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 ماذج
 لغف :مشحو ماذخ ێبا اأمشحو امارح -ًيدع نب ورمع همساو ماذج ًَدلو

 لوقو مب نوفيطلا :لجرلا مّشَحو ،َيلع ظلغ اذإ ،رمألا اذه مّشَح :موق نم

 . '”ةحيصفلا ةيبرعلاب تسيل ةدلوم ةملك تيحتسا يأ ،تتمشتحا :ةماعلا

 مويلا مهو ،ءالؤه نم ،مهيلإ بّسنُت ةرصبلاب ةرفُخ مه نيذلا ،©بيتَع خب نإ :لاقيو
 . "ملعأ هللاو ،نابيش ;ب يف

 فنحألا ونبو ،“هطر :نافطغ ب نمف ۔ “سايإو ،أكلامو ،نافطغ :مارَح دلوف

 ونبو ،ةلاده ونبو ،ديز نب ةعافر :مهنمو .لاعج يأ نب نامعنلا :مهنم .بيّبضلا ونبو

 يذلا دينشا نب صوَع هنباو ©يعيلُضلا صوعلا نب ديا :مهنمو "عيلض ونبو ،ةبلعث
 عيمج ذخأف ،مورلا كلم ،رصيق دنع نم مدق نيح يلكلا ةفيلخ نب ةيحد ىلع راغأ

 بسن يق امك ،مشح :باوصلاو ،فيحصت وهو مشُج ٤٢٠: مزح نبا ةرهمج يفو (ب) يف )١(

 ٣١٢. ص ديبع يبأل بسنلاو ٣٧٥، قاقتشالاو ١٤٩/١، نميلاو دعم

 )٢( قاقتشالا ٣٧٥.

 تبثأف .ةرفج ناكم ةدغجو ،بيتَع ناكم ،تيتع :لوصألا يفو ٣٧٥ _ ٣٧٦. قاقتشالا )٣(

 مشح نب ليدت نب ةءونش نب دلاخ نب ملسأ نب بيتع :قاقتشالا شماه يف ءاجو قاقتشالا يق ام

 نميلاو دعم بسن رظنا) .نابيش نب فوع نب بيتع وه :نولوقيو نابيش يب ي نوبسني مويلا مهو

 .رافج :اهعمجو ةريدتسم ضرألا ق ةعس :ةرفجلاو ٣١٢(. ص ديبع يبأل بسنلاو ١

 امهيف ،نامخض نانطب ،ىصفأو ،نافطغ :ماذج نب مارح ب نم ٤٢٠: مزح نبا ةرهمج يف )٤(

 مهرثكأ يمتني نوروهشملا ماذج لاجرو ،(ىصفأ) نطب مزح نبا ركذي مل و .اهددعو ماذج تيب

 .نطبلا اذه لإ

 .هيف افير ةث نأ حجرأو ،مسالا اذم ىعدي نم ماذج بسن يف سيلو ،لوصألا يف اذك )٥(
 .عيلَص ١٥٦/١: يلكلا نبا و ،لوصألا يف اذك )٦(
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 لإ اورفنف ،اوملسأ اوناكو ،ديز نب ةعافر طهر ،بيّضلا نب كلذ غلبف .هعم ناكام

 مم اعدو ،كلذ او يبلا مغ ركشف هنباو دينما هذخأ ام عيمج اوذقنتساو هنباو ديا

 .ماذُج يف يح دجأ مهف ظةدجلاب

 رشأ ونبو ،ةذئاع ونب :مهنمو .ماذج نب 'َّيَرْلا وهو ،ريثك رصعب مهنمو ،نوِيَرْلا

 .ةهكاف ونبو ،مْنَع ونبو ،ةلاخ ونبو ،ميلُس ونبو ارضخلا ونبو ،للا دبع ونبو

 يف ناكف ،لازغلا تيبب رم ، ةكم قيرط يف تام نافطغ نأ قاحسإ نبا ىورو

 ءاملاب ربقلا سأر ىلع شر هيلإ قبس امهيأ ،هربق ناردتبي ناتليبقلا تجح اذإ ةيلهاجلا

 .ضعب ىلع مهضعب ركني الو ،ءالؤه ءالؤه قبس اعرو هيلجر ىلع قوبسملا َشرو

 ێب :دعس دلوف ، سايإ خب لئاوو كلامو ادعس :ماذج نب مارَح نب سايإ دلوو

 بو ،ليبر نبو ،عرد يبو ،بيبح نبو فوع ينبو ،ةمزمز ينبو ،ىصفأ يبو ،ةبلعل

 بو ،ربكألا ريثك يبو ،ةايح بو ،ةراّيس بو ،ةيمأ نبو ،رماع بو ،ةديدح

 .دعس يف ،رغصألا ريثك بو ،ةحيبص ينبو ،شفحخألا

 سيق تام املف ،نيطسلف ىلع ظ ركب وبأ هألو ناكو ،مزايحلا نب سيق :مهنمو

 ايلاو سيق نب لتان ناكو ،هيبأ ناكم سيق نب لتان 6 ،باطخلا نب رمع ىلو

 ىلوو ،امهادحإ ىلع سيق نب لتان ىلوف ،نيتقرف سيق ينب قّرف ةيواعم يلَو انو .ماشلاب
 :ةيواعم هل لاقف ،هيلع لخدف ،نيطسلف نم سيق نب لتان هيلإ لحرف .رخآلا ىلع الجر
 نحنو ،ةيواعماي كيأرو كيعس انلان دقل :لتان هل لاقف .لعفي ال وهو .لتاناي ندأ

 ليخلا تدقو ،ىوجلا نطاوم يف لبالا تخنأ :لاق ؟لوَّقلا كلذ امو :لاق .نيطسلفب

 :فوع نب ءيَّرُج دلوف ،نطب ،اثيَرُج كلام نب فوع دلو ١٤٩/١: نميلاو دعم بسن يق )٧(

 .ددع م ،ةداَّرولاو ةراقلاو ،امرفلاب مهو ضعطاقلا

 يلكلا نبا يفف باسنألا بتك ي ام فلاخي اذهو مزاحلا (ب) يو (ج) و (أا) ي اذك )٨(

 .انج نب ديز نبا : ٤٢١ مزح نبا يقو ،ايح نب ديز نب سيق ١
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 ،نيدلا ءافلخو ىدملا ةمئأ يلعو نامثعو قورافلاو قيدصلا انلوأ :لاق كاكانذأب

 نم كيلإ يلام ،كلاو امأ :لتان هل لاق . "هتبغرب كلذ لك :ةيواعم هل لاق ؟نّيغلاب
 :خاًمشلا لاق امك كلثمو يلثم نإف ،كنيبو يبام عسوأ يئارو الو ،ةعارض

 "ا"هبتارَم قاطتام قيحس اناكم انتافص تيمر ذإ انم تمر دقل

 ةبراضَّمو هُدَح الإ فيسلا امو زجاع ريغ ئرما َبنذ نَلحو

 هبراجتو هلقع الإ لا امو "اهدنع عفن الف...

 براقع بدت ىلو نمو يلع ةديهز ةايح نم ريخ تومللف

 هلثم كانيطعأ دق :هل لاق .اذكو اذك :لاق ؟كؤاطع ناك مك :ةيواعم هل لاقف

 .قدافو تبجو دقف نآلا امأ :لاق .كناكم كانيلوو

 ونب [:مهنمو] .ريبلا نبال اعدف ،كلملا دبع ىلع لتان ماق ريبلا نبا ةنتف تناك الو

 ئرما دلو نمف . “"[ةانم] ديز نب لئاو ونبو ،ةيه ونبو ؤ،سيقلا ئرما ونبو لئاو

 ونبو ،مِعطلا ونبو ،ميَكا ونبو مرص ونبو مشح ونبو يدع ونبو يمأ ونب :سيقلا

 .لهان ونبو ،ةكيلَم ونبو ،نامهد ونبو ،كلام

 لمعي لجر لك نأ دوصقملا لعلف ،عضوما اذه يق لوقلا اذف نعم الو ،لوصألا يف اذك )٩(
 .هتبغرب

 .مخضلا دلصلا رجحلا :ةافصلا )١٠(

 نكلو ظخاًّمشلا ناويد يي تايبألا هذه دجأ مل و ،رطشلا اذه لوأ لوصألا ق حضتيال )١١(

 هذه نم هباشم اهيف شانشنلا يبأ رعاشلل اتايبأ ٣٠/١ (يزيربتلا) ماق يبأ ةسامح يف تدجو

 :هلوق اهنمو تايبألا

 هبراقع بدت ىلوم نمو اعيدع هدوعق نم تفلل ريخ تومللف
 امهيلإ أكلامو ،نطب لئاو :ىصفأ نب ةانم ديز دلوف :هيفو ١ / ٠ ١٥ يلكلا نبا نم ةفاضإ )١٢)

 ۔تيبلا
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 نب ةّيمأ نب ةديدح نب دادح نب ةمالّس نب حوَّر نب عابنز نب ادح :لاحر يب نمف
 نب سايإ نب دعس نب ىصفأ نب ةانم دي ز نب كلام نب لئ ١ و نب ةي امح نب سيقلا ئ رم ١

 ل

 .هقلخ ءاس اذا ،انيلع عبت :موق نم ،هدئاز نونلاو ،لالعف :ع ابنزو .ماذج نب مارح

 : رعاشلا لاق

 اعّبَرَُم ةروذاق اذ سأكلا ىلع اشحاف قلت ال برسلا ىف ُهَقلت نإف

 : "حور نب عابنزل ناطح نب نارمع لاقو

 ""مَلَت نم سل غرقي هم فص يل ةدلبب حر َنب غابنز قلأ نإف
 نب كلملا دبعل اريزو ناكو ،ةمالس نب حور نب عابثز نب حْوَر :هنبا :مهنمو

 نب نارمع ناكو .تاقوألا نم تقو يق اهقرافي داكيال ةفايض راد هل ناكو ،ناورم

 ،بّلطلا شأ جاجحلا هبلطو &'“همد ردهأو ناورم نب كلملا دبع دنع اريسأ ناطح

 .اهريغ ةليبق لإ لاز فرع اذإف ،برعلا لئابق يف لقنتي لعجو ،قارعلا نع جرخ قح
 تلخد ال هنأ هل جاّجلا بلط ببس ناكو .مهنم مهيلإ بستنا يح يق لزن اذإ ناكو

 هيلإ بتك هرصق باب هيلع قلغأو ،اهنم جاّجحلا نصحتو ،ةفوكلا ةيرورحلا ةلازغ

 :تايبألا هذهب ناطح نب نارمع

 ربادلا سمأك هرظانم تكرت سراوفب هبلق ةلازغ ترَعذ

 بسن (ج) و (ب) يقو حور نب عابنز بطاخي رعاشلا نكلو ،عابنز نب حورل :(أ) ف )١٣(
 هنأ باوصلاو ،رعاشلا لوقي باطخلا نب رمع نكي ملف أطخ اذهو ،باطخا نب رمع لإ تيبلا

 .() يف امك ناطح نبا نارمعل
 .قاقتشالا ف ام باوصلاو ،َنسلاب نسلا عرقي :لوصألا يفو ٣٧٦. قاقتشالا )١٤(

 َرف هيلع ضبقلا دارأ نيحو ،ناورم نب كللا دبع دي يف اريسأ ناطح نب نارمع عقي ل )١٥(

 يف هرابخأو هتمجرت ليصفتو .دزألا ةليبق يف اريخأ رقتسا تح لئابقلا فارشأ نيب لقنتي ذحأو

 .اهدعب امو ١٠٨٣/٣ دربملل لماكلاو ،اهدعب امو ١١٠/١٨ ناغألا
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 رئاط يحانج يق كلق ناك مأ ىغولا يف ةلازغ ىلإ تزرب آله
 "”رفاصلا ريغص نم رفنت ءادبو ةماعل بورلا يو ىلع دسأ

 هتيلخ هفارطأو هلاَمُع لإ هيف جاّجحلا بتكف ،هنم برهف ،كلذ دعب جاّجحلا هبلطف

 ،ماشلا ىلإ جرخف قارعلا هيلع تقاضو ،هزجعأف ،هيف ناورم نب كلملا دبع ىلإ بتكو

 ۔""قفاغ يف ىرخأو ماذُج يف ىرخأو مخل يف ةرمو ،ناّسَع يف ةَّرم لقنتي لعجو
 :ناطح نب نارمع لوقي كلذ يقو ،دارُم يف ةرمو ،ةعازُخ يف ىرخأو

, 

 نابثوع رماعو كع يقيو ورمع نب بعك ييب يف نإف

 نادُعلا ب َىَحو مخل نمو ماذج نم لئابقلا بابرأو

 ناغَم مهدالب تناك امو مهاوس نم يلصأ نإ كلذك

 "نالف ابأو ةرس انالف يمسإ ليحأو مهدنع لزنأو

 .هتفايض يي لخدو ،عابنز نب حور ىلع لزنو ،قشمد ىتأ ح ابراه لزي ملف

 اذ هدنع أردثأ ،ناورم نب كلملا دبعل ًأسلاخجو ،مهمركيو فايضألا يرغي حور ناكو

 :لاقف ،هبسنو همسا نع ناطح نب نارمع عابنز نب حور لأسف :لاق .هقفو رعشو مهف

 دبع دنع نم فرصنا اذإ حور ناكو .همركأو هلزن نسحأف ،ةعونُش دزأ ،دزألا نم

 .تايبألا بيترت ةياورلا ف فالتخالا ضعب عم ١١٦/١٨ يناغألا يف تايبألا )١٦(

 ص مزح نبا رظنا) .كع لئابق نم قفاغ ةليبقو ،فيحصت وهو ،فقاع :لوصألا ف )١٧(

 ۔(٨٢٣

 )١٨( ناغألا) هيف امهتياورو تايبألا هذه نم نيتيب جرفلا وبأ ىور ١١٠/١٨(:

 نابثوع رماعو تلع قو ورمع نب بعك يب يق انللح

 ن , - . . ,ه . . .
 نادغلا ب يحو ديز يو رم نب ورمع يو مرج يو
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 حرر ناكو .هل ارماسُم هعم سلجف نارمعل نذأ ،هراد ف الخو ،ناورم نب كلما

 لا نارمع هنع لأسف ،ناورم نب كلما لبع نم ،ابيرغ اثيدح الو ،اردان ارعش عمسيال

 .كلملا دبع كلذب ثدحف ةلالجو هل ةبغ هدنع نارمع دادزيف ،هيف داز امبرو ،هفرع

 هفرع لا ارعش الو اربخ نينمؤللا ريمأ نم عمسأ ام ،دزألا نم اراج ل نإ :هل لاقف

 عم ام ضعب هدشنأو هرّبخف هرابخأ ضعبب يربخأ :كلملا دبع هل لاقف ،هيف داز امبرو

 .ناطح نب نارمع هبَّسحأل نإو ،ةيناندع ةغللا :كلملا دبع هل لاقف :نارمع نم

 :ناطح نب نارمع لوق نم تايبألا هذه هدشني كلملا دبع لعجو ،حور تكسن

 اناوضُر شرعلا يذ نم لبيل ًالإ اب دارأ ام يقَي نم ةبرض اي

 انازيم هللا دنع ةيرلا قوأ هََُّسحخأف 77 هركذأل ىآ

 م

 ًانايغطو ًايغب مهنيد اوطلخي ل ن ممق ريطلا نوطب موقب مركأ
 ،هنافيض لإ حور فرصناو .ال :لاقف ؟رعشلا اذه لئاق ملعت له :كلملا دبع لاق مث

 ؟تايبألا هذه لئاق نم يردتأ :لاقف ،هنع ناطح نب نارمع لأسو .كلذب مهثًدحف

 يأ نب ىلع لتاق ،مَحلُم نب نمحرلا دبع حدمي ،ناطح نب نارمع اهلئاق معن :لاقف

 لإ حوَر ادغ اًملف .كلملا دبع نم حور اهعمسي مل تايبأ اهيف نارمع هدشنأو .بلاط

 نارمع رعش نم وه اذإف ،رعشلا كلذ نع تلأس دقل ، نينمؤملا ريمأ اي :لاق كلملا دبع

 هذه هدشنأو ،بلاط يبأ نب ىلع لتاق مجلُم نب نمحرلا دبع يف هلاق ،ناطح نب
 يذلا يدزألا يفيض نم :لاق ؟فلخاي اذه ملع تبصأ نيأ نم :لاقف .تايبألا

 يلع :كلملا دبع لاقف .هل هفّصوف .ل هفص :كلملا دبع لاق .طق هلثم َرأ ل هب كتربخأ

 .ةبعكلا برو ،ناطح نب نارمع :لاقف هيف رظنو ،هيلإ هب ءيجف :جاجحلا باتكب

فرصناف .لعفأ :لاقف .هب يتأت نأ كثئرمأ نأ هملعأو .نمآ وهو ،هب تتأف قلطنا



 ىلإ :[هل] لاقف ، نارمع ىلع لبقأو ،“ةفاطلاب اعدف مسلا نم هنافيض ىلإ حور

 ظكلذ بحأ تنك دق :نارمع هل لاقف .هب "تئا :لاقف ،كنع نينمؤملا ريمأ تثدح

 دبع ىلإ حور جرخف .كرثأ ىلع يئإف ،ضماف ،كنم تيحتساف كلأسأ نأ تدرأو
 الو هدح الف كلزتم لإ عج رتس كلإ امأ :كلملا دبع هل لاقف .كلذب هربخأف ،كلللا

 ةَوُك يف ةعقر اذإو ،بهذ دق نارمع ىفلأف ،هلزتم لإ حور فرصناف .بهذ دق الإ هارأ

 :تايبألا هذه اهيف بوتكم ،تيبلا

 هب تلزن ىوثم يخأ نم مك خو

 هلزتم تقراف هفخ اذإ تح

 عو ريام ًالوَح كفيَض تنك دق

 "شحوأف ىمظعلا يب تدرأ تح

 هل ناف عابنز نبا كاخأ رذعاف
 ى

 نمي اذ تيقال اذإ ناي اموي

 "ناسغو مخل نم كظ ط دق
 "ناطح نب نارمع :ليقام دعب نم

 ناج الو سنإ نم عئاور هيف

 ناورم نبا فوخ نم سل شحو ام

 "ناولأ تاذ تانه تاثداحلا ي

 "”نالعإو يرس ق مدقملا تنك

 نارمعو هط يف “"ةيالولا دنع

 .ةقاطلاب لوصألا ق(٩١)

 وهو ،َتثَأام باوصلاو ،هب تلزن دق ىوثم يح يل لوقي :لوصألا يف لوألا رطشلا ةياور )٢٠(
 ١١٢/١٨. ناغألا يف

 .هلرتم ناسح نب تلحر تح :لوصألا يفو ،لوألا رطشلل اغألا ةياور هذه )٢١(

 .ناولأ تاذ أبوطخ تابئانلا ق ١٠٨٦/٣: لماكلا يف )٢٢(

 .(كلم يذل) ناكم ،«(ةيغاطل) :لماكلاو اغألا ف )٢٣(
 .ةوالتلا دنع :ناغألاو لماكلا يو :لوصألا يف اذك )٢٤(
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 رق هفطلأف بالكلا ثراحلا نب َفر ىلع امم لزنف ،ةريزحلا ىتأ تح لحترا مغ
 ضعازوألا نم مث ريمح نم لجر انأ :نارمع لاقف ؟تنأ نع :هل لاقف هلأسو ،همركأو

 ملعلا يف هلثم قطاني م ًالجر ملكو هبّرقو ،هب بجعأف ،هلوؤُخ مهيف رفزل تناكو

 .همركأو هبجعأف ،ثيدحلاو ةئيلا نسح الجر ىأرو ،هقفلاو

 ةرثكل ،هب نوعلوتي رماع يب نم بابش ناكو ةالصلاو موصلا ىلع نارمع لبقأو

 دنع نم لبقأ ذإ ،رفز عم سلاج وه امنيبف .هولقثتساو ،هب نوؤزهيو ،همايقو هتالص

 هفَرَع نارمع ىأر اًّملف ضحور عم هنوك مايأ ،نارمع ىأر دق ناكو ،رفز ىلإ حور
 .عابنز نب حورل افيض ناك ظةءوَّش دزأ نم لجر اذه ،معن :لاقف ؟هفرعتأ :رفز هلأسف

 ،كتّصقتب ربخأ .ةرم ًايعازوأو 7 ايدزأ نأشو ةصق كل نإ كاذه اي :رفز هل لاقن

 لاق .كانيوآ ًاديرط تنك نإو ،كانيّساو ًالئاع تنك نإو ،كانُيُأ افئاخ تنك نإ

 .ليبس رباع لجر انأ امإو ،يغُلاو يوؤلا للا :نارمع

 .ابراه جرخو ،ةعقُر هلزنم ف فلخو ،سانلا نم ةلفغ ذخأ ىسمأ ان نارمع نإ مث

 :تايبألا هذه ةعقرلا ق ناكو

 عابنز نب حوَّر ىلع ءايع تيعأ رفز اه ايعي تحبصأ قلا نإ

 عادخو عودخم نب ام سانلاو هربخأ ًالوَح ێلأسي لازام

 يعالهإب ملوُي ملو لاؤسلا فك هلئابح ينم تمذجلا اذإ تح

 "“ع اقلا ةَعقف امإو ٌميمَص امإ لجر ينإ ينع كلاؤس ففكاف

 عازوأل خيش ىلإ ديرت اذام ێلأسم و يمول نع "”ثكلاسل كاو

 ةأمكلا :عقفلاو ،عاقلا ف تبني يذلا عقفلاب هل اهيبشت ،هل لصأ ال يأ :ع اقلا ةعقف )٢٥(

 .ةئيدرلا

 بسنأ هنأل ١٠٨٧/٣ لماكلاو ١١٣/١٨ ناغألا ينام تبثأو ،كلاؤس :لوصألا ف )٢٦(

 .قايسلل

 ٧٢ع -



 اهكرات ريغ ينإف ةالصلا امأ

 ء ِ

 هترساو عابنز نب حورب مركأ

 هب توعد اميف ةنس مهئرواج
, . 

 7 و

 يعاس هب ىعسي يذلل ئرما لك

 يعاد الغلل مهيلوأ اعد اموق

 - يمولو حيحص يضرع

 يعان نم بيل الم بيبألا بىح ةثداج يعس كلف ملعاف
 الو ،هراعشأ نودشانتي موقب اذإو ،دزألا ف لزتف ،نامُع ىتأ تتح لعتراف :لاق

 اموق دجوو ،هرمأ رهظأو ،مهرُهظأ نيب ماقأو ،هيأر ىلإ مهاعدف ،نارمع هلأ نوملعي

 رهاش هرمأ نورهظيو ،هلضف نوركذيو "ةمأ نب سادرم ىلع نوكبي ،هل نيدعاسُم

 ناطح نب نارمع كلذ عم املف .هلتق ي نامُع لهأ لإ بتكف ،هرمأ جاّجحلا غلب تح

 تقح مهيف لزي ملف ،دزألا نم اموق ىتأف ،تارفلا لفسأ ،“"ثناتسدنوز لإ ابراه جرخ

 :لوقي نامع لإ هريسمو دزألا دنع هلوزن يو .تام

 "فلاو سنألا نم ""هيف اع سأ ةرسأ ريخ ني هللا دمج تلزن

 يروهشم دحأ وهو ،ريدح هيبأ مساو همأ ةيدأو ، لالب وبأ وه :ةيدأ نب سادرم )٢٧(

 عاطتسا هنكلو دايز نب هللا ديبع هنجس مث ،ناورهنلا دهشو ،يلع عم نيفص دهش ،هّوفم بيطخو
 هجو مث ،كسآب دايز نبا شيج مهب مزهي نأ عاطتسا ريسي اددع هلوح عمجو ،هنجس نم صالخلا
 .ه١٦ ةنس اعيمج هباحصأو لتقف اريبك اشيج مهيلإ

 لإ ،داوسلا جيساسط نم جوّسط ،ناسيم ذور ١١٤/١٨: اغألا فو ،لوصألا يف اذك )٢٨(

 .ةفوكلا بناج

 يفو ،تيبلا نزوب لخت لوصألا ةياور نأل ،ناغألا ةياور تبثأو مهيف اع. ربخأ :لوصألا يف )٢٩(
 ١٠٨٨/٣: لماكلا

 رفخلاو سنألا نم هيف اع رسن لزنم ريخ يق هللا دمب تلزن
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ّ 

 مهلمش للا عمجي موقب تلزن

 ةرسأ مركأ دزألا نإ دزألا نم

 رشعمك ال انمآ مهيف تحبصأف

 ةهافس كلتو ناطحق يحلا مأ

 ""”رصَصي نيتللا ىوس دوع مف سيلو

 رشبلا بسن اذإ

 ؟ رَضُم وأ ةعيبر نم :اولاقف نوتأ

 رفز هبحاصو ٌحوَر يل لاق امك

 )٣١) ا وب اط ةين اع

 4 ٠. ّ س 7 و . ه لآ} ى ُ و

 رفن اذ ناك نإو هنم ێبرقث ةبسنب رسي الإ مهنم امو

 . س ۔ ب ٤ ّ ه .
 كش نم هللاب هللا دابع لواو دحاو هللاو مالسإلا ونب نحنف

 ٭ ٭ ٭

 نمف ."")يكتقلا سبح ينبو ©ةّيهُن يبو ،ملئح نب ةرح ينب ماذُج نب مارح دلو
 طبأت ناكو .ءاَدَع الطب هرعش ت ناك و ،ةقاّرب نبا :لاقيو ،قاّرب نب ورمع مهئارعش

 طأتب انرفط نإو ،ًامْهَف نوعل كلاو :لاقو ورمع فلحف ،مهنم لتقف ،هموق ازغ ارش
 اوجرخ دق هئوحإو ارش طبأت اذإف ،ناودع نب مهف ضرأ درو تح جرخف .هلقنل ارش

 فاطو لزن ىسمأ اًملف ، "قهاش نم ورمع “”"أبرف پ .مفابج يف مهو ،ناو لل
 رمأ تركنأ دقل :رش طبأت لاقف .نوبرشي مهو عابخلا يف لخاد ارش طبأتو ُعابخلاب

 ىابخلا نم جرخيل هتوخإ ضعب دارأف .رأث بلاط يبرقب نوكي نأ فاخأو ةليللا هذه

 :لاقو ًاعرسُم مه فيلح ماقف ةيناث شَّحوتو .دعقف .دعقا :لاقو اًرش طبأت ماقف

 توصلا أًرش طبأت عمسو .هلتقف ورمع هبرضف ءابخلا نم جرخف .ربخلا ةقيقح َنفرعأل

 .رصتعي دجلا ىوس دوع مه امو :لماكلاو اغألا ف )٣٠(

 )٣١( لماكلا يق ام تبثأو ،اوبرق ةيناب :ناغألا يو اموي ةيناع :لوصألا يف ١٠٨٨/٣.

 )٣٢( مزح نبا يف ٤٢٠: .نامخض نانطب ،ىصفأو ،نافطغ :ماذج نب مارح خب نم

 )٣٣( .بقار :ًأبر

 .ةهقاشم :لوصألا يف )٣٤(
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 مكنوُد :هتوخإب رش طبأت حاصف ،”هّأف ورمع هبرضف ،هعم حالس الو حرخف
 ،هحرُج ىلع هرّوُكف ،أَرش طبأت لإ اوعجرف ممتافف هقلخ اوَدَعو ورمع ادعف .لجرلا

 ،كلذ دعب قاّرَب نب ورمع يقل َرَش طبأت نإ مث .ارب نأ لإ كلذك لزي مل و ،هوبصَعو
 .كل ةرذعم الو ،معن :لاق ؟يفيلح تلتقو تبرض يذلا تنأ ،ورمعاي :هل لاقف

 :لاق ؟ىرت امف :اًرَش طبأت هل لاقف .هدحو ورمع ناكو ،ةعامج أًرش طبأت عم ناكو

 ةفصانلا امو :هل لاقف كدنع ةفَّصَن الو ،ةفصانللا لا رومألا َبَحأو كهارت يذلا ىرأ

 كلذ :لاق .انزجعأ توعو ،كل ًزُربأف كدحو يل زربت نأ :لاق ؟كيلإ بحأ يه قلا

 :لاق ؟بحت فيك :لاقف .كباحصأب الو ،يباحصأب ال نإف :ورمع لاقف .زرباف كل

 دعبأ ث ،دئالجلا كتوخإو ،كعم كباحصأ اوُدعَئو ۔ياحصأ ىلإ اودعأو ،اوُدُعَت نأ

 دق :لاق .كاذف لبق تقحل نإف ،كتلزان مهنع اندعب اذإف ،كباحصأ دعبتو يباحصأ

 ىلع اطاشن دادزي لعجو ،وَعلا ورمع مادأو ارش طبأت هعبتف ،ادّعف .ُدعاف ،ًتفصنأ

 قبي ل تح ،دحاو دعب ادحاو هنع نوفلختي اًرش طبأت باحصأ لعجو مألا لوط

 كيفأ تباث اي :ورمع هب حاص كلذ دنعف هفلخ ش طبأتو ورمع دعتباو .دحأ مهنم

 .دلتجلا نود ةحار ال :تباث هل لاقف .كلهمأف ،ةحاّرلا بحت مأ كلزانأف ،لازلل ةكس
 سبل هباذأ دق هنأل ،فيّسلا هنع ابنف ،ةركنم ةبرض هفيسب هبرضف ،ورمع هيلع فطعف

 هيف ""كيحُت الف ،ديدحلا نم دشأ راص تح ،همظع ىلع همل فجنأ تح عرلللا

 رلاو دبلا ف ريسلاو تلا ىلع ىوقي ناك كلذبو ،روخُصلا هُمَلكَت الو ،فويّسلا
 فشكناف ،هفيسب لاغتشالا كرت هيف كيحي ال هحالس ورمع ىأر املف ..رعَّولاو نزحلاو

 ؟ "“.....ورمع لوقي كلذ يفف . "اضفان اَرَش طبأت عجرف ،هنع

 .مومأم وهف هجشو غامدلا تباصأف هسأر مأ ىلع هب رض :همأ ) ٣٥)

 .يفنلا لاح يف الإ لمعتسي الو ،رتؤي لو عطقي مل :هفيس كاحأ )٣٦(
 لك لإ رظن :نالف ضفنو ،هفرعي ح هيف ام عيمج رظن اذإ ، ناكملا ضفن نم :ضفانلا )٣٧(

 .(ناسللا) .بناج

 وه اغإو ارش طبأتو ورمع ربخب هل ةلص ال مالك ةرابعلا هذه دعب عقو تاطوطخللا عيمج يف )٣٨(
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 ةلماع

 :هلوق اهلثم لق لا [عاقرلا نب يدع يأ] هدئاصق بيرغ نمف :يعمصألا

 اهًدالبأ ىلبلا لمش ام دعب نم اهداتعاف امُهوت رايدلا فرع

 ضعاقرلا نب يدع هدنعو كلما لبع نب ديلولا ىلع ريرج لخد :ةديبع وبأ لاق

 َرَشف :ريرج لاق .عاقرلا نبا اذه :لاق ؟وه نمف ال :لاق ؟اذه فرعتأ :ديلولا هل لاقف

 اهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا نمفأ :لاق .ةلماع نم :لاق ؟وه نع :لاق ع بايثلا

 .كّنبكريل ةللاو ،ءانخللا نباي :ديلولا لاقف . "“ ةيماح اران ىلصت "ةبصان ةلماع)

 انهف يعمصألا ناورم نب ورمع لوقي :لوصألا ق ءاج دقو ،يلماعلا عاقرلا نب يدع نع ثيدح

 نب كلملا دبعو ،قارب نب ورمع مهو 7 اصخش مهلعجف صاخشأ ةثالث نيب خسانلا عمج

 فنصلا نأ ورمع لوقي :ةرابع دعب درو يذلا مالكلا نم صلختسي يذلاو يعمصألاو ،ناورم
 يدع ةليبقلا هذه ءارعش نمو ،ةلماع ةليبق اهتخأ نع ثيدحلا لإ ماذج ةليبق نع ثيدحلا نم لقتنا

 = :اهعلطم قلا ةروهشملا هتديصق فنصلا دروأف ،ع اقرلا نب

 اهدالبأ ىلبلا لش ام دعب نم اهوب رايدلل فرعيف

 اهداتعاف

 نع ثيدحلا ءدب طقس امك كأرش طبأتو قارب نب ورمع ربخ يقاب طقس اهعيمج لوصألا يفف
 .ةلماع ةليبق

 يق ال نيرعاشلا ةمجرت يف دري ل قارب نب ورمعو ارش طبأت لوح فنصلا هدروأ يذلا ربخلاو
 قارب نب ورمع نأ هيفف ،ربخلا اذه ضقاني ام ناغألا ف درو لب ،ءارعشلاو رعشلا يق الو اغألا

 يناغألا رظنا) .ةوادع وأ فالخ يأ امهنيب عقي مل و برعلا ءايحأ ىلع أعم ناريغي اناك ارش طبأتو

 ٣١٢/١(. ءارعشلاو رعشلاو ١٧٥/٢١، ناغألاو اهدعب امو ١٢٦/٢١

 )٣٩( ناتيآلا ،ةيشاغلا ةروس ٣ و ٤.
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 “”فاكإب يلع ;مالغاي “”[اةلاقلا هذه لوقت انتاومأل يئارلاو انحدامو انرعاشلأ]

 نئل ءءانخللا نباي هللاو :لاقو هافعأف ،هيفعتسي ديلولا نب ""رمع هيلإ ماقف .ماجلر

 .كَتلتقأل هت وجه

 رظن املف .ريرجو عاقرلا نب يدع ناورم نب كلما دبع بايب عمتجا هنأ اوركذو

 :لاق يدع لإ ريرج

 ليوط يلماعلا ...... نكلو العلا نع يلماعلا عاب رصقي

 :لاقف يدع هباجأف

 لوقت فيك ردت مل ؤرما تنا مأ هلوطب كتربخأ اقح كبأ أ

 . "لوقأ فيك ردأ مل :ريرج لاقف

 ثيدحلا يقو .ءامسلا - اومعز- ميقلاو ۔عوقرمو عقرم بوثو ،ةعقر عمج عاقرلا

 هلا مكب تمكح دقل)) :ةظي رق ێب يق همكُخ يي ذاعم نب دعسل لاق هنأ او ينلا نع

 لاق .عيقر هعسا ميت نم لجر لإ بوسنم ءام :يعيقرلاو . “'"مةّحقرأ ةعبس قوف نم

 : زجاّرلا
 -_ )٥ا٤(

 قبغم نم اف له عيقر نباي

 )٤٠( اغألا يف ةديبع يبأ نع يورملا ربخلا نم ةفاضإ ٣٠٨/٩.

 .رامحلا ةعذرب :فاكإلا )٤١(

 )٤٢( مزح نبا ةرهمج) .رمع :باوصلاو ،ديلولا نب ورمع :لوصألا ف ٨٩(.

 ًاحاًدم يدع ناكو ،كلملا دبع نب ديلولا وه هيف روكذملا ةفيلخلاو ٠٨ ناغألا ي ربخلا )٤٣(

 .هل

 )٤٤( ق ماشه نبا ةريس يف يورم ثيدحلا ٢٤٠/٢، يرابلا حتف فو ١١٥/٦.

 )٤٥( قاقتشالا ٣٧٥.
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 يدع رسأو ۔أسيئر ناك ،سيسيَق : [مهنمو] .ةبهوم ونبو ، "لغش ونب :مهنمو

 دوعسم نب عيبر نب بيعش هذخأف ،ئيط ىلع بانج ونب تراغأ موي متاح نب
 . "ءادف ريغب هيلع َنمو .فارشألا رسأو تنأ ام :لاقو ميلع ب نم ميلعلا

 “"نامحَرو نالكوَع :ةلماع لئابق نمو .رعاشلا صوَع نبا لعش خب نمو

 ناكو ،ندرألا يلو ،مذجألا ورمع نب مَدْحَح نب ةبلعث :مهلاجر نمو . م”ناثّمطلاو

 نأ هالأس اًملف يدسألاو َلَذُما هيلإ رفانت يذلا ةمامأ وبأ :ةلماع نمو . اسراف

 نابرضتال نأ قيثو ادقع لإ العجت نأ الإ امكنيب يضقأال يلإ ۔امف لاق ،امهنيب مكحي

 رخافت فيك :َيدسألل لاقف .العفف .يموق دالب ف تسل نإف ءاضرع يل امئشت الو

 الو ،“”سللا ىلإ بحأ برعلا نم يح سيل هنأ ملعت تنأو ،برعلا دسأ ب اخأاي

 ملكت فيكف ،َلذُهاي تنأ امأو مكنم ،تايارلا لمحل لقأ الو ،فيّضلا ىلإ ضغبأ

 متلأس ،مَرُحلل اداسف مهرثكأو ،برعلا ي ليبق ردغأ متنأ :لالخ ثالث مكيفو سانلا

 ميغ :نيلا نيذه مكيلعف ،رَضُم خب متدرأ اذإ نكلو ،انرلا مكل لحي نأ 8 نلا

 :لوقأ يذلا انأو .ةلماعف ةفالخلل حلصي ًأاعضوم متدرأ نإو ،سيقو

 ةلماع يف ةفالخلا نإف اهرمأ تضق شيرقام اذإ

 .هللا ظفح ريخ يق اموق

 )٤٦( قاقتشالا نم تبلاو ،ةبهوم ونب لعش ب نمو :لوصألا يف ٣٧٤.
 )٤٧( قاقتشالا ٣٧٤.

 )٤٨( قاقتشالا نم باوصلاو ،نامحو نالك و :(أ) يف ٣٧٣.

 )٤٩( قاقتشالا نم تبثملاو ،نامسط :لوصألا يف ٣٧٤.

 )٥٠( قاقتشالا ٣٧٤.

 ،سيلجلا : (ج) يو (ناسللا) .ةلتاغو ةزغ ف ذخألاو سالتخالا :سلخلاو (أر يف اذك )٥١(

 .سبحلا :(ب) يفو ،انه دوصقملا فالخ وهو
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 دعب ارثأ بلطأ ال :لاق يذلا كامسو كلام بحاص ،ورمع نب كلام :مهنمو

 ذخأف الخد ةلماع نم بلطي ناك " ريشق ب ضعب نأ هثيدح نم ناكو .“"نّيَع

 ديرأ نإ :امف لاقف ضكامس رخآللو كلام امهدحأل لاقي ناوخأ امهو ،نيلجر مهنم

 امهنم دحاو لك لعجف .لتقأ امكێأ اراتخاف ،امكدحأ لتاق انأو ،امكنم يرأث ذحأ

 ليبس ىلخو ،أكامس لتق امهنم كلذ ىأر اّملف .رخآلا يأيف كيخأ ناكم لتقا :لوقي
 :لتقلاب نقيأ نيح كامس لوقي كلذ يفو .كلام

 هدحاو قێليل ادب دق امك هدماع هليل تجش نم الأ

 هدعاس ىب ًةارَس صخو مهنج نإ ةعاضق غلبأف

 “"هدئاعلا يه خاملا نأب اهيأن ىلع أرازن غلبأو

 هدصار ةيح مهف نكل اكلام اولتق ول مسقأف

 هدلاولا دلتام ترومللف يعزجَت الف كامس أ ايف

 .هيف ماقأف دلبلا يوه :مل لاقف .كامس نع هولأسف ،هموق ىلإ كلام فرصنا مث

 بكرب اذإ مأ رح يف مئان موي تاذ وه امنيبف .هتوع مهربخيأال ةهرب مهيف ثبلف

 :لوقيو ىتغتي مهنم مهدحأو ،قيرطلا ىلع

 هدصار ةيح مهف تنكل اكلام اولتق ول مسقأف

 هدلاولا دلتام ترومللف يعزحت الف كامس مأ ايف

 .ةنياعملا :نيعلا )٢ ٥(

 .ناسغ كولم ضعب ١٣٥: ص ناديملا لاثمأ يف )٥٣(

 وهو ،بوصأ هتدجوام تبثأ دقو الخد :لوصألاو ناديملا لاثمأ يو ،رأثلا :لحذلا )٥٤(

 .ربخلا قايس هيلع لديام

 .ناديملا ةياور تبثأف ،لتخ نزولاو ،تأن نإ ةلماعل غلبأو :لوصألا يف لوألا رطشلا ةياور )٥٥(
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 دق ًأكامس نأ هأ تنقيتساف ول رّيغت دق اروعذم ماق توصلا كلام عمس املف

 جرخف .كيخأ رأث بلط يف جرخا فكامس دعب شيعلا كلام اي هللا حق :تلاقف لتق

 ملف م كلام ركنت دقو ،هموق نم رفن يف رئاس وهو ،هيخأ لتاق يقلف ،بلطلا يف
 ل ًالمَح نإ :[هيحأ لتاقل يأ] كلام هل لاق اولزن اًملف ،مهعم راسف دحأ مهنم هفرعي

 يعم هبلطت نأ تدرأ نإف ،نمثلا سيفن رمحأ لمج وهو ،عضولملا اذه يف بهذ دق

 هفرعف ،هميثلت نع هل رفسأ ،هب ىلتخاو بكرلا نع اباغ اًملف ،كلام عم ماقف ،لَعفاف

 لاقف ؟لعفت نأ ديرت اًمع فكتو اهذخأت لبإلا نم ةئام ىلإ كل له ،كلاماي :هل لاقف

 :لوقي يذلا وهو .فرصناو هلتقف هيلع لمح مث كلثم اهلسرأف ،نيَع دعب ار بلطأ ال :كلام هل

 اوعزَج مه نإو ريشق ێب نَعَدَت الو "رم ابكار اي

 ُعَجَو ينَسَم انيزح تنك دقف تدجوام لثم اودجيلف

 عَجطضُم شارفلا يف ينعفني الو ثيدحلا ي هللا عمسأ ال

 "امبر اهلضأ لوجَع دجو الو تدجو امك ىلكن ُْجَو الو

 اوعمتجاو جيجحلا قاوت موي هتقان لضأ ريبك الو

 َُقَُم ولاف ائيش فرعي الف “"باكرلا هجوأ يف رظنب
 "همل قسافَس هيفو ح __ للاك ةديدحلا مراص هَلَج

 عدصنُم سأرلاو هادص وعدي هذجاون ايداب هب رضأ

 .عيبرلا ي جتني ليصفلا :عبرلا ،لبإلاو ءاسنلا نم ةهاولاو ىلكثلا :لوجعلا )٥٦(

 .ناديملا لاثمأ نم تبلاو ،لاجرلا :لوصألا يف )٥٧(

 ةةقسفس :ج قسافسلاو .ياديلا لاثمأ نم تبثاو ،فيرحت وهو قئاقش :لوصألا يف )٥٨(

 .(ناسللا) .فيسلا حفص ىلع نيتبطشلا نيب امو ،هتقيرط :فيسلا ةقسفسو



 "غ رج الو ةر ال مويلاف مكدّيس تلتق ريشق يب

 دلو نم رعشألاو ًارامأو ًاماذجو ًامْخّلو ةلماعو ًةَرُم نإ :بسنلا لهأ ضعب لاقو

 أبس خب نم وه لب :ضعب لاقو .:مهاسنأ مدقتم يف انركذ امك ،أبس نب نالهك

 ماذجو مخل وبأ وهو أبس نب ورمعو ،أبس نب راغأو ،أبس نب ةلماعو ،أبس نب رعشألاو

 .ملعأ هللاو "أبس نب ورمع نب

 ،نابعشو ،رفاعملا :طهر ةثالث ،أبس نب نالهك نب َرُم هنإ لاقيو ،أبس نب َرُم دلوف
 .ًرُم خب .عسكو

 نمف ،ةوخأو ،ةعافّشلاو ،بوعشألاو ،بورحألا :طهر ةبرأ ؤ"ّرُم نب رفاعلا دلوف

 نطب رفاعم نمو .ئناه نب يح همساو هيقفلا ليبق وبأ رفاعم نمو .رفاعم تقرفت ءالؤه

 روهمج لخد دقو ،يلبحلا ديز نب هللا دبع نب نمحرلا دبع وبأ :مهنم ،لبجلا :مش لاقي

 :رعاشلا لوقي مهيفو ،برعلا ةامر مهف رم نب عَسُك اما .ريمح بسن يق رفاعللا

 اكعادُم اندج رس لآ نم اك رابص اهلصأ مورف مرق

 نبا لاق .""مدنلا ق لثلا هب برضي يذلا ً“هًسكلا :م نب عسك دلو نمو

 .نيع دعب ارثأ بلطت :ناديلا لاثمأ ف هربخو لثللو .ءاكبلا توص :ةئرلاو ،ريمق يي :اديلل لاثمأ ف )٥٩(

 :باوصلاو رس :لوصألا يف ،أبس نب نالهك ىلإ اهلك بستنت فنصللا اهركذ لا لئابقلا )٦٠(

 لئابق يمتنت ةرم لإو ،نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ةرم وهو ةرم
 .ةدنك و ةلماعو ماذجو مخلو رفعيو نالوخ

 .أبس نب نالهك لإ اهلك بسنت ةروكذملا لئابقلا )٦١(

 .رفاعملا :ةرس نب ثراحلا نب كلام نب رفعي دلو ٤١: مزح نبا يق رفاعلا بسن )٦٢(

 مث عسك يب نم وه :نورخآ لاقو ،سيق نب براح همساو عسك ىلإ يعسكلا موق بسن )٦٣(
 مل امأ نظ دقو هسوق رسك هنأل مدنلا ق لثملا هب برضي ،ثراخحلا نب دماغ همساو براح يب نم

 :لاقف أطخأ هنأ هل نيبت مث اهامرم بصت
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 يَمُس امإ 'يعمصألا لاقو . ""سيق نب براح نب ةعسك يب نم وه لب :قاحسإ ٣ )٦1)

 لعجف ،ةروسكم سوقلا لإو ،ىعرص نألا ىلإ رظنو ،هسوق رسك ام هنأ ،يّعَسُكلا
 ريثك داوب هل ًالبإ ىعري ناك هنأ هربخ نم ناكو .سكلا يمسف ،هتسا هلجرب عسكي

 نوكت نأ يغبني لاقف ،هتبجعأف """ةعبنب رصب ذإ كلذك وه امنيبف ۔“"““طمخلاو بشعلا

 .اهفّفَحو اهعطق تكردأ اذإ تح ،اهبقريو موي لك اهدّهعتي لعجف .أسوق ةعبَّلا هذه

 :لوقي أشنأو اسوق اهنم تحن تش اسلف

 يسفنل ١"”قذل نم اهنإف يسوق تحنل قفو براي

 سأرَولا لثم ءارفص اهأ يسرعو يدلو يسوقب عفناو

 “"سكَلا َىسقك تسيل ءادلَص

 مَخح تعطقل اذإ ێعرواطت يسفن نأ ول ةمادن تمدن

 يسوف ترسك نيح كيبأ رمعل يم يأرلا هافس ِل نيبن

 :لاقف اهقالط ىلع مدن مث راونلا قلط نيح قدزرفلا هركذ دقو

 راون ةقلطم ق تدغ 11 يعسكلا ةمادن تمدن

 .يعسكلا نم مدنأ ٣١٠: ناديملا لاثمأ يف هربخو لثملاو

 يناثلاو ،رُم نب ميمت وخأ وهو ،ةخباط نب دأ نب رُم نب براح :امهدحأ :ناقيرف براع ونب )٦٤(

 . نالبع سيق نب ةفصخ نب براخ= =

 .هل كوشال رجش لك :طمخلا )٦٥(

 .يسقلاو ماهسلا هنم ذختت بلص رجش :عبنلا )٦٦(
 )٦٧( ناديملا لاثمأ نم باوصلاو ،ندل :لوصألا ف ٣١٠.

 يذلا مهسلا :اضيأ سكنلاو ،هيف ريخ ال يذلا فيعضلا لجرلا :سكتلا .نارفعزلا :سرولا )٦٨(
 .هلفسأ هالعأ لعجيف هقوف رسكني
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 مهسأ ةسمخ اهنم لعجف اهتيار نم ناك ام لإ دمع غ ،رتوب اهمطخأو اهنهد غ

 :لوقيو هفك يق اهبلقي لعجو

 نانبلا امه يمارلل دلي ناسح ًههسأ يبرو نه

 نايبصاي بصخاب اورشبأف نازيم اهُماوق امنأك

 نامرحلاو مؤشلا "قُعَي مل نإ

 م ليللا هج اًملف .اهيف نمكف ،شحرلا رمح دراوم ىلع ةوبر ىتأ ىح جرح ش

 مهسلا باصأو ،هزاجف ،مهسلا همظتناو هباصأف ريع ىمرف رمحلا نم عيطق هيلع

 :لوقي ًأشنأو هأطخأ هنأ نظف ران ىروأف ارجح

 نامرحلا نمو دجلا دكن نم نمجرلا دحاولا هللاب ذوعأ

 نايقعلا ايض يف ارارش يروي ناَوَصلا ي مهسلا تيأر قيلام

 نايبّصلا اجر مويلل فلخأف

 عنصو مهسلا همظتناف ،هنم أريَع ىمرف ،رخآ عيطق هب رمف ،هلاح ىلع ثكم ش

 :لوقي أشنأو ،لوألا عينصك

 ذَوأب بوث ل قدص سوق يف ذكَتلا تخاو موشلل افسأ اي

 دلصلا ف برضب مهسلا ناخو الوو لهأل وجرأام فلخأ

 عنُصك عنصو ،مهسلا همظتناف ،اريَع ىمرف ،رخآ عيطق هب رمف ةعاس ثكم م
 :لوقي أشنأف ،لوألا

 ابئاص نوكي نأ وجرأ تنك دق ابحابحلا دقوي يمهس لاب ام

 ابذاك أَتظ هيف نظ راصف ابناج ىلوو ريعلا نكمأو

 ابئاد بائتكا يف هنم لظأ
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 ١ وقي أشن أ و ؤ ل و ل 9 :

 ردقلا رس نم رداقلاب ذوعأ رحسلا يسَر يف نمحرلا كراب ال
 "“رظَنو لايتحا ءوُس نم كاذ مأ رصبلا قاهرإل مهسلا طخأأ

 عنُصك عنصو ،مهسلا همظتناف ،اريع ىمرف ،رخآ عيطق هب رمف هناكم ثكم ش

 :لوقي أشنأف ،لوألا

 ى ڵ م ع 7 ء

 اهذَر ديراو يسوق لمجا اهذع تظفح دق سمح دعبأ

 اهدعب ينم ملست ال لاو اهًدَشو اهيل هلإلا ىزخأ

 اهَدفر تييح ام يَّجرأ الو

 حبصأ اًملف ،مانف هع هتبلغ غ .اهرسك ىح رجحلا اه برضف ،هسوق لإ لمع غ

 7 ،هسوق رسك ىلع مدنف ،ةجَرَضُم ءامدلاب همهس أو ،هلوح ةحَرطُم رُملاب اذاف رظن

 :لوقي أشنأ ت ا اهعطقف ۔ هماهبإ ىلع

 يسمخ تعطتل ێعرواطُت يسفن نأ ول ًةمادن تمدن

 يسوف ترسك نيح كيبأ رمعل يم يأرلا هافَّس ل نيبت

 :راولا هتأرما قلط نيح قدزرفلا لاق .هلمع ءيش ىلع م نميف لثملا هب برعلا تبرضف

 راون ًةَقلطُم ێم تدغ ا ١ ةمادن تمدن

 :لوصألا يق نيتيبلا ةياور )٦٩(

 لايتحا ءوُس نم كاذ مأ ررضلا قاهرإل مهسلا طخأأ

 ركفو

 .ناديلملا لاثمأ نم تبثلاو
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 ")ا رضلا هجرخأ نح ُمدآك اهنم تجرخف ينج تناكو

 : رخ آ ل اق و

 هادي تعنص ام هانيع تار ذ ١ ةمادن تمدن

 .رارفلا :لوصألا قو ١٥٨/١، لماكلاو ناويدلا ةياور يهو .ةفلاخملاو نايصعلا :رارضلا )٧٠(
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ِ 

 رعشألا
 :هلعجي باّسنلا ضعبو ىدأ نب تن همساف ، نالهك نب ديز نب ددأ نب رعشألا امأف

 نب ددأ نب بيرَع نب بُجشي نب ورمع نب عسيمه نب ديز نب ددأ نب تبل نب رعشألا

 . "ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب رعشألا وه :مهضعب لاقو .نالهك

 مغرألاو ;مغدألاو صمغثألاو كينّلاو ،بكّرلاو ديجو ،رهامجلا :رعشألا دلوف

 مكح ونبو ،تباث ونب :رهاملا ب نم مث رعشألا لئابق نمف .سمش دبعو ،ةَدُجو

 ةةبونو ،ةبولو ،روسمو ،ةبئاسو ،رفوزو ،برحو ،اضرو نجوو ،ةملسو ،لهاكو

 . ""ةضيرغو ،ةمانُص ونبو ،جيعزو ،ةيجانو

 .ةيلهاجلا ف نيرعشألاو ًاًكَع داق ،نديز نب دمحم :رهامجلا نمف

 ىسوم يبأ مساو ۔سيق ونب ،ةدرب وبأو ،رماع وبأو {مهُر وبأو ،ىسوم وبأ :مهنمو

 "نيَخ نب رماع نب برح نب م"اراصه نب ميلس نب سيق نب هللا دبع :يرعشألا

 وبأو .رعشألا نب رهاما نب ةيجان نب لئاو نب ندع نب رماع نب ركب مث ،نيَع :لاقيو

 نب ديز نب بيرع نب بحشي نب ديز نب ددأ نب تبن ٣٩٧: مزح نبا يف رعشألا بسن )٧١(

 .أبس نب نالهك

 وهو ،ديز نب ددأ نب تبن دلو :تآلا وحنلا ىلع رعشألا بسن ٣٦٩/١ يلكلا نبا لَّصف )٧٢(

 نب رهامجلا دلوف .ايرثلا دبعو كسم دبعو ،ةّدُجو ضمغرألاو ،مغدألاو ،مغثألاو رهاملا :رعشألا

 ةليجب :رهامجلا نب كينحلا دلوف .زاكرو ،ةطأو ،لادملاو ،ناَسَحو ،كينحلاو ،ةيجان :رعشألا

 :رهامجلا نب ةيجان دلوو .لدعو ،سودسو ،رباثو ،جباعزو ،ديجُمو ،ةبئاسو ،ةطارُمو ،نسيو

 .بعرقو ،ةمانُصو ،لهآو ،بيشأو ،عريو ،ةناشَعو ،لينيَعو ،نارحخذو ،للئاو

 )٧٣( مزح نبا ةرهمج يفو ، ناصح :لوصألا يف ٣٩٧: دعم بسن يف تبثلاو ،راَصه ٣٦٩.

 هبسن مامتو رتع ٣٧٠: يلكلا نبا يفو منغ ٣٩٧: مزح نبا ةرهمج يفو ،لرصألا يف اذك )٧٤(

 .رهامجلا نب ةيجان نب لئاو نب رذَع نب رماع نب ركب نبا :هيف
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 ةرشع هيقلف نينح موي هديب تناك ۔ : هللا لوسر ةيار بحاص وه يرعشألا رماع

 وهو ،رماع وبأ هيلع لمحف ، رماع يأ ىلع مهدحأ لمحف ،ةوخإ مهلك نيك رشلا نم

 ًالجر ،هيلع نولمحي اولعج مث) ،هيلع دهشا مهللا :لوقي وهو مالسإلا لإ هوعدي
 لمحف ،رشاعلا يقبو ةعست لتق تح ،كلذ لوقي وهو ،رماع وبأ هيلع لمحيو ،الجر
 دهشا مهللا :لوقيو مالسإلا لإ هوعدي وهو ،رماع وبأ هيلع لمحو ، رماع أ ىلع

 ملسأ مث .تلفأو ،رماع وبأ هنع فكف .ىلع دهشت ال ًجهللا :رشاعلا لاقف ،"“(هيلع

 .رماع يأ ديرش اذه :لاق هآر اذإ 5 هللا لوسر ناكو .همالسا نسحو ،‘كلذ دعب

 مشج يب نم ،ٹراخلا انبا 6ىفوأو ىلعلا :امهعساو نيمهسب ناوخأ رماع ابأ ىمرو

 وبأ ةيارلا ذخأو ،هتعاسل هالتقف هتبكر رخآلو هلق امهدحأ باصأف .ةيواعم نب

 همحر ، نينح موي ساطوأب رماع يبأ لتق ناك و .اعيمج امهلتقف ،امهيلع لمحو ،ىسوم

 .هلا

 نب رمع مايأ سانلا رمأ يلو يذلا وهو ،ةريثك تاماقمو رابخأ ىسوم يألو

 برضو ةبيرلا لا اهجرق ذئموي نكي م و 0 (١٧)ة رصبلا ێبو هلا همحر ،باطخا

 اونبي نأ مهرمأو ةلع ف ةليبق لك لعجو ،بروعلا نم امهم ناك نل ططخلا اهعضوم

 يذلا وهو -كلذ انركذ مدقت دقو -ًاطَّسوتم اعماج ادجسم اه نبو مهسفنأل لزانملا

 بورح ي ،رتسُت ةنيدم كلذ دعب يلو مث ،ةروك دعب ةروك زاوهألا روك حتف يلو

 .(ج) و (ًأار ف طقاس وهو (ب) يف نيسوقلا نيبام )٧٥(
 نأ ةيخيراتلا رداصملا يف امو ،ةرصبلا ێب يذلا وه يرعشألا ىسوم ابأ نأ انه فنصملا ركذي )٧٦(

 لإ رمع ههجو .ةرشع سمخ وأ ةرشع عبرأ ةنس كلذ ناكو ،ناوزغ نب ةبتع وه ةرصبلا نب يذلا

 رمع ىلو غ ،رهشأ ةتس اهيلع ايلاو ماقأف ۔اهرَصمو افزتف دنلا ضرأب فرعت تناكو ،ةرصبلا

 يأ ةيالوو (اهدعب امو ٥٩٠/٣ يربطلا اهريصمو ةرصبلا ءانب ربخ رظنا) .اهيلع ةبعش نب ةريغملا

 .لاوقألا حجرأ يف ،اهنع ةريغملا لزع دعب تناك ةرصبلا يرعشألا ىسوم

- ٤٨٧ 



 كلم عومج بحاص ،نازمرا ذخأ تح اهلهأ رصاحو ،ةريثك دهاشمو ،ةديدش ةريثك

 ،سراف عومجو هركسع ضف نأ لعب '"٧)ةنيدملاب باطخلا نب رمع لإ هب ذفنأو ،سراف

 لمحتلا ،بلاط أ نب يلع بحاص وهو نيمكحلا دحأ وهو اريثك اقلح مهنم لتقو

 . ةروهشم هرابخأو صاعلا نب ورمعل رظانملاو ،ةيواعم لإ لئاس رلا هنع

 انمز اهتلامعو ة رصبلا ءاضق لو ،ةدرب يأ نب لالب :يرعشألا ىسرم يأ دلو نمو

 مالعأ نم وهو رمألاب ف ورعللا ناّيَح نب فلخ :ةدرب يبأ لاوم نمو .اليوط

 . "”نيروهشملا نييوحنلا

 ،بعري نب موثلك نب “"”فاهج نب ئناه نب رماع نب كلام :رعشألا ب نمو

 . "رعشألا نب رهامجلا نب ةيجان نب نارخذ نب دفر نب ؤ©بعرق لاقيو

 نب يح نب .
 افيلح ناكو رعشألا نب رهاملا نب ةيجان نب نارْخَذ نب ةباكُع نب ةمعط نب ثراحلا

 )٨١ . ُ _. نب رم اع نب دي ده نب ديز نب ديبع نب عفاسم وب | : مهنم و

 ء ناه نب رماع نب كلام نب “"(بئاسلا) :مهنمو ۔ "ارفاك ردب موي لتقو ،شيرقل

 .اهدعب امو ٨٣/٤ يربطلا يف نازمرلا رسأو رتستو زمرهمار حتف ربخ )٧٧(
 )٧٨( ةاورلا هابنإ ي رمحألا فلخ ةمجرت ٣٤٨/١.

 )٧٩( قاقتشالا يف ام تبثأو ،ماهك :لوصألا يف ٤١٨.

 نب بعرق نب فاهُج نب موثلك نب ئناه نب رماع نب كلام ٣٧٠/١: يلكلا نبا يق هبسن )٨٠(
 .ةيجان نب نارخذ نب دفر

 )٨١( يلكلا نبا يف ام تبثأو ،فيحصت وهو ،نيسح :لوصألا يف ٠/١ ٣٧.

 ةناجد وبأ هلتق مف فيلح ،يرعشألا عفاسم وبأ ٧١١/١: ق ماشه نبا ةريس يق )٨٢(

 .يدعاسلا

 رظنا) .يفقثلا راتخلا بحاص وهو ،(ب) يف وهو (ج) و (أ) نم بئاسلا مسا طقس )٨٣(
 ٣٧٠/١(. يلكلا نباو اهدعب امو ٩/٦ يربطلا

- ٨٨ 



 .افيرش ناكو ،رهامجلا نب ةيجان نب نارخذ نب دفر نب بعري نب موثلك نب ماهك نب
 نب هاضع انبا نمحرلا دبعو لا دبع :مهنمو .هعم لتقو ،راتخللا ةطرش ىلع ناكو

 هلا دبع لاوم نمو . ")ناورم يبو ةيواعم مايأ ،ماشلا لهأ فارشأ نم اناك ،رك ركلا

 ،راّيس نب هللا لبع نب ةيواعم هعساو يدهلا بتاك بتاكلا هللا ليبع وبأ :هاضع نبا

 نب رذنملا نب ديز نب عفنأ نب بيرك نب جراخ نب ةملّس نب ديلولا نب مساقلا :مهنمو
 رهش نب نابوث :مهنمو .ثدحلا بشوح نب رهش :مهنمو .هيقفلا قراب يذ نب كلام

 :مهنمو .نادمه يف هدادعو ،رّسفلا ثراحلا نب ةيطع همساو ،قوَر وبأ :مهنمو .ثحلا

 نبا قاحسإ هبف لوقي يذلا يلاب فورعللا ةحلط نب ىسوم نب ىسيع نب يلع

 :ناورهنلا دلاح

 لمجلا مويك موي كاركب مقرز اذإ كنم دركللو
 _ ش ٥

 “الكلما اهنع رصعي بهاوم لا وبأ ىسوم نب ىسيع لازامو

 ““ للَقلا برضو حامرلا نعطو فوفصلا قشو فويسلا لسب

 ““ سألا سورب ايانلا كيرت ناقفاخلاو ةجاجعلا سبلو

 لشلا نيب ةينلا سورع اهران انس نع ترشن دقو

 “"لفطلا قورش مهيلع نأك اهؤانبأو ىداه تءاجف

 رخاي نب رمن نب هاضع نب رماع نب نمحرلا دبع نب هللا دبع مهنمو ٣٧٠/١: يلكلا نبا يف )٨٣(

 .روك رك نبا

 .(ناسللا) .اهؤام حزن دق :لكَم رئبو ،رئبلا يف ءاملا عامتجا :لكملا )٨٤(
 .سوؤرلا :للقلا )٨٥(
 .حامرلا :لسألا )٨٦(

 .بورغلا لبق ةّيشعلا ةملظ :لفطلا )٨٧(

- ٤٨٩ 

 



 لَهَج نم ىلع شيطت لوهُج

 لقنلل لبق رداحئ اسوؤر

 “َلَط موي يف ةسوولا ولُخو

 لبقلا جازع هل طاعُم

 )٨٩( ىدنلا وأ فيفخلا رطملا :لطلا .هقاذ :بارشلا وأ ماعطلا سال نم :ةسووللا .



 س ٥ ٠

 لادمه

 :نيلجر ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس نب نالهك نب ديز نب كلام دلوو

 نب ةعيبر دلوف ،رايخ نب ةعيبر :كلام نب رايخ دلوف .كلام نب رايخو ،كلام نب تيت

 . نادمه وهو ،رايخ نب ““ةلسأوأ :رايخلا

 . “"ناريَّخو كافون :نادمه دلوف

 نب مشُج نب ليكب ونبو .نادمه نب فون نب ناريخ نب مشُج نب دشاح ونب :مهنم

 بعص نب ةيواعم نب كلام نب ماعلا نب بحرأ نب نايلَع ًاضيأ مُوطب نمف .ناريخ

 مداق :ًاضيأ مهوطب نمو . "نادمه نب فون نب ناريخ نب ليكب نب نايبذ نب

 ةربص ونبو مادقلا ونبو ،ناردأو مدقو ،ةجّرَح ونبو ،َّيَجُح ونبو ، “روجَحونبو
 ،يلع نب نيسحلا عم لتق ،عيرَس نب ثراحلا نب فيس :شلئاف يب نمف . ١)شئاف ونبو

 .فيرحت امهالكو ،ةلسو :(ج)و (ب) يقو ،ةلس :(أ) يق )٩٠(

 نب ديز :ةلسوأ دلو :وه ٣٩٢ مزح نبا يف نادمه بسنف ،رايخ نب ةلسوأوه سيل نادمه )٩١(

 . نادمه :ةلسرأ نب ديز نب كلام دلوف ،كلام :ةلسوأ نب ديز دلوف ،ةلسوأ

 نادمه دلوف ٢٣٨/٢: دعم بسن يفو ٣٩٢. مزح نبا نم حيحصتلاو ،نازفح :لوصألا يف )٩٢(

 :نادمه نب فون دلوأ ٢٨/١٠: نادمهلل ليلكإلا يقو .ناريخ نادمه نب فون دلوف ،افون كلام نب

 ي ركذ طبضلا اذه نأ ةيشاحلا يف ركذو ،ناريخ :اهححص مزح نبا ةرهمج ققح نكلو .ناربُخ

 .طيحلا سوماقلاو ٣٢٠/٢ برألا ةياهو ٥٧ مانصألاو بضتقلا

 نب مشج دلو : ٢/ ٢٣٨ دعم بسن يفف دشاح لإ امغإو ليكب لإ بستنيال نايلع نطب )٩٣)

 .امداقو ،نايلع :بيرع نب ديز دلوف اديز مشج نب بيرع دلوف ،(نيرخآو) بيرع دشاح

 قارعلاو ماشلاو نميلاب ميظع نطب :روجح ونبو .فيرحت وهو ،نوجخ (ج) و (ب) يف )٩٤(

 ٩٧/١٠(. ليلكإلا) دشاح فصن براقي

 )٩٥( دعم بسن نم هباوصو ،فيحصت وهو ،سباق :(ج) و (ب) يف ٢٣٩/٢.

- ٤٩١ - 

 



 ،اندحَج ونبو ؤ 0“"ذحاش ونب :مهنمو .عيرس نب (١٨)دبع نب كلام :همأل هوخأو وه

 اوبسن نيعضوم امسا ،ناَدُح وذو ،نارعَج وذ :مهنمو ،مابش ونبو ، ““ىزبأ ونبو

 .امهيلإ
 نمو ۔نيمكحلا موي ةيواعم دوهش نم ناك ۔ 7 نب ةريعش وبأ .مهنمو

 .مجامجلا ريد موي مهاسرف نم ناك نمحرلا دبع نب مكحلا :مهناسرف

 دبع نب كردم هنباو .يلهاج رعاش ،لهذ نب رمن نب عبس نب ىزعلا دبع :مهنمو

 . ٠ ١) ١ىّرعلا

 لإ دفو يذلا رمشلا نب رماع :مهنمو .هيلإ اوبسل لبج مسا وهو ،طعان ونب :مهنمو

 . ر ۔ د . . رم ۔
 اهيلإ اوبسن ،مهما يهو ، ةريعشلا ونب :مهنمو . نادىه دوو عم : ينلا

 تيب لدعي هتيبو ،كلام نب دمح انبا ،نارمحو ،نامودو ] ا٠حشان ونب :مهنمو

 نميلا ىلع مهوريجيف ،نميلا لإ اورجب اذإ ةيلهاجلا ق شيرق رفخت تناك مهبو ،بقاعلا
 .ةبطاف

 )١٠٢() ذخا ., . . ٨5 ., . . اش ح اك -. اد - .
 ، ٠ ع دبخ ونب مهنمو ،ع وشا ونب :مهنمو .اميرش لان ،سيف نب دواد .مهنمو

 )٩٦( دعم بسن نم حيحصتلاو ،ةبقع :لوصألا يف ٢٣٩/٢ ليلكإلاو ١٠٥/١٠.

 قاقتشالاو ١٠٦/١٠ ليلكإلاو ٢٣٩/٢، يلكلا نبا نم باوصلاو دجاس :لوصألا يف )٩٧(

 ۔٠

 )٩٨( قاقتشالا نم حيحصتلاو ،يمري :لوصألا ف ٤٢٠.

 )٩٩( يلكلا نبا نم حيحصتلاو ،ةةشمف :لوصألا يف ٢٤٧/٢، قاقتشالاو ٤٢١.

 )١٠٠( قاقتشالا ٤٢١.

 )١٠١( يلكلا نبا) .فيحصت وهو ،خسان :لوصألا ف ٢٥٠/٢(.

 قاقتشالا يو ٢٤٦/٢، يلكلا نبا ام تبثأو فيحصت وهو ،عديجلا :لوصألا يف )١٠٢(

 .عذئلا ٢٢٣:

- ٤٩٢ - 



 :مهنمو .هيقفلا ثراحلا نب ديبز :مهنمو .ةعداوو ،بدخُج ونبو ،ديود ونب .مهنمو

 ٠ ")ع زاولا وهو ۔ ١) "رمعم نب ناملّس نب م نب هللا ديبع نب شيشُح وهو يقرش

 ّ ط باطخلا نب رمع ىلع دفو ذ ؤ `)رعاشلا كلام نب عدْجألا :مهنمو . رعاشلا

 اوبأف ديبر راجأ يذلا وهو نيصحلا ێب نم ةنالل لتق يذلا وهو نمحرلا لبع هاًمسف

 :عدجألا كلذ يف لاقف ،برعلا ضعب مهتباصأف ،هراوج اولبقي نأ
 عللا انراد نم رايخألا عن م و ريمح رش نم ضرألا ىصقأب اناتأ

 ُ ٤ , «. ر و 7
 درو افام ةصهو مهوصهو دقو اومضهن ديبز نم نيلاوملا ناب

 . 0 _ م ,
 نامالس [نب رُم] نب هللا دبع نب ةيمأ نب كلام نب عدجألا نب قورسم :هدلو نمو

 نب عفار نب شه نب رماع نب ةعداو نب هللا لع نب لعس نب ثراحلا نب رمعم نبا

 .نادمه نب فون

 ونبو ،رارع ونب :مهنمو .ةّيح يبأ نب ريثك :همساو ،رعاشلا ١”بوبذملا :مهنمو
 8،رعاشلا قدلَر جلا ١) [ وبأ :مهنمو .بعك :دئاصلا مساو كدئاَّصلا ونبو ا )ث وخ

 ةيناثلا ميلا رسكو لوألا ميلا مضب رمعم مسا ٧٥/١٠ ليلكإلا يق نادملا طبض )١٠٣(

 .نادمه ين الإ اذه سيلو :لاقو

 )١٠٤( دعم بسن يتام تبثأو ،عاّرولا :لوصألا ف ٢٤٩/٢، قاقتشالاو ٤٢٤.

 كلام نب عدجألا وهو ٦٥/١٠، ليلكإلا يف امك ،باوصلا وهو (ج) و () يف اذك )١٠٥(
 .فيحصت وهو ،عدخألا (ب) يو ،يرمعألا

 ديرد نبا رسفو ٤٢٥، قاقتشالاو ٢٤٩/٢ يلكلا نبا نم تبثلاو ،بونذم :لوصألا يف )١٠٦(

 .بابذلا هبيصي نع. بوبذللا

 ليلكإلاو ٢٥١/٢. دعم بسن يام تبثأو ،بوح :(ج) يقو ،بوج :(ب) يف )١٠٧(

 ٤٢٨. قاقتشالاو ٠/.

 )١٠٨( يلكلا نبا نم ةفاضإ ٢٥٢/٢، لوخ نب دمحم نب ريخ دبع نب لقعم :هيف هبسن مامتو ، -

 - ٩٣ع -



 .ةلالُم ونبو ، ""لواشلا ونبو ،ةبهوَم ونب :مهنمو .لقعم همساو

 :مهنمو . ""ةنس نيسمخو ةئام نبا وهو رجاه رعاشلا معطم نب مهّر وبأ :مهنمو

 نب ماعلا نب بحرأ نب نايلَع نب ىولَع نب بعك نب ثوعبم نب “١"ةماث نب سيق
 ناه نب فيس :مهنمو .افيرش اسيئر ناكو ،ليكَب نب نايبذ نب بعص نب كلام

 . ""مالسإلا يف مهلاجر نم ناكو

 هبسن ىضقنا دقو ،بحرأ ونب :مهنمو .هب اومس لبج مسا ،طعان ونب :مهنمو

 .ةّيبحرألا لامجلا بسنت بحرأ لإو

 نب نايفس نب ناملس نب رماع نب سيق نب كلام نب ءناه نب باطخلا :مهنمو

 نب مشج نب ليكب نب نايبذ نب بعص نب ةيواعم نب كلام نب ماعلا نب بحرأ

 .نادمه نب فون نب ناريخ

 ناك .ليكب نب نايبذ نب بعص نب ةيواعم نب كلام نب ةعيبر نب ركاش ونب :مهنمو

 نب ناسُم نب “'"يعابتلا نب بشوح :مهنمو .رعاشلا ةبيش نب ةقارب نب ورمع :مهنم

 لهأ ضعب لوقي هلتق فو ،ماشلاب مهدّيس ناكو ،ةيواعم عم نيفص موي لتف ميلُظ يذ
 :قارعلا

 ابشوَحو عالكلا اذ انلتق انإف نصحم نب ورمع نب رقصلا اولتقت نف

 .نادمه ىشعأ يجاهي ناك يذلا رعاشلا-

 ٤٣١. قاقتشالا نم حيحصتلاو ،لواس :لوصألا يف )١٠٩(

 .باطخلا نب رمع نمز يق ةفوكلا لإ رجاه هنأ ٤/٢ ٢٥ يلكلا نبا ف )١١٠(

 .مامت نب سيق نب ديزي ٢٥٤/٢: يلكلا نبال دعم بسن يفو (ب) و () يق اذك )١١١(
 .ج اسحلا نمز جراوخلا لتقي ناك يذلا ٢٥٦/٢: يلكلا نبا فاضأ )١١٢(

 ٤٣٣. قاقتشالا نم حيحصتلاو ،يعاس :لوصألا يف )١١٣(

- ٤٩٤ - 



 :هعساو ، "هيقفلا يعيبسلا قاحسإ نبا طهر ءميبّسلا ونبو عبسلا ونب :مهنمو

 نب ةيواعم نب بعص نب عبسلا نب عّسلا نب فسوي نب يلع نب هللا دبع نبا ورمع

 .نادمه نب فون نب ناريخ نب مشج نب دشاح نب مشُح نب كلام نب ريثك

 .دشاح نب مشُج نب كلام نب ريثك نب هللا دبع نب كلام همساو ،فراخ :مهنمو

 :يعشلا لاق .هللا دبع نب روعألا ثراحلا :مهنمو .يثراحلا طمن نب كلام :مهنمو

 .هتقو ق سانلا بسحأ نم ناكو ،روعألا ثراحلا نم ضئارفلا تملعت

 قح ،تدعق الإ ةأرما هرت مل نميلا لئابق يف رم اذإ ناك ،سيق نب ديعس :مهنمو
 .هل ًالالجإ زوجي

 ريفسلا ناك وهو ،ناميلس نب صفح هماو ،لآلخلا ةَمْلَس وبأ :عيبسلا يلاوم نمو

 نب هللا دبع نب يلع نب دمحم نب مامإلا ميهاربإ نيبو ناسارخب سابعلا خب ةاعُد نيب

 يف مسالا اذم يس نم لوأ وهو ،دّمع لآ ريزو هوّمسف ،بلطلا دبع نب سابعلا

 .مالسإلا

 نارح نب ديزم نب كلام :مهنمو . "”قّرشلا مهو ،ناذولو ،دقّتلا :نادمه نمو

 لامحلا بسنت هيلإو ،هبسن ىضم دقو ،بحرأو ،ناهألا وهو ،أبس :مهنمو .ديز نب
 :ةيبحرألا

 ،ةريمع نب دلاجلا نب لعس نب دلاخ وهو ،هيقفلا ليعس نب دلاجُم :دشاح ێب نمو

 .دشاح نب مشج نب ةعيبر نب ليبحرش نب حلفأ نب ،ناّرم وذ وهو

 )١١٤( قاقتشالا ٤٢٧.

 )١١٥( ليلكإلا يف ءاج ٩٢/١٠ نطب ،افون دبع دلوو ،نطب ،ناذول :دو دبع دلو :هتروصام

 يلكلا نبا طبض دقو .قرشلاب ٢٤٠/٢ ديز دلو :هيف ءاجو ،ءارلا حتفو ميلا رسكب قرشم مسا

 .دقن نطب اركذي مل و ،ناذول ثراحلا نب دو دبع دلوو ... نطب اقرشم :دشاح نب مشج نب

- ٤٩٥ 



 نب مشج نب ماظن نب ثراحلا نب نمحرلا دبع هماو 8&نادُّمَه ؤ '“[ىشعأ] :مهنمو

 نب كلام نب رماع نب سيق نب ثراح نب ديز نب -'"ّرلا دبع نب كلام نب ورمع

 .رابخألا ةياور هيلع تبلغف املاع ةباَّسن ناكو .دشاح نب مشج

 :لوقي يذلا عيبس نب سيقلا لبع ي ماي تيبو ،ماي ونب :دشاح نمو

 اهارب َقورُغ رفحأ ملو ىرخأب اهُّعبئاف اهتمعنأ دقل معنو

 لاقو ،ةيلهاجلا ف هسفن ىلع انزلاو رمخلا مّرح ناكو ،“'"يمايلا مولسألا :مهنمو

 :كلذ يي

 فرعأو رومألا يف ىقبأ ملسلاو ةضاضف لوط دعب يموق تلاس

 فرشأ كلذ كرتو تامسرلاو ريثأ يهو رمخلا برش تكرتو

 ىجحلا وذ لعفي كاذكو امركت َبيمأ اي هنع تففعو

 ٠١"

 .دجاوُم نب بيبح نب ناملس نب عدجألا نب ورمع نب ناملسلا ةديبع :مهنمو

 نب ناريخ نب مشج نب دشاح نب مشخ نب كلام نب عفار نب ىّبصأ نب ماي نب ركذمو

 مليدلا دالب هازغأ جاجحلا ناكو ،حبصللا وبأ :هبقلو .لوصألا نم ىشعألا مسا طقس )١١٦(

 جاجحلا هب رفظف ،ثعشألا نبا عم كلذ دعب جرخو هرسأ نم برلا ق لات ا ح 8رسأف

 .هللا دبع نب نمحرلا دبع همسا نأ هيفو ،اهدعب امو ٣٣/٦ ناغألا يف هتمجرتو ه ٨٢ ةنس هلتقف

 .بيرحلا دبع (ج) و (أا) ف )١١٧(
 )١١٨( ينادملا نم حيحصتلاو ،نابلا بولسألا :لوصألا ف ٧١/١٠، يلكلا نباو ٢٤٨/٢

 .ماي نب ركذم نب دجاوُم نب مولسألا وهو
 اهلعلو ،ام دارلا ل حضتي مل و :لوصألا ق اذك تامسرملا .دعابتلاو ةقرفلا دارأ :ةضاضفلا )١١٩(

 يهو ، سموم عمج .تاسمرللا نع ةفرغ وأ ،نفرعيل نمو قاللا ءاسنلا يأ ،تامعرللا :نع ةف رخ

 .ةرجافلا ةأرملا

 - ٩٦ع٤ -



 :مهنمو .هثيدح يي كشي ال نه ثيدحلا يف تاقثلا نم وهو .دارم يف هدادعو ،نادمه

 لهُذ نب ثراحلا نب ةيواعم نب م"ا)بّدخُج نب ورمع نب بعك نب فّرصُم نب ةحلط

 .ةفوكلا لهأ ءىراق ناكو ،عفار نب ىصأ نب ماي نب مشج نب لوؤَد نب ةملس نبا

 سانلا تلامف ،هيلع أرقف شمعألا لإ ىشمف ،كلذ هرك هيلع سانلا ةرثك ىأر املف

 ءاحلُص دامر مهلكو َنَذ يبأ نب َرَذ :مهنمو .فّرَصُم نب ةحلط اوكرتو ،شمعألا لإ
 نزحلا نع كل نزلا ێلغش ند اي :لاقف هيبأ ربق ىلع ًرَد نب ورمع فقو دقو .داّبُع

 دق نإ مهللا كتمحرو كتاولص َّنذ ىلع ربصلا نتدعو كنإ ًحهللا :لاق مث .كيلع

 فرصنا اّملف .مركأو دوجأ كنإف ،هسفن لإ هئءاسإ يل بهف ،لإ هتءاسإ هل تبهو

 .كانعفن ام كدنع انمقأ ولو ،كانيلخو انفرصنا ،َنَذ اي :لاق

 هللا دبع نب رارع :مهنمو .يعباتلا ثدحلا هيقفلا يمايلا ثراحلا نب ديبر :مهنمو

 هنأل رلا ثحلا يم اغإو ،ٹحلا رلا دوواد نب هللا دبع :مهنمو ثدحلا يمايلا

 نيذلا دفولا دحأ ، “"ناملَسلا كلام نب مامض :مهنمو .ةرصبلاب ةبيرلا نكسي ناك

 أ هللا لوسر اوقلف مهريغو نادمه هوجو نم لاجر يف ا ينلا ىلع اودفو
 ىلع ةدعلا مئامعلاو ؤ 6"”تارْبحلا تاعّطَقُم مهيلع ،كوبت ةوزغ نم 6ا""”[هعجرم]

 دعم بسن يفو ٤٢٤، قاقتشالا نم باوصلاو ،فيرحت وهو ،ردحج :لوصألا يف )١٢٠(
 لادلا حتفب) بدح ا :ناسللا يو ،نالعجلا نم برض هنأب ديرد نبا هرسفو .بدحَج ٢٤٨/٢:

 .بدانجلا نم برضو لاجرلا نم ظيلغلا مخضلا :(اهمضو
 )١٢١( ق ماشه نبا ةريس) مامص باوصلاو ،فيرحت وهو ،ماصمص :لوصألا ف ٥٩٧/٢(6

 يلكلا نبا ركذو .نادمه دفو دادع يف ناكو ٢٥١/٢ دقو ،ةباوث نب ديز نب مامض همسا رخآ الجر

 .اضيأ اق ينلا ىلع دفو

 .ةريسلا نم مالكلا امب ميقتسي ةفاضإ )١٢٢(

 .ةطيخ ةينامي دورب :تاربحلا تاعطقم )١٢٣(

- ٤٩٧ - 



 مهزجارو ،فيللا لابحب 66"“تامّطَحُم ،ظةيبَحرألا 0"“ةيّرَهلا ىلع "“سُلا لاحر

 :لوقيو مهيديأ نيب زجتري

 فيرخلاو فيصلا تاوبه ي فيرلا داوس نزواج كيلإ

 فيللا لابب تامطحخحُم

 بو ،اهلك نادمه ىلع ناك يذلا ،سيق نب ديعس نب نمحرلا دبع :مهاسرف نمو

 ةريمَع نب ثراحلا :مهنمو .ةقرازألا برح يي ،ةرفُص يبأ نب بلهلا يدي نيبو ،ميم

 هيفو ، “'""”زوحاملا لتق دعب لهلا برخ ماق يذلا يراشلا يطيلسلا رعبألا لتق يذلا

 :نادمه ىشعأ لوقي

 ناطحق نم رشلا ثرويللا نبال امابسأ تلمكأ مراكملا نا
. 

 ناسرفلا سرافو قافرلا داز املعُم ةقيقحلا يماحلا سرافلا

 ناتنم ماسرف نم تويو ةنعطب باصي ول قرالا د
 م

 وبأ :مهنمو ۔¡٨““فثيدحلاو رابخألا ةاور نم ناك ،فوثلا شايع نب هللا دبع :مهنمو

 .لاحرلا هنم عنصت بشخ :سيلا )١٢٤(

 .ةبي لبإ يهو ،ةرهم ةليبق ىلإ ةبوسنملا لبإلا :ةيرهملا )١٢٥(
 .اهفانآ ىلع مطخ اف عضو :تامطخم )١٢٦(

 ٥٩٦/٢(. ق ةريسلا ي نادمه دفو ربخ لإ عجري)

 عفان لتقم دعبو ،قرزألا نب عفان عم ةرفص يبأ نب بلهلا لتاقي زوحاملا نب ريبزلا ناك )١٢٧(
 نب هللا ديبع هاخأ ةقرازألا تلوف ،لتقف ،زوحاملا نب هللا دبع مهيلع جراوخلا ىلو قرزألا نب

 يي رابخألا هذه ليصفت رظنا) .لاله نب ةديبعو زوحاملا نب ريبزلا جراوخلا رمأب ماق مث زوحاملا

 .(اهدعبامو ٦١٣/٥ يربطلا

 ليلكإلا ف روصنملا ةفيلخلا ىدل هتناكمو شاّيع نب هللا دبع يف لوقلا نادمحلا لصف )١٢٨(

 ١٥٠١٠.

 - ٩٨ع -



 :مهنمو . ""ءاحّصفلا ءابطخلا نم ناكو ،ثراخحلا نب ةّيطع همساو ،يادّمما هقور
 , . ١.٣١۔۔,ىێ

 :لوقي يذلا ) )ةقارب نب ورمع

 ماوج ماه طارفإلا نم حاصو هُموخ تلقتساو ىجدأ ليللا اذإ

 :لوقي يذلا عّرجُم نب عاَّرجلا :مهنمو
 هلئاوغ ءاجرلا نود محلاتغتو ێغلاو ةمالسلا مايأ نوُجريو . ًَ : . . ۔ .

 . ""ااهاسنأو نادمه تضقنا

 )١٢٩( قاقتشالا ٤١٨.

 )١٣٠( تيبلاو .ًأرش طبأت عم هرابخأ تضم دقو ،فيرحت وهو ،ةعارب نب ورمع :لوصألا يف

 :افوأ هل ةروهشم ةديصق نم وه روكذلا

 مئان كيلاعصلا ليل نع كليلو ةفلَل ضر عَئال ىميلُس لوقت

 ليلكإلاو ١٧٥/٢١. يناغألا نم تيبلا ةياور تححص دقو .ريطلا نم برض :ةماه عمج ماهلاو

 .امهيف ةروكذم ةديصقلا ةبسانمو ٢٤٧٠

 ،ليكب نم ةوعل يذ لآك ةروهشم رسأ مهيفو ،اهاجرو نادمه نوطب فنصملا فوتسي مل )١٣١(

 نادمه باسنأ ءافيتسا دارأ نمو .عدجألا نب رشتنملا ونبو كلام نب ةرمُح :نادمه فارشأ نمو

 دعم بسن لإو ،نادمه هموق ىلع نادمحلا هرسك يذلا ليلكإلا نم رشاعلا ءزجلا ىلإ عجريلف

 .نادمه يخأ ،كلام نب نالأ بسن فنصلا ركذي مل و .اهدعب امو ٢٣٨/٢ يلكلا نبال نميلاو

- ٤٩٩ - 

 



 هدلوو ثوفغل ا نب ورمع باسنا

 نب شارإ دلوو .ورمع نب شارإ دلوف ، ثوغلا نب دزألا وخأ ،©ثوفغلا نب ورمع امأو

 نب رامنأ انبا معثخو ةليجبف .راغأ نب مَعثَحو ،راغأ نب ةليجب رامنأ دلوف ،اراغأ ورمع

 نب بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تبن نب ثوَلا نب ورمع نب شارإ

 .رظانلل ")نعمأ نوكيل فالتخالاب انئج دقو .ناطحق نب برعي

 راغأ نب ةليجب باسنأ

 هدلو رابخأو
 مسا ةليجب انإو ، "ليقأ هاف ثوغلا نب ورمع نب شارإ نب رامنأ نب ةليجب امأف

 ،ثوغلاو ةبيهُصو ،رقبع :طهر ةسجخ راغأ نب ةليجب دلوف . هدلو اهيلإ بسنف هتأرما

 .ةعداوو فةعزحو

 نب ريذن دلوف ،رسق نب ريذن :رّنسق دلوف .كلام هعساو ، “ارنسَق ةليجب نب رقبع دلوف

 ،كرفأو ،عئيأو ،ىصفأو ،ةمامغو ةةمّعمغو كدعسأو ةانم دعس :مهو طهر ةعست رسق

 .مويلا ةلَبَج بعش ناكس مه ةنيرغو ظةنيَرغو ،ةبيشو

 مسا ةّبكو ،ةّبك سيقو ،سمحأو ،ديز :مهو طهر ةثالث ةليجب نب ثوغلا دلوو

 :طهر ةثالث ديز نب ةلثاو دلوف .ةيواعمو ،ةلثاو :ةليجب نب ثوغلا نب ديز دلوف .هسرف
 "دلقم ،ارماع :ةليجب نب ثوغلا نب ديز نب ةلثاو نب دادق دلوف .“١ةبلعثو ،نايبذو ،دادق

 .عتمأ :(ج) و (ب) يقو (أر يف اذك )١(
 ناك لمج مساب امعثخ يمسو ،معثخ وه اغإ (لبقأ وأ لتفأ وأ) ليقأف فنصملا نم أطخ اذه )٢(

 ثراحلاو ةينُسو فيرطو لهشو لهشأو ةبيهصو ثوغلاو رقبعو ةعداو مأ يهف ةليحب امأو هل
 ٣٨٧(. مزح نبا ةرهمج) .اهيلإ اهدالوأ بسنف ،ةعدجو

 .فيحصت وهو ،رشق :(ج) و (ب) ي )٣(

 .ةلثاو ناكم ،ةفُع ٣٩٩/١: يلكلا نبا يف )٤(

 )٥( يلكلا نبا ف ٣٩٩/٢: قاقتشالا يفو .نايبذو انايتفو ادادق : ةيواعم نب ةبلعث دلو ٥١٩:

 .ناميظع نانطب ،نايتف ونبو ىناد ونب :مُهوطب نم

_ ٠ ٠ ٥ 



 .دبعمو لبش طهر ،ةمحُس :ةلثاو نب ةبلعث دلوو بهنلا

 .ةيزح نب نالو ةليجب نب ةيزَح دلوو
 حيطَس بحاص ،نهاكلا َقش :مهنمف ةليجب نب رقبع نب كلام همساو ،رُئسَق امأف

 هللا دبع نب دلاخ وهو 7 هللا دبع نب دلاخ دج وهو ،ةنس ةئامالث رمع نهاكلا

 نب ريرج نب ةمغمغ نب سش دبع نب هللا دبع نب رماع نب زرك نب دسأ نب ديزي نب

 لتق يذلا وهو ،ةليجب نب رئسق نب ريذن نب كَّرفأ نب نب مهُر نب ركشي نب بعص نب قش

 نباي :فيسلاب هيلإ ىوهأ نيح ديلولا هل لاقو .ناورم نب كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا

 ام : "ادلاخ هل لاقف .هب ترمأ الو كابأ تلتق ام هللاوف ،كيبأب لتقت ال ،برعلا دّيس

 .هحرش لوطي ثيدح يق ،ناوزغ يالوع. الإ كلتلتق

 يرسقلا هللا دبع نب دلاخ ىلوم ،دوسألا لوقي كلذ يو

 دجاس ريغ هموشيخ ىلع بكم دلاخب نينمؤلا ريمأ انكرت

 دلاخب نينمؤلا ريمأ انلتق اننإف ارك انم اولتقت نإف

 “)دئالولا ءانغ نع اديلو انلغش اننإف انادي انع اولغشي نإو

 :يعازخلا يلع نب لبعد لوقي كلذ يتو

 ناك ، بهذلا دلقم وهو :هيفو ٣٩٩/٢ يلكلا نبا فام تبثأو ،بهذلا دقنم :لوصألا يف )٦(

 ٥١٩. قاقتشالا يي هلثمو ةيلهالا ف بهذلا دلقتي

 عم قفتيال ديزي نب ديلولا لتقم نع انه يورملا ربخلاو ديزي :(ج) و (ب) يو (ار يف اذك )٧(

 نيحو ،لتقلاب دلاخ رمأ ىهتناو يرسقلا هللا دبع نب دلاخ نحس ديزي نب ديلولاف ،ةيخيراتلا رابخألا
 هبرض دقو ،يكسكسلا ةسبنع نب ديزي وه هلتقيل هيلع لخد يذلاو ،لتق دق دلاخ ناك ديلولا لتق

 يربطلا يف ربخلا ليصفت رظنا) .ههجو ىلع دايز نب يرسلا هبرضو هسأر ىلع يمخللا مالسلا دبع
 ١/٢٢ ناغألا يف ةلصفم هللا دبع نب دلاخ رابخأو ،اهدعب امو ٧٢/٧ يناغألاو ،اهدعبامو ٧

 ۔(اهدعبامو

 لتق ناكو ديزي نب ديلولا لتق ال لتق دق ناك هللا دبع نب دلاخ نأ تايبألا هذه نم حضتي )٨(

 تءاج اهنكلو ،انيدي انع اولغشي نإف :نوكت نأ يغبني ثلاثلا تيبلا ةياورو .دلاخ لتقمل ارأث ديلولا

 .انابأ :نع ةفرع امنأ لمتخو .انادي :لوصألا يف

- ٥.١ 



 انينمؤملا ريمأ مهًديلو مهنم يرسقلا نقفلاب انلتق

 انونج ةيراج حيرلا يراب ابم هلللا دبع نبا ًلاخف

 انيمكنلا رازن نم شعنأ اسأبو ىدن قارعلا يف قر

 .لثلا هدوج برضب يرستقلا هللا دبع نب دلاخ ناكو

 ةبلعث نب ر اني ٥ نب رماع نب كلام نب رماع هماو ٢ ةكارأ وبأ رُسَق نم غ 6 ةليجب نمو

 .ةليجب نب رقبع نب رسق نب ديز نب لزقأ نب مهُر نب ركشي نب ورمع نب ركشي نب
 )٩ إ ِ , . ۔ 7

 نب - “”ليلشلا وهو - رباج نب يلجبلا هللا دبع نب ريرج :رسق نم مث ةليجب نمو
 كلام نب يلع نب برح نب ةبزَح نب “""فيوُع نب مشج نب ةبلعث نب رصن نب كلام )

 لهأ لمجأ نم هللا دبع نب ريرج ناكو .ةليجب نب رقبع نب رسق نب ريذن نب دعس نب

 ههجو ىلع ،نُمي يذ ريخ نم لجر مكيلع علطي : هللا لوسر لوقي هيفو .هنامز

 ريرج ناكو .هنسح .ةمألا هذه فسوي ًنيرجر) :لاق هآر اذإ ناكو . "»كلَّم ةحسم

 ةلقنو ،رابخألا ةاور تعمجأو .اعارذ هلعَت تناكو ،هلوطل نعطلا لبقي ال نم دحأ

 مكاتأ اذإرر :لاقو ،َيلَحَبلا هللا دبع نب ريرح هءادر طسب ظ هللا لوسر نأ ،اثآلا

 محوقك ،ةغلابملل ءاملا هذهو .هومركأف موق ةميرك :ىوريو ه ""هومركأف موق رك

 نب رمع مايأ يف قارعلا حوتف بحاص وه هللا دبع نب ريرجو .ةمالعو ةبسن :لجرلل

 ءيقلا نم هل بورضملا اضيأ همهس عم هيلع بلغ امم عبرلا ريرب ناكو هض باطخلا

 .سراف ءامظع نم ًاميظع نابزرملا ناك ."راذنا بحاص ،نابزرملا لتاق وهو ،مناغملاو

 )٩( قاقتشالا فام تبثأو ،فيحصت وهو ليلسلا :لوصألا يف ٥١٦، مزح نباو ٣٨٧.

 )١٠( قاقتشالا فام تبثأو ،بفوع :لوصألا ق ٥١٦ مزح نباو ٣٨٧.

 )١١( دنسلا ف ثيدحلا ٣٦٤/٤ .

 )١٢( ناربطلا مجعم يف ثيدحلا ٣٢٥/٢ همقرو ٢٣٥٨.

 )١٣( باطخلا نب رمع مايأ ف ناوزغ نب ةبتع اهحتف ،ةرصبلاو طساو نيب ،ناسيم ةبصق :راذملا

 .(نادلبلا مجعم) .اابزرم لتقو
- ٥.٢ 



 كلت ريمأ ناكو 6 ٨١)نارهم ةعقو برح لو يذلا وه يلجبلا هللا لبع نب ريرجو

 يأ نب دعس عم ةيسداقلا ةعقو كلذ دعب دهشو ،نيابيشلا ةثراح نب ىلا عم ةعقرلا

 .باطخلا نب رمع مايأ ق كلذ ناكو ،صاقو

 نب ديبع يبأ لتقع. هملعي ،يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز نب ةورع عم ينابيشلا ةثراح

 نم برعلا نم امهعم لتق نم ةيمستو ، يراصنألا سيق نب طيلَّسو يفقثلا دوعسم
 هيلإ هجوي نأ هلأسو ظةيبلعثلا ىلإ مهئاجتلاو سانلا رمأ نم ناك امو نيملسملا ركسع

 ىح ةثراح نب ىثثلا باتك هعمو ،ثٹيثحلا ريسلاب ليخلا ديز نب ةورع راسف 8ىددلاب

 نب ىثثلا مايقب هربخأو باتكلا هيلإ لصوأف باطخلا نب رمع ىلع لخدو ،ةنيدملا قاو

 ديز نب ةورُل لاقو اديدش ءاكب باطخلا نب رمع ىكبف نيملسملل هتيامحو ةراح

 دراو ددللا ناف ،مهاكم اوميقي نأ مهملعأ نأ مهربخأو كباحصأ لإ فرصنا :ليخلا

 مودق ربخب ،نيملسللا نم هدنع نمو ةثراح نب ىللا لإ ٥ورع عجرف .اكيشو مهيلع

 لإ سانلا فخف ،قارعلا لإ ريفنلاب سانلا ف ىدان باطخلا نب رمع نأو ،مهيلإ ددللا

 يدزألا ميلُس نب فنحخم هيلإ مدقف ،مهرفنتسيل برعلا لئابق لإ هلسر لسرأو ،جورخلا

 يب نم عمج ف يميمتلا لبعم نب ديعس نب نيصحلا هيلإ مدقو ] دزألا نم ةئامعبس ي

 نب ىتلا هيلع مدقو ۔ءىّتط نم ميظع عمج ق يئاطلا متاح نب يدع هيلع مدقو ،ميغ

 ريرج اعد ةنيدلاب هدنع اوعمتجا املف .طساق نب رمنلا نم ميظع عمج يف يرمنلا كلام

 مح راسف ةليجب هموق نم ميظع عمج هعم جرخو مهرمأ هالوف) يلجلا هللا لبع نب

 ،نابيَشلا ةثراح نب نثلملا هيلإ ًحضناو ،ةيبلعثلا "“(قاو تح يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 ديبع وبأ ناكو ،َيفقثلا دوعسم نب ديبع باحصأ نم ،نيملسملا نم كانه ناك نميف

 رمأب ماقو كديبع وبأ لتق نأ لإ ،قارعلاب يذلا هشيج ىلع باطخلا نب رمع هل دقع

 مل انيعُم يلجبلا هللا دبع نب ريرج هيلع مدق نأ لإ ،ابيشلا ةثراح نب ىتثلا سانلا

 .(ب) نم باوصلاو ةيسداقلا (ج) و (أار ف )١٤(

 .(ب) يف وهو (ج) و (أ) ف طقاس نيسوقلا نيبام )١٥(
 - ٥.٢٣



 .ددللب

 هايارس هّجوو ،دنه ريد لزن تح ،هدنع يذلا ددلاو مهيلإ هللا دبع نب ريرج راسف

 نوصملا ق سرفلا نم نيقاهدلا نّصعتو تارفلا يلي ام ،داوّسلا ضرأب ةيزاغلا

 لهأو ةرواسألاو ةبزارملاو ءارزولا ءامظع عمتجاف نئادملا لإ مهلُّسر اوثعبو روصلاو

 ءارو نم اهوملكف ،زيوربأ ىرسك تنب ةكلملا "”تحخامرزأ ىلع اونذأتساو ،تايالولا
 انثا اهتلتاقم نم بدني نأ ترمأف ، برعلا عومج نم مهوحن لبقأ اع. اهوملعأو باجح

 تلوو ،مهؤامسأ تبتكو اوبدلف نيروكذملا مهناسرفو مهاطبأ نم ،سراف فلأ رشع

 ىح شيجاب راسف ، “'"ذادنبرهم نب نارهم ىمس ةبزارملا ءامظع نم اميظع مهيلع

 مهضعب فحزو ،لاتقلل ناقيرفلا أيهو ،اوعمتجاو ،بروعلا ايارس تعجرو ،ةريحلا قاو

 لك عم اوّبع دقو ،ليف فص لك يف ،فوفص ةثالث يف مجعلا فحزو ،ضعب للا

 .لحنلا لجزك لَجَر مهو ،اوؤاجف كًابشان حمار لك عمو شًالجار سراف
 فويسلاب اوبراضتو ،حامَّرلاب اونعاطتف مجعلا مهيلع تلمحو ،نوملسملا لمح م

 تناكو ،لاتقلا مجعلا مهقدصو لثع نوعماسلا عمسي مل لاتقب ،راهنلا نم ألم

 :هموق ي يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىدانو ،نولتاقي مهضعب تبثو ،ةلوج برعلل

 للا اهحتف نإ ،نالبلا هذه يق مكل نإو الضفو مالسإلا يف ةقباس مكل نإ موقاي

 ف ربصلا ىلع صرحأ برعلا نم ةليبق َننوكت الو ،هلثم دحأل سيل ظحو اقح مكيلع
 :نيتسلا ىدحإ كلذب اوسمتلاو اولتاق سانلا اهيأ :ىدان ٣ .مكنم نعطلاو برضلا

 اعدو ، نوملسملا ىدانت مث .اهوظَح ميظعو ةمينغلا امإو ،امماوث ميظعو ةداهشلا اّمإ

 لك نم مجعلا مهيلع تلحو ،اولمحف مهنم فرصنا نم باثو ،أضعب مهضعب

 نوعماسلا عمسي مل أديدش الاتق اولتتقاو ،فويّسلاب اوبراضتو ،حاّمرلاب اونعاطتف ،ةيحان

 تقو نم ،ىحرجباو ىلتقلا مهنيب ترثكو ءامدلاب ناسرفلا تبضتخا قح هلثع

 ناروب ٢١٣/٢: يربطلا يفو ،ناروب ٣١٠: ص نادلبلا حوتف فو ،لوصألا يف اذك )١٦(

 .تخد

 ٣١١. ص يرذالبلل نادلبلا حوتف يفام تبثأو ،هبرهم لوصألا يف )١٧(

 - ٥٠



 ،برعلا رشعماي :ةثراح نب ىتثلا ىدانف .باجحلاب سمشلا تراوت نأ ىلإ لاوّرلا

 ءاسؤرلاو ءارمألا نم هعم ناك نمو يلجبلا هللا دبع نب ريرج ىدانو .ةنجلا لإ حاورلا

 ىلع اوم زاف ،تابث مجعلل نكي ملف ،ةدحاو ةلمح مجعلا ىلع اولمح مث ،ةيحان لك نم

 .ضيأ نوملسلا مهعبتو ،كانه اوفقوف ميلس ب ره لإ اوهتنا قح مههوجو

 هفيسب دلاجي ،هباحصأ مامأ فقوف مهسيئر نارهم جرخو ،أاديدش ًالاتق مهولتاقف

 :لوقي وهو نابيشلا ةثراح نب نثما هيلع لمحف امدق
 مَدقَ كرتعملا اهثآاي

 مذخم لصتب كبراضا تبثاو

 مّسَصُم لطب مرقل تا
 ""مجمًّجيي م نرقلا هاعد اذإ

 مَيَّضلا يشم لثم هيلإ يشع

 ابنف ،فيّسلاب هتماه ىلع نارهم هبرضف ،هبحاص ىلع امهنم دحاو لك لمح مث
 ىللإ مجعلا ترظن اّملف .اتيم طقسف ،هبكنم ىلع نثلا هبرضو ،ةضيّبلا نع فيسلا

 نب هللا دبع مهعبئاف مههوجو ىلع اومزهناف ،©بعّرلا مهولق يق هللا ىقلأ ًاليتق مهسيئر

 ملف ، برعلا نم لجر فلأ ءاه يف ،(ةثراح نب نثملاو) ،ليخلا ديز نب ةورعو ،ميلُس
 يي اوراصف لجر فالآ ةثالث ءاهز مجعلا نم اوعطقف ،اهريغ الو ةمينغ ىلع اوجّرعي

 تابو .نئادملاب اوقل تح ديدشلا ضكرلاب مجعلا ةيقب ىضمو ،۔ىراسأ مهيديأ

 نم مجعلل ناك ام ىلع اولوتسا دقو مهالتق نونفديو تاحارخلا نوبصعي نوملسلا

 :يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز نب ةورع لوقي كلذ يقو .داوسو لام
 انادمه سيقلا دبع دعب تلدب ذإ انازحأ ىحلا راد ةورُغل تجاه

 ىعد اذإ :لوصألا ةياورو .مجحأ :رمألا نع مجمج لاتقلاو ةعاجشلا يف ئفاكملا :نرقلا )١٨(

 . هبأ امك هتحلصأن ةياورلا هذ زج رلا نزو ميقتسي الو امجح م نرقلا

- ٥.٥ 



 انابكرو الاجر موقلا لقف مه لويخلاب نێثلا راس ةادغ

 انادحوو ىم ُمهدابأ ىح لهم ىلع نارهم دانجأل امس

 "“اناَّتَع ثيل نم عجشأ نارهم

 ىضم قارعلاب اريمأ تيأر نإ ام

 هزراب موي نێثلا ريمألا نإ

 يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةعقولا هذه يف ناك ريمألا نأ ةيناميلا رئاسو ةليجب معزتف

 . "")نابيشلا ةثراح نب نثملا ناك لب :ةعيبر تلاقو

 حتفلاب ىرشُبلاو يلجبلا هللا دبع نب ريرج ةلاسرب يلجبلا ريهز نب عيبس درو الو

 نولوقي سانلا لعج ، "نارهم لتقبو ،هدي ىلع للا حتف امب ،باطخلا نب رمع لل
 ربكف .اليه بهذلا نوليهُي ةليحب تكرت :لاق ؟ميبس اي كءارو تكرت ام :عيبسل

 ىلع سانلا ضّرحو ،لا دمحو ،أرارم كلا هجر ،باطخلا نب رمع ربكو .سانلا
 :َئلجبلا ورمع نب ديبع لوقي كلذ يقو .يلجبلا هللا دبع نب ريرجب قاحللا

 مهب تلأس ن ١ يم وق ةليجب مكلت

 نع ةس داقلا موي عمجب ١ لئ اسف

 اهبئاتك ا وق ال دق ةليجبل ايو

 انارهم عمج اوُضفو دايجلا اوداق

 نانيع كومريلا دهش نمو يموق

 اناسرفو اليس مب ليسي الجر

 اناطيشف اناطيش رئاود اموي مم نيكرشملا عمج ةلا مزهف

 رابخأ دنع ةاصقتسم اهحرشب انيتأ دقو ةيسداقلا ةعقو نارهم ةعقو رثأ ىلع ناك مث

 .باتكلا اذه يق ديبز ركذ دنع ،جحذم باسنأ يف ،برك يدعم نب ورمع

 داًرَق دحأ ناكو فللا دبع نب ريرج نب ريشب :يلجبلا هللا دبع نب ريرج دلو نمو

 ،لزان مه لزن اذإ ،رْئسَق نب ريذن نب ىصفأ دلو ناكو .ةقرازألا برح يف لهل

 ماقأ ام مهلاومأ نم هوُن امو هتنامأ نوضري لجر لإ هوعفدو هوبسحف هلام لإ اودمع

 .دوسألا هيف رثكت ةفوكلا برق عضوم :ناقفخ )١٩(

 ۔١٣ ٠ نادلبلا حوتف ي اهربخ و ةليخلا مويو نارهم مويب ةعقولا هذه فرعت )٢٠(

 .نارهم :باوصلاو ،نابزرملا :لوصألا يف )٢١(
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 اوبلط لتق نإو ،هوَدَو تام نإف .هعم اولحرو ،هلام هيلإ اودر نعظ اذإف ،مهرهظأ نيب

 :مراثخلا نب ورمع لوقي كلذ يفف .هنمأب هوقحلأ ملس نإف ،همدب

 ليلد ىصفأ ىلع هتبرعل نإف ًابرتقم ناك نم ال

 ليلقلا مهراوج يف يرثيو هانغ ىلع يلا نونيعي

 نب ةيواعم نب ريهز نب يؤل نب ورمع نب بعك :ةليجب نب ثوغلا نب سمحأ نمو

 ،ثراخلا نب فوع مزاح يبأ مساو ،هيقفلا مزاح يبأ نب سيق :مهنمو .سمحأ نب ملسأ

 ،ثآحلا دياع نب سيق همساو ،لباك وبأ :مهنمو .سمحأ نب ملسأ نب ةيواعم دلو نم

 نب لبش همساو ضليفطلا وبأ :مهنمو .ثدحلا باهش نب قراط :مهنمو .ةبحص هلو

 ذم تريغ ام :لاق هنأ هنع يورو ،ةّيسداقلا دهشو ،ةبلعث نب ةيجان يبأ نب فوع

 رظتنأ الإ سلج يف تسلج الو ،تيب بر تنك ذم الخ ام ،ةيد بلط يف تملسأ

 ي تيبلا لهأ بهذم لخدأ يذلا نيسلا نب يلع :مهنمو .ةجاح يل نوكت وأ هرابخأ

 الو ،َءيعيش :لاقي ال هنإ تح .بهذلا فرعي هبو ، “"سوُسلا ىلإ ىهتناو ،بزغلا

 ناكو ،هرصع يف سانلا ءاملع دحأ نم ناك ،يولع الإ بهذلا اذه ىلوت نمل لاقي

 .اه هدلوو ليغ ""ةعرَدب لتقو ،تيبلا لهأ لاجر نع ةياورلا ريثك مولعلا يف أنتفتم

 .زمره هحاو ،قوأ يبأ نباو ،كلام نب سنأ نع ثحلا دلاخ وبأ :سمحأ يلاوم نمو

 هلا ةرامع نب ةيواعم :مهنم .نهذ ونب ةليحب نب ةعيزح نب نآلو دلو :مهنمو

 .دادق نب رماع نب دياع :مهنمو .ريبج نب ديعسو "") ليفطلا يأ نع ثدح ثحلا

 .يدياعلا ةبتع نب كلام :مهنمو

 نب دعس نب بيبح نب ميها ربإ نب بوقعي هعساو يضاقلا فسوي وبأ :مهنمو

 .ةلقرط اهتنيدم ىصقألا سوسلاو ، ةجنط اهتنيدم برغلاب ةروك :سوسلا )٢٢(

 .(توقاي) .ةساملجس نم ةبيرق ابونج برغلاب ةريغص ةنيدم :ةعرد )٢٣(

 لوسرلا نع ىور ،اهاسرف دحأو ةنانك رعاش ،نانكلا ةلثاو نب رماع وه ليفطلا وبأ )٢٤(

 .ه٠٠١ ةنس يفوت .هعئاقو ضعب يف بلاط يبأ نب يلع ةيار لمحو ثيداحألا نم ةفئاط
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 لومم نب كلام راصنأ يف هدادعو ،دحأ موي رغصتسا ةتبح نب دعس ناكو ، “"ةتبح

 .ثدحلا

 لوأ ناك امنإو ،ىتوملا ييحي هنأو ،هلإ هنأ ىعدا يذلا ديعس نب ةريغملا :ةليجب نمو

 هربخ غلبو .ةيحلإلا ىعةا مث ،ةّوبنلا ىعداو مهتمامإ ركنأ مث ،۔دمحع لآ ةوعدب وعدي همايق

 .كسفن يحأ :[هل] لاقو ،بلُصف هب رمأف ،ىتوملا يحي هنأ يرسقلا هللا دبع نب دلاخ

 .مويلا ىلإ ةيريغلا : نومسي مهو ،ةفئاط هتعبتو :لاق

 اذإ تناك .ةجراخ مأ حاكن نم عرسأ :لثملا ام برضي قلا ةجراخ مأ :ةليحب نمو

 ءايحأ نم اح نيرشعو فّن ف تدلو دقو .حكن :تلاق .بطخ :لجرلا اه لاق

 .برعلا

 :كلذ يف قرزألا لاقف ،رماع ب ىلع معثخ ناعأ يذلا شقرُم :مهنمو

 نم “"نيتَهلاب رقرق امو فيرغلاب راص امو ينا
 ےک

 ب رس

 .روزألا نب نايفس :مهنمو .ريطلا نم هريغو شحرولا رقب عمج :برسلا :لاق

 .هللا لع ن؛ب ىصفا :مهنمو

 دعس نب سينخ نب ميهاربإ نب بوقعي ٤٠٥/١: يلكلا نبا يف هبسنو ،يضاقلا فسوي وبأ )٢٥(

 نب دعس هل لاقيف ،سوألا نم ةتبح همأو ريب نب دعس نب ةمحُس نب ... ةيواعم نب ريجب نبا

 لوأ وهو ،دادغبب ءاضقلا يلو ،ةفينح يبأ يمزالم نمو ،ثيدحلا ظافح نم فسوي وبأ ناك.ةتعج

 .ه ١٨٢ ةنس يوت .ةاضقلا يضاق يعد نم

 .يداولا ابناج :ناتهلجلاو ،فيرحت وهو ،نيتلهجلا :لوصألا يف )٢٦(

- ٨ ٥٠ _ 



 :دلوف ثوغلا نب دزألا يخأ ،ثوَعلا نب ورمع نب شارإ نب راغأ نب معثخ امأف

 ةعب را سرفع دلوف كفلخ نب ""”سرفع معثخ نب فلح دلوو ،معثخ نب ("""زفلح

 :مهو طهر ةعبرأ نارهش دلوف . "/يوالو ،ةعيبرو ،"“سهانو ،نارهَش :مهو طهر

 .نارهش ونب ،ورمعو ةيمحمو ،ثلللا عزف :هل لاقيو ،ع فلاو ،نارهش نب بهو

/ , 

 نب بهو نب رشب دلوو ،""ةمابأو ،برجأو ، "ارشب :ةثالث نارهش نب بهو دلوف

 ،ارماع :ةيواعم دلوف ،ةيواعم :ديز دلوف اديز :كلام دلوف ، رشب نب كلام ،نارهش

 لهأ مه ةفاحق ونبو ،ةفاحق :رماع دلوو ،ارماعو ادح ةعيبر دلوف ،ةعيبر :رماع دلوف

 نب ةلضن نب يشحو نب ثعلئثع :مهنمو .ددعلا مهيفو ،معثخ ي دًدوُسلاو فرشلا تيب

 نب سرفع نب نارهش نب بهو نب رشب نب كلام نب ديز نب ةعيبر نب رماع نب ةفاحق

 نادىه معثخ تمزه ثيح ، رعاشلا هل لوقي يذلا وهو .راغأ نب معثخ نب فلح

 : سرفع ذئموي مهسيئر ناكو ،ێع. اجحذمو

 ً ة و

 اهديدع ريثك باسنأ ةنيرق اهطسو لذلا لخدي ال ةموثرجو

 اهديج رصيقألا ءانبأو هونب ثعثَع سراوف اهيف ةململم

 ةطوقنملا ريغ ءاحلاب ٣٩٠ مزح نبا اهطبض دقو ،فيحصت وهو ،فلخ :لوصألا يف )٢٧(

 ٤١٠/١. يلكلا نبا ف كلذك يهو ،ةمومضم

 )٢٨( يلكلا نبا ام تبثأو ،فيرحت وهو ،سيق زع :لوصألا يف ٤١٠/١ مزح نباو ٣٩٠

 قاقتشالاو ٥٢٠.

 .مزح نباو يلكلا نبا رظنا ،فيحصت وهو ،شهان :لوصألا ف )٢٩(

 :مه ٣٩٠ مزح نبا ق سرفع ءانبأو .قاقتشالاو مزح نباو يلكلا نبا ق يوالل ركذ ال )٣٠(

 ،سرفع نب فيشخو ،سرفع نب سهيون ٤١٠/١: يلكلا نبا دازو .ێينخلاو ،نارهشو ،سمهان

 .سرفع نب دوك و

 .رشب ٣٩١: مزح نبا و رسن ٤١١/١ يلكلا نبا فو ،فرشي :لوصألا يف )٣١(

 )٣٢( يلكلا نبا نم تبثلاو ةبات وأ ةبان :لوصألا ف ٤١٠/١.

- ٥.٨ 



 :مهنم ناكو ،كينحلاو ةيواعمو ،اماح :معثخ نب فلح نب سرفع نب يوال دلوو

 نب دعم نب ورمع نب كردُم نب سأ :نطبلا اذه نمو .للا ميت انبا رماعو "”ةحيلط

 سرفع نب ةعيبر نب بلكأ نب رشبم نب هللا ميت نب رماع نب ةثراح نب كيتع نب فوع
 لوقي هيفو ،"؛يدعّسلا ةكلُسلا نب كيلسلا لتق يذلا وهو معثخ نب فلح نب - . ٣ ت - د 6 د 2 ُ ّ 2 ١

 1 )٣٥(.

 اعًبرأو كاذ دعب اماع نيسمخو ًالاس ةديما شاع دق رملا اذإ

 اعشعشتي نأو ىلبي نأ كشوأف هلح دعب نم شيعلا م لبت

 اعضخأ بدحأ لادلا لثمك راصو ادنلا عمسي ملف ندألا هب ىدانو

 اعجضَم دهلا حربيال ايواث ىقل هيري سيل تيبلا رعق ةنيهر

 "`اعي ءار وأ نينرقلا اذ بعصلا ىأر امنأك قح تام نمع ربخي

 : رماع ونب هب تقدحأ نح لوقي يذلا نارمح :مهنمو

 م ح ُ ُ ٤
 ارح الا توما ال مسقا

 اَرُم ائيش توملا تيأر نإو
 اَرَعُأ وأ عدأ نأ فاحأ ّ ح م ٤ ۔ ۔\۔ ه ء . .

 ء ُ . ١

 نب ىليل وبا :مهنمو .رصيقا نب بهو نب رباج نب هللا لبع نب نامعنلا :معثخ نمو

 كلام :مهنمو ."فئاطلا موي بلاط يبأ نب يلع هلتق رصيقأ نب ناجرذح نب ةيمحُم

 .هحيلص :(ج) و (ب) يو (أر ف اذك )٣٣(

 هتمجرتو ،ميمت نب دعس ينب نم وهو ،يلهاجلا رصعلا يف كيلاعصلا نم ةكلسلا نب كيلسلا )٣٤(

 ٤/٢٠ ٣٧. ناغألا يف هلتقم رابخأو

 .كيلسلا لتاق سنأ وه لئاقلاو ،سوأ :لوصألا ف )٣٥(

 .هقرافيال :هيري سيل .ةنس ةئملا ىلع قلطي ظفل :ةدينملا )٣٦(

 نثو نب ةيمحم نب ىليل وبأ وهو ،نثو :مهنمو ٤١٧/١: دعم بسن يفو ٥٢٢. قاقتشالا )٣٧(
 ٠ ن اج ر لح نب



 نب رماع نب ةفاحق نب كلام نب رصيقألا نب بهو نب حرس نب نانس نب هللا دبع نبا

 نب سرفع نب نارهش نب بهو نب رشب نب كلام نب ديز نب ةيواعم نب رماع نب ةعيبر

 :مهنمو .ءاول نوعبرأ "هربق ىلع رسك ضقيواعم مايأ فئاوصلا يلو ،معثخ نب فلُح
 نب مرك :مهنمو .فسوي نب جاجحلا نمز مالسإلا يق اسراف ناك ،ةثراح نب جاجحلا

 ءارذع جرع يدع نب رجُح عم لتق ،كلام نب ةّيزغ نب بعك نب هللا دبع نب فيفع
 : هللا لوسر ىخآ يذلا وهو ةيالولا ىلع ...هللا دبع ةحور وبأ :مهنمو . هربق اهيفو

 يمعثخلا بيبح نب ليفن :مهنمو .ةو هللا لوسر نذؤم ةماح نب لالب نبو هنيب

 هللا تيب نع هدصيو هلتاقيل ،ليفلا بحاص ةشبحلا شيج ريمأ ةهربأ ىلع جرخ يذلا

 نيتليبق ىلع ناكو ،ةبعكلا مده دارأ نيح ،ةهربأ لاتقل جرخ ال ،ليفُن ناكو مارحلا

 بيبح نب ليفن ةهربأ مزهف كاديدش الاتق اولتتقا اوقتلا اًملف .سهانو نارهش :معثخ نم

 اًملف .برعلا ضرأب كليلد انأف ،لتقتال :لاقف ةهربأ هر نأف اريسأ ذخأو يمعثلا

 نم اليف لح ةهربأ ناكو ليف 7 كافوخد ديري حبصأو ةكم برق ةه ربأ لصو

 عجراو _ ليفلا مسا وهو - “ دومح كربأ : لاقف هنذأب ذخأو ليفلا لإ ليفن ىتأف - هقاثو

 جرخ مث ءا[ليفلا كربف] ،هنذأ لسرأ مث .مارحلا هللا دالب يف كلإف تئج ثيح نم ًادشار

 اوبرضف ،شعي ملف ،ةكم وخ يضميل ليفلا اوضهنتساو .لبحلا ي دعص تح دتشي ليفن

 وخ هوهَجو ش ،لورهي لعجف ،نميلا لإ اعجار هودرف ،لأف "نيزر بطلاب هسأر

 فئاوصلا يلو هنأ هيفو ٤١٥/١، نميلاو دعم بسن نم باوصلاو .هزتك :لوصألا يف )٣٨(

 ي مورلا دالب هوزغ يربطلا ركذ دقو ،كلملا دبع نب ناميلس نمز ىلإ كلملا دبعو ديزيو ةيواعم
 ٣٢٢/٥. و ٣٠٩/٥

 ةياور فلاخيام ٤٢٢/١ نميلاو دعم بسن يق .ةيالولا ىلعو هللا دبع نيب طقس لوصألا يف )٣٩(

 نب كلام نب بعص نب كلام نب ثراحلا نب ةعيبر نب نكس وهو ةيور وبأ :مهنمو :هيفف فنصلا

 لالب نيبو هنيب ىحآف اق هللا لوسر ىلع دفو ،عزفلا نب منغ نب بعص نب هللا سنأ نب مشج

 ،يشبحل ا لالبب فرعو مالسإلا لإ نبقباسلا دحأ حابر نب لالب وه لالبو .ةيولألا دقع نيح

 .ه ٢٠ ةنس قشمدب يفوت ، 8 هللا لوسر عم اهلك دهاشملا دهش

 )٤٠( يربطلا نم ةفاضإ ١٣٥/٢.

 .برعم يسراف ،جرسلا سأف :نيزربطلا )٤١(

- ٥١١ - 



 اريط رحبلا نم مهيلع هللا لسرأف .شب ملف ةكم لإ هوهَجوو ،كلذ لثم لعفف ماشلا
 يف رجح ،اهلمحي راجحأ ةثالث اهنم ريط لك عم ،اهنم رغصأ وأ فيطاطخلا لاثمأ

 مهنم أدحأ برضتال تناكو .سلعلاو صّسحلا لثم يف ،هيلجر يف نيرجحو ،هراقنم

 عم سبال وهو ،مهنم سرافلا ىلع رجحلا ىقلأ اذإ رئاطلا ناك :ليقو .كله الإ

 .تباصأ مهلك سيلو ،ليبابألا ريطلاب هللا مهدابأف .ضرألا ىلإ رجحلا هذفني سرفلا
 ىلع مهڵلديل ،ليفُن نع نولأسيو۔هنم اوؤاج يذلا قيرطلا نوبلطي ،نيبراه اوجرخو
 :لوقي أشنأ ،مه هللا عنصام ىأر ال ،ليفن لاقف .نميلا ضرأ ىلإ قيرطلا

 انيع حابصإلا عم مكانمعُئ انيًدراي كلامج يدو الأ

 انيأرام بّصحلا بنج ىدل هيرت نلو ،تيأر ول كنإف

 انيب تافام ىلع يسأت م و يرمأ تدمحو ترذعل اذإ

 "انيلع ىقل ةراجح تفخو اريط ترصبأ ذإ ةلا تدج

 ء ّ

 يلع نأك ليفن نع لأسي موقلا لكو
 :مهنمو .'''”كلام دبع نب كلام وهو ةةكلُسلا نب كيلس "راجأ يذلا معثخ نمو

 . م

 انيد شوبحأالل

 نب سيمُع تنب ءامسأ :مهنمو .ارهش معثخ و رماع نيب دقع يذلا وهو ،رباج نب ريهز

 نب رماع نب ةعيبر نب رماع نب ةفاحق نب كلام نب برد نب مُيَت نب ثراحلا نب دعم

 نب رشب :مهنمو ۔''"سرفع نب نارهش نب بهو نب رشب نب كلام نب ديز نب ةيواعم

 .هض ،باّطخلا نب رمع لإ بتك يذلا وهو ،ةفوكلاب رشب ةنابج بحاص ةعيبر
 ريمأ يلع صاقو نب دعسو يقان ةّيسداقللا بابب تخأ

 .انيلع ىقلت ىرت راجحأب :(ج) و (ب) يف ناثلا رطشلا ةياورو (أر ف اذك )٤٢(

 .(ج) و (ب) يام باوصلاو أطخ وهو ،لتق يذلا (أار ي )٤٣(
 نم ةواتأ هيطعي كيلسلا ناكو ،يمعثخلا كليوُم نب كلملا دبع ٣٨٧/٢٠: اغألا يف )٤٤(

 .كردم نب سنأ وه كيلسلا لتق يذلاو .معثخ دالب زواجتيف ،هريجي نأ ىلع همئانغ

 .بعك ٤١٢/١: يلكلا نبا يف )٤٥(

 قيدصلا ركب وبأ اهيلع فلخ مث ...بلاط يبأ نب رفعج اهجوزت ٤١٢/١: يلكلا نبا ف )٤٦(

 .بلطلا دبع نب ةزمح اهجوزت سيمع تنب ىملس اهتخأو

 - - ٥١٢



 ةنيَمُدلاو ،“"هللا ديبع نب هللا دبع وهو ،رعاشلا يمعثخلا ةنيمألا نبا :مهئارعش نمو

 :هَّمع ةنبا ف هرعش دّيج نمو .اهيلإ بسن أ مسا

 مح نيتَهلاب اطقلا نوجو ىلا جد ينفلك يلا تنأو
 ميقس وهف بلقلا حرق تحزًرقو ةزازح يلق تعطق ييلا تنأو

 ميظك د ودُصلا ناد ىضرلا ديعب مهلكو يموق تظنفحأ قلا تنأو

 :همع ةنبا هيلع تّدرف

 ُولَي كيف ناك نَم يب تشأو تدعوام نّتفلخأ يذلا تنأو

 ميلس تنأو ىمرأ اضَّرغ محل ينتكرت قح سانلل يتزربأو

 ")ولك ةاشلا لوق نم يمسجب ادب دق مسحلا ملكي ًألوق نأ ولف

 .ثوغلا نب ورمع يب باسنأ تضقنا

 ٭ ٭ ٧

 .خافنلا بتار دمحأ قيقحت ،هناويد ةمدقم يفام تبثأو فلا دبع نب هللا دبع :لوصألا يف )٤٧(

 )٤٨( ص ناويدلا ةياور تبثأو ،ميقس :ناكم ميلكو ،ةزازح ناكم ،ةرارح :لوصألا يف 6٤٢

 .تحًّرق :ناكم تفَّرق :ناويدلا ةياورو

 .ناويدلا نم باوصلاو ،ىضرلا دبعل :لوصألا ةياور )٤٩(
 تيبلا ءاج ناويدلا يفف ،ثلاثلا تيبلا ف طلخ همع ةنباو ةنيمدلا نبا تايبأ ةياور يف )٥٠(

 همع ةنبا تايبأ نم ثلاثلا تيبلا هناكم ءاجو ،همع ةنبا تايبأ يف اثلاث ةنيمدلا نبا لوق نم ثلاثلا

 .قايسلا بساني يذلا باوصلا تبثأو ،ةنيمدلا نبا تايبأ يي اثلاث

- ٥١٣ - 



 دزألا راشتنا ركذ

 مهيف ءاجامو محباسنأو هدلوو

 نب ديز نب كلام نب تبت نب ثوَّقلا نب م"أرد همساف - دسألا لاقيو - دَألا امأف

 وهو ،اهلك دزألا لئابق عاّمُج هيلإو .ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب نالهك
 .مهلصأو مهوبأ

 نم دسألا قاقتشاو .اولاق امك نيس يارلا نم لدبت برعلاو دحاو دسألاو دزألا

 لخد نا)) :عرز مأ ثيدح قو .دسألاب هبشت اذإ ادسأ دَسأي لجرلا دسأ :مرق

 اذإ دسألابو ،هسُعاَنتو هلفاغتل ،لخد اذإ دهفلاب هبشت يأ . (ندسُأ جرخ نإو دهف

 .هتدش و هظقيتل جرخ

 دزألا لئاضف

 ُموقلا م َمعن)) : : & ينلا لاق :لاق ةريره يبأ نع دانسإب ءاقرزلا يبأ نب ديز انثدح

 لاق :لاق ةبالق يبأ نع دانسإبو ،©&(مهولق ةيقن مهئادبأ ةرخف مههاوفأ ةبيط ،دزألا

 يف لصأ هل نكي مل نم ،مهنم انأو يتنم مه ،نولغيالو “"نوميخيال دزألا) :ةؤ ينلا

 :لاق ىميمتلا دوعسم نب عيكو نعو .((برعلا لصأ مهنإف ،دزألاب قحليلف برعلا

 دزألا ي ةنامألارر :ة هللا لوسر لاق :لوقي هتعمسف ،نايفس يبأ نب ةيواعم ترضح

 ةبلاعثلا نم لاجر هرضح هنا كلام نب سنأ نعو .((ًُ”مه اونيعتساف .توم رضحو

 نميلاو دعم بسن يقو ،ددأ ٣٣٠: مزح نبا ةرهمج يفو ،فيرحت وهو ،رذ :لوصألا يف )٥١(

 .يلكلا نبا ي ءاجام تبثأ دقو ءادر لثم عارد ٥٧: ص يزغلا ريزولل سانيإلا قو ارد ٢/٢:

 .ميخي ماخ :لعفلاو نوصكنيالو نونبجيال :نوميخيال )٥٢(

 معن)) :لاًّمُعلا زنك يفف ،ثيدحلا بتك يقس ةفلتخ ديناسأو تارابعب ثيداحألا هذه تدرو )٥٣(

 مقر ثيدحلا) .((مهنم انأو نم مه نولغيالو لاتقلا ف نوّرفيال ،نويرعشألاو ،دزألا يحلا

 هدزألاب ًابحرم)) :اضيأ هيفو .ةنايخلا وهو لولغلا نم :نولغي :(يرعشألا رماع يأ نع ٢٣

 (روربماي مك راعش ،ةنامأ مهمظعأو هاوفأ مهبيطأر ،ابولق مهعجشأو اهوجو سانلا نسحأ

 .يذمرتلل بقانلا باتك يف ىرخأ ثيداحأو ،سابع نبا نع ٣٣٩٨١ مقر ثيدحلا

- ٥١٤ 



 .دزألا نم :لاقف ؟نالجرلا ناذ نم ،ةزمح ابأاي :ىميمتلا لاقف .دزألا نم نالجرو

 ةقباس يأو :كلام نب سنأ لاقف .مم ةقباسال هلأ الإ مألا ىحلا معن :ىميمتلا لاقف

 انهاه ناك ول هللاو امأ ،امكموق نع اعفدا :ام لاق مث ؟مهنم راصنألا نأ نم لضفأ

 .امهموق نع اعفدل نارهرلا ةلاضف نب هللا دبع وأ آ دومع نب ديمحلا دبع

 ناع نب نامثع ىلع مدق :لاق يثيللا خلاص نب ىجي نع سيردإ نب هللا دبع نعو

 نم ةعامج يف ،نميلاب ناليج امهو ،جيدخو جحذم نم ،يسنعلا ةبارع نب فافخ

 لوسر تعمس مكب ابحرم :لاقو ماشلاب مهقحلأو ،ءاطعلا نامثع مل ضرفف ،امهموق

 اميف ةوسقلاو ءافجلاو ،ناطحق يف ةرئاد ناميإلا ىحرو نامي ناميإلا :لوقي ظ ل

 سأر ريمح .نيملسللا ةدامو ،نيدلا دوُمَعو مالسإلا مئاعد نميلا لهأ ،ناندع دلو

 اهُئمُجمُج دزألاو ،اهُمَصلعو اهُنماه جحذم ۔اهُمانَسو اهاسل ةدنكو كاهبأنو برعلا

 .اهراغو اهتورذ نادٌّمَهو ،اهلهاكو
 ةدنك ةدنكو ،برعلا بابرأ ريمحو ،كولملا بابرأ ناسغ نزام :لاقي ناكو

 ىمستو ،سأبلا دسأ دزألاو ،ليخلا سالحأ نادمّهو ،ناعّطلا جحذم جحذّمو ،كولللا

 .ةّينسلا ىمستو كلا دمأ :اضيأ

 دزألا دلو ركذ

 ،ناّسغ وهو نزامو هدلو ربكأ ناكو ارصن :رفن ةعبس ثوغلا نب دزألا دلوف

 فلا دبعو ،أرّسَعو دزألا دلو ربكأ وه أنزام نإ :اوور نيذلا لاقو ناسغ عومُج هيلإو
 ةيناث دلو :لاقيو .ةعبس ءالؤهف ،““”بويهألاو ،ءارلاب رادق :لاقيو ادالقو ،َونلاو

 .دزألا نب كلام :مهنماث مساو

 دزألا نب ورمع دلو
 ،ورمع نب ؤ"قيّصلاو ،ورمع نب دعس :الجر رشع َدحأ دلوف دزألا نب ورمع امأف

 .دزألا نم ، نارهز نب رصن نب نم ،ورمع نب سمش نب ةلّوُعَم ێب نم :يلوعملا )٥٤(

 .ءابلاب ،بربهألا :رداصلا ضعب ق تطبض ) ٥٥)

 ٣٧٥. مزح نبا نم باوصلاو قيضلا :لوصألا ف )٥٦(

- ٥0١٥ 



 نامرَعو ورمع نب ةيوامو .جحذم يق لخد ،ورمع نب رباجو ،سيقلا دبع يث الخد

 نينطب ،ورمع نب علأو ،ورمع نب “"ةنَجدُجو ،مهبسن ىلع نامعب نينطب ،ورمع نبا

 ىلع ماشلاب امهو ،ورمع نب رجاهُمو ،ورمع نب ركشيو ،امهبسن ىلع زاجحلاب
 رشع دحأ ءالؤهف .ناسغ يف الخد ،سيقلا ؤرماو ،ورمع نب ةعيبرو ،امهبسن

 .الجر
 .ؤ“نالعف :نامرعو

 دزألا نب ونلا دلو

 :موق نم وأ نارطقلاب هتيلط اذإ انه هؤنهأ ريعبلا تأنه :موق نم ونلا قاقتشاو

 نم لثمو .هتيطعأ اذإ ،ائينه هؤنهأ لجرلا تأنه نمو ،ةعاس يأ ليللا نم نهوم

 :رعاشلا لاق ،يطعت يأ ،ءئهل ئناه تيعس امإر) :ملاثمأ

 محاوسلا حالسلا يذ كامسلا ياوس مهيلع ناعأ تقح ُمهانأنَه

 . نانطب ،قريو ،ىهوعو
 :لاقيو ،ههبشأ اذإ ;عيشلا نم ءيشلا هابتشا وهو ،هيوعتلا نم هقاقتشا :ىهوَعو

 اذإ مهئوفرو موقلا تيقر :مهلوق نم ،لَعفَي :ىقرو .هب ماقأ اذإ ،ناكللاب هّرع
 : رعاشلا لاق .مهُئُكَس

 :)ه مه هوجولا تركنأو تلقف غَرث م دليوُخاي اولاقو ينوفَر

 )٥٧( مزح نبا نم باوصلاو ،فيرحت وهو ،ةمح دح :لوصألا يف  0٣٧٥يلكلا نباو 6١٨٩/٢

 رسكب دعم بسن يف تطبضو ةيناثلا حتفو ىلوألا ميحجلا مضب مزح نبا ف ةنجدج تطبض دقو

 .ةيناثلا حتفو لوألا ميجلا

 امهيف ركذي ملو ١٨٩. دعم بسنو ٣٧٥، مزح نبا نم باوصلاو ،ةعص :(ب) و (أار ف )٥٨(

 .رباجو رجاهمو ركشي امهيف ركذي ملف ،دزألا نب ورمع ءانبأ نم ةينامث الإ

 .فنصلا هركذي مل ليصفت هيفو ٤٨٩، قاقتشالا )٥٩(

 )٦٠( قاقتشالا ٤٨٨.

- ٥١٦ - 



 :رعاشلا لاق . "”[يعارلا :َيْفرَيلاو]

 ""موكشم ليللا داوس يف َلهوََتُس مَنع نع مان يفي هنأك
 ،هقرخ تمأل اذإ ،أفَر بوثلا تأفرو .تيفرأو تأفرأ .ًءافرإ ةنيفسلا تأفرأو

 . ""ءابظلا نبل :ًيرألاو نينبلاو ماثتلالاب يأ نينبلاو ءافلاب :كلْمّملل مهلوقو .زومهم

 ضونها نب ركشيو حونلا نب ناماو ،ونما نب نوما :رفن ةتس دزألا نب "وا دلوو

 ."ونهلا نب ةلاوحو ،ونملا نب بقعو ،ونحلا نب رجحو

 نبا دزألا نب ونهلا نب نوا دلوف .ونهلا نب ناما دلو نم ا ينلا ًابيعش نإ لاقيو
 الخ ام زاجحلاب نوما نب لكّن دلو عيمجف .نوجلا نب لكنو ، نوهلا نب بدلا :ثوغلا

 نب بدلا وه نامُكب يذلا بدلا نأو زاجحلاب مه لب :لاقيو ،نامكب مشإف ،بذدَلا

 دلوو .ريثك مهنم ةارسلابو ،ليلق مهنم ًأضيأ نامُمبو ،سمَّش نب دايز همساو ،سمش

 . ""رحلا ب ،سوألاو ،رهشو ،نايدلاو ،ةلايرو ،ةنيهجو ،ةعيبر :ونا نب رجحلا

 زيزعلا دبع نب ةيمحم ب دج دايحلا نب ةمقلع :رجح نب سوألا نمف

 دزألا نب هللا دبع دلو

 َكع وبأ وهو ،هللا دبع نب “”ناندعو للا دبع نب نرق :دزألا نب هللا دبع دلوو

 )٦١( قاقتشالا نم ةفاضإ ٤٨٨.

 )٦٢( :هيف هتياورو ،واود يبأ لإ بوسنم (لهو) ناسللا ف تيبلا

 بوؤذم ليللا داوس يف َلهوَُس منغ نع تاب فرَي هنأك

 )٦٣( قاقتشالا ٤٨٨.

 ةرهمجلا ف طبضو ١٨٩/٢، دعم بسنو ٤٨٧، قاقتشالا يف ءالا رسكب ونلا طبض )٦٤(

 ديزيو ،ىهوعو ،رًخْحلاو ،ةلاوَح :مه ١٨٨/٢ يلكلا نبا يف ونهلا دالوأو .ءالا حتفب ٥

 ىهوع طب انه فنصلا ركذي مل و ،فالتخا نيردصملا نيبو ،نوهلاو ،هكفأو ،مويو ،قريو ،ةنهدو
 ٤٨٧. قاقتشالا يف ديرد نبا امهركذو ،ونملا دلو نم امهو ،افنآ اهركذ هنأ عم قريو

 .ًابعكو رماعو ،سوألا :ونا نب رجحلا دلو ١٨٨/٢: نميلاو دعم بسن ي )٦٥(

 نب كع وبأ وهو :هلوق يهو هيلت لا ةرابعلا عم ميقتسيال اذهو ،رارسألا :لوصألا يف )٦٦(

 لإ اكع بسن نمف ،ناتليبق ،نرقو ،ناندع :دزألا نب هللا دبع دلو ٣٧٥: مزح نبا فو .ناندع

 نب هللا دبع دلو ٩/٢: نميلاو دعم بسن يقو ،دزألا نب هللا دبع نب ناندع نب كع :لاق نميلا

- ٥١٧ 



 :رعاشلا لوقي هيفو .دزألا لإ مهبسن نمل ،ناتليبق ،دزألا نب هللا دبع نب ناندع نبا

 د رطم لك اودرط ىح ناندعب اوبعالت نيذلا ناندع نب كعو

 نب َكع :لاقيو .دزألا نب رصن نب هللا دبع نب تبلا نب ناندع نب َكع ءالؤهف

 اذإ ،انُموي كلع :مهلوق نم امإ :ءايشأ نم َكع قاقتشاو .نالهك نب ديز نب ثوغلا

 . """ّكلَع مويو مرح دتشا

 نب دمح اج دهاشلا نب رماع :َكع نب دهاشلا دلوف ع نب دهاشلا :كع دلوف

 نالوث :مهنمو ،ةيواعم نب مثيحلا :مهنمو .ديشرلا مايأ برغملا لَو يذلا يكعلا لتاقم

 ،قفاغ مأ توم لعب ،كع مأب جوزت ناك هنأل ئ رعشألا بسن ف كع بسنو .ديه نب

 عم ةقرازألا برح مهصعب رصح دقو .هدحاو رادلا تراصف ،نيرعشألا لإ [بسنن]

 :لاقف .بلهلا

 اباضغ انك انت الولف انأ ءاقرو ابأ غلبأ الأ

 ابارض انم مكليح ثتقالل انافج ذإ بلهلا خيشلا ىلع

 دزألا نب بويهألا

 وهو سيق نب كاَحَضلا بويهألا نب سيق دلوف سيق دلوف دزألا نب برويهألا امأف

 هلو . "ةنس فلأ كلم هنأ سرفلا معزتو ،ةنس ةئامالث اهلك ضرألا كلم ،نيتّيلا وذ

 :تباث نب ناسح لوقي

 { .و ل س

 ملظلا حابصم دمحأ الخ ام اهلك ادعم يع اغلب

 مدقلا باحصأل رهلا رخا يقو رهدلا ل وأ ي اننأ

 مَحَلاو اعيمج سانلا برع ةبتح ابم كاحضلا كلم

 لإ اكع بسن نمف ،اكع :دزألا نب هللا دبع نب ناندع دلوف ،انرقو ،ناندعو ،ٹثراحلا :دزألا

 ٤٨٩. قاقتشالا :اضيأ رظناو .لوقي اذكه نميلا

 )٦٧( قاقتشالا ٤٨٩۔

 .قاهدزالا وهو ،بسارويب هنومسي سرفلاو ١٩٤/١، يربطلا ف كاحضلا ربخ )٦٨(

- ٥١٨ - 



 مأَشلا كالمأ ةنفَج ونبو مهكالمأ مل رصن ونبو

 مدقلا ق الا هريخ ال نح مهقافآ نم ملعي نم ريخ

 يذلا وه اذه سيل كاحضلا نإ :لاقيو . ““”ّجتحيو اهيف رختفي ةليوط ةديصق يي

 . ") ابصغ ةنيفس لك ذخأي كلم مهءارو ناكو :[هلوق ] لاعت هللا هركذ

 دزألا نب نزام بسن

 ناسغ وه دزألا نب نزامو .دزألا نب رصن وخأ ،دزألا نبا وهو ،ناّسُع وه نزامو

 ناك ءاع. ناسغ يًّمُس اغإو .اهلك ناسغ عاّمُج هيلإو ،بكرلا داز وهو ،كولملا وبأ

 نود ءاملا كلذ نولزتي هدلوو دزألا نب نزام ناكو .ناسغ :هل لاقي برأم يئَتجب هلزني

 دزألا نم لج رلا ناكو برأم يتنم مح ابرش ناك ءاملا كلذ نإ لاقيو مهيبأ ێب

 ناسغ هدلوو وه ىمسف اناسع ديرأ :لاق رمأل مهبلطي مهءاج اذإ مهريغو

 نب نزام دلو نم لزن نل مسا ناسغ لب :مهصعب لاقو .كلذب مهتيمست تًَرمتساو

 هب اوماقأو ةفخلاو ديدق نب ناسغ هل لاقي ءام ىلع ،مرَعلا ليس مهقرف نح دزألا

 لب :مهضعب لاقو .ةفحجلا نم بيرق كلسلاب وهو ناسغ ءاملا كلذب اوُمُسف نامز

 اولزن نيح هيلإ اوبسف .ماشلاب نزام دلو لوزن ناكم لوأ وهو ،ماشلاب ءام مسا وه

 تباث نب ناسح لوقي هيفو .ةقيقحلاب ءام مسا وهو ،مهفالتخا انركذ دقو .هلنع

 :يراصنألا

 "ناسغ الاو انيسن دزألا بحت رشعم انيف تلأس اَإ

 :اضيأ هلو

 "رضاحو داب لك نم انل يجأ { ًالزم لصألا يف ناك ءام ناسغو

 .اريثك أرعش ناسح لحن دقو ،(تافرع ديلو قيقحت) تباث نب ناسح ناويد تسيل تايألا هذه )٦٩(

 ٧٩. ةيآلا ،فهكلا ةروس )٧١٠(

 ١٣٠/١. تباث نب ناسح ناويد )٧١(

 .تافرع قيقحت ، ناسح ناويد يف سيل تيبلا اذه )٧٢(

 - 0١٩



 :يراصنألا كلام نب بعك لاقو

 لتثلار ورا مف يلقث مهو يلصا ناو
 ""اولعأ اذإ ضاخلا َفيدَّس مهفايضأل نولذبي مه

 لوطأل بسلا ركذ اذإ مهرع لني م مهمار نمف

 ضايبلا ي يذلا همامت .هولزن ءامل ناسغ ةنفج دلو ىمس اغإ :ديرد نب ركب وبأ لاق

 .جحذم باسنأ يف

 نب تُبَت نب ثوغلا نب دزألا نب بكرلا داز كولملا وبأ ناسغ وهو ،نزام دلوف

 ،نزام نب ةبلعث ،طهر ةعبرأ ناطحق نب برعي نب بّجشي نب ابس نب نالهك نب ديز

 نب ساحُنسحلا :هدلو نمف نزام نب ورمع امأف . "نزام نب يدعو ،نزام نب ورمعو

 نب بلا ونب :مهنمو ، نزام نب [ورمع نب] يدع نب ورمع نب فوع نب ركب

 ،نهاكلا حيطَّس :مهنم ناك) ،دزألا نب نزام نب ورمع نب يدع نب ةثراح نب يدع
 نب نزام نب ورمع نب يدع نب ةثراح نب يدع نب بئذ نب ةيواعم نب ةعيبر همساو

 ًاحيطَس كلذب يمسف ربكلا نم نطقلا ف حطس تح ًاليوط ارمع شاع . "دزألا

 هلأسف ،زيوربأ هيلإ لسرأ يذلا وهو ،زيوربأ ىرسك مايأ كردأو ،مرَعلا ليس يف دلوو
 يذلا ةخسن يو .ةنس ةئامثالث هرمع ناكو ،""ناذبوملا ايؤرو ،نارينلا دومخ نع

 :اهدرفمو اهظفل نم اش دحاو الو ،لماوجلا قونلا :ضاخملاو .مانسلا محش :فيدسلا )٧٣(

 ٣٣٠(. مزح نبا ةرهمج :رظنا) .نزام نب بعك وهو عبارلا نزام دلو فنصملا ركذي ل )٧٤(

 ،نزام نب ورمع :بسنلا قايس نم طقسأو ،فيحصت وهو ،شاخشخلا :لوصألا يف )٧٥(

 :لاقف هتيزمه يف ساحسحلا خب تباث نب ناسح ركذ دقو ٣٧٤. مزح نبا نم باوصلاو

 ءامسلاو سماورلا اهيقعت رفق ساحسحلا ييب نم رايد

 نب عيبر ٣٧٥: مزح نبا ةرهمج يف حيطس بسنو “(ج) و (ب) يف وهو (أ) يف طقاس نيسوقلا نيام )٧٦(

 ١٥/١. ةريسلا ي كلنكو ،نزام نب ورمع نب يدع نب ةثراح نب بئذلا نب يدع نب دوعسم نب ةعيبر

 يذلاف انه درو امع فلتخي وهو ،اهدعب امو ١٥/١ ماشه نبا ةريس يف نهاكلا حيطس ربخ )٧٧(

 .نميلا ةعبابت نم ،رصن نب ةعيبر وه هيتأيل حيطس لإ لسرأ
 - ٥٢٠



 مهو ،دزألا نب نزام نب ورمع نب ةثراح نب مرَص نب ورمع نب نارقش ونب :مهنمو

 .ماشلاب فارشأ

 امأف .ربكألا ليبقلا ىلإ اوبس ام الإ فرعت ام لق نوطب نزام نب ورمع ب يفو

 8رماعو ،سيقلا ؤرما طهر ةعبرأ هدلوو ،لولهُلا ةبلعث وهف دزألا نب نزام نب ةبلعث

 ةبلعث نب قيرطبلا وهو ،سيقلا ؤرما دلوف اعيمج ناسغ ي زرُكو رماعف .كلامو ،زركو

 دلوف .لولهُلا ةبلعث نب قيرطبلا سيقلا ئرما نب فيرطغلا ةثراح وهو الجر لولهُلا

 نب ءامّسلا ءام رماع :مهو طهر ةثالث قيرطبلا سيقلا ئرما نب فيرطغلا ةثراح

 لاع هنأل ءامسلا ءام رماع ىمسو .ةثراح نب يدعو ، "ةثراح نب مأوَتلاو ،ةثراح

 6ثيغلا وهو ،ءامّسلا ءام ماقم مهيلع ماقف ،نينس عبس تبدجأو تطحق ال برعلا

 ،ءامّسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع :نيلجر ءامسلا ءام رماع دلوف .ءامسلا ءام يمسف

 ءايقيرُم ورمع يَّمُس امنإو .هل بقع ال نارمعو .ءامّسلا ءام رماع نب نهاكلا نارمعو

 هسفن نع اهعزن ءاشعلا تقو ءاج اذإف ،اهسبليف ،ةّلُج موي لك يف ىتؤي ناك هنأل

 .دحاو موي ريغ بوث سبل ديعي ال ناك هنأل ،هريغ اهسبلي نأ ةهارك ،اهقّرمو

 هدلوو ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع بسن

 سيقلا ئرما نب فيرطغلا ةثراح نب ءامسلا ءام رماع نب ءايقيَرُم ورمع دلوف

 رشع ةثالث كولملا وبأ ناسغ وهو ، بكرلا داز نزام نب لولهبلا ةبلعث نب قيرطبلا

 امنإو .ءاقنعلا ةبلعث نبا جرزخلاو سوألا وبأ وهو ورمع نب ءاقنعلا ةبلعث :مهو الجر

 نب بعكو ،ناَّسغ كولم عاّمُج هيلإو ،ورمع نب ةنفَجو ؛هقنع لوطل ءاقنعلا يمس

 ثراحلا نب ةعافر نب ءايداع نب “٠[اي نب] لأومسلا :هدلو نم ظع وجلا لتاق ، ورمع

 نميلاو دعم بسنو 0٣٣١ مزح نبا ةرهمج نم باوصلاو ،ةثراح نب موملا (ج) و (أا) ق )٧٨(

 ٣/٢.

 ٣٧٢. مزح نباو ٤٣٦، قاقتشالا نم ةفاضإ )٧٩(
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 .ءافولا يف لثملا هب برضي يذلا كايقيرُم ورمع نب عوخجلا لتاق بعك نب ةبلعث نبا
 كلذكو ،برعلا هتبرعأف ليوشأ وهو ءاميت بحاص وهو ايدوهي لأومسلا ناكو

 وهو ،ةعازخو . "ةيبرعلا نم هتققتشا نإ ،ةلهسلا ضرألا :لأومسلاو .ءايداعو اح

 رانلاب بذع نم لوأ وهو ، “[فَّرع وهو ،ورمع نب ثراحلاو] ،ورمع نب ةثراح

 نب عذجو ،ورمع نب كلامو ،ورمع نب فوعو ،كيتعلا وبأ وهو ،ورمع نب نارمعو

 ؛“ّلثم تبهذف ، كاطعأ ام عذج نم ذُخ :لاقو مورلا كلم لتق يذلا وهو ،ورمع

 نب ةثراح وبأو ؛ % ينلا ىلع اودفو يذلا نارحب ةفقاسأ هدلو نمو ،ورمع نب لهو

 .ورمع نب ةعادوو ؛دارُم يف مهو ،ورمع نب لمحو ،ورمع

 :رعاشلا لاقو ،(نميلا ق مهبسنو) ،رماع نب ورمع نب درك :رماع نب ورمع دلو نمو

 “”رماع نب ورمع نب رك هنكلو سراف ءانبا نم ةركام كرمعل

 ةلملا يف ًرُدَعلا قوسو ،لبإلا قوس :درُكلاو ،بذكلا ،فاكلا حتفب ،دركلاو

 مع وهو ،دْرَقلا يف ةغل :اضيأ دركلاو ، “"رَر مهوّرَيو درك مهودركي مه :لوقي
 . قنعلا ف سأرلا

 ورمع نب ةنفج

 َيمُسف رانلاب بذع نم لوأ وهو :لوصألا يف ةرابعلا هذه دعب ءاج دقو ٤٣٦. قاقتشالا )٨٠(

 رظنا) رماع نب ورمع نب ثراحلا ىلع اغإو ،لأومسلا ىلع قدصيال مالكلا اذهو ،اقّرحُم

 ةيبرعلا نم هتققتشا :ةرابع دعب ورمع نب ثراحلا مسا طقس لوصألا يفف ٤٣٥(، قاقتشالا

 .قاقتشالا نم صقنلا تك ردتساف

 دعم بسن) قرحلاب بقل نم وه ثراحلاو ٤٣٥، قاقتشالا نم ،قايسلا امب ميقتسي ةفاضإ )٨١(

 ٣/٢(. نميلاو

 )٨٢( ص ناديملا يف هربخو لثملا رظنا ٣٤١.
 ۔(درك) ناسللا ي تيبلا )٨٣(

 .مود رطيو مهولشي :مهفورزي )٨٤(

 .درك :برعلا ناسل )٨٥(
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 لآو ءاقنعلا لآو ،ةعازخ وخأ وهف ءامسلا ءام رماع نب ءايقيَرُس ورمع نب ةنفج امأف

 يّتُس امإو ،جّوئو اكلم ناكو ،ورمع نب ثراحلا :قرحلا مساو .بعكو قّرحُم
 .رانلاب بدَع نم لوأ هنأل ًاقّرَحُ

 ،مركلا وهو نا نم اّمِإو ،ةفورعملا ةنفّا نم امإ ةنفّاو :ديرد نب ركب وبأ لاق

 .فورعم ،ناسنإلا نفَّجو ،فيسلا نفَجو
 اذغو ،ًأطخ وهو ێةنيهُج :ةماعلا لوقتو .نيقيلا ربخلا ةنيفُج دنع :محلاثمأ نم لثمو

 ةنفج ىًّمُس امنإو ،ءامّسلا ءام رماع نب ورمع نب “”ةثراح :همسا ةنفَجو . "ثيدح

 نب ةنفج هنأ لوقلا رثكأو .همسا ىلع تبلغف ،نافجلا يف ماعطلا معطأ نم لوأ هنأل

 ليس مهقرف ذُم ،اهكولمو ماشلا بابرأو ناسغ كولم مه ةنفج لآو ،رماع نب ورمع

 يف نوريسي برأم ينتج نم اوجرخو . "هباتك يف لاعت هللا هركذ يذلا مرَعلا

 .اهتكلم ًادالبو ًاضرأ تلخد مهنم ةقرف لك تناكو .دزألا موق ةفاكو مه ضرألا

 ناَّسح لوقي مهيفو ،قرّحُم لآو ءاقنعلا لآو كولملا مه ماشلا كولم ةنفج دالوأ ناكو

 :تباث نب

 امد ةدجن نم نرطقي انفايسأو ىحضلاب نعملي رشلا تاتفلا انل

 امدعُم ناك نإو انيف هتءورم تدب اذإ ليلقلا لاملا اذ دّوَسُئ

 املَسُم احيحص ىسمأ ام لاملا نم قراط ءاج نإ فيضلا يرقنل انإو

 “"امّنبا انب مركأو لاخ انب مركأف قّرَحُم يباو ءاقنّحلا ب اندلو

 كولم تناك هدلو نمو ،ةنفج نب ورمع :طهر ةثالث ءايقيزم ورمع نب ةنفج دلوف

 )٨٦( قاقتشالا ٤٣٥.

 )٨٧( .همسا اذهف ةنفج امأ ،ةعازخ وه ورمع نب ةثراح

 )٨٨( لكأ قاوذ نيح مهيّنَحب مهانلّدبو مرا ليَّس مهيلع انلسرأف اوُضرعأف] :لاعت لاق

 أبس) {[ليلق ردس نم ءيشو لثأو طح ١٦(.
 )٨٩( تباث نب ناسح ناويد ٣٤/١، ىسمأام محشلا نم :عبارلا تيبلا نم يناثلا رطشلا ةياورو

 .دوجأ يهو ،امّلسم احيحص
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 يمس :يلكلا بئاسلا نب دمع لاقو .يلكلا يماطقلا نب يقرشلا نع اذكه ،ناّسغ

 نب ثراحلاو ،"» {قّرَمُم لك مهانقرَمو { :لاعت هلوق وهو لا مهقّرَم نبح ءايقيزم

 ةبلعث :ةنفج نب ورمع دلوف .راصنألا ق مهو ،حيار ونب مهو ،ةنفج نب ةبلعثو ،ةنفُج

 .ةبلعث "با مقرألاو ،ربكألا ثراحلا :نيلجر ةنفج نب ورمع نب ةبلعث دلوف ورمع نبا
 ربكألا ثراحلا دلوو .ةبلعث نب مقرألا تنب نيطرقلا تاذ ةيرام :ةبلعث نب مقرألا دلوف

 ةبلعث نب ربكألا ثراحلا نب ةلبج جوزتف :ربكألا ثراحلا يتبا ،ةلّبَجو ديزي :ةبلعث نبا

 كولم عيمج هدلو نمو .ناعم رصق بو ةنفج نب ورمع نب ةبلعث نب مقرألا تنب ةيرام
 تباث نب ناسح هركذ يذلا ةيرام نبا وهو ،جرعألا ثراحلا هل دلوو .هدعب ةنفج ينب

 :لاقف هرعش ي

 لضفلا مركلا ةيرام نبا ربق مهيبأ ربق لوح ةنفج دالوأ

 .و

 لبقلا داوسلا نع نولأسي ال مهبالك ب ام تح نوّشُعي

 ١”لّوألا زارطلا نم فونألا ش مهباسحأ ةعرك هوجولا ضيب

 مهلك ةتس هل دلوو ،نينس تس ربكألا ثراحلا نب ةلبَج نب جرعألا ثراحلا كلمف

 .نامعنلا وهو ،رمش وباو ،رذنملاو ورمعو ،مهيألاو ،ةلبَحو ،رذنملا :مهو كولم

 رذنملا لتق امدعب ،يمخللا ءامسلا ءام نب رذنلا لتق يذلا وه جرعألا ثراحلاو

 .اردغ هل نينبا

 نب نامعنلا :هل دلوو ،نينس تس جرعألا ثراحلا نب رذنملا هنبا هدعب كلم مث

 :هل دلوو ،ةيباجلا هلزتم ناكو ،جرعألا ثراحلا نب ةلبج هوخأ هدعب كلم مث .رذنلا

 .ةلبج نب ةلبَجو ورمعو ،ليحارشو ،رذنلاو ،ثراحلاو مهيألا

 ورمع كلم مث .نينس ثالث جرعألا ثراحلا نب ةلبج نب مهيألا هنبا هدعب كلم مش

 .ناروح نم “"ريدّسلا هنكسم ناكو ،جرعألا ثراحلا نبا

 )٩٠( ةيآلا أبس ةروس ١٩.

 )٩١( ناسح ناويد ٧٤/١.

 )٩٢( ريدسلا امنإو ،ريدسلا همسا ناروحب اعضوم نادلبلا بتك ركذت ل و ،لوصألا يف اذك

 .(نادلبلا مجعم يق هرظنا) .قارعلاب
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 نيي ل و نينس تس ثراحلا نب رذنملا كلم مث ،ورمع نب ورمعو ،نامعنلا :هل دلوو

 .رجُحو ،ثراحلاو ،ورمعو ،رغصألا نامعنلا هل دلوو .ائيش

 ةلبج :هل دلوو ،هكلُم دتشاو ،جرعألا ثراحلا نب نامعنلا رمش وبأ كلم مث

 نب رذنملا نب رغصألا نامعنلا كلم مث ،نامعنلا نب نامعنلاو ،رجُحو ،ورمعو ،رذنلاو

 “”[نب ورمع] كلم مث .رذنملا نب نامعنلا نب ةنفَج هنبا كلم مث .نينس جرعألا ثراحلا

 يفو ،ىسو لتقو ،سيق نب فوع ييب ىلع راغأ يذلا وهو جرعألا ثراحلا نب رذنلا

 : نايبلا ةغبانلا لوقي اذه رذنملا نب ورمع

 "براقع تاذب تسيل هدلاول ةمعن دعب ةمعن ورمعل يلع

 ،جرعألا ثراحلا نب ورمع نب نامعثلا كلم مث ،كلع مل رذنملا نب رجُح :مهنمو

 :لاقف نايبلا ةغبانلا هركذ يذلا وهو ،هربق هبو ،براح وهو ،أرصق نبو جو

 براح دنع يلا ءاديصب ربقو لحب ربق نيّربقلل ناك نل

 مهنمو .اذه نامعنلا ربق براخ يذلا ربقلاو رمش يبأ نبا ربق قلجب يذلا ربقلاف

 رش يبأ نب ثراحلا نب رذنملا هنباو .هكلم دتشاو كلم ،يناَسَملا رمش يبأ نب ثراحلا

 نب رذنملا وهو ك هللا لوسر نمز يف ماشلا يف ناك يذلا وهو ،هكلُم مظَعو كل
 ةبلعث نب ربكألا ثراحلا نب ةلبج نب جرعألا ثراحلا نب نامعنلا نب رش يبأ نب ثراحلا

 :نايبلا ةغبانلا لوقي اذه رمش يبأ نب ثراحلا فو كةنفج نب ورمع نب

 براحملا ضرأ عمجلاب نسمتلێل هموق ديس يفحلا ثراحللو

 ح د . و َ ۔غ . ٨ و . ٩

 بزاوع ريغ ُمالحألاو سالا نم مهريغ هللا اهطعي مل ةميش مح

 بقاوعلا ريغ نوُجري امف موق مهنيدو هلإلا تاذ مها

 بياشألا كولملا ناسغ ،ناّسغب ازغ دق ليق ذإ رصّلاب هل تقثو

 هلح ب امبسح 8،رذنللا نب ورمع هنأ باوصلاو رغصألا نامعنلا ركذ رركت لوصألا ق (٩٣)

 .قايسلا نم

 ٥٥. ص ،نايبذلا ةغبانلا ناويد )٩٤(
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 رماع نب ورمعو ايند هَّمع يب

 مهقوف قلح شيجلاب اوَّرغ ام اذإ

 سباوع ناعطلل تافراع ىلع

 اولقرأ نعطلل نهنع اولزتتسا اذإ

 مهفويس نأ ريغ مهيف َبيع الو

 ةميلح موي نامزأ نم نيخت
 هُجسن فعاضملا ولسلا دقَت ل

 بذاك ريغ مهُسأب موق كللوأ

 بئاصعب يدت ريط بئاصع

 بلاجو ماد نيب ولك نه
 بعاصلا لامجلا لاقرإ “”برحلا لإ

 بئاتكلا عارق نم لولف نم

 براجتلا لك نبّرُج دق مويلا لل
 ِ “د ه و

 بحابحلا ران حافصلاب ندفويو

 ضاخملا غ ازيإك نعطو
 “"”براوّضلا

 ،مهكلم ىلع ةلالد ،تايبألا هذه اهنم انرصتخا ةلوطم ةديصقو ليوط هل رعش ي

 .مهبقانم ةرثكو

 هتانكَس نع مالا ليزي برضب

 .تولملا ىلإ ٥٩: ناويدلا ف )٩٥(

 ةنساسفلا ام حدم ظةغبانلا رعش روهشم نم ةديصقلاو . ٤ ٥-٦٢ ينايبذلا ةغبانلا ناويد )٩٦(

 :ءاديص .اهسفن قشمدل وأ قشمد ةطوغل مسا :قلج .رذنملا نب نامعنلا هتقرافم دعب مهيلإ أب نيح

 ج بياشألا .نيعضوملا توقاي ركذ دقو ،رحبلا لحاس ىلع ةفورعملا اديص ريغ يهو ناروب عضوم
 ةساورلا هذهو طالخألا :بئاشألاو ،بئاشأ ريغ ناسغ نم بئاتك :ىرخأ ةياور فو ،بيشأ

 نويغالبلا هب دهشتسي تيبلا اذه ..مهيف بيع الو .اوعرسأ :اولقرأ ،فاجلا سبايلا :بلاحلا .دوجأ

 رذنملا نب رذنملاو ناسغلا جرعألا ثراحلا نيب تناك ةعقو :ةميلح موي .مذلا بلاق يف حيدملا ىلع

 .ثيدح اهو ،جرعألا ثراحلا ةنبا يه ةميلحو ،هشيج ةميزهو رذنملا لتقع. ةعقوملا تهتناو ، يمحللا

 يهو ،قولس ةنيدم لإ ةبوسنملا عردلل ةفص :يقولسلا ٥٤(. ص ةيلهاجلا ف برعلا مايأ :رظنا)

 رجحلا كاكتحا نم دلوتملا ررشلا :بحابحلا . ضارع ةراجح :حافصلا .جسنلا ةفعاضم عرد

 عطق فيسلا نأ ديري .ررشلا اأك هتحنجأ عمتلتف ليللاب ريطي عاري :ًاضيأ بحابحلاو ،رجملاب

 قونلا :ضاحللا .الوبب ةقانلا عفد :غازيإلاو ،ررشلا راثأف ةراجحلاب مدطصا مث سرفلاو سرافلا

 .لماوحلا
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 ليس مهقرف ذم ،اهكالمأو ماشلا بابرأ .ناسغ كولم مهو ةنفج دالوأ لزي ملو

 لجو ًع هللا ىتأ نأ لإ ،هباطخ يي اغنابأو هباتك يف هتصق هللا صق يذلا مرعلا

 نب ةلبج نب جرعألا ثراحلا نب مهيألا نب ةلبج :كلم نم رخآ ناكو ،مالسإلاب

 .ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزُم ورمع نب ةنفج نب ورمع نب ةبلعث نب ربكألا ثراحلا

 ،رمع مايأ يق دترا مث هض باطخلا نب رمع مايأ ملسأ يذلا [مهيألا نب ةلبج يأ] وهو
 .هللا همحر

 باطخلا نب رمعو مهيألا نب ةلبج
 نم رمع ىلإ بتك فلا همحر ،باطخلا نب رمع مايأ ملسأ ال هنأ هتّصق نم ناكو

 ةئامسمخ يف ماشلا نم ةلبج لمحتف ،رمع هل نذأف هيلع مودقلا يق هنذأتسي ماشلا

 سبلف لزن بشخ يذب ناك اذإ تح ،ناَّسغ لئابق فارشأو ةنفج لآ نم سراف

 ةَالَحلا فويسلا اودّلقتو ،ليلاكألا مهسوؤر ىلع اولعجو ،جاييَلا ةيبقأ هباحصأ

 اودقع دقو ،ةّضفلاو رهوجلاو بهذلا دئالق اهودلق دقو ،ليخلا قاتع ىلع مهلمحو

 للك دق ،كللا جات ةلبج سبل دقو .ليخلا بثاوك ىلع مهحامر اوضرعو ںامهانذأ

 نب ةبلعث نب مقرألا تنب ةيرام طرق هيبكنم قرفم يفو ،دجربرلاو توقايلاو ؤلؤللاب

 نب ةبلعث نب ربكألا ثراحلا نب ةلبج نب جرعألا ثراحلا هدج مأ يهو ،ةنفَج نب ورمع

 هنوفحي اولبقأو ،فئارطلاو لرّلاب بشُخ يذب ةلبج راصنألا تقلتف ةنفج نب ورمع
 -لاجرلا نع الضف - ةأرما قبت ملف اطق هلثم اوري ل زاجحلا لهأو .ةنيدلا لخد تح

 نب دعم نم اهلك برعلاو شيرق ىلع هب نورختفيو ،هبكوم ىلإو هيلإ رظنت تجرخ آلإ

 .ناندع

 .هماركإو هلازنإب راصنألا رمأو ،همودقب لسف هللا همحر باطخلا نب رمع ىلع لخدف

 هب ىتأ يذلا يرلا ق ةكم ةلبج مدقو ،ةلبج هعم جحو رمع جحف جحلا رضح مث

 كلذ تمظعتساو ،هريغ ثيدح مسوملا لهأل نكي ملف ،ناطلسلا ةمظعو كلللا ةئيهو

 فوطي ةلبج امنيبف ،هب ًارخفو هل أماظعإو ًالالجإ ،شيرق هوجو تتأو ،برعلا

 ةلبج عفرف هدسج ناب ىح لاف ،ةلبج مارحإ ىلع ةرازف نم لجر ئطو ذا ةبعكلاب
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 ىلع ًايدعتسُم رمع ىتأف ،هردص ىلع ليست ءامدلا تلعجف يرازفلا فنأ مطلف هدي

 هب نف ،هيلإ ثعبف ،ةلبج ىلع اظيغ طاشتسا َيرازفلاب ام رمع ىأر املف .ةلبج

 فلات ،۔يرازإ لح دًّمعت ،نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟ىرأام اذه تعنص نأ كلام :لاقف

 يف وهو تنأ :رمع هل لاقف .فيسلاب الإ هبرض ام مالسإلا نيدو تيبلا ةمرُخ الول

 ؟همف لعفأ ل نإف :ةلبج لاقف .كسفن نم هقصنأ الإو ضرأف ىاوس اعرش مالسإلا
 نوكأ نأ تننظ دقل ،نينمؤملا ريمأاي :لاق .هب تلعف امك كفنأ مشهي نأ هرمآ :لاق

 هنأ نقيأ رمع نم ةهبزعلا ةلبج ىأر اًّملف .اذ وه :لاق !ةيلهاجلا يف يتم عأ مالسإلا يف

 َيرازفلل لذبف .هفصنأ مث دغلا لإ هذه ليل ف رظنأ معن :هل لاقف .لاقام هب لعاف
 نميلا لئابق نم مسوملا رضح نم مظعتساف .هفنأ مشهي نأ الإ يأف .مهرد فالآ ةرشع

 اًملف .ليللا مهنيب زجح مث .ةنتفلا مسوملا لهأ فاخ تح ،اهلك مهلئابق تعادتو ،كلذ

 ءيشب رمع ملع ريغ نم ،هلحاورو هليخ عيمج يف ،كلت هتليل يي لّمحت ةلبج كلذ ىأر

 ةنفج لآ نم تيب فلأ ةئام ف قشمد نم لمحت مث .ماشلا ىلإ راسف ،كلذ نم

 َرُسف ،أرّصنتم ةينيطنطسقلا لصوو مورلا ضرأ مب محتقاف ،ناَّسغ لئابق فارشأو

 هيلإ هئاجتلاو ،هنيد يي هلوخدو ةلبج مودق نم ناك ال ،موَّرلا كلم ،لقره كلدب

 ثيح هباحصأو هعطقأو ،هماركإو هلازنإب مورلا ةقراطب رمأو اميظع احتف كلذ ىأرو

 :مورلا دالب لإ جرخ نيح ةلبج لوقي كلذ يقو .مورلا ضرأ نم اوبحأ
 اف تربص ول اهيف ناك امو ةمطل راع نم قحلا دعب ترَّصنت

 "ررض

 رَوَعلاب ةحيحصلا نيعلا اه تعبو ةوغو ٌجاجَل اهيف قێفتكت

 رَمُع يل لاق يذلا لوقلا لإ تعجر يلو نلت مل يمأ تيلايف

 رَضُم وأ ةعيبر ي اريسأ نكو ةرَفَقب َضاخلا ىعرأ قنتيلايو

 رصبلاو عمسلا بهاذ يموق رواج ةشيعَم ندأ ماشلاب يل تيلايو

 .همطل راع نم فارشألا ترّصنت :لوألا رطشلا ةياور ١٦٣/١٥ ناغألا يف )٩٧(
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 . ٨ ردلا ىلع ريبكلا دوعلا ربصي دقو ةعيرش نم هب اوناد اع. نيدأ

 . ““تام نأ لإ مورلا دالبب كلذ ىلع ةلبج لزي مل و

 ٧ :٭ ٭

 .يقرزألا بّسني هيلإو ،ناّسفلا ثراحلا نب ورمع نب قرزألا :ناسغ نمو

 ورمع نب حيسلا دبع
 سيق نب ورمع نب حيسملا دبع مهيرمَعُمو مهكولمو مهئارعشو ناسغ ءاملع نمو

 ،نيرضخأ نيبوث نيب يشي ناك هنأل ةليقب نباب بّتل امنإو ،ةليقب نب ناح نب

 هلسرأ دق ناكو ،حيطَّس تخأ نبا وهو .كلذب يمسف ،لقبلا ةرضُب هبايث تهّبشف

 كردأو . "““ناذبوُلا ايؤرو ،نارينلا دومح نع هلأسي حيطس لإ زيوربأ ىرسك

 نيسمخو ةئامثالث شاعو ،اهرصق ىب يذلا وهو .ةريحلا لزني ناكو .ملسي ملف مالسإلا

 نم ًالجر لإ اوجرخأ :ةريحلا لهأل لاق ديلولا نب دلاخ ةريحلا لخد اّملف .اماع
 :لاق ؟تلبقأ نيأ نم :ديلولا نب دلاخ هل لاقف .حيسملا دبع هيلإ اوجرخأف .مكئالقع

 بلُص نم :لاق ؟كرثأ ىصقأ نيأ نمف :لاق .يمامأ :لاق ؟ديرت نيأو :لاق .يئارو نم

 ىلع :لاق ؟تنأ ام ىلعف :لاق .يمأ نطب نم :لاق ؟تجرخ نيأ نمف :لاق .يأ

 فلاو نإ :لاق .تلقع اذإ لقعتأ :لاق .يايث ف :لاق ؟تنأ ميفو :لاق .ضرألا

 .0"٬مظَع :لاق ؟كّتس ام :لاق .ةأرماو لجر نبا :لاق ؟تنأ مك نبا :لاق . "“"ديقأ

 برعأ :لاق .كتلأسم نع لا كتبجأ ام :لاق .ىمع الإ كلتلأسم يف نيديزت ام :لاق

 .ةبادلا ةحرق :ربدلا )٩٨(

 .اهدعب امو ٢٥ ناغألا ي لصفم باطخلا نب رمعو مهيألا نب ةلبج ربخ )٩٩(

 )١٠٠( قاقتشالا ٤٨٥. يربطلا ق حيطسو ناذبوملا ايؤر ربخو ١٦٦/٢.

