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 فئصملا

 يف يفوتو  عبارلا نرقلا طساوأ يف دلو ,يزارلا يمقلا ىلع نب دمحأ نب رفعج دّمحوبأ

 . هخياشم ةقبط نم رهظي امك سماخلا نرقلا نم لّوألا فصنلا

 مقب ًاباتك نيرشعو نيتئم فّنص : تسرهفلا يف (444- ...) يسلبارطلا يكجاركلا لاق

 . 77 ص ةيقاولا عوردلا ىف (114 )...  سوواط نبا هلقن ام بسح كلذو .يرلاو

 . هلاجر يف 0٠[( - ...) يشاجنلا هل ضّرعتي مو

 يمقلا دمحأ نب ىلع نب رفعج :114 هلاجر يف )...  1١( ىسوطلا خيشلا لاقو

 .تافّنصملا بحاص .دّمحم ابأ ٌقكي يزارلا نباب فورعملا

 رفعج :امهيف هنأ خيشلا لاجر نم نيتخسن نع ًالقنا// ص يرئاحلل لاقملا ىهتنم.يفو

 لصح يناثلاو ,ريخأتو ميدقت هيف لصح لّوألاف ,للخ نيلقنلا الك يفو يلع نب دّمحت نب
 . دمحأب دّيحم فيحصت هيف

 دمحأ نب رفعج اذهو :؟!7" ص ةيقاولا عوردلا يف (114 - ...) سوواط نبا دّيسلا لاقو

 .نايعألا نم نأشلا ميظع يمقلا

 دّمحت وبأ : يسوطلا مالك لقن دعب ١7:14 هلاجر يف -/7١17( ...) يلح ا دوواد نبا لاقو
 م



 رشبلا ريخ ىلع يف رثألا رداون 3

 ةيلاخ ةدوجوملا خيشلا لاجر خسن ّنأ الإ  يسوطلا خيشلا نم قينوتلا ّنأ همالك رهاظو
 . هنم

 يف (114 - ...) سوواط نبا دّيسلا لثم هنع رّخأت نّم عمج دنع هبتك ضعب تناك دقو

 - ...) يناثلا ديهشلاو ,نيودتلا يف (177 )...  يعفارلاو ,ةيقاولا عوردلاو لابقإلا باتك

 . ...و ,راحبلا يف )...  1١١١١( ىسلجملاو , نانجلا ضور يف 0

 .نيدلا بجتنم نيعبرأو 6# يركسعلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا دانسإ يف ًاضيأ همسا ءاجو
 ليبنلا خيشلا :فّلْؤملا بتك ركذ دنع 77و 51و ١ / ١9 راحبلا يف ذ.يسلجملا لاقو

 لاجرلا بتك يف روكذم ريغ اهفّلؤمو , هيلع هللا ةمحر يمقلا ىلع نب دمحأ نب رفعج دّمحت وبأ
 .هريغو يمقلا ساّبع خيشلا هركذ اذه وحنو .ءامدقلا نم هّنكل

 . يقاليرالا "مث يمقلا هيقفلا دمحأ نب يلع نب رفعج دّمح وبأ همسا نم ةبيرقلا يماسألا نمو

 ديحوتلا يف امك ةقدص نب يلع نب دّمحم نب نسحو ديعس يبأ لضف نب نادبع نع ىور

 رابخألا يناعمو ء.109و 1794 / ١ اضرلا رابخأ نويعو «.١48و 17١5و /88 ص قودصلل

1 

 هجوو :فلؤملا نيبو اذه نيب اوطلخف :نيرّخأتملا نم ةّدع ىلع رمألا هبتشا دقو

 مساب قارتفالا هجوو ,هيقفلاب هفصوو مق ىلإ ةبسنلاو ةينكلاو مسالا يف امهنيب كارتشالا

 ذيمالت نم فّنصملاف ءدانسإإلا ةقبطو , يلع نب دمحأ فّنصملا دلاوو , دمحأ نب ىلع وهف بألا

 وه اإو يقاليوالاب فصوي مل فّئصملاو ,يقالبإ اذهف :ةبسنلاو . هخياشم نم اذهو ,قودصلا
 . يزارلا : هل ليقف يرلا نكس يف

 يتسيرودلا دّمحم نب رفعج نع يدنوارلا هللا لضف نع 3١: / 01 راونألا راحب يفو

 نب يلع نع يمقلا يسنوملا ىلع نب دمحأ نب رفعج دّمحم يبأ نع (5/!4 -78) يزارلا

 .زورون ديع لضف يف ًاثيدح ركذو ...لالب

 .هتقبط يفو هّيدلب وهف فّئصملا نكي مل نإ اذهو



 0 ققحملا ةمدقم

 هبتك

 مومأملاو ماماللا بدأ.١

 .1941/ :7857 / ١ ةعيرذلا رظناو .4114 / ١ يناثلا ديهشلل نانجلا ضور يف هركذ عقو

 ةّنجلا لوخد نم ةعناملا لامعألا ."

 ةبتكملا يف اهنم خسن ةّدع دجوتو .رثألا رداون يف ىتأيس ام ظحالف ,هبتك رئاس عم عبط
 ةّيشعرملاو .478و 781١/و 7817١/و ١71/9 ةنس تبتك تاعومح نمض دهشمب ةّيوضرلا

 11/8٠. ةنس تبتكا470 مقرب ةعومجم نمض

 ثيداحألا عماج .'"

 مساالو فّلْؤملا فرعي م هنأ الإ راحبلا يف هثيداحأ هنم لقنف 4 يىسلجملا دنع ناك اذهو

 لصأو :اذكه هيوباب نب ىلعل ةرصبتلاو ةمامإلا بيقعا/ / ١ راحبلا يف هركذ اًمِإو باتكلا
 وراه هفلاتاهنا قئادقلا نقع ةزمريظر وب هل ىووسا عل [ءام نقلا قينو روش قنا هلو رقع

 . يربكعلتلا ىسوم نب

 ىف تءاج باتكلا اذه ثيداحأو ,فّنصملا خياشم نم وه ىسوم نب نوراه : لوقأ

 نم هريغو ءاملعلا ضاير بحاص برغتسا كلذل ,ةرصبتلاو ةمامإالا ىلإ ةبوسنم راحبلا

 ,نيباتكلا نيب راحبلا ىف طلخلا عوقول كلذو . هيوباب نب يىلعل ةرصصبتلاو ةمامإالا باتك ةبسن

 اناك نيباتكلا نأ راحبلا ىف طلخملا ببسو : ةهبشلا هذه لاجم الف اههنم ًالك عبط ثيح مويلاو

 باتك هبيقع”مث ,هيوباب نب ىلعل ةريصبتلاو ةمامإلا باتك دّلجلا لّوأ يف ناكو .دحاو دّلحب يف
 الو همسا فرعي نأ راحبلا فّلْؤم نكمتي ملف هضعب هلّوأ نم طقس هنأ الإ ثيداحألا عماج

 . مدقت امب كلذ ىلع هن هنأ الإ هفّلؤم

 ىلإ اهادحإ دوعت تاعومجم نمض دهشمب ةّيوضرلا ةبتكملا يف اهنم خسن ةدع دجوتو
 ,1غ7/ ةنس ىلإ ىرخأو .هبتك ةعومجم ىلوألا ةعبطلا يف داتعالا ناك اهيلعو ,17717/4 ةنس

 ةنس تبتك ١4174, مقرب مقب ةيضيفلا ةسردم ةبتكم ىف ةخسنو ١741., ةنس ىلإ ةثلاثو



 رشبلا ريخ يلع يف رثألا رداون 1

 تّيملا نفد .ع

 .نمؤملا ربق نلخدي ىتلا روصلا نسحأ باب تاياغلا باتك ىف هيلع فّئصملا لاحأ

 لع ىبنلا دهز .6

 لئاسلا حالفو 7374و 7717و 77١ ص ةيقاولا عوردلا يف سوواط نبا دّيسلا هنع ىور

 نباو , فلؤملا ىّمسي نأ نود 1١8 حال ص راونألا ةاكشم يف يسربطلا ىورو 5

 ئىبملاب يمس امبرو 401/175 راحبلا يف ىسلجملاو ,؟77 يعادلا ةدعو ٠" نيصحتلا يف دهف

 . يعادلا ةّدع يف اك يي ىبنلا دهز نع

 سورعلا ١".

 .راحبلا رداصم نم وهو ءرثألا رداون يف هانركذ ام ظحالف ء هبتك رئاس ىلإ ًاّمضنم عبط
 عم ةحفص ١74 يف يلالجلا ىنيسحلا داوج دّمحم دّيسلا قيقحتب ًالقتسم عبطو

 ١574 ماع مقب راتخلا ةعضب ةسّسؤم تاروشنم نم ءاهسرهفو اهتامدقمو اهتاكردتسم

 ٠5٠١ مقرب ةّيوضرلا ةبتكملا ةخسن ىلعو باتكلل ةيناثلاو ىلوألا ةعبطلا ىلع داّعالاب
 ماع تبتكا/٠40 مقرب ةثلاثو ء.17417 ماع تبتك 770 مقرب ىرخأو ,897 ماع ةبوتكملا

 ىلإ اهخيراوت دوعت تاعومجم نمض ةّيوضرلا ةبتكملا ىف هنم خسن ةدع دجوتو , "7

 ١6179 مقرب مقب ةّيضيفلا ةبتكم ىفو ,4415و 9558و ١؟817و ١7 غا/و "غو 4

 . 36 خيراتب

 تاياغلا ..

 يف تاعومحب نمض ةّدع خسن اهنم دجوتو ءرثألا رداون يف هانركذ ام عجارف ,كل ذك عبط

 ةّيشعرملا ىفو .478و ١؟4817و 787١و ١179 ةنس ىلإ اهخيراوت دوعت ةّيوضرلا ةبتكملا

 .ةعومجم نمض ١7/0 خيراتب 1876 مقرب

 رفعج لئاضف .6

 نعو 7 ١١ / 11٠١: لاّبعلا زنك يف قّتملا هعبتو ,هعماج يف يطويسلا هنع ىور

 درو ام ىلع ًاداتعا اههملإ هبسنف طقف هروح مدل يطويبسلا لعلو , نيودتلا يف يعفارلا



 قحبة ١

 .نيودتلا يف

 ًاثيدح لقنو 64 / ؟ ينيوزقلا ىسوم نب دّمحم ةمجرت يف نيودتلا يف يعفارلا هركذو
 .لاّبعلا زنك يف هّصن روكذملا وهو .ًادنسم هنم ًادحاو

 تاللسلسملا .4

 وة حست ام دجو# رتألا نواوت قى :ةانرك ذ ام عجارفا هتك تاس نإ اة عبط
 ,314و ١1/9 و١721 ١7817 ةنس تبتك تاعومجم نمض ةّيوضرلا ةبتكملا ىف دهشم

 هنع لقنو 1178٠0, ةنس تبتك ةعومجم نمض 18106 مقرب ةّيشعرملا ةبتكملا ىف ةخسنو

 .راحبلا يف يسلجما

 رثألا رداون . ٠

 رباج نع «ريخ» ظفلب ©[ ىلع ةّيلضفأ يف درو ام يف ًائيدح 8 ىلع يوتحي وهو
 يتلا رداصملا ةقاك تلعج ول ثيحب ,ةّمج ديناسأب ناملسو عفار يبأو ةشئاعو ةفيذحو
 اذه امو .باتكلا حجرل ىرخأ يف باتكلا عضوو نازيم ةّفك يف ًائيش عوضوملا لوح تركذ

 انتاف يذلا ّنأو . ظاّفحلا رابك نم ناك هنأو ,ةّيئاورلا فّلْؤملا ةردقم ىلع حضاو ليلدك الإ

 .انليشو ا رثكأ تيداحألاو رداضملا قم

 فين نم هيودرم نبا ىور دقو :سوواط نبا دّيسلا لاق ١5 ةّيمطافلا ةلاقملا ءانب يفو

 ناك يذلا هيودرم نبال ثيدحلا نم ددعلا اذهو ,رشبلا ريخ ًاّيلع ّنأ ًاقيرط نيعبرأو

 .باتكلا يف فّلؤملا هركذ امم برقي فّلؤملل ًارصاعم

 «رفاك الإ هيف كشي ال رشبلا ريخ كاذ» رباج لوق يفو :9 / ١ ديفملل داشرإلا يفو

 تءاج ةياور يف رباج كلذ دنسأ دقو ,لامكلا تافصل هعمج نم هانمّدق ام يف ةحضاو ةّجح

 . لقنلا لهأ دنع ةفورعم ةلصّنم ديناسأب

 : يولعلا ةزمح نب نسحلا لاقو :117/ ١ بلاطيبأ لآ بقانم يفو

 رشبلا ريخ هّنأب ربخلا يف انيلإ ءاج



 رشبلا ريخ ىلع يف رثألا رداون /

 لثم ءاج دق : هباوج يف لوقنف ءرفكلا يواسي ال ءابإالا وأ كشلا ّنأب ضعب شقان امترو
 ,ملعلا دعب لصاحلا وه ءايإلا وأ كشلا اذهو ,ثيداحألاو ةّينآرقلا تايآلا يف ريبعتلا اذه

 وأ ينارقلا سرهفملا مجعملا ف «بيرا»و «كش»و «ىبأ» ةدام رظناف . رفكلا ىلع لدي وهو

 اوملع نيذلا يف لب ؛ًائيش ّقحلا نم نوملعي ال نيذلا لاّهجلا ىلع سيل مالكلاف .يئاورلا
 ىلع قبطني ال رفكلاو ناميإلا كلذكو , ةّيبصع وأ ًادسح وأ ًايغب ّقحلل ميلستلا اوضفر مهّنكل

 . ةفرعملاو ملعلا دعب الإ ناسنإلا

 ىلع زيكرتلا يف ببسلا نأ رهاظلاو .ًافوقومو ًاعوفرم رباج ةياور بابلا اذه يف ةدمعلاو
 لاثمأ نم ناك اف «ربانملا ىلع هنعلو 8# ىلع صاقتنا نم نوملاظلاو ةّيمأ ونب هّنس ام وه كلذ

 الإ رشبلا ريخ هنأ ىف كشي ام هّنأو ,ٌّقحلا نايب يف مزعو مزحب اوفقو نأ الإ ةّيطعو رباج

 نع اّمأو .دارفأ ةّنس رباج نع ثيدحلا نم انيلإ لصو ام بسح هتاورف ءرفاك وأ قفانم

 . نيرشعلا نم برقيف ةّيطع

 . فئاوطلا فلتخم نمو ًاثيدحو ًايدق اا يلع ليضفت يف ةريثك بتكو لئاسر تبتك دقو
 ةنس اتبتك , هبتك ةعومجب يف اضرلا مامإلا ةبتكم يف اهنم ,ناتخسنف باتكلا خسن اّمأو

 .١؟ا/ةو عا/

 8٠. 01" مقرلا رظناو , فّنصملا بتك ةعومجم ىلوألا ةعبطلا تلصح ةيناثلا ىلعو

 رخآ نم رخآلا ةصقان ٠١67 ةنس تبتك 0 مقرب مقب ةّيشعرملا ةبتكملا يف ةثلاثو

 ةخسن يهو .ةعومجملا نم يناثلا مسقلا يف باتكلا عقو ةعومجم نمض ىهو .«1 كيدحلا

 .«ش»ب اهل انزمرو , ةدّيج

 ١1 يف عقتو 8 / 9 يئوخ ةعومجم نمض يمالسإلا ىروشلا سلحب ةبتكم يف ةعبارو

 اهتعجار دقو .ةلماك اًهنأ ريغ ىشعرملا دّيسلا ةبتكم ةخسنل ةهباشم يهو .ةحفص

 وه ساوقألا نيب امو .«ج» ب اهل انزمرو ءاذه انلمعل ًاروحم يشعرملا ةخسن عم اهانلعجو
 . ىرخأ خسن نم

 يف ١87١ ةنس مقب ماصتعالا راد يف يلالجلا داوج دّمحم دّيسلا قيقحتب ًالقتسم عبطو



 4 ققحملا ةمدقم

 فيس ىععرلا ةنكم ةغخس لغو: باتكلل لوالا ةعطلا نهد انعالاب ةعتفت ا

 . ةيوضرلا ةبتكملل "7

 يبأ خيشلا ميدقتب ثيداحألا عماج ناونعب ةدوجوملا هبتك رئاس ىلإ ًاّمضنم هلبق عبطو
 . ق ١9 ةنس نارهط ىف ىنارعشلا نسحلا

 تاروشنم نم اضرلا دهشمب ةّيمالسإالا ثوحبلا عمجم ىف 87 ةنس ًاّمضنم ًاضيأ عبطو

 . يروباشينلا ىنيسحلا دمحم دّيسلا قيقحتب ةحفص يف  ةّيوضرلا ةبتعلا

 ىتلا ظافلألا نيع هيف تدرو ثيداحأ نم فلؤملا هتاف ام انكردتسا اذه انقيقحت ىف نحنو

 ركذ عم ثيدحلا ةاورل ًاعماج ًاسرهف باتكلا ةمتاخ يف انبتر مث ءاههباش ام وأ فّنصملا اهركذ

 . ةدئافلل ًاميمتتو .مركلا عجارملل ًاليهست ءاهيف تدرو يتلا رداصملاو مهظافلأ صوصن

 بوُيأ نب ميهاربإ نب دمحأ ١

 .رثألا رداون نم 01“ ثيدحلا يف ىباعجلا نع ىور

 ليعامسإ نب دمحأ .؟

 .ثيداحألا عماج نم 7 ثيدحلا يف سيردإ نب دمحأ نع ىور

 .رثألا رداون نم ١0و 5٠ مقرلا يف يباعجلا نع ىور

 ىلع نب دمحأ .:

 عماج نم 9١و ١١و ١ ثيدحلا يف امك ىمقلا ديلو نب دمحأ نب نسح نب دّمحم نع ىور

 . قأيس ام ضعب عم دحّتم هّلعلو .ثيداحألا

 ىديزلا ؟اندعلا ىلع نب دمحأ .5

 . تالسلسملا نم ١ ثيدحلا يف يديزلا لاّقبلا قاحسإ نب زيزعلادبع نع ىور



 رشبلا ريخ ىلع يف رثألا رداون 0

 لالب نب ىلع نب دمحأ 1

 يف فّدصملا نع ٠١ نيصحتلا يف دهف نبا لقن يف اك نادمح نب نامحرلادبع نع ىور
 . 2 ىبلا دهز نع ئبنملا باتك

 راّجنلا نيسح وبأ دّمحم نب ىلع نب دمحأ .

 دحّتم هّلعلو ,ةمجرت هل دجأ ملو , يباعجلا نع ىور ءرثألا رداون نم "وا" مقرلا يف اك

 . مدقت ام ضعب عم

 نارمع نب دمحأ .6

 رفعج نب هللادبع نع ىور نيدلا بجتنم نيعبرأ ةّتاخ نم ةعبارلا ةياكحلا يف اك

 . يوحنلا

 (" 9486 )...  نيسح وبأ سراف نب دمحأ 9

 . تالسلسملا نم ١١ ثيدحلا يف يناحيرلا نوراه نب دّمحم نع ىور

 ميهاربإ نب نسحلا نب دّمح نب دمحأ ٠

 قادتنا وع يوروبا رار ىجاكواف قرا ناك
 ساّبع نب دّيح نب دمحأ ١

 .رداونلا نم ٠١ ثيدحلا ىف ىباعجلا نع ىور

 ا بعافلا وترولا هاتعورم ليغا سارا

 . تالسلسملا نم ١17 ثيدحلا يف يناربطلا نع ىور

 يولعلا دمحم وبأ ةزمح نب نسح .

 يشاجنلا هل مجرت يذلا هّلعلو ءرداونلا نم ه1و ١٠ ثيدحلا يف ةدقع نبا نع ىور

 انخويش هيقلو دادغب مدق ءاهئاهقفو ةفئاطلا هذه ءالجأ نم ناك يربطلا دّمح وبأ : هنع لاقو

 : هتسرهفو خيشلا لاجر ىف هوحنو ."0/8 ةنس تاموا" 1 هن

 ىلإ هقيرط يف مساقلا يبأ نب دّمحم نب يلع نع ١4 ح ثيداحألا عماج يف هنع ىورو



 ١١ ققحملا ةمدقم

 .دانسالا برق

 يدسألا دمحأ نب نيسح .4

 .يربطلا ىلع نب فسوي نع ثيداحألا عماج نم 1 ثيدحلا يف ىور

 31 ثيدحلا يف يخلبلا دّمحم نب نامحر لادبع نع ةبسن نود دمحأ نب نيسحلا نع ىورو

 .تالسلسملا نم

 قاّرولا رفعج نب نيسح .06

 ىسيع نب دّمحمو دمحأ نب دّمحم نع تالسلسملا نم غو ؟ ثيدحلا ىف هنع ىور

 . يسوسرطلا

 ثدحلا هيقفلا رفعج نب ىلع نب نيسح ١1.

 .رثألا رداون نمال1و 0و5 ثيدحلا يف يباعجلاو يهاربإ نب دمحأ نع ىور

 هللادبع وبأ يعازخلا ديعس نب دّمحم نب نيسح .

