علي 

علي الناقد قال نبأنا أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد بن  بن محمد بن الحسن المالكي قال نبأنا عمر بن محمد بن
أبي بكر المقدمي سنة إحدى وثالثمائة قال نبأنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قاال نبأنا أبو عاصم عن بن جريج 

و سلم أن قال أخبرني النعمان عن الزھري عن سعيد بن المسيب عن أبي ھريرة قال نھى رسول هللا صلى هللا عليه 
يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله أخبرنا السمسار قال أنبأنا الصفار قال نبأنا بن قانع أن عبد هللا بن المقدم مات 
في سنة إحدى وثالثمائة قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي قال وفي غرة شوال من ھذه 

 هللا القاضي المقدمي وكان حسن الرواية لألخبار وال أعلمه غير شيبه  السنة يعني سنة إحدى وثالثمائة توفي أبو عبد

محمد بن أحمد بن محمد بن فضالة أبو جعفر المروزي قدم بغداد وحدث بھا عن أبي الموجه محمد بن  - ٢٤٧
عمرو وأحمد بن علي بن سلمان المروزيين روى عنه علي بن عمر السكري أخبرني أبو القاسم األزھري قال نا 
علي بن عمر الختلي قال نا أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن فضالة المروزي قال نا أحمد بن علي بن سلمان 
المروزي قال نا محمد بن عبدة قال نا خارجة عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و 

 سلم من كان له إمام فقراءة اإلمام له قراءة 

ن أحمد بن محمد بن ھشام بن عيسى بن عبد الرحمن أبو نصر مروروذي األصل سمع جده محمد بن محمد ب - ٢٤٨
ھشام وعمرو بن علي ومھني بن يحيى وأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان روى عنه أبو الفضل أحمد بن 

نا أبو طالب محمد بن عبد هللا بن سليمان راق وأبو الفتح محمد بن الحسين األزدي وأبو حفص بن شاھين أخبر
الحسين بن أحمد بن بكير قال أنبأنا أبو الفتح محمد بن الحسين األزدي الحافظ قال نبأنا محمد بن أحمد بن محمد بن 
ھشام المروروذي في طاقات العكي قال نبأنا جدي محمد بن ھشام قال نبأنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن 

معبد قال أفردت الحج قال وحدثني المحاربي عن عمر بن ذر عن مجاھد  عبيدة الضبي عن شقيق عن الصبي بن
 بھذا 

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا بن أبي الثلج أبو بكر الكاتب سمع جده محمدا وعمر بن شبة ومحمد بن  - ٢٤٩
سف بن عمر حماد المقرئ والقاسم بن محمد المروزي روى عنه أبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاھين ويو

القواس وحدثني الحسن بن محمد الخالل أن يوسف القواس ذكره في جملة الثقات من شيوخه الذين كتب عنھم قرأت 
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بخط أبي القاسم بن الثلج ذكر محمد بن أحمد بن أبي الثلج أن مولده في سنة ثمان وثالثين يعني ومائتين حدثني عبيد 
ر وأخبرنا السمسار قال أنبأنا الصفار قال نبأنا بن قانع قاال توفي بن أبي هللا بن أبي الفتح عن طلحة بن محمد بن جعف

الثلج في سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة قال الشيخ أبو بكر وكذلك قرأت في كتاب أبي عمرو بن جابر العطار وزاد 
يما تقدم من ذكر محمد يوم الثالثاء إلحدى عشرة ليلة بقيت من شھر رمضان وقد كنا حكينا عن أبي بكر بن شاذان ف

 بن أحمد بن البستنبان ان بن أبي الثلج مات في سنة ثالث وعشرين وثالثمائة وذكرنا أنه خطأ وھذا ھو الصواب 

محمد بن أحمد بن محمد بن بختويه أبو بكر البلخي قدم بغداد وحدث بھا عن أحمد بن محمد بن سھل  - ٢٥٠
رنا أبو طالب عمر بن إبراھيم بن سعيد الفقيه قال نبأنا محمد بن القاضي البلخي روى عنه محمد بن المظفر أخب