 .صاصقلا وهو دّوقلا نم بقاعأ :ديقأ ،ةيدلا ءادأ :لقعلا )١٠١(

 .دلاخ دصق ًالهاجتم مظع نم هنس نأ هبيجيف هرمع رادقم نع ديلولا نب دلاخ هلأسي )١٠٢(

 .هنع لأسيام مهفي يأ لقعي ناك اذإ هلأسي دلاخو
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 لب :لاق ؟ّملس مأ برحف :لاق .انبرعتسا طّبئو .انطبنَتسا برع :لاق ؟طبن مأ متنأ

 . "”اهمدهيف ميلحلا ءيجي تح هيفَّسلل اهانينب :لاق ؟نوصحلا هذه لاب ام :لاق .ملس

 :لاق ؟تكردأ امف :لاق .ةنس نوسمخو ةئامثالث :لاق ؟كيلع تتأ ةنس مك :لاق

 ذخأت ةريزجلا لهأ نم ةأرملا تيأرو "فلا اذه ق انيلإ أفرث رحبلا نفس تكردأ

 درت مث ،ةرتاوتم ةبصخم ىرق يف لازت الف دحاو ًافيغر لإ دّوزتت الف اهسأر ىلع اهلتكم
 ربخأف :لاق .دالبلاو دابعلا يف هللا مكُح كلذو كبابي ابارخ تحبصأ دق مث ماشلا

 اهنطب يف سرف :لاق ؟اذام مث :لاق .ةراوح ضرأ يف ةرارح نيع :لاق .لالا لضفأب

 تنأ نيأف :لاق .لاقثألا ةلاح كلت :لاق ؟لبإلا نم تنأ نيأف :لاق .سرف اهعبتي سرف

 بهذلا نم تنأ نيأف :لاق .ماعط كلذ اغإو .ءيشب كلذ سيل :لاق ؟مَتَعلا نم

 مل قافنإب امهيلع تلبقأ نإو ،اديزي مل كدنع امهتكرت نإ .نارَجَح امه :لاق ؟ةضفلاو

 :هدشنأف .كلوق نم دشنأف :لاق .كدنع امهؤاقب ام ردت

 نوصحلا هعفنت رلا نا ول اتيب ناثدحلل تينب دقلو

 "نينح هل حايرلا هاونأب ارَّخمشُم سعقأ سأرلا ميفر

 :هدشنأف ،كموق ف تلق ام ضعب ندشنأف :لاق

 ١.0 ر ه ۔ 5 .ث ى
 ) ”ريدسلاو قئروخلاب حورب اماوس ىرأ نيرذنللا دعبا

 6"“”ريثرلا يلاع فّضغأ ةفاخ يح لك سراوف مهاماحت

 ۔هاهنيف ميلحلا ءيجي تيح هسبحت هيفسلل اهانينب ٣٤٥/٣: يربطلا يف )١٠٣(
 .رهنلا طش نم ءاملا هلكأ يذلا بناجلا :فرجلا )٤ ١٠(

 .ارخمشم ىلعأ :لوصألا فو ٢٦٢/١، ىضترلا لامأ ةياور هذه )١٠٥(

 مجعم رظنا) ثيدح هلو ،راًّمنس همسا لجر هانب ،ةريلا رهظب ناك رصق :قنروخلا )١٠٦(

 .(قنروخلا :توقاي

 :لوصألا يقو ،ريئزلا يلاع مغيض ةفاغ ٢٦٢/١: ىضترملا يلمأ يف ناثلا رطشلا ةياور )١٠٧(

 .فيرحت وهو ريبزلا لاع فصعأ ةفاخ
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 ؟ ً . . .
 ) )ريفحلا و ٥ رم نب اضاير ىعرأ 9 امعنلا سراوف لدعب و

 ريطَم موي يف ءاّشلا اياعر سيبق يبأ كله دعب انرصو

 روزجلا راسيأك ةينالع ًدَعَم نم لئابقلا انمّسقت

 روُجفلا عرَضلا ةَّرصك نحنف ٌعرَح انل ماري ال اكو

 )١٠٩) دلاو ةظيرق يب جرخو ىرسك جارخ دعب جرخلا يًدَون

 ١ا“)رورُس وأ ةاسَم نم مويف لاجس هلود رهدلا كاذك

 ٭ ٭ ٭

 هدلوو نويطفلا

 نب ةثراح نب ةبلعث نب رماع نب رماع همساو ايدوهي ناكو ،كللا نويطفلا :مهنمو

 اربع مسا نويطفلاو .ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب قّرَحُم ثراحلا نب ورمع

 ،يجرزنلا نالجعلا نب كلام هلتقف ،يغبلا رثكأف برثي كلام نويطفلا ناكو ،اضيأ

 .ثيدح هلو ،لل وألا ةيلهاجلا يف ناكو

 59 )ةماميلا موي مهصعب دهشتساو أردب نويطفلا دلو صعب دهش دقو

 .ريفحلاف ةرم رغ يعارم :ناثلا رطشلا ةياور ٢٦٢/١: ىضترملا يلامأ ف )١٠٨(

 .ىضترملا يلامأ يفام تبثأو ،ىرصب جارخ دعب :لوصألا يف )١٠٩(
 نأ هيفو ٣٤٤/٣ يربطلاو ٢٩٧، ص نادلبلا حوتف ف حيسملا دبعو ديلولا نب دلاخ ربيخ )١١٠(

 نم ةنيدملا لإ تلمح ةيزج لوأ تناكف مهرد فلأ ةئمو نيعست ىلع ةريحلا لهأ لاص ادلاخ

 نييبتلاو نايبلا :اضيأ رظناو .نيرمعملا رابخأ يف ٢٦٠/١ ىضترملا لامأ ف تايبألاو ربخلاو .قارعلا

 ٢/ ١٤٧.

 ةقانلا ءازجأ :روزجلا راسيأ .رذنملا نب نامعنلا سوباق وبأ :سيبق وبأ .دسألا ءامسأ نم :فضغألا

 .رسيملا ف مهنم لك بيصن قفو اهءاضعأ نومستقي مث ةقانلا ىلع ماهسلا نوبرضي نويلهاجلا ناكو

 )١١١( ريثألا نبال لماكلا ق نالجعلا نب كلام ديب هلتق ببسو نويطفلا ربخ ليصفت ٦٥٦/١-
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 . "١"مهاجر نم ناك كلا دبع نب ديسأ همساو َّعشَقْلا وبأ :نويطفلا دلو نمو

 ءايقيزم ورمع نب ةبلعث
 ةبلعث نب ةثراح هاًمسف الجر ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب ةبلعث دلوف

 نافرعي ناذللا نايلا ناذه امهو ،جَّرزخلاو ،سوألا :نيلجر ةبلعث نب ةثراح دلوف

 ورمع نب ةبلعث نب مقرألا تنب ةليف امهمأ .راصنألا نوطب تقّرفت امهنعو ،راصنألاب

 ةليق اهأ :هتياور ف تيكسلا نبا نعو .ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب ةنفج نب

 نب ةثراح نب ةعيبر نب ورمع نب فوع نب ةنفج نب ورمع نب ةملس نب مقرألا تنب

 نإ :مهضعب لاقو .نيطرقلا تاذ ةيرام اهتخأو ،ءامّسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع

 ةيواعم نب رغصألا ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر نب بهو نب ملاظ تنب يه ةيرام

 لاقو .ةدنك كلم ،رارلا لكآ رجح ةأرما ،دونملا دنه اهتخأو ،ةدنك نم نيمركألا

 نب دوس نب ورمع نب لهاك تنب ةليق يه جرزخلاو سوألا ا نإ :بسنلا لهأ ضعب

 .ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ملسأ

 .امقدخو امهسأبل امه اهبش ،ريطلا عابس نم نيرئاط امسا جرزخلاو سوألاو

 راصنألا اوبأ امهو جرزخلاو سوألا بسن

 نب ءامسلا ءام رماع نب ءايقيَرُم ورمع نب ةبلعث نب ةثراح انبا جرزخلاو سوألا

 وهو ، بكرلا داز نزام نب لولهبلا ةبلعث نب قيرطبلا سيقلا عىرما نب فيرطغلا ةثراح

 .فصاعلا حيرلا :جرزخلاو ،راصنألا نوطب تقرفت امهنعو ،دزألا نب كولملا وبأ ناسغ

 لبق برثي يي ناطلسلا هل ناك نويطفلا وأ ناوطيفلا نأ هتصالخو .(برثي ةنيدم) نادلبلا مجعمو-

 لبق مهنم ةأرلا ىلع لخدي نأ ىلع ءاوسلا ىلع برعلاو دوهيلا هركي ناكو ،جرزخلاو سوألا
 يأب ناعتساو كلام هلتقف ،جرزخلا ديس نالجعلا نب كلام تخأب كلذ لعفي نأ دارأف ،اهجوز

 نإ لاق مهضعب نأ لوصألا فو .برثي يف جرزخلاو سوألل نكمو دوهيلاب كتفف اسفلا ةليبج
 ،هتبثأام باوصلاو ًأطح اذهو ةماميلا موي دهشتسا هنإ لاق مهضعبو ردب موي دهشتسا نويطفلا

 ٤٣٦(. قاقتشالا :رظنا)

 ٤٣٦. قاقتشالا )١١٢(
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 سألا
 سوألا لئابق تقّرفت كلام نمف ،سوألا نب كلام وه الجر ةثراح نب سوألا دلوف

 نمف .تيبلا وهو ،كلام نب ورمع :طهر ةسمخ سوألا نب كلام دلوف .اهوطبو

 مهو ،تيبلا هذهف بعك رفظ مساو .رفظ نبو ،ةثراح ونبو ،لهشألا دبع ونب تيبلا

 . "١"ءابق ناكس

 لهأ مهو ،فوع يبب نوفرعي هدلوو كلام نب فوع :سوألا نب كلام ينب نمو

 .تيبلا عم ًاضيأ ءابق

 اوناك مهأل كلذب اومس امنإو ،ةرداَحجلاب نوفرعي مهو ،كلام نب ةّرُم :مهنمو

 ثيح بهذا يأ ،نمآ تنأف ، "تئش ثيح ردْعَج :مهرواج اذإ لجرلل نولوقي

 نب دعس طهر مهو ،كلام نب سيقلا ؤّرماو . '”فقاو وهو ،كلام نب ملاسو

 .سوألا نب كلام نب سيقلا ئرما نب ملَس ب دحأ ،كلام نب ثراحلا نب ةمتبَح
 . "سوألا نب كلام ونب طهر ةتس ءالؤهف .كلام نب مشُجو

 جرزخلا دلوف ،ورمع نب جرزخلا وه الجر (تيبّنلا وهو) ،كلام نب ورمع دلوف

 هنمف اداوس ميه دلوف ، "'"ًاميثُه رفظ دلوف .رفظ وهو بعكو ،ثراخحلا :نيلجر

 ّ رفظ ٥ ال وأ تقرفت

 نب كلام نب فوع ونب مه امإو تيبنلا اوسيل ءابق لهأف باسنألا بتك يام فلاخي اذه )١١٣(
 ٨/٢(. يلكلا نباو ٣٣٢، مزح نبا :رظنا) .سوألا

 )١١٤( قاقتشالا نم باوصلاو .تئش دعج :لوصألا يف ٤٣٧.

 نب كلام وهف فقاو امأ .كلام نب مشُج وه سوألا نب كلام دالوأ نم عبارلا دلولا )١١٥(

 ٣٤٤(. و ٣٤٣ مزح نبا رظنا) .سوألا نب كلام نب سيقلا ئرما

 نب ملاس ركذف باوصلا وهو طهر ةسمخ دلو سوألا نب كلام نأ ًافنآ فنصلا ركذ )١١٦(

 .هنم وهس كلام

 )١١٧( دعم بسن يفام تبثأو ،مثيه :لوصألا ف ٢٨/٢.
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 .ناذألا يرأ يذلا يراصنألا ديز نب هللا دبع :جرزخلا نب ثراحلا دلو نمف

 موي هنيع تبيصأ يذلا نامعنلا نب ةداتق :جرزخلا نب بعك وهو ،رفظ دلو نمو

 يف اهعضوف ( هللا لوسر اهذخأف ،هدي يف يهو) ، ه ينلا لإ ام ىتأف دحأ
 ل و دّمرت ال يهو ،تدمَّر امبر ىرخألا تناكو ءأرظن امهنسحأ تناكف ،اهعضوم

 مهيفو ،زيزعلا دبع نب رمع ىلع زاجحلا ديز لخد انو .هللا همحر ، تام قح هلؤت

 :لوقي أشنأف ؟لجرلا نع :رمع لاقف ،هدلو نم لجر

 درلا نسحأ ىفطصملا فكب تةّرف هنيع دنلا ىلع تلاس يذلا با انأ

 دّي ام نسح ايو نيع ام َلْسُح ايف اهدهع لوأل تناك امك تداعف

 ى ٤ 7 ۔ ح _ ٤. ه . . . -.
 : تلصلا يا نب ةمأ لوقب الثمتم رمع دشنأ ح .حب حب ً هل لاقف

 الاوبأ دعب اداعف ءاعي ابيش نبل نم نابعق ال مراكملا كلت

 . و , = هد ۔ َ ّ
 ناك ،سوأ نب ديبع :مهنمو .هنع ثدحي ةداتق نب ورمع نب مصاع :هدلو نمو

 موي لتق ،تباث نب دلاخ :مهنمو )١١٨(.

 نانول هيف عمتجا لبح لكو قربأ ريغصت قريبأو . رعاشلا قريَأ نب رشب .مهنمو .ةتؤم

 ،نيطو ةراجح هيف ضرألا نم ولع :قربألاو باودلا نم كلذكو ،قربأ وهف

 هنمو ." ا" [هينيعب صخش اذإ اقرب قَّرسي لجر رلا قرب :لاقيو ۔ءاقّرَبلاو ةقرلا كلذكو

 يسراف ،قَّرَبلاو .عضوم :قرابو .برعلا نم ةليبق :قرابو . ًالألت اذإ ،قرّبلا قاقتشا

 نامهد اومس امك "قربأ عمج وهو ،ناقرُب :اوُمَس دقو .لَملا وهو ،بًّرعم

 قيربإلاو .قرابأو قارب ىلع قربأ عمجيو ،قّرب ريغصت وهو مسا :قيربلاو .نارمُحو

 ردب موي ىراسألا نرق هنأ كلذو كانرقُم ىعدي

 ت _ { 5 . ِ ف , ح ,.س . ى

 :قيربتلاو .حيحص يبرع وهو ،قربلا نم ليعفإ وهف ،قيربإ فيس :موق امأو .برعم

 :نويدادغبلا زاجأو .ددم اذإ دعرو يل قرب :لاقيو .هدنع ءيش الو ناسنإلا ددمت

 )١١٨( قاقتشالا ٤٤٦.

 )١١٩( قاقتشالا نم ةفاضإ ٤٤٦.

 )١٢٠( .قباسلا ردصملا

- ٥٢٣٤ 



 لوقتأ :يعمصألل تلق :متاح وبأ لاق .يعمصألا هعفدو ضعلا اذه يف دعرأو قربأ

 يل قبل كنإ لوقأ :لاق ؟لوقت فيكف :تلق .لوقأ ال :لاق ؟دعربو ل قربعَل كلإ

 :ندشنأ مث ،دعرتو

 دُعراف تئش ام ًَسوباق يبأل لقف ةين قرع تاذ نم تزواج اذإ

 :تيمكلا لاق دق :هل تلقف .برعلا مالك اذه :لاق مث

 رئاضب يل كديعو امف ي زي اي دعرأو قربأ

 انيأر اذإ :اندعرأو انقّربأو . ""[ماشلا لهأ نم ّناقُمرُج تيمكلا :يعمصألا لاقف

 . ""شيجلا اذه يف ةقرابلا ترثك :لاقيو ،فوّسلا :ةقرابلاو ،دعلا انعمسو قربلا

 تنب "ءامصع لتاق ءىراقلا ةشَّرَخ نب ريمشغ :مهنمو ،ةبتع نب بّعُم :مهنمو

 كذخأ وهو ،ةرمشّملا نم ليلعف :ريمشغو .اق ينلا وجه تناك قلا ةيدوهيلا ناورم

 .ةبلكلاب مهذخأي يأ ،نالف ب ىلع رمشغتي نالفو ،ةبلكلاب ءيشلا

 ، "نيلجر ةداهشب هتداهش تزيجأ نيتداهشلا وذ ،تباث نب ةميزخ :مهنمو

 ديزي :مهنمو . ؤ"“نفُد امدعب ا ينلا هيلع ىلص ،ةشامُح نب بيبح :مهنمو .ثيدح

 .ليفطلا نبا رعاشلا ميعط نبا

 وهو ،رفظ نب داوس نب ورمع نب يدع نب ميطخلا نب سيق :رفظ ينب ءارعش نمو

 نب ةثراح ونب تناكو .سوألا نب كلام نب تيبلا وهو ،ورمع نب جرزخلا نب بعك

 تناكو ميطخلا نب سيق ابأ ، يدع نب ميطخلا تلتق تيبلا نب جرزخلا نب ثراحلا

 )١٢١( قاقتشالا نم ةفاضإ ٤٧ ٤.

 )١٢٢( قباسلا ردصملا .

 نبا أطخأ دقو ٦٣٦/٢. ق ةريسلاو ٤٤٧ قاقتشالا نم باوصلاو .اميكع :لوصألا ف )١٢٣(

 ق ةريسلا رظنا) .يمطخلا ّيدَع نب ريمُع امنإو ةشرخ نب ريمشغ وه سيلف ،اهلتاق مسا يف ديرد

 ٦٣٧/٢(.

 )١٢٤( قاقتشالا ٤٤٧.

 )١٢٥( هسفن ٤٤٨.

٥٢٥ 



 ريغ غلبو بش املف ،أريغص سيق ناكو ،ورمع نب يدع هدج تلتق سيقلا دبع

 لأسي هدج لتاق لإ جرخو .هلتق قح هيبأ لتاق ةَّرغ سمتلي سيف لزي ملف كلذب
 هموق نم ميظع عمج يف هدجوف ،زاجلا يذب هقفاو تح مساوملا يق هسمتلي لزي ملف ،هنع

 ردب نب ةفيذح ىتأ تح جرخف ،سوألا نم ليلق رفن الإ سيق عم سيلو ،سيقلا دبع

 .اقيدص هل ناكو ،يرماعلا ريهز نب شادخ ىتأف .هدجن ملف ،هدجنتساف ،يرازنلا

 هتلحار ىلع فقاو وه اذإف ،يدع لتاق اوتأ تتح رماع ێبب هعم ضهنف ،هدجنتساف

 .هلتقف ،هلتق ىلع ًلمتسا مث ،هادرأف ،هيَتضح ذفنأ تح هتبرحب سيق هنعطف ،قوُسلاب

 لوق كلذف ۔اخ ح ،هنوُد رماع ونب تلاحف ،سيقلا دبع ێب نم لجرلا طهر هدارأف

 :سيق

 اه ُءافَصو اهَّنسُح ىليل ركذت

 ةَنكب تسيل تيبصأ دق كلثمو

 اهءاقل عيطتسي نإ امف تنابو

 اهءابخ يلإ تضفأ ةراج الو

 حامسلا يف يولَد تعبتأف يرزئم طخ اعبرأ تحبطصا ام اذإ
 ٦١`)اهءاش ر

 اهءازإ تلعج خايشأ ةيصو عضأ ملف ميطخلاو يدع ترأ

 """اهءاضأ عاعشلا الول َدَفَت اه

 '"“ااهءارو ام امود نم مئاق ىري

 تدمح ذإ يساوألا نويع اهخحارج عوري نأ يلع نوهي

 6ا٢“١)اه ءال

 اهءاطغ تفشك الإ اهب َبَسُأ 7 رهلا عمسأ ال أء رما تنكو

 .ولدلا لبح :ءاشرلاو ،هلاع. داجو هرزئم بحس ركس اذإ هنأ دارأ )١٢٦(

 .مدلا راشتنا :اهحتفبو ،مدلا هرمج :(نيشلا مضب) عاعشلا )١٢١٧()

 .مدلا تيرجأ :ترغأ )١٢٨(

 .افوف يساوألا حارحلا هذه رظنم عوري :دارأ ضحارجلل تايوادملا ءاسنلا :يساوألا )١٢٩(

 - - ٥٢٣٦



,
 

 لكَوُم ناوعلا برحلا يق نإو

 ةوادع يذ ىلإ يع تمقس اذإ

 ةجاح َفلُث ال تروللا اذه تأي تم

 طقأم لك ىدل نم تّبرَج دقو

 ةّينزرَض ةروسيم اهحقلن و

 انءاسن ثاعُب ي انعنم نغو

 : "لئاقلا وهو ليوط رعش
 بهاذملا دارطاك امسر فرعتأ

 ىم ىلع نحنو تداك قلا رايد

 ةمامغ تحت سمشلاك انل تذدبت

 َئم ىلع اثالث الإ اهرأ ملو

 ةئكب تسلل - ُتسص 7 ا دق كلثم و

 ""١َاهءاقب يرأ ال سفن ميقتب

 اهءاوَد غاب فيسلا لصنب نإف

 اهءاضق تيضق دق آلإ يسفنل

 تقلأ برحلا ام اذإ مرحو

 ""١هعادر

 ""اهءابإ لذن قح انفايسأب

 ٣٣١إاهعاسن تايزخُم نم تعس امو

 ٣١6””بكار فقوم ريغ أرفق ةرمّعل

 "“بئاك رلا ُءاحَن الول انب ُلُحَ

 بجاح تّضو اهنم بجاح ادب

 6ا٣"بئاوذ تاذ ءارذع ام يدهعو

 بحاص ةليلح الو ةراج الو

 .ةرم دعب ةَّرم اهيف لتوق يلا :ناوعلا برحلا )١٣٠(

 .ةليبق مسا :يحد .برحلا يف قيضلا :طقأملا )١٣١(

 .ةيصاع :ةينزيض .امرض :ةقانلا لحفلا رسي )١٣٢(

 لوسر مدقم لبق امهنيب ةعقو رخآ تناكو ،جرزخلاو سوألا نيب تناك ةعقو :ثاعب )١٣٣(

 ٣. ص دسألا نيدلا رصان قيقحت ميطخلا نب سيق ناويد يف ةديصقلاو .قه هللا
 )١٣٤( ص ميطخلا نب سيق ناويد ٣٣.

 .ةبهذم طوطخ هيف لعجي ناك دلج :بهذم ج بهاذملا .عباتت :دارطا )١٣٥(

 .لبإلا عارسإ الول لحت رن الف لح انلعجت اهرايد تداك )١٣٦(

 .ناويدلا ةياور تبثأو ،بئاوذ تاذ ءارفص :لوصألا يف )١٣٧(

- ٥٢٣٧7



 مهئامد نقحل فوع يب توعد

 الاظ برحلا ثعبأ ال ءرما تنكو

 اهتيأر تح برحلا عفدب 7

 ٌعفدَم برحلا ةياغ نع نكي مل نإف

 تدَّرت ابرح برحلا تيأر الو

 اهُميَر لمانألا ىشغت ةفعاضم
 كلامو نانهاكلا اهيف حماسو

 اولقرُي برحلا لإ اوعدي تم لاجر

 6""“”)بطاح برح يف تحماس اوبأ ملف

 بناج لك اهتلعشأ اوبأ املف

 "”براقت ريغ دادزت ال عفدلا ىلع

 بحارلا يف لزت مل ذإ ام الهأف

 6':)براحلا بوث نيرلا عم تسب

 ٠٨١6”بدانجلا نويع اهَريتَق نأك

 ٨6'"”بلاغ نبا طهر نيَّرثألا ةبلعثو

 س

 لامجلا لاقرإ تولا لل
 6"'”بعاصلڵلا

 بعال قارغ فيسلاب يدي نأك املعُم ةقيدحلا موي مهتيقل

 6"''براوها ءاسنلا ليخالخ نث اهضيب قربي ءابهش مهانبحص

 يديأب ناصرح معد هنأك انيف ناًّرلا َدَصق ىرت

 ١6""بطاوشلا

 .نييحلا نيب برح هببسب تبشن مف فيلح مسا :بطاح و .تعبات :تحاس )١٣٨(

 .مهنع برحلا عفد يبرأ ناك :دارأ ،برأ يل ناك :تبرأ )١٣٩(

 .عردلا :براحخلا بوث .ناويدلا ةياور تبثأف ،تدرحت ناكم تمطحت :لوصألا يف )١٤٠(

 .عردلا قلح يف ريماسملا سوؤر :ريتقلا .عباصألا فارطأ ىلع اهيمك لوضف :عردلا عير )١٤١(

 .دارجلا :بدنلا

 .ريضنلاو ةظيرق نم :نانهاكلا )١٤٢(

 .للذي ل يذلا لمجلا :بعصلا .اوعرسأ :اولقرأ )١٤٣(
 .امره يي نهليخالخ نع ءاسنلا تفشك برحلا هذه لوف )١٤٤(

 :صرخ ج ناصرخ .عارذ ردقب رسكت :عرذت .حامرلا نم رسكتام :نارملا دصق )١٤٥(

 .اهرشقتو حامرلا بصق ققشت يلا :ةبطاش ج بطاوشلا .سبايلا بيضقلاو نصفلا

- ٥٢٣٨ 



 براضتلل انئادعأ ىلإ اناطخ اهلصو ناك انفايسأ ترصق اذإ

 تيبلا اذهو .براض نيذلا موقلا لإ :ىوريو براضيف انئادعأ لإ : ىوريو

 :لوقي ثيح كلام نب بعك لمع هيلعو .فيسلا نم فصو ام عجشأ

 قحلت م اذإ اهقحلنو امدق انوطخب نرُصَف اذإ فويسلا لصن
 س

 ٭ ٭ ٭

 بقاث ناسغ مذج يف بّسَح لإ انفويس انتملسأ ثاعُب مويو

 66'”براضلا تابضاح ارمُح ندَمْشتو انودع ىقلن نيح اضيب ندّرَجُي

 "٤"بكانما ًراروزاو دودخلا دودُص انرارف اوسأ ناك انررف ام اذإ

 دقو .رعشلا يف اهلثم دجوي ام لق لا دايجلا اعلا هنم انبتك امإو ،ليوط رعش ق
 .ةنعطلا هب تفصو ام نسحأ وه ءيش ةنعطلا ةفص ف ةدودملا ةيئاملا هتديصق ق رم

 . ١( '”ل وقي يذلا وه اذه سيقو

 دورب ل قشاع قالطنا فيكو يدتفم تنأ مأ ءانسحلا نم حورت

 "'دَّرفُم ردَّسلا نم فتلع ريرغ يلقع ليحرلا موي انل تعءارت
 لصفو توقاي رحلا ىلع هليَري لاح مئّرلا ديجك ديجو

 "دج
 "“ادُكوت يأ ءاملظلا يف دقو اهرُغ ةرْمُث قوف ايرثلا نأك

 ١ لايسلا مىلختك ابارض جتارو يعرشلا نب نإ امعضّد١)“6١

 )١٤٦( برعلا راعشأ ةرهمج ام تبئأو براضملا تالحان :ناويدلا ةياور ٢٢٩.

 )١٤٧( .حامرلا راجتشا دنع انبكانم ليغو انهوجوب دصن انإو برحلا يق رفنال اننإ :دارأ

 )١٤٨( ص ميطخلا نب سيق ناويد ٧٠.

 )١٤٩( .يظلا :ريرغلا

 )١٥٠( .ضايبلا صلاخلا يظلا :مئرلا

 )١٥١( .موجنلا يف اّيرثلاك حولي يلح نم اهقنع ىلعام :دارأ
 )١٥٢( .ضيبأ كوش هل رجش :لايسلا .عيطقتلا :مىنختلا .ناعضوم :جتارو يعرشلا

- ٥٢٣٩ - 



 امهنم لفسأ توملا ناطئاح انل

 اول رمحي ءادوسلا ةّرلا ىرت

 نايبذ تفلاح “""دقل يرمعل
 اهلك

 يكتشت ةنيزم تناك ام تلًّمحت

 ""“ةرفنب زاجحلا ضرأ نم تلبقأو

 هلهأ كلهي فورعملا رثكأ ىرأ

 ةدحب قلي لو ""”نعطي مل ءرملا اذإ

 فلكَتُم نع سانلا غأل نلو

 ٨١6“»هدنع ًريخ ال نلا ًريثك هارت

 ميش هركت ءارْسَع ةميش يذو

 ةراعُم الإ قالخألاو لاملا امف

 هباب ريغ نم رمألا تيتأ ام تم

 دعصي ب رثيب خرصي ىم عمجو

 ر ؤ و و

 ''“دفدفو عير لك اهنم لهسيو

 هدملا مدألا ف ام ىلع 7

 دلا لمح فالحألا يف ملظلا نم

 دّدَبلا اطًّلاك ءاضفلا َمُعَت

 "١دّوَسُي ل نم ءوُسلا رصع دوسو

 دعبو رغصب مقيلف موقلا عم

 يدتهُعب سيلو لالض سانلا ىري

 دهلا ىحض هيكتشي أموي عاج اذإ

 دشرأ كسفنو عد هل لوقأ

 دوزتف اهفورعم نم َتعطسا امف

 يدتق بابلا ىلإ دمعت نإو َتللَض

 .ليوط رعش ف
 جرزخلا نب ثراحلا

 .ةراجحو ةبالص هيف ناكلملا :دفدفلا ۔عفترملا :عيرلا )١٥٣(

 .ناويدلا فام تبثأو ،يذلاو امأ :لوصألا ف )١٥٤(

 .ةنيدملاب عضوم :ءاضفلا .ليخلا نم ةعامج يهو .ةبلح :ناويدلا ةياور )١٥٥(

 :ناويدلا ةياورو لوصألا يق اذك )١٥٦(
 هلهأ ثروي فورعملا ةرثك ىرأ

 .دوجأ يهو ،لضفي مل :ناويدلا ةياور )١٥٧(
 .هدنع ريخال دازلاب ملا ريثك :ناويدلا ةياور )١٥٨(

 - . ٥٤

 دو سملا ريغ ءوسلا رصع دوسو



 :طهر ةثالث سوألا نب كلام نب ،تيبنلا وهو ،ورمع نب جرزخلا نب ثراحلا دلوف
 يب نم 3 ميم يب نم سعاقُم يب ي ةيلهاجلا ف فّرشت ،عيبرلاو ةثراحو مشج

 نب دمحم طهر ،ةثراح نب ةَعدجُم :نيلجر جرزخلا نب ثراحلا نب ةثراح دلوف .دعس
 موي لتق د ومخ هوخأو ةنيهج تاقدص باطخلا نب رمع هالوو اردب دهش ةملسم

 ينلا لاقف .يدوهيلا بح رم هامر يذلاو ،هنيع تردّف ،رجخ نصحلا نم يمر كريخ

 :مهنمو .ثيدح هلو ، يدوهيلا ابحرم ةملسم نب دمحم لتقف ،كيخأ لتاق لتقي ادغ اه

 (×):هلوقب خامشلا هحدم يذلا ىق نب سوأ نب ةبارغ

 نيرقلا عطقنم تاريخلا لإ ومسي يسوألا ةبارع تيأر

 نيميلاب ةبا رَع اهاقلت موقل تعفرو ةيار ام اذإ _

 نالعْيَف ناهّلاو .ابيقن ناكو ،اردبو ةبقعلا دهش ، ناهلا نب كلام مثيحلا وبأ :مهنمو

 نبا كيتَع هوخأو . "ههجو ىلع هات اذإ ©لناهّيَتو أهيت هيتّي هات :مهلوق نم هيتلا نم
 نبا بعك لتق نميف ناك ،ريشب نب دابع :مهنمو .دحأ موي لتقو أردب دهش ێناهينلا

 لتف ،تباث نب رمع هوخأو] ،دُحأ موي لتق ،تباث نب ةملّس :مهنمو .يدوهيلا فرشألا
 دحأ ،ديز نب ةبلع :مهنمو .طق لصي مل و ةنحلا لخد يذلا وهو ٦06“[دحأ موي

 نب دمحمو ،يعبر نب ةرارُم :مهنمو ."`نوقفني ام نودجي ال اوناك نيذلا نيئاكبلا

 ،جرزخلا نب نمحرلا دبع همساو ،ربُج نب سبع يبأ طهر ،ةثراح نب مشُجو ،١"٬ةملسَم

 .مالسإلا لبق ةيبرعلاب بتكي نم دحأ ناكو

 ٤٤٥. قاقتشالا )١٥٩( ۔(١/٩١٣ ءارعشلاو رعشلا)(×)

 )١٦٠( قاقتشالا ي وهو ،لوصألا يف طقاس نيتفوقعملا نيبام ٤٤٥.

 دبعو ،ديز نب ةبلغو ،ريمُع نب ملاس :مهو ٥١٨/٢ ق ماشه نبا ةريس يق نيئاكبلا ربخ )١٦١(

 .ةيراس نب ضابرعو ،للا دبع نب يمرهو ،لفغللا نب هللا دبعو {مامح نب ورمعو ،بعك نب نمحرلا

 وهو ،نيئاكبلا نم اناك ةملسم نب دمحو يعبر نب ةرارم نأ ٤٤٥ قاقتشالا يف ءاج )١٦٢(

 نب ةرارم قاقتشالا ي) عيبرلا نب ةرارمو ،نيئاكبلا نم اسيل امهف ،ماشه نبا ةريس يام فلاخي

 ضعيبرلا نب ةرارمو ،كلام نب بعك :مهو ،كوبت ةوزغ نع اوفلخت نيذلا ةثالثلا دحأ ناك (يعبر

 ٥٣١/٢(. ق ماشه نبا ةريس) .مهيلع هللا باتو 8 هللا لوسر مهنع حفص دقو ،ةيمأ نب لالهو

- ١ ٥٤ 
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 :مهمأو ،ءاروعَرو ،ارمَعو ،لهشألا دبع :ةثالث جرزفلا نب ثراحلا نب مشج دلوو
 .ةرخص خب نوعدي كلذلف ،بعك تنب ةرخص

 نب مشُح نب ورمع نب ديز نب يدع نب عفار نب جيدخ نب عفار :ورمع ينب نمف

 .سوألا نب كلام نب ورمع نب جرزخلا نب ثراحلا نب [ةثراح]

 ةأرماو ،لهشأ لجرو .ةقرلا نود نيعلا ق ةلهشلاو منص لهشألاف ،لهشألا دبع امأو

 : زجارلا لاق .ةجاحلا :ءالهشلاو ظع ابتإ هنأك ةلهش ةلهك ةأرما :لاقيو ءاله

 ءادلا بعاكلا برتلا نم / يئالهت تلغرا نح يضفأ إ

 . هجوز بحت تلا ةيراجلا :بورغلاو

 . "[ةنيدملاب] "امط وهو ،جتار لهأ مهف مشُح نب ءاروُعَز امأو

 . )رعشلا ةلق وهو ،رَعَرلا نم اّإو ,قلخلا ةراعر نم اَئِإ :ءاروُعَر قاقتشاو

 أبعكو ءاروعَرو اديز :جرزخلا نب ثراحلا نب مشُج نب لهشألا دبع دلوو

 نب دعسو .ربَضُح نب ديَّسأو ذاعم نب دعس طهر مهو .لهشألا دبع ب ،شيرحو

 نب سيقلا ئرما نب نامعنلا نب ذاعم نب دعس وهو ،لهشألا دبع نب ديز خب نم ذاعم

 نب ،تيبّنلا وهو ، ورمع نب جرزخلا نب ثراحلا نب مشج نب لهشألا دبع نب ديز

 مكحب مكح يذلا وهو ،ةروكذم مالسإلا يف هلئاضفو دعس رابخأو ،سوألا نب كلام

 لزنن ال :اولاقف ،يمكُح ىلع اولزنا :ةظيرق بل ه ينلا لاق نيح .ةظيرق نب يف لا

 يف مهس مهنم هباصأ كلذ لبق ذاعم نب دعس ناكو .ذاعم نب دعس مكُخ ىلع لا

 عم ا ينلا ىلع هيف تعمتجا شيرق تناكو .بازحألا موي وهو ،قدنخلا موي هلحكأ

 )١( قاقتشالا ٤٤٣.

 )٢( ماطآ ةنيدلا ف ناكو ،عبرم ءانب لكو رصقلاو ةراجحلاب بلا نصحلا :ماطآ هعمجو مطألا
 .ةريثك

 )٣( نميلاو دعم بسن نم ةفاضإ ٢٠/٢.

 )٤( قاقتشالا ٤٤٣.

- ٥٤٢ 



 اًملف . يبلا نيبو مهنيب ناك يذلا دهعلا ةظيرق ونب تضقنو نافطغو ميلسو دسأ

 املف ،همد ًأقرف ،ةظيرق ب نم يفشت يح تمث ال هللا :لاق توما دعس فاح

 دعس بكرف يتأي نأب ذاعم نب دعس لإ ق ينلا ثعب ،اهسفن يف ةظيرق ونب هتمكح
 :ي ينلا لاقف .راصنألاو نورجاهملا هدنعو ه ينلا ىلع فقو تح لبقأ مث هل أناتأ

 ةظيرق نإ دعساي ا ينلا لاقو .هولزنأف هيلإ اوبثوف .هولزنأف ;مكدّيس لإ اوموق
 ،نيملسملا رشاعم اي :دعس لاقف .مكحاف مكح تنأو ،اهاومأو اهسفن يف كتمكح

 :لاقف اي ينلا لإ هُيجوو نيملسملا لإ عجرف .مكحاف معن :اولاقف ؟يمكُب متيضرأ
 :لاقف ؟دعساي نديرت كلآأك : ينلا لاقف ؟يمكُم متيضرأ ،نيملسملا رشاعم اي

 لتقب مهيف تمكح دق يلإ ،هللا لوسر اي :لاق .مكحاف معن :لاق .هللا لوسر اي ،معن

 ونلا لاقف .راصنألاو نيرحاهملل ًائيف اهرييصتو لاومألا ةحابإو ،ةيرُدلا يبَسو ةلتاقلا

 رمأف . “)ةعقرأ ةعبس قوف نم هللا َكُح كُمكح نفاو دقل ،قحلاب ينثعب يذلاو :او

 .هللا همحر ،تامف هلحُكأ رجفناو ،ةظيرق ب يي يسرألا دعس مكح ذافنإب اه ينلا

 نم لجر تول كبر شرع ًرتها :هل لاقف ة ينلا ىلإ ،مالسلا هيلع ،ليربج ءاجف

 ،هبحَن ىضق دق دعس اذإف اعرسُم % ىللا ماقف .هلبق دحأ توم ًرتها امو كباحصأ

 أ يلا لعجف هدحو دعس آلإ هيف قبي ل ،تيبلا نم اوجرخ املف .هلوح راصنألاو

 دعس بنج لإ سلج قح لاش ةرمو لأنيه ةرم بهذي ،تيبلا يف هتيشم يف للختي

 هعم جرخ مث ،زّهُجف ،هزاهَجب رمأو .ههجو يف كلذ يئر تح اديدش أنزُخ هيلع نزحو

 اللختم هتيشم نع لئسف .ًاليوط هربق ىلع فقو مث اعبس ربكو اق هيلع ىلصف هلمحل
 ضبق تح .ةكئالملا نم ًأصلخ هيلإ تدجو ام :لاقف ،غراف تيبلاو دعس تيب يق

 . "ذاعم نب دعس تول ًلتها شرعلا نأ ربخي ليربج اذهو ،هَحانَج كلم مهنم

 .عيقَّر دحاولا ،تاوامسلا :ةعقرألا )٥(

 امو ٢٣٣/٢ ق ماشه نبا ةريس يق هيلاوم يف ذاعم نب دعس مكحو ةظيرق خب ةوزغ ربخ )٦(

 .اهدعب

- ٥٤٣ - 

 



 يف شيرق انيب :يراصنألا ىسيع يأ نب ديمحلا دبع انثدح : "دمحم نب رذنملا وبأ لاق

 :سيق يبأ ىلع لوقي لئاق ليللا ق تعم ذإ مارحلا دجسللا

 فلاخُم فالخ ىشخي ال ةكع دمح حبصي “)نادعّسلا ملسي نإف

 دعس :اولاق ؟دوعُسلا نم :ضعبل مهضعب لاق ،تعمتجاو ،شيرق تحبصأ املف

 اوعمس ،ةلباقلا تناك اًّملف .ليذه دعس :مهضعب لاقو .ميت دعس :مهضعب لاقو .ركب

 :لوقي ناكملا كلذ ييف توصلا كلذ

 ف راطقلا نييجرزخلا دعس كعسايو يرصان تنأ نك ،سوألا دعس ،ُنعس ايف

 فراع ةينُم سودرفلا يف هللا ىلع ايَنتو ىدملا يعاد لإ انيتأ

 .ةدابع نب دعسو ذاعُم نب دعس هللاو ناذه :ضعبل مهضعب لاقف

 مهو ،تيبنلا مه لاقي مهلك ءالؤهو ،ًاديزو ادعس :لهشألا دبع نب بعك دلوو

 .ءابق باحصأ

 ،ءاروُعَز نب ةبغز نب شقَو نب رشي نب دابع طهر .لهشألا دبع نب ءاروعز دلوو

 :شقَّولاو ،شقّو نب ةمالس نب ةملسو شةلبان وبأ وهو ، "شو نب ةمالس نب ناكلسو

 ريغصت وهو ،©برعلا نم نطب :شيفأ ونبو ،طب يف ًاشقَو دجأ :لاقي .نطبلا يف ةكرحلا
 شيرلا ادب اذإ ،أبيغزت خرفلا بغرو .هريغو شيرلا نم دحاو :ةبغرلاو ةبغألاو .شقَو

 . ")رعشلاك همسج ىلع فيعضلا

 . "كلس ريغصت :كلسو .ةكس ىثنألاو ،رئاط :كلملاو كلس عمج ناكلسو
 .دحأ موي لتقو اردب دهش ،ذاعُم نب ورمع :مهنمو

 .يلكلا بئاسلا نب دمحم نب ماشه وه دمحم نب رذنملا وبأ )٧(

 .جرزخلا دّيس ،ةدابع نب دعسو ،سوألا ديس ،ذاعم نب دعس : نادعسلا )٨(

 .سيقو (ار قو ،باوصلا وهو (ج) و (ب) يق اذك )٩(
 ٤٤٤. قاقتشالا )١٠(

 ٤٤٥. هسفن )١١(

 - ٥0٤٤



 سوألا نب كلام نب فوع

 :الجر دلوف رماع نب ورمع نب ةبلعث نب ةثراح نب سوألا نب كلام نب فوع اَمأو

 ێب ،“"أ"بيبحو ،ناذولو ةةبلعثو ،افوع :ةعبرأ فوع نب ورمع دلوف ،فوع نب ورمع

 دحأ موي ةامرلا ريمأ ريبج نب هللا لبع : ورمع نب ةبلعث دلوف .فوع نب ورمع

 ،ريبُج نب ملاسو ،اميلسو ةيلهالا ف "نيحلا تاذ بحاص ،ويبُج نب تاّوَخو

 .نيئاكبلا دحأ

 اهيحانج فيفح عمُس اذإ توح توُحَت باقعلا تتاخ :مهلوق نم لاعف :تاّوَخو

 .ايح تحت تتخو ،اهضاضقنا يف

 .رماع نب ةثراح لآو ،لئاو لآو ،ثراخحلا نب ليبن طهر ،ورمع نب ناذولو

 .تماّصلا نب ديوُس :ورمع نب بيبح دلوو

 ىَبَجَحَج :ةفلك دلوف ،فوع ينبا كاكلامو ةفلك :فوع نب ورمع نب فوع دلوو

 . ِ . ي .
 نب فوع نب ةفلك نب ىجحج نب شيرحلا نب حالجلا نب ةحيَحأ طهر ،ةفلك نب

 .سوألا نب كلام نب فوع نب ورمع

 نب نامثع ناكو .اردب دهش نامثع ناكو ،بيبح نب نامثع :مشُج ب نمو

 . ناذول دلوو ،ةرصبلا بلاط أ نب يلعل لو بيبح

: / : 
 رعشلا ق نيمدقتملا دحا وهو ،هنامز ي برثي تاداس نم حالجلا نب ةحيحا ناكو

 :هذه يهو ،ساللا اه لثمتي يلا تايبألا هلوق نمو .سوألا ءارعش نم

 , , ٥ ١ ة ٠ ى 8 . { 7 . .

 لاخ الو مع الو مع نبا نم 6؛بسّن وذ كرُرغَي الو تُم وأ نغتسا

 لاملا وذ ناوخإلا ىلإ بيبحلا نإ اهُرُمعأ ءارولا ىلع بكأ نإ

 لام اي تيدان اذإ يئادن الإ فلخ تيدان اذإ ءادلا لك

 .ًالئاوو ٣٣٢: مزح نبا فاضأ )١٢(

 ناديملا لاثمأ يف هربخو لثملاو ،نييحنلا تاذ نم لغشأ :لثلا فو ،نمسلا قز :يحنلا )١٣(

 ٠/١ ٣٩.

 )١٤( قاقتشالا ٤٤٢.

 .بشن وذ ٥ ناغألا يف )١٥(



 يجرزخلا نالجعلا نب كلام لئاقلا وهو

 فأ ًرشعم انإ لام اي انَتمالظ نيغبت ال لام اي

 و . . و . ه ك , ً ى إ , .

 فرتعيو هب قوي نقحلا مكتوخإل ىلوم اريجب نإ

 فج هدصق نع مكيفو دصقلا حضو هليبس يف اوكلس دق
ّ 

 فلص ام ديعولا نإ داعي إلاو دُدهتلاب لخدلل بلطت ال

 :لوقي كلذ يقو ،فويسلا هيف تفصو ليوط رعش ي
 آ ّ ُ . 7 و إ م 5 .

 فطتخت ةامكلا سوفن اهب اهبراَضم تفهرأ دق ضيبلاو

 ""فسكنيو ودبي قرَب ضيمو تعمل ذإ فكألا يف اهنأك

 :لاقف هموق فصو غ

 7 مهلكو هيلإ ت وملا جَهَر ي دوسألا ىشم نوش

 ةروهشم ةربثك ةحيحأ راعشأو ١٨)

 يلو دقو ،راسي ىليل يبأ مساو ،ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم :ةحيحأ دلو نمو

 .سابعلا تبل هيلوو ،ةّيمأ يبل ءاضقلا

 اًمأف .كلام ب زيزعو ةيواعمو ديز :فوع نب ورمع نب فوع نب كلام دلوو

 وبأ :هدلو نمف فوع نب كلام نب ةيواعم امأو . "ةيقب هل نكي ملو ،جردف زيزع

` 

\ 

 فةعيبض نب ديزي نب مهرد وهو كديزي نب مهرد لإ ٢١/٣ اغألا ق تايبألا هذه تبسن )١٦(

 سوألا ءارعش نيب تراد دقو ،جرزخلاو سوألا نيب برح هببسب تبشن يذلا ،يسوألا ريمس وحأ

 نب ناسحو ميطخلا نب سيق كلذ دعب اهيف كراش مث ،ةيفاقلاو نزولا اذه ىلع تاضقانم جرزخلاو

 .ريمس برح ادهشي مل و ،تبال

 ٢٠/٣. ناغألا ف ةديصق نم نالجعلا نب كلامل امإو حالجلا نب ةحيحأل سيل تيبلا اذه )١٧(

 .اهدعب امو ٣٧/١٥ ناغألا يف هرابخأو حالجلا نب ةحيحأ ةمجرت )١٨(

 .زيزع دلول ركذ ٣٣٤ مزح نبا ةرهمج ي )١٩(

 - ٥٤٦



 .ريشب نب بويأ دج ،لاكأ نب دعسو ، “"[ةشيه نب سيق نب] “»كيتَع نبا ربج

 ءيشلا كريوثت وهو .ًاشْيَه هشيهي هشاه :مهلوق نم ةشيهو .هعضوم يق هارتس كيتلاو
 . ""١وشواُه كلذكو ،ضعبب مهضعب طلتخا اذإ :موقلا شياغو .هايإ كطلخو

 .بطاح برح :اف لاقي يلا برحلا تناك هيف ةةشيه نب سيق نب بطاح :مهنمو

 ةعيّبض امأو كلام نب ديز ينبا ةيمأو ،ةعيبُض :دلوف فوع نب كلام نب ديز امأو

 يبأ نب تباث نب مصاعو ،دحأ موي ةكئالملا ليسغ ،رماع يبأ نب ةلظنح :هدلو نمف

 ةعيض نب ةّيمأ نب كلام نب نامعلا نب "ةمصع نب سيق :حلقألا يبأ مساو ۔حلقألا

 وه مصاعو .سوألا نب كلام نب فوع نب ورمع نب فوع نب كلام نب ديز نبا

 وهو ،حلقلا نم قتشم حلقألاو .ثيدح هلو ،لْحَلا وه رْبَدلاو ،رْبَدلا همل تمح يذلا

 نب هللا دبع نب دمع همساو رعاشلا صوحألا :هدلو نمو .ةردك نانسألا يف ةرفُص

 :هب رخفيو هَدَج ركذي لئاقلا وهو . "حلقألا يبأ نب تباث نب مصاع

 عيدبب هتيئت لهج سي يرذ تلقف تّمَتناو ترَحْف

 عيجرلا موي ليذفا نبا نم ٣ لا همحل تمح يذلا نبا انأف

 "عيرص نم هل يوط اس ُاربألا ةكئاللل يدج تلّسَ

 نم هقاقتشا ليلُمو .اردب دهش ،فاطَعلا نب ديزي نب رعزألا نب ""ليلُم :مهنمو

 .كيتع نب ربج ٤٣٩: قاقتشالاو ٣٣٥ مزح نبا يف )٢٠(

 ليلق دعب ركذي فوس فنصللا نأل ،امغودب مالكلا ميقتسيال ١٥/٢ دعم بسن نم ةفاضإ )٢١(

 ۔ةشيه قاقتشا

 )٢٢( قاقتشالا ٤٣٩.

 )٢٣( دعم بسن يفام تبثأو ،مصاع :لوصألا يف ٩/٢ مزح نباو ٣٣٣. قاقتشالاو ٤٣٧.

 صوحألا ةمجرتو . دمحم نب هللا دبع :صوحألا مسا ٢٢٤/٤ ناغألا فو ٤٣٧، قاقتشالا )٢٤(

 ٤/٤ ٢٢. ناغألا يف

 .ةياورلا ف فالتخالا ضعب عم ٢٣٤/٤ اغألا يف تايبألا )٢٥(

 .ليلم وبأ ٤٣٨: قاقتشالا يف )٢٦(

٥٤٧ 



 رعزأ لجرو ،رعشلا ةلق وهو رَعرلا نم رعزألاو .دامرلاو رمجلا وهو هللا وأ ،لللا

 فاطعأو .افّطَعَت تفّطعتو ،افطع فطع ،فطَلا نم لاعف :فاّطَعلاو .ءارعز ةأرماو

 . "فطع عمجلاو عادلا :فاطعلاو .هيحاون :ناسنإلا

 . "" {ةروَع انئويب َن) :لوقي يذلا وهو .اردب دهش ،ريَشَق نب بنع :مهنمو

 :رعاشلا لاق . "“[لاصتتسالاو موُشلا] :رشّقلاو رشق ريغصت وأ كرشأ ريغصت :ربّشفو
 هروشاق ةنس مهيلع ثًّباف

 هروُلا ًَقالتحا لالا قلتت

 رفنلا نم وهو ،ةنيدملا ىلع هفلختساو ،همهّسب ردب موي يث أ ينلا هل برضر

 . "نينح موي لتقو ،مهيلع للا بات نيذلا

 ءامسأ نم ةدعاسو ،ةدعاس نب رعوُع :مهنمو .اردب دهش كلا دبع نب رتشم

 يلهاج وهو ،فوع نب كلام نب ديز نب ةعيبض نب ديزي نب مهرد :مهنمو .دسألا

 :لئاقلا وهو حاللا نب ةحيحأ رصع ف ناك

 رشبلا ةورث اهتأت ورمع نب ديزو كلام نب ديز نيديلا ف عدي تم

 رجض الو ْمائل ١ مارك دوسأ اممأت ةمطَخو ورمع يف غ دت نإو

 رسعلا ىدل رسي ،لخللا دنع حيماسَم ةميظع مويل اوجيه نإ خيجارم

 :لئاقلا وهو
 لقصلا ةَصّلْخُم حللاك ةفَهرُع انمّيَض نالجع نبا مْغَر ىلع انعنم

 )٢٧( قاقتشالا ٤٣٨.

 .بازحألا ةروس يف ١٣ ةيآلا نم )٢٨(
 )٢٩( قاقتشالا نم نعللا اهب متي ةفاضإ ٤٣٨.

 ةوزغ يف ،ريشق نب بتعم ىلع قدصيال مالكلا اذهو ،لوصألا يف دراو نيسوقلا نيبام )٣٠(
 وهو .ةبابل وبأ وه مالكلا اذه دوصقملا نأ حجريو ٢٢٢/٢(“، ق ماشه نبا ةريس رظنا) ،قدنخلا

 ،هيلع هللا بات يذلا وهو ،هركذ ِقأيسو ،ديز نب ةيمأ ييب نم اغإو ديز نب ةعيبض ب نم سيل

 ٢/ ١٠(. نميلاو دعم بسن رظنا) .ةنيدملا ىلع 5 لوسرلا هفلختساو

- ٥٤٨ - 



 لتقلا نم نيبراه اولوو مهامح انفويس تحابتسا ىح مهانب رض

 لألا ةدعلا هاوفأك برضب كلام لاق ام موقلا ًةارَس درو
 ّ ق ّ ُ

 لهجاو رذشّلا لعب همغر ىلع كلام راج ةونع رمس حاطو

 ّ د , , ء ء ّ

 نم ليلذلا ىضري يذلا لقا هميد نم اكلام ىضرأو اليتق
 العَقَل١"

 نب ةبابل وبأ :هدلو نمف ،فوع نب ورمع نب فوع نب كلام نب ديز نب ةيمأ امأف

 هفلختساو ،همهّسب ردب موي ي اق ينلا هل برض] ريشب همساو ،ربنَر نب رذنملا دبع

 نب ربج :مهنمو “""[نينح موي لتفو مهيلع هللا بات نيذلا رفنلا نم وهو .ةنيدملا ىلع

 .كلا :ربجلاو ،اردب دهش ،ةشيَه نب سيق نب كيتع
 نب كلام نب ديز نب ةيمأ نب ديزي نب ورمع نب سيق نب ديبع نب ديعس :مهنمو

 ٤. يبلا مايأ ف نآرقلا عمج نم لوأ وهو ،فوع

 نب سيق نب ديبع نب ديز نب ثراحلا نب سيقلا ئرما نب مهلا نب موثلك :مهنمو

 لزن ناك يذلا وهو ،سوألا نب فوع نب كلام نب ديز نب ةيمأ نب ديزي نب ورمع

 هدعب لوحت مث .ةنيدملا لإ ةكم نم رجاه نيح ةنيدملا هلوخد لبق كءابقب ةو ينلا هيلع
 مدلاو .مادهأ عمجلا ،قلخلا ءاسكلا :مدلاو ،بويأ مأ :ةخسن يفو ،بويأ يبأ تيب لا

 سوألا بورح ليصفت ىلع فوقولل ١/٣ يناغألاو ٦٥٥/١ ريثألا نبال لماكلا لإ عجري )٣١(
 نب كلام ذخأ دقو .ةيدلا :لقعلا ،ددهتلا :رذشتلا ،هبان علط يذلا ريعبلا :لزاب ج لزّبلا ،جرزخلاو

 .حيرصلا ةيدك هفيلح ةيد نالحعلا

 يف ءاجو ٤٣٨، قاقتشالا :رظنا هعضوم ي هَتبثأف كانه هعضومو .افنآ مالكلا اذه درو )٣٢(

 يفف ،ةبابل يأب هل ةقالع ال مالكلا اذهو ،(بويأ يبأ تيب لإ هدعب لوحت و) ريشب مسا دعب لوصألا

 ةنيدملا لإ رجاه نيح هيلع 8 هللا لوسر ىلع قدصي انه مالكلاف صقنو بارطضا لوصألا

 ،مدها نب موثلك وهو ةنيدملا يف هيلع ة لوسرلا لزن نم وه دارملا نأ ىلع لدي كلذ دعب مالكلاو
 يفف ،هل ةمتت هنأل ٤٣٩ قاقتشالا يف دروام همالكب تقحلأ دقو ،ليلق دعب فنصملا هركذيسو

 .ريخأتو مسقت لوصألا

- ٥٩ 



 مَدُهو .مده :هنم طقسي امو .ملا : ردصلاو ،هتمده اذإ طئاح نم طقس ام :اضيأ

 .""”مودهم وهف رحبلا يق هسأر راد اذإ :لجرلا
 .ةعيدو يبأ نب دلاخ نب مازح :مهنمو

 سوألا نب كلام نب ةرم

 رماعو] ةرم نب سوألا :رفن ةعبرأ :ةرداعجلا مهو ،سوألا نب كلام نب ةَّرُم دلوو

 رماع دلوف ،هل بقع ال ،ةَّرُس نب نزامو ،جتار لهأ مهو ،ةَّرَم نب .ديعسو "٣)[ةّرُم نبا

 .اديز :الجر رماع نب سيق دلوف .سيق :الجر ةرم نبا

 .هل بقع ال ملاسو .لاسو أ كارُمَعو ،ةّيمأو ،ةّيطَعو لئاو :ةعبرأ سيق نب ديز دلوف

 تسلا نب نب يفيص همساو ،سيق وبأ :سوألا نب كلام نب ةَّرُم نب رماع دلو نمو

 ،سوألا نب كلام نب ةَّرُس نب رماع نب سيق نب ديز نب لئاو نب مشُج نب رماع وهو

 .هللا دبع :لاقيو ،ثراحلا :لاقيو ،َىفْيَص :سيق يبأ مساو ،رماع :تلسألا مساو

 "“”(هعطق اذإ 7 هتلسي هفنأ تلّس :لاقي .لص ؤ مساف هقن عطق يذلا :تلسألاو)

 .فورعم ،ريعّشلاب هيبش :تلُملاو

 يف هتوص ددر اذإ ،دربلا نم عجولا :ةحوحولاو .سيق يبأ وخأ ،حَوَحَو :مهنمو

 نم برض حّوْخَولا نأ اومعزو .كلذ لعفي ءاج اذإ حوح وي ءاج :لاقي .هردص

 . "تبب سيلو ، رطلا

 :هلوق سيق يبأ رعش نم ريتخا امّسو
 ""ىعامسأ تغلبأ دقف لهم انلا ليقل دصقت ملو تلاق

 موثلكب هتقحلأو كانه نم هتفذحف ،لبق ديرد نبا لوق فنصملا ركذ دقو ٤٣٩. قاقتشالا )٣٣(

 .مدحلا نب
 )٣٤( مزح نبا نم ةفاضإ ٣٤٥.

 .(ب) يف وهو (ج)و (ار ف طقاس نيسوقلا نيبام )٣٥(
 )٣٦( قاقتشالا ٤٤٨ .

 .شحافلا مالكلا :انلا )٣٧(



 ""عاجوأ تاذ لوغ برحلاو هتُمسوت ىقح هتركنأ

 "“عاجُمَحب هكرتتو اس اهمعط ي َبرحلا قذي نم

 “عاجهن ريغ امون ُمَعطأ امف يسأر ةضيبلا تّصح دق

 يعاس هنأش يف ئرما لك كلام ييب َلُج ىلع ىمسا
 “'١ع اقلا ف يتلاك ةضافضف ةنوُضوَم ءاجيّهلل تددعأ

 "ع اطَق حلا لثم ضيبأ قنور يذب يتع اهرفح

 "ع ا مأ نرامو هُدَح قداو ماسُخ قدص

 “"عازفم ريغ دلَج رهدلل رذاح لُسسبَتسُم ئرما ر

 س

 ) "ع ااو ةّهْفلا و ناه دإلا نم خ ةوقلاو مزحلا
ًِ 

 "يعاراك ماوقألا يف يع الل الو يمف لئس اط سيل
 ع اّصلاب عاصلا ليك ءادعألا ام يزو َبرحلا ل أن ال

 عافدو نينارع تاذ انع مهدودن ٤ )٤٧) ۔“_-ا - ١٠. ۔ے و ِ .
 

 سانلا لاتغت يأ :لوغ )٣٨(

 .نشخلا قيضلا ناكملا :عاجعجلا )٣٩(

 .مونلا همعطي امف حالسلا سبل داتعا هنأ يأ .ةذوخلا :ةضيبلا .هرعش تبهذأ :تصح )٤٠(

 .ريدغلا :يهنلا .ةفعاضم امقاقلح تحسن قلا عردلل ةفص :ةنوضوم )٤١(

 .قنور هل افيس دارأ :قنور وذ .اهعفدأ :اهزفحأ )٤٢(

 .حمرلا :نراملا .دحلا يضاملا :قداولا .بلصلا :قدصلا )٤٣(

 .حالسلا :ربلا )٤٤(

 .قافنلاو ةنهادملا :ناهدإلا ٢٨٥. تايلضفلملا ةياور تبثأو .مزعلاو مزحلا :لوصألا ةياور )٤٥(

 .صرحلا ةدش :عالا .فعضلا يهو ةكفلا :تايلضفلملا ةياورو .ةلهجلاو ةطقسلا :ةهلا

 .ريثكلا لثم ليلقلا سيل يأ .عاطق ريغصت :ًيطق )٤٦(

 .ةداقلاو ءاسؤرلا انه مهب دارأو فنألا :نينرع ج نينارعلا ،ةطشنلا ةبيتكلل ةفص :ةنتسملا )٤٧(

- ٥00٥١ 



 ةياغ انل و تلح ىتح

 و ..
 لبش ا ىدل دسا مهنأك

 تصلق ذإ موقلا تلأس اله

 ىغولا موي سوقلا برضأو

 الفلا قرخ عطقأ دقو كاذ

 “"ع امج ريغ عمَج نيب نم

 )٤٩(
 عازجأو ليغ ي نتهلب

 “"”يعارسإو يئاطبإ ناك ام

 “”يعاب هب رصقي مل فلسلاب
 م

 9 ع ١ وله ً امد ا ىلع اموي

 “"ع اطقأو يريخ تنيز ةّيلامُج َجيهاسأ تاذ

 ٠ ٠1 . . . ء 7 د

 “"عالظم ربغ نوما ط وسلا نم وجنتو نيألا ىلع يطع

 )ع ازعَر ءاصَح لامش ق امماَتلو فارطأ نأك

 « «“عاَذَج نيول يذب ر تفلا نإ تاجاحلا ام يضقأ

 .ع افدلا ىلع نورداق :ع اف

 .تش لئابق نم طالخألا :عامجلا .ةيارلا :ةياغلا )٧(

 .فارطألا : عزج ج عازجألا :ةمجألا :ليغلا .نرأزي :نتهني )٨(

 .هاتيصخ صلقت عزفي نيح نابجلا نأ دارأ :تصلق )٩(
 .ةضيبلا ىلعأ :سنوقلا )١(

 :عاولما .ةقانلل ةفص ،ءاضيب :ءامدأ .حايرلا هقرتخت يذلا ضرألا نم عستلا :قرخلا )٥٢(

 .ريسلا ىلع صرحلا ةديدش

 عنصت طاغأ :ةيريخلا .لمجلا قلخ اهقلخ هبشي يلا :ةيلامجلا .ريسلا نم بورض :جيهاسأ )٥٣(

 .سنفانطلا :ع اطقألا .ةريحلا

 .جرعلا وهو علظلا نم :عالظلا .اهراثع نمؤي يلا :نومألا .بعتلا :نيألا )٤ ٥(

 حير دارأ :لأمش .ةعذربلا يهو ،هريغو ءاسك نم ةبادلا رهظ يلو ام لك :ةيلو ج تايلولا )٥٥(

 .ةديدشلا حيرلاك يهف هتقان ةعرس فصي .ءيش لك عزعزت :عازعز .بوبملا ةديدشلا :ءاصحلا .لامش

 .هنولتل ،رهدلا :نينوللا وذ )٥٦(

 نب سيق يبأ ةمجرتو ٤٣٢ص برعلا راعشأ ةرهمج يفو ٧٥، ةيلضفملا ،تايلضفملا ف ةديصقلا )٠(

- ٥0٥٢ 



 سرألا نب كلام نب مشج

 نب هللا دبع وهو ةةمطَح وهو فللا دبع :الجر سوألا نب كلام نب مشج دلوو

 نب ةّيَمأ نب ةّشَرخ نب َيدَع :ةيلهاجلا يف (ةمطَح ب ءارعش نمف) ،كلام نب مشج

 :لئاقلا وهو ،سوألا نب كلام نب مشج نب هللا دبع وهو ،ةمطَخ نب رماع

 6“"١اجًرضُم قزار هيلع نأك هنيبج حل وبكي هن رداغف

 "“"اجّرخُمو اتيم ايانلا مامح اوحَوَد ةميقلا طسو ًةبصُع ىرأ
 ٣7 ءاقلل أموي جيه اذا سراف ك مهموق نمو مهاعادت

 “١اجوهأ ةجاجعلاب وُشقي َدرجأو ةراطُم داوقلا ءاجوَه لك ىلع

 "اجّمعتف ىرج وأ حاطبل ىتأ هنأك ءاهز اذ ًاعمَج نودوقي

 اجّرَفَت أموي رملا ُفوُحَم نم ىوتسا اذإ فافخلا ضيبلا مهيديأب

 اجرلا سيئرلا ماتعأو يراوج اعد اذإ فيضتسلا ءارو 3

 .رماع نب ورمع نب ةبلعث نب ةثراح نب سوألا نوطب هذهف .ةليوط راعشأ يف

 .٧١/٧١١ناغألا ف تلسألا

 بوث لكو .ناتك نم ضيب بايث :ةيقزارلاو يقزارلا .هنم كيلع لبقأام :هجولاو نيبلا رح )٥٧(

 . (ناسللا).قيقر

 لمتحيو .قرفلا عيقب يمس هبو ،رجشلا مورأ هيف ناكم :عيقبلاو ،لوصألا يف اذك :ةعيقبلا )٥٨(
 ،اف ێعمالو ،لوصألا يف اذك :اوخّود .ةكرعملا امب داريو ،ةعيقنلا نع افحصم ةعيقبلا ظفل نوكي نأ

 .اوقَوذ :نع ةفرع ةملكلا نأ حجرأو ،ترلملا نوخودي ال مهف

 .برحلا رابغ يهو ةجاجعلا محتقي ًأسرفو ةعيرس اسرف فصي )٥٩(
 )٦٠( جاجوعألاو ريسلا يف يولتلا :جمعتلا .ريثك ددع وذ يأ : ءاهز وذ عمج .

- ٥0٥٢٣ 



 ةثراح نب ج رزخلا باسنا

 - مّشُجو ،افوَع :رفن ةسمخ رماع نب ورمع نب ةبلعث نب ةثراح نب جرزخلا دلو

 .ًارُمَعو ،ابعكو ، ثراحلاو - ناموطرخلا امهو

 فئاخلل ةيلهاجلا يف لاقي ناك ناموطرلا امهف ،جرزخلا انبا إمشُجو فوع امأف

 .مشج يف جحف زعلا تدرأ نإف ، "مشُجو فوع :نيموطرلاب كيلع :برثُيب ريجتسلل
 ظيلغلا رمحألا :بْضَّقلاو . "ديزتو بضغ :امهو نيلجر جرزخلا نب مشج دلوف

 بَّضعلاو ،دلجلا نم نيعلا لوح رسكت ام :باضُملاو ،ةنشخلا ةرخصلا :ةبّضَقلاو

 . ""ناسنإلا نم فورعم

 همساو ،ةدراس :الجر ةملس دلوف ةملس :الجر جرزخلا نب مشُج نب ديزت دلوف

 مظَلا وغ "ضعب لإ هضعب ءيشلا كَّض :دّسلاو كدملا نم ذوخأم ةدراسو .ديزن
 :ليزنتلا قو .ضعب لإ امهضعب ديدح مض يأ ،عرللا دَّرَس :مهلوق هنمو .ههبشأ امو

 فرعتأ :يبارعأل ليقو .هريغ وأ زرخ نم مظنلا :درسلاو .{ "درسلا يف دقو

 . ١١0دأرف ذحاوو درس ةالث :اهفرعأل يلإ :لاقف ؟مّرلا رهشألا

 نب يلع دلوف لع :الجر ةدراس نب دسأ دلوف أدسأ :الجر ديزب نب ةدراس دلوف

 مهف دعس نب َيَدأ امأف .0©`َىَدَأو ،ةملّس :نيلجر يلع نب دعس دلوف ادعس :دسأ

 حيحصلاو .ناموطرخلا امهو يَحُد :ثراحلاو ورمعل لاقي ٣٥/٢: نميلاو دعم بسن يف )٦١(

 .جرزخلا نب فوعو جرزخلا نب مشج :ناموطرخلا :(مطرخ) برعلا ناسل يفف ،فنصللا هركذ ام

 قوف نم ةطوقنملا ءاتلاب ديزت هنأ ىلع )٣٤٦( مزح نبا صن دقو ديزي :لوصألا يف )٦٢(

 ٤٦١. قاقتشالا )٦٣(

 .١١ةيآلا نم ،أبس ةروس )٦٤(

 .بجر وه درفلا دحاولاو .مرغو ةجحلا وذو ،ةدعقلا ون :يهو ةعباتم يأ :درس ٤٦١. قاقتشالا )٦٥(

 0٣٥٨ مزح نباو ٩٥/٢، دعم بسن يف ام تبثأو يدأ ناكم ،سوأ :لوصألا ف )٦٦(

 .بسنلا مامت يف يدأ سوأ ناكم تبثأ دقو .ةعيبرو :يلكلا نبا فاضأر

- ٥00٥٤ 



 يدع نب ذئاع نب سوأ نب ورمع نب لبَح نب ذاعُم وهو هللا همحر لّبَج نب ذاعُم طهر

 ةملس نب ديزي وهو :ةدراس نب دسأ نب يلع نب دعس نب َيَدأ نب ورمع نب بعك نب

 .ةثراح نب جرزخلا نب مشُج نب

 نب مشج نب ةملس نب ديزي وهو ،ةدراس نب دسأ نب يلع نب دعس نب ةملس امأو

 .ًامْنَع :الجر ةملس دلوف ،ةملس :بعك دلوف ،أمْنَعو ،ابعك :نيلجر دلوف جرزخلا
 امارح :نيلجر منغ نب بعك دلوف داوسو اديبغو أبعك :ةثالث ةملس نب منغ دلوو

 نيقلا نب ورمع وهو ،بعك يبأ نب كلام :ةملس نب منغ نب داوس ب نمف .ًانانسو

 مشج نب ديزي وهو ،ةدراس نب دسأ نب يلع نب دعس نب ةملس نب منغ نب داوس نبا

 كلام نب بعك هنباو ،ةيلهاجلا يف رعشلا تويب نم تيب وهو .ةثراح نب جرزخلا نبا
 .لي هللا لوسر رعاش ،بعك يلأ نبا

 دلوف .بضغ نب كلام :الجر دلوف ةثراح نب جرزخلا نب مشج نب بضغ امأو

 ةعيبرو بعكو أماغو .امعو ظعدجألاو ةثراح دبع :رفن ةتس بضغ نب كلام

 نبا قرزألا امأف .بيبحو ،قرزألا :امهو نيلجر كلام نب ةثراح دبع دلوف .هل بقعال

 .ةضايبو قيَرر :نيلجر قرزألا نب رماع دلوف .رماع وهو الجر دلوف ةثراح دبع

 كلام :نيلجر بيبح نب ةانم ديز دلوف .ةانم ديز :الجر ةئراح دبع نب بيبح دلوو

 وبأو ىلعلا نب لاله :مهنم ناك .قير ب ق مهو ىلعلا ب طهر ،ةانم ديز نبا

 .جرزخلا نب مشح نوطب هذهف .بيبح نب ةانم ديز نب ةثراحلا رخالاو ىلعلا نب ديعس

 جرزخلا نب فوع

 نبا ورمع دلوف .مئغو ،ورمع :امهو ،نيلجر دلوف ةثراح نب جرزخلا نب فوع انأو

 فوع نب ورمع نب فوع وهو ،لقوق دلوف .فوع همساو لقوق وهو الجر فوع

 ،تماصلا نب ةدابع طهر ،امْنَعو ،هنطب مظعل كلذب يَمُس ،ىّلبْلا وهو ،الاس :نيلجر

 . ""ةلقوق لقوقُي لقوق :لاقي ،هيف لوخدلاو ءيشلا يق لُملغتلا :ةلقوقلاو .لقاوَقلا مهو

 يقاب وهو ، فورعم َقَّمّرلاو .يلهاج ،رعاشلا منغ نب ديزي نب قمرلا :مهنمو

 )٦٧( قاقتشالا ٤٥٦.
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 قّمرَف نأضلا ""تعرضأ)) :مهمالك نمو .اليلق اليلق ءيشلا كذحخأ :قيمرتلاو ،سفّل

 :لوقيف ،ماّيأب اهجاتن لبق عرض نأضلا نأ كلذو .(قبَر قيرف ىزعلا تعرضأو ،قّمَر

 .قابرألا اف ذخا :لوقيف .اهدالوأ سوؤر ىلع عرض ىَّزعملاو .اليلق ًاليلق ليلق اهنبل ذُع
 نمو .ةيهادلا :قيرلا مأو .قانعلا وأ يدجلا قنع ق :7 يذلا طيخلا :قبّرلاو

 ناولأ نم نول وهو ،قَّروأ ريغصت :قيّرأو ۔«قيَّرأ ىلع قيرلا مأ تءاج)) :مهمالك

 . "“هيلإ رظن اذإ ،هرصبب هقمرو .لبإلا

 دق يأ تئش ثيح لقأوَق :برثي لهأب راجتسا اذإ ،ةيلهاجلا ف لجرلل لاقي ناكو

 .تنأ
 ب نوطب هذهو ،ديزو ،ناذولو ،كلامو ،مْنَع :مهو رفن ةعبرأ ىلبلا م اس دلوو

 :ىلبلا ملاس خب نمو .جرزخلا نب فوع نب ورمع نب فوع نب ىلل وهو ،ملاس

 رايخ نم للا دبع هنبا ناكو .نيقفانلا سأر ،"”لولَس [نبا وهو] يأ نب للا دبع
 .ةماميلا موي لتقو أردب دهش ،نيملسلا

 نب ورمع نب فوع نب ملاس نب ديز نب نالجعلا نب كلام :لاس نب ديز نب نمو

 لتق يذلا وهو ،أرعاش ناكو ،هنامز يف جرزخلا دّيس ناكو ،جرزقلا نب فوع

 ةثراح نب ةبلعث نب رماع نب رماع نويطفلا مساو ،مدهَر بحاص ،يدوهيلا نوُيطفلا
 دق نويطفلا ناكو .ءامّسلا ءام رماع نب ءايقيَرُم ورمع نب قرحلا ثراحلا نب ورمع ا

 اهجوز ىلع برثي لهأ نم سوُرَع لخدت تناك ام تح ،برثي لهأ ىلع كلمتو دوق
 هلو .نالجعلا نب كلام هلتق تح كلذك لزي ملف .هلبق اهبيصُف ،هيلإ ام اوتأي تح

 :لئاقلا وه نالجعلا نب كلامو .هنك رت ،لوطي ثيدح
 "اُفَجْحلاو حامرلا انيف ماد ام مد كسب ىذتحي انلثم ام

. 

 .مظع وأ ،اهَعرض تبن :ةاشلا تعرضأ )٦٨(

 ٤٥٦. قاقتشالا )٦٩(

 مزح نبا) .اهيلإ بسن ،هتدج يهو ،لولَس نبا وهو ،كلام نب يبأ نب هللا دبع وه )٧٠(
 ٣٥٤).

 .دلجلا نم عنصي سرتلا :ةفحَج ج ،فّحَلا )٧١(
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 فلتخت حامرلاو انر عب انباتك تهجاو ام لَمحُت

 ف رصنت بورحلا حاقل دنع اوبضغ اذإ موق يموق لثم ام

 فشكلا اهباهي ام اذإ برلا رجتشت نيح برحلا ونب نحن

 .هتك رت ليوط رعش يق
 جرزخلا نب ثراحلا

 نب مشُجو ،ثراحلا نب جرزخلا :رفن ةسمخ ةثراح نب جرزنلا نب ثراحلا دلوو

 .جرزخلا نب رْخَصو ضجرزغخلا نب فوعو ،نامءوتلا امهو ،ةانم ديزو ، ثراحلا

 ظةبلعثو ،ًيلع :مهو رفن ةثالث بعك دلوف بعك :الجر "ثراحلا نب جرزنلا دلوف

 وهو ،ًرغألا دلوف . 7 رغألا وهو ۔كلام :ةثالث بعك نب ةبلعث دلوف .فوعو

 .هل بقعال رقصو بعكو ةانم ديزو ،نامعنلاو اديزو ،سيقلا ارما :ةتس :ةبلعث نب كلام

 :َرغألا كلام نب ديز نمو .ةبانطإلا نب ورمع :رغألا كلام نب ةانم ديز ينب نمف
 نب ةبلعث نب رغألا كلام نب ديز نب سالُج نب ةبلعث نب دعس نب ريشب نب نامعللا

 .جرزخلا نب ثراحلا نب جرزخلا نب بعك

 همساو ،ٹّدحلا ءادردلا وبأ جرزخلا نب ثراحلا نب جرزخلا نب بعك نب يدع نمو

 .جرزخلا نب ثراحلا نب يدع نب رماع نب ةيمأ نب سيق نب ديز نب ربوُع

 هقلي ل ] ،ناميعث فّحتسي ةي ينلا ناكو ،أردب دهش ،ورمع نب نامين :مهنمو
 يف جرزخلا تاداس نم اذه ورمع ناكو .ءاعدلا ريثك ناكو ، “"[هيلإ كحض آلإ طق

 نب رغألا كلام نب ةانم ديز نب رماع :ةبانطإلا مساو ،ةبانطإلا نب ورمع وهو ،هنامز

 .(ج) و (ب) نم باوصلاو ،ًأطخ وهو ،جرزخلا نب ثراحلا :(أار ف )٧٢(
 دلوف ،ببعك :ثراحلا نب جرزخلا دلو :هيف ءاج ،انه ركذام فلاخيام مزح نبا ةرهمج يف )٧٣(

 دلو نم نينثا فنصملا ركذ دقو .رماعو ،ةثراحو رغألا كلام :ةبلعث دلوف يدعو ةبلعث :بعك

 .ثلاثلا ركذي مل و بعك نب ةبلعث

 )٧٤( قاقتشالا نم ةفاضإ ٠ ٤٥.
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 :لئاقلا وهو ،ةثراح نب جرزخلا نب ثراحلا نب جرزخلا نب بعك نب ةبلع
 الع ًَروذَا ًرذانلاو داعي إلا اذ ملاظ نب ثراحلا غلبأ

 ""اّيمك حالس اذ ناظقي لُئقت الو َمايَنلا لتقت املا

 وهو ،رفعج نب دلاخل يرلا ملاظ نب ثراحلا لتق هغلب ان رعشلا اذه لاق ناكو

 ثراحلا ورمع رسأف ،يّرلا ملاظ نب ثراحلا يقل ةبانطإلا نب ورمع ناكو .مئان

 ورمع لاق ،مئان وهو ،رفعج نب دلاخل ثراحلا لتق هغلب اًملف .هحورب هيلع نمو هقلطأو
 :ارختفم لوقي يذلا اذه ورمعو .ملاظ نب ثراحلا هب ريعي رعشلا اذه

 لئاسلل مهءاطَع ةنيلذابلاو مهّنَكب مهَّريقف نيطلاخلا

 ""لهاّنلا ضايح نع جهْحَهَلا برض هضيب قربي ًشبكلا نيبراّضلاو
 ""لزانُم لك برضل نيلزانلاو مغوحذب مهودَع نيكر دملاو

 ٧“لعاشلا مارّضلاب تبش برحلا ام اذإ ليم الو ساكنأب اوسيل

 "لصافلا مالكلاب ةماقلا موي مهُيطخ باعي الف نيقطانلا

 .ليوط رعش يق

 )٧٥( ناغألا ف لوألا تيبلا ةياور ١٢١/١١:

 الَع روذنلا رذائلاو - ديدعّرلا ملاظ نب ثراحلا غلبأ

 .كانه اهمامتب تايبألاو .هحالسب يمكللا عاجشلا لطبلا :يمكلاو

 :اف لوقيف تيور اذإ ضوحلا نع لبإلا درطي يذلا :جهجهللا .موقلا يمحي يذلا شبكلا )٧٦(

 .هب تجهجهو عبسلاب تهجهج :لاقيو .هاج وأ هوج

 .ةوادعلاو رأثلا :لحذ ج لوحذلا )٧٧(

 ليعي نم :ليمأ ج ليلا .مركلاو ةدجنلا نع رّصقملاو هيف ريخال يذلا :سكن ج ساكنألا )٧٨(

 .اهداقتاو رانلا مارطضا :مارضلا .هيلع تبثي الو جرسلا نع

 )٧٩( يزيربتلا حرشب مامت يبأ ةسامح يف تايبألا ١٧٦/٤، نابزرملل ءارعشلا مجعم يقو ص٨١،

 تنب ةبانطإلا يهو همأ :ةبانطإلا :ءارعشلا مجعم يفو تايبألا ددعو ةياورلا ف فالتخالا ضعب عم

 اغألا يف ملاظ نب ثراحلاو ةبانطإلا نبا ربخو .نايز نب باهش ١٢١/١١.

٥٥٨ 

 



 ارماع :نيلجر جرزخلا نب ثراحلا نب جرزخلا نب بعك نب يدع دلوو

 .ةرماعو

 بعك نب ورمع نب رماع “١١[ةبغَر وبأ :جرزخلا نب ثراحلا نب مشخ يب نموأ

 ءارعش نم ناكو ،جرزخلا نب ثراحلا نب مشج نب رماع نب جيدخ نب ورمع نب

 :لئاقلا وهو ،ريثكب هرعش سيلو هنامز يق جرزخلا

 “"مَشُج نم ًايجرزَخ رامدلا يجأ مَرما يب ودعي ةبغر ربأ انأ

 “"ضَو رهظ ىلع راَّرَب الو ْمَع الو لبإ يعارب ل

 7 عاَدش ةمالا ُمَلْمْلُم مَرلا فانكأب عاّيرب الو

 ْمَر ىدوأ امك يدوي قلي نم

 جرزخلا نب [ثراحلا نب ] فوع ونب
 يأ طهر ،ةردُخ وهو ۔ "رجبألا :رفن ةثالث جرزخلا نب ثراحلا نب فوع دلوو

 : ةردخ ب نمف “”(ةبقعلا دهش يرّدبلا دوعسم ٢ طهر ،ةرادخو) ظيرذخلا ديعس

 )٨٠( مزح نبا يام تبثأو ،يلع :لوصألا يف  0٣٦٢نميلاو دعم بسنو ٦٣/٢.

 نبا يف ةبغز يبأ بسنو .قايسلا اهيضتقب ٧٢/٢ دعم بسنو ٣٦١ مزح نبا نم ةفاضإ )٨١(

 نب بعك نب رماع :نميلاو دعم بسن يفو ،رماع نب جيدخ نب رماع نب بعك نب رماع :مزح
 ةنعز وبأ ١٦٥/٢: ق ماشه نبا ةريس يف هبسنو .ةنغَز نبا :يلكلا نبا هطبضو جيدخ نبا ريمع

 يقو .دحأ موي يل هلاق اذه هزجرو ،جرزخلا نب مشج يب وخأ ،ةبتع نب ورمع نب هللا دبع نب
 .ێطقرادلا هدّيق اذك ،ةبغز وبأ ١٦٥/٢: ق ةريسلا شماه

 .سرف مسا :مزلا )٨٢(

 .محللا اهيلع عطقي رارلا ةبشخ :مضولا )٨٣(

 .طقف (ب) يف ادرو هلبق يذلاو تيبلا اذهو ،(ناسللا) .ضعب لإ هضعب عومجلا :ململم لجر )٨٤(
 )٨٥( مزح نبا نم باوصلاو ،فيرحت امهالكو ،زعألا :(ج) و (ب) يو ،رغألا :(أار ق ٣٦٢،

 نميلاو دعم بسنو ٧٢/٢.

 .ةرادخو ،ةردُخ ريغ باسنألا بتك ركذت مل و ثلاثلا لجرلا مسا فنصلا ركذي ل )٨٦(
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 نب ديبع نب ةبلعث نب ديبع نب نانس نب كلام نب “"”|دعس] همساو ،يردخلا ديعس وبا
 .ةثراح نب جرزخلا نب ثراحلا نب فوع نب رجبألا :همساو ،ةردخ

 ةثراح نب جرزخلا نب بعك ونب
 ج رزنلا نب بعك نب ةدعاس دلوف ،ةدعاس :الجر ةثراح نب جرزخلا نب بعك دلو

 فيرطو ،أرمَعو ،ةبلعث :رفن ةعبرأ ةدعاس نب جرزخلا دلوف .ةدعاس نب جرزخلا :الجر

 .رماعو
 نب ةبلعث نب ةيزَح يبأ نب ةثراح نب ميلُد نب ةدابغ نب دعس :فيرط يب نمف

 .دًدوُسسلا يف قيرع هتيب ،ةثراح نب جرزفلا نب بعك نب ةدعاس نب جرزخلا نب فيرط
 ةبقعلا دعس دهشو .مهلك ةداس ،ةميزَح يبأ نب ميلد نب ةدابع نب دعس نب سيق هنباو

 :ميلذو .ةيواعم مايأ ي هنامز لهأ دوجأ نم هنباو اداوج اديس ايقن ناكو ردبو

 دعس ناكو . داوسلا :ةملألاو .ءاملد ةليلو مل د ليل ،دوسألا :مل دألاو ل د ريغصت

 نميف ،ةبقعلا ةليل ؤي يلل ةعيبلا رمأب ماق يذلا وهو ظ هللا لوسر باحصأ رايخ نم
 ناكو ،هديب ةكم حتف موي قي ينلا ةيار تناكو ظ ينلا ءابقن دحأ وهو .هعم ماف

 لدتسي ام هتاماقمو هثيداحأ نم اندروأل ةلاطإلا بنجت الولو .هيلإ ذئموي راصنألا عاّمُح

 .هرثآم نسحو هردق ريبك ىلع هب

 اهيلع ،ةمطاف عي ،ءارهَّرلا ىلإ ثيدحلا عفري بيبح يبأ نب ديزي تدجو :لاق

 نم ةئالثو ،جرزخلا نم ةعست .ابيقن رشع لا راصنألا نم ءابقنلا تناك :لاق ،مالّسلا

 هللا دبعو ،تماصلا نب “`[ةدابغو] ميلد نب ةدابع نب دعسف نويجرزخلا امأ .سوألا

 نب ورمع نب هللا دبعو ،يدعاَّسلا ورمع نب رذنملاو ،رورعَم نب ءاربلاو ،ةحاور نب

 امأو .كلام نب عفارو ،عيبرلا نب دعسو ، مةرارز نب دعسأو "مارح

 )٨٧( مزح نبا نم ةفاضإ ٣٦٢.

 )٨٨( قاقتشالا ٤٥٦.

 )٨٩( ماشه نبا ةريس نم ةفاضإ ق٤٤٣/١.

 تبثأف ،مسالا اذم ىمسي نم ءابقنلا نيب سيلو ،رباج نب هللا دبع رباج وبأ :لوصألا ف )٩٠(

 .ةريسلا يف ركذ نم
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 .مهنع للا يضر . “'"مثيحلا وبأو ،ةمثْيَح نب دعسو ،ريَضُح نبا ديَسأف نو سوألا

 ،ليربج لزنف .مهفرعأ ال يلإ مهللا :لاق ءابلا ذختي نأ ٤ ينلا رمأ ال هنإ :ليقو

 . مهفرع تح ادحاو ادحاو كرس مهايإ هفّرعف ي هبنج لإ سلجو ليقلا

 يف فورعم وهو ميلد نب ةدابع نب دعس نب سيق :ةدابع نب دعس دلو نمو

 ںرابشأ ةيناث هليوارس تناكو ، “"١اهجداوه يف نُمظلا لبقي نع دحأ ناكو مالسإلا

 دعس نب سيقو .ةماق هنامز لهأ تأ نم ناكو رفلاك هفنأ ناكو .ةرشع :ةخسن يفو

 ةيواعم لل مورلا كلم لسرأ نيح ،نايفس يبأ نب ةيواعم هيلإ لسرأ يذلا وه اذه

 دهجيو ،انم كولملا لسارت تناك كلبق كولللا نإ :هيلإ هلسرأ ام ةلمج يي ناكو ،ايادهلا

 ،مسجلا ليوط امهدحأ ،نيلجرب كيلإ تلسرأ دقو ،ضعب ىلع فرعي نأ مهضعب

 نب ورمعل ةيواعم لاقف .اهسبلت يلا كبايث نم يلإ يدهم نأ ديرأو ، “"ديأ رخآلاو

 دقف رخآلا امأو ،ةدابغ نب دعس نب سيق وهو ،هؤُفُك انبصأ دقف ليوطلا امأ :صاعلا

 نب دمع :امهو ضيغب كيلإ امهالك نيلُجَر ىلع كلُدأ :لاقف .هيف كيأر لإ انجتحا

 املف .لاح لك ىلع لإ برقأ ريبلا نبا :ةيواعم لاقف يبألا نب هللا دبعو ،ةّيفنحلاا

 ةيواعم يدي نيب لثم املف .هملعي دعس نب سيق لإ هَّجو ،ةيواعم ىلع ناجلعلا لخد

 لإ ثعبي نأ ةيواعم دارأ امنإو .كتاليوارَس ضعبب لإ ٹكبا :لاق مث جلعلا ربخب هربخأ

 دارأ ام سيق ملعف .هليوارس اهلأ مورلا كلم مهويل ،دعس نب سيق ليوارسب مورلا كلم

 :هل لاقف ،جلعلا ىلإ ام ىمرف ،هليوارس علخ مث ،سانلا سوؤر ىلع ماقف ،ةيواعم

 يطعأ :ةيواعل سيق لاق مث .بولغم قرطأف . "“هتًءودنُت تغلبف جلعلا اهَّسبلف .اهسبل

 نيب سيلو .ةمامأ وبأ وهو ،ةرارز نب دعسأ :باوصلاو ،ةحاور نب دعس :لوصألا يق )٩١(

 .(ةريسلا رظنا) .ةحاور نب دعس ىمسي نم ءابقنلا

 نودعي ملعلا لهأو :كلذ دعب لاق ماشه نبا نكلو ،رذنما دبع نب ةعافر ٤٤٤: ةريسلا يف )٩٢(

 .ةعافر نوَدعيالو ناهْيتلا نب مثيهلا ابأ مهيف

 .ادج ةماقلا ليوط ناك هنأ ديري )٩٣(

 .ةوقلا :ديألاو يوقلا :دبألا )٤ ٩(

 .ةأرملل يدثلا ةباثع. لجرلل ةءودنثلا )٩٥(
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 هيلع تراص سيق اهسبل اًملف كاهنم ةدحاوب ءيجف ۔اهُسَلأ كلتاليوارَّس ضعب

 :ةيواعم لاقف .اذه كبايث "ع نغأ :لاقو ةيواعم لإ اه ىمرو اهعزتف .'”ناّبلاك

 نيبابلا باحصأ ذنوّيبرثيلاو ةلَورَسُم حايشأف شيرق امأ

 “"”نيخاخُسسلا لهأ ُمه شيرق امك انتدلبب ىَفت لا دوهيلا كلت

 :هل لق :لاقف هل يعُد اع هربخأ هيلع لخد املف ،ةّيفنحلا نبا لإ هَّجو ةيواعم نإ

 انأو مئاقلا وه ءاش نإو ،دعقُي وأ هميقأ قح هدّي يطعأو ءسلجيلف سلجي نأ ءاش نإ
 يمورلا راتخا مث .هداعقإ نع وه زجعو دّمحع هماقأف .سولجلا مورلا راتخاف .دعاقلا

 نامورلا فرصناف .هتماقإ نع ىمورلا زجعو ،دعقف ،دعاقلا وه دمع نوكي نأ

 ؟كتيب نم مهيلإ ام تثعب الأ .مهيديأ نيب كليوارس تعزن :سيقل ليقف .نيبولغم

 :لوقي أشنأف

 ذوهش دوفولاو سيق ليوارس اهنأ سانلا ملعي اميكل تدرأ

 ومن هنم - يداع ليوارس هذهو سيق باغ اولوقي الأو

 ُذوُسَمو ديس ألإ سالا امو ديس نينامّيلا موقلا نم يإو

 ديدَم لاجرلا ولعأ هب مسحو يبصنَسمو يلصأ قلخلا ميج بو

 .كلذ ريغو ،نيقص موي يف ةريثك راعشأ دعس نب سيقلو

 ةثراح نب جرزخلا نب ورمع

 :الجر ورمع نب ةبلعث دلوف .ةبلعث :الجر ةثراح نب جرزخلا نب ورمع دلوو

 . "“هعطقف الجر برض هنأل راجنلا مس امنإو .تاللا مّيت هعساو ،راحتلا

 .نوعراصلملاو نوحلملا اهسبلي ةريصق ليوارل :ناّبتلا )٩٦(
 ةنيخُسلا لكأب ريعت شيرق تناك :نيخاحّسلا .هيف ماقأ :ىَْمَي ناكماب ينغ ميقت :ئغت )٩٧(

 نيذه لئاق نأ يدنع حجارلاو .لاملا ةلقو عوجلا دنع لكؤي رمتلاو قيقدلا نم ذختي ماعط يهو

 حح ري ،انتدلبب :هلوقو ،ةنيخسلا لكأب شيرقل ًارييعت امهيف نأل دعس نب سيق نوكي نأ يغبني نيتيبلا
 .راصنألا مهو ةنيدملا لهأ نم لئاقلا نأ

 .هرجنف مودقب رتعلا همسا الجر برض هنأل كلذب يمُس ٣٤٦: مزح نبا يف )٩٨(
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 راجنلا

 :مهو رفن ةعبرأ جرزخلا نب ورمع نب ةبلعث نب تاللا ميت همساو ،راًّجنلا دلوف

 - أرماعو امعو ارمع :ةعبرأ راّجنلا نب كلام دلوف .رانيدو ، نزامو يدعو ،كلام

 .اوضرقنا ةلظ نب ورمع طهر ،ةيواعمو -لوذبَس وهو

 ديز نب كلام تنب ةليدُح همأو ،ةيواعم :نيلجر راجنلا نب كلام نب ورمع دلوف

 ونب مهو ،جرزخلا نب مشُج نب بضغ نب كلام نب ةثراح دبع نب بيبح نب ةانم

 ةنانك يب نم ةنانك نب ةانم دبع نب رماع نب ""ةريَهُف تنب ةلاغّم همأو ، تدعو .ةليدُح

 .ةعزخ ب نم مهتخأو ،""رضّنلا نب

 نوطب هذهف .كلامو ،ورمع :امهو نيلجر ،كلام نب لوذبم وهو ،رماع دلوو

 .ةثراح نب جرزخلا

 بوث :لذبلاو .لاذبو لذاب وهف الذب لدبي لذب ،لبلا نم لوعفم :لوذبمو
 . "ءيشلا كلاذتبا :ةلذّبلاو .لذابَم :عمجلاو ،اهتيب يف ةأرملا هلذتبت

 نب ديبع نب سيق نب بعك نب نأ :راجنلا نب كلام نب ورمع نب ةيواعم ينب نمف

 بسنت ء يلا مايأ ف نآرقلا عمج نم دحأ وهو ،كلام نب ورمع نب ةيواعم نب ديز
 ،ىعرلا وهو ةبأ ريغصت وأ ،ءابآلا دحأو ،بأ ريغصت :نأو .اردب دهشو ،ةءارقلا هيلإ

 .0:" بآو ةهكافو :كي هلوق نم

 نب بيلك نب ديز نب دلاخ همساو ،بوێيأ وبأ :راجنلا نب كلام نب منغ ب نمو

 دنع أ ينلا هيلع لزن نم لوأ وهو راجنلا نب كلام نب منغ نب فوع دبع نب ةبلعث
 يي ازغ هنأ كلذو ةينيطنطسقلا روسب هربقو ،رهشأ ةعبس هدنع ماقأف ،ةنيدملا هلوصو

 يو ٣٥/٢. يلكلا نباو ٣٤٧، مزح نبا ةرهمج نم باوصلاو ،ريرف تنب ةلطم :(أر ف )٩٩(

 .ةنانك لإ نورخآ اهبسنو ةضايب خب ىلإ مهضعب اهبسن فالخ اهبسن

 ٠ ١٨(. مزح نبا) اهوبأ ال ةنانك نبا وه رضنلا )١٠٠(

 ٤٥٠. قاقتشالا )١٠١(

 ۔١٣ ةيآلا ،سبع ةروس )١٠٢(
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 ،موَّرلا دالب نم ،ةينيطنطسقلا ةنيدل ركاسعلا تلصوف ،ديزي هنبا عم ،ةيواعم مايأ

 .كانه هربقف ،اهروس تحت ربقي نأ ىصوأف ،يراصنألا بويأ ابأ ةافولا ترضحف

 راجنلا نب يدع ونب

 نب يدع نب مارح نب ديز نب رماع نب ورمع تنب ىملس راجنلا نب يدع يب نمو
 .مشاه نب بلطلا دبع أ .راجلا

 مارح نب رذنملا نب تباث نب ناَّسح راجنلا نب كلام نب ورمع نب يدع يب نمو

 نب تاللا مْيَت وهو ،راًجنلا نب كلام نب ورمع نب يدع نب ةانم ديز نب ورمع نب

 مهُّسُحَي موقلا َسح :مهوق نم امإ :ناَّسَحو .ثراحلا نب جرزخلا نب ورمع نب ةبلعث
 يأ ،تلل ةئَحَم دربلا :لاقيو ‘”[نسحلا نم اًمِإو] اعيرذ التق مهلتق اذإ َسَح

 دعب ةأرملا هدحت عجو :نسحلاو 8ميلا رسكب هقبادلا ام َسَحُت لا :ةَحلاو ،هلصأتسي

 ىلع ةينبم رسح :مهنم َسَح دحاولا باصأ اذإ ،ل ؤلا ءيشلل برعلا لوقتو .ةدالولا

 :ساسح او .هل تنطفو هب ترعش اذإ :ًَسَح هب َسُحَأ هب تسسَح :لوقتو .رسكلا

 . "`١كَمسلا نم برص

 رعشأ ناسح نأ الإ ،مهئارعش نم موق هلبق ناك دقو ،راًّجنلا ب ءارعش دحأ وهو

 دشأ شيرق ىلع هرعش عقو ناكو 5٤ ينلا ءارعش دحأ وهو اركذ فرشأو ،مهنم
 ال :الاق ،ركب يبأ نب هللا دبعو ةداتق نب ورمع نب مصاع نع .مهيلع فويسلا عقو نم

 شيرق هتلوانت ،هموق نم ملسأ نَّم اهيلإ نورجاهملا هعبتاو ،ةنيدملا ٤ هللا لوسر مدق

 هللا لوسر كلذ ًمغو .اهءارعش شيرق فارشأ مم ترغأو ،راصنألا تلوانتو ،ءاجملاب
 كموق ءارعش نإ ،هللا لوسر اي :اولاقو راصنألا لاجر هيلإ تشمف ،هّضرع مه وانتب ا

 امك مهنم اوبيصيلق مكلئارعشل اولوق :لاقف .ءارعش انيفو ءانضارعأو كضرع اولوانت دق
 نب هللا دبع اوتأف ،أئيش عنصي مل و لاقف كلام نب بعك اورمأف .مكنمو يم اوباصأ

 نأ كرمأي ق هللا لوسر :اولاقف تباث نب ناّنسح اوئأف .ائيش عنصي مل و لاقف ،ةحاور

 )١٠٣( قاقتشالا نم ةفاضإ ٤٤٩.

 )٤ ١٠( قاقتشالا ٤٤٩.
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 هيتآ تح هللاو ال :لاقف .كموق باسحأ نعو هنع -حفانت نأ ةخسن يفو - حضانت

 ركب ابأ تأو -حفانف كلجأ :لاقف ،كلذ نع هلأسف ا ينلا ناسح ىتأف .هلأسأف

 ال كنإو ،مهيف امب موقلا بسني هنإف ،شيرقب هموق ملعأ هنإف ،موقلا بياعم نع هلأساف

 فيك ،ناَّسح اي :لاقف هيلع لبقأ مث .كيبن نع تحضان ام سدقلا حورب ناعُت لازت

 َقلاب كثعب يذلاو :لاقف ؟يًمع نبا وهو بلطلا دبع نب ثراحلا نب نايفس يبأب عنصت

 :مويلا كلذ يي لاق اًم ناكف .نيجعلا نم ةرعشلا َلَسُت امك كلذ نم كَلسأل

 ٥٠0ُالَح اهلتم ءارذع لل ُءاوحلاف عباصألا تاذ تفع

 "“”ءامّسلاو سماورلا اهيع رفف ساحسحلا ب نم ايد

 ٠٠"ُّمافَا حرب دقف ةلَعلَعُم ينع نايفس ابأ غلبأ ١٧

 ءازجلا كاذ يف هللا دنعو هنع تبجأف ًادّسحُم َتوجه

 5 "ءافولا هنميش هللا نيمأ بق ا اك رابُم َتوجه

 ءادفلا امكريخل امكشف ءافُكب هل تسلو هوجغأ

 ءاقو مكنم دّمع ضرعل ت يضرعو هدلاوو يبأ ناف

 "٠“ءاشي امك تامكحملا غوصي هنع ناَسَح مكبيج فوسف

 ١١٠0) اللا هردكُتال يرجيو هيف ًبيعال مراص ناسل

 .ماشلاب عضاوم :ءارذعو ءاوجلاو عباصألا تاذ )١٠٥(

 يدع نب كلام نب ساحسحلا ونب مهو ،ج رزخلا نم راّجخنلا ب نم نطب :ساحسحلا ونب )١٠٦(

 ٤٨/٢(. نميلاو دعم بسن) .راجنلا نب يدع نب منغ نب رماع نب

 وهو .ةكم حتف لبق ملسأ ث ،۔% لوسرلا وجهي ناكو هللا لوسر مع نبا :نايفس وبأ )١٠٧(

 .ناكم ىلإ ناكم نم لمحت ةلاسرلا :ةلغلغملا .مشاه نب بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس وبأ

 .ناويدلا ةياور تبثأو ادمع توحه :لوصألا ف )١٠٨(

 .(تافرع قيقح) هناويد يف دري مل تيبلا اذه )١٠٩(
 .ءالدلا هءام ردكتال يذلا رخازلا رحبلاب هرعش هبشو .عطاقلا فيسلاب هناسل هبش :مراص )١١٠(
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 لاقف هناسل ناسح جرخأف .ماسح كلئاسلو ،ناَسح تنأ : ينلا لاقف :لاق

 تشش ول تننظ تح يب لاز امو ،ضرألا رهظ ىلع َلوقم هب نسام :ا هللا لوسرل
 هنإ ليقو .كعم ليربجو نيك رشللا جها :هل لاق لا هنإ ليقو . ")مَدألا هب تيرفل

 نيرشعو ةئام ناسح شاعو .كديێؤي سقلا حورو ،ناسح اي لق :لوقي ةوا ناك

 :اضيأ تباث نب ناسح لوق نمو .مالسإلا يف نوتسو ةيلهاجلا يف اهنم نوتس ،ةنس

 امهالك نامراص يفيسو يناسل

 تفعو يئايح يسني دها الف

 مهاوس لايع نم يلهأ رأكأ

 هب دجأ ريثك لام اذ ك نإو

 هبيجأف ىدلا ينوعدي يلإو

 ابحرَم ثبلا يذل لاَوقَل يإو

 :ًاضيأ هلوق نمو ،ليوط رعش يف

 اهرارص لُح برحلاام اذإ نحنو

 . و و و

 "اايدّوذم فيسلا غلبي الام غليو

 ؤ''يدربم نللفي رهلا تاعقاو الو

 ١6“دلا حارقلا ءاملا ىلع يوطأو

 ""دّمحُي مملا ىلع يدوُع رصتو
 ""دقوَلا ضراعلا َضْيت برضاو

 ١١“دّصْرَم لك نم عيرام اذإ الهأو ۔ ٥ س

 "٠“هًلاو توماب باللا ىلع تداحو
_ 

 ١٧/١. (تافرع .حت) ناسح ناويد ي اهمامتب ةديصقلاو

 .غوبدملا دلجلا :مدأ ج مدألا )١١١(

 .ضوعلا نع هب داذي هنأل ،ناسللا :دوذملا )١١٢(

 .يسني لاما الف :ةياور يو .هتجزع نهوتال رهدلا ثادحأ نأ دارأ .نملثي :نللفي )١١٣(

 .اصلا صلاخلا :حارقلا .عوجلا دمعتأ :يوطأ )١١٤(

 ،دمح دهجلا ىلع :ةياور يفو .هرمأ دمُح هرقف ىلع ربتخا اذإ هنأ دارأ ،هلامأ :دوعلا رصه )١١٥(

 .ةقشملاو بعتلا :دهجلاو

 رطمملا باحسلا قبسي هنأ ديري ،رطمأ :باحسلا ضابو ضرتعملا باحسلا :ضراعلا )١١٦(

 .هد وجب

 تافرع .حت) ناسح ناويد يف ةديصقلاو .فيخأ :عير .مهاو نزحلا وذ :ثبلا وذ )١١٧(

.)٢٥/١ 

 ،ترالث برحلا ام اذإ :ديري .اهدلو اهعضري الئل ةقانلا عرض قوف دشي طيخ :رارصلا )١١٨()
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 ىغولا لإ نيقباسلا مامز 7
ُّ 

 مُهَرمَأ سانلا مربي ل اذإ نحنو و غ

 انتارَس ملحب ىوضر تنزو ولو

 امنأك ىسمأ قفألا ام اذإ نحنو

 انقلاب نَعطنو تلثلا ي معط
 و

`١`٠ 
.
١
 

 ىدًّحُت نيح انتايبأ ىدل

 هضرع عن تيبلا دامع عيفر

 :اضيأ هلوق نمو

 فك اهُعومد ينيَع لاباس
 ام موَت ةبرغ ام تناب
 مهنيب كئشَوب يردأ تنك ام

 .نويعلا هذه هنم انرصتخا ليوط رعش ي

 .اهدالوأ عضرتل ةيشع اهرارص لحي لا ةقانلاب اههبش

 مدقتي م يدغلا لشفلا اذإ

 ۔هو

 مَرْبُس رمألا نم قح ىلع نوكن
 س ٥ \{ ( ٩ ١ ١ )

 مَرُمرَيو انُملح ىوضر ب لام
 0"“)مَدنَع نول ا . هيتفاح ىلع ےک

 مرَضملا قيرلاك تداع برحلا اذإ

 ١١٢١ ى ۔\۔و. ٥ و . [

 6ا")ممَحُم قرخ لك اهيف سلاج

 ؤ"")ه رضخ ةبقلا نوميم ملا نم

 """ُفَذَق ام تطش دوَخ ركذ نم

 فلتخم مشلاف اناوس اضرأ

 . ١٢٤)
 فسعت جودحلا تيار ىح

ّ 

 لبج ململي :ةياور فو .(توقاي) سيق دالب ف لبج :مرمري .ةنيدملاب لبج مسا :ىوضر )١١٩(

 .فئاطلا نم بيرق

 غبصي رمحأ رجش :مدنعلا .ناويدلا ةياور تبثأو ،بارسلا وهو ،لآلا ام اذإ :لوصألا ف )١٢٠(

 .نيوخألا مد :هل لاقيو هب

 .دوجأ فنصللا ةياورو .لهك لك :ناويدلا ةياورو .مركلا ف قّرختملا مركلا :قرخلا )١٢١(

 ٦٢/١. ناويدلا يف ةديصقلاو .داوجلا :مرضخلا .هرومأ يف كرابم :ةبيقنلا نوميم )١٢٢(

 .ةديعب :فذق .تدعب :تطش .ةمعانلا ةباشلا ةاتفلا :دوخلا .رمهنت :فكت )١٢٣(

 .ةياده ريغ ىلع ريست :فستعت .ءاسنلل بكرم :جدح ج جودحلا .دعبلاو قارفلا :نيبلا )١٢٤(

 ٣٨٧/١. ناويدلا يف ةديصقلاو .اوفزع دق :ناويدلا ةياورو
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 ةمرص نب ، ""سأ يبأ نب ةمرص همساو ،سيق وبأ راجنلا نب يدع يب ءارعش نمو

 يف بحرت سيق وبأ ناكو .راًجنلا نب يدع نب منغ نب رماع نب يدع نب كلام نبا
 مث ،ةينارصتلاب جهو ةبانجلا نم لستغاو ا ،ناثوألا قرافو ضحوسل سبلو ،ةيلهاجلا

 لاق ،بُح الو ثماط هيلع هلخدتال ادجسم هذخاو هتيب لخدو ،اهنع كسمأ

 ةنيدملا ا هللا لوسر مدق تح ،اههركو ناثوألا قراف نيح ميهاربإ بر دبعأ

 ف ، ك امّظعُم ،قحلاب الاَوق ناكو .ريبك خيش وهو ،همالسإ نُسَحو ،ملسأف
 :ةيلهاجلا يف هلوق نمف .ةنسحلا راعشألا كلذ يف لوقيو ،ةيلهاجلا

 لوأ هلاب بلاو مكضارعأو ىقلاو ربلاو هللاب مكيصوأف

 اولدعاف ةدايسلا ًلهأ متنك نإو مهوُدُسحت الف اوُداس مكُموق نإو

 اولعجاف ةريشعلا نود مكسُشنأف مكموقب يهاولا ىدحإ تلزن نإو

 ""هولضنب مكيلا لف ك نر . اوف سا متا ن
 :هلوق نمو

 لاله لكو هس تعلط حابص لك قرش لا حبس

 """لالَّضب انير لاقام سيل . ًاعيج نايبلاو رسلا ماع

 :ةنيدملا ةه هللا لوسر مدق نيح لئاقلا وهو .ةّلهاجلا ي هلاق رعشلا اذه

 يتاوُم ًاقيدص ىقلي ول ركذي ًةَجح ةرثئَع مضب شيرق يف ىوت

 ايعاد ر ل و يوؤي نم ري ملف هَسفن مساوملا لهأ يف ضرعيو

 نم تبثملاو ،كلام نب ةمرص :(أ) فو : اق ينلا بحص )٤٨/٢(: يلكلا نبا فاضأ )١٢٥(

 .يلكلا نبا ام قفاوي وهو (ب)

 ةريس نم تبثملاو ،متوزغأ :لوصألا يفو .ةدش مكتباصأ :متزعمأ :ىوريو ،مترقتفا :مترعمأ )١٢٦(

 .كانه تايبألاو ربخلاو ٥١٠/١. ق ماشه نبا

 .تايبألا ةمتت اهيفو ١/١١٥ق ماشه نبا ةريس )١٢٧(
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 س
 ى ٨ . ء ّ

 ايضار ةبيطب ارورسم حبصأو هيد هللا رهظأ اناتا املف

 ""“ايداب هللا نم انوع هل ناكو ىوتلا هب تنأمطاو اقيدص ىفلأو

 .ةريثك هل راعشأو ليوط رعش يق

 موي لتقو أردب دهش ،ساحُسلا نب ديز نب ةّيمُ نب رماع :جرزخلا لاجر نمو

 .هرعش يف ناسح هركذ يذلا وهو ،دحأ

 ؛""“اهيلع هتيلق اذإ ،رانلا ىلع محللا تسحُسَح :مه وق نم قتشم ساحسحلاو

 امإ ،نالف :ناحلمو ."ةنوعم رئب موي لتقو ،أردب دهش ،ناحلم نب ميلس : :مهنمو
 هفوُص نولو ،ضايب هفوص ىلعأ يق ناك اذإ ،حلمأ شبك :لاقي ،نول وهو ۔حللا نم

 .ضايبلا :ةحلُلاو .ناك نول يأ

 حلم كمَّسو ،نيحلمأ نيشبك نيسلاو نسحلا نع َقع ا ينلا نأ ثيدحلا نو
 :رعاشلا لاق .عاضرلا :حلملاو .ريغال حلم ءامو .حلام :لاقي الو ،حولمو حيلمو

 اربغأ ثعشأ دلج نم تطسب امو ن مكنوطب يف اهَحْلم وجرأل يلإو
 ،رمّش يبأ نب ثراحلل وأ رذنُملل انحلم ول انإ :نينح وي اه ينل نزاوه تلاقو

 ضرأ ج :حالمألاو .هانعضرأ اك ول يأ ،نيلوُمكملا رخ تنأو ،هدنع كلذ انعّقَل
 اهءايح تحسم اذإ ،احلَم اهُحلمأ ةقانلا تحلّمو .حالمأو حالم هايمو .حالمأو ةحلم

 .")مهريغو سانلا نم ةفورعم ةحالملاو .اهبيص ءاًدلل حلللب

 راجنلا نب كلام نب منغ ونب
 نب ديبع نب سَلُع نب ةرا رر نب دعسأ ةمامأ وبأ ،راجللا نب كلام نب منغ يب نمو

 نب جرزخلا نب ورمع نب ةبلعث نب هللا ميت وهو ،راّجنلا نب ب كلام نب منغ نب ةبلع

 .ةرجشلا تت اوعياب نيذلا ءاقلا دحأ ةمامأ وبأ ناكو .ةراح

 .ةرونملا ةنيدملا ءامسأ نم :ةبيط .كانه ةديصقلا ةمتتو ١/٢١٥ق ةريسلا )١٢٨(

 ١ ٤٥. قاقتشالا )١٢٩(

 )١٣٠( قاقتشالا نم باوصلاو .فيرحت وهو ةيواعم رئب موي :لوصألا ف ١ ٤٥.

 )١٣١( قاقتشالا ٤٥١ _ ٤٥٢.
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 دالبلا يف مهراشتناو ةعازخ باسنأ

 ةعازخ لئابق عاج هيلإو ،ةعازُخ وهف ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب ةثراح امأف

 .مهوبأ وهو ،اهلك
 لاق .مهوقرافو مهنع اوعطقنا اذإ ،موقلا نع موقلا عزخلا :موق نم ةعازخ قاقتشاو

 اوراص نأ ال مرَعلا ليَس مايأ ،دزألا ةعامج نع اوعزغنا مهلأ كلذو :ديرد نب ركب وبأ

 لاقو ..ماشلا ىلإ نورخآو ،نامُع لإ موق راصف ،(زاجحلاب اوقرتفاف) ،زاجحلا لا

 يج نم مهجورخ دعب ،هتوخإو هموق عم رم ال هنأل ةعازخ ةثراح يّمُس امنإ :هريغ

 نم مهداّوُر مهءاج تح ،تماقأ ام ةكع. دزألا تماقأ ،دالبلا يف اوقّرفتو ،برأم

 ،ماشلا لإ تهجوت ةقرفو ،نامُع لإ تهُحوت ةقرف كقرف ةكم نم اوقرتفاف ,نكامألا
 نب ةبلعث نب ةثراح انبا خجرزخلاو سوألا مهو ،برثيب تلزن ةقرفو ،قارعلا وحن ةقرفو

 ماقأف ۔هدلو يف رماع نب ورمع نب ةثراح عزغخناو .راصنألا طهر مهو ،رماع نب ورمع

 قارتفا ناك امإو .ةبعكلا ةباجحو ةكم رمأ يلوو ،ةعازخ يّمُسف) ، سرَرَس نطب لا ةكع

 كلذ ىلع لديو «ر(َرَم نطب نم ،مهرابخأب ملعلا ولوأ ىكح اميف ،هموق نع ةعازخ

 :يراصنألا تباث نب ناسح لوق

 نركاركلا عوملاب انع ةعازغ تعر رس نطب انطبه املف

 )١( قاقتشالا ٤٦٨.

 وه :نارهظلاو ،ةيرقلا :رم ليقو ،ةكم نم ةلحرم ىلع وهو ،نارهظلا س وه :رم نطب )٢(

 .(توقاي) .ةعازخ تلزن هبو .لايمأ ةسمخ ةكمو رم نيبو ،يداولا

 .(ج) و (ب) يف وهو (أ) ف طقاس نيسوقلا نيبام )٣(

 يراصنألا بويأ نب نوع لإ بوسنم رعشلا اذهو ،تاعامجلا :ركاركلا . ٤٨٣/١ ناويدلا )٤(

 . (١/٢٩ق ةريسلا)



 اهعضوم يق ;مهموق رابخأب ةطلتخ ،اذه دعب هدلو ةصقو ةعازخ رابخأ درون فوسو

 .لاعت هللا ءاش نإ ،اذه انباتك ي

 نبا يدع :رفن ةثالث ،ءامُسلا ءام رماع نب ءايقيزُم ورمع نب ةعازخ وهو ،ةثراح دلوف

 .ةثراح نب ىصفأو ،ةثراح نب َىَحْل ةعيبرو ،ةثراح

 َىَحْل ةعيبر

 ءام رماع نب ءايقيزُم ورمع نب ةعازخ وهو ةثراح نب َيَحْل [وهو] ةعيبر امأف

 َيَل ةعيبر نب ورمع دلو نمف .يحل ةعيبر نب ورمع وهو الجر دلوف ، كرءامسلا

 .دعسو ،حيلُمو ،فوعو ،بعك :مهو رفن ةعبرأ ورمع دلوف .ةعازخ لئابق تقرفت

 ببس ناكو ،ةكعب برعلا نم مانصألا دبع نم لوأ وه اذه حل ةعيبر نب ورمعو

 نب فاسإ :هل لاقي مهنم لجر لخد ،مَّرلا يف مهيغب رثك ال امُهرُج نأ كلذ

 امهتجرخأف ،نيرجح هللا امهخسمف ،تيبلا يف ارجفف ،ورمع تنب ةلئانو ،6رليّهُس

 اولعفي نأ سانلا رجدزيو ،امهآر نم امهب ربتعيل ،ةورملاو افصلا ىلع امهتبصّنو مهرُج

 اهنم تلجأو ،ةكم ىلإ دزألا تمدق نأ ىلإ ،مُدقَيو سردني لزي مل و ۔لعفلا اذه لثم

 ىلع اولازي ل و .كلذك هدعب نم هدلوو ،ةكم رماع نب ورمع نب ةثراح يلوو ،امهرُج

 ةكم رمأ هيلإ ناكف يحل ةعيبر نب ورمع هدعب نم هدلو ةكم رمأ يلو تح كلذ

 نب ةعيبر وه مهدنع يحلو ،ةيناندع مهضعب اهلعج ،ةعازخ بسن يف نيباسنلا نيي فالخ ةمث )١(

 ءام رماع نب ءايقيزم ورمع لإ بستنت ةيناطحق نورخآ اهلعجو ،رضم نب سايلا نب ةعمق نب رماع

 ٢٣٣ باسنألا ةرهمج رظنا) .رضم يف ةعازخ بسن تبثأف لوألا يأرلاب مزح نبا ذخأو ،ءامسلا

 .(اهدعب امو

 :ليقو ىلعي نب فاسإ هنإ ليق :ةيشاحلا فو .يب نب فاسإ :١/٢٨ق ماشه نبا ةريس يف )٢(

 .شيرقل منص مسا :فاسإو فاسأ :(فسأ) برعلا ناسل يقو .ةاغب نبا :ليقو ورمع نب فاسإ

 نم اناك امهأ مهضعب معزو ... يجل نب ورمع امهعضو شيرقل اناك نامنص :ةلئانو فاسإ

 يربطلا رظناو .نيرحح اخ سف ةبعكلا يف ارجفف ،لهس تنب ةلئانو ورمع نب فاسإ :مهرح

 .ورمعل أتنب ةلئانو ،لهس وأ ،ليهسل انبا افاسإ فنصلا لعح دقو ٤/٢ ٢٨.
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 .علا وهو مه لاق اميف اعاطم ،هموق يف افيرش ورمع ناكو . مرتيبلا ةنادسو

 غلبف ، يمرا ورمع نب ضاضُم نب ثراحلا نب ورمع نب رماع تنب ةريهف همأ تناكو

 نم لوأ وهو .هلبق برع هغلبي ل ام فرشلا نم برعلا ي َىَحْل نب ةعيبر نب ورمع

 ةبئاسلا بيسو ،يماحلا ىمَحو ،ديرثلا ىلع اهامحلو لبإلا فئادس ةكمب جاحلا معطأ

 ةريحبلا اًمأف .ليعامسإ نيد ريغو ،ةّيفينلا نيد لدبو .ةليصَّولا لصوو ،ةريحّبلا رخو

 اوقشف ،أركَذ نكي مل ام ،سماخلا لإ اودمع نطبأ ةسمخ تجنُب اذإ ةقانلا تناك هنإف

 لَّمحُب الو ، تيكد اذإ اهيلع هللا مسا ركذي الو ،رّبَو اف َرَحُي الو ،اهوّلَحو اغذأ
 اذإ ةاشلا تناكف ،ةليصولا اًّمأو .ءاسنلا نود لاجرلل اهابلأ تناكو عيش اهيلع

 تكرت ىثنأ تناك نإو ،حبذذ اركذ ناك نإف ،عباسلا لإ اودمع ،نطبأ ةعبس تعضو

 اهنم ىثنألا نبلو ،اعيمج امّرُحف ،اهاخأ تلصو :ليق ىثنأو اركذ ناك نإو ،ءاّشلا يق

 اًمإ ;ءيشلا هلام نم هتهلآل بيسي ناك لجرلا نإف ،ةبئاّسلا اًمأو .ءاسنلا نود لاجّرلل

 نود لاجرلل امهُعفن ادبأ امارح نوكيف ،ناسنإ اًمإو ،ةميم اًمإو اعُرطت اًمِإو رذ

 ىه :اولاق ، مراعَدَح هدلو راصف ،هدالوأ تكردأ اذإ لحفلاف ،يماحلا اًمأو .ءاستلا

 هذه تتام اذإف .ىعرم الو ءام عنمي الو بكري الو هيلع لَّمحُي الف هوكرتو ،هرهظ
 اولاقو» :كي هللا لاق يذلا وهو .ءاسنلاو لاجرلا اهلكأ يف كرتشا مهتآل اهولعج لا

 مهف ةتيم نكي نإو ،انجاوزأ ىلع ْمّرَحُمو انروك ذل ةصلاخ ماعنألا هذه نوطب يف ام

 "٠ (ُءاك رش هيف

 .(ناسللا) .ةنادّسلا :مسالاو مانصألا تيبو ةبعكلا مداخ :نداسلا )١(

 .تخذ :تيكذ )٢(

 (عذج) ناسلللا يرو ،ةيشالملا عاونأ فالتخاب فلتخت ةنيعم انس كردأ نم ،ةةيشالملا نم :عذجلا (٣)

 .كلذ ليصفت

 لعجام { :ىلاعت هلوق يف ةعبرألا عاونألا هذه هللا ركذ دقو ١٣٩. ةيآلا ،ماعنألا ةروس )٤(

 (١٠٧. ةيآلا ةدئاملا ةروس) {ماح الو ةليصَّو الو ةبئاس الو ةريحب نم ل
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 ءاج مث ، برعلا يف اهنتساو ءايشألا هذه ثدحأ نم لوأ اذه َىَحْل نب ورمع ناكو

 ميهاربإ امهفقوأ امنإ ةلئانو افاسإ نإ ،برعلل لاقو ةةكم ىلإ تيه ضرأ نم التم

 ناك امك هل نوكيل ةكم ىلإ تيه ضرأ نم لبه تيتأ امنإو ،امهادبعيل ليعامسإو
 كلت يف بح نم لك اسكو ،هرمأ برعلا تعاطأف .ةلئانو فاسإ ليعامسإو ميهاربإل

 تناكو ،هرمأ تيضرو هلعف برعلا تدمحف .نميلا دورب نم باوثأ ةثالث ةنسلا

 عضوم دنع ةبعكلا هاجت امهفقوم ةورملاو افصلا نيب ةلئانو فاسإل تلعج دق مهرُج

 مزمز تمدر مهرُج ةبلغب اوّسحأ ال قيلامعلا نأل ،فَّرعُت ال مزمز تناكو .مزمز

 لبه لعجو ،ةحيبذ هيلع تناك نم ةلئانو فاسإ نيب حبذي ناكو ،اهراثآ تسمطو

 .مالزألاب هدنع نومسقتسي ،ةبعكلا فوج يف

 ،رخآ نع ًالّوأو ،رباك نع ًارباك ،هدعب نم هدلوو تيبلا يلي َيَحْل نب ورمع لزي مل و

 نبا ورمع نب بعك نب لولس نب ةّيشْبُح نب ليلُح مهرخآ ناك قح ،ةنس ةئامسمخ

 .ةنادُسلا تناك هدلو يقو هيفو ،ةعازُخ نوطب رثكأ هدلو نمو ،اذه ََحْل ةعيبر

 ةعيبر نب ورمع نب بعك

 :رفن ةسمخ دلوف رماع نب ورمع نب ةئراح نب َيَحل ةعيبر نب ورمع نب بعك امأف

 نزامو "بعك نب ثراحلاو "بعك نب دعسو ۔ «ربعك نب ةّيشْبَحو "بعك نب لولس

 .بعك نبا

 نم ءيشلا تللس :مهوق نم انأو ،ةقرسلا يهو ،ةة لسلا نم امإ ،لوُعف :لولَسو

 :لجرلا ليلَسو ،ةقرس يأ ،كتفو ةلَس نالف نب يف :نولوقيو .الس هلس ءيشلا

 .ةبعكلا ف تناك قلا مانصألا مظعأ :لبه )١(

 :قاقتشالا يف ديرد نبا هطبض دقف .(ةيشبح) ظفل طبض يف بسنلا ءاملع نيب فالخ ةم )٢(

 ناسل يف تدرو اذكو .اهحتف عم ءايلا ديدشتو نيشلا رسكو ءابلا ناكسإو ءاحلا مضب ،ةّيشْبُح

 باتك يو .باوصلا وه اذهو ،ماظع دوس لمنلا نم برض هنأب اهانعم حرشو (شبح) برعلا

 ضنيشلا رسكو ءابلا ناكسإو ءاحلا حتفب ،ةيشّبَح :تطبض ١٠٩ ص يزغلا ريزولل ((سانيإلا))

 ءاحلا حتفب ،ةّيشَبَح :تطبض ٢٩٣ ص بيبح نبال اهفلتؤمو لئابقلا فلت يقفو .ءايلا فيفختو

 .ءابلاو
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 لاس :ةخسن يو ،نالُس :عمح باو ،قيقد ءام ليسُم :لاّسلاو .اضيأ ةلالسلا وهو ،هدلو

 . مرماجآلا ف فورعملا لسألا تابنب تهّبش ،حامرلا :لّسألاو .نالُع لاع لثم ،نًالُس

 .رابك لمنلا نم برض :ةيشحو

 امإ :ليلخو .بعك نب لوس نب ةّيشبح نب ليلُخ ونب :مهنمف بعك نب لولس امأف

 سرف .باودلا يف مئاوقلا نم بصعلا يخرتسملا وهو ،َلَحَأ ريغصت وأ ُلَح ريغصت نم

 :لخلاو مارلا دض :لالّخلاو عمج لالحلاو ،مهتلع يف نوعمتجلا موقلا :ةللاو .لَحأ

 نيدلا َلَحو الولح ناكللب لحو لالحإ مرحلل لحأو مرحلا دض :لحلاو مرحلا دض

 . مرألَح دقعلا للحو الَحَم

 لإ (ةبعكلا) تيبلا ةنادس تعجر هدعب نمو ،تيبلا ةنادس هديب ةّيشْبُح نب ليلح ناكو

 .ليلح تنب ىبح جورت بالك نب َيصُق نأ كلذو .هدلوو بالك نب َىصْ
 نب ليلح ديب تيبلاو ،هدلوو بالك نب يصق ىلإ تيبلا ةنادَّس كاذ اذإ تناكو

 حتف ىلع ردقأال :تلاقف ،ىّبُح هتنبا لإ تيبلا ةيالو لعج ةافولا هترضح املف .ةّيشبُح

 نب شرتحا :لاقيو ،ورمع نب ميلس همساو «رناشْبغ ابأ اهعم لعجف هقالغإو تيبل

 ضعب يف تلغتشا امبر ىبح تناكو .ةعازخ نب ىصفأ نب ناكلم نبروث نب ورمع

 كلذ ىلع لزي ملف .هحتفيف ىصق لإ تيبلا حاتفم عفدت ©,[تناكف] ءاسنلا لاغش

 دلو ربك املف [ًادْبَعو] ،ىّرُعلا دبعو ،فانم دبعو ،رادلا ًدبع :يصق نم تدلو تح

 دالوأ ناك دقو .ةعازخ نم ةبعكلا رمأب ىلوأ هنأ ىأر ،هفرش مظعو ،هلام رثكو َىَصْ

 )١( قاقتشالا ٤٦٨.

 )٢( قاقتشالا ٤٦٩.

 .(ب) يف باوصلاو وهس وهو ،بعك (ا) ف )٣(

 ءاجو ٤٦٩، قاقتشالاو ٢٣٥، مزح نبا نم باوصلاو ،فيحصت وهو ،قح :(ب)و (أ) ي )٤(
 حاتفم اهاطعأو اهيلإ ىصوأو ،بالك نب يصقب ىبح هتنبا جّوزف ، ةبعكلا نداس ليلح ناك :هي

 .ةعازخ نم ةباجحلا تلوحتف ،ًايصق اهجوز هتطعأف ،ةبعكل

 .تيبلا بجح دق ناكو ،ورمع دبع نب ناشبغ وهو ،ثراحلا :مهنمو ٤٧٩: قاقتشالا يف )٥(

 .قايسلا اهيضتقي ةفاضإ )٦(

- ٥٧٤ 



 دق ناك ءابو نم ارارف ،نارهظلا ًرَس ىلإ ةكم نم اولحترا دق روكذلا ةيشبح نب ليلُح

 ىصق اهجوزت تح هتنبا عم ادرفم فلخت دق ةّيشبُح نب ليلُح ناكو ،ةكعب عقو

 كلذ لحألف عم أرضاح روكذلا هدالوأ نم دحأ نكي مل و ،اهعم وهو ةافولا هترضحف
 اه ًانيعُم ،ناشبغ ابأ اهدنع لعجو ،ةبعكلا حيتافم اهيلإ عفدو ،ىّبُح هتنبا لإ ىصوأ
 لإ يثعباف ءاد قبي ملو ،ءابولا اذه هللا عفر اذإ :اه لاقو ،هقالغإو تيبلا حتف ىلع

 لإ ىخ رمأ عجرو ،تام اًّملف .ناكم اونوكيل ،مهيلإ حيتافلا هذه يعفداف ،كتوحإ

 يصق ىأر ،َةَّيشبُح نب ليلخ دلوب يحنتلا لاطو ،هدلو ربكو ،بالك نب يصق اهجوز
 ،ىّبُح نبا وهو ،هدلو رادلا دبعل يصق كلذ دنع لاقف ،ةعازخ نم ةبعكلا رمأب ىلوأ هنأ

 ،كدي يف نوكتف ،ةبعكلا حيتافم كيلإ ريصت نأ كمأ تلأس ول باي :هدلو ربكأ ناكو

 تلعفف ،راَدلا دبع اهلو افأسف .مهيلإ هتمّلَسف ،اهيلإ كلذ تددر كلاوخأ عجر اذإف

 .حيتافملا هيلإ تعفدو ،كلذ لإ تباجأو ،هل

 ةنواعم نم هل ناك ام ىرتشا تح ،هعدتخيو ناشب يأل فطلي لعج صق نا غ

 ملظلا يفني ،مهئارعش ضعب لوقي كلذ يفف .ًاعادتخاو اردغ مهيديأ ف تتبثف ،ىّبُح

 :بالك نب يصق نع

 هعازخ 8ررهف يب نم ملأو يصق نم ملظأ ناشبع ربا

 هعاب ناك ذإ مكَخيش ,مراولوو هارش ييف ايصق اوُحلت الف

 حيتافملا مهتخأ لإ نوبلطي ةّيشُبَح نب ليلُح ونب داع ابو لا عشقناو ءاًدلا عفترا اًملف

 ملكو .يصق برح ىلع ةعازخ تمزعف مهيديأ ي تتبثو هدالوأو يصق اب عنتماف

 .شيرق :رهف ونب )١(

 .اومولو :اماوص لعلو لوصألا يف اذك )٢(

- ٥0٧٥ 



 يقس مزمَزو ،ميهاربإ ةرثأم تيبلا نإ :مف لاقو ةنانك بو شيرق نم ًالاجر يصن

 عجري نأ وجرأو ،ليعامسإ دلو ريغ اهنكس ذإ سانلا نع اهرمأ بيغ امإو ،ليعاما

 جارخإ لإ مهاعد مث .مهرُج اهتقبس امك ضمحل هللا اهرهظي نإو ليعامسإ دلو ىلإ تيبل
 هناعأو ،ةنانك ونبو شيرق هتباجأف ،ةكم نم ةنانك نب ةانم دبع نب ركب بو ةعازخ

 .نرةعاضق لئابقو ةرذع نم هموق رصنتساو 8َيرذُعلا ةعيبر نب حازر هوخأ كلذ ىلع

 تجرخأ الإ دحأ اهيف يغبي الو ايغاب الو املاظ اهيف ق ال ةيلهاجلا ف ةكم تناكو

 .«رةّساَبلا اهيمست برعلا تناكو .هئاكم كله الإ اهّتمرُخ لحتسي نأ كلم ديري الو

 ںاهيف نوُكابتي مأ ظةكم نطبل مسا ةَكب نأ ةديبع وبأ ربخأ :يلكلا نب ماشه لاق

 هعدف يأ .ةكب كم ىح هلخف ،ةّكأ هتذخ بيشلا اذإ :لاق .مراهيف نومحدزي يأ

 .رهيلع محدزتف ءاملا ي هلبإ كبي تح

 ناك و .ملظب اهيف اوثدحأ اذإ ةربابجلا قانعأ كيت تناك اهأل ةكَب تّيمُس امنإ :لاقيو

 كهلاظ ىلع وعديف ،رهشلا رخآ يف ةبعكلا لإ مدقت مث بجر رهش ماص ملظ نم لك
 يي اذه عطقنا امنإف .ضعبل مهضعب ملظ نم سانلا عنتماف .هتعاس نم هل هلا مقتنيف

 راد ىلإ ماقتنالا لا رًّخأف ،ةرخآلا يف ءازجلاو ثعبلاب اونمآ دق نيملسملا نأل ،مالسإا

 ،مهنم ماقتنالا مل هللا لّجعف ، باسح الو ثعب نونمؤيال ةيلهاجلا لهأ ناكو .ماقمل

 ضرألا يف رثكي الئل صمهئافعض ملظ نم مهؤايوقأو مهكولم عنتمتو مهَّلاظ فكيل
 .ميلعلا زيزعلا ريدقت كلذو ،داسفلا

 ليلح نب مهن دبع نب ةبيَّرُج نب لاله نب ةمقلع نب زرك :ةّيشبح نب ليلح دلو نمو

 ،هيف ىفختسا يذلا راغلا لإ ىهتنا نيح ي ينلا رثأ ىفتقا يذلا وهو ،ةّيشبُح نب

 )١( يربطلاو ١/٣١١ق ماشه نبا ةريس يف ةكم نم ةعازخ ءالجإ ربخ رظنا ٢٥٥/٢.
 ق ماشه نبا ةريس رظنا) .بدجلاو سبيلا نعع. ،ةّسانلا كلذك اهومسو ،سبيلا نم :ةسابلا )٢(

 .(ةيشاحلا عم ١ ١

 .(ةكب) توقاي مجعم يف اهرظنا ،ةريثك لاوقأ ةكم ىلع ةكب مسا قالطإ يف )٣(

 هلخف ،هكأ هتذخأ بيرلا اذإ :لاق ،همحز وأ همحاز :هبحاص لجرلا كب :كب :(ناسللا) يف )٤(

 .كازي تح هلخف راظتنا رحلا ةدشل هلبإ عم ءاملا دروي يذلا رجض اذإ :لوقي .هب كبي تح
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 مدق هذه :لاقو اهفرعف ش لوسرلا مدق هنود ىأرو ،توبكنعلا جيسن هيلع ىأرف

 ناك نإ :ةنيدملاب هلماع ىلإ ةيواعم بتك يذلا وهو .رثألا عطقنا انهاه نمو دمع

 يهو ،اهيلع مهماقأف ،ارَمَعُم ناكو ،اهب هتفرعمل مَرَحلا ملاعَم ةماقإ هفلكي ايح زرك
 .فاصنالا عضاوم

 نبا ورمع نب حيلُم ينب نم يحن :لاقيو ،يعكلا لاس نب ورمع :بعك ينب نمو

 يبو شيرق نم هيلإ وكشي ،ةنيدملا لإ ةي هللا لوسر ىلع مدق يذلا وهو َيَحْل ةعيبر

 نيد ىلع ناك نم :ةيبيدحلا موي يف لاق ل ينلا نأ كلذ ببس ناكو .ةنانك نب ركب

 لوسر دهع يق ناكو .هلوسرو هلل ةعازخ تماقف .مقيلف هتيب فلحو هلوسر نيدو هلل

 شيرق دهع ىلع ناك نم :تقولا كلذ يف ليقو .هئافلح ىلع ريغي ال نأ ي لا

 شيرق دقع يف نحن :اولاقف ةنانك نب ةانم دبع نب ركب ونب تماقف .مقيلف مهدقُعو

 .مهدهعو

 ب نم لجر دشنأ اذإ ،سولج ركب ييب نم رفنو ،كلذ دعب ةعازخ ييب نم رفن امنيبف

 يبأ نب سنأ ٤ هللا لوسر ءاجه دشنأ يذلا يركبلاو .لي ينلا يف هلاق ءاجه ركب

 شاجتساو .همطلف سنأ لإ ماقف ةعازخ ينب نم لجر كلذل بضغف ،يليآلا ميل

 نب رشب لإ ةعازخ تزاف ©نوتركبلاو نوّعاررلا عمتحاو كاوعراسو نورك
 ،لولَس نب ةّيشبُح نب ريمع نب هللا دبع نب ةمرص نب رهيَوَع نب ورمع نب نايفس

 ةميظع ةلتقم مهنم اولتقف ،ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ليدلا خب ىلع اوراغأف

 .ةكع. (اهعيبي) نايفس نب رشب ام ثعبف .مئانغ اوباصأو

 بيَوُذو ،ةنانك دّيس ،لفون نب مريمّلُس اولتق ليدلا نب ىلع اوراغأ ال ةعازخ تناكو

 نم رفنلا اوُسَبَك تح ةنانك ونب تلبقأو .ليدلا نب نم ةريثك ىلتق يف موثلك نب

 ءامسلا ىلإ عفترا وأ ضرألا ف صاغ اًمإف ٢٣٦: مزح نبا يف ةرابعلا هذه دعب ءاج )١(

 .اوفرصناف

 .ملَس ١٧٤: قاقتشالا فو ،لوصألا يف اذك )٢(
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 ةياور هذه .يعازل ءاقرَو نب ليَدُب راد لإ نوقابلا زاحناو ،اموق مهنم اولتقف ،ةعازخ

 .نابيشلا ورمع يأ
 ةيواعم نب ورمع جرخ ،تباصأام ليدلا ب نم ةعازخ تباصأ ال :لوقيف هريغ امأو

 هدفرو الجر مهنم باصأف 6رريتّولا ىلع هموق نم ةعامج يف ةعازخ تيب تح يليدلا

 تبشنف ،ةعازخ ىلع ننانكلا عم اوشاجتساف ،حالّسلاب نيبقحتسم ،شيرق نم موق

 أالجر مهنم اولتقو ،تاحارح مهنم اولانف ليلق ارفن نويعازخلا ناكو .مهنيب برحلا

 الو ،ةعازخ نم هءافلُح اوجيهُال نأ ىلع شيرق نيبو ي ينلا نيب ةندملا تناك دقو

 مهنيب تلا ةندُفا اوضقنو ،اولعفام نييعازخلاب شيرق تلعف اًّملف .ةنانك نم هؤافلح جيهي

 اودرو تح ،مهيف برحلا راثآو ،مهتاحارجب ةكم نم نوّيعازخلا بكر ش ينلا نيبو

 يف ساح وهو هييا يعارلا اس نب ورمع دشف .ةدلب وهو ل ينا ل
 :لاقف ،هباحصأ عم دجسلا

 مرادلولا تنكو كانَلَو ال

 ادي علخئ م و انملس أ تسن

 .ةكم لفسأب ةعازخ ءام وهو .توقاي مجعم نم تبثلاو ربولا :لوصألا ن ))

 نبا ةياورو .ةيعازخ هأ بالك نب يصق كلذكو ةعازخ نم مهمأ فانم دبع ب نأ ديري )٢(

 .ادلاو اكو ادلو متنك دق :٢/٤٩٣ق ةريسلا ف ماشه

٥٧٨ 



 ىرادا ارصن هللا لوسر رصناف

 اددم اوتأي هللا دابع عداو

 ادعصُم وُمسي ردبلا لثم ضيبأ

 اديتصأ مورق نم موقل امف

 ى
ً 

 ادشرم فافع اذ اميحر ار

 س و ً .ه , . ١

 ادبرت ههجو افسخ ميس ںإ

. ١ , ٠ 

 / . رصب (١) ف ةريسلا ةياورو ،لوصألا ف اذك ٢/ ٣٩١ ا ز هللا كاده رصناف :(رتولا) توقاي مجعمو

 .ادتعا

- ٥٧٩ - 



 :ةريسلا ي )١(

 :ةريسلا ةياور )٢(

 ادبزم يرجي رحبلاك قليف يي

 ادحأ وعدأ تسل نأ اومعزو

 ادُحُه ريتًولاب انوم َب مه 7 س
- ٥0٨٠ 

 



 ادّيأ ارصن هللا كاده رْصناف

 ۔ ۔ و 9 , . ,

 6رادمرسم امئاد ازيزع ارصن

 .ملاس نب ورمعاي ،ترصل :ي هللا لوسر هل لاق ،;هرعش نم ملاس نب ورمع غرف املف

 تعفتراو .ةنانك بو شيرق نيبو مهنيب برحلا تجاه فيكو .ةصقلا اوَصق ث

 .بعك ب رصنل تبّصنت ةباحس :ي يبلا لاقف ةباحس

 بتكو ،راصنألاو نيرجاهملاب راسو ،ةكم حتف ىلإ ف ينلا ريسم ببس كلذ ناكو

 .حالسلا لمج قاطأ دحأ مهنم فلختي مل ،ةعازخ هتلبقتساف ،اهرجمب ةعازخ

 مكّفصن فّلختيل :لاقو ،نيمسق ةعازخ مسق ي هللا لوسر نأ انغلبو :ورمع وبأ لاق
 نب بهو نب ديسأ وهو ،بيّصُتلا لاقف ،ةعازخ نم ةلتاقلا فصنب راسو مكدالب ي

 .يعازخلا ريصق نب هللا دبع نب مرصأ

 "سحالط كفو هانددَّس ًاتفلو نويخ لازغ تدس ىلألا نحنو

 و س

 «نحادّر ةامكلا اهيف ةسدلَّرَع انقلاب رطخن ءابهَش ةموملع

 .طقف (ب) ي تيبلا اذه )١(

 .رصن :(ج) يو (ب) و (أ) يف اذك )٢(

 :تفل .(توقاي مجعم) .ةصاخ ةعازخل ةفحجلا برق داو مسا .فرصي الو فرصي :لازغ )٣(

 ماشه نبا ةريسو (تفل) توقاي مجعم يام تبثأو ،بقن :لوصألا يفو ةنيدملاو ةكم نيب ةينث

 .ةكم يحاون نم :حالطو .٢/٧٢٤ق

 .ةراَّرا ةليقثلا ةبيتكلل ةفص :حادر .ةيوق ةديدش :ةسدنرع .ةعمتجلا ةبيتكلل ةفص :ةموململا )٤(

_ ٥٨١ 



 حامرو انليخ نم 7 يوذ لفحج نيملسملا ءارو انمقو

 5رحابشو اقل وذ موي ناك اذإ ةَرمط نانعلا ءاهرَو لك ىلع

 ,رحانج تاذ ُءاختف هب لت امنأك ضيرعلا عردلا يذب ت

 حاع بونج انايارَس تلحو انل اوقبُس دق سانلا تيأرام اذإ

 محاكن دعب باطخلا ام فيطب انُحامر اهتقلطأ ليلح تاذو

 اولتاقو ،ةكم لخدي نم لوأ اونوك :لاقو ةعازخ ملق ةكم نم اي هللا لوسر اند الو

 ،مارحلا دجسللا ي سلج نمو كباب هيلع قلغأ نم تسمأ دق يآ اوملعاو صمكلتاق نم

 ٠ نايفس يأ راد لخد نمو

 ةرفنتسملا سرفلا :ةرّمطلا .سرفلا ام تهبش ،ةفرجعو قرخ امبوبه يف حيرلا :ءاهرولا )١(

 .ودعلا ةديدشلا ،بوثولل

 .باقعلا :ءاختفلا )٢(

 تبسن دقو (حالط) توقاي مجعمو ،٢/٧٢٤ق ماشه نبا ةريس يف تايبألا هذه ضعب ركذ )٣(

 :مهنمو ٤٧٣: قاقتشالا يفو .ةكم حتف موي اهلاق ،يعازخلا هللا دبع نب ةدعج لإ نيردصللا الك ي

 .نارعاش :دونكلا وبأو ةدعج

- ٥٨٢ 



 شيرقو ،نارهظلا ًرَم لزن تح ،برعلا لئابق رئاسو راصنألاو نيرجاهملا ين ل راسو

 ةرشع يف ةكم [ع لوسرلا] لخد تح ،نايفس يبأ جورخ امأي مل و ،رابخألا فكوتت

 ،راصنألا ةبيتك يف وهو ، يجرزخلا ةدابع نب دعس ديب ذئموي ةلي هتيار تناكو .فالآ

 .قَدحلا الإ مهنم رَّصْيال ديدحلاب نوعنتقم مهو ،جرزخلاو سوألا نم
 ةعازخ تلتقف ،سانلا لوأ ةكم تلخدف ةعازخ تمدقتو ، ةكم ىلع بصنا قح راسف

 ىدان مث .ملسألا ةزرب وبأ هلتق ،ںرلطَح نباو ،«ںرقبابُص نب سُئقم :مهنم الاجر

 ،مايأ ةثالث ،ةنانك نع ةعازخ الإ ،فيّسلا عفري ك :ةكم لخد نيح ؛ ينلا يدانُم

 اولذُ مايأ ةثالث هب نوفوطي ةعازخ الإ حالسلا اوُعَض :أل لاقو .مهرأث اوكردئ

 .مهودع

 :لاعتو كرابت هللا لزنأو .هلتقيف ،ةبعكلا راتسأب اقلعتم ۔نانكلا ىقلي َىعازخلا ناكو

 "نينمؤم موق َرودُص فشو مهيلع مك رْصنيو مهزخيو "مكيديأب هلل مهْنَذَعُي مهولتقا)

 دحأل َلَحُت م و ،ةكم ةمرُخ ةعازخل تّلحأف .ةعازخ عي . » ( مهولق ًظْيَع بهذيو

 .باحُسلاب هللا مهرصنو .مهدعب الو مهلبق

 :كلذ يف 86يعازخلا ديًّجُن نب نارمع لاقو

 بناجُم بيبح نم ودغي ركذللو بكاوّسلا عومدلل يموقل اي الأ

 ىوت ،أطخ هاخأ لتق يذلا يراصنألا هلتقل ،هلتقب % لوسرلا رمأ ،نانكلا ةبابص نب سيقم )١(

 ٥٩/٣(. يربطلا) .هللا دبع نب ةلين همع نبا هلتق

 هثعبف كاملسم ناك هنأل ،بلاغ نب ميت ب نم وهو ،لطح نب هللا دبع ٥٩/٣ يربطلا يف )٢(

 . % لوسرلا ءاجمب ناينغت ناتنيق هل تناكو ارفاك دترا مث ،هل ىلوم لتقف .اقنصم % ذلا لوسر

 )٣( ناتيآلا ،ةبوتلا ةروس ٤ 6١ ١٥.

 نب نارمعل اركذ تدجو امنإو ،ناظم نم يدي نيب اميف ديجن نب نارمعل ةمجرت ىلع فقأ ل )٤(
 باحصأ نم ناكو ،رابخألل ةاورلا نم وهو ١٢٨/٢، دعم بسن يف يعازخلا ديجنلا يبأ ،نيصحلا

 هذه هتديصق درت لو ٢٢٤/٥، ٢٣٧، و اهدعب امو ٧١/٤ يربطلا يف رابخأ هلو لي هللا لوسر
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 هرصع تاف يذلا يضاللا نمًّرللو

 ةشيع دواعي نأ وجري بلقللو

 انل تضم قدص مايأ نَدُعبَت الف

 يدصقا اف تلق رخفلل ةمئاشو

 انرصنل باحسلا اشنأ ىلألا نحنف

 “ و
 ةمرح ةكع تلح انلجأ نمو

 اب يبن يتع يلأست نإو

 بئاجعلاو ابصلا تاذل ماب

 بهاوذلا روصعلا ق تناك ءامسأب

 بضصانتلا تاذ ءاحلل ةغتافب
 س

 بواجُملل يعمست نأ يلجعت الو

 بكارتم بديه اذ ىرس اماك

 بضاوقلا فويسلاب ارأث كردنل

 بن اكو لمم ريخ نم ىتأ 7 اتك

 بماروللا لزَح تيبلا دامع ليوط

- ٥0٨٤



 7 تلأس نا مهس تيب يقو

 هعو رف يب تعس 7 مش اه ف و

 هعرف دعي مل دجلا تويب ي اف

 بعك نب لولَّس نب يدع نب رتح ب وخأ يرتّبلا مرفلَخ نب ةملس نب ليدب لاقو

 بلاغ نب يول نم عورف يلع

 بئاوذلا تافرشم يف انهو انه

 بناجلا لوط تاف دحب ًرع ىلع

 بئاصملا ماه نيصاَهو نيمرَقل

 بلاط لك تحطحط تافرشُم لإ

 بجاولاب هوحن م ىن يأو

 : نانكلا يليدلا ميئز نب سنأل ابيجُم ،مويلا كلذ يي يحل ةعيبر نب ورمع نب

 اكبلا هلوغأف نزَر سأ ىكب

 مينز نب سنأ باجأ يذلا وهو ،مرصأ مأ نب فانم دبع نب ليدب :٢/٥٢٤ق ةريسلا يف )١(
 .يلي دلا
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 َُصَفلا ُيرهُمُسلا اهنم بّضُحو اهئامدب تجًّرْض ىلتقل تيكب

 َُمَكَت كاذل مكيعان لوادج ةربع غارفإ ريغ مهنع نغي ملو

 ُدَبعَمو رشب توملا سأكب مهاقس امدعب موثلكو ىملَس ىلع تيكب

 اودغعقاو لذلا اوَضراف كلُم كموقل نكي مل و اوبيصأ دق كولم تلقو .ه ,4 ِ . ى ,,ه غ _ . ,

 6ُديلا تّدُم اذإ ًامْيَض عفاد الو ةعامحل دئاق مكنم ناك امو

 تقو يق ، ي هللا لوسر اهيلع لزن قلا ،ں,فلَخ تنب ةكتاع اهعساو ،دبعم 1 :مهنمو

 .اهعم ناك نا نبل هيقست نأ ح ينلا اطأسف ،ليلدلاو ركب وبأ هعمو ةنيدملا لإ هن رجه

 ةريسلا) .ةياورلا ف فالتخالا ضعب عم ،امتايبأ نم ًأضعب ماشه نبا دروأ ةديصق يف تايبألا )١(

 .(٢/٥٢٤ق

 نبا يقو .ةعازخ نم بعك تنب دبعم مأ :١/٧٨٤ق ماشه نبا ةريس يفو ،لوصألا يف اذك )٢(
 ١. ةعازخ نم ،(ةيشبح ب نم) نيثميخلا ةبحاص ،دبعم مأ يهو ،فيلخ تنب ةكتاع ٢٣٨: مزح

 .ةنيدملا لإ هقيرط يف اهتميخ رم لوسرلا ناكو
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 بيلكو ةيشبح نب ريمق اونب :بعك نب لولس نب ةّيشبُح ب نم مث ،بعك يب نمو

 ©نطب ،ةرضاغ ونب :مهنمو .بعك نب لولَّس نب ةيشبح نب رطاض ونبو ، ةيشبح نب

 .بعك نب ةيشبح نبا

 :رعاشلا لاق ،رمق ريغصت :ريمقو

 سراموق ناتاتفلا تلاق هل ني رشعو سمخ نبا ادب رمقو

 الو هيف ةعفنم ال يذلا مخضلا وهو ،رطيض لجرو ،رطايض موق نم هقاقتشا :رطاضو
 .&©منورطايضو رطايض :عمجلاو اغ

 :ةخسن يقو ،.رقيّضلا يهو ،ةرمزحلا نم (هقاقتشا) رمزحلاو ،ںررمزحلا ونب :مهنمو
 .ةزم رحلا

 تمرق :مهلوق نم انإ لفأ : :مرقأو ؛فيرش ،مرقأ نب رماع نب جاجحلا :ريمق يب نمف

 يذلا وهو ،[مورقللا ريعبلا نموأ] ،لحفلا وهو مرقلا ريعبلا نموأ ،هتعطق اذإ ءيشلا
 لوانتي يذلا : مراقلا ليصفلاو .لذيل ماطخلا اهيلع عقيف همطح نم ةدلج 5

 لإ مرقو .هتيقلأف كيفب هتمرق ءيش لك :ةمارقلاو ،هلكأيو همرقي ،هعاضر دعب لقلا

 سحلا وحن ،شارفلا ىلع حرطي رازإ :ةمرقللاو .مرقلا مسالاو ،هاهتشا اذإ مرق محللا

 .نرههبشأ امو

 نبا سيل بعكو ،لولس نب ةيشبح ونب مه ريمق ونبف ،فيرحت وهو ،ريمق نب :(ج) و (أا) يف )١(

 .ريمق

 الئل مق يأ ،ةفيفخلا ديكوتلا نون نع ةبلقنم هبف فلألا ،اموق :ةيشاحلا يقو ٤٦٩. قاقتشالا )٢(

 .رمقلا كحضفيو سانلا كاري

 )٣( قاقتشالا ٤٦٩ .

 بسنو ٤٦٨ قاقتشالا نم باوصلاو ،فيحصت وهو ،زمرحلا ٢٣٥: مزح نبا ةرهمج يف )٤(

 . ١٢٠/٢ نميلاو دعم

 )٥( قاقتشالا ٤٦٨۔

 )٦( قاقتشالا ٤٦٩.
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 ىلع ناك،بيؤذ نب ةصيبق هدلو نمو .فيرش ،بيلُك نب ورمع نب مرةَلحلح :مهنمو

 ونب :مهنمو .سابعلا خب ءابقن دحأ مثيهلا نب كلام :مهنمو .ناورم نب كلملا دبع متاخ

 رَبَح لجر :لاقي .ريصقلا :رتبحلاو .ةنيه ونبو ،بعك نب لولَس نب يدَع نب ربح
 .هَوَدُه ىلع يأ ،هتنيه ىلع يشع نالف :لاقي .ءودهلاو نوكُسلا :ةنياو .رتابخو

 .«رناوضا :نوُماو

 .اذه نم لَّدَب اذه :مهلوق نم ،لَدَب ريغصت :ليدو .فيرش ،مَّرصُأ عأ نب ليدب :مهنمو
 هب ،كي ،هللا لدبأ ؟حاو تام اذإ ،مهنم ضرألا ولفتال ،اومعز ،داّهر موق :لادبألاو

 .مردالبلا رئاس يف نوثالثو ،ماشلاب نوعبرأ :نوعبس مهلأ اومعزو .رحآ

 .افيرش ناك ،ةورف نب يفيص نب مينر :بعك نب ةّيشبُح نب (نطب) ،‘ةرضاغ ب نمف

 .مرميمت نب نم نطب :منزأ ونبو ..,ناتمئَز هل :منزأ سيت :موق نم ،مزأ ريغصت مينو

 .ديجن وبأ وهو ي ينلا بحص ،فَلَح نب ديبُع نب نيصلا نب نارمع :مهنمو

 بهذو ،كلذ هنع بهذف ،ىوتكاف .هب ناك ءادل ،هيجانتو ةكئالملا هحفاصت تناكو

 .هعضوم يف هتركذ دقو ،ىريو عمسي ناكام

 رعاشلا ةطفرُع نب بعك نب دورطم :ةعازخ لاجر نمو مهئارعشو رّتبَح ينب نمو

 نم برض :طفرُعلاو .فانم دبع ب ،بلطلاو افونو سش دبعو ًأشاه ىئر يذلا

 .«ررجشلا

 )١( قاقتشالا يف ام تبثأو ،ةلجح :لوصألا ف ٤٧٠، دعم بسنو ١٢١/٢.

 )٢( قاقتشالا ٤٧٢.

 .قباسلا ردصملا )٣(

 )٤( قاقتشالا نم باوصلاو ،فيحصت وهو ،رصاع :لوصألا يف ٤٧٣، مزح نباو ٢٣٧.

 )٥( .(زتع :ناسللا) .زنعلا هب مهضعب صخو ءاهيحل تحت اهقلح يي ةقلعم ةنه :ةاشلا اتغز

 )٦( قاقتشالا ٤٧٣.

 )٧( قاقتشالا ٤ ٤٧.
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 هلتقو ظيلع عم دهاشللا دهشو . ينلا بحاص .نهاكلا قمحلا نب ورمع :مهنمو

 :-اومعز س قمحلاو .مالسإلا ف بص سأر لو هسأر ناكو .ةريزجلاب ةيواعم

 :رعاشلا لاق .عّرا :قامحنالاو ،ةيحّللا فيفخلا

 86قمحلّف انايحأ برضي خيشلاو

 تدلو اذإ ٠ةقمْحُم ةأرماو نايبصلا ىلع جرخي رثب :قامحلاو .فورعم قّمحلاو

 :برعلا نم ةأرما تلاق .ىقمحلا
 “ م “ . ه . . . 7 غ ,

 هقلَعُم ةيئصّخح تيأر اذإ هتمْحُم نوكأ نأ لابأ تسل
ًّ 

 .(قمحأ ءاج و) سرامالغ تدلو اذإ :يأ

 .نينيعلا ظحاجلا :محجألاو .محجألا نب ورمع نب ديسأ وهو ،كلام وبأ :مهنمو

 نأ بسحأو ،ةندئد نب محجألا وه اذه محجألاو .ةغل لكب ،هانيع :دسألا اتمحَجو

 :رعاشلا لاق .[يلابلا] رجشلا سيبّي :ندلدلاو .فانم دبع نب مشاه تنب ةدلاخ همأ

 سريلابلا ندندلا لوصأ ىشغي ليسلاك مهل قالَخال الاجر ىشغي لاملاو

 )١( قاقتشالا ةيشاح يف ٤٧٤: ةرهمجلا ف امك هردصو ١٨١/٢:

 هل تنكتسا ێح برضي لازام

 .قاقتشالا ف تسيل ةريخألا ةرابعلاو ٤٧٤ - ٤٧٥، قاقتشالا )٢(

 ٤٧٥. قاقتشالا )٣(

 - - ٥٨٩



 ذئموي ناكو .ةكم ىلإ ردب ىلتق ربخب ءاج يذلا وهو ،ورمع نب نامُسيلا :مهنمو

 هتعطق :ءيشلا تمسح موق نم مسا نم نالُميف :نامُسْيَخلاو .ملسأ مث شأكرشُم
 6رعطقلا وهو مسحلا نم ماسحلا فيسلا قاقتشا هنمو .هئيوك :حرجلا تمسحو

 . مرةماهت لهأ دّيس ،نهاكلا نب ةلضن نب نيصلا : :مهنمو
 :حافسلاو رعاشلا ةانم دبع نب] حاتسل :مهنمو .رعاشلا عوكأ نب بتعُم :مهنمو

 ءام هيلع حفسنّي ثيح :لبجلا حفّسو تببص اذإ ،ءالا تحفس :مهلوق نم ،[لاَعف

 تّمَّس دقو .اعمتجا اذإ امه ءام ةأرملاو لجرلا حفاستل حاكنلا دض :حافّسلاو .ليسلا

 . ,ماحافّسو شاحفاسُمو ،احيفَّس :برعلا

 نب سيق نب حورسُم:مهنم .فرش مه ،رمأزلا نب ورمع نب ةبيرضلا ونب :مهنمو
 .هُدَح :اضيأ ةبيرضلاو .ةبيرض وهف ،فيّسلاب برضام :ةبيرضلاو .رعاشلا ةبيرضلا

 ريعبلا برضو .دماجلا لسكلا :بيرتضلاو .ديلجلا :بيرّتضلاو .ةبيرضلا يضام :نولوقي

 ام :ةبيرضلاو .هنع تضرعأ اذإ ،أبارضإ ءيشلا نع تبرضأو .اهعرق اذإ :ًابارض ةقانل

 .قالخألا مرك يأ ،ةبيرّضلا ضحم نالفو .هرحن وأ جارخ نم ناسنإلا ىلع ناك
 يق نالف برضو .ظلغو رخ يأ :نبللا برضّساو .حادقلاب نوبرضي نيذلا :ءابرُضلاو

 .نيرفاسملل اههبشأ امو مايخلا : براضألاو .ارجاتوأ قز رتسم اهيف رفاس اذإ :س ضرألا

 ريَمَع حمر وبأ :مهئارعش نم ناك .بعك نب لولس نب يدع نب مرتبَح ونب :مهنمو

 يدع نب رتح نب بيبح نب مئغ يبأ نب دعس نب سمش دبع نب بطثَح نب كلام نب

 كردأ تح رّمُعو ،ةيلهاجلا يف هدلومو 9يَحْل ةعيبر نب ورمع نب بعك نب لولس نب
 :لاقف هاثرف ،بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا لتقم

 )١( قاقتشالا ٤٧٦.

 )٢( هسفن ٤٧٤.

 )٣( قاقتشالا ٤٧١-٤٧٢.

 )٤( قاقتشالا ٤٧٢.

 .افنآ رتبح ركذ دقو ،فيرحت وهو ،رتحب :لوصألا يف )٥(

 - ٥٩٠



 رطام 7 احس نيع ىلع تلاح

 مهيت تيب دعب نم اوحبصأ دقف

 تعباتت يعللا نبا يعلا نبا نع

 اهنباو ةمس ىوعد تلبق الف

 اتع دقل يعدلا نبا ةعدلا ورمعل

 6رتلحت ىح عملا لعب حصت ملف

 تلقأ لب ال عملا ي ت رثكأ امو

 تلحُساو مهدعب تامرح محل

 تلَحَت نإ ام ًءايمَع ةنتف ىلع

 : )تلضأو تللض دونج مهيلع

 ٣ س .
 مرتلص مث تربك نإ اهنبا نبا الو

ّ 

 تلمأ ابونذ نإ اريبك اوع

ّ 

 .تلعمرا : (ج) و (ب) و (ًأا) ف اذك )١(

 نبا .نايفس يبأ نب دايز :ىعدي راصف هبسنب ةيواعم هقحلتسا يذلا هيبأ نبا دايز وه :يعدلا )٢(

 .دايز نب هللا ديبع دارأ يعدلا

 .هيبأ نبا دايز مأ يه :ةيمس )٣(

 - - ٥٩١



 ةباصع يف هنباو نَّيسُج لتقل

 مهفويس م اشُت ال ءاقل ث ول

 ادمًّحُم نيتوعد وأ ةوعد اعد

 دمحم لآ تايبأ ىلع تررم

 َ ّ ٨ ه { .

 اهلهأو ت ويبل ا هللا دعيب الف

 اش اخأ ١ل ةرح نم اوك رت مكف

 تّظلت نيح برحلا رانب تّلصْئ

 6تلُس يه اذإ ىلتقلا رثكت ملو

 «6رتلعو حامرلا هنم تله دقو

 .ه . 7 ِ
 ترسو س ١ اهنم تلذج دوو

 مرتلُح موي اهدهعك اهفلأ ملف

 تلحَب دق اهلهأ نم تحبصأ نإو

7 

 ته ةعيجفلاب تسمأ مع الو

 )١( (دادضألا نم)هڵسو هدمغأ :فيسلا ماش دمغت ال :مهفويس ماشتال .

 .ةرم دعب ةرم برشلا :للعلاو ،لوألا برشلا :لهنلا )٢(
 نييبلاطلا لتاقم) تلُح موي اهلاثمأ اهرأ ملف :ردصم نم رثكأ يف ناثلا رطشلا ةاور )٣(

 ص١٢١(.
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 دُمحُم ينلا طهَر ىلع يك

 مهدعب نيكاسملاو ىماتيلل نمف

 هسأرب يري نيقشألا سراف ىتأ

 هفيسب هيلع لاع يذلا تيلف

٠
 

 هدقفل دالبلا لك تملظأ دقف

 ةيزر ءاخرلا دعب تحبصأ دقو

 امئاق ضرألا يب تدام اوركذ اذإ

 تُضَع برحلا اذإ داحنأ ةدعو

 6رتّاهرجاو تبدجأ نونس ام اذإ ّ ٠ ح . ٣

 تسلأ نإ ةرك ىع شخي م و

 تلشف هيدي مي هب باصأ

 تلحو ايازّرلا كلت تمظع دقو

 تلهتسا غ نعلا ع وم تداجو

 .(ناسللا) .ىعرم الو تبن اهيف دجوي ل :ضرألا تّدهرحا )١(

 .نيسحلا سأرب يأ :هسأرب ىرح )٢(
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 مرتتقو عوملا كلت مهف تباهو اكبلا دهجت نأ نانيعلا ملظت ملو

 تلم ةايح ول ينلا لا نم ةبصُعو تارفلاب ىلتق هللف

 «رتّلظأ جايملا موي يف برحلا اذإ هضيب قربي شبكلا نوبراضلا مه

 ,تلف شيرق نم اباقر لذأ مشاه لآ نم فطلا ليتق نإو

 ةمهُحخ نب ديز نب ورمع نب ىَّرُعلا دبع نوجلا يبأ مساو ،نوجلا يبأ نب ةدعَج :مهنمو
 .سم .

