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 ترجمة اإلمام نافع
 

أبمو : واختيم    نيثتم، م فلثم  . هو نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعم  اليثيم، م المو ه  ا مد          
 م أبمو اسنمن م أ مد اللمراس النمبعال ا،عمان م نما  م ومحم، اه: أبمو وو  م ولثم  :  عبمد المرمحن م ولثم  

وجمما أدممول اليممو   الامما م عا مما بوجمموا اللممراسات والعربثممال م التينمماا با، مماو م ف ممث ا ووعمما م  الاالمما 
ليياس   اللراسات با دييال م انتهت  لثم، واادمال ارلمراس وما وألمع اليماس عيثم، بعمد التمابعأ م ألمرأ أنيمر 

 . الن دبعأ ديال 
لممراسة : ) لث  ( لراسة أه  ا دييال ديال : ) يلول مسعت الالك بن أنس : لال دعثد بن الي وو        
 ( .نع  : ) لال ( نافمع ؟ 
نا   لال صاسا م فث، لعابال م أخذ اللراسة عرضا عن لاعمال المن التمابعأ فاما  المع عييم، بوجموا        

 . اللراسات التبعا ، او ا،ايال ا اضأ ببيدا 
للبمم، بمم، نممافع  ممولة ( جثممد ) و  وهممو بالروالثممال أبممو الودممس عثنممس لممال: وأول واويمم، نممافع هممو         

لراست، ابن الثيا ا د  الي وي الرل، الوىل الزهري م لرأ عيس نافع ديال مخنمأ واخمتب بم، نيم ا م ونما  
لمرأت عيمس : )  الان ا دييال وحنويها م ونا  أصم    ينميع البموإ و قا لمرأ عيثم، اللمرع  ينميع، م ولمال 

ن  تلرأ عيم، ؟ اجيمس عيمس  دمةوانال  م  : ) لال يل نافع : ولال ( ها عي، نافع لراست، غ  الرة ونتبت
 ( .أود   لثك الن يلرأ اللرع  عيثك 

لشمممدة بثاضممم، أو لليمممال أنيممم، ( بممموو  ) و انثهيممما أبمممو دمممعثد عييممما  بمممن دمممعثد المممذي للبممم، نمممافع       
ث، أوبع ختيمات   همهر دميال التيبة، ا  ري م نا  وأدا مث و    ىل ا دييال لثلرأ عيس نافع م فلرأ عي

مخممس ومخنممأ والااممال م فرجممع  ىل ال ممر وانتهممت  لثمم، واادممال ارلممراس ومما م فيمم  ييا عمم، فثهمما اليمما   الممع 
نمما  : ) براعتمم،   العربثممال والعرفتمم،   الت ويممد م ونمما   نممن ال مموت م لممال يممونس بممن عبممد ا،عيممس 

 ( ارعراب   مي  داالع،  وو  جثد اللراسة  نن ال وت  قا لرأ يهيز وميد ويشدل ويبأ
 دبعأ  ( هم  07) تنع ودتأ والااال عيس ال  ثح م والولدا ديال ( هم  961) تو  نافع ديال       
الاامممال ( همممم  927) عشمممرين والمممااتأ عيمممس ال مممواب والولمممدا دممميال ( همممم  227) وتمممو  لمممالو  دممميال      

 . وعشرين 
اامممال وولمممد وممما   الوجممم، اللبيممم، المممن أو  دمممبع وتنمممعأ وال( همممم  910) وتمممو  وو    مممر دممميال      

 .الااال وعشرين ( هم  927) ال عثد ديال 



ولممد نلمما اللممراسة عممن نممافع الباهممرة الممن غمم  وادممةال م ولممد ألممرأ نممافع اليمماس لهممرا  ممويا نث مما عممن       
افع و ىل نم: ) دبعأ ديال م وانتهت  لثم، ويادمال اللمراسة با دييمال م وصماو اليماس  لثهما م ولمال أبمو عبثمد 

ونما  ارالمان المذي لمان : ) ولمال ابمن هاهمد ( صاوت لراسة أهم  ا دييمال  لثم، ووما انماوا وما  ىل الثمون 
ونا  عا ا بوجموا اللمراسات : ) لال ( باللراسة بعد التابعأ  دييال ودول اه صيس اه عيث، ودي  نافع 

لممراسة : مسعممت الالممك بممن أنممس يلممول ) : ولممال دممعثد بممن الي مموو ( التبعمما ، مماو ا،ايممال ا اضممثأ ببيممدا 
: ) ولممال عبممد اه بممن أمحممد بممن  يبمم  ( نعمم  : ) لممال ( لممراسة نممافع ؟ : ) لثمم  لمم، ( أهمم  ا دييممال دمميال 