 عضاوم يف زاّرخلا هنع ىورو ءرثألا رداون نم/غو 05 ثيدحلا يف ةدقع نبا نع ىور

 .رثألا ةيافك نم

 (298- ...) يدادغبلا يضاقلا ئضلا هللادبع زدنا تور اهب قاع 4

 .بيطخلاو ىهذلا بتك ىف مجرتمو ,رداونلا نم ١0 ثيدحلا ف ىباعجلا نع ىور

 يرفعجلا ةرامع وبأ نيسح نب ةزمح .5

 .رثألا رداون نم هييلاتو ؛١ ثيدحلا يف يباعجلا نع ىور

 يجابي.دلا دمحأ نب لهس ٠.

 ثعشألا نبا نع ثيداحألا عماج نم ١و11و77؟918وا/و ١ ثيدحلا يف هنع ىور

 .تاّيرفعجلا بحاص

 ١". رصن وبأ ينادمهلا بيعش نب يلع نب بيعش )...  94١*(

 خيرات يف مجرتم ءرثألا رداون نم 14و 54 ثيدحلا يف ليعامسإ نب هللادبع نع ىور



 رشبلا ريخ ىلع يف رثألا رداون ١

 نم : هنع لاقو ٠٠١ ؟ / 3 يكبسلا تاقبطو ,9 ىدابعلا تاقبطو 7٠١ /77١, ناجرج

 ًاقودص ةقث ناك :هيوريش لاق ءءاضقلا يلو ,يعفاشلا باحصأ ءامدق نم ناذمه لهأ

 .هلكح ىف ًاّيضرم

 دمحم نب رفعج نب زيزعلادبع ."؟١

 ,تاّيرفعجلا باتك ىلصوملا سنوي نب زيزعلادبع نع ؟١ ح ثيداحألا عماج يف ىور
 وهو ءاهريغو ةياهنلا ةياغو مالسإلا خيراتو مالعألا ريس يف مجرتملا هنأ رهاظلاو

 )1٠0-4١1١(. يدادغبلا يبسرافلا مساقلا وبأ

 قلطلا ميهاربإ نب هللادبع ."1

 .تالسلسملا نم ١ ثيدحلا ليذ يناجرجلا يدع نبا نع ىور

 (791 )...  ينيوزقلا يضاقلا دّمحم وبأ دمحأ نب دّمحت نب هللادبع ."4

 داشرإالا يف مجرتم نيزر نب ىلع نب ليعامسإ نع تالسلسملا نم ه ثيدحلا ىف ىور

 رن مل ... هيقف ظفاح :ليلخلا لاق ,ةعرز يبأ نباب فرعيو يفاولاو مالسإلا خيراتو ىليلخلل

 .هنم عمجأ

 يرصبلا ديبع نب دامح نب ىلع .0

 نب زيزعلادبع نع تالسلسملا نم رشاعلا ثيدحلاو ءرداونلا نم ١١ ثيدحلا ىف ىور

 . يشاجنلا لاجر نم زيزعلادبع ةمجرت يف يدارطتسا ركذ هل ,ىيحي

 رشفملا هللادبع نب ىلع ."1

 .يلاتلا ظحالو .رثألا رداون نم 18 ثيدحلا يف ىيحي نب زيزعلادبع نع ىور

 .ركذملا يراوسألا دمحأ نب هللادبع نب ىلع ."

 . يزجسلا دّمحم نب دمحأ نع تالسلسملا نم ٠١ ثيدحلا يف ىور

 ديبع نب ىلع

 عم نادحّتمو ,فلاسلا عم دحّتم هّلعلو ءرداونلا نم ١ ثيدحلا ىف زيزعلادبع نع ىور



 يولعلا نسح وبأ دّمحت نب ىلع 4

 . يباعجلا نع رثألا رداون نم 19 ثيدحلا يف ىور
 داشمح نب دمحم نب يلع ٠"

 . تالسلسملا نم ١7 ثيدحلا يف يدادغبلا بيبح نب دمحأ نع ىور

 ديعس نب دمحم نب ىلع ١".

 . يىباعجلا نع رداونلا نم غ8 ثيدحلا يف ىور

 يورهلا يماطسبلا ريكب نب نسح نب يلع نب دمحم نب يلع ."؟

 .يورهلا بوقعي نب دّمح نع رثألا رداون نم 4١و 7١و ” ثيدحلا يف هنع ىور

 يمقلا ىلع نب دّمحم نب ىلع ."

 .رداونلا نم ١4 ثيدحلا يف ةدقع نبا نع ىور

 مساق وبأ يولعلا يساّبعلا يلع نب دّمحم نب يلع ."4

 نم "7و 7 ثيدحلا ىفو ءرثألا رداون نم 77 ثيدحلا يف ناديز نب هللادبع نع ىور

 . ينانسلا دمحأ نب دّمحو رفعج نب دايز نب دمحأ نع ىور تالسلسملا

 مساقلا يأ نع يرئاضغلا نيسح نع يسوطلا ىور ٠١44 يسوطلا ىلامأ يفو

 دّمحت نب دمحأ نب دّمحم نع 770 ةنس يساّبعلا يولعلا مساق نب يلع نب دّمحت نب يلع

 .وه هّلعلف ءبتكملا

 يزغلا ةموسم نب ىلع ."0

 .رثألا رداون نم ثيدحلا يف ةدقع نبا نع ىور

 )...  9٠"( يدادغبلا يناتكلا صفح وبأ دمحأ نب ميهاربإ نب رمع .”

 .هريغو دادغب خيرات يف مجرتم .رداونلا نم "7 ثيدحلا يف يباعجلا نع ىور

 لضف نب مساق نب يلع نب مساق ."/



 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون ١

 نب يلع نبا هّلعلو .تالسلسملا نم ١4 ثيدحلا يف يناذمهلا لضف نب لضف نع ىور

 يف ناذاش نبا ةرسأو , مظتنملا نم7417 تايفو يف مجرتملا يزارلا ناذاش نب لضف نب مساق

 .يرلاب ًانكاس ًاضيأ ناك فّئصملاو : ةّيعيشلا ةّيملعلا ةفورعملا رسألا نم يرلا

 يولعلا دّمحم وبأ ىلع نب مساق 8

 عماج نم 6١و ” ثيدحلا يفو .رثألا رداون نم ؛ ثيدحلا يف يباعجلا نع ىور
 .يفوكلا يدسألا هللادبع ىبأ نب دّمحم نع ىور ثيداحألا

 ىولعلا رفعج وبأ دمحأ نب دمحم 9

 . ناذاش نسح نب ىلع نع هنع فئصملل دهزلا باتك نع "1" ةيقاولا عوردلا يف

 ينيوزقلا دمحأ نب دمحم ٠..

 . ةعناملا لامعألا نم ١ ثيدحلا يف دّمحت نب دلاخ نع ىور

 ١ دمحأ وبأ ىناجرجلا فيرطغلا نيسح نب دمحأ نب دمحم )... -/1/17”(

 يناعمسلا باسنأ يف مجرتم ,يناتسجسلا نع رثألا رداون نمل١ ثيدحلا يف هنع ىور

 .بابح نب لضف نع ىور تالسلسملا نم "0 ثيدحلا ىفو ,هريغو

 مشاه ينب نم ليكولا رفعج نب دّمح .غ"

 نيسح نب دمحأ نب دّمحم نعو ءرثألا رداون نم ١8 ثيدحلا ىف يىباعجلا نع ىور

 . تالسلسملا نم 5و 5١ ثيدحلا يف يدادغبلا

 يولعلا دمحأ نب نسح نب دمحم . 7

 . يباعجلا نع رثألا رداون نم "4 ثيدحلا ىف ىور

 دّمحم نب دمحأ انثّدح يولعلا دمحأ نب نيسحلا نب دّمحم : تالسلسملا نم/ ثيدحلا يفو

 . امهداّحتا دعبي الو .ينيوزقلا ةمزر نب

 بوُييأ نب نيسح نب نسح نب دلّمح .؛غ

 نيدلا بجتنم نيعبرأ ةتاخ نم ىلوألا ةياكحلا يف ينامركلا ساّبع نب نسح نع ىور



 ١6 ققحملا ةمدقم

 . فّنصملا قيرط نم

 يرفوزبلا رفعج وبأ نايفس نب ىلع نب نيسح نب دّمحم . 4

 ةدقع نبا نع رثألا رداون نم 7 ثيدحلا يف ىور

 نب دّمحم نع نيسحلا نب دّمحم ينثّدح :لاق ثيداحألا عماج نم 18 ثيدحلا يفو

 .رئاصبلا بحاص رافصلا نع ديلولا نبا نسحلا

 ريشب نب دامح نب دمحم .غ1

 ةئم يف ناذاش نبا خياشم نم وهو .يباعجلا نع رثألا رداون نم ؛0 ثيدحلا ىف ىور

 ىلإ ةبسنلا باب نم انه نوكي نأ دعبي الف  ىتآلا نابهو نب دّمحم دج عم دحّتم همساو , ةبقنم
 . كلذ لثم يف فّنصملا بأد وه اىّدجلا

 يفريصلا نسح وبأ هللادبع نب بئاس نب دلّمحم .

 . دّمحم نب نسحلا وبأ : «ش» يفو .رثألا رداون نم ”8 ثيدحلا يف يباعجلا نع ىور

 جرف وبأ يفوكلا ديعس نب ىلع نب ديعس نب دّمحم 8

 . تالسلسملا نم 8 ثيدحلا يف ةدقع نبا نع ىور

 يفوكلا ينابيشلا لضفم وبأ مامه نب بلّطم نب هللاديبع نب دّمح نب هللادبع نب دّمحم .

 مال ...)

 نبا نع ىور .تالسلسملاو ثيداحألا عماجو رثألا رداون نم عضاوم يف هنع ىور

 نب يىلعو ينارعشلا نايفس يبأ نب هللاديبعو ىسيع نب باّهولا دبعو ىنسح ا رفعجو ةدقع

 نب دّمحمو يربطلا ريرج نب دّمحمو بتاكلا دمحأ نب لضفو ساّبع نب يىلعو راّفصلا دمحأ

 يواسلا حلاص نب دّمحو ينانشألا نيسح نب دّمحمو رهزأ نب نسح نب دّمحو زاّررلا رفعج

 . ثعشأ نب دّمحم نب دّمحمو ميهاربإ نب يلع نب دّمحو رهاط نب دّمحمو

 ٠ . يمقلا قودصلا رفعج وبأ نيسح نب ىلع نب دمحم )... - 8١”(

 .ىباعجلا نع 18و ةا/ ثيردحلا يف رداونلا يف هنع ىور



 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون 13

 باتع نع ىور .تالسلسملا نم 18و ١7و١7و 4١و او” ثيدحلا يف هنع ىورو

 نب لضفو رفعج نب دايز نب دمحأو ينيوزقلا ةمزر نب دّمحم نب دمحأو قنيمارولا دمحم نب

 . نيسح نب ىلع هيبأو يروباسينلا رّكذملا قاحسإ نب دّمحم

 مساق نب دمحم نع ١ ص يركسعلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا دانسإ يف ًاضيأو

 . يدابارتسألا

 يرصبلا ينامحلا دّمحم نب دّمحم ١.

 .رثألا رداون نم غ" ثيدحلا يف يباعجلا نع ىور

 يفوكلا رطم نب دمحم .؟

 مّدقتملا ينابيشلا لضفم وبأ هّلعلو ءرداونلا نم ٠١ ثيدحلا يف ساّبع نب ىلع نع ىور
 اننا

 يرصملا سيفن نب رفظم نب دمحم . 07

 .اضرلا ةفيحص ةقدص نبا نع ثيداحألا عماج نم 79و 8 ثيدحلا يف ىور

 ينيوزقلا بتاكلا جرف وبأ ىلع نب ىسوم نب دّمح . 0غ

 نيوزق خيرات يف ةمجرت هل ,يباعجلا نع رثألا رداون نم ١٠و ١9 ثيدحلا يف ىور

 هقّنو « ىيحب نب دّمحم نب دمحأ نع ىور فّنصملل رفعج لئاضف باتك نع ًالقن 4

 . هنم ءيش عامس يل قفّتي ملو هتيأر :لاقو يشاجنلا

 ناذع نب مثيه نب دمحم .0

 . يباعجلا نع رثألا رداون نم 79 ثيدحلا يف ىور

 يرصبلا ريشب نب دامح نب دّمح نب نابهو نب دمحم .1
 تالسلسملا نم لّوألا ثيدحلا يفو .رثألا رداون نم ؛1 ثيدحلا يف ىباعجلا نع ىور

 .هقّنوو يشاجنلا هل مجرت , يناوفصلا دمحأ نب دّمحم نع

 (4 17 ...) يربكعلا لهسس وبأ رمع نب دومحم .61



 .هريغو دادغب خيرات ىف مجرتم ,ىباعجلا نع رثألا رداون نم 71و 77 ثيدحلا يف ىور

 )...  5٠”( يضاقلا يناورهنلا جرف وبأ يركز نب افاعم

 . حلاصلا سيلجلا باتك بحاص وهو ءرداونلا نم/0 ثيدحلا يف ةدقع نبا نع ىور

 . ىش رداصم يف مجرتم
 (*80 )...  يربكعلتلا دّمحم وبأ ىسوم نب نوراه .9

 ًاهجو ناك:لاقو يشاجنلا هل مجرت ءرداونلا نم 04و ١ ثيدحلا يف ةدقع نبا نع ىور

 . يسوطلا لاجر يف هوحنو . هيلع نوأرقي سانلاو هراد يف رضحأ تنك ,ةقث انباحصأ يف

 نب دّمحم نع ىور .ثيداحألا عماج نم 78و 7١و 7١و 4 ثيدحلا يف هنع ىورو

 . تاّيرفعجلا باتك ءرمعم نب يلع نب دّمحمو ىسيع نب دّمحمو ىسوم

 نب دّمحمو قاقدلا ىلع نب رفعج نع ىور تالسلسملا نم "5و 8و7 ثيدحلا يفو

 . ىلع نب دّمحمو ينانشألا نيسح

 هنع ةاورلا

 ةياكحلا يف 8١ نيدلا بجتنمل نيعبرألا يف اك يوضرلا دمحأ نب ىسوم نب هللاديبع ١.

 .هنيعبرأ ةمتاخ نم ةعبارلا

 . قاقدلا رفعج نب دّمحم نب ىلع نب دمحم ."

 .9 ص اا يركسعلا ىلإ بوسنملا ريسفتلا باتك دنس يف ابك

 . يوحنلا دّمحم نب ىلع نب دمحم ."

 . نيدلا بجتنم نيعبرأ ةّتاخ نم لوألا ةياكحلا يف امك
 .ارخاو ال5 هن ةميملاو مرير اندرآ اهوخا اذه

 يدومحملا مظاك دّمح

 ١ 870 / نابعش /





 ولا ريدم هع لض لضاو ,هنيعتسأو هللا دمحأ

 كسمتلم ىلإ كتبجأف ءرشبلا ريخ اكاًايلع ّنأ ىور نم كل عمجأ نأ هللا" )كدّيأ تلأس

 . كلذل لهأ كنأل

 هللا اللا نجا محل هجيج احب أزل

 مقبلا ويصح يف رثألا رداون» باتك هتيمسو

 ن5 ور

 ١. هز يراصنألا مارح نب هللادبع نب رباج .

0 ١ 
 رمع نب مصاع هنع ىور

 . «ش» يف دري م رطسلا اذه

 . كمركأ :«ش»و «ج» :

 . يلعب : «ش»و «ج» .

 .وهو :«ج» .

 . مهنم :«ش»و «ج» يف اهدب :

 1 ايي ىنلا نع :اهدب «ج» يفو ء«ش» يف درت مل «امم» :

 فنصم يرلا ليزن يمقلا ىلع نب دمحأ نب رفعج دّمح وبأ هيقفلا خيشلا لاق» : خسنلا يف هدعب .

 . فلْؤملا نع باتكلا يوار ةفاضإ نم وهو ,«ىلاعت هللا همحر باتكلا اذه



 رشبلا ريخ ىلع يف رثألا رداون ُ

 ديعس نب دّمحم نب دمحأ ينثّدح :لاق . ةإ يربكعلتلا ىسوم نب نوراه دّمحت وبأ انثّدح

 نب نامحرلادبع ىنثدح :لاق ,يدنكلا ةبتع نب ديبع نب دمحم ىنثدح :لاق [ةدقع نبا]

 لاق :لاق , هللادبع نب رباج نع ءرمع نب مصاع نع ,شمعألا نع ,هيبأ نع ؛كيرش

 : لِيَع هللا لوسر

 . «رفك دقف هيف كش نم ءرشبلا ريخ ىلع»

 نب دّمحم ينثّدح :لاق ,يماطسبلا ريكب نب نسحلا نب ىلع نب دّمحم نب ىلع انثّدح

 نب دمحأ نع , ىيحي نب دمحأ ينثّدح :لاق  دلخم نب دمحأ ينثّدح :لاق ءقاحسإ نب بوقعي

 رباج نع ءرمع نب مصاع نع . شمعالا نع ,. ىشعالا صفح يبا نع , ىمزراوخلا دّمح

 . يىلاتلا يف اك شمعألا نع ىشعألا صفح وبأ هاورو

 : ًاضيأ رباج نع هاورو
 ١47 عيارشلا للعو ١71: ١7, قودصلا يىلاماو ,80 :7170 دشرتسملا :ريبزلاوبا-١

 يتأيسو :.317 :15 / ١ ىشكلا لاجرو «47515 :597 / 7 هيقفلا هريضحي ال نمو ١1٠١ باب

 ْ .01و 00 مقرب

 ١ ديفملا ىلامأو ,438 :77/7 / 5؟ قشمد خيرات :ماس-  / 7١دشرتسملاو ءا/ 778: 81,

 مقرب قايسو 6/4 تاقثلاو 616

 .7017 :107 / ؟ رابخألا حرش :رباج نع هدانسإب ةراع نب ثيرح نب نسح هاورو

 1/7 تاعوشوملا :تايقسوباد#

 .08 مقرب يتأيسو : ىليل بأ نب نامحر لادبع -
 هلثمو :4160 :717 / ١ يفوكلا بقانم :- «رشبلا ريخ» نود هضعبب  دعجلاىبأ نب ديبع - 0

 . قشمد خيراتو قرقفملاو قفتملا يف

 7-0٠. مقرب قأيسو , ةيطع-
 . نيعبرالا يف سراوفلا ىبأ نبا نع 15 باب 7١ نيقيلا :رقابلا دّمحم-

 بقانمو 473١., / 017 دادغب خيراتو ,.450 :77/7 / 5” قشمد خيرات :ردكنم نب دّمحم

 .«ريخ نم»: ٠١8١:54١7 / " ىفوكلا

 .707 /4٠7: / ؟ رابخألا حرش :رباج نع هدانسإب يزورملا ثيرح نب نيسح هاورو
 ثيدحلا ظفل ىف تفلتخا امك .هعفرو ثيدحلا فقو يف تفلتخا يتأيس امو ةفلاسلا رداصملاو

 . «رشبلا ريخ نم» :اهضعب يقف ًاضيأ



 6 يزارلا ىمقلا رفعج دمحم وبأ ظفاحلا

 : ةيَعهَللا لوسر لاق :لاق . هللادبع نب

 . «رفك دقف هيف كش نم .رشبلا ريخ ىلع»

١ : 5 5 
 أ انوع يفوعلا ةّيطع ىور اّممو

 : لاق ةّيطع نع , شمعألا نع . عيكو نع .ءالعلا نب دّمحم بيرك وبأ ينثّدح :لاق

 اذه نع انربخأ :انلقف هينيع ىلع هابجاح طقس دقو هللادبع نب رباج ىلع انلخد»

 .«رشبلا ريخ كاذ :لاقف هديب هيبجاح عفرف :لاق بلاط ىبأ نب ىلع ('!(ىنعأ) لجرلا

 .فلاسلا اذكهو «جا» و «ش» نم «هيف» ةظفلو .فلاسلا ثيدحلا ظنا

 .«رشبلا ريخ يىلع» : اي ىنلا نع للادبع نب رباج نع : «ج» ١.