 يثري لئاقلا وهو ،يحل ةعيبر نب ورمع نب بعك نب ةّيشبح نم نطب ،ةرضاغ نب

 : «6مَّضهَح بقلي نامثع ناكو ،ناّفع نب نامثع

 .هرصبب دقفت :نق )١(
 .ةذوخلا :ةضيب ج ضيبلا .ءيرجلا لطبلا :شبكلا )٢(

 ىلإ تبسن دقف }اهتيفاقو اهزو ىلع ىرخأ دئاصق تايبأب ةديصقلا هذه تايبأ تطلتخا )٣(

 يأ لإ كلذك تايبألا هذه تبسنو ١٢١( نييبلاطلا لتاقم :رظنا) اهلثامت تايبأ ةّنَق نب ناميلس

 .تايبألا ةيارر يف فالتخالا ضعب عم «(فطلا :توقاي مجعم) يحمجلا لبهد
 هيلع نومقانلا هبقل امنإو ،مجارتلا بتكو ةيخيراتلا رداصملا نم يأ يف بقللا اذه ركذي مل )٤(

 .نافع نب نامثع هبشي ناك رصم لهأ نم لجر مسا وهو ،لثعن بقلب
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 86رسراحًُم روضح متنأ ذإ تُمَضهحَت ُملَقف ميقلا موي مكتيهن

 «رسعاًدلا تاعراشلا الإ حتفلا امو كرابُم حتف رادلا ةادغ متلقو

 مسواكتُم هَُقَت دامعلا ليوط عطاس لك نم نجرخي ىلوألا الإو

 «6&رسراوفلا ًرهفاتكأ ىلع احونُج رئاث عقئلا نم عقن يف ُرزاوش

 ,هم,سحادو بيلك هيف الثم مكل قفاغو بنجب تناك نئل يرمعل

 مرسباع برحلا نم هانرفع سوبل تدر ام اذإ تح مهنع الع

 .سرطغتلاو مظعتلا :مضهحتلا .ةنيدملا لهأ ةربقم :عيقبلا )١(

 .ديدشلا ظيلغلا حمرلا وه وأ ،هب سعدي حمرلا :سعدم ج سعادلا )٢(

 .محازتلاو مكارتلا :سواكتلا .رابغلا :عقنلا )٣(
 .هنعط :نانسلاب هرزشو ،لامشلاو نيميلاب نعطلا :رزشلا نعطلا :رزاوش )٤(

 برح هلتقم ببسب تبشن يذلا لئاو بيلك دارأ :بيلك .نميلا لئابق نم :قفاغو بنج )٥(

 .نايبذو سبع نيب تيشن قلا ءاربغلاو سحاد برح :سحاد , .سوسبلا

 .هيف هغّرم :بارتلاب هرفع )٦(
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 6سراوفلا ج احلا تحت اهمئامع ةنسأ اهيف ءاوعش ةلعشك

 سبان نهنم سيل ىعرص بئاصع مهيف كبانَّسلا فارطأب فافخ

 :ًاضيأ لئاقلا وهو ،ليوط رعش يف
 مرابّهُم يعازخلا ىسمأ دقل يرمعل اهُيقل موي يركبلا ةنبا لوقت

 «رابَرأم بلقلا ام ْبَّرأي ملف ثيدلا - امهرضو مدقلا برضلا نم تنكو

 نبا دوكلا وبأ امهوخأو ،رعاش ،ىّرُعلا دبع وهو ،نوجلا يبأ نب نأوبا هوخأ :مهنمو

 مهرصع يف رعشلا تويب نم تيب ءالؤه ىزعلا دبع ونبو .ارعاش ناكو ،ىرُملا دبع

 .ةريثك راعشأ محل

 .ر (دونكل هبرل ناسنإلا نإل :ق هللا لوق كلذ نمو شةمعّلل روفَكلا :دوكلاو

 .قلخلا ءيس ناك اذإ ،سيبّض لجر :مهلوق نم ليعف :سيبضو ،سيبض ونب :مهنمو

 .ةقرفتم ةرشتنم :ةلعشم ةراغ )١(

 .لقعلا بهاذلا :بّهسملا )٢(

 .هبلطو ءيشلا ىلإ جاتحا :لحرلا برأ )٣(

 ٦. ةيآلا ،تايداعلا ةروس (٤)

 - - ٥٩٦



 حب رحن َيَحْل نب ورمع تيأر)) : ينلا لاق يذلا وهو ،نوجلا يأ نب مثكأ :مهنمو

 .نوجلا يبأ نب ورمع :مثكأ مساو .(("مثكأ هب ورمع ب هبشأو ثرالا يف ةبصق

 .نطبلا ميظعلا :مثكألاو

 مشاه نب بلطملا دبع ىثر يذلا وهو ، ورمع نب فرطم :بعك نب ءارعش نمو

 :اهيف لوقي يلا هتديصقب

 تاريغلا بعك نمرّسلا ىلع يكباو يرمُاو عمدلا يرذأو يدوج نيع اي

 :هلوق هرعش ديج نمو نيرعلا نم ناكو
 فانم دبع لآب تلزن الل هلخَر لًرلا فيضلا اه اي

 فاليإلا ةلحرب نيحاَّرلاو مهفاليل يي دهعلا نيذخالا

 .حيرذ نب سيق ةبحاص ىبل :بعك يب نمو

 يَحْل ةعيبر نب ورمع نب دعس ونب

 دلوف ،رماع نب ورمع نب ةعازخ وهو ،ةثراح نب ََحْل ةعيبر نب ورمع نب دعس امأو

 نبا نهاكلاو ،ءايلا وهو دعس نب رماعو لَطْصْلا وهو ،دعس نب ةعيلج :رفن ةثالث

 يف ربخلا مامتو .ءاعمألا :بصقلاو .١/٦٧ق ماشه نبا ةريسو ٤٧٣-٤٧٤، قاقتشالا )١(

 .رفاك وهو نمؤم كنإ ،ال :لاق ؟هللا لوسر اي ههبش رضي نأ ىسع : مثكأ لاقف .ةريسلا
 ءاج ،ربخلا اذه فلاخي ام ١٢٨/٢ نميلاو دعم بسن يفو ٤٣٨٦. مقر ريغصلا عماحلا ف ثيدحلاو

 ،ىَّزعلا دبع نب مثكأ هب ورمع ب هبشأو ،دعج مدآ لجر اذإف ،لاَجدلا يل عفر :ي ينلا لاق :هيف

 .رفاك وهو ملسم تنأ .ال :لاقف ؟أئيش هايإ يهبش نَّرضيأ ،ةللا لوسراي :لاقف مثكأ ماقف
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 ،تومصلا ةدش :قلّصلاو ،قّلَصلا نم لعتفُم هنأك .هتوص نسح قلطصأل يمسو ،دعس

 ب] نالف ونب قلص :لاقيو 6١. (دادح ةنسلأب مكوقلَس)ا :ك،لاعت هلوق نم ذوحأم
 .«ر[ًاعيرد التق مهولتقف مه اوعقوأ اذإ ،نالف

 يبأ نب ثراحلا تنب ةرب اهمساو ،ةيريوج :دعس نب ةيلج وهو ، قلطصملا ييب نمف
 دعس نب قلطصملا وهو ةعبج نب كلام نب دئاع نب ثراحلا نب م,بيبح همساو ،رارض

 .رماع نب ورمع نب ةعازخ وهو ،ةثراح نب يحل ةعيبر نب ورمع نبا

 لإ مودقلاب بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا لإ بتك يذلا درص نب ناميلس :مهنمو

 نبا دّمع لإ نوعديو ،نيسحلا رأثب نوبلطي راتخملا عم ماق نيسحلا لتق اًملف .قارعلا

 ،6رهباحصأ نم ةعامجو درص نب ناميلس لتقف دايز نب هللا ديبع مهيلع جرخف .ةيفنحلا

 .ةفوكلا لإ راتخملا عجرو

 لإ هوعدي : يللا هيلإ بتك ،فيرش ،ىّرُغلا دبع نب ,هءاقرو نب ليدب :مهنمو

 .ةيلهاجلا ي رذق هل ناكو ،مالسإلا

 رمأف ،نيقصب بلاط يبأ نب يلع عم لتق يذلا ءاقرو نب ليدُب نب للا دبع :مهنمو
 لاق امك هللاو وه :ةيواعم لاقف .أربش رشع ةتس ناكف ،لوتقم وهو هربشي نم ةيواعم

 : رعاشلا

 س و د }۔ و

 ارَّمَش برحلا اهقاس نع تّّمَش نإو اهّضَع برحلا هب تّضَع نإ برحلا وحأ

 )١( ةيآلا ، بازحألا ةروس ١٩.

 .اهم الإ عملا متيال ٤٧٦، قاقتشالا نم ةفاضإ )٢(

 نميلاو دعم بسن رظنا) .بيبح وه رارض يبأ مسا نأ باوصلاو ،بيبح نبا :لوصألا ف )٣(

 ٣/٢ ١٤).

 يربطلا :رظنا) ،مهنم ديبع يبأ نب راتخملا نكي مل و ،نيباوتلاب درص نب ناميلس ةعامج فرعت )٤(

 .(اهدعب امو ٢/٥ ٥٥

 )٥( نميلاو دعم بسن يام تبثأو ،ةظيرق (ج) يفو طيرق (ب) يو ،ةطنرق (أ) يف ١٤٢/٢

 قاقتشالاو ٤٧٦ .ةعيبر نب ورمع نب يدع يب نم وهو
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 .اهجداوه يق نعلا لبقي نم دحأ للا دبع ناكو

 لإ ةريزجلا يف هسأرب فيط يذلا ة ينلا بحاص نماكلا ق كلا نيش نب ورمع :مهنمو

 سأر لوأ وهو ماشلا
 اذإ رجشلا رون نم ودبي ام لّوأ :وغفلاو 8 ينلا بحاص غَفلا نب , ةمقلع :مهنمو

 ،لخّلا ىغفأو .رونلا نم ةفورعملا ةيغافلا قاقتشا هنمو ،ىغفأو رجشلا اغف :لاقي ۔حّتفت

 ..ر[رودنفَقلا ىمست لا ةرشقلا] هتبكر اذإ

 .َيَحْل ةعيبر نب دعس نب ةيذَج وهو ،قلطصللا ب نم ءالؤهف

 حيلم
 دلوف .رماع نب ورمع نب ةعازخ وهو ،ةثراح نب َيَحل ةعيبر نب ورمع نب حيلُم امأو

 نب دعس نب فلَخ نب هللا دبع :حيلُم ب نمف .حيلُم نب منغو ،حيلُم نب دعس :نيلجر

 :هل لاقي يذلا ةحلط هنباو .حيلُم نب ر[دعس نب ةمثعَج نب عيبس نب] ةضايب نب رماع

 يَمُس كلذبف ،ةحلط يبأ نب ةحلط نب ثراحلا تنب ةحلط :هّمأو ،تاحلّطلا ةحلط
 ىمسي ةحلط ناكو .ةرصبلاب فّلَخ نبا رصق باحصأ مهو ،تاحلّطلا ةحلط
 : رعاشلا لاق . ,م,قادَّهلا

 كلذك َبورحلا لاتغن كرمعل اغفلا ةلكآ َنب اي انإ ناَسَح
_ 

 .ام عملا متي ٤٧٧ قاقتشالا نم ةفاضإ )١(

 دلاخ نب هللا دبع :لوصألا فو ،فلخ نب هللا دبع بسن اهم متي ٢٣٨ مزح نبا نم ةفاضإ )٢(

 ٤٧٥. قاقتشالاو مزح نبا يفام تبثأو ،فيرعحت وهو

 (أ) فو رودقيعلا (ج) يفو ،رودنفقلا :(ب) يف طبضف ،لوصألا يف ظفللا اذه طبض فلتخا )٣(
 قلخلا عساولا مركلا :ةغللا ف قاديغلاو ،قاديغلا اهأ تحجرف ،رودنفقلا :ماجعإ نودب طبض

 .دوجا نم تاحلطلا ةحلط هب فرع ام بسانت ةفصلا هذهو .(ناسللا) .ءاطعلا ريثكلا
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 نب نيسحلا نب رهاط :هيلاوم نمو .عفادم ربغ هنامز يث ةرصبلا لهأ دوجأ ناكو

 وبأ :مهنمو .كلام نع يوري يذلا ليوطلا ديمح :اضيأ هيلاوم نمو ،قيَرُر نب بعصُم

 .مالس نب مساقلا ديبع

 فوع دلوف يدع نب فوع :الجر دلوف رماع نب ورمع نب ةثراح نب يدع انأو

 نب فوع نب ورمع دلوف يدع نب فوع يبا اْسَعو ،قراب وهو دعس :نيلجر

 ،ورمع نب عملأو ،ورمع نب بيبشو ،قراب يف مهو ،ورمع نب كلام :طهر ةتس يدع

 ورمع نب ةبلعثو ،نامُعب مهو ،ورمع نب ةعبرلاو ،نامُعب مهو ورمع نب سدالُمو

 ظةبلعث نب ةثراح :نيلجر ةثراح نب يدع نب ورمع نب ةبلعث دلوف .ناسغ يف مهو

 نب ورمع نب بيبَّش ونبو سدالُم ونبو عملأ ونب اّمأف .ناسغ يف مهو ،ةبلعث نب هللا دبعو

 اوسيلو ،قراب لئابق نم مهلعجي نم مهنمف يدع نب دعس وهو ،قراب يخأ ،يدع

 .يدع نب ورمع ونب مه امنإو ،كلذك

 قراب

 امنإف ،رماع نب ورمع نب ةعازخ وهو ،ةثراح نب يدع نب دعس وهو ،قراب امأو

 يّمُس لب :ليقو ،كلذب يًمُسف ىعرملا بلطو ألكلل قربلا هموقب عبئا هنأل أقراب يّمُ
 .كلذب يمسف شةارّسلاب هلزن لبحب قراب

 فوع نب كرةثراح نب ءامسأ نب سادرم نبا ،رعاشلا يقرابلا ةقارس :[قراب خب نمف]

 ءارعش نم دودعم وهو ،قراب نب ةعيسم نب ةنانك نب ةبلعث نب دعس نب ورمع نب

 :ريك ف لئاقلا وهو اريك و ءاريرج ىجاه نم دحأ وهو ،ةفوكلا

 بذكتلا هكفإ نم ةثودحأب “سأك قارعلا ءاج دقل يرمعل
_ 

 )١( قاقتشالا ٤٧٥.

 .دلاخ ١ ١٥: نميلاو دعم بسن ي )٢(



 دلو نم ةعازُ هيف لعج يذلا رعشلا ربنملا ىلع دشنيل قارعلا لإ جرخ اريثك نأ كلذو

 نبا رشب نأ ةديبع وبأ ركذو .لعفي ملف ،لتقلا هفو خف ةقارس هيقلف ةنانك نب رضلا

 :لاقف قدزرفلا هيلع لّضفيو اريرج وجهي هلعجو ،مهرد ةئامسمخ ةقارسل لعج ناورم

 روسحَم فلخم ةغارملا نباو الملاو مراكملاب قدزرفلا بهذ

 6رريرج نانعلا يف ردوغو اوفع ىرج ال اقباس قدرزفلا ىرجو

 ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب ةعازخ وهو ةثراح نب يدع نب لعس وهو : قراب دلوف

 ،نارهشو حصألاو ،نابديهو لا دبعو ،علحو ةمحل و ،اةعبسم :طهر ةيناغ ءامسلا

 . «رقراب ب .لسوو

 ةعبرأ لذب دراطع نب ريمع نب دمحم نأ هيفو ٦٨/٨. ناغألا يف يقرابلا ةقارسو ريرح رابخأ )١(
 ةقارس ًالإ مهنم دحأ هيلع مدقي ملف ،ريرج ىلع قدزرفلا ءارعشلا نم لضف نم أسرفو مهرد فالآ

 .قدزرفلا لضفي لاق هنإف ،يفرابلا

 روجيو ةرم دصقي مكحلاو اهتيسر اهثغ اميت غلبأ

 ريرج رابغلا ق فلحو اقس هقارعأ تزّرب قدزرفلا نأ

 ررسح فلخ ةغارلا نباو العلاو لئاضفلاب قدزرفلا بهذ

 ريصبل ممنازيم يف ليلاب نإو يقرابلا ءاضق اذه - ّ

 .اهدعب ةقارس محفأف ةغماد ةديصقب هتديصقريرج ضقنف

 فوع :قراب نب ةنانك دلوف ،ةنانك :يدع نب قراب دلو ١٥٠/٢: نميلاو دعم بسن يق )٢(
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 :لوقي يذلا وهو ، يلهاج ،ورمع نب نالوخ نبا وه نارهش نأ باَّسلا ضعب معزيو

 رفاسلا بايإلاب انيع رق امك ىونلا ام ترقتساو اهاصع تتقلأف

 ظةيلهاجلا يف قراب ناسرف دحأ ناكو يقرابلا رامح نب سوأ نب رقعملا :قراب ب نمف

 :هلاق تيبل ارَقَعُم يمس امنإو ،نايفُس هاو ارعاش كلذ عم ناكو

 ُرقاع ءانسح لْغعَلل تدّهَم امك هل تدّهم دق ركولا يق ضهان اهل

 ناك و .ةلبج بغش موي يي الاق لا هتديصق يي تيبلا اذه لاق ناكو . ا رَقَعُم يمسف

 يب نم هموفو رقَعُم ناكو .سع يبو رماع يب عم ةلبج بغش موي دهش دق رقعم

 . مرريَمُن يبل ءافلح قراب

 يب نأ ،ةروكذملا برعلا مايأ نم موي رهشأ وهو ،ةلبج بعش موي ثيدح نم ناكو

 . مكلت مهرح يف مهددرت رثك ل صبع

 نييو .ًأدعسو ًارمَعو ًانزام :ةنانك نب ةبلعث دلوو ،ثراحلا :ةنانك نب فوع دلوف ،راغأو ةبلعث

 .قراب دلو دادعت ي فالخ نيردصلا

 ،رماع ييب لئابق ىدحإ مه ريغن ونبو ،(رقع) بورعلا ناسل نم باوصلاو ،رن :لوصألا يف )١(

 نوجلا بو دسأو نايبذو ميمت يبب ةميزهلا تقحلو ،سبع يبو رماع نب فيلح ذئموي رصنلا ناكو

 نابزرملل ءارعشلا مجعم يف رقعم ةمجرتو ١٣١/١١( يناغألا يف ةلبج بعش موي ربخ) .ةدنك نم

 .هتديصق نم تايبأ هيفو ،۔٩ ص

 يناغألا يف مويلا اذه ربخو .ةلبج بعش موي لوح ربخلا مامت ركذي ملف طقس ةرابعلا هذه دعب )٢(

 ١٣١/١١.

_ ٢ ٠ ٦ _ 



 ونبو ،بيبش ونبو ،علأ ونبو ،سدالُم ونب :قراب ب نمو .رقعلا نم لَعَفُم :رقمو

 يذلا وه ،اذه سدالُم :لوقي ةديبع وبأ ناكو .يدع نب قراب يخأ يدع نب ورمع
 . مرةلقان هدنع مهأك ،دعس ب يق

 :رعاشلا لاق ،ماشلاب مهف بيبش ونبو عملأ ونب امأف

 بيشو قراب

 :فيسلاب لجرلا علأو ،قرب اذإ اناعمل عملي ءيشلا عم نم لكأ :عملأو .نانطب امهو

 مه علأو .عملُم يهن اهلمح نابتسا اذإ سرفل تعلأو مهرذح ; وأ اموق رذنيل هزه اذإ

 باقعو .ةميظع ةعطق يأ الك نم ة ةعمل نالف ب ضرأ يفو .مب بهذ اذإ ،رهلا

 طلاخ داوس لك :اهريغو ليخلا يق عيملتلاو .طاطحنالاو فاطتخالا ةعيرس :عومل

 . مراضايب

 نب فوع نب دلاخ نب ءامسأ نب سادرم نبا رعاشلا يقرابلا ةقارس :قراب نب نمو

 . م,رٹيدح هلو ،ريرج هاجه ،قراب نب ةنانك نب ةبلعث نب دعس نب ورمع

 هتققش اذإ ۔اجعَب هُجَعبأ هنطب تحعب :مهلوق نم ةلعف :ةجعبو .سوأ نب ةجْمَب :مهنمو
 جعبني ،ضرألا نم عاق يف مستت ةلمَّر :ةجعابلاو .رثك اذإ :رطملاو باحسلا جعبناو

 . 86ليسلا اهيف

 .مهنيب ترح لا ءامدلا دعب ،عؤاوتلا ىلع ةرازف ونبو مه اوحلطصا مهلإ مث م

 ،رماع ب ىلإ اوجرخف ،ةرازف ب ركم نمأت مل ث .انامز كلذ دعب سبع ونب تثكمف

 يف ،رماع ب ي مهماقُم لاط اّملف .بعك نب دّيس هللا دبع نب ورمع راوج يق اوناكو

 .اهيف لزتتو ىرخأ ةليبق ىلإ لقتنت ةليبقلا :لقاون اهعمجو ةلقانلاو ٤٨١، قاقتشالا )١(

 ٤٨١. قاقتشالا )٢(

 .هنع ثيدحلا قبس )٣(

 )٤( قاقتشالا ٠ ٤٨.

 .ةلبج بعش موي نع هعطق يذلا ثيدحلا ىلا انه فنصلا داع )٥(

- ٦٠٢٣ 



 نب سيق يلع يسبلا دايز نب عيبرلا لبقأ بعك يب دّيس للا دبع نب ورمع راوج

 لإ انب قلطناف كاننونمأي الو ،أرماع نمأن نل انإ ،سيقاي كحيو :لاقف يسبعلا ريهز
 نم ناك هنكلو ،كاندرأ امإ :هل لوقنو ،ادقع ًاضيأ وه انل دّشيلف ،رفعج نب صوحألا

 ،رماع ب دّيس كلإف ،راوحلا دقع تنأ انل عمجت نأ الإ هب ضرن مل و ،ناك يذلا رمألا

 .هيلإ روظنملاو

 نأو ،فلخحلا هولأسو ،شيرحلا نب بعك نب ةعيبر نب لكش ىلع الزن تح اقلطناف
 نب صوحألا ىلإ قلطناو ،مكيتآ تح اوثُكما :لاقف .صوحألا ىلإ كلذ مش لصوتي

 يب اوبهتناو نوعيطأ موقاي :لاقف صوحألا نب فوع بثوف ،كلذب هربخأف ،رفعج
 مهعم ندوعيل مث ۔اموي مهموق َنْلاصيل ،أادبأ مهدعب نافطغ ونب حلفت ال ،لاوف سبع

 ريهز نب سيق لبقأف ،مهيلإ اولسرأو ،م اودقعف صم اودقعا :صوحألا لاقف .مكيلع

 انأحل دق اننإ :هل الاقف ،ريبك خيش وهو ،رفعج نب صوحألا ايتأ ح دايز نب عيبرلاو

 .حالصلاو مامنلا كدقع يفف ،ورمع راوج يف انذخأ انك نإو سانلا نود نم كيلإ

 هب عنم ان مكعنغنو ،ةقان ةئام ريه ةيد مكيطعُ الهأو مكب ابحرم :صوحألا لاقف

 .هراوج يق اولزن تح ،كلذب اوضرو ،ةيدلا صوحألا مهاطعأف .اندالوأو انسفنأ

 ءاتفأ نم رماع بل اوعمج سبع ب صوحألا ةراجإ ةرازف بو نايبذ ب غلب املف

 ناكو ،َيميمّنلا سدع نب ةرارز مدب بلطت ميمت نب ةلظنح ونب مهعم تراسو ،بروعلا

 عمج ميمت ب نم مهعم عمتجاف .مهيديأ ف تامف ،ناحرحر موي رماع ونب هترسأ ةرارز

 رنب ًأضيأ مهعمو .ةميظع ليخ يف ناّيميمتلا ةرارز انبا ،طيقلو بجاح مهيلع ،ميظع
 :امهو ،نوجلا انبا مهعمو ميظع عمج مهنم عمتجاف ،نيقلا ونبو ،ءَيطو ،ةيزُخ نب دسأ

 رضخأ نب ليبحرش نب ةيواعمو - رجُح نب ةيواعم وهو - نوخا نب ورمع نب ناسح

 جّوزت دق نوا يبا دحأ ناكو ،ةدنك نم امهموق نم ةبيتك يف ،ناّيدنكلا نوكا نب

 مئانغ رماع يب نإ امه اولاقو ،مهيلع أكلم ناكو ،مهيف لخدو ،ردب يب نم ةأرما

 نب ورمع نب ناسح راسو نيعمجأ ءالؤه نوجلا نب رضخأ نب ليبحرش نب ةيواعم راسف

 .ريثك ددع يف وهو ميمت نب ةانم ديز نب دعس ينبو ضمهيلع أكلم ناكو ميمت يبب نوجلا

ع ٦٠ -



 :لاقف ؟ىرت ام :اولاقف ،رفعج نب صوحألا لإ اوعمتجا ،مهريسم رماع خب غلب املف

 اذإ يكلو ،ينم هضعب يلق امإو ،ينس تربك ذم يسفن نم هتدقف دقف يأرلا امأ

 .سيق اي ، كيو ةليحلا ام :لاقف ريهز نب سيق ىلإ تفتلا مث .هفرع يأرلا تعمس

 ىرأ :لاقف .كيدي ي انرمأف ،تببحأ اع رما :اولاقف ؟رماع يب اي نوعيطتأ :لاقف

 متنأ اونوكتو ،ةلبج بعش سأر يق مكيرارذو مكلاقثأو مكيلهأ اوزرحت نأ يأرلا نم

 يف مل اونمكاو ،شطعلا ملأ دحت تح اهوشّطَعو مكمامأ اهولعجاو لبإلا اولقعاو هب

 لَقُع اولُحف ،هنم قيضلا يف اونوكف ،بعّشلا يف مكودع دعص اذإ تح ،بعشلا ىلعأ
 اوبكراو ،اش عورأ هنإف “')نانشلاب اهرثإ يف اوعقعقو مههوجو يف اهوحّرَسو لبإلا

 نإف ،مهقوف نم مهولتاقو ،هتمطح الإ ءيشب رمت الف ،درولا بلطت امإف ،اهءاسكأ
 . ")وقرفتو مهرمأ تّشن بعشلا لصأ ي اوماقأ

 امك اوعنصو ،ةكم قيرط ىلع وهو ،ةلّبَج بعش اولخدف ،سيق هب مهرمأ ام اولعفف

 ناكو ،ةلبجب رماع ونب تعدو ،رماع ييب ي ذئموي اهلك سبعو سيقو ،سيق هب مهرمأ

 تدمعف .مهيلإ اوهتنا تح ،ريثك قلخ يف ،نطب لك نم ةليجب مهتباجأف ،فلح مهنيب

 ل ح ةليجب نم أنطب رماع يب نم نطب لك عم تلعجف ةليجب نوطب لإ رماع ونب

 .ةليجب نم نطب رماع يب نم نطب لك عم الإ ،درفم نطب مهنم قبي

 امنيبف ،ربخلا مهيلع ًاطبأو ،نورظتني لاجرلا ماق ،ةلبج بعش يف مهمرُح اوزرحأ اًّملف

 ."هتلع نم ابيرق لزن قح ريسي لعجف {مهوحن مؤي بكار لبقأ ذإ كلذك مه

 .لبإلل ام عقعقي ،قلخلا ةبرقلا :نش ج نانشلا )(

 نب هللا دبع نب ورمع وه يأرلا اذه صوحألا ىلع راشأ يذلا نأ ١٣٥/١١ يناغألا ي (")

 .ةدعج

 .ةنجش نب ناوفص نب برك وه مهئادعأ مدقع. رماع `ب رذنأ يذلا نأ ١٣٩/١١ يناغألا يف (")

- ٦٠٥ 



 ث هتقان ىقسف ،نبل نم سب هيلإ اوثعبف مكب لزن دق فيض اذه :اولاق هوأر املف

 يف لعجف ،نيتّرْص لإ دمع مث ،هتقان هنم ىقس مث ، هنم برشف ،رخآ سحب هيلإ اوثعب

 عجار ىلوو ،رفعج نب صوحألا سلجب يف امهاقلأو ،أكوش ىرخألا يقو ابارت امهادحإ

 رماع ب نم موقلا قلطناف .ةليل مهنع باغ امنإو ،هموق ىتأ تح يشب ملكتي مل و

 نب صوحألا لاقف ،هتيلحو لجرلا ربخب هوربخأو ؛صوحألا امهب اوتأ ح نيتّرْصلاب

 مكاتأ امنإو ،ههنك غلبي ال ام ةدوملا نم هَئيبو اننيبو ،ناوفَص نب برك كلذ :رفعج

 نوردت لهف ،قيثاوملاو دوهعلا نم هيلع ذخأ دق ال ءيشب مك ربخي نأ عطتسي مل و ادمُم

 نم مكاتأو ،ةميظع ةكوش مكتتأ دق مكربخي هنإف :لاق .ال :اولاق ؟ناتّرُصلا ناتاه ام

 .بارتلا ددع موقلا

 :لاقف ؟تيأر اميف سيقاي ىرت ام :لاقف ريهز نب سيق لإ صوحألا تفتلا مث

 ێب وحن اوهَّجوت ال موقلا نأ كلذو :لاق .باوصلا هجو تبصأ دقو ،يأرلا كلذك

 نب ةانم ديز نب دعس ب نم - يدعسلا ةنجش نب ناوفص ينب برك نم اوناك ،رماع
 دوهعلا هيلع اوذخأف لبق نم هوذخأ دق اوناكو مكَرذْنل نأ فوخ ىلع -ميغ

 .موقلا راس اًّملف .ضعب نم مهضعب غرفي تح ،مهرمأ نم ءيشب ملكتب الأ قيثاوملاو

 ةَلحَم ىتأ قح ليللا تحت ناوفص نب برك جرخ ،رماع يب نم بيرق اوراصو
 ىلوو نيترُصلا مهيلإ ىقلأ تح ،ناك ام هرمأ نم ناكو ،رماع بو رفعج نب صوحألا

 .هموق دالب لإ عجار
 .ناّيدنكلا نوجلا انبا مهيلع ءىِطو نيقلا ونبو نايبذو ةرازف ونب تلبقأ مث :لاق

 بجاح و طيقلو ،ةرازف نم هموقو يرازفلا ردب نب ةفيذُح نب نصح ليخلا يق ناكو

 املف ، لبجلا سبعو رماع ونب تدعص مهليخ تفرشأ املف .ميمت خب ادّيس ةرارز انبا

 .ادبأ لبجلا دعصن ال :ريغو قراب ونب تلاق تفرشأ

 نب بعك نب هللا دبع نب رماع يب نأ لبج مري قراب ب روضح ببس ناكو

 ضرأ نع قراب ێب تلجأ دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا

 رماع نب ءايقيَرم ورمع نب ةثراح نب يدع انبا ورمعو دعس يه قرابو ظةارّسلا

- ٠٦ ٦٩٦



 ريمن ب تفلاخف سيق ضرأ تلخد ،ةارّسلا ضرأ نع قراب تلجأ املف .ءامسلا

 .ءالبلا نسحأ مويلا كلذ يف مه ناكو .ةلبج بعش قراب تدهشف ،مهعم تماقأو

 ام هللاو :قراب تلاق ،انفصو ام ىلع ،بعّشلا سبع ونبو رماع ونب تدعص املف

 ميمتو نايبذ دونج تهتنا اًملف .بعشلا ءارو نم اوناكو ،كلذ لثم ريغن تلاقو دعصن

 ،لهُسلا لإ عزتنت نأ لبإلا اولقع دق رماع ونب تناكو .لبجلا يف اومدقت ، بعشلا لإ

 ح .نودعصي مهولهمأو ،فويسلا اوحّشوتو ،أراجحأ ناسنإ لك دعأو .مهوكرتف

 .مههوجو يف اهوردحأو ،اهلقُع نم لبإلا ليبس اوَلَح لبجلا تّتث نيب اوناك اذإ

 تّطخاف .ااهءاسكأ اوعبتاو لبلاو ةراجحلاب اهومرو ،نانّشلاب اهرثإ يف اوعقعقو

 سبع ونبو رماع ونبو .هتمطح الإ ءيشب رمت ملف ،موقلا تيشغف ،لهُسلا ديرت ،لبإلا

 ۔اوؤاش فيك موقلا نولتقي اولعجف .مهفويس اوتلصأ دقو ،لبإلا ءاسكأ يف {مهعم نمو

 لبخلا يف مهعم نمو رماع ونبو) ،لبجلا رارق لإ نيمزهنم اوطحنا تح مهمطحت لبإلاو

 ونبو قراب مهيلع تجرخ “"(ضرألا رارق لإ اوراص اذإ تح ،مهُولتقي مهراثآ ىلع

 ونبو ءيط تمزهاف .اريثك ارشب مهنم اولتقف ،حالّسلا مهيف اوعضوف ليخلا ىلع ريغ

 نب طيقل لعجو) مههوجو ىلع ميمت ونبو نايبذو ةرازفو نوجلا انباو ةدنكو نيقلا

 انتمأش هللاو تنأ :سانلا لوقيف .سأب الف اوُوُك موق اي :سانلل لوقي يميمتلا ةرار

 :لوقيف زحتري طيقل لعجو (كيأرب

 مودلا لظ يف ةدرابلا ُدَعقلاو ولاو قانعلاو اذه “”َناَتَش

 مويلا لبق ارماع لتاقأ ملو موللاب نومتكلهأ دق موقاي

 مول الف مهلتاق ذإ مويلاو

 :رمحأ سرف هتحت ناكو شأضيأ طيقل لاقو

 .اهاسكأ اهوعبتاو :لوصألا يفو .اهرابدأ اوعبتا يأ زجعلا رخؤم وهو :يسك ج ءاسكأ )١(

 .(أر ق طقاس وهو (ج) و (ب) نم نيسوقلا نيبام )٢(
 عم هيف تايبألاو ٤٣/١١ ١، يناغألا نم تبثاو دوصقملا فالخ وهو ،ناّيس :لوصألا يف )٣(

 .فالتخالا ضعب

_ ٠٧ ٦٩7 

 



 "فلاو ءاوّئتلاو ليشلا نإ

 "فألا َسأكلاو ءانسحلا ًةنيقلاو

 فج ليخلاو ليخلا نينعاطلل

 فرتعتو ىغولا نايتفب ودعت

 "فقا سيهادم يق ءابظلا ودع

 طيقل برضف فرلا هّمحْفأف قدص اذ تنك نإ :طيقلل يسبعلا ةرتنع لاقف

 قةبيقرلا وذ وهو ،ريشق نب ةملَّس نب كلام هيلع لحو .فرلا اهمحقأف ،هسر

 .مهريغو نايبذ يبو ةرازف نم ريثك رشب رسأو ."هلتق

 ي نم ناوخأ امهو ،ناّيسنَكلا نامدهرلا هعبتاو امزهنم ة ةرارز نب بجاح قلطناو

 ضعب معزو .سبع يبل نيفيلَح اناكو ،قراب نم امهنأ سانلا ضعب معزيو ."سب
 دعب هارسأف ،هاقحلف ةرارز نب بجاح نامدهلا عبتاو :لاق .لجر مسا نيمدهر

 رسأ يف نيمدهّرلا كرشأف ،يريشقلا ةملس نب كلام ةبيقّرلا وذ مهقحو ،ةليوط ةددار

 .بجاح

 .(ناسللا) .بطحلا قاقدو ،ةمكحلا عردلا :فغزلا .خوبطملا محللا :ليشنلا )١(

 .لبق نم ام برشي مل يلا :فنألا سأكلا )٢(

 .فاقحأ عمجلاو لمرلا نم جَو عللا :فقحلا .نيللا لمرلا :سيهادملا )٣(
 :هل لاق صوحألا نب حيرش وه طيقل باجأ يذلا نأ ١٤٤/١: ناغألا يف )٤(

 فرتعت قح رقشألا برقو فرلا همحقأف قدص اذ تنك نإ

 فطُملا ضيبلا ونب انإ انهوجو

 نب حيرش هلتاق نأ ١٤٤/١١ يناغألا يفف ،طيقل لتاق مسا يف قافتا ةاورلا نيب سيل )٥(

 نب فوع هنأ نومعزي ليقع ونبو ،رفعج نب دلاخ نب ءزج هنعط يذلا نإ ضعب لاقو ،صوحأ
 .يليقعلا قفنن

 .(ناغألا) .ريوع نب بهو نب نزح انبا سيقو مدهز امه نامدهزلا )٦(

 .ريخلا ةملس نب كلام وهو همسا ركذ قبس دقو ،كلام نب كلام :لوصألا يف )٧(
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 وذ [هرسأب] صتخي نأ ىلع ظةقان ةئام نيمدهزلل نمض كلذ دعب بجاح نإ غ

 نيب رشلا عقي داك نأ دعب ،ةقان ةئامسمخب ةبيقرلا يذل هسفن ىلع وه نمضو ،ةبيقّرلا

 .ةيقرلا يذو نيمده لا

 هل سرف ىلع ظةلبج بعش موي يف يقرابلا رامح نب سوأ نب رّقعُم ناكو :لاق
 ناكو .هليبس ىلخف .هسفن ليفك هلعج مث هرسأف يرلا ةثراح يبأ نب نانس قحلف

 دارأ رقعُم ناك دقو هسفن ىلع هلعج يذلاب قيثاوملا هاطعأ رقعم هنع ىلخ نيح نانس

 نانس لثم امّيس الو ،بذكيال موقلا دّيسو ،هموق دّيس هنإف ،هقلطأ :هموق هل لاقف هلتق

 ةلبج بعش موي ىضقنا اًملف .هسفنب هلفكو رقعم هنع ىلخف .هفرشو هموق يف هلاحو

 هيلإ ثعبي مل و نانس اهدحجف هرظتنا امدعب ،نانس دنع هتمعن بلطي هيلإ رقعم ثعب
 :يرملا ةلراح أ نب نانس وجهي كلذ يف رقعم لاقف .ءيشب

 نانس دعب هلا اهْنَدَمْحَت الف ةعينص كنم نايبذ يف كت تم

 ناسرف اه ودع ةئام مكل هباوذ نسُج انيمي لظو

 ناتا نم مكنم ىوثم مركأو / حئاقل لجو اهيأ ضاحس

 "اناقذَم رزاح ابطَوو ثوغَر هبارث ناكف ىمعُلل هاننجف

 نامأ هل انيف مهرماؤي ىريام ىحلا لأسي اثالث لظو

 نافطغ ق ركشلا َسْغبَت الف ًامعنُم دبال َرهَكلا اذه تنك نإف

 امو ،ةلبج بعش ةعقو ركذي ةلبج بعش موي يث يقرابلا رامح نب سوا نب رقعم لاقو
 :مهرمأ نم ناك

 (")عابألا رم تّمُر دق حصلا عم ُركاوبلا جودحلا ءائعش لآ نمأ

 رداق كلذ دعب اهيلع سيلف ةبضهو لثأ نيب ىميلُس تلحو

 طولخملا نبللا :قذملا .ضماحلا :رزاحلا .نبللا ءاعو :بطرلاو .نبللا تاذ ةقانلا :ثوغر )١(

 . ١٥٩/١١ اغألا ف تايبألاو .ءاملاب

 .جدولاك لبإلا ىلع ءاسنلا هيف بك رتام :جدح عج جودحلا (٢)
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 "رضاح نايبذ مارصأ نم ءالا ىلع اف ادب قح نولاب تحرب امو

 ماض نارجنو - ىرق نيبو اهنيب سيل نأ داورلا اهرّبخو

 ُرماؤيال هَيفلأ هربدُمك ێفلل رمألا لبقم ودبي ناك ولف

 "رفاسێال در نم انيأر دق مكو ىدرلا ةيشخ نم رافسألا كْيَه

 ُفاسللا بايإلاب انيع و امك ىونلا اه تًرقتساو اهاصع تنقلأف

 رظان هللا نم تحضأ اذإ اهيلع ةبيتكب اهكالمأ اهحتتصو

 "ثاكُي بابرلا عج يف ناسو هلوح نايبذ نوا نب ةيواعم
 "رياطتُم ةوه يف افَّس دارج مهلابن نأك اعمَج اوعج دقو

 “)ُ عاسم ثرويللا لاثمأ سراوف مهّدرف تويبلا بانطأب اورمو

 رماَض ةلبألا ناحرسك داوج فاغ رفن لك انع جرفي

 "ساك ءاختف ءالا ق تسمتغا اذإ اهلأك ءارجلا يف حوُمط لكو

 رقاع ءانسح لغبلل تدًّهَم امك هل تدهم دق ركولا يف ضهان اه
-- . 

 “ارَضلا اهَتعجوأ دق ةسرَضُم اهليلح نبلتخي ءاسن فاخت

 .قفرلاو ةنيكسلاو ةعدلا :نوألا )١(

 .كلاهلا :يدرلا )٢(

 .دأ نب ةانم دبع ونب بيشأو روثو فوعو يدعو ميت ونب مه :بابرلا )٣(

 .كوش هل رجش لك :افسلا )٤(

 .رعاسم حامرلا فارطأب لاجر ١٦١/١١: يناغألا يف ناثلا رطشلا ةياور )٥(

 .بئذلا :ناحرسلا )٦(

 .باقُملا :ءاختفلا )٧(

 ةةسَّرغ (ب) قرو .ايالبلا هتباصأ يذلاو برجلا :سَّرضملاو .(ناسللا) .هعدخ :هبلاخو هبلتخا )٨(

 ةظيغم يهف رئارضلاب تيلتبا دق رقاعلا ةأرملا هذهف .بضغلاو ظيغلا درحلاو :ةدّرع :اغألا ي
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 بجاح رابغلا تحت ٌمَدهز ىوه

 امهالك نارثعي نالطب امه

 ةءارَج نوكي نأ الإ لضف الو
 هئارو نم مادهز افكو ءوني

 ةمعنب انتبو افيض انل اوتابف

 مهَرصق نكلو ائيش مهرقئ مو

 بئاتك قورشلا دنع مهركابف

 امدقم نوُضعب شبكلا نيبراَّضلا نم

 اولتَقُي نل نأ ىحلا ةارَس رظو

 مهيلع ضاب ةوَدلا ماعن نأك

 ةسل رمغ يف ضّيبلا كيبَح انبرض

 "ارهام نيحانج وذ ىقأ َضقنا امك
 ردان فيسلاو فيسلا سائر ديري

 ""رساوح سوؤرلاو نينَدَب اوذ

 رفاظألا رهنيبام تقلع دفو

 ُماسو فوفُدلاب تاعمسُم انل

 ا”رزاح سمشلا علطم انيدل خ وّبص

 رجانحلا ليلقلا قيَّرلاب صغ اذإ

 رماعو رسب حفّسل اب تيعُد اذإ

 رحاوَج ديدلا تحت مهنيعأو
 س

 رخافُم مهنم نيجانلا يف جني ملف
 راس رمط وذ وأ ةرباثم ةَّرمط نوكي نأ الإ جني ملو

 ے س

 د و

 “١( حاط تابايّلا تحت فرشتسمو اهدبي ايأل ليخلا هعبت اذإ

 .ةبضاغ

 :ێقألا .ةلبج موي ةرارز نب بجاح رسأ يذلا وهو ،يرماعلا نزح نب مدهز وه :مدهز )١(

 .فنألا ةبصق طسو يف ءوتن :انقلاو ،رقصلا دارأ

 .رساوح سوؤرلاو ومست نايبذو :اغألا يف يئاثلا رطشلا ةياور )٢(

 .ضماحلا :رزاحلا .احابص برشيام :حوبصلا .مهتياغو مهدهج يأ :مهاراصقو مهرصق )٣(

 .تراع :هنيع ترحج )٤(

 .ةَّرمط ىثنألاو داوحبا سرفلا :ًرمطلا )٥(
 .يمرلا ةديعبلا سرفلا :روحطلا .اهقرف :اهدب )٦(
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 رغاص وهو اقثوم كارتعا دعبو ةدش دعب بجاح مهنم ردوغو

 6”رتاوُي فافخ ضيب مهيديأب بلاغ ناسرف ريطلا َشاشَخ ترقأو

 رئاث عقاو نيلبجلا كَّرْسَم ىدل انُحامر اندوع دق امك انرسأ

 "")رئاجو ميقتسم مهنم ديدابع اولقرأف باهذلل ميت تلوو

 راوخلا ىلوو تلو دق لماكو ةبكن شلا نم اوقلي نا ةفاخم

 ان مت ركي ل ًارُسَعو طيقل اوملسأو اورًّمتساف ميت امأف

 .ةلبج بعش موي اذهف

 وبأ ناكو .يدَع نب قراب يخأ يدع نب ورمع نب سدالُم ونب :قراب لئابق نمو
 . "ةلقان هدنع مهنأك ،دعس ب يف يذلا وه اذه سدالُم :لوقي ةديبع

 نب فوع نب دلاخ نب ءامسأ نب سادرم نب رعاشلا يقرابلا ةقارس :قراب ێب نمو

 .راتخلملا عم ثيدح هلو كاريرج اجه ،قراب نب ةنانك نب ةبلع نب دعس نب ورمع

 +7 اذا ةجكْنأ هنطب تحجعب :موق نم ةلُعَف :ةجعْبو .سوأ نب ةجعب :مهنمو

 اهيف جعبني ضرألا نم عاق ق عستت ةلمر :ةجع ةجعابلاو رثك اذإ ،رطللاب باحسلا جعبن او

 . "» ليسلا

 - ح ح .{ ," . - . 1 . . .
 لاق .ماشلاب مهو ،قراب يخا ،يدع نب ورمع انبا 6،بيبش ونبو ،عملا ونب .مهنمو

 : رعاشلا

 بيبشو قراب كموقب قحلاف

 ال ام :ريطلا شاشخ ،مهتمعطأو مهتفاضأ يأ :ترقأو كانه اف نعم ال و تف :لرصألا ي )١(

 .نيددبتم نيقرفتم :ديدابع .اوعرسأ :اولقرأ )٢(

 .ةرضاغ :كلذكو .دسأ ب نم ةليبق :لهاك )٣(

 .اهدعب امو ١٣١/١١ يناغألا ف سوأ نب رقعم تايبأو ةلبج موي ربخ )٤(

 . ٤٨١ قاقتشالا )٥(

 ٤٨٠. قاقتشالا )٦(

 -۔ ٦٩١٢٣



 لجرلا علاو .قرب اذإ ڵاناعَمل عملي ءيشلا : نم لعفأ :عملأو .نانطب امهو

 يهف ۔ ۔اهلمَح نابتسا اذا :سرفلا تعلأو .مهرذحي وأ اموق رذنُيل هه اذإ فيسلاب

 ةعطق يأ ألك نم ةعمل نالف ضرأ قو .مج بهذ اذإ ،رهألا مم علأو .عملُم

 لك :اهريغو ليخلا يي عيملتلاو .طاطحنالاو فاطتخالا ةعيرس :عوُفْل باقعو .ةميظع

 .')ًاضايب طلاخ داوس

 برض :جفرعلاو قراب يق هدادعو ۔لصوللا دنج يذلا ةمثره نب ةجفرع :قراب نمو

 بلكلاو دسألا موطرخ ىلع يذلا داوسلا : - اومعز - ةرفاو .رجشلا نم

 .')هنيعب دسألا ةمرلا لب :موق لاقو .ههبشأامو

 يذلا وهو ،راصنألل افيلح ناكو ")يقرابلا مث نافلغلا نَصْحم نب ةفيَدُح :مهنمو

 .مهقتصف ©نامع لإ راسف كرصب هل ناكو يمأ نامع لل قيدصلا ركب وبأ ههجو
 هباحصأ ضعب لوانت ،مهفَدصيل مهف نب كلام نب ثراحلا دلو يق ،ابد ىلإ راص املف
 “اقانعو "ادوع مهتطعأف ،ةّنسُم ةاش ةضيرف اهيلع ناكو ،ةاقُملا نم ةأرما رمأ

 سان اهيلإ شاجتساف .كلاماي :تدانف ،اودارأام اوذخأف ،اهولبقي نأ اوبأف ،ةاشلا ناكم

 ناكو ،اوَدترا دق موقلا نوكي نأ فاخو ةيلهاج ةوعد :ةفيذح لاقف .كلام ب نم

 لإ مم ىضمف ،ليلق مهو;مهنم اسان ذخأف مهيلع راغأف .برعلا دادترا ناوأ يف كلذ

 )١( قاقتشالا ٤٨١.

 )٢( .قباسلا ردصملا

 )٣( يربطلا يف ٢٤٩/٣ نب ةجفرعو ابد لهأ لإ نصحم نب ةفيذح ركب يبأ دافيإ ربخ اهدعب امو

 .ريمح لإ يربطلا يف ةفيذح بسن دقو .ةرهم لهأ لإ ةره

 )٤( .بعك نب نارهز لئابق نم ،يقعلا ونب مه ةاقعلا
 )٥( .ةنسلا يف ةلخاد يأ ،ةتنسم :باوصلا لعلو ،لرصألا يف اذك

 )٦( .(ناسللا) .يوقو ىعرام زعملا دالوأ نمو يدجلا :دوتعلا
 )٧( .زعملا نم ىثنألا :قانعلا
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 نب ثراحلاو ،يمامكلا دعس نب ىلاو 6ىميلُصلا لازغ نب ةعيبُس هعبتاو .ةنيدملا

 وبأو ةنيدملا لإ اومدق محمإ لاقيو .ركب يبأ لإ اودفوف مماحصأ يف يديدحلا موثلك
 مهرمأ نم ناكف -هللا همحر- باطخلا نب رمع سانلا رمأ ىلو دقو ،تام دق ركب

 .اذه ريغ عضوم يف هانصصقام

 ةثراح نب ىصفأ

 نب ملسأ :مهو ةرشع دلوف ،رماع نب ورمع نب ةعازخ وهو ،ةثراح نب ىصفأ اّمأف

 ريخ نم مهو ،ىصفأ نب ناكلمو ،ىصفأ نب نامالسو ،عّزفت نم ريخ نم وهو ،ىصفأ

 .ناسغ ق مهضعبو ،كلام دلو ضعب عزخت دقو .ىصفأ نب كلامو .اضيأ ةعازخ

 نب ديزو ،ىصفأ نب داوسو ،ىصفأ نب ةبيهصو ،ىصفأ نب يدعو ،ىصفأ نب ورمعو

 :يماطقلا نب ىقرشلا لاقو .ناسغ ق اعيمج ءالؤهف .ىصفأ نب ةانم ديزو ،ىصفأ

 هنع عزخنلا نمو ،ناّسغ وهف هنم برش نم يدفو ةفحجلاو للشلا نيب ءام :ناط

 هوخأو ،ةعازخ عم عرت نه ىصفأ نب ملسأ ناكو .كلذك اولازي ملف ،يعازُخ وهف

 .ملسأ نومسي مهو ،هتوخإو ىصفأ نب كلام

 اناك ،فلَح انبا نامعلاو كلام :مهنمو .هريسفت رم دقو ،نامالَس :ملسأ دلوف

 .دحاو ربق ق انفُدو التقف ،دحأ موي ةي يبلل نتعيلط

 كدف طغ ،كدهرج اير) ٤: ينلا هل لاق يذلا وهو دليوخ نب دهرَج :مهنمو

 تّدهرجاو ،لاط يأ ،ريسلا انب دَهرجا :موق نم دهرَج قاقتشاو .((ةروَع ذخفلا نإف

 ."تلاط اذإ انيل

 ةثراح نب ىصفأ نب ناكلم نب عوكألا نب نانس نب نابهأ :ناكلم دلو نمف

 رمأ يف ركب يبأ لإ دفو هنأ ركذو ،ىميلُص يب نم وهو )٥٠١( قاقتشالا يف ديرد نبا هركذ )١(
 .نامُع لهأ

 )٢( قاقتشالا ٤٧٨.

 يفو ،نانس عوكألا مساو ،ةعيبر نب دابع نب نابهأ ٢٤١: مزح نبا ق نابهأ بسن )٣(

 .ةعيبر نب ذايع نب نابهأ ٤٨٠: قاقتشالا
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 هنأ هربخ نم ناكو .بئذلا ملَكُم ره اذه نابهأر .رماع نب ورمع نب ةعازخ وهو

 اميظع اشبك هل لمتحاف ،بئذلا هاتأف .ي للا لوسر دهع ىلع هل انأَض ىعري ناك

 عنم ةللا دبعاي :لاقف ،هبنذ ىلع ًايعقُم بئذلا هيلإ لبقأف ،هنم هعزتناف 8نابهأ هقحلف

 هبنذ ىلع مقُم بئذ بجع مويلاك تيأرام هللاات :نابهأ لاقف؟ةلا هايإ هينقزر اقزر

 ێتدزام هللاو :نابهأ لاقف ؟كلذ نم كّبجعامو :بئذلا هل لاقف !سنإلا مالك ملكي

 !هبنذ ىلع ًايعقُم هبطاخأو ل ًابطاخع ملكتي بئذ نم بجعأ ءيش يأو ،ةبوجعأ 7

 دبع نب دمح :لاق ؟بئذاي وه امو :لاق ؟كلذ نم بحعأ وه اعب كربخأ الفأ :لاقف

 :نابهأ لاقف ؟هنوبيحت الفأ ،ةللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ مكوعدي ،برثيب هللا لوسر كلا

 هل لاقف .هتعيابو 7 هب تنمآو ،هتيتأل ،عاُسلا اهيلع فوخأ هذه نأض الول

 جرخو ،نابهأل بئذلا اهاعرتساف .اهيلع ةعيض الو عجرت تح كل اهاعرأ انأ :بئذلا

 لاق ڵديعب نم ي ينلا هآرو ي ينلا نم ابيرق راص اًملف .هب نمؤيل ي ينلا ديري

 اذك هل لاقو ،بئذلا هملك دقو ،نابهأ مكاتأ دق :هيلإ نابهأ لوصو لبق ،هباحصأل

 ربخأو .تقدص :ي ينلا هل لاقف ،ربخلا هربخأ ي ينلا لإ نابهأ راص اّملف .اذكو

 اهيوحخ بئذلاو ،كافاح ىلع اهدج وف كهنأض لا عجرو ،هعيابو هقدصو ،هب نمآو ،سانلا

 :لوقي نابهأ أشنأف .اهاعريو

 بيذ لكو يفلا صللا نم يسفنب اهيأ نأضلا تيعر

 بيرق نم دمحأب نرشبي يوعي بئذلا تيأر نأ اّملف

 بيجملل ةعيرشلا تبت ێح نقحلا نيدب نرشبي

 ييكر هَدصاق نيقاسلا نع يليذ ترش دق هيلإ تدصق

 بوكلا لزاب سيل اباوص الوق لوقي ينلا تيفلأف

 ييجأ نأ ةعازُ اهئوخإو ورمع نب بعك ييب غلبأ الأ

 ييت نلف تلعف نإ كلف هيف كشال ىفطصملا ءاعد

 ةفالخ يف ةفوكلاب تامو ،ةّيسداقلا دهشو نيملسملا رايخ نم كلذ دعب ناكو
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 .قط ،ناقع نب نامثع

 يذلا عوكألاو .عوكألا نب نانس نب نابهأ اذهف .عوكألا ةملس نب سايإ :مهنمو

 لجرلا .ماهبإلا يلي ام فكلاو عارذلا نيب لّصفللا :ع وكلاو ،جاجوعا هدي عوك يق

 .ءاعوك ةأرملاو عوكأ

 يف ناك يذلا ،نابهأ نب ةبقع نب ثعشألا نب دمحم نب رفعج :نابهأ دلو نمو

 دالب ىلإ ركاسعلاب اولخد نيذلا نم ثعشألا نب دمع ناكو .نيمألا دمحم هرجح

 .روصنملا مايأ ي ،برغللا

 :مهنمو .ملسُم وبأ هلتق ، سابعلا يب ءابقن نم ناكو ،ريثك نب ناميلس :مهنمو

 ينلا دهع يف ةكئالملا هحفاصت تناك يذلا وهو ،فلَخ نب ديبع نب نيصلا نب نارمع

 هرهد نم ًارهد فّيشَعو ةودغ هحفاصت تناك ةكئالملا نأ - ملعأ ةللاو انغلبو . لي

 عمسي ناكو اليوط نارمع همتكف ،َ ينلا عم ،ةكع. هباصأ ناك حرب كلذو

 مث .مه نم ىري الو ،راهنلا يفرط هحفاصتو ،هيلع اهميلستو ،ةكئالملا ةحنجأ فيفح

 مالسلا كلذ هنع عطقناف ،هحرج يوك لاقيو ،هباحصأ ضعب لإ حرلا كلذ اكش

 هللا لوسر هل لاقف .هنع كلذ عاطقناو ،عمسي ناك اع. هربخأف ي ينلا ىتأف .سحلاو

 ،هعجي ال ناك هنإ لاق ؟اذكو اذك موي كباصأ يذلا كحرج فيك ،نارمع اي :ؤي

 فحت تناك ةكئالملا كلت :لاق .ندألا سمأ ،معن :لاق ؟دحأ لإ هعجو توكشف :لاق

 نأ لإ هيلع تربص ول قحلاب ثعب يذلاو ،كنع تعطقنا هتوكش اًّملف ،كربصل كب

 ام ىلع كلذ دعب فّهلتي نارمع ناكف ،تومت نأ لإ ةكئاللا كيلع تملسل توق

 .هيلإ دعت ملف ،تام نأ لإ هحرجب عّيض

 ةديربلو .بيّصُلا نب ةديرب وهو يقفلا ةديرب نب ةللا دبع نب ةديرب :مهنمو

 :مهلوق نم دربلاو .فورعم دربلاو ،ةدّرب ريغصت امإو ،ةدرب ريغصت امإ :ةديربو .ةبحص

 .رعاشلا دريبألا قاقتشا هنمو .ءادرب ىثنألاو ،ضايب هبنذ فرط ىيف ناك اذإ ،دربأ روث

 .مولا :اولاق ، "» ابارش الو ًادَب اهيف نوقوذيال)ل :ليرتتلا يف اورّسفو ،مونلا :دربلاو

 )١( ةيآلا أبنلا ةروس ٢٤ .
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 :رعاشلا لوقب اذه ق ةديبع وبأ جتحاو .ملعأ ك هللاو

 دربلا اماق نعو اهنع ندصف يلع اهفشارم تدرب

 :رعاشلا لاق . "هفورعم رع ديربلاو .فورعم ءاد :ةدربإلاو

 ٠١ . ف ,إ ۔
 “ربرب ليخ نم ليللاب ىرسلا ديرب

 :رعاشلا لاق ،فورعم قشمدب ره :ىدرو

 ”لسلَسلا قيحًرلاب قَّقَصُي ىدرب

 : رعاشلا لاق 8راهلنلا افرط : نادربألاو . فورعم تبن :يدرلاو

 دسوت ىطأرألا اذإ

 ذئموي ناكو ،اةكم لإ ردب ىلتق ربخخ ءاج يذلا وهو ، ورمع نب نامسلا :مهنمو

 تمسح :مشوق نم مسحلا نم] نالعيف : نامسيحلاو .كلذ لعب ملسأو اك رشُم

 . “١[مسحلا نم ماسحلا فيسلا قاقتشاو .هُئيوك :حرحلا تمسحو ،هتعطق :ءيشلا
 ء , م ُ

 نب ءامسا :مهنمو .دحا موي نييملسلا نم لتق نم لوا ،ملسم نب دمخ :مهنمو

 نمو :لاق ؟لكأ نمو :لاق .ءاروشاع اوموصيل كموق رم :قي ينلا هل لاق يذلا ةثراح

 يوبو ،َيَوب ونب :مهنمو .ءل٤ ينلا بحاص ،قوأ يبأ نب هللا دبع :مهنمو . "لكأ
 ًردتو همأرتل هّمأ ىلإ مدقيو ،انبت ىشحُيو ليصفلا دلج خلسي نأ ًوبلاو َوَب ريغصت ء ء 7 ا ً . و 7 َ , ع ر س

 . "هيلع

 ؤ)نيع لمرلاب ءىزاوَج ُدودُخ هيدر با

 .برعم يمجعأ :(أر فو (ج) و (ب) و ٤٧٨ قافتشالا يف اذك )١(

 .دواعم لانذلا صوصقم لك ىلع :هردصو سيقلا ئرمال تيب نم رطش اذه )٢(

 .مهيلع صيربلا درو نم نوقسي :هردصو تباث نب ناسحل تيب رطش اذه )٣(

 :ءىزاوج لاو .لمرلاب تبني رجش :ىطرألاو .رارض نب خاّمشلا وه رعاشلاو ٤٧٨ قاقتشالا )٤(

 .(أزج :ناسللا :رظنا) .رقبلا

 )٥( قاقتشالا نم ةفاضإ ٤٧٦ .

 )٦( ةباصإلا  0١٣٦قاقتشالاو ١٧٩.

 )٧( قاقتشالا ٤٨٠.
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 نود ناك ام :لْيقلاو .% ينلا لإ دفو ،بلاغ نب زجَّو وهو ةلق وبأ :مهنمو

 .عيرس يأ] ،زيجو مالكو ّرْجَو مالك :مهلوق نم :زجَوو .كلما دعب هنأك ،هسفن كللا

 . ""[هيف عرسأو هرصتخا اذإ ،همالك يف لجرلا زجوأو

 يب ي قلحو ءأردب دهش دقو ،ورمع دبع نب ريمُع همساو ،نيلامشلا وذ :مهنمو

 وه نيلامَّشلا وذو .تيبلا بجح نع ناكو ،ورمع دبع نب ثراحلا هَدَجو ،ةرهأ

 .هتالص يف اهس نيح ش ينلا لأس يذلا

 قلعتم وهو حتفلا موي ًيمردألا لطَخ نب لاله لتق يذلا هللا دبع نب ةلضن :مهنمو

 ناّينغت اتناك نيتللا هينيق ىدحإ تلتقو همد ردهأ دق ينلا ناكو ،ةبعكلا راتسأب

 . "ىرخألا تملسأو ، ينلا ءاجم

 ةريغلا نب ديلولا همهسب باصأ يذلا ،رماع نب دارج همساو ،فاصن وبأ :مهنمو

 .تامف ،هلتق تح هيلع ضقتني هحرج لزي ملف ،يموزخلا

 :يعازلا ش يكلا ورمع نب ىَّرُعلا دبع نب نوجلا نب نوجلا لوقي كلذ يو

 يبب هتئيه ىسرأ امك اندلو امهو انؤابآ اهم

 ريصق هتدج تيبلا ميئل عجش دبعل تناو يێعزانت

 بكلا بجحلا كُرْسَعَل كاذف سنإ لك حّني نلا بلكأ

 ُريفَح هل تنأو امد اط انإ لطأ ديلولا مد ناف

 مهب ئلتمم وهو ًافاعذ امهس َيربْا كلتافلا هامر

 "ريعبلا نفثلا ىلع ىوهي امك اَبلجُم ةكم نطبل ًحف

 قفلا هتجاحل انيمأت ام اذا لغ انبال لف
 و ٤

 .قباسلا ردصملا نم ةفاضإ )١(

 ٤٧٩. قاقتشالا )٢(

 َسم امو ةبكرلا :ريعبلا نم :ةنفثلا .(ناسللا) .ضرألا هجو ىلع دتماو عرص :لجرلا بعلجا )٣(

 .تانفثو نفث :عمجلاو ،ضرألا
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 مساو همسا ف فلُنخا دقو ،يملسألا ةزرب وبأ :ةعازخ نب ىصفأ دلو نمو :مهنمو

 ةلضن نب هللا دبع :لاق نم مهنمو ،ةلّبَج نب هللا دبع همسا نأ ركذ نم مهنمف .هيبأ

 .رعوَع نب لاله :لاقيو ،ديبع نب ةلضن :لاقيو

 -٬ظ-باطخلا نب رمع نع يوري يذلا ىزبأ نب نمحرلا دبع :ةعازخ يلاوم نمو

 .هريغ نعو ثيدحلا

 .نافقع ةعازخ لئابق نمو

 ناميلس نب نيزر نب دمح همساو ،صيّشلا وبأ ةثراح نب ىصفأ نب ملسأ دلو نمو

 وهو شل هللا لوسر عم ةيبيدحلا دهشو ،شن نبا :مهنمو .ةيسداقلا دهش ميمت نبا

 نب نامالس نب كلام نب ةيزخ نب سنأ نب لبهد نب فلخ نب شارخ نب شه نبا

 .يعازخلا نيزر نب يلع نب لبعد "هتخأ نبا :مهنمو .ىصفأ نب ملسأ
 :ارعش سوُسلاب لبعد ربق ىلع تأرق :يلكلا لاق .«ٍ}"قللا ميظعلا وه لبعدو

 وُه الإ هلإ ال نأ لبعد د هاقلي موي هلل ةع

 للا ةمايقلا ف هجري ام هاسع ًاصلع اهلوقي

 0)هالوَم يصرلاف امهدعب نمو لوسرلاو هالوم هللا ٤ د . . ِ ب

 هُدَجو ،دلخَم نب رهبوُع نب رماع نب دوسألا نب نمحرلا دبع نب ةّرَع ريتك :مهنمو

 ناكو _ ريثك { هيلإو ةعمج وبأ وهو ديبع نب دلاخ نب ألا ةمامأ وبأ

 ريغصت ركو .ةروهشم ةَرَع ف هدئاصقو رثك هرعش و ،ةعجّرلاب نمؤي ايعيش عب ش شك

 الو رمث ف َعطَق)) :و يبلا ثيدح هنمو راملا :رثكلاو ،ليلقلا دض ريثكلاو ريثك

 .مهنم َكأ اوناك اذا نالف ێب نالف ونب رثكو . ريثك يأ راثك ددعو .(رثك

 ميم نب ناميلش نب نيزر نب هللا دبع نب يلع نب دمحم ٢٤١: مزح نبا ف صيشلا يبأ بسن )١(

 .زه نب

 .صيشلا يأ تخأ نبا دوصقملا :هتخأ نبا )٢(
 .قلخلا ميظعلا وهو ،لبعدلا ريعبلا نم :لبعدو ٤٧٩: قاقتشالا يف )٣(

 ٢٧٥. ص لبعد ناويد )٤(
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 ٨_ )١) . ۔.. ٠ ٠ . !إ - - .إءا. - ح
 رثك نعم ف رثك د لع :لاقيو . ةدئاز واولاو ةرثكلا نم رثوكلا قاقتشاو

 )١( قاقتشالا ٤٧٦.
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 هدلو راشتناو رماع نب ورمع نب لارمع بسن

 نب ءامّسلا ام رماع نب ءايقيزم رمع نب حاّضرلا لارمع ىمسو ،نارمع امأف

 وهو ،بكّرلا داز نزام نب لولهلا ةبلعث نب قيرطبلا سيقلا ئرما نب فيرطغلا ةثراح

 .نارمع نب رجلاو ،نارمع نب دسألا :نيلجر دلوف ،دزألا نب ناسغ

 هدلوو نارمع نب دسألا ركذ
 كلامو ،دسألا نب “ليميشو ،دسألا نب كيتكلا :طهر ةتس نارمع نب دسألا دلوف

 دنه مهمأو .دسألا نب ةبلعثو دسألا نب ثراحلاو دسألا نب لئاو ابأو دسألا نب

 نب ةميزخ نب ةنانك نب رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب ةماس تنب

 تنب دنه “١جيوزت ببس ناكو .ناندع نب َدَعَم نب رازن نب رَضُم نب سايلا نب ةكردُم

 هيلإ عمتجا نامُع لإ ةكم نم جورخلا دارأ اف يؤل نب ةماس نأ نارمع نب دسألل ةماس

 نأ كيلع فاخن :اولاقف ؟يلع نوفاخت ام :مه لاقف ،جورخلا هيلع اوهركو هموق هوجو

 ،"ماؤُن لزن ىح ج رخف .نيتلصخلا نم اونمئا :لاقف .اميئل جوزت وأ اليلذ رواجت

 دزألا هوجو هعجتناو 7 نب كلام نب ةبابَّش نب دفر دع نب مامح اه رواجو

 هيلإ نوبطخيو هيلع نوملسي ،سيقلا دبع نمو نامعو ماؤنب ناك نه ،رازن نم مهريغو

 ةعامج يي ،رماع نب ورمع نب نارمع هيلع درو تح ،مهدري وهو ،ةماس تنب دنه هتنبا

 ،دّسَألاو رجَح يانبا ناذه :لاقف ،زاجحلا نم هموقب هيلإ فرعتف ،دزألا هوجو نم

 ةماس بتكو .كيتلا هاَّمسف ،امالغ هنم دنه تدلوف ،دسألا جّوزف .تئش امهيأ جّوزف

 :تايبألا هذه ةكم لإ

 دبكلا جولثم دزألا راوج ي مك ذعب ىنإ حطبألا كاس

 ًدَعَم بابرأ رادلا ق مهو مكتخأ لا ُموَقللا بطخ

 .فيرحت وهو ،ليهس :(أ) ف )١(

 .أطخ وهو ،داليم :(ب) يف )٢(

 .(توقاي) .لحاسلا يلي ام نامُع ةبصق مسا :ماؤت )٣(
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 دسألا جوزو يم ةبغر اوبطخ ل موقلا تددرف

 دحأ نطب نم روملا يق ىوتنا ام مهدجَّم ينابو موقلا ديس

 :ةكم لهأ هيلإ بتكف

 دُغَر شيعب ىعست تلز الو "كنلا ماس َتيقو ةماسأ

 البلا َبارتغل فاخ انلقو اندع نم كجورخ انهرك

 دسألا رهص كَعايط ادعف عايضلا كيلع فاخن انلقو

 "لولا كانه َكيتَملا ىمسي ةلخس اف انيف تنبو

 باث :موق نم نالعف :نابوثو .سرافب ددع مل نطب ،نابوث نب سيق ونب :مهنمو

 .هرجأ هيلإ عجر هنأك ،دبعلل ظ هللا باوث هنمو ،بئاث عجار لكو ،عجر اذإ ،بوثي 7 : ے ! / ٩ . ٨

 .بوثي ءالا باث .هتهج لإ ءاملا ع وجر :اضيأ ةباثملاو ءاملا يقتسُم فقوم : رئبلا ةباثمو

1  

 . )اذه نم سيلو ،دودمث زومهمف ،ءابًوثلا امأف

 ،ليمهشو ،ليبحرشو ،ليحارش لثم ءامسألا هذه يف انلوق مدقت دقف ليمهش امأو

 . ")اهيف مالكلا سحأ الو ك لا لا ةفاضم امأ ،ليل اي دبعو ،ليدبعو

 دسألا نب كيتعلا ركذ

 هيلع كح :مشوق نم قتشمف رماع نب ورمع نب نارمع نب دسألا نب كيتعلا امأف

 ةكتاع قاقتشاو .اهيلع مدقأ اذإ ،ةرجاف نيي ىلع كتعو .هريغ وأ فيسب اّمإ لمح اذإ

 اذإ بيطلاب ةأرلا تكتعو .مدقلا نم تّرحا اذإ ،ةيبرعلا سوقلا تكّتَع :مهلوق نم

 ةرم تنب ةكتاع فانم دبع نب مشاه مأ مسا ناكو ."اهدلج رمح ىح هب تحخّمضن

 : ينلا ثيدح يفو ،ةكتاع عمج كلتاوعلاو .اهركذ نم دقو "ميلس ێب ءاسن ىدحا

 )١( قاقتشالا ٤٨٤.

 )٢( قاقتشالا يف ديرد نبا ةرابع هذه ٤٨٢.

 )٣( قاقتشالا ٣٧.

 )٤( .فيرحت وهو ،ميمت :(أ) يف
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 . "»(كتاوحلا نبا انأرر

 هيخأ نبا لتق يؤل نب ةماس نإ لاقيو .ةماس تنب دنه دْسألا نب كيتعلا أ تناكو

 رثكأو ،يؤل نب بعك هيخأ ينيع ىدحإ قف لب :لاقيو يؤل نب رماع نب يدع
 نب ثراحلا هنبا هعمو ةكم نم جرخف ،[هنم] داقي نأ ةماس فاخف .لوألا لوقلا

 راسو .كلام نب رهف نب بلاغ نب ميت تنب ىملَّس اهمأو ،ةماس تنب دنهو ،ةماس

 نارمع نب ناولح نب نابر نب مرَج تنب ةيجان جوزتف .رحبلا فيس قح ابراه ةماس

 .ناطحق نب برعي نب بّجشي نب أبس نب ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نبا

 مساو .لسن ةيقب دالبلا كلتب اهنم هلو ةيجان لإ نوبسنيو ،دالبلا كلتب اهنم هدلوف

 ام ديري ،ةماس عم تراس اهنأل ةيجان تّيمُس امإو ،مرَج تنب دنه :لاقيو ،ىليل ةيجان

 نبب ءاملا :اف لاقف ،َيؤل نب ةماس تقستساف ،تشطعف ،ةزافم ق تراصف ،نامُع

 لإ ام ىتأف ،ماؤن اه ىتأ تح ،قافرلا اه ىطختي لعجو ،بارّنسلا اهيرُي وهو ،كيدي

 يمسو ةيجان كلذب تّيمُسف ،ةيجان كلف ظيمهذا :اف لاقو .تجنف ،تبرشف ءاملا

 .ةيجان ێب اهدلو

 دسألا نب كيتلا دالوأ

 ظكيتعلا نب ثراحلا :نيلجر رماع نب ورمع نب نارمع نب دسألا نب كيتعلا دلوف

 هدلوو فوع عقوف .مشُجو أدعسو اكلام :رفن ةلالث فوع دلوف .كيتعلا نب فوعو

 .معثخ يفو ،سيق يقو ،ةليجب يف

 نب دسأو ،ئكيي ناك هبو ،ٹراخحلا نب لئاو :رفن ةتس كيتعلا نب ثراحلا دلوو

 .ثراحلا نب ادبو ،ثراجلا نب ديزو ، ثراحلا نب ورمعو ، ثراحلا نب دلاخو ، ثراحلا

 نب رسج نب نيقلا نب ةّيمق نب ورمع تنب شاقّر مهنأو امف بقعال ادبو ديزف

 نارمع نب ناولح نب ةبلعث نب ةربو نب بلك يخأ ،ةربَو نب رمنلا يب نم مث ةعاضق
 .ةعاضق نب فاحلا نبا

 .ميلس نم :ثيدحلا ةمتتو ٢٦٨٥ مقر ثيدحلا ،ريغصلا عماجلا )١(

 - - ٦٢٣



 بابخ دلاخ نب ثراح دلوف ،دلاخ نب ثراحلا :كيتعلا نب ثراحلا نب دلاخ دلوف

 لئاو نب يدع كيتعلا نب ثراحلا نب لئاو دلوف .نابيش ێب يق ثراحلا نب دلاخ عقوف

 ةةصيبقو ،أارُمَع :رفن ةعبس كيتعلا نب ثراحلا نب لئاو نب يدع دلوف ، ثراحلا نبا

 .فيراطَّعلا ثراحلا لآ نم هللا دبع نب ثراحلا نب دعس نب رابخا تنب ةرمع امهُمأو

 انركذ دقو .ًانَطَفو مغانتلا مهو مغانتو معنتو .كلام تنب ةنوميم همأو ،هبر دبعو

 .ًالئاو

 كةعيبرو ،ثراحلاو ،نايحّضو يدنك :طهر ةيناث لئاو نب يدع نب ورمع دلوف

 نم "ءادب نب تباث نب دعس نب نزام تنب لباق مهنأو ، "كلامو لبجو اَيدَعو

 مهمأ نأ ةصيبق نب متاح معزو .روصنم نب ميلس ب نم ،مَّشُج تنب دنه اهُمأو ،ةدنك

 يدنك دلوف .ةدنك نم ةيواعم نب ثراحلا نب بهو نب ملاظ نب ثراحلا تنب بنيز

 عقو كنطو ،أحْبُص :رفن ةثالث كيتعلا نب ثراحلا نب لئاو نب يدع نب ورمع نب

 نبا يدنك نب حبص نب قاَّرَس دلوف ،يدع نب ةصيبق نب هللا دبع تنب ىملس مهمأو

 ،لاظ هعساو ،ةرفُص ابأ :رفن ةثالث كيتعلا نب ثراحلا نب لئاو نب يدع نب ورمع

 نم ،صبَّصُلا يب دحأ ،عادَو نب ورمع نب ريمأ تنب ةشيّبك مهُمأو ةةعادُجو ،ةصيبقر

 ___ .ثراحلا نب رماع ب نم مث ،سيقلا دبع

 ةرفص يأ دالوأ

 :مهنم .تانب نامو اركذ رشع ةعست ،قاّرَس نب ملاظ همساو ،ةرفص وبأ دلوف

 يحُد نب فيكُع نب باهش نب كلام نب رضاح تنب قانع امهُمأو ،ةريغلاو ، بلهلا

 كلام تنب ىملس امهّمأ نأ ةصيبق نب متاح معزو .سس نب نادا نب سمش دبع نبا

 .سيقلا دبع نب ةدنك نب ورمع يب نم ،كلام نب يمح تنب
 .ةركب نب ورمع يب نم ،ةيحاد تنب ةكسم امهمأ نأ ىتا نب فلخ معزو

 يف روخ موي يف دهشتسا ،بيبَحو ،ةرْبَسو ،نمحرلا دبعو ،ربَصو ،ةرفصو ،فخَنو

 .ةيناث مهو ةعبس الإ يدع نب ورمع ءانبأ نم فنصملا ركذي مل )١(

 ٤٢٥. مزح نبا نم باوصلاو ،ادن :لوصألا يف )٢(

 - - ٦٢٤



 نب ربكتسملا تنب ةقيتع مهمأو ةةرفُص يأ ونب ،يلْوَخو ،باطخلا نب رمع ةفالخ رخآ

 ،نارشب ب نم ،ناَدا نم همأو ،ةصيبقو ،ناسرب نب ربكتسملا نب رايخ نب ةبوضُ

 ءالكلاو ،خاّمشلاو ،باجنأاو ،ثراحلاو ،نازفوَحلاو ،جراوخلا هتلتق كراعملاو

 ،نامثع مأو ،مساقلا مأو ، هرونو ،ةمطافو ،يطعو ،ىملسو ،ةهيكفو ءاطعو ،ئناهو

 .ةجلثو

 ،كيتعلا ناملغ عم ريغص مالغ وهو ، بلهملا لإ ةجفرع نب ةميزه نب ةجفرع رظنو

 .ةدايسلاو ةسائرلا تامالع هيف سّرفتف

 :هيف لوقي ليوط رعش يق ناسح لاقو

 لثم هل نوكي ال تح غلبيو مكتاورّس دسي مل نإ هب نوذُح

 هفرش داز ملسأ اًملف .مهيف امدقم ،هموق يق افيرش قاس نب م اظ ةرفُص وبأ ناكو

 ةرفص وبأ لتقف ،سرافب كرهش يفقثلا صاعلا يبأ نب نامثع عم ازغو ، هموق همدقو

 لتق ببس ناكو .يريمحلا بانو ةرفص وبأ هلتق ىلع نواعت لب : لاقيو .كرهش
 يبأ نب نامثع ىلإ بتك -هللا همحر باطخلا نب رمع نأ ،درجدزي كلملا دئاق ،كرهش

 -هللا همحر -رمع ناك دقو ،نامُع لإ ريسي نأ ,ةرشع سمخ ةنس ،يفقثلا صاعلا

 يبأ نب مكحلا هاخأ نيرحبلا ىلع يلوي نأ نامثع هلأسف ،نيرحبلل الماع سمتلي

 لإ نامثع هيخأ ةبحص ي مكحلا جرخو .نيرحبلا هألو و ،كلذ لإ هباجأف صاعلا

 فاصنإلاب هذخأف ،هرومأل ةاعارلاو فارشإلاب نامثع هيخأ لإ رمع مدقتو ،نامُع

 نامُع ىلإ هاخأ ثعبو ،ةَدُم ام ماقأ نيرحبلا مدق اذإ نامثع ناكو .ةريسلا نسُحو

 .نيرحبلا لإ مكحلا هوخأ عجريو ،نامُع لإ نامثع دوعي نأ لإ اهيف هنع أبئان
 سوجلا نم اددع سراف و فاريس طوطشب نأ رمعب ربخلا لصتا تح كلذك اناكف

 رمع يشخف ،ريسيب ءالولج ةعقر دعب كلذ ناك و ،ىرسك نب درجدزي كلملا ةهج نم

 لإ رحبلا عطقت تح رس نأب صاعلا يبأ نب نامثع لإ بتكف مهتكوش ىوقت نأ
_ 

.٥ 

 مهعم نم. هتنوعع ىدنلجلا با ،رعيج و ؤداّبع لل بتكو ،سرافب ىرسك نب درجدزي

 )١( مزح نبا نم باوصلاو ،دبع :لوصألا يل  6٣٨٤يرطلاو ٢/ ٦٤٥.
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 وهو ،صاعلا يبأ نب نامثع ىلإ رمع باتك ىتأ اًملف .نامع دزأ نم مهلئابق نم

 اعدف .ةرفص ِلأب كيلع :اولاق ۔هرواشأ ًالج ر لل اوثعبا :لاق ،كلذب هرمأي ، نامعب

 .ةيلهاجلا ءامسأ نم نامسا :لاق .قاّرَس نب ملاظ :لاق ؟كمساام :هل لاق هرضح اًملف

 :لاقيو فالآ ةثالث هل بدتناف ،سانلا نامثع بدنو .هرواشي ملف ،نيمسالا هركف

 ،سيقلا دبعو ةيجانو بسار نم هيلإ مضنا نم عم ، نامُع نم دزألا نم ةئامتسو نافلأ

 نب كلام ب سأرو ، نادلا ناميّش نب ةربَّص ةءوّنَش سأر ناكو .دزألا نم مهرثكأو

 هعمو ،قاَّرَس نب ملاظ ةرفُص وبأ نارمع سأرو ،َيمضهجلا رفعج نب ديز نب كلام مهف

 قيرط ىلع صاعلا يبأ نب نامثع م جرخف .بيبحو ةريغلاو فخُن هدلو نم ةعامج

 ةليبق لك ىلع مدق دقو نفسلا يف رحبلا رافّرُج نم مب بكرو ، “ارافّرج لإ ربلا

 اهب ناكو كاناواكرب ةريزج لإ رافّرج نم مهب ربعف كدزألا ءاسؤر نم انركذ نم مهنم
 ،مئانغلا نيبو هنيب ام كرتو ،هلتاقي مل و نامثع لاسف ،مجعلا نم ددع يف ريبك دئاق

 اميظع ناكو ،نامركب هبحاص لإ درجدزي بتكف ،درجدزي ةبحاص هتقو ف تناكو

 نيبو اه يذلا برعلا نيب لوحيف ،ناواكرب ةريزج عطقي نأ هرمأو ، نامرك ءامظع نم

 يف جرخف .هيلإ جاتحي ام عيمج يق رهظتسي نأو ،ريثك ددع يف جرخي نأو مهناوخإ

 نامثعب ريخلا لصاف ."ازومره نم مب عطقو ،مجعلا تالاجر نم لجر فلأ نيعبرأ

 الاتق اهيف اولتتقاف ،اهوبّرعو ، “؛كساج اهمساو مسقلا ةريزجب مهيقلف ،صاعلا يأ نب

 ان صاعلا يبأ نب نامثع نإ لاقيو ،نوكرشملا مزماو مجعلا دئاق هللا لتقف اديدش

 ةيرسلا كلت يف هعم نكي مل هنإو ،مهريغو دزألا نم هعم نميف ،ناواكرب ةريزجب لّصحت

 نأ دزألا تهركف ،مهتلقل مم ثرتكي ال سيقلا دبع نم ليلق رفن الإ ،دزألا ريغ نم

 .(توقاي) .نامع ةيحانب ةنيدم :رافَرج )١(

 .توقاي نم باوصلاو ،ناواك ب :لوصألا يف )٢(

 .(توقاي) .نامرك ةضرف يهو ،سراف رب ىلعو رحبلا ةفض ىلع ةنيدم :زمره وأ زومره )٣(

 يهو سيق ةريزج نيب ةريبك ةريزج :كساج :توقاي مجعم يقو ،شاج :لوصألا يف )٤(

 .زمره ةنيدم ةلابق .نامعو ،شيكب ةفورعللا

 - ٦٢٦-



 ام مهرمأ نم ناكو ،ناواكرب ةريزجب اولصحت نأ اًملف .مهريغ اذه مهوزغ يق مب طلخي

 يف لاقيو ،ًافلأ نيعبرأ يف كرهش مهيلإ ثعب ،درجدزي كللاب مهربخ لصاو ،ناك
 .ةلماكلا ةلآلاو حالسلا نم ةدع يف ،مجعلا ءالجأو ةبزارملاو ةرواسألا نم افلأ نيثالث

 لاتق ي جرغن ال انإ :دزألا تلاقف .مهئاقل ف جرخف ،صاعلا يبأ نب نامثع كلذ غلبف

 ،ناواكرب ةريزجب سيقلا دبع نامثع رَّخأف ،دحأ انموق ريغ نم انعمو نيكرشملا ءالؤه

 ناك و ،ناجيبانب فرعي عضوع. اوقتلاف ،مهموق نم هعم ناك نمو دزألا لئابقب جرخو

 د زأ نم دحاو فلأو ،نامُع دزأ نم نافلأ مهنم ،لجر فالآ ةثالث دزألا ددع

 مهحابتساو ،مجعلا لاعت هللا مزه تح دزألا تتبثو اديدش ًالاتق اولتتقاف .نيرحبلا

 ءاريمحلا نبا كرهش وعدت برعلا تناكو .نوكرشملا مزهاو ،كرهش لتقف ،نوملسلا

 ةَرلا يذ نب بان هكرشأو ،قاَّرَس نب ملاظ ةرفص وبأ كرهش لتق يذلا ناكو

 نع هادرأو هنعطف ،كرهش ىلع لمح يذلا وه -نومعزي اميف- بان ناكو .يريمحلا
 يف اوك رتشاف ،يدمْحَيلا ديدح نب رباجو ةرفص وبأ هفدرأو ،ضرألا لإ هتباد رهظ

 :ءارعشلا ضعب لوقي كلذ يفو هلتق

 "١كمرألا جاجعلا باتجب ليخلاو اك رهش ىدرأ ةَّرلا يذ نب بان

 يبأ نب نامثع لإ اهلمحف ،هتقطنم ذخأ كرهش لتق ام ةَّرلا يذ نب بان نإ لاقيو

 انغلبو .افلأ نيعبرأب ةرصبلاب تعيب الإ لاقيف ،امم هّصَخو اهايإ هلفنو هلحنف ،صاعلا
 ،ككرهش اولتقو مجعلا اوحابتسا ان نيملسملا نأ ةعقولا دهاش نه ، قدصي نمع

 ضعب نامثع اعدف :لاق ،ريثك ائيش دوسلا رعشلا لابح نم مهلاحر ةلمج يف اودجو

 نإ :لاقف ؟اهنم مترثكتسا اذامل ،لابحلا هذه نع قدصا :لاقف مجعلا نم ىراسألا

 اننأ ًَرظي ناكو :لاق ،برعلا اهم دشنل رعشلا لابح نم راثكتسالاب انرمأ كلملا درجدزي

 .مكب نورفاظ ،ةلاغ ال نوروصنم

 تيوقو مهرابخأ ترشتناو مجعلا مهتفاخ ك رهشب د زألا ترفظ اًملف :لاق

 .يفقثلا صاعلا يبأ نب مكحلا وه كرهش لتق يلو يذلا نأ ١٧٦/٤ يربطلا يف )١(

 - - ٦٢٧



 "جوت اولزنف ،قارعلا ضرأ اومدق تح كلذ اهروفا نم دزألا تراسو .مهتكوش

 دزألا ءاسؤر نم ةيرسلا كلت يف هعم ناك نمو ،قاَّرَس نب ملاظ ةرفص وبأ مهيفو
 ةرصبلا لهأ نأ نومعزيو ةرصبلا لإ اوضاف مث ،ريسيب نئادملاو ةفوكلا حاتتفا دعب كلذو

 نأ باطخلا نب رمع رمأ نيح ةرصبلا مهمودق ناكو ،مهتلزتم مهودسح دق اوناك

 اوجرخ اذإ -نؤّ-باطخلا نب رمع مايأ اوناك نيملسملا نأ كلذو .ةرصبلا رصم

 ةراجح ذئموي وهو ،ةرصبلا عضوم يث مشزانمو ممبابقو مهراضم اولعج مجعلا برحل

 عضوم نولزني ،كلذ ىلع نوملسلا ناكو هةييرلا ًالإ ةيرق ذئنيح نكي ملو دوس
 دالبلا كلتو سانلا رمأ يرعشألا ىسوم ابأ باطخلا نب رمع ىلو نأ لإ .ةرصبلا

 ةلع يف ةليبق لك لعجيو ،برعلا نم كانه نل اططخ ةرصبلا عضومب برضي نأ هرمأف
 اعماج ادجسم اهب بو .مهيرارذ اهيف اورتسيو لزانملا مهسفنأل اونبي نأ مهرمأيو

 نأو .باطخلا نب رمع نذإب ،ناوزُغ نب ةبتع ةرصبلا رَصم يذلا نإ لاقيو .اطسوتم

 نب دعس لإ بتك رمع نأ كلذو .اضيأ رمع رمأب ،صاقو يبأ نب دعس اهفّوك ةفوكلا

 ةليقب نبا هانأف .منغلاو ليخلاو لبإلا هب حلصت عضوع الا حلصت ال برعلا نأ صاقو يلأ

 ىلع هّلدف .ةالفلا نع تلفسو ةعقبلا نع تعفترا ةعقب ىلع كلدأ :لاقف يدابعلا

 ، برعلا نم كانه نمل اططخ ةرصبلا عضوع. برضي نأ ""كلذ دعب رمع رمأف .ةفوكلا

 ةرصبلا مدق نم لّوأ ناكو .لزانلا مهسفنأل اونبي نأ مهرمأو ،ةلغ يف ةليبق لك لعجيو

 نب ثراحلا نب طيقل ب نم ،يطيقللا روُس نب بعك :الجر رشع ةينامث نامُع لهأ نم

 مدقو ،ةرصبلا ىلع رمع هاضقتساف ،جوَت نم باطخلا نب رمع لإ دفو مهف نب كلام

 نيذلا دزألا نم ةعامج نإ مث .روُس نب بعكل ابتاك ناكو يفقثلا رمع نب دوعسم
 مهنم ماقأ صاعلا أ نب نامثع ةي رس ف د زألا ءاسؤرو ةرفُص أ عم نامع نم اومدق

 )١( ةنس باطخلا نب رمع مايأ ف تحتف ،نورزاك نم ةبيرق ،سرافب ةنيدم :جوت ١٨ وأ ١٩

 .(جَّوت :توقاي) صاعلا يبأ نب نامثع وأ دوعسم نب عشاجب اهحتاف نإ لاقيو ه

 )٢( وأ ه٧١ ةنس كلذ دعب مت ةفوكلا ريصتو ه٤١ ةنس ناك ةرصبلا ريصحت نأ تباثلا ١٨

 يربطلا :رظنا) ناوزغ نب ةبتع وه ةرصبلا رصم يذلاو .ه ٥٩٠/٣، و ٤٠/٤(.
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 .- انركذ امك - لزن نم ةرصبلا لإ مهنم لزنو ،ماقأ نم ةرفص يبأ عم جوتي

 ،نافع نب نامثع ةفالخ تناك ام هنأ ،ةرصبلا لإ مهنم لقن نيذلا لقن ببس ناكو

 .ةرصبلا لإ جّوت نم مهب مدقف ،هيلإ مهمض ،رماع نب هللا دبع ةرصبلا ىلع لمعتساو

 ث .دياكملا نمأو رايدلا هب ترقتسا نأ لإ جّوتب ماقأف قاَّرَس نب ملاظ ةرفُص وبأ امأو

 ءارمح ةقان ةئامو سرف ةئامب ناسارخ ىلإ جرخو ،َيشرقلا ةرُمَس نب نمحرلا دبع عم ازغ

 دقو ،مايأ ةثالثب لمجلا ةعقو دعب داع مث ،“ةهرب ام ناكو ،نامُع نم اهب عطق ناك

 تيقل يذلا لثم دحأ نم تيقل ام ،ةرفُص ابأ اي :يلع هل لاقف ،بلاط يبأ نب يلع رفظ

 كيلع فلتخا ام ارضاح تنك ول ،نينمؤلا ريمأ اي هللاو يلع رع :لاقف .كموق نم
 لاقو ،دزألا ةسائر ًاضيأ هالوو "ىربكلا رذانمو ىريت ره هالوو هل اعدف .نافيس مهنم

 يداوبلا لهأ لإ جرخف .هبقعلو افرش هل نوكي ءاول هل دقعأل كدلو ضعبب ێتئا :هل

 هدلو لإ ةرفص وبأ ىتأف .مهدالب لإ اوعجريل ،ةيدابلا لإ اوبره دق ًاموق نأل مهّتمؤي
 ناكو ةرفص يبأ دالوأ َنسأ فحَّنلا ناكو ،كلذ هل لاقف ،ةرفص يأ نب فخلا

 َلذأ ىموق لعج الجر قال تنك ام تبأ اي :لاقو هيلع لأف .ةيلهاجلا ق هدلوم

 هنع لدعو هكرتف .بنذ ريغ ىلع ،لجر ةئامسمخو نيفلأ سمألاب مهنم لتقو ،برعلا

 يف ةباؤُذ هل ،ةنس نيرشعو فيل نبا مالغ وهو ،هدلو رغصأ ناكو ،بلهلا هيخأ لإ
 هيبأل فخلا باوج نم ناك امو ،اَلع كلذ غلبف .باجأف ،كلذ هيلع ضرعف .هسأر

 .هيخأ دلو لإ هدلو جوحأو هلقع لقأ مهللا :ىلع لاقف

 يلع ىلع هلخدأف ،ةنس نورشعو عبس هل ذئموي وهو ،بلهلاب ةرفص وبأ قلطناو

 مهللا :لاقو ةيارلا هل دقعو ،هيّبقع لإ هتباؤذ نمو ،هيمدق لإ هسأر مدقم نم حسمف

 لهأ رثإ يف جرخا :لاقو .سانلا نمؤي ريسي نأ هرمأو .ىهلاو ءاخسلاو ةعاجشلا هقرا

 لإ مهضعبو ،زاوهألا لإ ىضم دق مهضعب ناكو ظتقيدابلاو زاوهألا وحن ةرصبلا

 دقف ش هيبن ةمذو هللا نامأ يف مهلزانم ىلإ اوعجري نأ مهربخأو يع مهّْمأف .ناوس

 ءارو نم باَّرُه ذئموي سانلاو :لاق .هنم هللا مقتنيف داع نمو ،فلَس اًّمع هللا افع

 .فيرحت وهو ،ةهربأ :(ج) و (ب) يف )١(

 - - ٦٢٨٩



 .ئلع نم رسجلا

 مهاعدو ،هءاول بصنف ،رغصألا رسجلا ءارو وهو ،ساّنلا ىلإ راسو بلهلا قلطناف

 ناكو ،ناوفَّس ىتأ تتح راس مث ،مايأ ةثالث ماقأو ،ةرصبلا اولخدو هوباجأف ،نامألا لإ

 ىلإ سانلا عجارت قح ۔مايأ ةثالث ماقأو ،;هءاول بصنف ،زاجحلا ىلإ ذئموي سانلا قيرط

 .ةبحلاو تقولا كلذ نم بعرلا مهولق يق ىقلأو ،بلهلا ءاولب سانلا نّميتف ةرصبلا
 نامثع هالو نيح ،َيشرَقلا ةرمّس نب نمحرلا دبع عم صخش دق ةرفص وبأ ناكو :لاق
 هنأ نووري ،بلهلما هنبا هعمو ةرفص وبأ هعم ناكو .ناتسجس ،هتفالخ ق ،ناّفع نبا

 ، سانلا ضرع ،وزغي نأ دارأو ،ناتسجسب ةرمس نبا راص املف .ةنس نيرشع نبا ذئموي

 نم :هل لاق ةرمس نبا ىلع رم املف .ءاقلب سرف ىلع ضرتعا نميف بلهملا ضرتعاف
 مهضرع مث :لاق .حراف ،ثدَحَل كنإ :لاق .ةرفص يأ نب بلهلا انأ :لاق ؟تنأ

 ضوزغلا ي تبغر دق نإ ،ريمألا هللا حلصأ :بلهملا لاقف .هدرف © بلهملا ضرتعاف ،ةيناثلا

 ام الول ،لاو امأ :لاق .يهجو نع يفرصت الو 6يّنس ةثادح نم ىرت ام نهركت الف

 هيف يئر موي لوأ ناكو .هعم ازغف ،ةعئار سرف هتحتو :لاق .وزغلاب كل تنذأ ام كتحت

 .هلتق الإ دحأ هل زربيال ،سانلا ضرتعي جرخ لباك لهأ ءامظع نم اميظع نأ بلهلا

 رهف ،بّلهلا هل ايهو :لاق .بلهملا اهيف تلا ةيحانلا ي رمو :لاق .سانلا هباهف :لاق

 .هايإ هرجوأف ،هيف حمرلا بشنف ةنعط هنعطف ،حمّرلاب هيلع لمح بهللاب رم اًملف .هعر

 .دحاو ريغ اهاعداف ،ةنعطلا كلتب سانلا ىلإ ىهتناف .ىضمو هتوذرب جلعلا قنتعاف :لاق

 يذلا كبحاص فرعت له :هل لاق ،جلعلا ةرمس نبا حلاصو ،كلذ دعب ناك اًملف

 ضسانلا رمأف :لاق .هتفرع اهيلع اوناك يلا ةئيلا يف مهومتضرع نإ :لاق ؟كنعط

 اذه ،ريمألا للا حلصأ :لاق بلهلا نم اًملف .مهضرع مث يلع اوناك ام ىلع اوؤّيهتف

 ىهابت امك ىهابتت نأ كعنم ام :بّلهملل ةرمس نبا لاقف :لاق .ءاقلبلا سرفلا بحاص

 .بلهلا هيف يئر موي لوأل هنإف :لاق .جلعلا اذه ةنعطب ىهابتأل تنك ام :لاق ؟كربغ

 نبا ناكو .بلاط يبأ نب يلعل سابع نبا ةيالو يف ،ةرصبلاب ةرفص وبأ قوت ث :لاق

 .ةرفنلا هذه دّيس مويلا انفد دقل :لاقو ،هيلع ةالصلا يلو يذلا سابع

- ٦٢٣٠



 لزت ل نامع نم اهم عطق ىلا هرفص بأ ليخ نأ ةع لأ نب دمح ثدح و :لاق

 ێب ف امهدحأ ناطابر ا ناكو .افورعم ؟ هطابر ناكو ،ةرصبلا اه مدق ىح هعم

 ةرفص أ ليخ ةقب انكردأ انإ :لاق ريرج ثدحو :لاق .ةدعج ێب ق رخألاو كدعس

 دارأ هنظأو :لاق .كلملا دبع نب رشب لإ تراص قح انباحصأ يديأ يف لزي ل و ،كلت
 نب ديزي مايأ ليخلا كلت ةيقب ذخأ ةملسم نأ رضنلا نب دمع ثدحو :لاق .ةملسم

 موقل ًأطابر اسرف نيعبسو ةئام نأ ةميظع ةرثأل هذه نإ هللاو :لاق هنأو بلهلا

 مشأش نم ناك امو هدلوو ةرفص يأ نب بلهملا بسن

 يدع نب ورمع نب يدنك نب حبص نب قاَّرَس نب ملاظ ةرفص يلأ نب بلهملا دلوو

 ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب نارمع نب دزألا نب كيتعلا نب ثراحلا نب لئاو نبا

 بلهلا ىئكي ناك هبو ،ديعس :مهو لأتنب ةرشع ىدحإو الجر نيرشعو ةثالث ءامسلا

 يرتخُلاو ،جاًجحلاو ،بيبحو ،ديزيو .ةصيبقو ةريغلاو ،هل بقع الو ،ديعس ابأ

 ،ناورَسو ،كردُمو ءاطعو ،رفعجو ©قنييغ وبأو ،ورمعو ،كلملا دبعو ،لّضفللاو

 ،ليعامسإ مأو ،خاّمشلاو ،بيبشو ،دّمعو ،زيزعلا دبعو ،هللا دبعو ،ةيواعمو ،دايزو

 أو ،عيبّرلا مأو ،ةعينمو ،ديزي مأو للا دبع مأو ،كلام مأو ،ةسيفئو ،دنهو ،ةمطافو
 .شادخ مأو ،رصن مأو ،دارُم

 نب ىلع هل اعد ذنم هنم كلذ فَرعُي ،ةبيقنلا نوميم ًاروصنم بلهملا لزي مل و :لاق

 ِلأ نب ةيواعم ةفالخ يق ،كلذ دعب هل صاقو ِلأ نب دعس ةوعد اهفدرأ ث ،بلاط ِلأ

 يبأ نب دايز هثعب ثيح ،ناسارُخ دالب يرافغلا ورمع نب مكحلا ةازغ يي ،نايفس

 يرافغلا ورمع نب مكحلا جرخأ ،ةيواعل قارعلا يلو ال هيبأ نبا دايز نأ كلذو ،نايفس

 ضليفلا مهعمو ودعلا نوملسملا يقل اًّملف .بلهملا هعم جرخف ،ناسارخ وح ركاسعلاب

 فيسلاب هموطرُ برضف ،ليفلا لإ مدقتو هتباد نع لجرتف ،هنم رفنت برعلا ليخو

 8دربلاو جلثلا مهباصأ ممتازغ نم اولفق ال سانلا نإ مث .نيكرشملا هللا مزهو ©هنابأف

 عطقي ودعلاو ،مهنع يماي ةقاس بحاص سانلا ىلع سيلو ،مهعبتي ودعلا لعجو
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 دحأ كلذ ىلإ هبجي ملف ،ةقاسلا لإ سانلا مكحلا بدنف .يبسيو حرجيو لتقيف ،سانلا

 يي بيصي لعجف ةصرفلا زهتنا دق ودعلا نأو ،سانلا دعاقت ىأر آ هنإف كهلا ريغ

 نوكي نأ هسفن بلهملا اعد ،سانلا باقعأ يف يماحلاو ةقاسلا دوجو مدعل ،سانلا

 نم مهراتخا ةعامج اعد بلهملا نإ مث ،ةقاّسلا ىلع هلعجو هل دقعف ،ةقاَّسلا بحاص

 رايخأ نم مهنم هباجأف ،هيف مهيلع لّوعي اميف هتاقثو هءافلح اونوكي نأ ركسعلا

 ق بلهملا قرافي داكي ال ناكو ،ةءاجُفلا نب َيرَطَق هباجأ نميف ناكو ،ةعامج ركسعلا

 هب لعف حيرج وأ ،هلمح لجرب م اذإف ،ةقاّنسلا ف سانلا يمحي بلهملا لزي ملف .هيزاغم

 ...ةمالسلاب اوداعو سانلا ملس قح ،هجلاعو كلذ لثم

 لاقف صاقو يبأ نب دعس هدنعو ،سانلا دنع لعف امو ،بڵلهما ربخ ةيواعم غلبف

 ىلع ،لان ام لان بلهلا نإ لاقيف .هدلوو هلام رثكأو ادبأ ًالُذ هرت ال ًمهللا :دعس

 هدلو ونو ،هتاحوتفو هرفظ ةرثكو ،نيكرشملاو جراوخلا عم بورحلا هتسرامم لوط

 ىًّمسيو ةوعدلا باجتسم دعس ناكو ،دعس ةوعدو بلاط يلأ نب يلع ةوعدب

 نم هعم بكر تح تعب ل بلهلا نإ لاقيو .في ينلا باحصأ نيب نم ،باحتسلا

 نم لذب لتب مل هنإو بكار نوسمخو ةئامنالث مهدالوأو هتوخإو ،هدلو دلوو ،هدلو

 .تام نأ لإ هودع

 مزحلا يف هب يفي لجر برعلا لئابقو قارعلا عيمج يف بلهلا تقو يف نكي م و لاق
 نايبلاو رعشلاو ةغالبلاو ةباطخلاو ،ثيدحلل ةياورلاو ءافولاو ةنامألاو قدّصلاو ملعلاو

 لامك نمو .لاجرلل ةدومحلا لاصخلل سانلا عمجأ ناكو .هلئم ضرألا ق سيل يذلا

 نعطي ل و ،ةعاطلا موزلب هدالوأل هاياصو رثكأ ناكو .ًطق ةنتف ف رضحي مل هنأ هلقع

 ظةدحاو 7 لإ ،هتلوهك ق ادحأ بسي ل و ،هتبيبش يق ادحأ َباسي م و بس يي هيلع

 . انخللا نباي :ءاقرو نب دلاخل لاق

 يق لمعتسيام وهو ،هتبثأام باوصلاو ،لوقلا ف شحفلا :انخلاو ،انخلا نباي :لوصألا يف )١(

 ٦٣٢-



 هل بسحي مل ،ربخلاب هملع ةرثكو هتفرعم ىلع ،ظحاج لاف .ظحاجلا نع يكُح اذكه

 .هيأر ذوفنو ،هرمأ رلعو ،لاجرلا ىلع هتيالو ةرثك ىلع ،ةطقسلا هذه الإ

 يف برعلا تالاجر ةرثك عم ،هتعاجشو همزع ىلإ سانلا جاتحا يذلا وه بلهلاو

 نع اوزجع ذإ برعلا هوجو عيمج هالو امإو ،ناطلسلا مهيلع هّلوي ل نإو ،هتقو

 تغلبف .ناورم نب كلملا دبعو ريبزلا نبا ةنتف يف ةارشلا مايق تقو يف كلذو .هعضوم

 اولصو تيح ،زاوهألاو سراف دالب جراوخلا عيمجو هباحصأو ةءاجُفلا نب يرطق ذئنيح

 نيثالث كلذ لبق ةرصبلا لهأ اومزهو ،ريغصلا رسجلا ىلع اوفقوو ،ةرصبلا داوس لإ

 .مهيديأب اوقلأو ةزه

 لإ مهيرارذو مهئاسنب اولَمحتف ةوقلا لهأ امأ :نيتلاح ىلع ةرصبلا لهأ ناكف

 .يرارذلا يسو لتقلا ىلع مهسفنأ اونطوف فعضلا لهأ اًمأو .يداوبلا

 ال هنأ ةرصبلا لهأ عيمج يأر عمتجا مث .لتقلاو ءابّسلا ىرت ةقرازألا تناكو

 ةعيبر يبأ نب هللا دبع نب ثراحلا مهلماع لإ اوتأف .بلهملا الإ هيف اوعقو اًم مهصلخي

 ةعامج هل لاقف ةةرصبلا ريبزلا نب هللا دبع هالو دق ناكو “عابقلاب بقللا ،يموزخلا

 :مف لاقف .موقلا ءالؤه رمأ رظنا ريمألا هللا حلصأ :مهلئابق ناسرفو ،برعلا هوجو

 اذهو مكموق ناسرفو مكلئابق هوجو متنأو ،نوردت ا رثكأ مهرومأ يف يردأ ام هللاو

 لإ لم :هل اولاقف .مكيأرب يلع اوريشأف مكيرارذ عيبو مكلاومأ ذخأ ديري اغإ ودعلا

 انودع هللا عفدي نأ انوجر كنمو اّنم لبقو لعف نإ هنإف مرح لوني هلعلف بلهلا
 :هل لاقف ،ةرصبلا لهأ ةعامج هدنعو هاتأف ،بلهما لإ ثراحلا ثعبف .[مهرمأ] انيفكيو

 ،مهنع كرصم لهأ زجع دقو ،ّودعلا اذه نم هيلإ انقهرأ ام ىرت دق ،ديعس ابأ اي

 ظكيف مهئاجرو ،كب مهنظ عضوم يف مغ نكف ،كيلإ اورقتفاو ،كيلع مهيأر عمتجاو

 َرن ل نكلو ،كانرثآ ام هللاو انإ ،ديعس ابأ اي :لاقف ىميمتلا سيق نب فنحألا ملكت ش

 اذه نإ :فنحألا لإ اموأو ثراحلا هل لاقف .كب انّنَظ دنع نكف ،كماقم انل موقي نم

 .ةحئارلا نتن :نخللاو ،}ةداع متشلا

 ٣٩٦/٥(. يربطلا رظنا) .هتبثأام باوصلاو ،عانقلا :(ج) و (ب) يفو ،عانقلا يذب :(أ) ف )١(

- ٦٣٢٣ 



 نأ جار كيلإ هينيع دام كرصم يف نم لكو نيدلل راثيإ الإ َكّمَسُي ل خيشلا

 .كرئاط نوميمو ،كتبيقن نمو ،كب َةّمُعلا هذه مهنع هللا فشكي

 ةيناطحقلا نم برعلا هوجو عامتجا لإ رظنو،امهمالك بلهلا عمس املف
 نود يسفن ي نإ ،ريمألا اهيأ ،ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال :لاق ،ةيناندعلاو

 اًم نومتنكمأ نإ هيلإ نومتوعد "[ام بآ تسل] ،خيشلا اذهو تنأ [هب] تفصو ام
 فصن عيمج ذخآ يلأ ىلع :مه لاق .تلأس ام كل :مهعمأب اولاق .مكيلع طرتشأ

 ،مكودع كلهي نأ لإ لاومألا نم يل هتيابجف ودعلا دي نم هحتتفا دلب لكو ۔مكتالغ

 .لاجرلا نم تدرأ نم ةرصبلا لهأ سامخأو برعلا عيمج نم يسفنل بختنأ نأو

 ردقي دحأ برعلا هوجو عيمج نم مكيف ناك نإ :فنحألا م لاقف عاس اومجوف

 برضف ،مهنم دحأ قطني ملف .لعفيلف طورشلا هذه نودبو ودعلا اذه برح ىلع

 وأ هرك نم هرك ىلع ،تطرش ام عيمجب ءافولا كل :لاق مث ،بلهلا دي ىلع فنحألا

 ."يضر

 لئابقلا ناعجش نم بختناو ،سامخألا ىلع ىشمف هتوخإ يبو هينب ف بلهملا ماقف

 دزألا رشعم اي :لاق مث .دزألا لئابق نم بختنا نم رثكأ ناكو ،ةدجَّنلاو سأبلا لهأ

 لمح ينكلو ودعلا اذه رودص يق مكيقلأل الو مكل يتم أضغُب مكترتخا ام هللاو

 :لوقي وهو ،بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ نم هتعمس ام مكبادتنا [ىلعأ

 ،متزوحل عنمو ،مهيديأ يق ال لذَب :برعلا نم يح يف تسيل [لاصخأ] عبرأ دزألل
 اذه [مه] للا رصن لب ;مهريغ لإ نوجاتحي ال ةرامع يحو ،نونُبجي ال ناعجشو

 .نيقراملا لمش تتشت مهمو ، نيكرشملا ديدانص نفأو ،نيلا

 انب مَدقت ،ديعس ابأ اي :اولاق ،هفورعم نم محاني ناك ام عم ،كلذ هنم دزألا تعم املف

 .كمامأ الإ تام الو ،كنع انم دحأ مزها ام للا وف تئش ثيح

 ةةقرازألا نم جراوخلا ةبراغ برعلا نم راتخا نم عيمجب جرخ بلهملا نإ مث :لاق

 .قايسلا بسانيام افاكم تعضوف هيلإ نوموعد امنإ تسل :لوصألا ق ) (

 .جراوخلا لاتق بلهملا فيلكت ربخل ليصفت ديزم اهدعب امو ٦١٥/٥ يربطلا ف )٢(

- ٦٢٣٤ 



 عورألاو ديدحلاب نيعّتَقُم ،فلأ ءاهز يف اوناكو ،ةءاجفلا نب يرطف ذئموي مهدئاقو

 محلازأ تح ،برحلا مهشوانو ،رسحلا ىلع مهيتلف .قَدلا الإ مهنم رَصبُي ال ،ضبلاو

 هدالوأ عيمج لَجرتو ،هتباد نع بلهملا لّجرتو هلاجر هباحصأ لُج ناكو .رسجلا نع

 :لوقي وهو موقلا لإ مدقتو ،هديب هءاول بلهلا ذخأو ،هيدي نيب
 س

. 

 اقدْنَي و ١ ةدعّصلا بضخي نأ اقح سيئر لك ىلع نإ

 .لتقلا مهيف ف اورثكأف مهفاتكأ هللا هحنم ش ،'"ةعذَر هباحصأ ىلعو هيلع تناكو

 دقو ،هينبل اقدارُس رشع ىنثا هقدارُس لوح برض هةقرازألا ىلإ لزن ان ،بّلهملا ناكو

 جرخف .هتوخإ نود ،هباحصأبو هسفنب هيف لاتقلا يلي اموي مهنم لجر لك ىلع ضوف

 :لوقي وهو ،نامُع لهأ هيدي نيبو &رخازو هموق ق كردم

 اهانفا هفيسب يذلا وه "هاج نإ كردم قرازألل لق

 اهاظل مكيلصُي يدلا وه اهاتأ مكف يذلا وه

 مكلبق نم ىلص امك ) اهاوسأ ٥ دالب نم نمي وأ

 “صحفف ،بّلهملا لإ ةعزفاب ىضفأ تح سانلا مزهف انقلا ورمع هيلع جرخف
 لوأب انم نوضري مههإف ،هيلع اوبلغ ام ىلع اوبلغيلف مهُعَد : :هيبأل كردم لاقف شيجلا

 اريثك ناكو هنباب هتفرعمل ،هيأر كهلا لبقف .مهيلع تلمح اوعجر اذإف ،اتم ن وبيصيێأم

 ًيهتف ،هدالوأ يأرب نّميتي ناكف ، برحلا رومأب هتفرعم ىلع ،هدالوأ يأر نم لبقي ام

 ،هب ىمرف ،هرفغم عزنو سانلا كردم ىمحو اعيرذ التق مهنم لتقف ،هليخ يف كردُم مح

 .رقهقتو ةسكن يأ :ةعدر )٣(
 .رخاف :رخاز )٤(

 .اهءاج :دارأ :اهاج )٥(

 اهاوسأو ،باوصلا هنأ يل ادبام تبثأف اهارس هدالب نم في وأ :لوصألا يف رطشلا اذه ةياور )٦(

 .هلبق يذلا تيبلا ىلع مدقي نأ يغبني ريخألا تيبلا نأ ىرأو .اهئوسأ نم ةففخ

 )٧( يربطلا يف انقلا ورمعو بلهلا ربخ رظنا ٦٢١/٥.
 .(ناسللا) .اديدش أودع ادع :يظلا صحفو ،قرفت يأ :شيجلا صحف )٨(
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 مهلخدأ ىح مهرثأ ق لزي م و .لّمؤأ ام مكيف كردأ ،ككردُم انأ :ةقرازألاب حاصو

 :مجعألا دايز لوقي كلذ يقو .هلعف هل ركشو هيأر هل دمحف يبأ لا عجرف ،مهقدنخ

 كيتَحلا يف تنأ مويلا اذهو موي لك َكَّممدَع ال كردأ

 كيبأ ىلع لظأ دق ورمعو ورمع ليخ بلهملا نع تففك

 كينخلا لجرلا ةراشم ترشأ اوُهَر ليخلا تيأر نأ اّملف

 (٩) ءانفلا عم حانجلا اورَسك دقو ًاتلَّص فيسل اب مهيلع تلمو

 كيلملا عنص نم ناك كلذو حيشُم لتتقم فلأك تنكو

 كيبحل ١ ضێَلل فيسل ١ دح 5 ب اغ رمنك ج اجَكلا ف كخ ف

 و

 كولملا دالوا نم اوبستنا اذإ امود تنأو كولملاو كموقو

 نأ انغلبف .م هتبصانم ترثكو بلهملا برح ةقرازألا ىلع لاطو ،لاتقلا دتشاو :لاق

 ركسع نم بلقلا يف الجر ىأرف ،كلت مهرح يف موي تاذ رظن ةءاجُقلا نب يرط
 هومس امنإو بهلا عي _ رحاسلا اذه تيأر ام :لاقف هباحصأ لإ تفتلاف .بلهلا

 نأ لبق مش نطفو آلإ .راه الو ليل يف ،ركم وأ ةديكم ىلع اومزعي م ممأل ارحاس
 الأ ،مويلا لإ مزحلا عجن رحاسلا اذه تيأر ام :لاقف _ أ رحاس كلذب هوَمسف ،هولعفي

 هللا ىسع نينمؤملا رشعم ،ةلمحلا ةلمحلاو ،ةدّشلا ةَدَّشلا ؟هللَخو بلقلا ةفخ ىلإ نورت

 مرغو عباصأ عبرأ نم او هفيس نم لسف ،هنم بلهملا اهعمسف .هنم مكخيريو هلتقي نأ

 نم تعمس دقو بلهلا عم تنك :مساقلا نب جاًّجحلا لاق .نولعاف مهأ كشي مل و ،أّيقو

 تثحف ةنميلا لإ ضكرأ تيضمو .يقو مر دقو ،بلهملا تكرتف ،تعم ام يرطق

 ةعاسلا هتبقرب ذخؤي ال كابأ قحلإ :هل تلقف لقنميلا ىلع وهو .ةريغملا لإ
 ةريغلا برضف ،لمح دق اب رطَق انقفاوف ،ضكرن ةريغملاو انأ تئجف .تعمس ام هتربخأو

 موقلا يقل مث ذئموي رسأتسا هانلخف ،ههجو نع رسحو ،امهاقلأف ،هتمامعو هرفغم لل هديب
 هيلإ صلخف ."اللا ءادعأ اي لا :لوقي لعجو مهزكارم لل مهدر ىح مهراضف

 .ريطلاب شيجلا هيبشت ىلع ،رئاطلا بنذ تبنم :كينفلا )٩(

 .(ب) نم باوصلاو ،هللا دبع (ج) و (أ) ف )١٠(
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 هولمحف ،جراوخلا هنع ىماحو هعرصف 9 )زراب هب رضف ظةريغللا هيلع اشف يرطق

 : لاله نب ةديبع لاقف . ةب رضلا هتنخثأ دقو

 هدحو ةريغلاب يرطف ينم

 هتسا ىلع نينمؤلا ريمأ ىعقأف

 اهُسوحَت انيلع مايأ ةثالث

 ةحيصن نارقلا باحصأل لوقأ

 ٍييطَسم نوكت نأ الول هللا وف

 يذلا انأ تلق موي يعانق تفشك

 م . . ح . . . ٠.

 بهصا معقنلاو زرحلاب هبرضيف

 بّيهَنث ةبيه اذال ناك دقو

 و . { { و

 بقرتم عبار مويل يلإو

 ُبنكي سنل يف نظلا نإ نظلا اوُعد

 ُبَذَسُم عذج نايتفلا بكر اذإ

 ُبَضغَي لان يذلل يلثمو تبضغ

 مكءاج نإ :مف بلهلا برح لبق ،هباحصأل لوقي ةءاحُفلا نب يرطق ناكو :لاق
 اذإ هدب ،رخآلا هفرطب ذخأ دحاو بوث فرطب متذخأ نإ ،هنوفرعت يذلا وهف بلهلا

 ءاهَّرهتنيف ةصرف ىري نأ الإ ،هوؤدبت نأ الإ مكؤديي ال ُومتددم اذإ هلسريو ،هومتلسرأ
 نإ :هباحصأل اضيأ يرطق لاقو .ميقملا ءالنلاو ضغاّورلا بلعثلاو ،ريزها ثيللا وهف

 وهو ،مكيطعي الو مكنم ذخأيو ،هوزجانئ تح مكزجاني ال لجر وهف بلهلا مكءاج

 .مئادلا ركلاو ،مزاللا ءالبلا

 هركَمو برحلاب بلهملا ةبرحت نم ناكو .لاق امك مل ناك بلهلا مهاتأ نأ اًملف

 ،مهُئملك تفلتخا تح مهب ركم مهنيب رمألا لاطو ،ةقرازألا برح ايعأ ال هلأ هيف

 .ديري ام ىلإ لصوف ،مهُرومأ تتشت

 باحصأ ام يمريف ،ةمومسم ًالاصن لمعي ناك ةقرازألا نم الجر نأ كلذو

 لاقف ،بّلهما ىلإ هربخ عقوف ،شيعي هلاصن نم ةلصن هتباصأ اذإ ناك نّم لقو ،بّلهلا
 لإ مهرد فلأو باتكب هباحصأ نم الجر هّجوو .للا ءاش نإ هومكيفكأ انأ :هباحصأل

 ىلع رذحاو ،ركسعلا يف مهيل سيكلاو باتكلا اذه قلأ :هل لاقو ةيرطق ركسع

 يف ناكو .كهلا هب هرمأ ام لعفو لجرلا ىضمف ،ىزبأ هل لاقي دادحلا ناكو .كسفن

 .(ناسللا) .ديدحلا نم دومعلا :زرحلا )١١(
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 ،مهرد فلأب كيلإ انهجو دقو ،انيلإ تلصو دق كلاصن نإف عب اًمأرر :باتكلا

 لاقف ،ىزبأب اعدف يرطق ىلإ باتكلا عقوف .هللا ءاش نإ كدزن اهنم انذزو ،اهُضّيقاف
 هب رمأف .اهب ملعأ ام :لاق ؟مهاردلا هذهف :لاق .يردأ ال :لاقف ؟باتكلا اذه ام :هل

 تلتق :هل لاقف ،ةبلعث نب سيق يب ىلوم ،ريغصلا هبر دبع هءاجف .هقْنَع تبرضف يرطق

 لحرف ،مهفالتخا لوأ اذه ناكف .رفاك باتكب الإ نييبت الو ةقث ريغ ىلع انمؤم الجر

 .هعبتا نم عم هبر دبع هنع

 دعب ةميزه 8مهمزهي لزي ملف .مهمزهو بلهملا مب رفظ جراوخلا ةملك تفلتحا اًّملف

 مهتفأش هللا لصأتساف ،نامرك دالبو رخطصا ىلإو ناهبصأ ىلإ مهلخدأ تح ىرحأ

 لئابق ضعب ي رتتسا نم ألإ مهعمج نم قبي ل تح مهدابأو بلهملا يدي ىلع مهمزهو

 لوخد ببس ناك وهو ، برغملا يصاقأ ىلإ "هحوزبب بره وأ ،ةيدابلا ق برعلا

 ةرثك مهيف نأ الإ ،ةارش نادلبلا رثكأ وهو ،مويلا رثك تح ،برغللا دالب ةارشلا بهذم

 .مهرثك ىلع ،مايقلا نم مهعنمو مهرمأ تّنش يذلا كلذف ،فالتحا

 .اهيلإ ةرصبلا لهأو سانلا عجر ،ةقرازألا مزهو ،بلهملا يدي ىلع هللا حتف املف

 ىلع ةللا ءافأ ام اذه :لاومألا ىلع بتكي ناكو .كلذل بلهملا ةرصب ىًّمسُت ةرصبلاف

 .ًىكتعلا ةرفص يبأ نب بلهلا

 بلهلا ثعبو :لاق .بلهلا لاوم اي :ةرصبلا لهأل نولوقي ةفوكلا لهأ ناكو

 اًملف .مهف نب كلام نب ورمع يب دحأ ،يرقشألا نادعم نب بعك عم حتفلا باتكب

 مهديس ةريغملا :هل لاقف .بلهملا نب نع ربخأ ،بعك اي :هل لاق جاّجحلا ىلع مدق

 عاجشلا يحتسي الو ،ةصيبق مهّتخَسو أاحمَس ًاداوجو اسراف ديزيب ىفكو ،مهسرافو

 ،باغ ثيل دمعو ،فاعُر توم بيبحو ،عقان مس كلملا دبعو ضكردُم نم ًرفي نأ

 :همالك عطقي نأ ديري مه هتفص هظاغ دقو جاّجحلا هل لاق .ةدحب لضفلاب ىفكو
 يل فصف ،تقدص :هل لاق .سانلا ىلع هلضفك مهيلع هلضف :لاق ؟خيشلا نم مه نيأف

 .هن ام باوصلاو ،هحورب :لوصألا ي )١٢(

 - ٦٣٨-



 مهيف :لاق ."تايبلا ناسرفف ليلأ ليللا اذإف اراه حرسلا ةامح مه :لاق .مهلاوحأ

 مكل ناك فيكف :لاق .اهفرط نيأ ىردي ال ةغلا ةقلحلاك اوناك :لاق ؟دحأ ناك

 :لاق .دلولا ب انم هلو ،دلاولا ةقفش هنم انل ناك :لاق ؟هل متنك فيكو بلهلا

 اذه تددعأ تنكأ :هل لاقف .هنع هلأس ام عيمج نع هباوجو هتغالبب جاجحلا بجعأف

 دتعأف ،هنع لأست ام ملعأ تح كريمض ىلع اعلَطُم تنكأ ريمألا اهثأ :لاق ؟مالكلا

 هل لاق .هللا هًرعأ ،ريمألا لاؤس ردق ىلع ياوح املإو للا الإ بيغلا ملعي ال ؟ًاباوج هل

 رمأو .كهجو نيح كب ملعأ ناك بّلهلاف كولملا لإ دقوي كلثم ،كرَد هلل :جاجحلا

 .""سانلا عضي ام ال ،قولخما مالكلا وه هللاو اذه :لاقو .ةّينَس ةلصب هل

 هماركإ رهظأو ،ريرسلا ىلع هعم هسلجأ حتفلا دعب جاّجحلا ىلع بلهملا مدق الو

 :هل لاق مث .بلهملا ديبع متنأ ،قارعلا لهأ اي :لاقو هربو

 :َيدابإلا طيقل لاق امك ديعس ابأ اي تنأ

 اعلطْضُم برحلا رمأب عارذلا بُحَر كرد هللا مكرمأ اودلَقو

 :لوقي وهو يرطق ةعاسلا عمسأ نأكل هللاو ،ريمألا هللا حلصأ :لاقف لجر هيلإ ماقف

 .ارورس ألتما قح جاّجحلا رسف .رعشلا دشنأ مث .٠يدابإلا طيقل لاق امك لهلا

 :رعشلا

 بمو ًاروط اعبتم نوكي هرطشأ ًهَدلا اذه بلحي لازام

 ""اعّرَض الو ًامْحَق ال نسلا ًمكحنسُم هئريرَم رزَشس ىلع ترمتسا تح

 اعّشَخ هب ةوركم ضع اذإ الو ن هدعاس شيعلا ءاخُر نإ افَّرُْم ال
 :يلظنحلا ءانبَح نب ةريغلا لاقو

 )١٣( دربملل لماكلا نم باوصلاو ،تابثلا :لوصألا يف ١٣٤٨/٣.

 )١٤( دربملل لماكلا ق جاجحلاو نادعم نب بعك ربخ ١٣٤٧/٣ .اهدعب امو

 )١٥( ناغألا ةياور هذه ٣٥٦/٢٢-٣٥٨، :لوصألا ةياورو

 اعرض الو اير ال يأرلا مكحتسم هتريرم رزش ىلع متتسا تح

 .نيكتسملا فيعضلا :عرضلا .نافلا زوجعلا خيشلا :محقلا
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 دحأ ىلع فعت ل و تيفك دقف ةلاص ةلا كازج ديعس ابأ

 6`دلولا ىلع ناحلا دلاولاك تنكو اوعمقناف لهجلا لهأ ملحلاب تيواد

 :بلهلا داوق نم ناكو "فوع نب ناسح لاقو

 اوملع دق سانلا نإف هخدتمأو هتيؤرل قشأ نإ بلهملا نإ

 ُملَظلا هب ىلجُب يذلا ناعتسللاو هلفاون ىجرب يذلا َبيدألا نأ

 مَعَلا تّدُغ ام اذإ ديعس ربأ هرئاط نوميللا لعافلا لئاقلا

 اومزُه مهنأ لاجر ىتمت ذإو مه ديدحلا َضع ذإ نامزأ نامزأ

 اهراوجو ناسارخ هألو ،ناورم نب كلملا دبع لإ بلهلا حتف باتك لصو املف

 7 ريمألا اهيأ :هل لاقف يلظنحلا ءانبَح نب ةريغملا هاتأف .""اهروغث رثكأ حتفف .اهلك

 :تلق :لاق ؟تلق فيك :هل لاق .تزجوأف كتحدمو ،اولاطأف كوحدم دق ءارعشلا

 ُطلاو هللا دعب بلهلا آل هل ثايغ ال أابيلَس قارعلا ىسمأ

 رجشلاو ماعنألا هب شيعت اذو مهرامذ نع يمحو دوجي اذه

 & و . س 9 . ِ ى .

 رمع و ١ قيدصل ١ مهيف هنأك مهلهاجم نع ميلح مهيلع لهس

 رفَّسلا ههجو ولجيو امزَحو ايأر ترضح نإ لاوهألاو برحلا هديزي

 .افلأ نيعبرأ هاطعأف .مهرد فالآ ةرشع تيب لكب :لاق .لس : كهلا هل لاقف

 امو ،ةقرازألا دزألا نم هموقو بلهلا برح ركذي يعازأل يلع نب لبعد لاقو

 بهذأو ةرصبلا نع مهالجأو ةقرازألا عيمج دابأ تح هربصو هئالب نسح نم ناك

 :اهنم اولجأ نأ دعب اهيلإ مهعوجرو ،اهلهأ نع فوخلا

 نب ةريغلا لإ (ج) و (أ) يف ابسنو ،فوع نب بيبح لإ (ب) يف ناتيبلا ناذه بسن )١٦(

 .ءانبح

 ۔فوع نب بيبح :(ب) يف )١٧(

 نب كلملا دبع نمز يق مث ريبزلا نب هللا دبع نمز يف ةقرازألا ةبراع بلهملا يلوت رابخأ )١٨(

 ١٩٥/٦-١٩٦. و ٦١٣/٥-٦٢٢ يربطلا يق ناورم
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 نيمألا هيمس نأ ىومهأل ديعس يبأ دزأ دزألا امأف

 اني ريخت ةريخ ةمعن و عفد دا ٣ نح نكرل ١ معنف

 نيرع ةكرعم الكب طوحت ةَعَم تملع يذلا دسألا مه

 انيلفاس لفسأب تحاس دقو تلقتساف ةريصبلا اوعفر مه

 نيحت نأ افوخ بارعألا ىلإ ًالاحترا اهلئابق تمزع دقو
 انيبذعتملا ةرجحلا دعبو لع دعب اونوكي نأ اوداكو

 انوُضترم كب انإ اودنت ت ديعس يأ ربا لبقأ اسلف
 انيهراك ءابلا مهنم ىرت هاوس اوركذ املك اوناكو

 انيضرعتلا مدقي علق ميش ءاجيفا لإ ُمهداقف

 انوج للا هت ضايب ئضي ُغأ اهرسي تارمغلا وخأ

 انوُرلاو ةريغلاو اهيلإ اديزي اعدو اكردم حشري

 ناك هلأ كلذو ، بلهملا نب بيبح ديري نورحلاو :هلوقو .بلهملا دلو مهلك ءالؤه

 يمسف ،هلاش نع الو هنيعي نع يولي ال ،ةمهمَه مهيلع مهمه برحلا تدتشا اذإ

 كهلا دلو نسحأ نم ناكو هناكم حربي هباحصأ مزها اذإ ناكو .كلذل نورلا

 .هيأرب نّميتيف ،هبورح يف هرواشي بلهلا ناك ام اريثكو ،برحلا رمأ يف ايأر

 انييغ ابأو مهكيلَس دبعو القتسم لضفلا اهدلقو

 انيمَض اهيف دمع ناكو أدايز اهدلقو ناورمو

 انودقولا بورحلا ىلصي دقو اهالطصاو ةصيبق اهدقوأو

 انينلا هدلوم لبق بيش بورح ىلقو ةراغ جئاتن

 انينّسلا مهدجُمب اوُمَسَو دقف مّقرَيغ يايلا نكت نإف
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 "“انيربلا نهنم ناص ىرايح مرق ناوسن نع راعلا ىلَجف

 انونج هب تايلاغلا رحت مهنم بيشلا دعب خيشلا ىحضأف

 انيلطصُلا دنع جاوزألا نم لبعس وبأ ءاسنلا لإ سحأ

 انيرثاعلا يف همساب ىعديو مري لك ةلوعُبلاب ىتف

 سفنأ يق راص ،اهنع شيجلا ىلجأو ،ةرصبلا لهأ نع فوخلا بلهلا بهذأ اذإ ێعي

 .نهجاوزأ نم َنبأ ءاسنلا

 ںربخلا سانلا نع يمعو ،ةقرازألا نيبو هنيب برحلا تلاط ان بلهلا ناك دقو :لاق

 درو تح ةيدابلا ىلإ ةلقنلاب ةرصبلا لهأ بهف .تام دق بلهملا نأ ةرصبلاب ربخلا راط

 .ةيدابلا لإ مهنم جرخ ناك نم عجارتو ،سانلا ماقأف مهنم لتق امو حتفلاب هباتك

 ؛"ءاصربلا نبا رعشب ًالّنمتم بللا لوقي مويل كلذ ي لبقو
 امًدقتأ نأ لثم ةايح يسفنل دجأ ملف ةايحلا ىقبتسأ ترخأت

 "`امّذجَت نأ نێفلاب ێيوملا لابح تكشوأ هراكملا شغي م ءرملا اذإ

 :نيلثمتلا ضعب لوقي كلذ يفو

 ""اراحتا رحت يوا نم ثيغ لك يلا اللا ىنس
 ""اراوغلا يغبت مهليخ سباوع تءاج موي بلهلا َنهَو امف

 يفو .هيلع هللا ءافأ امو ،ك بلهلا ةرصب ة رصلا :سيق نب فنحألا لاق كلذ دنعف

 .ليخالخلا :ةرب ج نيربلا )١٩)

 )٢٠( يناغألا يف هتمجرتو ،نايبذ ب نم مأ ءاصربلاو ءاصربلا نب بيبش وه ٢٧١/١٢.

 )٢١( .عطقتت :مذجتت

 .(ناسللا) .راحتنا رحتنا :ريثك ءاع. قعبنا اذإ باحسلل لاقي )٢٢(

 .طقف (أ) يف ناتيبلا ناذه )٢٣(
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 :""ءانبح نب ةريغملا لوقي كلذ
 ء

 بهتلت برحلا يلايل قارعلا نع ةلاص هللا كازج ديعس ابأ

 بهم ءيفلاو 7 نيلاو ةيدكُم ءايمع ةنتف ق سانلاو

 اوهذ دق ضرألا ديدج نع اوحصأل مه ءالبلا لح ذإ كغافد الول

 . د . َ د غ . . . . - -- ٢ ح . :

 ذورلا ورم يف يفو مث نينس سمخ ناسارخ ةيالو ىلع حتفلا دعب بلهلا ماقأو :لاق
 ضبق يذلا ماعلا ف هدلوم ناكو .ةنس نيعبسو نتنا نبا وهو "“)نينامثو ثالث 7

 ترضح دق ءانبلا سفنأ "`تلأو ال :لاق ةافولا هترضح اّملف .ةلظ هللا لوسر هيف

 لوقي هيفو .يفنأ تبفتح تومأ اذنأ اهف ،ناسرفلا تعراقو نارقألا تلزانو بورحلا

 :""يميلا ةعسوت نب راغ

 بلهلا دعب دولاو ىدنلا تامو ێغلل برقلا "وزغلا بهذ الأ
 ٤ { ٥ د . . . - ُ ٢ -

 برغمو قرش لك نع “""ابيغ دقو هحيرض ييهَر ذورلا ورك اماقا

 :ءانبح نبا لاقو

 ربقلاو فلئاقسلا هثئراو فرعلا اذإ اهًديمع ىعنت رايخألا تلّخرت

 ُرفق هلثم نم راصمألا لب الأ هلثم بلهملا دعب له نولوقي

 كس انب باصنا الإ انب سيلو هع "اولاع موي ىراكُس انك

 رصعلا ءارعش نم ديجب رعاش ،همأ يهو يانبح نباب فورعملاو يميمتلا ورمع نب ةريغملا )٢٤(

 . ه٩ ١ ةنس يفوت ،هدلو حدميو هحدع ةرفص يأ نب بلهملا لإ اعطقنم ناك ،يومألا

 .نيناثو نيتنثا ةنس يفوت بلهلا نأ ٤/٦ ٣٥ يربطلا يف )٢٥(
 .تجن يأ :تلأو ،فيرحت وهو ،تلبو :لوصألا يف )٢٦(

 ةرهمج) .لئاو نب ركب نم ةبلعث نب هللا ميت ب نم هنأ باوصلاو ،يلولسلا :لوصألا يف )٢٧(

 ٥٣٧/١(. ءارعشلاو رعشلا ي هتمجرتو ١٥/١، نميلاو دعم بسنو 0٣١٥ مزح نبا

 .تايبألا ةمتت هيفو ٣٥٥/٦. يربطلا نم باوصلاو ،فروعلا :لوصألا يف )٢٨(

 .يربطلا فام تبثأو ،اضبق :لوصألا يف )٢٩(

 .هررهظأ يأ هيعن اولاع :يعنلا نالعإ يف لاقي )٣٠(
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 ُرَقَو هفلاح مًسلاو ىمعلا لثمب هين لاجرلا راصبأ نود ىتأ

 رخصلا عدصناو ُُّصلا لابحلا هتكب امأك ىح نوضرألا تدام دقو

 رهنلا ًمطقُب وأ ناتسراخط ىلعأو هدعب دنقرمس ىزغُب نأ نوُجرتأ

 رشحلاو ةمايقلا طارشأ رصقلا نم اهؤانس ضرأب اشني نأ نود نمو

 يوعي نأ ردقي ل ةةميركلا هلاصخو ،بّلهملا لاوحأ فصن ذخأي ادحأ هللا لعج ولو
 عقو لا ،مولعلا نم ناك سنج يأ يف ،هدعب فلأ باتك نم سيل هنأل ،كلذ نم ائيش

 ىلكلا نبا هفصو دقلو .هدوجو هتسايسو هتغالبو هماكحأو بلهملا رابخأ نم هيف

 ةيلهاجلا يف لاق ؟ددوُسلا نودعت ام ريمألا اهيأ :سلكلا نبا لاقف ،دَدوُسلا رمأ اركاذتف

 ناكو ،تقدص :لاقف .ىوقلا كلذو اذ ريخو ،ةسايسلاف مالسإلا يف اًّمأو ،ةسايرلاف

 هل لاقف .لّرألا كردأ امب الإ رخآلا كردت الو ،لقعلاب الإ فرشلا كردي ال :لوقي يأ

 ،كهل ةريشعلا ةّحع عمسم نب كلام داسو هملح فنحألا داس :كوبأ قدص :دلاخ

 مركلا نم اهيف داز ام لإ .اهلك لالخلا هذهب كهلا داسو ،هئاهدب ةبيتق داسو

 الل قرّسلا نم هحور ىلع ىقبأ كلذك ناك ذإ هنأ كلذو هسفنل مهريخو سانلل

 ىلع هئاقبإل هنم سانلا ملسف 5دلجُ الك نرلا نمو اهنم داق الك لتقلا نمو عطقل

 .بلهملا ف تناك لالخلا هذهف :دلاخ هل لاق .هسفن

 هدعب مفأش نم ناك امو بلهلا دلو ربخ

 وهو ،ناسارُخ ىلع ديزي هنبا فلختسا دق شةافرلا هن رضح 1 كهلا ناكو :لاق

 . كهلا هالو ام ىلع كلملا دبع هرقأف ،ةنس نيثالث نبا

 دَّسب كلملا دبع ةفرعل ،كلذ ىلع ردقي ملف ،هلزع ىلع ثعب جاّجحلا نإ م

 ةع ف داز ،٥لعب ديلولا هنبا ىلوو) كلملا دبع تام اًملف .هدلوو بلهملل جاًّجحلا
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 ريمأ نإ :هسلج يف لاق هنإ تح “'(كلملا دبع هيلع ناك ام ىلع ديلولا دنع جاجحلا

 :لوقأ انأو ،ييع نيب ام ةدلج جاّجحلا :لوقي ناك ناورم نب كلملا دبع نينمؤلا

 ديزي نأ هربخي هيلإ بتك ،هل ديلولا ةبحعب جاّححلا ملع اّملف .هلك يهجو ةدلج جاّححلا

 نم فاخأ نإو ،هل برعلا ةّبع ام بلجتساو ،ناسارُخ لاومأ لكأ دق بلهملا نبا

 ،ناسارخ نم هعلقأ يلعل ةليحلاب هل فّطلتأ نأ نينمؤملا ريمأ يل نذأ نإف كبناج

 هيلإ بتكف .هنم لاومألا ذخأ ىلع تردق قارعلا مدق نإ هنإف ،يلّبق ام لإ همدقتسأو

 ۔هارت ام لعفاف كيل هرمأ :ديلولا

 ءاخسو لامج اذ ناك هإف ،لضفملا الإ ديزي ئواني بلهلا ب نم دحأ نكي ملو

 :نولوقيو ،هدّدوُّسو لضفلا ركذت دزألا تناكو .رعش ةدوجو ةحاصف عم ،ملعو

 .هوبأ هلضف يذلل هيلع ديزي لّضفُي نكلو [هددوُس] فرعن
 دادزا لضفملا ددوُسب ربخأ اًملف .بلهلا يب لاوحأ نع لأسي جاّجحلا لعجو :لاق

 ديزي ىلع هدقحو بلهلا دلول جاجحلا دسح ةدايز ببس ناكو ،بلهلا دلول هدسح

 هيلإ ذفني نأ جاجحلا هيلإ بتك ثعشألا نبا باحصأ نم رسأ نم رسأ ال ديزي نأ

 نب هللا دبعو ،تاحلطلا ةحلط نب نمحرلا دبع نع ىلخو ،هيلإ مهب ثعبف ،ىرسألاب

 نب ورمعو ،صاقو يبأ نب دعس نب دمحم مهيفو ،نيقابلاب ثعبو ،ارهرلا ةلاضف

 يميمتلا ميعن نب ماقلهاو ،يرهألا دوسألا نب ساّبعلاو ،""اّيشرقلا هللا ديبع نب ىسوم

 قنعو ،صاقو يبأ نب دعس نب دمحم قنع جاّجحلا برضف .نيصُح زوريفو ،َيمراًدلا مث

 كنعل :لاقف مالكلاب ماقلشا هقبسف ،َيميمتلا ميعن نب ماقلهاب اعد مث ،ىسوم نب ورمع
 مأ ال ل :جاجحلا لاقف .بلهملا نب ديزي نعي شنولا اذه كتلفأ نإ جاًّحح اي لا

 :ارعش لاق ؟كل

 ارَضُم اهالغأ ف كوخ قاسو هن رس أ قالطإ يف "ساك هنأل

 .(ب) يف وهو (أار ق طقاس نيسوقلا نيبام )٣١(

 .(ب) نم ةفاضإلاو ،هللا دبع نب رمع :(أا) ف )٣٢(
 .عيبلا ن شغلا :سوكلاو ،َآشغو ناخ هنأ دارأ :ساك )٣٣(
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 ارطخ هدنع ندأ كُموق ناكو هَئرسأ توملا درو كموقب ىقو
 نب ديزي ىلع جاّجحلا دقحو ، هسفن يق تعقوو ؟كل ء ال كاذو تنأ امو :لاق

 ال لعجو .رَّضُمل أرارَج الإ بلهلا نذخكا ام هللاو :لاقو اقحو ًأظيغ دادزاو ،بلهلا

 .أدبأ ةعاطلا كيطعي ال ديزي نإ :ديلولل لوقيو ،بّلهملا دلول ًادساحو ًانغاض لازي

 ديلولا هل نذأو ،همهوأ ام ديزي يف همهوأو ،كلملا دبع نب ديلولا جاّجحلا نذأتسا املف

 ىلع ةليحلا عاقيإ يف رمألا ربدي جاجحلا لعج ،كلذ يق رمألا جاّححلا دلقو ،هرمأ ىف

 بتكو ،هسفن يق ام ىلع اهم لدتسي ةليح لاتحا كلذ دنعف ،هتوحإو بلهملا نب ديزي
 هايإ يشاملا سابعلا نبا توف يف هموليو ،ىراسألا نم قلطأ نم قالطإ يق ديزي لا
 ريمأ ىضر نع ادهج لأن ل انإ :ديزي هيلإ بتكف .ظالغإلا ضعب هباتك يف ظلغأو

 ريمأ بابب نإو ةدلاو ةبذكلا ثيداحأ كلغ انسلو ،ريمألل ةحيصنلاو ،نينمؤلا

 .هيلع قدصي نأ هرسي ريمألا بسحأ ال نم نينمؤلا

 .هغلب يذلاك ،هنع هغلب يذلا نأ نظف ،هظاغ هيلإ ديزي باتك جاّجْلا أرق اّملف

 ۔اهايادهو قارعلا فاطلأب هيلإ ثعبو ،هيلإ بتكف ،ديزيل ةديكملاو ةليحلا عاقيإ ف ذخأف

 ربخ يل ملعا :هل لاقو ،يعشاجللا بيؤذ نب ""ةرْبَس يبأ نب رايخلا عم كلذب ثعبو

 اورثكأ دق سانلا نإ :هيلإ بتك ام ةلمج يف ناكو .هل ناسارخ لهأ ةّبعو هلاحو ديزي

 .كرمأ نم يلع لكشأ اًمع هلأسأ كسفن يف كلبق نم قثوأ لإ ثعباف ،كيلع

 رايخلا ماقأو .ديزي همركأ ،هيلإ هايادهو جاجحلا بتكب ديزي ىلع رايخلا مدق املف

 ،بيرأ ريغ احصان هدجيف هبلطيو ،هءاحّصُن كلذ يق رواش ديزي ثكمو ،ارهش هدنع

 لبق رايخلا ناكو ،ةربَس يبأ نب رايخلا ىلع هرايتخا عقو تح نومأم ريغ ابيرأ هدجي وأ

 ىصروأف ،ةافولا هترضح نأ ىلإ بلهملا عم لزي ل و ،هَّصاوخو بلهملا ناسرف نم كلذ

 جاّجحلا باتكب مدق نأ اًملف .هب بلهملا ىصوأ ام ىلع هل ديزي ناكف ؛هب هينب

 .ةماركلا نم هنولُوي اوناك امل ،هيلإ هسفن تنكسو همركأو هّصت خا هيلإ هايادهو

 )٣٤( يربطلا رظنا) .ةربس يبأ نبا :باوصلاو ،ةربس نب رايخلا :لوصألا يف ٣٩٤/٦(.
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 لهأل لجرلا ةّيصو هاصوأو ،هباتك باوج هدنع بتكو ،جاّجحلا لإ هداعأ كلذ دنعف

 .مهريغو دنا جئاوح نم جئاوح يف جاّجحلا لإ هعم بتكو ةزئاجب هل رمأو ،هتيب

 كلأسأ نإ :هل لاق مث ،اهأرقف ديزي بتك هيلإ عفد جاّجحلا ىلع رايخلا مدق املف

 ،هل ادب اًمع ريمألا لأسي :لاق ؟اهب كملع فيكف ،ناسارُخ نم ديرأ ام ضعب نع

 نب ديزي نع ربخأف :لاق .ريمألل ةحيصنلا مدق ،موقلا رمأب ملاع ،حصانو رباخ يف

 ام هدنع نأ جاّجحلا فرع اهلاق املف ؟ةينالَع ُرَبَخ مأ رس رَبَخ :لاق .هتوخإو بلهلا

 7 - لب :لاقف هملع بحل

 ربخ ربخأ ريمألا هللا حلصأ :لاقف .هدج هدَخ قصل قح هنم اندف .ينم ندأ :لاق مث

 هيلاو وهف ،هبحاص لإ هئددر ،كقّدَصو ،كحصنو ،هسفن يف امب كربخأ اذإ ،لجر
 هتبَرق ،ىمعلا نع كل الجو ،قحلاب كربخأ اذإ لجر ربخ مأ ؟ءاشي اع. هيف مكحي ،هّريمأو

 هئتحصنتساو هتبّرق "قدصو حصن اذإ لجر ربخ لب :لاق .هَنبستحاو هَتحصنتساو

 اذإ ،أنابج الجر تيأرو ،اومجل ل و اوجرسأ دق موق دنع نم كتئج :لاق .هتبستحاو

 .ادبأ ةعاطلا كيطعي هللاو هبَسحأ الف ،هتلزع نإو ،كل يفي نأ يرحلابف هجهن مل و هَتررقأ

 ةريسلاو يأرلا نسَح هيف لزي ملو ،هباحصأ يق هتبثأو ،هبستحاو جاجحلا هقدصف
 رايخلا حّبقف .نامع لهأ لالذتساب هرمأو ،بلهملا بل ةوادع ،نامُع ىلع هلمعتسا تح

 نم بّرقتي نأو هللا نب ديزي ةّيذأ كلذب دصقي ،نامُع لهأ نم ةيناميلا يق ةريسلا

 .جاجحلا توم دعب ،بلهملا نب ديزي هنم نكمت قح كلذك لزي مو .كلذب جاجحلا

 .هرمأب لتقف
 هتوخإو ديزي رمأ نم هربخأ اب ةرّبَس يبأ نب رايخلا هربخأ ان ،جاًجحلا نإ مث :لاق

 ناسارخ رمأ در دق تقولا كلذ يف ديلولا ناكو ،هحصنتساو ،جاّجحلا هقدصو

 فلختسي نأ هرمأو ،همدقتساو ،ديزي ىلإ هدهع ةخسن بتكف ،جاًّجحلا لإ اهتيالوو

 نأ هيلع راشأ ناك دقو ،بّلهملا نب ديزيل رذنلا نب نيصُح لاقف ،لّضفملا هعضوم ىلع

 ضةعاطلا مازتلاب هين بلهلا اياصو ةرثكل ،هنم لبقي ملف ،خلب ره ربعي نأو ،صحخشي ال

 :رذنملا نب نيصحلا هل لاقف
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 امدان ةرامإلا بولسم تحبصأف ێتبَّصَعف امزاح ارمأ كثرمأ

 الاس َجرتل يعادلاب انأ امو ةبابص كيلع ىيكابلاب انأ امف

 .طساوب جاجحلا ىلع مدق تح ،هداّوَقو هتيب لهأ نم ةعامج يف ،ديزي لبقأو :لاق

 رايخلا نأ ديزي فرعف .مجلُئ لو تحجرسأ كنأ ربخأ يلوسر نإ امأ :جاّجحلا هل لاقف

 .رايخلل هسفن ف اهرسف كلذ هيلإ ""٣)ىقر

 بهلا خب نم ذخأو .كلفكي نعي تيا :لاقف ،لاعب ديزي ذخأ جاّجحلا نإ مغ
 ةبيتق لإ بتكو ،لّضفملا لزع راظتنال مهسبح مث ،ةنيّيع ابأو كلملا دبعو ادايزو اك ردُم

 تح لضفملا لإ رس نأ هيلإ بتكف .ناسارخ ىلع هلمعب ،َّرلا ىلع وهو ،ملسم نب

 تنأ نوكت تح ،أدحأ كربخب ملعُت نأ كايإو ،راهنلاو ليللا رسو ،هيلع ضبقلا عقو

 .كربخ هيلع مداقلا

 .جاًجحلا لإ هب ثعب مث ،هيلع ضبقلا عقوأف ،لّضفملا ىلع لخد قح ةبيتق راسف

 يب نم هدي ي نم لإو ديزي لإ ثعبو بلهلا يب نم ركت جاجحلا دنع لصحت اًملف

 يهر ،مقاوصأ دنه تعمسف .باذعلا مهيلع طسبو ،“"`هادأتساو ،مهسبحف كهلا

 هلتقت نأ اهنم فاخ ظجاّجحلا اهعمس املف .تخرصف ،جاجحلا دنع بلهملا تنب

 هل لاقف .جاجحلا همتشي اهيدي نب ميقأف ،هدويق يق هب ءيجف ديزي لإ أموي ثعبو

 حلصأ :ديزي لاقف ؟لوقت نأ ىسع امو ،كل تنذأ دق :لاق ؟مالكلا يي يل نذأتأ :ديزي

 يدي ىلعو ،نينمؤلا ريمأ نمو للا نم ًآلإ انيلع هللا معنأ اّم ائيش فرعن ام يمألا لا

 لوخدلا ف انيلع لهسي نأ ريمألا ىأر ناف .ةريشع انلو ،هاج انلو ،لاومأ انلو ريمألا

 نأ جاجحلا رمأف .اتم بلط ام ريمألا لإ عفدن نأ وجرنف كانلاجر هوجوو ،انتريشعل

 .مهيلع لوخدلا دارأ نل لوخدلاب نذؤي

 .نكي مل امب هربخأ :هيلإ ىقر )٣٥(
 .لاومألا ءادأ مهنم بلط :مهادأتسا )٣٦)
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 امب ديزي ىلع راشأ ناك نإف ،رذنملا نب نيصحلا ْلَس نأ ةبيتق لإ جاجحلا بتك مث

 :تلق كنأ كنع سانلا لاق امف :لاق .ركنأف .هلأسف .هقنع برضاف انغلب

 امدان ةرامإلا بولسم تحبصأف تيَصعف امزاح ارمأ كترمأ

 هترمأو ،لاومألا نم هدنع ناك ام لمحي نأ هيلع ترشأ دقو ،هل تلق اغإ :لاق

 :تلقف ،جاجحلا لإ ريسلاب

 امدان ةرامإلا بولسم تحبصأف تيصَعف امزاح ارمأ كترمأ

 امقافتُم هرمأ ىقلت كنإف هَئيصع دق نأ جاّجحلا غلبي نإف

 لإ كلذ ىلع اولازي ملف .لاومألا نودؤي مهو ،نحّسلا يف هتوخإو ديزي ماقأف :لاق

 نم ةليحلاب هنم اوجرخو ،نجسلا نم اوللست تح هتوخإو هسفنل ديزي لاتحا نأ

 نم اهوبكرف ،ليخلا مهف تثّيه دقو ،سانلا نم دحأ الو ناًّجَّسلا مم رعشي ال ثيح

 اودرو تح نفسلا يف اوقرف ، ةلجلا يف طساو لمع رخآ اوغلب تح اهوضك رو مهتقو

 تح اهوبكرف مهيلإ اه ثعبو ،لبإلاو باودلا مل تيه دقو ،اهولخدي مل و ،ةرصبلا
 نامثع هل لاقي دزألا نم لجرب اولزنو ،نيطسلفب اليل كلملا دبع نب ناميلس ىلع اومدق

 يدزألا لجرلا ناميلس رمأف .مهربخب ناميلس لل اولسرأ مث .هدنع اوماقأف نصحلا نب
 ديلولا ىلإ ثعب مث .مهراجأو مهمركأف هراد مهنلب قح ممم لبقأف .هراد مهغلبي نأ

 .ناميلس راوج ديلولا زاجأف .مهراجأ دق هنأو ،مهربخ هربخي

 ةعاضإو لاَّمُملل ةدّسفَم بلهملا خب كرت نإ ديلولا لإ بتك كلذ جاًّجحلا غلب املف

 بهللا ب ريغ هب بهذ ام يرمعلف ةلع كلذ َنذختت ال :ديلولا هيلإ بتكف .لاملل

 .ةفعاضُم فاعضأ رثكأ

 نم اهجرخأو ،لاومألا ةبلاطم نم مهيلع يقب ناك ام مهنع نمض ناميلس نإ

 .بلهلا ب نع اهمرغو ،ةيناطحقلا نم ،ماشلا لهأ تايطعأ

 ةنس ، ناضمر رهش نم نيقب لايل عبرأل ةعمجلا ةليل فسوي نب جاّجحلا تام مث

 .ةنس نيرشع قارعلا ىلع هترامإ تناكو .نيعستو سمخ

 نب ديلولا هرقأف يعشاجلا ةربتس يبأ نب رايخلا ءجاًجحلا تام موي ،نامُع ىلع ناكو
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 يبأ نب ديزي ثعبف .قارعلا جارخ ىلع ملسُم يبأ نب ديزي رقأو ،نامُع ىلع كلملا دبع

 .اتاقدص ءافيتسال ،نامُع لإ نادمحلا ئناه نب فيس ملسم

 ةتس ةنس ،ةرخآلا ىدامج نم فصتّلل تبسلا موي كلملا دبع نب ديلولا تام مث

 ،نامُع ىلع اوناك نيذلا لاملا لزعف .كلملا دبع نب ناميلس فلختساو ،نيعستو

 لاَمُع نوكي نأ ىأر هنإ مث .يثيللا سيق نب نمحرلا دبع نب حلاص اهيلع لمعتساو
 ايفوتسمو افرشم سيق نب نمحرلا دبع نب حلاص نوكي نأو هيلع اوناك ام ىلع نامع

 .كلذ لعفف ،مهيلع

 قارعلا هالوو ،هنأش نم عفرو همركأف ،بلهما نب ديزي [هيلإ] صحشأ من

 ،نامُع بلهلا نب دايز هاخأ بلهملا نب ديزي ىلوف .جاّجحلا ناكم هلعجو ،ناسارخو

 ،هسبحو ةربس يبأ نب رايخلا قاثيإب هرمأي نادملا ئناه نب فيس لإ بتكو

 .بلهلا نب دايز هيلع مدقي نأ لإ هب ظافتحالاو

 عترم درو ةدم دعب ناك اًملف .باذعلا رايخلا ىلع طسب نامُع لإ دايز مدق املف

 لتق نم أعترم نكب نأ هيف هرمأي هنم باتكب ،دايز هيخأ ىلع ،بّلهملا نب ديزي مالع

 كثعب نكلو ،ايباج كظعبأ ل نإ :دايز لإ بتكو لتقو كلذ نم هنكمف رايخلا

 . ارئاث

 بلهلا نب دايز رمأو ،ناواكرب ةريزج لإ ةنييع نب لاهنملا بلهملا نب ديزي ثعبو

 كلملا دبع نب ناميلس نإ مث .ةرصبلا ىلإ لاهنملا مههَجوي نأو نامع لهأل ضرفي نأ

 هصاوخ رئاس ىلع همدقو ،هردقو هرمأ نم عفرو .بلهلا نب ديزي ةبع هسفن ف ترثأ

 راس تح كهلا نب ديزي رمأ نم غلبف .رمألا ريبدتو ،ليخلا ةّنعأ هكلمو هلمعو

 برعلا ديدانص هتدصقف ،لاملا لذبو هته ولع دازو ،ناجرج حتفو ،ركاسعلاب

 .رثكأو ىطعأف ،اهؤارعشو

 :رشع يا نبا وهو ،ديزي نب دم هنبا شويملا ةدايقو ناسارخ ىلع ىلو هلإ م
 :تيمكلا لوقي كلذ يفو ،ةنس

 لاغشإ يف كاذ نع هادلو ةَمح ةرشع عضبل شويجلا داق

 لاطبألا ةروسو كوللا ممه هب امَسو مهُئاَسه ممم تدعق
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 :ضيب نب "ةزمح لوقي هيفو

 بيشألا دسلا غلبي ام ك ينس نم تضم رشعل تغلب

 ف

 "اوبعلي نأ كتادل مهو رومألا ماسج اهيف كُمَهف

 تلفأو ،مهكلم ةأرما ذخأو .مهديع موي يف موقلاو ،۔"“مليلا دلخم حتفف

 .مهلاومأ تويب يف امو بهلا مهمانصأب اهادتفاف ،كللا

 ناميلس رضح اذإف ،هبيغم ي كلملا دبع نب ناميلس ريرس ىلع سلجي ديزي ناكو

 هيف ملع ال سانلا عيمج رمأ ناك هيلإو ،هناكم ىلإ داع ضهُه اذإف .هنيعي نع ديزي سلج

 ناكو ،هل برعلا ةّبغو هسأبو هتعاجشب هتفرعمل ليخلا ةَّعأ هكلمو ةسايسلاو ةيافكلا نم

 زيزعلا دبع نب رمع هدعب فلخّتساو ،كلملا دبع نب ناميلس تام نأ ىلإ كلذ ىلع هعم

 ةاطرأ نب يدَع قارعلا ىلع لمعتساو ،قارعلا نع بلهملا نب ديزي لزعف ،ناورم نب

 .يرازفلا

 امركم ،نامُع ىلع بلهملا نب ديزي هيخأ ةهج نم ألماع بلهملا نب دايز ناكو

 ةاطرأ نب يدع زيزعلا دبع نب رمع لوو ،كلما دبع نب ناميلس تام نأ لإ ،ةيناميلل

 ى ةريسلا اوؤاسأف المع نامُع ىلع ةاطرأ نب يدع لمعتساف ،قارعلا ىلع يرازفلا

 .نامع لهأ نم ةيناميلا يئارهظ نيب ميقُم بلهملا نب دايزو كلذ لكو ،نامُع

 لمعتساو مملزع اهيف ةريسلا نامع ىلع هلامع تءاسأ امل زيزعلا دبع نب رمع نإو

 ،نامع لهأ دنع ةريسلا نسحأف ،يراصنألا ةحبص يأ نب هللا دبع نب رمع نامع ىلع

 بتكو ىدنجلا نم ةئامسمخ هعم ناك و) ،ممناقدص مهنًّمضف ،مهنم هوجولا ىلإ ثعبو

 لإ عطقنلاك ناك لحف رعاش يفنحلا ضيب نب ةزمحو ،فيرحت وهو ،ةَّرُم :لوصألا ف )٣٧(
 ٢٠٢/١٦. اغألا يف هرابخأو هتمجرتو ،ةرفص يبأ نبا بلهلا

 .مهرد فلأ ةئاع. اهنع دلخ هل رمأ دقو ٢٠٣/١٦، نياغألا يف اهمامتب تايبألا )٣٨(

 دالب بلهملا نب ديزي حتف دقو ،مسالا اذهب ةنيدم مجعلا دالب ف سيلو ،ميلا :لوصألا يف )٣٩(

 .مليدلا نع ةفرع ميلا ةملك لعلف ،مليدلا

 .موقلا :باوصلاو ،مقلا :لوصألا يف )٤٠(
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 بتكف «"(مقاقدص نامُع لهأ هوجو تس دقو مدنا لإ جاتحأ ال نإ :رمع ل
 رب ربلا نمو ارقب رقبلا نمو اش ءالا نمو لبإ لبإلا نم مهضئارف ذخ :رمع هيلإ

 يف هنرّيَصو ،يقنُع نم رمألا اذه تجرخأ دقو .قرو قرولا نمو ،أرمت رسكا نمو

 نمف ،مهيلع ضرعاو دنجلا لفقأو ،وجنت كلاخإ امو جناف ،كيلع للا دهشأو ،كقنُغ

 بوكر ىلع ههركت الو ،ةقدّصلا لبإ ،لبإلا ىلع هلح اف ارب لبإلا بوكر مهنم بحأ
 .لالا تيب نم مهيلع قفنأو نُفسلا ف هلمحاف نفسلا بحأ نمو .رحبلا

 لهأ نم دزألا عم أمركُم ،نامُع ىلع أيلاو يراصنألا هللا دبع نب رمع لزي ملف
 تام تح ،بعت الو دك ريغ نم مهبولق نم ةبيطب ;ممتاقّدَص مهنم يوتسي ،نامع

 .ام كنأشف كموق الب دالبلا هذه :بلهملا نب دايزل لاقف .زيزعلا دبع نب رمع
 .نامع نم ادئاع جرخو

 ام هرمأ نم ناكو ،بلهلا نب ديزي فلاخ تح ،نامعب بلهلا نب دايز لزي مل و

 .ناك

 نب كلملا دبع نب ديزي هدعب نم ةفالخلا يلو ،زيزعلا دبع نب رمع تام املف :لاق

 ةايح يف مهنيب تناك ةرفن ،بلهملا لآ رفنتساو ،بلهملا نب ديزي هيلع فلاخف ،ناورم

 قح ،برعلا بولق ليمتسي كلذ دنع بلهملا نب ديزي لبقأف .زيزعلا دبع نب رمع

 .هناسحإو هاياطع ةرثكل هبي مهنم عيمجلا ناكو .هتباجأ

 هئاول تحت برعلا لئابق تراسو ،كلملا دبع نب ديزي ىلع ماقو ،محلامتسا هنإ مث

 .ناورم ب بلغي نأ بلهملا نب ديزي عمط كلذ دنعف .اعوط

 :مهنم ،ماشلا لهأ نم ةيناميلا نم هعاطأ نمو ،ركاسعلا كلما دبع نب ديزي عمجو
 جحذَمو نوكسلاو ةدنك و ريمحو ةعاضق ءايحأو ةلماعو ماذجو مخلو ناّنسَعو بلك

 ركاسعلاب اوراسف ديزي نب سابعلاو كلملا دبع نب ةملسم هاخأ مهمامأ مدقو ،معثَخو

 .هتيب لهأو بلهملا نب ديزي نوديري

 .(ج) و (ب) يف وهو (أا) ف طقاس نيسوقلا نيبام )٤١(

 .مهاردلا :قرولا )٤٢(
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 :يبح لاق ،مهتبراخ مهلبق ام ىلإ ركاسعلاب هعم نمو ةملسم جورخ مهغلب املف

 ناورم نيبو اننيب لعجاو ،ناسارخ لإ انب ضما ،ريمألا اهيأ :ديزي هيخأل بلهملا نب
 .هنم لبقي ملف .قارعلا

 ب بلغي نأ برعلا هتدسَحو،ديزي ىلع سانلا فلتخاو ،ركاسعلا تلبقأ املف

 يف هدنع ناكو ،هتيب لهأو هتوخإ دنع فقوو لتقتساف ،ديزي كلذ غلبو ،ناورم

 لبابب رقملا ًموي ناعمجلا ىقنلا املف .ةّيرَضُلا نم مهريغو ميمت نب نم رفن هركسع
 لاتق لإ كلملا دبع نب ةملسُم عم ،ةيناميلا لئابق نم ،ماّشلا ركاسع تلبقأ دقو ،دادغب

 بئاتك لإ بلهلا نبا رظنف .رَضُم الو ةعيبر يب نم دحأ مهعم سيل ،بلهما يب
 ىرخأ تءاج مث .ةدنك :ليق ؟هذه ام :هباحصأل ديزي لاق ةبيتك تلبقأ املك ،ةفلؤم

 مث .ريمح :ليق ؟هذه ام :لاقف ،ىرخأ ةبيتك تلبقأ مث .مخل :لبقف ؟هذه ام :لاقف

 :ليق ؟هذه امو :لاقف ،ىرخألا تلبقأ مث .ناسغ :ليق ؟هذه ام :لاقف ،ىرخألا تلبقأ

 تءاجو ،جحذُم تءاج مث .ةعاضق :ليق ؟هذه امو :لاقف ىرخألا تلبقأ ش .نادمه

 تح ،مهتُميو نميلا لئابق ىلإ رظني لبقأو .نوكسلا تءاجو ،ةلماع تءاجو معثخ

 .هموقب ال "لتاقي يموقب ،ةملسُم هللا حبق :لاق مث .بئاتكلا ددع ًمتتسا

 لثم ري ل ًلاتق لتاقف ،بّلهملا نب بيبح هوخأ مدقتف ،لاتقلل هتيب لهأو مدقت م

 كلذ لعفف ،ىرخأ ةيحان نم جرخي مث ،مهيف بيغي تح ماشلا لهأ ىلع لمحي ناكف
 :لاقف ،كلذب ديزي ربخأف .لتق هلآ اوملعف ،لوجي هسرفب ًالإ سانلا عرب ملف كرام

 :تيبلا اذم لثم مث ماطسب يبأ دعب شيعلا يف يال
 مزتعا اذإ هنع باغ نس هّئديدَح ىضتنا اذإ يلابي ال تادًّجَت وخأ

 ،هسفنب دوجي وهو ،بيبح ىلع ،هتوخإ ضعب دلوو ،هدلو ضعب فقو هنإ لاقيو

 لاقف .فرعت الث ،هئفدو كسأر تعطق تم اذإ تح ،كيلع ُربْصأ مع يأ :هل لاقف

 :نولوقي ليتق ةكرعلا ف نودجي م اذإ ىشخأ نإف لعفت ال :قَمَر رخآب وهو هل
 :لاق مث ،امرشف ،كسم اهيف ةجفانب ذئنيح ديزي اعدف ،كلذب ديزي ربخأف .بره

 .ةبيط ةحئار يتم دجوي نأ بحأف ،لتقأ ةعاسلا
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 ٠الّتمتُم لوقي ًأشنأو هتكمأو هئفعضأف تمدقت دق ةلع هب تناك و ،لاتقلا لإ مدقتو

 :يبل . ث رخف ٥ 5 نإو امدق نوبالّعف ِ ٢ نإف

 “"انيرخآ ةلودو انايانم نكلو بُج انط نإ امف

 لهأ نإ .قالخألا مراكمو ،قابسلاو قبسلا باحصأو ،قارعلا لهأ اي :لاق مث

 مهو ،قاس ىلع اه اوماقو ،قادشألا اش ى"تييز دق ةمسد ةمقل مهفاوجأ يف ماشلا

 .مهوقيطأ م لإو سما دول اوسبلف © ءارلاب مكل اهبكرات رغ
 لْحَقلا هديب هلتق ىلوت يذلا ناكو .لتف تح ةرسيو ةنمي لتاقي لزي ملف مدقت م

 تنأ :هل لاقف ،ةملسُم ىلإ هسأرب ةلظنح ب ىلوم ،نامثع ىتأف .“"يبلكلا شايع نب

 نكي نإ :لاق .هبج لإ اعيرص يلكلا شاّيع نب لحقلا تيأر نكلو ،ال :لاق ؟هتلتق

 هانيأر ام انإف ،مُمَعيو لسْشَيلُف هب رم :هل ليقف ،سأرلا ةملسم فرعي مل و .هلتق وهف ،وه

 .فرُمف ،مّمُعو لسُكف ،هب رمأف .ةمامع الب طق

 نإف ،هتْج اوبلطا :مف لاق مث .ديزي سأر ريغ ممع سأر ري ل ،ديزي بقانم هذهو

 .نيتقصتلُم اهيلت يلاو هلجر مامإ تناك :ةديبع وبأ لاق .ةمالع هلج رب

 املف .هنع اومزهف ،ةّيرَضُل نم ةعامجو ،ميم ينب نم رقن بلهملا نب ديزي عم ناكو

 ،كاوحأ لتق دقف ،كسفنب جنأ : بلهملا نب دمحل ليقف ،سانلا مزغا بلهملا نب ديزي لتق

 .كنع سانلا مزهماو

 .لتق تقح لتاقف .ادبأ كُصالخو مكتعقو تناك فيك دحأ ێلأسي ال هللاو :لاقف

 .ةنيع تنقفو اديدش الاتق لتاقف ،هتوخإ توع. هل ملع الو ،لتاقي لضفلا يقبو

 لبقأف .ليبادنق لإ ،مهتيماح ىلع اوُضي نأ بلهملا لآ نم يقب نم يأر عمجأ دقو

 لتقت مالع :هل لاقف ،لتقتسيف ،ديزي توعب هربخ نأ هركو ،لّضفملا ىلإ كلملا دبع

 ام :لاق ؟لوقت ام :لضفملا هل لاقف ؟طساو لإ ريمألا زاحنا دقو ،ناّسغ ابأ اي ، كسفن

 .ةداعلاو ةدارإلاو ةيوطلا :بطلاو (ببط) ناسللا يف امهو يدارملا كيسُم نب ةورفل ناتيبلا )٤٣(

 .فيرحت وهو ،تباز :(أ) يفو .(ناسللا) .اهيلع دبلا جرخ :قادشألا تببز )٤٤(
 ٥٩٧/٦. يربطلا نم باوصلاو ،سابعلا نب لحفلا :لوصألا ف )٤٥(

- ٦٥٤ - 



 نم يقب نمو كلما دبعو لضفلا زاحخاف :لاق .قالطلاب هل فلَحو اقح الإ كل تلق

 اوقفئا ماشلا لهأو ةملسم نأل ،ماشلا لهأ محل جرفأ دقو . ًاطساو نوديري ،بلهلما لآ

 اوحّسفنا نإ اولاقو ،ماّشلا لهأ ێفي وأ ةكرعملا نوحربي ال بلهملا نب نأ مهنيب اميف

 صالخلا مكنم اوبلط بلهلا لآ متيأر نإ :مه لاقو ،كلذ ةملسم مهلأسو .مح اوجرفأ

 .مكلاجر اونفي تح نوتوب ال مهإف ،مهيلع اوقّيضُت الف

 دبع ىلع بضغو ،ةايحلا ىلع مدنف ،ديزي لتقب لضفملا ملع طساو نم اود املف
 دنع يرذع ام ،نبألا رخآ ىلإ نتحّضف ظكليو :هل لاقو ،همتشي هيلع لبقأف ظكللا

 ام ةملكب كملكأ ال كلاو مَرَج ال .روتوم مزهنم روعأ خيش لإ اورظن اذإ سانلا
 .تام تح هملك امو ،شع

 :ديزي لتقب ملع نح ،لّضفلا لاقو

 ديزي دعب ليخلا بوكر ي الو انقلاب ديدانُصلا لتق يف ريخ الو

 “`”[ديمُح نب عادو] عم اًّملف ،نيقثاو ليبادنق نوديري بلهلا لآ ىضمو :لاق

 .مههوجو يي بابلا قلغأ مهئيجم

 ةرشع يق ةرصبلا ىلإ يلكلا ميلس نب نمحرلا دبع كلملا دبع نب ةملسم ثعبو

 ناكو .بلهلا لآ رود مدهي نأ هرمأو ،يسيو لصأتسي نأ لتوق نإ هرمأو ،فالآ

 .يدسألا ريمُع نب ديزي نب رمع اهمده يلَو يذلا

 دلو الإ قبي لو مهنع سانلا قرفتو ،بلهملا لآ ىلإ ركاسعلا تجرخو :لاق
 اولتقي ال نأ مهرمأ ةملسم ناكو .ركاسعلا مهيلع ترثكو ،مهيلاوم ضعبو ،بلهلا

 ونب ورمعو ناورمو كلما دبعو دايزو كردُّمو لّضفملا مهنم لتقف ضلتاق نم لك لإ

 :لضفملا لوقي كلذ يفو ،بيبح نب دابعو دمح نب برح هينب ب نمو ،بلهلا
 بيضق نيترفشلا يضام لك ىلع سفنأب دوُجَن نأ آلإ دولا امو

 بيبح نورحلاو ديزي دعبو دمع لتق دعب شيع ريخ امو

 هثعب بلهملا نب ديزي ناكو ٦٠٢/٦، يربطلا نم ةرابعلا ام ميقتست ةفاضإ نيتفوقعملا نيبام )٤٦(

 .هيلع اومدق اذإ هلهأ حصاني نأ قيثاوملا هيلع ذخأو .ليبادنق ىلع ايلاو
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 (ا"بوُسكب ثداح دجملا سيلف ىدرل ةيشَح انقل فارطأ باه نمو

 بين ُمئاور تّنح ام كبقل افشلا ثروت ةدقَر الإ يه امو )4٨)

 ،كلملا دبع نب ديزي هيخأ لإ بلهلا لآ ىرسأب كلملا دبع نب ةملسم مدق :لاقو

 لاقف .مهيف مهراشتساف ،ماشلا لهأ هوجو نم هرضح نمو هداًرَقو هتيب لآ ديزي عمجف

 اذإ تخ باقّرلا برضف اورفك نيذلا ميقل اذإف :منلا لاق ،نينمؤملا ريمأ اي :ةملسم

 )٤٩(. /اهرازوأ برحلا هس ت ح ح ءادف اًمِإو ثعب ًاتَم اًمِإف َقاثَولا اوُدُشف مهومتَحْنأ

 قبي مل هنإف مهيلع ننماف ،مهتيقبب ,ب كرفظأو ،مهنم نكمأو ،مهَّتيغاوط هللا لتق دقو
 ضرألا ىلع ‘ رَذَت ال برا :اصلا دبعلا لاق :ديلولا نب ب سابعلا لاقف .هفات دحأ مهنم

 )٥٠(. رافك ًارجاف لإ اودلي الو كدابع اولض مهرَذَت نإ كنإ ارايد نيرفاكلا نم
 قبي مل تمو ،قارعلا ةفآ مهلف ادحأ مهنم يقبتست نأ نينمؤملا ريمأ اي يغبني ال لاو

 .ديعس يبأ يأر ال ،يأرلا وه كلاو اذه :ديزي لاق .اهَتنَضصَح دق تنك دحأ مهنم

 .اولتقي مهجارخإب رمأو

 ح ،لّوألاف لوألا لتق مث ،لتقف "هب ير ،بيبُح نب ديرد ىرسألا يف ناكو
 ام هللاو :امهدحأ لاق ،امهلتقب رمأ اًملف ۔نيَدَح اناكو هوخأو ديزي نب بلهلا يتب

 نب ءاجرو ةبقع نب ملس ديزي لاقف .تلتاق امو ،دَح ىلع َبحَو امو "تبنأ

 :ديزي لاقف .اتبني مل :ءاجر لاقو .اتبنأ دق :ملسُم :لاقف .اتبنأ له ارظناف اموق :ةوّيَح

 مكحلا لإ الإ كتمكاح ام ،ديزي اي ةللاو امأ :ديزيل بلهلا لاقف .امهقانعأ اوبرضا

 باوصلاو فيرحت كلذ لكو ،بوؤك (ج) يفو ،بوكس (ب) يقو ،بوذك :(أر ق )٤٧(
 .هتبثأام

 ،بان ج بينلاو .همزلتو هيلع فطعت يأ اهدلو مارت لا ةقانلا يهو :ةمئار ج مئاورلا )٤٨(

 .ةنسملا ةقانلا يهو

 )٤٩( ةيآلا ،دمحم ةروس ٤ .