المظفر الحافظ إمالء قال نبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن بختويه البلخي قال نبأنا أبو بكر أحمد بن محمد 
سطي عن بن سھل القاضي قال حدثني إبراھيم بن خشيش البصري قال حدثني أبي خشيش عن شعبة بن الحجاج الوا

أبي إسحاق الھمداني عن الحارث األعور عن علي بن أبي طالب عليه السالم قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه 
 و سلم يقول ينبغي للعاقل أن ال يكون شاخصا اال في ثالث طلب لمعاش أو خطوة لمعاد أو لذة في غير محرم 

ن موسى بن عبد الرحمن أبو عبد هللا البزاز سمع محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن علي بن يقطين ب - ٢٥١
الفضل بن موسى البصري مولى بني ھاشم روى عنه بن شاھين أخبرنا الحسن بن علي التميمي ومحمد بن عبد 
الملك القرشي قاال أنبأنا عمر بن أحمد الواعظ قال نبأنا محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن علي بن يقطين بن 

من البزاز أبو عبد هللا قال نبأنا الفضل بن موسى قال نبأنا أبو عامر قال نبأنا رباح عن عطاء موسى بن عبد الرح
 عن أبي ھريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال من السحت كسب الحجام وثمن الكلب ومھر البغي 

ف بابن الكاتب ذكر أبو محمد بن أحمد بن محمد بن الحارث بن كثير بن غزوان بن عبد ربه أبو الطيب يعر - ٢٥٢
 القاسم بن الثالج أنه حدث في سنة ست وعشرين وثالثمائة عن عمرو بن تميم الطبري 

محمد أمير المؤمنين القاھر با بن أحمد المعتضد با بن أبي أحمد الموفق با واسمه محمد وقيل طلحة بن  - ٢٥٣
رون الرشيد بن محمد المھدي بن عبد هللا المنصور بن محمد جعفر المتوكل على هللا بن محمد المعتصم با بن ھا

بن علي بن عبد هللا بن العباس بن عبد المطلب يكنى أبا منصور وأمه مولدة بالمغرب يقال لھا قنول ذكر لنا الحسن 
 لدين هللا بن أبي بكر انه لما استخلف نقش على سكة العين والورق محمد رسول هللا القاھر با المنتقم من أعداء هللا

وأنبأنا إبراھيم بن مخلد قال أنبأنا إسماعيل بن علي الخطبي قال استخلف محمد القاھر با يوم الخميس ضحوة 
النھار لليلتين بقيتا من شوال سنة عشرين وثالثمائة وبويع له في ھذا اليوم وخلع يوم السبت لست خلون من جمادى 

سملت عيناه في ھذا اليوم حتى سالتا جميعا فعمى وارتكب منه أمر عظيم لم األولى سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة و
يسمع بمثله في اإلسالم فكانت خالفته إلى ھذا اليوم الذي نزل به فيه ما نزل سنة وستة أشھر وسبعة أيام وكان رجال 

طول لم يشب إلى  ربعة ليس بالطويل وال بالقصير أسمر معتدل الجسم أصھب الشعر طويل األنف في مقدم لحيته
وقت خلعه ثم لم يزل محبوسا مرة ومخلى مرة في حال نقص إلى أن توفي في ليلة الجمعة لثالث خلون من جمادى 
األولى سنة تسع وثالثين وكانت وفاته في منزله من دور بن طاھر ودفن إلى جنب أبيه المعتضد با وسنه وقت 

 جمادى األولى من سنة سبع وثمانين ومائتين  توفي اثنتان وخمسون سنة ومولده لخمس خلون من

محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو أبو الحسن البغدادي كتب الي أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي  -  ٢٥٤
وحدثنيه عبد العزيز بن أحمد الكتاني عنه قال نبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن عمرو البغدادي أمام 

في سنة إحدى وأربعين وثالثمائة قال نبأنا أبو بكر السراج قال نبأنا جبارة بن المغلس عن كثير  جونية وخطيبھا
 يعني بن سليم عن أنس أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال نعم اإلدام الخل جونية من أعمال أطرابلس 
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حمد بن عثمان بن أبي شيبة محمد بن أحمد بن محمد بن إسحاق أبو بكر يعرف بالحجاري بالراء حدث عن م - ٢٥٥
وإسماعيل بن محمد المزني الكوفيين وعبد هللا بن محمد بن ناجية وأحمد بن عبد هللا بن زكريا الجبلي روى عنه 