 . ةخسن نع «ج» شماه نم .؟

 :ًاضيأ عيكو نع هاورو

 / 17 قشمد خيراتو ,نيدنسب ١ عمجلا ماهوأ حضوم : ىسبعلا هللادبع نب ميهاربإ- ١

 .«ريخ نم» :هيفو ٠١77:4٠١8 / ؟ ىفوكلا بقانمو ,«ريخ نم» :هيفو 1154

 079:55 دجأ لئاضف : لبنح نب دمحأ_؟

 .8/ :71/1/ دشرتسملا : ناقع نب ليهس

 . «ريخ نم» :هيفو 71١1١ :127/7 / 7 فّنصملا : ةبيش ىبأ نب هللادبع -

 [؟ قشمد خيراتو , «ريخ نم» :هيفو ١١57:0187 / ؟ ليزغتلا دهاوش : مشاه نب هللادبع 6

 . 0/1 ىقفلا نيزو .«ريخ نم» / :17٠6

 .«ريخ نم» 5٠١: ٠١1١ / ؟ يفوكلا بقانم :ةبيش ىبأ نب نافع-7

 .أ مقرب يتأيس امك ,فيرط نب دّمحتو ناّسغ وبأ ليعامسإ نب كلام_-8وا

 .1 ثيدحلا ليذ مهانركذ اك ةعامج شمعألا نع هاورو

 باو خب نب نباجوب ليلك نيردلبو ةيواعم ني ديربو:بلطت ني. قانأ اضيأ ةتلطغ نع فاووز

 دامح نب ملاسو رذدنم نب دايز دوراج وبأو ةدئاز يبأ نب اًيركزو فوع يبأ نب دوواد فاحج

 نب ورمعو ىسوم نب رمعو زيزعلادبع نب رمعو ىنهدلا رابع ةيواعم وبأو مهاربإ نب ديبعو

 نب دّمحمو ىليل ىبأ نب نامحرلا دبع نب دّمحمو ليعامسإ وبأ ءاّونلا ريثكو ةفيلخ نب رطفو سيق

 :ناح امك سيق نب ىسومو فيرط نب فرطمو يمزرعلا هللا ديبع



 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون "1

 , ظفاحلا رمع نب دّمح ينثّدح :لاق . كي يولعلا ىلع نب مساقلا دّمحموبأ فيرشلا انثّدح

 نع . يميتلا ىيحي يبأ نع , ةفيلخ نب مساقلا ينثّدح : لاق , ميهاريإ نب نسحلا ينثّدح :لاق

 : لاق ١١ ظلي نغم ىشيعألا

 . «رشبلا ريخ ناك هاه :لاق مث هيبجاح عفرف :(لاق) : مكيف ىلع ناك ام :رباجل انلق»

 نب هللادبع ينثّدح :لاق  ءاربلا نب دّمحم ينثّدح :لاق ءرفعج نب ىلع نب نيسحلا انثّدح

 نع ,فيرط نب دّمحمو [ءالعلا نب دّمحم] بيرك وبأ ىنثّدح :لاق ,يلجبلا ديرب [نب ناديز]
 :لاق ةّيطع نع . شمعألا نع ,ةيواعم يبأ

 عفر :بيرك بأ لاقو  هسأر عفرف :'" /كيف ىلع ناك لجر ّيأ : هللادبع نب رباجل تلق»
 .«رشبلا ريخ كاذ سيل َوأ :لاقو ىلإ هرصب

 فيرط نب دّمح يىنثدحو :ديرب [نب ناديز] نب هللادبع لاق [ فلاسلا دانسالابو]

 : لاق رباج نع , ةّيطع نع ,. شمعألا نع . عيكو نع .[ليعامسإ نب كلام ناّسغوبأو]

 .«قفانم الإ هيف كش امو رشبلا ريخ :لاق وأ_ سانلا ريخ»

 . ليعامسإ نب كلام ظفل

 .117 :7176 ىبسوطلا يىلامأ يف ميهاربإ نب ديبع ةياورو ->

 . «ريخ نم» :ظفلب ةّيطع نع ًالسرم 187 نيلفاغلا هيبنت ىف ىمشجلا هاورو
 ١. رباج نع : «ج» يف هدعبو .

 ميهاربإ نب ليعامسإ همسا «يميتلا»و ,يتأيس امو مّدقت ام ظحال .

 .«ج» يف درت مل «عفر» ةظفلو . «لاقف "ىلإ ..لاقف هسأر» : امهمفو «ج»و «ش» يف درت مأ 3

 5٠١: ٠١4١ / ؟ يفوكلا بقانم : مزاخ نب دّمح ةيواعم بأ نع ةبيش ىبأ نب نامع هاورو
 ,.«رثخ نم :هيفو

 : ظفلب .«ربخ نم» 70 فارشألا باسنأ :مزاخ نب دّمحت نع دقانلا ورمع هأآورو

 . «رشبلا ربخ نم»

 . قأيس امو مّدقت ام رظناو

 ." مقرب هجيرخم مدقت



 0 يزارلا ىمقلا رفعج دّمحم وبأ ظفاحلا

 .[ءالعلا نب دّمحم] بيرك يبأ نع : ىلجبلا [ناديز نب هللادبع] لاق [فلاسلا دانسالاب] و

 :لاق ةّيطع نع .شمعألا نع .ريمن نب [هللادبع] نع

 اّيلع نوّدعت متنك ام :هل انلقف هينيع ىلع هابجاح عقوو ربك ام دعب رباج ىلع انلخد»
 (1: مكيف

 .«- رشبلا ريخ نم وأ رشبلا ريخ كاذ , عفرا مالغ اي :لاقف

 نبا] ديعس نب دّمحمت نب دمحأ ىنثّدح :لاق كي يفوكلا دّمح [نب هللادبع] نب دّمحم انثّدح

 . ةساره نب ميهاربإ ينثّدح :لاق ,يناوطقلا نسحلا نب دمحأ نب دّمحم ينثّدح :لاق [ةدقع

 : لاق , ةّيطع نع . شمعألا نع ,نايفس نع

 .«سانلا ريخ كاذ : لاقف , ىلع نع هللادبع نب رباج لئس»

 [ةدقع نبا] ديعس نب دمحم نب دمحأ ينثّدح :لاق '"'يمقلا ىلع نب دّحم نب ىلع انثّدح

 نع , كي رش نع . ىسوم نب ليعامسإ ينثدح :لاق .يدنكلا نسحلا نب دّمحم ىنثدح :لاق

 بيعش نب دامحو يدنكلا نيسح نب نسحو ريرجو ىليل بأ نب نابأ ًاضيأ شمعألا نع هاورو ->
 ةبعشو كيرشو مرق نب نابلسو نايفسو دعسو ةزمح ىبأ نبا وأ ةزمح وبأو ىلع نب دامحو
 ليضفو ةناوعوبأو سباع نب ىلعو ري نب هللادبعو دوواد نب هللادبعو دوسألاىبأ نب حلاصو

 جارد نب حونو لدنمو فرطم وبأو دوعسم نباو مزاخ نب دّمحم ةيواعموبأو قوزرم نب

 يف هّنإف ريخألا ىوس باتكلا اذه ىف قأيس اك ىلعي نب ىيحي ًاعوفرمو يميقلا ىيحيوبأو
 ْ 0 .139 / ١ ةعونصملا ىلآللا
 .«ريخ نم» 1٠١: ٠١1٠ / " ىفوكلا بقانم يف اهدجت ريرج ةياورو

 .117 :570 ىسوطلا يلامأ يف اهدجت ةبعش ةياورو
 ١. .ًاّيلع مكيف :«ج» ْ

 مقرب نايس اك ريم نبا نع نافع نب ىلع نب نسح هآورو  , 1١«ًايلع مكيف» : «ش» يىفو .

 مقرب يتأيس امك ةدقع نبا نع ةزمح نب نسح هاورو 66

 مقرب يتأيس اك نايفس نع كاًّحض نب مساق هاورو 477.
 مقرب ىتأيس اى نايفس نع ماقله نب نامحر لادبع هاورو 67.

 . يميقلا : «خ» 3
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 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون ١"

 : هللادبع نب رباج نع . ةّيطع نع ,شمعألا

 .«رشبلا ريخ كاذ :لاق(ف) . ىلع نع لئس هّنأ»

 :لاق «ريرج نب دّمحم ىنثّدح :لاق ,يفوكلا [لضفملاوبأ] هللادبع نب دمحم ١)انثّدح

 ةّيطع نع ,شمعألا نع ,كيرش نع .يناّحلا [ىيحي] نع ؛ليعامسإ نب دّمحت ينثّدح

 : لاق ءرباج نع , يفوعلا

 . «ًايلع ينعي .رشبلا ريخ كاذ»

 نع .قاّرولا نابأ نب ليعامسإ نع ليعامسإ نب دّمحم نع [يربطلا نع] هدانسإبو

 :لاق , يفوعلا ةّيطع نع , شمعألا نع ,لدنم

 نوّدعت لجر ّيأ :تلق هينيع ىلع هابجاح طقسو ربك ام دعب هللادبع نب رباج تلأس»

 .«رشبلا ريخ كاذ :لاقو (يِلإ) هسأر عفرف :لاق

 نع . ىسوم نب هللاديبع نع [يرارضلا] ليعامسإ نب دّمحم نع [يربطلا نع] هدانسإبو

 : لاق .يفوعلا ةّيطع نع . ةفيلخ نب رطف

 . «رشبلا ريخ كاذ :لاقف ىلع نع هللادبع نب رباج تلأس»

 : ًاضيأ كيرش نع هاورو

 .«ريخ نم» :هيفو ٠١ / 5 لماكلا : ديعس نب رح ١.

 .1/ قرب نايس اك ةيوسنا

 .171/ :5ا/1 / 13 قشمد حيرات : باهولادبع نب ليضف .'"

 يلاتلا يف امك ينابحلا ىيحيو ةّرم ىبأ نب دّمحمو ليفط نب دّمحمو ىلولسلا نسح نب دّمحت ./-:

 او او

 .رباجو ةّيطعو شمعألا تاياور قرط قبس اهف انركذ دقو

 . ىنث دح : «ج» ١.

 .فلاسلا ظحال

 . 31 مقرلا يف امك. لدنم نع ةّيطع نب نسح هاورو
 .8 1 مقرب ادم امك . رطف نع دامح نب دمحأ هاورو



١١ 

١ 

١6 

١١ 

١/ 

١ 

١ 

1,6 

 له

 "و يزارلا ىمقلا رفعج دّمحم وبأ ظفاحلا

 نب دّمحم ينثّدح :لاق ءيورهلا يماطسبلا نسحلا نب ىلع نب دّمحم نب يلع انئّدح

 ءري نب [هللادبع] نع ء نافع نب ىلع نب نسح لا ىنثّدح :لاق ,يورهلا قاحسإ نب بوقعي

 : لاق , ةّيطع نع ء. شمعألا نع

 ام :هل انلقف هينيع ىلع هابجاح عقوو درمحاو ربك ام دعب هللادبع نب رباج ىلع انلخد»

 ؛ مكيف ًاّيلع نوّدعت متنك

 .«رشبلا ريخ كاذ . عفرا مالغ اي :لاق

 نب بوقعي نب دّمحم ينثدح :لاق .ريكب نب نسحلا [نب يلع نب دّمحم] نب يلع انثّدح

 نع .باّطخلا نب زيزعلادبع ينثّدح :لاق . لضفلا نب نسحلا ينثّدح :لاق ءيورهلا قاحسإ

 :لاق , هللادبع نب رباج نع , ةّيطع نع , شمعأللا نع ١(, ادعس نب دوعسم

 .«رشبلا ريخ كاذ : لاق : مكيف ىلع ةلزغم تناك فيك» :هل ليق

 :لاق [يباعجلا] ملس نب دّمح ينثّدح :لاق . ميهاربإ نب نسحلا نب دّمحم نب دمحأ انثّدح

 نع . كيرش ينثّدح :لاق [يلولسلا نسحلا نب دّمحم نع] . يلولسلا يلع نب نيسحلا ينثدح

 :لاق ءرباج نع  ةّيطع نع .شمعألا

 . «رفاك الإ هيف كشي امو ,سانلا ريخ  ًاّيلع ينعي - هّنإ»
 حلاص نع . يلولسلا نسحلا نب دّمحم نع [يلولسلا نيسحلا نع فلاسلا] هدانسإبو .7

 : لاق , ةّيطع نع . شمعألا نع .دوسأألا يىبأ نب

 .«رشبلا ريخ هللاو كاذ :لاق : مكيف ىلع ناك لجر ٍّيأ : رباج تلق»

 ساّعلا نب يلع ينثّدح :لاق [ينابيشلا] هللاديبع [نب دّمح] نب هللادبع نب دّمح انثّدح

 .,/ مقرلا رظنا

 . عجاريلف ,«دعسو دوعسم نبا» : خسنلا يفو ,باوصلا وه اذه لعل ١.

 . يتايس امو مدقت ام ظحال

 . «ًاّيلع ىنعي سانلا ريخ لاق» :«ج»و «ش» ينو .1 ثيدحلا رظنا

 .هنم نيفوقعملا نيب امو 17 / 5 لماكلا : ىلولسلا نيسح لا نع يدع نبا هاورو
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 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون ف

 نع [ّرحلا نب] رباج نع ء مشاه نب ىلع نع ,[بوقعي نب] دابع ىينثدح :لاق ,ديلولا نب

 : [ةّيطع] لاق هللادبع نب رباج نع  ةّيطع

 .«رشبلا ريخ كاذ :لاقف , ىلع نع هتلأس»

 ديعس ينثدح :لاق [يباعجلا] رمع نب دّمحم ينثدح :لاق , ليكولا رفعج نب دّمحم انثدح

 : شمعألا نع كير سش نع , ليفط نب دمحم نع ءرفاسم نب ١7 نسحلا نب ىلع نع دمحأ نب

 :- [ ةّيطع] لاق رباج نع . ةّيطع نع

 .«رشبلا ريخ كاذ :لاقف , ىلع نع هتلأس»

 نب دمحأ ينثّدح : لاق رمع نب دّمح ينثّدح : لاق ءبتاكلا ىسوم نب دّمحم جرفلا وبأ انثٌّدح

 نب دام انثّدح : يّدج باتك يف تدجو :لاق [ىليل بأ نب] نامحر لادبع نب ركب نب دومح

 ظفللاو ديرب [نب ناديز] نب هللادبع ىنثدحو :[يباعجلا] رمع نب دّمحت لاق : ةلوليح

 , بيعش نب داّمح نع , ةّيطع نب نسحلا نع ,!" نافع نب ىلع نب نسحلا ينثٌّدح : لاق هني دحب
 : لاق , ةّبطع نع ,. شمعألا نع

 .«رشبلا ريخ كاذ : لاق , ىلع نع هللادبع نب رباج لئس»

 ينثّدح :لاق .ىيحي نب زيزعلادبع ينثّدح :لاق .ديبع نب داّمح نب ىلع انثّدح
 نع «ةناوع يبأ نع ءراّبجلادبع نب ورمع ينثّدح :لاق ءراّطعلا لهس نب دّمحم هللادبعوبأ

 : لاق ءرباج نع . ةّيطع نع ,.شمعألا

 فحصم كانه «رطم» لعلو ٠, مقرب قأيس امك سابع نب ىلع نع رطم نب دّمحم هاورو

 . بلطم لضفملا ىبأ دادجأ يف نإ اذه ًارركم كاذ نوكيف هيلعو «بلطم»

 .45 مقرب قأيس امك ,ةيطع نع ورمع نع رح نب رباج هاورو

 . نيسحلا :خ ١.

 .5 ثيدحلا ظحال

 .رامع : «ن» ."؟

 . قأيس امو مدقت ام رظنا
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 ”/ يزارلا ىمقلا رفعج دّمحم وبأ ظفاحلا

 .«رفك دقف ىبأ نم ءرشبلا ريخ يللع»

 :لاق [ينابيشلا لضفموبأ] لولهب [نب هللاديبع نب دّمحم نب هللادبع] نب دّمحم انثّدح

 دّمحم نع .دحاولادبع نب دّمح نب نسحلا ينثّدح :لاق ءاّيركز نب مساقلا نب دّمحم ينثّدح

 : لاق , ةّيطع نع , شمعألا نع ,كيرش نع .أ١)ةرم يبأ نب

 .«قفانم الإ هيف كشي امو .رشبلا ريخ كاذ :لاقاف) . !9. ىلع نع رباج لئس»

 :لاق ءرمع [نب دّمحم] ينثدح :لاق ,يساّبعلا يولعلا يلع نب دّمحم نب يلع انثدح

 نب نسحلا نع. يرماعلا يلع نب '' 'نسمحلا ينثّدح : لاق. ديرب [نب ناديز] نب هللا دبع ينئٌّدح

 : لاق , ةّيطع نع . شمعألا نع ,لدنم نع . ةّيطع

 هسأر عفرف :لاق : مكيف ًاّيلع نودعت متنك لجر يأ :انلقف هللادبع نب رباج انلأس»

 .«رشبلا ريخ كاذ :لاقو

 رمع نب دّمحم ينثّدح :لاق ,يدّمحلا يولعلا دمحأ نب نسحلا نب دّمحم بلاط وبأ انثّدح

 نع ,يدوألا يركز نب ىيحي نب دمحأ ينثّدح :لاق ,دايز نب دمحأ ينثّدح :لاق ,يدادغبلا

 : لاق , ةّيطع نع . شمعأللا نع , لدنم نع . لضفملا نب دمحأ

 متنك لجر ّيأ :(تلقف) هينيع ىلع هابجاح طقسو ربك ام دعب يلع نع ًارباج تلأس»
 .«رشبلا ريخ كاذ : لاق : مكيف ًاّيلع نوٌدعت

 ركبوبأ ينثّدح :لاق ءٌئضلا نوراه نب نيسحلا هللادبع وبأ ةاضقلا ىضاق انثّدح

 .ورمع نب داّمح نب دّمحم ىنثدح :لاق ديرب [نب ناديز] نب هللادبع ىنثدح :لاق «يباعجلا

 .قأيس امو مدقت ام ظحال
 .رذ :«خ» .

 .9 ثيدحلا رظنا

 . نيسحلا :«ن» .؟

 . لدنم نع نابأ نب ليعامسإ ةياورب ١١ مقرب مدقت

 . ىلاتلا ىف امك .لدنم نع لضفم نب دمحأ هاورو

 | .فلاسلا ظحال
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 رشبلا ريخ ىلع يف رثألا رداون 1

 : لاق , ةّيطع نع , شمعألا نع , سباع نب ىلع نع ,. نيسح نبا ينعي  ريبج نع

 .«رفاك الإ رشبلا ريخ هّنَأ يف كشي لهو :لاقف , ىلع رمأ اوركاذتف رباج دنع اّنك»

 [نب دّمحم نب رمع] نب دّمحم ينثّدح :لاق ,يربكعلا رمع نب دومحم لهسوبأ انثّدح

 نع, حون نب دمحأ [نع ,ناديز] نب هللادبع ينثّدح :لاق دايز نب دمحأ ينثّدح :لاق ,ملس

 : لاق , ةّيطع نع ,. شمعألا نع ,(١)ةزمح بأ نع , ىسوم نب ىبسيع نع . هيبأ

 .«رشبلا ريخ نم كاذ :لاقف , يلع نع ًارباج انلأس»

 دمحم [نب] زيزعلادبع يىنثدحو :ديرب [نب ناديز] نب هللادبع لاق [فلاسلا دانساالابو]

 ,بلغت نب نابأ نع .بهو نب [هللادبع] نع ءزاّرخلا ديمح نب (١1)سينأ نع , ةعيبر ىبأ نب

 : [ ةّيطع] لاق . هللادبع نب رباج نع .يفوعلا ةّيطع نع

 .«رشبلا ريخ هللاو كاذ :لاقف , هينيع نع هيبجاح عفرف ىلع نع هتلأس»

 , لهس نب دّمحم نع ؛ىيحي نب زيزعلادبع ىنثّدح :لاق ءرسفملا هللادبع نب ىلع انثّدح

 نع . ةّيطع نع « سيق نب ورمع نع , ريثك نب دّمحم نع ناّمدلا رمع نب دمحأ ينثّدح :لاق

 : [ ةّيطع] لاق .رباج

 . «رفك دقف ىبأ نم رشبلا ريخ :لاقف , ىلع نع هتلأس»

 : لاق '" !يباعجلا ركب وبأ ينثّدح :لاق , يولعلا دّمح نب ىلع نسحلاوبأ فيرشلا انثّدح
 00 579 1 1 3 . 1 س 58 ىلا“

 لهو :لاق» : ج ش يفو 0١. مقرب يتأيسو سباع نبا نع قرزألا مههاربإ نب قاحسإ هاورو
 . «رفاك الإ هيف كشي

 .ةزمح يبأ نبا : «خ» ١.