 )٥٠( ناتيآلا حون ةروس ٢٦ و ٢٧.

 .هب ئدب :باوصلا لعلو ،لوصألا ي اذك )٥١(

 .(ناسللا) .تبنأ نم ىلع ماقي دحلاو ،هتناع رعش نابتساو قهار :مالغلا تبنأ )٥٢(
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 لا بهلا رظنف .امهقانعأ اوبرضا :ديزي لاقف .روج ال يذلا طسقلاب نايدلا لدعلا

 مألا نم كفيس حسما :هل لاقف ءامدلاب اخّطَلُم هسأر الع دقو ،فاّسلا فيس

 بلهملا رظنو ،هفيس حسمل فاّيَسلا ىوهأف .هل عرسأ هنإف ،كرَمأ نم نعلو هللا كحبق

 لا مكلتاق :ديزي لاقف ،هل رجاَّرلاك هيتفش ىلع َضعف ،تعمَد دق هنيع اذإف ،هيخأ لإ

 :كلذ يق بلهملا تنب ةمطاف تلاقف .التق مث ،مكعَحْشأ اع رابكو اراغص
 7 د و ١6٠إ . .

 دلاخ مأ اين۔ماوقلا لك موقلا مه مهؤامد جلفب تناح يذلا نإف

 دعاسب يو ملأ فك ريخ امو هب ىقي يذلا رهدلا دعاس مه
 5 . ّ ۔ , و م

 ")د واسألا ءامد حول ىلع اوقاست ")ةبرض دوسأ تقال ىرش دوسا

 تناكو ،اهتيب لهأ نم يقب نميف هلأست ديزي ىلإ بلهملا تنب دنه تمدقو :لاق

 ،اهبطخي ةملسُم اهيلإ ثعبف ، بلهملا لآ هيف لتق يذلا مويلا ةّيشع قارعلا نم اهقافاوم

 نكلو ،عرك. ؤفُك :هل تلاق ةلاسرلا اهغلب اًملف فايس هل لاقي لجر اهيلإ هلوسرو

 يسفن تباط ام حورلا مهيف داعأ ةملسم نأ ول هللاو ،نوخإ لتق دقو ةملسم ٠نمأيأ

 .القع ةملسمل نأ بسحأ تنك دقو ،هجّوزتب

 ،بلهملا ةنبا تقدص هللاو :لاقف .اهتلاقعب هربخأف ،ةملسم ىلإ لوسرلا قلطناف

 تنك :لاقف هباحصأ نم هرَضَح نَّم ىلع لبقأ مث .ةوفه الإ اهيلإ لاسرإ ناكامو

 .اعيمج مهئاسنو مهلاجر يق يه اذإف مهلاجر ي ةعاجشلا نأ بسحأ

 تيبلا ف (يذلا) نأ حجرأو .جلف نم ةبيرق يهو ،ةيرض امأ تحجرف ،ةيفخ :لوصألا يف )٥٣(
 ِ ةعامج نع ثدحتي وهو درفم يذلا نأل (لألا) نع ةفرع لوألا

 لوألا تيبلا بسن (أ) يو ،بلهما تنب ةمطاف لإ (ج) و (ب) يق ةثالثلا تايبألا تبسن )٥٤(
 امإو بلهلا تنب ةمطافل تسيل تايبألاو هها ركذ نودب اهريغ لإ نارخألا ناتيبلا بسن غ اهيلا

 .ةيرض ىمحو ةرصبلا نيب داو :جلفو ،ماشلا يف امنإو جلفب بلهملا ونب لتقي مل و ،ةليمر نب بهشألل

 ٢٦٩/٩. ناغألا ي بهشألا ةمجرتو .(جلف :توقاي مجعم رظنا)

 جاجحلا دنع لبق تناكو ،قارعلا نم لب ماشلا نم دنه دفت م و ،ماشلا نم :لوصألا ي )٥٥(

 .اهقلط ش فسوي نب
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 نب ديزي لعفب هيدي نيب اريص بلهلا لآ هلتق ف كلما دبع نب ديزي ىدتقا امإو

 نب ديزي لتق امك ،هتقو ف برعلا عأ تيب لهأ لتق هلأ ماشلا لهأ يرل ،ةيواعم
 ونب ىَّحَض :اولاقف لثملا نيتيبلا نيذه برعلا تبرضف ث هللا ين تيب لهأ ةيواعم

 .لبابب رَقَعلا موي ةءورملاب ناورم ونب ىَحَضو ءالبركب نيدلاب برح

 ديزي لتق موي رقملا مويو ،بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا لتق موي ءالبرك مويف

 .بلهلا لآو دمحو بيبحو

 :بلهملا نب ديزي يثري قدزرفلا لاقو

 رقَعلاب بيصأ ًلغألا دعب تعضو الو ىثنأ تلمح ال

 رصقلا سلج كدقفل الخو اهلك سلاجلا نم لامجلا بهذ

 ةململ هعاب ةنملا تنك
 ٥ م

 7 س

 رقفلا دراطو فاخن تثدح

 ة و ڵ 4 - َ ّ ٣
 رعذلا ىدل انعزفم كيلإو مهعيرفو انقارع لهأ ميعزو

 ديزي نع ميغ يب رارفب ه ريعي ظيميمللا قدزرفلل يئاطلا ميكح نب حاّمرطلا لاقو

 :لباب رقَع موي ،بلهللا نب

 لباب يقرش رقعلا مويب ترخف
 ل

 تلوو ميت هيف تنبَج دقو

 اطقلا نم ىدهأ مؤللا قرطب ميت

 هَحانج ُهُمَي ًاروفصُع نأ ولو

 ةلمن رهظ ىلع ثوغرب نأ ولو

 اهَعومُج ميمت اموي تعمج ولو

 ىرأ الو راهنلا هول ليللا ىرأ

 تّلَض مراكللا قرط تكلّس ولو
 ""تلظتسال اهلك ميغ لهأل
 تول ميم يفص ىلع ك
 تلقتسال ةلوقعم ةرذ ىلع

 تلج ميث نع يزاخلا ماظع

 يلا قدزرفلا هديصق نم ره اغإو قدزرفلا ةديصقل حاّمرطلا ةضيقن نم سيل تيبلا اذه )٦ ٥)

 :هلوق رهرو حاّمرطلا اك اجه

 ١٣٩. ص هناويد يف حاّمرطلا ةديصقو ١٣٥(، ص قدزرفلا ناويد :رظنا)
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 .اذه نم رثكأ رعشلاو
 نبا نم انيقل اذام :لوقي وهو ماشلا لهأ نم الجر كلملا دبع نب ةملسم عمسو

 ێعي "نورلا اذه اناتأ مث ،[كعشألا نب دمح نب نرلا دبع عي] ةدنك كئاح

 ُدَسَح الول (هللاو امأ ،كُمأ كتلكث تكسا ):ةملسم هل لاقف ،بّلهملا نب ديزي نولاب

 .هَريغ كتفيلخ ناك ام يلإ شيرق :عيرق يشمو هل برعلا

 عست نبا وهو ،““اةئامو نيتنلا ةنس لتقو .نيسمخو ثالث ةنس ديزي دلوم ناكو
 .ةنس نيعبرأو

 ناك ام مهرمأ نم ناكو ،مهعمج مزهناو ،هتيب لهأو بلهلا نب ديزي لتق اًملف :لاق

 امو ضنيرحبلاب اوزاتجاف ،بّلهملا نب دايز امو ،نامُع نوديري ،بّلهلا دلو ةّيقب ىضم

 ۔مكنفُس اوقرافُت ال ،موق اي :محل لاق ،بلهلا نب ديزيل ًالماع ،يدّعلا رزفلا نب مَزهم

 نوبرقتيو ،ساللا مكفطختي نأ ،اهنم مُّنجرخ نإ ،مكيلع فاخأ يلإف مكل ىقبأ اهاف

 ثكلا لوط ىلع ىوقَن ال اننكل ،لوقت اميف كشن ام :هل اولاقف .ناورم ب لإ مكب

 .رحبلا ف

 :مه لاقو مهعم نكّسو ،بلهلا نب دايز مهاوآف ،نامُع لإ اوهتنا تح ،اوضُم م
 نم هيلع نووقت الام مكءاج نإف ،نامُجب اوميقأف ،ًالام مكرثكأ نم يلأ مُفرع دق

 نوديري مهو مهعم بكرف .مكموق عم متنأ املإف ،رحّشلا دالب يل متلَعَو دونلا
 مهرمأ اولوو ،ناركُم ىلإ اولدع كلذ اوأر اًملف ،رحبلا نم ءاستلا عزجف ،ليبألا

 .بهلا نب لضفلا

 يف نصخش نمهلأ كلذو ،تارهاظ ،بلهلا تانب ،ةسيفنو ةمطافو دنه تناكو
 اذإف ،نامُع نمدق ح مهنعتتاف ،نامُع لإ قارعلا نم بلهملا لآ جورخ دعب ،رحبلا

 نيحالملا هب اودارأو ،نامع لهأ ىلع برعلا هقلطأ مث ،ةيسرافلاب نامع مسا ناك :نوزملا )٥٧(
 .ديصلل نفسلا بوكرو ةحالملا نوطاعتي اوناك نامع لهأ نأل (ناسللا)

 يربطلا) .ةئامو نيتنثا ةنس لتق بلهلا نب ديزيف ،ًاطخ وهو ،ةئامو نيثالث :لوصألا يف )٥٨(

 .هتافو دنع هنسو هدلوم خيرات نم حضاو اذهو ٦/ ٠(
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 ،كلملا دبع نب ةملسم نم نامأ هءاج تح ،نامُمب نمقأف ،ناركُم لإ اوعطق دق موقلا

 .ةرصبلا ىلإ نعجرف

 نم ناكو ،ةفوكلاب ملسُم يبأ رمأ رهظ تح ،نيددبتم بلهلا لآ لزي ملو :لاق

 نب ديعس ىلع ةرصبلاب بلهملا نب ديزي "نب ةيواعم نب نايفُس ماقف ،ناك ام هرمأ
 نأ نايفس دارأف .ةيواعم نب نايفُسل ربا اهيف لتق ةعقو امهنيب ناكو ةبيتق نبا "ملس

 رظن املف .مويلا لإ قيرلا برد كلذب يمس برد يق رانلاب ىمرو ،ةرصبلا قرحي

 .وعدي نم لإ ملسُم يبأ رمأ نم رهظي نأ لإ ،حلّصلاب مهنيب اوشّم كلذ لإ سانلا

 نب هللا دبع نب ىلع نب دمحم نب هللا دبع همساو ،حاّقَسلا سابعلا ابأ كلذ غلب املف

 :لاق .ةّيمأ نب كلُم دعب ،ساّبعلا نب نم كلَم نم لوأ وهو ،بلّطللا دبع نب سالا

 نم هعم نمو ةيواعم نب نايفس ةلواع نم ،ناك ام هغلب نيح حافسلا سابعلا وبأ بتكف

 ىلع هألوو ،هديعُي ةيواعم نب نايفسا ىلإ ،ساّبعلا يبأ نود هسفن هلذبو ،بلهلملا دلو

 .ةرصبلا

 ام ىلع نت :[ساّبعلا وبأ] هل لاقف ،نايفس هيلإ ىضم ،ساّعلا يبأ رمأ رهظ املف

 لاقف .ناورم ونب اهذخأ يلا يَدَج عايض ،نينمؤلا ريمأ اي :هل لاقف .انتلود نم ديرت

 .كلذ كل :هل

 فصن نايفسل تيطعأ كنإ ،نينمؤملا ريمأ اي :روصنملا رفعج وبأ هل لاق جرخ املف

 دقو ،هلام هعنعب ىرت امف :هل لاقف !لاومألا ىلإ تقولا اذه يف جاتع تنأو ،ةرصبلا

 نأ ىضري وه ،نينمؤلا ريمأ اي :هل لاق ؟انتلود بلط يف هنبا لتقو ،اننوُد هحور لذب
 .هارت ام لعفاف كلذب يضر نإ :هل لاق .عنقم كلذ يف هلو ،هرطاشت

 اذه يق جاتع نينمؤملا ريمأ نأ ملعتل كنإ ،نايفُّس اي :هل لاقو روصنلا هيلإ جرخف

 ،تقولا اذه يف كَدَج عايض فصن ذُخف هودع هللا كلهي نأ ىلإ ،لاومألا لإ تقولا

 نب نيطقي روصنملا رمأف ،هنم لبقف .يقب ام ذخأت مث ،انّودَعو هللا ودع هللا كلهي نأ لإ

 .ةرصبلاب ديزي عايض هَّرطاشيو هعم جرخي نأ ىسوم

 )٥٩( يربطلا نم باوصلاو ،ملسم نب ديعس :لوصألا يف ٦٣٩/٧ مزح نباو ٢٤٦.
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 .رانيد فالآ ةعبرأ موي لك يق ُهتلغ تناك هرطش نايفس ذخأ اًملف

 رهظ املف .ملسُم يبأ لإ اعدو ،ركسكب بلهملا نب ةصيبق نب متاح نب حور ماقو

 املف يريمحلا نب ديعسلا عم هب ثعبو ،"“دسسلا ىلع هدهعب هيلإ بتك سابعلا وبأ

 :لوقي أشنأ أ رعاش ناكو “`[ بلهلا نب بيبح نب] .ناميلس ىلع لخد

 [عطقنم انه مالكلا] |

 هدلو راشتناو دزألا نب رصن بسن
 نب أبس نب نالهك نب ديز نب كلام نب تَُت نب ثوَقلا نب دزألا نب رصن امأف

 كلام ناكو ،رصن نب كلام وهو الجر دلوف ،دوُه نب ناطحق نب بُرعَي نب بُجشي

 نم عافي لكب أران دقوي ناك يذلا وهو ،برعلا كولم داوجأ دحأ دزألا نب رصن نب
 ووذو فايضألاو دوفولا هران ىلإ دصقيل - ضرألا نم عفترا ام وه عافّيلاو - ضرألا

 لهانملا ىلع يشاوملاو ماعنألا كرتيو ،لهانملا ىلع لزانملا بيو ،تاقافلاو تاجاحلا

 ىلع هلو ،ماعنألاب نولكوملا هل رحني تح ربعي ل ليبس رباع نم لصو نم لكو
 .سانلا نم مهبختنا ءالكو لّهنم َلكب ةفايضلا

 :رصعلا كلذ ءارعش ضعب هيف لوقي يذلا وهو ،هرصع ق بأد كلذ ناكف

 رطق لكب موُكلا رحان اي رصن نب اي تاريخلا كلام اي

 رطَقلا ناكم كاودَّح ماق دق رسي وفيلَح سانلاف َتمد ام

 .أطخ وهو ،سراف ىلع :(ب) يفو .باوصلا وهو (ج) و (أ) يف اذك )٦٠(

 ضحافسلا سابعلا يبأ مايأ سراف ىلوت نمو دنسلا ىلوت نم نايب ف بارطضا لوصألا ف )٦١(

 .(ًار يف ام تدمتعاو

 - - ٦٦١



 ةءونش دزأ

 نب بعك نب نارْهَر نب هللا دبع نب ناثدع نب سود ونب :ةءوّتش دزأ لئابق نمف

 .دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا

 دزأ نم نإ لاقيو ضغلا :نآنشلاو ،مهنيب ناك نآنّشل ةءونش دزأ اومس املإو

 نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب رصن نب نامثع يب ةءوُتَش
 .دزألا نب رصن نب كلام

 نب هللا دبع نب - ورمع لاقيو - رماع همساو ،رماع ونب دزألا نب رصن لئابق نمو

 .دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك

 .دزألا نب رصن نب كلام نب ناعديًّم نب كلام نب ثراحلا همساو بسار :مهنمو

 .دزألا نب رصن لئابق نم ءالؤهف .جراوخلا بحاص ،يساَرلا بهو نب ةللا دبع :مهنم ناكو

 نب ناعديّمو ،كلام نب هللا دبع :رفن ةسمخ دلو دق دزألا نب رصن نب كلام ناكو

 مهو ،كلام نب ورمعو .نامُمب دحأ مهنم سيل ،زاجحلاب مهلك ناعديَّمو ،كلام

 نميلا كلم ،كلام نب كليوُمو ،زاجحلاب ليلق مهو ،كلام نب ةيواعمو ،زاجحلاب

 .لجرألاو يديألا عطق نم لوأ وهو اهلك

 كلام نب ناعديم

 كلامو ،ناعديم نب فوع :طهر ةثالث دزألا نب رصن نب كلام نب ناعديم دلوو

 ةسمخ ناعديم نب كلام دلوف ،“"ناعديم نب رمو ،ناعديم نب بهنُمو ،ناعديم نب

 .كلام ونب ،دارقو ،ةبهرو دبعو ،بسارو ،ةيواعم :مهو طهر

 بوث ع ديلاو ظعذيلا نم هقاقتشا ناعديمو - [ًجرْقُم] ناعديم نب فوع دلوو

 عمجلاو ،ناعدوم هنأك ،واو ءايلا هذه لصأف اذه نم ناك نإف ،هريغ هب عد ويف سبلت

 لعج عداوُم لاق نمو ءايلا نم هلصأ لعج عدايم لاق نمف ظعداوُم اولاقو .عدايم

 دعم بسن يفو .هدلو نم ةعبرأ ركذ هنكلو لاجر ةثالث دلو ناعديم نأ فنصملا ركذ )٦٢(

 .ةيواعمو أكلام كلام نب ناعديم دلو ٢٣٧/٢: نميلاو
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 .ٍ«0”لصألا واولاو ،نيزاوم ديري ،نيزايم لاق نم ةغل يف عدايملاو ،واولا نم هلصأ
 .هيقفلا دونكلا يبأ نب كلملا دبع طهر مهو ،""نامالَّس فوع نب جرفُم دلوف

 ںرماعو ،ليلُم :مهو طهر ةتس ناعديَم نب فوع نب جرفُم نب نامالّس دلوف

 .جرفُمو ،ناّمزو دعسو ،ببضعلا لاقيو ،بصَعلاو ،عّئرُمو

 عساو :جيرف سرفو ،هتعُسو اذإ اجرف هحرف ءيشلا تحرف نم لعفُم :جرفُمو

 .0©“ةوحُشلا

 لعاف :زجاحلاو ،هيلجر ىلع وزغي نم دحأ ناك ،فوع نب زجاح همساو ،جرفُمو

 ،زاجحلا تيّمُس هبو ،امقزجح دقف امهنيب تلصف نيئيش لكو ،موقلا نيب تزجح نم

 هالعأ نيب لصف هنأكف ،بوثب لجرلا زجتحي نأ :ةزّحُاو ،ةمامتو دن نيب تلصف اغأل

 ."اهلفسأو
 نب ورمع همس لب :لاقيو ،كلام نب كلام هو ،“"كلام نب ىرقلا : ناَمز ب نمف

 .ارش طبأت نم رعشأ وهو ،نيئادّعلا كاملا لاطبألا نم كلام نب ىرفنشلا ناكو .كلام

 ةأرما ،ىرفنُشلا ابأ نعي ،كلام جوزت :لاق تيكسلا نبا نع ساحقلا نبا ىورو

 ىلع ادعف ،““اليلج هموق نم الجر كلام عزانو .ىرفنشلا هل تدلوف ،مْهَف نب نم

 )٦٣( قاقتشالا ٤٩٠.

 :نارهز نب كلام نب جرفم دلوف ،أجرفم نارهز نب كلام دلو ٢٣٧/٢: نميلاو دعم بسن يل )٦٤(

 .نامالس

 )٦٥( قاقتشالا ٥١٤.

 )٦٦( قاقتشالا ٥١٤.

 ونب هترسأ ،دزألا نب ونلا نب رجحلا نب ساوألا نم ناك ىرفنشلا نأ ١٧٦/٢١ ناغألا ف )٦٧(

 يف ىرفنشلا ناكف ىرفنشلاب ةبابش رنب هتدفف مهف نم ًالجر نامالس ونب رسأ مث ،مهف نب ةبابش

 .مهيلإ بسنف ،جرفم نب نامالس نب
 ليلج وأ ادحاو أنطب تحت لا ةقانلا يهو ،ةليلج :اماوص لعلو لوصألا يف اذك )٦٨(

 .ع اتلا نم ةقانلا ىلع عضويام وهو ،لج ريغصت
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 اهنباب تلّمحت ىرفنشلا أ كلذ تأر اًملف .هرأثب هموق بلطي ملف .هلتقف كلام

 ،ىرفنشلا لاقف ،لولوت مهف يب اهموق راد لإ ةبراه تجرخف َيِص وهو ،ىرفنشلا
 :هلاق رعش لوأ هنإ لاقيو ،يص وهو

 عوزألاب هراكلا برب اهرهد الع دق نأ لولوُت
 . د

 عنشألا ثدح لإ ريصي ةطبغ يف شاع ئرما لكو

 ع ركلا ف سفنلاب رغث ةراغ اذ حربأ تمسقأف

 ،ىرفنشلا لاخ رش طبأت ناكو هقرافي الو ارش طبأت بحصي ىرفنشلا ناكو

 رذح نم :لوقيف .لتقت نأ رذحا ىب يأ :هل لوقت ىرفنشلا أ تناكو .هم اخأ

 .ردقم رمأ 7 “رّرَع هليلغ يفشي نأ دارأ نمو صق

 دماغب حّربف ،دماغ نم الجر هابأ لتق يذلا ناكو ،هموق ىلع ريغي لازي ال ناكو

 .مهيلع هتاراغ ةرثك نم امهف فاخأو

 .أموي هتنباب الخف ،هاعري همعن يف هلعجف ،هفرعي ال وهو هرسأ مهنم الجر نإ م

 هلتق ىلع اعمزُم اهوبأ هيلإ ءاجف ،اهيبأ لإ تبرهو ههجو تمطلف .اهلتقيل اهيلإ ىوهأف
 :لوقيو منرتي هعمسن

 اهنيجه ةاتفلا كلت تمطل اع ةعانش يموق نايتفلا ىتأ له الأ

 "اهئوُد ُرَصاقت تلظ اهتبسنو ن يسانَم ةاتفلا كلت تملع ولو

 .(ناسللا) .فيسلاو ناىىللاب رصنلا : ريزعتلا )٩ ٦)

 ةفلتخ ةياورب ،۔٥ ٥ ص ،رصان يلع قيقحت ، يدزألا ىرفنشلا رعش يف ناتيبلا ناذه درو )٧٠(

 :هيف تايبألا ةياورو ، نارخآ ناتيب امهدعبو

 اهَنيجه ةاتفلا فك تبرض اع ٌةَلض نامألاو يرعش تيل الأ

 اود رصاقت تلظ اهدلاوو يدلاو مايأ سوُسعق تملع ولو

 اهنيفرعت ول رارحألا ةنبا يأو بصنمو اتيب رجحلا رايخ نبا يأ

 اهنيج يم هجولا ضايب مؤت اهنيبو يب لوقلا ضعب تلق اذإ
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 دق :لاق .ىرفنشلا انأ :لاق ؟تنأ نم ،يخأ نباب :هل لاق هلوق اهوبأ عم إّملف

 ينولتقي نأ فاخأ ينأ الولو ،مهئادعأب مهبرح ىلع تنعتساو ،كموقب تحرب

 .هعم جرخو ،هتنبا هحكنأف .لجر ةئام مهنم تلتق كولتق نإ :هل لاقف .كتحكنأل

 عزجبا اه رهظي ال لعجف هتأرماو ىرفنشلا كلذ غلبف .اهابأ اولتقف كلذب هموق ملعف

 .ماظعلاو نورقلا نم “'هقاوفأ لعجيو ،اهشيريو اهيربيو لبلل عنصي هنأ ريغ ،اهيبأ ىلع

 :لوقي أشنأف ،يايإ كحكنأ موي يبأ نظ هللا بّيح دقل :هل تلاقف

 (")د؛ سلاف غّبرَي نيب اقيرط تكلس يكم نم كرُرْفَي الف دف نأك

 م

 "درب وأ نامالَس نم ءاسك يذ ىلع ةجاجع روث نأ عيعز يلإو

 : "هموقل لاق من
 ُلَي أل مكاوس موق لإ ينإف مكيطَّم رودص يتأ يب اوميقأ-١
 ““إحرأو اياطَّم تاّتطل تتُشر ريم ليلو تاجالب تّجدقف-٢

 “َرَمَُس ىللا فاح نملاهيفو ىذألا نم ميركلل ىأنم ضرألا قو ٣

 لّتعَي وهر ابهار وأ ابغار ىرَس ءىرم ىلع قيض ضرألا فام كرمعل ٤

 .اهقاوف :لوصألا ر .مهسلا نم رتولا عضوم وهو :قوف ج قاوفألا )١(

 .يكم :لوصألا نر ،يلت :يثكمت .كيبأ رأثب يذخأ بزتقا يأ ،رمألا بارتقا ىلع لدت ةغيص ،دف نأك )٢(

 .نيرحبلار نامع نيب ناعضرم :درسلاو غيري .فيحصت رهر

 )٣( يناغألا ةياور تبثأو ،درب ناكم دبلو ميعز ناكم مينز :لوصألا ةياور ١٩٣/٢١.

 ضعب ق اهتايبأ ةدعو ،برمعلا ةيمالب فرعتر ،نيلهاجلا راعشأ روهشم نم ةديصقلا هذه )٤(

 يف نيثحابلا ضعب كشو ،دحاو ريغ اهحرش دقو ،نوعبس ىرخأ رداصم يفو ،نوتسر ةينامن رداصلا

 «(ج) ةخسنلا خسان كلذكر ،اهنم ةراتخ اتايبأ (أا) خسان تبثأ دقر .ىرفنشلا ىلإ اهتبسن ةحص

 .ئراقلا ةدئافل ًايخوت هنم اهتابثإ ترثأف ،اهمامتب (ب) خسان اهتبثأو

 .دصقلاو ةجاحلا :ةيطلا .حضار رمألا يأ :رمقم ليللاو ،تردق :تّح )٥(

 .لزعم :لزعتم .ضغبلا :ىلقلا )٦(
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 ٌّسلَمَع ديِس ‘ نولعأ مكنود يلو ٥

 عئاش رسلا غدوتسم ال لهألا ُمه-٦
 ن اريغ لساب يب أ لكر ٧- ع . ه , ه. ل

 نكأ غ دازلا لإ يديألا تم ںإ٨ر-٨

 ايزاج سيل نم دقف ينافك ينإو-/٠

 عَيْشُم داؤف :باحصأ ةثالث ١

 اهنيزي نوتلا سللا نم فوتم-.٢

 اهنأك تنح مهسلا اهنع لز اذإ-٣

 هماوس يع فايهع. تسلو - ٤
.. , 

 هِرعب برُس ىمأ لبج الو ه
 هداؤف نأك قته قرخ ال ١٦,

 ل ةعس ةبرا د فلاخ `ل _ ٧ ١

 “لأيَج ءافرَعو لولم طقرأو

 ل ذحُ رج اع ين ابا ال و مهيدل

 أ سبأ دئارطلا ىلوأ ُئضَّرَع اذإ
 م ۔ و .۔إإا ف 3 ٠ً ّ 7 ٠

 لجع ١ م ورتلا عشج ا دا مهلجع اب

 ُ %. :-أ ا ا . وألا نا ك و ل

 , “ 3 ُ . َ‘ أ م
 للعتم هب رق ي `١ل و ىنسحب

 " [ ٥ 7 ا ّ ٣ . ل ا غ يبأو

 "رمحم و اهيلإ تطين دق ٌمئاصر

 1 وغتو ن رت ىلكث ةاَرَرُم

 , رو ُ - م . س ى

 "لهب يهو اهناقمس ةعدجم

 "لعفي فك هنأش ي اهعلاطث

 ٩١ ۔ ه .ر و ك - .ؤ

 “لفُسيو ولعي ءاكلا هب لظي
 و - ً . ًِ

 ,=< انهاد رودعيو حرري

 .محللا فيفخلا :لولهللا .ةيحلا ليقو رمنلا :طقرألا .فيفخلا :سلمعلا .بذلا :ديسلا )١(

 .عابضلا نم ىثنألا :لأيج .عبضلا :ءافرعلا

 .ةليوطلا :لطيعلا .سوقلا دارأ :ءارفصلا .لوقصم :تيلصإ .عاجشلا مادقلا:عيشملا )٢(

 .تقلع :تطين .هب عصريام :عئاصرلا .توصت يلا سوقلا يأ ،توصلا تاذ :فوته )٣(

 ءاذغلا ةئيس :ةعدب .ةيشاملا :ماوسلا .شطعت هتيشام لعجي يذلا رأ شطعلا عيرسلا :فايهللا )٤(

 .اهيلع رارصال يلا ةقانلا :لهاب ج لهلا .ةقانلا دلو :بقس ج نابقسلا .ناذآلا ةعطقللار

 .اهفرافيال هتأرما عم ميقملا :َبرملا .مألاو قلخلا ردكلا :ىلألا .مزاللا فيعضا :ابلا (در

 ةعرسو هنبج يق ميلظلا هبشي :قيه لجرو .هرارف ةعرسل ميلظلا :قيه .قمحا لهاجلا :قرخلا )٦(

 .روفصعلا نم ربكأ رئاط :ءاكّلل .هرارف

 .هرادر هتيب قرافيال يذلا :ةيرادلا .قلخلا دسافلا :فلاخا )٧(
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 هريخ نود هرش لب تسلر- ١٨

 تجتنا اذإ مالظلا رايحع. تسلو-٩

 يعانم ىق ال ثاوّصلا ُرعمألا اذإ-٠

 همأ ىتح عوجلا لاطي ميدأ-١٢

 هل ىري اليك ضرألا برت فتسأو-٢٢

 برشم فلي ماذلا بانتجا الولو٣

 ء و, ص
 يب ميتت ال ةَّرُم اسفن َنكلو-٤٦

 ترطن امك اياوحلا صملا ىلع يرأ د

 انغامك ديهز ثوقل ىلع ودغأو ٢٦

 ايناه ًسيَّرلا ضراعي ايواط ادغ-٧ . . ّ ب . و . .

 "لَرعأ جاتحا هتغُر ام اذإ فلأ

 "”“اجوَح ُءامهّي فيسلا لجولا ىدُه

 "أأ لفو خداق هنم رياطت

 لهذأف احنَّص ركذلا هنع برضأو
 م

 و

 ل وطس ةرسا لوطل ا نم َ ےلع

 ١ “إكأمو يدل ال ا هب شاعن

 و ۔ وم و

 7 تفن و را . . يرام ۔ ١ ويخ

 ““حطأ فتاتتلا هاداهت لزأ

 "إلِسُكَيو باعشلا بانذأب توخ
 ت ّ

 .عزفلا عيرسلا نهاولا زجاعلا :فلألا .هدنع ريخال يذلا :َلعلا )١(

 قذاحلا .ليلدلا :لحولا .تدصق :تحتا ۔مالظلا ميخ اذإ محتيال :مالظلا رايحع. تسل )٢)

 الو اهب ىدتهي ال ةزافملا :لحوهلا .اهكلاس ميهي ةزافما :امهيلا .قيرطلا ريغ ىلع ذخألا :فيسعلا

 .اهب ملاعم

 .رسكلا :للفلا .فخلا مدقم :مسنملا .ةظيلغلا ةنزخلا ضرألا :ءارعملاو رعمألا )٣(

 .راقتحالاو بيعلا :ماذلا ) ( ٤

 :يرالما .ةّيوَح :ايتدحاو ءاعمألاو نيراصملا :اياوحلا .اعوح ماعطلا نم نطبلا ولخ :صمخلا (د)

 .اديدش لتف لتفت :راغت .كلئاخلا

 .دامرلا نولك هنول :لحطأ .ةزافملا :ةفونت ج قكانتلا .بئذلا :لزألا )٦(

 .ةميقتسم ريغ يهو بئذلا ةبشم نالسعلا :لسعي .عرسي :توخي .اعئاح :أيواط )٧(
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 هّمأ ثيح نم توقلا هاول اًملف٨

 اهنأك هوجولا بيش ةللهُس-٩

 توعراو دعب ىوعرا مث تكشو اكش-٤٣

 اهلكو تارداب تءافو ءافو- ٥ ٣

 د 7 - ٤

 امدعب رثكلا اطقلا يرآسأ برشتو٦

 تلدسأو انردتباو ت مهو تممح-٧٣

 هرقْعل وبكت يهو اهنع تيلوف ٢٣٨-

 5 بخن ٣ الظن هتباجأف اعد

 لخلتت رساي يدياب حادق 0٠, - 7 ص 1 ُ -

  = .م 7 . م
 “أّسَعُم ماس َنهاسرأ ضيباحع

 ء

 ه ۔ ٨2 د , س ه _ دإ
 'لسبو تاخاك ےصعل ا ف ومس

 “إاكث ءايلع قوف خون هاّنإو

 “ برم هتّرَعو اهاّرَع ليمارَم

 لمأ وكتلا عفني م نإ ٢ صالو

 "ليحُم ماكب ات كن ىلع
 “لصلصتت اهانحأ ،ابَرق ترس

 س ل -
 د و

 ليمت طر اذف يم رشو
ّ 

` 

 م

 7, = ُنوقذ اهنم هرشابي

 .محللا ليلقلا لوزهما :لحان ج لغ .هابشأ :رئاظن )١(

 مايس يهو ،حادقلاب براضلا :رسايلا .ناولألا تاريغتم :هوجولا بيش .موحللا ةففخم :ةللهم )٢(

 رسيم . ٨

 ناديع :ضيباخا .لحنلا ةعامج :ربدلا .عارسالا ىلع لمح :ثحثح .لحنلا سيئر :مرشخلا )٣(

 .لحنلا راتشم اهلمعتسي

 .هرحرلا ةهيرك :لسب .مفلا عسارلا :هرفأ ح هوفلا .قادشألا ةعسارلا :ةترهلملا ) ( ٤

 .عفترملا ناكملا :ءايلعلا .حئاونلا ءاسنلا :حونلا .ةعساولا ضرألا :حاربلا )٥(

 .دازلا دقاف :لمرم ج ليمارم .هب تسنأ :هب تستبا )٦(

 .ةلجعلا :ظكنلا )٧(

 ءاملا دررر : برتلا ۔اطتلا نم برض يردكلاو ريغلا :ردكلا .بارشلا 7 :رؤس ح رآسألا (٨)

 .ايعالضأ :اهؤانحأ . ًالِل

 .اهأمظ يرتل ضوحلا ىلع اطقلا طقاست فصي .همدقم رأ ضرحلا رخؤم :رقعلا )
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 هلوحو تزجح اهاعَّو نأك-٩

 اهّمضف هيلإ ىتّش نم نيفاوت-٤ .

 اهنأك تّرم مث ًاشاشغ تّضف- ٤١

 اهشارتفا دنع ضرألا هجو فلآو- ٢

 هصوصن نأك ضوح لدعأو ٣

ُّ 

 لطسق مأ ىرفنَّشلاب ستتبت نإف-٤ ٤

 همح نرسايت تايانج ُديرط- ٥ ٤

 اهنويع ىظقُي مان ام اذإ مانت ٤٦

 هدوت لازتام مومُه فلإو-٧٤

 اهلإ مث اهتردصأ تدرو اذإ- ٨

 أيحاض لسرلا ةبنباك يَرَت امإف ٩

 هَرَب باتحبأ ربصلا ومل ينإف- ٥

 "لزن لئابقلا ىلفُس نم ٌميماضأ

 ““إَهَْس ميراصألا ًداوذأ عض امك

 "”لِفجُم ةظاحأ نم بكر رجفلا عم

 "“إ حق ر سانَس هيبنت ًادهأب

 "لم يهف بعال اهاحَد باعك

 الوط صا لبق ىرفنّشلاب تلطبتغا ال

 "لوأَمُحابيێألهترتع

 "فلغت هعرركُس لإ ًألثاثج
 "رقنأ يه وأ عبرلا ىَمُحك أدايع

 لَع نمو رتيَحت نم يتأتف بوشت

 © تنأ الو ىفحأ ةقر ىلع

 "لقنأ مزحلاو عَّْسلا بلق لثم ىلع

 .تاعامج :ميماضا .هاتيحان :هاتزجح .اهتارصا :اهاعو ) ( ١

 .لبالا نم ةعطقلا :ةمرص ج ميراصألا .لبإلا نم رشعلا ثالثلا نيبام :دوذ ج دا وذ ا )٢(

 .عرسم :لفج .نميلا نم ةليبق : :ةظاحأ .ًاعازس :ًاشاشغ :ءاملا برش :بعلا (٣)

 .ةسباي :لحف .رهظلا راقف فررح :نسانسلا .تباثلا ديدشلا :ًادهألا )٤(

 .ماظعلا لصاوف :صوصفلا .محللا ليلقلا :ضوحنللا (٥)

 .اهيف روثي - لطسقلا وهو - رابغلا نأل ، برحلا :لطسق مأ )٦(

 .هتثجر همحل :هتريقع .اهومساقت اذإ روزجلا موقلا رسي نم ذوخأم ،نمساقت :نرسايت )٧(

 .ههوركم ًاسامتلا نومانيال ىنج اع. هنوبلطي نيذلا نأ ديري .ًاعارس :اثاثح )٨(

 ق هدراعت مث هعدت مل اتفر مومحلا يتأت قلا :عبرلا ىمح ) ( ٩

 .سمشلل ازراب :ًايحاض .ةيحلا :لمرلا ةنبا )١٠(

 .عبضلا نم بثذلا دلو :عمسلا .بايثلا :زبلا )١١(
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 .عبارلا مويلا



 ابنإو ىنغأو نايحأ ُمدعأو- ٥١

 فثكم ةلخ نم غزَح الف-٢٥

 ىرأ الو يملج ُلاهجألا يمدزت الو ٥٣

 اهُبَر سوقلا يلطصُ سحن ةليلو-٥ ٤

 بحصو شف شطُغ لع سع ه

 ةدلإ تمنيأو أناوسن ُتمّتآف ٥٦

 اسلاج ءاصيمغلاب ينع-حبصأو- 0٧

 انلك ليلب تَّره دقل :اولاقف ٨

 تبَوَه مل ةأبأ آلإ كت ملف

 قراط حَربأل نح نم كي نإف-٦.

 هبأول بوذي ىرعشلا نم مويو-١٦

 لدبتلا ةدشلا وذ ىنێلا لاني

 نز 973 نفل اتح حرس الو

 تإ غأ ليواقألا باقعأب الوؤَس

 ) ,7 اهب يالل ١ هشطفأو

 “لكفأر ر حَوو ز يزرإو راعش

 فإ ليللاو تأدبأ امك تدعو

 "لأسي رخآو لوؤسم ناقيرف

 "شرف سع مأ رع بنذأ انف
 «“ث)دجأ عير مأ عير ةاطق : انلتن

 لعفت سنإلا اهك ام ًاسنإ كي نأو

 0 م متت مت هلئاضىر ل هيع افأ

 نوصيال يذلا :لذبتلا .(نابلللا) .يأرلار مزحلا وذ :ةدعبلا رذو ،ةديعبلا ضرألا :ةدعلا )١(

 .رقفلاو ةجاحلا :ةلخلا )٢(

 .ةميمنلا بكترأو ثيدحلا لقنأ :لغأ )٣(

 .لصنلا ضيرعلا ريصقلا مهسلا :عطق ج عطقألا .هدرب ةدشل اهب ئفدتسي :سوقلا يلطصي )٤(

 .درجلا :زيزرالا .عوجلا ةدش :راعسلا .رطملا :شفغبلا .ةملظلا :شطغلا .نعطلا :سعدلا )٥(

 .ةدعرلا :لكفألا .فوخلا ةدش :رحرلا

 .ةملظلا ديدش :ليلأ .لافطألا :ةدلإلا .تلمرأ :تمأ )٦(

 .عضوم :ء اصيمفلا (٧)

 .عبضلا دلو :لعرفلا .اليل فاط :َسع .تحبن :تّره )٨(

 .رقصلا :لدحألا .تمانر تنكس :تموه .ترصلا :ةأبنلا )٩(

 ةدش :ءاضمرلا .هباعل :هباول .رلا ةدش يف هعولطر ءازوجلا دعب علطي بكوك :ىرعشلا )١٠(

 .لمرلا ىلع سمشلا
- ٠ ٦٧ 

ةو ةدنر ،ةرحامحلا ن رخلا



 هنوُد َنِك الو يهجو هل تبصن-٢٦

 تريط ميرلا هل تبه اذإ رفاضو٣٢٦

 هدهع لفلاو هلا سَع.ديعب-٤٦

 هتعطق رفق سرتلا رهظك قرَخر-٦د

 اينوس هارخأب هالوأ ےتتخلأو--٦

 اهنأك لوح ُمْحصل يرارألا ورت ١٧

 نأك يلوح لاصآلاب ندكريو-٨٦

 6٠١ اضرلا َىمحتأل أ 7 ١ عس 5 ١

 » ا رتم هناطعأ نم دئالل

 ”لوحُم لسغلا نم فاع ع هل

 ٠ لمعب سبيل هرهظ نيتلماعب

 ج ء ٤ِ
 لشم ا و ار ١ رم يعفا هن ىلع

 ““إأ بذلا اللا رهيلع ىراذع

 '"“إقعأ حيكلا يحتني ىفدأ مصلا نم

 نب ورمعو ارش طبأت ناكو .رارم مهيف لتقو مهيف وزغلا رثكأف ،هموق ازغ هنإ مث

 لتق يف ىرفنشلا لاقو .هلاخ رأثب ذخأو ،مهنم لتقف ،ليذُه ىرفنشلا ازغف .هعم قارب

 لاتف ،أَرش طبأت وهو ،ىرفنَّسلا لاخ ىلع تدع نبح ،ليذُه نم لتق نم هلتقو ،هلاخ

 :هلاخ لتق ف ىرفنشلا

 قرخب ليذه نم تيلص -
 ام اذإ ىتح ةدعلا دروي ٢

 . ح ے
 ١ ولمي ىتح رشلا لمي ال

 فَعهنام ناك تله
 لحت تلأاب يألبر امارح تناكو رمخلا تلح ٣- غ - َ د ً َ

 . ۔۔
 لخل لاخ دعب يمسج نا ررمع نب داوس اي اهينتس اف ٤

 .قزمملا :لبعرلا .دوربلا نم برض :يمعتألا .زتسلا :نكلا )١(

 .هرعش فصي ،ليرطلا :قاضلا(٢)

 .لوحلا هيلع لاح :لوع .هرعش فصي ،خسرلا :سبعلا )٣(

 .عطقيو كلسي :لمعي . هالجر يأ :ناتلماعلا .حايرلا اهيف قرحنت ةعساولا ضرألا :قرخلا )٤(

 .رجألا وهو محصأ ج :محصلا .يربلا سيتلا ىثنأ :ةيررأ ج يرارألا (د)

 فرح :حيكلا .هرهظ ىلع هانرق ليي يذلا :ىفدألا .لعولا :مصعأ ج مصعلا .نتيي :ندكري )٦(

 .فلخا لإ هانرق ىنحا يذلا :لقعألا .لبجلا

- ٦٧١ 



 ّ س .

 لذ م ر اعو يزح ا هبتع اليذُم فتح ساك انحَّصف ٥

 "لير مهيام ن يشي اشم ميهن يرطلا ذفن-٦ 2
 "اولقتساف مهروف نم اوعشقأ تّرحتسا اّملف سمشلا علطم ١-

 "إهتسي ام بئذلا ىرتو لبذُه ىلتقل عبضلا كحضت ٨-

 وه لبقأف ، "يدماغلا رباج نب ديسأ هب رذنف هموق يف وزغلا رثكأ ىرفنشلا نإ مث

 “}[نوبقرتي] ،ىرفنَّضلا لمأل ادروم ناك ءام بيلق لإ اوهتنا ىتح ،نورجي هل نانبار

 ليللا ق ىرفنشلا لبقأف .هل اودصرف ،بيلقلا ىلع نمكم ي اوؤبتخاف ،هايإ هدورو

 مادقإلا نم باهو ،سًّجوت ، "”ةيثزلا نم برقر ،قيضلا لخد اّملف .دورولا ديرب

 لاقف .ءاج ثيح نم أعجار ىلو مث۔ًأمظ نم يب امو ، “"ةئيبًرلا اهنأ مكارأ ينإ :لاقو

 سَلَح هنكلو ،امكري ل :امهوبأ لاقف .عجرف ثيبخلا انآر انابأ اي :امهيبأل نامالغلا

 .اتكساو اتبثاف ،ننظتو

 يرصبلاب دارملاوا ،ذفن :اهنأ ترهظتساف ،ةرابعلا هذف ىنعم الو ، يرصبلا اذكو :لوصألا ف )١(

 .عردلا وأ ستلا يهو ةريصبلا هيف امإو ،ةلالدلا هذه ىلع بوعلا ناسل صني ل و مهسلا

 .اولغترا :اولقتسا ۔اوقرتفاو اوبهذ :اوعشقأ )٢(
 ةليبق نم هرأثب هذخأو ارش طبأت هلاخ لتقم ىرفنشلا اهيف ركذي ةديصق نم تايبألا هذه )٣(

 َإَطبام هشد اليتتل علَس نود يذلا بعيثلاب نإ :افوأو ليذه

 اهيف درت ل نكلو ةدع رداصم يف ةديصقلا هذه تدرو دقو ،ليذه ب رايد يق لبح :لسر

 ،انيلإ لصي ل ةديصقلا هذم ردصم ىلع فنصلا دمنعا دقر ،عباسلار سداسلاو سماخلا تايبألا

 .ةثالثلا تايبألا هذه هينو

 .ينامالسلا رباج نب ديسأ ١٨١/٢١: يناغألا يف )٤(

 .قايسلا اهيضتقي ةفاضإ )٥(

 .(ناسللا) .دئاصلا اهيف رتتسي ةرفح :ةيبزلاو ،فيحصت وهو ،ةيرلا :لرصألا يف )٦(

 .مهبقار اذإ موقلا ابر نم :ةئيبرلا )٧(
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 هدي يو ،مثلتم وهو ، "ةينامي ةأرماب رم مث ،نآمظ هليلو هَّموي.[ىرفنشلا] ماقأف
 تناكو ،ماظعو نورق نم تناك اهقاوفأ نأل هتفرع لبنلا لإ ترظن املف هلل ضعب

 .ابئار هتتسف اهاقستساو ،ًاشطع دادزيل ،ًارو ًاطقأ هتمعطأف ،ىرّقلا ىعدتساف .ةفورعم

 عمطلا ديعب لبج ىلإ هل تأمرأو دعب ىلع كنم ءاملا :هل تلاقف .ًاشطع هدازف

 :اولاق ،هوفرعف لبن ةفص مه تفصوف ،اهموق تنأ ىلو املف .أاشطع هديزيو همّحوتي

 .ىرفنشلا ةفص هذه

 ال :يدماغلا رباج نب ديسأ مهبحاص ىإ موقلا لسرأف ،شطعلا ىرفنشلاب دتشاو

 .دري نأ دب الو كلوح لوجي ىرفنشلا نإف كناكم نم حرب

 ىلع اهتشو ،هيلعن ىدحإ علخ دقو ءالا ديري ليللاب لبقأف شطعلا هب دتشاو

 عمس . ايفاح ىرخألاب يشو هلعنب ضرألا برضي لعجو هيتأي مهس نم ةفاخم ،هبلق

 :امهوبأ لاقف .تطخ اذإ ضبقت عبضلا لجرلو .مضلا انابأ اي :الاقف ُهَسِح نامالغلا

 .انيلع سبلي ثيبخلا وه لب الك

 :لوقيو حيرلا قشنتسيو ألاخو انيع ،رظنلا دحي فقوف سجوت ىرفنشلا برق املف
 و
 ء

 رد اتلا اتل نم ام وي دب ١ رس اكلملا ف ت ولا حير سنلو ١

_ 
 . ء

 رب ١ وط مهس ر ١

. , | . , _ 6. 
 رث اجنلاو ةيبزلا ف هانبباو رتاب ةابشلا يضام وفهرمو

1 
٥ 
 ر

 . ة ّ
 رب اج نب دسا يسرر اايح

 "رداصب الو دراوب تسل رداغلا نب اي تلمأ ام تأطخأ

 عفر يداولا لفسأب ناك اذإ ىتح .روخصلا يدهديو كحضي ،اعجار صكن مث

 :لوقي وهو - هتوص عفر نعي - ينغي هتريقع

 يف اذه هصنب دري مل ربخلا اذهو ،قايسلا هيضتقيام تبثأف ،ةيناث هل ارئاث هل رم مث :لوصألا يي )١(

 .ظافلألا ضعب طبض يف داپتجالا نم يل رفم ال ناكف ،ىرفتشلا تمجرت قلا رداصلا

 .هعستمو يداولا طسو :ةرجُث ج رئاجثلا .بلص رجش وهو ،عبنلا نم ذختي مهسلا :ةعبنلا )٢(

 .(ناىللا)
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 باتيلا بيخانش تبس ولو يلابأالن لزألا عمسلا انأ
-. 

. . 
٠ 

٠6
٠ 

. 

 0 يبالط ينم رّصتي صمح ١ ش رحو ىب رح ي امن ا٦٦"ف

 :خيشلا لاتف ۔انب ضماف ،انيلإ دوعي نلو ،انتلفأف انآر هللاو ،انابأ اي :نامالغلا لاقف

 داعر . اتبثف .درعيس هلان كامكًمضوم اتا ،ظغادخر سدح ح هنم اذح امنإو امك ر ا

 7  و

 :لوقي وهو اردابم ردعي
 ۔ و, و

 ف رتس نم 7 فتخل لح م ا يملس را ذخ ١ لم يجح اص ابي

 ف ٥ ل إِذقلا برشلا ىدل ىشح ىللا ٢ ينفتح نأ ملعال ين ا

 هرخجب محدحا هامر جورخاب مح املف ،مونلا هآرو .برشي ءاملا ىلع مجح مث

 ،يلتلا ن هعم هرجف مهدح أ لج رب قلعت زفق مث ذ ببلتلا ث هردص أف ،هتماح ىلع

 ،&بيلتلا ي تطقسر ،ايعطتف ىرفنشلا لاش بربنتف ،رخآلا هيلإ ىمارتو .هلتقف

 ئطوف ،بيلتلا يف هعم رخف ،هدبك باصأف ،مهضعب اهب ىمرو اشوانتف ،اپعم طقسن

 :مهضعب لاقف ،ةيحان لك نم هيلع اوعمتجا مهنإ من .هتنُع َقدن هردص ىلع ىرفنشلا

 هراغ كرتيو ،كلذ ركشي هيلع ُم تنم .نا هڵلعلو امكنم لجر وه امناف ،هرتبتسا

 :اولاتف .يدي عطتب مكرأث متنخأ دق ،دزألا رشعم اي :لاتن مشوق عمسن . مكيلع

 ةلأ لك ددعب يعن :لاتف ؟انم تلتق ام ةرثك ىلع [[ءاوب] كدي عطق ي لحر ،كلبر

 يكرات رمغ مكنأ .لعأل ينإر مكنم لاجر رأث يندب ي مظعر ةبنصعو قرعو ونعر

 :لوقأ يذلا انأو ،ينم مكرأثب اوذخأت ل مث مكيلع تطلس هبر ،مكمؤلل

 "دشف رهظ يي نيلحألار لالا نم ايلاخ توملا هّكلي يلثم ثلي نمو
 (٤ا), ۔

 ن دعوم وهو نفلت يب ول ذ ي ١ 5 نبيصي لخ ذ ي أ ي رعش تلل ١ ا

 .ع رجا :صمخلا .لبجلا ي قيرطلا : ةبتع ج باتعلا .لبجلا ىلعأ :بوخنش ج بيخانشلا )١:

 ١١٦. ص ىرنننلا رعش )٢(

 .ىصحلا تاذ ةلغيلغلا ضرألار ةالفلا :دفدنلا )٣(

 .رأثلا :لحذلا )٤(
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 يش اشُخ ضعب هللا دبعل تيتس

 ِ . . : { ف . . ۔ و س
 عم ح فنا وذل يناو

 مكّمَع نباو ةرهج مك وخا اولاقو

 .,.. . | ے ,. , .

 هراشب متنكف الت يب أ متعض ١

 هتيرَع ىمحي ثيللاك اذنأ اهن

 ةبرَض َبْرايف يفك اومطقت نإف

 صكان - اولتقت ينرلتتت لاف

 عجار ريع ينإ ينولتقاف ١لا

 “"يدنهع.ًايدهُم أمازج تلنو

 دصرب تنك ثيح يرأث ينإو

 دسأ د تبأ لش ينرلتجان الا
 دَّدرَق نيب نم عانلا متيب تسلر

 دشرم نب ورمع لآ اي مكموق ىلع

 "دّشَصُم يقاثز يف ناع تنك نار

 دعرُم ريغ تباث يبلقو تبرض

 .&هدوسأ مُس اهراطقأ ىلع جنت

 “ادَّهْلُم ريخلا ىلع ماه مرب الو

 يدوب لذلا ىلع يطعأ الو مكيلإ

 مكنم رأث هلبق هل ناك نمف ،هسفن نم مكسيآ دق لجرلا نا :رباج نب ديسأ لاتن

٥ 3 3ً 

 .٠“۔ ١
. 

- 
 جرخ ًأف 6 هرلتق ىتح ةراجخاب هوخضرف ‘ مهّرتو دت ناك موق هلوت عمسن . هلتقيف

 :هيثري لاقف قارب نب رَرمع كلذ غلبف .بلف

 يدنيع. ًابرهم ًاماح تلنر

 .ىرفنشلا هلتقف مث ،ىرفنشلا يخأ لتقب ءاب يذلا رباج نب مازح وه مازح .برصأ هتيأرام تبأف

 ١٨٤/٢١(. يناغألا)

 َباردلا هلحت يذلا عتنلاك هل نأشال لحر يأ عاتب عتف :لاتير فأمكلا أدرأ :عقفلا )٢()

 .عضرم :ددرقر ۔(ناسللا) .ظلغ يي عافترار ةيحانلا نيبلاو ،ايلجرأب

 هب ىتأ رعاشلا نكلر ناكل اربخ ًابوستنم نوكي نأ ظفللا اذه تح ناكر .ريسألا :يناعلا )٣(

 .(دعصم) لظغل هلثمر رعشلا ةرورتل اعوفرم

 .ةبحلا :دوسألا .لاسا :جث )٤(

 .ليلذلا فعضلا :دهلللا )٥(

 شاشح ضعب لل ا دبعل تيعس :لرصألا ةيارر )١(
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 حئارو ماملا ُبرَص ىرفنشلا ىلع

 ابجلاب كس .وي لم ءازج كيلع

 ًادّتسصُم ًاعاَّضُم ًاروسأم لت نإف

 اكحاض سأرلا يق بيشلا كامر ىحر

 أتّت ناك نإ ءرما توم لجأو

 ىمح نإو هنع تروللا غ از غاز اذإ

 تكب دقن ءامإلا كنس تكحض نإف

 رجنعثُم ىلكلا ُ ريزع 6»طام ءالا

 ٨ _ . هفل روو
 رتاوبلا فويسلا كنم تفعَّر دقر

 رتاور لجخ اي ءادعالل كنإن م ح : .

 7 ه . م -{
 رضاح كدازو طوسبم كريخر

 رباص وهر هلتق اموي با الر

 ُ ءاصُم ر ي رك ر / هعم

 رئارخا ءاسنلا ناوعأل كيلع

 "“؛اص ّ `١ل ترص دق ام لثي لا ةرح نبا لك نأ يشأج نكسر

 طهر مهر ، "دعس نب ديعس س نب دعس دلوف س نب دعس :ناعديّس نب م دلرر
 م

 مأ جرزت رك ركلا وبأ ناكر .[{ .يمس نب ميسم )( ركلا يب أ مساو ه ( ركعلا يبا أ نب كيرش

 لل ١ لوسر اهيلع فلخ مل . اكيرش هل تدلون يو نب رماع ێب نم ةأرما ،&كيرش

 رلس

 .ة

 لوخد :ءيشلا راكتعار ردكلا لا عجار هلك هلصأو ،كابشأ نم قتشم ركًَعلاو

 ىلع سرافلا ًَرَكَعو .ةئاملا لإ نيسمخلا نيب ام :لبإلا نم ةرّكَعلاو .ضعب ي هضعب

 .لئاس :رجنعثم .اهلفسأ ةباحسلا ةيلكر ،ةيلك ج ىلكلا )١(

 .داح :هنع عاز )٢(

 هدررأ امر ،ةددعتم هلتتم ربخ تاياررو ،اهدعبامر ١٧٦/٢١ يناغألا ف ىرفنشلا رابخأ )٣(

 .يناغألا نيام ةفلاخملا ضعب فلاخي فنصلا

 :(ب) ير ،دعس نب ةَّرَب :(أ) يفف ،ةَّرُم نب دعس هدلر نم مسا ق فالتخا لوصألا نبب )٤(

 .ديعس :(ج) ِثر ،“سينخ ديعس
 يحان قيقحن) نميلار دعم بسن يق اذكر ،فاكلار نيعلا حتنب قاقتشالا يق دبرد نبا هطبض )٥(

 رسكر نيبلا حتفب .ركعلا ٢٣٧/٢: نميلار دعم بسن قتع مظعلا هطبضر ٠٨/٢ ٥(، نسح

 ۔فاكلا
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 ةميظعلا ةعطقلا :راكعملار .هملظ تطلتخا اذإ ،ليللا رَكَعار .اهيلع لمح اذإ ،ةبيتكلا

 .هنم انلع ام :ءيش لك ركَّعو .لبالا نم

 .0 )ركمو ارُكَعو اريُكُع برعلا تّمّس دقو

 نب بعك نب كلام نب ةعاجش :لاتيو دعس نب ةعاجش : اضيأ دعس دلور

 ممر ،دماغ يف ةعاجشر) :دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا

 . "”(ريثك ددع رصع

 -كلام نب بسار

 دزألا نب رصن نب كلام نب ناعديًس نب كلام نب ثراحلا هعساو بسار اّمأو

 ضنارريللا موي مهسيئر ناك ،جراوخلا بحاص ،يساّرلا بحو نب هلل ا دبع :مهنمف

 :كلذ رهظي الو رسلا ق جراوخلا فصي هعمس نيح ،قرزألا نب عفانل لئاقلا وهو

 "بركلا نم ةاجنلا كيقكب لانت اثلإ موكلا هب ىكي ال كناسل

 برح ێب يوغ يزخ نأ هلل ىسع دهتجاو هلل ا اوبراح اسانأ دهاجن

 لسرأ ان يذلا وهو ،برحلا ف مادقإو ةأرجو ناسلر يأرو مهف اذ هللا دبع ناكر

 يق ،ةعصعصل بطاخلا وه ناك ،جراوخخا لإ ناحوص نب ةعصعص بلاط يبأ نب يلع

 هرفكب هلل رقي وأ هنع نيعجار ريغ انأ كبحاص غلبأ :ةعصعصل لاق مث .ليوط مالك

 ُهَنوُد هل انلذب كلذ لعن اذإف ،بلللا رفاغو ،بروّلا لباق هلل ا َإف ،هنيد نم جرخيو

 . "ىرسلا موقلا دمحي حابصلا دنع :ةعصعص هل لاقن .جّميلا

 دزألا نب رصن نب كلام نب لل ا دع

 ئ هلل ١ دبع نب بعك وهر ا الجر دلوف دزأل ١ نب رصنل نب كلام نب هلل ١ دبع ت ًاف

 )١( قاتتشالا ٥١٥.

 .طقف (ب) يي نيسوقلا نيبام )٢(

 )٣( لماكلا يف ام تبثأر ©فيحصت رهر موقلا نم يكييال :لوصألا يف ٤/٢٣ ١٢٠.

 ةحار «احرب ةقشملا لمتع لجرلل برضي ،لش اذه :ىرسلا مرقلا دمحي حابصلا دنع )٤(

 ٤ ٤٦(. ص يناديملا باسنأ :رظنا)
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 مهو ليلق مهر ،©بعك نب شارإو ؤبعك نب ثراحلا :نيلجر هللا دبع نب بعك دلوف
 .زاجخاب

 نب ةشير ،ثٹراخا نب بعك :نيلجر دلوف هلل ا دبع نب بعك نب ثراخا امأو

 ةشيبل نب رغ :نيلجر ، ثراحلا نب ةخسام هعساو ةشبيل دلوف ،ةخسام همساو ،تراخا
 م

 - _. = ذ )١( , . ٠ ۔
 قيرشر .ةخسام رحر فس نب

 ةرازو :ةخسن فر شيرلاو ةفوكلاب ةرازو َنَع نب "ةراز :ةشيبن نب رغ دلوف

 يي رسكتلا :رملاو .ةمَّحألا :ةرازلاو .مهمأ ةرازو ،َرَع نب رماع ةراز مساو ،ةارَّسلاب

 نأ دارأ املف ابوث يبارعأ ىرتشاو .بوثلا يف يطلا راثآ . رغلا .رورغ عمجاو ،دلجا

 .هرسك ىلع يأ ،هَرغ ىلع هوطا :لاق هذخأي

 يي محهأادع ،ةنفركلاب فارشألا دحأ ،ذجان نب ريهز :ةفوكلا يي مهلاجر نمر

 يمر ،ةّيخسالا يسلا بست مهيلإو ،زاجحلاب مهف ةخسام نب قير امأو ."دماغ

 .اهارب نم لوأ وهو ،ةيبرعلا
 : رعاشلا لاق

 '١يدارلا ماهس رأ برثي ماهسب انلاجر يخسلا يس تعرش

 ،زجمعلا نئمطم ناك اذإ شزُجَملا خرُسُم سرفو ،هتيلح نع ءينلا كليوحت :خلسلا
 :رعاشلا لاق .معطلا مر :خييَس ماعطو شلا اذإ ُمَرَولا خسغناو .بيَع رهو

 نميلار دعم بسن نس بارصلار ،فيرحت امحالكر ،قيدش :(ب) ير ،فيدش :(أ) ق )١(
 .مهمأ يهر ،ةراز يبب رماع ونب فرعير كَّرَغر ،ًأرماع :ثراحلا نب ةخسام دلو :هيفر ۔0١/٢

 .اقيرَش بعك نب ثراحلا نب ةخسام نب رغ دلرف

 يلكلا نبار ٣٧٦، مزح نبار ٤٩١، قاقتشالا نم بارصلار ،فيرحت رهر ،ةرارز :(أ) ي )٢(
 ٠/٢ ١.

 )٣( قاقتشالا ٤٩١.

 )٤( قاقتشالا ن ام تبثأر يداصلا :لرصألا ن ٠ ٤٩.
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 "ُّم تنأ الر ولح تنأ الف راوسا معطك خيس تنأو

 ةس دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك دلوو

 ،&بعك نب ورمعو ،بعك نب هللا دبعو ،بعك نب نَجْحَأر بعك نب نارهز :رفن

 .بعك نب كلامو

 قاقتشاو - كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نَجْخأ امأف

 دقف هتفطع ءيش لكر ،افقلا لإ اهفرط جوعلا يحو ىانجَخا نذألا نم نجحأ

 ،لاللا اذه نالف نجتحاو ،اهُسأر فوطعلا اصعلا يهو ،نّجحِلا يمس هبو هتنجَح

 .فورعم ةكع نوُجْلاو .هسفن لا هنطع يأ

 - "نجاحلا :عمجلاو ،هدي ف نّمحَِرجحلا ةق هللا لوسر ملتسارر :ثيدحلا نو

 .نجحأ ونب ،رماعو ،بلاغو ،ابيلو ملسأ :مهو طهَّر ةعبرأ دلوف

 فيعأ مهو ،ةفاعلا بف ونب :هدلو نمف ©بعك نب نجحأ نب هللا دبع نب بيط ان

 لأس نيح ،ةَرَع ريك لوقي مهيفو .مويلا لإ "ةناييلا مهيفو ،ريطلل مهُرَجزأو ،برملا
 :مدقم هقيرط يث ءيش نع مهضعب

 بل لإ نينئاملا ملع ةر دنر ن مدني مليلا ينتبأ ايف متي
 بلصلا حم ريطلا رْجَرب أ ريصب ًةلاجب اذ مهين اخيش تمّميت

 "ب رتلاب هجولا صحفي بارغ ترصو حناوُس ف ىرت اذام هل تلقن

 .۔مطفي نأ لإ هتدالو نيح نم ةقانلا دلو :راوحلا ٤٩٠. قاتتشالا )١(

 )٢( قاقتشالا ٤٩١.

 .بعك نب ملسأ ٣٧٧: مزح نبا يق )٣(

 .هرجز :ريطلا فاعر ،ايتاوصأر اپطتاسمو ريطلا ءامسأب ءايشألا ىلع لالدتسالا .ةفايعلا )٤(

 .(ناسللا)

 ٦٩. ص ناريدلا ف اذكر تركذ اع. ءدبلا يضتني قايسلار ال وأ لرصألا ف تيبلا اذه درر ) ( ٥

 .هركذ نردب متيال ىنعلا نأل ناويدلا نم هتفضأو لوصألا ف تيبلا اذه دري غ )٦(
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 "بكسلا رمهنُم طح بارغ لاقر اهنيب ٌُحينّسلا طلا ىرج :لاتن

 ىنأ ام ديعقلار ،كلذ فالخ حرابلاو ،كلاش دارأو ،كنيع نع ءاج ام :حناتنلا

 لات ،بوهلو باهأ :عمجلاو .لبجلا ىلعأ ف قّيضلا بعشلا :بللاو .كئارو نم

 : رعاشلا

 "بوه اهنوُد ةبضه يف

 . هودع ف بيلتلي هنأك : بيلُم رسرفو .ءاوس اهباهتلاو اهبيطو ، فورعم رانلا -7

 . "”هقاقتشا اذه نم ،مسا :نابْيلو

 “مشاجرو مهئامسأ قاقتش ح او دماغ باسنأ

 بعك نب ثراحلا نب تبك نب هللا لبع نب رماع هعساو دماغ امأف :ىلكلا نبا لات

 َنش هتريشع نيب عقو هنأل ادماغ يًّمُس امنإف .دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب

 مسالا اذيب هاَمَس :يبلكلا نبا لاق .دملا هنمو ،اهرتسو اهاطغ يأ ،مهبونذ دّمغتن

 :هب جتحي دماغل اتيب دشنيو ريم لايقأ نم لي
 ادماغ يروضح ميتلا ىناًمسن ىتريشَع نيب ناك ارس تيينالت

 :زجارلا لاق .تملطأ اذإ انتليل تدمغر

 اد وترفلا د ,7 يشغت َ امللت ١ د ومع : لم ا__غ ةليل و

٥ 

 .ناويدلا ةياور تبأف لوصألا يي ةياررلا برطضس تيبلا اذه نم يناثلا رطشلا )١(

 :تيبلا ردصر ،بوحلم هلهأ نم رفقأ :اضرأ يلا صربألا نب ديبع ةديصق نم تيب زجع اذه )٢(

 .نعمي نيعم رأ ةبهار

 )٣( قاقتشالا ٤٩١.

 ،هنع ثيدحلا عضرم انه سيلر ،ةروضح رأ ةرضح موي نع ثيدح دماغ باسنأ لبق ءاج )٤(
 ىلإ هترخأ دقر ،دزألا باسنأ نع ثيدحلا قايس دسفي انه هركذو ،دعب اميف برعلا مايأ عم اغإر

 .برعلا مايأ ق هعضرم



 ناكو .عضوم دامثلا كرتو .ناتغل ،هتدمغأر فيسلا تدمغ :لاقيو .دقرفلا ديري

 . "اهؤام رثك اذإ يكلا تدّمَع :مهلوق نم دماغ قاقتشا :لوقي يعمصألا

 نمو دماغ نب نايبظو ،دماغ نب ةانم دعس ”هللأ دبع نب رماع وهو ،دماغ دلوف

 جرخي عرزلا نم خرقلا :ةبلاولاو ،ةبلاو ونب :مهنمو .ةانم دعس نب لوألا رنب :مهلئابق

 ىلع تالف بلأ :لاتيو .خارف هل تجرخ اذإ ،عرَرلا بو :لاقيو .ريبكلا لصأ يف

 . "هعم هليم يأ ،نالف عم نالن بلإ :لاقيو ،هيلع شّرح اذإ 3 بلرر نالن

 قراط نب ةداتقو دماغ نب ةانم دعس نب لودلا نب ةبلعث نب نايبذ :نزام نب نمو

 "٦[:رعاشلا لوقي هيفو ،سراف لوطألا نب دبز :مهنمو] رعاشلا ةررف يبأ نب

 رمقرالنغناغانأل بز لعف سراوفلا لعف ولف

 نم لَّمفِم .فخو .ةفوكلاب دزألا تيب وهو ميلس نب فتح :مهلاجر نمر

 هسأر لامأ اذإ ،فولَخو فناخ سرفلاو .ربك نم هلامأ اذإ ،هفنأب لجرلا فنَح :مرق

 ،نشخ ناتك نم بوث :فينخلار .لبالا ريس نم برض :فانخلاو .هبيرق رأ هيرَج يف

 اهعطق نم دحاولاو ،اهّعطق اذإ ،ةّجْرْتألا ننح :لاقيو ۔شيخلاب هبش ،فنُخ عمجلاو

 . "اضيأ فينج
 “»يلهاجا رعاشلا ،ةبيتُع نب صاَّرْف :مهنمو

 مشُج نب ريبك نب ثراحلا نب سمش دبع همساو ،جرعألا نايبظ وبأ :مهلاجر نمو
 . ح ۔ ١ د .إ ُ .. . : , 7

 نب ه انم نب دعس نب ل ردلا نب ةبلعل نب ل ايبد نب نزام نب لح د نب كلام نب عيبس نب ١

 )١( قاقتشالا ٤٩٢.

 )٢( قاتتشالا ٤٩٢.

 ميدقت لوصألا يفر ٤٩٣، قاقتشالا نم ةفاضالار ،اهلك لوصألا يف طقاس نبتنوقعملا نيبام )٣(

 ٤٩٣. قاقتشالا باتك ي ال أقفر مهبيترت تدعأف ،نايبذ نب نزام ب ركذ يق ريخأتر

 )٤( قاقتشالا ٤٩٢٣۔

 ةبتع نب صاَّرف ١٩٢: ص ينابزرملا مجعم ير ٢/ ١٤. نميلاو دعم بسنر ٤٩٢٣ قاقتشالا )٥(

 .يدزألا
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 ركذ دنع هباتك ن َيلمُّسَقلا هركذ دقر . نيروهشلا برعلا ناسرف نم وهر ،دساغ

 ناكر اباتك هل بكر % يللا لإ دفر ارعاش اسران ناكو .ةثالثلا برعلا ناسرف

 .ةيسداقلا موي دماغ ةيار بحاص وهر ،ءاطعلا نم ةئامسمخو نينلأ ي

 ًاعجطضم ناك هنأ ةيلهاجلا ف هلعف نمف .ةيلهاجلا ن تاراغلا ريثك نايبظ ربأ ناكر

 تناك ر دماغ ىلع ةرافلا ديري معثخ نم َناحَتلا ةديَصُخ الإ ههني ملن ،قيتعلاب

 بثر ،ليخلا ليهصب هئارو نم هبتنا اًملف ۔هديب هسرف نَسَر ناكر ،زعمألا ةبضهب دماغ

 نعطي لزي ملف موقلا عقاو ىتح جّرعُي ل و (مهربخيل هموق تأي مل و ،هسرف بكرف

 تلاقف ،هباحصأ مزهناف .هلتتف هنعطف ةديصُح ىلع دشو مهفّشك ىتح مييف

 6»....دماغ

 .يلمستلا باتك نم همامت لا عجرن

 ىلع ناكر نيفص مري بلاط يبأ نب يلع مم لتق ،ريهز نب بدج : مهنمر

 . "ةلاجرلا

 . "ماجر نم ناكو ،زيزعلا دبع نب رمعل ناسارخ يلو ،ميعن نب نمحرلا دبع :مهنمو
 .نطب ،َةَبَهللا ونب :مهنمو .ارعاش ناكر ليللا نب كلام :مهنمو

 فر نجلاو . ةارسلاب فارشأ مهو : يللا لا دفر عفرلل نب نجلا :مهنمر

 هنحجأر ۔ نَحْحُش ليصفر . مئاهبلاز سانلا نم ت اذنلا ء يسلا : نجلا :هخسنل

 . هءاذغ ءاسأ اذإ هبحاص

 :لاق من ،نايبظ يبأ ربخ ماغإ دنع فنلا فقرت دتف صنلا يف عاطقنا مالكلا اذه دعب )١(

 دسألا ىلإ ىشم هنإ لاقير :هصنام ٤٩٢٣ قاقتشالا ف ءاج دقر .يلمسقلا باتك نم همام ىلإ عحرن

 .هرعش نم ةثالث اتايبأ ديرد نبا دررأ مث ،دشنأر ،هلتتف

 )٢( قاقتشالا ٤ ٤٩.

 .قباسلا ردصملا )٣(

 نْجلا نع انه ثيدحلاف ،نحَُح و نَّمَح :يظفل نيي ديرد نبا طلخ دقر ٤ ٤٩. قاقتشالا )٤(

 .نحجا ىنعم حرشل هجر الف ،عقرملا نبا
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 . "نيسحلا ىثر يذلا رعاشلا ،رمحألا نب فوع نب هللا دبع :مهنمو

 هلعفت ،داوسلا نم هجولا ف طلا :طْمّللاو .طمن نب ةظَم نب قراتشلا دبع :مهنمو

 ملا نامر :ًظلاو .ءالا

 . يلهاج رعاش ، برم نب ةعيبر :مهنمر

 . "ثيدح هلر ،رابنألا بحاص ،رعاشلا ديعس يبأ نب ديعس :مهنمو

 .يلهاج ،حورَس نب هللا دبعو
 بعك نب بًدنُجو .يلع باحصأ نم ،ًابَّض نب هللا دبع نب ريخلا بّدنُج :مهنمر

 مث اسفن لتقي هنأ يري يتاتشب ناكر ،يتاتشُب رحاسلا مساو ،رحاّسلا لتق يذلا
 نيب اذه لعفي وه امنيبف ،اهئايَح نم جرخيو اهيف نم لخديف ةقان لإ دمعير ،اهييحي

 تبد هيلإ رظن ذإ ،اهريمأ وهر ،ةفوكلا عماج يف طيعُم يبأ نب ةبقُع نب ديلولا يدي

 هاطعأف ،كفيس يطعأ :هل لاقف هيدي نيب افيس لقصي وهو 8القيَّص هل لوم ىتأف

 ©كلذ هلعف لعفي ديلولا يدي نيب رحاسلاو ،هفيسب بعك نب بدنج لبقأف ،فيّسلا

 نإ كسفن يحأ :هل لاق مث ،هسأر نابأف ،فيسلاب هبرضف ،رحاسلا ىلع فرشأ ىتح

 هموَصو هتالص ةرثك ناّجَسلا ىأر اًملف .هسبحف ،ةبقُع نب ديلرلا هذخأف .اقداص تنك

 . هلتتف ،ناّجَسلا ديلولا ذخأف ،هليبس ىلخ

 ،بهشأ لغب ىلع هلمحيف يسرك لإ دمعي ديبع نب راتخللا نإ رمُع نبال ليقو
 اذه :نولوقيو ،نوقستسيو هنررصنتسيو هباحصأو وه هب فوطيف .جاييآلاب هفر

 !؟ هنررّتعي ال دزألا ةبدانَج نيأف :رمع نبا] لاقف .ليئارسإ نب توبات لثم

 للا دبع نب ريخلا بدنجر ،ةلئار خب نم ريهز نب بًدَج :دزألا ةبدانجو

 .نايبظ نب نم بعك نب بًّدنُجو

 ل نيذلا مهو .ّيلمُسَتلا مهركذ نيذلا برعلا تارمَج نم ةرْسَج يه دماغو

_ 

 )١( قاقتشالا ٤٩٤.

 )٢( قاقتشالا ٤٩٥.

 )٣( نميلار دعم بسنر ،٩٤د قاقتشالا ١٩٥/٢.
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 باتك ين همات لإ عجرب .ألولفم هردَّر الإ مهرايد ف برعلا نم دحأ مهزني

 .َىلمُْسسَتلا

 يق مهر ،ةميطق ونب :مهنمو .ةرصبلاب ةربتملا مهو ،رماع نب ركشي ونب :مهنمو

 .ةامر مهر مهو رنب :مهنمو .مهنم ادماغ نإ لاقيو ،سبُع

 فوع ره ةلاغ نإ :لاتير .زاجحلاب ةلاحر .ةلامثو ،أفوع :نجحأ نب ملسأ دلرو

 '.لامُي عمجلاو نبللا ةرغر :ةلاملاو .زاجحلاب مهو ،ملسأ نب

 بعك نب هلل ا دبع

 دزألا نب رصن نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب هللا دبع دلرو

 دبع نب رماع وهر ،دماغ دلرف .هللا دبع نب دماغ وهر كلا دبع نب رماع وه لجر

 دماغ نب ةانم دعس : هلل ا دبع نب رماع وهر دماغ دلوف . لل ا دبع نب دماغ وهو هل ا

 .دماغ نب نايبظو دماغ نب كلامو

 دمح هلتقف ،ةينيمرأب حافسلا مايأ ن جرخ ناك يذلا يراشلا رفاسُم :دماغ نمن

 .لوص نبا

 :الجر دزألا نب رصن نب هلل ا دبع نب بعك نب ثراخا نب بعك نب كلام دلوو

 .ريثك ددع مف :رتصع. ةعاجشر ،دماغ يف مهر ،كلام نب ةعاجش

 بعك نب نارهز
 ةتس دلوف دزألا نب رصن نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز امأف

 ،نارهز نب ةرْبُعو ،نارهز نب كلامو ،نارهر نب رصنو ،نارهر نب هلل ا دبع :رفن

 . "نارهز نب ةموحقو ،ةبلاقّصلا مهر ،نارهز نب ةبلقَّصو

 نب ةيراعم نب ناح نب يدع نب هللا دبع نب رماع نب هللا دبع :ةربع ب نمف

 .ةربع نب ديبُغ نب ةزمح

 رينلا ،ارصنر ،ل ا دبع :نارهز دلر ٢٧٩: مزح نبار ١٩٩/٢ نمبلار دعم بسن يق )١(
 اذكر ،مهنضح نضاح :سينخر سينخ رنب :كلامر ةرير لقصل لاقي ،القُصر ،ةربُعر ۔أكلامر

 ٤٩٦. قاقتشالا ي
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 نارهز نب ل ا دبع

 هللا دبع نب ناثدع دلوف هللا دبع نب ناثدُع :الجر نارهز نب هلل ا دبع دلوف

 . "”زاجحلاب ةثْهَدو ،ناثدع نب ةثْهَدو ،ناثدُع نب سود :نيلجر

 دبعو ،سود نب رئاثو سود نب بهنُمو) ،سوَد نب "مناغ :ناثدع نب سود دلوف

 مهف :نيلجر سرد نب مناغ دلوف .(زاجحلاب هللا دبعو رئاثو بهنمو «سوَد نب هللا

 .زاجحلاب ةيواعمو ،مناغ نب ةيواعمو ،مناغ نبا

 مهز ، "مهف نب ورمعو نامعب مهو مهف نب كلام :نيلجر مناغ نب مهف دلوف

 . 8 ينلا بحاص ةريره يبأ طهر زاجحلاب

 نب فيرطو ،ورمع نب خباسو ،ورمع نب ميمُه :طهر ةعبس مهف نب ورمع دلوف

 .ورمع نب ميلُسو ،ورمع نب مهفو ،ورمع نب ةلْخحَوو ،ورمع نب مزحلاو ،ورمع

 هلل ا دبع نب رماع نب هلل ا دبع هعساو .ا ينلا بحاص ،ةريره وبأ : "”رماع نمف

 نب رماع نب ناميلس نب ةبلعث نب دعس نب هبنم نب بعص يبأ نب دابع نب فيرط نبا

 نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب هللا دبع نب ناثدع نب سود نب مهف نب ورمع

 لوسر باحصأ رايخ نم ناكو . "دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك

 .ريغص نطب ،ةنهدر ١٩٩/٢: نميلار دعم بسن يف فاضأ )١(

 )٢( مزح نبا رظنا منغ :باوصلا ٣٧٩ يلكلا نباو ١٩٩/٢.

 )٣( مزح نبا يفو .(أ) ف طقاس وهر (ج) ر (ب) يق نيسوقلا نيام ٣٧٩ يلكلا نباو ١٩٩/٢:
 .ةارَسلاب بهنمر كًابهنمر ًامنغ ناثدع نب سود دلر

 .نامعب مهرثكأو ،مهف نب كلام :سود نب مهف دلو :يلكلا نباو مزح نبا يق )٤(

 .باوصلا وهو ٠٣ ٥، قاقتشالا يف اذكو ،مهف نب ميلس يب نم ةريره ربأ ٣٨١ مزح نبا يف )٥(

 نب رماع ب نم هنأ ةريره يبأ بسن يف نكلو ، أقباس رماع مسا دري ملو ،لوصألا يف اذك )٦(

 .ررمع

 نب رماع نب ريمُع ٠٣ ٥: قاقنشالا يف وهف اريبك افالتخا هبسنو ةريره يبأ مسا يف فلتخا )٧(

 نبا يفر ميلس نب ةبلعث نب دعس نب ةّينَه نب بعص يبأ نب دابع نب فيرط نب ىرشلا يذ دبع
 =نبا هبنم نب بعص يبأ نب بانع نب فيرط نب ىرشلا يذ دبع نب رماع نب ريمع ٢٢٣/٢: يلكلا
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 .8 ينلا نع رابخألاو تاياورلا بحاص ومر ظ لا

 نب فيرط نب ةملس نب ةبلعث نب صاعلا نب فيرط نب ورمع نب ليفطلا :مهنمر

 ليفطلا وهر ،مهُف نب كلام دلر نم وه لب :بسنلا لهأ ضعب لاقو مهف نب ررمع

 نب كلام نب ثراحلا نب طيقل نب ميلُس نب ةبلعث نب صاعلا نب فيرط نب ورمع نبا

 باسنأ يف اذه دعب يتأي هربخر .هق ينلا ىلع مدق يذلا وهر ،سوَد نب مناغ نب مهف

 .هلل ا ءاش نإ مهف نب كلام نيب

 هدلو راشتناو يدزألا مهف نب كلام بسن

 بعك نب نارهز نب هلل ا دبع نب ناثدع نب سود نب "مناغ نب مهف نب كلام امأف

 الجر رشع دحأ دلوف ،دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نبا
 ةءاضو ،ىًرن ابأ كلام ىنك ناك هبر ، هدلو ربكأ ناكر ،كلام نب "”ىًون :مهو

 ةريجلا كلم يذلا حاّضولا وهو ،كلام نب شربألا ةعيذَجر ،كلام نب نعمو ،كلام نب

 .َلقألا مهنم نامُمبو «سرافو نامرك ضرأب هدلوو ،كلام نب ةميلسو ،قارعلاب

 نب ةبلعثر ©كلام نب ةبابَشر ،كلام نب ديهارفو ،كلام نب ورمعو ،كلام نب ثراخاو
 . دايز هاو ،كلام نب زانجر ،خونتب مهو ،كلام

 جرخ نيح كلذو ،نامُع لإ دزألا نم مدق نم لوأ يدزألا مهف نب كلام ناكو

 برخو ،مرَعلا ليس مهقرف نيح ،برأم ضرأ نم ،رماع نب ررمع دنع ،دزألا ةلمج يي

 .نيتنجلا

 نب رماع نب هلل ا دبع :يلكلا لإ هبسن دقو 0٣٨٢ مزح نبا قو .مهف نب مبلُس نب ةبلعث نب دعس=

 .مهف نب ميلس نب ةبلعث نب دعس نب ةّينُه نب بعص يبأ نب دابع نب فيرط نب ىرشلا يذ دبع

 .مهف نب ميلس ب نم هنأ يف قفتت رداصملا ميمجر

 ١٩٩/٢. يلكلا نبا ف اذكو منغ ٣٧٩: مزح نبا يف )١(

 ٣٧٩. مزح نبار ٤٩٨، قاتنشالا يف ام تبثأر ،يبون :لوصألا ي )٢(

 .ةءانُه :باوصلار ،ءانه :لرصألا ي )٣(

 ،ةميلَّسر ‘مضهحر ،فوعر ،حاّضرلا ةعينجر ،ىَّرن ٣٧٩: مزح نبا يف مهف نب كلام ءانبأ )٤(

 ١٩٩/٢. يلكلا نبا ق اذكر ،ةبلعثر ،ررمعر ،ٹراخلار ،ةبابشر ،ةءانُهر ،نعمو
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 امهبارخو امهرمأ نم ناك امو نيتنا ثيدح يتأن نأ دعب هتصق درون نحنو

 .هلل ا ءاش نإ ،امهنم دزألا لاقتناو

 امهرمأ نم ناك امو برأم قْنَج ثيدح

 نب ماشه نع هّبنُس نب برو قاحسإ نبا نع دانسإب ّيلصوللا هللا دبع ربأ انربخأ

 ،كلولا نم ةَدِع قزر ناطحق نب برعي نب بُجشي نب ابس نأ يلكلا بئاسلا نب دمح

 .مهوُسن نم ضرألا تألتما ىتحر ،رهدلا مهلم ىتح ةريثك دالوأ هدالوأ قزرو

 .برأع. مهروهمُج ناكر

 سش دبع اضيأ ىمسيو رماع هسار صممألا ابس نم لَّرأ هنأل ًابَس يمس امنإر

 .نالهك رسح هانبار ،ناطحق نب برعي نب بُجشي نب ربكألا أبس وهو ،هنسحل

 نم برأم ضرأ تناكر .اهدادعر نميلا لئابق رثكأ تقّرفت نالهكو ريمح نمو

 .نالهك ب نم مهتوخإ نرد هّصاخ هدلور ثوغلا نب دزألل ،هدلرو نالهك دعب

 تناكر .اهريغو نميلا ضرأ نم فارطألا نولزني نالهك دلرو رئاس نم مهتوخإ ناكو
 ناكر .الجر نوسخ آلإ ةرخصلا لقال رخصلا نم روُس اهيلع ةميظع ةنيدم برأم

 .لصتم روُس لإ دودمم َلِظ لإ دّتشُم رصق نم مايأ ةرشع ةريسم روسلا

 .مهتءاج اذإ راطمألا هب اوسبحيل ادس اونب دت مهدادجأ نم نرمدقألا ناكو

 مهضرأ ىشغي ره نيأ نم نوردي ال ليس مهيتأي امنإر مهيتأت ال راطمألا تناكف

 قوت انأ اوري لوأ :هباتك ف للا اهركذ قلا زرخلا يه مهضرأ نإ لاتير ۔اهييحيف

 . " نوريصي الفأ مهُسُقنأر مهُماعنأ هنم لكأت ًاعرَر هب جرختف زربا ضرألا لإ ءاللا

 .ةصقلا رخآ لإ

 عالا هب نوسبحي ،هونب يذلا دسلا لوط نإ :لاق هنأ بلاط يبأ نب ىلع نع ىوريو

 ساسأ عم ،كلذ لثم هعافتراو ،ليم ثلثو اليم نوالث هرادج ضرعو خسرف نونات

 لكأ دق لا رأ رطم اهبصي مل رأ تبنتال يلا :زرلا ضرألار :ةدجسلا ةروس نم ٢١٧ ةيآلا )١(

 .(ناسللا) .اهتابن
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 عولط لبق نم ،ةراجحلا مش نالأ دت لاعت هللا ناكر .رخصلا هيف شرفر ،قّمُع دق

 نيِصلاك ةادغلاب هنرركايي اوناكو ءاشعلا لإ لاوزلا نمو ،الاوز لإ سمشلا

 صاصرلا هطالب نولعجيو ،ضعب يف هضعب نولخديو ،ساسألا يف هنوعضين ،نيجعلاكو
 ديدح نم ًاداصوأ اهيلع اوبكرر ،ةدوقعم رطانقر ،ةبّرَبُم اباوبأ هيف اولعجو ،باذلا

 لك نيتنجلا فر .نيتنجلا لخاد مهروصقر ،روّسلا ءارو نم مهنانج تناكر .ةمكحم

 .نيح لك اهلكأ يتاوت ةرجش

 ءاملا جرخيف ،أباب هتنج يلت قلا باوبألا كلت نم مفر ءالا دارأ اذإ مهدحأ ناكر

 .بابلا لسرأ ىنغتسا اذإف ،مهقئادحو مهتاتجر مهروصق قرتخت لرادج لل

 نع ،هباتك ن لاعت هللا امهركذ نبللا نيتتجا ءالا كلذ ىلع اوسرَع دق اوناكو

 امك مهرمأ ناكو .حير الو س امهلخدت ال تناك ىتح امهرللظو ،كلامشو نع

 .لاعت هلل ا ركذ

 مهنكس ن أابّسِل ناك دقل :لاعت هلوق يف ، نسحلا نع ةداتق نع ديعس انثدحو

 اليم رشع ةيناغ انلبج نب ايداو ناك :نسحلا لاق " لامشو نيع نع ناتنج ةيآ

 ،يداولا راسي نع 5 ،يداولا نيع نع ةنَج ،نيتنج ك ٣ ا لاق امك ناكن

 تناك ر مهعرازم نيتنجلا ءارو نمو ،كلذ نبب مفزانمو ،رجشلاب فتلم يداولاو

 ،يداولا ىلعأ نم ميبرش ناكر ،نميلا لهأ بصخأ اهلهأو ،ذتموي هللا ضرأ ىكزأ

 ىاملا اوكسمأف ،بقثلا كلذ اوس ارؤاش نإف ،لبحلا كلذ ف بقث نم جرخت نيع نم

 .هررجف اوؤاش نإو

 اونبف .مهبرش نيع نم مهيتأي ليس لبق نم مهيدار كاله نأ مهربخت ةنهكلا تناكو
 اوفّوَخ امل رتب الإ ءالا نم مهيلإ جرخي ال صاصرلاو ةراجحلاب اناينب نيعلا كلت ىلع

 .رجشلاب افلس يداولا ناكر .هلاميشر يداولا نيي نع نانلا تناكف .ليسلا نم

 ره نسحلار }‘هعع نمع يرري امإر 6 بيبللا نب ديعس مم هنأ ێعيال ا انثدح َ فنصلا لرق ) ( ١

 .يرصبلا نسحلا

 . ١٥ ةيآلا أبس ةروس )٢(
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 ۔اهدي يف اهزغيو ،سدقلا تيب ديرت ،ماتخلا دلب لا برأم نم جرخت ةأرملا تناكو
 نم اءولمم اهڵلتكم تباصأ لكألا تدارأ اذإ تناكو .داز الب ،اهسأر ىلع اهلتكمر

 الو مُبَس مهدلب ف نكي مل و .هلكأتف هينتجت نأ ريغ نم حيرلا هتقلأ أم ,ةرمث َلك

 .هنم فاخ َماولا نم ءيش الو ةيح

 ةرهاظ ئرق اهيف انكر اب قلا ىرقلا نيبو مهنيب انلَعَج وا :لاعتو كرابت لل ا لاقو

 انرافُسأ نيب داب انبر اولاقف نينمآ ًامايأو لايل اهيف اورييس ريسلا اهيف انردَو

 .ةصقلا رخآ لإ » ؟ ..قّرَمَس لك مهانقّرَمو ثيداحأ مهانلعَجَف مهسشنأ اومّلَظو

 للا لإ مهتعدف أالُسْر مهيلإ لسرأ لاعتو كرابت هللا نأ كلذو :ىلكلا لاق

 فرعن ام :اولاقو مهوبذكف لا ةمعن نم مهيلع ال ،ةرفغملاو ركشلاب مهترمأو 3

 لمع نم اذهو ،انلبَي نم انؤابآو نحن هيف انك يذلا اذه ق انلزامو ،ةمعن نم انيلع ل

 لامشو نيمي نع ناتنَج ةيآ مهنكُسَم ف ًابَّسل ناك دقلا :لاعت هللا لوق كلذو انئابآ

 مهيلع انلسرأ اوضرعأق ه روفغ برو ةبيط ةدلب هل اوركثثاو مكبر قزر نم اولك

 .0" ليلق رذس نم ءيشو لثأو طخ لكأ يتاوذ نيتنَح مهيتنجب مهانلدبو مرَعلا ليس

 .ةصقلا رخآ لإ

 اوناك يلا مهاطعأف ،هتعاط راثيإو هللا ديحوت ىلع موقلا ناك اغإو :يلكلا لاق

 اناثوأ اوذختاو ديحوتلا نع اولاح مهدهع ملق املف .امهريغو نيتنجلا ريخ نم اهيف

 نب ةبلعث نب ةثراح نب رماع نب نارمع مهظَعو كلذ اولعف املف .هللا نود نم اهودبعف

 ف ىأر دقو ،ملع هدنع انهاك ناكو ثوغلا نب دزألا نب نزام نب سيقلا ءىرما

 كسسأف ،هب اوقختساو هوَصعف ديحوتلا لإ اوعجري مل نإ برخت مهدلب نأ هتناهك

 لاقيو ،ةنس نيسمخو ةنس ةئامسمخ مهيف رّمُع هنإ لاقيو .ةافولا هترَضَح ىتح مهنع

 اعد ةافولا هترضح املف .بقع هل نكي م ًاميقع ناكو .ةنس نيعبرأو ةنس ةئامعبرأ

 )١( ةيآلا أبس ةروس ١٩.

 )٢() ن اتيآل ا خ ابس ةروس ١٥ و ٦.
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 موقلا نأ هيلإ ""زعوف ةثراح نب ءامَّسلا ءام رماع نب ءايقيرُم وهو لرَسَع هاخأ

 نم ةأرما تناكو دعس تنب ةفيرط جوزتي نأ هاصوأو .كسفن ىلع لمعتلف ،نوكلاه

 .هدنع ام لثم ،مهتكلَه ملعو ،مهتناهك نم ملع اهدنع ناكو ،ريسِح نم ،نامذَّر لهأ

 ةفيرط رماع نب ررمع هرخأ بلط ،بقع هل نكي مل ر ،نارمع تام اسلف

 لمهأ دّيس ذنموي رماع نب ورمع ناكو .ادلو اهنم قزري مل ر هدنع تماقأف .اهجوزت
 هريغ دحأل نكي مل ام قئادحلاو روصقلا نم برأع.هل ناكو ،مهرمأ بحاصر ،برأم

 .اهلثم اهب
 لإ مهاعدف ،لاص نيد ىلع ناك نم ضعب مش هللا ضّيتف موقلا رييغت رثكو :لاق

 هتعاطب مايقلاو ۔هل ركشلاو ،هلل ا قحب ةفرعملا نم ،هيلع اوناك ام لإ ةعجارمار كلا

 ام :اولاقر ،هلسُر اوبذكر كلل ا ةمعن اردحجن .مهيلع هب هلل ا معنأ اميف ناسحإلاو

 هُعداف اقداص تنك ناف .انلبق نم انؤابآو ،ريخلا اذه ف انلز امو ،كلسرأ يذلا فرعن

 .هل بيجتسي نأ هدعوف ،مهب ام ريغي نأ هللا اعد هوبذك اًملف .هب بهذي

 ةباحس نأ ضمانللا ن ىرث اميف تار دإ ،موي تاذ ةمئان ةفيرط تناك امنيبف :لاق

 ىلع تعقر مث ،اهيف ام تقرحأف ،تقعّص مث ،تقربأر تدعرأف ،مهضرأ تيشغ

 يمر اديدش رعذ ترعذ دقو ةفيرط تماقف . هتقرحأ الإ ءيش ىلع عفت ملف ضرألا

 بهذأ دق ميقلا ف تيأر دق ام نإ ، رجاسمّرلا يلق يف نإ ،رماع نب ورمع اي :لوقت
 الإ ءيش ىلع هقرب عقر امن ،قًّعصأ مث ليوط دعَّرو قربأ دق ًاميغ تيأر مونل ينع
 .قرغلا الإ اذه دعب امف ،هقرحأ

 اهملعأ امع اطأس مث تنكس ىتح اهنكس بعرلا نم اهلخادت ام ورمع ىأر املف

 :تلاق ؟مارصنا نم ةمعنلا هذهو ،مادهنا نم دسلا اذه له ةفيرط اي :اه لاقو ،هوحأ

 رمألا :تلاق .ربخلا ةّصق يطعأ :اف لاقن .لودلا تلاد دقف ،لَّجألا برقأ ام لجأ

 .فيحصت رهر ،دعر :لرصألا يف )١(
 بخنلا رثكأ اذإ ،رجامز رذ نالف :لاقير ،ذرجا نم ترصلا وهر ،ةرجزلا نم :رجامزلا )٢(

 .(ناللا) .حايصلار



 .لذ دق ًرعلاو ،َلح دق ءالبلاو ،َلَج دق

 ،ةفيرط كلذ غلبف ،هل ناتيراج هعمو هقئادح نم ةقيدح لخد رماع نب ورمع نإ مث

 اهتيب باب نم تزرب املف .اهعبتي نأ ،نانس هل لاقي اه انيصو ترمأو ،هوحخ تجرخن

 .َنهنْيعأ ىلع يديأ تاعضاو ،َنيلُجرأ ىلع تابصتنم “"ذجانس ثالث اهضراع

 ةفيرط َنهتأر املف ۔اف نويع ال قلا رأفلا يه لب :ليقر ،عيباريلا هبشت باود :ذجانملاو

 ذجانملا هذه تبهذ اذإ :نانس اهفيصول تلاقو ، “”[اهينيع ىلع] اهيدي تعضر

 .ێملعأن

 يلا ةقيدحلا جيلخ اهضراع املف أةعرسُم تجرخف ،اهملعأ ذجانلا تبهذ اّملف

 ديرت تلعج ر ،اهرهظ ىلع قيرطلا يف تعقوف ،ةافحلُس ءالا نم تبثو ،ورمع اهيف

 فذقتر ،اهبنَجو اهنطب ىلع بازلا ونحَض ،اهبنذب نيعتستو عطتست ملف ،بالتنالا
 ءاملا ىلإ ةافحلسلا تداع اّملف .ضرألا لإ تسلج ةفيرط كلذ تأر اّملف .لرلاب

 يق ،راهنلا فصتنا نيح رماع نب ورمع اهيفن قلا ةتيدحلا تلخد ىتح ةفيرط تضم

 ورمع ىلع تلخد ىتح تذنفثن ،حير ريغ نم ًأتكتي رجشلا اذإف را ةديدش ةعاس

 ،نيتيراجا رمأر اهنم ىحتسا ةفيرط ىأر اًملف ،شارينلا ىلع ناتيراجلا هعمو ،رماع نب

 ءاملظلاو رونلاو :تلاقف .كشارف لإ ةفيرط اي يّمَلَم :لاق مث ،شارفلا نع اتلزنف

 كربخأ نّسو :ورمع لاق . "ءاملاب نّرمغَتَلر ،كلاغ] رجشلا نإ ءامسلاو ضرألاو
 :لاق .دلاولاو دلولا اهيف عطقي دئادش نينسب ذجانما ختربخأ :تلاق ؟ةفيرط اي كلذب

 فرج بارتلا فرج افْحَلُس تيأر دق "انهل مدانلا لوق لوقأ :تلاق ؟نيلوتت امن

 ؟كلذ نيّرَت ام :اش لاقن .ًاتُكتي رجشلا اذإف ،ةقيدحخا تلخدف ،افذَت لوبلاب فذتتو

 ام :لات .ةميسج ًومأو ،ةميظع بئاصمو - ةنزحُم يأ - ةميكَو ةيهاد يه :تلاق

 .ذلُخ اهدحار سملا رأفلا :ذجانملا :(ذجج) ناسللا يف )١(

 )٢( بهللا جررم يق يهر ،ىنعلا اهب متي ةفاضإ ١٨٦/٢.

 يف ناك امك ءالا دوعيسر ،فلاتل رجشلا نإ ١٨٧/٢: بهنلا جورم يفر ،لوصألا يق اذك )٣(
 .عجسلا نم ناَّهُكلا هب فرع ام قفاري مالكلا اذهو ،فلاسلا رهنلا

 .عجسلا ةاعارل بهنلا جررم يف ام تبثأو ،فش مدانلا نإ :لوصألا يق )٤(
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 ض ،ليولا كلو يلف ،لنلا نم اهيف كلامو ،ليولا اهيف ل نا لجأ :تلاق !؟كليو يه

 "مأ :تلاق ؟ةفيرط اي اذه ان :لاقو شارفلا ىلع هسفن ررمع ىتلأف .ليسلا هب ءيجي

 ام ةمالع امو :ورمع لاق .هكرت نم ريخ ليلقلاو ،ليلق فلخر ،ليوط نزح ر ،ليلج
 بلتير نا سلا ق هيديب رثكي اذرُج تيأر نإف تسلا لإ بهذا :تلاق ؟نيركذت

 دق يذلا رمألا اذه امو :لاق .رمألا عقو دق نأو ،رتَع رقنلا نأب ملعاف ،رحّتصلا هيلجرب

 . "”لكت انب لاكنو ،لطب لطابو ،لزن هللا نم دعو :تلات ؟منو

 رمأف .هب قدحأو ،هلك هب راد دق رأفلا هلوح اذإو ،هسرَحف تسلا لإ ورمع قلطنا

 لتاقي ميظع ذرج اذإف ،اهيلإ نورظني كلذك مه امنيبن .رأفلا لإ اهفاسرإو رريلا عمجي

 ١ل برأم لهأو كلذ لكر ،موقلا كالهب نتيأر ، ىرمع كلذ ملتعتساف ،لتق ىتح ارح

 رخا دسلا نم ناكم لإ رادف . مهنع همتكي ناك هنأ كلذو ۔اذح نم ءيشب نوردي

 ،رخّصلا علغير تسلا ف اهُبشنَي ديدح نم باينأ بلاخغو رافظأ هل درج وه اذاف

 .ًالجر نوسمخ لإ اهلقي ال ةرخص لك هب وُخدير
 تلات .اميظع ارمأ ذرجلا اذه نم تيأر دقل :لاقو كلذب اهربخأف ةفيرط لإ عجرن

 نمو ،كسننب ٌجناف ،عفَم هل سيل ءامّسلا نم رمأ اذه ذرجلا نم اذه سيل :ةفيرط

 ،ظكيدي نيب عضوت ةجاجزب رمأت ،نيتنجاب كسلج يف سلجت نأ كل تركذ ام ةمالع

 دق نيتنجلا نأ تملع دقر .يدارلا ةلهس نم ءاحطبلا [بارت] نم اهؤلمتس حيرلا ناف

 هسلج يف هيدي نيب اهعضوف ،ةجاجزب رم اف . حير الو س امهلخدت ال ىتح الظ

 ىتم :اه لاقو ،كلذب ةفيرط ربخأف ءاحطبلا [بازتب] تألتما ىتح اليلق ألإ ثبلت ملف

 :تلاق ؟نركي اهأ ي :لاق .ةنس نيعبس نيبو كنيب اميف :تلاق ؟دّسلا بارخ نيرت

 كنيب اميف ،ةليل الو موي كيلع يتأي الر ،هّملعل دحأ هملع ولو لل ا الإ كلذ ملعي ال

 .ةليللا كلت وأ مويلا كلذ ف نوكيس هكاله نأ تننظ ًالإ ةنس نيعبس نيبو

 نأ مزعو ،هافخأو كلذ متكف ،برختس مهدالب نأر ،مقار كلذ نأ ورمع فرعن

 نكيلف ررمعاي كريغبف :هيف هدعبر ١٨٧/٢، جررملا ي ام تبثأو ،لكن انب لكن :لوصألا يف )١(
 .لكللا

 .ةيرق ةثراك عوقرب تأبنت ةنهاكلا نأل ،ححارلا وهر ،نينس عبس ١٨٨/٢: بهنلا جررم يق )٢(
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 عمجن ،كلذ سانلا ركني نأ يشخ مث .هدلوو وه جرخيو أبس ضرأب هلام لك عيبي
 ؟فيكنف انابأ اي :اولاقف .مكسفنأ اولاتحا :مط لاقن كلجر رشع ةثالث اوناكو ،هينب

 .ةلي مكل لاتع ىنإ :لاقف

 نب ورمع أ برأم لهأ لإ ثعبو شأعساو اماعط عضرو ،ترحنف ،لبإب رمأف

 هل لاقي هل نبا رغصأ ىلإ تفتلا مث .هماعط اورضحاف ركذو دجّم موي عنص دق رماع

 يف ناك اميتي اعد لب :لاقيو ،ةبلعث هنبا كلذ ناك لب :لاقيو ،كلام وأ ةعداو

 سلجاف ،ساللا معطأ تسلج انأ اذإ :هل لاقف ،ناك كلذ يأ ملعأ هلل او ,هرجح

 لفغَلف رمأب كرمأ اذإف .كب لعفأ يذلا لثم يب لعفاو يلع دراو ،ثيدحلا نعزانو

 .ئمطلتلف لإ مقتلف كّنمتش اذإف ،هنع

 ال مكنأ ءالجلا ىأر اذاف .هيلع اوريغ الف ێمطل اذإ :لاقف هدالرأ ىلإ تفتلا مث

 ال لل اب انيع كلذ دنع فلحأف ،هيلع رّيغُب نأ مهنم دحأ رئسجي ل مكيخأ ىلع نورقت

 ؟هيلع اورّيغَت ل و ،ێمّطلف ىب رغصأ لإ ماق مكرهظأ نيب مقأ ال يتأ كاش ةرافك

 .لعفن :اولاق

 يذلا هدنع سلجأ دقو ،هوتب هعمو ،سانلا معطي سلجو ،برأم لهأ ءاج ًاملف

 هنع اهلف ،هرمأ ضعبب ورمع هرمأو هيلع ددريو ،ثيدحلا هعزان لعج هرمأ اع. هرمأ

 سانلا رظنف .ههجو مطل هتيحل ىلع ضيف هنبا ماقف «همتشف انع اهلف هرأ م
 هدالوأ نأ اونظو ،هنم ءاج يذلا اومظعأ و ،مهسوؤر اوسكنو هنبا ةأرُجُ نم اوبجعو

 رخف موي ،هالذ او :ررمع حاص كلذ دنعف ،دحأ هيلع رّيغي ملف ،كلذ ىلع نوريغي

 ،هرادب َنلدبتسيلو ،مهنع َنلوحتيل فلحو .ههجر مطلو همتشب متيضر هدجو ورمع

 َنعيبّيلو ،هنبا ىلع اوريغي ل موق رهظأ نيب ميقي الو ،اذه لثم هيف عنُص دلبب ميقي الو
 .هلاومأو هراقع

 .انعنم يذلا كاذف ،نوريغُب كدالوأ نأ رظن انك :اولاقو نيرذتعُم هيلإ ُموقلا ماقف

 .يلوت ريغ يل سيلف ،نورت نم يتس دق :لاق
 مهضعب سانلا لاقف .اهب نولاغُبو اهيف نوسفانتي سانلا ناكو ،ميبلل هعايض ضوعف
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 .ىضري نأ لبق هلاومأ اورتشاف ورمع بضغ اومنتغا :ضعبل

 نوملعي ال مهر ،صخّرلاب عاييضو ضرأ نم برأّمب هل يذلا لك سانلا ىزتشاف

 لإ ثيدحلا اذه جرخف ،مرَعلا ليس نأش نم هغلب اميف هثيدح ضعب اشف مث .ربخلا

 6اوكسمأف كلذ سانلا ركنتسا عيبلا رثك املف .مهماومأ اوعابف ،دزألا نم سانلا

 جرخف مرعلا ليس رمأب ذئموي سانلا ربخأو هلام نامأ رماع نب ورمع ىلإ تعمتجاو

 .هبيصي نأ هيلع يض نم ماقأو ،ريثك سان برأم نم

 كلام هعم لحرو ءاهنع هلايعو هلاقثأ لمحو ،برأم نم رماع نب ورمع لحر مث

 دعب ليلق الإ موقلا ثبلي ملف أعيج اوراسو ،هموقر هدر ف يدزألا ميهف نب

 تأده ام دعب ةليل موقلا ًاَجافُي ملف .هلصأتساف مدرلا ىلع ذرجلا ىتأ ىتح ،مهريسُم

 لاسو ،مهزانمو نيتنا برخو مهلاومأو مهماعنأ لمتحاف ،لبقأ دق ليسب الإ ،نويعلا

 لوق كلذر .ليلق رديس نم ءيشو طاو لثألا لإ اهب قبي ملف ،مرعلا ليس مهيتنج

 رس نم ءيشو لئأر طلخ لكأ يتاو نيتنَج مهيتنجب مهاللب وأل :لاعت لل ا

 " لب
 وهو طلا آلإ مهيداوب قبي ملف ،لكألار ريخلا نم اهيف ناك اع. ليسلا لاسن

 يق لامت هللا ىكح امك ناكو .قبلا وهو ردّسلار ،ءافرطلا وهو لثألاو ،كارألا

 . ”ةصتلا رخآ لإ ،هباتك

 كسلا لإ اهليَس اهيف هللا عمجي ىتح مهتيدرأ رودص ىلع ًارطم هللا لسرأ :ليقو

 ليس لبقأف .ليسلا لإ نورظني اوفرشأف ،مهنم فلخت نم كلذ عمسن ،ااسأ ىتح
 تسلا مدهنا مهنس سرافلا طلاخ اًملف ،سرافلا لجرلاك همامأ ،نارينلا هيف نأك رمأ

 )١( ةيآلا أبس ةروس ١٦.

 بهللا جررسر (برأم) توقاي مجعم يق هعبت يذلا مرعلا ليسر برأم دس رايهنا ربخ )٢(

 جررم يقر ،فالتخا رداصملا هذه تايارر نيبر . ١٣/١ ق ماشه نبا ةريسر ١٨٦/٢، يدرعسملل

 يذلا هنأر .انهاك ناكر دسلا مدهت نيح ًايح ناك ررمع نب نارمع نأ ،نادلبلا مجعمر بهنلا

 .هنمز يق مرعلا ليس ثدح
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 هنبا ديب ذخأي لجرلا ناكر .مهماعنأ دابأر ،مهرجش قرحأف {مهضرأ ءاملا يشفف

 كلذ َلكو ،لثأو رليس نع ءالا بضنف املا نم أرارف ،لبجلا امهب دعصيف ،هتأرماز
 .لاعت هللا لاق امك ،ليلق

 امهرئاشعو امهموق نم امهعبتا نمو مهف نب كلامو رماع نب ورمع ىضمر :لاق

 ليخلاو ةدملاو ددعلا نم ،لامت هللا الإ هملعي ال ريثك قلخ ق اولبقأو ،دزألا نم

 .ماوّسلا سانجأو رقبلا نم اهريغر ءاتلاو لبالاو منغلا اوقاتسار ،ةيقرألاو حالسلاو
 . اددعو ةرثك ماعنألا هذه ددعب مهدنع ةمئاسلا ليخحا تناكو

 الإ ادلب نولزني الو ،هوَحَسر هوفَّرَت الإ كرك وأ َلق ءام نودري ال مهعمجأب اوراسو

 دبع نب ناندع نب كَع دالبب اولزن ىتح .هوبدجأو هوطحقأو ،هيلع هلهأ اوبلغر هوتو

 بررح َكع نيبو مهنيب ناكف ،“”ةمتلَس ذئموي كع كلمو ،ٹوفغلا نب دزألا نب هلل ا

 مايأ لاتق دعب كع كلم ةمقلّس اولتقو ،أَكَع اوحابتسا مث .نيقيرفلا نم اهيف لت

 هنبا مهرمأ اوكلمف ،كَع دالبب رماع نب ورمع "تامو .ءامدلا ي ليخلا مهنيب ترج

 .ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزُم ورمع نب ءاقنعلا ةبلعث

 نم جرخف لكلاو دراوملاو ىعرلا مم سمتلت ،دالبلا يف داورلا مهف تبرض مث

 موقت الو مهلمحت ال ةقّيض أدالب ارأرف ،ريمح نم مهتوخإ ضرأ لإ سان داورلا
 .اهلهأ ةرثك نم اهيف ام عم ،اههايمر اهيعارم مهيشاوم

 ميهمًُينور مهليخ تحارتسا ىتح ،املوح امر اوماقأ ام تلَع دالب ي اوماقأف

 انبا ”نالوّبو سُبَع كَع يق مهنم فلختو ،اهنم اوراس مث .رجحلا ىلع مهتيشامز
 .ءامّسلا ءام رماع نب ءايقيزم ورمع نب ةثراح يبأ نب ثراخا

 ،&اهدالب نع مهتبراحف ،نادممه مهيلإ تجرخ ،نادّمَه دالبب اورم اًملف ،اوراسو

 .ةقلمس :(ج) ر (أار قو (ب) يق اذك )١(

 .ماقأر :(أر قر ،بارصلا وهو (ج) ر (ب) يق اذك )٢(

 نب ملسأ نب نزاوه نب سبع :دزألا ف ٣٢١: ص بيبح نبال اهفلتؤمر لئابقلا فلتع ى )٣(

 ٣١٧: ص يقر .كع نب دهاشلا نب سبع :كع يف ٣٢٢: ص ر .ةعازخ ةوخإ ةثراح نب ىصفأ

 .كع نب راحص نب نالرب :كع ق
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 ريسملا ىلع اوعمزأ مث ،اوماقأ ام نادمه دالب ي دزألا تماقأ مث .نادمه دزألا تمزهف

 نب ديز نب كلام انبا "ليكو دشاح نادمه يف دزألا نم فلختو اهريغ لإ اهنم

 .رماع نب ورمع نب ةعدارو ،دزألا نب رازملا

 نب مكحلا ونب مهر ،قنحلا لهأ مهيلإ جرخف جحذم دالب لإ اوهتنا ىتح اوراس مث
 .دزألا مهتمزهف ،اهدالب نع دزألا تبراحف جحذم نب ةريشعلا دعس

 ارحب ضرأ لإ اوهتنا املف .دزألا نب ورمع نب ءاجر مهنع فلختو اوراس مت

 8دزألا مهب ترفظ مث ،ليللا ي دزألا اولتاقف ،اهلئابت ق جحذم مهيلإ تجرخ

 ةعيبر مهنع فلختو اوراسف ريسلا مف ادب مث ،نينس مهدالب يف اوماقأو ،مهتمزهف

 ێب يي الخدر ،كانه اماقأف رماع نب ورمع نب ةثراح يبأ نب ثراحلا انبا بعكو

 نب ةلع نب ورمع نب بعك نب ثراحلا ونب :اولاقف جحذم نب ةلغ نب رماع نب ررمع

 . جحذم

 نب شارإ نب راغأ انبا ةليجبو معثَح اهلهأو ،ةشيبو ةلابت لإ اوهتنا ىتح اوراس مث

 ،برحلا مهوبصانن) ، "نالهك نب ديز نب كلام نب تبن نب ثوغلا نب ورمع

 .(مهب ترفظو دزألا مهتمزهف

 نلف ،اوريِس :مش تلاقن ،ةنمهاكلا ةفيرط ميعمر ،ةكم اوبراق ىتح اوراس مث

 ،لوقأم ىحر هن هًس :تلات مث .عرف مه متنأر لصأ مكل مهف متفلخ نمر ،ارعمتجت

 اولاق .مجع نمر برع نم مسلا عيمج بر مكخا ميكحلا الإ لوقأ ام ێملعامر

 نم نومزهت ،مدلاب هوبَّضخف ،“”مقَّضلا ريعبلا ارذخ :تلاق .ةفيرط اي كنأش ام :اه

 .ميهاربإ يللا كلذ مظعل هتيب ليلخ تي مرحلا هتيب نار مهرج لصأ نوثشحتو ذ "مرحلاب

 .دزألا لإ امپبشني انه رمخلار ،نادمه اليبق امه ليكبر دشاح )١(

 نب ررمع نب شارا نب راغأ :(ج) ر (أار) قر ،بارصلا وهر ،(ب) يف معثخر ةليجب بسن اذك )٢(

 ٣٨٧(. مزح نبا رظنا) .أطخ رهر مهن

 .(ناسللا) .فررعم برعلا لبإ نم لحف مسار ،قديشلا عساولا :مقدشلا )٢(

 .هتبثأام باوصلا نأ تحجرو مهتم نم :لوصألا يث ()
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 ێب ىلع ،تيبلا ةيالو اوزاحو ،ساّنلا اورهق دق مُهرُج اهلهأو ،ةكم لإ اوهتنا اّملف

 ۔اندالب نم انجرخ انإ {موق اي :رماع نب ورمع نب ةبلعث مهيلإ لسرأ مهريغو ليعامإ

 انداَّوُر لسرن ىتح ،مهعم ميقنف ،انع اوحزحزتو ،انل هلهأ جرخ الإ ادلب لزنن ملف

 لسرنو حيرتسن ام ردق ،ميقن ىتح مكدالب ئ انل اوحسفاف انلمح ادلب انل نوداتريف

 انماقُم نوكي نأ وجرأو ،هب انقل لشمأ هنأ انغلب امثيحف ،قرّشلاو ماشلا لإ انداّور

 بحل ام هل او :اولاقو ،مهسفنأ ىف اوربكتساو اديدش ءابإ مهرج تبأف . أ ريسي مكعم

 انل ةجاح الف ،متنش ثيح انع اولَحراف اندراومو انعتارّم انيلع اوقَّيضَف ،انعم اولزنت نأ

 موقلا بَسحأل ينإ موق اي :هموقل يمُهرجلا ورمع نب ضاضُم لاقف .مكراوج ي

 مكعوجر ةلقو ،هنع مكاهن ام مكبوكُرو ،مكبر مرح يف مكيفّبب مكيلع نورًهظيس
 .مهزتعاف ،مهرُج هيلع تبأف .مرحلا ي ءاملا كفسو مكايإو ،هيلع متنأ اًمع

 دلبلا اذهب ماتلا نم دبال هنأ : مهيلإ لسرأ ورمع نب ةبلعث لا مهباوج لصو اًملف

 ،مكتدمَحو تللزن اعوط ينومتكرت ناف تلسرأ يذلا يلسر لإ عجرت ىتح ،الوح

 ل و ، الضف الإ اوعرت ل و مكيهرك ىلع تمقأ منيبأ نإو ،ءالاو ىعرملا ف مكتيساوو

 مكيلع ترهظ نا مل مكتلتاق ينومتلتاق نإو ءاملا ف ردكلا : قنّرلاو اَقَنَر الا اوبرشت

 . ادبأ مرحلا لزني مكنم ادحأ كرتأ م و ىاسنللا 7 لاجَّرلا تلتق

 تلو ورمع نب ضاضم مط زتعا اال ،مهرُج نإو . اعوط هك تت نأ مهرج تبأف

 مايا ةنالث اولتتقاف دزألا مهتبراحف ،دزألا لاتقل تأعتو ،نوعظُم هل لاقي الجر اهرمأ

 دزألا تلجأو ديرشلا لإ مهنم تلف ملف مهرج تمزهنا من نوعظم دزألا تلتقف

 مث ..مهانفأف رذلا مهيلع هللا طّلسف مَضإ يداو مهنم ةقرف تلزنف ةةكم نع ًأمهرُج

 . مهحستكاو مهدابأف 7 مضإ ليس مهاتأ

 .ةلاطإلا رذَح هانرصتخا ليوط ثيدح ى

 نعي مل و ،مهرج نع لزتعا دق ورمع نب ضاضُم ناكو ،نميلاب مهنم ةقرف تقحلو
 .اذه مك رذحأ تنك دق :لاقو كلذ يف مهرج
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 اياقبف كلذ لوح امو “الاَحو "١ينونق اولزن ىتح هتيب لهأو هدلوو لحر مث

 يف اوح امو ةكعب ةبلعث ماقأف ،بورحلا كلت يف مهرج تينعو ،هب مويلا لإ مهرج
 اوعدف ،ىّمحجلا ام هيف نوردي ال دلبب اوناكو ،ىّمُلا مهتباصأف الوح هركاسعو هموق

 كاننيب قَّرَفُم وهو ،نوكشت يذلا باصأ دق :تلاقف مهباصأ يذلا اوكشف ،ةفيرط

 ؟نيلوقت امف :اولاق .ريسيلا يلعو ،ريمألا مكنمو مكيف :تلاق ؟نيرت ام :اه اولاقف

 نامُع رصقب قحلّلف ،ديتع نازو ،ديدش لمجو ،ديعب مه اذ مكيف ناك نم :تلاق

 من .هدلوو يدزألا مهف نب كلام اهمدق نم لوأ ناكو نامُع دزأ تناكف .ديشلا

 تاذ دواك نم بعشلاب قحليلف ،رفان لَمَجو ،رصاقتم مه اذ مكيف ناك نم :تلاق

 قحلف رماع نب ورمع نب ةعداو جرخف .نادمه ضرأ نم دواكو . رعامجلا

 .مهيف هب قحل نمو وه رشتناف ،نادُمَب

 ؤ“رش نم لاب قحليلف ،نعذُم لمجو ،نمدُم مه اذ مكنم ناك نم :تلاق مث

 .ةارسلا دزأ تناكف ،ةارّسلاب عضوم وهو

 كارألاب هيلعف ،رهّلا تامزأ ىلع ربصو ،رسقو دلَج اذ مكنم ناك نم :تلاق مث

 .ةعازخ تناكف 8 نطب نم

 نحلبلن "لحلا ن تامل 6لُولا ل تايسارلا ديري مكنم ناك نم :تلاق مل
 .جرزخلاو سوألا تناكف .لخنلا تاذ برثي

 .يلح برق ةكم ةهح نم نميلا ضرأ لئاوأ يف رحبلا لإ بصي ةارسلا ةيدوأ نم :ىنونق )١(

 اياقب نم نييدبعلل يهر ةقود مث ،ةانقلا ىمستو ،انونق ١٨٨: برعلا ةريزج ةفص يفر (توفاي)

 .مهرح

 ةريزج ةفص يقر .(توقاي) .فئاطلا فيلاخح نم دلبر ،دزألا رايد نم نميلاب دلب :لاحلا )٢(

 ةفرع اهنأ لمتخير .نارمع نب دزألا نم لئابق مهروغر معثخ مهدجن ،لاحلا ةارس ٧٠: ص برعلا

 مث َّنجلا مث ،يلَح مث ١٨٨: برعلا ةريزج ةفص يفو ،ىنونق برق اهنأ توقاي ركذ يلا يلَح نع
 .ىنونق نم ةينيوجا

 .(ناسللا) .ةعفترملا ةظيلغلا ضرألا :ةرعمج ج رعامجلا )٣(

 .ةارسلاب قرابو نش ١٢٥: بوعلا ةريزج ةفص يف )٤(
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 قحليلف ريرحلاو جاييلا تاذ ريمأتلاو َكللللو ريمخلاو رشا ديري مكنم ناك نم : تلاق مث

 . ناسغ سم ةنفج لآ اهنكس يذلا ناكو .ماشلا ضْلأ نم امهو . رلوغو ىرصب

 ،قاروألاو زونكلاو ،قاتعلا ليخلاو ،قاقّرلا بايثلا ديري مكنم ناك نم :تلاق مث

 ناك نمو ،شربألا ةعرلَج اهونكس نيذلا ناكف ۔قارعلا ضرأب قحليلف .قار مدلاو

 - 7 ۔ و

 .فرحم لآو ناسغ نم ةريحلاب

 ،نامُع ىلإ تهُجوت ةقرف :نيتقرف ةكم نم اوقزنفاف مهداّوُر مهءاج ىتح اوثكمف

 ظجرزخلاو سوألا تلزنو .ماشلا وحن رماع نب ررمع نب ةبلعث راسو .نامع دزأ مهو

 مهموق نع ةعازخ تعزخناو .ةنيدملاب ،راصنألا مهو ،رماع نب ورمع نب ةثراح انبا

 ةكم رمأ يلوف ،رماع نب ورمع نب ةعازخ وهو ،ةثراح اهب ماقأو ،ةعازخ اوّمُسف .ةكع

 ةكم رمأ هدعب نم لو مث .يدعو بعكو ىصفأو يَحل ةعيبر هل دلوو . ةبعكلا ةباجح و

 .)يحل ةعيبر هنبا تيبلا ةناديسو

 ضرأ ىلع كللا مهربخ غلب ،اهضرأ اوفراشو ،ماّشلا وحن ناسغ تهجوت املو

 ،ماشلا لوخد نم ؤ"[مهعنمو] معجّضلا مهيَقلف ،هعومج عمجف مخضلا وهو ،ماشلا

 . هركسع اودابأو ،هولتقف -ليوط ثيدح يف هولتاقف

 ىلع مهنيب اوماقأف طرش ىلع ةنداهم يحلا اذه نيبو مورلا كلم نيب تعقو مث

 ضناك ام عذجرو يمعجّضلا ةطبّسلا نب رذنملا رهو ،موَّرلا يلاو نم ناك ىتح .كلذ

 “"٫كاطعأ ام عذج نم ُذُخ :هل لاقو يلاولا عذج لنق كلذ دنع .كانه ةنتفلا عوقوو

 .الثم تبهذف
 لتقت لزت مل و ناسغ ترفظف ،ناروَح ةنيدم يهو ،ىرصُبب ناسغو مورلا تقتلا مث

 ال رظنا) ةفلتحم تاياورب عجرم ريغ يق درو برأم دس بارخ دعب دزألا راشتنا ربخ )١(

 ١٣/١(. ق ماشه نبا ةريسو ،(برأم) توقاي مجعم

 .قايسلا اهيضتقي ةفاضإ )٢(

 كلم ىلإ يدؤي ناك يناسغلا ورمع نب عذج نأ هتصالخو ٢٤١/١، يناديلا لاثمأ يف لثملا )٣(

 .لوقلا اذه لاقو عذج هلتقف نيرانيدلا بلطي ةطبس ءاجف لجر لك نع نيرانيد حيلس

 - - ٦٩٩



 : أءالعًرلا نب يدع لوقي كلذ فو . ناسغ تبلغو . برورللاب مهتقحلأ ىتح مورلا

 "ءالجن ةنعطو ىرصب نود ليقص ,فيسب ةبرض امبر

 ءاودلاب اهبيبط ىَعيو ي " ۔آلا دي اهيف لض سومغو

 ءاآجللا ةلوص دريل انيقتلا موي بيلصلاب اوفلح

 "ءاملا ق اننيب ليخلا ترج ىتح نعطلل كانه انربصف

 ًامطأ رشع دحأ ىنبو ،رماع نب ورمع نب ةنفج سأر ىلع كلذ دنع جاتلا عضرو

 .("قلجي فورعملا سلجلا اهيف

 لإ مهدعب نم مهدلو قو مهيف كلللا ماق مث ةنفج انبا ٬ثراحلاو ورمع هل دلو
 رمع مايأ دترا يذلا مهيألا نب ةلّبَج مهنم كلم نم رخآ ناكو مالسإلاب هلل ا ءاج نأ

 .اذه ريغ عضوم ف باطخلا نب رمع عم هتصق اندروأ دقو ،هلل ا همحر ،باطخلا نبا

 سوألا ريسمو ،ةكعب ةعازخ عازخنا ركذي يراصنألا تباث نب ناسح لاقو

 :ماشلا ىلإ ناسغو ةنيدملا ىلإ جرزخلاو

 ركاركلا عوملاب اس ةعازخ تعر رم نطب انطبه اسلف
 “رتاوبلا تافمهرأاو اتلا 7 , اومتحاو ةماهت نم ناو لك اوَمَح

 دعم بسنو ٤٨٦، قاقتشالا نم باوصلاو ،ءالعّرلا يبأ نب دسألا نب ةبج :لوصألا يف )١(

 ٨٦. ينابزرملا مجعمو ١ ٥، ةيعمصألا :تايعمصألار ١٨٤/٢، نميلاو

 .تايعمصألا ةياور تبثأو ،نود :ناكم مويو ،امبر ناكم ،اميأ :لوصألا يف )٢(

 .تايبألا ضعب ةيارر ف فالتخار صقنر هدايزب ينابزرملا مجعمر ٥١ ةيعمصألا يف تايبألا )٣(
 .عضوم :ءاحلملا .بيبطلا :يسآلا

 .قشمدل مسا وه رأ ،قشمد ةطوغب عضوم وه ليق ،قلج ىنعم يف فلتخا )٤(

 امهيلإ فيضأو ٩٢/١، ق ةريسلا ف يراصنألا بويأ نب نوع لإ ابسن يناثلاو لوألا ناتيبلا )٥(

 دررأو (ىمح) ر (عزخ) ةغالبلا ساسأ يف تباث نب ناسح لإ ابسنو ، ٤٤٠ ص اهيف ثلاث تيب

 .انه ةيررملا تايبألا اهنيب سيل تايبأ ةياهن ف ٢٠٨ ص ناَّسح ناويد يف يقوقربلا لرألا تيبلا
 .نيتلا ناسح بولسأ يكاخيال اهبولسأر فنصلا باتك ريغ يف اهدحأ مل ةديصقلا تايبأ رئاسر
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 ةراغ لك يف عابرلا اف ناكف

 برثيب النطبُه نأاّسلف انريسو

 تيقل رم اذغ اقرز اهب اندّجو

 ت وت مث راصنألا اهب تڵلحن

 مهنإ سوألا رايخألا جرزخلا ونب

 اوثێدو اهنع رهدلا ف ىغط نم اوفن

 رجاهلا يلا دنج انراصنأو

 رُجاشتب الو انم نهو الب

 "رهاوظلا لالجلاب تداغ راقلا نم

 رئاط ريخ ىلع اراد اهبرثي

 ,ءاسم حايم نايفب اهرمَح
 "رطاوخلا حامرلا فارطأب ادوهي

 رهامجلا لويخلاو اياطلا موكب ةَوق تاذ ةرايس انل تراسو

 ربالا قوف ماشلا ضرأب اكولس اونكمت ىتح ماشلا وحن نوتؤي

 "”رصاخلاب مهناعأ اولصو اذإ ةبطخ َلك يف لوقلا لصف نوبيصُي
 رباك دمب ًارباك يلم ًاقشمد اوثراوت ءامسلا ءام ونب كالرأ

 .ليوط رعش يق

 :لوصألا ف تيبلا اذه ةياور )١(
 رهاوظلا لالخلاب داع رانلا نم تيقن امادع اقزر اهب اندجو

 تيقن اهنإ هلوقل ىنعم الو ركذم وهو قزر ىلع دئاع وهو ثنؤم تيقن لعفلاف رهاظ للخ هيفو

 قرزلار ، يداهتجا ةحص نم نيقي ىلع تسلو .اهتبثأ امك هتياور حالصإ يف تدهتحاف ،رانلا نم

 ناكم راقلا تعضرر ،(ج) ةخسن يف كلذك يهو ريثكلا ءاملا :رماذغلاو رابآلاو ناردغلا هايل فصر

 .موقلا لوزن ناكم :ةلح ج يهو لالحلا ناكم لالحلا تعضوو رانلا نم ىقنيال ءاملا نأل رانلا

 .اوللذ :اوتيد )٢(

 رشع يداحلاو رشاعلا تايبألاو ،رضخ) ةغالبلا ساسأ ق ناسح ىلإ بوسنم تيبلا اذه )٣(

 مل ور يراصنألا لإ اهبسنو ١١٦/٣ ر ٣٧١/١ نييبتلاو نايبلا ق ظحاجلا اهدررأ رشع يناثلار

 يداحلا نيتيبلا ناسح ناويد ق تافرع تبثأر .يراصنألا ناوفص هنأ ققحملا رهظتسار ،هعسا ركذي

 ٠/٢ ١٧. ةنكمألاو ةنمزألا ف ناسح ىلإ نيبوسنم ،رشع ثلاثلاو رشع
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 اوناك دقو ،ليعامسإ دلو مهءاج ،اهلهأ اوراصو ةكم رمأ ةعازخ تزاح املف

 اونذأف ،ملوحو مهعم ێكُّسلا مهولأسف كلذ ي اولخدي ل و {مهرُج برح اولزتعا

 .مش
 ةكم كلم نم رخآ ناكو ، يمرلا ضاضُم نب ورمع نب ضاضُم كلذ ىأر املف

 نبا دعس نب ورمع نب ربكألا ضاضُم نب ورمع نب رغصألا ضاضُم وهو ،مهرخ نم

 مهيلإ لوخدلا يف اهذأتسي ةعازخ لإ لسرأ ،مهرُج نب يب نب يه نب ملاظ نب بيقرلا
 ِ ِ . ِ . - ح

 ءوسو لاتقلا نع هموق هعيروتو هيأرب مهيلإ تمو ،مهراوج يق ةكمب مهعم لوزنلاو

 .برحلا هلازتعاو مرحلا يق ةريسلا

 ،َيَحل لاقو ،مهعم نولزني مهكرتت مل و ،هلك مرحلا نع مهيفن الإ ةعازخ تبأف

 براق دق اًّيهرج مكنم دجو نم :هموقل ،رماع نب ورمع نب ةثراح نب ةعيبر وهو

 .رذُه همدف مرحلا

 ديرت ،ىئوَنق نم يمهرحلا ورمع نب ضاضُم نب ورمع نب ضاضُم لبإ تعزنف
 وخ نم لابجلا ىلع ىضمف ،ةكم تلخد دق اهرثأ دجو قح ،اهبلط يف جرخف ،ةكم

 لكؤثو رَحْنُن لبإلا رصبأف ،ةكم يداو يق لبإلا رظتني ،سيبق يبأ ىلع رهظ تح ،دايجأ
 أشنأو هلهأ ىلإ ًافرصنم ىلوف ،لَتقُي نأ ، يداولا طبهي نأ فاخف اهيلإ ليبس الو

 . )لوقي

 رماس ةكمب رُمسي ملو سينأ افّصلا ىلإ نوجملا نيب نكي مل نأك

 ">رضاح ةكارألا يذ نم نحنلل لل هبونجف اطساو عبرتي ملو

 رثاوَحلا دودحلاو يلايللا فورص اندابأف اهلهأ انك نحن ىلب

 نب ثراحلا وأ ٢٨٤/٢(. يربطلا) ضاضم نب ثراحلا نب ورمع ىلإ بسنت ةديصقلا هذه )١(

 مجعم يف يهرجلا ورمع نب ضاضم لإ تبسنو ٥٠/٢( بهذلا جورم) .يمرجلا رغصألا ضاضم

 .ةكم ىلعأب .لبج :نوجحلا ..(نجح) توقاي
 نود نيذللا نيلبجلا نيب هنأل طساو هل ليقو ،ةكعب ةبقعلا ةرمج نم لفسأ ناك نرق :طساو )٢(

 .انه دوصقملا وهو ،ةكم برق داو :كارألاو ،ةماميلا نم عضوعب لخن :ةكارألا وذ .ةبقعلا
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 رصاحللا ودعلاو يوعي بئذلا اه ةبرع راد اه يبر 7

 اشنو اننيب ش حبصيو ساهلُكب انيلع ايندلا لُمَت نف

 رهاط ريخلاو تيبلا كاذب فوطن تبان دعب نم تيبلا ةالو اُكو

 “)رهاصألا نحنو هنم انؤانبأف هملع صخش ريخ يَدَج حكنأو

 رداقلا يرحت ،سانلل اي كلذك ةردقب كيللا اهنم انجرخأف

 ُئاوَّملا نونسلا انتَضَع كلذك ةطبغب انكو ثيداحأ انرصو

 رعاشلا اهيفو سأ مَرَح ام ةدلبل يكبت نيعلا غومد تّحَسو

 ُرفاصعلا اهيفو اموي ارفَنُم الو هُمامَح ىذؤُي سيل سينأ داوب

 رداغن نإ امف اهنم تجرخ اذإ ةسينأ لازت ال شوحو اهيفو

 "”رهاوظلاف هليَس ىَّضفمف ًدايج اندعب رمعي له يرعش تيلايف
ّ 

 مهنيب لاح ام نوركاذتي مهو ،هلهأ لإ نميلا وغ ورمع نب ضاضُم قلطناو :لاق
 ىلع اوكبف اديدش أنزح كلذ ىلع اونزحف ،اهكلُمو اهتمأ نم اوقراف امو ةكم نيبو

 .ةكم يف راعشألا نولوقي مهو ةكم ةكم

 ميهاربإ نب ليعامسإ ونب مهيفو ،ةكم رمأ ةيالوو ،ةكم ةباجح ةعازخ تزاتحاو

 .بالك نب يصق مايآ لإ ،هنوبلطي الو ،كلذ نم ءيش يف دحأ مهعزاني ال ةكمب

 رماع نب ورمع تنب ةريهف ،رماع نب ورمع نب ةثراح نب ةعيبر وهو ،يَحْل جوزتف

 )٣( ناغألا ةياور تبثأو ،رجاشتو اننيب لاح حبصيو :لوصألا يق رطشلا اذه ةياور ١٨/١٥.

 )٤( يربطلا يفام تبثأو ،تيبلا اذم يس :لوصألا يف ٢٨٤/٢، بهذلا جورمو ٠/٢ ٥.

 )٥( يربطلا نم باوصلاو ،رصابألا :لوصألا يف ٢٨١/٢.

 )٦( رخآ تيب بهذلا جورم يف فيضأ دقو .افصلا يلي ةكعب عضوم وهو ،دايجأ يف ةغل :دايج

 :هلوق وه

 رئاودلا انيلع اهيف ردت انو ةلصوو ًارهص ليعامسإل انكو

 .ةقباسلا رداصملا ق ركذت ل تايبأ فنصلا ةياور يفو
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 ص س

 نب َيَحْل ةعيبر نب ورمع هل تدلوف ،مهرُج كلم .يمرا ورمع نب ضاضُم نبا
 هدلو دلوو هدلو ددع غلبو ،ةنس ةئامثالث شاعو ،ًفْرَشو داس ورمع بش املف .ةثراح

 يق هدعب الو هلبق برع هغلبي ل ام فرشلا نم برعلا يفو ،ةكعب لتاقم فلأ هتايح يف
 .ةيلهاجلا

 ظةقان فالآ ةرشع اهومكح ةموكح ييف برعلا نيب ب همكُح يف مسق يذلا وهو

 نيع ًأقف ةقان فلأ كلم اذإ ةيلهاجلا ي لحرلا ناكو .الحُف نيرشع روعأ دق ناكو

 "فيدَّس ةكمب جاحلا معطأ نم لوأ ناكو .الح نيرشع نيع أقف دق ناكو هلحف

 ق هفرش بهذ دق ناكو ،برعلا عيمج ةنسلا كلت ي معو ،ديرثلا ىلع امامحلو لبإلا

 .بهذم لك برعلا

 رماع نب ورمع نب ةثراح نب َيَحْل ةعيبر نبا ءاذه ورمع لوقي ةصقلا هذه يقو

 :هلوق نمف .ةفصلا هذه ىلع لدي ام اهنم انبتك ،ةليوط تاملكو ،ةريثك راعشأ

 ملاظو غاب لك نم هعنمنل مُهرخ دعب نم تيبلا انيلو نحنو

 لاس ريغ اعجرم انع عجريف هديري ءيش لك نم هعنغو

 مثآ لك نم قحلاب هعنغو اندهج هيف هللا وح ظفحو

 مشاغ لك نم ملظلا رمأب رصب ت انبرو هيف ملظلا ديري فيكو

 مساوملا لهأ جح ام همعنو هقح ظفحن تلفنن ال لا وف

 مراكملا لهأ لايقألا دلب لإ اندالب نع ًامُهُُج انيت نحنو

 .ليوط رعش ي
 مهرخآ ناك ىح . ،'٨أةنس ةئامسخ ٥هلذعب نم هدلوو تيبلا يلي ورمع ناكف

 س هو

 نب بالك نب يصق هيلإ جوزتف ورمع نب بعك نب لولَس نب ةيشبح نب 0"ليلخ

 .ةقانلا مانس محل :فيدّسلا )٧(

 .رش لك نم :باوصلا لعلو ،لوصألا يف اذك )٨(

 .(ج) و (ب) نم تبثلاو .ةنس ةئامتس :(أ) ف )٩(

 )١٠( مزح نبا) .فيحصت وهو ليلخ :لوصألا يف ٢٣٦(.
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 ببس رَّسفأ نأ عدأ لو .مهتَّصقب هللا ءاش نإ ِنأنسو ،ليلُع تنب ىّبُح هتنبا ةّرُم

 فقيل ،هتحرشو هئدروأ دق ام يضتقي كلذ ناك اذإ ،شيرق لإ تيبلا ةنادس عوجر

 .هتحص فرعي ال نم هيلع
 ملف همأل بالك نب ىصق اخأ ناك يرذعلا ةعيبر نب حازر نأ كلذ ببس ناك

 هاخأ دجنتسا ،هلالذإو هدرطو ،هدي يف ام عازتناو بالك نب صق لتقب ةنانك تّه

 ةيناميلا ناسرف نم ةريثك ليخ يث حازر هدجنأف ،هخرصتساو يرذعلا ةعيبر نب حازر

 لصأتساو ،ةيناندعلا عومج نفأو ةنانك حازر لتقف ،هتوعد باجأو ماشلا نم

 .هموق يصق هيخأل عمجو ،مهدابأو مهتكوش
 ىلع فاخف .لاحترالا حازر دارأ ،هَّمعد هل كردأو ،هدُضَع دتشاو هرمأ ددش املف

 هيخأل حازر بطخف ،هقراف وه نإ برحلا هدواعُت نأو ،ةنانك ب ةلئاغ ىصق هيخأ

 ةنانك نم بصق عنميل ،تيبلا نداس ذئموي وهو ،يعازلا ةَّيشْبَح نب ليلُح لإ يصق

 رادلا دبع :يصقل تدلوف ىح هتنبا ليلُح هجوزف اديك َىصقب تدارأ اذإ ،ةعازخم

 .بالك نب يصق ب ىصق دبعو ،ىزُلا دبعو ،فانم دبعو

 ،نارهظلا ََم ىلإ ةكم نم هدلوو ليلح جرخف ابوو ديدش “فاعر ةكعب عقوو

 تامف ،َيصق ةجوز ىخ هتنبا عم ادرفم ليلح فلختو ،هنع اولتراف كابولا نم ارارف

 اهيلإ عفدو يخ هتنبا لإ ىصوأف روكذلا هدالوأ نع "اديعب ىابولا كلذ يف ليلح
 يعفداف ،كتوخإ لإ يثعباف ،ءاد قبي مل و ءابولا اذه هللا عفر اذإ :لاقو ،ةبعكلا حيتافم

 اهيلع دكأو .مهيف تيبلا ةنادس ىقبتلو ،اكم اونوكيل ،حيتافلا هذه كتوحخإ لا

 .اهئافوب قثوو ،دهعلا

 ،تيبلا نع اهوخإب يحنتلا لاط ،ىَّح لإ حيتافلا تراصو يصق لصو املف

 ول :هدلو ربكأ ناكو ، ىبح نبا وهو ،هدلو رادلا دبعل ىصق لاقف ،ءابولا نم أراذح

 "فاع نع ةفحصم اهأ حجريو فنألا نم مدلا ناليس :فاعرلاو ،لوصألا ق اذك )١١(

 .(ناسللا) .فاعزلا مسلا هلثمو عيرسلا توملا :فاعزلاو

 .هتبثأ ام يضتقي قايسلاو ،دعب :لوصألا ف )١٢(
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 اقددر كلاوخأ عجر اذإف كدي يف نوكتف ،ةبعكلا حيتافم كيلإ ريصت نأ كّمأ تلأس

 .مهيلإ اهتملسف ،اهيل
 هيلإ حيتافملا تعفدف ،اهدلو تباجأو ،هل تلعفف ،كلذ رادلا دبع اهلو افأسف

 .بالك نب يَّصق نب رادلا دبع وهو

 مهتخأ لإ نوبلطي ةّيشبُح نب ليلح ونب داع ءابولا مسُحو ءادلا عفترا املف

 ىلع َقَحل الو دي ةبلع ال اردغ مهيديأ ف تنبثف ،هدالوأو يصق ام عنتماف ،حيتافملا

 يق ، "يرماعلا ريهز نب شادخ لوقي كلذ يو .مويلا لإ ،اهرمأ نم كل تحرش ام

 :ارعش ،يصق دلو نيبو هموق نيب برح ةرفانم

 بصغ الب اردغ هلل ١ تيب ةن ادس 7 تبك يحلا ف مك رهصب

 بعك يب رهصب لا ةأرج الو اورخفتف باصتغاب اهومتلن امف

 "بعلا ىدل حافّصلاب ديبع متنكل هموق بئاتك يف حازر الولو

 تدروأ ام ىلع ةدايز هيف امب تئجو ،حرشلاو ثيدحلا تيّصقتل ةلاطإلا الولو
 ه ء . {

 ثيداحألا هذف ريركت باتكلا اذه يف ءاج نإو .عمللا هذه تدروأ ةلاطإلا رذح نكل

 .هللا ءاش نإ اهحرشو اهندعأ

 رماع ييب ءارعش نم وهو ريهز نب شادخ :باوصلاو ،شادخ نب ريهز :لوصألا يف )١٣(

 ركذ لا ةديصقلا نم هل ناتيب ٤/١ ١٤. ءارعشلا لوحف تاقبط يقو شأشيرق وجهي ناكو ،لوحنلا

 :امهو ،ةثالثلا تايبألا اهنم فنصلا

 ردغلا ىلع ءافولا راتخاو مذلا لأ رماع نب ورمع ءايحًّضلا سراف يأ

 رسج لإ ليبسال مكيلإ مكيلإ انَمأو انيبأ نم انيوخأ ايف

 ٦٤٥/٢ ءارعشلاو رعشلاو ١٤٣/١، مالس نبا تاقبط يف ريهز نب شادخ ةمجرتو

 .(توقاي) .مرحلا باصنأو نينح نيب عضوم :حافصلا )١٤(
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 دالبلا يف مهقّرفتو مرقلا ليس مهجرخأ نبح دزألا ربسَم ربخ
 اوراسو ،مرعلا ليسب اوّسحأ نيح برأم ينج نم اوجرخ ان دزألا نإ ث :لاق

 مهرمأ نم ناكو ،ناطحق نب مهرج ذئموي ابو ظةكم اولصو نيح ،كلذ مهريسم

 ةكم نم اوقرتفا كلذ دنعف ،مهداّور مهتتأ تح ةكع. دزألا تماقأف ،انصصق دق ام

 .دالبو ضرأ يف مهنم ةقرف لك تناكف ةةصقلا لصأ يف انركذ امك كقرف

 ماقأو ،نامُع لإ مهضعب راسف ،تاورّسلا نم اوقرتفا مث ، تاورسلا لزن نم مهنمف

 ءافوح امو ةكمب فلخت نم مهنمو ،لهّسلا مهضعب لزنو ،تاورّسلاب ماقأ نم مهنم

 ورمع انبا ةنفجو ةبلعث راسو .قارعلا ىلإ جرخ نم مهنمو برثي ىلإ راس نم مهنمو

 ءام ىلع ،ةةفحجلاو ديدق نيب ،للشلاب اولزتف ،مهموفو مهوخإ نم يقب نمو رماع نب
 ىف فالتخالا انركذ دقو .اناسع ءالا كلذب اوّمُسف انامز هب اوماقأف ،ناّسغ هل لاقي

 ضرأب اوقل تح كلذ دعب نم اولخ را مإ غ .اذه لبق عضوم ق ناس مهتيمست

 .اذه لبق انركذ دق ام مهرمأ نم ناكو ،ماشلاب ناسغ كولم مهنم ناكف ،ماّشلا

 ناسغ نإو هيلع هللا تاولص ميرم نب ىسيع رصع يق ماشلاب ناسغ لوزن ناكو

 مهنم لزن نم ،نادلبلا يف دزألا لوزنو ،برأم نم دزألا ريسم دعب ماشلا تلزن املإ

 .قارعلاو ،برثيو َرَم نطبو ،نامُعو ،ةارّسلاب
 ،ظتقرتفا ،ةعاضق اهعمو ، ““”برأم نم تجرخ ال دزألا نإ :مهضعب لاقو

 .نادمه عم اوراصف ، “”راوص ضرأ رماع نب ورمع نب ةعداو تلزتف

 هذهو ،درمو ، “'"دُدرُسو ،مامّش دزألا نب هللا دبع نب ناندع نب كع تلزنو

 نم فصانلا اولزن تتح دزالا نم نوقابلا راس مث .رحبلا لحاس ىلع ،ةماقت نم نوضرأ

 .وهس وهو ،برثي :(ًار ف )١٥(
 برأم نيب يهو ضحاورص نع فّرحع هنأ لمتيو ،نادلبلا بتك يف عضولا اذف ركذ ال )١٦(

 روَص نع وأ ١٠٢(، ص بورعلا ةريزج ةفصو ١١٠/١٠ ليلكإلا) ،نادمه اهنكست ءاعنصو
 .اضيأ نادمه يهو ١٠٢( برعلا ةريزج ةفصو ١٠٨/١٠ ليلكإلا)

 .(ددرس) توقاي مجعمو ،كعل يهو ٤ ٥، ص برعلا ةريزج ةفص )١٧(
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 عماجب دحأ وهو ةارسلا لبج دنس يق ،تاورّسلاو دجب نيب اميف داو وهو ، ““ةديبأ
 . "”قّدصلملا هيف مهعمجي يذلا مويلا ةءونّش

 ناديَح نب ةرهم مهعمو ،مهنم ةقرف تراسف ءاثالث اقرف ةديبأ نم دزألا تقرتفاو

 هللا ميت نب مهف انبا ورمعو كلامو ،ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نبا

 نمو ةعاضق لئابق يف ،ةعاضف نب فاحلا نب ناولُخ نب بلغت نب ةربَو نب دسأ نبا
 .يدزألا مهف نب كلام مهيلع اوكلَم دقو .نميلا نم مهعم عمتحا

 داو وهو ،توهرب ىلع مهب ىماس مث ةيناميلا ىلع مهف نب كلام مهب راسف
 يف كلام نب ةءانُه هنبا هتمدقم ىلع لعجو ،لبإلا ىطتماو ،ليخلا بنج مث ، تومرضحب

 ،نامُع ىلع بصنا تح ريسلا دجُي لعجو ،مهاسرفو دزألا ديدانص نم سراف يفلأ

 .رحشلا نم رحبلا قيرط نم

 لئابق ي هللا ميت انبا ورمعو كلامو ،دزألا لئابق يف ،ًيدزألا مهف نب كلام مدقتو

 مش داو ىلع تناك محلزانم نأل نامع تيس اغإو ،نامُع ضرأ لإ درو تح ةعاضق

 َ .هب اهوّمَّسف ،نامُع هل لاقي برأم

 لزن مهضعبو ،لبجلا نم تاورسلا اولرتف ،اهعضوع. تماقأ دزألا نم ةقرفو

 نب ديز انبا ، "'مَّلُه دعّسو ،"“دْهَن :مهنم ،ةعاضق نم لئابق مهعم تماقأف لهسلا

 .ريمخ نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب [ملسأ] نب فاحلا نب دوس نب ثيل

 :ةثالثلا هدلوو ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولُخ نب نابر نب مرَج :مهنمو

 جرزخلا نب بسار :هدلو نمو .مرج نب ةيجانو ،مرّج نب ةدجو ،مرَج نب ""كلام
 .دزألا لئابق نم هب ماقأ نم عم ،لهّسلا يق اوماقأف مرج نب ةَدُج نب

 .(توقاي) .ةارسلا دزأ لزانم نم لزنم :ةديبأ )١٨(

 .ةليبقلا نم تاقدصلا عمجي يذلا :قدصملا )١٩(

 نب ملسأ نب دوس نب ثيل نب ديز نب ده ونب مهو ،دف : باوصلاو ،ديف :لوصألا يف )٢٠(

 ٤٦ ٤(. مزح نبا) .ةعاضق نب يقاخا

 ٤٤١(. مزح نبا) .هتبثأ ام باوصلاو ،ىنهو دعس :لوصألا ف )٢١(

 .ناكلم ٤٥١: مزح نبا فو ،لوصألا يف اذك )٢٢(
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 يمسف قّربت ،قراب لبج ي رماع نب ورمع نب ةثراح نب يدع نب دعس لزنو
 .قراب يمسف ألكلا ابلطل قربلا هموقب عبتا هنأل اق راب س اغا :لاقيو كلذل قراب

 نم مهو ،نارحبو ،ورمع نب ةثراح نب يدع نب ورمع نب كلام هيخأ نبا هعم لزنو

 نب ثراحلا ونب تناك دقو .رماع نب ورمع نب ةثراح يبأ نب بعك نب ثراحلا ينب

 .جحذم يف اولخدف ،نارجب اونكس دق ،نيتنلا نم مهجورخ دنع كلذ لبق بعك

 مهو ،جحذم نب ةلُع نب ورمع نب بعك نب ثراحلا يبب نوفرعي مهف ،مهيف اوبستناو

 .نارج ونكاس

 َرَم نطبو ةكم اولزنف ،ةعازُ مهنع تعزخناو ،ةكم لبق تهجوت دزألا نم ةقرفو
 نبا ورمع نب ةعازخ وهو - ةثراح اهب ماقأو ،ةعازُخ اوّمُّسف دالبلا هذهب اوماقأو

 َيَحْلب بّقللا وهو ،ةعيبر هل دلوو ،ةبعكلا ةباجحو ةكم رمأ يلو يذلا وهو .رماع

 .يَحل ةعيبر هنبا تيبلا ةنادّسو ةكم رمأ هدعب نم يلوو ادعو بعكو ،ىصفأو

 لزتف ،رماع نب ورمع نب ةبلعث مهب راس ،ناَّسغ نم ةنفج لآ مهو ،نوقابلا ىضمو
 ءالا كلذب اومس نامز هب اوماقأو ةفحلاو ديدق نيب ، ناسغ هل لاقي ءام ىلع

 .ماشلا ضرأ مهب لزن تيح رماع نب ورمع نب ةبلعث مهم راس مث .للشلاب وهو لناَسَع
 :موق لاقو ماشلاب ناسغ نم ةنفج لآ كولم تناك مهنمو هنأش مظعو ،ماشلا كلمف

 نبا نزام ونب ناكو .ناسغ هل لاقي ،برأم ىتم هنولزني اوناك ءامب ناسغ اومس لب

 اذإ مهريغو دزألا نم لجرلا ناكو .دزألا نم مهيبأ بو مقوخإ نود نولزني دزألا
 اذه تركذ دقو .كلذب مهتيمست تّرمتساف لأناًسغ ديرأ :لاق رمأل مهبلطي ءاج

 .اذه لبق ناسغ بسن نم مدقت اميف فالتخالا

 امهمأ ،رماع نب ورمع نب ةبلعث نب ةثراح انبا ح جرزخلاو سوألا مهنع تنعط م

 :مهضعب لاقو .برثيب اولرتف ،رماع نب ورمع نب ةنفج نب ورمع نب مقرألا تنب ةلتق

 .ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ملسأ نب دوس نب ورمع نب لهاك تنب ةليق امهُمأ لب
 .ًابسنو أمسا مه راصف ،اراصنأ هللا مهامس ي دمع هيبن رصنب للا مهمركأ املف

 ةبلعث نب رماع نب رماع نويطفلا طهر مهو ،قّرَحُم لآ جرزخلاو سوألا عم ماقأو
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 .برثيب مهعم اولرتف ،رماع نب ورمع نب قرخلا ثراح نب ورمع نب ةثراح نبا

 وهو ،ةنفج نب ةبلعث نب مصألا نب ةثراح انبا جرزخلاو سوألا عم اضيأ ماقأو

 .رماع نب ثراحلا

 ،قشمد ضرأ نم “"ةينثلا نرقو “"تاعرذأ اولرتف ماشلا لإ نوقابلا ىضمو

 .ناسغ مهف

 ،مهف نب كلام نب حاّضولا وهو ،شربألا ةعيذجف ذزألا نم قارعلا نكس نم اّنأو

 مهب راسف ،شربألا ةميذج مهرمأ اوكلمف ،قّرحُم لآو ناسغ نم ةريحلاب هعم ناك نمو

 مظعو ربو ،ةنس نيتس تارفلا يطَشو ،قارعلاو ةريحلا كلمف داوسلا لزن قح
 .ناك ام هرمأ نم ناكو ،سرفلا كلم اراد نب اراد لتقو ،هنأش

 ءايرلا ابأ لتق يذلا وهو ،أروهشم ناك هل سرف مسا اصعلاو ،اصّعلا بر وهو

 ةرثك ىلع .اهايإ هتبلغل ،اهيبأ ةكلم نم فرط لل ءابّرلا الأو ، هكلم ىلع بلغو
 ماشلا ىلع ناسغ ةبلع لبق كلذو ،ةعيذَح هلتقف ماشلاب اكلم ءابزلاوبأ ناكو .اهكيلام

 ام ءارلا رمأو هرمأ نم ناك تح كلذك هرمأ لزي ل مث.كانه أكّلمتم ناك نم مهلتقو

 .ةمرذج ركذ دنع ،اذه دعب عضوم يق هانركذ دق

 مهتّماع لحرت مث ،ةماميلا رْجَحو ،نيرحبلا اولزن ح دزألا نم نوقابلا ىضمو

 نب مشج نب ةعاضق مهعمو ،نامُع لإ رحشلا لبق نم اوبهذ نيذلا مماحصأب اوقحلو
 .ناسغ نم دادعلا يي امهو ،ناولح نب دياعو ،ةعاضق نب ورمع نب فاحلا نب ورمع

 نب ثراحلا نب بعك نب نجحأ نب ملسأ نب فوع وه ةلا وبأو - ةلامث تلزنو

 يهف ،فئاطلا لإ دج ضرأب تماقأف - دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك
 .ناليع [سيق] نم لئابق تاورّسلاو ةلا نيبو ، تاورسلا نع ةعطقنم

 يدزألا ميف نب كلام مهنم اب قحل نم لوأ ناكف ،دزألا نم نامُع لزن نم اّمأو

 دزألا لئابق هب تقحل مث ،ةعاضق ءايحأ نم مهريغو دزألا هموقو هدلو نم هعبتا نميف

 .اعردب مويلا فرعتو ،ناروح ةنيدم ،تاعرذأ )٢٣(

 .قشمد ةطوغ ىلع ةفرشم يهو ،باقُلا ةينث يه :ةينثلا )٤ ٢(
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 .نيرحبلا قيرط ىلع

 ليس برأم لهأ قرغأ اًن :لاق "“هخايشأ نع شادخ نب دلاخ انثدح ناكو

 يَنُس مهمو ©كارألا اذ ىعدي ناكمب اولف) ًالزم نوداتري دزألا لئابق تضمو ،مرعلا
 يذ نم اوراس مث .كارألا تبنف ،هب ترعبف ،كراوأ تناك مهلبإ نأل كلذو ،كلذ

 نب نارمع نب رجَحو .ةماميلا رجح عضوم اولزن ح پ، ""الزنم نوداتري كارألا

 .هب دلو هنأل ،ةماميلا رجح مساب ارجح يمُس امنإ رماع نب ورمع

 ،"“نيرحبلا نيدماح مهوتأف ،دالبلا ي مهداّور اولسرأف مهلزنم اومخوتسا مإ ث

 نوداتري مهداَّوُر اوقرفف ،اهومّخوتساف .اهولزتف ،اهيلإ اوراسف ،بصخلاب اف نيفصاو

 وح ،اهيلإ اوراسف ،"اهئاذعو اهبيطو نامُع فير نع مهورّبخف مهونأف شألزتم لزنم

 هعم اولزتف ،دزألا نم هعم ناك نمو يدزألا مهف نب كلام كاذ ذإ وهو ،مهكلع.اوقحل

 لإ ،اهطش بناج لإ ،نامع فرط يف لزني كللا ناكو ضرأ اوعطتقاو ،نامُب
 .هريغ لل هنم لقتنيو ،يقرتشلا نام

 ورمع نب نارمع ،مهف نب كلاعب قحلو ،نامع لإ دزألا نم جرخ نم لوأ ناكف
 انبا دسألاو رجحلا هانبا هعم جرخو .كيتكلا دَج وه نارمعو ،ءامّسلا ءام رماع نبا

 ليمهش نب نابوث نب بقَع ونب ماقأو .ءامسلا ءام رماع نب ءايقيَرُم ورمع نب نارمع

 .ةارَسلاب نارمع نبا

 )٢٥( يربطلا ىلإ عقاولا ف دوعت يهو ،فنصملل ثيدحلا نأ مهوت دق ،انثدح :ةرابع ٦٣٣/٧

 نم ةعامج انثدح :لاق صفح نب رمع ىلوم نالجع نب شادخ نب دلاخ ثدحو :هيف ءاج دقو

 ناك يلهلا صفح نب رمع نأل ،ةرجهلل ناثلا نرقلا ف شاع وار نع يورم ربخلاو ..خلا انخايشأ

 ةنس يفوت يربطلاو ه٤٥١ ةنس يفوتو روصنملا مايأ يف ٣١٠ .ه
 :كارألاو .كارألا تعر :لبإلا تكرأو (ج) و (ب) يف وهو (أ) ي طقاس نيسوقلا نيبام )٢٦(

 .(ناسللا) .كاوسلا رجش وهو لبإلا هاعرت رجش

 ةيذاحلا دالبلا ىلع قلطت تناك امنإو مسالا اذهب مويلا ةفورعملا ةريزحلا يه تسيل :نيرحبلا )٢٧(

 .(توقاي) .ةرصبلاو نامع نيب دنهلا رحبل

 .(ناسللا) .ءاذعلا :مسالاو ،تبنملا ةمركلا ةبرتلا ةبيطلا ضرألا :ةاذعلا )٢٨(
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 بضغ دق ناك هنأ نامع لإ رماع نب ورمع نب نارمع جورخ ببس ناكو :لاق

 لوقي هتصق يفف .نامعب قحلف ،مهقرافف ،دزألا نب نزام خب نم ،هًمع ب ىلع

 : هموق نبو هنب ناك ءيش ق ،يركُشّلا سّملتلا

 هنكاسم فعش ذإ نارمعك اونوك

 تعلتناف عاسنألاب ةيطلا دش

 هنكسم دعب نامع ضرأ ناكف

 هفرعي لهألا راح ًناوما
 اهفرعي لذلا رادب ُميقي الو

 هتمرب طوبرم فسخا ىلع اذه

 اهدجأف دعب ىلع نامُع يوني

 "“دَصَر ءناش ّرسبَحو قيض لاقف

 "“دَحّتلا اهَسم ح ةطيسبلا وحن

 "ادلب هبحر نوكي قيض دعب نم

 ""ُدُجألا ةرساو هركني ًرْخلاو

 ""تَولاو لهألا رامح رامحلا الإ
 "حأ هل يكبي الف َجَشُي اذو

 بحرلا ناكف قيض دعب نم

 ناويد يف تيبلا اذه ةياورو فنصلا هدروأام فلاخيام اهنمو ،ةدع تاياور ةديصقلا هذغ )٢٩(

 ًُدَصر ظفاح شيجو شيج ليق ذإ هلزانم فعش ذإ ةماسك اونوك ٢١٢: ص سمللا

 وأ لبحلا سأر :فعشو ُدَصَر ،باتكلا اذه يف هربخ نم دقو بلاغ نب يؤل نب ةماس وه ةماسو

 .نيرحبلاب عضوم

 :ناويدلا يف تيبلا اذه ةياور )٣٠(

 ُدَحّلا اهَسم ح ةفونتلا ضرع

 .بركلاو قرعلا :دجنلا .ةالفلا :ةفونتلا .ريعبلا لحر هب دشيام وهو عسن ج عاسنألاو

 .ناويدلا ف سيل تيبلا اذه )٣١(

 :دجألا .ريسلا ىلع ةيوقلا ةقانلا :ةرسحلا .دُجألا ةلسرلاو ...موقلا رامح :ناويدلا يف )٣٢(

 .قلخلا ةقثوملا

 :ناويدلا ةياور )٣٣(

 هب ماسي فسخ ىلع ميقي نلو

 .رامحلا :ريعلاو

 .لبحلا نم ةعطقلا :ةمرلا .هل يكبي ال :ناكم ،هل يثري الف :ناويدلا ف )٣٤(
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 تفرحناف عاسنألاب ةيطلا دش

 دتولاو لهألا رّيَع نآلذألا الإ



 ٣٥) ا 1 و

 نب نابوث انبا ليهَوو سيق :نارمع ب نم اهنكسو نامع لإ جرخ دق ناكو
 .انركذ امك نارمع انبا دسألاو رجحلاو نارمع نب ليمهش

 هللا دبعو ،دوُس نب دايإو ،رجحلا نب دوس نب "”دوَع :نارمع نب رجحلا لئابقف

 :مهنمو رجحلا نب دوُس ونب ءالؤهف .دوس نب ةيحاطو ،دوس نب يلعو ،دوُس نبا

 .رُجحلا نب ةانم ديز نب دادَهو رجحلا نب نارهز

 نب لئاو وبأ وهو ،ثراحلا ونبو دسألا نب كيتكلا :نارمع نب دسألا لئابقو

 كيتلا كلذ دعب ناكو .نارمع نب دسألا نب ةملس ونبو كسألا نب ةبلعث ونبو دسألا

 .بلاغ نب يؤل نب ةماس تنب دنه همأو ،مهسيئرو نارمع دلو دّيس دسألا نبا

 فيرطغلا نب رماع نب هللا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر همساو ، ""ةعبرلا تجرخ مث

 .هللا دبع نب ثراحلا نب نم هتوخإو

 يف تلخدف ءايقيزم ورمع نب ةثراح نب يدع نب ورمع نب سدالُم تجرخو

 .مهيف بسن ىلع داده

 يمح مساو 8َيَمُح نب دَّمْحَيلا تجرخ مث .دزألا نب ورمع نب نامأرَع تجرخ مث

 .ناويدلا ف سيل تيبلا اذه )٣٥(

 :يهو فنصللا اهركذي ل تايبأ ىرخألا رداصملاو ناويدلا يو

 اودعق ذإ سيقلا دبعك اونوكت الو مكلوأ ناك دق امك ركبك اونوك

 دَّهَفلا هنطب يذ ىلع بكأ مفزتم طخلاو اولئشام نوطعي

 دمتعمو لاو مكل يلحر نإف مكب داري ميض ىلع متمقأ نإف
 دعتبم ءوسلا ةالو نع ةروهشم ةرئان تفخام اذإ دالبلا يو

 نم دزألا لاحتراب الو نامع نم ورمع نب نارمع جورخب لصتت ال انأ تايبألا قايس نم حضتيو

 .نميلا ي محلزانم

 .ذوع ٣١: مزح نبا ةرهمج ي )٣٦(

 )٣٧( مزح نبا ف ٣٨٥: قاقتشالا نم تبثلاو ،ةعْبُرلا ٦٧ .
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 "نامثع نب بلاغ نب منغ ونب تجرخ مث .نارهز نب رصن نب نامثع نب هللا دبع
 وهو ،دايز اهوخأو نادلا تجرخ ش .منغ نب دعسو منغ نب ةميذج :اهنوطب و

 نب مناغ نب ورمع نب سمّش ونب ،وحُئو ،َةلّوُعَمو .ريثك مهنم ةارّنسلابو ،رغصألا بدلا

 ونا نب نوا نب نه نب لكنو ،ربكألا بدلا وهو ،بدّنلا تجرخ مث .نامثع

 ،دزألا نب ورمع نب "“قيّصلا تجرخو .نامثع نب بلاغ ب يي بدلا تلخدف

 .مهيف تبستناف بلاغ نب سيقلا دبع يف تلخدف

 ،نارهَر نب رصن نب نامه٥ُ نب بعّص نب رس نب ركشي نب نم سان جرخو

 نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب هللا دبع نب دماغ ب نم سان جرخو

 . “`[دزألا نب ونلا نب] ةلاوح نم سان جرخو ،دزألا نب رصن نب كلام

 لإ اوراسف ،هولكأ الإ دحأب نوري ال ،امتايار ىلع اهلك لئابقلا هذه تجرخف

 ريخو فير دلب يق اوماقأو اهوكلمف اهوعطتقاو ،اهولزن تح ،نامُعب دزألا مهرئاشع

 .عاستاو

 هل لاقي برأع م داو ىلع تناك م زانم نأل) ظنامُع د زألا تمسو :لاق

 لوقي اهيفو ،نوزَس :ةيسرافلاب ىمستو ، م'(نامُع اهوَمسف ،ام اهوهّبشف ،نامُغع

 :برعلا ضعب

 دالب ح حاص اي نوزَمو انوزَم نامع ىمس ىرسك نإ

 يداص ريغ برشمو عارّمو ليغو عرزم تاذ ةدلب

 مهيديأ تيوقو ۔اه اورثك ىح ،نامُع لإ لقتنت د زألا لئابق لزت ملف :لاق

 مهتبسانمو ممقرهاصم نم ركذن مل و ،ضعب لإ مهضعب رهاصتو مهتكوش تدتشاو

 نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب رصن نب نامثع نب بلاغ وه )٣٨(

 ٤٧٤(. مزح نبا) .دزألا نب رصن نب كلام

 ٣٧٥. مزح نبا نم باوصلاو ،قينصلا :لوصألا ف )٣٩(

 ٤٨١٧. قاقتشالا نم ةمتتلاو ،لوصألا ف ضايب ةلاوح ظفل دعب )٤٠(

 .(ب) يق وهو (ج) و (أا) ق طقاس نيسوقلا نيبام )٤١(
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 .هلوطل ائيش

 لوقي كلذ يفو ،رَحَهو نيرحبلا اولزن تح اهنم اورشتناف ،نامُع اوؤلم مهل م

 :نامع اولزن نيح ،ةبلعث نب رماع وهو ،مهرعاش

 رجشلاو ءالا اهيف عت ولو اهنكاس ريغ يلا ًةديبأ خلبأ

 رقبلا اماطوأ لإ حورت امك لرط نم فاقحألا يذب ميقأ ال و

 “"َرَمُملا بكارلا بلحب طاني امك اهقرافأ ال ىلْمقب ميقأ الو
 جم مهراد 5 ءاقللا دنع حجر ةداس نامع ضرأب اتم

 نورخآ ركذو ،ساّنلا رئاس مهدعب لزن مث ،برعلا نم نامُع لزن نم لوأ دزاألاف

 .نيرحبلا ةيحانب ترثك أرازن نأ

 يدزألا مهف نب كلام لاقتنا ربخ

 سرفلل هبرحو ،نامع لإ هجورخو
 هدعب نم دزألا لاقتناو هنأشو مفأش نم ناك امو

 سود نب مناغ نب مهف نب كلام دزألا نم نامعب قحل نم لّوأ ناك :يلكلا لاق

 . دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب ناثدع نبا

 هنأ نامع لإ هموق نع يسودلا مث يدزألا مهف نب كلام جورخ ببس ناكو

 نوحرسي مناغ نب مهف نب ورمع هيخأ ونب ناكو ،ةبلك كاذ هراب ناكو ،راج هل ناك

 اهامرف .مهمنغ قّرفُنو مهحبنت ةبلكلا تناك و ،لجّرلا كلذ تيب قيرط ىلع نوحوريو

 :لاقو كلام بضغف هيخأ ونب لعف ام هيلإ كلام راج اكشف .اهلتقف مهسب مهنم دحأ

 .يراج اذه هيف لاني دلب يف ميقأ ال

 .هراج لإ هينب نم ناك ال ،مهف نب ورمع هيخأل امغارُم جرخ مث

 نبا كلام جورخ ببس :لاق ،ناظقيلا بأ نع ةديبع يبأ نع يناتسجسلا متاح وبأ

 .ءاملا هب برشيل هبناج ىلإ بكارلا هعضي ريغصلا بعقلا :رَّمُعلا )٤٢(
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 ،برأم يَتَج نم مرَعلا ليس مهجرخأ نيح ،نالبلا ف مهقرفَت دعب ،هموق نع مهف

 بلك اهيف ةّينث هقيرط يف ناكو هل منّكب جرخ مهف نب كلام ايعار نأ ،ةارّسلاب اولزنو
 .هلتقف ،مهَّسب يعارلا هامرف ،كلام يعار ىلع بلكلا دشف ،سود نم مالغل روقَع

 نم هعاطأ نمو وه ،ةارّسلا نم [كلام] جرخف ،كلام يعارل بلكلا بحاص ضرعتف

 .مويلا لإ بلكلا دجب دجّتلا كلذ مساف .هموق

 هدلو نم هعاطأ نميف ،نامُع ديري ،ةارّسلا ضرأ نم مهف نب كلام جرخف :لاق

 . “"نامُع وحن اهجوتم راسو ،ةعاضق ءايحأ نم هعبتا نمو ،دزألا نم هتريشعو هموقو

 هعم راس نيب ،كلام نب شربألا ةعيلَج ،هدلو نم ،كلذ لبق نم هنع لزتعا دقو
 .انركذ امك ،قارعلا ضرأ ىلإ ،دزألا نم

 .يماطقلا نب يقرشو يبأ نربخأ :يلكلا بئاسلا نب دمح نب ماشه رذنملا وبأ لاق

 لإ هلبإ تنح ،قيرطلا طّسوت دقو ،نامُع ديري ةارسلا نم مهف نب كلام جرخ أل :الاق

 :كلذ ق كلام لاقف ،نينحلا ددرتو ،ةارَسلا وغ ىلإ تفتلت تلبقأو اهيعارم

 كداكّدلاو الفلا ضرع اود نمو كلام لبإ ااطوأ لل نح

 “"'كمارب اموي لذلا رادب تسلو بْلَقَس فلل ضرأ لك يو

 كلاسملا تاحضاو يحاوتلا باحر براشُم زاجحلا ضرأ نع كينغتس

 :اضيأ لاقو

 ““)ُفراقلل تارفلا ىوت ام نوُم نمو كلام لب افاطوأ لا نح

 )٤٣( يماسلا ديمح نب هللا دبعل نامع لهأ ةريس يف نايعألا ةفت باتك يف ربخلا درو ٢١/١

 ىقتسا ييذلا ردصلا نايعألا ةفت بحاص ركذي مل و ،فنصما باتك يف هدجن يذلا وه ربخلا صنر

 لإ هيفو ،فنصملا باتك يق ةدراو ةريثك رابخأ ةفحتلا فو ،يتوعلا باتك نم هلقن هلعلو ،ربخلا هنم

 هنأ هباتك نم عضاوم يف حّرصي ةفحتلا بحاصو ،يتوعلا باتك يف اهدجن ال رابخأ كلذ بناج

 الثم رظنا) .باسنألا باتك يف يتوعلا نع ذحأ ٣٤/١( و )٤٧/١(.