 محمد بن إسحاق القطيعي وأبو الحسن الدارقطني 

بيع وحدث محمد بن أحمد بن محمد بن سھل أبو الفضل الصيرفي نيسابوري األصل كان يسكن قطيعة الر - ٢٥٦
عن أبي مسلم الكجي وسعيد بن عياش الخياط صاحب ذي النون المصري روى عنه عبد هللا بن عثمان بن يحيى 
وأبو إسحاق إبراھيم بن أحمد بن محمد الطبري المعدل ومحمد بن أسد الكاتب وحدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه 

 وكان ثقة أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق 

فضل محمد بن أحمد بن محمد بن سھل النيسابوري قال نبأنا إبراھيم بن عبد هللا الكجي قال نبأنا الربيع قال نبأنا أبو ال
بن يحيى قال نبأنا عبد هللا بن واقد عن محمد بن مالك قال قال لي البراء بينما نحن مع رسول هللا صلى هللا عليه و 

يل على قبر يحفرونه قال ففزع النبي صلى هللا عليه و سلم إذ أبصر جماعة من الناس فقال على ما اجتمع ھؤالء ق
سلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتھى إلى القبر فجثا عليه واستقبلناه لنبصر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى 
د من دموعه قال ثم أقبل عليھم فقال إخواني لمثل ھذا اليوم فأعدوا قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو الفضل محم

 بن أحمد بن سھل النيسابوري بقطيعة الربيع في المحرم سنة سبع وأربعين وثالثمائة 

محمد بن أحمد بن محمد بن الخطاب بن عمر بن الخطاب بن زياد بن الحارث بن زيد بن عبد هللا مولى  - ٢٥٧
علي البربھاري  عمر بن الخطاب يكنى أبا الحسن البزار سمع محمد بن عيسى بن أبي قماش الواسطي وأحمد بن

وموسى بن إسحاق األنصاري والحسين بن عمر بن أبي األحوص الثقفي والحسن بن علي المعمري ومحمد بن 
الحسن بن سماعه الكوفي وموسى بن ھارون الحافظ ومحمد بن يوسف بن بشر الھروي روى عنه عبيد هللا بن أبي 

علي بن أحمد بن عمر المقرئ المعروف بابن الحمامي مسلم الفرضي وھو نسبه وحدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه و
وكان ثقة أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ قال نبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد البزار قال نبأنا الحسين بن عمر 
بن أبي األحوص قال نبأنا ثابت بن موسى بن يزيد أبو يزيد الضرير قال نبأنا شريك عن األعمش عن أبي سفيان 

ابر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من كثرت صالته بالليل حسن وجھه بالنھار ذكر أبو بكر محمد عن ج
بن عبد هللا بن بخيت الدقاق فيما قرأت بخطه أن ھذا الشيخ توفي يوم الخميس ودفن من الغد يوم الجمعة الثنتي 

 عشرة خلون من جمادى األولى سنة خمسين وثالثمائة 

بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبيد بن يقطين بن موسى بن عبد الرحيم أبو بكر األسدي المقرئ  محمد - ٢٥٨
البغدادي نزل مكة وذكر أبو الفتح بن مسرور أنه نزل عليھم مصر وحدثھم بھا عن أحمد بن محمد بن بنت الحسن 

 بن عيسى الماسرجسي قال وتوفي بمكة سنة خمسين وثالثمائة وكان ثقة 

مد بن أحمد بن محمد بن علي بن قريش أبو العباس البزار سمع محمد بن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن مح - ٢٥٩
يحيى المروزي وقاسم بن زكريا المطرز حدثنا عنه أبو الحسن بن رزقويه وعلي بن أحمد الرزاز وطلحة بن علي 

قال نبأنا أبو العباس محمد بن أحمد بن  بن أبي الصقر الكتاني وكان ثقة أخبرنا طلحة بن علي أبو القاسم الكتاني
قريش المجھز قال نبأنا القاسم بن زكريا قال نبأنا الوليد بن شجاع قال نبأنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي عمران 
سعيد بن ميسرة عن أنس بن مالك أن النبي صلى هللا عليه و سلم كان إذا اشتكى اقتمح كفا من شونيز وشرب عليه 