 . 31 مقرلا يف اك ةزمح ىبأ نع ةدقع نبا هاورو

 .قايس امو مّدقت ام ظحال

 .: مقرب قأيس امك « سيق نب ورمع نع رح نب رباج هاورو

 . يناوحلا : «ن» .3

 . مكره :«ش»و «ج» 1
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 8 يزارلا ىمقلا رفعج دّمحم وبأ ظفاحلا

 :لاق , ةّيطع نع [فيرط نب] فرطم

 .«رشبلا ريخ كاذ :لاق(ف) , ىلع نع ًارباج تلأس»

 نب دابع ينثدح : لاق , ساّبعلا نب ىلع يىنثدح :لاق ,يىفوكلا رطم نب دّمحم انثدح

 : لاق . ةّيطع نع .ّرحلا نب رباج نع , مشاه نب ىلع نع ,بوقعي

 .«رشبلا ريخ كاذ :لاقف , #1 ىلع نع ًارباج تلأس»

 نع .لهس نب دّمحم نع ؛ىيحي نب [زيزعلا] دبع ينثذح :لاق .ديبع نب ىلع انثدح

 ,فاّحجلا [يبأ] نع .ةناوع يبأ نع .هيبأ نع .راّبجلادبع نب ورمع نع ءديعس نب ءاطع

 :رباج لاق : لاق . ةّيطع نع

 .«رفك دقف اذه ريغ لاق نم . ْطييهْلا لوسر دعب رشبلا ريخ ىلع»

 , ظفاحلا رمع نب دّمحم ينثّدح :لاق ءراّجنلا دّمحم نب ىلع نب دمحأ نيسحلاوبأ انثّدح

 دمحم نع . مداق نب ىلع نع ,فسوي نب بوقعي ينثّدح :لاق دايز نب دمحأ ينثّدح :لاق

 : لاق . ةّيطع نع [يمزرعلا] هللاديبع نب
 . «اهتبن دعب ةّمألا هذه ريخ كاذ :لاق : مكيف ىلع ناك لجر ّيأ : تلقف ًارباج تيتأ»

 نب ليضف نع . داّمح نب دمحأ (١'يىنثٌّدحو : فسوي نب بوقعي لاق [فلاسلا دانسإلابو]

 : لاق , ةّيطع نع , شمعألا نع ءقوزرم

 .«رشبلا ريخ كاذ :لاقاف) , !# ىلع نع هللادبع نب رباج تلأس»

 .قأيس امو مّدقت ام ظحال

 .غ[غو /,١ ثيدحلا رظنا

 ./قا/ :؟"7060 دشرتسملا : فاّحجلا يأ نع سيردإ نب هللادبعو مادقملا ىبأ نب ورمع.هاورو

 6١. مقرب نايس امك , فاّحجلا ىبأ نع سباع نب يلع هاورو

 .8 :7// دشرتسملاو ,؟ 01 / ؟ فارشألا باسنأ : يمزرعلا نع مقرأ نب سنوي هاورو

 . نع :«ش»و «ج» :

 .1 مقرب مّدقتملا ثيدحلا ليذ شمعألا نع ثيدحلا ةاور انركذ

0-2 
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 رشبلا ريخ يلع يف رثألا رداون 2

 نع , ينسحلا دّمح نب رفعج هللادبع وبأ ينثّدح :لاق [لضفم وبأ] هللادبع نب دّمح انثّدح

 نع , شمعألا نع |١ ىليل بأ نب نابأ نع , مشاه نب ىيحي نع ,فلخ نب ىلع نب دمحم

 : لاق , ةّيطع

 ريخ مكاذ :لاقف , ىلع نع  هينيع ىلع هابجاح طقسو ربك ام دعب  ًارباج تلأس»
 .« إل ىلع ضغبب الإ" ) يهل لوسر دهع ىلع ًاقافن فرعن اّنك ام ,رشبلا

 [نب دّمحم نب رمع] نب دّمحم ينثّدح :لاق ,هيقفلا رفعج نب ىلع نب نيسحلا ' )انثّدح

 ,فسوي نب بوقعي نع ,ةفوكلاب زاّرخلا سيق نب ميهاريإ نب هللادبع ينثّدح :لاق .ءاربلا

 :[ةّيطع] لاق «رباج نع , ةّيطع نع .داّمح نب ماس نع .داّمح نب دمحأ نع

 . «اهّئبن دعب ةّمألا هذه ريخ مكاذ :لاقف , إي ىلع نع هتلأس»

 نب ىسيع نع .ديعس نب دّمحم نب دمحأ ينثّدح :لاق ,يزغلا ةموسم نب ىلع انثّدح

 :لاق . ةّيطع نع .ينهجلا ىسومو شمعألا ناولس نع . ةزمح يبأ نع , ىسوم

 .«رشبلا ريخ كاذ :لاق(ف . !ي) ىلع نع ًارباج (*)تلأس»

 .«رشبلا ريخ نم» : شمعألا لاقو [ىنهجلا ظفل اذه]

 : لاق . يدادغبلا رمع نب دّمحم ينثّدح :لاق  يناتكلا ميهاربإ نب رمع صفح وبأ انثّدح

 دمحأ نب هللاديبع نع .ىفريصلا ىدزألا دّمحم نب رفعج نب دّمحت نب دمحأ ساّبعلا وبأ ىنثّدح

 نب نامحر لادبع نب دّمحم نع ةاورلا نم مشاه نب ىيحيو ,ةمجرت هل دجأ ملو خسنلا يف اذك ١.
 بلغت نب نابأ شمعألا نع ةاورلا يفو .دادغب خيرات نم هتمجرت يف اك شمعألاو ىليل ىبأ
 . بلغت نب نابأ نع باوصلا لعلف

 . يي ىلا دهع :«ش»و «ج» 3

 .فلاسلا ظحال

 . دعب ايف ًافلأ اهملإ ةييضأ اتم لإ «ج» ف كلذكو ,«تثادح» : «ش» .'"

 ٠. مقرلا يف ةّيطع نع ثيدحلا ةاور انركذ

 . ىنعأ : دعب امف انه تفيضأ «ج» يف .

 .51 ثيدحلا رظنا

 مح
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 ن ىزارلا ىمقلا رفعج دّمحم وبأ ظفاحلا

 , ةدئاز يبأ نب اًيركز نع جارد نب حون نع .يدزألا قاحسإ نب ميهاربإ نع ءروهشم نب

 :رباج نع . ةّيطع نع

 ريخ كاذ :لاق "مث هيديب هيبجاح عفرف (:[ةّيطع] لاق . إل) ىلع نع لئس هّنأ»
 .«رشبلا

 ركب وبأ يضاقلا انثّدح :لاق ,يفريصلا هللادبع نب بئاس نب دّمح !١ نسحلاوبأ انثّدح

 نب نسحلا نب دمحأ نع .دايز نب دمحأ ينثّدح :لاق ءملس [نب دّمح نب رمع] نب دّمح

 رابع نع .مرق نب نابلس ينثدح :يّدج باتك يف تدجو :لاق .حيبص نب ليعامسإ

 : لاق , ةّيطع نع . ةيواعم يبأ

 .«رشبلا ريخ كاذ ناك :رباج لاق :'" 'مكيف ىلع ناك لجر ّيأ انثّدحت الأ : رباجل انلق»

 :لاق ,يدادغبلا رمع نب دّمحم ركب وبأ ينثّدح :لاق نافع نب مثيلا نب دمحم انثّدح

 نب دّمحم نع ,ينادرولا ميهاربإ نب فسوي نب دّمحم نع ,ينادمهلا سيق نب دمحأ ينثّدح

 :ناج ضو اةنطخ نع نقدعألاو## ةئازاأ قب" يركز نع . مرق نب ناولس نع ,نايفس

 :[ ةّيطع] لاق

 .«رشبلا ريخ (؟)كاذ :لاقف , ىلع نع لئس»

 نع .[يفوكلا] ديعس نب دّمحم نب دمحأ ينثّدح :لاق ,يولعلا ةزمح نب نسحلا انثّدح

 نع , شمعألا نع ,نايفس نع , ةساره نب ميهاربإ نع , يناوطقلا نسح ا نب دمحأ نب دمحم

 : لاق , ةّيطع

 ,لانلا ده ناين امك . ةدئاز يبأ نبا نع مرق نب ناهلس هأورو

 . هتمجرت ىلع رثعأ ملو .«نب نسحلا وبأ» : «ش» ١.

 . مكيف ناك لجر ّيأ ىلع نع انثّدحت :«ج»و «ش» 3

 . ىلاتلا يف امك . ةّيطع نع شمعألاو ةدئاز ىبأ نبا نع مرق نبا نع نايفس نب دّمحت هاورو

 .غ١ وا'لا/ ظحالف . «ةدئاز ىبأ نباو ديزي» : باوصلا لعلف عجاريلف ,«ديزي» :«ن» 13

 .«ج»و «ش» يف درت م .

 .فلاسلاو 77 ثيدحلا رظنا
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 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون ف

 .«رشبلا ريخ كاذ :لاق , ىلع نع ًارباج تلأس»

 رمع نب دّمحم ركب وبأ ينثٌّدح : لاق , يرفعجلا نيسح ا نب ةزمح ةراعوبأ فيرشلا انثّدح
 ديز نع .دامح نب دّمحم نع ءرمع نب ديعس نع .دامح نب ديلولا نب ميهاريإ نع , يدادغبلا

 . جاّرد نب حون نع , ليعامسإ نب ىيحي نع ,/ ١ !ةبيتتع نب ديبع نب دمحم نع , يمالسلا

 نع .!"!هيبأ نع ,يحلطلا ىيحب نب دّمحم نب دمحأ ينثّدحو :[يباعجلا] ركبوبأ لاق

 نيسحلا نب نسحو فرطم يبأ نع  هيبأ نع رذنملا نب ىيحب نب دمحأ نع ,قرزألا صفح

 ن6 ىلأ يدنكلا

 نب مساق نع .ءقاحسإ نب ىسوم نب دمحأ يىنثدحو :[رمع نب دّمحم يباعجلا] لاق

 : لاق , ةّيطع نع .شمعألا نع مهّلك

 .«رشبلا ريخ كاذ : لاقف , ىلع نع ًارباج تلأس»

 : لاق «سائعلا (!نب ىلع ينثّدح :لاق ,يفوكلا [لضفموبأ] هللادبع نب دّمح انئّدح

 نب رباج نع ,يناورثلا صفح نب هللاديبع نع يفريصلا دايز نب ىسوم نب دمحأ ينثّدح

 : لاق . ةّيطع نع ,. سيق نب ورمع نع .دحلا

 . «ريقبلا ريح كاذ:لاقف لع نغ ارباح تلأسو

 .05و1”و 8 ثيدحلا رظنا

 . أطقس ةرابعلا يف لعلف , ةدقع نبا خياشم ةقبط يف اذه ١.
 . «خ» يف درت مأ 5

 . «خ» يف درت م 1

 .43و77/ مقرلايف اك ةّيطع نع ىليل بأ نباو ةدئاز بأ نب ايركز نع ًاضيأ جاّرد نب حون هاورو
 .1 ثيدحلا رظنا

 .05و:*٠و 8 ثيدحلا رظنا

 . نب ىلع نب ىلع :«ش»و «ج» 5

 . «سيق نب ورمعو» : انه باوصلا لعلف ,"١و 78و ١7 ثيدحلا رظنا
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 ا يزارلا ىمقلا رفعج دّمحم وبأ ظفاحلا

 , سباع نب ىلع نع . يباعجلا رمع نب دّمحم ىنثدح :لاق ءريشب نب داّمح نب دّمحم انثّدح

 ىسوم نع , يرماعلا تلصلا نب ىلع نع ,ينرعلا نيسح نب نسح نع .دمحأ نب رابع نع

 : لاق ءرباج نع , ةّيطع نع ءرذنملا ١7 نب دايزو يمريضحلا سيق نب

 .«رشبلا ريخ ىلع»

 دمحأ ينثّدح :لاق ءرمع نب دّمحم ركب وبأ يضاقلا ينثّدح :لاق «نابهو نب دمحم انثّدح

 [ةفيلخ نب] رطف نع . ينادمحلا داّمح نب دمحأ نع . يبضلا فسوي نب بوقعي نع ءدايز نب

 : لاق . ةّيطع نع . ىلجعلا ةيواعم نب ديربو

 .«رشبلا ريخ كاذ :لاقف , ىلع نع ًارباج تلأس»

 نع .[يباعجلا] رمع نب دّمحم ينثّدح :لاق ءيرصبلا (؟!يناّبحلا دّمحم نب دّحم انثّدح

 نب: نيس نب "' 'ىيك نع «فلفي نب لع نيدقع نعويزابنألا جهاربإ نبالغ نب ىدوم

 : [ ةّيطع] لاق  رباج نع . ةّيطع نع ,. شمعألا نع . يلع نب ناّبح نع ,تارف
 .«رشبلا ريخ كاذ :؟ !لاقف , ىلع نع هتلأس»

 : لاق , ظفاحلا دّمحم [نب رمع] نب دّمحم ىينثّدح :لاق .ديعس نب دّمحت نب ىلع انثدح

 , شمعألا نع .كيرش نع .[ديعس نب] ديوس نع .قاحسإ نب نيسحلا نب دمحأ ينثّدح

 : [ ةّيطع] لاق ءرباج نع . ةّيطع نع

 .«رفاكالا هضغبي ال رشبلا ريخ كاذ : لاق(ف) . ىلع نع لئس»

 .و :«ن» يف اهدب ١.

 . بارطضاو لالخإ دنسلا يفو «6 ظحال

 .١؟ مقرب مدقت امك. رطف نع ىسوم نب هللاديبع هاورو

 . ىبامطا : «ن» ."

3 5075 

 .لاق له وع لكس وو سد ٍ

 . خا يىفوكلا بقانم : ناّبح نع لدنج هاورو

 .938 :لا/ / 8" قشمد خيرات :ديوس نع دشل هنا فاق

 مح
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 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون 0

 .اًيركز نب مساقلا نب دّمحم ينثّدح :لاق ,يفوكلا [لضفموبأ] هللادبع نب دّمحم انثّدح

 نع . ليل يبأ [نب نامحر لادبع نب دّمحم] نع «جاّرد نب حون نع .[بوقعي نب] دابع نع

10 

 . «رشبلا ريخ كاذ : لاقف هينيع ىلع اطقس دق اناكو هيبجاح عفرف , ىلع نع رباج لئس»

 (١![ىباعجلا] رمع نب دّمحم ينثّدح :لاق ؛ليقع نب دمحأ نب نسحلا نب دمحأ انثّدح

 نع ,يرارضلا ليعامسإ نب دّمحم نع , مساقلا نب نيسحلا نع .دايز نب دمحأ ينثّدح :لاق

 نع لعب نب 7" يع قع ىدوم ورب هنا ذيبنع نأ يسوم نب لع نعت مراظللا نب لغ

 :لاق< ةلظعي نع," ! نارييع نب دعو ئسوم نيرمغ

 .«رشبلا ريخ كاذ :لاق , يلع نع هللادبع نب رباج تلأس»

 , سباع نب ىلع نع . قرزألا ميهاربإ نب قاحسإ نع , رضنلا نب ىلع نع دانسإلا اذهبو

 , ةّيطع نع ,ليلخ نب ردبو ليعامسإ ىبأ [ليعامسإ] نب ريثكو فاّحجلا ىبأو شمعألا نع

 . كلذ لثم ءرباج نع
 نبا] ديعس نب دّمحم نب دمحأ ىنثّدح :لاق «يعازنخلا ديعس نب دّمحت نب نيسحلا انثّدح

 ,نايفس نع , ماقله نب نامحر لادبع نع , يميقلا رمع نع , ليعامسإ نب دّمحم نع .[ةدقع

 : لاق , ةّيطع نع ,ريشب نب زيزعلادبع نب رمعو شمعألا نع

 .«رشبلا ريخ كاذ :لاق , ىلع نع هللادبع نب رباج تلأس»

 .[غ١ ثيدحلا رظنا

 .«ليقع نب دمحأ ىنثّدح :لاق» :ةدايز «ن» يف ١.

 . ميعن :«ن» .؟

 . باسنالا ىف هلثمو .«هللادبع» : «ن» ."

 #0000 ثيدحلا رظنا
 .10 مقرلا يف اك. سباع نب ىلع نع نيسح نب ريبج هأورو
 .41/ :1ا/0 دشرتسملا : ريثكو فاّحجلاىبأ نع سيردإ نب هللادبعو مادقم يبأ نيوومفةأووو

 .؟١ مقرلا يف امك. فاّحجلا بأ نع ةناوعوبأ هاورو

 .417 و 50 و 8 مقرب مّدقت اك . شمعألا نع نايفس نع ةساره نب ميهاربإ هاورو



 دو

0 

00 

3 

00 

 م يزارلا يمقلا رفعج دّمحم وبأ ظفاحلا

 نع .دوواد نب هللادبع نع . ىبلهم لا برح نب ميكح نب دّمحم نع ؛يعيبرلا ورمع نب دمحا

 : لاق . ةّبطع نع . شمعألا

 .«رشبلا ريخ كاذ :لاق : اا ىلع مكيف ناك لجر ّيأ :'' !انلقف رباج ىلع انلخد»
 ؟) / 1

 :2" !هللادبع نب رباج نع دعجلايبا نب ملاس ىور امو

 : لاق , يربطلا ريرج نب دّمحت ينثّدح :لاق . ظفاحلا [لضفم وبأ] هللادبع نب دّمحت انثّدح

 . ةعرز بأ نب نافع نع .كيرش نع .ةريون يبأ نب روصنم نع , ليعامسإ نب دّمحم ينثّدح

 : هللا دبع نب رباج نع , دعجلا ىبأ نب ملاس نع

 قفانم الإ هيف كشي ال ءرشبلا ريخ كاذ : لاقاف) , ا بلاط يبأ نب ىلع نع لئس هنأ»

 321 أ

 نب نامع نع ,كي رش نع . ىناّحلا [ىيحي] نع . ليعامسإ نب دّمحم نع دانسإالا اذهبو
 : لاق . دعجلا بأ نب ماس نع ؛ ةعرز يبأ

 .«رشبلا ربخ كاذ :لاق(ف) .ىلع نع هللادبع نب رباج لئس»

 ١. تلقف : «ج»و «ش» .

 مقرب مدقت ام رظنا ".

  3رشبلا ريخ ىلع : «ج» يف هدعب .

 :ًاضيأ كيرش نع هاورو
 ١ ليضفتلا : يناهبصإإلا ميهاربإ- ١7.

 ىلاتلا دعب اك ىسوم نب ليعامسإ- .

 "'- قشمد خيرات :ديوس 279 / 7177.

 - .نيثيدح دعب ىتايس اك كيرش نب هللادبع
 ديفملا ىلامأ : يكح نب ىلع-4 1١: ,.

  1تاقثلا : ىسوم نب لضف- 9 / 58١.

 - ىلاتلا يف امك ىنابحلا ىيحي .

 دشرتسملا : ينابحلا قيرط نم ًاضيأ دشرتسملا بحاص هاورو 990: 81.
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 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون 8

 ديعس نب دّمحم نب دمحأ ينثّدح :لاق ,يولعلا ةزمح نب نسحلا دّمحموبأ فيرشلا انثّدح

 , ىسوم نب ليعامسإ نع ,يدنكلا يناوطقلا نسحلا [نب دمحأ] نب دّمحم نع .[ةدقع نبأ]

 : رباج نع . دعجلا ىبَأ نب ماس نع . شمعألا نع ,كيرش نع

 .«رشبلا ريخ كاذ : لاقف « ىلع نع لئس هّنأ»

 ينثّدح :لاق [يباعجلا] رمع نب دّمحم ىنثّدح :لاق ,نيسحلا نب ىلع نب دّمح انثّدح

 !١ كيررش نب [نامحرلادبع] نع , ةبيش يبأ نع , قاحسإ نب نيسحلا نب دمحأ ديا ع

 : لاق ءرباج نع .دعجلا ىبأ نب ماس نع ءشمعألا

 .«رفاك الإ هيف كشي ام ءرشبلا ريخ ىلع»

 : «رشبلا ريخ ىلع» : هللادبع نب رباج نع . ىليل يبأ نب نامحرلادبع ىور اًممو

 : لاق ,يربطلا ريرج نب دّمحت ينثّدح :لاق . ظفاحلا [لضفم وبأ] هللادبع نب دّمح انثّدح

 رفعج نع ,رضنلا نب ناولس نع , لضفلا نب دمحأ ينثّدح :لاق . هللادبع نب ىسيع ينثّدح

 : لاق , ىليل ىبأ نب نامحرلادبع نع ءدايز كا قيبةنزي نع .رمحألا دايز نب

 . ىلاتلاو فلاسلا ظحال

 يبأ نع .. بأ نع» :«خ» يفو .«كيرش يىبأ نع ةمببع يىبأ نع قاحسإ» :«ج»و «ش» ١.

 نم ةبيش ىبأ هللادبع نب ميهاربإو نام لادبع ةمجرت رظنا ,راهظتسالا ليبس ىلع تبثملاو

 .4/ مقرب كيرش نع ديوس نع قاحسإ نب نيسح نب دمحأ ةياور مّدقتو ,لاثكلا بيذهت

 رباج نع دعجلايبأ نب ماس [نع هيودرم نبا] هاورو :87 / 7 بوشارهش نبا بقانم يفو

 . ًاقيرط رشع دحأب
 لضف اوركااذت» : لاق دعجلا بأ نب ماس نع هيودرم نبا بقانم نمو ١ / ٠١9 ةّمغلا فشك يفو

 الإ هيف كشي الو : لاق . ثدحأ دق هْنِإ : موقلا ضعب لاقف ! ؟ هيف نوكشتو :لاقف رباج دنع ىلع

 . «قفانم وأ رفاك

 ام :لاق ؟ًايلع ضغبي نميف لوقت فيك رباج اي :تلق ءرشبلا ربخ ناك» :لاق ةياور يفو
 .«رفاك الإ هضغبي
 .فلس ام ظحال
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 ا يزارلا ىمقلا رفعج دّمحم وبأ ظفاحلا

 .(؟)«رفاك الإ هيف كشي "مولا اا ىلع نع هللادبع نب رباج لئس»

 : «رشبلا ريخ ىلع» : هللادبع نب رباج نع ءريبزلا وبأ ىور اّممو

 [ ةدقع نبأ] ديعس [ نب دّمح] نب دمحأ ينثّدح :لاق ,ىسوم نب نوراه دّمحت وبأ انثّدح

 نع .يراصنألا سنأ نب ميهاريإ نع .يناوطقلا نسحلا نب دمحأ نب دّمحم ينثّدح :لاق

 : لاق . هللادبع نب رباج نع ءريبزلا بأ نع , ةملسم نب هللاديبع نب رفعج نب ميهاربإ

 دق :(لاقو انيلع) يي بنلا لبقأف ( !90) بلاط يبأ نب ىلع لبقأف '") يي يبنلا دنع اًنك»

 هتعيشو اذه ّنِإ هديب يسفن يذلاو :لاق مث هديب اهبرضف ةبعكلا ىلإ تفتلا مث . يخأ مكءاج
 رمأب مكموقأو هللا دهعب مكافوأو , يعم ًاناهإ مكلَوأ هّنِإ :لاق "مث .ةمايقلا موي نوزئافلا مه

 . ةّيزم هللا دنع مكمظعأو . ةّيوسلاب مكمسقأو ,ةّيعرلا يف مكلدعأو هللا

 ناكف : لاق (2) مة ْرْيَخ م َكِلوُأ تاَحِلاَّصلا اوُنِوَعَو اوُمآ َنيِّلاَِّإ 9 تلزنو : لاق
 . «ةّيربلا ريخ '١)ءاج دق :اولاق , #1 ىلع لبقأ اذإ '©) ْْيَي دمحم باحصأ

 د ا وجل دو راو سابا
 نم ةّدع يف امك ثيدحلا لّوُأ يف نوكي نأ ىلوألاو ,«رشبلا ريخ كاذ» : خسنلا ضعب يف هدعب .