 .(ناسللا) .حربي ملف دلبلا نطوأ اذإ :لجرلا كمر )٤٤(

 ۔هانادو هنم برتقا :ناكملا فراق .هبان رطف اذإ ريعبلا :لزاب ج :لزبلا )٤٥(
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 فراطَغ ارك ًداأ نافو ت مئاضل نم هيف يأ ميشو ٌ

 فلآلا كلت مويلا كنم تاهيهف ينلبو يخرتساو اديور يحف

 دعم نم برعلا لئابق نم ةليبقب ري ال لعجف ،نامُع يري كلذ هروف نم راس مث

 .هركاسع ةرثكو هتعّنَل ،هوعّداوو هوملاس ألإ نميلا نم مهريغو

 يف داو توهربو ،توهَّرَب ىلع ذخأ قح كلذ هريسم يف ىماس هنإ م
 .حارتساو حارأ تح هيف ثبلف ،تومرضح

 ،مهضَّرَعو ،هركاسعو هباحصأ ًاّبَعف ،اهونكاس مهو سرفلا نامُمب نأ هغلبو

 دقو ،نامُع ديري لبقأو ،دعتساو دعأ هنإ مث .لجارو سراف فالآ ةتس اوغلب مإ لاقيف

 نم سراف يفلأ ي ،كلام نب ديهارف لاقيو ،كلام نب م”ةءانُه هنبا هتمدقم ىلع لعج

 هنع تفلختف ،رحشلا ىلع بصنا ح ،نامع م راس مث .مهاسرفو دزألا ديدانص

 ِ رحشلاب تلزنف ريمح نب كلام نب ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ناديح نب ةرهُم

 يدزألا مهف نب كلام دنع ةماهت نم برعلا نم جرخ نم لّوأ ناك :يلكلا لاق

 نب نارمع نب ناولح نب بلغت نب “"ةربَو نب دَّسأ نب هللا ميت نب مهف انبا :ورمعو
 ةعاضق نب فاحلا نب ورمع نب ناديح نب ةرهم مهنع تفلغتو ،ةعاضق نب فاحلا

 .رحشلا تلزنف

 ضرأ لإ ةعاضق ءايحأ نم هعم نمو دزألا لئابق ف يدزألا مهف نب كلام مدقتو

 لجرلاو ليخلا نم ،ةعاضق نم مهموق نم لئابق ف مهركسع يق اهلخدف ،نامُع
 نب نمهب نب اراد نب اراد كلملا ةهج نم سرفلا نامُعب دجوف ،ددُعلاو ةدعلاو

 تدروو فيفختلل ةزملا تفذحو ٣٨٠. مزح نبا نم باوصلاو ،ةانه :لوصألا يف )٤٦(

 .تدرو امثيح لوصألا يف ةففخم

 ،اماكسإب باوصلاو أطخ وهو ،ءابلا حتفب ،ةربَو ٣٠٢/٢: يلكلا نباو ٤٥٣ مزح نبا ف )٤٧(

 لديو ،(ناسللا) .لحرلا يَّمُس امو ،رونسلا ردق ىلع ءارحصلا باود نم يهو ،ربَولا ىثنأ ةربَولاو
 ..ا بئذلاو رمنلاو دسأو بلك :اهنمو ناويحلا ءامسأ لمحت اهلك ةربو ب ءامسأ نأ كلذ ىلع

 )٤٨( مزح نبا نم باوصباو ،فيرحت وهو ،ةبلعث :لوصألا يف ٤٥٣.
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 سراف كلم لماع ،نابرملا مهيلع مدقتلاو ،اناكسو اهلهأ ذئموي مهو ، "رايدنفسا
 لإ لاقثألاو ءاسنلاو لايعلاو مّشحلا نم هعم ناك نمو مهف نب كلام لزن كلذ دنعف

 لبخلا نم مهدنع كرتو مه عنمأ نوكيل ،نامُع ضرأ ًطش نم "تاهلق بناج
 دزألا ناسرف نم هلاجر ديدانصو هركاسع ةّيقبب وه راس مث .مهوظفحي نم لاجرلاو
 سراف يفلأ ي كلام نب ةءانُه هنبا هتمدقم ىلع لعج دقو .ةعاضق ءايحأ نم مهريغو

 .دزألا تاقثو هموق ناسرف نم

 فوا ةيحان لخد تح هلاجر ديدانصو هركاسع َلُج يف مهف نب كلام لبقأو
 مهيلع مدقتلاو ،سرفلا لل لسرأو ،هئارحص يق هبراضّسم برضو ،هركسَعُم ركسعف

 نم رطق يف لوزلا مهنم بلطي مهيلإ لسرأف ،نامع ىلع كلملا لماع نابرملا ذئموي
 .نامُع نم رطق يف مهعم ميقيل شألكلاو ءالا نم هوكلبو هل اوحسفُي نأو ،نامُع

 نم مهنم بلطي امو يدزألا مهف نب كلام لسر هباحصأو نابرلا لإ لصو املف

 يف اورواشتو كلذ يق مهنيب اورمتئا ،ألكلاو ءالا ف هل اوحسفي نأو ،نامع يف لوزنلا

 ال نأو هفرَص ىلع مهيأر عمجأ مهنإ مث .مهنيب رواشتلاو مالكلا ديدرت لاط تتح هرمأ

 انيلع قّيضيف ،انعم يبرعلا اذه لزتي نأ بحن ام :اولاقو .مهنم بلطو لأس ام هونكب

 .هراوجو هبرق يق انل ةجاح الف ،اندالبو انضرأ

 رطق يف ماقلا نم يل دبال هلإ :مهيلإ لسرأ مهف نب كلام لإ مماوج لصو املف

 دالبلا نم رطق يق تلزن اعوط نومتكرت نإف .ىعرملاو ءالا ي نوساوت نأو ،نامُع نم

 ترهظ نإ مث .مكتلتاق نومتلتاق نإو ،مكهرك ىلع تمقأ متيبأ نإو ۔مكتدّحو

 .ادبأ نامع لزني مكنم ادحأ كرتأ ل و ،يرارذلا تيبسو شةلتاقملا تلتق مكيلع

 .هلاتقو هبرح دعتست تلعجو ،أعوط هكرتت نأ سرفلا تبأف

 دعتساو حارتساو حارأ تح فوجلا ةيحانب كلت هتّدُم يق ماقأ مهف نب كلام نإو
 جلفب مويلا فرعي يذلا جلّملا فوجلا ةيحانب رفحو مهئاقلل بّهأتو ،سرُفلا برحل

 )٤٩( يربطلا نم باوصلاو ،رايديفسا :لوصألا يق ١ / ٢ ٥٦.

 )٥٠( .(توقاي) .رحبلا لحاس ىلع نامعب ةنيدم :تاهلق
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 هبرل سرفلا تدعتسا نأ ىلإ .كلانه هركاسعو هليخ برضمو هركسعم ناكو ،كلام

 .هلاتقو

 ،لبطلا برضي نأو .برحلاب هيف نذؤي يذلا قوبلا يق خفني نأ رمأ نابزرملا نإ م

 يف ناك هنإ لاقيف يج ركسع ي راحص نم جرخو ،هركاسعو هدونج يف بكرو

 ءاقلل فوجلا ديري راسو ،ةليفلاب هعم جرخو .افلأ نيثالث ي لاقيو افلأ نيعبرأ ءاه

 ءارحصب ركسعف ، فوجلا ىتأ تح راسف .دزألا نم هعم نمو يدزألا مهف نب كلام

 .تولسأ

 نم هباحصأو هركسع عيمجو هدلو ق بكرف يدزألا مهف نب كلام كلذ غلبو

 ىلع ،لجارو سراف فالآ ةتس ءاهز يف ناكو ،ةعاضق ءايحأ نم مهريغو دزألا

 يف مهوحن لبقأو ،امهاسرفو دزألا ديدانص نم سراف يفلأ يف كلام نب ةءانُه هنبا هتمدقم
 .نابزرملا ركسع ءازإب ركسعف ،تولسأ ءارحص ىتأ تح ،ةئيفا كلت

 نب كلام نإ مث .لاتق الو برح مهنيب نكي مل و ،ليللا ىلإ كلذ مهموي اوثكمف

 ناسرف فقويو ،بئاتكلا بتكيو ىبلقو ةرسيو ةنع هباحصأ ئّبعي كلت هتليل تاب مهف

 راصو ،كلام نب ديهارف هنبا ةرسيملا ىلوو ،كلام نب ةءانُه ةنميلا ىلوف .مهفقاوم دزألا

 بّكيو عّعُي نابرلا تابو .هباحصأ نم ةدشلاو ةدجنلا لهأ يف ، بلقلا يف وه

 .هبئاتك

 نب كلام بكرو .نيقيرفلا الك دعتسا دقو ،برحلل اوفقاوت اوحبصأ اذإ تح

 هسأر ىلع مّمكتو ءارمح ةلالغ امهيلع سبلو ،نْيَعرد نيب رهاظو ،نلبأ هل ًاسرف مهف
 ىلع دزألا ناسرفو هدلو هعم بكرو .ءارفص ةمامعب اهيلع مّمعَئو ،ديدح ةك
 .قدحلا الإ مهنم رَصيي الف ،نشاوجلاو ضيبلاو ع ورألاب اوعتقت دقو ،ةئبعتلا كلت

 ةبيتك ةبيتكو قيار ةيار هباحصأ ىلع رودي مهف نب كلام لعج برحلل اوفقاوت املف
 رثآم نع اوبذو ;مكباسحأ نع اوماح ،ظافحلاو ةدجلا لهأ ،دزألا رشعم اي :لوقيو

 مكتعبتا متمزُهو مترسكنا نإ مكلاف .مكناطلُسو مككلم اوحصانو اولتاقو ۔مكنابآ

 .ةوسنلقلا :ةمكلا )٥١(
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 مكنع دابو ،رَدَمو رَجَح َلك نم مكوملطصاو مكوفطتخاف ،مهدونج ةفاك يق مَّحعلا

 ربصلاب مكيلعو ،برحلا ىلع مكسفنأ اونطوف ;مكناطلسو مكزع مكنع لادو ،مككلُم
 .هدعب ام هل مويلا اذه نإف ظافحلاو

 ةبيتك ةبيتكو ،ةيار ةيار مهيلع روديو دلجلاو ربصلاب مهرمأيو مهضّرحي لعجف

 .هركاسعو هبئاتك عيمج غ رفتسا تح

 كلام وح لبقأو ،همامأ ةليفلا لعجو ،هداَّوق عيمجو هركسعب فحز نابرزللا نإ م
 .هباحصأو مهف نب

 اولمحا ،دزألا ناسرف رشاعم اي :لاقف مهيلع ةلمحلاب هباحصأ مهف نب كلام ىدانو

 .مكفويسو مكتّنسأب اهوفنتكاف ةليفلا هذه ىلع ،يتأو يبأ مكادف ،يعم

 تلوف ماهسلاب اهوقرزو ،فويّسلاو حامرلاب ةليفلا ىلع هعم اولمحو ،لمح م

 نب كلام لمحو ،اريثك ًاقلخ مهنم تثطوف ،نابرزملا ركسع ىلع اهتيَّمَجب ةعجار ةليفلا
 تضقتناف ،هباحصأو نابزرملا ىلع دزألا نم هناسرفو هباحصأ ةفاك يف ،لنلاب مهف

 يف تلبقأو ،ضعب لإ اهضعب عجرو ،مجعلا تباث مث .ةلوج اولاجو ،نابزرملا ةئبعت

 كاولمحف ،ةلمحلاب مهرمأو هدونج ةفاكو هباحصأب نابرزملا حاصو .اهديدحو اهّدَح

 ديدحلا ليلص الإ ممسُي نكي ملف ،لاتقلا دتشاو ،برضلا طلتخاو ،عيمجلا ىقتلاو

 ،ضعبل مهضعب تبثو ،لاتقلا نم نوكي ام دشأ كاذ مهموي اولتتقاف فويسلا عقوو

 .ضعب نم مهضعب فصتنا دقو ،اوفرصناف ،ليللا مالظ مهنيب لاح نأ لإ

 سرفلا نم مويلا كلذ يف لتقو .اديدش ًالاتق اولتتقاف ًابرحلل دغ نم اوركتباو

 فرصناف ،ليللا مهنيب لاح نأ ىلإ كلذك اولازي ملف .دزألا مهف تتبثو ،ريثك قلخ

 .عيمجلا يق حارحلاو لتقلا رثك دقو ،ضعب نع مهضعب
 اوفقوف ضعب لإ امهضعب ناقيرفلا فحزو ،ثلاثلا مويلا ف اوحبصأ املف

 لجرلا ًدعُي ناك نت ،ةرواسألاو ةبزارلا نم رفن ةعبرأ لبقأف مقايار تحت مهفقاوم
 انسفنأ نم كفصننل .انيلإ َملَح :اولاقف ،كلام نم اوند تح ،لجر فلأب مهنم

 اكلام دراطو مهنم دحاو هيلإ جرخو ،كلام مهيلإ مدقتف .لجر لجر انم كزرابيو
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 ةنعط سرافلا نعطف ،برعلا ةيًّمَحو كولملا ةدجن هعمو ،كلام هيلع فطعف ،ةعاس

 ،فيّسلاب كلام هالع مث .هسرف نع ضرألا لإ يسرافلا عقوف .هبلص يق حمرلا تمطح
 عنصت ملف ،سبال وهو اكلام برضو ،كلام ىلع ناثلا يسرافلا لمح مث .هلتقف هبرضف

 سأر لل ىهتناو ةضيبلا فيسلا قلفف ،هسأر قرفم ىلع كلام هبرضو .نيش هتب رض

 .اتيم رخف ،هغامد طلاخ تح يسرافلا

 هبرض نأ كلام ثبلي ملف ،ةضيبلاو عردلا هيلعو ،ثلاثلا يسرافلا هيلع لمح مث

 يسرافلا ةباد جرس ىلإ كلام فيس ىهتنا تح ،نيفصن عردلا عم هنابأف هقتاع ىلع

 .نيتعطق هب ىمرف

 هسفن “""تعاك ةثالثلا هباحصأب كلام عنص ام لإ عبارلا يسرافلا رظن املف

 كلام فرصنا مث .مهيف لخد تح هباحصأ وحن ًأعجار ىلوف ،كلام ءاقل نع مجحأو

 ةبزارملا نم داّوقلا ةثالثلاب رفظلاب كلذ هموي يف لءافت دقو ،هيف فقوف ،هفقوم لل
 .برحلل اوطشنو ،أديدش ًاحرف دزألا كلذب تحرفو

 ةثالثلا هداوق ف كلام عنص امو ،كلذ ،سرفلا شيج دئاق ،نابزرملا ىأر اًّملف

 مث .مهدعب ةايحلا يف ريخ ال :لاقو ،هباحصأ نيب نم جرخو ،“بضغلاو ةيمحلا هتلخد

 هبحاصب رفظ انيف شأكلُم لوا تنك نإ لإ جرحا يبرعلا اهيأ :لاقو أكلام ىدان
 .كالهلل انباحصأ ضّعن الو ،لواخ ام هل ناك

 دقو ،َلَم نيّمَصلا نيب انعاطتف ،بلق ةوقو شأج ةطابرب مهف نب كلام هيلإ جرخف

 .امهنم نوكي ام لإ نورظني اهوفقوأف ،مهويخ ةّنعأ ىلع عيمجلا ضبق

 كلام هنع غارف ،لسابلا دسألا ةلمح فيسلاب كلام ىلع لمج نابزرللا نإ م
 ةضيبلا هيلعو ،هسأر قرفم ىلع هبرضف ،فيّسلاب هيلع فطعو ،بلعثلا ناغّور
 .تيم رخف ،هسأر نابأو ةضيبلا قلفف عردلاو

 رهظ نم اديدش ًلاتق اولتتقاف ،مهيلإ سرفلا فحزو ،سرُفلا ىلع دزألا تلجو
 نعطلاو برضلا دزألا مهتقدصو ،فيسلا نابزرلا باحصأ ضعو ،رصعلا لإ راهتلا

 .(ناسللا) .هنع نبجو هباه :ءيشلا نع عاك )٥٢(
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 ريثك قلخ مهنم لتق دقو ،مهركسعم لإ اوهتنا يح اهنلا رخآ نيمزهنم اوف
 ََُي نأ هنم نوبلطي مهف نب كلام لإ اولسرأ كلذ دنعف ،مهتّماع يف حارجلا ترثكو

 لإ مهلَّجؤيو ،برحلا مهنع فكي نأو حلصلاو ةندا ىلإ مهبيجيو ،مهحاورأب مهيلع

 ،لاتقو برح ريغب اهنم اوجرخي نأو ، نامع نم مهلهأ لخ ىلع اورهظتسيل ،ةنس

 اوبلط ام ىلإ مهف نب كلام مهاجأف .ةعداوملا ىلع ةيزجو ادهع كلذ ىلع هوطعأو

 نأ الإ كيشب مهضراعُي ال هل ًاقاثيمو ادهع كلذ ىلع مهاطعأو ،مغداهو ،هنم اولأسو

 لإ اوداعف ،هولأس ام ىلع نامع يف مهَّرقأو ،برحلا مهنع َفكف .لاتقو برحب هوؤدبي

 دزألا تناكو ،طوطّشلاو لحاوسلا يف سرفلا تناكف .طوطشلا نم اوح امو راحُص

 .تاهلق بناج لإ كلام مهنع زاحاف .لابجلا فارطأو ةيدابلا يف ًأكولم

 مث . “”اهوّمُعو ،ةربثك ًاراهأ نامُع يف اوُمَط كلت مهتنداهُم يف سرفلا نإ لاقيف
 هوملعأو ،اراد نب اراد كلملا لإ اوبتك ،كلت مهتنداهم ف كلذ مهروف نم مهلا

 هداوق لُج يف ،نابزرملا هدئاقل هلتقو ،نامُع إ هعم نعب يدزألا مهف نب كلام مودقب
 هنونذأتسيو زجعلاو فعّضلا نم هيف مه اع هنوربخيو ،هنأش نم ناك امو ،هركسعو

 .سراف لإ مهيرارذو مهلهأب هيلإ لمحتلا يي

 نمل ةّيمحلا هتذخأو قلقلا هلخدو ،أديدش ابضغ بضغ اراد كلملا كلذ غلب املف

 هل دقعو ،هترواسأو هتبزارم ءامظع نم دئاقب اعد كلذ دنعف .هداّوقو هباحصأ نم لتق

 م ثعبو ،مهيف همدقو ،هداَّوقو هتبزارم ناعجشو هباحصأ ءًالجأ نم فالآ ةثالث ىلع

 ضكلذ لكو نامُكب اولصحت نأ ىإ رحبلا يف اولَّمحتف .نامُكب نيذلا هباحصأل اددم

 .مهرمأ نم ءيشب يردي ال مهف نب كلامو
 نأ ىلإ ،كلت مهتنداهُم مايأ نامع يف اوثكم نامُمب اوناك نيذلا سرفلا نإ مث

 كلذ دنعف .سراف ضرأ نم كلملا دنع نم ددملا مهاتأو ،اوحارتساو ،““"ع ورلا مهكردأ

 .دزألا نم هعم نمو مهف نب كلام برحل نوبّهأتيو نودعتسي اولعج

 .(ناسللا) .هتيطغ اذإ :يشلا تممغ )٥٣(

 .ع ورلا مهنع لاز نأ ىلإ يأ ،كلذ فالح يضتقي قايسلاو ،لوصألا يف اذك )٤ ٥(
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 لعجو ،مهف نب كلام مه هبتناو ،ةندلا لجأ ىضقنا نأ ىلإ كلذ ىلع اولازي مل و

 لسرأف ،ةندملا لجأ ىضقنا دقو ،مهدنع ددملا لوصح هغلب قح ،مهرابخأ نم علطتسي

 ىضقنا دقو ،حلُص ديكأو ،دهع نم مكنيبو نيب ناك اعب مكل تّيفو دق ينإ :مهيلإ
 دنع نم مكاتأ دق نأ غلبو .نامعب لولُح دعب متنأو ;مكنيبو يب ناك يذلا لجألا

 اعوط نامع نم اوجرخت نأ اّمإف ،يلاتقو يبرل نوَدعتست مكلآو ،ميظع ددّم كللا

 ،مكتاحاس تئطوو ،يشويجو يركسع ةفاك يف يلجَرو يليب مكيلإ تفحز ًلإو

 .مكهرك ىلع تمقأو ،لاومألا تمنغو ،يرارذلا تيبسو .مكتلتاقم تلتقو

 هتلاسر اومظعأو ،هرمأ مهلاه ،كلذب سرفلا لإ مهف نب كلام لسر تلصو املف
 ركاسعلا نم مهيلإ عمتجا ام ةرثك عم مهيدل هركاسعو هباحصأ ةلق عم ،مهيلإ

 اودرو ،أاقنحو ًاظيغ كلذ مهدازف .ددعلاو ةّدُملاو ةعّنلاو ةوقلا نم هيف مه امو ،دونجلاو

 .در حبقأ هيلع

 راسو ،هركاسع عيمجو هلجرو هليخ يف مهيلإ مهف نب كلام فحز كلذ دنعف

 .لحاسلا ضرأ مهم ءىطو تح

 قح اولبقأو ،ليفلا مهعمو ،هبرل تجرخو هئاقلل تدعتساو سرفلا كلذ غلبو

 ةيارو ةبيتك ةبيتك هباحصأ مهف نب كلام أبع دقو .مهف نب كلام ركسعم نم اوبرق

 وهو ،كلام نب ديهارف هنبا ةرسيملا ىلعو ،كلام نب ةءانُه هنبا هتنميم ىلع لعجو ،ةيار

 دزألا ناسرف نم ،هّصاوخو هباحصأ نم ةدّشلاو ةدجلا لهأو ،هدلو ةّيقب ف بلقلا ي

 .مهريغو

 ةرسيمو ةنميم ،دزألا ناسرف مهيلع تلمحو ضعب مهضعب ىدانو ،اوقتلا م
 مهنيب برحلا ترادو اديدش الاتق اولتتقاف نعطلاو برضلا دزألا مهتقدصو ابلقو

 اوكرتف ،ليف مهعم ناكو ،مجعلا مهنع تفّشكنا مث ،راهّنلا نم الم نوكت ام دشأك

 .حايص هل ىڵوف ،هعطقف ،فيّسلاب هموطرُخ برضف ،كلام نب ةءانُه هنم اندف ،ليفلا

 .طقسف ، فيسلاب هبقرعف ،كلام نب نعم هيلع لمحو

 دزألا تلاجف ،دحاو لجر ةلمح دزألا ىلع اولمحف ،اوعجرو اوباث مجعلا نإ ث
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 لك نم هيلإ اوعمتجاو اوباثف .دزألا لآ اي 8دزألا لآ اي :مهف نب كلام ىدان ح ،ةلوج

 اودصقا ،دزألا رشعم اي :ىدان مث .مهفشكف .ةلمح مجعلا ىلع مهب لمحف جف

 .هجو لك نم مكفنتكتف صمجعلا مكمدي نأ لبق ،نيفصن هوفنتكاف ضمهءاول
 .ةدحاو ةلمح مهلاطبأو دزألا ناسرف ةفاك يق هدالوأ هعم لحو ،كلام لمحف

 جاجعلا راثو ،رابغلا عفتراو ،لاتقلا محتلاو برضلا طلتخاو ،مجعلا ءاول اوفنتكاف

 اومارتف .فويسلا عقوو ،ديدخلا ليلص الإ عمسي نكي ملو ،سمّشلا َبَحَح قح

 ةدمعأو فويسلاب اوبراضتو ،ترَّسكت تح حامرلاب اونعاطتو ،تدّصقت تح ماهسلاب

 ءامدلاب ناسرفلا تبضتخا تح ،هلثعب نوعماسلا عمسي مل اربص اوربصو ،ديدحلا

 ،تابث سرفلل نكي ل مث .نوكي ام دشأك كلذ ناكف ، ىحرجلاو ىلتقلا مهنيب ترثكو

 5دزألا “ناعَّرَسو ،هتوخإ يف كلام نب ةءانُه مهعبئاو مههوجو ىلع نيمزهنم اولوف

 نب ديهارف قحلو .أريثك اقلخ مهنم اولتق نأ لإ ،اوقحل نم ،نورسأيو نولتقي اولعجف
 هالع مث هسرف نع هادرأف هنعطف ،مهداَّوق مظعأ نم ناكو ،نابزرم نب رايدنفسا كلام

 ،مجعلا ةنميم ىلع ناك و ،نابزرم نب روجرامخ كلام نب نعم قحلو .هلتقف فيسلاب

 نع هادرأف ،كلام نب ")يون هنعطو ،أئيش هتبرض عنصت ملف ،فيسلاب نعم هبرضف
 .هلتقف فيسلاب هالع مث هسرف

 ىلع نوولي ال .مجعلا راثآ ىلع ،ملاطبأ نم فخ نمو دزألا ناسرف تراسو

 تلفأ امف ،ليللا مهنيب لاح قح ،نورسأيو نولتقي .هلك كلذ مهموي ،هريغ الو بلس

 نفسلا يف اوبكرو ،هتليل تحت نم مهنم يقب نم لّمحتف ،ليللا هرتس نم الإ مهنم

 ةفاك يف ،يدزألا مهف نب كلام ىلوتساو .نامع نم اولجأو ،سراف ضرأ لإ اوربعو

 قلح مهنم رسأو ،محلاومأ منغو مهحابتساو ،مهداوس ىلع دزألا نم هموقو هباحصأ

 مهاسكو ،مهحاورأب مهيلع َنَمو مهقلطأ مث كنامز نوجسلا يف اوثكمف اريثك

 .سراف ضرأ لإ نفسلا يف مهلمحو مهدَّوَرو مهلصوو

 .(ناسللا) .رمألا لإ نوقبتسملا مهلئاوأ :موقلا ناعرس )٥٥(

 .ىرن ٣٩: مزح نبا ةرهمج يق )٥٦(

 - ٧٢٤



 فارطألا نم اهيلي امو اهكلمف ،نامُع ىلع ذنموي مهف نب كلام لوتساو
 نامع لإ مهدورو رمأ يف هدلوو مهف نب كلامو .ةليمج ةريس اهيف راسو اهساسو

 ركذأ يأ الإ .اراصتخا اهركذ تيوطو اهتكرت ،ةريثك دهاوشو راعشأ سرفلل مهرحو

 كيتعلاو ، يدزألا مهف نب كلام نب ةءانه لوق كلذ نمف .هركذ نرضح ام كلذ نم

 :يحاطلا لئاو نب ريكل اهنأ معزت

 م ما نم ةوا يف انر
 تستكا دقو ابصلا رصع ةركذ امو

 يملعاف كروزأ نأ يادع يلإو

 انموق يزاجح انع ىتأ له الأ

 هموقو نابملا انفََمو

 ردصم ةارسلا كوبع لك ىلع

 ةضافُم ك َيذالا نم مهيلع

 اندايذ هنهَي ل انيقتلا اًملف

 مذج ل ىوهلا بابسأ لايل

 “"امَحسأو سيلُح يول هقرافم

 مرضلا قيرحلاك بورح بابش

 مرمّرعلا سيمخلا ءابنأ يألا ىلع

 مغيَّض عجاشألا يراع ىف لكب

 “"هدلَّص ةءارجلا ماخضم لك نمو

 ““هرضَخي مل اهُدرَس ريدغلا نتَمك

 "مثعلت ملو ًاساكنأ َفلُت ملو

 مذَحلا يطلا قانعأك اّيسق انل اوبصن ةردب انردب ام اذإ

 "موقلا جيشَّولا بيجرتو لشب

 نسُحو مهربص نم ناك امو ،مهتبصانم ةدشو مهبرح هيف ركذي ليوط رعش ي

 اهدوروو اهرابدإ يف نوحيصي

 .دوسألا :محسألاو ،ةرمحلاو داوسلا نب نول :سلحألاو سلحلا )٧ ٥)

 .ديدشلا بلصلا :مدلصلا .هتورذو هالعأ :ءيش لك نم ةارسلا )٨ ٥)

 .عطقي م :م رضخ م .اهجسن :ع ردلا درس )٥٩(

 .هيف فقوتو هنع لكن : رمألا نع مثعل )٦٠(

 .حامرلا رجش :جيشولا .اماصغأ رسكتت الئل ةرجشلا معدت نأ :بيجرتلا .درطلا :لشلا )٦١(

 هذه عجرم انيديأ نيب سيلو ،مّوقلا جيشولا فيحرتو لخب :لوصألا يف ناثلا رطشلا ةياورو
 .يل ادب ام ىلع اهتحلصأف ،تايبألا
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 .مهئالب

 يف يدزألا م يميلسلا لالب نب كلملا دبع نب ناميلس يدهملا لوقي كلذ ييو

 :تايبألا هذه هنم انرصتخا ليوط رعش

 انيكلام نامُع ق اروصق اوداش هونب و كلام انوبأ

 انوزَم هتلامع يف تناكو نامع نم انابزرَس اولجأو

 انوس رطغتلا كلام ةلالس مهف لآ نم ماركلا رعلا . ٠ ُ - 1 آ ه م

 “"انونلا - / امش ام اذإ باغ دوسأو ةهيرك ةامك

 انيعراَدلا دودخ ضرأ ال برح لك ف مهليخ كبانس

 انيئوَتُم اب ليلامب مهنم لَح سراف فانكأ يو
 ِ و

 ان ور داتقلا معنف مه ردقب اولع نولعأل ١ اهكالمأ ُ مه

 ٦"ان وج نيّسن مهئارش تدغ ىح فغًرلا عادر اوفلأ مهو

 انيمجعألا دالب اوكلم مهو اهوخّودو دالبلا اوباج مهو

 انيرهاق مجاعألل اوناكو رادتقا ايندلا ىلع اولاص مهو

 انوبرعُم ةميلس نم حجاحَج اقح ناطحق نب نم كللوأ

 انيفرطغتلا لوألا ديصلا نم مهف ليلَسو كلام مهوبأ

 .هرطم بصي نيأ ملعيل رظن :قربلا ماشو ،رظن :ماش )٦٢(

 :يهو ،ةبرطضم لوصألا يف تيبلا اذه ةياور )٦٣(

 انوج ...... مقارسب تدغ ىح فغزلا عارد اوقلأ مهو

 دسحلا يف بيطلا رثأ :ع ذَّرلاو عادرلا .يل ادب امك هتحلصأف ،ةياورلا كلتب هانعم حضتي الو

 .عوردلا ديدح رثأ انه دارملاو ،نارفعزلاب خطللاو

 :نوج ج :نوجلاو .سبيلا :َسنلاو .ةليوطلا ةعساولا وأ جسنلا ةمكحلا عردلا :ةفغز ج فغألا

 ةسباي مهدولج تحبصأف مهداسجأ ىلع اهراثآ تكرت تح عوردلا سبل اوفلأ مهأ دارأ .دوسألا

 .نوللا ءادوس
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 و

 انوبيطألا ُءاركلا 7 سح ءانبأ مه مهُنوخإو

 انوقباس رخافلا دمأ لإ ديص هللا دبع نب ُثراحو

 انيجّوَم كولملا ناجيتب اوناك ءايلعلا ي سانلا كولم

 .تايبألا هذه هنم انكردأ ليوط رعش يق

 :رعش ةصقلا هذه يق رصعلا لهأ ضعبلو

 مزاهللاو اهللا ضيب مُهرُج لإ برأم دس نم ليخلا انثثح نحنو

 مئاظعلا دم ىعرص مهرداغو ةكم نطب نم فيخلاب مهنعقاوف
 مشاوغلا ةامّلاب نامع قاوف كلام نعلا وذ راس اذه روف نمو

 .نامُع نم ةيحان يف مهّرقأ هنإ مث .هل اونعذأف مهرهقو ،اهنم مهدابأف

 دنه هتنبا جوزو ،دزألا راوج يف ، "ماو لزتف ،بلاغ نب يؤل نب ةماس اهزن م
 ضكسألا نب كيتعلا هل تدلوف ،رماع نب ورمع نب نارمع نب دسألاب يؤل نب ةماس تنب

 .سيقلا دبع ب نم سانو ،دعس يب نم سان اهيفو ،ماؤتب مويلا ةماس ونبو

 لزن هنأ انركذ دقو .ريثك مهريغو دزألا لئابق نم لئابق دزألا دنع نامعب لزنو

 افزنو .مهريغو “"“مزاخ نب ةميزخ لآ :مهنم ميمت يب نم سان اهلهأ ريغ نم نامع

 نم مُعْنَتو فيلّسلاو ىربَع مهلزانمو ،ةيلهاجلا يف ،راصنألا نم ،تيبّلا ێب نم موق ًأضيأ

 لخنلا اهيف دالبلا هذهو ،كلَضب مهلزانمو بعك نب ثراحلا نب نم سان اهزنو .رسلا

 نيقلا ب نم ،ةعاضق نم موق اهزنو .ةرذلاو ةطنحلا عرازمو جنرتألاو نامرلاو زوملاو

 نب ةحاور ينب نم سان اهزنو .سلا نم كَْضب مهلزانم ،لجر ةئام ون ،رسَج نب

 .يحاورلا يسيكلا مثيحلا وبأ :مهنم ،سبع نب ةعيطق

 تناكو .لاملا ريثك ،سأبلا ديدش اميظع اكلم يدزألا مهف نب كلام ناكو :لاق

 .(توقاي) .لحاسلا يلي اه نامع ةبصق مسا :ماؤت )٦٤(

 بحاص ،يلشهنلا هللا دبع نب ةميزخ نب مزاخ ٢٣٠: مزح نبا يفو ،لوصألا يف اذك )٦٥(

 .باوصلا وهو ،سابعلا يب ةطرش

 - ٧٢٧



 ،هسأب نوفاخيو هنوباهي «مهددعو مشزانم ىلع ،ناندع نب َدعَم نم مهريغو نميلا لئابق

 لزتي ناكو .كولملا نم هريغل نكت مل مادقإو ةأرج هل تناكو .هب نوز رعتيو هب نودّعيف

 ضنامُع طش نم ،تاهلَق ئطاشب هلوزن رثكأ ناكو ،نميلا ةيحان لإ نامُع نيب ام
 .اهريغ لإ اهنم لقتنيو

 دزألا كولم نم كلم لزن دق مهف نب كلام يحاون نم ىرخأ ةيحان يف ناكو

 نوكي داكو ،نأشلا ميظع ناكو ،دزألا نب هللا دبع دلو نم ،ريهز نب كلام هل لاقي

 ،دُّساحت امهنيب عقي نأ يشخ مهف نب كلام نإو ،ةردقلاو رعلا ف مهف نب كلام لثم

 هتنبا مهف نب كلام بطخف ،برحلا امهنيب عقتف ،رخألا كلُم يف امهدحأ عمطي نأو

 رئاس ىلع مدقتلاو ربكلا هنم اهدلول نوكي نأ ىلع هجوزف ،ريهز نب كلام تنب مازحلا
 كلام نب ةميلَّس هل تدلوف اهجوزتو .طرشلا اذه ىلإ كلام هباجأف ،مهف نب كلام دلو

 .كلام دلو رغصأ لاقي اميف ،ةميلس ناكو

 الو يبرع هكلم ي هعزاني مل و ،ةنس نيعبس افوح امو نامُع مهف نب كلام كلمو

 ردقلا ميظع ناكو يدبعلا ديزي نب سوأ هحدتماو ،ةنس نيرشعو ةئام شاعو يمجع

 :لاقف مهف نب كلام راوج يف وهو دعم ي

 "بيرع فاخي ال مجنلا عمف احج لح نإ ماركلا دسألا نإ

 ابيرغ تللح نإ دزألا ف تسل اراج هل تللام ناك نم لع

 ابسن كا ري لك مهيف َ م ہسنلا ق براقألا طسوأ نكيل

 ابيصُّم مهيف ناكو اهوظفح ةاصَو هينب ىصوأ مهف ناك

 ميقتسيو هطبض لصأام يردأ الو ،فيفخلا رج نم تايبألاو ،نزولا لتخغ لوألا رطشلا )٦٦(

 راج لح نإ دوجلا د زألاب نإ :لوألا رطشلا ةياور تلعج ول نزولا

 .هلام بلُس نم بيرحلاو ،ابيرح :باوصلا لعلو ،لوصألا يف اذك :بيرع

 ٧٢٨



 ابيرق بحأ نع اونوكو راجلا ةمرُح اوظفحاو فيضلا اومركأ

 بيجلا يبحُب بيحَلا كاذكو هيبأ ةلاصو كلام ىعوف

 ابوثولا هنم فاخت دعمو س اّنلا نم جارخلا ذخأي كلام

 ابوُصعم هب ىضم اميف ناك سأر قرفم قوف جاتلا عضو

 امو اضرأ هل مسق هايإ هحدمو ديزي نب سوأ رعش مهف نب كلام عمس املف
 كلال اريزو لزي ملف .هموق ي افيرش سوأ ناكو ل اريزو هذختاو ،ةقان ةئام هاطعأو

 .ةعاسلا ح هيلإ مهف نب كلام نم ناك امب نورختفي هونب لبقأف .تام قح مهف نب

 نب ماسحلا نع انخايشأ ثدح :لاق شادخ نب دلاخ نع هريغو ةشئاع نبا نعو

 نم يحل ناكام :اولاقف ، نامع لهأ اوركذو ێانخايشأ لاق :لاق "نانويلا كصلا

 ىطخت تلبقأ دزألا نإو ،هموق رئاس ىلع رخفيف ثالث هموق نع جرخيل برعلا ءايحأ
 مهريغ اوفطتخا الأ مهموق نع اودش :موق لاقو ،نامع اولزن تح ةارسلا نم برعلا

 .دحأ مف ضرعي مل مغإف

 ،رضخلاو ىسوم ثيدح يف ،سابع نبا نع هيبأ نع ةصيبق نب نمحرلا دبع ربأ لاق
 اوبكر اذإ قح ،نوُن نب عشويو رضخلاو ىسوم قلطناف :لاق ،امهيلع هللا تاولص

 اذام :ةنيفسلا لهأ لاقف .مئان ا ىسومو ،ةنيفسلا رضخلا قرخ ،اوججلو ةنيفسلا

 متقرخ ،مكنم رش انبحص ام :اولاقو ىسوم اوظقيأف .انتكلهأو انتنيفس تقرخ ؟تعنص

 ترّجاو هتعردم نم جرخف ،هرعش ماق تح ىسوم بضغف .ناكملا اذه يق انتنيفس

 تئج دقل ،اهلهأ قرغُل اهتقرخأ :لاقف ،رحبلا يق هيقليل رضخلا يلجرب ذخأو ،هانيع

 درف .تقدص :لاق .هتدهاع يذلا دهعلا ركذا كلا ين اي :عشوي هل لاق . "“أرمإ اتيش

 رطخ ىلع اهنم مهو ۔ءاملا مهتنيفس نم نوفرغي موقلا لعجو هرعش نكسو هبضغ

 .(توقاي) ،لفسألاو ىلعألا نانوب امهو ،نميلاب نوبلا ةنيدم لإ ةبسن )٦٧(

 ةيآلا فهكلا ةروس) رس ائيش تئج دقلا :زيزعلا ليزنتلا قو .ركنُم بحع :رمإ رمأ )٦٨(

 .ةروسلا هذه يف لصفم عشويو رضخلاو ىسوم ربخو ١(

- ٧٢٩ 

 



 اذه نع "غ يف تنك ول :لوقيو هسفن مولي ةنيفسلا ةيحان يف ىسوم لعجو .ميظع
 ملعف .تعنص ام لإ نادأ امف فّيشَعو ة ودغ هللا باتك م أرقأ ،ليئارسإ ب يف

 ۔اربص يعم عيطتست نل كنإ كل لقأ ملأ :لاق مث كحضف ،هسفن هب ثدحي ام رضخلا

 نم قهرت الو تيسن امب نذحاؤت ال) ىسوم لاق .اذكو اذكب كسفن تثدح

 . "١ (ارنىُغ يرمأ

 املك ناكو ،اهنم لقتني نأ ديري كلملا ناكو ،نامُع لإ اوهتنا تح ،اوقلطناف

 ام نوردي ال ،منغلاك رحبلا لحاس ىلع سانلا اذإف ،اهلهأ ىقلأو اهذخأ ةنيفس تّرَم

 نإ :اولاق .ةنيفسلا هذه نع اوجرخا :كلللا ناوعأ لاق مهتنيفس تمدق اًملف .نوعنصي

 لاقف .امم انل ةجاح ال :اولاق اهقرخ اوأرو اهوأر اّملف .ةقَّرخُم اهنكلو ،انلعف متئش

 .مكنم ةك رب مظعأ اموق موق بحص امف اريخ انع هللا مكازج :ةنيفسلا باحصأ

 .تناك امك ةنيفسلا تداعف ةنيفسلا رضخلا حلصأو

 هللا هَّصق ام ةيرقلا الخد نيحو رضخلا هلتق نيح مالغلا رمأ نم ناكو ،اقلطنا مث

 عطتست مل ام ليوأتب كلثبنأس ظكَيبو يب قارف اذه)ا :رضلا هل لاق .هباتك يق لاعت

 رجأ ريغب انولَمَحو "» رحبلا يف نولمعي َنيكاسمل تناكف ةنيفَّسلا امأ .اربص هيلع

 ال قرخ (اهبيعأ نأ تدرأف)ا ") (ابصغ ةنيفس لك ذخأي كلم مهءارو ناكو )

 .نفسلا درت نأ ىلإ ،كلذ يف الضف ريكاسملا ءالؤه بيصيف كلما نم وجنتو ،اهَّرضُ

 نب كلام ًابصغ ةنيفس لك ذخأي هباتك يف ىلاعت للا هركذ يذلا كلملا ناك :لاق

 .ىرخأ ةيحان ىلإ كانه نم لقتنيو ،نامُع طش نم تاهلق لزني ناكو يدزألا مهف

 وهو ،َيدزألا مهف نب كلام دلو نم ،رُكرُك نب ىدنلجلا نب ةلدنَم وه :مهضعب لاقو

 نب ىدنلجلا وه لب :ضعب لاقو .مويلا لإ اورم كولم هدلو نمو . "قاصلا دَج

 )٦٩( ةيآلا ،فهكلا ةروس ٧٣.

 )٧٠( ناتيآلا فهكلا ةروس ٧٨ و ٧٩.

 )٧١( قاقتشالا يف ٤٩٩: دلو نم هنأ هبسن قايس يف دري ل و .رجُح نب قاّقَّصلا لآ :ةاقُملا نمف

 .مهف نب كلام
٠ ٢٣ ٧ 



 ۔ و ّ ٬{

 نب ةلوعُم نب ىزعلا لع نب )"٧( زا رحا نب دوعسم نب - رينتسملا لاقيو - ربكتسللا

 دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب رصن نب نامثع نب مناغ نبا س

 ةلالد هبشأ لَّرألا :ليواقألاو كلذك وه سيلو ،دزألا نب رصن نب كلام نب للا
 :هجوأ نم ليحتسي هنأل ريخألا لوقلا اذه نم ةحص رظنلا ف برقأو ةّجُخ حضروأو

 دبع هانباو ،مالسإلا كردأ هنإ ليقو مالسإلا لبق ناك اذه ىدنلا نأ اهدحأ

 ةصقو ،صاعلا نب ورمع يدي يلع % ينلا بتك امهيلإو ،ىدنلجلا انبا ،رفّيَجو

 نيبو ة ادّمع انيبن هللا ثعب نأ لإ ىسوم نيبو ا ىسوم رصع يف تناك ةنيفسلا

 . ةريثك روهدو ماوعأ ءايبنألا عيمج

 هللا ين اثيم نب ىسوم وه :نولوقي ملعلا لهأ نم ريثك :لاق هّبنُم نب بهو نعو
 .ملعأ هللاو ،رهدب "ظيقلا نارمع نب ىسوم لعب نم ناك

 حوريو سدقلا تيبب ىًدغتيف رخطصا يي ودغي ناك دواد نب ناميلس نأ ركذو

 لاقف ًربلا وغ ىلإ حيرلا هتلمح دقو ريسي وه امنيبف .رخطصإب ىّشعتيف سدقملا تيب نم
 هنع تعفر امنأك ;ءارحصلا يف ارصق ىأرف ،نامع ةيرب ف تّبهف "يليش :حيرلل
 اولخدا :هعم نمل لاق مث .ي يّطُح :حيرلل لاقف ،عقاو رسن هيلع اذإو ،ةعاّسلا ُديلا

 اذه نمل :لاقف ، رسلاب اعدف ،هوملعأف ،هيلإ اوداعف ائيش اوري ملف كاولخدف .رصقلا

 .هتدهع اذكه ،ةنس ةئامناث ذنم هيلع انأو ،يردأ ام :لاقف ؟رصقلا

 ةعلق نم ،سراف ضرأ نم رفاس ةيلا دواد نب ناميلس نأ ىرخأ ةخسن يقو

 ءانب وهو ،تولس نم رصقلا عضوم اهنم لزن نأ لإ ،موي فصن يق نامُع لإ رخطصا

 هللا ين هلأسف ،رسن هيلع اذإو ،تقولا كلذ يف هنع مهيديأ عانصلا عفر امنأك ثيدح

 .لاحلا هذه ىلع هدهع هلأ هدج نع هيبأ نع يبأ نربخأ للا ين اي :لاقف هنع

 :ةّثَا ناميلس اوبحص نيذلا نيطايشلا ضعب كلذ يق لاقف

 هانلّقف رصقلا لإ رخطصا ىرق نم انودغ

 )٧٢( يلكلا نبا نم باوصلاو ،رارحلا :لوصألا يف ٢٢٨/٢.

 ) ٧٣) .يعفرا :ێيليش
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 هاندجو اتّمف رصقلا نع لاس نمف

 هابشأو سيياقم ءيشلا ىلع ءيشللو

 هاشام وه ام اذإ ءرملاب ءرملا ساقي

 ةيدابلاب اهلهأو ،نامُع لحد ةلا دواد نب ناميلس نإ -ملعأ لاو - لاقيو
 دقو اهنم راسف ،جلف فلأ موي لك يف نورفحي نيطايشلا رمأو ،مايأ ةرشع اهيف ماقأف

 .جلف فالآ ةرشع اهيف ىرجأ

 .ين ربق نامعب دمحلا لبج يف نأ هغلب هنأ دمحم نب دلاخ نع رذنلا وبأ ثدحو

 هابأ لتق نبح مهف نب كلام نب ةميلَّس ثيدح

 هنأش نم ناك امو نامركو سراف ضرأ ىلإ هجورخو
 أكلام هابأ نأ ،هابأ هلتقو ،َيدزألا مهف نب كلام نب ةميلَّس ثيدح نم ناكو :لاق

 نامع طش نيب ام لزتي ناك ،اهوح امو اهفارطأ زاحو ،قارعلاو نامع ىلع ىلوتسا ال

 سفانت نميلا كولم نيبو هنيب ناكو .ىرخأ ةيحان لإ لقتني ناكو .نميلا ةيحان لإ
 .كلذ يق ةاورلا تفلتخا دقو ،رخآلا كلُم يف امهدحأ عمط نأ ىلإ دساحتو

 لجر ىلع ةليل لك يف هةبوتلاب سرحلا هدالوأ ىلع لعج دق مهف نب كلام ناكو
 هيلإ كلام دلو ىظحأ ناكو .دزألا موق نم هئانمأو هصاوخ نم ةعامج عم ،مهنم

 هل نوبلطي اولعجو ،هيبأ نم هناكم هتوخإ دسحف .هدلو رغصأ وهو ،ةميلَّس هنبا مهبرقأو

 ربكو ملعت نأ ىلإ ،ماهّسلاب يمرلا هرغص نم ةميلَّس ملعي كلام ناكو .هيبأ دنع ة

 .ةبونلاب هتوخإ دحأك سرخ ناكو ،هدضع دتشاو

 اي :اولاقف مهيبأ ىلإ مهنم رفن لبقأ ،هيبأ نم هناكم هل مهدسح غلب امل هتوخإ نإو

 امب مئاق ًالإ مهنم دحأ امو ةبوتلاب سرلا كدالوأ ةعامج ىلع تلعج دق كنإ ںانابأ
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 يلا ةليللا يي ليللا هّنَج اذإ هنإو ؤ "ةنم زجعأو ،ةَ فعضأ هنإف ،ةميلس الخ ام هيلي

 ،همزلي امع لوفلاو موتلاب لغاشتيو ،هموق ناسرف نع لزتعي سرحلا يف هتبون نوكت

 .ێغُم الو ةيافك هيف كل نوكي الف

 :كلام مش لاقف .ريصقتلاو زجعلا هيلإ هنوبسنيو ،هيبأ دنع هرمأ نونَّموي اولعجو

 اعب ةميلس با يف مكلوق امأو .هيلي امب مئاق وهو ًالإ مكنم دحأ امو .كلذكل مكنإ

 ضعب مهضعب دسحي ةوخإلا لزت مل و ،يملعك هيف ينظ نإو ،كلذك وه سيلف متلق
 يف نولّمؤي اوناك ام ريغب نيعجار هدنع نم اوفرصناف .ضعب ىلع ًاضعب ءابآلا راثيإل

 .ةميلس مهيخأ

 يلا ةليللا ناك نأ لإ هسفن ف كلذ مهمالك سأف ،كّشلا هلخد اكلام نإ ش

 نأ لإ ،ةداعلا ف نوسرحي هموق ناسرف نم رفن يف جرخ دقو ،ةميلس ةبون اهيف تناك
 كلذك وه امنيبف .هيبأ راد برقب هيف نُمكي ناك يذلا ناكملا ي دتشا مث ،ليللا مهنج

 ،دحأ هب ملعي ال ثيح نم يفت ليللا فوج يف هرصق نم مهف نب كلام لبقأ ذإ
 ،ال مأ هنع هدلو هيلإ لقن امك ناك نإ رظنيل عضوملا كلذ يف ةميلس هنبا ديري ادصاق

 بكنتم وهو ،هسرف رهظ ىلع ىفغأف ، ""ةنس هتقح دق تقولا كلذ يث ةميلس ناكو

 .هُسوق هدي يقو ،هتنانك

 تّسحف ،هوحن ادصاق ،ليللا داوس يف مهف نب كلام لبقأ ذإ لاحلا كلذ ىلع وهو

 نم ةميلس هبتناف ،ليخلا تلهصف ،ركَنتم وهو ،ديعب نم هصخش تأرو اكلام سرفلا

 ،ةَسحو كلام صخش وحن اهينذأ ةبصان يهو سرفلا لإ رظنو ،أروعذم كلت هتنس

 عمسف ،هوبأ هنأ ملعي ال وهو. .كلام صخش وحن همو هسوق دبك يف همهس قّوفف

 ال يب اي ،هب فتهف ،هوحن هلسرأ نيح ،سوقلا ف "”فّشَح دقو ،مهَّسلا توص كلام

 .فيحصت وهو ،هنم :لوصألا يقو ،ةوقلا :ةنملا )٧٤(

 .مونلا :ةنسلا )٧٥(

 .(ناسللا) .لخد :فشتخاو ،ءيشلا ف فشخو ،ةكرح وأ توص هل عمس :فشخ )٧٦(
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 باصأف ..الثم اهلسرأف ،هدصق ُمهسلا كلم دق ،تبأ اي :ةميلس لاقف ،كوبأ انأ ،مرت

 هذه ةميلس هنبا نم مهسلا هباصأ نيح كلام لاقف .هلتقف ،هبلق يق اكلام مهسلا

 ضرأ نم هراس يذلا هريسم ركذو ،نميلا ضرأب لئابقلا ىلإ اهيف هسفن ىعنو ،ةديصقلا

 :هنأش نم ناك امو ،نامُع ىلإ توهرب نم هجورخو ،ةارّسلا

 نامُملا لحرلا نم “"”ةكلأع مهل ءانبأ خلس نَس الأ
 م

 ٣ اميلا ىحل او هللا دعس و سيخ ێبو ابهنُم غلبو

 نادع يب يحو سرح لا حيرض يێب يح ىسمأ نمو

 يناثلاو بقانلل نطب لل عالك نم ةينثلا لح نمو

 نادألا ةرواجلا ناريجو يرازُم اهنع ىأن دق الب

 نانقلاو سود ءانبأ نمو مهف ءانبأ نم رادلا هتعن

 ناسأ نم يداعألا تمغارو يسفن تيجو 5

 نارق قێبو ربرب انكلم زع لهأ انك نين رعلا يو

 ناو ريغ ايانثلا تلصاوو نم ليخلا تبلج

 دخ تاورّس

 ناعّرلاو علا نطب ىدل امدق نيئدألا انموق انددَص

 نادألا بسنللا ووذ اوسنو ورمع دالوأ نم نارمع اه

 نانب اهاطاعت "”ءافلغو لمرو فاقحأ نيب انرسو

 "“ناوّسلا هحَرْنَت ءالا ندري ُءاشو معن اك ةيدوأو

 .ةلاسرلا :ةكلأملاو .فيحصت وهو ،هكلاع. :لوصألا يف )٧٧(

 .(ناسللا) .ألكلا اهيفف لبق نم عرت مل ضرألا :ءافلغلا )٧٨(

 .(ناسللا) .هتادأو برغلاو ،اهيلع ىقتسي يلا ةقانلا :ةيناس ج يناوسلا )٧٩(
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 مهيف

 ىلتق ليخلا فصنف مهانفصن
 ذابق ييب موي كللا انرأث

 ذابق ونبو نمهب ىحضأف

 اوفع رلاب مهانعتمأف

 نامع يرطق اكلَمُم تزُحو

 ريهز ب ةاتف ام تحكن
 ى

- _ 

 برح نب ةثراح تنب ةدعجو

 ركب ةانهو ةيلج مأو
, , 

 ورمعو اهف قيعلاو نعُمو
, 

 و و

 نامع يرطق نم ءالا تبرش

 .هيف ماقأ اذإ ناكملاب نغ نم :يناوغلا )٨٠(

 .مهكولم نم ذابقو ،سرفلا دارأ :ذابق ونب )٨١(

 .كللا اراد ربأ ،نمهب كلما وه :نمهب )٨٢(
 .ريسألا هب دشي يذلا لبحلا :نارقلا )٨٣(

 .ريسألا :اعلا .سرفلا نم دئاقلا :يزربملا )٤ ٨(

 - ٧٣٥

 ن اا ا رغ لح ةفه را

 "يناوملا ممألا نم شابوأو

 نامع يضرأ نم َتاهلَق لل

 ناو ريغ ێيلاعللا تيماحو

 نارك بو 7 انلق

 ناعَرلا ةبزارلا لاطبأب

 ناع َ۔رجك ءاقللا ناسرفب

 “"نارقلا فو قاثولا ف فصنو
 نايعلا ق ايانملاو 7 و

 ناهرلا ق ىرايحانيلاوُم

 نامألاو مراكللاب اندجو

 “ناع لكو ًيرزْبفا دقو

 نادوسألا رصن تنب هدوخو

 و

 ناسحلا ةريخلا روحلا نم
ّ 

 ناجلا برعلا ارذ نم ةليقع
_ 

 ناحديبلا ءام لثم رأ ملف



 نارج ىماس هنإ ةميلس ءازج دلو نم هللا ها زج

 "نامر هدعاس َدتسا املف موي لك ةيامرلا هملعأ

 (“")ناتحاّرلا هترب دق قيقد يلق كش حئدقب يناَحوت

 ناقئا امو داؤفلا هب باصأ ىح قربلاك همهس ىوهأف

 نانبلا ةلماح كنم تراطو يمرت نيح كنيي تلش الأ

 :لوقيو هيثري كلام نب ةءانُه هنبا أشنأ مهف نب كلام تام املف

 ادلو امو مهف تُمَي ل هدجمل فرش وذ مايألا ىلع ىقبي ناك ول

 ادصقناف دحلاو الملا ءانب تده ةحاج كالمألا كلام ىلع تلح

 ادعب دقو ىدوأ دقو ايانللا هب تبلغ الو ثحبت ال ةعينَج ابأ

 ضرألا لهس َلَح نم كادف مرك وذ زعلا تيبل ىدفُي ناك ول

 “")ادلجلاو

 ادصق وأ كلملا راجأ ةاعرلا يردت ال كدعب كلملا ىحضأ كلل يعار اي

 عمجأو ،مشزتعاف هسفنل ىلع هتوخإ فاخ ماب لتق دق هنأ ةميلس ىأر اًملف :لاق

 هموق هوجو نم ةعامج يث ،كلام نب ةءانُه هوخأ هيلإ راسف .مهنيب نم جورخلا ىلع هيأر

 هيخأ نم اف ختم هتاقوأ َشكأ ناكو ظجورخلا هيلع اوهرك و هيلا اوعمتجاو ،دزألا نم

 كلذ ناكو ،يبأ تلتق دقو مكنيب ماقا عيطتسأ ال ينإ :ةميلس لاقف .كلام نب نعم

 صعب ف لاتغي نأ ىشخأف هركأام نعُم نم ێغلب يلإو ،ل قوخإ دسح ببسب

 مهسب ةميلس هنبا هامر نيح مهف نب كلام لإ ديرد نبا هبسن تيبلا اذه .دتشا :دتسا )٨٥(

 نب ليقع رعش ي هتيأر :يرب نبا لاقو ،هل تخأ نبا يف هلاق سوأ نب نعم لإ مهضعب هبسنو هلتقف
 .(ددس :ناسللا) .سيمع هنبا يف هلوقي ةفلع

 .مهسلا :حدقلا )٨٦)

 .ءامسلا :دلجلا )٨٧(
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 .هموق ءاهفس

 هلام نم ةيدلا ميلستب هنع ةءانُه نمضو ،مهدنع عجري نأ ا محرلاو هللا هودشانف

 هنع ةءانه ملسو ،مهنم كلذ لبقف .دّوقلا نع هوفعأو ،كلام دلو رئاس نود ،هيخأ لإ
 دلو ملحأ ةءانه ناكو ،مهنيب تاذ حلصي نأ عمطو ،هدهاع اع. هل قوو ،هلام نم ةيدلا

 .هموقو هتوخإ يف ةريس مهَدَسأو ،كلام

 نم ةيدلا لكأ نأ ىلإ ،هوركعب ةميلسل [هيف] ضرعتي ال نامز هل الح انعم نإ مغ
 دحأ هب ملعي ال ثيحب هموق ءاهفس هيلع عيابيو ،ةميلس ةلفغ بلطي لعج هنإ مت .هلام

 .هموقو هتوخإ نم

 نم هغلب ام نعم نم هغلب دقو ،نامع ضرأب ماقأ ال مسقأف ةميلس كلذ غلبو
 ،هموف نم رفن يث ابراه جرخف .رحبلا بوكر ىلع هيأر عمجأو هتوخإ لزتعاف ،لذعلا

 { .ببسلا كلثل نامركو سراف ضرأب لصح تح رحبلا عطقو
 نم هلاوخأ دنع امغارُم جرخو هتوخإ لزتعا كلام نب ةبلعث هوخأ كلذ ىأر املف

 .مهيف راصف ،خونت

 ذئموي وهو ،مهف نب كلام نب شربألا ةعيلب تقحل تح ،اهعمجأب خونت تراسو

 نآلا مهو ،امهيف اوقرفتف ،ةريزحجلاو ماشلا ىلإ كلذ دعب نم اورشتنا مث ،ةريخلا كلم

 انركذ دقو .مويلا ىلإ خونت يق يدزألا مهف نب كلام نب ةبلعث دلوف .كانه نوريثك
 .مدقت اميف هتّصق

 ، ““ناجوتلاو نامرك باحصأ مهو ،صفقلا :[ةميلس دلو نم يأ] هدلو نمف

 .نامع لإ مهضعب عجرو ،اهرئازجو سراف ضرأب مهنم قرفت ام ريغ

 يق هيف لزن عضوم لوأ ناك سراف ضرأ مدق ان كلام نب ةميلس نأ ضعب ركذو
 .ةيهافسالا مه لاقي موق نم مهنم ةأرما جوزت هنأو ، “"”كساج ب رحبلا لحاس

 .مهمأ لاإ اوبسأ هةيهافسإلا يب نومسي اهنم هدلوف مالغ هل تدلوف

 .نامرك ةرضاح يهو ناجريسلا :دوصقملا لعلو ،نادلبلا بتك يف ناجوتم عضوم دجأ مل )٨٨(

 يقو .(توقاي) .زمره ةريزج ةلابق ، نامعو شيك ةريزج نبب ةريبك ةريزج :كساج )٨٩(

 .نادلبلا مجعم يف ام تبثأو ،كشاج :لوصألا
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 هتوخإ نع هدارفناو نامع ضرأ ركذ ذإ كساج يف موي تاذ وه انيب ،ةميلس نإو

 :لوقي أشنأف ، ناطلسلاو زعلا نم هيف ناك امو ،هموقو

 ُديعَب نوحزان اهنع يلحأ ةدلبب ق ىنأ انر َح ىفك

 ديرأ نيذلا يئأالخأ هوجو ىرأ الف دالبلا ف يفرط بلقأ

 كاهلهأ كولم ضعب دنع اهب ماقأف ،نامرك ضرأ لزن تح كساج رب نم لحر هنإ مث

 برعلا يف كلملا انل ناك تيب لهأ نم لجر نإ :لاقو مهيلإ بستتاو

 نم ناكم قوخإ ندسحف ،مهّبحأو هيلإ مرق انأ تنكو دلولا نم ةدع يأل ناكو

 ينإ :لاقو .هرمأو هتّصقب مهربخأ هنإ مث ،يدي ىلع يبأ لتق ببس كلذ ناكو ،يلأ

 يلع رمي نأ هلا توجر دقو .مه ايدعّسُمو كاهلهأب أ ريجتسم دالبلا هذه لإ تمدق

 .مهاكمب يرزأ دشيو ،مهراوجب

 اونّيبتو هوفرع ،هرمأ نم ناك امو ،هتّصق مهفَّرعو ،نامرك لهأ لإ بستنا املف

 هتحاصف نم اوأر ام مهبجعأو هومركأو هولزنأف ،هئابآ نم هفرشو هناكمو هعضوم

 .مهئاسن مئارك نم ةأرماب هوجّوزو ،هتلزتم اومركأو هردق اوعفرف هرمأ لامكو هلامجو

 لإ بستناو نامرك ضرأ لإ مدق ال ةميلّس نأ هايإ مهجيوزت ببس نإ لاقيو

 نم ةأرماب هوجّوزي نأ اودارأ ،هموقو هئابآ نم هفرشو هعضوم اوفرعو ،اهكولمو اهلهأ
 لإ ةميلس مدق نيح ،نامرك ضرأ ىلع كاذ ذإ كلملا ناكو .مهكولم ضعب تاانب

 .نمه نب اراد نب اراد دلو ضعب مهضرأ

 ناك ام ببسب ،هل ضرعي نأ ةفاخغ ،مهيلع همودقو ةميلس ءيجب اومتك دق اوناكو

 ريثك أرابج اكلم ناكو .سراف كولم ىلإ شربألا ةمينَج هيخأو مهف نب كلام هيبأ نم

 ىلإ سورع تفأر ام هنأ هرمأ نم غلب دق ناكو ،هموقو هتكلمم لهأل ملظلاو فّسىلا

 ف هبأد كلذ ناكف .اهلهأ دّدُبو اهلعب لتق الإو ،هلبق اهبيصُف ،هيلإ ام ىتاؤي ح اهلعب
 اوكشو ،مهدنع كلللا عنصي ام ىأرف كلام نب ةميلس مهيلع مدقف نأ ىللإ نامرك لهأ
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 فُسَعلا نم هنم نوقلي امو ،ممتانب ف مهدنع عنصي امو هتّصق هل اوكحو ،هرمأ هدنع

 لاقف ،هتعّو هباَجَحو هسرَح ةرثك نم ةليجب هعفد لإ نولّصوتي ال مهنأو ،ملظلاو

 كل ىنأو :اولاق ؟هناطلس نم مكتحرأو ،هسأب مكتيفك انأ نإ مكيلع يل اذامو :ةميلس

 رمألا ريبدت :ةميلس لاقف .انلبق ناك نّم ،ناطلُسلاو رعلا لهأ نم دحأ هْمرَي ل و كلذ

 دغلا نم يلإ عمتجيف متدرأ اذإف :لاق .تثش ام :اولاق ؟مكيلع يل اذامف ،َيلع كلذ ين

 .معن :اولاقف .مكنم مسقتلاو ءافولا لهأ

 ىرجو ،مهنم ءافولا لهأو نامرك لهأ ءامظع هيلإ عمتجا دغلا نم ناك املف

 تربد مكيلع طرتشا ان نومتنكمأ نإ :ةميلس لاقف .سمألاب ىرج امك مهنيب مالكلا

 مكلأ ىلع :ةميلس لاق .تلأسو تبلطو تطرش ام ًميمج كل :مهعججأب اولاقف .رمألا

 لهأ رئاس نود ،يدعب نم يقعلو ،يل ،هنم هللا خنكمأ انأ نإ ،هناطلسو هكلُم نورّيصُت

 نأ لإ ،نامرك لهأ نم لاومألا عيمج ةيابجو ،مكتالغ عيمج ذخآ نأ ىلعو ،نامرك

 لاجر نم هيلع تردق نَم عيمج نم يسفنل بختنأ نأو ،يدارُم ةياغ غلبأو نكمتأ
 نم ةأرماب نوجّوزت نأو ،لاجّرلا نم تدرأ نم نامرك لهأ سانجأ نمو ، برعلا

 .مكئاسن لئاقع مئارك

 ضعب ىلع مهضعب لبقأ مث ،ةعاس مهسوؤر اوسكنو كلذل موقلا كسمأف :لاق
 هذه نودب اعلا اذه ىلع ردقي دحأ ،نامرك لهأ رشاعم مكيف ناك نإ :اولاقف

 عيطتسأ ال نإف :ةميلس لاقف .دحأ مهنم ملكتي مل و اوتكسف .لعفيلف بلاطملاو طورشلا

 .طورشلا هذه ىلع ألإ كلذ لعف لا
 تطرش ام عيمجب ءافولا كل :هل اولاقو ةميلس دي ىلع مهيديأ اوبرض كلذ دنعف

 .تبلطو

 طرش ام عيمجب قيثاوملاو دوهعلا مهيلع ذخأو ،كلملا لتق ىلع هوعياب مهمإ مث

 .هرمأ اومتكو ،مهنم بلطو ،مهيلع

 تيب لهأ نم كلملا لتق ىلع ةميلس اوعياب نيذلا نامرك لهأ نم ةعامج ناكو

 هملظو هيغب رثك املف ،هناطلسو هكلم ماظنو كلملا رمأ مار مهو ،ناطلسلاو كلللا
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 .مهنم لكلا ههرك
 .مهئاسن مئارك نم ةأرماب هوجوزف ،ةميلس ىلإ اودمع ،ةعيبلا رمأ نم اوغرف املف

 مساب ةأرملا جيوزت رمأ اورهشأ مهلأ الإ .مهرمأ نم ءيشب ملعي ال كلملاو كلذ لكو

 ءيشب كلملا ملعي الئل ةميلس مسا اوركذي مل و ،ةعيبلا دهش نه ،نامرك لهأ نم لجر

 .هرمأ نم

 ةمولعم ةليل لإ مهدهاع هايإ مهجيوزتو هل مهتعيب نم موقلا غرف ال ةميلس نإو

 هذه [َفز] رمأ اورهشاف كلذ ىلع متمزع اذإ :مه لاقو كلملا لإ هنوفري اونوكيل
 ق لا اودمعا مكنإ مث .سيرعتلل ابهأتم نوكيل كلملا كلذ غلبي تح اهلعب لإ ةأرملا

 نقيتيل ،هيلإ مّشحلاو ءاسنلا نيب نوفو للملاو يلحلا عاونأ نوسبلأف ،سانلا نم ءافخ

 تقلغأو هيلإ ترص انأ اذإف .اهلعب لإ اهوفزت نأ نوديرت لا ةأرملا نأ همهو يف

 هنم تنكمتو ىلع فرشأو فارصنالاب مدخلا رمأو ،نود روتسلا تيخرأو باوبألا

 يف كسمتسا اع هتأجوو ،يليوارس ةزجح يف قلا نيكسلا هذه ىلع يديب تبرض

 اوردابف ،خيرَّصلا متعمسو ، هسرح لهأو هباَّجح نمو هنم تنكمتو هب ترفظ اذإف ،يدي

 هيلع نومتدهاعو تلواح ام ىلع ينونيعأو ،مكبرح ةلآو مكحالس يف مكعججأب

 .معن :اولاقف

 [فز] رمأ اورهشأ ،كلملا لإ اهيف هوفزي نأ نوديري تلا ةليللا كلت تناك اّملف
 لإ اودمعو ،ةولخلل ًابهأتم نوكيف ،كلذب كللا ملعيل ،راهنلا نم اهلعب لإ ةأرملا هذه

 لا عاونأ هوسبلأف ،ةئيملاو هجولا نسح اليج ناكو ،ًباش كاذ اذإ وهو ،ةميلس

 ءاستلا هعم تراسو ،هليوارس ةزجُح يف هعم اهلعجو هنيكس ددح دقو ،للجلاو

 رظن نيحف ،كللا لإ هب اوهتنا تح أرملا ةئيه يف مهنيب هنوفزي مّشحلاو مدخلا عاونأو
 امو ،هرظنم هلاه ،لامجلاو ةئيهلا كلت يف وهو ،حابصملا ءوضو عامشألا ي كلملا هيلإ

 نقيتو ،هب بجعأف ،لللاو يلحلا عاونأ يف لفري هيلإ لبقأ دقو ،هلامجو هنسح نم ىأر

 رمأو ،اوفرصناف فارصنالاب مدخلاو ءاستلا لإ ًاموأف .اهلعب لإ ةادهلا ةأرملا هنأ

 . اعيمج ةميلسو وه يقبو 8روتّسلا هيلع تيخرأو ظتقلغأف باوبألا
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 اذإ تتح ،هيلع ًاليامتم ةميلس ىخرتساف ،هيلإ هَّمضيو هلّتقيل ةميلس ىلإ ىوهأ هنإ مث

 اهتبثأف هترصاخ يف كلا امب جوف ليوارس ةزجُح نم نيكسلا ىلإ ىوهأ هنم نكت
 همد يف روخي ،هشارف ىلع ًاطقاس كلملا رخف .هنطب جعبف ،هتّبل يف ةيناثلا هفدرأ مث هيف

 هفيس دلقتو ،هتضيبو كلملا عرد سبلف ،كلذ هروف نم ةميلس بثو مث ،روثلا راوُح

 تابو ،هدسج نع هسأر نابأف ،فيسلاب هبرضف ،ةايلا قمر هيف اذإف كلملا لإ رظنو

 هوعياب نيذلا نامرك لهأ هوجو تابو ،هدنع ام دحأ يردي الو ،ةئيلا كلت ىلع هتليل

 .هرمأ نم نوكي ام نوردي ال ،لجوو فوخ يق مهتليل

 دشف هتيماحو كلملا ساَّرُخ لإ جرخو ،اهحتفف ،باوبألا لإ بثو حبصأ املف

 بابو ،مهتَّماع دابأ تح ،مهنم قحل نم لتقيو ،هفيسب مهدلاجي لزي ملف ،مهيلع

 لبقأو ،خيرَّصلا عقوو حالسلاب اوفتاقو سانلا حياصت مث .مهيلعو هيلع قلغُم بزلا

 مرح ةلآ يق كلملا ناوعأ نم مهريغو مهنم ةعيبلا لهأ ،نامرك لهأ هوجو ةعامج هيلإ
 عردلا هيلعو نصحلا سأر نم ةميلس مهيلع فرشأ اهدنعف مهددعو مهليخو

 .هسأرو كلا ةنج مهيلإ ىقلأف مدلاب بضتخغ وهو ،هديب كلملا فيسل ًارهاش ،ةضيّلاو

 ،هنع سانلا زجاحتو ،هومظعأو ،هنأش اوربكأو ،هرمأ ماه كلذ لإ اورظن اَّملف

 مهنم فارشألاو نامرك لهأ ءامظع هيلإ دمّصو ،عيمجلا هنع كسمأف ،كللذب اوّرسو

 اوحرفو ،سانلا عيمج هيلإ اوفرصو ،هيلإ اوشاجتساف كلملا لتق ىلع هعياب ناك نم

 .مهيف هتريس ءوسو كلملا فسَع نم ناك امل اديدش احرف كلذب

 ف هب اوفوطيو هوّرجي نأ نايبصلا اورمأو البح كلما لجر يف اودش مهنإ م

 .اهككسو نامرك عراوش

 رمألا ميلستو مهايإ ةميلَّس كيلمت يف مهنيب اورماوتف فارشألاو ءامظعلا عمتجا مث

 ،سانلا عيمج هيلإ اوفرصو ،هوعياب اع. هل اوفوو ،كلذ ىلع اوعمجأف مهو هيلإ

 هسرع هيلإ اودهأ مهإ مث .دّهمتو رمألا هل رقتسا تح ، ةعاطلاو عمّسلاب هولبقتساو

 كاهروغثو اهروك عيمج ىلع ىلوتساف ،اهكلُمو نامرك رمأ هل ماقتساو ،امب نتباف

 .هرمأ عيمج ىلع هوناعأو ،مهاومأو مهسفنأ نم هونكمو ،اهلهأ نم عيمجلا هعاطأو
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 تم لإ :اولاقو هودسحو مهضعب هيلع ىغب نأ ىلإ كلذك مهيف هرمأ لزي ملف

 يق هل نوضرعتي اولعجو ،ناطلسلاو ًلعلاو ةعّنلاو ةوقلا لهأ نغو يبرعلا اذه انكلع
 نامعب كلام نب ةءانُه هيخأ ىلإ ةميلس بتك كلذ دنعف .هرغث ةيحانو هلامعأ فارطأ

 محلاطبأو دزألا ناسرف نم لُجَرو ليخب هدعي نأو ،ددملاو ةنوعملا هنم بلطيو هخرصتسي

 فالآ ةثالثب ةءانه هَدمأف .مجعلا نم هيلع جواعت نم َدَوَأ مهم ميقيو هدضع مهب دشي

 ،نامرك مهدروأ تح بكارملا يق مهلمحو ،ضعوردلاو ددعلاب مهاطبأو دزألا ناسرف نم

 نم َدَوَأ مه ماقأو ،۔هدُضَع مه دشف ،نامرك ضرأب هعم اوماقأو ،ةميلس دنع اولَّصحتف

 ضعب لوقي ةصقلا هذه يفو .كلملا ةسايسو رمألا هل ماقتساو مجعلا نم هيلع جواعت
 : رصعلا اذه لهأ

 مسانلا عدب ارسق مهمغر ىلع نَمهَب لآ نم كللا انْبلَس نحنف

 مداوقلاو كلام نم ارذلا 7 مهلبق رساكألا كلم انل ناكو

 مثاوحلا تاقبولاب نمم ىلإ همزعب ىرسأ يدزألا تفلا سيلأ

 مقافتلا جوعألا سأرب برضو هفيسب (')سئو موي مهمرتخي ملأ

 مراضخلا ثريللا ءانبأ برحلا لإ هدوقي كاذ دعب شيجب ىوهأو

 مغارض دسأك اوثبناف ةَميلَس ركسعب -

 مدالّصلا قاتعلاب تراس صفقلا لإ اهعورف ٌحرك فالآ ةثالث

 .(توقاي) .سوب تيب :لاقي نميلا ءاعنصب ةيرق :سوب )١(
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 مراكأ كولم نم ًاضع نونام مهرادب تسيل نامرك مهنكسأف

 مارحلاو العلا يف كيرش نم الو مكمدخ مزليف مهنم متنأ الف

 هل نعذأ دق ،اميقتسم نامرك ضرأب مهف نب كلام نب ةميلس رمأ لزي ملو :لاق

 هدالوأ ةرشع هل دلوو هناطلس يوقو هكلُم دتشا نأ ىلإ ،اهجارَخ هيلإ نودؤيو ںاهلهأ

 نب ةحاوَرو ،ةميلس نب دعسو ،ةميلس نب ةيامحو ،ةميلس نب دبع :مهو روكذ مهلك

 نب نارهزو ،ةميلس نب دسأو ،ةميلس نب بالكو ،ةميلس نب ""نشاخُمو ،ةميلس

 . )ةميلس نب نامثعو ،ةميلس نب دوسأو ،ةميلس

 هدعب نم هدلو يأر فلتخاف ،نامرك ضرأب تام كلام نب ةميلس نإ مث

 كلما عوجرو مهرمأ لاوز ببس كلذ ناكف امهنيب سانلا لخدو مهرمأ برطضاو

 تبلغتف اضعب مهضعب دسح نم ناك ال ،لخدلا مهيلع اودجو نيح ،مجعلا لإ

 سراف ضرأ ي اوقّرفتو مهرمأ ًلحمضاف مهيبأ كلُم ىلع اولوتساو ،سرُقلا مهيلع

 تقحلف ،نامُع لابج لإ تهجوت مهنم ةقرفو .افامعأو سراف رئازجو نامركو

 .دزألا نم -ماوخإب ىوريو - محلاوخأب

 لالب ونبو دبّرلا لهأو ناجوتملا :نامركو صفقلا لابج باحصأ ةميلس دلو نمف

 .رساج ٢٠٥/٢: يلكلا نبا قو (ب) و () ق اذك )٢(

 دعسو رساجبو دجرقو ديربتو كابضو ةلَمَحو ةيامح ٢٠٥/٢: يلكلا نبا يف ةميلس دالوأ )٣(

 ديربتو رشاجو عابضو ةلصمحو دبعو دعسو ةميلح :(نسح يجان .حت) يلكلا نبا فو .دبعو

 .رمرقو
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 كولم هدلو نمو . ‘)قاّقَصلا دج وه ركرك نب ىدنلاو .ركرك نب ىدنلا لآو
 ،ريثك ددعو ةدشو سأب مل ،نامركو سراف ضرأب ةميلس ييب روهمجو .مويلا لإ اوره

 .لقألا مهنم نامُبو

 مهف نب كلام نب ةميلس دلو ركذ
 بلهلا مايأ مهفئارعو مهلئابق نمو طهر ةرشع كلام نب ةميلس دلو :لاق

 نب ةيامح نب ةصيبق ونبو ،ةفارع ،ةميلس نب ةيامح نب بعك ونب :ةقرازألا هبرح و

 .ةفارع ،ةميلس نب نشاخُم ونبو ،ةفارع ةميلس نب ةيامح نب رماع ونبو ،ةفارع ،ةميلس

 ددع مف ،فداوَّرلا مهو .ةفارع ،ةميلس نب دبع ونبو .ةفارع ،ةميلس نب دعس ونبو

 سانلا ةهاركل مدقت يذلا بلهلا بحاص يميلسلا ةعجشم نب ةذال مهنم ناكو ،ريثك

 ، ”نرام نب ىحي نب فوع نب راتخملا همساو ، يراشلا ةزمح وبأ :مهنمو .جراوخلا ءاقل

 يراتتلا ىجي نب هللا دبع بحاص وهو ،نيمَرَلا كلمو ،ديدق ةعقو بحاص وهو

 لإ ركاسعلاب فوع نب راتخملا ةزمح ابأ هَّجو ناكو .َقحلا بلاطب ىمسملا يدنكلا

 لخدو نيمَّرَا كلم تح ،ديدق ةعقو هل تناكو فةنيدماو ةكم ىلع بلغف زاجحلا

 نم هلزتم ناكو ،ةروهشللا ةبيجعلا هتبطخ ي ينلا ربنم ىلع بطخو اهكلُمو ةنيدلا

 .راحص بونج نم ًرب ةيرقب نامع
 .رانيد ةّيفص يبأ مساو ةيفص لأ نب تباث همساو ،هيقفلا ةزمح وبأ :مهنمو

 وبأ خيشلا :كلذ دعب مهنمو .يبعشلا نع يوري يذلا هيقفلا ديزي نب لضفلا :مهنمو

 غيلبلاو روهشملا ملاعلا وهو -هللا همحر -ملاعلا ةكرب نب دمحم نب هللا دبع دمحم

 نم كلذ ريغو نيدلا لوصأ لئاسمو تادييقتلا بتكو عماحلا باتكلا بحاص روكذلا

 َنهيف امو ،ضرألاو تاوامسلا قلخ يف أدتبلا باتكو مارحلاو لالحلا ضع ورفلا لئاسم

 ناسغ كلام يبا خيشلا نع ملعلا لماحلا وهو ،المب ةيرقب نامُع نم هلزتمو ،قلخلا نم

 )٤( قاقتشالا) .ةاقعلا نم ،رجُح نب قاّفصلا لآ ٤٩٩(.

 )٥( يلكلا نبا يف هبسن ٥/٢ ٠ .ةميلس نب رساجب نب نزام نب هللا دبع نب فوع نب راتخملا
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 َيويسبلا دمع نب يلع نسحلا وبأ خيشلا هنع لحو ،نآلّصلا رضخلا نب دّمع نب
 .لاعت هللا همحر

 ناملس وبأ :مهنمو .لاقنلا لابج ق ءاسخ نكسي مهعيمجو .تماص ونب :مهنمو

 .تماص نب ءناه ونبو تماص نب نايح ونبو تماص نب دعس ونبو تماص نب

 نب دوواد :مهنم ،خياشللا تيب وهو ،ناملّس نب دمع تماص نب ناملس دلوف

 نب رهاطو ،ناملس نب ريكشو ،ناملس نب نمحرلا دبعو ،ناملس نب ورمعو ،ناملس

 .ناملس

 ةزمح وبأ نشاخ ينب نمف شبحو نشاخلاو ليلخلاو ةريغلا :تماص نب دعس دلوو

 نب تماص نب دعس نب نشاخم نب نزام نب ىيي نب هللا دبع نب فوع نب راتخلا

 .مهف نب كلام نب ةميلس

 .ىديمجو اديزو أريكش :تماص نب نايح دلوو

 .ءناه نب ميمت ابأ :تماص نب ناه دلوو

 مامتو َئيلعو ميهاربإو دمعو قاحسإ :هدلو نمف تماص نب ناملس نب دمح امأف

 ،تماص نب ناملُس نب دمحم نب شبح نب دمحم نب ميهاربإ نب قاحسإ نب ىسوم ونب

 .ءاخسلاو ةدجنلاو مدقتلا مهلو .نامُكب مويلا ةميلس خب تيب وهو

 ةتس ناملس نب دمحم نب شبح نب دمحم نب ميهاربإ نب ىسوم نب قاحسإ دلوف

 .ىسوم نب قاحسإ ب للا دبعو دمحأو كلملا دبعو اماغ دمعو ىسوم :طهر

 : "ايلعو ًادمعو ىسيعو كرابما :رفن ةعبرأ ىسوم نب قاحسإ نب ىسوم دلوف

 دلوو .أرباجو دمحو ميهاربإو قاحسإ :رفن ةعبرأ ىسوم نب قاحسإ نب ماق دلوو

 نب دمحأ دلوو .ىسيعو أّيركزو ىيي :طهر ةثالث ىسوم نب قاحسإ نب كلما دبع

 نب ةنادغ :ىسوم نب قاحسإ نب هللا دبع دلوو .دمحأ :ميهاربإ نب ىسوم نب قاحسا

 .ي اقنلا ميهاربإ نب ىسوم نب قاحسإ ونب ءالؤهف .هللا دبع

 قاحسإ :رفن ةعبرأ ىسوم نب قاحسإ نب ىسوم دلوف :(أر فو (ج) و (ب) يف اذك )٦(

 .(ج) و (ب) يي قاحسإ نب مامت دلو نم ءالؤهو ،ارباجو ادمحمو ميهاربإو
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 العو ادمحمو ًاًيشبحو ناورم :دلوف ميهاربإ نب قاحسإ نب ىسوم نب دمحم امأو

 ارباج :رفن ةثالث دلوف ميهاربإ نب قاحسإ نب ىسوم نب ميهاربإ امأو . (مدمجأو

 .دمح نب نسحلا :الجر ميهاربإ نب دمحم دلوف .نسحلاو ادمحعو

 نب ءاَّح نب ريخُص نب ميسُن نب دمحأ نب هللا دبع :ناملس نب ريكش ينب نمو

 .تماص نب ناملس نب ريكش نب لاله نب ديدح

 دراطع نب دمح نب دراطع نب دمح نب دمحأ نب دمح :شبح نب دمحم دلو نمو

 نب رباج نب نيسحلا نب بيجب نب ناملس نب دمحم نب شبح نب دمح نب نيسحلا نبا

 .ىسيع نب دمحم نب ديزي نب بيرغ

 رضاح نب لالب لاقيو ،لالب نب كلملا دبع نب ناميلس :لالب خب نم مث :مهنمو

 كلام دلو نم هموق يف أهيجو ًادّيس لالب نب كلملا دبع نب ناميلس ناكو .ديوس نبا

 نامع يف دهشو .نكاسمو لام اهيف هلو ،ةنطابلا نم رج ةيرق نكسي ناكو ،مهف نبا
 ىلع امامإ يحجَّملا رضنلا نب دشار مدقتو .نامُع لهأ فالتحا مايأ ،ةريثك عئاقو

 ةعقو عئاقولا هذه ةلمج نم دهش دق كلملا دبع نب ناميلس ناكو .كلام نب تلّصلا

 نم ةلمج ي ام رسأو مهف نب كلام دلو نم هموق نم ةعامج يف )فونَيب ةضورلا

 .مهريغو هموق نم ةعامج يف لالب نب كللا دبع نب رضاح هوحأ اهيف لتقو رسأ
 ،يححفلا رضنلا نب دشار يلو ال هنأ فونت نم ةضورلا ةعقو ثيدح نم ناكو

 نم ةعامج داع لدبي ملو ريغي ل مامإ ذئموي وهو ،كلام نب تلصلا ةمامإ ىلع مدقتو

 ثراو نب مهفلا مههوجو نم ناكو ،هلزع اودارأو رضنلا نب دشار ىلع دمحل

 ،يصورخلا ةوعس نب دلاخو ،ناّيبلكلا ناميلس انبا لاخ وبأو بعصمو ظَيبكلا

 هوجو نم مهريغو ةعجرم نب دمعو ،تلّصلا نب ناذاشو ،ناميلا نب ناميلسو

 نأ امهولأسو نييبوكلا ىسيع نب دمحأو املسم اوبتاك و ] قاتسرلاب اوعمتجاف .دمحلا

 .(ب) يف وهو (ج) و (أ) ف طقاس نيسوقلا نيبام )٧(
 نأ ٢٣١/١، ةضورلا ةعقو نع ثيدحلا يف ،نامع لهأ ةريسب نايعألا ةفحت :باتك يف ءاج )٨(

 .رضخألا لبخلاو ىوزن نيب ،برغلا ةهج نم فونت برقب ةضورلا عضوم
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 نب كلام دلو نم مهيأر ىلع ناك نمو نارمع ب نم كيتعلا نم ةنطابلا يق اه اعيابي

 نب ناميلس اشاجتساو ،نارمع دلو نم يراجملا ًَىكتعلا لاهنملا نب رصن ابتاكف .مهف

 ناميلس ناكو .مه ةنوعملا هولأسو ،مهف نب كلام دلو نم يميلسلا لالب نب كلملا دبع

 لاهنملا نب رصن ناكو قنطابلاب هموق يف ًاعاطم اخيش يميلسلا لالب نب كلملا دبع نب

 .هعيطتو ةنطابلا يف كيتعلا همدقت اسيئر

 دمحيلا نم هعم نمو تلصلا نب ناذاش ةرصُن ىلع امهعيابو امهيلا رضحتساف
 .ةنوعم نم هنم هايعدتساام امف زحنأو ،كلذ لإ امهمباجأف ،رضَّنلا نب دشار لزع ىلع

 كلملا دبع نب ناميلس هعم جرخو ةنطابلا ف كيتعلا عيابف لاهنملا نب رصن جرخو

 .مهف نب كلام دلو رئاس نم مهريغو ديهارفو ةميلس نم هموق يف
 دمحيلا هوجوو ثراو نب مهفلاو تلّصلا نب ناذاش ىلإ مهعم نع اعيمج اوراسو

 نوديري ،لبجلا قيرط اوذخأف ،ىورت لإ عيمج اوجرخو ،مه ةعيبلا اودكأف ،قاتسّرلاب

 .رضنلا نب دشار لزع

 ،فوجلا دودح نم ،فونت نم ةضورلاب اوراص اًملف ،هب لصتا دق ربخلا ناكو

 ىلع هداوق نم ناكو .ًالْجَرو اليخ ،شويجلاو ايارسلا رضنلا نب دشار مهيلإ هجو

 يف نادلا هللا دبع نب َيراوّحلاو َيحجفلا كلام نب ديعس نب هللا دبع ذئموي ايارسلا

 نم ةضورلاب لوزن مهو ًاليل مهسبكف ،هادلا دمع نب يراوحلاو ،تولس لهأ
 ريثك لاجرو ةميظع ةلتقم لتقو ةديدش ةعقو مهنيب تعقوف .نورعشي ال مهو ،فونت

 .فافعلاو عرولا لهأ نم

 دمْحَلا امأف .مهعم نمو مهف نب كلام بو كيتعلاو دمحلا ىلع ةعيزهلا تعقوو

 رسأو ،ةعامج مهنم لتف نأ دعب ،لابحلا سوؤرب اوقلعتف ، عضولاب نيفراع اوناك مغإف

 .هيمسنو هركذن نحن نم مهنم

 لاهنملا نب رصن لتف تح ةكرعملا يف اوربصف مهف نب كلام ونبو كيتلا امأو
 .يكتكلا لاهنملا نب لاص هوخأو ،لاهنملا نب رصن انبا ناسغو لاهنملا هادلوو ّىكتَقلا

 راتخملا هيخأ نباو يميلسلا لالب نب كلملا دبع نب رضاح مهف نب كلام ينب نم لتقو

 شادخ ديهارف نم لتقو .هموق نم رفن يف يميلسلا لالب نب كلملا دبع نب ناميلس نبا

 دمحيلا نم رسأو .هموق نم ةعامج يف ،دمحم نب رباج هوخأو ًيدوهرَقلا دمح نبا
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 يصورخلا ةوعس نب دلاخو يلكلا ناميلس نب بعصمو يلكلا ثراو نب مهفلا

 ىسوم نب ىسوم مهأش يف لأس مث ،رثكأ وأ ةنس رضنلا نب دشار مهسبحف ،مهربغو
 .مهقلطأف ،ىوزَّنو نامع لهأ هوجو نم ةعامجو

 رضلا نب دشار ىلع اوركنأ مث .ةعقولا هذه ببسب نامع لهأ نيب ةنتفلا تعقوو

 لو لدي لو رّيغي ل مامإ ذئموي وهو ،كلام نب تلّصلا ةمامإ ىلع همّدقتل هوللضو
 هذه دعب تام امإو .هتيب يف لزتعم وهو ،تب مل يح تلّصلاو كلذ لكو .ةلاق هقحلن

 .نمزب ةعقولا

 هموق لئابق رّيعي يدزألا ديرُذ نب نسحلا نب دمح ركب وبأ لوقي ةعقولا هذه يقو

 نم ةضورلا ف مهنم لتق نب مهرأث ذخأ ىلع مهضّريو مهف نب كلام دلو نم
 : )لوقي أشنأو .فونت

 "اليقث ٌةبع ف ايازر لبا ليلج بطو ةينا ات
_ 

 اا)ليبو َنهُعوقو ماظع ُسيراهَد لب ًةدابُم مارغ لب
ّ 

 ليوح هنع تامركَملل سيل الحم ًَفونَت نم عاقلاب نإ

 ١١ الا تافو اهلصَخ تزرحأ احادق ليج ىدرلا هيف لاج

 ليطتسي الو يلتعي هب س ايانلا فكأ الملل عدت م
ّ 

 ليتق مانألا يف هيراي ال اليتق مهف نب كلام يب اب -
 ليلذ وهو ًدَصِث مكنم حمر هومدق لق زع يأ

 هققعو ديرد نبا ناويد عماج اهحلصأف ،ريثك فيرحت اهيفو لوصألا يف تدرو ةديصقلا هذه )٩(

 .رخآ ضعب يق هتفلاخو هححص ام ضعب يق هتقفاو دقو ،يولعلا نيدلا ردب دمح ذاتسألا

 .ميظع :هبان .هتبثأ ام تحجرو هلو :ناويدلا يفو ،هبن :لوصألا ف )١٠(

 تبثأو ،ققحلا هحلصأف نزولا لتخم ناثلا رطشلاو ،ليبو نهعقو سيراهدو :لوصألا يف )١١(
 وهو ،ىذألاو ةسارشلاو ةدشلا :مارُملاو ،مارُع :لوصألا يفو ،ًةدابَم مارغو :لوألا رطشلا ف ققحلا

 .يهاودلا :سيراهدلا .تغابم :هدابُمو .دوجأ

 ،ماهسلا يمري يذلا رماقماب ىدرلا هبش ،هيلع نهاري امو ،لاضنلا ق سقلا :لصخلا )١٢(
 .رامقلا ف مهسلا :حدق ج حادقلاو
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 دْيكب مكيلإ امس فط يأ
 دحب هومتحفاك دح ىأ

 ليلق مكيف ريثكلاو متنك
 تلازأ ول قلا ةمافا متنك

 تدصت ول ةوطس لهأ متنك

 اولوقتف مك ديدع ليلقأ

 لوعب نف ىغبي ءاسن مأ
 ل

 ىسولو دشارل ديبع مأ

 هتدَّسو ؤرما اهف ىعني سيل

 ابي رب نونظلا نسحلا الو ال

 ناسل مّلقع كلام يب اي

 .توللا :مامحلا )١٣(

 ليلك مكنع وهو هودرت م

 ليلف رهو هعَدَي كل مكنم

 ليئض مكيف ريطخلا ميظعلاو

 لوزأ ال لقت م رهذلا هجوأ
 ١٣ ليت ثيح مامحلا هجو لام

 ليلق ريف ىغولا يف انإ
 ليلذ فيعضلاو لذلا برشم

 لوعبلا تانّصحُلا رتس نإ

 اولوقف متنأ فانصألا يذه يأ

 "١٨١)لوبطغلا ةنانهَولا اهيمصعم

 لودّيو ثني فوس نأ رهدلا

 "ا“لوقعلا ديقلا يشي فيك

 ""ليبس لاقلا لإ يل تحضو
 لولشلا ىدلا غلبي لهو ي
 لومأملا ههَك نيأ مأ ًلعلا

 لويفلا اهنع باجنت ثويل سأبلا

 .(ناسللا) .قنعلا ةليوطلا ةيتفلا ةليمجلا ةأرملا :لوبطعلا )١٤(

 .طوبرملا :لوقعملا )١٥(
 .دوجأ لوصألا ةياورو ،لاعفلا :ناويدلا يو .ةلواصملا :لاصملا )١٦(

 .رعشلا ةرورضل ديرد نبا هرصق مهن نب كلام ب نم نطب ةءانه وه : ةانه )١٧()
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 ليطتسملا هعرف رع يذلا

 اوطأ ةميلس ێب ىوعد نيأ

 لا عنمألا اننصح 0 “)١ مارحلاو

 لا عفدتسي نيذلا ةاقعلاو

 ال نيح امامح مامحو

 ةضورلا ىلع نيذلا انُديهارفو

 امهذ لآ نم نامرلا ةامحو

 سلبأ اذإ نولسابلا ناميلسو

 ) ٢٤ ( كب رش و

 ني ال نيح اننايتف

 لبج مهو ('“مضْهَح ونبو رعلا

 لوهكلاو

 لوؤئ هيلإ ىغولا يف نمو نك

 '"٬)ليهُم ًرطمقُم وهو مهب س

 اهايتف لاعم د

 )٢١) لش | - ا لا هطحت

. 

 ليست ءامد مهليخ نم

 ("")لوجلاو ىرلا زربأ اذإ ن

 لوزن ايانلاو برحلا رمش

 ("٣ل وسلا ديجلاو دعلا وذ

 

 لولسللا دنهلا الإ عف

 ("٢)لوحذلا توفت نأ تفخ نإ

 .مهف نب كلام نب فوع نب مضهج وه :مضهج )١٨(

 .مهف نب كلام نب ثراحلا نب زومرج ونب :زيمارحلا )١٩(
 ٠ ٣٨(. مزح نبا) .مهف نب كلام نب ثراحلا نب ذقنم وهو ،يقعلا دلو مه :ةاقعلا ) ` ٢)

 .(ناسللا) .يضاملا عيرسلاو فيسلاب برضلا ديجلا :ليلشنخلا )٢١(

 مزح نبا) .نارهز نب رصن نبا وه نامهدو .فيرحت وهو ،نامهد ناكم نايهد :لوصألا ف )٢٢(

 .رعشلاو ةأرملا ةبق :ةلجح ج لوحلا .لاخلخلا :ةرب ج ىرلا .( ٣٨٢٣

 .(ناسللا) .عاجشلا :ديجنلا .ةرثكلا :دعلا .سئيرو هب عطق :لجرلا سلبأ )٢٣(

 طبض دقو ٢١٦/٢(. يلكلا نبا) .مهف نب كلام نب ورمع نب كلام نب كيرش وه كيرش )٢٤(

 . اهحتفب ٥٠١) ( قاقتشالا ي طبضو نيشل ١ مضب هين

 .كلام نب ورمع نب ةيواعم ونب مه :لماسقلا )٢٥(
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 "»ليقث بطخ لك يف يدامعو
 لوقصللا دنهلل يماسُحو

 "لوبلا نهَرع َسيراهدب

 ليتق َنم ىوث نم لقي م

 لولطم مد الو اوب ال

 ")ليجب عو

 اولين لذلا نم مكلان اب فسخ

 لوهألا اهعبر لهألا نان

 '"))ولوصت مل هلثم موس نع هوميس

 رثاك ددع

 لويذلا ًرَجُت نأ َنيح الف ليذلا رمش الملل "")ماحمَح َنب اي

 )٣٣(ُ“إ - ف . م
 لومشو

 مهف نب كلام نب ورمع نب كلام نب ذئاع نب دسأ نب رضاح نب ديدج ونب مه :ديدج )٢٦(

 نأ حصي الو ،يدامع ًادتبملل اربخ نوكت نأ يغبني :ليقث ٢١٦/٢(. يلكلا نبا) ميظع نطب وهو

 .مسالا اذه لمحت نم دزألا لئابق ق سيلو ،ليفن :ناويدلا عماج اهلعج دقو .بطخ ةفص نوكت

 .بلهلا دلاو ةرفص يبأ مسا قاّرس نب ملاظ وه :ملاظ ونب )٢٧(

 .ةوادعلاو دقحلا :لبت ج لوبتلا )٢٨(

 لتاقلا لتق :ءاوبلا .ارده :دارملاو .(ناسللا) .هتولع يأ اصعلاب هسأر تعرق نم :عرق )٢٩(

 .رودهملا :لولطللا .لتقلاب

 .رحبلا لحاس :فيسلا .ميظعلا لبجلا :دوطلا )٣٠(

 .هل هجو ال انه نونلا فذحو اولوصتس :(أ) يفو ليقتست :(ب) يف(١٣)

 .يئانُا ماحّمَح نب فيهألا وه :ماحٌمَح نبا )٣٢(

 .رمخلا :لومشلا )٣٣(
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 ٤ ُ { َ د ِ ّ . ً .. , { . { ٥,
 ٤٣)ليشَئو ثلَمرَدو ءاوشو قوبعو ركابم حوبصو

 لودسللا ةجدلا بوث م الظإلا ركتعا اذإ هبوث املإ

 "٥)لوثم داجّنلا ُمَهْيع هشرع لفك قوف قرسي هاداهمو

 (٦٣)ايلَ هن صوصللا ريمأو ُبُضَع دحلا رثاد هاعبلنو

 "لولا نتملا ديرطلو حأ أ دهت هديو
 "ا يذَم ًوخَر وهف حبصلا ةمول هتلهو يذلا ال رأثلا كلذ

 (٩٣)ُل ون وهو ًادجنُم رتولا كرت امدق مزعلا درج ناميلس اي

 لوصا ًءامُا ةَدُمللا متنأ يعاسملا من تنأ ذيهارف اي

 ليتقلا ديمعلا دسلا اندم دق يمتنملا كلام نب 7

 ليلقت مسقل اهيف سيل انيي تفلح لاصوأ دق

 ليعرلا هنع ليعًّرلاب يدهي ىحضأل نونلا هنع تضافت ول

 .لبات ريغب محللا نم خبطام :ليشنلا .ىراَّوُلا قيقد :كمردلا .اليل برشلا :قوبغلا )٣٤(

 .(ناسللا)

 .لحرلا تحت لعجي ءاسك :لفكلا .ريعبلا لحر قوف عضري ام :قرمنلا )٣٥(

 .فيحصت وهو ،داجبلا مهيغ :ناويدلا و .عيرسلا يضاملا لمحلل ةفص :مهيعلا

 ،يوقلا ريعبلل ةفص :صوصفلا نيمأ (ناسللا) .لاقصلاب دهعلا ديعب فيس :دحلا رثاد )٣٦(

 .لصافملا يهو صف ج صوصفلاو
 :ورج ج :رجأ مأ .يوقلا مخضلا سرفلا وهو دف ثنؤم :ةده .هعم نالكأي نم :هاليكأ )٣٧(

 .فيفخلا داوجلل ةفص :لولذلا .مسجلا ليوطلا :قشعلا .ناويحلا نم ريغصلا

 :هتلذأو ،ناه : ليذي .ءيشلا لاذ نم :ليذم .هنع لفغو اهس :هنع لهوو ،هتسنأ :هتلهو )٣٨(

 .هتنهأ

 .امدقتم اعاجش :امُدَق .مهف نب كلام ب نم ،لالب نب كلملا دبع نب ناميلس وه :ناميلس )٣٩(

 .ةرورضلل لادلا تنكسو

 .مهف نب كلام نب ةميلس وهو ،ةميلَس مّخرم :ميلس )٤٠(
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 اهتبلاط ام ءاملا عيضت ام

 ة .

 ىسولو دشارل موي يا
 ى

 يبرقب لاصتا عفني ال موي
 انم عورلا عنام هللا ىَحلف

 ) ٤١ ( . د و

 ليمج ربصو ةمهس مهيف

 “'"ّليوط نوملعت ول وي كاذ

 ل وبقم هدنع ر ذل ١ ١ل موي

 "٨( ايلَضلا ليلَضلا بحصتسي ثيح

 . “'ُ"كيتعلا نم فونَتب هموق نم لتق نم ةعامج يثري اضيأ لاقو

 يانلا حادق تزاف املإ

 يظح ضقتسا ىدَّرلل تلاق موي

 رعو ادج ذللاتلل نصو

 لاعلا باضه تّضا امنإ

 يموق حاورأ هللا ىقس موي

 ل ذإ ترلا ةأرج نم ابجع

 يربيو شيري ناك مهو
 ى س

 انكر دجلا نم َدَه مُهدقف

 .ةبارقلا :ةمهسلا )٤١(

 .ليقث :(أ) قو (ب) يت اذك )٤٢(

 .ليئضلا :(أر فو (ب) يف اذك )٤٣(
 ٨٢. ص ديرد نبا ناويد )٤٤(

 .ناهرلا ف تبلغ :اهلصخ تزاح )٤٥(

 .هتّرذ :هيفست بارتلا حيرلا تفس )٤٦(

 .ايانلا :فوتحلا )٤٧(

 “'“افونت يف اهلصَخ تزاح موي

 فيرشلا الإ فطصت مل موي
 افيرطلا نوصت نأ ازجع نإ

 (٤آفولألا فساو دحاولا ذخف

 افوسكلا رُهرامقأ تستكاو

 ('٧افوتلا تاقفاخلا لظ تحت

 افوخَّس اعورَم مهنع عمقت
 'أ)اف وفصلا ليج ناك مو

 افينُم ابعص هللا َْسَع ناك

 .مم ىّوقتي ناك هنأ دارأ اأشير هل لعج :مهسلا شار )٤٨(
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 ًافوجُس مهيلع عقنلا لدسأ

 اقوَس تتح حاورألا ىرتف

 اعيبر ءامدلا بوص نم راص

 هاجُذ نم تستكا تتح ىلحا ام

 يلاعلل عاسو رهدلا كرت

 (١٤)افيصَق لو دولبا تابُضه

 ""‘)فيلَص انزح فرعلا تاحن

 افينع ًاًظَف سانلا شيع َضفَح

 ")افويّسلا فويسلا هيف تعطَق

 افونألا َفكألاب ًالهَج دزألا

 ("٦)افيفل ءافأ ضْحلا ةداسلا

 ")فوفصلا فوفّصلا هيف تهجاو

 (٨)فوجّسلا ايادرلا هيف تكته

 افوقو ايانلا هيف ىرتو

 افيصَّم بارضلا ةرثك نم راص

 افيثك ًامالظ ضرألا ةجهب

 ")فوطق رصن دزألا خيش دعب

 .مجحلا ليئضلا ريصقلا :لقلا .ةضور هلعج :هضّور(٩٤)

 :ناويدلا ةياورو .بلصلا :فيلصلا .رعولا :نزحلا .ةبيطلا ةحئارلا :فرعلا )٥٠(

 افيلح ان زُخ فرعلا تاحفن هلش ام رداغ مهدقن

 .دوجأ لوصألا ةياورو

 .برحلا ق طالتخالاو ةبلجلا :داوصعلا )٥١(

 .ءيش لك نم سيسخلا :ءافللا )٥٢(
 ج :مامجلا .ريدتسملا ناكملا :فكتسللاو .هيلاوح اوراص لجرلا موقلا فكتسا :فكتسلملا )٥٣(

 .ءامدلا ليست ثيح انه دارأو ،ءاملا هيف عمتجي قلا ناكملا ةمج

 .(ناسللا) ةداسلا مهو (اياورلا) اهأ لمتعو ،اهرفاوع ضرألا مجرت يذلا ليخلا :ايادّرلا )٤ ٥(

 ةعقو يف لتق دقو يكتعلا لاهنملا نب رصن وه :رصنو .وطخلا ةبراقتملا ةقيضلا :فوطقلا )٥٥(

 .ةضو رل ا

 - غ ٧٥ -



- 

 بقرت ةارَس نب ديوس اي

 أم وي “(""حجلل كافك تنج دق

 ىقسيس ديعس لاهنم نباو

 ًاسالتخا هادي تدم ام لثم

 اولوت يموق فالسأ نكت نإ

 قح حفّسلاب رتولا يزاجنس

 نيع لك ىلع مملا فكع
 برحل مهيلع مأ اتنفف

 ناعل مهيلع . اتفحل

 ام اذإ مهيلع مأ اتف

 مقوط فيك ضرألل ابجع

 أ اتفحل

 "٦افيلَّصلا كنم ثتحت ةبرض

 افيز هنم يحاصلا ك رتت

 (٨)اف ودَم ًمُس ضيبلا تابظب

 افيغ الص نيخيثلا تفل

 افولُغ اسانأ اوقبا دقلف

 افونص مهي دل 4 ١ عدي

 افوكُع مهيلع ريطلا ت أر

 افوح ل ١ ف وح ل اب ى دحتت

 ١ُ)افيضّلا هنم دافصألا تّضع

ّ 

 افيهللا َفاضُلا فوخلا أأ

 افيجَو هنم دابكألا فج

 افيطل يط ضماغلا ىرلا ق

 ,)٦١) . ً . و 2 . - .ه . - و و
 ١ افيرو ابيس رخألا مهو ازع خماوشلا بضلا مهو

 .نافيلص امهو ،قنعلا بناج :فيلصلا )٥٦(

 دقو ،دمحيلا نم نطب مهو (ححفلا) نع ةفرع اهأ لمتحيو ،ناويدلاو لوصألا يف اذك )٥٧(
 .ةضورلا ةعقو يق مهيلع ةرئادلا تراد

 .فودم وهف هطلخ :ءيشلا فاد نم :فودلما .فيسلا دح :ةبظ ج تابظلا )٥٨)

 .ريسألا :اعلاو .هتبثأ ام يضتقي قايسلاو ،دافصألا ناكم ،ناكرألا :نيلصألا يف )٥٩(

 .قاسلا سأر ىلع قبطم مظع :ةفضّرلاو فّضرلا :ناسللا ف :فيضرلا

 عماج بهذو كهَنبثأ ام باوصلا نأ تحجرو ،اَمأ ام فهلل :(ب) و (أا) نيلصألا ف )٦٠(

 .كلذ فلاخي نيلصألا يف امو ،ىسأن ال فيك :ةياورلا نأ لإ ناويدلا

 .فراو عساو :فيرو .ءاطعلا :بيسلا )٦١(

- ٧٥٥ 



 ""افيسَر ًايثم لكلا تاقلح هليَتئج نإو امهف اغلب

 (""افيرَص ً(اروطو ًامغَض ةرات يداعلا ريبلا بانلا هكال

 افيحَي نأ وأ لدعي نأ ءاش ترادتسا ىأ دزألا بطق وهو

 ("ُ)افيطث تح مدقي ال بيبللا نأ ملعا دشار ابأ اي

 "ث افيعي تح ًطجني ال وهف لاعت امإ رقصلا كاذكو

 "`فيصي ال يكل عرتلا فرعت قح مرت الو مهسلا قوف

 افيدر أي دعسلا لعلف سحنب ىدصت موي نكي نإ

 ""افيفر َفري نأ ىسعف نامز غدل كفنا ام نكي وأ
- 

 (آ٨)افويفا ميسنلا اهنم افق دق حير تب برف نله ال

 افوطَع ح مايألل نإ اعمج رهلا ةضورلا ُموي سيل

 افيفخ ليقثلا راعلا كرتي مويل رمشو مزعلا درج

 .دّيقلا يشم :فيسرلا .هؤادعأ هب لكن يذلا :لكنلا )٦٢(

 :فيرصلا .ضعلا :مغضلا .دوجأ يهو ،هغضم :هكال :ناويدلا ةياورو هبار :لوصألا يف )٦٣(

 .باينألا توص

 هتبثأف ،هيف باوصلا هجو نيبتأ ل و ،ةياورلا هذه لتخم نزولاو ،نيلصألا يف تيبلا درو اذكه )٦٤(

 نوكي نأ يغبنيو ،هموق ءادعأ فص يف وهو ،رضنلا نب دشار لإ هجوم انه باطخلاو ،هتدجو امك

 .رذح الو ةطيحلا ذخأ نود رضنلا نبا لاتق ىلع اومدقأ نم لإ اهجوم باطخلا

 .مئاحلا :فلئاعلاو ،هلوح موحو ءاملا ىلع ددرتي يذلا رئاطلا وهو ،فئاع وهف فيعي )٦٥(

 مهسلا فاص .اهبذج :سوقلا عزن .يمرلل ادادعتسا رتولا قوف مهسلا عضر :مهسلا قوف )٦٦(

 .فرغخاو لدع :فدلا نع

 .(ناسللا) .تفض :ةمعنلا هيلع تقرو أل التو قرب :فر )٦٧(

 نم فوملا :ناسللا و ،درابلا فيطللا ميسنلا دارأ :فويملا .عزفت الو نفاخت ال :نللمت ال )٦٨(

 .بوبملا ةدرابلا :فياك حايرلا

- ٧٥٦ 



ّ 

 (٦"١فيصَن سبلاو رفغملا ذُئاف ىظلت بولقلاو دوعق

 ٧) . )فيرعلا هيلإ وعدي وأ لاضلا بضقب “. د آ وجني سيل

 .فونت نم ةضورلا ةعقو هذهف

 كاك لتق نم يري ،ةَدع دئاصق اهيف يدزألا ديرد نب نسحلا نب دمخ ركب يألو

 ونبو دمحلا تعمج نأ ىلإ .مهرأث ذخأب مهرمأب مايقلا ىلع دزألا نم هموق ضّريو

 نأ دعب ،رضَلا نب دشار اورسأف ، ىورب ةمامإلا راد ىلإ تراسو ،كيتعلاو ،كلام

 . ةمامإلا نم هولزعو ،هركاسع اوُضفو هناوعأ اومزه

 موي يف كلذو ۔هل اوعيابف .يصورخلا ميمت نب نازع ىلع عيمجلا رايتخا عقوو

 توم دعب كلذو ،نيتئامو نيعبسو عبس ةنس نم رفص رهش نم نولخ ثالثل ءاثالثلا

 . أموي نيسخو ةينامثو ننس عبرأ رضا نب دشار ةيالو تناكف نلا همحر كلام نب تلصلا

 ،اه ةنتفلا كلت مايأ يف نامُعب يميلسلا لالب نب كلملا دبع نب ناميلس لزي مل و

 نب فيهألا دنع بتوع رهظ نم ،مايخلاب عاقلا ةعفو دهش نأ لإ ،امورح ةاساقمو

 لاهنملا نب رضنلا نب تلّصلا :مهنمو مهف نب كلام دلو نم ةعامج يف ،يئانملا ماحمَح

 هلك شيجلا رمأو ،دمحيلا ىلع تلصلا نب ناذاشو ،كيتعلا ىلع يراجملا َىكَتَعلا

 نب كلام دلو رئاسو ،ةءانُه ب نم هموق عيمج يف ،يئانلا ماحمح نب فيهألاب طانم

 راحص لإ شويجلاو لئابقلا ءالؤه ف يئانلا ماحجح نب فيهألا بذلل امنإو

 امهعم نمو يماسلا يراوحلا نب لضفلاو يولسلا نادحلا هللا دبع نب يراوحلا برحل
 دعب كلذو ،ميغ نب نازع مامإلا ىلع داسفلا ق اوذخأ نح ،مهريغو ةيرازتلا عمج نم

 .هموق نم هعم نمو ،ىكز أب ىسوم نب ىسوم لتق

 .ةيناميلا نم مه ًايلاوُم ناك نمو كقيرازتلا ةصاخو ،كلذل سانلا شحوتساف

 .اهبايث قوف ةأرملا هسبلت بوث:فيصلنلا )٦٩(

 .رجشلا نم برض :فيرغلا .ردسلا رجش :لاضلا .اضغ تابثلا لكأ :بضقلا )٧٠(

 - ٧٥٧

 



 "ناورم نب دايز جرخو نسلا لإ يماّسلا يراوحلا نب لضفلا كلذ لجأ نم جرخف

 قحلو .يراوحلا نب لضفلاب قحلف ،ةنطابلا نم ةفده وبأ جرخو سلا لإ ًأضيأ يماسلا

 جرخ مث ،أاريثك اسان هب عمجو ،ناَدُخلا لابجب ولسلا نادلا هللا دبع نب يراوحلا

 ،ريثك سان مهنم هباجأف ،رماع نب فوع يبب ناعتساو ،ماؤت ىلإ يراوحلا نب لضفلا
 .ماؤتب مهعامتجا ناكو .ةماس بو سلا نم ريثك سان هعم ناكو

 نب يراوحلا اوعيابف ،ناَدلا لابج نم لقي اوراص قح هعم نع لضفلا جرخ م
 نوديري مهعم نعي اوجرخف ميمت نب نازع ةبراغ ىلع اومزعو ،ولّسلا نادلا هللا دبع

 .ميمت نب نازع مامإلا ىلع اهوكلمف اهولخد تح ،راحُص

 مهيلإ بدنف ،راحص مهيلع اوكلم دق مهأو ،ربخلا ميمت نب نازع مامإلا غلبف

 مهانركذ نيذلا داوقلا نم هعم نمو انه يب مرقلا سيئر ،يئانا ماحمح نب فيهألا

 ىلع هل بطخو يقولسلا هللا دبع نب يراوحلا مهيلع اومّمأ دقو يراوحلا غلبو .مهبرح

 .راحصب ربنلا

 نب لضفلاو يتولَّسلا هللا دبع نب يراوحلا جورخ ربخ ميمت نب ناَّرع غلب املف
 كلملا دبع نب ناميلس مهيفو ۔ىئانما ماحمح نب فيهألا عم دنج مهيلإ هَّجو] يراوحلا

 لاهنملا نب رضنلا نب تلّصلا مهيفو ،مهف نب كلام دلو نم ةعامج يف يميلسلا لالب نب

 هلك شيجلا رمأو ،دمحيلا ىلع تلصلا نب ناذاشو ،كيتعلا ىلع يراجلا يكملا

 . ""[يئانلا ماحمَح نب فيهألاب طانم

 املف مهيلإ عومجلا هذه ريسم يراوحلا نب لضفلاو هللا دبع نب يراوحلا غلب اَّملف

 .امخض ركسع ناكو ،ركاسعلا نم امهعم نعي اجرخ ،راحُص نم برقلاب اوناك
 ،مايخلاب تناك اهأ يكح دقو ،عاقلا ىمسي عضوعب ،بتوع رهظ نم مايخلاب اوقتلاف

 الاتق اولتتقاف ،ناتميظع ناتعقر نيعضولملاب ناك هنأل ،نيعضوملا دحأب نوكي نأ زوجيف

 دلو رئاسو ةءانُه ونب تلمحو ،بلقلاو ةنميلا ىلع كيتعلاو دمحيلا تلمحو اديدش

 .دايز نب ناورم :(ج) و (أار) فو ٢٥١/١ نايعألا ةفحتو ،(ب) يف همسا طبض اذك )٧١(

 .ربخلا اب متي ٢٥٢/١ نايعألا ةفحت نم ةفاضإ نيتفوقعملا نيبام )٧٢(

- ٧٥٨ 



 قردلا حئافص ىلع فويسلا نينط الإ عمسي ناك امف ةرسيملا ىلع مهف نب كلام

 .سمشلا رتس تح ميظع رابغ نيتبيتكلا نيب عفتراو ،قلحلاو ضيبلاو

 ءالب لالب نب كلملا دبع نب ناميلس ذئموي ىلبأو .ةريثك ىلتق نع ماتقلا ىلجناو
 نم ناكو ،يماّسلا نجحم نب نايرلا ىلع دشف لمحو .هتيب لهأ نم هعم نميف أنسح

 ري مل ةميزه ةيرازنلا تمزماو .اتيم هسرف نع هاقلأف تبل يف هنعطف ،ةماس ب ناسرف

 نم لتقو ،لجر ةئامتس ةكرعملا يف مهنم لتقو ،ريثك قلخ مهنم رسأو ،اهنم حبقأ
 دبع نب يراوجلاو يراوحلا نب لضفلا لتقو .الجر نونامثو ةسمخ مهباحصأ نم ةيناميلا

 يماَّسلا نسحلا نب دمحو يماسلا نمحرلا دبع نب ىجيو قيناودلا يبأ نب دروو هلا

 مههوجو نم ،ةماس ينب نم ريثك سانو ،ةبيتكلا سراف ناكو ،ةريبكلا ةيارلا بحاص

 نب ديعسو ،هَّمع يب نم ريثك قلخ يق ،يحشاولا هللا دبع نب ىسومو قوعلا ةعصعصو

 ملعت الو ةرثك ددعلا مهيلع تأي الف مهريغ اّمأو ،هوحولا ءالؤهف .َيححفلا لاهلا
 لهأ نم ًيدمحيلا ديزي نب دمحم ناَّرع باحصأ نم ةيناميلا نم لتق يذلاو .مهؤامسأ

 .نيرخآلا نم ةعامجو دلخم نب هَبنُم هل لاقي كيتعلا نم لجرو ،معنت

 دعب ،نيمزهنم رابدألا يراوحلا نب لضفلاو هللا دبع نب يراوحلا باحصأ ىلوو

 ،مهيديأ ف راحصب تامف ،ةنده وبأ رسأ نميف مهنم رسأو ،انركَد نم مهنم لتق نأ

 .تامف اضيرم ناك و ،هوبرض نأ دعب

 اي :لاق ناًَرع باحصأ نم ةيناميلا ركسعب ىءارت ال يراوحلا نب لضفلا نأ انغلبو

 يف هوجولا نم ليتق لوأ ناكو .يسفن تشاجدقلو ،اهنم تدّوزت ام ،اينًدلا ىلع يفه
 نب ريشب هقحل مث ،ماؤُنب لصح تح ريعب ىلع راطف ،مساقلا نب دمح تلفأو ،ةكرعللا

 .ناك ام امهرمأ نم ناك قح ،روب نب دمحم لإ ،نيرحبلا لإ اجرخو ،ماؤت لإ رذنلا

 ةروكذملا ةروهشملا عئاقولا نم يهو ،مايخلاب بتوع رهظ نم عاقلا ةعقو هذهف

 نيعبسو نامث ةنس لاَوش نم نورشعلاو سداسلا نينثالا موي ةعقولا هذه تناكو .نامُب
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 نب كلام ب نم ““ديَدُج ينب دحأ ،ليمج نب دمحأ لوقي مويلا اذه يفو . م"نيتئامو

 :مهف
 ٧) ح ارقلا لإ مايخ عاق ح ابص نم عاقلاب كلاي

 حاقَو لإ اهاط نيب نم فوع اه ليلا ثذتلعنأ

 دق يراوحلا نب لضفلا ناكو .ماؤتو لمرلا نكاس نم ،رماع نب فوع ديري
 .ميمت نب نازع ىلع هجورخ يف مهب ناعتسا

 حامطلا يذ ميلا رخازك ءامد هنا نم انضُح

 حابصلا كلام نم مل او يلاعلا ىف رصن نبا ليخ

 حافّصلاب رتولا يكردُمو اهامح يعنالا دمحيلاو

 حاطا لب لهب وعدت فوع نأب اناتن ا

 حامرلا نم باغ لظ ق تاب رقمب مهيلإ انرس

 حالسلا رهاش لفحج ي ةانه نم دسألا انمدقت

 ازر ةناهلو ليولاب وعدت كانه باعك مكف

 رفظلا ناكو ،ةيرازّنلا عومج تمزهاو ،ناك ام ةعقولا هذه رمأ نم ناك املف

 جرخ ،ميم نب ناَّرع مامإلا باحصأ نم هداوق ةعامجو ۔يئانُا ماحُّمَح نب فيهغألل

 هالأسو ،هيلا اوكشف ،روب نب دمح اهجو ،نيرحبلا لا رذنملا نب ريشبو مساقلا نب دمحن

 ريشب هدنع ماقأف ،كلذ ىلإ امهماجأف ،ةليلج رومأ يف هاعمطأو نامع لإ امهعم جورخلا

 .يبوعلا هركذي مل ليصفت هيفو ٢٥١/١، نايعألا ةفحت باتك يق ةعقولا هذه ركذ درو )٧٣(

 يلكلا نباو ٥٠١، قاقتشالا ي ام تبثأو ،ديدح ٤/١ ٢٥: نايعألا ةفحت يفو لوصألا يف )٧٤(

 ،مهف نب كلام نب ورمع نب كلام نب ذئاع نب دسأ نب رضاح نب ديدج :هيف هبسنو ٢١٦/٢،

 .ميظع نطب وهو
 .حاطبلا ٢٥٢/١: نايعألا ةفت يفو ،لوصألا يف اذك )٧٥(

- ٧٦٠ 



 لاب دضتعملا ناك و ،دادغبب ةفيلخلا لإ مساقلا نب دمع ىضمو ،نيرحبلاب رذنملا نبا

 نيرحبلا ىلإ عجرف ،نيرحبلاب ذئموي وهو ،نامُع ىلع روب نب دمحم دهع جرختساف

 ةصاخو ،لئابقلا رئاس نم ركاسعلا عمج يف ذخأو ،نامُع ىلع هدهع هعمو هيلع مدقو

 .ريثك قلخ ماشلا نم ئيط ب نم ًأضيأ هدنع لصحو .رازن نم

 نيرشعو ةسمخ ي انغلب اميف اهيلإ جرخف ،نامع لإ جورخلل روب نب دمح ايهو

 ريغو نشاوجلاو عوردلاب سراف ةئامسمخو فالآ ةثالث ناسرفلا نم هعم ناكو افلأ

 .ةعتمألاو ددعلا نم كلذ

 فلخا عقوو ،بناج لك نم نامع تبرطضاف ،نامع لهأب ربخلا لصتاو

 يف ةيناميلاو ،ببزح ي مهيأر ىلع ناك نمو ةيرازنلا تناكف .اهلهأ نيب ةّيبصعلاو

 لهأ فاخف يلع رومألا تضقتناو ميمت نب ناّرع مامإلا نع سانلا لذاختو .بزح

 فاريس ىلإ ممتالايعو مهيرارذو مهاومأب اوجرخف ةنطابلا نم افوح امو راحُص

 .نادلبلا نم كلذ ريغو “”زومرهو ةرصبلاو
 هلايع ةعامجو هدلوب يميلسلا لالب نب كلملا دبع نب ناميلس جرخ ةنسلا كلت يفو

 لل اومدق ح ،نفُّسلا ضعب يف رحبلا اوبكرف ،هموق نم هعم فخ نمو همرحو
 ءيجب هغلب نأ دعب كلذو لامو اراد ام ذختا نأ لإ ،كانه ماقأو ام لصحتف ،زومره

 لجأ نمو ،نحلا نم اهيف ىرج امو ،اهلهأل هلتقو ،ركاسعلاب نامع ىلإ روب نب دمح

 .تام نأ لإ انطو اهذختاو زومرهب ماقأ كلذ

 ةهج نم اهيلع الماعو زومره اريمأ ناكو ،ناميلس نب يدهملا هنبا هدعب امب ماقأ غ

 .مويلا ىلإ اهم هدلو ةيقبف ،تام نأ لإ اريمأ ام لزي ملو يرلا بحاص يركبسلا
 نب يدهملا نب يلع نب راسيم ونب :مهنم ، نامع ىلإ كلذ دعب لقن دق نم مهنمو

 ام هلو ،نامُعب يلع نب راسيم نب رايتخب :مهنم ناكو ،لالب نب كلملا دبع نب ناميلس

 دبع نب يدهملا نب يلع نب راسيم نب رايتب انبا يدهملاو يلع :مهنم قيَّرذو دالوأ
 .لالب نب ناميلس نب كلملا

 .(توقاي) .نامرك ةضرف يهو ،رحبلا ةفض ىلع سراف ضرأب ةنيدم :زمرُه وأ زومره )٧٦(
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 لوألا يف نامع رابخأ ركذ ىلإ عجر

 مهف نب كلام اهكلم نأ دعب ،ةعجر نامع لإ سرفلا نم ثدحي ملو :لاق

 لآ ىلإ نامع كلم راصو ،هدعب نم هدلو رمأو هكلُم ىضقنا نأ لإ ،اهنم مهالجأو

 دالوأ لإ سراف كلُم راصو ،يلَوملا ربكتسملا لاقيو ،لَوُعَلا ""ريكتسملا نب ىدنجلا

 .ةرساكألا طهر مهو ،ناساس

 نم فالآ ةعبرأ اهيف ناكو ،نامعب يدنلجلا لآ نيبو مهنيب ةنداهلا تناكو

 .كلت مهتنداهم يق ،دزألا كولم دنع اهب .مه نوكي لماع عم ،ةبزارملاو ةرواسألا

 ريغو ةيدابلاو لابجلا يف ًاكولم ،دزألاو رحبلا طوطشو لحاوسلا ف سرفلا تناكف

 .مهب ةطونم رومألا لكو ،نامع فارطأ نم كلذ

 ىلع هفاخو ،هتكلمو هتيب لهأو سرفلا نم ىرسك هيلع بضغ نم لك ناكو

 .اه هسبح نامُع لإ هلسرأ ،هكلُمو هسفن

 مالسإلا هللا رهظأ نأ ىلإ ،كلت مهتنداهم يق دزألا نارهظ نيب كلذك اولازي مل و

 زومره نب زيوربأ ىرسك رصع يق كلذو ،نادلبلا يق ة ينلا ركذ عاشو ، "”نامُب

 قَّرمف .مالسإلا لإ هوعدي زيوربأ ىرسك لإ قي ينلا بتكف .ناورشونأ ىرسك نبا

 ملف .قَّرَمُم لك هكلُم قرم بهللا :هنم كلذ هغلب نيح ء ًينلا لاقف ي ينلا باتك

 .(هلتقف) ،هيوريش هنبا هيلع هللا طّلسف 8 ينلا ةوعد دعب ىرسك حلفي

 نب بلاغ نوطب نم ةلَوُعَم يب نم ،ربكتسللا نب ركرك نب ىدنلجلا ٣٨٤: ص مزح نبا يق )٧٧(

 حدم يف سلع نب بّيسلا لوق طبضلا اذه ديؤيو ،هتبلأ ام باوصلاو ،نارهز نب رصن نب نامثع
 :ىدنلجلا

 روكذلا نم يشي نم ريخ اي ريكتسم نباي ىدنلج اي

 ٢٢٨/٢. يلكلا نبا ف هطبض وه اذهو

 نامع لهأ مالسإ ربخ ٥٣/١ نايعألا ةفحت يف رظنا )٧٨(
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 ناكو ، '"١ناختسف لب لاقيو ،نامُع ىلع هنابزرم ،ناداب لإ بتك هيوريش نإ 2

 دق أنومأم اقوَُص يسراف ايبرع الجر كلبق نم ثعبا نأ ،نامُع ىلع هلماعو هنابزرم

 :هلوقب ێعو شين هنأ معزي يذلا برعلا اذه ربخ كيتأي ، ““زاجحلا لإ ،بتكلا ارق

 ناختسفلا لاقيو ناذاب ثعبف ۔امهفرعيو ةّيسرافلاو ةيبرعلا ملكتي يأ أيسراف ايبرع

 .بتكلا أرقو رصنت دق ناكو ،يحاطلا ةش رب نب بك هل لاقي ةيحاط نم ًالج ر

 ،بتكلا يف اهدجي تلا تافّصلا هيف ىأرف ،هملكف 8 ينلا ىتأو ةنيدملا مدقف

 ،نامع لإ عجرو بعك ملسأف ،مالسإلا : ينلا هيلع ضرعف .لسرم ين هنأ فرعف

 لاقف .لسرُم ىن فلي ينلا نأ هربخأف ،نامُجب وهو ،ناختسفلا لاقيو ناذاب ىتأف
 ُ . .ص . . .

 .كلملا هيف هفاشأ نا ديرا رما اذه :ناذاب

 جرخو ،ناكسم هل لاقي هباحصأ نم الجر نامعب نيذلا هباحصأ ىلع فلحختساف

 .سرافب ىرسك كلملا لإ ناذاب

 نامُجب دهعلا كلذ يف كلملا ناكو ،نامع لهأ لإ بتك م هللا لوسر نإ مث

 . مالسإلا لإ هعم نمو هوعدي هيلإ لسرأو ا ث”ريكتسلملا نب ىدنلجلا

 اذكب نيدتلا لإ مهوعدي اسوُجَم اوناك و ،نامب نيذلا سرفلا لإ لسرأو باجأف

 .نامع نم ارفُصو ارهق ىدنلا مهجرخأف اوبأف . دمخ ةوعدل ةباجإلاو ،نيدلا

 لهأ ىلعو ،مالسإلا لإ مهوعدي نامع لهأ ىلإ بتك ىنلا نإ :نورخآ لاقو

 رصعلا كلذ يف تام دق ىدنلجلا امهوبأ ناكو ،ىدنلجلا انبا رفّيَجو دبع :مهنم فيرلا

 اوَّرقأف ،دعب امأ ، نامع لهأ لإ هللا لوسر دمح نم :نامع لهأ لإ في هباتك يف ناكف

 دجاسملا اورمعاو ،ةاكزلا اوّدأو ،هللا لوسر دمحم ينأو ،للا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 همسا نأ خيراتلا بتك يف تباثلاو ،ناحتسف ٥٩/١: نايعألا ةفت يفو ،لوصألا يف اذك )٧٩(

 .(اهدعب امو ١٨٤/٢ يربطلا :رظنا) ناذاب

 .وهس وهو ،نامع لإ (أ) ف )٨٠(

 صاعلا نب ورمع ثعب اغإو .نامع لإ هلسر لي لوسرلا ثعب نيح ايح ىدنلجلا نكي ل )٨١(
 ٦٤٥/٢(. يريطلا) .ىدنلجلا يبا دبعو رفيج لإ
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 .مكتوزغالإو

 يدزألا ىدنجلا يتبا دبعو رفيج ىلإ بتك أ ينلا نأ دانسإب يدقاولا نعو

 ةفيحص هباتك ناكو ،امهيلإ هباتكب يمهَّسلا لئاو نب صاعلا نب ورمع ثعبو ،نامعب

 دبعو رفيَج ىلإ هللا دبع نب دمح نم ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب)) :اهيف ربشلا نم لقأ

 ،مالسإلا ةياعدب امك وعدأ نإف عب اًمأ .ىدملا عبتا نم ىلع مالسلا ،ىدنلجلا با

 ىلع لوقلا 7 ح ناك م َرذنل)ا فاك سالا لإ هللا لوسر نإف اامڵلست املسأ

 نإف مالسإلاب ارقت نأ امُئيبأ نإو امكُميلو مالسإلاب امئررقأ نإ امكلإو . “"”» (نيرفاكلا
 ناكو .امككلُم ىلع يوبن رهظتو ،امكتحاس أطت ىليخو ،امكنع لئاز امككلُم

 همتاخ اهمتخو ،ةفيحصلا ىوطو .هيلع ىلما تلا وهو ،بعك نب يبأ اذه بتاكلا

 .ةللا لوسر دمع لا الإ هلإ ال :متاخلا شقن ناكو .كرابلا

 ضنامُكب ىدنلا يتبا رفيجو دبع لإ ي ينلا باتكب صاعلا نب ورمع مدقف :لاق

 يتبا ىلإ ثعبو ،رهظلا تقو اه لزنف ، “"دأرجتسَد راحُص نم هلخد عضوم لوأ ناكف

 ملحأ ناكو ،ىدنلجلا نب دبع امهنم هيقل نم لّوأ ناكو ،نامع ةيدابب امهو ،ىدنللا

 : َىنلا باتكب ىدنلجلا نب رفيج هيخأ لإ ًارمَع لصوأف ،اقلُخ امهنسحأو نيلجرلا

 دبع هيخأ لإ هعفد مث ،هرخآ ىلإ ىهتنا تح هأرقو هماتخ َضفف ،أموتخ هيلإ هعفدف

 ةهج نم هيلإ وعدت يذلا اذه نإ :لاقف ورمع لإ تفتلا مث ،۔هوخأ هأرق ام لثم هأرقف

 .كملعأ و يركف هيف ديعأ انأو ريغصب سيل رمأ كبحاص

 )٨٢( ةيآلا ،سي ةروس ٧٠.

 مل و (توقاي) ،نايناغصلاو ناهبصأو ورم اهنم تش عضاوم يف ىرق ةدعل مسا :درجتسد )٨٣(

 ندم نم ريثك ركذ نادلبلا بتك تلمهأ دقو ،نامع نم راحص يف مسالا اذهب ةيرق توقاي ركذي
 .اهارقو نامع
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 نع هولأسف ، "يدوعلا ةشرب نب بعك لإ اوثعبو ،دزألا ةعامج رضحتسا هنإ مث
 .مجعلاو برعلا ىلع ،رهظيسو ،هتفص تفرع دقو ،َين لجرلا :لاقف ي ينلا رمأ

 .ةدحاو ةعاس يف هوخأو وه ملسأو ،مالسإلا لإ باجأف

 ميلست مهمزلأو ،هنيد يق مهلخدأو قي دمحل مهعيابف ،هرئاشع هوجو ىلإ ثعب مث

 .لي ينلا ام هرمأ يلا ةهجلا ىلع اهضبقف .اهضبقب صاعلا نب ورمع رمأو ،ةقدّمصلا

 مهملعأو مالسإلا ىلإ مهاعدف ،اهيحاونو رْحشلاو ةرهم ىلإ رفيج ثعب مث

 لوسر درو امف ،نامع رخآ لإ اهيلي امو ابد ىلإ ثعب مث .هعم اوملسأف ،مالسإلاب

 .نامعب دهعلا كلذ يف اوناك نيذلا سرفلا الإ ,هتوعد باجأو ملسأو ًالإ دحأ لإ رفيج

 .مويلا اذه دعب مجعلا انرواج ال :اولاقو ىدنلجلا نب رفيج لإ دزألا تعمتجاو

 ةرواسألاو نابزرملاب رفيج اعدف .سرفلا نم هعم نمو ناكسم جارخإ ىلع اوعمجأو

 امإ :نيتلصخلا ىدحإ يتم اوراتخاف ،َين برعلا يف انم ثعب دق هنإ :لاقف نامعب نيذلا

 .دزألا برحل تّبعتو ،لاتقلا الإ سرفلا تبأف .مكلتاقن نأ امإو انع اوجرخت نأ

 نم هباحصأو ناكسم لإ اوراسو اودقاعتو اودهاعتو دزألا تعمتجا كلذ دنعف

 برح دعب ،هدآوقو هباحصأ نم اريثكو وه مولتقف ،هوبراحف ،ةرواسألاو ةبزارللا

 مجعلا اهتنب ةنيدم يهو ،راحُصب درجّسَد ةنيدم يف هباحصأ ةيقب نّصحت مث .ةديدش

 .نامُكب

 اوطعي نأ ىلع مهو لاصف حلّصلا لإ نامع لهأ اوعد لاتقلا امهنيب لاط املف

 ةنيفس يف مهتيشاحو مهيلاهأب مهولمحيو عاركو ةقلحو ءاضيبو ءارفص لك نامع لهأ

 ،سراف لإ نامع نم اوجرخو ،كلذ ىلإ مهوباجأف .سراف ضرأ ىلإ اوعطقي تح

 .نامع كلُم ىلع دزألا تلوتساو

 نطب وهو ،ةيحاط تب لإ ابوسنم هركذ قبس دقو ٥٨/١، ةفحتلا فو (ب) و (أ) يف اذك )٨٤(
 نطب كلذك وهو ،يذوع نع فحصم ،يدوع ظفل نأ لمتحيو ،نارمع نب رجحلا نب دوس ينب نم
 ١٧٨/٢(. يلكلا نبا) .دوس ب نم

 )٨٥( ةفحتلا يام تبثأف ،اه نعم الو ،مهزتتساف لوصألا ق ٥٩/١.
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 : “`(َىكتَكلا ةنطف تباث وهو) ،كلذ يف دزألا رعاش لاقو

 ُراَدلا اماكُس نع كثئبنُي ملأ

 اف نيكرات اوحار موي مهنأك

 ًالدجنم عقنلا طسو ناكسم تفداص

 “"ةلبنقب ضام اسراف ةهّمليو

 مهمُدقي دزألا ةارَس نم ةيتفب

 ُرَوَح مه ىرزأ الو فاعض مهال

 ةعطاس برحلاو مل لاقي اذإ

 اوملع دق سانلا ُنضاضُع كيتلا ن
 انتمالظ ىجرب الو عن موق

 ٌفلتخُم ءايحألا نم هيف ناك نم

 اوملع دق ُماوقألاو ملعي هللاو

 لوسر ءاج اًّملف .نونداهتي برعلا عم نامعب اوناك سرفلا نأ مهأ ال نم ثدحو

 اوعدو ،يبأ نم يأف ،مالسالا سرفلا ىلع اوضرعو ،هتوعد اوباجأ نامع لإ ةي هللا

 ظيياوصلا هذه يهو ،مهاومأ اولخو ،نامُع نم اوجرخف ،مهاومأ ميلست لإ مهسفنأ

 .سرفلا نم جرخ نم لاومأ تيقبو

 ٭

 رابخأ ىحلا نايب نم اهدنعو

 و

 ُرامطأ كلملا ج ات دعب هلا وثأ

 راغ ىغولا يف هارظان امأك

 ُراَرُك تاعورلا ىلإ قَّص سيئر

 رامغأو لزُع الو ناعطلا دنع

 اوراس هوحن اوريس هركي توللاو

 ““ارحأو ًاداسآ لئابقلا يفو

 ١٨)احلا اننيب ًالاكأ نوكي الو

 راع الو ال انيف بيع ال نحنف

 اوراج رشعم ام اذإ رصنل ال ف

 )٨٦( ناغألا يف هرابخأو ةنطق تباث ةمجرت ٢٦٣/١٤.

 دوصقملا حضتي الو (ناسللا) .سانلاو ليخلا نم ةعامجلا :ةلبنقلاو ،ةلبنقب وه ام لوصألا يف )٨٧(

 .طضلا اذه ةحص نم ًاققحتم تسلو هتبثأ ام تحجر دقر ةلبنقب وهام :هلوق نم

 .عيرسلا فيفخلا لجرلا وهو ضاضم :لوصألا يقو ،ةداسلا دارأ فنألا :ضاضعلا )٨٨(

 .همّضهتن الو انراج قح لكأن ال دارأ ،لكؤيام :لاكألا )٨٩(
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 مهلئابق ةفرعمو مهرابخأو مهف نب كلام دالوأ ركذ ىلإ عجر

 مهن نب كلام يخأ مهنف نب ررمع دالوأ

 ، "ناورم نب كلملا دبع نبا نمز ي “ «"“»”اّهب مهو ،نامُكب نيذلا هدلو نمف

 هل اريزو ناكو ،ياّصقلا هعساو

 مهف نب كلام نب شربألا ةعيذَج

 ءابّرلا عم هربخو

 لوصألا يف ضايب
 باحصأ يأ] اماحصأ لبقأ املف ،قّحلُب ال ةعينجل اسرف اصعلا تناكو ...

 نع اوذخأو ،اهوبكر مث ،هوّيَحو مهلويخ نع اولزنو ،حالّنسلاو ةَدُعلاو ليخلاب [ءالا

 اهنع لغشف ،اهبكريل اصعلا ريصق برقف ،بناج لك نم ليخلا هب تقدحأو ،هيبنج

 ابراه ىلوو ،ريصق اهبكرف .اهبكريل اصعلاو ريصق نيبو هنيب ليخلا تلاحو ،ةعينَج

 دقو ،ًايَلوم اصعلا بكر دقو ،ريصق لإ ةعيلج رظنف ليخلا ةعبذجب تقدحأ دقو ،اجنف
 .ًالثم تبهذف ‘ '""١اصعلا هب يرحت ام لض اي :لاقف بئاتكلا هنود تلاح

 اهتناع رعش ترفو دق تناكو ،ءابَزلا ىلع لخدأ قح هب ريسف ،ةمينج ذحأو

 “"َبأدأ :ةيلج اي :تلاقف ةناعلا ةروفضم يه اذإف ،هل تفّشكت هتأر اًملف ،الوَح

 ۔(توقاي) .نامع لحاس ىلع دلب :الم )٩٠(

 .هركذ قبس يذلا يميلسلا لالب نب ناورم نب كلملا دبع وه )٩١(

 اريصق ىأر امل ةعبنج لوق هيف ءاج دقو ،ريصقو ءابزلاو ةميذج ربخ ٢٤٣/١ لاثمألا عمجب يف )٩٢(

 .اصعلا نتم ىلع أمزح هما ليو :اصعلا ىلع أيلوم

 ،ىرت سورع راوّشأ :يهو ىرخأ ةياور لثما اذهو .ةداعلا :بأدلاو ،ةئيلا ئعع :انه بأدلا )٩٣(

 .لثملا ي دارملا وهو ،ةأرملا جرفو ،ةئيفاو ةروصلا يأ
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 :تلاقف . “”ىرأ ردغ رمأو ،ىرثلا َفجو ، "ىلا ءاملا غلب :لاقف ؟ىرت سورع

 .الثم تبهذف ،يسانأ ةميش اهنكلو ،يساوألا ةلق الو يسارلا مدع نم انب ام هللاو

 نم هتقسو دعأف بهذ نم تُسْطب تعدو . عط ىلع سلجأف ،هب ترمأف

 دقو ،تُّسطلا تمقو ،اعطّقف ، “"هيشهارب ترمأف ،هنم اهذخأم تذخأ ح رمخلا

 لتقت ال كولملا تناكو .همدب بلط تسلطلا ريغ يف ءيش همد نم رطق نإ :اش ليق

 .كولملا ةماركت ،لاتق ف الإ قانعألا برضب

 : ““رارجلل تلاقف تسلا ريغ يق همد نم رطق تسڵطلا ي هادي تعضأو املف

 (٨“فَّرُي همد لزي ملف .هلهأ هعّيَض امد اوُعد :ةيلج لاقف .كولملا مد نعّيَضُب ال

 :ديز نب يدع لوقي كلذ يقو .ةيلج كله
. 

 انيَمو ابذك افوق ىفلأو ةَيشهارا مدألا تمقو

 تح هيلع يصقّسا ام لكل لاقيو .فوزتمو فيزن وهف ،بهذ يأ همد فزأو

 ةةيشهارل :هلوقو . ًافازنإ فزنأو ،افوزث فزب دق :ههبشأ امو مد وأ ءام نم ،بهذي

 ابذك :هلوقو .عارذلا نطاب نم نيديلا بصع :شهاوَّرلاو .هعارذ بصع نطاب نعي

 لاق امك ،ريركتلا امهعم نسح ناظفللا فلتخا اذإ نكلو ،بذكلا وه نلا :انيَمو

 :رعاشلا

 . رو ح . _ د

 دعبلاو يأّنلا افود نم ىتأ دنهو

 .ريثك هلئمو علا وه يأَّتلاو

 ىلع ةلالدلل ،لبزلا ليسلا غلب :وه ظوفحلا لثملاو ،ءاملا اهولعيال يلا ةيبارلا :ةيبز ج ليبزلا )٩٤(

 .دحلا زواجتو رمألا مقافت

 )٩٥( ناديملا لاثمأ رظنا) فيرحت وهو ،ىرادع :لوصألا يف ٤/١ ٢٤(.

 .قانعألا هقوف برضت مدأ نم طاسب :عطّنلاو عطّلاو نونلا حتفب :عطنلا )٩٦(

 .عارذلا نطاب ق قورعو بصع :شمهاورلا )٩٧(

 .(ب) نم باوصلاو ،فيرحت وهو ،يراوجلل :() يف )٩٨(

 .رطسأ دعب فزنلا عم حرش فنصلا نأل (فزي) ظفل هناكم تبثأو ،لبسي :لوصألا يف )٩٩(

 - ٧٦١٨



 .اف "ةعبر يف ،نيبوث يف هتلعجف ، “(همد تقبتساو) ةميذج كلهف
 تقفن نأ ىلإ ،اصعلا ىلع ان دقو ،كلذ هريسم يف لبقأ دعس نب ريصق نإو :لاق

 يذلا ةينج تخأ نبا وهو ،رصن نب ةعيبر نب يدع نب ورمع ىلع مدق تيح ،هتحت
 .ةريحلاب هكلُم ىلع ةعينج هفلختسا ناك

 دنع ةيلج هلاخ ربخ هربخأ { ةريحلاب وهو يدع نب ورمع ىلع ريصق لخد املف

 هل لاقف ةيلج ةلاخ لتقب ورمع ىلع رابخألا تدرو موي هرمأ نم ناك امو كابلا
 ءءابًرلاب ل فيكو :هل لاقف .ارده [همد] ري كلاخ كرتت الو دعتسا ورمع اي :ريصق

 برضاو نذأو يفنأ غ دجا :ريصق هل لاقف .الثم اهلسرأف ؟ًولا باقع نم عنمأ يهو

 .اهايإو ْعَدو هيف رئؤت قح طايسلاب يرهظ
 .كلذ كب لعفأ نأ قحتسع. تنأ امو ،لعافب انأ ام :ورمع هل لاقف

 .رَصبأ تنأف :ورمع هل لاقف .اهاّيإو عدو يع لَخ : ريصق لاقف

 ىلع مدق تح ،براه هنأك ريصق جرخو .طايسلاب هرهظ [يف] رثأو هفنأ عدجف
 دق هفنأ اذإف ،هيلإ ترظنف .اهيلع لخدأف ،هب ترمأف .بابلاب اريصق نإ :اه ليقف .ءابلا

 نم اذه تيقل :لاقف ؟كب ‘'""”ىرأ يذلا ام :تلاقف .برضلا راثآ هيف هرهظو ،عدُج

 ،كيلإ جورخلا هلاخ ىلع ترشأ نأ معز ارمع نإ :لاق ؟كلذ فيكو :تلاق .كلجأ

 .كيلإ هنم أبراه تلبقأف لتقلاب ندعوأو ،نيرت ام يب لعفف ،تلعف ام هب تلعف تح

 .كولملا رمأب ةفرعم هدنع تباصأو ،هتندأو هتفطلأو هتمركأو هتلبقف
 ربو الام قارعلاب يل نإ :اف لاق هب تقثوو هيلإ تلسرتسا دق اغأ ملع املف

 ي نيبيصتو ،امتاراحنو اهفئارطو اهزوزب نم كيلإ لمحأ يثعباف ةسيفن رئاخذو ارطعو

 .ةميظع احابرأ كلذ

 اليل ورمع ىلع لخدو اركنتم ةريحلا ىتأو ،قارعلا مدقو الام هيلإ تعفدف

 .(ج) و (ب) يي وهو (أار يف طقاس نيسوقلا نيبام )١٠٠(

 .روطعلا اهيف عضي ،راطعلا ةنوج :ةعبرلا )١٠١(

 )١٠٢( يربطلا نم باوصلاو ،كب ركنأ :لوصألا يف ٦٢٣/١.

- ٧٦٩ - 



 .ةعتمألاو ربلا فونُصب نَرهَج :لاقو ربخلا هربخأف

 ،قارعلا فئارط نم افرط هل ىرتشاو ێافام ىلع الام هدازو ،هتجاح هاطعأف

 ضحابرألا كلت نم تأر ام اهبجعأف ،اهيلع هضرعف ابرلا لإ هلك كلذب عجرو

 .اديدش ارورس هب ترسو

 قارعلا لإ داعو قثلاثلا ةرملا ف ناك اًّملف .لاملا اهف فعضأف ، ىرحأ ةرك رك ث

 نم رئارغلا مه ئَّهو ،كدنُجو كباحصأ تاقث عمجا :هل لاقو يدع نب ورمع يقل

 ىلع نيلجر لك لمحاو ،هحالسب ًالجر قلوَج َلك يف لخدأو ،قيلاوخلا يهو .حوسللا

 ،ءابَزلا ةنيدم انلخد اذإف .اهنطاب نم رئارغلا سوؤر دقعم لعجاو ،نيترارغ ي ريعب

 لهأب اوحاصف ،رئارغلا نم لاجرلا تجرخو ،اهقفن باب ىلع كُنمقأ ،يعم تنأو

 .فيسلاب اهتللَج قفنلا ديرت ءارلا تلبقأ نإو .هولتق مهلتاق نمف ةنيدلا

 اهرمأ نع اه ةنهاك تلأس ،ْتلعف ام هب تلعفو ،ةعينج تلتق ال ءارلا نأ كلذو

 لإ نومت نلو ،ايدع نب ورمع وهو ،نيمأ ريغ نيهَم مالغ ببسب ككاله ىرأ :تلاقف

 .هيديب

 نصح لإ هيف سلجت تناك يذلا اهسلج يف اهرصق نم اق تذخاو ترذحف

 دق تناكو .نصحلا ىلإ قفّلا تلخد ورمع ينأجاف نإ :تلاقو ،اهتنيدم لخاد ي اه

 .ًالجارو أبكارو أدعاقو امئاق ورمع اف رّوُص

 لمحو ،هب هرمأ ام لعف هيلع راشأ امو ،ريصق مالك نم كلذ ورمع عمس املف :لاق

 هعم ذخأو ،ممهب ليللا ريسي ريصق لبقأو ،ريصق هل فصو ام ىلع ىئارغلا ي لاجرلا
 ذخأف ارمع هعم ذخأو ،ممب ليللا ريسي ناكف ،جهنملا قيرط ريغ يف مهب ذخأف رمع

 .ءابَزلا ةنيدم نم اوبرق تح ،راهنلا نمكيو ليللا ريسي ناكف ،جهنملا قيرط ريغ يف مهب
 ىاوا ي افرشم اف احطس دعصت ةادغ لك تناكف ،هئيجب اهيلع أطبأ دق ناكو

 .لفسأ ىلإ هنم لزتت مث .تقولا ؤ "رهظي نأ ىلإ هل ىءارتت

 امك ،رظنت اهحطس ىلع تفرشأ ،ريصق اهيف اهحَبَص قلا ةادقلا كلت ناك املف

 .ةريهظلا تقو يف لخد :رهظأ )٣ ١٠)



 لبإلا لإ ترظنف ،اهمًدقت دق ريصق اهعمو َلبقُم لبإلا ترصبأف ،لبق نم رظنت تناك
 :تلاقف ،افامحأ لقث نم ضرألا ق اهمئاوق حوست داكت

 "“"ادوعق امثُج لاجرلا مأ اديتع ادمصُم انافَّرَص ما

 هعم دحاو مهيفو ، طبلا نم نوباَوب بابلا ىلعو ةنيدملا لبإلا تلخد املف

 لاقف ،طرضف ،اهيف يذلا لجرلا ةرصاخ تباصأف ،هيلت يلا قلاوحجلا ام نعطف ةسَخنم

 . "'`“َشلا رشلا :ةيطبتلاب باوبلا

 ،قفّنلا باب ىلع ارمع لدف ريصق مدقت كتخينأو ةنيدملا لبإلا تطسوت املف

 ةنيدملا لهأب اوحاصف ،اهنم تجرخو نيلاوبا لاجرلا تلح دقو .هيلع هفقوأو
 تلبقأو .فيسلا أاتلصُم ،قفّلا باب ىلع فقو دق ورمعو ،حالّسلا مهيف اوعضوو

 امومسم ناكو ،اهمتاخ صف تّصمف ظةفّصلاب هتفرعف ،قفّنلا ديرت ًةردابُم ءابلا

 باصأ نم باصأو ،اهلتقف فيسلاب ورمع اهللجف ورمع اي كديب ال يديب :تلاقو
 دعب مخ لآ ي كلا يقبو .قارعلا لإ اعجار ًافكناو ێاهدلب حابتساو ،ةنيدملا لهأ نم

 هبو : رعشلا ريثكلا :َبزألاو ،ندبلا رعش ةريثك تناك األ ءابلا تيّمُسو

 .ندبلا ىلع رعّشلاك هولعج ۔انقلا فافتلا نوديري ، “`”بزأ برح :نولوقيو .تيًمُس

 نب يدع نب ورمع هنع هل أثراو مهلوأو ،هتخأ ب هكلم ثّرو ةبلج نإ لاقيو
 نب ٹثر احلا نب ي دع نب مخ نب ةرامن نب منغ نب ثر لا نب ورمع نب رصن نب ةعيبر

 برعلا ناسلو ٦٢٥/١ يربطلا يق ثلاثلا تيبلا ةيؤرو .رمتلا نم برض :نافرصلا )١٠٤(

 نأ ٢٤٦/١ ناديللا لاثمأ قو .عبارلا تيبلا يربطلا ركذي مل و .اديدش ادراب ناف رص م :(فرص)

 .حصأ اذهو .ادوعق اضبق لاجرلا لب :هسفن ي لاق ءابزلا لوق عمس ام أ ريصق

 قلاوجلا يف :اقسب اتشب :هلوقب عي ،اقسب اتشب :ةيطبنلاب باربلا لاقف ٥/١ ٦٢: يربطلا ف )١٠٥(

 .رش

 .ةثنؤم برحلا نأل ىابز برح :لاقي نأ يغبنيو (ب) و (أار يف اذك )١٠٦(
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 ًابس نب نالهك نب ديز نب ددأ نب بيرَع نب ورمع نب عسيمجلا نب ديز نب ددأ نب ةرم

 وهو ،ةميذج تخأ نبا وه يدع نب ورمعو . :"ناطحق نب برعي نب بجشي نبا

 .يمخللا ءامّسلا ءام نب رذنملا نب نامعنلا دج

 يدع نب مثيهاو نايواّرلا نايبلكلا بئاسلا نب دمحو يماطقلا نب يقرش لاق

 ێب راثيإ يف دنهلاو جنرلا هب ىدتقا هتناكم فرشو هنأش مظعل فةعيلج نأ يئاطلا

 نود ،هتخأ ێب ق هلعجو هكلُم ثًَرو ةمعذج نأ كلذ ةصقلا ىلع ثاريملاب تخألا

 .مغ اراثيإ ،هتوخإ دلوو هدلو

ُ . - . . - 
 اف لاقي ناكو تخأ هل تناك ةعينج نا كلذ ييف ببسلا ناك :ةبيتق نبا لاق

 هنم مهبرقأو ،هداَّوقو هباحصأو ةعيذج لإ صخأ ناك و يدع نب ورمع م يهو ،شاقر

 نبا يدع نب ورمع وبأ وهو ،رصن نب ةعيبر نب يدع :هل لاقي مخ يب تاداس نم قف
 هزاجأو ، ناركس وهو ،شاقر هَخأ رصن نب ةعيبر نب يدع جوز ةعينج نإو ،ةعينج تحأ

 .هقنع تب رُضف رصن نب ةعيبر نب يدعب رمأو كلذ ىلع مدن هركس نم احص املف ، اهيلإ

 هدلو برقأك هذخاو هيلع فطعو ةميذج هَحأف يدع نب ورمعب هتخأ تلجو

 ابيرأ ورمع ناكو .هدعب نم هايا هثَروو هكلم ىلع هفلختسا كلذ لجأ نمف .هيلإ

 نم ناك ال ،هباهو كولملا هتمظعو ،كللا هل ماقتساو ،ةعبذج هلاخ دعب كلمف لقاع

 .ةنس نيتسو افّين هكلُم ناكو .هكردأ ىح ةمعيذج هلاخ رأثب بلطلا ف هتليح

 نامعتلا مهكولم رخآ ناك تح ،ةنس ةئامعبس مخل نم تيبلا اذه ي ةكلمملا تيقب مث

 ءام نامعنلا نب ربكألا رذنملا نب نامعنلا وهو ، يمخللا ءامسلا ءام نب رذنملا نب

 نب ورمع نب رصن نب ةعيبر نب يدع نب ورمع نب سيقلا ءىرما نب ءامسلا

 مخ نم تيبلا اذه نيب ناكو . مم نب ةرام نب منغ نب ثراخا

 وهو - مخل ٤٢٢: مزح نبا يف مل بسنو ،باسنألا بتك يق امع ةدايز بسنلا اذه يف )١٠٧(

 نب نالهك نب ديز نب بيرع نب بجشي نب ديز نب ددأ نب ةرس نب ثراحلا نب يدع نب _ كلام

 .ابس

 نب رذنملا نب ورمع نب رذنلا نب نامعنلا :وه ٤٢٢ مزح نبا ي رذنملا نب نامعنلا بسن )١٠٨(

 نب يدع نب ورمع نب سيقلا ئرما نب نامعنلا نب سيقلا ئرما نب رذنملا نب نامعنلا نب دوسألا
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 ةريثك عئاقوو ةروهشم مايأ يف ،ةريثك بورح ناسغ نم ةنفج لآ كولم نيبو

 موي ام)) :اولاق كلذلو ،بروعلا مايأ نم موي رهشأ وهو ،ةميلح موي اهنم .ةروكذم

 ءامب بقلملا نامعنلا نب ربكألا رذنملا لتق مويلا كلذ يفو .الثم تبهذف 6((َرسب ةميلح
 جرعألا ثراحلا ةنفَج لآ نم ماشلا لهأ ىلعو .قارعلا ىلع ذئموي كلملا وهو ،ءامّسلا

 ربخ محلو ركمو اردغ ذئموي ثراحلا ءانبأ لتقو ،ناّسَكلا ربكألا ثراحلا نب ةلبج نب

 '"٩)ألا ءاش نإ هعضوم يف أي ليوط

 هدلوو ةميذج ركذ ىلإ عجر
 دلوف ، ةميذج نب فوع وه الجر مهف نب كلام نب شربألا ةميذج دلوو :لاق

 ،فوع نب ورمعو ،فوع نب ريرجو ،فوع نب مَّضْهَج :طهر ةعبرأ ةبلج نب فوع

 . ")فوع نب راغأو

 .ةميذج نب فوع نب رامنأ نب نوا وهو الجر ةعيلج نب فوع نب رامنأ دلوو

 نب ثراح نب (لالب نب) كلام نب نارمع نب ةرازف :فوع نب رامنأ نب نوجلا ب نمف
 دق ةرازف ناكو .مهف نب كلام نب شربألا ةعينج نب فوع نب رامنأ نب نوجلا نب ةرارأ

 :ءارعشلا ضعب هيف لاقف ،ةرصبلا ملاظم يلو

 هرازف اي ملاظلا ىلع ن وكت نأ ملاظلا نمو

 ١٠١ َ ى ۔ و . . َ . . . ٤
 . ) )ىع ثدحي يذلا نوجلا نارمع وبا : نوجلا يب نمو

 ٭ ٭ ٭

 .ةعيبر نب رصن

 ركذ ةحفصلا شماه يفو ٥٤ ص ةيلهاجلا ف برعلا مايأ يف ةميلح موي ربخ لإ عجري )١٠٩(

 .فلؤملا اهيلع دمتعا يلا رداصلا

 ةعيذجو ،اون :مهف نب كلام دلو :هصن ام ١٩٩/٢ - ٢٠٥ يلكلا نبا يف ءاج )١١٠(

 نب فوع دلوف ،ةبلعثو ،ةبابشو ،‘ثراخحلاو ظةءانُهو 7 ،ةميلسو ،اامضهج ر ،افوعو ،شربألا

 .انوَجو ،اريرجو ،امضهج .مهف نب كلام

 )١ ١ ١) قاقتشالا ٤٩٧.
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 مهف نب كلام نب رامح
 اذه كلام نب رامح كلَمو .كلام نب دايز همساف ، "؛مهف نب كلام نب رامح اف

 هللا هركذ يذلا وهو ،نميلا نم فئاوطو دعم ىلع هكلم ناكو ،ةنس نيرشعو ةئام

 :هلوق لإ (هرواي وهو هبحاصل لاقف :ىلاعت لاقف ،هنَنج فصوو نآرقلا يف لاعت
 نلف اروغ اهؤام حبصي وأ اق ًاديعَص َحبصُف ءامسلا نم ًانابسُخ اهيلع لسرْيو)

 ةيواح يهو اهيف َقّقْلأ ام ىلع هيفك بلقي حبصأف هرَمَتب طيحأو 4 ابلط هل عيطتست

 نم رّفكأ :برعلا هيف لوقت يذلا وهو ،هرفكب هتئج هللا برخف (اهشورُع ىلع

 .رامح

 ناك ،هنم دعمل لتقأ الو ،هكلم نم مظعأ ناك كلم طق َبرعلا كلع مل و :لاق

 هآر اذإو ،ههجَو برض ًاليمج هآر اذإو هسأر قلح انيهَد دعم نم الجر ىأر اذإ

 نم ةلبأ بناج لإ ةيلاعلا نم هكلُم ناكو .دعم ي هبأد اذه ناكف ماف مشه ملكتم

 .رامح نم رفكأ تنأل :لاقي ثيح ،“”[لثلا هب برضي] سانلا يي هرفك راصف ،ماّشلا

 نب رينتسملا ىعدي ناودع نم لجر راسف هناطلس نم جرفت نأ دعم عطتست مل و

 ًدعَم تيقل ام مهيلإ اكشف ،نامُعب دزألا ةعامج لإ ورمع نب ريجتسملا لاقيو _ ورمع

 :لوقي أشنأف ،دارأو لأس ام لإ دزألا هبج ملف كلام نب رامح نم

 كلام نب رامح نم ت ءاج قئاوب ش أ سالا لإ ال وكشأ هللا لإ

 كلذ نوضرت هللا دابع ايخ ُمه ُمه نيذلا دزألا رشعم ايف

 كبارم لصأو مالحأ ةحاجر مكريغ هللا اهطعي مل ةميش مكل 7 1 ِ ‘ ٨ ء ٌ

 نب رامح :اهيف ركذ امإو ،رامح همسا نم مهف نب كلام دلو نم باسنألا بتك ركذت مل )١(

 نباو ٣٧٦، مزح نبا) دزألا نب رصن نب كلام نب رامح وأ ٤٩٠( قاقتشالا) .دزألا نب رصن

 .فيحصت وهو ،زاَج :رامح مسا درو (ب) يفو ١٩٠/٢(. يلكلا
 اضرأ يأ :ًاقلز ديعص .رانلاو ءالبلاو باذعلا :نابسحلا . ٣٤-٤٢ تايآلا فهكلا ةروس )٢(

 .اهيف تابن ال ءاسلم

 .مالكلا اهب ميقتسي ٤٨/١ نايعألا ةفحت نم ةفاضإ )٣(
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 كبانّسلا تحت موقلاو اه اك ولُم اهنيمَسو اهثغ ادعم مرهق

 كلام رش مكنيب اذه فيكف ةردقو أكلُم سانلا ايخ متنك و

 غلبيف هدالب لإ عجري نأ فاخو ،مهراوج يي دزألا عم نامعب ماقأ ناودعلا نإ ش

 .دزألا يف مويلا هدلوف ،هبقاعيف ،دزألا نم هموقو هتوخإل هاكش هلآ هرمأ ارامح

 مهن نب كلام نب ةءانه

 دلو نسحأ ناكو ،مهف نب كلام هيبأ دعب كلمف مهف نب كلام نب ةءانه امف

 هيلع كلام ةريخ عقو ناكو .ةءورم مهدوجأو ًالقع مهلمكأو ةريس مهف نب كلام

 ام مهف نب كلام دلو نم دحأل نكي ملو ملحو مهف اذ ناكو ،هرمأ لامكو هلقعل

 .لاصخلا هذه نم ةءان

 ةثالث دلوو .تام نأ ىلإ ،كلملا ةسايسو ،رمألا ريبدتب ماقو ،هيبأ دعب ةءانه كلمف

 .ةءانه نب ةدئاصو ،ةءانه نب “'نَمهجو ،ةءانه نب ملسأ :رفن

 نب ذئاع نب باَّرَه نب نابهُص نب لاله نب عفان نب ملس نب ةبقع :ةءانه ب نمف

 نب سيق نب ةدابع نب حانج :مهنمو .مهف نب كلام نب ةءانُه نب ملسأ نب "دوجأ

 ي مدق دق ةدابع نب حانج ناكو .همأل يئانلا ملس نب ةبقع وخأ وهو ،َىئانلا ورمع

 نب حانجو .”روصنملا رفعج يبأل اهيلع ًالماع ،نامُع لإ ةئامو عبس ةنس ناضمر رهش

 ةّيضاباإلا نهاد يذلا وهو ،حانج دجسمب فورعملا دجسملا بحاص وه يئانهلا ةدابع

 نب دمحم ذئموي سابعلا نبل اف يلاولاو ،نامُكب ةّيضابإلل ةيالولا تراص تح ممُهاعأو

 .يئانلا ةدابع نب حانج هيبأ دعب حانج

 ناسارخو نامُعو ةرصبلاب مهنم دزألا سأرو ،ريثك كلام نب ةءانه نب فارشأو

 .مضهج ٢٠٦/٢: يلكلا نبا فو ،لوصألا يف اذك )٤(

 .ريزتخ ٢٠٦/٢: يلكلا نباو ٣٨٠ مزح نبا قو ،لوصألا يف اذك )٥(

 نأ يغبنيف ه٦٣١ ةنس ةفالخلا لوت روصنملا رفعج وبأف ،أينمز ميقتسي ال ربخلا اذه )٦(

 .ةنسلا هذه دعب نامع ةدابع نب حانج ةيالو نوكت
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 :ءافرع ةيناث مهنم ناكو ،ةدع ُءاسؤر

 نب مهس ونبو ،ةفارع مراَوس نب نابرقع ونبو ،ةفارع هءانه نب ملسأ نب ركب ونب

 بيلك ونبو ،ةفارع بلكو نابهص ونبو. ةفارع بيبحو بلك ونبو ،ةفارع براحم

 ةفارع ةءانه نب ملسأ نب ريرج نب ذئاع ونبو ،ةفارع فارشألا ونبو ،ةفارع ميو

 .ةءانه ب فئارع هذهف

 .يئانهلا بيعن نب مكحلا هدعب داس مث ،دزألا سأر دق نادعم نب مّهَس :مهنم ناك

 .ةريثك ةدع ناسارخب مهنمو

 نب ملسأ نب ركب نب ةبلعث ،نامُع نم ماقتنا دنع ةيلهاجلا يي ةءانه ب نمو

 نيرحبلاب كاذ اذإ وهو ،دزألا نم ليخ يق ةماميلا لهأ ىلع راغأ ةبلعث ناكو .ةءانه

 موق هيقلف عجار َركف ةفينح يب معن نم ًامَّعَن باصأف ،اهيلإ نامُع نم مهراشتنا دنع

 ناسرف هعم تربصو ةبلعث مهلتاقف ،هيدي ي ام ىلع هولتاقف .ةعصعص نب رماع ێب نم

 ،شيجلا يسيئر اناكو ،رماع يب نم ،يدعجلا طرق يبا ايزهو ارماع لتقف ،دزألا

 ێب اهموق ربعتو امهيكبت رماع ێب ةحئان تلاقف .رماع ونب تمزغُماو ،موقلا نم اعمجو

 : رماع

 ماتلا يف فلحلا رماعو امزه يل يكباف نيع اي الأ

 يماحلاو عّيضلا ناتشو متعضأ دقو َامَذلا ايمَح اه

 ماركلا ميش نم صلا ناكو مترص اهروص للم الول
 امش انبا ماقأ ام اناوه مكنم دزألا فويس تمسق دقل

 ماطخلا ةعلاخ ُءابدَح ىلع لثع رأثلاب اوكردُب الاف

 :كلذ يي ةء انه نب ملس أ نب ركب نب ةبلعث لاقو

 )٧( يلكلا نبا ف ام تبثأو ،ريشب :(ب) يفو رتس (أا) يف ٢٠٦/٢.
 )٨( يلكلا نبا قو ،لرصألا يف اذك ٢٠٦/٢: .ريزنخ

 )٩( .(توفاي) .مامش ێبا 7 ناسأر هلو ،ةلهابل لبج :مامش
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 "“»بيثكلاو رجاوَلا لهأ لإ حْرَس فانكأ نم ليخلا بلج

 "بيبا دنع صّلقم بأ ف٬طو اط ةلاوط ركب
, 

 "بيصا مويلا ف ضأجلا روفو ن يرس عورأ لك اهيلع

 "بيلا لقح اهاه ناك نوع يهو ةنيح ام تحبص
 بيلس وأ ليتق نم اولظف اهورصبأ ام الو الك ناكف

 "بيغن وأ ريقن نم أطيبَع امل عابسلا تحبصأف

 ""بوؤذلا نم نقشُم دق مهاوّش صوخح يهو كلانه امه تلمو

 ""بيصقلا محَر اهنيح ناك ايان روم ةيشَم بأ
 ""”بورُسلاو كراعملا ف ناكو طرق لآ نم قتفلا تلكلأو

 نب هءانه نب ملسا نب 0ا٨)ريزتخ نب ذئاع نب ثراح نب ةخخجر ةءانه ملسأ يب نمو

 .دجنب داو :حرس )١٠(

 وهو :بيبخلا .رماض :بقأ .مركلا :ليخلا نم فرطلا .سرفلل ةفص .ةليوطلا :ءابطشلا )١١(

 .(ناسللا) .ةعرسلا ببخلا

 .بَّرج ،رومألا ف ضام :يرش )١٢(

 .نينيعلا قيضلا :صوخأ ج صوخلا :لوصألا يفو .نابجلا فيعضلا :راوح جروخلا )١٣(
 .نميلا دالب ف عضوم مسا :بينجلا .مجحلا ريبك لمنلا نم برض :لفجلا .ريثكلا ددعلا :ءاهزلا

 .(ناسللا) .هبلق عزتنا اذإ ديصلا رقصلا بخن نم :بيخنلا ،رقان مهس هباصأ نم :ريقنلا )١٤(

 نم طيبعلاو ،هتمدقم نم لحرلا ءانحأ :بوؤذلا .نعزتنا :نقشم .عالضألا :ىوشلا )١٥(
 .(ناسللا) .محللا

 .نبللا ةريزغلا ةقانلا يهو :ةراَوخ جروخلا .لبإلا نم ةمخضلا ةعطقلا :ةمجلا )١٦(

 .بيضقلا عجر اهنيبج نأك :لوصألا فو .دعرلا توص :بيصقلاو

 .عجرت مث ريغت يلا ةعامجلاو ،ةبرَس ج ليخلا نم ةعامجلا :بورسلا )١٧(

 يلكلا نبا رظنا) ،ريرتخ :باوصلاو ،ريرج (ج) يقو رثوج (ب) يفو ،ںيوج :(أ) يف )١٨(
 ٢٠٦/٢(.
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 دبع نب مامح ب نيب تعقو هنأو ،عاطم افيرش ثراح نب ةخبر ناكو .مهف نب كلام

 نب هللا دبع نب بعك نب برح نأو امد مهف نب كلام نب ةبابش نب م“دفر نبا
 مهف نب كلام بل ًادفرتسم جرخف ،اهلمّب في ملف ،هلام اهيف رسكف اهلمحت مامُح

 تفَّوخت ءامد ةريشعلا نيب تعقو هنإ :لاقف يئانلا ذئاع نب ثراح نب ةجر ىلع مدقف

 ,ةيقب اهنم يلع تيقب دقو فةرئال ًافطإو كةريشملل ًاحالصتسا اهتلمحتف مهيلع اي
 مك لهسو كب ًالهأ :ةبر هل لاقف .مهف نب كلام يب ًانيعتسُمو ًادفرتسم كنتيتأف
 .يلعف [لاق] . " :هاطعأف .مهرد فلأ) ةئامو نورشع :لاق ؟كتلامح نم كيلع يقب

 لاقو .كلام يب نود اهمرغ يلع ،اهلقث نم كرهظ فقخو ،اهنم هللا كحارأ دقو
 :كلذ ركذي يماما بعك نب كيرح

 ةخبر ىلإ يطلل مف ليقث لمحب تحدف ام اذإ

 "خرملا ةنسلا ةمزأ هب ىقلاو رهتلا نماضلا لل

 "ةخَدُش اذ ةيركلا داوج اهئابعأل ًالومَح هذجت

 ""هخُه هل لاولا ريزغ كلام - ينب - نم هئرت

 "هخ هل راوغلا ةادغ ر املا يمخو راثعلا ليقي

 هخمش هب القت ًاعافُي ارلا ف كلام نم لح ف

 هخم اهقوف هل ىحضأف اهَرع ىهتنم يف حبحب

 .ديز ٢٠٩/٢: يلكلا نبا يو ،لوصألا يي اذك )١٩(

 .طقف (ج) يف نيسوقلا نيب ام )٢٠(

 :ناسللا قو ،ةخَّرت :لوصألا يفف ،ناسللا يي اف احرش دح ال تايبألا هذه اوق رثكأ )٢١(

 ضعب عطقت نأ :خربلاو ،ةحخَّرب :باوصلا لعلو ،قايسلا بساني ال عملا اذهو ،نيللا طرشلا :خرتلا

 .ةفراج ةنس امنأ ديري (ناسللا) ،نامُع ةغلب ،فرجلا :خزبلاو ،ةخزب وأ ،فيسلاب محللا

 .ءاطعلا ةرثك انه هب دارأ رسكلا :خدشلا .دربلا دتشا اذإ مرك هنأ يأ ،ةدرابلا حيرلل ةفص :ةييرعلا )٢٢(

 .نامع لهأ ةغل نم هلعلو ،تامجحعلملا هركذت مل ظفللا اذه )٢٣(

 .تابث وذ وهف ،تبث :خنتو ،ماقأ اذإ ناكملاب خنت نم :ةخنت )٤ ٢(
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 كلام نم قلخلا حلصي هب

 هئاطعإب يرهظ نفَّقخف

 لاؤسلا فشكب لاوّتلا ايهو

 بكوك ىرس ام هركشأس

 :كلذ ف ثراح نب ةخمُر لاقو

 هرمأب قاض نيح بْرَح يناتأ

 هَماوَسو هلام اهيف فلتأو

 يتنإ حبر اي توصلا ىلعأب يداني

 كلام ةمورأ نم متنأو نحنف

7 
 تجنشاوت دق انل ماحرأب تمب

 ابحرمو ًالهَسو الهأ هل تلقف

 اهلئع. ينإو هيعاد تيلو

 ذلئ اعو ةانه ن اص و أ كل لب

 )٢٥) ةخَتف اكب م وك حي دالص

 "“هخلدلا هيطع تناكو

 """ةَخ رلا نم دوع َكتَح ١ امو

 مامُح ءامد ابرح تلقثأ دقو

 ماوَس ريغب ابورحَم حبصأف

 ""مارُغ ليقت نم ًامرغ تلمحت

 "“مامئو عورخ نم ال عّبَلا نم

 مامذو مزال ميظع نقحو

 "“»مالك عجرب أبعت الف تيفك

 ماهك ريغ تلمح اذإ ضوهن
 . ُ د

 مامف يمتني مامه لكو
 يذلا وهو براخ يب نم ")يئانلا دعس نب ناسغ :(٥ءانه) هانه ێب نمو

 .ةحدلص ج :ةيوق ةبلص :حيدالص )٢٥(

 .ةنيمسلا :ةخلدلا )٢٦(

 .هاضعلا نم رجش :خرملا )٢٧(

 .(ناسللا) هترثكو هتدشو هدح :شيجلا مارعو ، ىذألاو لهجلا :مارعلا )٢٨(

 .ةيدابلا ي فيعض رجش :مامثلاو .يسقلا هنم ذختت بلص رجش :عبنلا )٢٩(

 .(ج) نم باوصلاو ،مالك عجرب عجر الف (ب) يف )٣٠(

 ديؤي هدعب تآلا مالكلا نأل ،باوصلا وهو ،دعس نب ناسغ :لجرلا مسا (ب) يف درو )٣١(

 دري مل و ديعس نب ناسغ :لوصألا يف كلذ دعب همسا دريسو ،ناسغ نب دعس :(ج) و (ار فو كلذ
 .ديعس نبا مأ دعس نبا وهأ ملعنل انيلإ تهتنا يلا باسنألا بتك يف هسا
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 نأ دعب ،ميمُه بو عفان ب ىلع ةرئادلا تناكو .عفان ينب مزهو اهبهنو ىورَنب عقوأ

 .ةئامو نيعبرأو سمخ ةنس نم نابعش يف كلذو ،ريثك قلخ مهنم لتف

 نم ثراحلا ب عم ناكو ، ثراحلا بل اوبَّصعت ثراحلا ب نم ىَرْبَأ لهأ نإ مث

 يأر عمتجاو ،يركبلا ديعس نب دايز هل لاقي ركب يب نم يدبع لجر ىربأ لهأ
 نم ةءانه خب نم لجرل ادئاع هودجوف ،ناَّسغب كتفلا ىلع ثراحلا ێب يأرو يركبلا

 لاقي عضوع. ناسغ رادو دعس نب حانج راد نيب هل اوسلجف اضيرم ناكو ،ةحخُبر يب

 نب لزانُم كلذل بضغف ،ةرصقلا دنع هولتقف {مهاكعب رعشي ال وهو مه رمف ،روخلا هل

 ناكو ،ريقغعلا هل لاقي عضوع. ،""اانبب هلرتم ناكو ،ةءانه ينب نم ، ""”يرباعلا شبح

 ىلع ،ىَربأ لهأ ىلإ اوراسف .نيتنادنلجلا "رضنلا نب دشارو ةدئاز نب دمحل ًالماع

 لهأ ىلع ةمزا تعقوو .اديدش اق اولتقاف كيإ اوزرب هب اوسحأ الف مهنس ةلف
 .الجر نوعبرأ مهنم لتقو ىبأ

 ،براحُم ب نم ،يئانما عاجش نب ديعس نب ناَّسغ نب ناذاش نب دشار :مهنمو

 مامإلا ةيالو مايأ ف كلذ ناكو ،هموقو اهيلاو لتقو اهبهتناف ،امَد لإ راس يذلا وهو

 . "“ّحجفلا هللا دبع نب ناسغ

 نم ،براحم يب نم ،هعم ناك نمو هبلط يف مهراثآ ىلع هللا دبع نب ناسغ هَّجوف

 .هب اوقحلي ملف ،ةءانه ييب
 هل اوذخأف ،دمحّيلا نم حجفلا ىلع قاتسرلاب هسفن حرط ناذاش نب دشار نإ مغ

 .يذئاعلا :اماوص لعلو لوصألا يف اذك )٣٢(

 .(توقاي) .نميلا ىرق نم ةيرق :انب )٣٣(

 ظفل نأو باوصلا وه هتبثأ ام نأ بسحأو ،رضنلا :(ج) يفو ،رظنلا :(ب) و (ا) يف )٣٤(
 رفعج ادلو امه رضنلاو ةدئازو ،نامعو نميلا لهأ ةغل ف ءاظ داضلا قطن نم ءاج اغإ (رظنلا)

 ٩٣/١(. نايعألا ةفحت :رظنا) .دوعسم نب ىدنلجلا امهلتق دقو ،نادنلجلا

 ،يحجفلا يدمحيلا هللا دبع نب ناسغ ةمامإ ١٢٢/١ نايعألا ةفحت باتك فلؤم ركذ )٣٥(

 .ةئامو نيعستو نيتنثا ةنس لوألا ىدامج نم سداسلا وهو هتمامإ نمز نيعو
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 .هباحصألو ناسغ نم انامأ

 بحاصو ،ةءانه ب سيئر ناكو ،يئانلا ماحمَح نب فيهألا :ةءانه ينب نمو

 ناكو ، ""ماينلاو عاقلا ةعقو بحاص وهو ،ةريثك ابورح نامع يف دهاشو مهيأر

 .مامإ ذئموي وهو ،َيصورخلا ميمت نب ناَرَعل اهيف أنيعُم

 نمو َّيماَّنسلا يراوحلا نب لضفلاو يولسلا نادلا هللا دبع نب يراوكلا جرخ دقو

 اهوكلمف راحص لإ اوجرخف سلا يف نيذلا ثراحلا يبو ةيرارّنلا نم امهعم ناك

 ماحمَح نب َفيهألا مامإلا مهيلإ جرخأف ،ميمت نب ناَّرع كاذ ذإ وهو ،مامإلا ىلع

 راحص ةيحان ىلإ مم مدق تح فيهألا ممم راسف ،هباحصأو هداوق ءالجأ يف .يئانلا

 لتقف ،ركاسعلا نم مهعم نمب يراوحلا نب لضفلاو هللا دبع نب يراوحلاو مهوقتلاف

 مهيلع ةرئادلا تناكو ،مهلاجر نم ريثكو هللا دبع نب يراوجلاو يراوحلا نب لضفلا

 .مامإلا ركسع نم هعم نمو ماحمَح نب فيهأل رفظلاو

 تح روب نب دمحم مزهو ،امًدب روب نب دمح عقاو يذلا وه ماحمَح نب فيهألاو

 دمحم نب ةديبعو روب نب دمع باثو ،راهتلا رخآ ناك نأ ىلإ ،رحبلا فيس لإ هأحلأ

 اومزهف .نامع لهأ ىلع روب نب دمح اوناعأف ،هلاجرو هموق نم ريثك عمج يف يماسلا

 .روب نب دمحن رفظلا ناكو ،نامع لهأ خياشم عم ماحمح نب فيهألا لتقو

 نب دمح نب فيهألا نب دمح رقصلا وبأ يئانما ماحمَح نب فيهألا دلو نمو

 .ةرصبلا دابع دحأ ناكو ،يئانلا حش وبأ ةءانُه خب نمو .فيهألا

 مهف نب كلام نب ديهارف

 ديهارف نب ملاظ دلوف ،ديهارف نب ملاظ :الجر دلوف مهف نب كلام نب ديهارف اّمأف

 رضاح نب مشُح) :ًالجر ديهارف نب ملاظ نب رضاح دلوف .ملاظ نب رضاح :ًالجر

 .مشُج نب ملاظو ،مشُج نب ركب :نيلجر ديهارف نب ملاظ نب رضاح نب مشُج دلوف

 .مايخلاب عاقلا ةعقو نع ثيدحلا قبس )٣٦(
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 . ""(مهف نب كلام نب ديهارف نب ملاظ نب رضاح نب مشج ونب ءالؤهف )٣٧)

 نب رلا :مهنم ناك .نايحض ونبو ،بهو ونبو ،ركب ونبو ،يه ونب :مهوطب نمو

 نب كلام نب ديهارف نب ملاظ نب رضاح نب مشج نب ئناه نب نطق نب نايحض نب رحلا
 ناك ،مشج نب "ديدح ونب :مهنمو .هنامز ناسرف نم اذه ا نب ا ناك و .مهف

 نب ديزي هاجاه نيح ،َيرقشألا نادعم نب بعك هيف لوقي يذلا عزاولا :نامعب مهنم

 :ورمع نب نارمع ىلع هب رخفيو ،يدايإلا ناسغ يلأ

 عبارلاو اهجرخ يدؤت هيلإ ُمهنم نايحض ناجيّنلا وذ ي ملأ

 ""مضاوَخ فونألاو ارسق عنقلا لل ىرقلاو نالعَج نيب ام لوح هل

 .يلهاج ةعزام نب نايحض عز زاوملاو

 .اديدش اسراف ناك و ،دزألا سأر ناكو ،ىتثملا نب دمحم ناسارخب مهنمو

 نب م"'متنح نب ةيهاتَع نب ديرد نب نسحلا نب دمح ركب وبأ :ديدج ينب نمو

 ملاظ نب مّشُج نب رضاح نب ةملَّس نب بهو نب عساو نب ورج نب ًيمامَح نب نسحلا
 هلو ،ةرهمجلا باتك بحاص ةباسنلا رعاشلا ۔ "اهف نب كلام نب ديهارف نب

 فقت يذلا بيطخلاو ،روهشلملا رعاشلاو ،روكذملا بيطخلا وهو ،ةَدع بتكو تافنصم

 نب ةبابش ب نم نطب مه ديهارفلاو .(ب) يف وهو (ج) و (أ) ف طقاس نيسوقلا نبب ام )٣٧(
 ٤٩٩(. قاقتشالاو ٣٨٠، مزح نباو ٢٠٦/٢ يلكلا نبا) .مهف نب كلام

 .ديدُج ٥٠١: قاقتشالا فو ،لوصألا ف اذك )٣٨(

 نم عابرملا نوذخأي نوروهشملا لئابقلا ءاسؤر ناكو ،ةمينغلا عبر :عابرم ج عبارلا )٣٩(

 .ناعضوم :عنقلاو نالعج .مهموف

 .فيرحت وهو مشح :لوصألا يف )٤٠(

 كلام نب ورمع ييب نم وه امنإو مهنم سيل وهو ،ديهارفلا لإ ديرد نبا فنصملا بسن )٤١(

 نب متنح نب ةيهاتع نب ديرد نب نسحلا نب دمحم ركب ربأ :وه ٣٨١ مزح نبا يف هبسنو ،مهف نب

 نب كلام نب يدع نب دسأ نب رضاح نب ةملس نب بهو نب عساو نب ءزج نب يمامَح نب نسحلا

 .مهف نب كلام نب ورمع
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 همالكب نيعتستو ،ءاحصفلا هنم ريعتستو ،ءابدألا هبدأ نع زجعتو ێءاغلبلا همالك نع

 ال هرثن يف ميكحو هبدأ يف ةودقو ،هبطُخ يف عقصمو ،هرعش يف بيطخ وهو ءابطخلا
 .بادآلاو ملعلا نونف ي هيلع ةدايز

 نسحلا نب دمحم ركب وبأ وه :لاق افالتخا ديرد نبا بسن يق ةخسن يف تدجوو

 نب ةملس نب عساو نب ورج نب َّيمامَح نب نسحلا نب متنح نب ةيهاتَع نب ديرد نب

 .مهف نب ''"”[كلام نب] ورمع نب يدع نب دسأ نب ملاظ نب مشُج

 غرف امف ،ديرذ نبا ةزانج ترضح :لاق زاريش لهأ نم ،سراف نم لجر ثدحو

 ؟نم بنج لإ نُم :اولاقو سانلا بجعف ،هبنج لإ نفدف لامب ءيج تح هنفد نم
 :تلقف تايبألا هذه ثرضحف

 لفغدو رجح نب سيقلا ءىرما راثآ يي خيشلا ىضم

 ل امش رثإ ف فيصل ١ و - لعل ١ ٥هر اٹآ ىلع ح ١ رو

 ء ِ , ٥ ._ 7 ح ۔ ه س ٠

 لمأتو مب اموي فق ليق امك هب ىونو هسمر ديرد نبا ىون

 “")لّوَح كيو... يذهو ةباجنل هذه نييو ىرت

 ةليل تدلو :لوقي هتعمسف ،هتوم لبق ديرد نب ركب يبأ ىلع تلخد :ًىكتكلا لاق

 نم تلخ ةليل ةرشع نثال يفوتو .نيتئامو نيرشعو سمخ ةنس نيكيبرلا دحأ ي ةعمجلا

 يب نم لاقيو راصنألا نم لجر هيلع ىلصو ةئامثالثو نيرشعو ىدحإ ةنس نابعش

 . "“مالّسلا ةنيدع. ، "نارزيخلا ةربقم يف نفدو ،مشاه

 دمجأ نب ليلخلا نمجرلا لع وبأ :ديرد نبا لبق ،نامُع لهأ نم غ ،ديهارف نمو

 .لوصألا ف طقاس نيتفوقعملا نيبام )٤٢(

 .لوصألا يف غارف عبارلا تيبلا يو ،ليوطلا نم يهف نزولا ةبرطضم تايبألا اذه ةياور )٤٣(

 . ١٢٧/١٨ ءابدألا مجعم يف ام تبثأو ،ناريحلا :لوصألا يف )٤٤(

 هابنإو ٣٢٣/٤©، نايعألا تايفوو ١٢٧/١٨، توقاي مجعم يق هرابخأو ديرد نبا ةمجرت )٤٥(

 .نيتئامو نيرشعو ثالث ةنس دلو هنأ ف رداصملا هذه تاياور قفتتو ٩٢/٣، ةاورلا
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 باتك بحاص وهو .اهيلإ بسُف ،اه ماقأو ةرصبلا لإ جرخ ناكو .يدوهرفلا
 مكاحتي هيلإو .هلثم فيلأت ىلإ دحأ هقبس امو ،ةغللا ف بتكلا مامإ وه يذلا «نيعلا))

 وهو .هيلإ نوملسيو ،هب نوضريف ، “”ةغللا نم هيف نوفلتخي اميف بدألاو ملعلا لهأ

 وهو ،هحَّرشو هبترو هحضوأو هبَّوَب نم لوأ وهو ،بّسنُي هيلإو ،وحنلا باتك بحاص
 هيلإ قبسلا ةليضف هلو ،هل عبت سانلاو ، “”لكُشلاو طقلاو ،ضورَملا باتك بحاص

 . “'هيف مدقتلاو

 ربكألا دبع نب ديزي نب دمع سابعلا وبأ وهو ، يوحنلا دربلا :ديهارف نمو

 نب نَّجحأ نب ملسأ نب فوع ةلا مساو ،ةلامُن ب نم ،لاملا لاقيو ،يدوهرَّل

 بحاص وهو ،دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك

 اميف وحنلا لهأ مكاحتي هيلإو ،هفيلآت ىلإ دحأ هقبس امو ،وحنلا يي («بضققَقْلار باتك

 . “١هيف نوفلتخ

 ناكو ،يراشلا فوع نب راتخملا بحاص ،يراشلا ةبقع نب جل ديهارف نمو

 نيذلا ةعبرألا ءاملعلا دحأ وهو ،ورمع نب بيبح نب عيبرلا :مهنمو .ةميلس نم راتخلا

 ،يدوهرفلا بيبح نب ورمع نب عيبرلا :مهو ،نامُع لإ ةرصبلا نم هولقنو ملعلا اولمح

 نب ريشبو ،يمائرلا رينلا نب رينمو ةيرلا ىًّمسُي عضومب ،ةرصبلا ف نكسي ناكو

 .هتبثأ ام يضتقي قايسلاو ، نييوغللا نم :لوصألا ف )٤٦(

 طقنلاب ضورعلل ةلص الو ،لكشلاو طقنلا ف ضورعلا باتك بحاص :لوصألا يف )٤٧(

 .لكشلاو طقنلا عضور ،ضرورعلا ملع ليلخلا عضو امإو ،لكشلاو

 )٤٨( نايعألا تايفو يف دمحأ نب ليلخلا ةمجرت ٢٤٤/٢، ةاورلا هابنإو ٣٤١/١.