رأت بخط محمد بن أبي الفوارس قال لنا أبو عمر بن حيويه توفي أبو العباس بن قريش يوم الحادي ماء وعسال ق
 عشر من رجب سنة أربع وخمسين وثالثمائة 

محمد بن أحمد بن محمد بن حمدان أبو قالبة السراج نزل البصرة وكان يؤم بالناس في جامعھا وحدث بھا  - ٢٦٠
الطيب الشجاعي والحسين بن محمد بن عفير وبن حفص الحلبي ومحمد بن  عن موسى بن سھل الجوني والحسن بن

الحسن بن بدينا وأبي بكر بن أبي داود السجستاني حدثنا عنه أبو بكر أحمد بن محمد بن الصقر المعروف بابن النمط 
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محمد بن أحمد بن المقرئ وكان سماعه منه في سنة ستين وثالثمائة أخبرنا أبو بكر بن الصقر قال نبأنا أبو قالبه 
محمد بن حمدان السراج امام مسجد البصرة قال نبأنا موسى بن سھل الجوني قال نبأنا محمد بن رمح المصري قال 
أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن إبراھيم بن عبد هللا بن معبد بن العباس أن امرأته اشتكت شكوى فقالت لئن شفاني 

فبرأت ثم تجھزت فجاءت ميمونة زوج النبي صلى هللا عليه و سلم لتسلم هللا ألخرجن فألصلين في بيت المقدس 
عليھا فأخبرتھا فقالت اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول صلى هللا عليه و سلم فاني سمعت رسول 

 هللا صلى هللا عليه و سلم يقول لصالة فيه أفضل من ألف صالة فيما سواه من المساجد اال مسجد الكعبة 

محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاھد أبو عبد هللا الطائي المتكلم صاحب أبي الحسن األشعري وھو  -  ٢٦١
من أھل البصرة سكن بغداد وعليه درس القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الكالم وله كتب حسان في األصول وذكر 

ل الطريقة وكان أبو بكر البرقاني يثني عليه ثناء لنا غير واحد من شيوخنا عنه أنه كان ثخين الستر حسن التدين جمي
حسنا وقد أدركه في بغداد فيما أحسب وهللا أعلم أخبرنا أبو طالب عمر بن إبراھيم الفقيه الزھري قال نبأنا الحسن بن 

كل ... أيھا المغتدي ليطلب علما ... الحسين الشافعي الھمذاني قال أنشدني أبو عبد هللا بن مجاھد المتكلم لبعضھم 
 ... ثم أغفلت منزل األحكام ... تطلب الفقه كي تصحح حكما ... ... علم عبد لعلم الكالم 

محمد بن أحمد بن محمد بن جابر أبو الحسن حدث بالبصرة عن الحسن بن الطيب الشجاعي حدثنا عنه علي  - ٢٦٢
امع البصرة قال نبأنا أبو الحسن بن حمزة البصري المؤذن أخبرنا أبو الحسين علي بن حمزة بن أحمد المؤذن بج

محمد بن أحمد بن محمد بن جابر البغدادي بالبصرة قال نبأنا الحسن يعني بن الطيب الشجاعي البلخي قال نبأنا سعيد 
بن أبي الربيع السمان البصري قال نبأنا عنبسة بن سعيد قال نبأنا فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق 

  صلى هللا عليه و سلم ملعون من ضر أخاه المسلم أو مكر به قال قال رسول هللا

محمد بن أحمد بن حماد أبو جعفر مولى الھادي با يعرف بابن المتيم سمع محمد بن يحيى المروزي  - ٢٦٣
وجعفر بن محمد الفريابي وعلي بن طيفور النسوي وموسى بن سھل الجوني وحامد بن محمد بن شعيب البلخي 

جعفر القتات والقاسم بن زكريا المطرز ومحمد بن خلف وكيعا حدثنا عنه أبو بكر البرقاني ومحمد بن  ومحمد بن
جعفر بن عالن الوراق وأبو عبد هللا أحمد بن محمد الكاتب والقاضي أبو العالء الواسطي وأبو طاھر محمد بن علي 