 . هتوبثب ىضقي باتكلا ناونعو .رداصملا

 يربطلا قيرط نم رباج نع ًالسرم ١ / 1817:11١7 رابخألا حرش يف نامعن ىضاقلا هاورو

 . «رفاك الإ هيف كشي لهو : لاقف» : ظفلب
 نامحرلادبع نب ىسيع نع فحصم هّلعلف . هللادبع نب ىسيع يربطلا مياشم يف دجأ مو

 .يزورملا

 . مالسلا هيلع :«ش»و «ج» .

 ٠  5ةنّيبلا/ / 18.

 . مالسلا هيلع :«ش»و «ج» .

 .«ش» يف ةخسنلا ةياهن .1

 1١١: ١١١. يمزراوخلا بقانم : ةدقع نبا نع نوراه نب نيسح هاورو

 : ١ ىسوطلا يىلامأو ١", 7217 قو ميرات : ةدقع نبأ نع يدهم نب رمع وبأ هاورو

 .78 1١: يعازخلل نوعبرألاو ؛, 8

 هم

 يز



3, 

1١ 
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 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون مم

 ريرج نب دّمحم ينثّدح :لاق [لضفم وبأ] ظفاحلا دّمحم [نب هللادبع] نب دمع انتو

 ,بيعش نب دامح نع «ةريون يبَأ نب روصنم نع , ليعامسإ نب دّمحم ينثّدح :لاق «يربطلا

 : رباج نع ءريبزلا بأ نع

 .«قساف وأ قفانم الإ هيف كشي ال ءرشبلا ريخ كاذ :لاق ىلع نع لئس هّنأ»

 :ناميلا نب ةفيذح كلذ ىور نّممو

 :(١)هنع لئاو وبأ هاور اّيم

 نع ,يربطلا ريرج نب دّمحم ينثّدح :لاق , ظفاحلا دّمحم [نب هللادبع] نب دّمحمت انثّدح

 نع .ناطقلا ميهاربإ نب قاحسإ نع ءرضنلا نب يلع نع ,[يرارضلا] ليعامسإ نب دّمح
 للك يبنلا تعمس :لاق ناهلا نب ةفيذح نع .لئاو يبأ نع ,قاحسإ يبأ نع .كيرش
 ب

 .«رفك دقف ىبأ نم 00 > ىلع»

 .08 :0817 تارف ريسفت :ريبزلاىبأ نع ةعيط نبا هاورو ->

 ةرانعب قب يريللا د[سلاو دود ه5 لئالالا ميضوت قف اك هداسإب هيودزت نا ةاورو
 .718:5915 ىطصملا

 .80 :؟78 دشرتسملا :بيعش نب دامح نع ىلجبلا ورمع نب ليعامسإ هاورو

 نبا دئاوفو ١187: 57١, يعيطقلا لئاضف :ريبزلا بأ نع رابع نب ةيواعم هوحن ىورو

 ١ / 85:5٠/. يشكلا لاجرو  «ريخ نم»: امهبفو_ ركاسع نبا هنعو .845 : فاؤصلا

 يف رودي وهو هاصع ىلع ًانكوتم ًارباج تيأر» : لاق ريبزلا بأ نع نامع نب ليضف ىورو

 قودصلا يىلامأ :«..رفك دقف ىبأ نف ءرشبلا ريخ ىلع :لوقي وهو مهسلاجو راصنألا كلس

 ,ًالسرم 27/55 :591 / 7 هيقفلا هريضحي ال نمو ١ / ١47::4.: رابخألا ىناعمو ,. 17:

 .41 :9519/ / ١ ىشكلا لاجرو

 . رشبلا ريخ يلع : ايو ىبنلا نع ناملا نب ةفيذح نع لئاو وبأ ىور امو :«ج» .
 ى») يع ىبلا لاق : لاق ىناهلا» :«ج» ."

 .«خ» يف درت مل واولا 3

 : ًاضيأ كيرش نع هاورو

0-- 
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 م يزارلا ىمقلا رفعج دّمحم وبأ ظفاحلا

 نع .[يفريصلا] يفوكلا يلع نب دّمحم نع ؛ليعامسإ نب دّمحم نع '١!دانسإلا اذهبو
 ةفيذح نع .. لئاو يبأ نع ءشمعألا نع :كيرش نع ءيركشيلا [ليعامسإ نب] ميهاربإ

 : لوقي ايي ىبنلا تعمس :لاق

 .«رفك دقف ىبأ نم ءرشبلا ريخ بلاط بأ نب يلع»

 حج ١
 ند

 : كيرش دعب هدانسإ يف داز هنأ لا ٠ مقرلاو. لالا ىف اك يزكشيلا ليغامتإ نب مهارنلا

 رخل رداصم ىف هلثمو «شمعألا نع»

 .317 مقرلا يف اك يعيبسلا فسوي نب ميهاربإ .؟

 ١

 .10 مقرلا يف امك ناّطقلا قاحسإ .5

 .14 مقرلا يف اك يحلطلا دّمح نب هللادبع .0

 ا ناك ىو نينا وعبا

/. 

 م

 .117 مقرلا يف يقأيس امك ديعس نب ٌرح

 .18 ثيدحلا يف امك ناهع نبا

 .«شمعألا نع» «قاحسإ يبأ نع» لدب ركذ هْنَأ الإ 9 مقرلا يف اك فسوي نب دمحم .

 يىبأ نع قاحسإ ىبأ نع كيرش نع دانسإلا فذحب 4 :717// قطصملا ةراشب ىف ثيدحلا دروو

 . ةفيذح نع لئاو

 ١,. مقرلا يف اك «ةفيذح نع يعبر نع روصنم نع شمعألا نع كيرش هاورو
 ٠١99:1٠١. / ؟ ىفوكلا بقانم : لئاو ىبأ نع روصنم نع كيرش هأورو

 .,/؟ مقرب قايس امك ,ةفيذح نع ديزي نب ملسم نع قاحسإ بأ نع كيرش هاورو
 ٠١1١:117. / ؟ ىفوكلل بقانملاو ٠١. / 5 لماكلا : هيلع ًافوقوم كيرش نع يورو

 .77وال١ يف اك.ةفيذح نع ملسمو يعبر هاورو

 .6 ١/ ١١45 رابخألا حرش : ةفيذح نع ًالسرم دروو

 ١. هدانسإبو : «ج» .

 فئارطلا :ىفوكلا نع ريثك نب ديبع هاورو ١77 :47., نع امهالك "5 لوسرلا باقلأو

 .هيودرم نبا 1

 يركشيلا مهاربإ نع دشرتسملا بحاص هاورو 77١: 87.
 نيدنسب ىتايس اك شمعالا نع فسوي نب دّمحت هاورو .

 731+ قيقا خيرات :- ثيدح ىف «سانلا ربخ» ظفلب  ةفيذح نع ةعيبر نع هانعب يورو

 هبس
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 رشبلا ريخ ىلع يف رثألا رداون 37

 ينثٌدح :لاق ءديعس نب دّمح نب دمحأ ينثّدح :لاق .يرفوزبلا نيسحلا نب دّمحت انثّدح

 ديعس نب ٌرحلا نع ,يمشاح لا [هللادبع يبأ] دمحم نب هللادبع نع ,ةبتع نب ديبع نب دّمحم

 , لئاو يبأ نع . قاحسإ يبأ نع ,كيرش نع .- سانلا رايخ نم ناكو  ديعس يِبأ يعخنلا

 : يي هللا لوسر لاق :لاق ناملا نب ةفيذح نع

 .«(رفك دقف ىبأ نم) ءرشبلا ريخ ىلع»

 ,يشرقلا ليعامسإ نب هللادبع ينثّدح :لاق ,ينادمطا بيعش نب ىلع نب بيعش انثّدح

 نع .لئاو بأ نع ,شمعألا نع ,[يىفوكلا] ةقوس [نب دّمحم] نب فسوي نب دّمحم نع

 : رايي ىنلا لاق : لاق ,ناملا نب ةفيذح

 . «رشبلا ريخ ىلع»

 ريرج نب دّمحم ينثّدح :لاق ,ظفاحلا [لضفم وبأ] (دّمح نب) هللادبع نب دّمحت انثّدح

 مههاريإ نب قاحسإ نع , رضنلا نب يلع نع .[يرارضلا] ليعامسإ نب دّمحم نع .(يربطلا)

 لاق :لاق نامل نب ةفيذح نع .لئاو يبَأ نع ,قاحسإ يبأ نع ,كيرش نع .ناّطقلا

 : ميَع هللا لوسر

 .«رفك دقف ىبأ نمو ءرشبلا ربخ ىلع»

 .يزجسلا نع ١١8 فئارطلاو .يربطلا نع >- 7,١

 ناس امكرابعو ىلعو دوعسم نباو عفار يىبأو ناملسو ةشئاعو مدقت امك رباج نع بابلا ىفو

 . بلاطلا ةيافك نم 7١ا/ ثيدحلا ىلع انتقيلعت ظحالو

 . مك احلا نع ١7١ / 5 يكبسلا تاقبط : يمشاملا نع ينابيشلا دّمحم نب نسح هاورو

 : ًاضيأ ٌرحلا نع هاورو

 .77لا/ :181/ ةمثيخ ثيدح : نايلس نب ميهاربإ ١.

 . بيطخلا نعاا/1 / 7 قشمد خيرات : سابع نب دمحأ .؟

 .1717 :776 قودصلا يلامأ : ىسوم نب دمحأ .*

 .دحاو ريغ رحلا نع هاور :لاقو ٠١ / 5 لماكلا : ىيحي نب دمحأ .5

 . «كيرش نع» هدانسإ نم انه طقسو .19 مقرلا ىف فّنصملا ةيناث هاورو

 1١. رثكم اذه
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 ع١ يزارلا ىمقلا رفعج دّمحم وبأ ظفاحلا

 نب هللاديبع يخأ نبا ىسوم نب ىلع نع .رضنلا نب يلع نع [فلاسلا] هدانسإبو

 نع .لئاو بأ نع ,قاحسإ يىبأ نع ,.كيرش نع ,ىسوم نب هللاديبع هّمع نع , ىسوم

 . «رفك دقف ىبأ نم» : هيف سيلو ,هلثمب يي ىبنلا نع ,ةفيذح

 نب ىسيع ينثّدح :لاق ,ريرج نب دّمحم ينثّدح :لاق «[لضفم وبأ] ماّمه نب دّمح انئّدح
 نع ؛قاحسإ يبأ نب فسوي نب ميهاربإ نع , ينرعلا نيسحلا نب نسحلا نع ,نامحرلادبع

 . هلثم ليو ىبنلا نع ,ةفيذح نع . لئاو يبأ نع , قاحسإ يبأ نع ,كيرش

 نبا ينثّدح :لاق ,يدادغبلا رمع نب دّمحم ينثّدح : لاق  نيسحلا نب يلع نب دّمحت انثّدح

 نع . لئاو يبَأ نع. قاحسإ يبأ نع . كيرش انثٌّدح :(١)الاق . يحلطلا دّمح نب هللادبعو نافع

 : ْرَيَع ىنلا لاق :لاق , ةفيذح

 . «رشبلا ريخ ىلع»

 نب دّمحم ينثّدح : لاق . يمشاحلا ليعامسإ نب هللادبع ينثدح : لاق « يلع نب بيعش انثدح

 :لاق ,ةفيذح نع .لئاو يبأ نع . شمعألا نع ,كيرش نع ,ةقوس نب دّمحم نب فسوي
 : يع ىبلا لاق

 .«رشبلا ريخ ىلع»

 : هبرق ديبل نأ ينثٌدح :لاق ءرمع نب دّمحم ينثٌّدح :لاق . شاّيع نب دّمح نب دمحأ انثّدح

 يبأ نع , شمعألا نع ,كي رش نع ,يركشيلا ليعامسإ نب ميهاربإ نع ديبل ينثّدح :لاق
 : ُهْيَي يبنلا لاق : لاق «ةفيذح نع ,لئاو

 .«رفك دقف ىبأ نم ءرشبلا ريخ ىلع»

 .18 م قودصلا يلامأ : ينرعلا نع ىيحي نب دمحأ هاورو

 .«ج» نم طقس دنسلا رخا ىلإ هدعبام ١.

 . مّدلقت ام ظحال
 .15 مقرلا رّركم

 . خسنلا يف ناك كلذك «هبرق ديبل نأ» : هلوقو 17 مقرلا عجار
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 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون 2

 : رشبلا ريخ ىلع : لَو يبنلا نع ,ناميلا نب ةفيذح نع . يعبر هاور اّممو

 نع.يناتسجسلا( ١ ![دووادوبأ] ينثدح : لاق« يني رطغلا [ نيسح نب] دمحأ نب دّمحانث دح

 نب] روصنم نع , شمعألا نع ,كي رش نع . نارهم نب رشب نع .ءالعلا نب دّمحم بيرك يبأ

 : لاق [شارح نب] يعبر نع ء[ رمتعم

 .«قفانم الإ هيف كشي ال ءاهّتبن دعب ةّمألا ريخ كاذ :لاق , اي ىلع نع ةفيذح لئس»

 : رشبلا ريخ ىلع : يي ىبنلا نع .ناميلا نب ةفيذح نع ءديزي نب ملسم هاور اّممو

 نع .ديعس نب دّمحم نب دمحأ ينثّدح :لاق [ينابيشلا لضفم وبأ] ماّمه نب دّمح انثّدح

 , قاحسإ يبأ نع ,كيرش نع ءريهظ نب مكحلا نب ميهاربإ نع .نابيش نب اًيركز نب ىيحب

 : يَ ىبلا لاق :لاق ,ةفيذح نع . ديزي نب ملسم هارأ- لجر نع

 . «رشبلا ريخ ىلع»

 : ةشئاع كلذ ىور نّممو

 يع طع داود اق

 نب دمحأ نع ءريرج نب دّمحم ينثٌّدح :لاق . ظفاحلا [لضفموبأ] هللادبع نب دّمحم انثّدح

 ,كيرش نب نامحر لادبع نع ,ينابصقلا ةربص نب فسوي نب لضفلا نع , مكح نب ناؤع

 : لاق [حابر يبأ نب] ءاطع نع ء شمعألا نع . هيبأ نع

 .«رفاك الإ هيف كشي ال ءرشبلا ريخ كاذ :تلاق , !9ا ىلع نع ةشئاع تلأس»

 لعلف ؛هكردي م قيرطغلا ّنأ الإ .بيرك ىبأ نع ةاورلا ةلمج نم دووادوبأف ءاّنم ةفاضإ ١.

 :ةنحضح ةظنللا نأ وأ خا :قانيحس هلا وأ :قطقم ةظنناولا

 نم طقس هلعلو شمعالا ركذي ملف ءروصنم نع كيرش نع فسوي نب ميهاربإ هأورو

 .«قفانم اَلِإ هيف كشي الو رشبلا ريخ كاذ» : هيفو 1١:18 قودصلا يللامأ : عوبطملا

 .81 :144 / ١ رابخألا حرش :ةفيذح نع يربطلا قيرط نم نامعن ىضاقلا هاورو

 .ًافنأ مدقت ام ظحال

 . رشبلا ريخ ىلع : يع ىنلا نع ةشئاع نع ءاطع ىور امو : نيرطسلا لدب «ج» يف .3

 . ىلاتلا ثيدحلا ىف اك. فسوي نب لضفلا نع ةدقع نبا هاورو

 . يربطلا نع // :1417 / ١ رابخألا حرش :ءاطع نع ًالسرم- نامعن يضاقلا هاورو
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 3 يزارلا ىمقلا رفعج دّمحم وبأ ظفاحلا

 ,[ةدقع نبا] ديعس نب دّمحم نب دمحأ ىنثّدح :لاق ,ىعازخلا دّمحم نب نيسحلا انثّدح

 نامحرلادبع انثّدح :اولاق ,ةبتع نب ديبع نب دّمحمو فسوي نب لضفلاو ىيحي نب دمحأ نع

 :لاق ءءاطع نحو نقيعالا نع اةنأ نع قي رق نو

 الإ هيف كشي ال ءرشبلا ربخ كاذ :تلاقف . اا بلاطىبأ نب ىلع نع ةشئاع تلأس»

 .«رفاك

 هيف نأ الإ ىلاتلا ثيدحلا يف امك ,ديبع نب دّمحم نع .ةدقع نبا نع ءايركز نب افاعم هاورو
 . «ءاطع» لدب «ةيطع»

 : 16 قودصلا ىلامأو ,77/4 / 57 قشمد خيرات :ديبع نب دّمحم نع رافصلا ليعامسإ هاورو

3 

 . فلاسلا يف امك .فسوي نب لضف نع نامع نب دمحأ هاورو

 ١١. يكجاركلل ليضفتلا : كيرش نبا نع بوقعي نب فسوي هاورو
 .81 فئارطلاو ١ / 5٠١ ةّمغلا فشك يف امك .ءاطع نع بقانملا يف هيودرم نبا هاورو

 ؟ جراوخلا لتق نم :تلاقف ةشئاع ىلع تلخد» : لاق رسيلاى بأ نع هيودرم نبا بقانم يفو

 : لوقي طولا لوسر تعم .قحلا لوقأ نأ ىسفن يف يذلا ىنعنمي ام :تلاق يلع :تلق
 ١ / 35٠١. ةّمغلا فشك: «يدعب يِتّمَأ ريخ مهلتقي

 تعمس :تلاقف ... ىلع :تلقف ؟ جراوخلا تلتق نم» :ةشئاع ىل تلاق قورسم نع هيفو

 ,نيدنسب ١ / 7١١ ةّمغلا فشك :«..ةقيلخلاو قلخلا ريخ مهلتقي ..:لوقي يونا لوسر
 ,2م01 :» / ؟ (رازبلا دئاوز) راتسألا فشكو 8١:117, يىلزاغملا نبا بقانم يف هوحنو

 ١..و 77١ / ؟ ىفوكلا بقانمو . ينئادملاو دمحأ نع 1117 / ١ ديدحلاىبأ نبا حرشو

 حرشو ,5 ءايبنألا هيزنتو «454 / 7 قييبلا لئالدو . 56١٠و ١801و 8517 :456و

 .6 الا قطصملا ةراشبو «47 : 758١: دشرتسملاو .:18و 17١:74 و209 / ؟ رابخألا
 تلتاق دقل هللاو : تلاقف ؟ًايلع تلتاق ام ىلع : :اط تلقف ةشئاع ىلع تلخد» : غبصألا نعو

 : 7 دشرتسملا :«رفك دقف ىبأ نم رشبلا ريخ ىلع :لوقي .. هللا لوسر تعمس .. سانلا ريخ

 عبار ةقنم ةفوبق#

 6 .رفك دقف ىبأ نم رشبلا ريخ ىلع» : اعوفرم ةشئاع نع سنأ نعا/٠ : ١10 ةبقنم ةئم ىفو

 نع« ريمع نب عيجو عيصألا نع داشنإب ا ؟يراذلا نع / © كلاط أ لآ بقاش: قر
 «ث-



 رشبلا ريخ يلع يف رثألا رداون 3

 .'' !اهنع يفوعلا ةّيطع هاور اّممو
 نبا] ديعس نب دّمحم نب دمحأ ىنثّدح :لاق ,يضاقلا اًيركز نب افاعملا جرفلاوبأ انثّدلح 200060

 نع ءهيبأ نع .كيرش نب نامحرلادبع نع ؛يدنكلا ةبتع نب ديبع نب دّمحم نع .[ةدقع

 : لاق . ةّبطع نع ,. شمعألا

 .«رفاكالإ هيف كشي ال ,رشبلا ريخ كاذ : تلاق . إل ىلع نع ةشئاع تلأس»

 : يسرافلا ناملس هللادبعوبأ كلذ ىور نّممو
 1 اع نينا ةاوو اقف

 نع ,فسوي نب ريهاريإ نب دمحأ ينثّدح :لاق ,ثّدحلا رفعج نب ىلع نب نيسحلا انثّدح 051

 نب ريطم نع ,مقرأ نب سنوي نع .يمرادلا صفح نب سيق نع ء ميحرلادبع نب رمع

 : لاق . يسرافلا ناملس نع , كلام نب سنأ نع ؛دلاخ

 ؛ لوتن نمو كدعب ذخأن نّمم هللا لوسر اي : تلق»

 .«يدعوم زجنبيو . ينيد ىنع يدؤي ,بلاط يبا نب ىلع يدعب

 [امو] ,« ىسفن تاذ نم هتبراح ام : تلاق ؟ ىتبراح ملف» : اه ليق ربخلا اذه تور مل اًننأ ةشئاع >

 ْ ْ .«ريبزلاو ةحلط الإ ىنلمح

 ديعس ىبأ نعال140:١14 / 8 طسوألا مجعملاو . 1719 6 مصاع يبأ نخل هلا ىفو

 ةباصعلا هذه لتقي :لوقي هللا لوسر تعم :تلاق ث ..ةشئاع ىلع تلخد» :لاق ىثاقرلا

 نأ ريغ

 . ثيدحلا اذه دهاش هيفف ئاسنلا صئاصخ نم 1817 ثيدحلا ظحالو
 . رشبلا ريخ ىلع : ةشئاع نع يفوعلا :«ج» ١.