 رابخأو ٢٤١/٣، ةاورلا هابنإو ٣١٣/٤، نايعألا تايفو يف هرابخأو دربلا ةمجرت )٤٩(

 نينامثو سمخ ةنس هتافو تناكو ٣٨٠/٣. دادغب خيراتو ٢٩٦، ص قياريسلل نييرصبلا نييوحنلا

 نب بعك نب ملسأ ب نم وه اغإو ديهارف نم هنأ باسنألا بتك يف ركذي مل و .دادغبب نيتئمو

 نب ةبابش دلو نم مهف ديهارفلا امأ ،دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا

 نباو ٢٠٦/٢ يلكلا نبا رظنا) .نارهز نب هللا دبع نب ناثدع نب سود نب منغ نب مهف نب كلام

 ٣٧٧(. مزح
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 ، ةدنك لابج يف حشفلا نم ،يحثثنلا يدنكلا علا نب دمحو ،ناوزتلا رذنلا

 . )ديدج نب رضاح نب يمح نب نامعنلا نب يديدجلا ورمع نب دشار :مهنمو

 ءالَعلاو دشار نب ريشبو ،دشار نب عيبرلا :رفن ةسمخ ورمع نب دشار دلوو

 ركب ابأ :نيلجر دشار نب عيبرلا دلوف .هل بقع ال ،دشار نب ىحرأ ابأو جيرُدو

 نب ريشب دلوو .رخطصإ هدلو نكسي ناكو ةمرد ابأ :دشار نب ءالعلا دلوو .أرمَعو

 .دنّسلا اونكسو أرُمَعو ناميلس دشار نب جيرذ دلوو .ريشب با ارحبو بجاح :دشار

 .يديدجلا ورمع نب دشار ونب ءالؤهف

 .نامع هدلو نكسي ،ةكرب نب رجنم :هدلو نمف نامعنلا نب ورمع نب باهش امأو

 مهف نب كلام نب ورمع

 &“”ميلُص وهو ،ورمع نب "ذئاع :طهر ةيناث دلوف مهف نب كلام نب ورمع اَمأو

 نب ناعجضو ،ورمع نب يدعو ،ورمع نب كلامو ،ةلمُسق وهو ،ورمع نب ةيواعمو

 . "ورمع نب لئاوو .ورمع نب بالك و ،ورمع
 لاقيو ،ذئاع نب دعس همساو ،ذئاع نب رقشأ :ورمع نب ذئاع وهو ،ميلُص دلوف

 .يحسفلا :(ج) (أ) فو (ب) ق اذك )٥٠(
 نب ديدج وهو ،ديدُج :باوصلا نأ افنآ تركذ دقو ديدح :لوصألا عيمج يف )٥١(

 قاقتشالاو ٢١٦/٢ يلكلا نبا رظنا) .مهف نب كلام نب ورمع نب كلام نب ذئاع نب دسأ نبرضاح

 .( ٠١

 )٥٢( يلكلا نبا يف ام تبثأو ،دياع :لوصألا يف ٢١٦/٢، مزح نباو ٣٨١.

 اومسو :ايكاز ونب مهو ىًّسيَلَص ٥٠٠: قاقتشالا فو ،يميلُص ٢١٦/٢: يلكلا نبا ف )٥٣(
 .رصقيو دب ىميلُصو مهبراح نم لكل مهمالطصال ىميلُص

 مهو ،ةلمسق يف وهو ،ةيواعمو ،كلام :مه ٢١٦/٢ يلكلا نبا ف كلام نب ورمع دلو )٥٤(

 ةيمأ وبأو ،ةيوامو ،حشاوو ،لئاوو ،هلامحب ةلمسقلا يمس ،ورمع نب ذئاع همساو ،لماسقلا

 نبا يفو ةعبس الإ مهنم فنصلا ركذي ملو ةعست يلكلا نبا دنع مهددعف .نافحصو ،بالكو

 .ناعجض ناكم نافخص درو يلكلا
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 .ذئاع نب ةبلعثو ذئاع نب "بكارو ،رقاشألا هدلول

 مهف نب كلام نب ورمع نب كلام

 نابهذو ،كلام نب كيرش :طهر ةثالث مهف نب كلام نب ورمع نب كلام دلوو

 . ""كلام نب

 يدع نب دسأ دلوف .يدع نب دسأ وهو الجر مهف نب ورمع نب يدع دلوو
 .دسأ نب يدعو دسأ نب رضاح :نيلجر

 جرخو ابد لهأ 9 :)يبس در ف ةنيدملا لا ج رخ يذلا وهو ،ؤُ`١ّْهدّيس وهو ،يميلّصلا

 دقو مماحصأ هوجو يي .يديدجلا بيلك نب ثراحلاو َىمامحلا دعس نب ىلعلا هدنع

 .مهتّصقب انيتأ

 .ايكاز نع فرح بكار مسا لعلف :ايكاز ونب مهو ،ىميلُص ٥٠٠: قاقتشالا ق )٥٥(
 اهحتفب ٥٠١ قاقتشالا ف طبضو ،نيشلا مضب ٢١٦/٢ يلكلا نبا ف كيرش طبض )٥٦(

 .حصألا وهو

 )٥٧( يلكلا نبا فو ،نينثا الإ مهنم ركذي ملو ةثالث دلو كلام نأ فنصلا ركذ ٢١٦/٢:

 يدعو ،نابهذو ،اكّبشو ،أكيرشو ،ىميلُص وهو ذئاع :مهف نب كلام نب ورمع نب كلام دلو

 .ايكازو

 ،ةريثك ةفلاخغ يلكلا نبا يف ام فلاخت فنصملا باتك يف مهف نب ورمع دلو باسنأ )٥٨(

 نب كيرش نبا وه ٢١٦/٢ يلكلا نبا يو ،ورمع نب يدع نبا وه ، فنصملا باتك يف ،دسأف

 .ورمع نب كلام

 :باوصلا لعلو ةميقتسم ريغ ةرابعلا نأ يل ودبيو ،مهديسو ،منغو :لوصألا يفث درو )٥٩(

 للا هجر ،ركب يبأ ىلإ دفو ،لازغ نب ةعيبس :مهلاجر نمو)) ٥٠١: قاقتشالا فو ,مهديس وهو

 هنع هللا يضر ،ركب يبأ لإ جرخو ،ابد لهأ ديس ةعيبس ناكف ،((ثيدح هلو ،نامع لهأ رمأ يف
 .يسلا رمأ يق

 يف ،ركب يبأ ةفالخ يف دزألا نم ابد لهأ دادترا ربخو :فيرحت وهو ،أبس :لوصألا يف )٦٠(

 .يدزألا كلام نب طيقل مهسيئر ناكو ٣١٤/٣ يربطلا يفو (ابد) توقاي مجعم
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 لماسقلا لئابق مهنم ،مهف نب كلام نب ورمع نب ةيواعم وهو ،ةلمّسق ينب نمو

 نع حاضيإلا باتك بحاص ّملْسقلا نسحلا نب دمحم ركب وبأ :مهنم ناكو ،اهلك

 .اهمايأو برعلا باسنأب ًالاع ًاهيقف ناكو ،لافغألا

 لئابق :مهنم مهف نب كلام نب ورمع نب ذئاع نب دعس وهو ،رقشأ ب نمو

 هرعش رثكأو ،رعاشلا غيلبلا بيطخلا َيرقشألا نادعم نب بعك :مهنم ،اهلك رقاشألا

 .جاجحلا ىلإ حتفلاب هلوسر وهو ،اهلك هبورح يف هعم ناك هنأل ،هدلوو بلهملا يف

 دجو اذإ ناك :هل لاقف ؟موقلل بلهملا ةبراع تناك فيك ،بعك اي :جاّجحلا هل لاقف

 هدام اذإف ،بلعثلا غوريي امك غار ةحُمطلا همهد اذإو ،ثيللا ريسي امك راس ةصرفلا

 هلو ،دلاولا قافشإ هنم انل ناك :لاق ؟مكيف ناك فيكف :لاق .رهدلا ربص ربَص موقلا

 ام ضعبب انداك :لاق ؟ةءاجُملا نب يرطق مكتلفأ فيكف :لاق .ًرابلا دلولا ةعاط انم

 ؟هومتكرتو هبر دبع متعبئا فيكف :لاق .ةدع ذفنأو ةنج نسحأ لجآلاو ، ""هب هاندُك

 هل لاقف .دعلا بحس نم انيلإ 5 دنجلا ةمالس تناكو لقلا ىلع دحلا انرثآ :لاق

 .ةلا الإ بيغلا ملعي ال :لاق ؟يئاقل لبق باوجلا اذه تددعأ َتنكأ :جاجحلا

 :هرعش ديج نمو

 رفستو دالبلا يف بلقت اميف ًةقاف كبيصت نأ كشو بعك اي
 ُرَمَعُب ميقلا الو تيدُه ًالَحأ ابرقم دالبلا يف بلقتلا سيل

 ربكي نم تّيمك ريصي قح تفلا لاتغي رهدلا تيأر دقلو

 رقف طخب اثدَجوَأ ريطلل ةشاشبو دلي دعب ريصيو

 ُرَدْنف تملع ول كل الخ اميف ةريصبو ةربع كلذب ىفكل

 رصبئو رومألا يف لقعت تنك ول الخ دق اميف تبرج امب ىفكو

 رشبتسُم انوُدعو ىري ام ىري اعب نيكتسلاك انقيدصف

 رتقملاو ىغلا وذ كبيش باتني ىحضلاو رجاوملا َضاّيف َتقلُخو

 .انداك دق هنأ نظو هلرتم نع لوحتف هاندك ٢٨٦/١٤: ناغألا ف )٦١(
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 اهئارف نانلا يف رمف ليلك

 ىدلاو كلئانب هعمجي مزحلاو

 هبويس لازت ال عئانصلا يشاف

 ىدلا نم ديرت امع رصقُم ال

 ىدلا يذ كهلا وخ نم ترس ام

 هيأربو هعفدب عأ خيش

 اهلبق نم يلاو سراف مايأ

 اماوبأ تحَّف كلاهَس اهيف

 اننيب دقوي برحلا ران نهيف

 هوف ةهيركلل بلهملا اعدف

 ًاخياشُم لازي ال كيش باجأف

 هب تلزن اذإ يضغألاك هارتف

 اهنيلو ةانألاب عرقت برحلاو

 ا رذح ىلع اهبقري هارتو

 انقلا ف دق تلق ام اذإ تح

 اهمامأ قوست ةململُم تزرب

 مهسوؤرو انسوؤر قوف قربلاو

 عطاوق ... يديأب تراط

 اهتجّرف ةرمغ نم مكو اذه

 رمثلا ميركلا رجشلا اهفافحو

 ربج ىرخأو امج ُضيفَي فك

 ركبئو نامرلا عم حورت أدبأ

 رصقمو دعاق مهنم سانلاو

 رصبتو ديزتست يسفنو آلإ

 رَمعُي ال ام ناكو قارعلا رمع

 ربكأو لجأ اهعئاقو تناك

 ُرَدصْللا باطو اهدراوم ترثك

 رسيو كاذ لوه ىشغي خيشلاو

 رفني ةهيركلا يف ةظيفحلا وخأو
 و س ۔ و .

 ُرَمَشَمو خياشُم بورلا وحأو

 ُردْنُم وه نإو اهَعرفيل برح

 رطبيو فحي نم كلهو نيح

 رذعي نم اهديك بحاص برحلاو

 رثعتو ءونت ام اهيف ليخلاو

 ركسي ال اهُردو سوفنلا فتح

 رتفت ام مماول هنم شتت
 ٦")رَهشُف عارقلل ددحت

 رفسم كهجوو اهُنجاجع تراث

 .(ج) يف طقاس وهو (ب) و (ا) ف امات تيبلا اذه دري ل )٦٢(
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 رخفلاو هئات نود دجلاو هتاعسَم نع سانلا يعاسم ترصق
 7 د

 : ًاضيأ هيف لاقو

 ُمَقلا بك وكلا ءوض دب امك اوفع مهلك َسانلا اذه بلهلا د

 ُرَدُك الو هيف ئذأ ال أالئانو ةرثامو ىقلي اذإ ًاسأبو نيد

 ُظتنُي هنم ةادغ لك يلاو هلئاس لالا ىطعأ بلهلا نإ

 ُركتبتو هاياطع ءاشعلا يرست هلئان ءادعألا ىلع ضيفي لهك

 "ردحنيو ولعي لصاو ... ... نمل ُميبرلا وه

 ركع هب مهنم انل باب لكو اهنكاسم اودار دقو ودعلا ىرأ

 ©"رتبنت نيدلا لابح تداكو هنم اورهَق دق قحلا لهأ ناك ام دعبو

 .ثدحلا جاّجحلا نب ةبعش :رقاشألا يلاوم نمو

 كيرش ب لئابق هدلو نمف مهف نب كلام نب ورمع نب كلام نب كيرش امأف

 ةرصبلاب ةعرذَج نب دسأ ێبل سيلو .ةرصبلاب ةطخلا مف نيذلا كيرش نب دسأ ونب :اهلك

 ةل
 نب ديزي نب ورَج نب م“لسام نب لَبرَسُم نب دَهْرَسُم نب ددَّسُم :مهلاجر نمو

 .مهف نب كلام نب ورمع نب كلام نب كيرش نب دسأ نب كلام نب تلصلا نب بيعش

 .(ج) و (أ) ق طقاس وهو (ب) يق مات ريغ تيبلا درو )٦٣(
 :اهعلطم ةليوط ةديصق نم تايبألا هذه )٦٤(

 رهسلا يع ىذآق تقرأ دقو رفسلا مكنع ادع نإ صفح اي

 اهنم بناج ٢٨٤/١٤ ناغالا يف درو امك اتايبأ نم أريثك ٣٠٤/٦ يربطلا دروأ دقو

 .نيردصملا نيذه يف درت ل فنصلا اهركذ يلا تايبألاو
 .كَمْلُم ٥٠١: قاقتشالا فو لوصألا ف اذك )٦٥(
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 . ““”ريسفتلا بحاص ،ناميلس نب لتاقُم :دًدسُم يلاوم نمو

 . ""لودلا نب ةبلاو ونب :مهنمو

 يذلا وهو .ناتش رحاسلا مساو .رحاسلا لتق يذلا بعك نب بًّدنُج :مهنمو

 ناكو .لطابلاو قحلا نيب ام لصفي ةبرض برضي بدنُج)) :لي هللا لوسر هيف لاق

 يف لخديف ،ةقان لإ دمعيو ،اهيبحُي مث سانلا يري اميف - ًاسْفَت لتقي رحاَّسلا اذه
 ،طيعُم أ نب ةبقع نب ديلولا يدي نيب اذه لعفي وه امنيبف .اهئايَح نم جرخيو اهمف

 وهو ،القيَّص مهل لوم ىتأف ،بدنح هيلإ رظن ذإ ،اهريمأ وهو ةفوكلا عماج يف
 بعك نب بدنج لبقأف .هاطعأف اذه كفيس طعأ :هل لاقف هيدي نيب أفيس لقصي

 هبرضف ،رحاسلا ىلع فرشأ قح ،كلذ هلعف لعفي ديلولا يدي نيب رحاسلاو ،ريسي

 ديلولا هب رمأف .اقداص تنك نا نآلا كسفن يحأ :هل لاق مث ،هسأر نابأف ،فّسلاب

 هتالَّص ةرثك ناًّجّسلا ىأر اًملف ،يلصي نجسلا يف عمجأ هراغ بدنج ناكف .سبُحف

 هل ليق نيح رمُع نب هللا دبع نع هايإو .ناَجُسلا لتق ديلولا ربخلا غلب اّملف .هليبس ىلَح

 .جايًالاب هيو بهشأ لغب ىلع لمحف .يسرك لإ دمعي ديبع يبأ نب راتخلا نإ
 .ليئارسإ ب توبات لثم اذه :نولوقيف نوقستسيو هب نورصنتسيو هباحصأ هب فوطيف
 ؟ ““هنورقعي ال دزألا ةبدانَج نيأف :رمع نبا مه لاقف

 .هللا دبع نب بدنج نب ريهز نب بدنجو ،اذه بعك نب بدنُج :دزألا ةبدانجو

 هيفو .هدعبو ةيواعم مايأ ف فئاوّصلا بحاص ،فوع نب نايفس :مهيلاوم نمو

 يلَو دقو ،يرازقلا دوعسم نب نمحرلا دبع رّيعي دعس نب مكحلا دلو نم لجر لوقي

 :لاقف .هعض وم

 اهميقي فوع نب نايفس ناك امك ةبيلَص ةانق دوعسم نب اي مقأ

 اهُموُسَي فوع نب نايفُس ناك امك رصيق نئادم دوعسم نباي مسو

 )٦٦( قاقتشالا ٥٠١.

 )٦٧( مزح نبا) .دماغ نب ةانم دعس نب لولا نب ةبلاو ونب مه ٣٧٧(.

 )٦٨( قاقتشالا ي وهو ،رحاسلاو بعك نب بدنج ربخ داريإ قبس ٤٩٥.
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 و . - : ّ

 اهميضي يح سانلا ي امو ميضت ةليبق مورق نم مرق نايفسو

 اهُميطَح راطتسا تح انقلا رمُسب تنعاطت ليخ نايفس ىلع كب

 مهنم ناك مهف نب كلام نب ورمع نب كلام انبا نابهذ ونبو ديس ونب :مهنمو

 :فلخ لاق .ةفارع نابهلا لذب نب دلاخ نابهَذ يفو ،ةفارع ديس يق :فيرع رشع انثا

 هنع لأس نم لوأ ناك ةرصبلا كهلا نب ديزي مدق ا :لاق دزألا ةخيشم ضعب تعمس

 ًاديبل هناكم هينبا لسرأف ،باغ نم لابأ ال :لاق هتمالس ربخأ اًملف .لذب نب دلاخ

 .نابهذو

 مهن نب كلام نب ثراحلا

 سودرقو ، ““١ثراخحلا نب يقعلا :رفن ةسمخ دلوف مهف نب كلام نب ثراحلا امأو

 زيمارحبا :هدلول لاقيو ،ثراحلا نب زومرُجو ،سيدارقلا :هدلول لاقيو ")ثراحلا نب
 .ثراحلا نب طيقلو ثراحلا نب ىجيو

 نب دئاقو ،طيقل نب دوعسم :طهر ةثالث مهف نب كلام نب ثراحلا نب طيقل دلوف

 ،باطخلا نب رمع هاضقتسا يذلا يدزألا روس نب بعك طهر ،طيقل نب لذو ،طيقل

 .هللا همحر

 :مهنم ثراحلا نب طيقل ونب :مهف نب كلام نب ثراحلا خب نمف :يسلدنألا لاق

 ثراحلا نب طيقل نب “'[لهذ نب] ميلس نب ةبلعث نب دبع نب ركب نب روس نب بعك

 نب رمع نسحتسا يذلا وهو ،نامثعو رمعل ةرصبلا ءاضق يلو مهف نب كلام نب

 ةليلب لايل عبرأ لك يف اه مكح ،اهجوزو ةأرملا نيب ىضق نيح همكح باطخلا

 ءاسنلا نم هل لجرلا ،نينمؤملا ريمأ اي :لاقو رمع لإ تفتلا مث ،ةليوط كلذ يف هتصقو
 .ةليلو ادحاو اموي هنم الو ،َنهموقُيو نهموصي اٹالث هل تلعجف ،عابرو ثالثو نێثم

 .كلام نب ثراحلا وهو ،يقعلا ٤٩٩: قاقتشالا ف )٦٩(

 ٠ ٥٠(. قاقتشالا رظنا) .فيحصت وهو ،سودرف :لوصألا ف )٧٠(

 ٣٨٠. مزح نبا نم ةفاضإ )٧١١(
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 ۔امهنيب كئاضق نم وأ ،كمكُح نم وأ ،امهتّصق كمهف نم بجعأل ينإ :رمع لاقف
 لمجلا موي جرخف ،لمجلا موي دهش نأ لإ شاعو .ةرصبلا ءاضق كتيآو دقف ،بهذا

 . "هلتقف ،رثاع مهس هاتأف ، سانلا نيب حلصيل فحصم هقنع يو

 نب طيقل نب ميلُس نب ةبلعث نب يصاعلا نب فيرط نب ورمع نب ليفطلا :مهنمو

 نب صاعلا نب فيرط نب ورمع نب ليفطلا وه لب :لاقيو مهف نب كلام نب ثراحلا
 يبأ ،فيرط نب ورمعل ناكو ،مهف نب كلام يخأ ،مهف نب ورمع نب فيرط نب ةبلعث

 هنباب هيلإ ثعبي ناكف) ،نيفكلا وذ :هل لاقي بشخ نم ةيلهاجلا يف منص ،اذه ليفطلا

 ىقلأ اًملف . ""؛(كهإ قسا :هل لوقيو موي لك نبل نم َسُع هعمو ،ريغص وهو ،ليفطلا
 رانلا منصلا ف بأ هنإ مث .هبرش منصلا ىلإ ىتأ اذإ ناك ليفطلا بلق يف مالسإلا هللا

 :لوقيو زحجبري لعجو

 اكدابع نم تسل نيفكلا اذ اي

 اكداليم نم ربكأ انداليم

 "كداؤف يف رانلا توشح ينإ

 افئاخ كلت هتليل تابف ٤ هللا لوسر لإ اهجوتم ،هنم افوخ هيبأ نم بره مش

 .اهدعب امو ٨٤/٤ يربطلا يف لمجلا موي هلتقمو روس نب بعك رمع ءاضقتسا رابخأ )٧٢(

 .(ب) ين وهو (ج) و (أر يف طقاس نيسوقلا نيبام )٧٣(
 نم بهنم بل ناك هنأ ركذو نيفكلا اذ (٧٣ص) مانصألا باتك ي يلكلا نبا ركذ )٧٤(

 نب ليفطلاو .زجرلا اذه لاقو هقّرحف يسودلا ورمع نب ليفطلا ٤ ينلا ثعب اوملسأ املف ،سرود

 عداف ،انزلا مهيلع بلغ ًأسود نإ :هل لاقو ل هللا لوسر لإ دفو دقف ،رونلا يذب فرعي ورمع

 :< ينلا لاقن .ام نودتهي ةيآ يل لعجاو مهيلإ يب ثعباف :لاق .سود دها مهللا :لاقن .مهيلع هللا

 ةلثُم امإ اولوقي نأ فاخأ ،ًَبر اي :لاقف .هموق ىلع فرشأ ال هينيع نيبب رون عطسف .هل رون هللا

 هللا لوسر اي الي هللا لوسرل لاق مث .ءاملظلا ةليللا ي ءيضي ناكو ،هطوس فرط ي رونلا راصف

 موي لتق مث .روربم :مويلا لإ اهلك دزألا راعشف ،لعفف .اروربم انراعش لعجاو ،كلتنميم انلعحا

 ٤ ٠ ٥(. قاقتشالاو ٢٢٣/٢ يلكلا نبا رظنا) .كومريلا موي ليفطلا نب ورمع هنبا لتقو ،ةماميلا
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 : لوقي وهو حبصأف

 تّحُئ رفكلا ةراد نم اهأ ىلع اهئانعو افوط نم ةليل ايأ

 لإ هفوج نم جرخ ضيبأ ارئاط نأو ،قلُح هسأر نأ ةليللا كلت همانم يف ىأرو
 :هل لاق ايؤرلا هيلع َصقو ل ًَينلا ىلع مدق اّملف .اهجرف هتلخدأ هتأرما نأو ءامسلا

 رئاطلا امأو ،باذكلا ةمليسُم مري ةماميلا موي دهشتساف ،ةداهّشلاف كسأر ُقلَح امأ

 .كربقف ةأرملا جرف اًمأو ;ءامّسلا لإ جرعت كحورف

 هل لعجي نأ هلأسف ،مالسإلا لإ مهوعدي سود هموق لإ ة هللا لوسر هثعب مث

 لوسر اي :لاقف .هينيع نيب أروُب لا هاطعأف ل ينلا هل اعدف هقدص ام فّرعُي ةمالع

 لعجف .يطوُس ةقالع يي نكلو لثم نوكيف يدسج يق نوكي نأ هركأل نإ للا

 .نيطسلفب مويلا ىلإ هبقعو ،روّنلا اذ ليفطلا يمسف .هطوس ةقالع يق كلذ

 منغ نب مهف نب كلام نب ثراحلا نب يقعلا نب عارز نب َيدَع سود ءارعش نمو

 :لاقو ازغو ملسأف مالسإلا كردأو ،ةنس ةئامنامث رمع ،سود نب

 ةَرضخملا ةلا الإ شيع ال

 "”ةَرَص يقالي رانلا لخدي نم

 نب ىجي ةياور يف ،وي ينلا متاخ ىلع ناكو ،ةمطاف يبأ نب بيقيَعُم :سود نمو

 ،باطخلا نب رمعل بتكو .ةشبحلا ضرأ لإ رجاهو ،ةكعب اميق ملسأ نع ناكو .نيعم
 .هئانمأ نم ناكو

 ونب مهو ،سيدارقلا :سود نب منغ نب مهف نب كلام نب ثراحلا ينب نمو

 [ناك] .يسودرقلا دجن نب دعس :مهنم ناك .مهف نب كلام نب ثراحلا نب "سودرق

 ام دن نب دعس تنك ول :[لوقي] هتبجعأ هسفن نأ لجرب نظ اذإ فسوي نب جاجحلا

 .(ناسللا) .هب لكن :لجرلاب لتمو ،ةبوقعلا :ةلثاو ةللا )٧٥(

 .هَرح ةدشو هتدش :ظيقلا ةرص )٧٦(

 قاقتشالاو ٣٨٠ مزح نبا) .هتبثأ ام باوصلاو ،فيحصت وهو سودرف :لوصألا يف )٧٧(
 ٥٠٠(.
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 لجر رلا مكل ترفسأ دق :هباحصأل لاقو ملسم نب ةبيتق نعط يذلا وهو .ادب ام ادع

 ("٨)د وس أ نب عيكو هر اوتأو هسأر لتحاف ناولع نب كلما لع هيلإ بلوف . هومكنوُف

 :رذنملا نب نيضحلا لوقي كلذ يقو -هلتق اعيك و نأ معز نم أطخأ دقو

 "جلتلا ماملا َسأر امهيفيسب ارواعت رُخَر نباو ادعس رت ملأ

 جحذم فايسأب 7 رقنم ونب اهَرأث ناليع نب سيف تكردأ امو

 جُعدأ ليللا نم جاد ف دزألا نم مهريغو كبتكلا نايتفب ألإ و

 جهوتلا اهَرح يف اهرشابف اهعمج به امدعب دْجَن نبا اهاتأ ّ

 .ةرصبلاب مهو مهف نب كلام نب ثراحلا نب زومرُج ونب :مهنمو

 مهف نب كلام نب نعم

 ،نعَم نب نعًّمو ،نعم نب ناطرش :طهر ةينامث دلوف مهف نب كلام نب نعم اَمأف

 نب نزوكو ،نعم نب دادُحو ،نعم نب يفيَصو ،نعم نب ميّهُجو ،نعم نب يردُخو

 دحأ مث ، يملا رماع نب ميمُه :مهنم ناكو .مهف نب كلام نب نعم ونب ءالؤهف .انعم

 نم رفن ي همعن ًقاتساف ،يرماعلا ورمع نب ةجراخ ىلع راغأ يذلا وهو ،ناطرّش ينب

 ورمع نب ةجراخ نإو لام ةنوس نب رماع ب رثكأ ورمع نب ةجراخ ناكو .هموق

 ىهتنا تح لبإلاب رماع نب ميمه هتافف ،رماع ب نم ةعامج يف عملا رماع نب ميمه عب
 براح نب يدع نب ورمع نب دوعسم :مهنمو .رحّشلاو نامُع نيب اميف ،زاجحلا لإ ام

 ورمع نب دوعسم ناكو .مهف نب كلام نب نعم نب ناطرش نب حيلُم نب مينُص نب

 نيب برحلا هببسب تعقوف .ةرصبلاب جراوخلا هتلتق يذلا وهو .قارعلا رمق ىمسي علا

 .فيرحت وهو ،دوسألا :لوصألا يف )٧٨(
 ةبيتق ىلع يدزألا دغب نب دعسو وه لخد ،رخَر نب مْهَح ٤٠٧: قاقتشالا يف ءاج )٧٩(

 .هالتقف

 ةعيبرو ،أدادُحو ،ًايفيَصو ،ناطرش :مهف نب كلام نب نعم دلو ٢١٩/٢: يلكلا نبا يف )٨٠(

 .نزوك و ،دعسأو ،اريجهو ،أيدركو
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 فرشألا نب ورمع نب دايز مهرحل يلوتلا ناكو .ةعيبر مهئافلحو دزألاو رَّضُم

 . “”يكتقلا

 نم الجر نأ ©قارعلا رمق)) ىَّمسُي يذلا عملا ورمع نب دوعسم ةصق نم ناكو

 .هلتقف سانلا بطخي ةرصبلاب ربنلا ىلع وهو ،[مهسب] هامر جراوخلا نم ،ةقرازألا

 اًملف .لتقلا مهيف ترثكأو مم ترفظف هيلع دزألا مهتبراحف هلتق ميمت ونب تعّداف

 كلملا ةيد ورمع نب دوعسم ةيد يدؤي نأ ىلع دزألا لاص سيق نب فنحألا كلذ ىأر

 خب ىلتق مد ردهيو بورحلا كلت يف دزألا نم لتف نم لك يديو ،مهرد فلأ ةئام

 جارخ دزألل لعجي نأ ىلعو ،دزألا ىلتق ىلع ةريثك ًافاعضأ مهالتق ناكو ميم
 كلذ ىلع اوحلطصاف .برحلا مهنع اوفكي نأ ىلع ةنسلا كلت يف “"”ناسيمّتسَد

 :يعازخلا لبعد لوقي كلذ يفو .برحلا اوكرتو

 انيمكحتلا ةرصبلا ةادُع ورمع نب دوعسم موي انكو

 لل دايز نب هللا ديبعبب بهذ يذلا وهو ،جالع نب ةعيّبُس :نعم نب نعم دلوو

 بيبش نب يلع نب عيدج وهو ،امم دلو هنأل نامركب يًّمُس امإو ،نامركلاو .دوعسم

 رايس نب رصن ىلع جرخ يذلا وهو ، “"”ورمع نب دوعسم نب ورمع نب رماع نب

 نباو ٥١٠/٥ يربطلا يفف ، فالخ ورمع نب دوعسم لتقم نع تثدحت قلا رداصملا نيب )٨١(

 نعم نب ناطرش نب حيلُم نب مينُص نب براح نب يدع نب ورمع نب دوعسم هنأ ٢١٩/٢ يلكلا

 نبا هبسنو ٥٠٢، قاقتشالا يق اذكو قارعلا رمقب بقلملا وهو ،نعم ب نم وهف ،مهف نب كلام نب

 بعك نب ديز نب لهذ نب يرتخبلا نب فرشألا نب ورمع نب دوعسم وهف كيتعلا لإ ٣٧٠ مزح

 هوخأو .دزألاو ميت برح تناك هيفو ،قارعلا رمقب بقلملا وهو ،كيتعلا نب ثراحلا نب دزألا نب

 (يواصلا .حت) قدزرفلاو ريرج ضئاقن يف ةديبع وبأ كلذك كيتعلا ىلإ هبسنو ،ورمع نب دايز

 6١٧١/٢ (تاطوطحخللا رداون) نيلاتغملا ءامسأ يف بيبح نباو ١٨٢/١، لماكلا يف دربلاو 5٠٢١

 ٦٨/٢. نييبتلاو نايبلاو

 .(توقاي) .زاوهألاو ةرصبلاو طساو نيب ةروك :ناسيمتسد )٨٢(

 نب يرارب نب رماع نب بيبش نب يلع نب عيدُج ٢١٩/٢: يلكلا نبا ف نامركلا بسن )٨٣(

 .مهف نب كلام نب نعم نب ناطرش نب حيلُم نب ٣٨١: مزح نبا يف دازو ،مينُص
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 .[ةيسابعلا] ةلودلا ناطلس ءيجو ةيمأ نب كلُم باهذ ببس هجورخ ناكو ،يشللا

 دجنو ماطسبو نوميمو قيقش :ةعبرأ يعملا ورمع نب دوعسم دلو نم بقعلاو

 .دوعسم ونب

 نب ورمع نب رماع نب بيبش نب يلع نب عيدُج ينامركلا :نوميم دلو نمو

 يبأ نب يلعل ةعبش ينامركلا ناكو .حيلُم نب ريبص هدلو نمو ،ورمع نب دوعسم

 ،بلاط يبأ نب يلعب يلع هنبا ىمسو ،ةفوكلا نكسف ةرصبلا نم هعم جرخو ،بلاط

 .بيبش وهو ِامركلا نب يلعف

 “مهف نب كلام نب ىول

 .ىون ابأ كلام ێكي ناك هبو ،كلام دلو ربكأ ناكف مهف نب كلام نب ىَّوَت امأف

 .ديهارف هدلو ربكأ نإ لاقيو

 ورمعو ،ىون نب سينُخو ،كىرون نب بيبش :طهر ةنالئ مهف نب كلام ىرن دلوف

 .ىون نب

 مهف نب كلام نب ةبابش

 ةبابش نب دفر دلوف ،ةبابش نب “دفر وهو الجر دلوف كلام نب ةبابّش امأف

 .مهف نب كلام نب ةبابش نب دفر نب بيبش دلو نم ديهارف نإ لاقيو

 بعك نب برح :مهف نب كلام نب ةبابش نب دفر نب دبع نب مامح يب نمف

 أدفرتسم يئانلا ثراحلا نب ةخبر ىلإ جرخو مامح ب ءامد لّمحَت يذلا يمامحلا

 )٨٤( يلكلا نبا :رظنا) ىون :باوصلاو ،بون :لوصألا يف ١٩٩/٢، مزح نباو ٣٧٩،

 قاقتشالاو ٤٩٨( وخأ :ءاون :(ىون) :برعلا ناسل يقو .(ىون) قاقتشا ديرد نبا ركذ دقو
 .ديهارفو ةانهو كلام نب ورمع نب ةيواعم

 .ديز ٣٨٠: مزح نباو ٢/×٦ ٠ يلكلا نبا يف )٨٥(
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 .اذه لبق عضوم يق امهتصقب انيتأ دقو .كلام يب ىلع انيعتسمو

 فارشأ نم مالسإلا ردص قو ةيلهاجلا ف ناك ،يمامُلا دعس نب ىلعلا :مهنمو

 نم ،““يرمهش نب بعك :مهنم ناكو .ابد لهأ يس يق هربخب انيتأ دقو .كلام دلو

 .ةرصبلاب مهئاسؤرو دزألا فارشأ نمو ،ناسارخ لهأ هوجو

 ونبو ،ةفارع مامح نب رايخلا ونبو ،ةفارع دعسو ل ونب :مامح يب ءافرع نمو

 .ةفارع مامح ب لئابقو ،ةفارع محرتلاو دسأ

 مهف نب كلام نب ةبلعث

 خونت يف ةبلعثو ،ةبلعث نب كلام :الجر دلوف مهف نب كلام نب ةبلعل انأو
 .مهرسأب

 ،يمُح نب هللا دبع نب ناثدع نب سود نب مناغ نب مهف نب “"”[كلام دلو ءالؤهف]

 كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب رصن نب هللا دبع وهو

 برعي ني بجشي نب أبس نب نالهك نب ديز نب تبن نب ثوغلا نب دزألا نب رصن نب

 .ناطحق نب

 نب فيرطغلا رماع نب هللا دبع نب منغ نب ورمع نب سم :مهف نب كلام ب نمو

 .نامهد نب بعص نب رشبم نب ركشي نب ركب

 ،يمّضهجلا رفعج نب ديزي :مضهج يب نم مش اضيأ مهف نب كلام ب نمو

 .ىرسك نب رجدزي دئاق .كرهش لتق موي مهف نب كلام يب سأر ناكو

 صاعلا يبأ نب نامثُع نامُع ىلع لمعتسا باطخلا نب رمع نأ كلذ ببس ناكو

 دعب ،رمع هيلإ بتك تح ۔اهيف ناكف ،““نامع لإ راسف .ةرشع سمخ ةنس يفقثلا

 هرمأي رمع باتك هاتأ اًملف .سرافب ىرسك نبا لإ رحبلا عطقي قح ىالولَج ةعقو

 .يرهش :(ج) فو ،يرهش :(ب) يو (أ) يف اذك )٨٦(

 .مالكلا امب ميقتسي ةفاضإ نبتفوقعما نيبام )٨٧(
 .افنآ ربخلا اذه ركذ رم )٨٨(
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 :لاق ؟كُمسا ام :هل لاقف هاعدف ،ةرفُص وبأ :اولاقف .هرواشأ الجر يل اوُعبا :لاق كلذب

 .هرواشي مل و نيمسالا نيذه هركف .ةيلهاجلا ءامسأ نم نامسا :لاق .قاَّرَس نب ملاظ

 دزألا نم ةئامتسو نافلأ لاقيو ،فالآ ةثالث هيلإ بدتناف ،سانلا نامثع بدنو

 نب ةربص ةءونَس سيئر ناكر .دزألا نم مهرثكأو ،سيقلا دبعو ةيجانو بسارو

 وبأ نارمع سأرو ،يمضهجلا رفعج نب ديزي مهف نب كلام ينب سأرو .نادلا ناميَش

 صاعلا يبأ نب نامثع مهب ربعف ،بيبحو ةريغملاو فخن :هدلو نم ةعامج هعمو ،ةرفُص

 بتكف .هلتاقي ل و نامثع ملاسف ،مجعلا دئاق اهيفو ،ناواكرب ةريزج لإ رافرج نم

 ام نيذلا برعلا نيب لُحف ،ناواكرب ةريزج لإ عطقا نأ نامرك ميظع لإ درجدزي

 هيقلف .مسقلا لإ زومرُه ةريزج نم ةعبرأ وأ فالآ ةثالث يف عطقف .مههاوخإ نيبو

 ًالاتق اولتاقتف ،اهوبرعأف ، ““”كساج اهمساو ،مسقلا ةريزج يف صاعلا يبأ نب نامثع

 .كرهش مهدئاق ناكو ، نوكرشملا مزُهو كرهش ةللا لتقف ،أاديدش

 عطق مع نابيش ابأ تلأس :لاق ۔قوكلا نب هللا دبع نع ةشئاع نبا انثدحو :لاق

 ةءونش سأر ناك :لاق ،مهرمأ يق قحلاب كتربخأ تئش نإ :لاقف ،نامُع نم دزألاب

 كلام ب سأرو ،قاّرَس نب ملاظ ةرفص وبأ نارمع سأرو ، ينادلا ناميش نب ةربص

 لإ نامع لهأ عوطق درجدزي غلب املف .رافرج نم اوربعف ،يمَّضهجلا رفعج نب ديزي
 .مهاًّرقو مهبختنا دقو ،ةرواسألا نم فلا نيعبرأ ف كرهش مهيلإ هَجو سراف ءىطاش

 برعلا تناكو .نوكرشملا مزهناو كرهش لتقو اديدش ألاتق اولتتقاف .كرهش اوقتلاف

 لاقيو .يدمحيلا ديدُج نب رباج كرهش لتق يذلا ناكو ،ءاريمملا نبا كرهش اوعدت

 - بان ناكو .يريمحلا ةربا يذ نب بانو ةرفص يبأ ةعامج كرهش لتق يف كرتشا

 :ءارعشلا ضعب لوقي كلذ يقو ۔هادرأف كرهش نعط يذلا وه هنأ نومعزي اميف

 اكمرألا جاجّملا باتجت ليخلاو اك رهش ىدرأ ةربلا يذ نب بان

 ،جوت اولرتف ،قارعلا ضرأ لإ اومدق تح اوراس ،كرهشب نامع لهأ رفظ ًاّملف

 .توقاي مجعم نم باوصلاو ،شاج :لوصألا ق )٨٩(

 - ٧٩٨-



 .ريسيب نئادملاو ةفوكلا حاتتفا دعب كلذو

 ةرصبلا مهمودق ناكو .مهتلزتم مهودسح دق اوناك ةرصبلا لهأ نأ نومعزيف

 .ةرصبلا رصت نأ باطخلا نب رمع رمأ نيح

 ضرأب الإ اف حلصتال برعلا نأ صاقو يبأ نب دعس ىلإ بتك رمع نأ كلذو

 ""ةَقلا نع تعفترا ةعقب ىلع كّلدأ :لاقف يدابعلا ةليقُب نبا هاتأف .لبإلا ام حلصت
 . "ةرصبلا عضوم ىلع هڵلدف .ةالفلا نع تلفسو

 لعجو ،برعلا نم كانه نل ططخ ةرصبلا عضومب برضت نأ كلذ دعب رمع رمأو

 .٠""لزانملا مهسفنأل اونبي نأ مهرمأو .ةلع يف ةليبق لك

 نب بعك :[مهنم] .الجر رشع ةيناث نامع لهأ نم ةرصبلا مدق نم لوأ ناكو

 هاضقتساو ،جّوَت نم باطخلا نب رمع لإ دفو ،مهف نب ثراحلا نب طيقل ينب نم روس
 .ةرصبلا ىلع

 دنج اوناك قاَّرَس نب ملاظ ةرفص يبأ عم نامع نم اومدق نيذلا دزألا ةعامج نإ مث

 .صاعلا يبأ نب نامثع

 هيلإ مهمض رماع نب هللا دبع ةرصبلا ىلع لمعتساو ،نامثع ةفالخ مايأ ناك اًّملف

 .ةرصبلا ىلإ جّوت نم مهم مدقف ،نامُع نم نيذلا دزألا ةعامج عأ ،ةرصبلاب

 دعس نب ىلحلاو ،يميلُصلا كارَع نب ةعيبُس مهف نب كلام دلو فارشأ نمو

 .ةنيدملا لإ ابد لهأ نأش يف اوجرخ نيذلا مهو . يديدجلا موثلك نب ثراحلاو ى يماما

 وهو ،يافلغلا نصحم نب ةفيذُح هَّجو قيدصلا ركب ابأ نأ كلذ ربخ نم ناكو
 .مهقدصف لزنف ،نامُع ىلإ ههّجوف .رصب هل ناكو ،راصنألل افيلح ناكو قراب نم

 نم ةأرما هباحصأ ضعب لوانت مهقَدصيل مهف نب كلام نب ثراحلا دلو ي راص املف
 اوبأف ،ةّنسملا ةاشلا ناكم أقانَعو ًادوتع مهتطعأف ،ةّسُم ةاش ةضيرف اهيلع ناكو ،ةاقُلا

 .(توقاي) ةريلا نم بيرق عضوم مسا :ةقب )٩٠(

 .ةرصبلا :باوصلاو ،ةفوكلا :لوصألا ف )٩١(

 .ةرصبلا ريصحتو كرهش لتق ربخ أفنآ ركذ )٩٢(

 - - ٧٩٩



 .ةيلهاج ةوعد :ةفيذح لاقف .كلام لآ اي :تدانف ،اودارأ ام اوذخأف ،امهولبقي نأ

 ىضمف ،ليلق مهو ،مهنم ًأسان ذخأف مهيلع راغأف ،اودترا دق موقلا نوكي نأ فاخو

 .ةنيدملا لإ مهم
 . ّ ل ِ ح ده ,

 ىلع انإ هلا لوسر ةفيلخ اي :اولاقف ركب أ لإ اودفوف {مكاحصأ ق يديدجلا

 ،نيد نع عجرن ل و ةعاط نم ادي عزن م و ،ةاكز عنغ م و ؤ،هنع لقتنن م انمالسإ

 تعنص ام مكب عنصأ :لاقف .كانيتأ نأ لإ انيديأ انففكو ،كبحاص انيلع لجع دقو

 .لالا تذخأو يسلا تيلخ متئش نإو ، يسلا تذخأو لالا تيلخ متئش نإ :برعلاب

 ةئامعبرأ ريسأ لك ىلع :اولاقف يسلا اودافف .يسلا لَخو لاملا ذخ لب :اولاقف

 نيذلا ابد لهأ نأش يف ركب يبأ لإ جرخ كارَع نب ةعيبُس نإ :لاقيو .امهرد نوسمخو

 دقو ةنيدملا اومدقف .ىلعلا باطخلا نب رمع هاًمسف لةبلعث ىلعلا مسا ناكو يماما

 .ابد لهأ يس ق هاملكف باطخلا نب رمع سالا رمأب ماقو لا همحر ركب وبأ تام

 ،هراوطأ ىدعت نصحم نب ةفيذح نإ ،نينمؤللا ريمأ اي : ىماما لعس نب ىلعلا لاقو

 نع هل ُءازج ، “"نانم هُماكش ناكل نينمؤملا ريمأ ةبقارُم الولو ،هثدح سانلا يق مظعو

 ل و ةرحلا تنكسو ،ةرثعلا فدارت هلُكَن ةفاخغ ىلع انلمح نكلو .هريغل اظعاو ،هريغ

 مالسإلا نإ كب لوأ كلبأرغ نع 7 ،اةعس قحلا ق نا 6ىلعم اي :رمع لاقف .دكت

 . هرشو هريخ نم ،هطسق ئرما لك ىطعأو ذ فيرشلا عضوو ضعيضرلا عفرف ذ سانلا نب ىوس

 ىلع رخفي يرقشألا نادعم نب بعك لوقي ثيح كلذو ،يّسلا درب رمع رمأ مغ
 :يدايإلا ناسح نب ديزي

 الاعفللا ناينبي ذإ علاو كارع نب ةعيبس نامز ي

 الاح رلاو هيف لحلا ارثكأ نامع لهأ ءابس ادر نيح

 ،فيعضلا :نانلاو .سرفلا مف ف ةضرتعملا ةديدحلا :ماجللا يف ةميكشلا :برعلا ناسل يف )٩٣(

 .هتبراغو هدص ىلع نيرداق اوناك محأ اودارأ

 - ٨٠٠



 :اضيأ لوقي هيفو

 دعس نب ةبلعث تادحّنلا يحأ ىلَعلاك نضاوحلا دلو امو

 مغوخإ بسن ركذ لإ نآلا دوعنو ،اهرابخأو مهف نب كلام نب باسنأ تضقنا

 .مهرابخأ نم ءيشو دزألا نم

 ةيدابلا ةمزألا يف ميعاطُم ىقتلللا ةموح يف نيعاطم

 ةيماط ىدلا ضيفت ىرخأو "ةيآ الملل دي هادي

 ةيفاك ازا ءوُسبس كلتو 0 هناسحإبا قاكت يذهف

 ةيضار هب ىرحأ نيب نمو هب ضار نيب نم سانلا ىرت

 ةيناثلا هذه يف ساخ الو اضقلا دنع كلت يف راج امف

 “)ةيحجان رخد نم ًرشللو هباب لا عاد ريخللو

 .عضولا اذه يف اف نعم الو ،هنإ :لوصألا ف )٩٤(

 بسن ركذ نيو دزألا دلو رئاس ركذ وهو ،لصفلا ناونع نيب ةمحقم تايبألا هذه تدرو )٩٥(

 حجارلاو ،نامع لهأ يس قالطإب اوماق نم دحأ حدم يي _ وديي اميف - يهو ،نارهز نب رصن

 .ةناهملاو راغصلاو لذلا :رخدلا . دعس نب ىلعملا حدم ق اغأ

- ٨٨٠١ 



 هدلو راشتناو نارهز نب رصن بسن

 رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بك نب نارهز نب رصن دلو

 . ., - ! , ,. . )١
 . ("[ رصن نب نامهُدو] ل )رصن نب نامثع نب دزألا نب

 نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا نب بعك نب نارهز نب رصن نب نامثع امأف

 نب بُجشَي نب ابس نب نالهك نب ديز نب تُيَت نب ثوَعلا نب دزألا نب رصن نب كلام

 ،نامثع نب َىَمُح ىًّمسي يذلا وهو هللا دبع :طهر ةعبرأ دلوف ناطحق نب برعي

 دحأ مهنم نامك سيلو ،نامثع نب بلاغو ، زاجحلاو نامعب مهو ،نامثع نب رملاو

 .طهر ةعبرأ ءالؤهف ،}نامئع نب ناعو

 دلوو .هللا دبع نب دَّمْحَيلا وهو ادحاو الجر ،نامثع نب يمح وهو هللا دبع دلوف

 ©،رمنللا نب ميلغتو ©رمنلا نب نفح :طهر ةعبرا نارهز نب رصن نب نامثع نب رمنلا

 . . 7 ح و
 . "ةعبرأ ءالؤهف ،رمنلا نب رانأو ،رملا نب ميلسو

 ةنانك و سوألا : رمنلا نب نيفُج نب رماع دلوف ٠ (")إ رماع رمنلا نب نيفج دلوف

 . ؟ . . : .
 . نامثع نب رمنلا نب راعا نب صيبح رمنلا نب رامعا دلوو ٠ رماع يب ارونو

 ةبغز وهو ،بلاغ نب مزاخو ،بلاغ نب منغ :طهر ةلالث نامثع نبا بلاغ دلوو

 % ۔ و

 )... نومسي ليبق عامج ،بلاغ نب ةعارمو ،زاجحلاب ءالؤهف ،بلاغ نب دعسو

 .ارمع :الجر نارهز نب رصن نب نامثع نب مناغ دلوو

 .ورمع نب سمش .الجر مناغ نب ورمع دلوف

 .فيرحت وهو ،رصن نب منغ :(أ) يف )١(

 ٣٨٣. مزح نبا نم ةفاضإ نيتفوقعملا نيبام )٢(
 فنصلاو :أميلغت ركذي ملف ،نامثع نب رمنلا دالوأ نم ةثالث الإ ٢٢٥/٢ يلكلا نبا ركذي ل )٣(

 .يلكلا نبا نم فوأ عجرم ىلع - وديي اميف - دمتعي ناك
 .الهذو ٢٦/٢: يلكلا نبا فاضأ )٤(

 .ليبقلا اذه مسا (نومسي) ظفل دعب لوصألا يف ركذي مل )٥(
 - ٨٠٢



 هدلو راشتناو ورمع نب سمش بسن

 ثراحلا نب بعك نب نارهز نب رصن نب نامثع نب مناغ نب ورمع نب سمش دلوو

 . ةعبرأ ءالؤهف س نب بذلا وهو ،ادايزو ،سمش نب وحنو سمش

 ةسجخ دلوف نارهز نب رصن نب نامثع نب ناغ نب ورمع نب سش نب ناًدحلا امأف

 نب ناًدحلا ونب ،عيبّرلا دبعو مويك و ۔1هصسش دبعو ،ظكلامو ،نايحّض :مهو طهر

 .س

 .ًانثمَرو سش لع نب َيَحُذ : ناَدُح نب سش دبع دلوف

 .نُسسَر ءانبأ دبع ونبو ،معن ونبو ،دواج ونب :مهنم

 .ئكتعلا ةرفص يأ نب بهللا مأ يهو ئ نادلا نبا

 نب نايحض نب نايحض دلوف نايحض نب نايحض :نادلا نب نايحض دلوو

 نب ناسيمو ، نايحض نب طيقلو ،نايحض نب ةبشخ :طهر ةثالث س نب نادمحلا

 .نايحض

 يراوحلا ابأ :طهر ةثالث سمش نب ناَدحلا نب نايحض نب نايحض نب طيقل دلوف

 .ةلوَعَمو ،يدابو دمع :مهو طهر ةنالث طيقل نب يراوحلا وبأ دلوف .ًانّطَقو ،نادعُمو

 )٦( مزح نبا لعح ٣٨٤ يلكلا نبا كلذكو ،نامثع نب بلاغ دلو نم ةلرعمو نادلا ٢٢٧/٢©6

 اهفلتؤمو لئابقلا فلتع يفو ،نامثع نب مناغ دلو اركذي مل و ٢٩١ :يلي امك ناحلا بسن درو

 .هيف دلاخل ركذ الف .أطخ بسنلا

 لل ٤ ؤ،ةع ج ب رو ادب ء :نادحل ١ نب سش دل و : ٢٨ ٢/٢ ي 1 كل ١ نب ١ ي (٧)

 .ًالقاب و انسَرو أكلام :سمش نب دبع دلوف

- ٨٠٢٣ 



 دمحم ونب ،رشبو ،قفومو ،حانَج :مهو طهر ةثالث طيقل نب يراوحلا يبأ نب دمح دلوف

 نب رشب با "ديدجو نامهد :نيلجر دمح نب رشب دلوف .طيقل نب يراوحلا يبأ نب

 .نادعم با ًابيبشو ،ديعس ابأ نازع :نيلجر طيقل نب نادعم دلوو .طيقل نب دمحم

 نايحض نب نايحض نب طيقل نب نطق با ميع نازع :نيلجر طيقل نب نطق دلوو

 .ورمع نب سمش نب نادلا نب

 كلامو ،كلام نب مُهرُج :نيلجر دلوف ورمع نب سمش نب نادا نب كلام امأو

 ،كلام نب يح :نيلجر ناَدُح نب كلام نب كلام دلوف .س نب ناَدُح نب كلام نبا

 َيرُم دلوف ،َيح نب رضعو يح نب َيَرُس :نيلجر كلام نب يح دلوف .كلام نب رشبو

 َيرُم نب لزانُمو َيرُم نب هللا دبع :طهر ةتس سمش نب ناًدح نب كلام نب يح نب

 :الجر يرم نب لزانُم دلوف .يرُم نب نيلتعلاو ،يرم نب ةبوتو ،يرم نب عاجشو

 ظناميلسو ،كلملا دبع :طهر ةسمخ يرُم نب لزانم نب ديعس دلوف .لزانم نب ديعس

 كلام نب كلام نب يح نب يرُم نب لزانم نب ديعس ييب ،نيزرو ،ديعسو ،ناطحقو

 ،رضُع نب بيبش :طهر ةثالث كلام نب كلام نب يح نب رضع دلوو .نادلا نب

 .رضع نب دلخُمو ،رضع نب دلاخو

 :رضع نب دل يب نمو .رضع نب دلاخ نب ةعاضق :رضع نب دلاخ ييب نمف

 نب نادلا نب كلام نب كلام نب يح نب رضع ونب ءالؤهف .رضع نب دلخ نب ديلولا

 .سمش
 دمحأ :طهر ةعبرأ دلوف سمش نب نادلا نب كلام نب كلام نب رشب امأو

 ورمع نب سمش نب نادلا نب كلام نب ،كلام نب رشب تب ،ديزيو ،هللا دبعو أدّمعو

 .نارهز نب رصن نب نامثع نب ناغ نب

 رأ نامهد وهأ يل حضتي ملف (ًار ف سومطم وهو (ج) و (ب) يف طقاس مسالا اذه )٨(
 ۔همجاشيام

 قاقتشالا يي هدوررل ًاديدُج هتلعجو مسالا اذه افنأ تححص دقو ديدح :لوصألا ف )٩(

 .طبضلا اذج ٠١

- ٨٠٤ 



 دئاق كرهش لتق موي ةءعونش سأر ناك) نادلا ناميش نب ةربص نأَدحلا يب نمف

 . "هنع هللا يضر ،باطخلا نب رمع ةفالخ يف كلذ ناكو .سراف كلم ،درجدزي
 هدنع دوفولاو ،نايفس يبأ نب ةيواعم ىلع لخد يذلا وه نادلا ناميش نب ةربصو

 انسلو لاعف يح الإ ،نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ناميش نب ةربَص ماقف .اوزجوأف ،اوملكتف

 يذلا وهو .تقدص :ةيواعم هل لاقف .ماقم نسحأ دنع انلاعف ندأب نغو ،لاقم يح

 هُسحصفنتساف يبارعأ تيأر :لاق ءالعلا نب ورمع يأ نع يعمصألا . 6 دايز زاجأ

 ۔سهش نب ناَدْحلا ب نم :لاق ؟مهيأ نم :تلق دزألا نم :لاق ؟لجرلا نه :تلقف

 حأ فيس :لاق .كدالب ل فص :تلق .نامع نم :لاق ؟دالبلا يأ نم :تلقف

 :لاقف .كلام نع ينربخأ :تلقف .حيصأ لمرو ،حّدلَص لبجو ،حّصحَص ءاضفو

 ،لضفأ لخلا نإ شالك :لاقف ؟برعلا لام يهو ،لبإلا نع تنأ نيأو :تلقف .لخلا

 اهعذجو ،ءاشر اهفيلو ل ؤ'"»ءالص اركو ايض اهفْمَسو ءاذغ اهلج نأ تملع امأ

 هيف عمسن ال رطقب انأ :لاقف ؟ةحاصفلا هذه كل ىنأو :تلقف .ءانإ اهورفو ، ""ءامغ

 .رايتلا ةجحان

 :حيصألاو ،بلثصلا :حدلّصلاو ،سلمألا :حصحصلاو ،عساو يأ حيفأ :هلوق

 نم ةيحانلا :رطقلاو ،ةلخَّلا لصأ :ورفلاو ،لبحلا :ءاشّرلاو ،ةرمُح هطلاخي ضايب

 .جوملا :رايتلاو توصلا :ةجحانلاو ضرألا

 مهكلمو هدلو راشتناو سمش نب ةلوغَم بسن

 نب بعك نب نارهز نب رصن نب نامثع نب مناغ نب ورمع نب س نب ةلّوعَم امأف
 كولُم تناك هدلو نمف ،دزاألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب ثراحلا

 .(ج) و (ب) ي وهو (أر ف طقاس نيسوقلا نيبام )١٠(
 )١١( يربطلا يف هيبأ نبا دايز ناميش نب ةربص ةزاجإ ربخ ٤١٠/٥.

 )١٢( .دوقولا :ءالصلاو لخنلا فعس لوصأ :بركلا

 .تيبلا فقس :ءامغلاو ،هاطغ :تيبلا امغ نم ءامغ )١٣(

_ ٠٥ ٨ 



 .هدلوو مهف نب كلام دعب نم نامع ي كلملا راص هيلإو ،نامُع

 دتشاو كلمف .ورمع نب سمش نب ةلّوعَم نب ؤ"ّرع دبع نامُكب لواعملا كولم لوأف
 مهنم قاتساو ،بابعلا لهأ ىس يذلا وهو ،ةكلممو 7 سانلا عأ نم ناكو ،هكلُم

 ةلاود مدقف ،لخنلا تدعّص نب ةلاودل مع تنب يسلا ةلمج يف تناكو .سراف فلأ

 نب لع دبع كلُم غلب دق ناكو .اهلهأ ىلع اهدرف ،اهدر هلأسف ،اهأش يف ع دبع ىلع

 ةوانإ ةماميلاو نيرحبلا لهأ ىلع ناكو ،امهالاو امو نيرحبلاو ةماميلا لإ ةلوعُم

 نب ميراش نب لقاب :اهضبق ي ةماميلا لهأ لإ هلوسرو هلماع ناكو ،ةمولعم
 .ةماميلا لهأ نم ،يفنحلا ورمع نب ورمع ىلع ةماميلا مدق اذإ هلرزتم ناكو ،دَمْحَلا

 كاهيف مهيلع ظلغأف ،ةواتإلاب اهلهأ لجعأف ،هتاَرم ضعب يف ةماميلا لقاب مدقف

 لقاب امنيبف .ناولا سبع ىمسي ةماميلاب هل ناك سبحم يف اريثك ارشب مهنم سبحو
 :لوقي الئاق عمس ذإ هسلج يق ةليل تاذ

 ابسقم اتس دزألا فويس هتقس "ةنج نب رايخلا هيدعن الولو

 ابوصأ ناك ال وأ هولعف ولو ةونَع ةواتإلاب اوطعأو اونادف

 ابكبك ناملا شيجلاب لزلزل ابكَك شيجباب مار زع دبع ولو

 ""ابقثأو ىَدق رخفلا ...ةادغ ةرخص عاب هافك تحدق ولو

 :يمعثخلا ورمع نب “”بّعم لاقو

 ء دبعل ءالبلا انضّرعو ارهج نيحلل انداق ةما

 زقنب اهمحقت ليخ ىلع ءوس حابص رب انحتصو

 .ىَّرْعلا دبع ٢٢٨: يلكلا نبا يفو زيزعلا دبع :(ج) و (ب) قو (أ) يف اذك )١٤(

 .يَرُشلا ٢٢٧/٢: يلكلا نبا فو لوصألا يف اذك )١٥(

 .ةبحرب دايجلا :(ج) يفو .(ب) و (أر يف اذك )١٦(

 .(ب) يي اصقان دروو ،(ج) و (أ) يف طقاس تيبلا اذه )١٧(
 .بعصم :(ب) يو (ار يف اذك )١٨(
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 ٥ 'هعملاو ةَرعملا ناتشو ىرعت دق ........ مكف

 "اافاعف لابو ...فيسلاب اهتقذأف ًةردغ ةفينح تردغ

 .هحرش لوطي ثيدح يق اق هللا لوسر ىلع همودق يف هربخ امأو

 لاق :لاق رذنملا يبأ نع شرع نب يلع ...قاحسا نبا نع يفقثلا دمح نب رفعج

 يحلا اذه دّيس نم :لاقف ةنيدلا برك يدعم نب ورمع مدق :مرج نب ةرامع نب ورمع

 مؤي لبقأف .ةدابع نب دعس :هل ليقف ؟رماع نب ورمع نب ةثراح نب ةبلعث دلو نم

 .هدالب لإ اعجار فرصناو ،دوفولا ةزئاجب قه هللا لوسر هزاجأف [ هللا لوسر]

 بركيدعم نب ورمع كدنع نأ نرقم نب نامعنلا لإ بتك ف ، باطخلا نب رمع يلو ملف

 .مالسلاو لمع امهّلوت الو برحلا يف امهرواشو ،سَّلل امهرضحأف دليوخ نب ةحيلطو

 .)٦"« ...:اولاقف .امهيلإ ثعب نرلا نرقم نب نامعنلا ىلإ رمع باتك درو ملف

 "إ سانلا اهيأ :لاقف فقو مث ألغب ورمع بكر ةيسداقلا موي ناك املف

 .روزج رخن ردقب الإ نوئطبتست الف ،موقلا ي

 :لوقي وهو سرفلا ىلع لمحو
 "هةهَفا مالل مالملا برض ...ىغولا . موي ممرضا سر

 .(ب) ي ًأصقان دروو (أر ن طقاس تيبلا اذه )١٩(

 .سم دبع نب ريغ :(أر قو (ب) يت اذك )٢٠(
 .اهداريإ مدع ترثآف ةبرطضم ةفرح تايبأ ةسمخ انه تدرو )٢١(

 .لوصألا ف طقاس (اولاق) ظفل دعب ام )٢٢(

 .(لخاد) ظفل ،اهدعب ام لعلو لوصألا ف طقاس (نإ) دعب ام )٢٣(

 ةهلجلا وأ ،ليخلا نم ةعامجلا يهو .ةهبجلا :اهلعلو ،ةريخألا ةملكلا هصقنت لوألا رطشلا )٢٤(
 هركذتال ظفللا اذهو ،لوصألا يف اذك :ةهلا .ناثلا تيبلا ةيفاق ةلكاشمل ،يداولا فرط يهو

 ،ءاهوه هلصأو ،داؤفلا فيعضلا نابجلا لجرلا وهو (اهولا) نع فرح هلعلو ةغللا تامجعم

 نم) هلوق الإ هيف دري لو بركيدعم نب ورمع رعش يق ادري ل ناتيبلاو .رعشلا ةرورضل رصقو

 ١٧(: ٤ص) (زجرلا
 ٧۔٨ -



 تأر اًملف .برحلا ىلإ نارظني ةفرغ يف هتأرماو صاقو يبأ نب دعس ناك :لاق

 نب نثلا اهجوز يعت ،ليخلا نثم اي :تلاق مهيف سمغنا دق ورمع لإ دعس ةأرما
 لخدا :هل تلاقف ،دعس اهجوزت لتق اًملف دعس لبق هتحت تناكو ،نابيّشلا "ةثراح

 "`....ًاسراف تنك نإ يديبرلا لخدم

 :لوقي وهو يدارملا حوشلا ةريبه نب سيقو ورمع لمحو :لاق

 نونلا وذ يفيسو روث وبأ انأ

 "نونج مالغ برض مهرضأ

 :لوقي وهو ليخلا ديز نب ةورع لمحو

 ليخلا ليخلا درطت ل نإ شيع ال

 ليقلاو قربلاو حوبصلا عم

 ليللاو راهنلا نيب ةراغو

 :لاق ،مهئالب نم ناك اعيب باطخلا نب رمع ىلإ دعس بتكو حتفلا دعب ناك املف

 لوق كلذف .يجحذلا مالغلا انأو :لوقي لئاقب الإ ،ةيسداقلا موي تاوصألا تدم

 برك يدعم نب ورمع

 ناطشألاك ش ةاملا ح متسر فحاز موي ةيسداقلاو

 ناسرفلا معماج نينعاطلاو مذخم ضيبأ لكب نيبراضلا

 نونج مالغ برض ممرضأ نونلا وذ يفيسو روث وبأ انأ

 .هتبثأم باوصلاو ةثراح يبأ نب نثلا :لوصألا يف )٢٥(

 نب دعس ةأرما نأ (اهدعب امو ٣٥١ ص) ةيسداقلا ةعقو نع هثيدح يف افنآ فنصللا ركذ )٢٦(

 ،مويلا يل ثم الو .ةثراح نب ةانثماي :ةعقولا لوأ ي برعلا شيج مزها نيح تلاق صاقو يأ

 .اههجو ىلع دعس اهمطلف

 ص بركي دعم نب ورمع رعش ةياور تبثأ دقو لوصألا يف ةياورلا برطضم زجرلا اذه )٢٧(

 .نوتوع مهإ ديبر لاي :هلوق وه ثلاث تيب ناثلا تيبلا دعبو ٤
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 ناساس يب نم ةّيفرشللاب اوقل ذإ بئاتكلا اوبرض - موق

 نمحرلا ةعاطو ًداهلا يوني اقرشم دونجلاب ميب ىضمو

 "“نامرك نم لابجألاو لهسلاو / ًاسرافو داوسلا ىرق حابتسا قح
 : "”ح وشكللا ةريبه نب سيقل ورمع لاقو

 هدَسأ هتارَس قوفو يسرف متيق - ال ولف

 "‘َُدَج ه ءام صلخأ يهُئلاك ةضافُم يلع

 "دنك أزشان ن لاربلا َنْسَش ميقلل اذإ

 هدضَّعيف ٭ نرق نإ نرقلا يماس

 ""هدصتقيف هضفخّف همفريف هذخأف

 هديو هراف . ت ن قلعأ اميف كرلا ْمولَظ

 .ناركم نم :برك يدعم نب ورمع رعش يف ريخألا تيبلا ةياغ )٢٨(

 بركي دعم نب ررمع نأ يهو ،تايبألا هذه ةبسانم ٥٨/٤ ق ةريسلا ي ماشه نبا ركذ )٢٩(

 فلاخ هنأل ارمع دعوأو بضغ حوشكم نب سيق كلذ غلب املف ،ملسأف » هللا لوسر ىلع مدق

 . هدشر ًايداب أرمأ ءاعنص يذ موي كترمأ

 .برعلا راعشأ يف ريثك ريدغلا ءامب عردلا هيبشتو ،ريدغلا :يهنلا .ةعساولا عردلا :ةضافلا )٣٠(

 .ةبلصلا ضرألا :ددجلا

 يف تيبلا اذه ةياورو . نيفتكلا نيبام :دنكلا .اعفترم :ازشان .عباصألا ظيلغلا :نسشلا )٣١()

 :ةريسلا

 هدنك أزشان نئاربلا نسش ًأسبنش يفالت

 دقعلا قو ٤٣/١ ١:

 هدنك أزشان ًادخلص أرصه امغيَض تنس

 .همطخو هرسكي :هدصتقي )٣٢(
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 افع - ةضافُم تيأر

 ام ىكب م اصمّصو

 س ,ك . س .

 يعم يفصلا نونلا وذو

 اخأ نأ َتملعل اذإ

 در ولا

_ 

 هد هقوف

 ةيافك هب انيتأ اميفو ،هانرصتخا اننكل ، باتكلا لاطل ورمع رابخأ نم انرثكأ ولو

 .مالسإلاو ةيلهالا ق برعلا ناسرف دحأ وهو ،ورمع ناكم ىلع ليلد

 نب ورمع ئواني ناك يذلا وهو ،يدارملا حوشكللا ةريبه نب سيق رخآلا سرافلاو

 ةريبه نب سيق راز :لاق مثيهلا نب يلع هاور ام امهنيب ام جاه يذلاو برك يدعم

 )٣٣( ركفلا راد .ط) ركاسع نبا ةياورو .زفق :فازو ،هتيشم يف رتخبت :فاز ٤٩٥/٤٩(:

 لحفلا رطخ لثم رطخيو

 . ١٤٣/٣ يربطلا ةياورو

 لحفلا رطخ لثم رطخيو

 ٧٥: ص ناويدلا ةياورو

 لحفلا فيزي امك فيزي

 ٧٥. ص ناويدلا دياور تبثأ دقو

 قوف

 قوف

 قوف

 هنازج

 هبارش

 هنوؤش

 هدبز

 هدب ز

 هدبز

 ديرفلا دقعلا ي الو ةريسلا يف تيبلا اذه دري مل و ،لوصألا يف ةحضاو ريغ تيبلا اذه ةيام )٣٤(

 :آلا وحنلا ىلع يربطلا ف دروو ١

 هدلب اعتمم ضوعبلا نم هيرتعي ىسمأف

 .هلقتستو اديهز هدحت :هدمت زت ) ٣٥)
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 سيق رصبأف .ررمع تخأ ،©برك يدعم تنب ةريبه نب سيق مأ تناكو ،ثيلثتب ارمع
 لوان ،يلاخ اي :سيق هل لاقف ،ةماصمّصلا وهو ،هل ةبق يف اقلعم ورمع فيس

 سانلا لتقأ نم سيق ناكو اتلصُم هيلع ضبق املف .هلوانف .اهيلإ رظنأل ةماصمّصلا

 ؟كتخأ نبا فك يف ةماصمّصلاب كُثَظ ام ،لاخ اي :لاقف كلذب امامتها مهدشأو

 ةادَّعلا هب تب رضل محرلا قحو كباوج نسح الول :سيق لاق .مرك فكب مراص :لاق

 .يدعب ادحأ هنم نكَمُت الو كفيس كاه نكلو ادجام

 تملعل ،فيض كلأ الولو ،لجأ :لاق ًاتًلصُم فيسلا مئاق ىلع ورمع ضبق املف
 كب يكتف نأو امامذو اقح كل نأ الولو ،ةردقلا هتنكمأ اذإ ةرثعلا ليقي ال كلاخ نأ

 ىلا فاعي نم لاجرلا ي ناف ،هفرعت ىح ادبأ لجر ديعول ندوعُت الف ،.تملعل ،مارح

 .ىمحلا عنعو

 :سيق لاقف راعشألا القانتف ،نادّلا نب هللا دبع يقلف ،هدنع نم سيق فرصناف

 "”يداوهلا ليخلا نم .... ديب ب حابص يرت مأ

 ""دافّصلا ضفرُس مسحلا ليئض اهالك ةيماد ليلا رأ

 دارُس انبأ نم لحفلا نكب هنم رامسلا جرني برضب
 ء و

 يداوعلا دسألاك ًرهسراوف تابضخُم ءامدلاب كليخو

 دارم نم لئابقلاب مسيم نكلو ريخ مكنظ نإ امف
_ 

(٣٨( 
 : ورمع هب اج اف

 تلواحف ظافلألا ضعب يي صقنو ريثك فيرحت اهيفو (ب) و )أ( ق تايبألا هذه تدرو )٣٦(

 يدانلا فته ذإ عورلا ةادغ

 يداو نطب عطاق بابحألا لإ

 .(حارُص) هباوص لعلو (حابص) ظفل لوألا تيبلا ف درو دقو .يعسو ردق اهحيحصت

 .دشلا :دافصلا )٣٧(

 نب سيق نيب تناك ةضقانملا نأ لبق فنصلا ركذ دقو .(أ) ف طقاس وهو (ب) يف اذك )٣٨(

- ٨١١ 



 يدادو ينم امنيأو تددو سيق يناقليل نان

 "“اداع دهع نم نفلا هريخ يدنع نافيقلا يذ نبال فيسو

 ““داجّنلا تت اهلوضف “رومت ُصالد يغباسو ينات

 “ادايلا مهلا نم ةموس اهنع ذلا لزي ةزَلجَعو

 "داوس نع كبلق محش حّرَصو انرق تيقلل ييتيق ال الولف

 دارطلل ةجاجعلل ف يراب ثعش لاطبألا لمحت ليخو

 دهاعم :رظنا) .برك يدعم نب ررمع وه تايبألا لئاق نكلو ،نادملا دبع نب هللا دبعو ةريبه

 يدعم نب ورمع نأ اهتبسانمو ٢٢٦/١٥(. يناغألاو ١٦، نابزرملا مجعمو ٢٥٠/٢، صيصتتلا

 هيطعي نأ ورمع يأو ،ادناسم ناك هنأ يبأ ىعّداف مئانغ اباصأف ،يدارللا أو وه= - ازغ برك

 رخآ ربخ ةمثو ، كش عضوم كلذك ربخلا اذهو .تايبألا هذه لاقف ،هدعوتي هنأ ارمع غلبو ائيش

 ةياورلا هذه دبؤيو :تبثلا وه اذهو برك يدعم نب ورمعو ةريبه نب سيق نيب ةضقانملا لعجي

 :هيف لوقي كلملا دبع نب ديلولا نب سابعلل رعش تيب هيف ءاج دقف ١٣/١، يلآللا طمس يف ءاجام

 لدع لك فلاخ نيح سيقل ياوقلا ي ورمع ءرملا لوقك

 )٣٩( ديرفلا دقعلا ف تيبلا ةياور ١٤٢/١:

 داع دهع نم هلصن ريحت يدنع ناعنك نُدَل نم فبسو

 نأك )٢٢٧/١٥(: يناغألا ف اثلا رطشلا ةياورو .ءاسلملا ةنيللا :عوردلا نم صالدلا )٤٠(

 .دارا قدح اهريتق

 ةياورو .ةظيلغلا رسألا ةديدشلا سرفلا :ةزلجعلاو .فيرحت وهو ،ةزجلع :لوصألا ف )٤١(

 .دايجلا قلح امتارس رمأ :ناغألا يي ناثلا رطشلا

 دقعلا يف هتياورو .داوس نع كبلق محش فشكت :صيصنتلا دهاعم يف ناثلا رطشلا ةياور )٤٢(

 ٤٢/١ ١: ديرفلا

 دادح ابشو ابظ اذ أروصه ال تيقلل تيقال رولف

- ٨١٢ 



 “"دالجلا ىدل راث مفلا ام اذإ اهاجَو ىلع بحت ةمّوَسُم

 “"اداهولا ناح رسك دبز ىلع ارزش حمرلاب اهليعًَر تعزو

 دارم نم كليلح نم كَّريذَع يلتق ديريو هئايح ديرا

 . "'”ةريثك ضلئاقن املو

 نب ىلع هاور ام يمخللا “"ةمامأ نب ورمع كلملا هلتقو سيق ثيدح نم ناكو

 ةريحلا نم جرخ ،رذنملا نبا وهو ةمامأ نب ورمع نأ ،فلَخ نب هللا دبع نب ثراح

 .هنأو هيبأل هتوخإ هيلع لّضفو هند ل و هاصقأ [هنأل] ،دنه نب ورمع هيحأل امغارُم

 اهعابرم ذخأف .سيق ضرأ لزن قح ميظع عمج يف راسو هلامعأ نم ًامغارُم جرخف
 لإ ىهتنا قح ،كلذ مهم لعفي ،ةريثك برعلا نم ءايحأب لزن تح راسو ،اهنئاهرو
 ،مهنم رفن ىلإ ثعباف ،©برعلا نم ىح لتقأ ىلع تدرو كنإ :همأ هل :تلاقف .جحذم

 ،جحذم سوؤر ىلإ ثعبف .رذح ىلع مهنم تنك ًالإو ،مهَتنمأ دقف كوتأ نإف

 نب ثراحلا نب نومأملاو ،ةريبه نب سيقو ،برك يدعم نب ورمع :مهنم .تعمتجاف

 سيق مه لاقف .يفعجلا بهصألا نب ليحارشو ،نايلا نب نادلا دبعو ،يثراخحلا ةيواعم

 ريسن لب :اولاق .نوفكتو ريسأ وأ مكيفكأ انأو نوريست :مكيلإ بحأ اميأ :ةريبه نبا

 . """حشكنا هنإ اولوقف نع لأس نإف ،اوريسف :لاق .انيفكتو

 .افجلا :اجولا )٤٣(

 .هرخآ نع هلوأ سبح :شيجلا عزو )٤٤(

 ةياورو .هتايح ديرأ :نم ًالدب ،هءابح ديرأ :يناغألا ةياورو .كرذعي نم تاه يأ :كريذع )٤٥(

 .اور يلا رداصملا يف ةفلتغ تايبألا هذه

 دهاعمو ٣٧٢/١، ءارعشلاو رعشلاو ٢٠٨/١٥، ناغألا ف بركيدعم نب ورمع ةمجرت )٤٦(

 ١٥. ءارعشلا مجعمو ٢٤٠/٢، صيصنتلا

 .(بيضق) توقاي مجعم نم تبلاو ،ةمام :لوصألا ف )٤٧(

 هجلاعتو ،نطابو رهاظ نم نطبلا رهاظ :حشكلاو ،هحشك يف ناسنإلا بيصي ءاد :حشكلا )٤٨(

 .(ناسللا) .رانلاب يكلا :كلذك حشكلاو .يكلاب برعلا
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 ؟سيق نيأ :مش لاقف .رذنلا نبا وهو ةمامأ نب ورمع ىلع اولخد ىح اوراسف

 ،موقلا سراف كنع فلغت دق :تلاقف ،كلذب همأ ورمع ربخأف .حشكنا هنإ :اولاقف

 اعجو دجخ م نإو ظحوشكع وه سيلف اعجو يكلل دجو نإف ،هيوكي بيبطب ثعباف

 .حوشكم وهف

 اهُيقي لعجو ، ““ةرْشَلا سيق برش بيبطلا هيلإ لصو اًّملف ،ابيبط هيلإ ثعبف
 لعجف ،بيبطلا هيلإ دمعف .برعلا نم كلذ “»[لعف نم] لوأ ناكو .مد اغأك

 . ““)ةاسأ كيواكمل دحأ ملف يكلا جضنأ كخحخو :لوقي سيقو هيوكي

 . "تام "نح كيلإ تراصو نارأ لام :لاقف هربخأف ،هيلإ بيبطلا عجرف

 عضوع. كللاو ،هموق ليخ لإ جرخ مث ،هنطب ام دشف ،ةباصع ىلإ سيق دمعو

 دجأل نإ ،ورمع اي :تلاقف اهنبا ىلإ ةمامأ تلخدف .دارع ره وهو بيضق هل لاقي

 نم اذه :لاق .ليخلا ليهص دجأل نإ :تلاقف يشب اذه سيل :لاقف .ديدحلا حير

 .يركسع

 .مانل اطقلا كرت ول ورمعاي :تلاقف ،اطقلا بارسأ اه تّرم ذإ كلذك يه امنيبف

 .ًالثم تبهذف

 دشأ اولتتقاف ،سانلا يف ماقف ،ورمع جرخف ،هركسع يف ةحيّنصلاو ًالإ ثبلي ملف
 :لوقي أشنأ دهجلا ارمع غلب املف .لاتقلا

 هقورب هدلج يمحي روثلاك هقوط نع لتاقم ئرما لك

 هقوف نم هفتح نابجلا ىتأ هقوذ لبق َتولا تيأر ال

 نيتبرض هبرضف ،كلملا لإ لصو ح اهفشكف ،ليخلا ىلع سيقو ،ليخلا تعقعقن

 .حيبتساف ،هركسع ق لتقلا عرسأو .هلتتن

 .هب غبصي رمحأ نيط :ةرغملا )٤٩(

 .قايسلا اهيضتقي ةفاضإ نبتفوقعملا نيبام )٥٠(

 .هاوادو هخلاع :هوسأي هاسأ )٥١(

 .تام تح كيلإ تراص اهارأ ام :باوصلا لعلو ،لرصألا يف اذك )٥٢(
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 هاخأ لتق دق دارم عمج ق ةريبه نب سيق 5 كلا لنه نب ورمعب ربخلا لصا اًملف

 لوقي كلذ يو ،دارم وزغ ىلع مزعو كاديدش ابضع كلذ نم بضغ ةمامأ نب ورمع

 :دارم ىلع دنه نب ورمع ضَّرح۔ دبعلا نب ةفرط

 ارواج اراج ناسح ابأ اوتامأ رشعم يأر ىرت ام دنه نب ورمعأ

 "١رشاعَم كانه ىوعتساو ةمامأ هَردص فيسلا طلاخ ذإ ةوعد اعد

 ارداق بلطي ناك ام ىلع لظل هلوح نار ءانبأ ترطخ ولو

 ارعابألا زاجحلا ىلعأ يف نوقوسي ةبصُع ناليع سيق نم اعد نكلو

 اركانُمو افراع بيضق نطبب تسو ايح سالا يح نإ الأ
 “'ارساوَح لل آملاب هيلع امايق هنيطقو هلام مهيف مست

 .ليوط رعش يق

 نب سيق هيلإ جرخف ،نارُم ىتأ تح ميظع عمج يف دنه نب ورمع جرخف :لاق
 لوق كلذف .ءيشب دنه نب ورمع عجري م و ،هركسع لفف هيقلف 8دارُم عمج ي ةريبه

 :لوقي ثيح ةريبه نب سيق

 “رداصب سيل رهن شيب ًادارُم در نمو رمع شيملاب اندروي
 رعاسللا ثرويللا ءانبأل نحنو انريغك نوكن نأ ىَجرو اناتأ

 رباحُي لاب ءايحألا يف نإ الأ ًاعَجوُم ُكأ لو يسفن هل ئتحشك

 رماض ليخلا نم كوبع لك ىلع رسخو ديدحلاب أعارس اوؤاجف

 .مب دجنتسا :مهاوغتساو موقلا لجرلا ىوعتسا )٥٣(

 .(بيضق) نادلبلا مجعم يف ،صقنو ةدايز عم ،تايبألا .مشحلاو مدخلاو عابتألا :نيطقلا )٥٤(
 :(أ) ف تيبلا اذه ةياور )٥٥(

 رداصب سيلف شيجلاب دروي نمو ورمع شيجلاب اندروي

 .ليوطلا نم وهو ،يل ىءارت امك هتحلصأف ،نزولا لت وهو
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 “"رتاب نيرارغلا بوشخ َضيبأب هنيبو ييب ليخلاو هتبراضف
 رفاولا ماعّلاك ايانلا راذح هعومُج تلوو اتيم هئرداغف

 رباك لعب رباك نم اه تيُخ ةثارو كولملاب يلعف كلذك

 وهو .ةديبع وبأ ركذ اّم ،اهلثم دحأل فرعي ال يلا ةيلهاجلا يف هتالعف نم هذهف
 فّخم يأ نع ماشه ثدحام هثيدح نم ناكو .يسنعلا بعك نب دوسألا لتاق اضيأ
 مهرمأو مهدبعتساف ءانبألا نم ءاعنصب نم لإ دمع ،ءاعنص ىلع دوسألا لغت ال :لاق

 مهبصتغاف ،ءانبألا بحاص ةأرما ،زوريف تنب ةنابرلا ذخأو بكر اذإ هيدي نيب نوشع

 .مهئاسن نم ةيراج ءانبألا ىلع ةليل لك يسَْكلل ناكو .ةليمج تناكو ،اهيلع

 لاقو ،يسلكلا لإ لسرأ مث ءايحألا نم هعاطأ نمو أدارُم ةريبه نب سيق عمجف
 .كلذ ىإ يسنملا هباجأف ،دحاو كرمأو يرمأ نإ :هل

 ىلع يسنعلا اهبصتغا لا ماذاب ةأرما لإ ثعبو ،يسنعلا لتق لإ ةليح لمع هنإ ث

 لودج نم الإ هيلإ لصت م و .رَحّسلا تقو يق هيلع مدقت نأ اهنكمأ نإ كلذ يف اهسفن

 اولخد قح ،هباحصأو سيق لبقأ رحسلا تقو ناك اًّملف .هرصق لإ ءاملا هنم لخدي

 .شرفو دقني عش اهنم سلجب لك يف ،سلاجب ةعبرأ اذإو ،هيلإ اودعصف ،مئان وهو هيلع

 ضعب سيق لخدف .مئان ناركس يسنعلا ناكو .[وه] سلاجلا يأ يف موقلا ردي ملف
 لتقأ ال يئإف .كفيس ذُخ :هل لاق مث سلج تح هلجرب هلكرف مئان هب اذإو سلاجلا

 نبا ةورف ىدانو ،هسأر ًرتحاو هلتقف سيق هبرض مث ،هفيس ذخأف ،دوسألا ماقف .امئان

 .نادمغ سأر يق ناذألاب كيسُم

 ليخلا ىلع اولبقأ رصقلا سأر يث رانلا دارم تأر املف ،سَع ونب تعمتحاو

 ليب اونسحأ اًملف .دوسألا سأر سيق مهيلإ ىقلأف رصقلاب سنع ونب تفاطأو .ًاعارس

 اوفدرأو ، هوذخأف مهتعتمأو ءانبألا ءاسن نم اودجو ام لإ اودمع تلبقأ دقو دار

 حمرلاو فيسلا دح :رارغلا .(ناسللا) .ذحشلا :بشخلاو .ذوحشم :بوشم فيس )٥٦(

 .(ناسللا) .دح هل ءيش لكو فيسلا اترفش :نارارغلاو ،مهسلاو
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 ام اوجرختساف ،دارم ليخ مهتقحلف ،سنع لبج لإ اوهجوتو مهتانبو ءانبألا يرارذ

 :حوشكلا لافو .سنع تبرهو ،مهيديأ ف ناك

 بايغ لوط لدعب نم هُّنيَبلف هموق نود نم هللا لوسر اناعد

 باجُم ريخ للا نإ هللا ىوس سماخ مت انلام هيلإ انرسف

 بابل راجنلا يدارم فكب ةب رض نادمغ سأر ي هتلّلجف

 باصن ريخ عب اهنم يباصن ةمورأ اذ جحذم يف أءرما تنكو

 :يدارملا كيَسُم نب ةورف لاقو

 حوشكلملا ةبرضك ليلغلا تفش ةبرضب تعمس الو تيأر نإ ام

 ح وفسم م د ىلع دالبلا ر اج ح ت اهلك اسنُع تعجف 5

 حيرم رارغلا تبصع 7 دّنهُغ هَسأر ْ ق ثوغي دبع نبا العف

 ِ د  ٠ ه ,  ً

 حوبص رش دعب سنع حوبصو هلوسرو هلتقب هلإلا رما

 :يريمحلا ةربا يذ نب (ُ")نمح رلا دع لاقو

 دوس ا لتقع. سنع تعدُج دقل نيه يلع ي رمع امو ي رمعل

 ديزم الو دغو ١ ةورفو ةمرح لك اعنام سيقو ديزي

 ًةهُم بضعب سيق انؤدبيو ةقيقح وذ انل

 درمتم اشحلا ............ هفيسب ليللا قوف هبرضيف

 وأ انه روكذملا وه له يردأ الو ،كرهش لتق يف كراش يذلا ةربا يذ نب بان ركذ قبس )٥٧(

 .هريغ لجر

 هتياورو ،دروتم اشحلا يواط الكب :(أ) يف ناثلا رطشلا ةياور .هعرص :هلتو .قنعلا :ليلتلا )٥٨(

 ،نزولا التغ نارطشلاف ،ةةحيحصلا ةياورلا يهام نيبتأ ل و ،درمتم اشحلا يواط ديل :(ب) يف

 .ادروتم اشحلا يواط أسرف فصي هنأ لمتحي قايسلاو
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- 

 6“١)دّتَفُم يأرب ............ . ....موي يع تلشف

 يفو .حوشكلا ةريبه نب سيق هلتق امنإو ،دوسألا لتق موقلا عم هيوذاد ىعًاف

 :سيق لوقي كلذ

 انأ الإ دوسألا لتق ام جحذم نم ءايحألا ملع دف

 انكمتسُم دوسألا يلتقب هدنع يل ناك ارأث تكردأ

 "اانسحُم ىتأ دق اميف تنكو رماع يبو اسع ترأث

 رمع لإ ةريبه نب سيق مدق ماشلا نع موَّرلا تلجأو كومريلا ةعقو تضقنا املو

 بتكف ،ةئامعبرأ ي ةبعش نب ةريغملاو ،دارُم نم سراف ةئامعبس يف هت باطخلا نبا

 نب ليبحرشو يلجلا هللا دبع نب ريرج نم عماو ،هصقالو اسيق رظنا : لعس لإ رمع

 .يدنكلا طمّسلا

 :هباحصأل سيق لوق نمف

 دعس قارعلا.... ....باطولا قشن

 اَدُب دعس رصن نم ىرن انسل

 ادسأ دنسأ َقلي ًادعس قلت نإ

 ادح دَح َلفي نأ دب ال

 ادج دَج قلعي نأ دب ال

 .هيلع مهاّنعأ أريخ ناك : "لاقف ةبعش نب ةريغملاو سيق لبقأ مث

 .لوصألا ي طقاس طقنلا عضوم )٥٩(

 نادلبلا حوتف يف يرذالبلاو اهدعب امو ٢٢٩/٣ يربطلا يف ًَىسنعلا دوسألا لتق ربخ )٦٠(

 8رابخألا ضعب يف فالتخاو انه ركذي مل ليصفت اهيفو )٤٨١/٤٩( ركاسع نباو )١٢٥/١(

 .ةريبه نب سيقو هيوذادو زوريف مه هلتقم يف اوكرتشا نيذلا نأ روهشلاو

 .لوصألا يف طقاس طاقنلا عضوم )٦١(

 ماقو صاقو يبأ نب دعسب قحل ،كومريلا ةعقو دهش نأ دعب قارعلا ةريبه نب سيق مدق ال )٦٢(
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 ىلع ناكو .متسر برحو ،ةيسداقلاب صاقو يبأ نب دعس فاو تح سيق راسف

 مزهف ،يدارأل حوشكللا ةريبه نب سيق ةنميملا ىلعو ،يلَحَلا هللا دبع نب ريرج بلقلا

 .انسح ءالب ذئموي ىلبأو ،هيلي نم

 ،قيدّصلا ركب يبأ ىلع مالسإلا لوأ يق مدقو ،ي ينلا ىلع دفو دق سيق ناكو

 هالو نيح ،حاّرا نب ةديبُع يبأ لإ ، ه ،ركب وبأ همضف ،يسللا هلتق دعب ةللا همحر
 هض باطخلا نب رمع مايأ سراف حوتف كلذ دعب نم دهش مث ماشلا لإ راس نم رمأ
 .دنواُمو ةيسداقلاب

 كبحص دق هلإ :هل لاق ،حاَّرا نب ةديبع يبأ لإ ًاسيق يض نيح ،ركب ابأ نإو

 هفطلأف ،هسأبو هيأر نع ىغ نيملسملل سيلو ،برعلا سراف ،فرشلا ميظع لجر

 هترمأو ،ةديبع يبأ عم كتثعب دق ينإ امأ :هل لاقف ًاسيق اعد مث ،هنع نغتسم ريغ كنإف

 نم ىلع مالسإلا كب ىوقيسو بورحلا يف كتسايسب عمسي دقف ،كنم عمسي نأ
 .كرسي ام كغلبيسف تيقب نئل :[سيق] هل لاقف ،هلاب رفك

 ةديبع وبأ هَّجو نيدانجأ موي ناك الو ،ناك ام هرمأ نم ناكو ،كومريلا ناك املف

 لمحا ،سيق اي :دلاخ لاقف مورلا ليخ هيلع تجرخف ،ليخلا يف ديلولا نب دلاح

 أسيق نإ لاقيو الجر نيعبس لتقو ،نيكرشلملا نم هيلي نم مزهف ،سيق لمحف .مهيلع

 :لوقي وهو ،۔أعُر رشع ةعضب قدو ،فايسأ ةثالث ذئموي عطق

 رارك ىف لك ندعب ال

 رابص سرش نانحلا يضام

 ير اضلا رب زف ١ م ١ دقا مدقي

 ة دمحمب مكمركأو ،مالسإلاب مكيلع نم دق هللا نإ ،برعلا رشعم اي)) :لاقف هعم نميف

 ضعب ىلع مكضعب ودعي متنأ ذإ دعب ،دحاو مك رمأو ،ةدحاو مكتوعد .اناوخإ هللا ةمعنب متحبصأف

 حتف هللا نم اوزّجنتو مك رصني هللا اورصناف ،©بئذلا فاطتخا اضعب مكضعب فطتخيو دسألا ودع

 .ماشلا حتف مه هللا زجنأ دق ماشلا لهأ نم مكتاوخإ نإف ،سراف
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 رابدإلاب ليخلا مه قح

 .فالآ ةثالث ف ناهام لبقأ ال ماشلاب ماقلاب نيملسملا ىلع راشأ يذلا وهو
 ال :سيق لاقف انناوخإ نم برقن .ةنيدملا لإ انب عجرا :ةديبع يبأل اولاق سانلا ناكو

 كلذ ناك ال هللاو ،ريمحلاو ليخلاو ةضفلاو بهذلاو لاملا عدن تح اهيلإ هللا اندر

 .سيقاي هللاو َتيأر ام يأرلا :لاقو يأرلا دلاخ لبقف .أدبأ

 يفلأو سراف يفلأ يي ديلولا نب دلاخ هّجوتف ،مهئارو نم نيملسملا "...لاق

 هعم نمو سيق ىقتلا ،ادلاخ كرتو ليخلا ىلع سيق مهقحل اًملف .سيق هعمو ،لحار
 ،دلاخ لإ سيق مهَّرطضا مث ،أديدش ألاتق اولتتقاف ،قيرطبلا مهيفو ،موّرلا ليخب
 .سيق مهدراطو ،نيمزهنم اولوف مههوجو هللا برضف ،مهاقتلاف

 :هباحصأ نم لجرل سيق لاقف ضكري قيرطبلا هب نم اذإ كلذك وه امنيبف
 .اقنتعاف ،قيرطبلا هيلإ عجرو ،قيرطبلا ىلع لجرلا دشف .كتوفي ال ،قيرطبلاو كنأش

 سيق ىأر اًّملف .كرحتي نأ لجرلا ردقي ملف ،لجّرلا قيرطبلا طبضو ضرألا لإ اعقوف

 .لعفف .هلُقاف هيلإ مق :لجرلل لاق مث .اهعطقف قيرطبلا يدّي ىدحإ برضف لزن كلذ

 .لاجرلا ىلع ديلولا نب دلاخ ةديبع وبأ رّمأ ،هئاقل ىلع اومزعو ناهام اند الو

 يف يعم جرخاف ،برعلا سراف تنأ :هل لاقف ًاسيق دلاخ اعدو ،ةميظع ليخ يف جرخف

 نب ورمع ىلوو ،ساَنل عبر ىلع دلاخ هألوف ،سيق هعم جرخف .ليخلا هذه ءاقل

 .عبر ىلع وهو ،رخآ عبر ىلع يسودلا ""ليفطلا

 لإ وعدي قيرطبلا جرخ مث ،موَّرلا نم ةميظع ةبيتك يف قيرطب كلذ دنع جرخف

 نب ثراحلا دبع دارأو .جرغت ال :دلاخ هل لاقف ،جرخي نأ ناسرفلا دحأ دارأف ،ةزرابلل

 ظجرخي نأ يسودلا ليفطلا نب ورمع دارأو ،جرغت ال :دلاخ هل لاقف ،جرخي نأ ديع

 نم نيملسملا ىلع اولمح مورلا نأ يضتقي قايسلاو .لوصألا يف طقاس (لاق) دعبام )٦٣(

 .مهئارو

 ةماميلا موي لتق رونلا وذ ورمع نب ليفطلاف ،أطخ وهو ،ورمع نب ليفطلا :لوصألا ف )٦٤(

 .ليفطلا نب ورمع هنبا اهيف لتقو كومريلا ةعقو دهش يذلاو
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 :لوقي وهو سيق هيلإ جرخف .جرخت ال :دلاخ هل لاقف

 افاطبأ نم برل موي تسل

 اولمحا :سيق مه لاقف ،نوملسللا ربكو .هعرصف ،هبرضف ،سيق هيلع لمح مث
 . ""كحاضا رقعنملا مهّوأو ، ”نوجلفي ال للا وف مهيلع

 قدص :لاقف ه ركب ابأ كلذ غلبف ۔اومزفاو مهوفشكف مهيلي نم ىلع اولمحف

 .قوو سيق

 دقو ،مالسإلا ف سيق لعف انركذ اغإو .مالسإلا ق تناك ءايشأ سيقل انركذ دقو

 سيق لاعفأ انركذ اغإو ،ةيلهاجلا يف لاعفأ هل نكي مل هنأل .اهركذن مل هريغل ًاضيأ ناك

 لتق نوكي دقو .جّوتلا كلما ةمامأ نبال هلتقو هكتفو هتيسورفب روهشم هنأل مالسإلا يف

 ىلع دش ال سيق لثم [سيل] نكلو ،سراف ريغ وهو ،كوللا نم اكلم سيق [ريغ]
 ءايشأ يف .هلتقف ،ةمامأ نب ورمع لإ صلخ قح ،مهفشكف ةمامأ نب ورمع باحصأ

 ناسرف سراف اذهف .ةدحاو ةرم بره ًاسيق نأ [ركذي ل وأ .ةيلهالا ف هل تناك

 نب ةحيلطو ،يدارألا حوشكلا ةريبه نب سيقو ،بركي دعم نب ورمع :ةعبرألا برعلا

 نب ةبلعث نبا نايبذ نب نزام نب ثراحلا نب س دبع نب نايبظ وبأو ،يدسألا دليوخ
 .دماغ نب لولا

 امئان نايبظ وبأ ناك :لاق ،هخايشأ نع سيق وبأ هب ربخأ ام ةيلهاجلا يف هلعف نمو

 ةديصح اذإف ،هسرف بكرف بثوف ،ليخلا ليهصب وه اذإف ،هديب هسرف نسرو ،قيقعلاب

 وبأ ربخي ملف ،رعمألا ةبضهب دماغ تناكو .دماغ ىلع ةراغلا ديري معثخ ي ناحلا

 ةديصح ىلع دشو ،مهفشك تح مهيف نعطي لزي ملف ،موقلا عقاوو ،هموق نايبظ
 .كعم انلتاقل انتربخأ كنأ ول :نايبظ يبأل دماغ تلاقف هباحصأ مزهناف ،هلتقف هنعطف

 .(اهآو) :هرخآ لعلو ،همامت ركذي مل و طقف (ب) يف درو تيبلا اذه )٦٥(
 .نورفظي الو نورصني ال :نوحلفيال )٦٦(

 .(ناسللا) .رشكملا ىعم ،انه ،كحاضلملا )٦٧(
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 :لاقف

 دجسلا لخنل ةسبع الب اوري مأ نهم لذاوعلا [لكث]
 دوسألا بارغلا ةيفاخك ادوس ةبولح نوعبرأو ناتنثا اهيف

 دقرغلا بح لثم ًمذأو انوُج اهُعنمف اهذخأ سراوفلا ردب

 ""دّبعتسلاب تسلو قيقعلا موي ت همولأف بحاص نم يل ناك ام
 ةفنألا هتعنمف ،هعم حالس الو ادسأ رصبأف دماغ نم ةَّرم نايبظ وبأ جرخو

 ملف دسألا هرقعو هقناعي لعجف أرساح دسألا ىلع دشف ،دسألا نع يلوي نأ ةيمحلاو

 تمشف .هلتقف دسألا هب برضو هذخأف ،فيسب هوقل ح هسرامي نايبظ وبأ لزي

 :كلذ يف نايبظ وبأ لاقف ;هرقع دسألا نأل ,هدسح ناك دماغ نم لجر نايبظ يأب

 نودمحي مل نإ موللا ميفف ينع نايبط ابأ غلبأ الا

 نورقلا ىلإ نورظنت متنأو ًاحاقو ةمجمج فيسلا توسك

 يي نع كنيب تلزع دقف ًاملظو الهج ًاتماش كت نإف

 يهم اهّبنجأ همراكم يدنع نذإف يلع فعت نإ

 نبقيلا ربخ دماغ غلبتف اهافغب اذإ مركلا اهيطعأو

 اهمزهف ،ةارسلاب تّرم يلا يشاجنلا ليخ يقل تح دماغ عمجب جرخ يذلا وهو

 .يمعثخلا لتقو

 اهيف نكلو تايبألا هذه ةمتت (ب) ةطوطحملا يفو .هاضعلا نم ماظع رجش :دقرغلا )٦٨(

 .اهتياور لصأ ةفرعم نود نالوحي ًاصقنو ًاضايب

 .هللا نوعب هوبلاط نغو عطقنم مالكلا اذه دعب ام نأ (ار ةخسن يف ءاج:ةظحالم

 نيتليلل نينثالا ىحض اهنم انبتك ام مامت ناكو:تألا وحنلا ىلع ماتخلا ةرابع تدرو مث

 ةرجملا نم ه٠٣١١ فلأو ةنس ةئامو نيثالث ةنس نم كرابملا ناضمر رهش نم اتلخ

 .دشار نب ريمز وأ ريهز نب دشرم لحو ًرع هلل لمآلا يدي ىلع ةيمالسإلا ةيوبنلا
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 ""سودل ةوضح موي

 نب هللا دبع نب ثراحلا ێب نيبو مهنيب ناك ةيلهاجلا يق ةروكذلا مايألا نم وهو

 ناك فيكو ةوضح موي ةصق درونسو ءالبلا نسحأ هيف مه ناكو ،فيرطغلا رماع

 .هللا ءاش نا كلذ تبس

 ةوضخ موي ربخ
 ق ًامكَح ايتأ فيرطغلا ثراحلا لآ نم نيمالغ نأ ةوضَح موي ربخ نم ناكو

 موق مكحلا عضوم أسوَد دسحف ،أريبك اخيش ناكو سيلإ مكاحت سود تناكو ،سوَد

 .برعلا نم

 .هلزتم نم هاجرخأو /اننيب مكحا اي امهدحأ لاقف مكحلا لإ نامالغلا ىتأو

 هبرضف ،اهعزتيل هسأر خيشلا سكنف .اهعَّرناف اةكوش يلجر يف تلخد :امهدحأ لاقف

 .هلتقف ،هفيسب رخألا

 لجر ىلع اوّلدف ،مكنم هلتقن دّيس نم ًدُب ال :ثراحلا بل تلاقو سود تبضفف

 .اديس ناك ، "”نوتقب

 تح اودادزاف مهليخ اولقتسا مإ مث ،ليخلا ىلع الجر نوعبرأ سود نم جرخف

 اوّرمف .نينامث هب متن اسراف انل اوغتباف ،نيناث نوكن :اولاقف الجر نيعبسو ةعست اوراص

 :ارعش ىنغتي وهو ،سود نم لجرب

 دور ال براحملا ىون نإو اهاوت ةدئار ملسلا نف

 .نابج هنإف ،اذه مكعبتي ال :اولاقف ،هراف سرف هل ناكو

 ثراحلا نب بعك بسن يف باسنألا باتك نم هعضوم ريغ يق امحقم مويلا اذه ركذ ءاج )٦٩(

 مدع ىلع ًاصرح باتكلا رخآ ىإ هركذ ترحخأف ،دزألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نب بعك نب

 يف سيلو ،ةروضح (ب) يفو ،ةوضح :() يق ةعقولا مسا طبض دقو .باتكلا بيترتب لالخإلا
 .نيعضوملا نيذه ركذ نادلبلا بتك

 .(توقاي) ۔نميلا ضرأ لئاوأ يق ةارسلا ةيدوأ نم :نونق )٧٢٠(
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 نب مناغ نب رماع نب يؤل نب ةبلعث نب دعس نب عفان نب ثراحلا نب “'ةمّمُخ اوتأف
 نم اسراف انعم لسرأ :اولاقف سود تيب هيفو ،ناثدع نب سوَد نب بهنُم نب نامهد

 لسرأ مث .متئش نإ انأو :ةممُح مل لاقف .ثراحلا لآ دّيس ،دامض يح غن كدلو

 ضليللا ف مهيلع اوريغ الو موقلا اوحّبص :ةممُح مه لاقو ،هدلو نم الجر مهعم

 .ضعب هوجو مكضعب فرع اذإ م""نيسلغُم نكلو ضعب مكضعب لتقيف
 ،حبصلا ءاضأ اذإ تح اوفقوف ،ليللا ف ثراحلا ب نم ًأتايبأ اوتأ تح اوراسف

 ،مهيلع اوتأف © ثراحلا خب نم تايبألا ىلع نيهجو نم اودش مث ،نيعبرأ نيعبرأ اوقرتفا

 .اوفرصناو ،نونقب كلذو ،دامضل نينبا اولتقو ،دامض يح مهو

 هللا دبع نب رماع نب فيرط نب بدنُج وهو ،ةيدماغلا نب بدنج كلذ يق لاقف

 : ناٹدع نب سود نب بهنم نب نامهد نب براخ نب ةيبار نب ةيواعم نب سمألا نب

 بلطي يأرلا نم دومحم انددر ةيثراح ةوه نم ةبصع مكن

 بدنج ةيدماغلا نبا انأ :تلقف مهيقل نح ترللا مهسب تيمر

 .ليوط رعش يئ

 ،هموقب ةممُح نبا ةعقو دهاشي م و هلهأ نع ابئاغ حرم نب دامض ناكو :لاق

 تنك نإ :لاقو ،هلهأ ىلع هيخأ نبا نايفس ابأ فلخ ناك دقو .كلذ دعب مدقف

 مهنع رفف .ةئام نع مهزوحأو مهعنمأ انأ :هيخأ نبا لاقف .مهيلع تمقأ ًالإ و ظييفكت

 نب دامض دنع هتخأ سود نم لجر ةممُح نبا عم ناكو .ةممُح نبا مهازغ ةليل

 اي يع رخأتسا :تلاقف يسودلا اهوخأ اهيلإ دصقف .ثراحلا يب نم ،يركشيلا حرشم
 و

 نم ءوس “"لخَس كعرد ي نكلو ،ضئاب تسل :اهوخأ لاقف .ضئاح نإف يخأ

 نب ورمع هنبا ناكو ،فيرحت وهو ،ةمحمح (أر يفو ،باوصلا وهو (ج) و (ب) يف اذك )٧١(

 ٥٠٥(. قاقتشالا) . % هللا لوسر لإ دفو يسودلا ةمح

 .ليللا رخآ مالظ وهو ،سلفغلا تقو يق يأ :نيسلغم )٧٢(

 .منغلا دلو لصألا يف وهو .هلهأ ىلإ ببحلا دولوملا :لخسلا )٧٣(
 ٨٢٤



 - هلتقف ،هتأبخ تناك مالغ جرخف ،اهعرد يق هسوق “'ةيس عضوو ..ثراحلا لآ

ّ 

 :يسودلا لاقف ،ةرضن هتخأل لاقي ناكو .يسودلا

 حَرشم مأ هلهأ يف انفالخ تأن نإو نيصحلا لهأ ىتأ له الأ

 حّتمَتُم نم راجهألاب كلامو مهيلإ بوؤن لهأ ال كانك رت

 "“حلكت ريفاقعلا لايجأ كئودو انضرأ تامالع ركذت نإ كانكرت

 حفس لك نم نحفني ةيبارب اههُركبو قفلاب وعدت ةرضنو

 لآ يف حاص مث هتقان نذأ عطق ،هدلوو هلهأب عنص ام ىأرو دامض مدق املف

 .راعشألا نولقانتيو نوعجارتي ال ،نينس عبس اوزاغتف ،اوعمتجاف ، ثراحلا

 ةبلعث نب صاعلا نب فيرط نب ورمع نب روثلا يذ ليفطلا لوق كلذ يف ليق اممف
 : "”ناثدُع نب سوَد نب مناغ نب مهف نب ورمع نب ميلُس نب

_ 

 "منغ ونبو بهنم هتمئر نإو مهملّس ُمأرأ سانلا هلآو الف

 مح يعار اذإ قاو نم يلامو ادلاخ تنك امو فسخ ىلع ملسأ

 محل ىلع تاسناك اريط حبصتو انقلاب ليخلا عرقت قح ملس الف

 مخص اننوُد نم نابكرلا ه ريست لجَحُم غ موي نكي الو

 تًّحنتو مهيف اولانف ، "روخلا يذب سودب اوعقوأ فيرطغلا ثراحلا ب نإ مغ

 .اهسأر :سوقلا ةيس )٧٤(
 .نامزلا يهاود نم ةيهادلا يهو :ريفقنع ج ريقاقعلا )٧٥(

 بلغ ًاسود نإ :هل لاقو % لوسرلا ىلع دفو يذلا رونلا يذ ليفطلا ربخ ًافنآ ركذ )٧٦(

 نودتهي ةيآ يل لعجاو مهيلإ يب ثعباف :لاق ،أسود دها مهللا :لاقف .مهيلع هللا عداف انزلا مهيلع

 قاقتشالا) .رونلا وذ ليفط :هل ليقف هينيع نيب رون عطسف ،هل رون مهللا :4 ينلا لاقف ،ام

 0٤. ٥(.

 .ىضرأ :(انه) مأرأ .هيلع تفطعت :اهليصف ةقانلا تمئر )٧٧(

 .(توقاي) .ديبز برق نميلاب ضرح لحاس :روخلا اهنمو ،ةدع عضاوم ىلع قلطي روخلا )٧٨(
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 ةممُح نب ورمعل يثراخلا “"”بيبّضلا نب دنه وبأ لاقف .ةماق لإ الوح سود

 : يسودلا

 هنأك ىحضأ ثرحلا نإ ورمع ايأ

 امزاح ناك نإو بهو يبأ لثمو

 اهُبوَجو الوح ورمع شأ كلانه

 ًالّلَجُم سيدسلا دوعلا ام تيي

 اهتَحربي الف ورمع ىون كلتف

 :لاقف يسودلا لعس نبا هباجأف

 حئارو داغ داتعي دعبأ هب

 مكيب أ ثا رن مك انعنم نحنف

 الم ثرحلا رهاظ انللح نحنو

 . . . ۔ ِ

 هعنام تنا لهف “باصع يارز

 هعزانت للاوعلا مص يف هانكرت

 "هعباصأ ادعَج دربلل هب لظت

 “"هُعماسَم اليل نبرضُي هَعذارب

 “"هّعقاوب ليلق هين اوَس ريثك

 هعلاط لازي ال ودع يغابو

 هعراوق تلحف بذ ب جرخف

 و  , ح . ٤

 هعراصي نم عراص ميرك دجو لئؤم دجبو يمورا زعب
 م ى

 .نوفحازتي ال نينس عبس كلذك اولازي ملف

 .ةبقع (أار فو (ب) يف اذك )٧٩(

 .اهيط لوأ ي بايثلا يوطي يذلاو ،لاَّرَعلا :باصعلا .سفانطلاو طسبلا :ةّيرَر ج يارزلا )٨٠(

 .طقف (ب) يف درو تيبلا اذهو (ناسللا)

 يضتقي امبسح هتحلصأف ،اموجو الوح ريغ تش كلانه :لوصألا يف لوألا رطشلا ةياور )٨١(

 .ةممح نب ورمع ةبطاخم يف تايبألاو ،قايسلا

 تحت عضوي سلحلا :ةعذربلا .هنس نم ةسداسلا غلب نم :سيدسلا .نسملا لمجلا :دوعلا )٨٢(

 .لحرلا
 .اهيلع ىقتسي لا ةقانلاو ضرألا يقست يلا ةباحسلا ،هتادأو برغلا :ةيناس ج يناوسلا )٨٣(

 .ةعقاب ج يماودلا :عقاوبلا
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 يثراحلا حرم نب دامض لإ ثراحلا ونب تعمتجا ةوضَح موي ناك ًملف

 نب دامض لإ ةوضحب اوقتلا تح ، يسودلا ةمّمُح نب ورمع اهيلع ،سوَد تراسو

 لآ لزنو . “أفئاع ناكو ،لبج وهو ،“"ةريوُع سأر ىلع تفقو تح ،حرشم

 ةميطفو ةلدنجو ًادنه ةماشلا يذ نب دلاخ رمأف ،سود مهتتأو .ركشي ءانفأو ثراحلا

 .لاتقلا ىلع مهنضضخيو أسود نيقسي نلعجف احابص نكو ،تينب نيتبق يف ،ةرضنو

 نم كلاف ،انعم كب ًابحرم :نلقو ةلحكُم هنيقل ًًراف سود نم لجرلا عجر اذإ نكو
 :اوفطصا دقو ،سود زجار لاقو .اذوحشم عجريف .ءاسا

 ليخلا بانذأ لثم انورق يحرت يدلا ءاسرخ ءارفص تملع دق

 ليسلاك اغود قورم َنإ ليقلا لوزن ضحملا هبارش

 ليللاب داتقلا طح اههوُدو

 وبأ انأ :لاقو كأمهس ىمرف ،سود نم جرخ الجر نأ مرح نم هب اوؤدب ام لوأ ناكف

 :لاقف سود نم رخآ ىمر مث .اوعجراف ،متيمر موق اي :لبحلا سأر يف وهو ،دامض لاقف ۔نيز
 .الك :لاق .َتنُج :اولاقف .اهركذب اوبهذا :دامض لاقف .ركذ انأو ۔اهنخ

 ثراحلا ونب تمزُما مث .نيقيرفلا الك يف ىلتقلا ترثك قح اولتتقاف ،اوفحازت مث

 :ىسودلا ةيدماغلا نب بدنُج لوقي كلذ يفف .سودل رفظلا ناك و ، فيرطغلا

 “ايراعتلا ركذ املك اميقم انكرت دق ةوضَجب رورغمو

 ران ول ركشي ءانبأ ىلع هيبناجف ديعصلا يف اناك

 يراوجلا ءانح لثم ًاعيحن دبع بعشف تاحلصملا لاسو

 بتك يف ةريوعل ركذ الو ،نامعو ةرصبلا نيب رحبلا يف لبج ريوُغ :توقاي مجعم يف )٨٤(
 .نادلبلا

 نولءافتي اوناكو ثادحأ نم عقيس ام ىلع لالدتسالل ريطلا رجز يهو ،ةفايعلا نم ،فئاع )٨٥(

 .اهعوقو نكامأو اماوصأو ريطلا ءامسأب

 .برهلا وهو ،رافّنلا :نوكت وأ ،برحلا لاعتشا وهو رلا نم نوكت دق :يراعتلا )٨٦(
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 انكرت دق انإف اورست ناف

 "ىشبحلا ىسوملا ورح لاقو

 موسرلا تامالع فرعت م ا

 ليخ ماَصَمو لماح كّربَمو

 :تلاقف ًةلذاع كّئلذع نإف

 يسفن نإ كمولت الأ :تلقف

 سود اقل تدهش نإ كلاف

 دعسو بعك بدنب ناوأ

 أحادًر تعمج دقو سود لإ

 يثراح َضيبأ لك ردوُغو

 يحنت َيرْصَّلا حئافص نأك

 ىعرص نيب ةوضح طاطشب مهو

 يراس ريغ مكنم ءارقش ىلع

 :سود عم ناكو ةوضح موي

 ملقلا ةمطاف عبر نێفُمو

 ميلثلا ضوخحلاك ءارحصلا ىدل

 مومهلا ىلع كنعُت مل و ةتعضأ

 “"ميمَكاب ذوَحُثس ال اهارأ

 يمولت ل ةولضَح موي ركشيو

 ميمّصلاو ركشي دنع ركشيب

 موحّصلاك قربت ضيبلا اهيلع

 ميظع اه نيدعاسلا ليوط

 “)ءيضُه ءاب قالفأ ىلع

 "يلك نزَش ىلع قفترمو

 ةرقش نب رطمتملا لاقف .ةوضحب مهعم دهشت ملف ،ثراحلا عفادت رمنلا تناكو

 :أ رعش يثراحلا

 مكنيب ناٹدُع نب سود انلتقتأ

 و

 مك وب أ ٥ دلب م ان اب أ تللف

 قماورلا ءاسنلا لاق امك مهفو

_ 

 ة وضصح م وي ي رصنب تماق و

 )٩١() ق ر اب .

 .هريغ لاق :(ج) يقو اضيأ لاقو :(أ) فو «(ب) يف همسا درو اذك )٨١(
 .رشلا عوقو نم اهب ذوعتي يلا مئامتلا :ميمتلا )٨٨(

 .ذيبنلل ءاعو كلذك يهو عرقلا :ءابدلا )٨٩(

 .ضرألا نم ظيلغلا :نزشلا )٩٠(

 .(ب) ق وهو (ج) و (أ) ف طقاس تيبلا اذه )٩١(
 - ٨٢٨



 . ا١")ةوضح موي اذهف

 رماع نب هللا دبع نب فيرطغلا ثراحلا يب نم يثراحلا ميغم نب ساور نبا لاقو

 (٣ . 4 . . و 7ٍ ر َ . .

 : "نارهز نب رصن نب نامهد نب بعص نب رشبم نب ركشي نب ركب نب فيرطفلا
 امُكت لإ دزألا تالَحف تبأ

 اننإو نومعنملا نحنل الإ

 انإو ام يلا يطع الإو

 هَرقَتسُم نع ماما ليزي برضب

 انطسو دجلا ةيار يمحنل الإو

 مراكلاب مُهالوُأ تقبس امك

 ثارحملا رايخ تداس ةموثرج

 إاظ َسوشأ لك نم هذُخأَل

 “١مكاَلا ضاخلا غازيإك نعطو

 "“١مراوصلا حافّصلاب اهيدل وُسرنو

 "١كجامملا برض تلل تارمغ ىلل الحلا لزنلا عراف يف انتكَمو

 مئاوقلاب انامأ تيح اذإ اهلحو رومألا دقع انماكحإب ءا 3ً م 1 . . _ 4 ً ٠.

 ِ , آ 5
 مث اقو دح نب هنم ع زعزن

 "",عان فيصلا هب ىأ لظنح ىرن

 ره ًُه اذإ ناع لكب
 . س ء . ء

 لك انئمطم تسل كلذلو ،اهيلع تفقو يلا ناظملا يف ةوضح موي ربخ ىلع فقأ م )٩٢)

 .رعشلا تايبأ نم هربخ يف دروام طبض ةحص لإ نانئمطالا

 اه ةقالع الو ،دزألاب رخفلا ف يهو ةوضح موي ركذ دعب لوصألا يف ةديصقلا هذه تدرو )٩٣(

 .فنصملا باتك ي درر اع لالخإلا مدعل اهتبثأف ،هوضح مويب

 .محللا ةزتتكملا :مكاعملا .ةفلخ امقدحاو لماوحلا قونلا :ضاخملا .اهوبب ةقانلا عفد :غازيإلا )٩٤(

 .ضيرعلا فيسلا :ةحيفص ج حافصلا .مدقنو تبثن :وسرن )٩٥(

 .ننسلا (ب) يقو (أا) يف اذك .لزانملا :لزنلا )٩٦(

 )٩٧) هتراطأ :هورذت بارتلا حيرلا تارذ نم ،رياطتام :ىرلا .

٨٢٩ 

 



 رضاحو داب لك يف انل راسو

 انْيَس نبلا لهلا نع اناغ

 انفويس ودعلا حاورأ قلط

 انرمأ ةفلح سأبلا موي عمجو

 انبرضب فوفصلا نارقأ عطقنو

 مُمَعُم سيئر نم انيف وه مكو

 انوناَع لحت

 اهفارتعا لبق تاجاحلا فرتعنو

 ةشيب فانكأب

 ىرُىل فسَع اطخلا تاقيقد ضوغن

 ةليسأ دودخ نم اقدص نلباقي

 ةفونَت لك لوُغ اوضاخ موقلا اذإ
 ىجولا اهسم ولو اهيداوه تمر

 هقْبَسب تبهذ دق ناهر مويو
ًّ 

 .ركذ انل راس دارأ :انل راسو )٩٨(

 .انلاجعتسا :انثاثحتسا )٩٩(

 .سرادلاو ملظملا :مساطلا )١٠٠(

 "اوسا وملا رقتسم يي انل راسو

 "معطلاب انثاثحتساو دمحلا لا
 مغار مْشَر نم ناكام ىلع أراهج
 مئاظعلا رومألا يف ىتثتن الو

 مجاوملا دوسألا مادقإ مدقنو

 مقافتلا لئاملا عدَّصل بوؤَر

 مجاعألا روصق انومآش يمريو

 ؤا"`”ساط ربغأ لك اهيف عطقنو

 ""مئازحلا رفص موقلا ليخ نعزاني

 ؤ:"مطارخلا قاقد يحلألا ةقد

 6“"مزامرلاب افوغ يمرت قرخلا نم

 مثاج ليللا نم سودرُك َلك ىلع
, 

 . أل

 يج وع ل ١ قبسب اسالخ

 ١٠٤) مخ الل ا

 .اليل ريسلا :ىرسلا .ىده ريغ ىلع ريسلا :فسعلا )١٠١(

 .اهعضاوم نع ةجراخلا :ةقلدملاو ،مفلا اطئاح :نايحللا :يحلألا ةقلدم )١٠٢(

 .ةديعبلا ضرألا :قرخلا .رفقلا ضرألا :ةفونتلا .ةديعبلا ضرألا :لوغلا )١٠٣(

 ،لوصألا يف اذك :مخالحلا .قباس سرف وهو جوعأ ىلإ ةبسن :يجوعألا .زاهتنا :اسالخ )١٠٤(

 .ميظعلا ميسجلا :مجيلخلاو مجلخلاو ،مجالخلا :اهلعلو .ةغللا تامجعم يف ظفللا اذهف ركذ الو

 .(ناسللا)

- ٨٢٣٠ 



 ىصحلاب نخّضري نربدأ اذإ أطابس

 اهدودحب توتسا قبسلا ةياغ اذإ

 ةقيقد ديأب اسمش اهنلوانت

 :اضيأ لئاقلا وهو .ليوط رعش يف
 أ رشعم نيحلا ريخ اب انمقأ

 حدام قدص ايف ينع ركشي ب

 . ه. _ . ١
 اهروجح سندت م تانصخ يب

 مسانلا فعُر نلبقأ اذإ الا وط

 "“"مزاهللاب اتاياغ نع نعفادت

 مدالَص رودص يف يوأت يرجلا نم

 و

 رماعل ايعرو ايقس رماع يب

 رعاش رشن ايو حودمم بيط ايو

 رئابلا كولملا ءانبأو موصو

 .نيدخلا ىلعأ نم نينذألا تحت ام :ةمزل ج مزاهللا )١٠٥(

- ٨٢٣١ 





 سرهفلا

 ةينأرقلا تايالا سرهف
 ثيدحلا سرهف
 نادلبلاو عقاوملاو نكامألا سرهف
 لئابقلا سرهف
 مالعألا سرهف

٨٢٣٣ 

٨٢٣٤ 

٨٣٩ 

٨٤١ 

٨٥٢ 

٨٧٦





 ةينآرقلا تايآلا سرهف
 ةحفصلا ثيدحلا

 ٤ .... ...... ١١٧٣ ةيالا ۔ميهاربإ ةروس

 ٩ .... ١٤٠ ةيالا ،ميهاربإ ةروس

 ط ٩٦ ةيالا ۔ نارمع لآ ةروس
 ١٣ ...... ٥٥٧ ةيالا بازحألا ةروس

 ٩٧ ......يا ١٩ ةيآلا ، بازحألا ةروس
 ١٥ ٢9 ةيآلا فاتحألا ةروس
 ٢١ ٧١ ةيآلا فاقحألا ةروس
 ٨٩ ...........ي. .يي .............. ٢٣ ةيالا ۔فاتحألا ةروس

 ٦٢٤، ٢٥ ٨٨ ناتيآلا ،فاتحألا ةروس
 ١١ ...... ٢٢ ةيالا ۔ءارسإلا ةروس

 ١٩ ... ٢٣ ةيآلا فارعألا ةروس

 ٢١ ٣٣ ةيآلا ،فارعألا ةروس
 ٢٤ ل ٢٢ ةيآلا ، فارعألا ةروس
 ٢٣ .... ٢٨ ةيآلا ، فارعألا ةروس

 ٢٤ .. ٢٦ ةيآلا ، فارعألا ةروس

 ٢٧ ...... ٨١ ةيآلا ، فارعألا ةروس

 ٧٢٣ ٩٦ ةيآلا ، فارعألا ةروس
 0٧١٦ ٩٥ ......ل ٧٤ ةيآلا ، فارعألا ةروس
 ٢٤ ............يي ٢١ و ٢٠ ناتيآلا ©فارعألا ةروس
 ١٢ ، ١٥ .......... ...... ١٤٤ ءايبنألا ةروس

 ٣١ .. ٢٢ ةيالا ،ءايبنألا هروس

٩٨ ةيألا ،ءايبنألا ةروس



 ٧٣٥ ىلوألا ةيآلا .ناسنإلا ةروس
 ٥٧٢٢٨١٠٦ ل ١٣٩ ةيآلا ،ماعنألا ةروس
 ٤ ٧٠ ٥ةيآلا ،ماعنالا ةروس
 ٢٣٨ ٨۔٧۔٦۔٥۔٤ تايآلا ،جوربلا ةروس
 ٢٣ اهدعب امو٥٣ ةيالا ،ةرقبلا ةروس
 ٣٦ ٢٦ ةيالا ،ةرقبلا ةروس
 ٣٧ ٢٨ ةيالا ،ةرقبلا ةروس
 ٤ ٢٢ ةيالا ،دلبلا ةروس
 ٣٣ ٣٥٣ ةيالا ةبوتلا ةروس
 ١٤، ١٥ . ٥٨٣ ناتيالا ةبوتلا ةروس
 ٦ ٩٠ ةيالا ةقاحلا ةروس
 ٧ ٨٨ ةيالا ،ةقاحلا ةروس
 ٢٦ ٢٩ ةيآلا جحلا ةروس
 ٢٧ ٣٠ ةيالا ۔جحلا ةروس
 ٢٧ ١٢١ ةيألا رجحلا ةروس
 ٨٠ ٧٣ ٥٩ ةيالا رجحلا ةروس
 ١٣ ٠٠ ١٠٢١ ةيالا تارجحلا ةروس
 ١٥ ١٢ ةيالا ،نمحرلا ةروس
 ٢٣، ٢٤ . ١١٣ ناتيآلا ،دعرلا ةروس
 ٠٠ ٩ةيالا ةدجسلا ةروس
 ر ٢٢ةيالا ۔ةدجسلا ةروس
 ٢٧ 2.11 ٦٢٨٧ ةيالا ۔ةدجسلا ةروس
 ١٢٨ _ ١٣٥ .. ٨٤ تايالا ،ءارعشلا ةروس

 تايآلا ۔عارعشلا ةروس ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ....... { ٧١

 ٨٤ ل ١٣٦ ةيآلا ،ءارعشلا ةروس
 ١٤٦ .. ٧٣ ٩٥ ةيآلا ،ءارعشلا ةروس
١٥٥ . ٩٦ ةيآلا ،ءارعشلا ةروس



 ٧٧ ٥٩ ةيآلا .تافاصلا ةروس

 ٠ ٥٩٥ ...... ةيالا ،تايداعلا ةروس
 آ ..... ٤ و ٣ ناتيآلا ،ةيشاغلا ةروس
 ٢٦ .. ٣٦٣٧ ةيالا ،حتفلا ةروس
 ٩٠ ......ا ٦، ٧، ٨ تايالا ،رجفلا ةروس

 ٩ . ٧٣ ٩٥ ٣٢١ ةيآلا رجفلا ةروس
 ٣٨ .. ١٢٩ ٤٠ ١٨٧ ١٨٩ ةيآلا ،ناقرفلا ةروس

 ٥ ... ...... ٢٤٥ و٤ و٣ تايآلا ،ليفلا ةروس

 ٢٠ ٩٠ ةيالا .رمقلا ةروس
 ١٢ ............................. ٥٢٣ ٥٤ و ١١ ناتيآلا .رمقلا ةروس

 ... ١٤ و ١٣ ناتيالا .رمقلا ةروس
 ١١ .... ٣٢٥ ةيآلا ،ةمايقلا ةروس
 ٤٢ ...... ...... ٧٧٤ ۔ ٣٤ تايالا فهكلا ةروس

 ٧٢٩ .....ا ٧١ ةيآلا ،فهكلا ةروس
 ٧٣ ٧٣٦ ةيآلا ،فهكلا ةروس
 ٧٩ ٥١٧٩ ةيالا فهكلا ةروس
 ٢٧ ٥٧٢ ةيآلا ،نونمؤملا ةروس
 ٢٧ _ ٢٨ ...... ٣٦ ناتيالا ،ةدئاملا ةروس
 ٣١ ....................................... ٣٦ ةيآلا ،ةدئاملا ةروس

 ١٠١٧ ... ٥٧٢ ةيآلا ةدئاملا ةروس
 ١ ٤ ٧٠ ةيآلا دسملا ةروس
 ١٠٤ ء ١٣ . ١٠٣ ةيالا .جراعملا ةروس
 ٣٠ ٣٢ ١١ تايالا ،تاعزانلا ةروس
 ٢٤ ٦١٧ ةيآلا ،أبنلا ةروس
 ٥٠، ٥١ ............................ ٠ ٧٢٣٤٧ ناتيآلا ،مجنلا ةروس

 ٣٢ .. ٢١١ ةيألا لمنلا ةروس

١٥ ٢٨٨ ةيآلا ،أبس ةروس



 ١٦ ةيآلا ۔أبس ةروس
 ١٩ 1 أبس ةروس

 ١ ١ ةبالا نم أبس ةروس

 ٨٨. ةيالا .ص ةروس

 ١١٧ _ ١١٩ ةيالا فط ةروس

 ٢ ١ 4 ةيالا فط ةروس

 ١ ةيالا ، سبع ةروس

 ٣٢ ةيالا ، رفاغ ةروس

 ٢١ ةيألا ۔حون ةروس

 ٦و ٥ ةيالا ،حون ةروس
 ٧ ٢ و ٢٦ ناتيالا ،ظحون ةروس

 ٣٨ ٣٩ ناتيالا دوه ةروس

 ٣٧ ةيآلا ،دوه ةروس
 ٠٨ ٤ ةيالا دوه ةروس

 ٤٢ ةيآلا ،دوه ةروس
 ٢٣ ٤ ةيالا دوه ةروس

 ٤ ٤ ةيالا ،دوه ةروس

 ٦٦ ةيالا دوه ةروس

 ٦٥ ةيالا ،دوه ةروس

 ٧ ةيالا دوه ةروس

 ٥٤ و ٥٢٣ ناتيآلا ،دوه ةروس

 -ج 22
٥٢ 

٥٤ 

٥ ٩ 

٩٨ 

٠ ١ 

٨٤



 ٢٨ ةيالا دعبو ٣٠‘0 ظ ةدئاملا ةروس

 ٠.٣ ١ ةبالا ةدئاملا ةروس

٨٣٨



 ةيوبنلا ثيداحألا سرهف

 ٤٥7٢ .............. ةنجلا يف ذاعم نب دعس ليدانَمل ؟اذه نم نوبجعتأ
 ٤٣٠ هومركأف موق ميرك مكاتأ اذإ
 0٠٢ ميرك مكاتأ اذإ
 ٨٦ ليعامسإ ينب اي اومراأ
 ٥١٤ نوميخيال دزالا
 ٥٤ تومرضحو دزألا يف ةنامالا
 ١١ دحألا موي قلخلا أدب هللا نا
 ٢٣ منأ هللا قلخ هيف لالخ سمخ ةعمجلا يف نإ
 ٦٢٣ كتاوَعلا نبا انأ
 ٥١٥ . ناميإلا ىحرو نامي ناميإلا
 ٦٧٩ ......... نجحيب رجحلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملتسا
 ١١٦ مكباسنأ نم اوملعت
 ٢٧ ةعمُجلا موي مدآ هللا قلخ
 ١٠١ ةبرتلا هللا قلخ
 ٢٧ . سمشلا تعلط موي ريخ

 ٩٧ ...... راتلا يف ةبئنصث رجي َيَحْل نب ورمع تيأر
 ٦٨ شبحلا وبأ ماحو “برعلا وبأ ماس
 ٢٣٧ ل مدأ قلخ هيف .ةعمجلا موي مايألا ديس
 ٥0 ................. ةنيفسلا يف حون بكر بجر نم موي لوأ يف

 ٢٧ مدأ هللا قلخ هيف
 ٦٢٢٣٠ رثك الو رمث يف عطق
 (٤٣ الإ هثيأ رف يل فصأو نم لك
 ٥٠ يبصلا مأ محرل حوث موق نم ادحأ هللا محر ول

٨٣٩



 ل دزالاب ابحرم
 , دزألا موقلا معن
 .................... عل بس نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنللا ىهن

٨٤4



 نادلبلاو عقاوملاو نكامألا سرهف
 نابأ ٢٩

 زيوربأ ٧ ٣١

 ٧٨ 4 ىر بأ

 دايجأ ٢٢٤

 ندرألا ٤٧٨
 ةينيمرأ 0١٧٦ ٦٨٤
 راهذيفسألا ٣٥٥

 ناهبصأ ٣٥٢، ٦٣٨
 ناهفصأ ١٧٠

 رابنألا ٢.٢٣ ٣٩٤
 سلدنألا 0١١٣ ١٢٥، 60١٢٦

٣٨٥. ٤٥٨ 

 زاوهألا ١٢٠، ٣٦١ 0١٢٧ة،
٧٩٥ 7٩ 

 لاوأ ١٧٦
 ةتئألا ٧٩، ١٧٧س ٢٥١

 ناجيبرذأ ١٧٦ ٢٠٣،
٢٠٤ ٢١٦ ٢٥٠ 

 ةّيردنكسللا ١٦٢٦ ١٣٧
 رخطصل ٢٥١ ٦٣٨ ٧٣١،

٧٨٥ 

 ةيقيرفا ٤٥٨٦٥

 ةيردنكسالا ٢٨٠

   مزلقلا رحب ٠ ٨
٨٤١ 

 ذ ١٨ . ٧١، ٧٥ نيرحبلا
 ۔٨٢١ ٧٧ ٧٩ ٩١ ١١١

١٦٠ 

 ٠ ٦۔

."٩ 

.٧٢٧ 

.٧٥٨ 

 ةرصبلا

٩ 

.١٦ 

٢٧٦ 

.٣٥٢ 

٢٣٧١ 

٦٥ 

.٢ . ٥ 

٦٢٨ 

1 

 ٤٢ ٦۔

٦٥٧ 

٧٨٣ 

٧٤ 

 ٦آ0٦۔
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٧١ 4 

.٧٩ 

.١٧٦ 

 ٢٥ ۔“

 ٧١۔

.٧٦٠ 

٧٦١ ٧٧٦ 

٨١ 

.١٦٤ 

٢٧٧ 

٣٥٤ 

٧ 

.٨٧ 

.٥٦ 

 ٩۔

.٦٣٤ 

.٦٩ 

٦٦٠4 

٧٨٤ 

٧٥ 

 ٦۔

٣٠٢ 

.٣٥٥ 

.٣٤ 

٨٨ 

 ذ

"٣٠ 

.٦٣٨ 

 ٥٠4 ۔“

.٧٧٣ 

.٧٩ 

٧٦ 

.١٧٧ 

٢٧ "٦ 

.٧٥ 

.٧٥٧ 

 ١١ ٢٦ ٦٨۔

 ٦۔ ٠٦.

٢٦٨ 

 ٣٢٨ ۔

٣٦١ 

.٤٦ 

.٩ 

 ٧ا٢“۔

٦٢٣١ 

.٦٤٠ 

.٦٥٥ 

٧٨١ 

١ ٧٩ 

٧7٩ 

٨٢٧ ٦٨٤ ٧١١. ٧٦١ 

 ١٧٦ بيرجلا نطب
دادغب ١٧ ٣٨٣. ٥٠٧.



٦٥٢٣. ٧٦١ 

 ةقب ٧٩٩
 ٣٨١ نيبوش مارهب

 الهب ٧٤٥. ٧٦٧

 ١٢٨ مارحلا تيبلا
 ۔١٢ ١١ سدقملا تدرب

٧٢٣١ 

 توريب ٨١٠ ٢٧٧

 ةشيب ٢٨٨
 ةنونيب ١٧٧

 ٧٣٤ توه رب

 ةكب ٥٧٦

 ىرصب ٥٣١، ٦٩٨، ٦٩٩
 بيولا ١ ٣٤

 ماؤت ٦٢١

 ةلابت ١٧٦
 كوبت ٥٤٢

 نيملغتلا ١٧٦

 ٦٨٦ خ وشت

 فوتت ٧٤٦. ٧٤٧۔، ٦٤٧،
٧٩ ٧٥٢٣ ٧٥٧ 

 ةماهت ٧٨۔، ٧٩، ٨١٠، ٨١،
 ۔ ١٧٦ ١٧٦. ٢٤٣. ٢٤٤.

٥٩ ٧٠٨ ٧١٧ ٨٢٥ 

 جوت ١٥٨ ٦٢٨ ٦٢٩۔

٧٩٨ 

   تلا ٢١٧

 رتنش ٣٦١ ٣٧٤۔ ٤٨٣
 ةيباجلا ١١

 ةريزج = كساج القتسم٦٢٦،

٧٣٧ ٧٩٨ 

 ٣٠١ اجأ لبج

 ٣٥٥ ، ٣٥٨ ياربا لبج

 ١٧٦ ةيقرلا لبج
 ٧٠٨ ةارتسلا لبج

 ٧٤٢ ٧٤٤ نصغلا لبج

 ٧٤٥ لاقنملا لبج

 ٧٣٢ دمحلا لبج

 ٧٠٩ قراب لبج
 ٢٨٩ ىملس لبج

 ةفحجلا ٧٠، ٨١ ١٢١

 ناجرج ٣٥٢ ٦٣٨

 ةريزجلا ٤٧٢، ٨١٧ ٥، ٥٩٨

 رمع نبا ةريزج ٢٩
 ةبرعلا ةريزج ٦٩،‘ ٧٧۔،

.٧٨، ٧٩ ٨٧٠ ٨١‘ ١٧٦ 

٢٦٢١ ٢٨٨ ٣٠٢ 

 ةريزج بركاوان٦٢٦، ٦٥٠،

٧٩٨ 

 ٨٦٢ ىرطقس ةريزج

 ١٧٦ رافُش ةريزج

 ٧٩٨ زومر ةريزج
 ةبقعلا ةرمج ٢ ٧٠

٢٩ ي دوجلا



 رثَجلا ٤ ٣٩

 ماذج ٤٧٥ ‘\٤٦٩

 راغرُج ٦٢٦ ، ٧٩٨
 ةشبحلا ١٦٤ ١٢٦. ٠ ١٥۔،

٩ . ٢. ٢٤١. ٢٢٣ 

.٢٥ ٢٦ ٢٤٧ ٢٤٩ 

 ٢٥١۔ذ ٢٥٦ذ ٣٧٨ ٥١١.

٧٩٢٣ 

 ىتح ٤٤٢
 زاجحلا ٢١ ۔ ٧٢، ٧٥ ٧٧.

.٧٨ ٧٩ ٩٤. ١.٥. ١١٠ 

."٧ ٢٦٢٣ ٢٩ ١٦ 

.5.٥١٧ ٥٢٧ ٥٣٣ ٤١ 

 ٥٧4 ٦٢١ ٦٣٠۔

 ٦٦٦ ة ٦٧٨ ٦٨٤ ٦٨٥۔

٧. ٧٤٤ ٨٧٠٢٧٦٢٣2٤ 

 ةيبيدحلا ٦١٨
 ءاسح ٧٤٥

 نامير نصح ١٩٥
 تومرضح ٧١۔، ٧٧ ٧٨.

 ١٣٠ ة ١٨٩. ١٩٠

 [ ١ ا ٢٦٧ ٧٦٨ ء۔

.٢٧٧٢٧ ٢٩٠ ٣٥٢ . 

 ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٨ذ ٣٥٩.

.٣٦ ٣٦٣ ٤٢٦ ٤٢٧4 

.٢٣. ٤٤٣ . ٥٥. ٧٠٨ 

٧١٧   

 نصح ٢٨٩

 صمح ٨4 ٣٠٣ ٣٣

 حوران٣٤٠، ٥٢٤، ٦٩٩
 الحيرة١٧١٧،‘ ١٧٨‘، 6٢٢١
‘٢٥٨ ٢٧٠ ٢٧١ ٤ ٢٧ 

.٠.٦ ٣١٧ ٣٢٨ ٣٤٢٠ 

.٣٤١ ٣٤٢ ٣٩٤. ٤٦١ 

 ٤. ٥۔ ٥٢٩٩ ٥.٣ .ذ ٥٣١.

.٦٦ ٦٩٩ ٧٠ ٧٣٧ 

٩ ٨١٣ 

 ةَرَحلا ٤ ٣١
 ءارج ٢٩

 ناسارخ ٧٥، ١٢٥، 6١٢٧

.٢٣ ١٩٩٢١. ٢٨٠٢ ٢٢١٤ 

.٢٢١ ٣٣٩ ٣٦٣ ٣٢٧٤ 

 ٥ع ٦٩ ٦٣١ ٦٤٠.

 ٦٤٣ ٦٤٥. ٦٤٦ ٦٤٧۔

.٦٤٨ ٦٥٠. ٦٥٣ ٧٧٦ 

٧٨٢ 

 طخلا ١٧٦

 تشهايخ ٣٥٥

 ربيخ ١٧٦
 نارزيخلا ٧٨٣

 ةبيرلا ٣٦١۔ ٤٨٧،
٤٩٧ ٦٢٨ 

 ابد ٦١٣ ٦ ٧٧.

ء ٨٠٠ ٧٦٥



 ةلجد ٢٦۔

٣٤٧ ٦٤٩ 

 قشمد ١ ٨٠ ٥٢٦.

.٥٢٨٨ ٦١٧ ٧٠٠ 

٧١ . 

 كلهد ٧٩

 ٣٥٩ نيد رمهد

 8٢٥٧ ٤٩٢ مجامجلا ريد

 ٥٠٢٣ دنه ريد

 دنوانيد ٣٥٢

 د رجتسد ٧٦٤ ٧٦٥

 ناسيم ٧٩٥

 ةمود الجندل١ ٤٥ ٤٥٢

 هليثلا ٦٥١

 بئانذلا ١٧٦

 ٤٩٢ نارعج وذ

 ٤٩٢ نادَح وذ

 لمرلا ٧٦٠

 نامذر ٦٨٩

 قاتسر ٣٥٥، ٧٤٦. ٧٨١
 دمحلا قاتسأر ٤٤١

 الرئ٣٥٢، ٤٣٤ . ٦٧٨.

١ ٧٦ 

 مزمز ٥٧٢٣. ٥٧٥

 ناتسدنوز ٤٧٣

 ابس .٠ ٢٧

 ٠ ٢٧ جوجأمو جوجأي دس

.٩ ٣٠٢ 

  
٨٤٤ 

 تولس ٧٤٦

 لئامس ٢٩٩

 ةيروس ١١٤
 ٨٠ ندرألا قوس
 ٥ 'رحيثلا قوس
 ٥ رّكَشُملا قوس
 ٥ ابد قوس

 ٥ ةموذ قوس
 راحص قوس ٥ { ٦

 ظاكع فوس ٥ . ٧٦۔ ١٧٤

 سيحان٣٥٥
 سقوان٦٢٩

 ناتسجس ٣٤ ٤۔ ٦٣٠

 فاريس ٧٦١
 ءانيس ٢٨

 ٥٢ ه ريدسلا

 مالتىلا ٧٨٣

 .؟ داوسلا ٥٢٤٥ ذ٧١٠

 الستودان١١٧، ٢٣٩، ٢٤٥
 سوسلا ٦٨ ١٢٠،

٧. ٥ 

 دنسلا ٢٧ ١

 دنسلا 0٦٨

٧٨٥ 

 ة ٧٢٣ ٧٥٧٤ ماشلا

 ٧٧. ٧٨‘ة ٨٠. ٨١‘ذ ٩٤.

 ٥ ١١٢١٠. ٢٢١

ء۔ ١٩٢ ٨٢١٠٢



 .ة ٦ ١٤٨٤٤

.١٥. ١٥٤ ., ١٥٥4 

.٩ 

 ٩۔

 ١٧٨ ٢٢٢ ٢٣٢ ٤٢١ ٢۔

:٢٧٥. ٢٦٦ ٢٧٢٣ ٢٧٧٤ 

.٢٧٧ ٣٢٨ ٣٤٠. ٣٥٢٣ 

.٣٥٥. ٣٨٦ 

.١٤. ٤٣٢١ 

.٥ ٥٣ 

.٨٩ 

.٥٥ ٥١٦ 

.٥١ ٢٨ ٥، ٥٦١١ 

 ٥٢٣ ٥٢٥. 0٢٦۔

 ٦هم ٥٢٨. ٥٣٢٣.

.٥٨٨ ٥٩٨. ٦٤٩ 

 ٦٥٢٣ ٦٥٤. ٥٥"٦۔

 ٦٥٧ ٦٥٨. ٦٥٩ ة

.٦ ٦٨ ٩ 

.٧٠١ . ٧.٥. ٧٠٧ 

.٧١ ٧٣٧. ٧٧٣ . 

٩ ٧٦١ 

٣٥٤ 
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.٤٣٨ 

 ٦٦‘۔

٤ ٩. 

 ٢٠،۔١٠٦ ةلبج بعش
 ٣ ٦.٠٤ ٦٠٦۔

٩... ٦١٠. ٦١٢ 

.٣٤ 

٣٣ 

.٤٥٤ 

٩١ 

..- 

.٥١١ 

 ٢٧ ،ت

.٩ 

 ٥٢ "٦۔

.٦٥٦ 

٦٨٨ 

٠ ٧٠ 

.٠٩ 

.٤ًَ} ٧٧ 

. ٦ 
٠٦   

 راق يذ ءارحص ١٦٩

 ءاعنص ١٧. ٠ ١٥.

.٢٣ ١. ٣٣٦ . ٧٤٢ ٣٨٧ 

٩ ٨١٦ ٧٤٢ 

 راوص ٠.٧ ٧

 نيصلا ١١٧ ١٢٧، 6٢٦١٧
 ٢٢١س٢٢٢

 ايبص ٣٠٢
 راحص ٢٩٩، ٧٢٢۔ ٧١٩،
.٧٤٤. ٧٥٧ ٧٥٨. ٧٦١ 

٧٦٤ ٧٦٥ ٧٨١ 

 افصلا ٥٧١، ٥٧٣

 دثصلا ٢١٦
 ةيرض ١٧٦

 تكظَض ٧٢٧

 فئاطلا ٣ ١. 959

.٢٤. ٢١٩. ٤٢٩ 

٥٠ ٧١٠4 

 ناتسربط ٣٥٦٢

 ةجنط ٧ا٢٠، ٥٠٧

 فيرط ١٧٦

 نارهظلا ٧٨ . ٥٧٠

 ظريب٢٩٣
 داع ٢٨٩

 العراق٧٤، ٧٨، ١٠٩، ٨٠،

.٧ ١٣١ ١٥٤ ١٥٦



.٩٧ 

٢٧٢١ 

.٢٧٥ 

٢٩١ 

6 ٢ ٠ ٣ 

٤٥٤ 

٤ 

.٥٢٤ 

٦٠٠ 

٩ 

.٦٦ 

.٢٣ ٦٥ 

٦٦٠ 

٠. ٧١ 

٧٧ 4 

 ٠٢٣۔

 ٢٧٨٢٢ ۔

٢٧٧ 

٤٧٢ 

 ٩۔۔

 ۔

 ٢. ٥۔

.٥٣١ 

٦٢٨ 

٦٠ 

.٦ 

 ٥٤ ٦۔

٦٦ 

 ٧٦۔

٧٧١ 

.٢٤ 

.٢٥١ 

.٢٠ 

.٣٥٤ 

.٤٣١ 

٩ 

.٥.٣ 

.٥٧ , 

٦٣٠4 

 ٢٣ .۔`“

.٦٥٠ 

.٦٥٦ 

.٦٩٨ 

 ٦۔ء

.٢٧٤ 

.٢٧٨٦ 

.٣٢٨ 

.٤٣٤ 

٩٨ 

 ٥. ۔ےت

.٥٨ 

٦٣٢ 

 ٤٤ ٦1۔.

.٦٥١ 

 ٧ ٦٥۔

٧ ٠ ٧ 

.٧٣٢ ٧٦٩ 

.٧٣ 

٧٤ ٧٥ ٧٩٨ 

 ندع ٢٦،‘ ٧٧،‘ ٧٨، ٧٩۔

٢٤٨ ٢٦٨ 

 تافرع ٢٨

 بيبسع ٤١٨

 ريقعلا ١٧٦
 نامع ٥ ٦٩ ٧١ ٧٥.

٧٩ 

.١٧٧٣ 

 ٦ ١٦۔ ١٦٠4.

.١٧٧ ١١١ 

 ۔ ٧٨٨

١٦٢ 

 ٦۔

 ٢٦٨۔ ٢٧٧ ٢٩٥ ٢٩٨.

   ٣٠٠. ٣٠١ ٣٠٢۔

.٢٣ ٤٢٩. ٤٤١. ٤٤٢ 

.٦ ٥٩. ٤٧٣. ٥١٦ 

 ٥١٧ ٥٧٠ ٥٩ ٦١٣۔

.٦٤ ٦٢١ ٦٢٢٣ ٦٢٥ 

.٦. ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ 

.٦٣١ ٦٣٥ ٦٤٧ ٦٥٠ 

 ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٩. .٦٦.٠۔

٥ ٦٨٥ ٦٨٦،‘ ٦٩٨ 

 آ ٧٧٥٨ ٧٧٦‘ ٧٧٨۔

.٧٨٢٣ ٧٨٤ ٧٩٤. ٧٩٧ 

 ٧٨ ٧٩ ٨٧٠٠ ٨٧٠١۔

.٨.٢ ٨٠٥‘ ٧٠٧ ٧٠٨ 

.٧٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣4 

 ٧٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧۔

.٧٨ ٧٢٢ ٧٢٢٣ ٧٢٤ 

.٧٥ ٧٢٦. ٧٢٧ ٧٢٨ 

.٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ 

 ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٧ ٤١ ٧۔

٧٤٤. ٧٤٥ ٧٤٦. ٧٤٧ 

 ٧٥١۔ ٧٥٩. ٧٥٧ ٧٦٠.

 ء ٧٦٢٣ ٧٦٣ ٧٦٤.

 ٥ ذ ٧٦٧

 ريو ٦٩٨
 نادمغ ٢٤٩، ٢٥٠ ٢٥١

 فارس١٧٦، ٢٢١ ٢٢٢۔
.٦٥١ ٢٦٠ ٣٦٢٣ ٣٢٩٤



 ٤٨ ٦٢٢ ٦٢٥ ٢٦“؛‘

٨ ٦٣٣ ٦٨٦ ٧٠٦ 

٧٨ ٧١٧ ٧١٨ ٧٢٢ 

.٧٢٤ ٧٢٣١ ٧٣٧ ٧٣٨ 

 ٤ک٧۔ ٧٥٩۔ ٧١٦ ٧٦٢۔،

٧٥ ٧٨٣ ٧٩٨ ٨٠٥ 

٦ ٨١٩ ٨١٨ ٨١١٣ 

٨٦ ٨٢١ 4 

 \۔ ٠ ٨ . ١٢٧ ٧٢٠٧ نيطسلف

 ٦ءعڵ ٦٤٩. ٧٩٣

 تا رأفلا ٧

 ؟ ٥٠ ٠ ١ ٧ 6 ٦ ١ ٧

.٧٣ 

 ةّيسداتلا ١٧٦، ٣٣٧ ٣٤٠،
 ٣٤١ ٣٢ ٣٥. ٤٦ ٣۔

.٣٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ 

‘٣٥١ ٣٥٢ ٣٦١ ٣٨٠ 
.٥0٣٢٣ ٤٣٨. ٥٠٦ ٠٧ 

٥٢ ٦١٦ ٦١٨. ٦٨٢ 

٨.٠٧ ٨٠٨ 

 ناشاق ٣٥٢

 لماستلا ١ ٣٧

 ةينيطنطسقلا ٥٢٨ ٥٦٣

 ميصقلا ٧٩

 ،رطق ١٧٦ ١٧٧
 ٢٦٨ توسير ةعلق

 دنق ٣٥٥

   فيطقلا ١٧٦
٨٤٧ 

 ءابث , ٥0
 ٣٥٥ ٣٥٨. ٣٦٣ ،١٥٣مُ

 ٣٥١ سمو
 نيرستق ٩ ٨٠

 ءالبرك ٦٥٨
 نامرك ٦ ٣٨ ٦.