فيه إال خيرا قال محمد بن أبي الفوارس توفي أبو  بن العالف وأبو نعيم األصبھاني وسألت أبا نعيم عنه فقال لم أسمع
 جعفر بن متيم يوم الثالثاء لسبع خلون من شوال سنة سبعين وثالثمائة وكان ال بأس به في الحديث وكان فيه دعابة 

محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر الكاتب حدث عن محمد بن العباس اليزيدي وأحمد بن عبيد هللا بن عمار  - ٢٦٤
 اري روى عنه إبراھيم بن مخلد بن جعفر الباقرحي األخب

محمد بن أحمد بن محمد بن عبدان بن فضال بن عبيد هللا بن عبد الرحمن بن العباس أبو الفرج األسدي  - ٢٦٥
الصفار سمع محمد بن محمد الباغندي وأبا صخرة عبد الرحمن بن محمد الشامي وأبا عمر محمد بن يوسف القاضي 

 بن غيالن الخزاز وأبا بكر بن أبي داود حدثنا عنه أبو الفرج الطناجيري وعلي بن المحسن ومحمد بن عبد هللا
التنوخي وقال لنا التنوخي سمعته يقول ولدت في سنة تسع وتسعين ومائتين أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال توفي 

 مأمونا أبو الفرج بن عبدان في ذي الحجة سنة أربع وسبعين وثالثمائة وكان ثقة 

محمد بن أحمد بن محمد بن حسنوته أبو سھل النيسابوري يعرف بالحسنوي أخبرني محمد بن أحمد بن  - ٢٦٦
يعقوب عن أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الحافظ النيسابوري قال محمد بن أحمد بن محمد بن حسنويه أبو سھل بن 

ل أديب قد تفقه على مذھب الشافعي سمع أبا حامد أحمد أبي بشر الحسنوي كان أبوه من العباد المجتھدين وأبو سھ
بن محمد بن يحيى البزار وأبا بكر محمد بن الحسين القطان وأبا الطاھر محمد بن الحسن وغيرھم طبقة قبل األصم 
وكان أبو سھل من التاركين لما ال يعنيھم المشتغلين بأسباب نفوسھم خرج متوجھا إلى الحج في شھر رمضان سنة 

وسبعين وثالثمائة وحدث ببغداد ومكة وسائر المدن وحج وانصرف إلى بغداد فتوفي بھا ليلة اإلثنين الثاني  أربع
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عشر من صفر سنة خمس وسبعين وثالثمائة وھو بن تسع وخمسين سنة قال الشيخ أبو بكر ودفن ببغداد في مقبرة 
 الخيزران 

بلخ وأقام بھا حتى مات وحدث ھناك عن أبي شعيب محمد بن أحمد بن محمد بن أبي صالح أبو بكر نزل  -  ٢٦٧
الحراني ويوسف بن يعقوب القاضي ومحمد بن يحيى المروزي وأبي يعلى الموصلي حدثنا عنه أبو الحسن محمد بن 
إسماعيل الزاھد وأبو علي الحسن بن أحمد بن محمد الخطيب البلخيان وذكر لنا أبو علي انه سمع منه ببلخ في سنة 

ثالثمائة وقال لنا أيضا ولد بن أبي صالح ببغداد ونزل بلخ فأقام بھا أخبرنا أبو الحسن محمد بن سبع وستين و
إسماعيل بن إبراھيم الكالبي الزاھد قال أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي صالح البغدادي ببلخ قال نبأنا أبو شعيب 

البزار قال نبأنا حزام بن أبي حزم القطعي قال سمعت  عبد هللا بن الحسن بن أحمد الحراني قال نبأنا خلف بن ھشام
الحسن يقول سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أتدرون أي القرآن أعظم قالوا هللا 
 ورسوله أعلم قال هللا ال إله إال ھو الحي القيوم إلى آخر اآلية حدثني أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي قال

مات أبو بكر بن أبي صالح ببلخ في سنة ست وسبعين وثالثمائة قال وكان واھيا عند أھل بلخ تكلم فيه أبو إسحاق 
 المستملي وغيره 

محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن عبد هللا أبو بكر المفيد ذكر لي أبو نعيم الحافظ انه بغدادي األصل  -  ٢٦٨
محمد بن عبد هللا بن محمد يحكي عنه قال موسى بن ھارون سماني  سكن جرجرايا ووصفه لھم بالحفظ وسمعت