 لانا قير دحلا طيح 4

 . ةّمألا ريخ يلع : ايي ىبنلا نع ىسرافلا نالس هللادبع وبأ ىور امو : نيرطسلا لدب «ج» يف ."
 : اقم ا نم زا ةطوورم 7



 م يزارلا ىمقلا رفعج دّمحم وبأ ظفاحلا

 ١ / 5١8:117. يىفوكلا بقانم : ديعس نب دسأ ١. ح

 بيطخلا نع ةباصإلا يف كلذكو ,بيطخلا نع 01/ 57 قشمد خيرات : مهاربإ نب ليعامسإ ."

 .«فلتؤملا ف

 .5ا/8 / ١ تاعوضوملاو 171:17١. ىعيطقلا لئاضف : دايز نب رفعج .؟

 .518:19/8 / ١ يفوكلا بقانم : قازرلادبع .5

 / ” نوحورجملاو .0160 :079 / ١ ليزغتلا دهاوش :- ناملس ركذي لو ىسوم نب هللاديبع .0

 . رطم ةمجرت 791/ / 5 لماكلاو 6

 بقانمو ١١7 : ١15١., يمزراوخلا بقانمو ,.05؟ / ليقعلا ءافعض : مشاه نب ىلع .1

 .0114 :5 71 قودصلا ىلامأو ,187و 770 :947 / ١ يفوكلا

 ١ / 015:617١. ليزنتلا دهاوش :- ناملس ركذ نود - تباث نب ورمع .

 ١ / 57٠6:5٠٠. يىفوكلا بقانم : ىلعي نب ىيحي .6

 .774 / ١ نوحورجملا :سنأ نع يكتعلا دلاخ هاورو

 : ًاضيأ ناملس نع هاورو

 م باب بلاطملا ريسيتو ,741و ١ / 457: 1١1 ىفوكلا بقانم : هنع ةعذربو ليلخلا بأ ١.

 .5 ح

 1١. حا“ باب بلاطملا ريسيت :رذ وبا .

 ١ / 5١٠١:4414 ىفوكلا بقانمو 717١: 73١77, / 7 ريبكلا مجعملا : ديعس وبأ .'؟

 78:9 / ١ نيطمسلا دئارفو ١ / 581: ١01, يفوكلا بقانم : هللادبع نب دابع .
 .5.09:55415 / ١ ىفوكلا بقانم :انيم نب سيق .

 111:175/١. ليزفتلا دهاوش :دهاجب .

 .01 / ١ ةعونصملا ىلآللا : ةريره وبأ .

 .547 / ١ تاعوضوملاو ,704 ١ / 58١: يفوكلا بقانم : ةدنك نم خايشأ

 ًامالسإ اهَرَأ يدعب ةّمألا هذه ريخ» : ًاعوفرم نالس نع مزاح يىبأ نع ليهك نب ةملس ىورو
 .87 11١: دشرتسملا :«يىلع

 ريخ كجوز ّنأ كاّيِإ ىلاعت هللا ةمارك نم نإ .ةّينب اي» : ًاعوفرم ناملس نع يلالهلا ميلس ىورو
 . 77 ميلس باتكو ,.577 نيدلا لامك :«يقيب لهأ ريخو يما

 س4

 حا لا هل ©



 ا

4 

 فمي

 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون 7

 0 !عفار وبأ كلذ ىور نّممو

 نع ءريرج نب دّمحم ينثّدح :لاق [ينابيشلا لضفم وبأ] ظفاحلا هللادبع نب دّمحم انثّدح

 نب دّمحم نع , يرازفلا ريشب نب راكب نع .حلاص نب ىلع نع ,يرارضلا ليعامسإ نب دّمحم

 : لاق , عفار ىبأ هّدج نع . هيبأ نع . عفار يبأ نب هللاديبع

 نأ هتلأسو .")تطِّت دق اهدي ّنأو , نحطلا هيلإ وكشت ") يهل لوسر الك ةمطاف تتأ»
 .اهمدخي

 بابش ادّيس كينبا ّنأو يِتّمُأ ريخ كتجّوز نأ نيضرت ام َوأ : ل هللا لوسر اهل لاقف
 تنب ميرم ريغ ةّنجلا لهأ ءاسن ةدّيس كّنأو ,.ىسيعو ىيحي ةلاخلا ينبا ريغ ةّنجلا لهأ

 تاره

 :تيطر. دف هنا لوو اي كلاق

 , فلخ نب دّمحم نع ءريرج نب دّمحم ينثدحو :[يفوكلا ينابيشلا] هللادبع نب دّمحم لاق

 نب [هللاديبع نب دّمحم] نع ء[ديربلا نبإ مشاه نب ىلع نع ؛ةريون بأ نب روصنم نع

 : لاق , عفار ىبأ [هّدج] نع . هيبأ نع , عفار يىبأ

 ١. رشبلا ريخ ىلع : لَو ىنلا نع عفار وبأ ىور امو :«ج» .

 . مالسلا امهيلع : «ج» 31

 . تطفنت :«ج» 1

 امأ» : اهل ىلعل لاق هنأ ثيدح يف هّدج نع . هيبأ نع , عفار بأ نبا نع , مشاه نب ىلع ىورو

 ,ةرخآلاو ايندلا يف تما ءاسن ريخ كتأرما ّنأو .ةرخآلاو ايندلا ىف ىخأ كْنَأ ىلع اي ىضرت

 ١ / 5717:591١ ىفوكلا بقانم :«.. ةنجلا لهأ بابش ادّيس كينبا ّنأو

 نم ريثكلل ضراعمو . لطاب «ميرم ريغ»و «ةلاخلا ىنبا ريغ» انه روكذملا ءانثتسالاو اذه

 لهأ كلذكف ءايبنألاو نايدألا رئاس ىلع مّدقم مالسالا ىنو مالسالا نيد نأ امكف , ثيداحألا

 . نيملاعلا ىلع نارمع لآو ميهاربإ لآو ًاحونو مدآ ىفطصا هللا نإ .هنم ةعضب مُهّنأل يبنلا تيب

 دّمحم لآ قطصا هنأ يف كش الف مهّدقت نم ىلع ًاقباس نارمع لآو ميهاربإ لآ فطصا ناك َنإف

 . ميرمو ءايبنألا مهيف امب نيملاعلا ىلع



 غا/ يزارلا ىمقلا رفعج دّمحم وبأ ظفاحلا

 يلع يف سانلا ليواقأ ترثكف , ةنيدملاب ًايلع فّلخ كوبت ةوزغ/ ١ )ىلإ ايي ىبلا جرخ ا»

 وأ ةلحرم ىلع هقحلف بكرو جرخف ًايلع كلذ غلبف .هل ًاضغب هفّلخ ًايلع ّنِإ :اولاقف

 : لوقي هتعمسف . مهنمأ 'ييرتانأو هالو ىقاثلا وا ةعو هت اجي ين يبنلا لعجف . نيتلحرم

 :«(ةرخآلاو ايتدلا قنا ريغ تنأوهةرخآلاو ايندلا قف ىحأ ثنأ وكت نأ ىضرت مآ

 6 000م 0
 تاي اي دي

 .يف :«ج» ١.

 . اهيف درت مل «نوكت نأ» :اتظفلو .«بيرقل فإو» :«ج» ."
 0/ 1١5: دشرتسملا :مشاه نب ىلع نع ينوكذاشلا ٍبوّيأ وبأ دوواد نب ناولس هاورو 6

5" 

 . اذه يربطلا ريرج نب دّمحت نع ًاضيأ71:147 / ١ رابخألا حرش يف نامعن ىضاقلا هاورو

 يتَمأ ريخ تنأ» : ظفلب هدج نع هيبأ نع عفار أ نبا نع هدنسب بقانملا يف هيودرم نبا هاورو

 ١ / /5٠01. ةّمغلا فشك : «ةرخآلاو ايندلا يف

 خيشلل رشبلا ريخ فا ىلع ثيدح يف رثألا رداون باتك”## :_ ةخسن يف باتكلا ماتخ يفو

 . يرلا ليزن يمقلا ىلع نب دمحأ نب رفعج دّمح يىبأ هيقفلا مّدقتملا

 عفار بأ نع .[هيبأ نع , هللاديبع نب دّمحم نع , مشاه نب ىلع نع ] ؛نايلس نب مكح ا هاورو

 87١. :171/ / ؟ رابخألا حرش :«يتّمُأ ريخ تنأ» : ظفلب





 رصبلا ىلوأ ةركذت
 رثألا رداون كاردتساو ةسرهف ىف

 .415 نيقيلأو ,١و ١ / ١47:17 ىفوكلا بقانم : «يدعب فلخأ نم ريخ» : ظفلب

 كلام نب سنأ .*

 .هيودرم نبأ بقانم نع ١ / 7٠1 ةّمغلا فشك :«يدعب تكرت نم ريخ ىلع» : ظفلب

 نع تأيس ام ظحالو /١01:07, 5 قشمد خيرات :«يدعب كرتأ نم ريخ» : ظفلبو

 رابخألا حرشو ,40 :550 / ١ يفوكلا بقانمو , ناملس نع هاور هقرط ضعب يفف ناملس
 / 7 نوحورجملاو ١ /588: 0١0-011. ليزغتلا دهاوشو .يربطلا نع 05

 .01 / 25 قشمد خيراتو ,"91/57 لماكلاو 5

 نبأ نع امهالك 8 ميظنلا ٌردلاو ١78., نيقيلا :«ىدعب كلخا نمزيكوب ظيلبو

 ١١1 ميظنلا ّردلاو ,100 :01 / 57 قشمد خيراتو . سنأ نع ىلع نب دّمحم نع هيودرم

 بقانمو .4 رثألا ةيافكو ,703 :778 قودصلا يلامأ :«ءايصوألا ريخ» : ظفلبو

 /0١:407/. ؟ رابخألا حرشو ١ //788: ٠١, يفوكلا

 نميا ما."

 1 / 8 دعس نبا تاقبط : «ىلهأ ريخ» : ظفلب

 ١ رابخألا حرش :«ءايصوألا ريخ انّيصوو ... كلعب راتخا مث كابأ راتخا هللا ّنِإ» : ظفلب



 رشبلا ريخ ىلع ىف رثآلا رداون 4

 ,؟1/4:711 دشرتسملاو ١7:14١١1. لاصنخلاو 4.٠٠١. :0.059 / 5 ىربطلا نع: 87

 هيلات ىفو هردصب 17١: ١87+ / 6 ريبكلا مجعملاو ١0/١: /١181., يلزاغملا نبا بقانمو

 هيودرم نبأ نغ ١١7 :111 ىمزراوخلا بقانمو ءرخآلا هليذب 77 / ١ ريغصلاو . ةراشإ

 / ١و ,هردصب ١ / 717: ١71 ىفوكلا بقانمو .501:1084 يىبسوطلا ىلامأو ,هردصب

 .هردصب ١77:19 7/519 ,هماتي 0

 ا

 ُِيَخ مه َكِيْلوُأ تاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنمآ َنيِذّلا نإ ط : يملا لوسر الت» : ظفلب
 . .١١1 :ةلو /؟ ليزغتلا دهاوش :«يىللع اي كتعيشو تنأ مه :لاق (ةّيرَبلا

 ةديرب ١.

 فتك ىلع هدي عضوف (ةّيرَبلا ُدْيَخ ..اوُنمآ َنيِذَّلا َّنِإ ل ةيآلا هذه يي ىبنلا الت» : ظفلب
 ١١4١. :079 / ” ليزفتلا دهاوش :«كتعيشو تنأ وه :لاقو ىلع

 1١1١:1١1. يمزراونخلا بقانم :«يِتّمأ ريخ» : ظفلبو

 . بيطخلل قفّتملا مهم 0١++ لاّبعلا زنك : «يلهأ ريخ» : ظفلبو

 ركب وبأ .

 ./8 / 7 نازيملا ناسل :«يدعب تبرغو سمشلا هيلع تعلط نم ريخ ىلع» : ظفلب

 هللادبع نب رباج .8

 15 11-11 ١-/9. 5-15-١17-10: ح ًاعوفرمو ًافوقوم : «رشبلا ريخ» : ظفلب

 3.0 م8

 ١6. ,8 6 ح :«سانلا ريخ» : ظفلبو

 رك 5 انوفوم رشا نس نمور ظفليو

 و انوقرم انك نمر ةقكلا هذه يطور :ظفلراو

 .01 مقرب :«ةّيربلا ريخ» : ظفلبو
 .75 :8/ ةمامالا لئالدو .1؟ رثألا ةيافك : «ءايصوألا ريخ» : ظفلبو



 هللادبع نب ريرج .9
 .رباج فّحصم هّلعلو ١ / ١10 يورسلا بقانم :«رشبلا ريخ» : ظفلب

 قداصلا رفعج . ٠

 .يىقربلا نع”. 5 تازجعملا رداون : «ءايصوألا ريخ» : ظفلب

 ١:1١4. / ؟ عئارشلا للعو ١., :غ84 / " ىفاكلا : «نيّيصولا ريخ» : ظفلب

 ةدانج نب ىيشبح ١١.
 نبا نع ١ / ١1 ةّمغلا فشك :«ىلع يدعب ضرألا هجو ىلع ىشمي نم ريخ» : ظفلب

 .هيودرم

 ةفيدح . ١١

 . عجارف ١" ىلإ 1١ مقرب فّئصملا نع مدقت دقو

 ديهشلا نيسحلا . 3٠١

 .11 :ةبقنم ةئم :«رفاك الإ كيف كشي ال رشبلا ريخ تنأ يلع اي» : ظفلب
 ثريوحلا.8

 / ١ رابخألا حرش «امهنم ريخ امهوبأو ةّنجلا لهأ بابش ادّيس نيسحلاو نسحلا» : ظفلب
 . يربطلا نعالال :: 7

 رصانلا نع 77 يمشجلل نيلفاغلا هيبنت :«يدعب (هفلخأ وأ) هفلخأ نم ريخ» : ظفلب
 .5١٠و6١20/8:17 دشرتسملاو .قحلل

 يرافغلا رذ وبأ .6

 دشرتسملاو ,77 ىمشجلل نيلفاغلا هيبنت :«يدعب (فلخ از هتلخا نين رميها لكنني
006 . 

 ."0 رثألا ةيافك : «ءايصوألا ريخ» : ظفلبو

 عفار وبأ .

 . «يِتّمأ ريخ» : ظفلب مّدقت

 تباث نب ديز . ١7



 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون 0١

 .5/ رثألا ةيافك : «يدعب كلخ ا ةسيووخترو لفل

 يردخلا ديعس وبأ .

 ١/ ١8١٠. نوحورجملاو ١ / 17١., لماكلا :«ةّيربلا ريخ» : ظفلب
 .58 ١7١: ةبقنم ةئم :«رشبلا ريخ» : ظفلبو

 هراتخاف ..كلعب راتخاف ةيناثلا علّطا “مث كابأ راتخاف ضرألا ىلإ علّطا هللا ّنِإ» : ظفلبو

 ةبيغلاو .يربطلا نع ١ / 177: 0١ رابخألا حرش :«ءايصوألا ريخ انّيصوو ..ًاّيصو يل

 19١: ١105. ىسوطلل

 يسرافلا ناملس .4

 . باتكلا بلص يف «يدعب هفلخأ نم ريخ» : ظفلب مّدقت

 ريخ كلعبو .. كجوز اهنم راتخاف .. علطا مث .. ينراتخاف ..ىللاعت هللا ّنِإ» : ظفلب ءاجو

 .77* و 1737 ميلس باتكو ,؟77 نيدلا لامك : «ءايصوألا

 م.7و 7717و 777 ١ / 7١5: ىفوكلا بقانم :«يدعب كرتأ نم ريخ» : ظفلبو

 ١ /1١7: 1٠ رابخألا حرشو ,؟57/١17 ريبكلا مجعملاو ءالا" :117 دشرتسملاو "5١و

 ,نمؤم نبا نع ١ /18: ١١60 ليزغتلا دهاوشو ال19 1١7: تارف ريسفتو .يربطلا نع

 7,74/1١. نوحورجملاو

 ةشئاع ٠"

 ./0 1/7 مقرب مدقت دقو «رشبلا ريخ» : ظفلب

 ./4 شماهب هانركذ دقو «يِتّمأ ريخ» : ظفلبو

 :كاتخ اضيأ ءاثزك ذو قلدملا نيكو هظقليو

 ةعيبر نب سباع ١".

 .11 / 51 قشمد خيراتو ,5177 :107 / ١ ىفوكلا بقانم : «يتوخإ ريخ» : ظفلب

 سابع نب هللادبع 7

 .؟ا/ / ١ ديفملل داشرالا :ًافوقوم : «ةّمّألا ريخ» : ظفلب

 / ” رابخألا حرشو 714 و١0٠٠ يىفوكلا بقانم :«نيّيصولا ريخ» : ظفلبو



 هذل] رثآلا رواوثت تاكرنتنمو سروف

 يمقلا ريسفتو ,775 ١/ جاجتحالاو ,هيودرم نبا نع 4 لوسرلا باقلأو 41 4

 .139:59 / ؟ ليزنتلا دهاوشو . ١70:18 تارفو "٠ / ؟

 :417 / 0 يناعنصلا فّنصمو 1/11 :*00 / ؟ رابخألا حرش :«يىلهأ ريخ» : ظفلبو

 / ١١ ريبكلا مجعملاو .صئاصخلا ىف ١55: 8085١ / ه ىربكلا يئاسنلا نفسو
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 00١: / ؟ ليزغتلا دهاوش :«ىلع يف تلزن :لاق برا ُدْيَخ ْمُه َكِيَلوُأ ٠» : ظفلبو

 . يعن بأ نع 171 :710 يحولا صئاصخ يف هوحنو 1١١08-64.,

 موي كتعيشو تنأ مه : ىلعل يبنلا لاق مةّيرتلا رْيَخ ْمُه َكِيَلوُأ .. ١ تلزن ان» : ظفلبو
 : 37غ يحولا صئاصخو /1١76:017, / " ليزنتلا دهاوش :«نيّيضرم نيضار ةمايقلا

 11417 / 7 روثنملا ّردلاو , هيودرم نبا نع 011١:1948 لئالدلا حيضوتو  ريعن بأ نع ١

 . يدع نبا نع

 :؟/ /17 طسوأالاو ,1187 :37 / 5 ريبكلا مجعملا :ًاعوفرم «سانلا ريخ» : ظفلبو

 يمزراوخلا بقانمو 19١:7١1١., يلزاغملا نبا بقانمو .528/ ١1 قشمد خيراتو و

 مكاحلل ةمطاف لئاضف . خيشلا ىبأ نع ١7 نيطمسلا ررد مظن ,يدع نبا نع 7/4 6

 يف الملا نع ١٠٠١ ىقعلا رئاخذو .هخيرات يف مكاحلا نع 1١: ١١14 فئارطلاو ء١١ 5

 .ةليسولا

 .قودصلل ءارهزلا رابخأ باتك نع 471 نيقيلا :«يدعب فلخأ نم ريخو» : ظفلبو

 رمع نب هللادبع . "8

 .51 6:91 يلزاغملا نبا بقانم :ًافوقوم «سانلا ريخ» : ظفلب

 دوعسم نب هللادبع

 ,مكاحلا نع 55/8 / ١ تاعوضوملا :«رفك دقف سانلا ريخ ىلع لقي مل نم» : ظفلب

 9١. :7ا/4 دشرتسملاو

 ,11" ةبقنم ةئم :«رفك دقف ىبَأ نمو رشبلا ريخ ىلع دّمحم اي : ليربج يل لاق» : ظفلبو

 4١. :7ا/94 دشرتسملاو



 رشبلا ريخ يلع يف رثألا رداون 0

 مجعملاو ,8847 :/5 / 9 ريبكلا مجعملا :«سانلا ريخ ىلع نآرقلا تمتخ» : ظفلبو

 87 :154 / ١ رابخألا حرشو ,.4 ١٠ / 57 قشمد خيراتو ,85/!8 :598/ 60 طسوألا

 . يربطلا نع

 ١701. :107 يسوطلا يللامأو ,.1017 / 0 دادغب خيرات :«ىلع مكلاجر ريخ» : ظفلبو

 ةمركع .0

 .777 / 8 دعس نبا تاقبط : «يلهأ ريخ» : ظفلب

 نيدباعلا نيز ىلع "1

 ,؟1/19 :"ه١ / " طسوألا مجعملاو 41١940١050١ يىفوكلا بقانم يف

 ١67 /غ”و "وو 7١ قشمد خيراتو , يلصوملا فيرط ةمجرت 7١ / 9 دادغب خيراتو

 ةيومألا تاءارتفالا ضعب عمس نيح نيدباعلا نيز ّنأ» :امهريغو بيطنخلاو ىلعي ىبأ نع

 ثيدحب عنصأ فيكف :لاق ...و ركبوبأ اهبن دعب ةّمألا هذه ريخ لاق هّنَأ نم اا ىلع ىلع

 يم نوكت نأ ىضرت امأ :لاق ..هللا لوسر ّنأ كلام نب دعس نع بّيسملا نب ديعس هينثٌّدح

 ةلزنمب هللا لوسر نم وه يذلا اذه نف ..يدعب يبن ال هْنَأ الإ ىسوم نم نوراه ةلزنمب

 .«نوراه

 . ١78 صاصتخالا ىف ديفملا هضعبو هوحن ىورو

 ىضترملا ىلع . "7

 اضرلا رابخأ نويعو ... قودصلا يل امأ : «رفاك الإ كيف كشي ال رشبلا ريخ تنأ» : ظفلب

7000 

 ١1937. / 31 دادغب خيرات :«رفك دقف سانلا ريخ ىلع لقي مل نم» : ظفلبو

 نبا نع 787 :110 يمزراوخلا بقانم :«كتعيشو تنأ (ِةّيرَبلا ُدْيَخ »» : ظفلبو

 نبا نع 7 :4811 / ” تايآلا ليوأتو ١1١170, :ه"ه / ؟ ليزغتلا دهاوشو ءهيودرم

 . نيدنسب رايهام

 / ١ يفوكلا بقانمو .غ00٠ ديهشلا ديز دنسم :«يدعب هفلخأ نم ريخو» : ظفلبو

.060. 