.٧٣٢٣ ٧٣٧ ٧٣٨. ٦٨٦ 

 .٤ ٧ ٧٤١ ٤٢ ٧۔

٧٦١ 

 الكعبة٢٢٦،‘ ٢٤٣،‘ ٥١١۔،

.٥٢٧ ٥٧٠. ٥٧١ . ٥٧٢ 

.٥٣. ٥٧٤. ٥٧٥. ٥٧٦ 

٥٨٢٣ 

 ةفوكلا ٦٨،
.١٧٨ ١٩٦ 

.٣١٤ ٣١٥ 

.٣٩. ٣٥٢ 

٣٥٥. ٣٨٢ 

.١١ ٣٥ 

.٦ ٤٦١ ٤٦٨ ٤٧٣ 

.٥0٤ ٤٩٧. ٥٠٦، ١٢٣ 

 ٩٨ ٦٠٠ ٦٢٨ ٦٣٨۔

 ٦٦٦٠ ٦٨١ ٦٨٣۔ء

٧٠ ٧٨ ٧٩٩ 

 تيوكلا ٧٩

 شيك ٧٣٧
 ركس ٣٥٤، ٣٥٥. ٦٦١

.١١٧٤ 

٢٧٧ 

.٣٣٥ 

٣٥٤ 

.٣٤ 

.٤٥ 

٩ 

.٢٥٧ 

٣٢٢٣ 

.٣٥٢٣ 

٣٨٢٣ 

.٤٤٤



 زاوهألا روك ٤٨٧
 برأم ١٩٢، ٥١٩۔، ٢٣ه٥۔،
 ٥٧4 ٦٨٧ ٦٨٨. ٦٩٠۔

.٦٩٢ ٦٩٣. ٦٩٤ 
 ٧٠٧ ٧٠٩. ٧١١۔، ٧١٥

٣٥٢ 
 زجم ٧٤٤، ٧٤٦

 نيهاملا

٧٧ 4 ١ ٧٧ 

٨٠ 

٧٢٢ 

.٢٥٢ 

٢٦٢ 

.٣٥٥ 

٣٦٤ 

٣٢٨٨ 

.٥٢٣ 

٥٤٣ 
.٥٦٢ 

.٥٦٨ 

.2٧٣ 

.٩ 

.٧٤٤ 

 ءارذع جرم ٥١١

 ورم ٣٦٣ ٣٦٤

 ةورملا ٥٧١. ٥٧٣

 رورم ٣٧١

0٩ 

.١١٥ 

٢٣ 

٢٥٧ 

 ٣٢٨۔

. 

٣٧٢ 

.٣٧ 

٨٨ 

.٥٤٨ 

.٥٦٤ 

.٥٧٧ 

.٦١٤ 

٠ ٠ ٨ 

.٧٦٣   
٨٤٨ 

 ةفلدزملا ٦ ٣١

 نوزملا ٦٥٩
 رصم ٧٥. ٨4 ١٢٢١.

 ء ٧ . ١٥٦. ١٩٦. ٢٧٠٧

 ٢٦٢ ٢٦٢٣. .٠ ٢٧ ٢٧٧.

.٣٢٣٥ ٣٥٢٣ ٣٨١. ٤٣٦ 

٦ ٦٧٧ ٦٨٤ 

 خباطملا ٢٢٤

 ناعم ٥٢٤

 برغملا ٢٠٧. 6٢٦١٢
 ٢٧٧ ٥٠٧ ٥١٨ ٦١٦۔

٦٣٨ 

 ةيلضفملا ٣٧١
 ةكم ٥، ٩. ٢٦۔، ٢٨ ٢٨

 ٣٠ ٢٦. ٢٨. ٢٩۔

 ء ٧٤ ٧٨، ٧٩.

 ٨ ٨٤، ٨٥‘ ٨٧ ٩١۔

 ١١٢ ١٣٣. ١٢٢ ١٢٨۔

 ٣٣ ۔ ١٤٩. ١٧٦ ١٩٠.

.٢٢٤ ٢٢٦ ٢٦٢٧ ٢٤٢٣ 

.٦٢٤٤ ٣٤٥ ٢٤٦. ٢٥١ 

.٣٨ ٣٧٣٤٨ ٣٢٣٧٤ ٢٣٨٢ 

.٣٨٤ ٣٨٥. ٤٣٨ . ٤٤٦ 

.٤٥٢ ٤٦٦ ٥١١، ٥٢٧ 

.٥٥ .٥٦٠. ٥٦٥. ., ٥٧4 

.٥٧، ٥٧٢. ٥٧٤‘. ٥٧٥( 

.٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩



.٥٨١، ٥٨٣ ٥٨٩. ٦٠٤ 

 ٦ )٦١٧۔ ٦١٨. ٦٢١۔

 ٦٢ ٦٢٣. ٦٩٦۔ ٦٩٧.

 ٩ ء ٣٧٠٢ ٧٠.

.٧.٤ ٧٠٥ ٧٠٧ ٧٠٩ 

٧٤ ٧٩٢٣ 

 ةيدوعسلا ةكلمملا ٧٩
 ىربكلا رذانم ٦٩

 لصوملا ٢١۔ ١٥٨ ٣٢٠٣.

٦١٣ 

 ىحم ٤٤١
 جحم ٧٨ ٣٨٧

 ذوأرلا ورَم ٦٤٣
 نارهظلا رم 4 ٥٧. ٥٧٤٤

٥٨١ ٧.٥ 

 ةرهم ٦٩
 ةتوم ٥٣٤
 ناركم ٦٦٠

 ناجيبان ٦٢٧

 ١٧٦ نضح ةيحان

 ةدجن ٧٨،‘ ٧٩، ٨٠ ٨١،

٨٣ ١٧٦ ١٧٦ ٢٧٨٩ 

٣٠٥ ٠٩. ٧٠٨ ٧١٠ 

 نارجن ٢٢٢٩٢٢٣٨ ٥٢ذ

٧.9٩ 

 دنواهن ١٠4 ١٦٩ ٣٣٧.

.٣٤ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٥١ .   
٨٤٩ 

٣٥١ ٨١٩ 

 ٦٤٧ ۔٤١٢ خلب رهن
 ٦١٧ ىدرب رهن
 ٦١٢٩ ىريت رهن
 ١٧٧ دادثيس رهن

 لينلا 0٨٠ ١٢٦
 ىوزن ٧٤٦ ۔ ٧٥٧ .٠ ٧٨

 باجره ٢٨٨
 زمره ٧٢٣٧

 زومره ٦٢٦، ٧٦١
 دنهلا ٦۔ ٢٩ ٣١. ٣٢.

 ٢٣ ٣٤ . ٦٨. ٧ا١١۔

 ١٢٥. ١٢٦. ١٢٧. ١٩٢١۔

.٦.٢ ٢٠٢٣ ٢١٣ ٣٢٠٤ 

٧١١ 

 نزاوه ١٩

 تيه ٥٧٢
 رجه ٧٧ ١

 ناذمه ٣٥٢

 نادمه ١٥٣، ٦ ٢٧٧.

٣٨٧ ٧٠٧ 

 ٤٠٩ بيرجلا يداو
 ٧٩ ةمرلا يداو

 0٧٧ ٩٤، ٩٥ ىرلا يداو

 ١٧٦ تادراو

 طساو ١٧٤، ٥٠٢، ٦٤٨،
٩ ٦٥٥ ٧.٢



 ٦١٧ دحأ ةعقو
 ٥٤٢. ،۔٣٣٥ دحأ ةعقو

 ٥٤٦. ٥٥٩. ٥٦٨ ذ، ٥٤٥

 ٦٤٧ ةضورلا ةعقو

 ٦٠٥۔٥ ٣ ٠4 ةيسداقلا ةعقو

 ٧٩ عاقلا ةعقو
 ٥ ٣١ رماجّملا ةعقو

 ،۔٤٣٥ ٣٨٦،‘ ردب ةعقو

.٥٤٥ ٥٤٦. ٤٧ ٥، ٥٤٨ 

 ٥4 ٥، ٥٥٦إ ٥٥٧ ٥٦٣.

 ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٨٩ ٦٠٦۔

٦٧ 

 ءالولج ةعقو 6٣٤٨
٣٥٢ ٦٢٥ ٧٩٧ 

 95 ءاربغلاو سحاد ةعقو

١ ٣٥ 

 راق ي ذ ةعقو ٤ ٧ ١

 نيقص ةعقو ١. ١٥٤.

.٩ ٢٦٢٢٨ ٢٩ 

.٢٥١ ٢٥٤ ٢٥٦ ٢٧٧ 

.٢٨٠ ٣٠٣ ٣١٩. ٣٣٥4 

٣٦٨ ٣٧٤ ٣٨٠ ٣٢٨٦ 

.٣١ ٤٥١. ٤٥٧. ٤٧٣ 

٤٩٤ ٥٦٢ ٦٨٢ 

٧٤٤ 

 نارهم ةعقو ٠٢ ٥\]٣ . ٥ ‘

٥٠٦ 

 يثزب٧٠۔ ٨١ 60١٢١

   ديدق ةعقو

٢٢ ٢٢٣ ٢٥٢٣ ٥٢٣١ 

 ٥٦ذ ٥٥٦ ،ذ .٥٧٠ش٦١٥

٧٧ ٧٩ ٧١٠ 

 لبذي ٣.٥

 كومريلا ١٤۔ ٣٤٠
٨١٨ ٨١١٩ ٨٢٠ 

 ةماميلا ٧٥، ٧٧ ٧٩، ٨١
١٢١ ١٢٨ ٨٩ 6١١ 
٩. ٢٢٠ ٢٣١. ٢٧٧ 
.٣٢٨ ٣٦٣ ٣٨٦ ٥٣١ 
 ٥٦ ت ٧٠٢٣ ٧١٠ ٧١١
 ٧٧٦ ٧٩٣۔ ٨٠٦ ٨٢٠

 نميلا ٢١، ٧٠، ٧١، ٧٢
٧٣ ٧٦، ٧٨، ٧٩ ٨٠ 

٨١ ٨٢‘ ٨٢٣. ٩١ ٩٤ 

 ١.٢ ١٠٦۔ ١٠٩ ١٢١

٢٧ ١٢٨ ١٣١ ١٤٢ 

 ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦. ١٤٧۔

١٤٨ ١٤٩ ١٥٠. ١٥٣ 

 .١٥٤۔ ١٥٦ ١٦٠ ١٦٢

٢٣ ١٧١. ١٧٤. ١٧٦ 

١٨٦ ١٨٧. ١٨٨. ١٨٩ 

١٩١. ١٩٢. ١٩٨ 4 

١ ٦٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ 

 ٦ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١١۔ء

٢٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩۔ء



 ٢٦٢٦ ٢٢٦۔

.٢٢٣٦ ٢٣٢٣ 

.٢٥ ٢٣٩ 

.٢٦. ٢٤٢٧ 

.٢٥١. ٢٥٢ 

.٢٧ ٢٧٢ . 

.٣٢٣٠٢٢٨٥ 

.٢٣٥٢٣ ٣٥٤ 

 ٣٧٤ ٢٨١ ۔

.٣٨٨ ٤.٠٣ 

.٦ ٢٩ 

.٦ ٤٦١ 

١ ٤٩٢ 

.٥١٢ ٥١٥ 

 ۔ ٢٧٦٨

 ٢٣٤

 ٢٤٠.

 ٢٤٨.

 ٢٥.

 ٢٧٤٤.

 ٣٢٠.

 ٣٥.

 ٣٨٦.

 ٤٠٨

 ٤٣١

 ٤٥٢.

 ٥.

 ٥١٧.

٢٢٢ .4 

 ٢٤٢٨۔

.٢٤١ 

 ٩۔

٦٢٣ 

٢٧٧ 

٣٣٣ 

٣٧٢ 

٣٨٧ 

٦ 

.٣٥ 

.٥٥ 

.٥١١ 

:٠ ٢ ٥ 

.٥٢٢ ٥٢٨. ٥٧٢٣ ٥٩٥ 

  

 ٦٥٢٣ ٦٦٢ ٦٦٩۔ ٦٨٧۔

.٦٨٨ ٦٩٧ ٧٠٣ ٧٠٨ 

٧٣. ٧١٧ ٧٢٨ ٧٣٢ 

 ٧٣٤ ٧٤٢ ذ ٧٧٤ ٧٧٧.

٠ ٧٨ 

 ٥٤١ بازحألا موي

 قدنخلا موي ٥٤٨،٥٤١
 ناورهنلا موي ١٥ ٣، ٣٦٤.

٦٧٧ 

 ح ٣٢٨،٦٢٨ةوضح موي

 ٨٢٨ ٨٢٩

 ٧٧٢ ةميلح موي
 نينح موي ٤٨ ٥٤٩0٥ ۔٥٦٩

رحرحان٦٠٢٣



 لئابقلا سرهف
 روشأ ٠ ٢ ١

 ٢٦٩ تاراغلا وبأ لآ

 ريكتسملا نب ىدنلجلا لأ
 ٧٦٢

 فيراطقلا ثراحلا لآ
 ٦٢٤ ٨٢٣

 ٥٢٢ ٥٢٢٣ ءاقنعلا لآ

 ناليغ نب لئعملا لا
 ١٦٢

 ةنفج لآ ٥٢٣۔، ٥٢٧۔،
.٦٩٨ ٧٠٩ 3٥٦٢٨ 

٧٧٢ 

 نب يدع نب ةلبج لأ
 نب ةيواعم نب ةعيبر
 نب رغصألا ثراحلا
 ٣٩٢، ٤٤٠ ةيواعم
 ٤٦ ٤ رماع نب ةثراح لآ

 مزاخ نب ةميزخ لأ
 ٧٢٧

 ٥٢٣ قرس ل
 ٥٤٦ لئاو لآ

 ٢٦٩ ننحي لآ

 ٠٤ ١ فام دبع لآ

 ١٠٤ َىَصث ل
   ١٠٤ بعك لآ

٨٥٢ 

 باك لآ ١٠٠٤

 يول لأ ١٠٤
 فاتحألا ٦٩، ٧٠ ٧٢۔،

٢ ١ 4 

 ءاحزرألا ٦، ١٨١
 شزرلأ ١٢١٠

 ذشخفرلأ ٦٨ .

٢ ١ 4 

 دزألا ٦٢٥٨۔‘ ٢٦٨۔
 ٢٧٤ ٢٨٢ذف‘ ٤٦١.

.٥٤. ٥١٥. ٦.٧٨ 

 ٥٧١ ٦٠٦ ٦٢١۔

.٦٦ ٦٢٧ ٦٢٨ 

.٦٣. ٧٠٧ 

.٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ 

.٧١١ ٧١٣ ٧١٤ 

.٦ ٧٧ ٧١٨١٨ 

.٧٨ ٧١٩ ٧٢٧٠٠ 

.١ ٧٢٢ ٧٢٢٣ 

.٧٢٤ ٧٢٧ ٧٩ 

 ٧٣٢٣ ٧٣٦ ١اء٧۔.

 ٧٤٤. ٧٥١۔ ٧٥٦.

.٧٥٧. ٧٦٢ ٧٦٥ 

٧٦٦ 

١٤٩ ةارسلا دزأ



 ٦٦٢ ةءوثَش دزأ
 ةرواسألا ٣٥٨‘ ٣٦١
 دسل ٦۔ ٢٩۔ ٥٤٣

 ملسأ ٥

 نيرعشألا ١٨٤، ٥١٨

 سرلا باحصأ
٧١٩٠٩ 

 نرويقألا ١٢٩
 ةرساكألا ٧٦٢

 ميمأ ٧٤ ٧٥. ٧٧

 راصنألا ٥٥ ٥7٢٤.

 ٥٢٧ ٤٣ ٥‘ذ ٤٤.0.

.٥٧ ٥٧٩٩ ٦٨١ , 

٧ ٧٢ 

 سوألا ٢٢٢ ٢٢٣۔،
.٤٣٥. ٥٠٧. ٥١٧٧ 

.٥٢١ ٤٤٤ 

 3٥٤٥. ٤٤٦. ٤٤٨۔.

 ٥٦٠4 .٥٧٠۔، ٦٨١.

.8٦٨ ٦٩ ١ 

٩ ٧١٠ ٨٠٧٢ 

 نب ةثراح نب سوألا
 نب ورمع نب ةبلعث

 رماع ٥٥٢٣

 مرا ٦٧ ٦٩ .,٧؛ء

.٧٢ ٧٣ ٧٥ ٧٧ 

١٢١ ١٣٦   

 نب ةعم نب رازن نب دايإ
 ١٧٧ ناندع

 ٢٨ ثعشألا نبا

 0٦٠٦ قراب
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 ٧ ٠ ٢۔ ٢٠٨ ربا ربلا

 ٥. حجا ربلا

 ٦٧، 0١٢٠ ربربلا ٦

 ١٢٥. ١٢٦

 ةرفص وبأ ونب
٦٦٤ 

 نالهك نب ديز نب ددأ ونب
٢٨٢٣ 

 كدزأ ونب ١ ٤ ع
 منزأ ونب ٨٨٥
 ةميذج نب دسأ ونب ٧٨٩

 ةميزخ نب دسأ ونب
٧ ٠ ٤. ٤ ٠ ٦ 

 ةعيبر نب دسأ ونب 6٥
.١٥ ١٥٣ ١٥٨4 

٧٢٧ ٢٨٨ 
 كيرش نب دسأ ونب ٧٨٩

 نب ةرس نب دسأ ونب
 مجعألا نب فرحم

٤٥٨ 
 دسأ ونب ٢٨،0

.٦ ٤٠٦ 
٣٩٤ 

.٤٠٧ 

٨٥٢٣



 ٩۔۔ڵ۔

 ٥۔.

١١ 

.(٧ 

.٤٠٨ 

٢ ٤١ 

٧٩٧ 

 ىزعلا دبع نب دنسأ ونب
 يصق نب ٠٤ ١

 ٧٨٧ درقشأ ونب
 ٣٣١ ،٠٣٣عنشأ ونب
 ٣٠٢ عمصلأ ونب

 نب ورمع نب ملظأ ونب
 نب رهاز نب نابثوع
 ٣٣٧ دارم

 عملأ ونب
 ٠.٢ ٦١٣٦

 6١٧٤ ديز نب ةيمأ ونب
 ۔ك ٣٨٢ ٤٦. ٩٤

 ٤٤٥. ٤٤٧ ٦٦٠.

 ٧٩٥

 نب ورمع نب ديسأ ونب
 ٣٩٣ ميمت

 شيقأ ونب
٥٥ 

٦٠4٠ 

 يلاقنملا ميه اربا نب

٧٤٦ 

 ليئارسا وثب ٢ . ٧

 ٦٣ ٧٩٠٠ ۔ ٧٣٠

   نب يلع نب ليعامسإ ونب

 نب نيسحلا نب ليعامسإ

 نب ريشملا نب دمحم
 ٢٦٧ جلُم
 ٢٤ بارتألا ونب

 ٤٦٥ فنحألا ونب
 ١٠٤ مردالا ونب

 ٧٧٦ فارشألا ونب

 نب رامنأ نب نوجلا ونب
 ٧٧٢٣ فوع

 نب رغصألا ثراحلا ونب
 نب نيمركألا ةيواعم
 روث نب ربكألا ثراحلا
 نب ةيواعم نب عترم نب
 ٣٩٢ ٤٢٨٦ ةدنك

 .٤٤٠ ٤٤٢ ذ٧٢

 فيرطغلا ثراحلا ونب
 رماع نب هللا دبع نب
 ٩٢٨فيرطغلا
 رامنأ نب ثراحلا ونب

 ١٦٢

 ريهز نب ثراحلا ونب
 ١٦٨

 هللأ ديع نب ثراحلا ونب

 فيرطغلا رماع نب
 ٨٢٣ ۔ ٧٣

 رهف نب ثراحلا ونب
 ١٠٤

٨٥٤



 نب بعك نب ثراحلا ونب
 نب ورمع نب ةثراح وبأ

 رماع ٣٧٠، ٣٢٧١،
٣٧٢ ٧٠٩ ٧٢٧ 

 نب بعك نب ثراحلا ونب
 جحذم نب ةلع نب ورمع

 ٣٢ ذ ٤٤٣ ٤٥٦.

٦ ٧٩. ٧١٣ 

 نب رماع نب يدع نب
 راجنلا نب يدع نب منغ

 ٥٦٥

 جحنم نب ةريشعلا

٦٩٦ 
 ري , أ و . - ا ونب

٣٢٩ 

 نأةُحلا ونب
٨.٥ 

 صيَصْحلا ونب ٤ ٢ ٦

 ٥٨٧ رملزحلا ونب
 ٣٧٧ سامحلا ونب
 ١٦٢ ةيجراخلا ونب
 ١٧٤ بيصخلا ونب

 مامح نب رايخلا ونب
٧٩٧ 

 ليقلا ونب
١٩ 

٨٠٤ 

  

 دبع نب ركب نب ليلا ونب
 ٥٧١٧ ةنانك نب ةانم

 نب ورمع نب ليتلا ونب
 ١٧٧ زيكل نب براحم
 ةانم دعس نب لولا ونب

 ٦٨١

 نب يدع نب بشلا ونب
 نب يدع نب ةثراح

 نب نزام نب ورمع
 دزألا . ٥٢

 ٤٤٤ شئاًرلا ونب

 ٣٣٣ ضبرلا ونب

 نب دعس نب ريسلا ونب
 ندع نب معد نب رباج
 ءىرما نب كلام نب
 نب ةعيبر نب سيقلا
 ٢ ٤٤ ثراحلا نب ةيواعم

 ةداوس نب لوحلا ونب
 نب دعس نب ورمع نب
 كلام نب يدع نب فوع

 نب ددس نب ديز نب
 رغصالا ابس نب ةعرز

 ٢٨٠

 ٤٥٧ ناطسلا ونب
 تماصلا نب حرشلا ونب

 ٣.٢

 ١٨ ناًّبصثلا ونب

٨٥٥



 8٢٩٥ تماصلا ونب
٩ ٣٠٠ 

 ورمع نب ةبيرضلا ونب
 ٥٩٠ ريزحلا نب
 ٤٦٥ بيبطلا ونب
 ٣٠٤ سيرضلا ونب
 ٥٤٦ نابعلا ونب

 سابعلا ونب ٧٦.

 ۔.؛ ٣٠٢ ٣٢٨١٨.

 ٥٨٨۔ذ ٦١٦ ٦٦٠۔

٧٢٧. ٧٧٥ 

 ٣٧٧ نالجعلا ونب

 ٦١٣ يقعلا ونب

 ٢٩٢ ئيط نب ثوغلا ونب

 رسج نب نيقلا ونب
 .۔٦“٦٠ ٦.٤ ٦.٥

 ٧٢٧

 ١٥٧ ةبلكلا ونب

 ٨٨ ىدهملا ةينوللا ونب
 ٦٨٢ ةبعللا ونب
 ٥٩٧ قلطصملا ونب

 ٦٥٣ بلهملا ونب
 ٤٤٣ ةلمثُملا ونب
 ٥٥٥ ىلعملا ونب

 ٣٢ 4 زثشملا وثب

 ٤١ راجنلا ونب
   ٧٢٧ تيبتلا ونب

 ٣٧٧ يشاجلا ونب

 ٦٢٣ ةربو نب ريللا ونب

 - رايخلا نب ةينايحيلا ونب

 نب ديز نب ىيحي نب

 ورمع ٢ ٤ ٤

 قراب ونب ٠٠4 ٦٠٢

٦٠٦ 

 ١٨٥ لقاب ونب
 ٢٦٧ خب ونب

 ٦٠٤ ردب ونب
 ٦٢٥ نارشب ونب
 نب ملسأ نب ركب ونب
 ٦٧٧ةءانه

 نب بيبح نب ركب ونب
 بلغت نب مثغ نب ورمع

 ١٦٦

 نب ةانم دبع نب ركب ونب
 ٥٧٥ ٥٧٧ ةنانك

 ٥٧٧ ةنانك نب ركب ونب
 ٧٤٦ لالب ونب

 نالوب ونب ٢٨٩، ٣١٨
 ٠. وم و . ٨ ٠

 نب دوع نب ردحب وبب

 لعُت نب نامالس نب نيع
 ٥ ٣١٨۔ ٣٣٢

 ١٥٧ ةثهب ونب

 ٢٦٦ ةسامش نب ةلبت ونب

٨٥٦



 0١٦٥ ١٦٦ بلغت ونب

 ٣٢٧: رم نب ميمت ونب

 ٠٥٠٣. ٦٠٦ ءءع٣

 نب ةبلعث نب هللا ميت ونب
 نب لهذ نب ةليدج
 نب ةليدج نب نامور
 نب دعس نب ةجراخ
 ،۔٤٢٣ ئيط نب ةرط

 ٣٣٢ ٤٣٦

 ٥٨٣ بلاغ نب ميت ونب
 نب ةرمس نب ميت ونب
 ١٠٤. ٢٧٢ شيرق
 ثراحلا نب لوت ونب

 ٥

 ٥٩٠. ۔٢٧؟ بيجئ ونب

٥٦ 

 نب ديز نب تباث ونب
 نب ربكألا ثراحلا

 ٤٤٢ ةيواعم

 دسالا نب ةبلعث ونب
 ٧١٣

 نب ةثراح نب ةبلعث ونب
 ١٠٣ مال

٠ . 4 ٠ 

 نب ورمع نب لعن ونب
 ئيط نب ثوقلا 95

٣٠٦ ٧٩٧ 

   ريهز نب رباج ونب ٢٥٧

 ٠٣ ٨ دواج وثب

 نب رضاح نب ديدج ونب
 نب كلام نب ذئاع نب دسأ

 مهف نب كلام نب ورمع
 ٧٥١ ۔٦)د٧

 ؤ٠٦٢ نابر نب مرج ونب
 ٢٩٤

 ٤ ٢٤ندع نب ريرج ونب
 ١٨٢ نامسج وثب

 ٣١٨ ةنفج ونب

 ٣٦٩ لمج ونب

 نب ةجراخ نب بدنج ونب
 ئيط نب ةرطف نب دعس

 ٣ ٩٤٢

 ١٨٠ لدنج ونب
 نب ةجراخ نب ةليدج ونب
 ددأ نب ءيط نب ةرطف

 عسيمهلا نب ديز نب
 ٢٣ ٢٩ ٢٢٠.

 ٣٢٥

 نب نامور نب ءاعذج ونب
 نب ةجراخ نب ةليدج
 ئّيط نب ةرطف نب دعس

 ددأ نب ٠4 ٣٤

 قوع نب ةميذج ونب
 ١٦٦٢

 ٦٣١ ةدعج ونب

٨٥٧



 ٣٠٢ سرج ونب
 ثراحلا نب زومرج ونب
 ٧٩٤ مهف نب كلام نب

 ٣٢٣٨. مشج ولب

١ ٣٤ 

 ثراحلا نب مشج ونب
 ٨٥٥ج رزخلا نب
 ١٧٦ ركب نب مشج ونب
 نب رضاح نب مشج ونب
 ٧٨٢ ديها رف نب ملاظ

 م ٠ ێ۔ . ٠

 سمش دبع نب مشج ونب
 ثوقلا نب لئاو نب
 نب نميأ نب ربكألا
 ريمح نب عسيمهلا

٥ ١ 

 حَمج وذب ١٠ ٣٦٥

 نب ةجراخ نب بذتج ونب
 نب ةرطف نب دعس

 ٣٣١ ئيط

 ثراحلا نب ةثراح ونب

 تيبثلا نب جرزخلا نب
٥٢٣٥ 

 ٤٤١ دعس نب رضاح ونب

 ٤٤١ بيبح ونب

   رجح ونب ٤ ٩٥.

٤.٩ 

 ٤٤٢ ندع نب رجح ونب
 ٧٨٢ مشج نب ديدح ونب
 نب ةمابأ نب ةوالح ونب
 نب بيبش نب ةماكش
 ٥٨ نوكسلا

 -: ةلظنح ونب

 ٦.٣ ميمت نب ةلظنح ونب

 نب كلام نب ةلظنح ونب
 . ٣٩٢٣ ميمت نب ةانم ديز

 ٣٩٦

 ٦٧٧۔ ٨٦١ةفينح ونب

 ٣٣٢ مرج نب نايح ونب
 تماص نب نايح ونب

 ٥ ٤ ٧

 نب يدع نب رثبح ونب
 ورمع نب بعك نب لولس
 يحل ةعيبر نب

٨٨٥٨٥ ٥..٥٩.٠ 

 نب لولس نب ةيشبح ونب
 ٥٨٧ بعك

 نب ورمع نب رجح ونب
 ٣٥ ةيواعم

 ٣٣٠ ةَيَجُخونب
 ٥٦٢٣ ةليدح ونب

 ٦ 4 ٧ ةّيشبح نب ليلح ونب

 4٠4 ١ ٤ دسأ نب ةملح ونب

٨٥٨



 نب دبع نب مامح ونب
 كلام نب ةبابش نب دفر
 ٧٧٨ ۔٦ ٧٩ مهف نب

 ٩٥٢نُح ونب
 ١٧٦0١٦٦٢ ةجراخ ونب

 ١٨٥ صورخ ونب
 ٢٦٦ تيرزنخ ونب
 ٥٥٣ ةمطخ ونب

 نب ةيواعم نب ةوالخ ونب
 ٤٥٨ يفعج

 ٥٦٣ ةميزخ ونب
 نب دعس نب ةماط ونب
 ح ٢٩٨،٢٩٥ ناهبن

 نب ناهبن نب دعس ٩

 نب ثوغلا نب ورمع
 ،٣٠١ ٠٠٣ئيط
 نب كلام نب مراد ونب
 ديز نب كلام نب ةلظنح
 . ٣٢ ٧،٥ميمت نب ةانم

 ٧٩٣ذ٣ ٢٣

 ٤٥٨ ةكمرد ونب

 ٣١٢٣ شغ ونب

 نب ناثدع نب سو ونب
 نب نارهز نب هللا دبع
 نب ثراحلا نب بعك
 نب هللا دبع نب بعك
 دزالا نب رصن نب كلام

   ٦٦٢

 ٣٣٩0٣٣٨٣ ةوَد ونب
 ٧, ٥ نهذ ونب

 .ة ٦٠٣٥٨ نايبث ونب

 ٨ ٦٤٢٦٠

 نب لجع نب لهذ ونب
 زيكل نب ةعيدو نب ورمع

 ٧٧ ١

 نب رمقلا نب مائر ونب
 نب ةرهم نب يرمالا
 “‘٨ ٢٦ ٦٦٢ناديح

 ٢٦٠ بسار ونب

 ورمع نب دشار ونب
 ٧٨٥ يديدجلا

 ٥٧٢٢ حيار ونب

 نب كلام نب ةعيبر ونب
 ٦٥٢٣٣٧٦٦ ةعيبر

 ٣٧٩ ديغر ونب
 ٣٨٢٣ ةادر ونب

 ٢٥٨ شاقر ونب
 نب ةعيطق نب ةحاور ونب
 ٧٢٧ سبع

 ٩٣ ةّيقر ونب
 ٣٢٩ مهر ونب

 ٤٤١ رضاح نب دفر ونب

 نب رماع نب رهاز ونب
 نب رهاز نب نابثوع
 ٣٢٣٧ دارم

٨4٥٩



 نب مشج نب ريهز ونب
 ١٦٨ ركب

 ٥٥٦ملاس نب ديز ونب
 لهشألا دبع نب ديز ونب

 ٥٤٣

 كلام نب ةانم ديز ونب
 ٥ ٧٥ّرغألا

 رماع نب ةانم ديز ونب
 ٢٥٨

 ٣٣٤ فوَز ونب
 ٣٧١ ةرارز ونب

 ٥٥٥ قيرز ونب
 بالك نب ةرهأز ونب

 ٦١٨00١٠٤
 ٦٦٣ ۔ ١٦٨ نامز ونب

 ٥٥٦ ملاس ونب

 ٨١٤،٧٣ ،١٠٨ ماس ونب
 ٥٤١ دعس ونب

 ٤١ ٤ مقرألا نب دعس ونب

 ٠ ٥١ ميمت نب دعس ونب
 ١٩٤ ريمح نب دعس ونب

 نب ةيامح نب دعس ونب
 ٤ ٧٤ ةميلس
 نب ةانم ديز نب دعس ونب
 ة ٦٠٦٠٢ ميمت

 ٦٣١٦٦

   نب نامعنلا نب مقرالا

 ملاظ نب ةعيبر نب بهو
 ٤٦١ رمع نب

٧٤٥ 

 ٣٨٦ سنع نب دعس ونب

 نب ةيواعم نب دعس ونب
 نب نزاوه نب ركب
 نب ةمركع نب روصنم
 ١٨٥ ةفصخ

 ٤٤١ دعس نب ديعس ونب

 ٤ ٨٠ لزانم نب ديعس ونب
 ١٧٢ دعس نب نايفس ونب

 ٢٧١٩ ةظاو نب كسكس ونب

 دعس نب نامالس ونب

 ٢٦ ٤ميذه

 جرفم نب نامالس ونب
 ٦٦٢٣

 ٧٤٥ ةميلس ونب
 نب منغ نب داوس ونب
 ٥٥ ٥ةمڵلس

 نب هللا دبع نب رايس ونب
 ٤٢ ٤ ىيحي نب رايخلا
 نب دسألا نب ةملس ونب

 ٣ ٧١ نا رمع

 ٤٥٨ ةرم نب ةملس ونب

 سيقلا ئرما نب ملس ونب
 ٥٣٣ سوألا نب كلام نب
 ٣٣٨ مهَس ونب

٨٦ .



 براحم نب مهس ونب
 ٧٧٦

 نب ورمع نب مهس ونب
 ١٠ ٤بعك نب صيَّصُه
 نب هللا دبع نب رايس ونب
 ناحلم نب ورمع نب ديز

 ٤٦١

 عمصأ نب نسودُس ونب
 ةعيبر نب ديبع وبأ نب

 ٢٠٣ناهبن

 روصنم 0٦٢٣ ٥ , ٥0.

 ٦٢٦۔ ٦٢٤

 نب رجحلا نب دوس ونب
 ٧٦٥ نارمع

 ٣١٢ ةليشيم ونب
 ٣٢٣٨ مهليس ونب

 نب ورمع نب سيثيس ونب
 لحت ٢٤. ٣١٥

 ٦٦٣ مهف نب ةبابش ونب
 نب كلام نب ةبابش ونب
 ٧٨٢ مهف

 ٠٥٤ةدنك نب سرشأ نب
 نب ورمع نب بيبش ونب
 6 ٩ ٠٩ ٦ 6 ٢ ٠ ٦ ي ث

٦١٣   

 دبع نب مشج نب ةيواعم
 نب لئاو نب سمش

 ثوغلا ١٩٦١

 ٩. نارهش ونب
 ٣٣٨ مهش ونب

 نب كيتعلا نب نابيش ونب
 ثراحلا نب ةيواعم

 ١٦٤ 6١٧١ رغصألا
 ١٧٦. ٤٤٢. .١ا٧ءک

 ٥٥. ٦٢٤

 نب دسأ نب هلا عيش ونب

 ٩٥٢ة ربو

 ١٥٧ ةنجش ونب

 نب ليحكلا نب حمر ونب
 ةعيبر نب سيق نب ءزج
 ٣٦٤ ديبز نب

 نب ورمع نب سمش ونب
 ٧١٤ نامثع نب مناغ

 ٢٥٨ يدع نب ورمع

 نب ورمع نب نارقش ونب
 نب ةثراح نب ميرص
 نب نزام نب ورمع
 ٥٢ ,4 دزألا

 ناملس نب ريگنش ونب
 ٧٤٦

 ٢٧٤ لاهيث ونب
٨٦١



 ٥٤٧ ةرخص ولب

 ٣٨٩ ءادص ونب

 ةنجش نب ناوفص ونب
 ٦٠٦ يدعتسل |

 نب ةلقصَم ةربص ونب

 ٣٦١٨ يفيص ونب

 ٣٣٨ حيبص ونب

 ۔٢٨٣ نابهص ونب

 ٧٧٦

 ١٦٢ ناحوص ونب

  

 ٧٦١ ئّيط ونب
 ٧ ةّيهط ونب
 ١٦٢ ٥٣٢ رقظ ونب

 نب ريرج نب ذئاع ونب
 ٧٧٦ ةءانه نب ملسا

 رماع ونب ١٥.

 ٥٨ ٥١٠ . ٥5٣٦۔.

٦٦٦ 

 ٥٨، ربكألا رماع ونب
 ١٦٢٦

 ثراحلا نب رماع ونب
 ٦١ ٦٢٤

 نب ةيامح نب رماع ونب
 ٧٤٤ ةميلس

 ٧٩٤ ةنوس نب رماع ونب

 ةعصعص نب رماع ونب

 ٢٨٣٦. ٧٧٦

 نب هللا دبع نب رماع ونب
 نب ثراحلا نب بعك
 نب هللا دبع نب بعك
 دزألا نب رصن نب كلام

 ٢٣. ٦٠٤. ٦٠٦

 ٢٥٨ فوع نب رماع ونب
 ٤ 6١٠ يول نب رماع ونب

 ٦٧٦

 ةيواعم نب رماع ونب
 ١٦٢٦

٨٦٢



 ٥٣٢ لهشألا دبع ونب

 يصق نب رادلا دبع ونب
١٠٤ 

 دبع ونب الغزگى٥٩٥
 سيقلا دبع ونب ١٥٨ ۔

٦ ٥٣٦. ٧٢٧ 

 دعسألا نب هللا دبع ونب

 نب دعس نب ةميذج نب
 نب لجع لجَيم١٦٩

 ورمع نب هللا دبع ونب
 نامعنلا نب ١٨٢

 نب سثع نب هللا دبع ونب
 جحذم ٣٨٦

 نادملا دبع ونب
 ٣٧٧٠4 ٣٧١ . ٣٧٢۔

٣٧٤ 

٧٤٤ 

 ماس نب مخض دبع ونب
 حون نب ١٢٩

 نب أ نب ةانم دبع ونب

 ، ٥٨٥ فانم دبع ونب

 ٥٩١

 سبع ونب ٦٦، ٣٨١،
٦٠٢ ٦٠٣   

 نب رصن نب نامثع ونب
 نب بعك نب نارهز
 ونب بعك نب ثراحلا

 نب كلام نب هللا دبع

 ٦٦٢ دزألا نب رصن

 نب ورمع نب لجع ونب
 ١٥٩ زيكل نب ةعيدو
 نب كلام نب ندع ونب
 ةعيبر نب سيقلا ءىرما
 ثراحلا نب ةيواعم نب
 ٢ ٤ ٤ رغصألا
 ٧٧ ناندع ونب

 ناحلا نب كلام نب كلام

 ٨٠٤ سمش نب

 راوس نب نابرقع ونب
 ٧٧٦

 ليتلا نب ورمع ونب
 ١٦٦٢

 نب ثوغلا نب ورمع ونب
 ٢٤ ٥١٣ ءىيط

 ٦٢٤ ةركب نب ورمع ونب
 نب نابيش نب ورمع ونب
 ةباكع نب ةبلعث نب لهذ

 ١٧٣

 نب رماع نب ورمع ونب
 ةعصعص نب ةعيبر

 ١٠١٦ ١٠٨ ٤٣٤

٨٦٢٣



 ٢٠٦يدع نب ورمع ونب
 ٦٢ ٤ةدنك نب ورمع ونب

 نزام نب ورمع ونب
 ٥٢١

 ةيواعم نب عترم نب روث
 ٣٩٠،‘ ٣٩١، ةدنك نب

 ٤٢٦

 ةعيدو نب ورمع ونب
 دعس نب فوع ونب ٦٢

 ١٦٥

 نب رماع نب فوع ونب
 نب ورمع نب ليلا
 0١٦٢ زيكل نب ةعيدو

 ١٧٧. ٢٥٨. ١٨٥.

 ٧٥٨

 ٥٢٥ سيق نب فوع ونب
 ٤٥٨ ةيهاتع ونب

 ٢ ٣١ دوتع ونب

 ١٦٨ باتع ونب

 ةماسأ نب َىدَع ونب
   ٦

 راجنلا نب يدع ونب
 ١١٥. ٢٥٢. ٦٣ه٥.

٥٦٤ 

 ٧ ةيودع ونب

 ١٠٤ بعك نب يدع ونب
 ٢٩ 5 رسع ونب

 نب فوع نب رصع ونب
 ١٦٢ فوع نب ورمع

 نب نابوث نب بقع ونب
 نارمع نب ليمهيش

٢ ٧١ 

 ٨١٦ سلَع ونب
 ٦٨٤ ةربع ونب

 ۔١٧١١ ةرذع ونب

 ٢٦٤
 ليقع ونب ٢٢٣.

٣٧٤ ٦٠٨ 

 ٣١٢ نيتُع ونب
 ١٧٢١ لجع ونب

 ةيشبح نب ةرضاغ ونب
 ٥٨٨ بعك نب
 كلام تثب ةرضاغ ونب

 نب نادوث نب ةبلعث نب
 ٥٦ ةميزخ نب دسأ

 ٥٨٧

 نامثع نب بلاغ ونب
 ٤ ٧١

٨٦٤



 رهف نب بلاغ ونب
 ١٠٤

 نب هللا دبع نب دماغ ونب
 نب ثراحلا نب بعك
 نب هللا دبع نب بعك
 دزالا نب رصن نب كلام

 ٧١٤

 نب مشاه بيلغ ونب
 ٢ ٤ ٤ مشاه نب ناميلس

 نب كلام نب منغ ونب
 ٥٦٣، ٥٦٩ راجنلا
 نب بلاغ نب مثغ ونب
 ٧١٤ نامثع

 دارم نب فيط ونب
 ٢٣ ١٣٤. ٢٣٧.

 ٣٨٧

 ١٣٦ سراف ونب
 ٥٠١ نايتف ونب

 ةرازف ونب ٦ ٢٩٧.

 ٨۔ ٦.٠٣۔ ٦٠٦

 نب ثراحلا نب مهف ونب
 ٩ ١٩٩. ناطحق

   ٦٦٤

 33 ريرف ونب
 ٢٥٥ ، ٥٧٥ رهف ونب

 نب ةيامح نب ةصيبق ونب
 ٧٤٤ ةميلس
 ٥٠٩ ةفاحق ونب

 ٧٧ ناطحق ونب

٤ ٧٠ 

 فيصق ونب ٦٦.

٢٦٧ 

 ٦٨٤ ةعلق ونب
 ٥٨٤ ةيشبح نب ريمق ونب
 ٤١٢ ةبلعث نب سيق ونب
 ٦٢٢ نابوث نب سيق ونب

 ورمع نب كلملا ثراحلا
 لكأ رجح نب روصقملا

 نب ورمع نب رارملا
 ٤٢٣٦ ةبواعم
 نب نامر نب نرق ونب
 ٣٣٤ دارم نب كلام

 بيرع نب نطق ونب
 ٤ نانق ونب ٣٧٢

 نب موثلك نب ةبّسيق ونب
 نب ورمع نب ةشابح
 ٤٥٦... ٥ نب لئاو

 نب ةثراح نب ةريتق ونب
 نب ةيواعم نب سمش دبع

٨٦٥



 نب ةماسأ نب رفعج
 نب سرشأ نبا دعس
 ٤٥ . نوكسلا نب بيبتس
 ٥٠١ دادش ونب

 ثراحلا نب سودرف ونب
 ٧٩٣ مهف نب كلام نب

 .۔ - ٤٢٣ ةظيرق ونب

٥٤٤ 

 ٣٢٣٠ شاورق ونب
 ٧٨٦ ةلمسق ونب

 ۔.٦ لهاك ونب

 ك ٧ ٠

 رضاح نب سواك ونب
 ١ ٤ ٤

 بعك وب ٢١٩ ٢٧٠

.٥٧٩, ٥٨٧ ٥٩٩٧ ] 

٦٠٣ 

 جرزخلا نب بعك ونب
 ٥٥٩ ةثراح نب

 نب ةيامح نب بعك ونب
 ٧٤٤ ةميلس

 بلك ونب ٢٥٦، ٢٥٧،

.٢٥٨. ٢٥٩. ٧٢٦٥ 

 ٢٨١. ٦٥٢٣٢٣٢٨ ۔

٧٧٦   

 ميمت نب ةانم ٤٩

 ةنانك ونب ١١٠١٦.

.١٠٧ ١٦٦ ٢١٩ 

 ٢٦٢٨ ٤٤ ٢۔‘ ٢٥٦.

.٢٥٧ ٢٥٩. ٢٦٣ 

 ٦٢٨١ ٣٢٩ ٧٥ .م

 ٧٥. ٨٠٢ .م.

 ٥٦٣ رضلا نب ةنانك ونب

 نب ركب نب ةنانك ونب
 ديز نب ةرذع نب فوع
 روث نب ةديفر نب تاللا

 نب كلب٢٥٦
 نب ةنانك ونب خزيمة٤٠٧

 ركشي نب ةنانك ونب
 ١٨٦ نالهك وثب ٠ ١٠

 ١٠٧ ١٨٨١٨. ١٩١۔.

 ٢ ١٩۔ ٦٨٧۔

 بيلك ولب ١٨4. ١٨٥.

٧٧٦ 

 ةدنك ونب ٥٨ ٧٦.

.١١٨ ١٩٢١. ٢٢٧ 

 ٢٤٨ ذ ٢٦٥ ٢٧٩.

 ٢٨٥۔ ٣٩٠ . ٣٩٤.

 ٦۔۔ ٤١١. ٤٢٦٩.

.٣٠ ٤٣٣. ٤٣٦ 

.٢٨ . ٤٤٠. ٤٤٦ 

٤٤٧ ٤٤٩. ٤٥٥ 

٨٦٦



 ٦ . ٥٦١٥. ٤.“٦;ء

"٦. ٦٢٤ ٥٢ 
٦٥٢٣ 

 نب ورمع نب مال ونب
 نب كلام نب فيرط
 نب ناذول نب ءاعدج
 نب نامور نب لهذ
 نب ةجراخ نب ةليدج
 ئيط نب ةرطث نب دعس

 ٣٢٢

 بوقعي نب يوال ونب
 ٣٥ ١

 نب ثراحلا نب طيقل ونب
 ٦٢٨ ٧٩١، ٧٩٩ مهف
 ٤ ٢ ثيل ونب

 بلاغ نب يؤل ونب
 ١٠٤

 ٨١ ناراق نب برأم ونب
 ندع نب ءامسلا ءأم ونب

 ٢ ٤ ٤

 ٦٨١ نزام ونب
 دزألا نب نزام ونب

 ٩. ٧١٢٧٧

 ٣٦٩ دعس نب نزام ونب

 سوألا نب كلام ونب

 ٣٢٣
   نب ورمع نب كلام ونب

١ ٨٠ 

 ٣٣٤ دارم نب كلام ونب

 نب ورمع نب ديجم ونب
 ٢٦٩ ناديح

 ةظقي نب موزخم ونب
 ١٠٤

 ٣٣٨ سادرم ونب

 ،۔٣٥٦ ٦٥٦٢، ناورم ونب

 ٦٥٨ ٦٥٩. .٦٦

 ٢٦٩ حبسم ونب
 ٣٣٨ ةضحم ونب

 نب يفعج نب ةيواعم ونب
 ٥٧ ٤ ةماسأ

 نب ورمع نب ةيواعم ونب
 ١٦٦ بلغت نب مثغ

 نب ورمع نب ةيواعم ونب
 ٢٢٧، راجنلا نب كلام

 ٥٦٣
 ١٧٦ دعم ونب

 ٣٧٩ لقعم ونب

 ٤٤٢ ندع نب نعم ونب
 مهف نب كلام نب نعم ونب

٨٦٧



٧٩٤ 

 ورمع نب سيالُس ونب
 يدع نب ٠٠4 ٦٠٢٣.

٢٦١ 

 درقنم ونب ١١٦

 ديزي نب لم نب عاتم ونب
 نب بيلك نب كلام نب
 ٤٤١ بويأ نب ناميلس
 قاحسإ نب ىسوم ونب

 نب دمحم نب ميهاربإ نب

 ةتماص نب ناملس

 ٧٤٥

 نب يلع نب راسيم ونب
 نب ناميلس نب يدهملا
 ٧٦١ لالب نب كلملا دبع

 دبع نب ةيمحم ونب
 ٥١١٧ زيزعلا
 ٣٣٨ ةكم ونب

 نب رجح نب نعم ونب
 ٦١ ءامسلا ءام

 ٢٣٥ بوم ونب
 رهف نب براحم ونب

٠٤ ١ 

 نب ةيامح نب نشاخُم ونب
 ٧٥ ۔٧؟ ةميلس

   نب لهذ نب ةرم ونب

 نابيش ١٠٤ ١٧٤

 ٣٧٧ ةينم ونب
 ١.٢٣ جلدم نب ذاعم ونب

 ٥٤١ سع اقُم ونب

 نب ورمع نب حيلم ونب
 ٥٤٢ يحل ةعيبر

 ٥٥ ٣۔.

 نب ثراح نب هتنم ونب
 ٣٦٨ ديزي

 ٣٢٥ طقلم ونب

 نب دجولا نب بعان ونب
 ٢٨١ يهاد
 ٧٨٠ عفان ونب
 نب ورمع نب ناهبن ونب
 ٢٩٤، ٣٠٤ ثوَقلا
 ١٩٠ دعم نب رازن ونب

 نارهز نب رصن ونب
٩٤٣ ٥٤٦ 

 نب زيكل نب ةرصن ونب
 ١٦٢ نيصلا

 معن ونب ٣ ٠ ٨

 ٣٧٧٠4 ٦٠٦ ريمث ونب

 ثيل نب ديز نب دهن ونب
 نب ملسأ نب دوُئس نب
 ةعاضق نب يفاحلا
 ٣٤٢ ٧١٨ ۔٤٢٦.
 ١" ليلهملا ةلدهن ونب

٨٦٨



 نب لهلهملا نب ةلدهن ونب
 ثراحلا نب ةيواعم
 ع ٤٢ رغصألا
 ١٨٠ لفون ونب

 ٢٨٠ نالجت ونب
 ٧ لتشهت ونب

 مشاه ونب 6١٦٢
٧٨٢٣ 

 تماص نب ءىناه ونب
 ٥ ٧٤

 ٦٧٢ ليذه ونب
 ١٨٠ ميذه ونب

 نب ورمع نب ئنه ونب
 ٨٥١ ٣١٧۔ ٣٣٢ لع
 نب ورمع نب ئنه ونب

 لحت ٤ ٢٩

 ٧٨٠ ميمه ونب

 ١٧١ ناقه ونب
 ٥٨٨ .ةنيه ونب
 لودلا نب ةبلاو ونب

 ٦٨١

٧٨٩ 

 نب ةعيبر نب بهو ونب
 ثراحلا نب ةيواعم
 ةيواعم نب رغصالا

   ٤٤4. ٧٨٢

 نب بلغت نب ةربو ونب
 نب نارمع نب ناولح
 فاحلا

 ٢٦٥ ةعاضق نب

 راتو ونب ٦ ٢٦٧٢

 نب رامع نب رساي ونب
 سيق نب ةنانك نب كلام
 مينولا نب نيصحلا نب
 نب فوع نب ةبلعث نب
 دعس نب رماع نب ةثراح

 ٣٨٥

 نب هللا دبع نب ىيحي ونب
 الم نبا ديزي ني دمحم

 ٤٤١ بيلك نب
 ١١٦ نبري ونب
 بوقعي نب اذوهي ونب

 ١٣٦

 نب فسوي ونب
 ركشي ونب٦٣١ بوقعي
 ٦٨٤ رماع نب

 نب نامهد نب بعَّص
 8٢٦٣ نارهز نب رصن

٧١٤ 
 ةليجب ١٤٩ ٣٤٢۔،
٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٦ 

٥٠٢ ٦.٤ ٦٢٣ 

٨٦٩



 ١٧٢. لئا و نب ركب

٤٠٦ 

 ئلب ٢٦٢٣

 نب نطقي نب ريفوت ولب
 ٦٨ رباع

 نينع نب دوثع نب رثحب
 لعن نب نامالس نب

٢ ٣١ 

 شرات= سرات ١٢٠
 ليوات ١٢٠

 ةعبابتلا ١١٨

 ٢٧ .٢٧٠۔ ٢٧١

 مخرلا ٧٩٥

 كرتلا ٩.
٢ ١ 4 

 بلغت ١٧٢٣٢ ٣٧٩۔

 ؟ ٤.٥ ٤٠٦

 ميمت ٥ ٦5 ٧. ٥ل٨۔}

١.٥. ١١٦‘ ٧٢٢٠ 

.٢٥٧ ٣٦٩ ٣٧١ 

 ٥ ٤٢٠ة ٤١.5.

 ٥٨٨ ٦٠٣‘ ٣ ٥"٦۔

٧٢٧ 

 ةماهت ١٧٦
 خونت ٧٣٧

 عٌبن ١٧٧٧ . ٩٩١

   فب ٢١٩

 دومث ٧. ٧٢٣.

 ٣ ء ٧٧ ٨٢. ٨٣.

.٨٧ ٩٥ ٩٥. ٩٩ 

 ٨ ١٠٩. ١١٠۔.

 0٣. ١١٥ ١٢٨۔

١٣١. ١٣٩ 

 لحت ٣١٢ ٣١٧
 مساج ٧٧
 ةليدج ٣٢٩

 ماذج ٦٥٢

 ةميذج ١٦٣
 ناجرج ٦١٩

 ةرداَحجلا ٥٣٢٣

 سيدَج ٦٠ ٦٩.

.٧٤. ٧٥ . ٧٧ ٨٦ 

 ٩. ١١١ .١٣٠۔.

٢٣4 

 بنج ٢٦٥ ٢٧٢٦٦

 ةنيهج ١١٢

 ثراحلا ٩" ٦٢٥

 شبحلا ١٦٠

 ١٥۔ ١٢٦

 بيبح ٧٧٦
 يمح ٦٥٦٢

 ريمح ٢٣٥، ٣٨،‘ ٥٧۔

.٦١. ١٤٣. ١٤٤ 

.١٥. ١٤٧. ١٤٨ 

.٩ ١٥٠ ١٥١ 

٠ ٨٧



 ٥ ١‘ڵ. ٢١٩٦. ٢٢٨. داع نب دولخلا ٧١ ٧٢

٩ ٢٠ ٢٣١. ٨٢ 

 ٢٢٣٢ ٢٣٥. ٢٣٧. جراوخلا ٣١٢ ٣١٥.

.٢٢٣٨ ٢٣٩ ٥ ٦٣٢ ٦٣٣ 

.٢٤ ٢١ ٢٤٢٣. ٦٥ ٦٢٧ ٦٣٨٨4 

٢٤٨ ٢٥١ ٢٥٥. ٦٦٢٦ ٦٧٧ ٧٤٤ 

 ٥٦. ٢٧٠. ٢٧١. | ةقرازألا جراوخلا
 ٢٧٢ ٢٨٣. ٢٨٤. 1٦۔۔۔ ١٨ ٥۔ ٦٣٣

 ٢٧٥ ٢٧٦٦٩. ٢٧٧۔ ٦٥ ٦٣٦ ٦٣٧.

 ٢٧٧ ٢٧٩ ٢٧٨١. ٦٨ ٦٠ ٦٢۔

 ٨٦ ٥١٥. ٦٨٨٨٠ ۔ ٤٤ ٧، ٧٩٥

 ةيضابالا جراوخلا ٦٨٧ ٦٨٩ ٦٩٥

 ٧ ٣٨١ ٤٤٦ ٧٧٥ ةلظنح

 ةيرفصلا جراوخلا ٦٢٥ ناحلا
 ١٥١ ١٧٤ رلئابخلا

 معثخ -- ةعازخ ٦ ١١۔ ١٩.

.٥٧١ ٥٧٣ ٥٨٤. ٥٠٨ .١٠ ٥ ٥١٣ 

٥٧٥. ٥٧٧‘ ٥٧٨٨. ٦٢٣ ٦٥٣ 

 ٩ ٥٨١۔ ٥٨٣. | جيدخ ٥١٥

 3٥٤ ٥٨٨ ٦٠٠. | ناسارخ ١٦٢٠
 ٨ ٧٠٢٣ ٧٠٣، | ةميزخ ٦

 ٧٠٨ فدثخ ٦

 ج رزخلا ٢٢٢ ٢٧٢٢٢٣۔ سود ٧٥. ٧١٦.

٦٢٥٢ ٢٥ ٢٥٨. ٧٣. ٨٢٢٣ 

 ةورف نب ةفيلخ نب ةيحد ٤٣٥. ٥٢١ ٥5٤٦.

 ئرما نب ةلاضق نب | ۔م١٨ 3٥٤٨ ٥٥١.
 ےس ج رزخلا نب سيقلا ۔٠٨٧. ٦٨ ٦

   ٩ ٧١٠ ٢٥٨
١ ٨٧



 نايبذ ٣٦٢١ ٦

٦ ٦١١ 

 ٢٨ 4 عالقلا وذ

 نيعأر يذ ١٩٧

 ةعيبر ٧ ٠١. ٠٢١.

 ٤١... ٠.٥١. ٠٦١۔.

.٠٧١ 

.٧٦١١ ٣٢٢ 3١٥١ 

٠٦٥ 

 ٧٧٢عالكلا يذ طهر

 ملسأ ددع طهر

 ٢٦٣ ىجراخلا

 ةعيبر نب بيلك طهر
 ١٦٨

 نامدر ١٩٧

 مورلا ١١٧ ٧٨ذ،
 ٩ ١٩٩٢١. ١٦٩۔.

.٦ ٢٧ ٢٦٨٨ 

.٣.٤ ٣١٧ ٣٥٣ 

 ١ ٥۔،‘ ٥٢٢. ٦٢٨٧.

٥٦١ ٦٩٩ 

 بابرلا ٦ ٣٩٣
 ديبز ٣١٨ 4 ٣٦٤

 ةرارز ٧

 جنزلا ١٣٣، ١٣٨١
 رغصألا أبس ٤٣١۔
٥٤١ ٥٤١ ٠١٢ 

   نويرسلا ١٨٢

 5 ةريشعلا دعس

 نب ةمتبخ نب دعس

 ٧، ٢٧ كلام نب ثراحلا

 ٥٣٣. ۔

 دنىللا 0٩٨ ٩٩، 0٢٠١

٢٥١ ٢٦١ 

 ديناوس 4 ٢ ١

 ميلس ٥٤٣

 لوحثللا ١٥١

 كساكسلا ٣ >

١٩٤ ٢٧٩ ٣٩٠ 

 نوٹنىلا ٣٩٠ ، ٦٥٦٢

 نادوسلا ٦٧،‘ ١١٩،
١٠ ١٢٥ ١٢٦ 

 خاَّمشلا ٦٢٥

 شهران٥٠٩، ٥١١

 جولهف نب روك رايرهش
٨٤ 

 ةبلاقصلا ٦٧ ٦6٨١.

.٩ ١٧٨٠. ١٢٥ 

.٦ ٦٤ 

 ميحُص ٢ ١ ١

 دنبراطلا ٢٠ ١

 ئيط ٩٢. ٥.

 ٣٦٢٤ ٣٦٠ ٤ ٦٠۔

٦.٦ 

 سط ٠ ٦5٩ ۔ ٤٢ ٧ء

.١١٠6 ٥. ٧٧ ١٠٩ 

٨٧٢



.١١١. ١١٢١ ١٢٠ 

 ١٢٨ ٢٧٣٠ ۔

 داع ٦٩،‘ .٧٠۔‘ ٧١۔

،٧٢ ٧٥. ٦٩. ٨٢ 

‘٨٣ ٤ ٨‘ ٨٦ ٨٧ 

 ٨٨ ٩٠ ٩١ ٩١۔

 ٢۔ ٩٣ ٩٤۔ ٩٥.

 3٩٨٩٠١٢٦ ١٠٧‘ ١٠٨٨۔.

 ١١٥ ١٢١٠ ١٢١١ة

 ٩٢٢ ١٧٢٣ ١٢١٧۔

.٢٨ ١٧٣٩ ١٥١ 

١ ٣١ 

 ةلماع ٢٦٣ ٦٥٢

 سيقلا دبع ١٧٦

 سبع ٣٢١

 كيتعلا ٧٦ ٧ ٧.

.٧٥٢٣ ٧٥٧ ٧٥٨ 

٩ ٧٦٦ 

 ناندع ٧ا٧۔ ١١٩

 نافقع ٦١٨

 قيلامعلا ٦٩، ٧٠‘ ٤ ٧،

٧٥ . ٧٧ ٨٧ ٤ ٬٨ 

 ٩۔ء ١٢٣. ٣ا١۔

.١٦٢٠ ١٢١. ١٢٢١ 

١٣٣ 

 مليوع ٦٨۔ .١٢٠

 ةرذع ٢٦٢

   ليقع ٥

 ثوغلا ٤ ٢٩
 ناتخ ١١١

 ٥٥ ٥١٩ ٢٣م٦.

.0٥٣٢٣ ٣٨٣ 

.٠ ٦١٤ ٦٥٢ 

.٦٨ ٦ ٧٧٠٧ 

٩ ٧١٠ 

 نافطغ ٥ ٩٤.

٣٢٤ ٣٥٤ 

 سراف ٧٦، ٦٨، ٦٩،
.٨٤ ٧٤. ٧٥ ٧٧ 

 ٨١ ١١٧ ؟١١۔

.١٢٠ ١٢٧. ٥٠٢ 

٥.٤. ٥٢٢. ٥٢٧ 

 رصم ةنعارف ١٢١۔،
١٢٢ 

 ةرازف ٦٠٦، ٦٠٨
 ناًزفلا

 ٥ سرفلا ٦٨، ١١٨.

.٢٨. ٢٧٦ 3١٥ 

 ٢٨٨٦ ٧١٧ ٧١٨۔

٧٠ ٧٢١ ٧٢٧٢ 

.٢٣ ٧٤٤ ٧٦٢ 

٧٦٢٣ ٧٦٥ ٧٦٦ 
 زوف

١٠٤٤ 

 نب رغصألا ثوغلا لئابق

٥ ١ 

٨٧٣



 طبقلا ٦٧ ٦٨ ١١٧.

٩. ١١٠. ١٢٥ 

 ناطحق ٨ ٧٠ ٧٢ء

.٧٣ ٧٧ ٨٢ ٨٣ 

 ٩١ ٩٤ ١٠٢. ١٠٧۔.

.١٠٨ ١٠٩٩. ١١٢١ 

 ١٣ة ١١٥. //ا١١۔.

 3٩ ١٢١١٨. ١٢٩۔.

.١٣٠ ١٣١ ١٣٤ 

٩ ١٤١ 

 ةيناطحتلا ١٧٩
 شيرق ٥، ١١.

.١٠٤ 5959 ٤559( 

 -. ٢٢٤ ٧٢٤۔

 ٢٥١ ٢٥. ٦١ ۔

.٩ ٣٨٤ ٤٣٨٣ 

.٨٨. ٥٢٧ ٥.٤٣ 

.٥٤٤. ٥٦١. ٥٦٢ 

 ٤؟٥٦ ذ ٥٦٨٨ ٥.٧٥.

 ٥٧٧. ٥٧٨ .ذ ٥٧٩.

 ٧٣ ۔مع ٦٥٩. ٧.٥

 ةظيرق ٥٩٨
 لماستقلا ٧٨٥

٧٨٦ 

 رىسق ٢ . ٥

   ٦۔ ٣٢٤ ٣٦٢

 نيقلا ٢٦
٣ ١٠١ ١٠٧ 

 ةعاضق ٦٣.

 ٦٥. ٦٩ ٧٥ ذم.

.٦٥٢ ٧.٨ ٧١١ 

٧ ٧١ 

 بالك ٢٩

 نامرك 4 ٧٤

 ناللا ١٢١٠

 ثفاي نب نانوي نب نطيل
 ٠٦٦حون نب

 مخل ١١٨۔ ٢٧٤

 ٩؛۔۔۔ ٤٧١. ٦٥٢.

٦٥٢٣ 

 مزاهللا ١٧٢
 جحذم ٥۔، ١٦٨.

.١٩١٧٢. ٢٠ ٣١٩ 

.٨٦٤ ٥١٥ ٦٥٢ 

٧٠٩ 

 دارم ٣٣٦ ٤٦٩۔،
٩٦ 

 ةبزارملا ٣٤٨، ٣٥٨۔،
٣٦١ 

 قلطصملا 
 رضم ٠ ١٠ ١٠١

 ١٠٢. ١٠٦. ٧ا١٠۔

٢٢٠ .. 

 ٤٤٤ ةدنك نب ةيواعم

٨٧٤



٦٢٥ 

.٩١ 

.٥ 

; ١٠٥ 

.٢٨١٠ 

٩٢ 

. ٦ 

.٤٥٢ 

.٥٨ 

.٥ 

٥١ 4٠ 

.٥٦ 

.٥٤٨ 

- 

.“ ٣ 

.٦٨٤ 

.٣٦٧ 

.٥٦ 

.2 

 نميلاو دعم

 ۔٤٩١ ١٩٢٦

 ء.٠٠٨٢ ١٩٧

 ٢٥٧ ٢٩.

 ٣٨٤ ٣٨٩.

 ٧ ٤٣٣.

 .۔ك ٤٥. ٥٦٠٠

 ٥٦ ٤٥٧.

 ٠.

 ٦ ٩٩.

 ٥١١ ٦٥١٣.

 ٥١٧. ٥٢٢.

 ٥٥٨. 2٩٧.

 7٠ ٦٠١.

 ٦ ٦٧٨.

 ٦٨٥

 دعم ٨ ة ١٤٨0١٤٢٣ ة٠

 ١٥4 ١٥٣۔.

.5.٣ ٤٣ 

.٥٤. ٥.٥٤ 

٦٥. ٧١٧ 

 باجنملا
 نيرجاهملا ٤ ٥٥، ٠٨١،

 ةرهم ٢٦٦

 ٦٤٥ بلهملا

 ٦٤٨. ٦٢ ٦٥۔، ٦٥٥

 ٢٦٦ دادملا

 سهان ٥٠٩، ٥١١

6   

 ٣.٠٢ ناهبن
 ٤٧مرإ نب شام نب طيبن
 .۔٧٢١ ء۔٩9 5 زن

١٢٣٠ ١٣٤ ٦٢١ 

 ،۔٦١٦دزألا نب رصن
٢٦٢ 

 ةميعن ١٥١

 ريمن ٦٠٦

 ةتابث ١٢٩

 ةبوألا ١١٩
 تيبلا ٧
 عتخللا ٣٨٣

 سانسلا ٠ ١٢
 مشاه ١٠١ . ١٠٧

 عسيمهلا ١٩٤

 مشج نب نزاوه ٢١٩۔،

٦ ٢٦٦٢٣ 

 نوهلا ٦

 نادمه ١٥٢٣ ١٩٢١.

.٢٤ ٢٤٨ ٢٣٦4٠ 

.٩ ١ ٩٥ 

 ڵ ٧٥٩

 دمحلا ٧٤٦. ٤٧ ٧۔

.٧٥ ٧٥٧ ٧٥٨ 

٧٩ 

 دوهيلا ٢٢٢ ٢١٧

٢٢٤. ٢٥٢٣ 

نازفوَحلا ٦٢٥



 مالعألا سرهف

 مالسلا هيلع مدأ ٣٢٣ ٨١ ١١.

.١٢ ١٥. ١٦. ١٧. ١١٨ 

.٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ 

.٤ ٢٥ ٢٦. ٢٧ ٢٨ 

.٢٩ ٣٠ ٣١. ٣٢ 

.٣٣ ٣٣ ٣٤ ٣٤ ٣٥ 

.٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩. ٤٠ 

.١ ٤٢ ٤٣ ٤٤. ٤٦ 

 ٧ ٤٧ذ ٤٨. ٤٩ ّ

.٥٢ ٥٢٣ ٥٤.، ٥٥. ٥٧ 

 ٩ ٦١ ٦٧ ٧٦ ٩١۔

 ١7٠4. ١١٣. ١١٤. ٢ ١٣۔

٤ ١ 4 

 ليعامسإ نب رزأ ١٣٤
 ديبغ نب محازم تنب ةيسأ

٧٤ ١٢٢ 

 نب سوس = رارملا لكأ
 ةبلعث نب لهذ نب نابيش

١٧٤ 

 ٢٦٦ ىرمطضا نب يرمألا

 فانم دبع نب بهَّو تنب ةنمأ
 ٢٥٣ ةرهز نب
   ٣٨ مدأ نب دابأ

٨٧٦ 

 ثراحلا نب فوع نب رجبالا
 ٥٥٩ ةثراح نب جرزخلا نب
 يدع نب داصم نب دربألا

١٨١ 
 مرشألا ةهربأ ٢٣٦، ٢٣٩۔،
.٦٤ ٢٤١ ٢٣٤ ٢٤٤4 

٢٥ ٢٤٦ ٢٥٦ 

 ٥١١ يشبحلا ةهربأ
 ٢٠٥ نشئارلا نب ةهربأ

 ةعيهل نب حابتصلا نب ةهربأ
 دثرَم نب دسحلا ةبيش نب
 حابصلا نب ةهربأ = ريخلا

 0١٤٨ دثرم نب ةعيلو نب
 ١٩ ٢٣٦ ٢٥٥. ٢٥٦

 ١٩٣ رانملا وذ ةهربأ

 ٥٦٢٣ يراصنألا بويأ وبأ

 ٣٦٧ ةيدوألا سيردإ وبأ

 نب سيق نب ثعشألا وبأ
 ٣٣٧ يدنكلا برك يدعم

 ١١٩ ربربلا وبأ

 ٣١ ج اَجحلا وبأ

 دمحم نب يلع نسحلا وبأ
٧٤٥ ي ويسبلا



 ٨٠٣ طيقل نب يراوحلا وبا
 ديزي نب ورمع نب ريخلا وبأ

 ٨ ٤٢٩. ٤٣٠. ٤٦٠.

٤٦١ 
 دانزلا وبأ ١١٣

 ةعيبر يبا نب تلصلا وبأ

 ةَكَلا ٢٤٩
 ليفطلا وبأ ٩٩

 هللا دبع =حاقّسلا ساّتعلا وبا

 بلطملا دبع نب ساتعلا نب
٩" ٦٦٠ 

 ٣٩٩ ةيلهلا لوقعلا وبأ
 ٣٢٣٧ يناهبصالا ج زفلا وبأ

 ىزلا دبع نبا دوثقلا وبأ
 ٥٦٦٢

 نب ديبع نب مادقملا وبأ
 ٣١٨ ؤليخألا = مشغألا
 ١٦٩ زجارلا مجنلا وبأ
 يحاورلا َيسَْعلا مثيهلا وبأ

 ٧٢٧
 ٥٦٠ ناهلا نب مثيهلا وبأ
 ٧١٥ ناظقيلا وبأ
 كلام نب رماع ءارب وبأ

 ١٦٨
 6٥٨١ يملسألا ةزرب وبأ

   ٦١٨
٨٧٧ 

 قيدصلا ركب وبأ ١ ۔ ٤ ١٥.

.١٧٦ ٣٢٨ ٤٣١. ٤٣٢ 

 ٤٥٢ذ ٥١٢ ، ٠. ٥٧. ٥٨٧.

٣ ٦١٤ ٧٩٩، ٨٠٠ 
٨٩ ٨٢١ 

 ديرد نب ركب وبأ 6١٤٦
٢٣ ٥..٧.٠ ٥ ٧٨٣ 

 نب رهش هللا دبع نب ركب وبأ
 ٩٩ بطوح
 نب نسحلا نب دمحم ركب وبأ
 نب متنح نب ةيهاتع نب ديرش
 ورج نب يمامح نب نسحلا
 ةملس نب بهو نب عساو نب
 ملاظ نب مشج نب رضاح نب
 ٧٨٢ ديهارف نب

 ٤٤٨ مامت وبأ

 ٥٦٠ رباج نب هللا دبع رباج وب
 سيق نب كيتع نب ربج وبأ
 3 ةشيه نب
 ٣٣، ٣٤، يربطلا رفعج وبأ

 ٩

 روصنملا رفعج وبأ ٥٨

٦٦٠ ٧٧٥4 

 ىيحي نب ىسوم رفعج وبأ
 ١٧٩ ساتعلا نب
٣٦٤ ءاسنخ نب ريمُج وبأ



 نب دمحم نب لهَّس متاح وبأ
 ٧٦ يناتسجيللا نامثع

٧٨ ١١٢ ٣١٣. ٧١٥ 

 ورمع نب ةثراح وبأ ٥٢٢
 زمح وبأ ٣ فوع نب راتخملا

 ؛ع٤٥ ٤٤٦ تةشيدزألا

 ٣٢٤ رس نب ةيراج لبنح وبأ
 ٣٩٥ يبلغتلا شنح وبأ

 0.٠٧ ةفينح وبأ
 ١١٨ يديحوتلا نايح وبأ
 ٧ , ٥ ثحلا دلاخ وبأ

 ٥٩٢٣ يحمجلا لبهد وبأ

 ٢٥. يلذهلا بيوذ وبأ

 ٤٣٧
 يرافغلا رذ وبأ ٤،٤٠،

٩ ٣٨٦ 
 ٢٥٦ ةهربأ نب دشر وبأ

 ١٤٩ ةهربأ نب نيدشر وبأ
 ٥١١ هللا دبع ةحيوأر وبأ

 ٥١ يئاطلا ديبز وبأ

 نب هللأ دبع نب هنع ز وبأ

 ٥ ةبتع نب ورمع
 ٥٥٥ ىثعُملا نب ديعس وبأ
 ٩ ٣٠٤ نايفس وبأ

   ٣١ يرؤثلا نايفس وبأ
٨٧٨ 

 نب ثراحلا نب نايفس وبأ
 .ه٥٦ مشاه نب بلطملا دبع

 ٥٨١ ٨٢٤

 نب ةريغملا نب نايفس وبأ
 سمش دبع نب ةعيبر نب لفون
 نب سابعلا نب ثراحلا نب
 ١٧٩ بهل يبأ

 ٤٦٠ برح نب نايفس وبأ
 ٤٥٢ لالخلا ةملس وبأ
 ٧٨١ يئانهلا حش وبأ

 نب ةهربأ نب ريش وبأ
 ١٤٩، ٢٥٦، ٢٧٧ حابصلا
 ١٥، ٢١، ٢٦، حلاص وبأ

 ٣١ ٣٩۔ ٤٣. ٤٦ ٤٧
 ٩ ٥١ ٥٩ ٦٢٣ ١١٩

 دبع =جرعالا نايبظ وبا
 ريبك نب ثراحلا نب سمش
 كلام نب عيبس نب مشج نب
 نايبث نب نزام نب لهذ نب
 دعس نب لولا نب ةبلعث نب
 ،۔٢٨٦ فدماغ نب ةانم نب

 ١ ٨٦
 ٥١٤ يرعشألا رماع وبأ
 ٦٨٧ يلصوملا للا دبع وبأ

 دبع =ربج نب سبع وبأ
٥٤٢ جرزخلا نب نمحرلا



 ٥٩ مالس نب مساقلا ديبع وبأ

 يفقثلا دوعسم نب ديبع وبأ
 ٥.٣

 حاًرَجلا نب ةديبع وبأ ٧۔
.٧ ١ ٨١ ٧٩. ٣٥٤ 

 ٦١٢ ٦١٧ ٧١٥. ٨١٤۔
٨٦ ٨٢٠ 

 ٣٤ ١٧٣ نامثع وبأ

 ةثراح نب برك يدع وبا
 ١٨٠

 هللا دبع نب ناندع نب اكع وبأ
 ٥١٨ دزألا نب

 صفح نب يمرح يلع وبأ
 يكتعلا يلمسقلا رمع نب

 ٣٧١
 ٧٧٣ ينوَجلا نارمع وبأ

 6١٤٧ ينابيشلا ورمع ووبأ
 ٥٧٧

 ١١٢ ءالعلا نب ورمع وبأ
 ٣٦٩ ىلعملا نب ورمع وبأ

 ٥٤ سيبق وبأ
 ٥٤ ةبالق وبأ
 عتث بركيكلم نب برك وبأ

 - ٠ ٠ ٠ ٠

 عبن ںب ورمع نب دير لنب
 ٩١ ١٣٩

 نب رذنملا دبع نب ةبابل وبأ
 ٥٤٨ ريشب = ربتز
   ١٠٤ بيهل وبأ

٨٧٩ 

 ٢٢٧ ةعيهل وبأ

 نب ةيمخَم نب ىليل وبأ
 ٥١٠ رصيقأ نب ناجرئح
 نب دمحم نب ناتسغ كلام وبأ
 ٧٤٥ ‘ ينالتصلا رضتقلا

 ٣٤٤ يفقثلا نجي وبأ
 دمحم نب هللا دبع ،دمحم وبأ

 ٧٤٥ ، ةكرب نب

 ٣٠٢، يناسارخلا ملسم وبا
 ٦ ٦٦٠

 ٣٨٧ يىينالوتخلا ةملم وبأ
 0١٤٩ يرعشألا ىسوم وبأ

.٣٥٤. ٣٥٥. ٣٦١ ٣٧٤ 

٦٢٧ 

 يرهفلا ةرسيم وبأ ٦
 ساون وبأ ٦٦

 نب هللا دبع =ةريره وبا
 فيرط نبا هللا دبع نب رماع
 نب بعص يبأ نب دابع نب
 نب ةبلعث نب دعس نب هتنم
 ١٥، ١٨، رماع نب ناميلس

 ٧ ٦٧. ١.٩. ٢٢٧۔
٥١٤. ٦٨٥ 

 ٨٢٥ بيبضلا نب دنه وبأ
 ة ١٢٦دسألا نب لئاو وبأ

 ٧١٣
 ١١٩ جوجأي وبأ
١٤ يناتسجيللا ىيحي وبأ



 ٣١ تاثقلا ىيحي وبأ
 ٤٥٧ يشبحلا موسكي وبأ

 ٥٦ رفعجوبأ
 نب نميأ نب ريهز نب نروبا
 ١٩٤ عسيمهلا
 نب سيق نب بعك نب يبأ
 نب ةيواعم نب ديز نب ديبع
 ٥٦٣ ؟ ١ كلام نب ورمع

 حبص نب ةيواعم نب يبأ
 ٣٧٦

 ٣٨ مدآ نب يناثأ

 نب ديز نب بعك نب لدجألا
 نب سيق نب ورمع نب لهس
 دبع نب مشج نب ةيواعم
 ١٩٧ سمش

 ٥ ٣١ ييببتتسلا مرجألا

 ٦٩ بعك نب نجحأ
 ٢٧٧ كلام نب نوطحألا

 ىسوم نب قاحسإ نب دمحأ
 ٧٦ ميهاربإ نب

 ٧٦٠ ليمج نب دمحأ

 حصان نب ديبع نب دمحأ
 ٣٩١ ٣٩٢

 يبتوعلا ىسيع نب دمحأ
 ٧٤٦

 ديز نب ىيحي نب دمحأ
 ٣٩٦ ينابيشلا

   ٣ ٥١ خافنلا بتار دمحأ
٨٨4 

 ملسو ىلع هللا ىلص دمحأ
٢٦٢٤ 

 نب ديزي نب دايز نب رمحأ
 سكلا ٣٢٢

 ةليجب نب ثوغلا نب سمحأ
٧ ٥٠٩ 

 ثوغ نب ديز نب سومحألا
 دعس نب رغصألا ٥ ١

 يمميبمتلا سيق نب فنحأل ا

 ٤ ٦۔ ٦٤٢. ٧٩٥

 يبالكلا رفعج نب صوحألا

 ٥ ٦٠٣ ٦٠٤. ٦٠٦

 نب حالجلا نب ةحيحأ
 ةفلك نب ىبجحج نب شيرلا

 فوع نب ٤٥٦ ٤٥٦، ٥٤٨

 ٣٠٥ مزخأ يبأ نب مزخأ

 ةلظنح نب ديزي = لطخألا
١٦٦ 

 ١٧ شفخألا
 داع نب دولخلا نب دولخأ

 ١٢٨

 حابر نب ديبع نب دولخأ
 ١٢١

 يبلغتلا باهش نب سنخألا
 ١١٣

 خونخأ ٤٣ ٤٤ ٤٦
نادێَح نب ليخألا ٢٣١



 ليوخم نب ليوات تنب ةنادأ

 ٤٦ دلوبأق نب خونخأ نب
 ٤٦١ ةيدع نب ربنألا

 نب ليزارم تنب ةسيسبدأ
 ٦٤ ليوحم نب ليسمرلنلا
 ١٣٤ ليعامسإ نب ليبدأ
 ١٣٤ ليعامسا نب ددأ

 ٢٨٢٣ ثوغلا نب ددأ

 نب بجشي نب ديز نب ددأ
 نالهك نب ديز نب بيرع

 ٢٨٢٣

 ١٥٧ ةعيبر نب بروررللأ
 نب ليزا رم تندنب ةسيبنندأ

 ٦٤ كيشمرلدلا
 يئاطلا ءارعزذزلا يبأ نب مهدأ

 يلع نب دعس نب َيَدأ٤٣
 ٥٥؟

 ١٣٣ ليعامسا نب ليدأ

 ١٣٥ بوقعي تنب ةنيدأ
 ةعرز نب ددس نب حوزنلا
 ١٤٣ أبس نب
 ٢٦١ ورمع نب ةشارأ
 ٤٣٤ يكرتلا ليبترأ

 سرت نب ليواتب ةنبا ليترأ
 ٦٦ حون نب ثفاي نب
 ٧٨٥ دشار نب ىجزلأ
 ٣٧ ١ سيلاطاطسرلأ

   ١٢٧ سيلاطوطسزلأ
٨٨١ 

 ليحارتش نب بعك نب ةاطرأ
 نب نامالس نب بعك نب
 نب دعس نب ةثراح نب رماع
 ٣٨ 4 عختلا نب كلام

 ١٣١ غلاف نب اوغرلأ
 ٨٢، ،٧٦ماس نب ذشخفرلأ

 .۔٤٢١ ١٢٠٨ ١١٥ ١٢١.

 ١٦٢٥ ١٣١۔ ١٣٢ ١٣٩

 نب ورمع نب ةبلعث نب مقرالا
 ٣٩١، ٤٤٠ ناسغ نب ةنفج

 ٥٢٤

 ٣٨٠ شيهج نب مقرالا
 نب ددس نب ديز نب عاورالا
 ١٢٣ نيعر يذ

 ٩ ٢٤٠ طايرلأ
 ١٠٣ يجيرلا

 نب تلت نب ثوقلا نب دزألا
 ،نالهك نب ديز نب كلام

 ٩٢ .٠ ٥. ٥.٩. 57١٥.

 ٦٨٧
 ٤٦١ بيبح يبأ نب كدزأ
 ٥٠٨ قرزألا

 ٥٥٥ ةثراح دبع نب قرزألا
 نب ورمع نب قرزألا
 ٥٢٩ يناتىغلا ثراحلا

 ىرسك تنب تخامززأ
 ٥.٤ زيوربأ
٢٤ ديز نب ةماسأ



 نب ثوغلا نب يؤل نب ةماسأ
 ٩ ٢٩٣ :ئيط

 نب ديز نب صيهرلا دسألا
 نب ثايغ نب ةبلعث نب ورمع

 نب ةبلعث نب ورمع نب طقلم
 ٣٣٢ فوع

 ٦٢٣ ثراحلا نب دسأ
 ١٥٧، ١٥٨ ةعيبر نب دسأ
 ٣٣٨ دعس نب دسلأ
 ٢ ٧٤ ةميلس نب دسأ
 ٧٩٦ دبع نب دسأ
 ٧٨٦ يدع نب دسأ

 نب ورمع نب نارمع نب سأ
 ٦٢١ ٧١٣ ٧٢٧ رماع
 ٢٦4. ةربو نب دسأ

 نب بتوثم نب عوزسألا
 ١٥٥ بيرع
 بركيلك نب برك وبا دعس

 ١٩٣

 بركيكلم نب برك وبأ دعسأ
 نأشلا يذ ربكالا عّتث نب

 ١٣٩
 . سع , . ألا أ

 ٢٨٢ ناتسح

 نب ستُع نب ةرارز نب دعسأ

 وبأ = راجنلا نب كلام

   ٥٦٠ . ٩٦٥ةمامأ
٨٨٢ 

 ٦٨٤ ،نجحأ نب ملسأ

 ٦١٨ ۔٤١٦
 ٢٦٤ فاحلا نب ملسأ
 ٤٥٢ ، ٤٥٣ ةردج نب ملسأ
 فاحلا نب ورمع نب ملسأ

٢٦١ 

 ٦٧٩ بعك نب ملسأ
 ٧٧٥ ةءانه نب ملىسأ

 ٦١٧ ةثراح نب ء امىسلأ

 نب فاحلا تنب ء امسأ

 ١٥٧ ةعاضق

 ةعَم نب سيمع تنب ءامسأ
 برد نب ميث نب ثراحلا نب
 رماع نب ةفاحق نب كلام نب
 نب رماع نب ةعيبر نب
 ٥٢ نايفس يبأ نب ةيواعم
 دوسألا نب ناريا دوسألا

 ٧٤
 ٤٤٠ ءقرألا نب دوسألا
 ءام نب رذنملا نب دوسألا
 9 يمخللا ءامسلا

 نب يدع نب ةلبج نب دوسألا
 ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر
 ٤٤٠ ةيواعم نب رغصألا
 ٧٤٢ ةميلس نب دوسألا
٥ ٣١ رماع نب دوسألا



 نب ثوغي دبع نب دوسألا
 نب فانم دبع نب بهو
 ٢٦١ ةرهز
 رافغ نب دوسألا

 الجديسي١١١، 0٢٣١ 0٢٩٠
١٩٦ 

 ١ ١٩ ريثك نب دوسألا
 فوع نب بعك نب دوسألا

 0٣٣٦ يسقلا دوسألا =
 ٣٨٦ ٣٨٧ ٨١٦

 ،۔٣٤٢ دوصقم نب دوسألا

٢٤٤ 

 ٣٦٥ هيقفلا ديزي نب دوسالا
 َيلشهنلارثعَي نب دوسالا

 ١٧٨

 ثوغلا نب ورمع نب نادوسأ
 ٢٩٥ ئيط نب
 ٣٨ مدآ نب نوسلأ

 ٥٦٠4 ريضح نب ديسأ

 ينامالسلا رباج نب ديسل
 ٦٧٢

 يدماغلا رباج نب ديسأ
٦٧٢ ٦٧١ ٦٧٥. ٥٤٢٣ 

 نب سايلا نب ةميزخ نب ديسأ
 ١٨١ 5 زن نب رضم

   ٥٣١ هللا دبع نب دييسأ
٨٨٢٣ 

 محجألا نب ورمع نب ديسأ
٥٨٩ 

 نب مرا ن نب بهو نب ديسأ
 يعازثلا ريصق ة نب هللا دبع

 ٥٩

 يعخللا رتشألا ٣٨٠
٣٨١ 

 ١٣٥ بوقعي نب ريثأ
 نوٹتسلا نب بيبتق نب سرشأ
 ٢٩٠4 ةدنك نب سرشأ نب

 ٥4 ٥٦

 راًوس نب ثعشأ ١١
 يدعم نب سيق نب ثعشألا

 يدنكلا برك ٣٥٤ ، ٣٥٥.،
.٣٨ ٣٩٢ ٤٢٦. ٤٢٧4 

٢٨ ٤٣٠ ٤٣١. ٤٣٢ 

.٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ . ٤٣٧ 

٤٤ ٤٤٣. ٤٦١4 

 أبس نب رعشالاو
٢٨٣ 

 ثوغلا نب ورمع نب رعشألا
 نب ديز نب كلام نب تت نب

.٩١ 

 ٢٨٣ نالهك
 ٣٦٩ نارمح يبأ نب د رقشألا

 ٧٨٥ ذئاع نب رقشأ

 ٣٨ مدنأ تنب تونشأ
 ٦٧، 0٦٨ ٦٩ ماس نب ذوشأ
٩١٦ديبُع نب دلاخ نب مَّيشألا



 ٣٢٩ عيلص نب فدصألا

 ٣٧٤ ثراحلا نب رغصأ
 نب كلملا ددع يعمصالا

 ٦٠4 يسيقلا يلهابلا بيرق

 ١١٢

١١٣ ٣٩٧ ٤٠٠ ٥٢٣٥ . 

 ۔ ٦٨١ ٨٧٠٥

 ىشعألا ٦٦، ١٣٠، 0١٩١
٥ ٤٣٠ ٥٥ 

 ٣٧٢‘ ٣٧٢ ةلهاب ىشعأ

 سيق نب نوميم ىشعألا
 ١٧٢

 ١٦٩ يلجعلا بلغألا

 يذ ةهربأ نب شيقيرفأ

 شئارلا ثراحلا نب رانملا
 ٣ ٢٠٦۔ ٢٠٧

 نب ةعازخحقثراح نب ىصفأ
 ٥٧١ ٦١٤ رماع نب ورمع

 ٦١٨١ ةعازخ نب ىصفأ
 ١٥٨ يمعد نب ىصفأ

 نب سيقلا دبع نب ىصقأ
 ١٩ ىصفأ

 ٥٠٨ هلا دبع نب ىصفأ

 ٥٠٦ زئىق نب ريذن نب ىصقأ
 مثغ نب نيصحلا نب ىعفألا
 ٨ ثراحلا نب مهر نب

   ١٩١ أبس نب حلفأ
٨٨4٤ 

 نب ةءالتص =يدوألا هّوقألا

 ثراحلا نب كلام نب ورمع

 ىدوألا كلام نب ورمع نب

٣٦٥ ” 

 رمش نب بركيمع نرقألا
 زب شيقيرفأ نب شعدري
 ٢٦ رانملا يذ ةهربأ

 ٥٩٥ نوجلا يبأ نب متكأ

 ٧٥٧ ةعيبر نب بلكأ
 تماصلا نب دعس نب بلكأ

 ٣٠٢

 ٢٥ عوكألا
 دبع نب كلملا دبع نب رديگألا
 ٤٥١ يحلا

 ٦ ورمع نب عملأ
 ٥٩

 ١١٢ ليعامسإ مأ

 هلحم نب فوع تنب سايإ مأ
 ٣٩٣ ينابيشلا

 دنه =دئسألا نب كيتعلا مأ
 ٦٢٣ ةماس تنب
 رفص يبأ نب بلهملا مأ

 - ٠.٣ ٨

 ٣٩ بدنج مأ

 ٥٠٨ ةجراخ مأ
٥١٤ عرز م



 نب دبع نب دابع نب ديعس مأ

 ريكتُسللا نب ىلجلا
 ٩ يدزألا

 ١٨ . ةملس مأ
 ٥١٨ قفاغ مأ

 ةفاحق وبأ تنب ةورف ةمأ
 ٤٣٢ ٤٣٣

 اهنع هللا يصر موثلك مأ

 ١٨٠

 ٥٨٤ بعك تنب دبعم مأ
 نب روصنم تنب ىسوم مأ
 نب ديزي نب رهش نب هللا دبع
 رمش نب ثراحلا نب بوثم
 رفعي نب ةعيهل نب حانجلا يذ
 يذ نب يدهف نب فكني نب

 فكني نب برعأ نب مشغ
٢٧٥ 

 فانم دبع نب مشاه مأ -
 ةرم تنب ةكتاع ٦٢٢

 بلاط وبأ تنب ئناه مأ 8١٥
١٨٠ 

 ةعيبر نب رمأ ١٥٧
 يفقثلا تقصلا ىيبأ نب ةمأ

 ١٣ ٢٤٩ ٢٥٠. ٢٥١

 ٥٥ ديسأ نب دلاخ نب ةيمأ
 ٥٤٨ كلام نب ديز نب ةيمأ

 ،.١٥٢سمش دبع نب ةيمأ
   ٢٥٤

٨٨٥ 

٧٥ 

 دعس نب هللا سنأ ٣٣٨

 يليتلا ميتاز يبأ نب ستأ
٥٧٧ 

 ٢٧٢ رماع يبأ نب سنأ

 ينانكلا يليتلا مياز نب سنأ
 ٥٨٤

 ٣٦١. كلام نب سنأ
 ١٢ ٦۔ ٠٧ ٥.، ٥١. ٥١٥

 نب ورمع نب كردم نب ستأ
 نب كيتع نب فوع نب دعس
 هللا ميت نب رماع نب ةثراح

 ةعيبر نب بلكأ نب رتثبُم نب
 معثخ نب فلح نب سرفع نب

 ٥١٠4 ٥١٢

 نب ورمع نب شارإ نب رامنأ
 نب كلام نب تبت نب ثوقلا
 1٩٦ نالهگ نب ديز
 ٨٠٢ رمنلا نب رامنأ
 ١٩١ أبس نب رامنأ
 ةعيدو نب ورمع نب رامنأ

 ١٧٢

 ٧٧٣ فوع نب رامنأ

 ثيش نب شونأ ٤٢ ٤٣۔
٤٣ ٤٤ ٤٦ ٤٧ 

 ناورتثونأ
 لوح وذ ناقونا

٥٨ 

١٨٢



 عوكألا نب نانيس نب نابهأ
 نب ىصفأ نب ناكلم نب
 ٦٥ ٦١٦١ ةثراح

 ةعيبر نب دابع نب نابهأ
 ١٥ ٦

٧ ٧٥. ٧٥٨ ٧٦٠ ٧٨١ 

 دزألا نب بويهألا ٥١٨

 ونهلا نب رجحلا نب ساوألا
 ٦٦٣ دزألا نب

 دعس نب بعص نب دوأ
 ٣٦٥ ةريشعلا

 ةبلعث نب ةثراح نب سوألا
 ٥٣٢

 نب مال نب ةثراح نب سوأ
 نب ورمع نب رامنأ نب ورمع
 ناروأ نب كلام نب فيرط

 ٣٢٢ ٣٢٣ے ٣٣٢ ٣٣٢

 ٥١٧ رجح نب سأ
 ٤٥٥ هللا دبع نب سوأ
 ٥0٠ ةرم نب سوألا
 ٧٢٨ ةيدبعلا ديزي نب سوأ

 ٧٢٩ .يترقلا سيوأ

 نب ءزج نب ورمع نب سيوأ
 نب ورمع نب كلام نب سيق

 نامدر نب نرق نب ناوصع
 ٣٣٤ دارم نب ةيجان نب

   ١٥٦ نوديرفأ نب جري
٨٨٦ 

 جرعألا ٥٢٤
 ميهاربإ لضفلا ويأ ١٦٨

 ريشب نب بويأ ٥٤٦
 ديز نب بويأ ١٦٥
 ليلخلا ميهاربا ٣ ١٤ ٢٩.

 ٨ت،‘ ٧٣‘ ٧٤. ١٠٨.

.١٠ ١١٥. ١٢٤. ١٢٥4 

.٢٧ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ 

 ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦. ١٣٧۔

 ١٣٨۔ ١٤٢. ١٤٧. ١٥٤.

.١٥٦٥. ١٨٠. ١٨٨ 

 ٢٧٠ ٥٦٧ ذ ٥٧٢‘ ٥٧٥.

٦٦ 

 يركنشيلا ميهارب ١٠
 ةديدح يبأ نب ميهاربا ٣٦٧

 َيعَخَتلا رتشألا نب ميهاربإ
٤٥٤ 

 ٣٦٨ شمعألا نب ميهاربإ
 ١٧٩ يدهملا نب ميهارب

 ةمرخم نب ةلبج نب ميهاربا
 ٤٥٥ بيطخلا

 روث وبأ =دلاخ نب ميهاربإ
 ٢٥٨ ةنيهج نب
 ١٠ ايركز نب ميهاربإ
 نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ
٥٧ ةعيبر يبأ



 ٥, ٣ فنك نب ميهاربا

 ٣٨١ كلام نب ميهاربا

 ١٨٨ ىيبتوعلا

 ١٠ يدهم نب ميهارب
 قاحسإ نب ىسوم نب ميهاربإ
 ٧٤٦ ميهاربا نب

 نب روضح نب دابع نب اشيإ
 نب ةميخل نب ناميلس نب ميري
 مرا نب ناديبع
 ٣ ١٥ ١٦. ١١. سيلبا

 ٠ ٢١ ٢٢٣ ٢٦. ٣٢١.

 ٣٤

 درايلا نب مالسلا هيلع سيرلا
 ثيش نب شوأ نب نانيق نب
 ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٤٦، مدآ نب

 ٤٨. ١١٠. ١٢١٤. ‘فذ؟٧

 ٧٧ ١

 ٥٠٠ ورمع نب شارإ
 ٦٧٨ لبعك نب شارإ

 6٦٧ حون نب ماس نب مرا
 ٧١‘ ٧٣‘ ١٠١٨.

 ١١٥. ١٣٩

 ١٢١ ۔٠٧ ليبع نب مرا
 ٥٧١ ليهس نب فاسا
 ٠ ١ ليئا رسلا يبأ نب قاحسا

   ١١ ٢٤ ٢٦ ٣٣. ١٣٣
٨٨٧ 

 هيلع ميهاربا نب قاحسإ
 ١٣٤ مالسلا
 ٢١٠ ةفيذح نب قاحسإ
 ميهاربإ نب ىسوم نب قاحسإ

 ٧٤٥ ناملس نب
 وذ ينانويلا ردنكسإلا
 ،۔٨٣١ ١٣٧، ،۔٨٥ نينرقلا

 ٢٧١

 سولبيب نب ردنكسإلا
 ١٢٧ ١٣٧، ١٣٨ سوفليف
 ٣٦٧ دلاخ يبأ نب ليعامسا

 يذ نب ميهاربإ نب ليعامسإ
 ١٥٢٣ ينادمهلا راعلا

 هيلع ميهاربا نب ليعامسإ
 ٣٤ ٧٧ ١٠٢. مالسلا

 ١.٧ ١٠٨ ١٣٢ ١٣٣.

 ١٤٠4 ١٨٦. ٢٢٤. ٥٧٢.

 ٣٢.٠٧۔٧ ٥٧٥ ٠.٢

 نمحرلا دبع نب ليعامسإ
٥ ٣٤ ٣٦٧ 

 ٨٨ شايع نب ليعامسإ
 ٦ رضم نب سايلإ
 ٨ ١١٦ دمحأ مامإلا

 نب َعَم نب رامنأ نب داي
 ١٨٤ ةعيبر
 ٧١٣ دوس نب دايا

٣٢٩ رجملا نبا سايا



 نب ديبع نب ترألا نب سايإ
 ٣٢ ٠مرَج نب نايح نب روكلا
 ٦١٦ع وكألا ةملس نب سايإ

 رثع يبأ نب ةصيبق نب سايإ
 ةنعس نب ةّيح نب نامعنلا نب
 ٣١٧ ة ٢٧٤ تشٹراحلا نب
 ٣١ ١ حون اكلم نب ايليإ

 نب جلاف نب ناكلم نب ايليإ
 ذشخفرأ نب خلاش نب رباع

٢٧١ 

 يتسلا يبأ نبا ١٠٢

 ىسوم يبأ نب ةدرب يبأ نبا
 يرعشالا ٢٧٥

 ،قاحسا نبا ٣٨، ٤٢، ٤٣،

 ٤ ٥١، ٥٧۔ذ ٦٣ ٦٤۔ء

.٧٤ ٨٤ ٨٨ ١٣٣ 

 ٢٣٤ ١۔ ٦٨٧

 ريثألا نبا ١١، ١٢، 6١٨
 ٢٣ ه ٢٧ ٣٤ ٤٣.

.٣ ٤٦ ٤٦ ٤٧ ٤٨ 

٥٧ ٥٨ ٠ ٦ ١٣٣ 

 ٦٤٥ ثعشألا نبا
 ٣٨٩ يرابنألا نبا

 ٦٤٦ ءاصربلا نبا

 ٩٦٩٢٧ ءاريمحلا نبا

 ٦٦٣ ۔ ٥٣٢ تيكسلا نبا

 ۔ يبلكلا نبا ٣٩ ٥٩ ٧٨۔

   ٩ ١٠١ ١١٩. ١٢١٠۔
٨٨٨ 

٧ ١٣٠. ١٤٥. ١٤٩ 

١٥٨. ١٥٩. ١٦٢ 3١٥٧ 

 ٢٣ ع ١٦۔ ١٦٥. ١٧٥

١٨٤. ١٨٩. ١٩٢. ١٩٧ 

 ٢٠٨ ذ ٢٤٠. ٢٦٢ ٢٦٣

٦٤ ٢٦٥. ٢٦٨. ٢٦٩ 

٢٧٢ ٢٧٤ ٢٧٧ ٢٧٩ 

٢٨٣ ٢٨٥ ٢٩٤. ٢٩٥ 

 ع ٣٢٨٠٤ ٣١٢ ٣١٣

.٣١٤ ٣١٥ ٣١٨ ٣١٩ 

 معفقملا نبا ١٢٨ . ١٢٩

 ساحتلا نبا ٦٦٢
 يحيلئسلا ةلوعلا نبا ٢ ٠ ع

 يعاضللا ةلوبهلا نبا 59

 نثرب نبا ١٢١٨

 ٦٢٧ يدابعلا ةليقب نبا

 ٧٩٧

 ١٠٨ ١١٠ ،۔٣٦ جيرج نبا

 ١١٧ بيبح نبا

 مزح نبا ٨ ٨١ ١١٦

 ٨ ۔ ١٥٥. ١٥٨. ١٦٠

 آ ١٦٣ ١٦٨. ١٧٠

١٧٢ ١٧٤. ١٧٦. ١٧٨ 

.٩ ١٨٠ ١٨١. ١٨٢ 

.١٨٣ ١٨٤ ١٨٥. ١٨٦ 

,١٨٧ ١٩٤ ١٩٧. ٢٠٢ 

.٢.٤ ٢٠٥. ٢٠٦ ٢٠٧
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 ٩۔

.٣٠٦ 
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 ٦۔

٢٨٢٣ 

 ٢٧٨۔

٢٨٧ 

٢٩٢ 

٠ ٣٠4 

٣٠٧ 

.٣٦ 

٣٣٥ 

.٣٤ 

٠ ٣٥4 

٣٨٠ 

٣٧٥ 

٣٨٢ 

٣٨٦ 

٦ 

.٥٢ 

.٠ ٠ ٥ 

٥١٥ 

.٥٢١ 

٥٥ 4 

.٥٥٨ 

.٥٧١ 

٥٨٧ 

.٦٦٢٤ 

.٦٩ 

.٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٩٦   
٨٨٩ 

 ٧٤ ٧٠٨ ٧١٣ ٧١٤۔

.٧٧. ٧٢٤ ٧٢٧ ٧٧٤ 

٨٠١٦٢ ٨٠٢٣ 

 ،ديمّح نبا ١٣٣

 نودلخ نبا ٣ ٤٤ ٦١۔

 ٧٤. ٧٧۔ ٩٣ ١١٢. ١٤٢

 ورمع نب نالوخ نبا ٦٠١
 ديرد نبا ٠ ١٤٢ ١٤٦.

.١٨ ١٥١. ١٥٢ ١٥٣ 

.١٥. ١٥٧. ١٦٥. ٢٩٩ 

.٣٧١١ ٣٧٩ ٥١٤ 

 . ٥٥ذ ٥٧٣. ٦٧٦ ٦٨٢

 ٧٧ ٩ ٧۔ ٧٥٣. ٧٨٢٣

 نب نامعنلا = نزي يذ نبا
 نب برك يدعم نب سيق
 نزي يذ نب فيس دبع

 . ٢٤ ٢٤٧ ٢٤٨ ٤٩ ٢۔

.٢٥ ٢٥١. ٢٥٢ ٢٥٢٣ . 

٢٥٤ ٢٧٤ 

 ٣ ١٠١ قيشر نبا

 يثراحلا ميمت نب ساور نبا
 ٨٢٦٩

 ٢٤ ديز نبا
 ١٦٤. ٣٣٥ دعس نبا

 ١٦٠ مالس نبا

 ٣ ١ هديس نبا

5 باهيش نبا



 ةشئاع نبا ٧٢٩ ، ٧٩٨
 ‘ة۔سابع نبا ٩،‘ ١١،‘ ١١،

 ١٥. ١٦ ٢١ ٢٢ ٢٦۔

.٨ ٣١. ٣١٦. ٣٣. ٣٤ 

.٣٤ ٣٩ ٤٣. ٤٣ ٤٦ 

6٤٧ ٤٩. .٥.٠‘ )٥١، ٥٢ 

 3٥٥ ٥٧، ٥٩ ٦٢ ٣“٦۔

 ٦٨ ٧٣ ٧٩ ٨٧٠ ٨١٨۔

.١ ١٠٦. ١١٣ ١١٥7٠٤ 

 ٠ ١۔ ١١٤٤. ١٩.

 ٢١١ .٠ ٦٣. ٦٤٦۔ ٧٧٢٧٩

 ربلا دبع نبا ١١٦

 ركاسع نبا ٣١٠

 ءاطع نبا ٧٢

 ةببتق نبا ٤ ١٨١٢ ١٨ ٢٣۔‘

 ٨ ٤١ ٤٨ ٥٩. ٠"٦۔

٢٣ ٧٣ ٧٤ ٧٥. ٨٣ 

١١٢ ٧٧٢ 

 ةريثك نبا ١٢ ١٨. ٧٠۔

 ٢٣ ٢ ٣٧ ٥٦ ٦٠۔

 ٦٨۔ ١١٤

 نب ةشابخ نب موثلك نبا
 نب رماع نب مده نب ورمع
 ٦٥٤موس نب لئاو نب يلوخ
 ١٤٠ ةعيهل نبا

 ٧٤٧ َيدوهرقلا دمحم نبا
   نب ءامسأ نب سادرم نبا

٨٩٠ 

 ورمع نب فوع نب ةثراح
 نب ةنانك نب ةبلعث نب دعس نب
 ٦٠٠ قراب نب ةعيسم

 ١٤٠ ئ دوعسم نبا

 ١٤٦ غرفم نبا

 فلخ نب شارخ نب شهن نبا
 ةميزخ نب سنأ نب لبهد نب
 ملسأ نب نامالس نب كلام نب
 ٦٨ ىصفأ نب
 ١٣. ١٦٣، ،۔٩ ماشه نبا

 ٢٣ ٢٣٢. ٢٣٧ ٦٢٣٨
 ٩ ٢٦. ٢٤٧ ٢٤٢٨.

 ٢٩ ٢٥٤

 ٢٤ بهو نبا
 ٧٢٤ ،نابزرم نب رايدنفسا
 ٢٦٥ ةرهم نب ىرمطضا

 ثوغلا نب ورمع نب سايلا
 ٢٦ راعذألا يذ دبعلا نب

 نب مامحلا نب سيقلا ؤرما
 نب هللا دبع نب لبه نب ةديبع
 ٢٥٦ ةنانك

 يدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما
 ٧ . ١٥ ١٥٢. ١٥٣.

 ۔٢٣٢ ٧٤ ٢.٥. ٢١١
 ٣٢ ٢٧٢ ٣٠٢ . ٣٢١.

 ٣٤ ٣٢٧ ٣٢٢ ٣٢٤.
٣٢٥ ٣٩٠ ٣٢٩٢ ٣٩٤.



.٦ ٣٩٧ ٣٩٤ ٣٩٦ 

.٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ 

 ٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٦۔

.٤٧ ٤٠٨ ٤١٠ ٤١١ 

.٤١٢ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ 

  
٨٩١ 

٦٠ ٥١٦ ٦١٧ 

 نب سباع نب سيقلا ؤرما
 رذنملا ٤٤٨

 بلك نب سيقلا ؤرما ٢٦١
كلام نب سيقلا ؤرما ٥٣٣



 ءابلا فرح
 ٢٧٦ ةَرجلا يذ نب بلاب

 ٣٨٧ ماذاب
 ناذاب ٧٦٣

 مدأ نب قراب
 ١١٣ يدع نب قراب
 ٣١٤ صيوح نب ثعاب
 دَمحْيلا نب يراش نب لقاب

 ٦ ٩ ٨

 ٣٨ مدأ نب غلاب

 بحألا نب ورمع نب ذوهلا
 ٢٦٤ نح نب

 نب ةبلعث نب رانم تنب ةنيثب
 ثراحلا نب ورمع نب ذولا
 نب ثراحلا نب رانم نب
 ةعيبر نب نح نب بحألا

٣٩ 

٢٦٤ 

 يمقلعلا بجاح نب لاَجَب ٧

 يواجبلا ٦٨ ١

 نب كيرش نب ذئاع نب ريجب
 ١٦٩ ةعيبر نب كلام

 نب شارإ نب رامنأ نب ةليجب

 5 ثوغلا نب ورمع
 ٢٥١ يرتحبلا

 ،يرلاخبلا ٠ ١ 6 ٠ ٢ 6 ٢ ٢ 6

٢٤   
٨٩٦ 

 نب ثفاي نب ليواتب تنب تخب
 ٦٢ حون
 نب (رَصتتخب) رصت تخب

 نب تيواجس نب نادأ نب ذوبن
 ١٤٣ ۔٤٧ سايراد
 يلع نب راسيم نب رايتخب

 ٧٦١

 ٦٢٢٣ ثراحلا نب ادي

 ٥٨٨ مرصأ مأ نب لبد

 ٥٨٤ َيرتبحلا

 مأ نب فانم دبع نب ليدب
 ٤ ٥٨ مرصأ

 دبع نب ءاقرو نب ليب
 ٥٧٧ . ٥٩٨ ىزعلا

 يراصنألا كلام نب ءاربلا
 ٣٦١

 ٥٦٠ رورعم نب ءازلا
 ٦٧٦ دعس نب ةرب

 سالُجلا نبا رهئُس نب جزللا
 ٣٢٧

 ٥٦٥ حون نب ثفاي نب ناجرب
 ١٢٥

٦٥ حون نب ثفاي نب شرب



 ١٨١ بيبح نب لامج نب
 ١٣ يقوقربلا
 ةّيفص نب ىورأ نب ةدير

 4 ١٨

 ٦١٧ بيصحلا نب ةديرب

 ةديرب نب هللا دبع نب ةدير
 ٦١٧ هيقفلا
 ٣٧٢ ةاطرلأ يبا نب رسب

 ٣٧٤

 فانأ نب ريظثيش نب ماطسب
 ٣٢٢٣

 دوعسم نب سيق نب ماطسب
 ١٧٦ ١

 ١٦ ' ميهاريإ

 ٧٩٠ يتاتشُب

 ٥٣٤ قروبأ نب رشب
 ٣٠٧ مزاخ يبا نب رشي

 ٣٢٢

 ٥١٢ ةعيبر نب رشب
 ١٩١ أبس نب رشب

 نب ورمع نب نايفس نب رشي

 نب ةيشبح نب ريمع نب هللا
 ٥٧٧ لولس

 ة ٤٥٦٢ كلملا دبع نب رشب

   ٦٣١
٨٩٢٣ 

 نب كلام نب كلام نب رشب
 ٨٠٤ سمش نب نادُحلا

 ٤ ٨٠ طيقل نب دمحم نب رشب
 ٦٠٠ ناورم نب رشب
 نارهش نب بهو نب رشب

 ٥٩

 ١٠ ليعامسإ وبأ ريشب
 ٧٩. رذنملا نب ريشب

 ٠ ٧٦١ ٧٨٤

 هللا دبع نب ريرج نب ريشب
٥٠٦ 

 ٧٨٥ دشا ر نب ريشب

 ١٦٣ ورمع نب ريشب
 ١٠ نوميم نب ريشب
 نب لولهبلا ةبلعث نب قيرطيلا
 ۔١١٢ بكرلا داز نب نزام

 ٥٢١

 سوميلط ١٢٧. ١٣٧
 ٦٠٢ ٦١٢١ سوأ نب ةجع

 ٣٠٢ دعس نب مشج نب نادعب
 سمش دبع نب مشج نب نادعب
 ١٩٥ تثشوغلا نب لئاو نب

 ١ 4 داخم نب يقب

 0١٣٠ ١٩١ ديلولا نب ةّيق
 ١٥٥ ىعد نب لاك
 ١ ٧٨ مشج نب ركب

٨٤٨٥ ةيواعم نب ركب



 لئاو نب ركب ١٠٥،‘ 8١٥٤

 ٦ع ١٦٨. ١٧١ ١٧٦۔

٣٢٤١ ٣٩٤ ٣٩٥ ٦٤٣ 

 يحاطلا لئاو نب ريك ٥ ٧٢

 ديوس نب رضاح نب لالب
٧٦ 

 يشبحلا حابر نب لالب
٥١١ 

 ٨ ٧ يراشلا ةبقع نب جلب

  
٨٩٤ 

 ح رشي يذ داهدهلا ةنبا سيقلب
١٢٣. ٢١٠ 

 نب داهدهلا تنب سيقلب
 ورمع نب ليحارش ١٨٢
 ورمع نب يلب ٢٦١

 بوقعي نب نيماينب ١٣٥
 ورمع نب ءارهب ٢٦١

 بيرع نب ليهب ١٩٥
 كع نب راحص نب نالوب

٦٥ 

مدأ نب نايب ٣٩



 ءاتلا فرح

 ٦٧١ رش طبأت

 عورسأ نب روحان نب حرات
 ١٧٧ فغلاف نب اوغرأ نب

 برك وبأ = دعسألا عت
 ٧٢، ١٨٧، 6٦٢٠ يريمحلا

 ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٦٢٢٤
،٦ ٢٢٧٢ ٢٢٨ ٦٢٩ 
.٢٢٣. ٢٢٣٢. ٢٢٣٥. ٢٣٧ 

٢٧١ ٢٧٢٣ ٢٧٧ ٢٨٢ 
 يذ ناتسح نب رغصألا عبت

 دعسألا عبت نب رهاعم

٤٢٣٢ ٢٣ ٢٣٥ 

 نب ورمع نب رغصالا عب
 ١٤٢٣ ،رهاعُم يذ ناتىَح

 نب بركيمع نب ۔ربكالا عت
 نب شيقيرفأ نب شعري رمتث
 ۔ ١٣٨ رانملا يذ ةهربا

 ٣ ٢٨٢ ٢١٦ ٢٧١
 بركيكلم نب طسوألا عتل
 عّتث نب نأشلا يذ عث نب
 ،۔٣٩١ ١٣٨، ١٤٣، نرقألا

 ٢٨٢

 ناريثع نب ةسامش نب ةلب
 راتو نب ليجع نب مامش ن
 ننحي نب نيعث نب ليجع نب
   نب مغدان نب تيرسح نب

٨٩٥ 

 ٢٦٧ ناديح نب ةرهم
 نب ميلس نب نابوث تنب بيجئ
 نب برح نب هّبتم نب ءاهر
 ،۔٤٨٣جحثَّم نب دلج نب ةلع

 ٥4 ٥٦

 ٦٤ حون نب ثفاي نب سرت
 ١٢٥ حون نب ثفاي نب شرت
 ٥١٤ يذمرتلا

 جرزخلا نب مشج نب ديزت
 ٥0٥؟

 ٠4 ٢٦ ناولح نب بلغت

 ١٦٦، ١٦٨ لئاو نب بلغت
 ٢! ٠ ٨ رمنلا نب ميلغت

 ىسوم نب قاحسإ نب مامت
 ٧٦

 ٥٢١ ةثراح نب مأوقلا

 ٣٩ مدأ نب ةبوت
 ورمع نب ةبلعث نب تلللا ميت
 ٥٦٤ ثراحلا نب ج رزخلا نب

 ٢٦٠ دسأ نب هللا ميت
 ١٦٥ رمتلا نب ها ميت

 نب ورمع نب ةبلعث نب هللا ميت
 ٥٦٢ ٥٦٩ ،.١٧١ج رزخلا

 ٠٤ ١ بلاغ نب ميت

١٧٣ سيق نب ميت



 ءاثلا فرح

 ٦٨٥ سود نب رئاث

 ٧٤٥ هيقفلا ةزمح

 ٧٦٦ َئكتغلا ةنطق تباث

 دبع نب ثاعش نب ةلمر

 ٣٠٢٣ ىرث
 ٣٠٢٣ نابعش نب ةلمرث
 ورمع نب ءاقنعلا ةبلعث
 ءام رماع نب ءايقيزُم
 ٥ ٥٢١ ،۔ءامتىلا
 ٦٢١ دسألا نب ةبلعث

 نب ملسأ نب ركب نب ةبلعث
 ٧٧٦ ةءانه

 ٣٢٩ ءاعدج نب ةبلعث

 ٥٢٤ ةنفج نب ةبلعث
 نب ورمع نب ةثراح نب ةبلع

 رماع ٨٠٧
 ءاعدج نب لهذ نب ةبلعث

٣٤ 4 

 ٣٢٩ نامور نب ةبلعث
 ١٧٤ نابيش نب ةبلعث
 ٧٨٥ ذئاع نب ةبلعث

 تلفأ نب رماع دبع نب ةبلعث
 ٣١٥

 ١٧١ ةباكع نب ةبلعث

   ثوغلا نب ورمع نب ةبلعث
٨٩٦ 

 ٢٤ . ٣٢١٩ ءىيط نب

 ٥٢ ٤ةنفج نب ورمع نب ةبلعث
 زب ءايقيزم ورمع نب ةبلعث
 ٥٣٢, ءامنلا ءام رماع

 ٥٦٢ ٥2٩٩ ٦٩٦.

 ع ٠٧ ۔ ٧.٩

.-- ٥ 

 ٥٥٧ بعك نب ةبلعث
 ٢٢٢٣ مال نب ةبلعث
 ٥٢٠ ٥٢١ نزام نب ةبلعث

 ٦٨٦. مهف نب كلام نب ةبلعث

 ٧٣٧ ٧٩٧

 5 ةيواعم نب ةبلعث
 5 ةلثاو نب ةبلعث
 ؛٤٩ مرإ نب رباع نب دومث

 ١١٠

 .نارمع نب ليمهيش نب نابوث
 ٣ ٧١

 نب ريفغ نب عترم نب روث
 ١٨٤. ثراحلا نب يدع

 ٩ ٣٩٠ ٣٩٣. ٣٣٢.

 ٦ ٤٣٣ ٧٣٦ ٤٣٨.

 ٤4 ٤٢. ٥٩. .٦٠؟

 نب دلاخ نب ديزي نب روث
 نادعم ١١٣

٥١٨ ديهن نب نالوث



 ميجلا فرح
 ٣٢ 4 بلعثلا نب رباج

 ٣٢٤ سالُجلا نب رباج
 ٨٩٧يدمحيلا ديدج نب رباج

 ٣١٠ رجح نب رباج

 ٦٢ ٧ي دملا ديدح نب رباج

 ٦ ورمع نب رباج
 ٧٤٧ دمحم نب رباج

 حون نب ماس نب مرإ نب رثاج
 ١٢١

 ظحاجلا ٥٦ 6١۔ ٦٣٣

 ١٣٥ بوقعي نب داج

 شنح نب ورمع نب دوراجلا
 ١٦٣

 ٣٠٢٣ رم نب ةيراج
 ٧٤ ثفاي نب رماج

 ٣٢٥ ورمع نب راجلا
 ٤٤٥ معشقلا نب ربج

 ٥ ٣١ ةبلعث نب ربجلا

 نب سيق نب كيتع نب ربج
 -ه م -

 ةشره ٥٥٠

 مالىللا هيلع ليربج ١٤۔

 . ٣٢ ٣٣ ٣٤ذ ٣٩.

١ ٥٤٤ ٥٦٠ 

 ثراحلا نب مهيألا نب ةلبج

   ثراحلا نب ةلبج نب جرعألا

 ٢٧٥، ةبلعث نب ربكألا
 ..٧ ذم ٣٥ ڵع٦

 جرعألا ثراحلا نب ةلبج
 ٥٢٤

 نب ربكالا ثراحلا نب ةلبج
 ٥٢٤ ةبلعث

 ٥٢٤ ةلبج نب ةلبج
 ٣٢٧ عفار نب ةلبج

 ٣٢٨ كلام نب ةلبج

 ١٦ معطم نب ردب

 ٥٤٦ ةفلك نب ىبجحج

 مرج نب ةدج ٠٨ ٠٩ ٧

 ٥١٦ ورمع نب ةنجدج
 نب دسأ نب رضاح نب ديدج
 نب ورمع نب كلام نب ذئاع
 ٧٦4 ٧٨٥ مهف نب كلام

 ١٢١ دومث نب سيدج
 نب ماس نب رباع نب سيدج
 ٢٩٠ حون

 نب بيبش نب يلع نب عيدج
 دوعسم نب ورمع نب رماع
 ٥. ٧٩٦ ورمع نب

 ةعيبر نب دسل نب ةليدج
٥١٨ ١ 

رامنأ تدنب ةليدج ٢٩4



 ،٠٢٣ةجراخ تنب ةليدج

٣٢٢ 

 ٢٦٠ عيقثث تنب ةليدج
 ٢٩٠ علس تنب ةليدج
 ٥٢٢ ورمع نب عدج
 نب كلام نب شربألا ةميذج
 ١٨٥. ٢٧٤. ٦٨٦: مهف

 ٨ ٧٠ ٧١٦ ٧٣٧.

 ٧٣٨ ٧٦٧ . ٧٦٨ ٧٧٠۔

٧٧ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٢٣ , 

 ٢٢١ محاّتضَّولا ةمينج

 ةعيبر نب دعس نب ةميذج
 ٥٧. ٥٩٩٩ َئَحْل

 نب ركب نب فوع نب ةميذج
 نب ورمع نب رامنأ نب فوع
 ١٧٦ زيكل نب ةعيدو
 ٧١٤ منغ نب ةميذج
 ةداعج نب هللا دبع نب حارجلا

 نب ةو نب نيوج نب حلفأ نب
 ٣٥٠ مكحلا

 ٦١٧ رماع نب دارج

 ١٢٥ ثفاي نب ناجرج
 نب ناولح نب نابر نب مرج
 نب فاحلا نب نارمع
 ٦٢٦٠، ٧٠٨ ةعاضق

 نب لع نبا ورمع نب مرج
 ئيط نب ثوغلا نب ورمع

   ٣١٩
٨٩٨ 

 ٦١٤ دليوخ نب دهرج

 . ١٣٩

 نيصحلا نب ىعفألا مهرج

 ثراحلا نب مهف نب مثغ نب
 ١٩٠ ًىمهرجلا
 نب نميأ نب ثوغلا نب مهرج
 ١٨٩ ،ريمح نب عسيمهلا

 ناطحق نب مه رج ٦٠

 ٠٨ ١ ٠٩ ١ ٢ ١١۔ ١٣۔

 ١٤ ١١٥. ١٢١٠ ١٢٨ء

 ٣٣. ١٣٤س۔ 0١٣٩
٧٠٧ 

 كلام نب مهرج
 يفطخلا ريرج
 ١٧٢ دابع نب ريرج
 رباج نب عبرلا دبع نب ريرج

٤. ٨ 

٣٠٤ 

١٨٥ 

 يلجبلا هللا دبع نب ريرج
.١٥٤ .٣٤‘ ٢٥٨ .66٩ 

.٢٣٤٢ ٣٢٤٢٣ ٢٣٥٤ ‘ ٣٥٥ 

.٣٨ ٣٩٥ ٤٣١. ٤٣٧4 

.٤٤٢ ٤٤٩ ٥٠٦٢ ٥.٠٣ 

 ٤. 3٥ ٥٠٦ ٦٠٠ ٦١٢۔

٦٢٣١ ٧٧٣ ٨١٨ 

 سايإ نب ديعس =يريرجلا
١٧٢



 ٦٠٨ رفعج نب دلاخ نب ءزج
 ٨ ٣٢٣٣٦ دعس نب ءزج

 ١٦٨، ١٧٤ رم نب ساتىَج

 نب كلام نب دعس نب رسج
 ٣٧٩ عخنلا

 ٣٧٠ ورمع نب رسج
 جرزخلا نب ثراحلا نب مشج

 ٥٥٧ ة. ٥٥. ٥٥٥ ؟ ٥ ؟ ٢

 ١٥٤ دعس

 ١٦٨ بلغت نب مشج

 ٥٤٢ ةثراح نب مشج

 نب ملاظ نب رضاح نب مشج
 ٧٨١ ديها رف

 ١٩٨ نيعأر يذ نب مشج
 سوالا نب كلام نب مشج

 ٥٣٢٣. ٥٥٢

 ٥٦ ةريقف نب ةنئعج

 ٥٩٣ .نوجلا يبأ نب ةدعَج

 يعازخلا هللأ دبع نب ةدعج

 ٥٨١

 نب رفعج نب صوحألا رفعج
 ٢٣ لالك

 ١٨٠ ، رغصألا رفعج

 ديزي نب دعس ؛ربكألا رفعج
 ١٨٠

   وبأ = ثراحلا نب رفعج
٨٩٩ 

 ٣٨٣ ثدحملا بهشألا

 ١٨٠ ،سابعلا نب رفعج
 ٣٧٤ ةبلع نب رفعج
 ٨٠٧ يفقثلا دمحم نب رفعج

 ثعشألا نب دمحم نب رفعج
 ٦٦ نابهأ نب ةبقع نب

 ةريشعلا دعس نب ئفْغُج

 ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٦٩

 نب ركب نب ةماكش تنب ةقج
 ٤٥٩ ناحيس يبا

 رذنملا نب نامعنلا نب ةنفج

 ٥٢٥

 نب ءايقيزَم ورمع نب ةنفج
 ءامسلا ءام رماع

.٥٢١. ٥٢٢ ٥٢٢٣ . ٧٠ 

٧ ., ٧ 

 يبيجثلا ةريتق نب ةنفج
 ٤٢٨٦ ٤٥١

 ٨٠٢ رمنلا نب نيفج
 نب ددأ نب كلام نب دلج

 نب ديز نب بيرع نب بجشي
 نالهك ٣٣٣۔ ٤٥٩

 نب ريكتسملا نب ىدثلجلا
 دوعسم ٧٣١ ٧٤٤ ٤٥٩.

٦ ٧٦٣ 

 نب ديز نب دتأ نب ةمهلج
 بجشي نب أبس نب نالهك

٢٨٥



 ٨٤ يربيخلا نب ةمّهلُج

١٢٢ 

 نب ديز نب ورمع نب ةمْلج
 ورمع نب ملسأ نب دوس

٢٦٤ 

 رمعم نب هللا دبع نب ( ليمج

 ةبصق نب ٢٨١

 نب ثراحلا نب ةّيمق نب
 ةعيبر نب ريرج نب نايبظ
 هللا دبع نب ةثيض نب مارح نب

 دعس نب ةرذع نب ريثك نب

 ٢٦٤٤ ميذه

 يبلكلا لبه نب بانج
 ٣٢٨

 نب سيق نب ةدابع نب حانج
 ٧٧٥ يئانهلا ورمع

 يبا نب دمحم نب حانج
 ٨٥ ١ ،يراوحلا

 ٣٣٨ ٣٦٧ دعس نب بثَج
 نب ةلع نب ورمع نب بنج
 ٣٦٧ جحم ةم نب دلج

 ٤٦٠ برح نب ديزي نب بثج
 نب هللا دبع نب ريخلا بتثج

   ٧؟ ةبض
٠ ٠ ٩ 

 ١٦٩ ،ربنعلا نب بدنج

 يسولا ةيدماغلا نب بدنج
 ٨٢٧

 ٤ ةدانج نب بدنج
 نب دعس نب ةجراخ نب بنج
 ٢٩٠4 ئيط نب ةرطف

 ٢١ ٢٩ ٣٢١

 بدنج نب ريهز نب بدنج
 ،۔٣٨٦ ٦٨٢، هللا دبع نب

 ٧٩٠

 رماع نب فيرط نب بدنج
 سمحألا نب هللا دبع نب

 ٨٢٤

 ينب نم بعك نب بَنُج

 ٦٨٣، ٧٩٠، ٧٩٠ ،۔نايبظ
 ٧٧٣ فوع نب مضهج

 ٧٩ رحز نب مهج
 ٧٧٥ ةءانه نب نمهج

 ٣٨٠ مقرالا =ردب نب شيهَج

 نب ثيل نب ديز نب ةنيهج
 ٢٦٢فاحلا نب ملسأ نب دوس

 ٣٢٠ طيبث نب باوج
 ٧٧ يلع داوج

 ٣٠٣ ةعيدو نب نشوج
 ١٢٥ءايقيزَم ورمع نب عوج
 .حون نب ثفاي نب رموج

٦٤ ٦٥



 ٥٩٥ نوجلا يبأ نب نوج
 نب فوع نب رامنأ نب نوج
 ٧٧٣ ةميذج

 دبع نب نوجلا نب نوج
 ورمع نب ىزعلا
 ٧١٦ئبعكلا

 ٤٥٤ رامح نب ديزي نب نوج
 ٢١١ ربيوج٢٥١ يرهوجلا
 ثراحلا تنب ةرب = ةيريوج
 ٥٩٨ رارض ىيبأ نب

  

 عالكلا يذ نب يدع نب نايج

1 

 يدزألا ىدنلجلا نب رفيج
 ٧٦٣. ٧٦٤ ٧٦٥ ۔٥٦

٣٤٦. ٣٤٧ شوليج



 ءاحلا فرح

 ٣,٣٢٣ دعس نب سباح

 دبع نب متاح =يئاطلا متاح

 نب ج رشحلا نب دعس نب شا

 ٧، ٢٨٩، سيقلا ئرما

 ۔ ٣.٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٢٠٨

 ٣١٠ ٣١١ ٣٢٣

 نب دعس نب هللا دبع نب متاح
 نب جرشحلا نب ةعيبر
 ٣٢٣٢ سيتلا ءىرما

 ٦٢٤ ةصيبق نب متاح

 ٢٥٧، ةرارز نب بجاح

 ٦٠٨

 ٦٦٢٣ فوع نب زجاح

 ةيواعم نب رغصالا ثراحلا
 ٣٩٠4

 نب ةلبج نب جرعألا ثراحلا
 يناتسَعلا ربكألا ثراحلا

٧٧٣ ٥٢٤. ٥٢٧ 

 ةيواعم نب ربكألا ثراحلا
 ٣٩٠4

 ورمع نب كلملا ثراحلا

 لكأ رجح نب روصقملا
 ةيواعم نب ورمع نب رارملا
 ٤٢٦ ٢٩٣نيمركألا
 نب ةثراح يبأ نب ثراحلا
   ٦٦ رماع نب ورمع

 رميثش يبأ نب ثراحلا

 ٥٢٥ ٥٦٩ يناتلا

 نب ديز نب ملسأ نب ثراحلا
 دعس نب رغصألا ثوغلا

 ١٤٥

 ٦٢١ دسألا نب ثراحلا

 نب ج رزخلا نب ثراحلا

 ٥٧ ةثراح

 نب جرزخلا نب ثراحلا

 ٥٣٣. ٥٤١ ورمع

 ٦٢٣ كأيتعلا نب ثراحلا

 ةرشان نب ةبلعث نب ثراحلا
 ٣٨٣ ضيبألا

 ٥٢٤ ةنفج نب ثراحلا

 نابهص نب ةدانج نب ثراحلا
 ميهاربإ نب سيقلا ئرما نب

١٨١ 

 َيركشيلا ةزلح نب ثراحلا
 ١٦٨

 ٦٢٣ دلاخ نب ثراحلا

 ١٧٤ لهذ نب ثراحلا

 ٢٠٢ ددش يذ نب ثراحلا

 عيبرلا نب دايز نب ثراحلا
 ٣٧٤

 ٦٢٣ ةماس نب ثراحلا

٢٧ ,4 ددس نب ثراحلا



 طاطلملا نب ددش نب ثراحلا

 نب سنأ يذ نب ورمع نب
 ١٤٣ ٢٠١، ٢١٤ مدقي يذ

 نب سيق نب ددش نب ثراحلا
 ١٤٢ رغصألا أبس نب ىفيص
 ٢٩٤ ئيط نب ثراحلا

 ٥٥٨ ملاظ نب ثراحلا
 ٢٨١ رافظ نب ثراحلا

 صوع نب داع نب ثراحلا
 ٨٢ مرإ نب
 ١٧٢٣ دابع نب ثراحلا

 مجضألا هللا دبع نب ثراحلا
 ١٥٧

 يبأ نب هللا دبع نب ثراحلا

 ٦٣٣ يموزخملا ةعيبر
 ٣٨٦٢ نادملا دبع نب ثراحلا
 ٦١٧ ورمع دبع نب ثراحلا

 روصقملا ورمع نب ثراحلا
 ٥٨ ٢٣٢. يدنكلا رجح نب

 ٢٣٢ ٣٩٣. ٣٩٤

 ءيط نب ةرطف نب ثراحلا

 ٢٨٩

 ١٢٩ ناطحق نب ثراحلا

 يفيص نب سيق نب ثراحلا
 برعي نبا بجشي نب أبس نب
 ١٥٦. ٤٤٨ ناطحق نب

   نايدلا نب بعك نب ثراحلا

 ٣٧٦ دايز نب نطق نب
 هللا دبع نب بعك نب ثراحلا

 ٥٧٣. ٦٧٨

 يديدحلا موثلك نب ثراحلا

 ٦٤ ٧٩٩۔ ٨٠٠
 ٩ ئيفقتلا ةدلك نب ثراحلا

 يديدجلا بيلك نب ثراحلا

 ٧٨٦
 وذ كلام نب ثراحلا

 نب ديز نب كلام نب حبصأ
 ٤٧ ١ رغصألا ثوغ

 نب ديز نب كلام نب ثراحلا
 نب كلام نب يدع نب فوع
 نب ورمع نب لهس نب ديز
 ٢٧٢ ةيواعم نب سيق
 مهف نب كلام نب ثراحلا

 ٧٩٩ ۔ ٧٣ ٧٩١
 ناعديَم نب كلام نب ثراحلا

 دزالا نب رصن نب كلام نب
 ١٨ ٦٦٢ ٦٧٧۔ ٦٨٦

 نب ةبلعث نب ةرم نب ثراحلا

 ١٦٦٢، ورمع نب نيصح

۔٩٨٣ ١٦٢



 ضاضم نب ثراحلا

 نب ورمع نب رغصالا
 6١٦٢٨ ١٩٠ ربكألا ضاضم

 ٣٧٥

 ١٧٢ مامه نب ثراحلا
 نب دلاجُم نب ةظطَو ثراحلا
 كلام نب ثراحلا نب نازلا

 ةبلعث نب لهذ نب نابيش نب
 ١٧٤

 ديز نب ةماسأ ؛ديبُعلا ةثراح

 نب ليحارَش نب ةثراح نب
 ١٨١ ىّزْعلا دبع

 ئرما نب فيرطغلا ةثراح
 ةبلعت نب قيرطبلا سيقلا
 ٥٢١ لولهلا

 نب ةبلعث نب مصألا نب ةثراح
 ٧١ 4 ةنفج

 نب ثراحلا نب ةثراح

 ٥٤١ جرزخلا

 ورمع نب ةبلعث نب ةثراح
 ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزُم

 ٢٢٢ ٥٣٢ ٥٧٠ ٦.٠

 رجح نب ةثراح
 ٣١٠ لبنح
 نب ةانم ديز نب ةثراحلا

   وبا

 بيبح ٥00٥0

 ٣٣٨ دعس نب ةثراح

 نب كلام نب رخص نب ةثراح
 هللا دبع نب لبه نب ةانم دبع
 فوع نب ركب نب ةنانك نب

٢٥٩ 

 رماع نب ورمع نب ةثراح
 ءامسلا ءام ٧٢٢ ٥۔ ٥٢٣

٥٧٠ ٥٧١ ٦٩٩ ٧٩4 

 ٣٢٣ همال نب ةثراح
 ٣١٠ رم نب ةثراح
 ٧٨٦ دسأ نب رضاح

 ديهارف نب ملاظ نب رضاح
 ٧٨١

 نب كلملا دبع نب رضاح
 ٧٤٦ ٧٤٧ يميلسلا لالب

 ةشيه نب سيق نب بطاح
 ٥٤٦

 حون نب ماح ٢٣ ٥٢ ٥0٥.

٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٢٣ 4 

 ٦٤ ٥ ٦٦. ٦٧ ٦١٨۔

.١9٣ ٧٤. . ٨. ٥ 

٩ ١٢٠ ١٢٤. ١٢٥ 

 حون نب ماح ٤ ٢ ١ . ٥ ٢ ١

 ٣٠١ نزام نب نابح
 طيقل نب ثراحلا نب شبح

٣٨٤



 حارجلا ةثراح نب يشبح

 ٣٤

 نب ورمع نب بعك نب ةّيشْبَح
 ٥٧٢٣ ، ٥٩٣ يحل ةعيبر

 ورمع نب فوع نب ىلبلا
 ٥٥٦ فوع نب

 ٥٨١ ٧٠٥ ليلح تنب ىبح

 دئاع نبإ ثراحلا نب بيبح
 ٥٩٨ ةميذج نب كلام نب
 ٦٥٣ بلهملا نب بيبح
 ٥٢٣٥ ةشامُح نب بيبح

 ٥٥٥ ةثراح دبع نب بيبح
 ٥٤٦ ورمع نب بيبح
 ٦٤4 فوع نب بيبح

 نب رمآلا نب رامنأ نب شيبح
 ٠.٢ ٨ نامثع

 ٢٦٠ ،٩٥٢ةجلُد نب شيبح

 ٣٧١ يلمسقلا دوسالا جاجح
 ٣٨ ٠هيقفلا ةاطرأ نب جاّجحلا
 ٦٣٦ مساقلا نب جاجحلا

 ٥١١ ةثراح نب جاَجحلا

 مرقا نب رماع نب جاجحلا
 ٥٨٧

 رذنم نب دمحم نب جاّجحلا
 ديصق نب هللا دبع نب حرت نب
   ١٩ ،حرذ نب

 فسوي نب جاجحلا ٢٨ ٣١.

.٣١ ٥٧ ١٦٥. ٣٨٢ 

.٣٣ ٤٣٤. ٥١١. ٦٣٦ 

 ٨ ٦٣٩۔ ٦٤٣ ٦٤٤۔

 ٦٦۔ ٦٤٧ ٦٤٨. ٦٤٩۔.

٦٥ ٧٨٧ ٧٩٣ . 

 ،۔١٩٣ رارملا لكأ رجح

 ٥٢٣٢

 ٣٩٦ ثراحلا نب رجح

 ٥٢٥ رذنملا نب رجح
 ورمع نب نامعنلا نب رجح
 نب ورمع نب نوجلا نب
 ٤٢٨ ةيواعم
 ٥١٧ ونهلا نب رجح
 ١٩٨ نيعر يد نب رجح
 ٤٦١ ٥١١ يدع نب رجح

 ورمع نب نارمع نب رجح
 ٦٢١. ٧١١ رماع نب

 ٣ ٧١

 بيرع نب بوثم نب نالجح
 ٥ ١

 ٦٨٢ عرملا نب نْجَحلا

 ١٣٣ ريهزأ تنب روجح
 ١٣٣ ريهأ تنب نوجح
 ٤٥٨ برضم نب ةيجح
٧٩٤ نعم نب دادح



 ورمع نب سمش نب ناحلا
 رصن نب نامثع نب مناغ نب
 ٨٠٢ نارهز نب
 ةانم ديز نب كلام تنب ةليدح
 نب ةثراح دبع نب بيبح نب
 نب مشج نب بنضغ نب كلام
 ٥٦٢٣ ج رزخلا

 ة ٠١١ناميلا نب ةفيذح
 ٣٥٤ ٣٥٨. ٣٥٩

 ،١٧٣يرازقلا ردب نب ةفيذح
 ٥٣٥

 ١١٠ يسبعلا لسح نب ةفيذح
 ينافلغلا نصحم نب ةفيتح

 ٧٣ ٧٩ ٨٠٠

 نب نايحض نب رحلا نب رحلا
 نب مشج نب ئناه نب نطق
 ديهارف نب ملاظ نب رضاح

 ٧٨٢
 ٣٢٩ نامعنلا نب رحلا

 ٣٦٩ ةريشعلا دعس نب رحلا

 ٣٢٧ ميشألا ةعجشم نب رحلا

 روصقملا ورمع نب بارحلا
 ٣٩٣ رارملا لكأ رجح نب

 نب هللادبع نب طوح نب برح
 ٣١٤ يدع نب ةثراح يبأ
   ٣٧ 4 ةلع نب برح

٩٦ 

 هللا دبع نب بعك نب برح
 ٧٧٨ مامح نب
 ٦٥٦ دمحم نب برح

 نب آعم نب ضيف تنب ةبرح
 ٧ ٥ ١ ،ناندع

 ١٧٤ ةزرح

 يدعم نب رذنملا نب ةلمرح
 نامعنلا نب ةلظنح نب برك

 ثراحلا نب ةنعّس نب ةّيح نب
 ٣١٨ ثريوخلا نب

 ٣٨٤ سيق نب ةلمرح

 ٨٢٨ّيشبحلا ىسوملا ورح
 نب ديز نب ثيرح
 ٣٠ ٤سلتخملا
 ٤٥٢ كلملا دبع نب ثيرح
 ٢٩٨. باتع نب ثيرح

 ٣.٤

 بعك نب كيرح
 ٧٧٨ يماحلا
 ٣٣٩ يفعج نب ميرح
 ةعيدو يبأ نب دلاخ نب مازح

 ٠ ٥0

 ريهز نب كلام تنب مازح
 ٧٢٨

 1٨٥ ورمع نب مزح
 ٢٨ ةروزح
٥٠١ ةليجب نب ةميزح



٧٩ 

 َئبَحرألا ئناه نبا ناتخ
 ١٥٢٣

 ٢٥٨ ةماًوطلا نب ناتسح

 راريض نب رذنملا نب ناسح

 ٤٥٨ يبنا ورمع نب

 يريمحلا معتن ناتسح

 ١١١. 0٦ 3 ٢٢٣٠.

 ٢٢٣١. ٢٢٣٢ ٢٣٢ ٢٣٥.

 ٢٧٢ ۔٦

 نب ناسح ثابت١، ١٣‘ 6١٨

.١٨ ٢١٨ ٥١٩. ٥٢٠ 

.٥٢٣ ٥٢٤. ٥٤٦. ٥٦٤ 

 ٦عذ ٥٧٠ . ٧٠

 ٣١٧ ريخلا ةلظنح نب ناسح

 يريمحلا ورمع نب ناسح
 ٢٧٧

 نوجلا نب ورمع نب ناسح
 ٦٠٤

 عث نب ورمع نب ناسح
 يذ ناتسح نب رغصألا
 ٢٣٦ دعسألا عتث نب رهاعُم
 ٦٤٠ فوع نب ناسح

 ورمع نب نيبعشلا وذ ناتسح
 ١٩٦ سيق نب
   عتث نب رهاعُم يذ ناتسح

٠.٧ ٩ 

٢٢٠٩. ٢٣٠ 

 فوع نب ركب نب ساحئضلا
 ورمع نب يدع نب ورمع نب

 ٥٦٢٠٠ نزام نب

 نب نيتلا نب تيرسح
 ٢٦٦ ةرهم نب ى رمطضا

 يرصبلا نسحلا ١٠7 ١١.

 ٢٣۔ ٧٦ ٢٨ ٥١ ٤٣٤.

٦٨٨ 

 ينادمهلا دمحأ نب نسحلا

 ٥ ١٤٢. ٢٦٨ .٢٧.٠

 ٤٥٨ برح نب نسحلا
 دمحم نب ةزمح نب نسحلا
 ١٨٠ رفعج نب
 ٣٦٧ حلاص نب نسحلا

 هللأ ددع نب نسحلا

 ١٨٠ ٢٨٧ يناهفصألا

 يبأ نب يلع نب نسحلا
 ۔٢١٣ ١٤٠، ١٨٠ بلاط

 ٦٩

 ةباتسنلا لغغ٦َد يلع نب نسحلا
 ١٨٧

 ٣٢٣ ةرامع نب نسحلا

 ٦٨ دمحم نب نسحلا

 يرجحلا نسح نب نيسح
 ٤٤٥

يبأ نب يلع نب نيسحلا



 بلاط ١٨٠ ٢٨٩، ٣٨١۔،
.٥2٣٨٣ ٥٦٩ ٥٩٠ ٩٨ 

٦٥٨ 

 ٣٨٤ دايز نب جرشح
 ردب نب ةفيذخ نب نصح
 ٦٠٦ يرازفلا
 ٤٧ ٦، رذنملا نب نيصحلا

 ٦٩

 ٣٦٨ بدنج نب نيصلا

 دبعم نب ديعس نب نيصلا
 ٥.٢٣ يميمتلا

 نهاكلا نب ةلضت نب نيصحلا

٥٨٩ 

 نب لتان نب ريم نب نيصلا
 ٤٥٣ ،٨٣٤ةتتعج نب ديبل
 دايز نب ةتصثلا وذ نيصحلا

 نب ملس نب نانق نب دادش نب
 ةعيبر نب هللا دبع نب بهو
 نب ثراحلا نب بعك نب
 ٣٧٢ بعك

 ناطحق نب توم رضح
 ١٢٨

 ٢٩٥ رماع نب يمرضح

 نب كلام نب يدع نب روضح
 ١٤٣ ةعرز نب ددس نب ديز
 ٤ ٧٩ رذنملا نب نيَتضَحلا

   ٩ ٦يسَْعلا ةئيطحلا
٩.٨ 

 ٣٢٢ ۔٧٠٣

 ينب نب دشار نب صفح
 ،دبع نب كلام نب رضاح

١٨٥ 

 نب قلط نب ثايغ نب صفح
 ثراحلا نب ورمع نب ةيواعم
 ةعيبر نب رماع نب ةبلعث نب

٣٨٢٣ 
 صاعلا يبأ نب مكحلا ٦٢٥

٦٢٧ ‘ 
 ٣٣٨ دعس نب مكحلا

 ةعيض نب حيرش نب مكحلا
 نب ورمع نب ليحارش نب
 ١٧٣ . دئرم

 ي رافغلا ورمع نب مكحلا

 ٦٣١

 ٧٧٦ يئانهلا بيعن نب مكحلا

 بيلك نب ورمع نب ةلحلح
٥٨٨ 

 ٩ معثخ نب فلح

 ٢٦٠ نارمع نب ناولح
 نب لوٹس نب ةّيشْبُح نب ليلح
 ةعيبر نبا ورمع نب بعك

 ٥٧٣ ‘ ٥٧٤، ٥0٧٥.

 ٥٦. ٧٠٤ ٧٠٥

 ١٨٥ ةيدعسلا ةميلح

٧٧٤ مهق نب كلام نب رامح



 ةبابتش نب دفر دبع نب مامح
 ٦٢١، ٧٩٦ مهف نب كلام نب
 ١٨ . ةنامح

 ٧٤٢ ةميلس نب ةيامح
 ٦٥١ لضيب نب ةزمح
 ٣٣٨ دعس نب لمح

 ٥٢٢ ورمع نب لمح

 نب عفان نب ثراحلا نب ةمَّسح

 نب يؤل نب ةبلعث نب دعس
 نب نامهد نب مناغ نب رماع
 ناثدع نب سود نب بينم

٨٢٤ 
 نامثع نب يمح ٨٠٢

 نب نامثع نب هللا دبع يمح
 ،نارهز نب رصن ٧١٤
 يسوطلا ديمح ٣٠٢

 ليوطلا ديمح ٥٩٩
 ملس نب ديمح ٢٥٨٧

 بعك نب رغصالا ريمح
١٥١ ١٥٢ 

 ١٤٩ حابصلا نب ريمح

 ابس نب ةعرز نب ريمح
 ١٤٣

 ١٩٤ ناطحق نب برع
 ١٩٤ عسيمهلا نب ميمحلا
   ٥ ١ يمعد نب ميمح

 ٢٦٢ ةعيبر نب نح
 دبع نب بعك يبأ نب شانُحلا
 ٣٠٣ ريرق نب دعس نب هللا

 نب رفُع يبأ نب ب ريخلا ةلظنح

 نب ةنعس نب ةّيح نب نامعنلا

 ١ 4 يسودسلا ةلظنح

 ٥٤٦ رماع يبأ نب ةلظنح
 وبأ =ًيقرننلا نب ةلظنح

 ٢٧٣ ينيَقلا ناحلا

 ورمع نب بئاغلا نب ةلظنح
 ٤٠٨ دسأ نب

 رايس نب ةبلعث نب ةلظنح
 ١٦٩ يلجعلا
 دعسألا نب نابيش نب ةلظنح

 ١٦٩

 نب ناونَص نب ةلظنح

 0١٦٢٩ 0١٨٩ ١٩٠ نويقألا
 ١٨، ٢٣. ٢٤، ٢٥، ءاوح

 ٦ ٦٢٨٣ ٣١ ٣١. ٣٢٤.

 ٣٨ ٣٩

 ٦٤ حون نب ثفاي نب راوح
 يناحلا هللا دبع نب راوخلا

 ،۔٦٤٧ ٧)٧٥، ٧٥٨، يتولىىلا

 ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٨١

 ينهادلا دمحم نب يراوحلا
٧٤٦



 دزألا نب ونهلا نب ةلاوح
 ٥٧ ٧١٤

 نب ملسأ نب ةكتوح
 ٢٦٢ ٢٦٣ ورمع
 ٠ ١ ملسم نب بشوح

 ٢٧٩ فسوي نب بشوح

 نب رماع نبطوح
 ٦١٦٢ودبع

 ١٧٦ كيرش نب نازفوحلا
 ٣٢٧ ةلهَّش نب يلوح
 ٦٩ مرإ نب ليوح
 ٨٠٤ كلام نب يح

  
٩١0 

 ءىيط نب ةرطف نب ةّيح
 ٢٨٦ ٢٨٧

 فاحلا نب ورمع نب ناديح
 نب كلام نب ةعاضق نب

 ريمح ٢٦٥

 نب سيقو نطق نب ناديح
 ٢٧٠ دزألا نب ونهلا

 ١٩٦ سيق نب ناديح
 ٨٩ ٥، ورمع نب نامُسسيَحلا

 ٦١٧

 نب يبأ نب سراوفلا ىيح
داصم ٣٣١



 ءاخلا فرح

 ٢٩٤، ،٠٩٢دعس نب ةجراخ
 ٣٢٣٨

 ورمع نب ةجراخ
 ٤ ٧٩ يرماعلا

 هللا دبع نب ةميزخ نب مزاخ
 ٧٢٧ يلشهنلا
 ٨٠٢ بلاغ نب مزاخ
 ١٩٢٦ ناقاخ

 نيسحلا نب ةاطرأ نب دلاخ
 ١٨٠ نقانشأ نب دنس نب
 كيتعلا نب ثراحلا نب دلاخ

 ٢٣ ٦٢٤

 ديلولا نب دلاخ ٣٣٩ 0٣٢٨أ

 ٤٥٢۔، ٥٢٩ ٥٣١ ٨١١٩۔

٠ ٨٢ 

 ٧٩ ١ينابهلا لذب نب دلاخ

 ٥٣٤ تباث نب دلاخ

 بالك نب رفعج نب دلاخ
 ٦ ٥٥٨

 ٧١١، ٧٢٩ شادخ نب دلاخ

 نب ورمع نب ديز نب دلاخ
 نب ثايغ نب ةبلعث نب ةريمع
 نب ةبلعث نب ورمع نب طقلم
 نب لهذ نب ءاعدج نب فوع
   ٣٢٦ نامور

٩١١ 

 نب بيلك نب ديز نب دلاخ
 مثغ نب فوع دبع نب ةبلعث
 ٥٦٣ راجنلا نب كلام نب
 ٠ ٣، ٣١٤ ٣سودُس نب دلاخ

 يصورخلا ةوعس نب دلاخ
 ٦ ٧٤٧

 ٣٣٦ صلعلا نب ديعس نبدلاخ
 يزلا هللا دبع نب دلاخ

 ٣٨٢ ٤٤٥. ٥٠4١ ٥٠٢.

 ٥٠٨ ٦٤٣

 نب ديزي نب هللا دبع نب دلاخ
 نب رماع نب زرك نب دسأ
 نب سمش دبع نب هللا دبع
 ٥٠١ ريرج نب ةمغمغ
 ٣٤٢ ةطفرُع نب دلاخ

 ٨٠٤ رضُع نب دلاخ

 ٣١٩ ةمع نب دلاخ

 ٥ بالغ نب دلاخ

 بالك نب بعك نب دلاخ
 ٢٢٣

 ٧٣٢ دمحم نب دلاخ
 ٣٠٢ نادعم نب دلاخ

 ٦٣٣ ءاقرو نب دلاخ

 ٤٥٣ ديزي نب دلاخ
 ٢٢4 لالش ون دلاخ
دبع نب مشاه تنب ةدلاخ



 ٥٨٩ فانم

 6٦٥ حون نب ثفاي نب رماخ
 ٦٧

 نب شارإ نب رامنأ نب معثخ
 6٥٠٠ ثوقلا نب ورمع

 ٩ 4 ٥

 ٢٣٧ درتانش وذ ةعيثخ

 يرماعلا ريهز نب شادخ
 ٥٣٥. ٧.٦

 ٧٩٤ نعم نب يردخ

 ٠ ١٨ اهنع هللأ يصر ةجيدخ

 ىسوم نب دازرخ ٤٨ ٣،

٢٨ ٢٤٩ 

 نب ورمع نب ةعازخ
 ٥٩١٧، ٥٩٨۔،‘ ٥٩٩. رماع

٠ ٦١٥ ٦٩٩.4 

 نب ءايقيزُم ورمع نب ةعازخ
 ٥٧١. ءامسلا ءام رماع

 ٦٠١

 ٥٥٧ ثراحلا نب جرزخلا

 ١٦٥ هللا ميت نب جرزخلا

 ةبلعث نب ةثراح نب جرزخلا
 رماع نب ورمع نب

 ص ٥٢٣٢ ٥٤

 ٠ ٥٦ ةدعاس نب ج رزخلا

 ٥٢٣٣ ورمع نب جرزخلا
   ٥٣٥ تباث نب ةميزخ

٩١١٦٢ 

 ٣٨٠ دعس نب ةميزخ
 سايلا نب ةكردم نب ةميزخ
 .٣٩٤ رصم نب

 ٨٠٣ نايحض نب ةبشخ
 ٥٠٩ سرفع نب فيشخ
 نب هللا ميت نب لئاو = نيشخ
 نب بلغت نب ةربو نب رمنلا
 ٢٦٠ نارمع نب ناولح
 ٧٢٩ مالسلا هيلع ريضلا

 نب ةبلعث نب دعس نب ةماطخ
 ٢٩٥ ناهبن نب دعس نب رصن
 ناهبن نب دعس نب ةماطخ

 ٢ ٣٠
٥٣٥ 

 ينننعلا ةبارع نب فافخ

٥ ٥١ 

 نىتّتملا نب فلخ ٦٢٤

 داع نب دولخلا ١٢٨

 يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا
 ١٠٦ ، ٧٨٣ يدزألا

 ٧٢٤ نابزرم نب روجرامخ
 ١٦٥ مشج تننب ةعامخ

 ٧٩٦ ىون نب سينخ
 ٥٤٥ ريبج نب تلوخ
 فاحلا نب نارمع نب نالوخ
 نب كلام نب ةعاضق نب

ريمح ٢٦١۔ ٢٨٢



 ةربتس يبأ نب رايخلا | ،سيق نب ورمع نب نالوخ
 ٦٤٦، 0٦٤٧ يعشاجملا ١٩٦

 ٢٥١ ٦٥٠4 دسأ نب دليوخ

  
٩٣



 لادلا فرح
 نب نمهب نب اراد نب اراد
 ٧١٧ ٧٢٢ ٧٣٨ ررايدنفسا
 ٥٩ ينطقرادلا

 ١٣٥ بوقعي نب ناد
 ٣٠٤ رهاد

 دبع نب ديزي نب دواد
 ٣٦٧ ةيدوألا نمحرلا
 ١٠ ١٤. مالىسلا هرلع دواد

 ٧٤٥ ۔١١٢

 ٠4 ٣٣ ئئاطلا دوواد

 ليوخم نب ليكارب تنب ةيبد
 ٤٣

 ىس {۔ و

 ٨٠٣ سمش دبع نب ًيحد
 .۔١؟ يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد

 ٢٥٨

 نب تن نب ثوقلا نب أرد
 نب نالهك نب ديز نب كلام
 نب برعي نب بجشي نب أبس
 ٥١٤ ناطحق

 دعس نب هللا دبع تنب ةكمرد

 ٤٥٩ قرحم نب ةرم نب
 نب ةعيبض نب ديزي نب مهرد
 ،۔٦٤٥فوع نب كلام نب ديز

 ٥٤٨
 ٧٨٥ دشار نب جيرث

 ٦٥٦ بيبح نب ديرش
   ٢٧٤ ناتسغ نب دير

 نيزر نب يلع نب لبعد
 ٤٥٤، ،۔٨٣٤ يعازخلا

 ١ ٥٠ ٦١٨ ٦٤٠ ٧٩٥

 نب دعس نب ثوقلا نب يمعن
 ديز نب كلام نب يدع نب فوع
 ١٥٥ رغصألا أبس نب ددس نبا
 ١٥٨١ ةليدج نب ًيمعذ

 نب يدع نب فوع نب يمعد
 نب ددس نب ديز نب كلام
 ١٥٥ ةعرز
 تنب ةيرام = ءاقمحلا ةغد

 ١٦٩ جنغم

 ينابيشلا ةلظنح نب لفغد
 ١٧٤ ۔١ 4

 ٧٢ يلع داوج روتكلا

 نب كلام نب يدع نب لالد

 نب ريمح نب ددس نب ديز

 ١٤٥ ددس نب ديز
 ١٣٤٣ ليعامسا نب امد

 ٦٨٥ ناثدع نب ةثهذد

 ١٦٠ زيكل نب ةعيدو نب نهذ
 يريمحلا بزاع نب سود

 ٢٩

 ٦٨٥ ناثدع نب سود
 ١٧١ ةفينح نب لودلا
 ١ ١٦٢ نش نب ليتلا

 ةعيدو نب ورمع نب لينلا
٦٢ ١



 لاذلا فرح
 ٥٧٧ موثلك نب بيّوذ

 نب لولا نب ةبلعث نب نايب
 ٦٨١ دماغ نب ةانم دعس

 ٧٨٦ كلام نب نابهذ

 نب نابيش نب رغصالا لهذ
 نب بعص نب ةباكع نب ةبلعث
 ١٧٤ ،لئاو نب ركب نب يلع

 نب ةباكع نب ةبلعث نب لهذ
 نب ركب نب يلع نب بعص
 ١٧٣ لئاو
 ١٧٦ نابيش نب له
 ٥٢٢ ورمع نب لهذ
 ٧٩١ طيقل نب لهذ
 عّبث ةهربأ نب ۔ راعذألا وذ

 نب شئارلا نب رانملا يذ
 أبس نب يفيص نب سيق

١٩ 

 ثراحلا نب رانملا يذ

 ١٤٣، ٢٠٨ 3 ،شئارلا
 ةملس نب كلام = ةبيقرلا وذ

 1٦٠٨ ريشق نب
 دبع نب ريمع =نيلامثلا وذ

 ورمع ٦١٧

 ١٣٨ نينرقلا وذ

   دعس نب ديزي = ع الكلا وذ
٥ ٩١ 

 ديز نب كلام نب فوع نب
 ابس نب ةعرز نب ددتس نب

 ٢٧٩
 =ًَيظاحولا ربكالا عالكلا وذ

 ورمع نب روكان نب عيمس
 ٢٧٧ ديزي نب رفعي نب
 نامعنلا نب ربكألا عالكلا وذ
 دعس نب ةظاحو نب لاهنم نب
 رغصألا يدع نب فوع نب

 ١٥٤
 ١٥٤ َيظاحولا عالكلا وذ

 نب نطق نب عالكلا ون
 ٢٧٤ ريهز نب بيرع
 نبا عفيأ نب راعشملا وذ

 ١٥٢٣ برك
 ديز نب ثراحلا نب نتج ون
 ٥١ ١ رغصألا ثوغلا نب

 ةمقلع نافيق وذ
 ٢٧٢ سلَع نب ليحارتش
 نب ربكألا بيرع نب ليلك وذ
 ١٥٥ سنأ نب ريهز
 ١٨٢ ثراحلا نب لاقم وذ

 يريمحلا عاقيألا نب رثت وذ
 ٢٤٣ ٢٤٤

 ناتسح نب عتث نب ساون وذ
 نب برك وبأ دعسأ نب
 برك وبأ عّث نب بركيكلم

نب



 ديز نب كلام نب بصحي نب
 فوع نب دعس نب فوع نب
 نب ديز نب كلام نب يدع نب
 أبس نب ةعرز نب ددس

 ١٨٢ ٢٣٩ ٢٧٤

  
٩٦ 

 نب ورمع نب حرشي ون
 نب سيق نب ددش نب ثراحلا
 ريمح نب أبس نب يفيص

٢٩ 

 ةعيبر نب بيوذ ١٥٧
ةعيبر نب بيذ ١٥٧



 ءارلا فرح

 ٣٧٦ جاّجعلا نب ةبؤر
 نب ليوتب نب نابل تنب ليحار
 ١٣٥ نايلا
 ةدج نب جرزخلا نب بسار
 ٩ ٠ ٧ مرج نب

 ٢٨٢ صوخلا نب بسار

 نب مرج نب ريج نب بسار
 نب ناولح نب بلغت نب نآبر
 ٢٦ 4 نا رمع

 ٦٧٧ كلام نب بسار

 ٧٦. رضنلا نب دشار

٧٦. ٧٤٧ ٧٥٧ ٧٨٠ 

 نب ناتسغ نب ناذاش نب دشار

 عاجش نب ديعس ٠ ٧٨

 نب يديدجلا ورمع نب دشار
 رضاح نب يمح نب نامعنلا
 ٧٨٥ ديدُج نب
 نب عفار نب جيدخ نب عفار
 نب ورمع نب ديز نب يدع
 ٥٤٢ مثج

 نب رباج نب ةريمع نب عفار
 ٣٢٨ و رمع نب ةثراح

 ٥٦4 كلام نب عفار

   ٧٨٥ ذئاع نب بكار
٩١٧ 

 نب ورمع نب كلام = حابرلا
 نب ةلبج نب ربكألا فوع
 ١٨١ حالجلا سيق نب لئاو
 نب ذئاع نب ثراح نب ةخبر
 ةءانُه نب ملسأ نب ريزنخ

٧٧٧ ٧٩٦ 

 ٥٩٩ ورمع نب ةعبرل
 ورمع نب بيبح نب عيبرلا

 ٧٨٤

 ٧٨٥ دشا ر نب عيبرلا

 نب دوعسم نب ةعيبر نب عيبر
 نب ةثراح نب بئذلا نب يدع
 نزام نب ورمع نب يدع

 , ٥٧٢

 يسبعلا دايز نب عيبرلا

 ٣٢١ ٣٢٦ ٦٠٣

 نب رضألا نب دايز نب عيبرلا
 نب ناّيَتلا نب كلام نب رشي
 ٣٧٤ نادملا دبع
 دبع نب هللا ديبع نب عيبرلا
 ٣٧٢ ٣٧٤ نادملا
 ٢٧٢ كلام نب عيبرلا

 سوأ نب َيَرَس نب عيبرلا
 ٣٢٣

 ١٧٥ةثراح نب ًيَحل = ةعيبر

 رغصألا ثراحلا نب ةعيبر

٢٦ ةيواعم نب



 ريهز نب ثراحلا نب ةعيبر

 لئاو بلغت نب مثغ نب ورمع
 ١٦٨ طساق نب

 دبع نب ثراحلا نب ةعيبر
 فيرطغلا نب رماع نب كلا

٣ ٧١ 

 ١٧٦ ردحج نب ةعيبر
 ورمع نب ةثراح نب ةعيبر
 ٧٢, ٧۔ ٧٠٣ رماع نب

 ١٧٤ لهذ نب ةعيبر

 نب ةعمق نب رماع نب ةعيبر
 ٥٧١ رضم نب سايلا

 ةعيبر نب هللا دبع نب ةعيبر
 نب ثراحلا نب ةملس نب

 نب ةعيبر = موس نب لئاو
 ٤٥٨ ةلازغلا

 ٥١٦ ورمع نب ةعيبر
 نب بئذ نب ةيواعم نب ةعيبر

 نب يدع نب ةثراح نب يدع
 دزالا نب نزام نب ورمع

 ٠ ٢ ٥

 ٦٨٣ برهم نب ةعيبر
 نب ةعم نب رازن نب ةعيبر
 عسيلا نب ددأ نب أ نب ناندع
 ١٥٨. ١٧٧ عسيمهلا نب

 لزثخ نب ةويَح نب ءاج
   ٥ ٦٥٦

٩١٨ 

 دزالا نب ورمع نب ءاجر
٦٩٦ 

 نب رغصالا بيرع نب محر
 ١٥٥ بيرع نب ناديح

 نميأ نب ثوغلا نب نامدر

 ١٩٧ ريمح نب كيملا نب
 دارم نب ةيجان نب نامر

٣٣٤ 

 يرذعلا ةعيبر نب حازر
 ٢٣ ٥٧٥. ٧٠٥

 نب مارح نب ةعيبر نب حازر
 نب ريثك نب هللا دبع نب ةنيض
 ٢٦٢ ميذه دعس نب ةرذع

 ٢٨١

 ةّيزرلا ١٧٤

 درم رهف نب متسر ٣٤٠،
٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ 

٣٤٥. ٣٤٦. ٣٤٧. ٣٥٢ 
 هيلع هللا ىلص) هللأ لوسر

 ٣ ٤ ٨ ٩ ٠.١٠ (ملسو

 ١١ ١٢. ٢١ ٢٧ ٦٧۔

٦٨ ٩٦ ٩٧. ٩٩ ٠١٠ 

.١٠٥ ١.٨. ١١٠. ١١٣ 

.١٥ ١١٦ ١١٨. ١١٩ 

.١٠. ١٤٩ ١٦٣ 

.١٦٤. ١٨٦. ١٨٧. ١٩١ 

.٩ ٢٠٠. ٢٥٨. ٢٦٠ 

.٢٦١ ٢٨٢ ٢٩٥ ٢٩٩



٠ ٣٠ 

٣٢٣٥ 

٣٥٧ 

{٢. ٥ 

.! 

.٥٦ 

 ٦١٥۔

.0٦ 

.٧٢ 

٢٣٠١ 

٦ 

٢٣٨٤ 

.٥١١ 

.٥٨ 

٥٨١ 

٦ 

 ٩۔

951 

٣١٨ 

 ٣٤ 4۔

٣٨٥ 

.٥١٤ 

.٥0 ٠ 

.٥٨٢٣ 

٦٨ 

 ٥ ٦٨۔

«٠ ٠ ٨ 

٩ ٨١٦. ٨٢٤ 

 ٥١٨ ديشرلا

 هيقفلا ديعس نب ديشر
 ٥٦4 رذنمل ا دبع نب ةعافر

٣٢٣٤ 

.٣٥٢ 

 ٣٨٨ ۔

.٥١٥ 

 0٦:٦٥_۔

.٥٨٤ 

 ٤٣ .۔“

.٦٩ 

٧ ٠ ٨ 

٢٦١ 

 ٢٦٣ ةرذع نب ةعافر

 ٧٦ ةبابش نب دفر

 ٧٧٤ ۔٤٧١ سشاقر
 ةّيمق نب ورمع تنب شاقر
 ةعاضق نب رسج نب نيقلا نب
1 

 ےم س مو

 يصر ١ اهنع هلل ٠ ٨ ١ هيفر

 ٩ ۔ . . . م{آ

 ٥٥٥مثغ نب ديزي نب قمرلا
 ةعيبر نب دسأ تنب ةلمر

 4, ٩ ٠.٦.

 نب ةلع نب ثراح نب ءاهُر
   ٣٨٤ جحم نب دلج

٩٩ 

 نب برح نب هبنم نب ءاهر
 ٣٨٤ دلج نب ةلع

 ٢ ٧٤ ةميلس نب ةحاور

 ٠ ٢١ نيكسلا تنب ةحاور

 ١٣٥ ،بوقعي نب ليبور
 نب ةصيبق نب متاح نب حور
 ٦٦١ بلهملا

 ١٨٥ رشب نب سور
 صيعلا نب مورلا 0٦٧ 0٦٨

 ء ١٢٠. ١٣٦

 ةجراخ نب ةليدج نب نامور
 ئيط نب دعس نب ةرطف نب
 ٣٢٦ ددأ نب

 ١١١. .٠ ٢٣

 ناورث نب ديلولا نب نايرلا
 ٧٤٤. ١٢١١

 يماتسلا نجحم نب نليرلا
 ٧٩

 مرشألا ةهربأ تنب ةناحير
 ٤٨ ١۔ ٢٤٠ ٢٥٦

 سابعلا وبأ مأ ةةطَر
 ٦٧٣حاقنسلا

 دبع نب مشج نب نامير
 ثوغلا نب لئاو نب سمش

 ١٩٥

 مس و

ةرم



 يازلا فرح

 نب دزألا نب بكرلا أاز
 ٥٦٢ 4 ثوغلا

 ٧٨١ ٦ رغ نب ةراز

 نابثوع نب رماع نب رهاز
 ٢٨٨ دارم نب

 ٣٢٣٣ دأ رم نب ره ١ ل

 ٦٢٧٤ ٧١٠ ٧٦٧. ءابزلا
٧٧٩ ٧٧١ 

 ١٣٥ بوقعي نب نولابز
 ١٠١ ،۔٥ راكب نب ريبزلا
 نب بلطملا دبع نب ريبزلا
 ٢٦4 ٣٧٢ مشاه

 ٢٧٩ نمحرلا دبع نب ليبأز
 ٤٣٧ حرشي تنب ةعدز

 ٣٢٥، يناهبنلا رباج نب رز
 ٣٢٦

 سدع نب ةرارز ٧۔،
٣٧١ ٣٢٧ ٦٠٣ 

 ٩٦ ينابيشلا ةعرز

 ٢٠٠ نزي يذ نب ةعرز
 نب ورمع نب بعك نب لبعز
 ٢٨٧ دلج نب ةلع

 ٥٤٣ مشج نب ءاروُعَز
 لهشألا دبع نب ءاروعز

 ٤٥٤

   ١٨١ عجن نب عابنز

 تنب قفاغ تنب عابتزلا
 ثيتلا نب لعر نب كويهلا
 ١٥٧ ناندع نب

 ١٩٥ ليبق بيرع نب عجثز
 ةورف نب يفيص نب ٫ميتأز
٥٨٨ 

 نب بهو نب نزح نب مدهز
 درميوع ٦٠٦

 ٧٤٢ ةميلس نب نارهز

 0٦١٣ ٦٧٩ بعك نب نارهز

 ثراحلا نب بعك نب نارهز
 رصن نب هللا دبع نب بعك نب
 ٦٨٤ دزألا نب
 ٦٨ ۔٧٥ يرهزلا

 َيتزُملا ىملس يبأ نب ريهز
 ٢٩٦

 ٥١٢٣ رباج نب ريهز
 ٥ برح نب ريهز

 ٧٠٦ نشادخ نب ريهز
 بعك نب ءاسنخ نب ريهز

٣٦٤ 

 ذجان نب ريهز ٦٧٨
 نبا دايز أبيه١٤٦، ٤٢٩۔

٥١ ٦٣١ 
 ١٥٨‘٦٣٦ مجعألا دايز

 6٥٩ ١نايفس يبأ نب دايز
 ٦٣١

٦٠ ثراحلا نب دايز



 ۔٦"٥ ٢٦٥ 4 بلهملا نب دايز

٦٩ 

 ٣٧٤ رضلا نب دايز

 =ورمع نب رباج نب دايز
 ١٥٨ مجعاألا دايز

 ٧٨٠ يركبلا ديعس نب دايز
 ٧ ٥١ سمش نب دايز

 دبع نب هللا دبع نب دايز
 ٣٧٢ نادملا

 ٧٧٤ كلام نب دايز

 ٧٥٨ ناورم نب دايز
 رعاشلا ديز نب ةدايز ٢٦٤

 يئاطلا لهلهم نب ليخلا ديز
.٥ ٢٦٩. ٢٩٧ ٢٩٨ 

‘٣٠٤ ٣٠٩ ٣١٠ ٣٢٨ 

٣٢٣١ ٣٣٢ 
 دعس نب هللا ديز ٣٣٨

 ملسأ نب ديز ١١٥
 ،٧٢٢ءاقرزلا يبأ نب ديز

٥١٤ 

 ىصفأ نب ديز ٦١٤
 لوطألا نب ديز ٦٨١
 ثراحلا نب ديز ٦٢٣

 ةليجب نب ثوغلا نب ديز
٠٠ ٥ 

 ٤٣١ يئاطلا لهلهملا نب ديز
   نب سودُس نب رباج نب ديز

٩٢١ 

 ٣ , ٣ عمصلأ

 نب ريشب نب ةثراح نب ديز

 ريشب نب ثراحلا نب ورمع
 دبع نب بعك نب ليبحرش نب
 ٨١ ١ سيقلا ئرما نب ىزعلا

 ليبحرش نب ةثراح نب ديز
 ٢٨٢ بعك نب

 نب ةربو نب نصح نب ديز

 بضحم نب زمرح نب ورمع
 ٣١٥ ديبل نب زمرح نب
 ٢٦١ طوح نب ديز
 ١٤٥ رغصالا أبس نب ديز
 ١٢٣ ددس نب ديز

 ١٤٩ يلع نب ديز
 ٥٤٨ ورمع نب ديز
 ٥0٠ سيق نب ديز
 ٢٨٣ نالهك نب ديز
 نب دوس نب ثيل نب ديز
 نب فاحلا نب ملسأ نب فاحلا
 ء ريمح نب كلام نب ةعاضق

 ٧٠٨

 ٣٨٥ كلام نب ديز
 ٥٧ ٥٤٨. ٥٥٧

 نب ديز نب كلام نب ديز
 ١٣٨. ٢٧٠ نالهك

 ٥٤٦ فوع نب كلام نب ديز
 ١١٥ ملسم نب ديز
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 ركب نب رماع نب ةانم ديز نب بهنم نب لهلهم نب ديز
 ٢٥٨ نب سلتخمىلا نب ىضر دبع

 ١٨٠ ىربكلا بنيز | نب كلام نب ةنانك نب بوث
 ملاظ نب ثراحلا تنب بنيز | نب ورمع نب ناهبن نب لبان
 نب ثراحلا نب بهو نب ٢٩٦ ئيط نب ثؤقلا
 ٦١٦ معاوية٤ ٦٢ ىصفأ نب ةانم ديز
 ١٨٠ اهنع هللا يضر بنيز ش ١٨١ ثراحلا نب ةانم ديز

 ٥0٧

  
٩٢٢



 نيسلا فرح
 ٣٢٤، عرقألا نب بئاسلا

 ٣٥ ٣٥٩

 ٦٨٥ ورمع نب خباس

 روحان نب ليوتب ةنبا ةراس
 ١٣٢ ،اوغرأ نب غوراس نب
 ١٣٢٣ ناراه تننب ةراس

 ٥٥٤ ديزت نب ةد راس
 نب غلاف نب اوغرأ نب جوراس
 ٧٤ جلاف
 ٧٤ وعاد نب عوراس

 جرزخلا نب بعك نب ةدعاس
 ٥٩

 ىلحلا ملاس ٥٦

 ريبج نب ملاس ٥٤٥
 ينافطغلا ةراد نب ملاس ٤٣٢

 ريمع نب ملاس ٥٤٢

 كلام نب ملاس ٥٣٢٣

 حون نب ماس ٣ ٦٠ 0٢۔

 ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣۔

.٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ 

.٧ ٧٣‘ ٧٤. ٧٤1 

 ٧٥ ٨١٤٨٠ ٨٢ ٨٢٣ء

 4 ٩ ١٠٩. .٠ا“١١۔

.١٢٠ ) ١٢ ١٢٢ ١٢١٤ 

 ١٥. ١٢٨ ١٣١ ٢٣ ١٣۔.