المفيد وقال لنا محمد بن أحمد بن شعيب الروياني لم أر أحفظ من أبي بكر المفيد وحدثنا عنه أبو سعد الماليني فقال 
وأبي شعيب حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب الشيخ الصالح حدث المفيد عن علي بن محمد بن أبي الشوارب القاضي 

الحراني وأحمد بن يحيى الحلواني ومحمد بن يحيى بن سليمان المروزي وموسى بن ھارون الحافظ وأبي يعلى 
الموصلي وعن خلق ال يحصون من أھل الشام ومصر فإنه كان سافر الكثير وكتب عن الغرباء وروى مناكير وعن 

عفان وعبد هللا بن رجاء ومحمد بن كثير وعمرو بن  مشايخ مجھولين منھم الحسن بن عبيد هللا العبدي حدث عنه عن
مرزوق ومسدد ومنھم أحمد بن عبد الرحمن السقطي روى عنه جزءا عن يزيد بن ھارون وذكر أنه سمع منه ببغداد 
في سنة خمس وتسعين ومائتين والسقطي ھذا مجھول فحدثني عبد العزيز بن علي قال رأيت في كتاب أبي سعد 

ت أبا سعد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن ممجة يقول سمعت أبا الحسن الدارقطني وسئل الماليني بخطه سمع
عن أحمد بن عبد الرحمن السقطي الذي حدث عنه أبو بكر المفيد فقال قد حدثنا عنه جماعة عن يزيد بن ھارون قال 

السقطي ھذا وال روى عنه سوى  الشيخ أبو بكر وال أعلم أحدا من البغداديين وال غيرھم عرف أحمد بن عبد الرحمن
المفيد وفي ھذه الحكاية نظر من جھة بن ممجة وأكثر أحاديث السقطي عن يزيد صحاح ومشاھير إال ما أخبرنا أبو 
نعيم الحافظ قال نبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد قال نبأنا أحمد بن عبد الرحمن السقطي قال نبأنا يزيد 

ا عاصم األحول عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم الموت كفارة لكل بن ھارون قال أنبأن
مسلم قال المؤلف وھذا الحديث إنما يحفظ من رواية مفرج بن شجاع الموصلي عن يزيد أخبرناه عبد الواحد بن 

بكر قال أنبأنا أبو علي عيسى  محمد بن أبي عمر البجلي قال نبأنا جعفر بن محمد الواسطي وأخبرناه الحسن بن أبي
بن محمد الطوماري قاال نبأنا بشر بن موسى قال نبأنا مفرج بن شجاع عن يزيد بن ھارون عن عاصم عن أنس قال 
قال النبي صلى هللا عليه و سلم الموت كفارة لكل مسلم وحدثني أبو بكر أحمد بن محمد المستملي الغزال قال أنبأنا 

ل أنبأنا أبو الفتح األزدي الحافظ قال مفرج بن شجاع الموصلي واھي الحديث قال الشيخ محمد بن جعفر الوراق قا
أبو بكر إنما عنى األزدي ھذا الحديث خاصة ومفرج في عداد المجھولين والحديث عن يزيد شاذ مع أنه قد روى عن 

د هللا التيمي عن الحسن نصر بن علي الجھضمي أيضا عن يزيد وليس بثابت عنه ورواه إسماعيل بن يحيى بن عبي
بن صالح عن عاصم األحول وإسماعيل كان كذابا ورواه أصرم بن غياث النيسابوري عن عاصم األحول وأصرم ال 
تقوم به حجة وهللا اعلم وكان شيخنا أبو بكر البرقاني قد أخرج في مسنده الصحيح عن المفيد حديثا واحدا وكان كلما 