 00 رثألا رداوئ تاكردتسمو سرهف

 .يزتطنلا نع 8 باب ١ ١ نيطمسلا دئارف :«يدعب فلخأ نم ريخو» : ظفلبو

 1/1 نرسل اولا اذا ةيانك : هوفر ان وقوفا اسوا يقرب« اكنلوو

 "737 ميلس باتك ,84 :16 دانسإالا برق :ًاعوفرمو ًافوقوم «نيّيصولا ريخ» : ظفلبو

 ."8١وا8١و ١ /17": 76٠ ىفوكلا بقانمو ١4و

 ةمطاف لئاضفو ,1917 ميلس باتكو 7١١, قودصلل ديحوتلا :«يلهأ يخت ظفليو

 .75 :78 نيهاش نبال

 / ؟ رابخألا حرشو 109 نيدلا لامكو ."5 ١ / 0٠:: يفاكلا : «قلخلا ريخ» : ظفلبو
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 يلالهلا ىلع 8

 :«ءايصوألا ريخ يّيصوو ..كلعب راتخاف علّطا مث كابأ راتخاف علّْطا هللا ّنِإ» : ظفلب

 .771370 :ه1/ / 8 ريبكلا مجعملاو .,101 :717/5 طسوألا مجعملا

 رساي نب راّمع .4

 ١ / 197: ١09. رابخألا حرش :«رشبلا ريخ» : ظفلب

 .١١؟ 5 رثألا ةيافك : «ءايصوألا ريخ» : ظفلبو

 نتاع نزحت ا

 ١٠١5٠0. :015 / ؟ ىفوكلا بقانم : «ةّمألا هذه ريخ» : ظفلب

 رقابلا دّمحم ١".

 45 :0814 تارف ريسفت : ًاعوفرمو ًافوقوم «كتعيشو تنأ مه ةّيرَبلا ُْيَخ » » : ظفلب

 .516 / 3 ىربطلا ريسفتو ء548١١-47:6147١١ / ” ليزغتلا دهاوشو ءال07 -

 . ةدنم نبا نع 110 ٠١7: يناقزوجلل ليطابألا :«يدعب سانلا ريخأب» : ظفلبو

 ,الال / ١ جاجتحالاو ١101, :؟79 / ١ يفوكلا بقانم :«ءايصوألا ريخ» : ظفلبو

 .707 نيقيلاو

 لبج نب ذاعم ."؟

 .0 :60885 تارف ريسفت :«ةّيربلا ربخ» : ظفلب



 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون 01

 ئناه مآ .م0ع

 .35 :787 دشرتسملا :«ءايصوألا ريخ» : ظفلب

 و .٠

 5١. :ةبقنم ةئم : «ةّمالا هذه ريخ» : ظفلب

 6٠١. رثالا ةيافك : «نيّيصولا ريخ» : ظفلبو

 هر طصسز 6: ونمو | سس



 سراهفلا

 ندملاو ثيدحلاو تايالا سرهف ١.

 01 918./ ةنّيبلا/ ٠ يبا ُيَخ نّه َكِيَلوَأ تاجلاّصلا واع اوُنَمآ َنيِذّلا نإ

 /م يخأ تنأ نوكت نأ ىضرت امأ

 ١ «رباج» سانلا ريخ هنإ

 0 «رباج» رشبلا ريخ كاذ نبل وأ

 0 كتجوز يّنأ نيضرت ام َوَأ

 ا ا يوما و ا ب «رباج» يلع  رشبلا وأ - سانلا ريخ

 م م «ةشئاعو ةفيذحو رباج» رشبلا ريخ نم وأ رشبلا ريخ كاذ
 اى الا الا ٠٠١ نمل_ 5" 7515+

 7 لما نال غلا كا «ةفيدحو رباج» رشبلا ريخ ىلع

 09 يخأ مكءاج دق

 17 «رباج» رشبلا ريخ كاذ ناك

 000 ا «رباج» رشبلا ريخ ناك هاه

 ااا 0 000 0 «رباج» رفاك الإ هيف كشي امو

 0 11 1 111 ا يا «رباج» رشبلا ريخ هنأ يف كشي لهو

 اا ] ]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ؤ]1ؤ11 يتفيلخو يّيصو نإ ةافلطساب

 ١ ,ا/ «رباج»  هوحنو_ رشبلا ريخ كاذ مالغ اي

 ,ىم كوبت





 .بهو نبا هنع , ةّيطع نع .71 بلغت نب نابأ

 . مشاه نب ىيحي هنع .شمعألا نع .4 ىليل يبأ نب نابأ

 .دمحأ نب هللاديبع هنع جارد نب حون نع .,/ يدزألا قاحسإ نب ميهاربإ

 : قفاوكلا ىلع, نب نكحنو دينا هنغ فور نعدالا+ ال10: ىزكشتلا ليعاتسإ نييهارإ

 .نسح نب دمحأ نب دّمحم هنع ,رفعج نب ميهاربإ نع .9 يراصنألا سنأ نب ميهاربإ

 .سنأ نب ميهاربإ هنع «ريبزلا يبأ نع .04 هللاديبع نب رفعج نب ميهاربإ

 .اًيركز نب ىيحي هنع ,كيرش نع ./" ريهظ نب مكح نب ميهاربإ

 .47 5١, ,8 ةساره نب ميهاربإ

 .نسح نب دمحأ نب دّمحمو كاحض نب مساق هنع ,يروثلا نايفس نع

 .يباعجلا هنع .رمع نب ديعس نع 5١. يفوكلا داّمح نب ديلو نب ميهاربإ

 .نيسح نب نسح هنع .كيرش نع .17 يعيبسلا فسوي نب ميهاربإ

 .يباعجلا رمع نب دّمحم نع .07 (ش) ٍبوُيأ نب ميهاربإ نب دمحأ

 ./" يناهبصإلا رفعج وبأ فسوي نب ميهاربإ نب دمحأ

 .رفعج نب يلع نب نيسح هنع .ميحرلادبع نب نارمع نع

 .يباعجلا نع ٠ 6١. (نع) ليقع دن ةهحلا نر ويم نن قمحا

 .دايز نب دمحأ هنع ؛هّدج نع .78 حيبص نب ليعامسإ نب نسح نب دمحأ

 .يباعجلا هنع ,ديوسو ةبيش يبأ نع . 1 ةاطسا نب ويسحب نمزج



 رشبلا ريخ ىلع يف رثألا رداون 0

 .0 ,77 ينادمهلا داّمح نب دمحأ

 .ةفيلخ نب رطفو قوزرم نب ليضفو داّمح نب ملاسو ةيواعم نب ديرب نع

 .فسوي نب بوقعي هنع

 ل١6 ق٠ 15 4 لال للا لال ى5 374 دايز نب دمحأ

 نب هللادبعو مساق نب نيسحو يدوألا ىبحي نب دمحأو ليعامسإ نب نسح نب دمحأ نع

 .يباعجلا هنع .فسوي نب بوقعيو ناديز

 .يربطلا هنع ,فسوي نب لضف نع .77 يفوكلا ميكح نب نامثع نب دمحأ

 .يباعجلا نع .7 ,77 (ش) راّجنلا نيسح وبأ دّمحم نب ىلع نب دمحأ

 هن نب نقسم هتع جربقك ند نكت ىع 7: اهلا مع نب خلا

 .يباعجلا هنع ,ميكح نب دّمحم نع .07 يعيبرلا ورمع نب دمحأ

 .هتادبغ نب ىسيع هنغ رضا ني. ناميلس نق: 67 لف نينةمخا

 .يباعجلا هنع .فسوي نب دّمحم نع .59 ينادمهلا سيق نب دمحأ

 .ىيحي نب دمحأ هنع ,ىشعألا صفح يبأ نع ١. يمزراوخلا دّمحم نب دمحأ

 .71 يفريصلا ساّبع وبأ يدزألا رفعج نب دّمحم نب دمحأ

 .يباعجلا هنع ,دمحأ نب هللاديبع نع

 .يباعجلا نع ١6 ١17. (ش) ميهاربإ نب نسح نب دّمحم نب دمحأ

 201:07 ,07 2١ 8, 94 5, 4٠١ يفوكلا ةدقع نبا ساّبع وبأ ديعس نب دّمحم نب دمحأ

 .ل0 الك الا كل

 دّمحمو نسح نب دمحأ نب دّمحمو فسوي نب لضفو ىسوم نب ىسيعو ىيحي نب دمحأ نع

 .ايركز نب ىيحيو ةبتع نب ديبع نب دّمحمو ليعامسإ نب

 نب يلعو يميمتلا يلع نب دّمحم نب يلعو ديعس نب دّمحم نب نيسحو ةزمح نب نسح هنع

 نب افاعمو مامه نب دّمحمو دّمحم نب هللادبع نب دّمحمو يرفوزبلا نيسح نب دّمحمو ةموسم

 ٠ ىس وم نب نوراهو اًيركز



 1١ مالعألا سرهف

 .يباعجلا نع ١/. (ش) سابع نب دّمحم نب دمحأ

 .يباعجلا هنع ,قرزألا صفح وأ هيبأ نع .؛5 يحلطلا ىيحي نب دّمحم نب دمحأ

 .يباعجلا هنع .هّدج نع .15 يفوكلا ىليل يبأ نب نامحرلادبع نب ركب نب دومحم نب دمحأ

 .ىورهلا بوقعي نب دمحم هنع «ىيحي نب دمحأ نغع.؟ دلع تيما

 .يدوألا ىيحي نب دمحأ هنع ءلدنم نع ."4 يرفحلا لضفم نب دمحأ

 .يباعجلا هنع ,كاّحض نب مساق نع .47 قاحسإ نب ىسوم نب دمحأ

 .ساّبع نب يلع هنع .صفح نب هللاديبع نع .6 يفريصلا دايز نب ىسوم نب دمحأ

 :ناديز قب هلادبع نع ننيبأ نغل حون نب دمحأ

 .4 .55 .؟ يفوكلا يدوألا اًيركز نب ىيحي نب دمحأ

 .كيرش نب نامحرلادبعو لضفم نب دمحأو يمزراوخلا دّمحم نب دمحأ نع

 .نافم رن ةيع ا واقل قع ملا نيف نر هك نب وح ا ونار قرن ةقج ا ةقع

 .قوزالا نضصفخ ةنغ ودينا قع ا يفوكلا رذنم نب ىيحي نب دمحأ

 .30 0١, 31١. ناطقلا قرزألا ميهاربإ نب قاحسإ

 .رضن نب يلع هنع .سباع نب يلعو كيرش نع

 .يباعجلا هنع .هيبأ نع .14 دايأ نب دّمحم نب قاحسإ

 .77 .10 74 .517 3١, يعيبسلا قاحسإ وبأ

 .كيرش هنع .ديزي نب ملسمو قيقش لئاو يبأ نع

 .ليعامسإ نب دّمحم هنع ,لدنم نع ١١. قاّرولا نابأ نب ليعامسإ

 .نسح نب دمحأ هنع ,مرق نب ناميلس نع .؟8 حيبص نب ليعامسإ

 .نسح نب دّمحم هنع .كيرش نع .01 94 ىسوم نب ليعامسإ

 .نارهم نب ناميلس :شمعألا

 يطع ةنع راما نع لا كلاعب نب نأ

 . ةعيبر يبا نب زيزعلادبع هنع . بهو نبا نع .7ا/ ديمح نب سينا



 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون 11

 .نياع نب ىلع هع مطعم نع م1 ليلشربأ ليبلغ نيرد

 نردد ا هنينلك هلع يعش وزان نعل ىفوكلا قليل ىبا قب: نامحرلادبع ني زكي

 .دومحم

 6 0 اب دب نب راج

 . لك ىبنلا نع 5١0 - ١. يراصنألا هللادبع نب رباج

 :ةناوع وباو: سباع قب. ىلع هنع ةتطغ نع 0١1 فاخفموأ

 82 تيحلا هتاديعوبا دكشم خير رتعع

 . ةيَيىبنلا نع 17-3١. نامي نب ةفيذح

 .لئاو وباو ديزي نب ملسمو شارح نب يعبر هنع

 .يباعجلا هنع ,ةفيلخ نب مساق نع .4 ميهاربإ نب نسح

 .ا١ا/ل .غ6 ينرعلا نيسح نب نسح

 . ةدقع نبأ نع . 65 ٠ (ش) يولعلا دّمحم وبأ ةزمح نب نسح



 .؟7 7٠١, ةّيطع نب نسح

 .نافع نب يلع نب نسح هنع ,لدنمو بيعش نب داّمح نع

 ,.77 7١ ,71 نافع نب يلع نب نسح

 .بوقعي نب دّمحمو ناديز نب هللادبع هنع .ريمن نب هللادبعو ةّيطع نب نسح نع

 .بوقعي نب دّمحم هنع ,باطخ نب زيزعلادبع نع ١5. لضف نب نسح

 .مساق نب دّمحم هنع ,ةّرم يبأ نب دّمحم نع ."؟ دحاولا دبع نب دّمحم نب نسح

 .دايإ نب دّمحم هنع ,ةمثره نع .59 قوط نب نيسح

 .71 .30 .ه ا (ش) ثّرحملا هيقفلا رفعج نب يلع نب نيسح

 .يباعجلا رمع نب دّمحمو ميهاربإ نب دمحأ نع

 .يباعجلا هنع .دّمحم هّمع هنع .17 :10 يلولسلا نسح نب يلع نب نيسح

 دايز نب دمحا هلع ل عاعتسا نب دكعم نع 8618 هاف نب قيسح

 .ةدقع نبا نع ./4 ,07 (ش) يعازخلا ديعس نب دّمحم نب نيسح

 .يباعجلا نع .؟50 (ش) يضاقلا هللادبعوبأ يبضلا نوراه نب نيسح

 نجم ني فحم ند محا هلغو صحب نب دفعا نا قرزألا صفح

 .يمزراوخلا دّمحم نب دمحأ هنع .شمعألا نع .؟ ىشعألا صفح وبأ

 .شمعألا ناميلسو ريبز يبأ نع ١14. 7١. 1١. بيعش نب داّمح

 .ةريون يبأ نب روصنمو ةّيطع نب نسحو ىليل يبأ نب نامحرلادبع نب ركب هنع

 .يباعجلا نع 6١. - 47 (ش) يرفعجلا ةراّمع وبأ نيسح نب ةزمح

 .371 71 نومي نب ككخم ئزورفلا ئركسلا ةرهخح وبأ

 . ىسوم نب ىسيع هنع , ينهجلا ىسومو شمعألا نع

 . هللا ديبع هنبا هنع . طايع يبنلا نع .1/8 ,ا/ا/ عفار و

 .رمتعم نب روصنم هنع ؛ةفيذح نع .ا١ شارح نب يعبر

 :تيسش نر فاكشبوب تمس نب نيهاربإ دلع مرناس نك توك يكمل سروبا

 .جارد نب حونو مرق نب ناميلس هنع . ةّيطع نع .79 ,707 ةدئاز يبا نب اًّيركز



 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون <36

 .تلص نب ىلع هنع . ةّيطع نع .40 رذنم نب دايز

 .داّمح نب دّمحم هنع ,.يفوكلا ديبع نب دّمحم نع . ١ يمالسلا ديز

 .ةعرز يبأ نب نامثعو شمعألا هنع .رباج نع .04 - 01 دعج يبأ نب ملاس

 .فسوي نب بوقعي هنع , ةّيطع نع .0 داّمح نب ملاس

 .يفيرطغلا دمحأ نب دّمحم هنع .ءالع نب دّمحم نع .ل١ يناتسجسلا

 .يباعجلا هنع .نسح نب يلع نع .18 دمحأ نب ديعس

 .ديلو نب ميهاربإ هنع :دامح نب منحت نع 1١ رضغ نب ديعس

 61 1 1 ىروتلا فيغس قب نايف

 .ماقله نب نامحرلادبعو ةساره نب ميهاربإ هنع ,زيزعلادبع نب رمعو شمعألا نع

 .سنأ هنع . لِي يبنلا نع .77 يسرافلا ناملس

 .79 ,78 مرق نب ناميلس

 .ةيواعم يبأ راَّمعو شمعألا ناميلسو ةدئاز يبأ نب اًيركز نع

 .نايفس نب دّمحمو حيبص نب ليعامسإ هنع

 ا انو تالا ا اا ا رو يل ات ا ا نقسغأالا نازهش خب ناهيلس

 الك اله ءالا تك تغ تا صا ه7" غ4

 .لئاو يبأو رمتعم نب روصنمو ةّيطعو حابر يبأ نب ءاطعو رمع نب مصاع نع

 نب داّمحو ىشعألا صفح وبأو نيسح نب نسحو ىلع نب ناّبحو ىليل يبأ نب نابأ هنع

 ريمن نب هللادبعو دوواد نب هللادبعو كيرشو مرق نب ناميلسو يروثلا نايفسو ةزمح وبأو بيعش

 فرطم وبأو دعس نب دوعسمو مزاخ نب دّمحمو قوزرم نب ليضفو ةناوع وبأو سباع نب يلعو

 .يميتلا ىبحي وبأو عيكوو جاّرد نب حونو لدنمو

 .لضف نب دمحأ هنع .دايز نب رفعج نع .08 رضن نب ناميلس

 .قاحسإ نب نيسح نب دمحأ هنع ,ءكيرش نع .48 يورهلا يرابنألا ديعس نب ديوس

 1١. 1/6 04 - هال ,48 57.16 ١. 5, ٠١. يفوكلا هللادبع نب كيرش

 .شمعألا ناميلسو قاحسإ ىبأ نع
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 نب ّرحو نارهم نب رشبو ىسوم نب ليعامسإو فسوي نب ميهاربإو ليعامسإ نب ميهاربإ هنع

 ىسوم نب هللاديبعو يحلطلا دّمحم نب هلادبعو كيرش نب نامحرلادبعو ديعس نب ديوسو ديعس

 فسوي نب دّمحمو ةّرم يبأ نب دّمحمو ليفط نب دّمحمو يلولسلا نسح نب دّمحمو نامثع نباو

 .يناّمحلا ىيحيو ةريون يبأ نب روصنمو

 .ليعامسإ نب هللادبع نع .19 .14 (ش) ينادمهلا بيعش نب ىلع نب بيعش

 تمس هب محا هده وقلب رع نيدو اميرلا بط نها يع حا زا ةييتقا وبا

 .يلولسلا نسح نب دّمحم هنع ,شمعألا نع ١7. دوسأ يبأ نب حلاص

 .ةّيطعو ءاطع اهنع . هيي يبنلا نع .77 10 ركب يبأ تنب ةشئاع

 .شمعألا هنع ,هللادبع نب رباج نع .؟ ١. رمع نب مصاع

 .44 7٠١ “ال يفوكلا بوقعي نب دابع

 .مساق نب دّمحمو ساّبع نب يلع هنع ,جاّرد نب حونو مشاه نب يلع نع

 .لا" 170 .ها/ل ١. يفوكلا يعخنلا كيرش نب نامحرلادبع

 نس ند او مود نب لطف و هيت وبا وي نيجي هيي ومخا هع وهما دع

 .دايز يبأ نب ديزي هنع .يراصنألا رباج نع .08 ىليل يبأ نب نامحرلادبع

 .يميمتلا رمع هنع ,يروثلا نايفس نع .5؟ ماقله نب نامحرلادبع

 . لضف نب نسح هنع .دعس نب دوعسم نع ١5. يرصبلا يفوكلا باطخ نب زيزعلادبع

 :مادير نيا دبع هلع يوسلا نك ةعيبر يبأ نب زيزعلادبع

 7١. 78, ١". يرصبلا ىيحي نب زيزعلادبع

 .ديبع نب يلعو هللادبع نب يلعو داّمح نب يلع هنع .لهس نب دّمحم نع

 . يباعجلا هنع ,فسوي نب بوقعي نع ."0 سيق نب ميهاربإ نب هللادبع

 .يلع نب بيعش هنع ,فسوي نب دّمحم نع .19 .,4 يشرقلا يمشاهلا ليعامسإ نب هللادبع

 .ميكح نب دّمحم هنع .شمعألا نع .01 دوواد نب هللادبع

 .750 - 71/ 317 5١. ,.6 !/ يلجبلا ناديز نب هللادبع

 ليعامسإ نب كلامو ةعيبر يبأ نب زيزعلادبعو ناّفع نب يلع نب نسحو حون نب دمحأ نع



 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون 31

 .ءالع نب دّمحم بيرك يبأو فيرط نب دّمحمو داّمح نب دّمحمو

 .يباعجلا رمع نب دّمحمو دايز نب دمحأ هنع

 .يباعجلا هنع ؛كيرش نع .18 يحلطلا دّمحم نب هللدبع

 .ديبع نب دّمحم هنع ,ديعس نب ٌرح نع .71 يمشاهلا دّمحم نب هللادبع

 .ءالع نب دّمحمو ناّفع نب يلع نب نسح هنع .شمعألا نع .177 1 ريمن نب هللادبع

 .رفعج نب دّمحم نب دمحأ هنع ,قاحسإ نب ميهاربإ نع .7 روهشم نب دمحأ نب هللاديبع

 .ىسوم نب دمحأ هنع .ّرح نب رباج نع .44 يناورثلا صفح نب هللاديبع

 .دّمحم هنبأ هنع ,هيبأ نع .4 ,ا/ا/ عفار يبأ نب هللاديبع

 .ليعامسإ نب دّمحمو ىسوم نب يلع هنع ,رطفو كيرش نع .11 217 ىسوم نب هللاديبع

 .كيرش هنع .دعج يبأ نب ملاس نع .00 .5؛ ةعرز يبأ نب نامثع

 . يباعجلا هنع .كيرش نع .18 نامثع نبا

 .شمعألا هنع ,ةشئاع نع ./7 حابر يبأ نب ءاطع

 .لهس نب دّمحم هنع .راّبجلادبع نب ورمع نع ١". ديعس نب ءاطع

 .رباج نع . 07 يفوعلا دعس نب ةّيطع

 يبأ نب دوواد فاّحج وبأو ٌرح نب رباجو ةيواعم نب ديربو ليلخ نب ردبو بلغت نب نابأ هنع