١٩   
٩٢ 

 ۔١١٢١ يؤل نب ةماس

 ٦٣

 نب يؤل نب ةماس
 ٢٩ ٤ثوفغلا
 ٧٢٧ بلاغ نب يؤل نب ةماس

 لهَّس نب ديز نب رغصالا أبس
 ةيواعم نب سيق نب ورمع نب

 ١٩٧ ،ثوقلا نب لئاو

 ٣٣٨ دعس نب شا أبس

 نب برعي نب بجشي نب أبتس

 رباع نب دوه نب ناطحق
 ٨٣ ٤٧ ١۔ ١٩٤۔ ١٩٢١

 ٦٤ حون نب ثفاي تنب ةكبس

 لازغ نب ةعيبس
 0٦١٤ ٧٨٦ يميلصلا

 ٣٠٤ سنخألا
 ورمع نب ةدا وس نب لوحلا

 يدع نب فوع نب دعس نب

 ١٥٢ ١٥٥

 يرمحلا ةعرز نب دتتم
٢١١



 ابس نب ةعرز نب ددس
 ١٤٥ رغصألا

 ١٧٣ نابيش نب سوس
 نب يدنك نب حبص نب قاّرتس
 نب لئاو نب يدع نب ورمع
 ٦٢ ؟ كبتعل ١ نب ثراحلا

 سادرم نبا= يقرابلا ةقارس

 ةبلعث نب دعس نب ورمع نب
 ٦٠٠ قراب نب ةنانك نب

٦٠٢ ٦١٢ 

 ُشعَج ج نب كلام نب ةقارس

١ ١ 

 ٥٤٤ يسولألا دعس

 ،۔٣٣٣ كلام نب ةريشعلا دعس

 ٣٣٨

 ة ١٧٦ صاقو يبأ نب دعس
 . ٣٤ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٦.

 ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٢٥١. ٣٥٢.

 ٥.٣ ٦٢٨. ٦٢٣١. ٦٢٣٢‘

 ٩ ٧٠٨٨ ٨٠٨ ٨١٨
 ٥٤٦ لاگأ نب دعس

 ٤٤١ مقرالا نب دعس
 ٥٦٠ عيبرلا نب دعس

 ٧, ٥ ةتبح نب دعس

 ٥٦ 4 ةمثلخ تلخ نب دعس

   ٢٦٧٩ ثئاأ ر نب دعس

 ٥٦٠ ةحاور نب دعس

 هيمت نب ةانم ديز نب دعس
 ٣ ٣٩٤

 ٧٤٢ ةميلس نب دعس

 نب ورمع نب ذئاع نب دعس
 ٧٨٥ ٧٨٧ مهف نب كلام

 نب ميل نب ةدابع نب دعس
 ۔٧٢ ةدابع نب دعس تماصلا

 ٣٤٢٠. ٥٤٤، ٥5٤٥.

 ٥٦٠ ٥٦١ ٥٨١. ٨٠٧

 ١٦٩ ليجع نب دعس

 =ةثراح نب يدع نب دعس

 ٧٠٩ ۔١٠٦ ۔٠٠٦ قراب
 ٥٤ يلع نب دعس

 ةعيبر نب ورمع نب دعس
 ٥١٥. ٥٩٧ ىحل

 ٢ ٨٠ بلاغ نب دعس

 ٧١٤ منغ نب دعس

 ٢٩٠ ة رطف نب دعس

 ٢٩٤

 ١٧٣ سيق نب دعس

 ٥٧٢٣ بعك نب دعس

 نب نانس نب كلام نب دعس

 يردلا ديعس وبأ = ةرد
 ٥٥٩

٦٧٦ رم نب دعس



 ٤٥٨ دوعسم نب دعس

 نب نامعنلا نب ذاعم نب دعس

 دبع نب ديز نب سيقلا ئرما
 ثراحلا نب مشج نب لهشألا

 ٤٥٦٢، ورمع نب جرزخلا نب
 ٥٣. ٥٤٤. ٥٤٥

 ٥٩ حيلم نب دعس
 ٧٩٣ يسودرألا دجت نب دعس

 ثيل نب ديز نب ميزه نب دعس
 ةنيهج نب بيبش نب دعس نب

 ١٨١

 ٥١٢ صاقو نب دعس

 ٦٨١، دماغ نب ةانم دعس

 ٦٨٤٤

 ٥ يناغفألا ديعس
 ٦٨٣ ديعس يبأ نب ديعس

 ٦٦١ يريمحلا نب ديعس
 نزح نب بيسلا نب ديعس
 ٦٠ ٦٧،‘ ٦٨، يشرقلا

 9٩ ١٤٠. ٦٨٨

 َيحجفلا لاهنملا نب ديعس
 ٧٩

 ريبج نب ديعس ٢٨۔ ٣٢٣.

٣٤ ٥٠٧ 

 نب دوس نب ديز نب ديعس
 ٢٦٢ ورمع نب ملسأ

   ٦٧٦ دعس نب ديعس

 ٦٦٠ ةبيتق نب ملس نب ديعس

 نب ةّيمأ نب ديزي نب ورمع
 ٥٥٠ فوع نب كلام نب ديز
 ينادمهلا سيق نب ديعس

 ٤٣٣

 ٥٥ , ةرم نب ديعس
 ١٧ ةدعسم نب ديعس

 ٦٦٠ ملسم نب ديعس

 ٨٠٤ لزانم نب ديعس
 ٤٣٤ راسي نب ديعس
 ٠4 ٥٩ ةانم دبع نب حاقنسلا

 ١٥ نيرؤثلا نايفس
 نب نايفس يبأ نب نايفس
 نب صاعلا يبأ نب ورمع
 ١٧٩ نامثع

 ٥٠٨ روزألا نب نايفس
 ٧٩٠ فوع نب نايفس
 ٦٦٠ ةيواعم نب نايفس
 نب ديزي نب ةيواعم نب نايفس
 ٦٦٠ بلهملا
 ةدنك نب سرشأ نب كيساكسلا

 ٩

 ةدنك نب سرشأ نب نكللا
 و 4 ٥

 ثراحلا نب ةعيبر نب نكس
كلام نب بعص نب كلام نب



 نب هللا سنأ نب مشج نب
 عزفلا نب منغ نب بعص

 ٥١١

 ةدنك نب سرشأ نبا نوكنلا
.٢٦ ٤٢. ٤٤٦ 

.٥٤ 

.٣٢٨٥ 

.٤٥. ٤٥١. ٤٥٢٣4 

٥٦ ٥٩ 

 يلع نب نيسحلا تننب ةنيكس

 بلاط يبأ نب ٢٦٤
 ىصفأ نب نامالس ٤ ٦١

 نب ورمع نب لغت نب نامالس
 :ىيط نب ثوغلا ٢٩٢٣

 ديز نب ميذه دعس نب نامالس

 ورمع نب ملسا نب دوس نب
٢٦٤ 

 فوع نب ج.رثَم نب نامالس
 ناعديم نب ٦٦٣

 نب ديز نب ديعس نب ةمالس
 كولمالا حجن ١٨١

 شئاف يذ نب ديزي نب ةمال

 دثرم نب بيرع نب ةرم نب
 نادعب نب داهج نب ميري نب
 نب سمش دبع نب مشج نب

 نب نميأ نب ثوغلا نب لئاو
 ١٤٧.، ريمح نب عسيمهلا

 ١٩٥

 شقو نب ةمالس نب ناكليس
   ٥٥

٩٦ 

 ١٠٦ ١١٣ يسرافلا ناملس

 ٧٤٥ تماص نب نامس

 . .٤ ثراحلا نب ةملس

 ٣٥. ٣٩٦

 ٥٤٢ تباث نب ةملس

 نب بعك نب دلاخ نب ةملس
 ١٦٨ ريهز

 نب يلع نب دعس نب ةملس
 ٥٥٥ ةدراس نب دسأ

 شقو نب ةمالس نب ةملس
 ٥٥

 بعك نب ةءالَلاص نب ةملس

 ٣٧٥

 ملسم نب ةملس
 ٤٦١ يراحملا

 نب بهو نب ةيواعم نب ةملس
 ٤٤٤ ةرجح نب سيق
 ٣٩٢ ءافلغ ةملس

 ٦٢٢٣ كلام نب رهف

 ةصيبق نب هللا دبع تنب ىملس
 ٦٦٢٤٤ يدع نب

 رماع نب ورمع تنب ىملس
 نب يدع نب مارح نب ديز نب
 نب بلطملا دبع مأ =راجتلا
 ٥٦٤ مشاه

 يمح تنب كلام تنب

٦٦٤ كلام نب



 ٥٧٧ لفوت نب يملس

 ٥٧٣. ٥٧٤ بعك نب لولس

 يراصنألا سيق نب طيلس
 ٥.٧٣

 موزخم نب شبك نب طيلس
 ١٨٠

 يدعسلا ةكسلا نب كيلس

 ٥٠. ٥١٩

 رمآلا نب ميلس
 ورمع نب ميلس

 ٦٨٥
 ٢ ٧٤ كلام نب ميلس

 ١٤٠ ةمثيخ يبأ نب ناميلئس
 ٧٤٦ ناميلا نب ناميلس
 ٥٤٥ ريبج نب ناميلس
 بلهملا نب بيبح نب ناميلس

 ٦٦١
 ،۔٦٣١ دواد نب ناميلس

 ١٣٨ ٢١١ ٢٧١ ٧٣١

 يعازخلا درص نب ناميلس
 ٤٥٤ ٥٩٨

 نب كلملا دبع نب ناميلس
 ٤٤٥‘ 8٥١١ يميلسلا لالب

 ٦٥٠ ٦٥٠. ٧٢٧٦.

 ٧٤٦ ٧٤٦ ٧٤٧. ٧٥٦٢.

 ٧٥٧ ٧٥٨، ٧٥٩. ٧٦١
 ٦١٦ ريثك نب ناميلس

٠ ٠ ٨ 

.٥٧٤ 

  
٩٢٧ 

 ةميلس ٧٣٨، ٧٣٩ ٧٤٠۔
.٧٤١. ٧٤٢. ٧٤٤. ٧٤٦ 

٧ ٧٥٢٣ 

 مهف نب كلام نب ةميلس
 ٨٦ ٧٢٨۔ ٧٤٢

 = عومسالا= أبس نب ةعامس

 نب لهس نب ديز نب بعك
 ١٤٣ ،سيق نب ورمع
 نب ديز نب بعك نب ةعامس
 نب سيق نب ورمع نب لهس
 ٢٨٢ ٢٧٤ ةيواعم
 ٦٨ بدثج نب ةرمس

 ليبحرش نب تباث نب طسبلا
 ٤٣٢٣ طمسلا نب

 ٣٤ ١ ليعامسإ نب عمس

 ١٨ ٣١، ٣٧١ يناعملا

 يناسغلا ايداع نب لعولا
 ١٢

 ءايداع نب [ًاَيح نب] لأومسلا
 ٥٢١ ثراحلا نب ةعافر نب

 رساي نب رامع مأ = ةيمس
 ٣٨٥

 ٥٩١ هوبأ نب دايز مأ= ةيمس
 ٥٤٦ يسروالا ريمس

 ورمع نب روكان نب عقّيَمُس
 ١٥٤. ديز نب رفعي نب

١٥. . ٢٨٧



 يرملا ةثراح يبأ نب نانس
 ٦٩

 نب ورمع نب سنأ نب نانيس
 نب بلاغ نب ثراحلا نب -

 نب دعس نب ليبهَّو نب كلام
 ٣٨٢٣ عقنلا نب كلام

 نب لعُت نب ةيواعم نب سبنس
 ٢٩٥ ثوغلا نب ورمع

 لورج نب ةيواعم نب سبنس
 ٥ ٣١ لع نب
 ٣٩ مدأ نب لدنس

 ٢ ٢ ٧َى دعاسلا دعس نب لهس

 ثراحلا نب بوثم نب لهس
 ١٨٢ كلام نب

 ٦٠ يناتسجنلا

 ٧٧٦ نادعم نب مهس

 ٦١٤ ىصفأ نب داوس

 ٣٣٥ نارمح نب نادوس
 ١٥٧ ةعيبر تنب ةدوس
 ١٨١ ملسأ نب ديوس
   ٥٤٦ تماتصلا نب ديوس

٩٢٨ 

 ٤٠٨ ةعيبر نب ديوس
 ٣٢٧ يمرادلا ديز نب ديوس
 نب هللا دبع نب ديز نب ديوس
 ٥ ٣٢ مراد

 يراشلا ناميلس نب ديوس
 ١٧٤

 رفعج نب دوعسم نب ديوس

 نب فيرط نب هللا دبع نب
 ٣١ ؟ طوح نب ثراح

 نب ضاضم تنب ةديسلا

 ٣ ٣ ١ ورم

 نب سيق نب ثراحلا نب فيس
 نزي يذ نب برك يدعم

 4 ٥ ١

 رماع = نزي يذ نب فيس
 نب ليلاي نب كيرش نب
 نب فدرص نب خارمنشلا
 يلع نب حّبصأ يذ نب كلام

 ديز نب رماع نب باهش نب
 ٦٢٧٣، ريمح نب ةعرز نب

 ٣٨٧
 ٦٥٠ ينادمهلا ئناه نب فيس

يطرويبللا ٤. ١١٢٣



 نيشلا فرح
 ١٨١ نصح نب ناداش

 }۔٧ ٤٦ تلصلا نب ناذاش

 ٧٥٧ ٧٥٨

 ٢٨٦ دارم نب رعاش

 نب دولخلا نب دولخأ نب خلاش

 نب صوع نب رباع نب داع
 ٦٨، حون نب ماس نب مرإ

 ٨٢ ٩٤ ١٢١‘ ١٢٥۔;

.١٣١ ١٣٢٣٢. ١٨٧ ١٨٩ 

٣٢ 4 

 ٥١٨ ةكع نب دهاشلا

 ٦٨٦. كلام نب ةبابتش

 ٧٦

 ةيجان يبأ نب فوع نب لبش
 ٥٠٧ ةبلعث نب
 ٣٩ مدأ نب ةبوبش

 ٣ يئاطلا متاح نب بيرس ٧ , ٣

 نب ةبابش نب دفر نب بيبش
 ٧٨٩٦ مهف نب كلام

 ١١٦ ةبيش نب بيبش
 ٨٠٤ رضح نب بيبش

 ٣٢٨، ٥٩٩ ورمع نب بيبش

 ٧٩٦ ىون نب بيبش
 ٧٤ حون نب ةكيبش
 ٨٠٤ يرم نب عاجش
   نب بعك نب كلام نب ةعاجش

٩٢٩ 

 هللا دبع نب بعك نب ثراحلا

 ،دزألا نب رصت نب كلام نب
 ٧٧ ٦۔ ٦٨٤

 ورمع نب ةداوس نب رحلا

 طاطلملا نب ددش 6١٤٢
١٥. . ٢٧ 

 بهصأالا نب ليحارتث
 يجلا ٣٣٩۔، ٨١٣

 نب ناطيئثلا نب ليحارش
 ٣٣٩ بهصلألا نب ثراحلا

 ١٥١ نافغيقلا يذ نب ليحارش
 ةماطخ نب حرش ٢ , ٣

 ليبحرش ٣٥. ٣٩٧

 نب رضخألا نب ليبحرش
 ةيواعم نبا ورمع نب ناتسح

 ٤٦١ نامعنلا نب رجح نب

 ٥٨ ثراحلا نب ليبحرش
 ي دنكلا طمّسلا نب ليبحرش

 ٣٤٢ ٨١٨

 رجح نب طششسلا نب ليبحرش
 نب ورمع نب نامعتلا نب
 35 ةجفرع
 ٤٣٨ ةنَسَح نب ليبحرش

١٥١ .سلع نبا =ليبحرش



 ٢٧٣ ورمع نب ليبحرش

 ١٦. ١٧ كلام

 نب حًرشم نب ةحرش
 ٤٣٧ ةعيلو نب بركيدعم
 ٧٩٤ نعم نب ناطرش

 ٥٢ يماطخلا نب يقرشلا

 ،١٨َىماطقلا نب ىقرش
 ۔٦١٧ ١٠٢ ٥٢٢٣. ٦١٤

٧٧٢ 

 ٦٠٨ صوحألا نب حيرش

 ٣٧٨ “ روعألا نب حيرثث
 سيق نب ثراحلا نب حيرش

٤٤٢ ٤٤٤ 

 نب ديزي نب ئناه نب حيرش
 ٣٧٦ يثراحلا بعك
 ٦٧٨ ةخسام نب قيرتث

 ٦٧٨ ةشيب نب قيرتش
 ٥٧ لقعألا يبأ نب كيرش

 ٦٧٦ ركعلا يبأ نب كيرش

 ٣٧٨ روعألا نب كيرش
 نب هللا دبع نب كيرش
 ثراحلا نب سوأ نب ثراحلا

 نبا ليبو نب لهذألا نب
 ٣٨٦٢ عختلا نب كلام نب دعس

 نب ورمع نب كلام نب كيرش
 ۔ ١ ٧٨٦٧٥ مهف نب كلام

   ٧٨٩
٩٢٣٠ 

 نب ورمع نب كلام نب كيرش
 ١٨٥ ةميلس نب دنه

 سيق نب ورمع نب نابعش
 ٢٧٧

 جاجحلا نب ةبعش ٧٨٩

 رعسلا ً ١٨١. ٥٧. ٥٨.

٧٨ ١٠٥. ٤٣٤. ٧٤٥ 

 مالسلا هيلع يبنلا بيعش
.١ ١١٣ ١٤٣ ٢٧٧4 

٥١٧ 

 ٥٠١ نهاكلا قيش

 نوكسلا نب بيبش نب ةماكش
 ٤٥٦

 نب بعك نب ةعيبر نب لكش
 ٦.٢٣ شيرلا
 ٧٤٥ ناملس نب ريكش

 ٦٤ حون نب ثفاي نب لش
 نب رصن نب كلام نب - لبلتثلا

 نب يلع نب برح نب ةميزح
 نب ريذن نب دعس نب كلام
 ٥٠٦٢ ةليجب نب رقبع نب رسق
 ٤٠٠. رارض نب خاَمشلا

 ٥٤١ ٦١٧

 باثملا نب فاطعلا نب رمش

٢٠٣ سنأ يذ نب ورمع نب



 نب شيقيرفأ نب شُعأري ريش
 شئارلا نب رانملا يذ ةهربأ

 ٣ ١۔ ٢١٤

 مناغ نب ورمع نب سمش
٢٣. ٨ 

 نب منغ نب ورمع نب سمش
 فيرطغلا رماع نب هللأ دبع

 رشبم نب ركشي نب ركب نب
 ٧٩٧ نامهد نب بعص ن

 ١٣٥ بوقعي نب نوعميئ
 ةجفرع نب نصح نب لالمنن
 نب نامعنلا نب مالس نب

 ١٨١ ميه ١ ربا

 سيقلا دبع نب ىصفأ نب نش

 ١٩ ١٧٦

 نب كلام =كلام نب ىر قثتثلا

 ٦٦٥. ٦٧١ ‘۔٣٢٦٦ كلاب

 ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥.

 ٦٧٦

 نامعثلا نب ورمع نب باهي
 ٧٨٣

  
٩٣١ 

 ٢٢٣٥ مال نب باهيث
 أ" ٢ا٧ ۔٥٦ كرهش

 ٨ ٧٩٩ ٨١٠٤ ٨١٧

 ٦٢١ دسألا نب ليمهش

 6٦٥ حون نب ثفاي نب ليوش
 ١٢٥

 نب ةبلعث نب ربكألا نابيش
 نب يلع نب بعص نب ةباكع
 ١٧٤ ،لئاو نب ركب

 ٤٦١ كيتعلا نب نابيش

 رغصالا ثوغلا نب نابيش
 ١٥٢٣

 ،۔٣٧١ ٦٨ لهذ نب نابيش
 ١٧٤

 نب ةحلط نب نامثع نب ةبيش
 ٣٨٤ ةحلط يبأ

 ٣٨ ٤٢. ٣ مدأ نب ثيش

 بلغت نب ةربو نب هللا عيش
٢٥٩ نارمع نب ناولح نب



 داصلا فرح

 ٧٧٥ ءانه نب ةدئاص

 نب حشاك نب فسأ نب حلاص

 رباع نب دومث نب مرإ 0١٠
.١٥. ٦٩ ٧٢ ٧٣ ٩ 

.٥ ٦ ٩٧ ٩٨. ٩ 

١١٠ ١١٣. ١٣٠4 

 َئيكتعلا لاهنملا نب حلاص

 ٧٤٧

 نب نمحرلا دبع نب حلاص
 ٦٥٠4 يثيللا سيق

 نب فينأ نب ديبع نب حلاص
 ٩٤ خشام
 ٦٩ لواك نب حلاص

 ١ 4 يذمرتلا دمحم نب حلاص

 يزورملا رامسم نب حلاص
 4٠٩ ٥

 ٣٤ ٣٩٥ يواصلا

 ٢٤١ ةعيهل نب حابتصلا

 ١٧٤ لهذ نب حبص

 ناميش نب ةربص
 ٦ ٧٨ ٨٠٤ يناحلا

 نب يدع نب نادعم نب حيبص
 ٠٢ ١ ئئاطلا تلفأ

 ٧٩٦ حيلم نب ريبُص

 نب شايع نب راحص
   ١٦٦ ليحارش

٩٣١٢ 

 نب ملس نب براحص
 ٢٧٦ دايز

 يراحصلا ٦

 ٥٥٧ جرزقلا نب رخص
 نب ةلظنحو ورمع نب رخص
 نب ديزي نب دايز نب دمحم
 ١٧٩ ربكألا هللا دبع نب ةبتع
 ٥٤٢ بعك تنب ةرخص

 ةدنك نب ديزي نب ءادنص
٩ .٤٦ 

 ٤٦٠ ديزي نب فرصلا

 ٥٦٧ ستأ يبأ نب ةمرص

 نب بعصلا
 نب سمش دبع نب لامهلا
 ١٣٨ ثوغلا نب لئاو

 ٣٣٨٣ دعس نب بخص

 كلام نب هللا دبع نب بعصلا

 = ةعرأز نب ددس نب ديز نب
 ١٣٨، ٢٧١ رغصألا ريمح
 ١٦٨ يلع نب بعص

 ثراحلا نب كلام نب بعتلا

 ديز نب كلام نب رايخلا نب
 ٢٧٠ نالهك نب

نب ثراحلا



 ٦٧٧ ناحوص نب ةعصعص

 ضبرلا نب لاسع نب ناوفص
 ٣٤٦ ۔٤٤٣ رهاز نب

 نب ورمع نب ناوفص
 رماع نبا رهاز نب ضرلا
 دارم نب رهاز نب نابثوع نب

 ٣٦

 ٦٨٤ نارهز نب ةبلص

 نب رضتلا نب تلصلا

 يراجهلا َيكتعلا لاهنملا

 ٧٥٧

 ،۔٦٤٧ كلام نب تلصلا

 ٧٤٧ ٧٥٧

 نب ليواتب تنب بيلص
 ٦٧ ١٢٧ ليوحم

 نب ورمع نب ذئاع نب ميلص
 ٧٨٦ مهف نب كلام

 ٧٨ ت ورمع نب ميلئص

  
٩٣٣ 

 ٤٥٢ برح تنب ءابهلا
 ١٩٩ ثراح يذ نب نابهص

 ٦١٤ ىصفأ نب ةبيهص

 ناديح نب ورمع نب رعيصلا
 ةعاضق فاحلا نب ورمع نب

 ٢٦٨

 رماع=ح تلسألا نب ىفيص

 نب ديز نب لئاو نب مشج نب
 ٥٥١ سيق

 ١٩١. ناطحق نب برعي

 ٢٠١ ٢٠٢

 ٧٩٤ نعم نب يفيص

 دبع نب لئاو نب يفيص
 نب ثوغلا نب لئاو نب سمش
 نب بيرع نب نطق نب ناديح
 ١٨١ ريهز

 دزالا نب ورمع نب قيّصلا
١٧٧ ٥١٥. ٧١



 داضلا فرح

 ٣٧٨ ةعيبر نب بابضلا
 ٣٧ . ٥أ نب ةبض
 ١٠٦ يبضلا

 ١٥٧ ةعيبر نب ةعيبض

 ٥٤٦ كلام نب ديز نب ةعيبض
 ٧٨٥ ورمع نب ناعجض
 يفينص نب سيق نب كاحتضلا
 8١٥٦ بجشي نب أبس نب

 ١٧٤ ٢١١

 ىلالهلا محازم نب كاحضلا
 ١4 ٥١

 نب دعس نب نايحضلا
 ١٦٥ هلا ميت نب جرزخلا

 ٧٨٦٢ ةعزام نب نايحض

 ٢٥٧ دراطع نب رارض

 ١٥٧ ةعيبر تنب ةبرض
 يرشيلا حرشم نب دامض

 ٨٦٤ ٨٢٦

 ٢٩١ ةجراخ نب ةرمض

 ٢٩٤

   ٥٢ رح تدنب ءابهضلا

 ءاطلا فرح

 ٥٠٧ باهش نب قراط
 نب نيسحلا نب رهاط
 ٥٩٩ قيزر نب بعصم
 ٧٤٥ ناملس نب رهاط

 .۔١١ ١٠. يربطلا

 ١٢. ١٨. ٢٢٣. ٢٤. ٢٥.

 ٦ ٢٧. ٢٨ ٢٩ ٢٩.

 ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤.

 ٣٥ ٣٦ ٣٢٧ ٣٨. ٣٩.
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.٦٠4 

.٦٥٥ 

 نب نايفس نب دبعلا نب ةفرط

 ٨١٤ ۔٢٧١

 نب رثت نب ميكح نب حامرطلا
 ةبلعت نب ردحج نب سيق
 ٣١١ ٦٥٨ ۔٩

 متاح نب يدع نب حاَمرطلا

 َئئاطلا ٩ ٣١٢
 نب فيرط
 ةمامث

 م و ٠ _

 نب ورمع
 ٣٢١ ٦٨٥

 نب نمحرلا دبع نب ليفط
 ٢٤٠ ىدهلا بعك

 فيرط نب ورمع نب ليفطلا
 ميلس نب ةبلعث نب يصاعلا نب
 كلام نب ثراحلا نب طيقل نب
   ٧٩٧٢ مهف نب

 ورمع نب روثلا يذ ليفطلا
 نب صاعلا نب فيرط نب
 نب ورمع نب ميلس نب ةبلعث
 نب سود نب مناغ نب مهق
 ٨٢٥ ناثدع

 ةحلط ٨٢٧

 نب ديزي نب نسحلا نب ةحلط
 ،مرثألا نسحلا نب ورمع

 ١٨٠

 نب فوع نب مساقلا نب ةحلط

 ١٨ 4 دمحم

 ٣٥٢ هللا ديبع نب ةحلط

 ٣٧١ يلمسقلا يلع نب ةحلط

 ةحلط نب ثراحلا تنب ةحلط

 ٥٩ ةحلط ىيبأ نب

 ،۔٠٤٣ دليوخ نب ةحيلط
 ٣٤١ ٣٤٣ ٣٥٥ ٣٥٨.

 ٨٠٧ ٨٢١

 ليعامسإ نب امط ١٣٤

 حاَّمطلا ٤١٧ ٤١٩

 ليعامسإ نب امهط ١٣٤
 ليعامسإ نب روط ١٣٤

 ئيط ٢٨٣ ٢٨٩ ٢٩٠.

.٢٩٢ ٢٩٢٣ ٧٢٩٤ ( 

.٨ ٢٦٩٩٩ ٣٠٣ ٣٠٧ 

٣١١ 

 ددأ نب ئيط ٢٩٣ 6٢٩٤
٢٩٥



 ءاظلا فرح
 ٧٨١ مشج نب ملاظ

 ٧٨١ ديهارف نب ملاظ
 نب ةعيبر نب بهو نب ملاظ
 رغصأل ١ ثراحلا نب ةيواعم

 ٣١ . ٤٤٠ ةيواعم نب

  
٩٦ 

 ٦٨١، ٦٨٤ دماغ نب نايبظ

 نب مشج نب ةيواعم نب رهظ
 نب لئاو نب سمش دبع

ثوقلا ١٩٥



 نيعلا فرح
 ٣٢٣٨ دعس نب هللأ ذئاع

 نبا نصحم نب هللا ذئاع

 ٦ ١ 4 ةةلئاو نب ةبلعث »

 ٧٨٥ ورمع نب ذئاع

 ٥٠ ، ١٤٠ ةشئاع

 يذ نب كلام نب ةشئاع

 ٥٨ حاشولا

 ةعيبر تنب ةشئاع ٧ ٥ ١

 ٨٣ ٩. ۔ مرا نب رباع

١٣١ ١٣٩ 

 ٣٢ ,4 هللا دبع نب رباع

 تنب ةميمأ تنب ةكتاع
 ١٨٠ ءاضيبلا
 ةكتاع = فلخ تنب ةكتاع

 ٥٨٤ فيلخ تنب
 ٨٧ ايداع نب داع

 ،۔١٧ مرإ نب صوع نب داع
 ٩ ١١١٥

 يداعلا ٢٩٠4 ٢٩١

٢٩٢ 
 ٣٦٧ عقصألا نب مصاع

 ةداتق نب ورمع نب مصاع
 ٥٢٣٤ ٥٦٤

 دادش نب ةيفاع

 ٣٦٥
 ديزي نب ةيفاع

 ٣٦٥

٣٦٤ 

٣٦٤٤   
٩٣٧ 

 ةديبعَتثلا رماع 6١١
٢٧٧ 

 نب ديز نب ملسأ نب رماع
 ١٦ رغصألا ثوغلا

 نب ديز نب ملسأ نب رماع
 نب سيق نب ورمع نب لهس
 ٢ ٧٤ةيواعم
 نب ديز نب ةّيمأ نب رماع
 ٥٦٨ ساحنَصلا

 ليعامسلا
 ٣٧٦ يثراحلا
 ٥٥٥ قرزالا نب رماع
 رامنأ نب ثراحلا نب رماع

 ١٧٦ ةعيدو نب ورمع نب
 نب ورمع نب ليثلا نب رماع

 نب

 ١٧٧ زيكل نب ةعيدو
 ٥١٨ ًكع نب دهاشلا نب رماع

 ليفطلا نب رماع
 ٢٨٨. ٢٩٠. يرماعلا

 ٢٨. ٣٧٥

 ٣١٤ برخلا نب رماع
 ٧١٥ ةبلعث نب رماع
 نب نيفج نب رماع
 ٨٠٦ رمنلا

 نيوج نب رماع ٤٣٠٣ ٣١٥،
٣٩. .٣٢٠



 نب ةبلعٹ نب لهذ نب رماع
 ١٧٣ .بعص نب ةباكع

 ١٥٧. ٣٧٧ ةعيبر نب رماع

 كلام نب ةانم ديز نب رماع
 نب بعك نب ةبلعث نب رغألا
 نب ثراحلا نب جرزخلا
 ٥٧ ةثراح نب ج رزخلا

 جرزخلا نب دعس نب رماع
 طساق نب رمنلا نب هللا ميت نب

١٦٥. ٥٧٢ 

 دبع نب ليحارش نب رماع
 يبعثثلا ١٨ ٢٧٧٥٧.

٣٤ 

 ٠٥ ١ ةعصعص نب رماع

 نب ةبلعث نب رماع نب رماع
 ثراحلا نب ورمع نب ةنراح

 نب قًّررَحُم
 ءام رماع نب ءايقيزم ورمع
 ٧١٠ ت ٢٣١ ءامسلا

 نب خلاش = هللا دبع نب رماع
 حون نب ماس نب ذشخفرأ

 ١٨٦

 بعك نب هللا دبع نب رماع
 دبع نب بعك نب ثراحلا نب
 نب رصن نب كلام نب هللا
 ٦٨٠ ، ٦٨١ ٦٨٤ دزألا

   ٣٧٠ ورمع نب رماع

 بيصخلا ورمع نب رماع
 ١٧٤

 نب بعك نب ورمع نب رماع

 نب رماع نب جيدخ نب ورمع
 جرزخلا نب ثراحلا نب مشج

 ٥٥٩

 ٦٧٨١ رغ نب رماع

 ١٦٥ طساق نب رماع

 نب رماع نب بعك نب رماع
 ٥ رماع نب جيدخ

 ٨٥ لاَزه نب ميقل نب رماع
 نب رماع نب كلام نب رماع
 نب ركشي نب ةبلعث نب رانيد
 ٥٠٢ ركشي نب ورمع
 نب كلام نب ةرم نب رماع
 ٥٥ ٥٥١ 4 سوألا

 وبأ =ينانكلا ةلثاو نب رماع
 ٧ , ٥ ليفطلا

 ٢٢٠ لاوح اذ رماع
 ةثراح نب ءامسلا ءام رماع

 ٥٧٢١

 ١٩١ أبس نب ةلماع
 ٣٧٦ ناطيثلا نب ناهاع -

 ٧١ . نا ولح نب دياع

 ٠٧ ٥ داد نب رماع نب دياع

 ٦٢٥ ىدنلجلا نب دابع

٥٤٢ ريشب نب دابع



 ٦٥٦ بيبح نب دابع

 نب دبع نب ديز نب دابع
 ٤٩ ىدنلُجلا

 نب شقو نب رشي نب دابع
 ٥٤٥ ءاروُعَز نب ةبغز
 ٥٥٥ تماصلا نب ةدابع

 يرمغأزلا دوسالا نب ساّعلا
٦٤٥ 

 ٦٥٦ ۔ ٨٨ ديلولا نب د سابعلا

 بلطملا دبع نب سابعلا

 ١ ١٠ ١٠٧. ٢٢٧ ٣٣٦

 ٦٣ سادرم نب سابع
 دوسالا نب ديزي نب سابعلا

 ٦٥٢٣

 نب مشج نب لهشألا دبع
 ،ه٢٤ جرزخلا نب ثراحلا

 ٥٤٢٣

 نادملا دبع نب رجحلا دبع
 ٣٧٢

 6١٤ يلطسلا ظيفحلا دبع
 , 0 ٢

 ىسيع يبأ نب د ديمحلا دبع

 51 يراصنالا

 زيزعلا دبع نب ديمحلا دبع
 ٥ ١

 ديجملا دبع نب ديمحلا دبع
   ٧ ١

٩٣٩ 

 دومحم نب ديمحلا دبع

 ٥ ٥١ يلوملا

 ٥ ٧.٦ ا؟

٩. ٦٣٠ 

 ةحلط نب نمحرلا دبع
 تاحللا ٦٤٥

 ةصيبق نب نمحرلا دبع ٧٢٩
 بعك نب نمحرلا دبع ٥٤٢

 نب دمحم نب نمحرلا دبع
 ثعشألا ٢٥٧. ٤٤٣، ٤٣٤،

٦٩ 

 دوعسم نب نمحرلا دبع
 ٧٩٠ يرازقلا

 ٣٣٩ مجلم نب نمحرلا دبع
 ٦٨١٦ ميع نب نمحرلا دبع
 هيقفلا ئناه نب نمحرلا دبع

٣٨٣



 نب نمحرلا دبع
 يرذعلا

 نب ديزي نب نمحرلا دبع
 ١٧٩ هللادبع

 عفان نب مامه نب قازرلا دبع
 ٢٧٥

 ٣٣ ديعس نع قازرلا دبع
 5 نب ةنم نب قرراتقلا دبع

 ٦٨٣

 ديز نب ورمع نب ىزعلا دبع
 ٥٩٣ ةرضاغ نب ةمهج نب

 ٥٧ ؟ يصق نب ىزعلا دبع

 نب دلاخ نب نابأ نب ورمع
 نب ديلولا نب ديعس نب ورمع
 ١٧٩ كلملا دبع نب ةريغملا

 ٣٧١ ملسم نب زيزعلا دبع

 نب ةيواعم نب زيزعلا دبع
 نب دواد نب نابأ نب هللا ديبع
 نب ريشب نب نمحرلا دبع
 ١٧٩ هدبع نب دمحم

 نب ىصنأ نب سيقلا دبع

 نب دسأ نب ةليدج نب يمعد
 ١٥٨ ١٧٧ ،كرازن نب ةعيبر

 ١٥٨ ةريمع نب سيقلا دبع

 ٧١٤ بلاغ نب سيقلا دبع

٣٩ ». 

 ىيحي
 ١٥١

   هللا دبع
٩٤ . 

 ميهاربإ نب نسحلا هللا دبع
 دواد نب رفعج نب دمحم نب

 ١٨٠
 ٦١٧ ىفوأ يبأ نب هللا دبع
 يئاطلا رحلا يبأ نب هللا دبع

 , ٣٣
 ٥٦٤ ركب يبأ نب هللا دبع

 ٥٥٦ لولس يبأ نب هللا دبع
 نب ميس نب دمحأ نب هللا دبع
 نب ديدح نب ءاَمح نب ريخُص
 نب ناملس نب ريكنش نب لاله
 ٧٤٦ تماص
 ٦٨، ٣٨٧ بويأ نب هللا دبع

 ٥١٥ سيردإ نب للا دبع
 ٥١١ ٧٢٨ دزألا نب للا دبع
 ٣٣٠ ءاشوجلا نب هللا دبع

 يدسألا ريبزلا نب هللا دبع
 ١٨4 ٢٦٠ ٣١٤ ٤٥٢٣.

 ٥٦١ ٦٣٣

 ٣٨٤ ساّتعلا نب هللا دبع

 نالجعلا نب هللا دبع
 ٢٦٢ رعاشلا

 ٧٩٨ يفوكلا نب هللا دبع

 ٨١١ نادملا نب هللا دبع

 ورمع نب عاطملا نب هللا دبع
 ٤٣٨ رجح نب

 ٥٤٢ لفغملا نب هللا دبع

١١٣ ةريغملا نب هللا دبع



 ءاقرو نب ليدب نب هللا دبع
٥٩٨ 

 ةبلعث نب هللا دبع ٦٠٠
 ةلبج نب لا دبع ٦١٨

 ريبج نب هللا دبع ٥٤٥

 ٢٥١ ناعدج نب هللا دبع

 نب كلام نب مشج نب هللا دبع
 ٥٢ سروالا
 4٠ ١٨ رفعج نب هلا دبع

 ورمع نب برح نب هللا دبع
 ٤٤٦

 ٥٩٩ دلاخ نب هللا دبع
 ٥٨٣ لطخ نب للا دبع

 نب دعس نب فلخ نب هللا دبع

 نب عيبس نب ةضايب نب رماع
 حيلم نب دعس نب ةمثعج

٥٩ 

 ٣١٩ ةفيلخ نب للا دبع

 ٧ مراد نب هللا دبع

 1٨٥ سود نب لا دبع
 نالار نب هللا دبع

 ٧٩٣ًئميمتلا

 ٥٦٠ ةحاور نب هللا دبع

 نارهز نب هللا دبع ٦٤
 ٦٨٤ ٥٣٣

 يراصنألا ديز نب هللأ دبع

 ٢٠٠4. ٥٤٠

   ١٩١ ۔أبس نب هللا دبع
٩٤١ 

 ثراحلا نب عيبس نب هللا دبع

 ١٥٣ ،رغصألا ثوغلا نب
 ٣٣٨ دعس نب هللا دبع

 كلام نب ديعس نب هللا دبع
 ٧٤٦ ،َيحجنفلا

 ٢١ ۔١١ مالس نب هللا دبع

 نب ملس نب هللا دبع
 ٣٧٦ بق

 ميلس نب هللا دبع
 ٦٢٩، ٧٩٩ رماع نب هللا دبع

 هللا دبع نب رماع نب هللا دبع
 ةيواعم نب نايح نب يدع نب
 ةربع نب ديبع نب ةزمح نب

 ٦٨٤

 يذ دبع نب رماع نب هللا دبع
 دابع نب فيرط نب ىرشلا

 ٦٨٦

 دبع نب سابع نب هللا دبع
 ٩ ٣١ بلطملا

 نب نادملا دبع نب هللا دبع
 ٣٧٢ ٣٧٦ نادلا
 نبا = هللا ديبع نب هللا دبع

 ٥١٣ يمعثخلا ةنيمثلا

 ةرضت نب نامثع نب هللا دبع
 نب هللا دبع نب ناحلا نب

٥ , ٥ 

 نايحض نب ديزي نب ديعس
 ١٨٤

٧٩٠ رمع نب هللأ دبع



 مارح نب ورمع نب هللا دبع
 4 ٥٦

 برح نب ورمع نب هللا دبع
 ٤٤٦

 يذ نب ورمع نب هللا دبع
 نب ديز نب كلام نب حّبصأ
 ١٤٧.، رغصألا ثوَقلا

 ٢٤4 ٢٤١ ٢٥٥

 رمحألا نب فوع نب هللا دبع
 ٦٨٣

 ينارهزلا ةلاضق نب للا دبع

 ٥٥. ٦٤٥

 ثراحلا نب بعك نب هللا دبع
 رصن نب هللا دبع نب بعك نب
 ٦٧٩، ٦٨٤ دزألا نب

 نب ةبقع نب ةعيهل نب هللا دبع
 ١٩١ ةعيهل

 نب رصن نب كلام نب هللا دبع
 ٦٦٦، ٦٧٧ دزألا
 دمحم نب هللا دبع

 ٥٣٧ صوحألا

 ةبيتق نب دمحم نب هللا دبع
 ١٨٦ يلهابلا

 ٨٠٤ يرم نب للا دبع
 ٦٨٣ حورن نب كلا دبع

 ،يرونيدلا ملسم نب هللا دبع
   ٤۔ ١٨

٩٤٢ 

 ةبيتق نب ملس نب هللا دبع
 ٨٣ يلهابلا
 ٥ ذاعم نب للا دبع

 ٣٦٩ رك يدعم نب هللا دبع

 نارهز نب رصن نب هللا دبع
 نب ثراحلا نب بعك نب
 نب كلام نب هللا دبع نب بعك
 نب ثوغلا نب دزألا نب رصن
 نب نالهك نب ديز نب تبن
 نب برعي ني بجشي نب أبس
 ٧٩٧ ناطحق

 ٦١٨ ةلضن نب هللا دبع

 ئناه نب هللا دبع
 ٤٤٥ هيقفلا ءارعزلا

 ٤ ٣٢٠. بهو نب هللا دبع

 ٦٢٦ ٦٧٧

 يراتثلا ىيحي نب هللا دبع
 ٤٤٦، ٧٤٤ يدنكلا
 ١٨١ بجشي نب هللا دبع
 نب نسحلا ةيوام هللا دبع

 وبأ

 هللا درح ٠٨ ١٨

 نايدلا نب نادملا دبع ١ ٣٧،0

٣٧٢ ٨١٢٣ 

 نب ورمع نب حيسملا دبع
 ٢٥٩ ةليقب نب نايح نب سيق
 ٢٧ مشاه نب بلطملا دبع

 ٧٢٤٤ ٢٥١. ٢٥٢. ٢٥٢٣.

٢٥٤ ٥٩٧



 دونكلا يبأ نب كلملا دبع

 ٦٦٢٣

 نب قاحسإ نب كلملا دبع
 ٧٤٦ ىسوم
 بيبح نب كلملا دبع
 ٦٢٣ « يشربالا

 يريبلإلا بيبح نب كلملا دبع
 0١١٣ 8١١٥ ١٢٥ يننلندنألا

 نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع
 ٥٥ جيرج

 ٧٩٤ ناولع نب كلملا دبع

 6١٨ ناورم نب كلملا دبع

 ٥٧ ١٥٠ ٢٧٢٣۔‘ ٢٨٩.

 ٣٢٨ ٤٣٣. ٤٣٤. ٤٥٤.

 ۔٠٤٦ ٥١١ ٥٨٨ ٦٢٣٣.

 ٦٤ ٦٤٤ ٧٦٥

 كليوم نب كلملا دبع
 ٢ ٥١ يمعثخلا

 ٥١٢ ةه ربأ نب دبع

 يدزألا ىدنلجلا نب دبع
 ١٨٤. ٧٦٤

 ٧٦ دفر نب دبع

 ٧٤٢ ةميلس نب دبع
 ٥٥٥ كلام نب ةثراح دبع

 ٣ ٠ ٨ ناح نب سمش دبع

 ٣٣٨ دعس نب سمش دبع

 سمش نب ةلوعَم نب زع دبع
   ٨٠٦ ورمع نب

٩٤٢٣ 

 ورمع نب رشب نب ورمع دبع
 ١٧٢٣ دثرم نب

 ٣١٩ رامع نب ورمع دبع
 ىمأ نب راسَع نب ورمع دبع

 ٣٠٤

 ١٧٤ لهذ نب مثغ دبع

 ١٩٩ بيرع نب لالگ دبع
 يذ نب بوثُم نب لالك دبع
 ۔٨٩١ نادبع نب ثراح

 ٢٢4. ٢٣٢

 عفان نب نالميحج لالك دبع
 ۔مجارش يذ ليبحرش نب

 ١٨٢

 ٥\٧؟ يصق نب فانم دبع

 ٠٧ ٤ ةنانك نب فانم دبع

 نب ثراحلا نب ثوغي دبع
 صاقو ٣٧٥

 يذ نب رجح نب نادبع
 ١٩٨ نيعر

 ٣٠٣ لعجلا نب لع

 ٦٨٤ نارهز نب ةربع
 كع نب دهاشلا نب سبع

 ٦٥

 نب ملسأ نب نزاوه نب سبع
 ٦٩٥ ةثراح نب ىصلأ

 ٥٠٠ ةليجب نب رقبع

٣٨٦ فوع



 ٣٧٢ سابعلا نب للا ديبع

 ٣٢٨١ دايز نب هللا ديبع

 ٥٩١ ٥٨٩ ٧٩٥ ف ٤

 يبأ نب يلع نب 1 ديبع

 ٠ ٥ عف | ل

 ةبقع نب ةعيهل نب هللا ديبع
 ٣ ١ 4 ةعيهل نب

 ٣٨٧ مكشم نب هللا ديبع

 دبع نب دمحم هللا ديبع
 ٠ ٨ ١ نمحرلا

 ثراحلا يبأ نب ديبع
 ٣١٩ يناتلا

 ٥٣٤ سوأ نب ديبع
 ٣٠٧ صربألا نب ديبع

 يمهرجلا ةيرش نب ديبع
 ٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ١١٠:

.١٢٣ ١٤٢ ٢٠٥ 

.٢٢ ٢١٩ .٠ ٢٢ ٢٢٣ 

 ٢٤ ٢٢٦ ٢٢٨ ٢٢٩۔

.٢٠ ٢٣٢ ٢٢٣٢ ٢٤٩ 

.٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٤٥ 

٢٥٥ ٢٠٩ ٢١٦ 

 ٣٢٨ فيرط نب ديبع
 ٥٠ ٦ًيلجبلا ورمع نب ديبع
 نب لاًَزه نب ميقل نب ديبع
 ٨٥ ليزه
 ٠ ٥ ٣ّيفقتلا دوعسم نب ديبع

   ١٨٧ًي ماسلا دمحم نب ةديبع
٩٤ 

 ٦٣٦ لاله نب ةديبع

 6٧٠ مرإ نب صوع نب ليبع
 ٨١ ١٠٩۔ ١٢١

 نب دلاخ نب ةبيتع نب ةبتع
 ،لضفلا نب ثيغم نب بقع

١٧٩ 

 ناوزغ نب ةبتع ٣٦١

٥٠٢. ٦٢٨ 

 ئيكتعلا ٧٨٢٣

 ٨٠٤ يرم نب نيلتعلا
 نامالس نب نينع نب دوتع

 ٣١٢

 يريمحلا يرتبحلا نب ةدوثع

٢٠. ٢٤١ 

 َيريبخلا نب ةدوتع ١ ٤ ٢

 نب ربكتسملا تنب ةقيتع
 نب رايخ نب ةبوضغ
 ٦٢٥ ناسرب نب ربكتسملا

 نارمع نب دسألا نب كيتعلا
 ٦٢١، رماع نب ورمع نب

 ٦٢٢ ٦٢٣ ٦١٣ ٧٢٧

 ٥٤٢ ناهيئلا نب كيتع
 ةلضت نب يشحو نب ثعثع

 ةعيبر نب رماع نب ةفاحق نب
 رشب نب كلام نب ديز نب

٥٠9٩ 

 يبأ نب مكحلا نب نامثع

يفقثلا صاعلا ٧٦.



.٢٧٧ ٣٦٢٣ ٣٦٤ . ٦٢٥ 

 ٦ ٧ ٦۔ ٦٢٨ ٧٩٧.

٧٨ ٧٩٩ 

 نصحملا نب نامثع ٤٩ ٦

 بيبح نب نامثع ٥٤٦

 ٧٤٦٢ ةميلس نب نامثع
 يبأ نب نافع نب نامثع
 مكحلا نب ناورم نب سابعلا

 ٤ ٤١ ١٧٩. ٢٥١

 ٢٧٢ ٣٣٥ ٣٥٢٣ ٣٨١.

 ء۔٦٦ ٥٧. ٥١٥. ٥٩٣.

 ٩ ٦٣٠۔ . ٦٩١ ٧٩٩

 نارهز نب رصن نب نامثع
 نب ثراحلا نب بعك نب
 ٨٠٢ بعك

 ةعيدو نب ورمع نب لجع
 ٧٢ ١

 ١٦٩ لئاو نب ركب نب يلع
 ٦٨٥ هللا دبع نب ناثدع

 دعس نب ءزج نب لع
 ٣٦٩ ةريشعلا

 ٥١٧ هللا دبع نب ناندع

 يرازفلا ةاطرلأ نب يدع

 ٥0٣

 ٧٨٦ دسأ نب يدع
   ٦٤١ ىصفأ نب يدع

٩٤٥ 

 نب ةرم نب ثراحلا نب يدع
 ٣٨٩ دأ

 ٦٩٩ ءالعرلا نب يدع

 ١٦٩ بدنج نب يدع

 ٣٠٨ يئاطلا متاح نب يدع

 ورمع نب ةثراح نب يدع
 ءامتسلا رماع نب ءايقيزُم

 ٥٢١ ٥٧١ ٥٩٩. ٦٠٦

 ١٨١ ةفينح نب يدع

 ةّتَمأ نب ةشرخ نب يدَع
 ٥٢٣ ةمطخ نب رماع

 رصن نب ةعيبر نب يدع
 ٧٢ ٧٧

 نب يقعلا نب عارز نب يدع
 نب مهف نب كلام نب ثراحلا

 ٧٩٣ سود نب منغ
 ٤٦٢، ٧٦٨ ديز نب يدع
 يؤل نب رماع نب يدع

 ٦٢٢٣

 ورمع نب يدع
 نب ديوس نب ورمع نب يدع
 ةلسلس نب ورمع نب نابز

 ٣١٢

 مهف نب ورمع نب يدع
 ٧٨٥ ٧٨٦

 جرزخلا نب بعك نب يدع
 ج رزخلا نب ثراحلا نب

 نب

٥٣٥



٥٥٨ ,00٧ 

 ٢٨٢٣ نالهك نب يدع

 ٥٢4 نزام نب يدع

 ١٦٩ خرفلا نب ليدع

 نب ديز نب دعس نب ةرذع
 ٢٦٢ ورمع نب مثسل

 نب سوأ نب ةبارع
 ظف ٥٤١

 ةرازف نب ملاظ نب رارع
 ٠.٢٣ ١

 رذنملا نب ثراحلا نب مارع

 ةثراح نب سيق نب دشر نب
 ٣٢٣ مأل نب

 نب ليئارزع تنب ابرع
 ٤٦ خونخأ نب ليشونا
 ٥٤٦٢ ةيراس نب ضابرع
 نب رايس نب مهُأر نب ةجفرع
 ٣٨٦ كلام نب ورمع

 ٦١٣ ةمثره نب ةجفرع
 نب ةميزه نب ةجفرع
 ٦٢ ٥ةجفرع
 دزالا نب ورمع نب نامرع

 ٥٦ ٧١٣

 دبع نب مشج نب ناورع
 ثوغلا نب لئاو نب سمش

 ١٩٥

   ٢٦٤٤ ما زح نب ٥ ورغ
٩٦ 

 نب ليخلا ديز نب ةورع
 ٣٥٥. يئاطلا لهلهم

 ٦ ٥.٠٣. ٥.٥ ٨٠٨

 بيرع نب ناديح نب بيرع
 ١٩٥

 نب نميأ نب ريهز نب بيرع
 ١٩٤ ريمح نب عسيمهلا
 ٢٨٢٣ ديز نب بيرع
 ٤, ٣ سيرّضلا نب جيرع

 ١٧ ليزازع
 نب نازع
 6 ٥ ٧ ٧يصرورخلا

 ٧٦١ ٧٨١ ء/٠

 ١٨٥ نطق نب نازع
 ح ٣ مدأ تدنب ةروزع

 ٥ ٣ ناورم تدنب ءامصع

 نب كلام نب يح نب رضع

 ٤ ٨٠ كلام

 ٩، ٢٨ حابر يبأ نب ءاطع

- 

 ميمت

 ٧٥٨.

 ةرارز نب بجاح نب دراطع
 ٧ ۔٦

 ءارفع ٢٦٤

 ٥٠٩ فلخ نب سرفع
 نب ريفع نب ةعرز نب ريفع
 سيق نبا نامعنلا نب ثراحلا

 ١٥٠. فيس نب ديبع نب
٢٧٢٣



 ثراحلا نب يدع نب ريفع

 نب ديز نب ددأ نب ةرم نب
 نالهك نب بيرع نب بجشي
 ٣٨٩ أبس نب

 ١١١ رافغ تنب ةريفُع
 ٥١٧ ونهلا نب بقع
 نب عفان نب ملس نب ةبقع
 باَره نب نابهص نب لاله
 نب ملسأ نب دوجأ نب ذئاع نب
 ٧٧٥ ء انه

 ٢٦٢ رماع نب ةبقع

 ٤٥٨ ةمادق نب ةبقع

 ٢٠٠ رمن نب ةبقع
 ٧٩١ ثراحلا نب يقعلا

 ٠ ١٨ بلاط يبأ نب ليقع
 نب ديز نب ثوغلا نب كع

 نالهك ٥١٨
 نب تنلا نب ناندع نب كع
 دزالا نب رصن نب هللا دبع

 ٥١٨

 نب هللا دبع نب ناندع نب كع
 ٦٥ ٧.٠٧ 4 ثوغلا نب دزالا

 نب يلع نب بعص نب ةباكَع
 ١٧١ لئاو نب ركب

 دشار نب ءالعلا ٧٥٨٠

 نب ءابلع الحارث٦ ٠ ٤

٠ ١ ٤   
٤٧ ٩ 

 ٥٤٢ ديز نب ةبلع
 نب ورمع دلج نب ةلع
 ٣٧ ٠ةلع

 نب ديز نب ثراحلا نب سطع
 ١٥٣ .رغصألا ثوغ
 ثراحلا نب رمعملا نب سلع

 دعس نب ثوغلا نب ديز نب
٢٧٢٣ 

 ينزاملا ةمقلع ٦١

 دايحلا نب ةمقلع ٥١٧

 هوغقلا نب ةمقلع ٥٩٨

 نب ةملس نب ةمقلع مالكت٢٧ ٤

 ٣٩٩ لحفلا ةدبع نب ةمقلع

 سلع نب دثرم نب ةمقلع
 ١٥٢٣

 يلع نيسحلا نب ربكالا يلع
 ١٨٠ رغصألا
 ٣٨٤ ثراحلا يبأ نب يلع

 بلاط يبأ نب يلع ١٥.

 . فصت ١٣٨. ١٤٩. ١٥٤.

 ع ١٦٢ ١٨٠. ٢٥٦.

«٢٧١. ٢٧٧. ٢٨٠. ٢٣ ٬٢٠ 

 ٣١٥ ٣١٩۔ ٣٣٥. ٬٣٣٨
.٣٥٣. ٣٦٤ ٣٦٨ ٣٧٢ 

٣٧٤٤ ٣٧٨ ٣٨٠. ٣٢٩٢ 

.٣٨٢ ٣٨٤ ٣٨٦ ٤٣١ 

.٥.٧ ٥١٠. ٥١٥. ٥٨٩



.٥٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣٣ 

٦٣٢ ٦٣٤ ٦٧٧ ٦٨٢ 
٦٨٣ ٦٨٧ ٧٩٦ 

 ٥٥٤ دسأ نب يلع

 نب يلع نب نيسحلا نب يلع
 ٣٨١ ٤٤٠. بلاط يبأ

 ٤٥٤ ٥٠٧

 نب دمحم نب سابعلا نب يلع
 نب نمحرلا دبع نب لضفلا
 بعر نب ةنانك نب هللا دبع

 ١٧٩

 مثيهلا نب يلع
 ١٦٨ ركب نب يلع
 هللا دبع نب ثراح نب يلع

 ٨١٣ فلخ نب

 ١٧ ناميلس نب يلع
 =نابعنش نب يلع
 ١٩٦ ٢٧٧ ،يبعشلا

 ١٧٣ نابيش نب يلع
 سابعلا نب هللا دبع نب يلع
 ٣٧٤٥٣ ٤ بلطملا دبع نب

 نب يلع نب يلع نب يلع
 ١٩٨ عفان نب نالجح

 ٧٥ دهاجم نب يلع

 ٧ ٠ ٨ شرحم نب يلع

 نب هللا دبع نب دمحم نب يلع

 ١٨ 4 حلاص نب ركب يبأ

٨٠٩ 

 رماع

  
٩٨ 

 نب يلع نب ةرم نب ه
 هللا دبع نب فسوي نب دمحأ

١٦٣ 

 ٦٧ ماس نب ميلع

 رساي نب رامع

٣٨٦ 

 ١٨٠ ةزمح نب ةرامع

.٣٥٢ 

 ٥٤ ٣ذڵ ٣٥٥. ٣٦٩. ٣٨٥:

 ٣٠٥ ةعيبر يبأ نب رمع

 ۔٩ ٨ باطخلا نب رمع

.١١ 

١١٠ 

.١٥٨ 

٢٧٢ 

٠ ٣٤ 

٣٥٢ 

٣٦١ 

٣٨١ 

.٥5 . ٣ 

.٥٤١ 

٦٥ 

 ٧د٧ ۔ ٧٩. ٬٨٠٠

.١٨١ 

.١١٦ 

 ٢٣`۔أ۔أ

.٣٠٢٣ 

١ ٣٤ 

.٥٤ 

٣٦٢ 

 ٣٥ ة

 ٦۔_ص.ذ

.٦١٤ 

 ٨١ ٦۔

٤١ 

.١٠ 

١٧٦ 

٣٣٥ 

٣٤٨ 

.٣٥٥ 

٣٧٤ 

.٤٤٢ 

.٥٢ 

٦٨ 

٠. ٠ ٧ 

٨.٠٧ ٨٠٨ ٨١٩ 

 ،ميهاربإ نب مساقلا نب رمع
١٨٠ 

 ٢٢٣٢ عت نب رمع

 تباث نب رمع

٦١ ٦٠ 

.١٥٤ 

.٧٧ 

٣٣٨ 

٩ 

.٣٦ 

٣٧٧ 

;٢. ٥ 

.0٢٧ 

.٦٢٤ 

.١ ٧٩ 

, 

٥٤٢



١ ٧١ 

 صاقو ٣٨١

 نب زيزعلا دبع نب رمع
 ١١٥ ٣٢٤، ٤٤٥. ناورم

 ٥٣٢٣. ٦٥١٤. ٦٥٢

 يبأ نب هللا دبع نب رمع
 ٦٥٢ يراصنالا ةحبص

 ريمع نب ديزي نب رمع
 ٦٥ يدسالا

 ءام رماع نب نهاكلا نارمع
 ٥٢١ ءامسلا

 ورمع نب حاتضولا نارمع
 ءامسلا ءام رماع نب ءايقيزم

٦٦٢١ 

 ديبع نب نيصحلا نب نارمع
 فلخ نب ٥٨٨ ٦١٦

 ٣١٥ ناطح نب نارمع
 ١٥١٧ ةعيبر نب نارمع
 ةثراح نب رماع نب نارمع
 سيقلا ءىرما نب ةبلعث نب
 ثوغلا نب دزألا نب نزام نب

 ٦٨٩

 رماع نب ورمع نب نارمع
 ٦٢١،‘ 6٧١١ ءامسلا ءام

   ٧١٢ ٥٢٢ ٧٨٢
٩٤٩ 

 يعازخلا ديجن نب نارمع
 ٥٨٢٣

 ثهاق نب رهصي نب نارمع
 نب بوقعي نب يوال نب
 ١٣٦ قاحسإ
 دعس نب رابجلا تنب ةرمع
 ٦٢٤ هللا ديع نب ثراحلا نب

 نب ليكارب تنب ةزرمع
 ٥٤، ٥٦ خونخأ ليوخم
 ٦٣٥ انلا و رمح

 ٣٣٨ دعس نب هللا ورمع

 رجح نب روصقملا ورمع
 ٣٩٢ رارملا لكأ
 ٥٩٧ نوجلا يبأ نب ورمع
 ٤٤٥ ةرق يبأ نب ورمع

 ةملس نب برك يبأ نب ورمع
 نب كلملا ثراخلا نب ءافلغ
 رجح نب روصقملا ورمع
 ٤٢٦ رارملا لكأ
 ٦١٤ ىصفأ نب ورمع
 يمخللا ةمامأ نب ورمع

 ٨٣ ٨١٤ ٨٢١

 دزألا نب ورمع
 ٥١٦

 ٥٥٧ ةبانطإلا نب ورمع
 رجح نب نوجلا نب ورمع

٥١٥



 ورمع نب ثراحلا نب ورمع
 ١٩٤ ٦٢٢٣

 ةعاضق نب فاحلا نب ورمع

 ٢٦٤ ٣٣٨
 ٣٨١ ٥٩٨ قمحلا نب ورمع

 ٦٠٥مراثخلا نب ورمع
 نب جرزخلا نب ورمع
 ٥٦٦٢ ةثراح

 ٣٧١ دنلاّيدلا نب ورمع
 َيسوئلا ليفطلا نب ورمع

 4 ٨٢

 لئاو نب صاعلا نب ورمع
 ء يمهنلا ٣٨١ ٥٦١.

٧٣١ ٧٦٤ 

 ٥ ٠ \٨ ءالعلا نب ورمع

 ءَئيط نب توقلا نب ورمع
 ٢٠4 ٢٩١ ٢٩٢ ٢٣١.

٧٠٦ 

 نب داوس نب نيقلا نب ورمع

 ةدراس نب دسأ نب ئلع ٥٥٥
 نب ورمع , 1 ٢ ٣١

 نب سيقلا ئرما نب ورمع
 رماع نب نامعنلا نب رماع

٢٥٧ 

   0٦٧١ ٦٧٦ قارب نب ورمع
٥ ٩ 4 

 نب ورمع نب رشب نب ورمع
 دثرم ١٧٣

 ٧٨ بيبح نبا ركب نب ورمع
 355 عّث نب ورمع

 ٢٢٣١ ٢٢٣٢

 نب ثايغ نب ةبلعث نب ورمع
 ٣٢٥ طقتلم

 ٥٢٤ ةلبج نب ورمع
 نب ورمع نب رسج نب ورمع
 ٥٧٤ دلج نب ةلع
 ٥٢٢٣ ةنفج نب ورمع

 ٥٤٢ مامح نب ورمع

 يسولألا هممح نب ورمع

 ٨٢٥ ٨٢٦

 ٢٧٩ ريمح نب ورمع
 ٩٩ ةجراخ نب ورمع

 دمحم وبأ = رانيد نب ورمع
 ٩ مزثالا

 ١٧٤ لهذ نب ورمع

 ١٧٤. حبصأ يد نيب ورمع

١٤٨ 

 نب بعك نب ةعيبر نب ورمع
 ثراحلا ٣٧٧

 ٥٧١ َيَحْل ةعيبر نب ورمع
 نب كلام نب ديز نب ورمع
 ٢٢٣ نالهك نب يدع

٣٥١



 يعازخلا ملاس نب ورمع
 ٥٧٨ ٥٧٩

 ١٩١ أبس نب ورمع
 ٧٤٥ ناملس نب ورمع
 لهس نب ليحارش نب ورمع

٩ ٢ 4 

 عنشأ نب رخص نب ورمع
 ٣٢٣٢

 ةلظ نب ورمع ٥٦٢
 يعازخلا رماع نب ورمع

 ١١٠٥ ٦٨٩. ٦٩٠ ٦٩١۔

 ٦٢ ٦۔ ٦٥. ٩٦"٦۔

٧٣. ٧٠٦. ٧٠٧ 

 ةدعج نب هللا دبع نب ورمع
 ٢٣ ٦٠٤

 بعك نب هللا دبع نب ورمع
 دبع نب بعك نب ثراحلا نب

 نب رصن نب كلام نب كلا

 ٦٦٦٢ دزألا

 ربلق نب نامثع نب ورمع
 ٣٧٦ يوحنلا

 نب ةعيبر نب يدع نب ورمع

 ثراحلا نب ورمع نب رصن
 1٩ ٧٧٧٢ منغ نب

 لئاو نب يدع نب ورمع
   ٦٣ ٦٢٤۔ ٧٢٩

٩٥١ 

 نب يدع نب ريفع نب ورمع
 عّسيمهلا نب ددأ نب ثراحلا

 ٣٩٠

 نب دلاخ نب ةلع نب ورمع
 ثراحلا نب كلام نب ىسيع

 4 ٣٧

 نب ىتمأ نب رامع نب ورمع
 ىجمش نب بهنم نب عيبر

٣١٩ 

 مرج نب ةرامع نب ورمع
٧ ٠ ٨ 

 يفتحلا ورمع نب ورمع

٥٢٤ ٨٠٦ 

 نب ركب نب فوع نب ورمع
 ١٧٧ ،رامنأ نب فوع

 يدع نب فوع نب ورمع
 ٥٥. ٥٩. ٧٧٣

 مناغ نب ورمع
٢٣ ٠ ٨ 

 نب كلام نب مثغ نب ورمع
 نب ثوغلا نب ناهبت نب دعس
 ۔ ١٦٠4 ٢٥. ٣٨٣٠٠ ئيط

 ٢ . ٣

 ٦٤٩، مناغ نب مهف نب ورمع

 ٥ ٧١

 دبع نب ساعق نب ورمع
 ٣٢٣٥ ثوغي

٢ ٠ ٨



 س

 يركبلا ةئيمق نب ورمع
٤١٢ ١٦ 

 ٣٢٣٥ ساعنق نب ورمع

 ٤٥٠، ةبسيق نب ورمع
 ٥٦

 ٦١٧٩ ،بعك نب ورمع
 نب كلام نب موثلك نب ورمع

 ريهز نب دعس نب باثع
- 

 6٢٢١ بركيلك نب ورمع
 ٢٢٢

 نب ةعيبر نب يَحل نب ورمع
 رماع نب ورمع نب ةثراح

١٠٥ ١٠٦ 

 نزام نب ورمع ٥٢٠
 كلام نب ورمع ٥٣٢.

٥٣٣ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٨٦ 
 تماصلا نب كلام نب ورمع

٢ , ٣ 

 راجنلا نب كلام نب ورمع
٥٦٣ 

 ةبتع نب كلام نب .ورمع
٣٥١ 

 ٧٨٥ مهف نب كلام نب ورمع

 نب ةنانك نب دمحم نب ورمع

 ٦ ٢٦٦٧ ةلبت نب لبج

   ٢٦٧ ريمح نب ةرم نب ورمع
٩٥٢ 

 نب دعس نب دثأرم نب ورمع

 ١٧٣. ٤٥٥ ظةبلعث

 روس نب دوعسم نب ورمع
 ٤٦١

 ٥٤٥ ذاعم نب ورمع
 ةيواعم نب ورمع ٦

٤٢٧ ٢٨ ٤٤٠ 

 يليثلا ةيواعم نب ورمع
 ٥٧٧

 بركي دعم نب ورمع ١٥١۔٠
 ع ٢٧٢ ٣٣٦ ٣٣٨.

.٣٠ ٣٤١. ٣٤٢٣ 

.٣٤٤ ٣٤٦ ٣٤٨‘ ٣٥٥ 

.٣٥٦ ٣٥٨ ٣٦٤ ٣٦٩ 

.٣٧٦ ٥٠٦ ٨٧٠٧ ٨٠٨ 

٩ ٨٧١٠ ٨١١ ٨١٢ 

٨٣ ٨٢١ 

 نب ورمع نب طقلم نب ورمع
 نب ءاعدج نب فوع نب ةبلعث
 ٣٢٥ ٣٢٧ لهذ

 هللا ديبع نب ىسوم نب ورمع
 َيشرألا ٦٤٥

 يدوألا نوميم نب ورمع
 ٣٦٧

 يدارملا لازن نب ورمع
٣٢٣٧ ٤٣٠



 ٧٩٦ ىون نب ورمع

 ١٦٤ بثه نب ورمع
 دنه نب ورمع َىلمَجلا

 ء ٣٢٥. ٣٢٧ ٣٦٨

٣ ٨١ ٤ ٨١ ٨٧١٥ 

 ةعيدو نب ورمع ١٦٠

 ٣٦٨ َيبرثي نب ورمع
 ليبحرش نب ديزي نب ورمع

 ٦ ٤٢٧

 بيرع نب بجشي نب ورمع
 ابس نب نالهك نب ديز نب
 ٣٢٠ ربكألا

 ءام رماع نب ءايقيزَم ورمع
 فيرطغلا ةثراح نب ء امنسلا

 قيرطبلا سيقلا ئرما نب
 ٢١١ ٣٣٩ ٥٢١ ٥٧١

 ٥٧٦ يبعكلا ملاس نب ورمع

 نب مرإ نب دوال نب قالمع
 ١١٦٢ حون نب ماس

 ٨٥ لاَزه نب ميقل نب ريمع
   نب بطثح نب كلام نب ريمع

٩٥٢٣ 

 شئارلا ثراحلا نب رانملا
 ٩ ١٤٤

 باهش نب رضاح تنب قانع
 دبع نب يحُُ نب فيگكع نب
 ٨٠٣ ناحلا نبا سمش

 كلام نب رضاح تنب قانع
 يحن نب فيكُع نب باهش نب
 نب ناحلا نب سمش دبع نب
 ٦٢٤ سمش
 ١٦٤ بثه نب بنع
 نادعم نب ليفلا ةسبنع
 ٢٦١ يوحتلا

 ٣٢٥، ٣٢٦، يسبعلا ةرتنع
 ٦٠٨

 سرخألا نب ةرتنع
 ١٦٦ لئاو نب زنع

 ٥٨ ١ دسأ نب ةزنع

 ديز نب ددأ نب كلام نب سنع
 ٣٣٣ ٣٨٥ بجشي نب

 ٣٨٥ دنأ نب جحذم نب سلَع
 عثرقلا نب بيبش نب ةناوع
 ٣٢٩ ةعجشم نب

 نب نمحرلا دبع نلابثوع
 نب ريجُب نب ورمع نب ىيحي
 ٣٣٧ مَجَلُس نب ورمع
 نب جوع =قنع نب جوع
 ٢ قوع

٣١٢



 رجحلا نب دوس نب دوع
٣ ٧١ 

 مرا نب صوع ٧٧۔

.٨٢ ٩٤ ١١٥. ١٦١٠ 

٢٢ ١ ١٢٨ ١٣١ ١٣٩ 

 نب نَجحأ نب ملسأ نب فوع
 بعك نب ثراحلا نب بعك

 دزألا نب ٦٨٤، ٧١٠۔،
٧٨٤ 

 نب ثراحلا نب فوع
 ٥٠٧، ٥٥٩ جرزخلا

 ةثراح نب جرزخلا نب فوع
 ؟ ٥٥, ٥٥٥, ٥٥٧

 ٦٢٣ كيتعلا نب فوع

 ٧٧٣ ةميذج نب فوع
 ١٧٤ لهذ نب فوع

 ، ١٥٧ ةعيبر نب فوع
 ٢٢٣٤

 رماع نب فوع ١٦٤،

٢٥٨ ٧٦٠ 

 نب كلام نب يدع نب فوع
 ٥ ١ ٥٩٩ ديز

 ثراحلا نب ورمع نب فوع
 ةعيدو نب ورمع نب رامنأ نب
 ١٧٧ زيكل نب
 فوع نب ورمع نب فوع

٥٢٢ ٥٤٦ ٥٥٥   
٩٤ 

 ثراحلا نب بعك نب فوع
 دعس نب هللا دبع نب ورمع نب
 ٣٨٦ سنع نب

 نب سوألا نب كلام نب فوع
 نب ورمع نب ةبلعث نب ةثراح
 ٥٢٣٢٣‘، ٥٤٥ رماع

 نب بعك نب كلام نب فوع
 نب دعس نب ثراحلا

 ٣٢٣٩ ورمع

 لهذ نب ملحم نب فوع
 ٤ ١٧ ينابيشلا

 ٦٦٢ ناعديم نب فوع

 نب ديز نب ورمع نب ؛فوع
 نب ةورم نب ةفيلخ نب نمثملا
 ئرما نب ديز نب ةلاضف
 ١٨١ ثراحلا نب سيقلا
 ٢٥ ١ ثفاي نب رموع

 ١٨٠ ةبقع ؛رغصألا نوع

 ١٨٠ سابع ؛ربكالا نوع
 ٥٦ دادش يبأ نب نوع

 يراصنألا بويأ نب نوع
 ٠, ٧\٥

 ٦٧ ماس نب مليوع

 نب سيق نب ديز نب رميوع
 نب يدع نب رماع نب ةيمأ
 1 جرزخلا نب ثراحلا

٥٤٨ ةدعاس نب رميوُع



 يلمسقلا نانس نب ىسيع
 ٧ ٣١ يئاسنلا

 ةبؤور نع ورمع نب ىسيع
 ٣٢٢٣

 مالسلا هيلع ميرم نب ىسيع

 ٣٤ ٥٥. ٥٨. ٢٣٢

  
٩٥ 

 نب قاحسإ نب صيعلا
 ٦ ١٢٧. ١٣٥. ميهاربا

 ٣٦ ١۔ ١٣٧. ١٨٩

 يرازفلا نصح نب ةنييع
 ٣٢٢٩٧ ع٦

 نب ركب نب ةدابع تنب ةنييع
 نب بيبش نب ناحيس نب نال
٩ ربج نب ةملس



 نيغلا فرح
 ١١٥ مرإ نب رثاغ
 نب رصن نب نامثع نب بلاغ
 ٧١٤.، بعك نب نارهز

 ٧٦٢ ٨٠٢
 ٦٨٤ هللا دبع نب دماغ

 ٦٨٥ سود نب مناغ

 نب رصن نب نامثع نب مناغ
 ٨٠٢ نارهز
 ٧٤٦ هللا دبع نب ةنادغ

 ٦٧٨ بعك نب

 ٦٧٨ ةشيبث نب رغ
 ٤٥٧ دلاخ نب بارغ

 عالگلا يذ ديز نب ةرغ

 ٨٢ ١ رغصألا

 1٥٨ نانق تنب ةلازغ

 ٦٢١ دزألا نب ناتسغ

 ٧٧٧٩ يئانلا دحعب۔ا نب ناتسغ

 يحجلا هللا دبع نب ناسغ

 ٧٧٨

 ٥٣٥ ةشرخ نب ريمشغ
 ثوغلا نب ورمع نب نيتصغ
   ٢٩٤، ٣١٨ ءىّتط نب

٩٥٦ 

 ج رزخلا نب مشج نب بضغ
 ٥١٩ ةثراح نب

 سيق نب دعس نب نافطغ

 ١٨٥ ناليع
 ٢٨١ ورمع نب دان نب رافغ

 ثراحلا نب تباث نب ثيلغ
 نب روث نب ةيواعم نب ربكألا

 ١٦٠ ةعيدو نب مثغ
 ١٨٥ ثراحلا نب ينغ

 نب دعس نب رغصألا ثوغ
 نب كلام نب يدع نب فوع
 رغصألا أبس نب ددس نب ديز

٥ ١ 

 ٥٠٠ ةليجب نب ثوغلا

 ٤ ٦٢٩[٦٢٩٣، ئيط نب ثوغلا
 ٣٠٢٣

 تلصلا نب ثوغ نب ثايغ

 ٩٦٦

٣٢٥ لطقلم نب ثايغ



 ءافلا فرح

 نب ذوال نب ميمأ نب سراف
 ٧٤ ماس

 نب نابزرملا نب سراف
 ٧٤ اذوهي نب دوسألا

 ذوشأ نب شريت نب سراف
 ٧٤

 مالسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف
 ١٨٠4 ٥٦٠

 ۔٥٦ ٧ بلهملا تنب ةمطاف

 ٦٦٠
 نب ذشخفرأ نب خلاف = غلاف

 نب كمل نب حون نب ماس
 6١٣١ خونخأ نب خلشوثم

 ١٧٧

 نب ناتسح نب شايع نب لحف
 نيرع نب ليحارش نب ريمس

 ٢٥٧

 ١٦٩ نايح نب تارثلا

 ٦٨١ ةبيتع نب صاّرق
 نب صوحأ نب ةصفازفلا
 نب ثراحلا نب ةبلعث نب رمع
 يدع نب مضمض نب نصح

 ٠ ١٨ بانج نب
 مهف نب كلام نب ديهارف

 ٨٦ ٧١٧. ٧١٩۔ ٧٢٣
   ٧٢٤ ٧٨١۔ ٧٨٢

٩٥٧ 

 ٧ ٢٥۔. ٥

.٦٠٠ 

 قدززنلا
 ٧ ٣٩.

 ٦٥٨

 بعصم نب ديلولا =نوعرف
 ورمع نب يلب نب ناراق نب
 ١٢١ ١٢٢. ٢٦١ ۔٤٧

 فيط نب كينس نب ةورف
 نب ثراحلا نب ةملس نب
 ۔٦١١٨ ۔٦“٥ ٦ ٤ بيولا

 ٨١٧

 كلام نب نارمع نب ةرازق
 ةرارأز نب ثراح نب لالب نب

 ٧٧٢٣٣
 يماسلا يراوحلا نب لضفلا

 ٧٥٧

 نب رباج نب دلاخ نب لضفلا
 جالخ نب ةباكع نب برك

 ١

 ديبع نب هللا دبع نب لضفلا
 دبع نب ةملسم نب هلا

 ١٧٩ دبعم نب نمحرلا
 ٣٣٨ ورمع نب لضفلا

 ٧٤٥ هيقفلا ديزي نب لضفلا
 ٠ ئيط نب ةرطف

 ٢٣ ٢٩٤

 نب رماع نب رماع نويطفلا
٥٢٣١. ٥٥٦ ةثراح نب ةبلعث



 نب سمش ددع ةعاقلا

 نب مدق نب ورمع نب ةجراخ
 ١٨١ ةملس نب ةرم

 دخلا ٣ ٢

 حر شيَلي نب بيرع نب دهف
 ١٩٩

 دوسألا نب ناريإ نب جولهف
 ٧٤ حون نب ماس نب
 نب دسأ نبا هللا ميت نب مهف

 نب ناولخ نب بلغت نب ةربو
 ٠٨ ٧. ةعاضق نب فاحلا

٧٧ ٦٨٥ 

 يبعكلا ثراو نب مهفلا

 ٧٦ ۔ ٧٤٧

  
٩٥٨ 

 ورمع نب رماع تنب ةريهف
 نب ضاضم نب ثراحلا نب

 ٥٧١ يمهزرجلا ورمع

 رماع نب ورمع تنب ةريهف
 ورمع نب ضاضم نب
 ٤ ٧٠ يمهرجلا

 لاوح وذ ؛رماع نب ضلّيفلا
 ديز نب راقم يذ نب ميري نب
 ١٨٢ ليبحرش نب
 ٧٤ حون نب ثفاي نب شا ريف
 ٣٨١٧، ٣٨٨ ىمليدلا زوريف

 نب ردنكسإلا =سوفليف
 ٢٧٠ شوليب
 نب ليكارب تنب شونيف
٤٧ خونخأ نب ليوخم



 فاقلا فرح

 ۔٧٣ ٣٥ ٧٣٦ مدأ نب لوبأق

 ٣٨ ٣٩ ٤٢ ٤٣. ٤٤.

 ٦ ٥ً ٦٧۔ ١١٣

 ١ ٧٩ طيقل نب دئاق

 ةنئاق ٧٠

 نب دعس نب نزام تنب لباق
 ٤ ٦٢ ءا٥ًدب نب تباث

 بعصملا نب سروباق
 ٧٤ ةيواعم
 ةملس نب سيق نب سروباق

 ٦

 رهصي نب براحم نب نوراق
 نب يوال نب ثهاق نب
 ١٣٦ قاحسإ نب بوقعي
 ١٦٤ ١٦٥ بثه نب طساق

 رفعج نب نسحلا نب مساقلا
 ١٨٠ رغصألا

 نب ديز نب نسحلا نب مساقلا
 ١٨٠ ميهاربإ نب قات..د
 نب هللأ ديع نب دمحم حبداقلا

 ٠ ١٨ ليقع

 زمره نب ذابث
 ٣.٤

 ٥٨٨ بيؤذ نب ةصيبق
 نميأ نب ثوغلا نب ليبق

 ١٩٥

 نامعنلا نب ةداتت

 نب

٢٦٢١ 

٣٣   
٩٩ 

 يسودسلا ةماعد نب ةداتق

٣٢٣ ٦٨ ٦٨٨4 

 ةورف يبأ نب قراط نب ةداتق
٦٨١ 

 ٢٦٢ ورمع نب ملسأ نب ةبيتق
 ٦٨. ملسم نب ةبيتق

 ٧٩٢٣

 نميت نب عسيمهلا نب ناطحق
 نب ليعامسإ نب تبث نب
 ١٨٧ ميهاربا

 نب هللا يبن دوه نب ناطحق
 . نب داع نب دولخلا نب دولخأ

 نب ماس نب مرإ نب صوع
 ٧٠ ٧٢ ٧٣ ٧٧ .ل حون

 ۔٢٦٠١ ٨٢ ٨٣ ٩١ ٩٤

 ١٢١ ١٢٨ ١٨٦

 نب دلاخ نب بيبش نب ةبطحق
 ٣٠٢ نسمش نب نادعم

 ٦٥٤ يبلكلا شايع نب لحق
 ٦٨٤ نارهز نب ةموحق
 نب ديز نب ةلثاو نب دادق
 ٠ ٠ ٥0 ةليجب نب ثوغلا

 ٥ ٩ فلاس نب رادق

 نب ورمع نب كلام نب ةرق
 ورمع نب رامنأ نب ثراحلا
 ١٧٧ زيكل نب ةعيدو نب
 نب ورمع نب كلام نب ةرق
١٦٦٢ ةعيدو



 ٣١٩ يئاطلا دودرق

 ٧٩١ ثراحلا نب سودرف

 ١٢ ميمحلا نب لُمرث

 ميمحلا نب ورمع نب لمارف
 ٤٠٨ ةيريمحلا

 ١٩٧ ليبق نامدر نب نرق
 ٥١٧ هللا دبع نب نرق
 سرت نب ليواتب تنب ليبنرق
 ٦٢ ثفاي نب

 ٣١٩ ةحاور نب ةماسق

 ٠ . ٥ كلام نب زئسق

 َىلمسَقلا ٦٨٢
 ٢٣ ٦٨۔ ٦٨٤

 ٣٠٤ ةبلعث نب معئثقلا

 ديزي نب مغنثقلا
 ٣ ٤٤ مقرالا

 ةرم نب بالك نب يصث
 ٢٣ ٥٧٤. ٥٧٥. ٥٧٨.

 ٣ ٧٠٤ ٧.٥

 ٧٦٦٧ ٧٦٩ دعس نب ريصق

 ورمع نب مشج نب ةعاضق
 نب وزمع نب فاحلا نب
 ٧١٠ ةعاضق

 رضع نب دلاخ نب ةعاضق
 ٨.٤

 ريمح نب كلام نب ةعاضق

 ١٤

٣٩١ 

 نب

  
٩٦٠4 

 يماطألا ١٠٧.

١٦٤ ٤٠٠ 
 ةءاجئلا نب ئ رطق ٦٣٢،

٣٣ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ 
٧٨٧ 

 ٣٢٧ باهش نب نطق
 نب نايحض نب طيقل نب نطق
 نب ناحلا نب نايحض
 ` ٨٠ ٤سمش

 ١٣٤ ليعامسإ نب روطق
 ،۔٠٢١ نطقي تنب اروطق

 ١٣٣
 ١٧٣ روتش نب عاقعقلا

 نب سمش دبع نب ةعافقلا

١٠١٢ 

 ١٩٥ ثوغلا نب لئاو

 ٣١٩ نهاكلا فطأق

 ١٠١ يدنشقلقلا

 ٢٤٣ ينانكلا سّصلتلا

 ٢٧٦٦ يرمالا نب رمتلا

 ٢٦٨ ةرهم نب رمقلا

 6١٣٢ روطقم تنب اروطنق
 ٣٣ ١

 ٣٢٢٣ ١ ناطقي تننب ار وطنق

 ٦٢ ٦٣ ١٢٥

 ورمع نب لقوق
 ٩١٥فوع

نب



 ميهاربإ نب ليعامسإ نب .رديق
 ١٤١ ۔٣٣

 ١٣٣، ليعامسإ نب نامديق
١٣٤ 

 نب ليعامسإ نب راذيق
 ميهاربا ١٧٧

 ١٢٥ ثفاي نب شا ريق
 هيقفلا مزاح يبأ نب سيق

 ٧, ٥

 ١٣٤ ليعامسإ نب سيق
 5 مصألا نب سيق

 ٥١٨ نيق نب
 ٣٩٥ ثراحلا نب سيق

 نب يدع نب ميطخلا نب سيق
 رفظ نب داوس نب ورمع

 ٥٣٥. ٥٣٧ ٥٤٦

 نب ةباكع نب ةبلعت نب سيق

 ١٤٤، ١٧٢ لئاو

 ٣١١ ردحج نب سيق
 =ةورج نب سيق
 ١ ٣١ لضفملا

 جرثومة٣٤٢
 نب بهو نب نزح نب نيق
 ١٠٩ رميوح
   ٥٩٧ حيرذ نب سيق

 َيرتحللا ةرجلا يذ نب سيق

 ٣٨٧

 ريهز نب سيق العبسي٣٢١،
٦٠٣ ٦٠٤. ٦٠٦ 

 نب ةدابع نب دعس نب سيق
 6٥٦٠ ةميزَح يبأ نب ميل

 ٥٦١
 ٣٠٣ ذئاع نب سيق

 ٥ ٣١ ۔٣٠٣بزاع نب سيق

 ١٧٦ مصاع نب سيق

 ٥٥٠ رماع نب سيق
 ٥٠٧ دياع نب سيق
 رباج يبأ نب يدع نب سيق

 ١٨١
 نامعثلا نب ةمصع نب سيق
 نب ةّيمل نب كلام نب
 ٥ ٧٤ةعيبنض
 نب كلام نب ورمع نب سيق
 يشاجنلا نب جيدخ نب ةيواعم

 ٣٧٧

 عيبر يبأ نب منغ نب سيق
 ٣٢٩

 نب دلاخ نب دوعسم نب سيق
 نب ورمع نب هللا دبع
 0١٧٤ ١٧٦ ثراحلا
 نب سيق نب دوعسم نب سيق
٣٧٨ دلاخ



 برك يدعم نب سيق ٤٢٧.

٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٤4 

 نب حوشكملا ةريبه نب سيق
 ملس نب ليَزغلا نب ثوغي دبع
 دارم نب رهاز نب نابثوع نب

 ٦ ٣٣٧ ٣٢٠.

 ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤.

 ٣٥٥ ٣٨٧ ٠٨ ٨٧‘

 ٩ ٨٧١٠ ٨٧١٣ ٨١٤

 ٨٥ ٨١٦ ٨١٨ ٨٢١

 ناليع سيق ٢٠٧
 موثلك نب ةبسيق السؤومي٤٥٨

 رصيق ١٩٢٣، ٢٣٩۔، ٢٤٦۔

 ٢٤٧ ٢٥٨. ٣٩٦. ٤١١۔

.٤١٢ ٤١٦. ٤١٧ ٤١٨ 

٥ ٤٢٦ ٤٢٨ ٤٢٩ 

 رثع نب ليق ٨٤، ٨٧، ٨٨،
٩٢ ١٢٢ 

.٣٤١ 

.٣٥ 

  
٩٦٢ 

 نب ةبلعث نب مقرألا تنب ةلتق
 ورمع نب ةنفج نب ورمع
 ءامسسلا ءام رماع نب ءايقيزم

٥٣٢ 
 نب ةملس نب مقرألا تنب ةليق

 ةنفج نب ورمع ٥٣٢

 نب ورمع نب مقرالا تنب ةلق
 رماع نب ورمع نب ةنفج

 | ٧٠٩

 نب ورمع نب لهاك تنب ةليق
 نب فاحلا نب ملسأ نب دوس

 ٥٢٣٢

 نب ورمع نب لهاك تنب ةليق
 نب ورمع نب ملسأ نب دوس
 ٧٠٩ ةعاضق نب فاحلا

 ١ ٤ مدأ نب نيق

 هللا عيش نب رئسج نب نيقلا
 ٢٩

 ٤٢ ٤٣ ٤٣ مدأ نب نانيق

 ٤٢، ثيش نب شونأ نب نانيق
٤٣



 فاكلا فرح

 نب ةعرز نب بيرع نب ملاك
 ١٨١ خاسأ نب ةعيهل

 ٤٤٣ ئناه نب سبك
 جيّئُح نب ناطيشلا تنب ةشبك
 نب ةعيبر نب سيقلا ئرما نب
 رغصأل | ثراحلا نب ةيواعم

 ٤٢٩

 ورمع نب ريمأ تنب ةشيب
 ٦٢٤ عادو نب

 نمحرلا دبع نب ةًّزَع ريثك
 نب رماع نب دوسألا نب
 ٦٠٠ دلخم نب رميوُع

 ٦٧٩

 ٦1٠٦ ناوفص نب برك
 ١٦٠4 ةلقصَم نب برك

 رماع نب ورمع نب در
 ٥٢٢

 نب لاله نب ةمقلع نب زرگ

 و

 ٥٧٦ ةيشبح نب

 نب ننحَي نب ناشركلا
 ٢٦٧ ةبوثب تيرسح

 هللا دبع نب فيفع نب ميرك
 كلام نب ةّيزع نب بعك ن

   ١ ٥١
٩٦٣ 

 ى رسك ٥ ٣٨٨ ., ١.

 ؟٤؟١٧ ١٩٢ ٢٢٠. ٧؟٢ء

 ٢٨ ٢٦٨ ٣١٧. ٣١٨ ۔

٣٧٨ ٣٨٧ ٤٢٩. ٧٦٢ 

 زومره نب زيوربأ ىرسك
 ٣١٧ ناورشونأ ىرسك نبا

 1 ٠ 0٥, ٠ ٢ ٥۔ _. ٧٦٢

 ١٧٨ ناورشونأ ىرسك
 ،۔٠٤٢٣. زمره نب ىرسك

 ٣٤٨

 ٣٤٢ درجدزي ىرسك

 نب عتام نب رابحالا بعك
 ۔٣١١ ٦١ ١.٠٤. ع وسيه

.١١٤ ١١٥. ٥ ١٥. ١٣٩ 

٢٧٥ 

 فرشألا نب بعك ٣٠٥۔،
٥٢ 

 بعك نب ثراحلا نب بعك
 رصتْث نب كلام نب هللا دبع نب
 ١٦٥، ٦٧٨ ٦٧٩ دزألا نب

 ةثراح نب جرزخلا نب بعك
 ٥٥٩

 ورمع نب جرزخلا نب بعك
 ٥٣٢٣ ٥٣٥

٧٦٥ ء ٢٣ ةشرب نب بعك



 ٣٨٨ دماح نب بعك

 ٣٨٢٣ ةادر نب بعك

 مئغ نب ريهز نب بعك
 ١٦٨ ١٦٩

 نب لهس نبا ديز نب بعك
 نب ةيواعم نب سيق نب ورمع
 لئاو نب سمش دبع نب مشج
 ۔٢٤١ ١٣٨ ثوغلا نب

 ١٤٣ ١٤٥. ٢٥٥. ٢٧٩.

 ٢٠١

 نب ركب نب روس نب بعك
 ٦٢٨، 6٧٩١ ةبلعث نب دبع

 ٧٩
 ٥٤٥ لهشألا دبع نب بعك
 ٦٧٧ هللا دبع نب بعك

 ةعيبر نب ورمع نب بعك
 نب ورمع نب ةثراح نب يحل
 ٥٦٢١ ٥٧٢٣ رماع

 نب ةلع نب ورمع نب بعك
 ٢٨٧ ٣٧٠ كلام نب دلج

 نب يؤل نب ورمع نب بعك
 نب ملسأ نب ةيواعم نب ريهز

 سمحأ ٥٠٧
 ٥٥ ٥ منغ نب بعك

 ٦٢٣ يؤل نب بعك
 كلام نب بعك

 ١ ٥ , ٥٢. ٩ي راصنألا

   ٥٢٣٨. ٥٦٤
٩٦٤ 

 ا ٥0٥00

 نادعم نب بعك

 ٧٨٢، ٧٨٧، ،٨٣٦يرقشألا
٠ ٠٩ ٨ 

 ١٦٨ ركشي نب بعك
 ١٥١٧ ةعيبر نب بالك
 ٨٤٢ ةميلس نب بالك
 ٧٨٥ ورمع نب بللك
 نب ةبلعث نب ةربو نب بلك
 فاحلا نبا نارمع نب ناولح
 ٦٢٢٣ ةعاضق نب

 يبلكلا 6٢١ ٨١ ١١٠٠۔

 ٢٣. ۔ ١.٠٦ ١٣٠ ٦١٨۔

٦٨٦ 

 ئرما نب مدهلا نب موثلك
 نب ديز نب ثراحلا نب سيقلا
 ٥00 , ديبع

 ٥٨٧ ةيشبح نب بيلك
 6١٥٧ ةعيبر نب بيلك

 ١٧٦ ۔٨٦

 يذ ربكألا عّبث نب بركيلك
 رمش نب بركيمع نب نأشلا
 ٢١٧ شعرلي
 ،يدسالا ديز نب تيمكلا

 ١٨. ١٩. ٢١ ٣١١.

٣١٢ ٦٥٠



 نب كيه نب دايز نب ليمك
 نب كلام نب دعس نب مثيهلا
 نب كلام نب دعس نب نابهنص
 ٣٨٢ عخنلا

 ٤٥٧ باثع نب رشب نب ةنانك

 ٧٨ ةميزخ نب ةنانك

 “ ٤٥٧ رشب نب باتع نب ةنانك
 ٣٨٩ عترم نب ةدنك

 نب يدع نب ورمع نب يدنك

٦٦٤ 

 حون نب ماح نب ناعنك 0٦١

 ٦٢۔ ٢٠٧

  
٩٦٥ 

 نب ماح نب شوك نب ناعنك
 ح ون ٢٣ ١٢٥

 ٣٠٥ ميهاربإ نب فنك

 ٢٨٣ ناطحق نب برعي

 ٥٠٩ سرفع نب دوك
 ٨٤ جولهف نب روك
 ٧٩٤ نعم نب نزوك
 ٦١، حون نب ماح نب شوك

 ٦٢ ٦٣۔ ٦٧ ١٢٥س۔ ١٣١

 نب ديز = يرمنلا سيكلا
١٦٥ سيكلا



 ماللا فرح
 ٢٩٤ ثوغلا نب يول

 نب بعك نب بيبح نب يؤل
 نب يلع نب ريشب نب دايز
 ١٨١ ناميلس

 ةميزح نب نال
 ۔٧ء ٦٧ ٦٩. ٤ ماس نب ذوال

 ٧٤. ٨١ ١١٠ ١٢٤

 ١٢١ ذوال نب قالمع ذروال

 نب فلح نب سرفع نب يوال
 ٥١ 4 معثخ

 ١٣٥ بوقعي نب يوال
 ١٥٧. ٥٩٧ ةعيبر تدنب ىنبل

 ٣٣٨ دعس نب ءوبللا
 ١٥٨. سيقلا دبع نب ءوبللا

 ١٦٥

 ٣٣٩ ۔٣١٣ ديبل

 نب يلع نب بعص نب ميجل
 ١٦٨ لئاو نب ركب

 نب ورمع نب ةثراح نب يحل
 ٤٠٧ ،۔٧٠٣ رماع
 ١٩١ يدع نب مخل

 ٢٦٠ ميكحلا نامقل

 ٨٥، ٨٧. ١ ٩. داع نب نامقل

 ٩٢ ١٢٢ ١٢٢٣. ٢٠٢

 ١٧٨ ٦٣٩ َيدابإلا طيقل
 ٧٩١ فتثراحلا نب طيقل

١ ٠ ٥ 

  
٩٦٦ 

 6٥ يميمتلا ةرارأز نب طيقل
٦٠٦ 

 نايحض نب نايحض نب طيقل
 سمش نب ناحلا نب

 ٠.٢٣ ٨

 نب دعس نب لازه نب ميقل
 ١٢٦٢ ريفع

 نب ليزه نب لاَزه نب ميقل
 ٨٤ دص نب ليتع
 نب ليزه نب لاَزه نب ميقل
 ربكألا داع نب َنص نب لي

٨٥ 

 دبع نب ىصفأ نب زيكل
 ١٦٠ سيقلا
 نب خلشوثملا نب كل

 مالسلا هيلع سيردإ =خونخأ
 ٤٧ . ٣٢

 ٢٢٧ معت تخأ سيمل

 ثراحلا نب هللا دبع نب سيمل
 نب هللا دبع نب ةيواعم نب

 سلع ٣٨٦

 نب ديوس تنب سيمل
 ٠ ٤ ٩ةعيبر

 نجحأ نب هللا دبع نب بيهل
 ٦٧٩` بعك نب

نب دمحلا ةبيش نب ةعيهل



 ١٤، ٣٤ مالسلا هيلع طول | نب فكني نب ريخلا دثرم

 نب ليوتب نب نابل تننب ايل نب برك يدعم نب في
 ٣٥ ١ سايلا ٢ ؟ ٠ ءاح

 ظةعيبر نب لهلهملا تنب ىليل ٥٤٥ ورمع نب ناذو

 ١٦٨

  
٩٦٧



 ميملا فرح
 ٦٧، ٦٨، 6.١٩ جوجأم

 ۔٧٣١ ٢4 ١٢٥. ١٢٦

 ١٣٨

 نب ثراحلا نب نوماملا
 ٨١٣ يثراحلا ةيواعم
 ديشرلا نوراه نب نومأملا
 وبأ روصنملا نب يدهملا نب
 ١٧٩ هللا دبع = رفعج

 يمح نب دمحيلا نب دجام
١٨٤ 

 يميلنىلا ةعجشم نب ةذام

٧٤٢ 

 ٦٥ حون نب ٹفاي نب يذام
 1 حون نب تفاي نب ج رام

 ١٢٥

 ةبلعت نب مقرالا تنب ةيرام
 6٥٢٤ ةنفج نب ورمع نب

 ٥٢٧

 نب بهو نب ملاظ تنب ةيرام
 ثراحلا نب ةيواعم نب ةعيبر
 ةيواعم نب رغصالا
 ٥٣٢ نيمركألا

 تنب نيطرقلا تاذ ةيرام
 ٥٢٤ ةبلعث نب مقرألا

 تنب نيطرقلا تاذ ةيرام
 ةعيبر نب بهو نب ملاظ

٠٨ ٤ ٤   
٩٦٨ 

 ٥١٩ دزألا نب نزام

 ةعيبنس نب ةبوضغلا نب نزام
 نب رم نب ايح نب ةسامش نب
 نب رصن نب بارغ نب ايح

 دعس نب ةماطخ ٩

٣٠٠ ٣٠١ 

 ٣٣٨. دعس نب نزام

 ٣٦٩

 ١٧٣ نابيش نب نزام

 نب كلام نب ورمع نب نزام
 ٣٦٩ ميمت

 ةعيبس نب ةبوُئضَع نب نزام
 ٢٩٨ يح نب ةسامش نب

 ٥٧٣ بعك نب نزام
 ٥٥٠ ةرم نب نزام

 ٦٧٨ ثراحلا نب ةخسام
 ، ٦٩، ٧٣ مرإ نب شام

 ١٢٤

 ،۔٥٦ حون نب ثفاي نب جشام
 ١٢٥

 نب بشوح تنب ةنعام
 ةنيكس نب هّود نب ةمهلج

 ١٩
 ٦٢٥ بعك يبأ نب كلام

نب ديز نب ددأ نب كلام



 بيرع نب ورمع نب عسيمهلا
 ۔٣٣٣ نالهك نب ديز نب

 ٣٨٩
 ٦١٤ ىصفأ نب كلام
 رماع يبأ نب سنأ نب كلام
 ١٤٧، ٢٧٢ هيقفلا
 ٥١٥ دزألا نب كلام
 ٦٢١ دسألا نب كلام

 ٥٣٢ سوألا نب كلام
 ٥٤٢ ناهلا نب كلام

 دبع نب ثراحلا نب كلام

 ةعيبر نب ةملس نب وي
٣٨٠ 

 سمش نب ناحلا نب كلام

 ٨٠٤

 يبعرشلا نب كلام ٤٥٥

 نالجعلا نب كلام
 الخنزرجي٢٢٣، ٣١ ٥،

٥٦ ٥٤٨. ٥٥٦ 

 ٦٨٦٢ ةّبهللا نب كلام

 ٥٩٥ راجنلا نب كلام

 ٥٨٨ مثيهلا نب كلام

 نب سيقلا ئرما نب كلام
 ٥٣٣ سوألا نب كلام
 ٥٠٩ رشب نب كلام

 ٥٥٧. ةبلعت نب كلام

   ٧٩٧
٩٦٩ 

 ٧٠٨ مرج نب كلام

 ٢٧٧ ريمح نب كلام

 نب ورمع نب رّيمأز نب كلام
 نب دسأ نب هللا ميت نب مهف
 ٢٦4 ةربو

 ،۔٣٢٦ نارهز نب كلام

 ٦٨٤ ٧٢٨

 نب رازفلا نب ديز نب كلام
 ٦٩٥ دزألا

 رفعج نب ديز نب كلام
 ٦٢٦ يمضهجلا

 ثوغ نب ديز نب كلام
 ١٤٧ رغصألا

 نالهك نب ديز نب كلام
 ٢٨٣ ع

 ٥٥٥ ةانم ديز نب كلام

 ٦٠٩ ريخلا ةملس نب كلام

 نب يلع نب بعص نب كلام
 ١٦٨ لئاو نب ركب

 ٠ ٢٠ ةدابع نب كلام

 ١٥٨١ سيقلا دبع نب كلام

 نب نانيس نب هللا دبع نب كلام
 رصيقألا نب بهو نب حرس

 ١ ٥١

 ١٨٥ سمش دبع نب كلام

 ٥١٢ كلام دبع نب كلام

١ ٠ ٥



 ٥٧ يدياعلا ةبتع نب كلام

 2٩٥٢٢. ورمع نب كلام

 ٧٨٥

 ٣٦٩ ميمت نب ورمع نب كلام

 نب يدع نب ورمع نب كلام
 ٧٩ ورمع نب ةثراح

 فوع نب ورمع نب كلام
 ٥٤٦

 نب كلام نب ورمع نب كلام
 ٧٨٦ مهف

 . نب رماع نب فوع نب كلام

 يلب نب نالوخ نب ورمع
١٨١ 

 ٦٨٤ دماغ نب كلام

 بضغ نب كلام ٥٥٥

 مهف نب كلام ٦٨٥، ٦٩٤۔
.٧٠٠٨ ٧١١ ٧١٥ ٧١٧ 

 ٧٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١۔

.٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ 

.٧٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣٢ 

 ٧٣٣ ٣٥ ٧ذ ٧٣٦. ٧٣٨.

.٧٤٢ ٧٤٤، ٧٤٥. ٧٤٦ 

 ٧٤٧ ٧٤٩ ٧٥١۔، ٧٥٢.

 ٧٥٧، ٧٥٨۔، ٧٥٩. ٧٦٢

٧٦٧ 

   نب هللا ميت نب مهق نب كلام
٠ ٩٧ 

 نب بلغت نب ةربو نب رملا
 خوتن = نارمع نب ناولح

 ٢٦

 نب هللا دبع نب مهف نب كلام
 زب ميمت نب ةعجشم نب دسأ
 ٢٨٢ ةنانك نب رمتلا

 نب مناغ نب مهف نب كلام
 للا دبع نب ناثدع نبا سوت
 دزألا نب رصن نب كلام نب

 ٥ ٧١

 نب مناغ نب مهف نب كلام
 للا دبع نب ناثدع نب سرود
 ٦٨٦ بعك نب نارهز نب
 كارع نب ةعيبُس مهف نب كلام
 ٧٩٩ يىميلصلا
 ثراحلا نب بعك نب كلام

 رصن نب هللا دبع نب بعك نب
 ٦٧٩، ٦٨٤ دزألا نب
 ٣٨٨ موثلك نب كلام
 نب ناحلا نب كلام نب كلام

 ٦٠٩ ٨٠٤ سمش

 ٢ . . ةرم نب كلام

 يواهرلا ناورم نب كلام
 ٣٨٥

 ٧. ٥ لوغم نب كلام

 ٦٦٢ ناعديم نب كلام

 دزألا نب رصن نب كلام

٦٦١ ٦٦٢



 ةريبه نب كلام
 ٥٣ ٤ ٥٤ ينوكنللا

 ناهام ٨9٩ ٨٢٠

 هيوهام ٣٦٣

 ٥١٦ ورمع نب ةيوام
 بعك نب مشُج وبأ تنب ةيوام
 نب نويحل نب ورمع ن
 ١٦٢ءاره
 ٥٦٢٣ كلام نب لوذبم

 ١٥٨ سيقلا دبع نب رشبم
 ٥٤٨ هللا دبع نب رثن

 ٢ ١ ٧ يركلا سّملتملا

 ةرقش نب رطستملا
 ٨٢٨يثراحل
 نب كلام يلذهلا لختتمل
 ٤٠٠ نامثع نب رميوع
 ٤٦، ٤٧ خونخأ نب خلشوتب
 ٣٧١ يدبعلا بقمل

 ٢٣ .٥ ميها ربا نب ىشملا

 ةثراح نب ىتمل
 ٧٤ ١ ٥٢٥ ٥٢٧. ينابيشل

 ٢٣. ٥، ٠٤ ٥، ٥٠٥ ٨٠٨

 يرمثلا كلام نب ىنثمل
 ٢.

 س عمل

 رقعُي نب بوث

 لختتمل ٦

٩١   
٩٧١ 

 ٦٢٨ دوعسم نب عشاجم

 ٣٤٩ دعس نب دلاجُم

 ٢٢٧ ديعس نب دلاجم
 ،ربج نب دهاجم ١٠۔

٢١ ٣١ ٧٨ ١٤٩ 

 ٤١ ٥ ةثراح نب ةعدجم

 ١٨٢ ةحلط نب رجملا

 ٣٣٨ دعس نب عّمَجُم

 ٢٦٩ ناديح نب ديجم
 ةعيدو نب ورمع نب براحم
 ١٦٢.، ىصفأ نب زيكل نب

 ١٦٤٤

 روث نب ورمع نب شزرتحُملا
 نب ىصفأ نب ناكلم نب
 ٥٧٤ ةعازخ

 ١٤ حصحصلا نب زرحم

 ةبدنس نب ناسغ نب رشحم

 نب دمحم نب ةفيلخلا نب

 يبأ نب هللا ديبع نب ةمقلع

 ١٨٠ ىيحي نب ركب
 ١٦٠4 ةبلعث نب نصحم

 نب ةلئاو نب ةلبج نب نصحم
 ١٦٠ فوع نب يدع

 نب يدع نب روث نب سلحم
 ٢٩٦ ةنانك

 ١٧٤ لهذ نب ملحم

 داج دمحأ دمحم

 ١٦٨
ىلوملا



 ٦٨٤ لوص نبا دمحم

 يولعلا نيدلا ردب دمحم

 ٧٤٧

 نب يراوحلا يبأ نب دمحم
 ٨١٠٣ ٨٠٤ طبقل

 ٤٥١ ركب يبأ نب دمحم

 ٤٥٧

 ٦٣١ ةنييع يبأ نب دمحم

 نب دمحم نب دمحأ نب دمحم
 دراطع نب دمحم نب دراطع

 ٧٦

 يمشاهلا ميهاربا نب دمحم
 ٣٦٨

 ديمح وبأ =ميهاربإ نب دمحم
 ٢٧٥ يدنقرمتللا

 رماع نع قاحسإ نب دمحم
 يفقثلا بهو نب دوسألا نب

 . ٧٥ ٨٨

 ،۔٣٣٤ ثعشألا نب دمحم
 ٦٦

 دمحم نب فيهألا نب دمحم

 ٧٨١ فيهألا نب

 يماسلا نسحلا نب دمحم

 ٧٩

 =ًَىلمسقلا نسحلا نب دمحم

   ركب وبأ ٢٦٩ ٣٧١، ٧٨٦
٩٧٢ 

 ديرد نب نسحلا نب دمحم
 ٤٣٧. ‘۔٤٣٤ يدزألا

 ٧٥٧. ٧٨٢٣

 ٥٦١ ةيفنحلا نب دمحم

 نب رشي نب بئاسلا نب دمحم
 بئاسلا نب دمحم = ورمع
 ١٥ ٣٩ ٩. يبلكلا

 ٦٣ ١٩٩٦١ ٢٥١.

 ٢٥٧ ٥٢٢٣. ٧٧٢

 يمشاهلا سابعلا نب دمحم
 ١٠٧

 نب دمحم نب مساقلا نب دمحم

 ٧٥٩،٣٨٩، ركب وبأ .راشب
٧٦٠ 

 ٧٨٢ ىتثملا نب دمحم

 ّ ٤ ٤ ٦ىتَعُملا نب دمحم

 ٧٨٤

 ٦٥٤ بهملا نب دمحم

 ٦٣١ رضلا نب دمحم

 ،۔٠٦٧ ٧٥٩، روب نب دمحم

 ٧٦١ ٧٨١

 ديزي نب ريرج نب دمحم
 ٣٣ يربطلا
 ٧٤٦ شبح نب دمحم

 يمشاهلا بيبح نب دمحم
١٠١۔ ١٠٧



 ناميلس نب نيزر نب دمحم
 ٦١٨١ ميمت نب

 ٠ ٧٨ ةدئاز نب دمحم

 صاقو يبأ نب دعس نب دمحم

 ٦٨ ٦٤٥

 تماص نب ناملس نب دمحم

 ٥ ٧٤

 ١ ٣١ لهس نب دمحم

 ٥٧ حلاص نب دمحم

٧ ٤ ٤ 

 نب نمحرلا دبع نب دمحم
 ٥٦ ىليل يبأ

١٦ 

 مصاع نب هللا دبع نب دمحم

 ٥٤٧ حلقألا يبأ نب تباث نب

 دبع نب هللا دبع نب دمحم
 دبع نب مشاه نب بلطملا
 =بلالك نب يصق نب فانم

 (ملسو هيلع هللأ ىلص) دمحم

 ٣٤ ..١. ١٠٢. ١٣١.

 ١٠ ١٨٤. ٢٥٢٣.

.٣٠٠ ٦١٥ ٣٦٣. ٣٦٩4 

.٥٧٦ ٥٩٠ ٥٩١. ٦١٦ 

٧١ 4 

   ٢٦٩ عوكألا يلع نب دمحم
٩٧٢٣ 

 نب هللا دبع نب يلع نب دمحم

 نب ميمت نب ناميلش نب نيزر
 زهب ٦٨

 عنقملا = ورمع لب دمحم

 ٤٤٧ يدنكلا

 ريمع نب دمحم ٤٤٧

٣٢ ١ 
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 ٥٤١، ٥٤٢ ةملسم نب دمحم

 ٥١٨ يكعلا لتاقم نب دمحم

 قاحسإ نب ىسوم نب دمحم
 ٤٦ ٧ ميهاربإ نب

 يدمحيلا ديزي نب دمحم
 ٧٩

 ٦٨ نانس نب ديزي نب دمحم
 ربكألا دبع نب ديزي نب دمحم
 ٧٨٤ يدوهذزقلا

 ٥٩٨ ةيفنحلا نب دمحم

 ٢٦٣ ةعيبر نب ةدومحم

 ٣٦٥ ءازج نب ةيمحم
 ٦٨١ ميلس نب فتحيم

 ٧٤٢ ةميلس نب نشاخم
 يبأ نب راتخملا

 ٤٥٤. ٥٩٨. ،١٨٣ًئفقثلا

 ددع
.٥٥



٦٣ ٧٩٠ 

 راتخملا

 يراشلا ٤ ٧٨

 دبع نب فوع نب راتخملا
 نب رساجم نب نزام نب هللا

 ةمبلس ٤ ٧٤

 دبع نب فوع نب راتخملا
 نب نزام نب ىيحي نب هلا

 مهف نب كلام نب ةميلس نب

 فوع نب

٧٤٥ 

 ىيحي نب فوع نب راتخملا
 ٧٤٤ نرام نب

 نب نزح نب مرا
 ٣٧ ٤دايز

 نب بذام ةنبا بلخم
 نب ليوخم نب كيشمرللا
 ٦١ لوبأق نب نياق نب خونخ

 ٨٠٤ رض نب دلخم

 ٦٥٠ ديزي نب دلخم
 ٣ ٠ ٥ يدزألا ميلس نب فنخم

 لوبأق نب خونخأ نب ليوخم
 ٤٣

 نب ديوس نب رم نب جلدم
   ٣١٠ ورمع نب دثرم

٩٧٤ 

 ٣٣٨ ددأ نب جحذم

 ١٩١ أبس نب رس
 ٦٢" ناعديم نب رم

 ٦٧٦

 ،۔٥٨٢ ددأ نب كلام نب دارم

 ٢٨٦ ٣٣٣

 ٥٤٢ يعبر نب ةرارم
 ٨٠٢ بلاغ نب ةعارم

 ۔؟٢٥ ةرم نب رمارم

 ٥٢٣

 ٣٣٩ يفعج نب نارم

 نالهك نب ديز نب دتأ نب ةَّرُم
 ٣٨٩

 ١٧٤ له نب ةرم

 ثراحلا نب عيبس نب ةرم
١٥٢٣ 

 ٣٣٨ دعس نب ةرم

 سوالا نب كلام نب ةرم
 ٥٥ ...ه٣٢٣

 ٣٨٩ ريفع نب عترم
 نج نب ريخلا دثرم
 ٤ ٨٠ئريمحلا

 ريفع نب دعس نب دثرم ٨٤،

 ٦ ٨٧‘ ٩١‘ ٩١ ٩٢۔ء

١٢٢ ١٢٣ 

 ٢٣٥ لال دبع نب دثرم
 ،۔٣٥١ ١٥٠ سلع نب دثرم

٢٧٢



 دعم نب ةعيبر ىجسملا
 ١٣٠، ١٩١ بركي

 هاشنادرم ٣٨ ٣٥٢.

٣٢٥٥. ٣٥٦ 

 نابزرملا ٠٢ ٥۔‘ ٥٠٦.،

٧٨ ٧١٩ ٧٢٠. ٧٢١ 

٧٢٢ 

 ٣٨٧، زوريف تنب ةنابأزرَملا
 ٤٠٨

 يىنابزرملا ٦٦١، 0٦٩٩

٧ , 4 

 شقرُم ٥٠٨
 نب ورمع = ربكالا شقرملا
 ١٧٣ شةبلعت نب نايفس

 ٢٦٠ مكحلا نب ناورم

 0١٤٩ دمحم نب ناورم

 ١٧٤ ٣٧٦ ٤٣٣. ٥٤

 6١٨٤ كلام نب يح نب يرم
 ٨٠٤

 ٥ ١ مالسلا اهيلع ميرم

 ، بعك نب محازم

 ٣٧٥ نزح
 ءامسلا ءام رماع نب ءايقيرُم

 ٦٧٩ ةثراح نب

 نب دوعسم نب ربكتسملا

 ١٨٥ ناحلا

 ٨٠٧ زع دبع نب رينتسملا

 نب

  
٩٧٥ 

 ورمع نب رينتسملا
 ٤ ٧٧ ريجتسملا

 نب دوعسم نب رينتسملا
 نب ىزعلا دبع نب زارُجلا
 ٧٣١ سمش نب ةلوعَم

 لبرتسُم نب ده رتم نب دنم
 ديزي نب ورج نب لسام نب
 ٧٨٩ بيعش نب

 نب سيق نب حورم
 ٠ ٥٩ ةبيرضلا

 ،۔٦٤٢ةهربأ نب قورسم
 ٢٩

 ٤٤٦ ديزي نب قورم
 ٣٢٩ ةبلع نب دوعسم

 ئفقثلا رمع نب دوعسم

 ٦٨ ٧٩٩٥

 ١ ٧٩ طربقل نب دوعسم

 ٤ ٤ ٢ يفقتلا بفعم نب دوعسم

 نب ذاعم نب فين نب دوعسم
 ١٨١ ،دايز نب نيصح

 ١٢. ٢٥. ٧٢. يدوعسملا

 ١١٤. ٢٣٦ ٢٥٤

 ٦٢٤ ةيحاد تنب ةكسم

 ركعلا وبأ =َيَسُس نب ملسم
٦٧٦ 

 ١٨٠ هلا دبع نب ملسم

٤٣٨،٤٣٧، ةبقع نب ملسم



٥٢٣. ٦٥٦ 

٧٦ 

 نب ءاهر نب رماع نب ةملم

 نب دلج نب ةلع نب ثراح
 ٣٨٥ جحذم

 0٦٣٥ كلملا دبع نب ةملسم

 ٦٥. ٦٥٦. ٦٥٩ ٦٦٠

 نب ورمع نب ةملسم

 ٣٨٥ رماع

 ١٣٣ ليعامسإ نب عمسم

 ثوغي دبع نب ديزي نب رهم
 ٣٢٧٥ ةءالص نب

 ليهگ نب كيهن نب روسملا
 فوع نب كلام نب راتثب نب
 فوع نب مشج نب لفحج نب

 يبتوعل

 ٣٨٢ عختلا نب

 سلع نب بيسملا
 ٤٥٩، ٤٥٦٢ ،٧٥١يعّبضلا
 ٣٦٥ مالسلا هيلع حيسملا

 نب ةمامث نب باكلا ةمليسم
 ١٧١، ٣٢٧، يفنحلا ريثك

 ٣٨٦ ٧٩٣

 ٣٢٦ باتكلا ةعجشم

 نب رمتلا نب ميثلا نب ةعجشم
 نب ناولخ نب بلغت نب ةربو
   ٢٦4 نارمع

٩٦ 

 ٩٥ جرهم نب عدصم
 ١٢٥ ماح نب يارصم

 نب يحل ةعيبر نب ورمع
 ٥٩٨ ةثراح

 ١٠٤. يريبزلا بعصملا

 | ٩
 ٤ ٤ 4 ريبزلا نب بعصم

 يبلكلا ناميلس نب بعصم

 ٧٦ ٧٤٧

 بيطخلا ةبقر نب ةلقصَم

 ١٦٢

 نب ةفيذح نب ةبقر نب ةلقصم
 ١٦٠ هللأ ددع

 ةليدج نب نامور نب حلصم
 ةرطف نبا دعس نب ةجراخ نب
 ٣٣٢ :خط نب

 ي ريمحلا دعس نب براضم

 ٢٤١ ٢٤٢٣

 ورمع نب رغصال ١ ضاضم

 ورمع نب ربكألا ضاضم نب
 ۔٧٩٦ ١١٢ ١٢٨ ١٣٤.

 ٠.٢ ٧

 0١٢٨ .ناطحق نب ضاضم

 ١٩٠

٦١ .



 ١٧٦ كيرش نب رطم
 ٥٩٧ ورمع نب فرطم

 ةطقرع نب بعك نب دورطم
 ٥٨٨

 ٥٦٣ ريرف تننب ةلطم

 نب ورمع نب لبج نب ذاعم
 نب يدع نب ذئاع نب سوأ

 بعك ٠. . ٢ , ٥000

 رفعي نب رفاعم
 ةمهلج نب مشوج تنب ةناعم

٢٩ 

 ١٣٠ ةينيله نب ورمع نب
 6١٤٢ نايفس يبأ نب ةيواعم

.١٣ ١٤٥. ١٤٩. ١٥٤ 

{ ١٦٢. ١٧٤ ٢٢٠٢ 7٦ 

.٩ ٢٣٢ ٢٢٣٥ ٢٤٧ 

.٦٥٦ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٧٣ 

٢٨٤ ٢٧٦ ٢٧٧. ٢٨٠ 

.٣.٢٣ . ٣٣ ٣٧٢ ٣٧٨ 

.٩. ٣٨٠ ٣٨٤ ٣٨٦ 

.٣١ .٤٤٠. ٥٠٧ ٥٠٩ 

 ٥١ ١٤ ٥۔ ٥١٨ ٥٦١.

٦٣١ ٧٩٠ ٨٠٥ 2٨ 

 نب ملسا نب ةيواعم
 سمحأ ٠٧ ٥

 نب قاحسإ نب ةيواعم
 ١٨٠ ليعامسا

   ٣٢٣٦٨ دعس نب بنج نب
٩٧٧ 

 نب ةيواعم
 ٣٨٣ةلوم
 سنأ نب نيصحلا نب ةيواعم
 ةيلسم نب دسأ نب ةعيبر نب
 دلج نب ورمع نب رماع نب
 ٠ ٣٧ جحذم نب

 ركب نب ةيواعم ک٧٤ا۔ ٤ ٨۔.

.٨٥ ٨٦ ٩١ ٩١ ١٢٢ 

١٨١ 

 ٦٠٤ رجح نب ةيواعم
 نب ةنفج نب جيدح نب ةيواعم
 دبع نب ةثراح نب ةريق
 ٤٥١ ٤٥٦، ٤٥٧ سمش
 نب ةلأ وم نب نزح نب ةيواعم
 ٣٨٢٣ ثراحلا نب ةيواعم

 نب ليبحرش نب ةيواعم
 ٦٠٤ نوجلا نب رضخأ

 ٤٣٦

 ةيواعم
 ٥ ٧٠ىنغألا

 نب ذوال نب ورمع نب ةيواعم

 نب قيلمع نب ورمع نب ليله
 ٧٤ ذوال
 كلام نب ورمع نب ةيواعم
 ٧٨٥، ٧٨٦ مهف نب

 نب ثراحلا

٥ رامع نب



 ةيواعم نب ورمع نب ةيواعم
 بنج نب هبنم نب ثراحلا نب
 ٣٦٨ دعس نب

 ٦٤٩ مناغ نب ةيواعم
 ١٦٥ طساق نب ةيواعم

 ٣٩٠ ،٧٦٢ةدنك نب ةيواعم
 نب كلام نب ةيواعم
 ٥٤ ٦فوع

 ١٦٢ ىيحي نب ةيواعم
 دبع نب سابعلا نب دبعم
 ١٤٨. ١٤٩. ٢٥٦ بلطملا

 ٥٩ .4 عوكلا نب بقعم

 ٥٣٥ ةبتع نب بقعم

 يمعثتلا ورمع نب بثعم

 ٨٠٦

 ٥٤٧ ريثثق نب بثعُم
 نب رفعج نب لئاو نب زتعملا
 ورمع نب ليحارش نب ورمع
 ٢٩ سنأ ي ذ نب

 هللاب دضتعملا ١ ٧٦

 ناندع نب ذعم ٨0١٠٤ ١٠۔

 ٩. ١٤٠۔ ١٥٧ ١٨٧.
 ٢٧ ت ٧٢٨

 ٨٠٤ طيقل نب نادعم

 نب ةيواعم نب برك يدعم
   ٤٢٩ ٤٣٠ [ظ٦٢٤ ةلبج

٩٧٨ 

 نب ةعيلو نب برك يدعم
 رجح نب ةيواعم نب ليبحرش
 ٦٣٤درقلا

 ٤١٦ حلاص نب ضرعم
 رامح نب ضوأ نب رقعم
 ٦٠١ ٦٠٩ ٦١٠١. يقرابلا

 ٦٦

 ٣٨٢ لاهثيلا نب ىلعملا
 ةبلعث نب هللا ميت نب ىلعملا
 نامور نب لهذ نب ةليدج نب

 ٣٢٤. ٣٣٢
 يمامحلا دعس نب ىلعملا

 ٧٨٦ ٧٩٧ ٧٩٩ ٨٠٠

 ٦ ٤١يمامكلا دعس نب ىلعملا
 ةديبع وبأ = ىتثُملا نب رمعم

١٧ ٧٨ ٤٠ 

 نب بهو نب بيبح نب رمم
 حَمج ج نب ةفاذح ٣٨ ؟

 ١٧٦ ينابيشلا ةدئاز نب نعم

 2 مهف نب كلام نب نعم

 ٦٨٦ ٧٢٧٣ ٧٢٤ ٧٣٦.

 ٧٩٤

 ٤ ٧٩، ٧٩٥ نعم نب نعم

 ورمع نب سمش نب ةلوعَم
 ٨.٢٣ ٨٠٥ مناغ نب

 ٧٩٣ ةمطاف يبأ نب بيقيعم

٣١٩ دريفُنض نب نيعم



 رماع نب ةريهف تنب ةلاغم
 ٥٦٣٢٣ ةنانك نب ةانم دبع نب

 ١٥٩ بلهملا نب ةريغملا

 يلظنحلا ءانبخح نب ةريغملا
 ٦٤٠ ٦٤٢٣

 ٥٠٨ ديعس نب ةريغملا

 ةبعش نب ةريغملا
٢٣٥٤ ٣٥٧ ٨١٨ 

 ورمع نب ةريغملا
 ٦٤٣ ىميمتلا
 ملسم نب ةريغملا
 ٣٧١ جارسلا

 فوع نب ج رقم ٦٦٢٣

 لضفملا ٦٤٥. ٦٤٧.

٦٤٨ ٦٥٤ ٦٥٥. ٦٥٦ 

 يفوكلا لتضفملا ٣٩٩
 نب ميهاربال نب لضفملا
 =ئيبعّتشلا رماع نب لضفملا

 ١٩٧ يردخلا ديعس وبأ

٢٧٧ 
 ٦٥٩ بلهملا نب لضفملا

 8١٨ ناميلس نب لتاقم
 ٧٨٩

 ٢٦١ دوسألا نب دادقم

 لكأ رجح نب روصقملا
 ٢٣٢ يدنكلا رارملا

 =لجح =فاديغلا نب مّوقملا
   ١٧٩ رارض نب لفون

٩٩ 

 ٥٨١ ةبابص نب سيقم
 ٦٨ دنبلا نب ناركم

 ١٥٧ ةعيبر نب ةبلكم
 يدع نب ورمع نب سدلالُم

 ءايقيزم ورمع نب ةثراح نب
٥٥٢٣. ٧١٣ 

 سيق نب ناحلم ١٩٦

 درجدزي كلملا ٢ ٣٤

.٣٤٧ ٣٤٨ .١ ٣٥. ٣٥٢ 

٣٦٣ 

 ٦١٤ ىصفأ نب ناكلم

 ةعيبر نب ورمع نب حيلم
 ٥٥ ةثراح نب يحل

 جيدخ نب ناطيشلا تنب ةكيلم

 ةعيبر نب نيقلا ئرما نب
 ٤٢٨

 نب ديزي نب رعزألا نب ليلُم
 ٥٤٧ فاطقلا

 يرباعلا شبح نب لزانم
 ٠ ٧٨

 يرم نب لزانم
 ١٦٠ ةركن نب هبنم

 يلهابلا بهو نب رشتنمل

 ٣٧٢

 ةلدنم ٧٨٥ ةكرب نب رجنم
 ٧٣٠ ركرك نب ىدنلجلا نب
 نامعنلا نب ربكألا رذنملا

 ٧٧٣

٧.٤



 جرعألا ثراحلا نب رذنملا
 ٥٦٢٤. ٥٢٥

 يبأ نب ثراحلا نب رذنملا
 ٥٦٤. ٥٦٢٥ رمش

٩ 
 ئرما نب نامعنلا نب رذنملا
 ٤ ٣٩ سيقلا
 ءام نب نامعنلا نب رذنملا
 ٣٢٤ ) مخلل ا ءامسلا

 سيقلا ئرما نب رذنملا
١٦٥ 

 نب رذنملا نب ذئاع نب رذنملا

 ١٦٤ ثراحلا
 نب رذنملا نب ذئاع نب رذنملا

 ١٦٤ رمعي

 يدعاتللا ورمع نب رذنملا

 4٠4 ٥ "٦

 ءامسلا ءام نب رذنملا

 ١ مخلل ١٣٨ ٣٠٣ ٣٩٣.

٤١١ ٤١٧ ٥٢٤ 

 سيقلا دبع نب روصنم ١٥٨
 نب هللا دبع نب روصنملا
 نب زيزع نب ديزي نب رهش

 لهشألا ٨١ ١٨٢
٦ ٧١١ 

 نب كلام نب ثراحلا نب ذقنم

   مهف ٧٤٩
٩٨٠4 

 نب لاهنملا ٠ ٥ ٦

 نب ةثراح ا نب بهم

 ٣٩ يربێخ

 ٦٨٥ سود نب بهنم
 ٦٦٢ ناعديم نب بهنم

 كلملا دبع نب ريثلا نب رينم
 ديبع نب بهو نب راسو نب

 - ةنك ۔و

 تلصلا نب ٦٨ ٢٨١

٧٨٥ 

 ٣٥٤ ةيمأ نب رجاهُم
 ٣٨٤ دايز نب رجاهُم
 ٥١٦ ورمع نب رجاهُم
 بحلج نب مهللا تنب ددهم

 ٣٠ ١

 يدهملا ٨١، ٣٦٥

 ٧٦١ ناميلس نب يدهم
 ٣٤١ دهبذاذالا نب نارهم

 6٥٠٤ ذادنبرهم نب نارهم
 ٥.٥ ٥٠٦

 نب ورمع نب ناديح نب ةرهم
 كلام نب ةعاضق نب فاحلا

 ٢٦٦،‘ ٧٠٨. ريمح نب

 ۔ ٧٧ ٢٦١ ٢٦٥ ٨٦٥

 ٤٩٩٢م

 ٦٥٩ يدغلا رزفلا نب مزهم
 ٣ ٤٤. نانيق نب ليئالهم

٤٦



 ملاظ =ة رفص يبأ نب بلهملا

 يدلك نب حبص نب قاًرَس نب
 ٦٥ ٦٦ ٦٢٧ ٢٩"٦۔

 ٩ .٣“۔۔ ٦٣١ ٦٣٥.

.٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ 

٦٤ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٢٣4 

 ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧۔

 ٦٤٨ ٦٩ ٥٠ ٦۔ ٥٠ }۔“

 ٦٥٢ ٦٥٥. ٦٥٦. ٤٤۔٧۔

٧٨٧ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ 

 ديزي نب بلهملا ٦٥٦
 بلهملا ٣٠٧

 ٩٠، ١٢٣ ليبج نب لهلهملا

 ةعيبر نب لهلهم ١٦٨.

١٧٦ ٣٦٨ 

 ٧٠ مرا نب ليلهم
 ٩٠ ملسملا ضعان نب ليهملا

 ىسوم نب قاحسإ نب ىسوم
 ٧٦

٧٩ 

 هيلع نارمع نب ىسوم

 مالىسلا ٣١. ٥٠ ٥٢٣. ٥٨.

   ؟٧۔ ١٢١ ١٣٥. ١٣٦.
٩٨١ 

.١٥٦. ٢٨. ٢٦١. ٢٧٧ 

٧٤٧ ٧٥٨ ، ٧٢٩ ٧٣١ 

 بوقعي نب ىسوم ٥٠
 دبع نب روصنم تنب ىسوم

 هلبأ ٠ ٢٠

 ٦٦٢ ةكلام نب كليوُم

 نب فوع نب دعس نب مثيم
 نب ديز نبا كلام نب يدع
 ٥ ١ رغصألا أبس نب داس

 نب فوع نب دعس نب عديم
 ١٥٤ دعس

 نب رصن نب كلام نب ناعديم
 ٦٦٦ دزألا

 نب كلام نب مهرج نب ناسيم

 يدع نب ةنانق نب ةجل نب
 بانج نب ةثراح نب ريهز نب
 ٢٥٩ لبه نب
 ١٣٣ ليعامسا نب اشيم

 ١٢٣٤

 ٢٠ مالسلا هيلع ليئاكيم
 ١٨٠4. كلام تنب ةنوميم

٦٦٢٤



 نونلا فرح
 ١ ٧ ٥ ورمع تنب ةلئان

 يريمحلا ةرجلا يذ نب بان
 ٦٢٥ ٦٢٧۔ ٧٩٨

 ١٣٤ ليعامسا نب تبان

 نب دايز = ينايبذلا ةغبانلا
 ٣٠٧، ٥٢٥ رباج

 ٢٩٥ ناهبن نب لبان
 ٦٧٦ نسح يجان

 ناتر نب مارج نب ةيجان
 ٢٨٢ ٧٠٨

 ٣٣٣ دارم نب ةيجان

 نب نابر نب مارج تننب ةيجان
 فاحلا نب نارمع نب ناولح
 ٦٢٣ ةعاضق نب

 سنأ يذ نب ١٤٣ 6٢١٠
٢١٢ 

 ٥٣٨ دسألا نيدلا رصان

 ٦٧٧ قرزالا نب عفان

 يذ نب ليبحرش نب عفان
 ١٩٨ نيعر

   ٢٠١ أبس نب ةتابث
٩٨٢ 

 نب ديز نب دأ نب تبن
 ١٨٤ بجشي

 .۔٣٣١ ليعامسا نب تنبت

 ١٤١

 رعشألا نب ورمع نب ناهبن
 ١٨٤ ،ددأ نب ةرم نب

 .(ملسو هيلع هللا ىلص) يبنلا
 ٦ ٨ ١١ ١٣ ٦٧ ٦٨

 .۔٠6٠١؟ ٩ ٩ ١٠٤

 ۔٩١١ ١٣ ١١٦. ١١٨.

 ١٤4 ١٥٤. ١٧٤ ١٨٣

 ۔٢٦٢ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٥١

 ٥ ٢٩ ٣٠٠ ٣٢٠٣.

 ٣.٥ ٣١٤. ٣٢٥ ٣٢٧.

 ٣٣٤ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٩.

 . ٣٤. ٣٧٢ ٣٨٠ ٣٨٥.

 ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٩١

 ٣. ٤٠٤ ٤٣٠. ٤٣١.

 .۔؟٢٥ ٣٧ .٤٤٠. ٤٤٣.

 ٥5٤١. ذ‘ ٥١٤ ٥٢٣٥ ىآ4٠

 ٥٤٢٣ ٥٤٤. ٥٤٨. . ٥٥.

 ٥٥٧ .٥٦٠۔ . ٥٦١ ٥٦٣.

.٥5٥٦٤ ٥٦٥. ٥٦٧ ٦٩5 

.٥٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ 

.٥٨٢٣. ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩



 2٠ ٥١. ٥٩٢٣. ٩٥ص.

 ٥٧ ٥٩٨ ٦١٤ ٦١٥۔

 ٦ ٦١٧ ٦٢٢ ٦٣٢۔

.٦٨٢ ٦٨٥. ٦٨٦ ٧٠٠ 

٧٣١. ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ 

 سوألا نب كلام نب ترببللا

٥٣٥. ٥٤١. ٥٤٣ 

 ٦٦٨ ثراحلا نب ةشيبل

 ٥٤٦ ثراحلا نب ليبن

 ورمع نب ةبلعث نب راجنلا
 ٥٦٦

 نب ةعيبر نب يشاجنلا
 ١٥٤. بعك نب ثراحلا

 ٢٤٣ ٣٧٢ ٣٧٧ ٣٧٨

 يبأ نب دسالا نب ةبجن
 ٦٩٩ ءالع”رلا

 نارجن ٣٧٤

 نب برأم تنب بلحن
 نب ليوحم نب ليسمرللا
 ٦١ لوبأق نب خونخ
 ٨٠٣ سمش نب وحت
 نب راتخنلا ةرذع = راتنلا

 ٢٦٣ بيطخلا سوأ

 نب ورمع نب رئسَج نب عقتلا
 ٣٧٩ جحذم نب ةلع

 ٦٩ ةرفص يبأ نب فذختلا

   ٥١٧ نوهلا نب بللا
٩٨٢٣ 

 ٣٨ 4 سمش نب بذلا

 ٥١٧

 ٥٠٠ رسق نب ريذن
 نب ماس نب ذشخفرأ ىلإ رازن
 ١٨٦ حون

 نب ثوقلا نب دزالا نب رصن
 نب ديز نب كلام نب تن
 ٥١٩، ٦٦١ أبس نب نالهك
 ّ ئكتعلا لاهنملا نب رصن

 ٤٦ ٧۔ ٧٤٧

 نب بعك نب نارهز نب رصن
 هللا دبع نب بعك نب ثراحلا

 ٢ ٨٠ ٦٨٤

 ٩١ أبس نب رصن
 ٧٩٥ رايس نب رصن
 ٦٠٠4 ةنانك نب رضلا

 دعم نب ميري نب رضنلا
 ١٤٨ ٢٤١، ٢٥٦ بركي
 ٦١٧ هللا دبع نب ةلضت

 ٦١٨ ديبع نب ةلضت
 ٣١٧ ٣١٨. نامعنلا

 ٩ ٣٢٢٣

 رذنملا نب رغصألا نامعنلا
 ٢٥٦٢ جرعألا ثراحلا نب
 دوسألا نب نامعنلا
 ٢١٣ فرتعملا
 ثراحلا نب نامعنلا

نب



 ٥٢٤ جرعألا

 سيق نب ثراحلا نب نامعلا

 نزي يذ نب بركي دعم نب
 , ت ١

 ءام نب رذنملا نب نامعنلا

 يمخللا ءامسلا ١٣٨. ١٦٨.

 ؟١٧٤، ٢٤٧ ٣٠٧ ٣٠٩.

.٣٧ ٣٢٢ ٣٢٢٣ ٤٤١ 

٤٦١ ٥٢٤. ٥٢٥. ٧٧٢ 

 نب دعس نب ريشب نب نامعلا
 نب ديز نب سالج نب ةبلعث

 رغألا كلام ٥٣٩
 ١٩١ أبس نب نامعن

 رباج نب هللا دبع نب نامعنلا
 ٠ ٥١ ريصيقأ نب بهو نب
 نب ورمع نب نامعنلا
 ٥٢٥ جرعالا ثراحلا
 ٣٥٤، نرقم نب نامعنلا

 ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧، ٣٥٨.

٦٠ ٨٠٧ 

 ةعيبر نب بهو نب نامعنلا
 ثراحلا نب ةيواعم نب
 ٤٠ ٤، ةيواعم نب رغصألا

 ع ١ ٤

 ٢٧٥ رفعي نب نامعن
 ٤٣ ثيش تنب ةمعت
   ٣٠٤ كيرش نب ميعن

٩٨٤ 

 ١٩٩ لالك دبع نب ميع

 ٥٥٧ ورمع نب ناميعن
 ١٣٥ بوقعي نب يلاتفن
 ١٣٤ ليعامسإ نب سيفن
 ٦٦٠ بلهملا تنب ةسيفن
 يمعثخلا بيبح نب ليفث

 ٢٢٣ ٢٤٥ ٥١١

 نب ىصفأ نب زيكل نب ةركث
 0١٦٠ ١٧٦ سيقلا دبع

 ٥١٧ نوهلا نب لكت
 نب نوهلا نب ينه نب لت
 ٧١٤ وثهلا

 نب رصن نب نامثع نب رمنلا
 ٨٠٢ نارهز

 طساق نب رمنلا . ١٦٥.

 ٣ ٣٩٤. ٠٣ه

 ٢٦٠ ةربو نب رمنلا
 ٣٣٨ دعس نب ةرمت

 شوك نب ناعنك نب دورمن
 ۔٣٧ ٦٢ ،حون نب ماح نب

 ٤ ١٠٨ ١٢٤۔، ١٣٨
 ١٨١ هلا دبع نب ةليمن

 ٤٥٤ يميئلا ةعيسوت نب راهن
 ملسأ نب دوس نب ديز نب دهن
 ٢٦٤ ورمع نب
 دوس نب ثيل نب ديز نب دهت
 ٢٦٢، ورمع نب ملسأ نب

٢٨٣ ۔٣٦٢



 نامدر نب مسدرب نب لشهن
١٨١ 

 نبا ةثراح نب بنعق نب كيهت
 ٣٣٢ سوأ

 ٨٠٤ يرم نب ةبوت
 ٦٤ حون نب ثفاي نب ليبون
 ٣٢٣ ٨ ٢٩. مالىللا هيلع ح ون

.٣٠! ٣١ ٣٤ ٤١. ٤٦ 

 ٦۔۔ ٤٧ ٤٨ ٤٩. ٥5٠.

 ‘صت) ٥٢ ٥٢٣‘ ٥٤. ٥٥،

 ٥٦ ٥٧ ٥٨ ۔ ٥٩ .٠."٦۔.

.٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ 

.٦ ٦٧ ٦٨. ٦٩ ٧١ 

٧٢ ٨٤ ٧٤ ٨٧٠ ٨١ 

  
٩٨٥ 

 ٨٢ ٨٣ ٩١ ٩٤ ١٠٨۔ء

.١٠ ١١٤ ١١٥ ١١٩ 

 ١4 )١ا١٧٢۔ ١٢٤ ١٢٥.

.٦. ١٢٧ ١٣٧. ١٣٩ 

٢٨٩ 

 ١٥٧ ةعيبر تنب ةرون
 نب ورمع نب دعس نب فون
 ٢٠٦٢ سنأ يذ

 نب لفون
 مَشجَعة٣ ٣٢

 مهف نب كلام نب ىوت
 ٧٩٦ ۔٦٦

 يريونلا ١٢٩.

 ٥٠٩ سرفع نب سهيون

_- 

نب نبز



 ءاهلا فرح
 ،۔٨٣ ٣٥، ٣٦، ٣٧، لوبأه

 ٩ ٤٢ ١١٣
 ١٣٣ ١٣٤ رجاه

 ١٠٢٣ نايبذ تنب ةبراه
 ٦. ديشرلا نوراه

 ٣٠٢ ٣٨٣ ۔٢ ..

 ٠ ١٨ ىيحي نب نوراه
 ٣٥ ١ مالسلا هبلع نوراه

 صاقو يبأ نب ةبتع نب مشاه
٣٤٢ ٣٥١ 

 ٥١٧ ونهلا نب ناهلا
 = ئناه نب نسحلا نب ئناه
 ٣٣٩ ساون وبأ

 يدارملا ةورع نب نئناه
 ٣٣٥

 رماع نب دوعسم نب ئناه
 يبأ نب ورمع نب بيصخلا
 ،نابيش نب لهذ نب ةعيبر

 ١٧٤

 نب دير نب كيهن نب ئناه
 ٣٧٨ ةملس

 تماص نب ءىناه ٥ ٤ ٧

 نب ةنانك نب هللا دبع نب لبه
 هللا ديز نب ةرزع نب فوع

٨ ١ 4 

 ةعيبر نب رخص نب ةريبه
١ ٨ ١   

٩٨٦ 

 نب كلام نب دعس نب ليبه
 ٣٨٣ عخنلا

 نب ورمع نب لبه تنب ةليبف
 ورمع نب بعك نب مثج يبأ
 ٢٦١ ءارهب نب نويحل نب
 ٣٧٤ -رُحلا نب سرجلا

 نب زرك نب مرشخ نب ةبضه
 ٢٦٤ نهاكلا ةّيَح يبأ
 ٣٩ مدا نب دده

 ٢٠٩ ليحارش نب داهدهلا

 نب حرشي وذ داهدُهلا
 نيبأ يذ ورمع نب ليبحرش
 ١٤٣ راوُتصلا نب مدق نب

 ٣ ١٠ يئاطلا بيث نب ليذه

 ٥٢٨ مورلا كلم لقره

 ٥٠٧ ىفوأ يبأ نبا = زمره
 ٣٦١ ٣٦٢. نازمريهلا

1 

 سمره ١٣٧

 ٥٤٦٢ هللا دبع نب يمره

 نب دوس نب ثيل نب ميره
 نب فاحلا نب ورمع نب ملسا
 ريمح نب كلام نب ةعاضق

 ٢٦٥

 ركب تنب ةليزه ٨٥، ٨٨،

٩١ 

٩٠ لازه تنب ةليزه



 ةملسم نب ركب يبأ نب ماشه

 رمع نب ديعس نب هللا دبع نب
 ١٧٩ زيزعلا دبع نب

 حلاص نب ماشه ٣٩

 بئاسلا نب دمحم نب ماشه

 نب ورمع نب رشب نب
 دبع نب ثراحلا
 =يبلكلا زيزعلا

.١٥ ٢٦ ٣١ 

.2٦ ٤٧. ٤٩. ٥١، ٩ 

.٣ ٦٤. ٦٨ ٧٩ ٨٠ 

.١٤ ١٤٦ ١٤٧. ١٥٣ 

.١٥). ١٧٧. ١٨٧ ١٨٩ 

،٩٤. ٢٠٢ ٢٥٧ ٢٥٨ 

 ٢٨١ ٢٨٢ ٣١٠ ٣٣٨ ۔

 ٤٥٨ ٥٤٤. ٥٧٦ ٧١٦۔

٧٣٢ 

 يلمسقلا كلام يبأ نب لاله

 ١ ٣٧

 ىثعُملا نب لاله
 ٧١٦ّئمردألا لطخ نب لاله

 ةانم ديز نب ةعيبر نب لاله
 ١٦٥ رماع نب

 ٣٤٥ ةبقع نب لاله
 ٥ ٤ ٣ يميئلا ةفلع نب لاله

 ٦١٨ رميوُع نب لاله
 ٦٤٥ ئيميملا ميعن نب ماقلهلا

 رذنملا وبأ
 ٩ ٤٣.

٥٥0٥ 

  
٩٨٧ 

 نب دفر نب دبع نب مامه
 ةنانس ١٨٥ .

 ١٧٤ ةرم نب ماس

 ٤٢٧ ديزي نب مامهلا
 نب دايز نب رغصالا نادمه
 نيبعشلل يذ نب ناسح

 ٢٧١

 عّبث نب ةلسوأ نب نادمه
٢٨٤ 

 ينادمهلا 0٢٧ ٩ ٣ ٦١۔

.٦٧ ٧١ ٨٢ ١٠١ 

١٤ ١٢١١. ١٤٥ ١٤٩ 

 ريمح نب عسيمهلا 8١٥٦
٦٦ ٢٦٧ 

 ديز نب بيرع نب عسيمهلا
 ٢٧٠ نالهك نب
 بيرع نب ورمع نب عسيمهلا
 ١٣٨ نالهگ نب ديز نب
 نب ديز نب كلام نب عسيمهلا
 يذ نب ورمع نب باثملا

 نننلأ ٢٠٨

٦٨٥ ٧٩٤ 

 ٤ ٣٩ نب ورمع نب ئه
 ۔٨٠٧ ٦٨٦ كلام نب ةَءانه

.٧٧. ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٧٢٣ 

 ؟٧٢٤۔ ٧٢٥ ٧٣٦. ٧٤١.

٧٧٥. ٧٨٠



 ةليدج نب ىصفأ نب بثه
 ١٦٤

 ٥٣٢ ةيرام تخأ دونهلا دنه

 نب ملاظ تنب دونهلا دنه

 ٩١ ٤٤٠ ةعيبر نب بهو

 ٣٧٢ ءامسأ نب دنه
 ٣٦٨ َيلمَجلا ورمع نب دنه

 ١١ ٤ كلملا ثراحلا تنب دنه

 ،۔٧٥٦ بلهملا تنب دنه

 رم نب ميمت تنب دنه٠
 ١٥٨ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٨

 ٦٣ مرج تنب دنه

 ٦٦٢٤ مشج تننب دنه

 نب يؤل نب ةماس تنب دنه
 نب كلام نب رهف نب بلاغ
 ٦٢١ ٧١٣ ٧٢٧ رئضتلا
 ٧٧٣ أ نب ًرُم تنب دنه
 ٥١٧ ،٦١٥دزألا نب ونهلا

 ثوغلا نب ورمع نب ءينه
 ٣٣٢ :ئيط نب

 ٥ يميمتلا دينه
 نب ورمع نب روكابذ نب دوه
 روكان نب عفيمس نب بوقعي

 ١٨٢
 ١٨٦٢ ناوس نب دوه

 ٨٦٢ حاير نب هللا ديع نب دوه
 مالسلا هيلع دوه ٧٠ا۔ ٧١

.٧٢ ٧٢. ٨٧،‘ ٨٨ ٨٩   
٩٨٨ 

 ٠ ٩١ ٩٢ ٩ ١٠٧۔

.١٠٨ ١٢١١٩ ١١٣. ١٢١٠ 

.١٢١ ١٢٣. ١٢٦ ١٢٨ 

٣١ ١ 

 نب ةمامث نب يلع نب ةذوه

 دبع نب هللا دبع نب ورمع
 ى“َُعلا ١٧١١

 ١٥٤ دعس نب نزو
 ٥١٧ ونهلا نب نولا
 ٣٩٠ ةيواعم نب جايه
 نب شيقأ نب دوسألا نب مثيهلا
 نب ليله نب نايفس نب ةيواعم
 ٣٨٢ مشج نب ورمع

 نب سيق نب دوسألا نب مثيهلا
 لاله نب نايفس نب ةيواعم
 ٣٨٢ مشج نب ورمع نب
 ٢٦١ ناهلا نب مثيهلا

 نب نمحرلا دبع نب مثيهلا
 نب رباج نب دشار نب ديز
 رثحُب نب لوذ نب يدع

 ٣١٣
 ٧٨. يدع نب مثيهلا

 4٩ ٢٨٧ ٢٩١ ٢٩٣۔
١١٣ ٧٧٢ 

 يذ نب رجح نب مضييلا
 ١٩٨ نيعر

٤٨ اسومان تنب لكيه



 واولا فرح

 كيتّعلا نب ثراحلا نب لئاو

 ثراحلا نب لئاو نب يدع
 ٦٦٢٤

 نب نميأ نب ثوقلا نب لئاو
 ابس نب ريمح نب عسيمهلا
 برعّي نب بجشي نب ربكالا
 0١٤٢ ١٩٤ ناطحق نب
 ٢٥٩ ةربو نب رمنلا نب لئاو
 ،نيعًر يذ نب ددس نب لئاو
 رغصالا أبس نب ريمح وهو

 ١٤٢٣

 ملسأ نب ديز نب دعس نب لئاو
 ٢٦٢ ورمع نب

 ٧٨٥ ورمع نب لئاو
 0١٦٥ ١٦٦ طساق نب لئاو
 ٦٤ حون نب ثفاي نب لئاو
 نب بلغت نب ةربو نب ةلئاو
 ٢٥٩ نارمع نب ناولح

 ٤،٢٧٩ 6١٩ ريمح نب ةلثاو
 ٣٩٠

 ٥٠٠ ديز نب ةلثاو
 رماع نب ورمع نب ةعداو

 ٥ ٦٨ ٧٠٧

 ٧٦٤ يدقاولا

 ، ٧٥ ميمأ نب رابو
 ٧ ٧

.٧٦   
٩٨٩ 

 ماس نب مرإ نب رابو
٧٥ 

 نب ةمالس نب ةزبو
 ٩١٣ىفوأ

 ١٥٨ ناليع سيق تننب ةربو

 ةليق وبأ = بلاغ نب زْجّو
 ٦١٧

 ٦٨٥ ورمع نب ةلجو
 ٥٦٢٢ ورمع نب ةعادو

 ١٦٠ زيكل نب ةعيدو
 ٧٥٩ قيناوتلا يبأ نب درو

 ١٦١ دايز نب درو
 مهف نب كلام نب حاًضولا

٦٦ ٧١٠ 

 ثراحلا نب ةلعو

 ٣٧ ٢يشرَجلا

 : دوُس يبأ نب عيكو

 دوعسم نب عيكو
 ٥١٤ يميمتلا

 ةليجب نب ةميزح نب نالو
 ٧ 4 ٥

 ةريغملا نب ديلولا
 ٦١٧ يموزخملا

 يجراخلا فيرط نب ديلولا

 ١٧٦

 كلملا . دبع نب ديلولا ٦٤٤.

٦٥۔ ٦٤٧ ٦٤٩ ٦٥٠



 نب ىيحي نب ديبع نب ديلولا
 ةدابع وبأ = ةملس نب رباج
 ٣١٣ يرتحبلا

 طيعُم يبأ نب ةبقع نب ديلولا
 ٣٢٣ ٦٨٣ ٧٩٠

 رضع نب دلخم نب ديلولا
 ٨٠٤

 ربكالا ناورم نب ديلولا
١٧٩ 

 شربالا = مشاه نب ديلولا
 ٢٥٨ / بلكل ١

 كلملا دبع نب ديزي نب ديلولا
 ٥٠٩ ناورم نب

  
٩٩٠ 

 تافرع ديلو ٥ ١٣. ١٨١.

٥٩ 

 لالك دبع نب دثرم نب ةعيلو
 ٢٣٥. ٢٣٦

 نارهش نب بهو ٥٠٩
 هبنم نب بهو ٢٣٨ ،‘ ٤١.

 ٤٢۔ ٤٤ذ ٤٨ ٦٠۔، ٦١۔ء

 ٣ ٥“٦. ٧٣ ٧٥. ٨٢۔

 ٩٠ ٩١ ٩٤ ٩٥۔ ١١٤.

 ١٢٠4 ١٢١ ١٢١٥. ١٢٦۔

 ٢٧ ١۔ ١٣٧ ٢١٠ ٢١١

 يناعنصلا هبنم نب بهو
٣٨ ٦١٨٧ 

٣٨٠ رماع نب نانس نب مهو



 ءايلا فرح
 ٦٥، حون نب ثفاي نب جوجأي

 .۔٥٢١ ٦٧ ٦٨ ١٣٣.

 ٦ ١٢٧۔ ١٣٨

 حون نب ثفاي ٣ ٥٨. ٥٩.

 4.٦ ٦١ ٦٢. ٦٣ ٦٤۔

 ٥ ة ٦٧ ٦٨ ٧٣ ٠ ٨;٬

.٧٨ ١١٠ ١٢٠ ١٢١٥ 

١٢٧. ١٣٧ 8٦ 

 توقاي ٢٦ ٢٧

 ٣٨٥ جحذم نب سنع نب ماي

 نب بعصم نب شوناي
 ١٢٢ ريس نب ةيواعم
 ليلهم نب ةيناق نب بزثي

 ١٢١

 ٧٠ سملم نب ةنياق نب برثي
 نب ديز نب كلام نب بصحي
 دعس نب رغصالا ثوغ

 ١٥ ١٤٦

 ٧١٣ يمح نب محلا

 ٢ ٠ ٨ هللا دبع نب دمحلا

 نب ديز نب كلام نب مومحلا
 يذ نب ورمع نب باثملا
 ٢٠٦ سنأ

 ٣٩ مدآ نب دوحي

 ٧٩١ ثراحلا نب ىيحي

   ٣٨٤ نايح نب ىيحي
٩٩١ 

 ٥ ٥١ يثيللا خلاص نب ىيحي

 نمحرلا دبع نب ىيحي
 ٧٥٩ يملتللا

 ١٠. ٢٧٧ نيعم نب ىيحي

 يريمحلا لفون نب ىيحي
 ٢٧٥

 ١٥٨ ةزنع نب ركدي
 نب لهس نب ديز نب ميري
 نب ةيواعم نب سيق نب ورمع
 ١٨ ٢٧٢٣ مشج

 درجدزي ٢٣٤4 ٣٧.

.٣٧٤٨ ٣٥١ ‘ ٣٥٢. ٣٥٥ 

 ٣٥٨ذ ٣٦١ ٣٦٢٣. ٣٦٤.

٥ ٠ ٨ 

 نب رايرهش نب درجنزي

 ،۔٥٢٦ ىرسك نب درجدزي
 ٦ ٦٢٧۔ ٧٩٧

 ٣٧١ ٣٧٥ نابأ نب ديزي

 ٥٦٠ بيبح يبأ نب ديزي
 نات يبأ نب ديزي
 ٢٦٨٧ىيدايإلا

 ٦٥٠ ملم يبأ نب ديزي
 نب ورمع نب دوسالا نب ديزي
نب دعس نب ةثراح نب ةعيبر



 ٣٨٣ كلام

 ١٠٢ بلهملا نب ديزي

 ٢٥٧ ٤٥٥. )٦٢٣١۔ ٦٤٤۔

 ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧. ٦٥٠۔

 ٦٥١ ٢ ٦٥۔ ٦٥٢٣ ٦٥٤.

 ٦٥٨۔ ٦٥٩

 نب جرزخلا نب مشج نب ديزي
 ٥٥ ةثراح

 يمضهجلا رفعج نب ديزي

 ٧٧ ٧٩٨

 نب ةنزُم نب نوج نب ديزي
 كلام نب ثراحلا نب ةيواعم

 ٣٧٧

 نب ةلع نب برح نب ديزي
 ٣٦٨ ٤٦٠ دلج

 ٨٠٠ يدايإلا ناسح نب ديزي

 نب ةعيبر نب دايز نبا ديزي

 ٥٥٥ ةثراح نب رز
 ناورم نب ناميلس نب ديزي
 ١٧٩ رغصألا

 ةرجش نب ديزي

 نب حيرش نب ديزي
 ٣٦٤ ليحا رش

   ٧ ةمقلع نب نابيش نب ديزي
٩٩٢ 

 ميعط نب ديزي ٥٣٥
 ٣٧٢ نادملا دبع نب ديزي
 نب كلملا دبع نب ديزي
 ۔٦٥٦ ٥١١ ٦٥٢ ناورم

 ٦٥٨

 نب دايز نب نطق نب ديزي
 كلام نب ثراحلا نب هللا دبع

 ١ ٣٧

 ٣٣٩ هعترم نب ديزي
 ةدئاز نب ديزم نب ديزي
 ١٧٦ ينابيشلا

 ةيواعم نب ديزي
 ٢٠ ٤٣٧ ٤٣٨.

 ٥٢٣. ٦٥٨

 ١٤٦ غرفم نب ديزي
 هللا دبع نب روصنم نب ديزي
 بيرع نب ديز نب رهش نب
 ١٤٦، ٢٠٠ لهشألا نب

 نب ديز نب رفعي نب ديزي
 ١٥٥ ديز نب نامعللا
 ١٣٥ بوقعي نب رخسي

 بجشي ١٣٠

.٢٥٨ 

 ٢ ٥۔.

 ٥١٧ ونهلا نب ركشي
 ١٦٨ ركب نب ركشي
 ٥١٦ ورمع نب ركشي

 ناطحق نب برعي ٨٣،
0١4٠٤ ١٠٥. ١٠٨. ١٠٩ء



 ١٢٨ ۔ ١٣٠ ١٣١. ١٣٨.

١٠. ١٩٠ 0٩ 

 ٢.٢ سنأ ي ذ نب رفعي

 ٢٠٢٣ ورمع نب رفعي

 نب بوقعي
 ١٣٥. ١٣٦

 ٣٩٢ تيكسلا نب بوقعي

 . ٢٥ يبوقعيلا

٤٣ ٤٦ ٤٨ ٥٧ ٥٨ 

 ديبع نب ىلعي ٢١٠
 ١٥٨ ةزنع نب مدقي

 ١٨٩ دوه نب ناطقي
 ٦٦١ ىسوم نب نيطقي
 ٢٤٦ ةه ربأ نب موسكي

 مسط نبا ميش تنب ةماميلا
 ١١ ١

٣ 

  
٩٩٣ 

 ١٣٥ بوقعي نب اذوهي
 (ناينتسج) سوناينطسوي
 ٤١٢ رصيق
 بحاص = ةعرز نب فسوي
 ساون وذ = دودخألا

 ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩۔ ٢٤٦
 يفقثلا رمع نب فسوي ١٤٩

 بوقعي نب فسوي ١٣٥
 مالسلا هيلع فسوي ٣١

٥٨ ٧٤ ٧٤ 

 ميهاربإ نب نون نب عشوي
 ١٣٦، 6٢٠٧ مالسلا هيلع

 ٧٦٢٩
 يليألا سنوي ٦٨، ٤ ١٤

 نب ىلعألا دبع نب سنوي
٤ ٢ ةرسيم



 )) ناثلا ءزجلا تسريه ا

 نادمهو ماذج : يهو نالهك نوطب ىقاب باسنأ

 . ثوغلا نبا ررمعو

 سايإ ونب - نافطغ ونب :اهنوطبو ماذج ٤٦٥

 نب نارمع عم ناورم نب كلملا دبع ريزو عابنز نب حور ةصق ٦٨

 . يجراخلا ناطخ
 رعشألا ونب مهنوطب نمو :نالهك باسنأ ٤٨٦

 عيبسلا ونبو ؤ ليكن ونبو دشاح ونبو
 . مهريغو

 نمو(دزألا وخأ) ثوغلا نب ورمع باسنأ ..٥

 مالسإلا يف مهمالعأ نمو - ةليجب مهنوطب
 ريشب هدلوو - يلجبلا هللا دبع نب ريرج

 معثخ :ثوغلا نب ورمع نمو ت ٩ ٠ ٠
 .ثوغلا نب دزألا باسنأ ٥٤

 لوسرلا ثيداحأ نم مهيف درو امو دزألا لئاضف 0٤

 . الال
 ٤ ٥١ دزالا نب ورمع دالوأ - ص دزألا دالوأ -دزألا بسنل _

نب هللا دبع دالوأ دزألا نب ونملا دالوأ



٥٢١ 

٥٢٥ 

٥٠٩ 

٥٢٣١ 

٥٢٣٢ 

٥٣٢٣ 

٥٢٣٥ 

٠31 

٥٤٢ 

٥٤٤ 

٥0 ٠ 

٥٢٣ 

٤ ٥ 

 دزألا نب نزام - دزأل ا نب بويهأل ا دزألا

 نزام نب ةبلعث نزام نب ورمع -

 نم) ( ءايسلا ءام) رماع نب ( ايقيزم) ورمع بسن
 ةنفج ونبو ف ةعازخ مهنمو هدلوو (دزألا

 (ةنساسفغلا)

 - رمش يبأ نب ثراحلا - جرعألا ثراحلا :ةنساسغلا كولم نم

 . مالسإلا نع هدادترا ةصقو مألا نب ةلبج

 دلاخ نم هراوح - ورمع نب حيسملا دبع :ةنساسفلا ءايلع نم
 . ديلولا نب

 . برثي كلم ىدوهيلا نويطقلا

 . مهباسنأو جرزخلاو سوألا ين

 مهغرطبو سوألا :آلوأ

 . سوألا نم رفظ ينب ءارعش نم ميطخلا نب سيق

 .جرزخلا نب ثراحلا دالوأ

 .ذاعم نب دعس طهر لهشألا دبعونب

 .. ةظيرق ينب دوي يف ذاعم نب دعس مكح

 .سوألا نب كلام نب فوع دلوو - لهشألا دبع نب بعك دلو
 . سوألا نب كلام نب ةرم

 . سرألا نب كلام نب مشج

 نب فوعو - جرزخلا نب مشج مهنمو : جرزخلا باسنأ : ًايناث
 - جرزخلا نب ثراحلاو - جرزخلا

ورمعو
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 ركذو -ملسو هبلع هللا لص لوسرلارعاش تباث نب ناسح

 5 مالسإلا نع عافدلاو نيكرشملا ءاحه ف هرعش

 ءاغنملا ءارعشلا نم ٠ سنأ أ نب هبمرص

 . نيدحرلا

 .( ايقيزم) ورمع نب ةعازخ باسنأ

 يف لدب نم لوأ يحل نب ورمع هنباو - ةعازخ نب (يحلا ةعيبر
 . ةكم لا مانصألا لخدأو ميهاربإ نيد

 . هدلوو يجل ورمع نس تبك

 . بالك نب ىصق لا ةكم ةماعزو ةبعكلا ةنادس تلقتنا فك

 حتف ف ابس ناك ام ةنانك نب ركب ىنبو ةعازخ نبب لاتقلا ركذ

 .ةكم

 .حتفلا دعب ةعازخ ةكم ةمرح ةحابإ نع ليق ام

 . ةرجملا لنع ًافيض لوسرلا اهيلع لزن ىتلا لدعم مأ

 هنع هللا ىمر ناثع لع نيرئاثلا نم قمحلا نب ورمع ركذ

 . ةيمأ ينب لعو

 .ةعازخ ءارعش نم

 . نيسحلا مدب نيبلاطملا نيباوتلا سيئر درص نب نايلسركذ
 . يحل نب ورمع نب حيلم بسن
 . (ةعازخ نم) يدع نب ىرابو ،ةثراح نب يدع بسن

 .ةعازخ نم ةثراح نب ىصفأ بسن

 .ةزع رك رعاشلا ركذ

 هن وطب نمو( ايقيزم) ورمع نب نارمع تسن

 . ةبلاهملا مهنمو كتعلاو ُ دسألا

ح
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 . تاحوتفلا ف اهرودو بلهلا هنباو ةرمص يأ ركذ

 نب بعك يضاقلا مهنمو اهريصم دعب ةرصبلا دزألا لوخد

 ةيادب - سراف تاحوتف ي نيينامعلا رودو - راوس

 . هنأش ولعو بلهلا رمأ
 . هدلوو بلهل | تس

 . ةقرازألا جراوخلا برحو بلهلا

 . مهنيب فالخلا عقو ىتح ةقرازألاب بلهملا ركم

 .هئانبألو هل ءارعشلا حدمو ناسارخ ةرمإ بلهلا ةيلوت

 بلهلا لآل جاجحلا ديكو هيبأ ةافو دعب بلهملا نب ديزي يلوت

 .مهب عقوأ ىتح
 ةروث - كلملا دبع نب ناميلس ةفالخ يل ةبلاهملل ذوفنلا ةدوع

 ديزي ةفالخ يف ةيمأ ينب ىلع هتوخأو بلهلا ديزي
 . . . كلملا دبع نبا

 . مهتروث لشف دعب ةبلاهملاب ليكنتلا

 . مف ءارعشلا ءاثرو - ةبلاهملا باصأ ام ىلع فلؤملا نزح

 . سابعلا ينب ةلود تماق ىتح ناع لا مهنم نيرافلا ءوجل

 نب كلام مهنمو هدلو راشتناو دزألا نب رصن

 كلام نب ناعديمو - رصن

 . ًارش طبأت هلاخو لهاج لارعاشلا ىرفنشلا ركذ

 . كلام نب بسارو ، ناعديم نبرم بسن

. تبك نب نجحا تبسن
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 .(بعك نب هللا دبع نب) دماغ ءانأ

 . بعك نب كلام ءانبأ

 . بعك نب نارهز سن

 دحأ مهددعو : هدلوو يدزألا مهف نب كلام

 .ادلو رشع

 . مرعلا ليسو برأم يتنج ةصقو نميلا يف دزألا نطوم
 . اهار ىلا ايؤرلاو برأم لهأ ديسرماع نب ) ايقيزم) ورمع

 .دسلا ترمد اهنإ ليق ىتلا ذبانلاو ناذرجلا

 6 برأم نع ليحرلاو هتاكلتغ عيبل رماع نب ورمع لاتحا

 . هعم دزألا نم تاعامجو مهف نب كلام ليحرو

 ىتح دالبلا ربع هموق ةرجه رارمتساو رماع نب ورمع ةافو

> 

 .اهنم مهرج درطو ةكم للع دزألا ءاليتسا

 ماشلاو ناع لا اهنع دزألا نم ريثك ليحرو ةكمب ىمحلا عوقو

 . برثيو

 . ةبعكلا رمأ اهيلوتو ةكمب ةعازخ ءاقب

 . بالك نب يصق ىلا مارحلا تيبلا ةنادس لاقتنا

 .دالبلا يف مهقرفتو دزألا ةربسم لا ةدوع

 . م قح نم ركذو _- دزألا نم ناع لزن نم لوأ

 «نوزم»ا ةيسرافلاب ميدقلا اهمساو ، ناع ةيمست ببس

 . مهف نب كلام دالوأ

 . ۔نامركو سراف لا رجاهو أطخ هابأ لتقي .الام نب ةميلس

. مهيلعأريمأ هبيصنتو ملاظلا مهكلم نم نامرك لمأ ةميلس ذاقنإ
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 . كلام نب ةميلس دلو ركذ

 .هدلوو كلام نب شربألا ةميذج

 .رفكلا ىف لثملا هب برضي يذلا كلام نب رامح

 القعو ةريس هتوخإ نسحأ وهو : هدلوو كلام نب ةأنه

 دربلاو دجأ نب ليلخلا مهالعأ نمو - هدلوو كلام نب ديهارف

 . ىوحنلا

 . هدلوو كلام نب ورمع

 ورمع نب ليفطلا مهمالعأ نمو : هدلوو كلام نب ثراحلا

 . ىسودلا

 . هدلوو كلام نب نعم

 .هدلوو كلام نب ىون

 .هدلوو كلام نب ةبلعثو - هدلوو كلام نب بابش

 ىلا اوبهذ نيذلا دفولا مهو : مهف نب كلام ينب فارشأ نم

 كسمت نودكؤي هنع هللا ىضر قيدصلا ركب يأ

 ` .مالسإلاب نايع لمأ
 نب رصن مهنوطب نمو ، مهف نب كلام ةوخإ باسنأ

 سمش نب ةلوعمو - نارهز
 ةربه نب سيف .7 لع 7 يمخلل ا ةمام نب ورمع ثدح

 ىدارللا

 .ةوبنلا يعدم ىبنعلا دوسألل هلتقو يدارملا ةرببه نب سيق

 . سرافو ماشلا تاحوتف ي ةرببه نب سيق كارتشا

 . ىمالسالا رصعلا ىف نايع
 نب ثراحلا ينبو سود نيب ةروضح موي

.فيرطنلا





 م ٠ ٤ ١ / ٠٠٥ ٢ ع ١ لي ال ١ مقر

 ىدل ةظوفحم عبطلا قوقح

 ةفاقثلاو ثارتلا ةرازو

 طقسم ٢٣ ١ ن يديربلا زمرلا . ٦٦٨.

 نامُع ةنطلس
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