ذكر أن ھذا الحديث لم يقع إليه اال من جھته فأخرجه عنه وسألته عنه فقال ليس قرئ عليه اعتذر من روايته عنه و
بحجة وقال لنا البرقاني أيضا رحلت إلى المفيد فكتبت عنه الموطأ فلما رجعت إلى بغداد قال لي أبو بكر بن أبي سعد 
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روى المفيد الموطأ عن الحسن  أخلف هللا عليك نفقتك فدفعته إلى بعض الناس وأخذت بدله بياضا قال الشيخ أبو بكر
بن عبد هللا العبدي عن القعنبي فأشار بن أبي سعد إلى أن نفقة البرقاني ضاعت في رحلته وذلك أن العبدي مجھول 
ال يعرف حدثني عبد العزيز بن علي قال ذكر لنا المفيد أن مولده سنة أربع وثمانين ومائتين فسألت عبد العزيز عن 

نة ثمانين وثالثمائة أخبرنا أبو بكر البرقاني قال توفي أبو بكر المفيد في سنة ثمان وسبعين وفاته فقال مات قبل س
وثالثمائة وقال لي القاضي أبو العالء الواسطي مات المفيد في شھر ربيع اآلخر من سنة ثمان وسبعين وثالثمائة قال 

 ف قد رأيته الشيخ أبو بكر وكان مولده ببغداد ووفاته بجرجرايا وقبره ھناك معرو

محمد بن أحمد بن أبي مسلم واسم أبي مسلم محمد بن علي بن مھران يكني أبا الحسن وھو أصبھاني األصل  - ٢٦٩
سمع محمد بن محمد بن سليمان الباغندي والحسن بن الطيب الشجاعي وعمر بن الحسن بن نصر الحلبي وطبقتھم 

 ن أبي مسلم الفرضي وكان ثقة روى عنه ابنه أبو أحمد عبيد هللا بن محمد بن أحمد ب

محمد بن أحمد بن محمد أبو عمر األنماطي المروزي قدم بغداد حاجا في سنة اثنتين وثمانين وثالثمائة  - ٢٧٠
وحدث بھا عن العباس محمد بن يعقوب األصم النيسابوري حدثنا عنه أحمد بن محمد العتيقي أخبرنا أحمد بن محمد 

مد بن أحمد بن محمد األنماطي المروزي قدم علينا حاجا قال نبأنا أبو العباس محمد بن العتيقي قال نبأنا أبو عمر مح
يعقوب األصم قال نبأنا محمد بن عبد هللا بن عبد الحكم قال نبأنا بن وھب وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن 

لحكم قال أنبأنا بن وھب قال سمعت طلحة الحرشي قال نبأنا أبو العباس األصم قال أنبأنا محمد بن عبد هللا بن عبد ا
بن عمرو المكي يقول سمعت عطاء بن أبي رباح يقول سمعت أبا ھريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

 ان هللا أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم 

بن إسماعيل المحاملي حدثنا عنه أبو  محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن أبو الفتح الخواص سمع الحسين -  ٢٧١
القاسم األزھري وعبد العزيز بن علي األزجي وأبو بكر أحمد بن سليمان بن علي المقرئ الواسطي وقال لي أبو بكر 

 كان ھذا الخواص شيخا صالحا فاضال حضر عند أبي إسحاق الطبري فسمعت منه 

الملك أبو الحسن اآلدمي حدثنا أبو بكر البرقاني عنه عن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد  -  ٢٧٢
محمد بن علي بن أبي داود األيادي بكتاب العلل لزكريا الساجي وقال لي أبو طاھر حمزة بن محمد بن طاھر الدقاق 
ا لم يكن اآلدمي ھذا صدوقا في الحديث كان يسمع لنفسه في كتب لم يسمعھا فسألت البرقاني عن اآلدمي فقال لي م

علمت عنه اال خيرا وكان شيخا قديما أظن سماعه من إسماعيل الصفار ونحوه غير أنه كان يطلق لسانه في الناس 
ويتكلم في بن مظفر والدارقطني وقال البرقاني أيضا كان القاضي الجراحي رجال كريما سخيا يدعو أصحاب 

ق عليھم وكان أبو بكر البقال وغيره من كتبة الحديث وينفق عليھم ويبرھم وإذا لم يكن معه شيء باع ثيابه وأنف
الحديث يحضرون عنده لذلك ويسمعون منه وينتخبون عليه وكان محمد بن أحمد بن عبد الملك اآلدمي يذكرھم 

 .ويقول سماعون للكذب أكالون للسحت وحدثني عبد العزيز األزجي عن اآلدمي عن أبي سھل بن زياد 
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