 يلعو شمعألا ناميلسو داّمح نب ملاسو دوراج وبأ رذنم نب دايزو ةدئاز يبأ نب اًيركزو فوع

 ءاّونلا ريثكو رطفو سيق نب ورمعو ىسوم نب رمعو زيزعلادبع نب رمعو ينهدلا راّمعو مشاه نب

 نب ىسومو فيرط نب فّرطمو يمزرعلا هللاديبع نب دّمحمو ىليل يبأ نب نامحرلادبع نب دّمحمو

 .دايز يبأ نب ديزيو يمرضحلا سيق نب ىسومو ينهجلا هللادبع

 .نيعس رزقكم نيتها 1ةقغ نبا

 .دمحأ نب ديعس هنع ؛ليفط نب دّمحم نع .18 طاّيخلا رفاسم نب نسح نب يلع

 .ىيحي نب زيزعلادبع نع ١١. (ش) يرصبلا ديبع نب داّمح نب يلع

 .يرارضلا ليعامسإ نب دّمحم هنع ءريشب نب راكب نع .59/ حلاص نب يلع

 .نيسح نب نسح هنع ,سيق نب ىسومو رذنم نب دايز نع .40 يرماعلا تلص نب ىلع



 0١. ,.غ6 ,”ه يفوكلا سباع نب يلع

 نب [ظ ] راّمعو شمعألا ناميلسو فوع يبأ نب دوواد فاّحج يبأو ليلخ نب ردب نع

 .ءاونلا ريثكو دمحأ

 .يباعجلا رمع نب دّمحمو نيسح نب ريبجو ميهاربإ نب قاحسإ هنع

 .41 ١7. 7٠, يفوكلا ديلو نب ساّبع نب يلع

 .ينابيشلا لضفم وبأ هنع ,بوقعي نب دابعو دايز نب ىسوم نب دمحأ نع

 .ىيحي نب زيزعلادبع نع ."8 (ش) رّسفملا هللادبع نب يلع

 .فلاسلا هّلعلو .ىيحي نب زيزعلادبع نع ١. (ش) ديبع نب يلع

 .فسوي نب بوقعي هنع .هللاديبع نب دّمحم نع ٠7. مداق نب يلع

 .يباعجلا نع .19 (ش) يولعلا نسح وبأ دّمحم نب يلع

 .فلاسلا هّلعلو ,يباعجلا نع .68 (ش) ديعس نب دّمحم نب ىلع

 ١, ١5. ,” (ش) يورهلا يماطسبلا ريكب نب نسح نب يلع نب دّمحم نب يلع

 .يورهلا بوقعي نب دّمحم نع

 .ةدقع نبا نع .4 (ش) يمقلا يلع نب دّمحم نب يلع

 .ناديز نب هللادبع نع .77 (ش) يساّبعلا يلع نب دّمحم نب يلع

 .ةدقع نبا نع ."1 (ش) يزغلا ةموسم نب ىلع

 .55 8٠ يسبعلا ىسوم نب يلع

 .رضن نب يلع هنع ,ىلعي نب ىبحيو ىسوم نب هللاديبع نع

 .53 16 6١.65٠ 5١, رضن نب ىلع

 .يرارضلا ليعامسإ نب دّمحم هنع ,ىسوم نب يلعو ميهاربإ نب قاحسإ نع

 .7/8 ١07, 5٠١ يفوكلا ديرب نب مشاه نب يلع

 .عفار يبأ نب هللاديبع نب دّمحمو رح نب رباج نع

 .ةريون يبأ نب روصنمو ينجاورلا دابع هنع
 .مرق نب ناميلس هنع , يفوعلا ةّيطع نع .4 يفوكلا ينهدلا ةيواعم وبأ راّمع



 رشبلا ريخ ىلع يف رثألا رداون

 . سباع نب يلع هنع ,نيسح نب نسح نع .06 دمك قب كانغ

 .ليعامسإ نب دّمحم هنع .ماقله نب نامحرلادبع نع .51 يميمتلا رمع

 .يباعجلا نع ."ا/ (ش) يدادغبلا يناتكلا صفح وبأ دمحأ نب ميهاربإ نب رمع

 .يروثلا نايفس هنع .يفوعلا ةّيطع نع .07 ريشب نب زيزعلادبع نب رمع

 .ىلعي نب ىيحي هنع ,يفوعلا ةّيطع نع .50 ىسوم نب رمع

 . ميهاربإ نب دمحأ هنع ,صفح نب سيق نع ./7 يناهبصإلا ميحرلادبع نب نارمع
 5١. 5١. يماميلا راّبجلادبع نب ورمع

 .لهس نب دّمحمو ديعس نب ءاطع هنع ,ةناوع يبأ نع هيبأ نع

 .ريثك نب دّمحمو رح نب رباج هنع ,ةّيطع نع .1غ ,.58 يفوكلا سيق نب ورمع

 5١ 7١. يطساولا هللادبع نب حاّضو :ةناوع وبأ

 .راّيجلادبع نب ورمع هنع .شمعألاو فاّحج يبأ نع

 .يربطلا هنع ,نيسح نب نسح نع .517 يزورملا نامحرلادبع نب ىسيع

 .فلاسلا هّلعلو .يربطلا هنع .لضف نب دمحأ نع .08 هللادبع نب ىسيع

 ./ا/ ليل ميرم نب ىسيع

 .حونو ةدقع نبا هنع .يركسلا ةزمح يبأ نع .7 .57 راجنغ يراخبلا ىسوم نب ىسيع

 .ا/لا/ ءارهزلا ةمطاف

 ./6 ,ا/ا“ ينابصقلا فسوي نب لضف

 .ةدقع نباو نامثع نب دمحأ هنع .كيرش نب نامحرلادبع نع

 :داحتع بادمحا هلع. نمعألا نرغب 6 قوق داعب وف

 .ىسوم نب هللاديبع هنع ,ةّيطع نع .8غ7 ١7. ةفيلخ نب رطف

 . ميهاربإ نب نسح هنع .يميتلا ىيحي يبأ نع .4 يفوكلا ةفيلخ نب مساق

 .ىسوم نب دمحأ هنع ,ةساره نب ميهاربإ نع 4٠. كاّحض نب مساق

 .يباعجلا نع .؛ (ش) يولعلا دّمحم وبأ يلع نب مساق



 18 مالعألا سرهف

 .ميحرلادبع نب نارمع هنع ,مقرأ نب سنوي نع

 : نسباع خي ىلع دنع ,ةتطع نع ه١ ءاوتلا ليغافسإ قبرك

 .يباعجلا هنع .يركشيلا ميهاربإ نع ٠". ديبل

 .ناديز نب هللادبع هنغ .غيكو نع. يدهنلا ناشغ و بأ ليعامسإ نب.كلام

 .01.07 1١. .8 يفوكلا يدنكلا يناوطقلا نسح نب دمحأ نب دّمحم

 .ةدقع نبا هنع ,ةساره نب ميهاربإو سنأ نب ميهاربإ نع

 .يناتسجسلا نع ١/. (ش) يفيرطغلا نيسح نب دمحأ نب دّمحم

 .10 317.080 04 50 07 ٠١. يرارضلا يزارلا رارض يبأ نب ليعامسإ نب دّمحم

 .الال 7

 يميمتلا رمعو رضن نب يلعو حلاص نب يلعو ىسوم نب هللاديبعو نابأ نب ليعامسإ نع

 .يناّمحلا ىيحيو ةريون يبأ نب روصنمو يفريصلا يفوكلا يلع نب دّمحمو

 .يربطلاو مساق نب نيسحو ةدقع نبا ديعس نب دّمحم نب دمحأ هنع

 .قاحسإ هنبا هنع .قوط نب نيسح نع .14 دايإ نب دّمحم

 . يباعجلا :ءارب نب دّمحم

 .ينابيشلا لضفم وبأ :لولهب نب دّمحم

 ,الال الا لال تك ته ,ت٠ 717 84/8 .08 ١7 44.6١ ,"” يربطلا ريرج نب دّمحم

 ./م

 نب دّمحمو هللادبع نب ىسيعو يزورملا نامحرلادبع نب ىسيعو نامثع نب دمحأ نع

 .ينابيشلا لضفم وبأ هنع .ءالع نب دّمحمو فلخ نب دّمحمو ليعامسإ

 .يباعجلا نع ١18. (ش) ليكولا رفعج نب دّمحم

 2١6 ١1. يلولسلا نسح نب دّمحم

 .يلولسلا يلع نب نيسح هنع .دوسأ يبأ نب حلاصو كيرش نع

 .نسح نب دمحأ نب دمحم ظ :4 ىدنكلا نسح نب دّمحم

 .ةدقع نبا هنع ,ىسوم نب ليعامسإ نع



 رشبلا ريخ ىلع يف رثألا رداون 2

 .يباعجلا نع .؟5 (ش) يولعلا دمحأ نب نسح نب دّمحم

 .ةدقع نبأ نع .7 (ش) يرفوزبلا رفعج وبأ نايفس نب يلع نب نيسح نب دّمحم

 .ورمع نب دمحأ هنع .دوواد نب هللادبع نع .07 يبلهملا ميكح نب دّمحم

 .نابهو نب دّمحم عم هداّحتا رهاظلاو .يباعجلا نع . 1 (ش) ريشب نب داّمح نب دمحم

 .ظ ١[ .76 ورمع نب داّمح نب دّمحم

 .ناديز نب هللادبعو رمع نب ديعس هنع .يمالسلا ديزو نيسح نب ريبج نع

 .5 يفوكلا ريرضلا ةيواعم وبأ مزاخ نب دّمحم

 :ءالع خي لقحمو فيرط ني. دكخم هنعنقمعألا قع

 .يربطلا هنع ,ةريون يبأ نب روصنم نع ./8 ينالقسعلا راّمع نب فلخ نب دّمحم

 .يباعجلا نع .58 (ش) يفريصلا نسح وبأ هللادبع نب بئاس نب دّمحم

 .فسوي نب دّمحم هنع .مرق نب ناميلس نع ."9 نايفس نب دّمحم

 : ىباعجلا : ملم نتجت

 كا اللا راطنلا للاديعوبا ليس ور نفح

 .ىيحي نب زيزعلادبع هنع ءراّبجلادبع نب ورمعو ديعس نب ءاطعو رمع نب دمحأ نع

 .ناديز نب هللادبع هنع .عيكوو مزاخ نب دّمحم نع .5.5 يفوكلا فيرط نب دّمحم

 .رفاسم نب نسح نب يلع هنع ,كيرش نع ١8. يفوكلا ليفط نب دّمحم

 .جاّرد نب حون هنع ,ةّيطع نع .49 ىليل يبأ نب نامحرلادبع نب دّمحم

 (ش) يفوكلا ينابيشلا لّضفم وبأ ماّمه نب بلّطم نب هللاديبع نب دّمحم نب هللادبع نب دّمحم

 الك الا تم ال 6175 مر مق فك لق لش الط "ل كال لل اا هال

 7/8 اا

 .يربطلاو ساّبع نب يلعو ينسحلا دّمحم نب رفعجو ةدقع نبا نع

 .1/0 1/4 ,37 ١. 4١. يفوكلا يدنكلا ةبتع نب ديبع نب دّمحم

 .ليعامسإ نب ىيحيو يمشاهلا دّمحم نب هللادبعو كيرش نب نامحرلادبع نع

 .ىمالسلا ديزو ةدقع نبا هنع



 7١ مالعألا سرهف

 .1/8 .الا/ عفار يبأ نب هللاديبع نب دّمحم

 .مشاه نب يلعو ريشب نب راكب هنع .هيبا نع

 ١/. 6-10 1 بوك وبا اع نب تعي

 0017 يو رغلا ةاهيلسس نا باشا دبع هلكت

 .عيكوو مزاخ نب دّمحم ةيواعم يبأو ريمن نب هللادبعو نارهم نب رشب نع

 .ناديز نب هللادبعو يربطلاو يناتسجسلا هنع

 ليعامسإ نب دّمحم هنع ؛ليعامسإ نب ميهاربإ نع 1١. يفريصلا يفوكلا يلع نب دّمحم

 . يرارضلا

 .يباعجلا نع .18 ,07 (ش) يمقلا قودصلا رفعج وبأ نيسح نب يلع نب دّمحم

 .غ1/ .58 فلخ نب يلع نب دّمحم

 . يلع نب ىسومو ينسحلا دّمحم نب رفعج هنع .مشاه نب ىيحيو نسح نب ىيحي نع

 ,4 1 يدادغبلا يباعجلا ركب وبأ راّيس نب ةربس نب ءارب نب ملس نب دّمحم نب رمع نب دّمحم

 مال فم" ماك ف٠ عمو _ غ4 ,لا/ _ 55 لل لل لك ك١ ك5 ؟ا/ للمس ٠١ ل1 6

 4 7١.

 سيق نب دمحأو ورمع نب دمحأو دايز نب دمحأو نيسح نب دمحأو ديلو نب ميهاربإ نع

 ننجح نب لكم ني دوحاو ىناتع نود كح نر همحا يرشح نيادكحم نلمحاو

 يلولسلا يلع نب نيسحو ميهاربإ نب نسحو دّمحم نب قاحسإو ىسوم نب دمحأو دومحم

 نامثع نباو يحلطلا دّمحم نب هللادبعو ناديز نب هللادبعو ميهاربإ نب هللادبعو دمحأ نب ديعسو

 .يلع نب ىسومو ديبلو سباع نب ىلعو

 يلع نب نيسحو نسح نب دّمحم نب دمحأو راّجنلا يلع نب دمحأو ميهاربإ نب دمحأ هنع

 رفعج نب دّمحمو يلع نب مساقو ديعس نب دّمحم نب يلعو يولعلا دّمحم نب يلعو رفعج نب

 مثيه نب دّمحمو ىسوم نب دّمحمو دّمحم نب دّمحمو داّمح نب دّمحمو يولعلا نسح نب دّمحمو

 .رمع نب دومحمو نابهو نب دّمحمو



 رشبلا ريخ ىلع يف رثألا رداون ف

 .45 .77 يفوكلا اًيركز نب مساق نب دّمحم

 .ينابيشلا لضفم وبأ هنع ,بوقعي نب دابعو دحاولا دبع نب دّمحم نب نسح نع

 .رمع نب دمحأ هنع ,سيق نب ورمع نع .7/8 يفوكلا ريثك نب دّمحم

 .يباعجلا نع .8/ (ش) يرصبلا يناّمحلا دّمحم نب دّمحم

 .دحاولا دبع نب دّمحم نب نسح هنع ,ءكيرش نع .؟7 ةّرم يبأ نب دّمحم

 .ينابيشلا لضفم وبأ هّلعلو .ساّبع نب يلع نع ٠١. (ش) يفوكلا رطم نب دّمحم

 .يباعجلا نع ٠١. ,.19 (ش) ينيوزقلا بتاكلا جرف وبأ يلع نب ىسوم نب دّمحم

 .ينابيشلا لضفم وبأ :مامه نب دّمحم

 .يباعجلا نع ."9 (ش) نامثع نب مثيه نب دّمحم

 .يباعجلا نع .51 (ش) يرصبلا نابهو نب دّمحم

 ١7, ١54. .” يورهلا قاحسإ نب بوقعي نب دّمحم

 دّمحم نب يلع هنع .لضف نب نسحو نافع نب يلع نب نسحو دلخم نب دمحأ نع

 .يماطسبلا

 .سيق نب دمحأ هنع ,نايفس نب دّمحم نع .59 ينادرولا فسوي نب دّمحم

 .ليعامسإ نب هللادبع هنع ,كيرش نع .59 .14 يونغلا يفوكلا دّمحم نب فسوي نب دّمحم

 .يباعجلا نع .71 ,77 (ش) يربكعلا لهس وبأ رفعج نب رمع نب دومحم
 .باطخ نب زيزعلادبع هنع .شمعألا نع .5 يفوكلا يفعجلا دعس نب دوعسم

 .يعيبسلا قاحسإ وبأ هنع ,ةفيذح نع .7/7 يفوكلا ديزي نب ملسم

 .ةمث ره هنع .يفوعلا ةّيطع نع .19 يفوكلا فيرط نب فّرطم

 .رذنم نب ىيحي هنع.ىشمعألا نع. فاطم وبأ

 :هقرأ نب سوي هلع سنا نعال دلاخ نب ريطم

 .ةدقع نبا نع ./0 (ش) يناورهنلا جرف وبأ اّيركز نب افاعم

 .هللادبع نب دّمحم :ينابيشلا لضفم وبأ



 . ةّيطع نب نسحو نابأ نب ليعامسإو لضفم نب دمحأ هنع ,شمعألا نع

 .شمعألا هنع يعبر نع ١. يفوكلا رمتعم نب روصنم

 ./8 60 ,05 فالعلا يدسألا ةريون يبأ نب روصنم

 .فلخ نب دّمحمو ليعامسإ نب دّمحم هنع .مشاه نب يلعو كيرشو بيعش نب داّمح نع

 .ةزمح وبأ هنع , ةّيطع نع .7 يفوكلا ينهجلا هللادبع نب ىسوم

 .يباعجلا هنع .فلخ نب يلع نب دّمحم نع .47 يرابنألا يلع نب ىسوم

 .تلص نب يلع هنع .ةّيطع نع .150 يفوكلا يمرضحلا سيق نب ىسوم

 .دمحأ هنبا هنع ,يراخبلا ىسوم نب ىسيع نع .77 حون

 .235 2١., ,”33/ يفوكلا ٍجاّرد نب حون

 .ىليل يبأ نب نامحرلادبع نب دّمحمو شمعألا ناميلسو ةدئاز يبأ نب اًيركز نع

 .ليعامسإ نب ىيحيو بوقعي نب دابعو قاحسإ نب ميهاربإ هنع

 :ةذقع نبا نع 89: 17(نف) ىريكعلللا دقحم وبأ ندنوم»نب نوراش

 .قوط نب نيسح هنع ,فرطم نع .19 ةمئره

 .شمعألاو يعيبسلا قاحسإ وبأ هنع ,ةفيذح نع 7١ - ١/. (ةملس نب قيقش) ناو ون

 .3 7 حاّرج نب عيكو

 .ءالع نب دّمحمو فيرط نب دّمحمو ليعامسإ نب كلام هنع .شمعألا نع

 .ديمح نب سينأ هنع ,بلغت نب نابأ نع .؟7 بهو نبا

 .ديبع نب دّمحم هنع .جاّرد نب حون نع ١[. يفوكلا ليعامسإ نب ىيحي

 .غا/ يفوكلا تارف نب نسح نب ىيحي

 .فلخ نب يلع نب دّمحم هنع ,يلع نب ناّبح نع

 .الا/ هيلا ركز نب ىيحي

 .ةدقع نبا هنع .مكح نب ميهاربإ نع ./" يفوكلا نابيش نب اًيركز نب ىيحي
 . ليعامسإ نب دّمحم هنع .كيرش نع .0060 ٠ يفوكلا يناّمحلا ديمحلادبع نب ىيحي

 .دمحأ هنبا هنع ,فرطم يباو نيسح نب نسح نع .؛” يفوكلا رذنم نب ىيحي



 رشبلا ريخ ىلع ىف رثألا رداون 7

 .فلخ نب يلع نب دّمحم هنع ىليل يبأ نب نابأ نع ."؛ مشاه نب ىيحي

 66 يناوطقلا يملسألا ىلعي نب ىيحي

 .ىسوم نب يلع هنع ,هللاديبع نب دّمحمو ىسوم نب رمع نع

 .ةفيلخ نب مساق هنع ,شمعألا نع .؛ ميهاربإ نب ليعامسإ :يفوكلا يميتلا ىبحي وبأ
 .دايز نب رفعج هنع ,ىليل يبأ نب نامحرلادبع نع .8 يفوكلا دايز يبأ نب ديزي

 .45 ,"ه ,ا ,*؟7 ىّبضلا دايز نب فسوي نب بوقعي

 .دايز نب دمحأ هنع ,مداق نب يلعو داّمح نب دمحأ نع

 . صفح نب سيق هنع ,ريطم نع .1 يرصبلا مقرا نب سنوي
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