لممراسة : فمم   ي يامن ؟ لممال : لمراسة أهمم  ا دييمال م ليممت : أي اللممراسة أ مل  لثممك ؟ لممال : دمللت أيب 
 . عاص 
يا حميد بن عي،  د يا حميد بن دعثد  د يا أمحد بن هال فلال عي، بن اسنن ا عدل  د        
   نافعما نما   قا تايم  يشم  المن فثم، واا مال : ) لال وج  مممن لمرأ عيمس نمافع : لال يل الشثبا  : لال 

الا : ) لال ( يا أبا عبد اه أو يا أبا وو  أتتةثل نييا لعدت تلرىس الياس ؟ : ) فليت ل، ( ا نك 
ب  ثبا ولاين وأيت فثيا يرى الياا  الييب صيس اه عيث، ودي  وهو يلمرأ     فيمن أالس  ثبا و  ألر 

الممما أصمممبح وجهمممك وأ نمممن : ) لثممم  ليمممافع : ولمممال ا نمممثيب ( قلمممك الولمممت أهممم  المممن   همممذا الراا مممال 
فاثممم    أنمممو  نمممذلك ولمممد صممماف ين ودمممول اه صممميس اه عيثممم، ودمممي  وعيثممم، : ) لمممال ( خيلمممك ؟ 

 . عين   اليون ي( لرأت اللرع  
نمما  نممافع الممن أ هممر اليمماس خيلمما والممن أ نممن اليمماس لممراسة ونمما   اهممدا جمموالا : ) ولممال لممالو         

   ممت دمميال : ) ولممال اليثمم  بممن دممعد ( صمميس   النمم د اليمميب صمميس اه عيثمم، ودممي  دممتأ دمميال 
  نمافع ينمه  اللمرع  نما: ) ولمال ا،عشمس (  اث عشمرة والاامال و المان اليماس   اللمراسة با دييمال نمافع 

ترنمت المن لمراسة : لمال يل نمافع : ) ولمال ا،صميع، (  ن لرأ عيث،    أ  يلول ل،  ننا  أويد لراستمك 
ديوا نافعا فا  عي  ينلل عي، أهي، : ) أيب جع ر دبعأ  رفا ولال الالك  ا دلل، عن البنييال لال 

 ( ونافمع  الان الياس   اللراسة 
اتلوا اه وأصمي وا قات بثميا  : ) لال ( أوصيا : ) نافعا الوفاة لال ل، أبياؤا  ا  ضرت :  لث       

 ( وأ ثعوا اه وودول،    نيت  الؤاليأ 
 دبعأ(  07) تنع ودتأ والااال عيس ال  ثح والولدا    دول ديال (  961) الات ديال       



 قالون
 

ن عيممر بممن عبممد اه الزولمم، م ويلممال هممو عثنممس بممن الثيمما بممن وولا  بممن عثنممس بممن عبممد ال مميد بمم      
 نم، وبثمل : لماوىس ا دييمال وحنويهما م يلمال : ا ري الوىل بين  هرة م ونيثتم، أبمو الودمس م ا يلمل بلمالو  

نافع م ولد اختب ب، ني ا م وهو الذي مساا لالو   ولة لراست، م ف   لالو  بيغال الروالثال جثد م ونا  
ان عير بمن اطةماب م فلمدن بم،   أدمرا  ىل عيمر  ىل ا دييمال وباعم، جد جدا عبد اه ديب الرون الن أي

 .فاهرتاا بعض ا،ن او فهو الوىل حميد بن ف و  
مخنمأ والاامال (  957) عشرين والااال م ولمرأ عيمس نمافع دميال (  927) لال ا،هوا ي ولد ديال        

نم  : ) لثم  للمالو  : ولمال اليلما  ( لرأت عيس نافع لراست، غم  المرة ونتبتهما   نتمايب : ) لال لالو  
ولمممال ( الممما   أ  مممث، نيمممرة    أ  جالنمممت، بعمممد ال مممرا  عشمممرين دممميال : ) لمممال (  لمممرأت عيمممس نمممافع ؟ 

نمم  تلممرأ عيمم، ؟ اجيممس  ىل اصممةوانال  مم  : ) لممال يل نممافع : لممال : عييمما  بممن خممر اق  ممد يا لممالو  
 أود   لثك الن يلمرأ 

فع لمراسة نمافع م ولمراسة أيب جع مر م وعمر  أيضما عيمس عثنمس بمن م أخذ اللراسة عرضا عن نما( عيثك 
 وولا 
نا  لالو  أص    ينيع البوإ ونا   قا لرأ عيث، لاوىس : ) لال  د ين أبو حميد البغدالي لال     

: لمال ( نا  أص  يلرىس اللراس وي ه  خةله  وسميه  بالشم ال : ) ولال ابن أيب  امت ( ف ن، ينيع، 
نمما  عثنممس بممن الثيمما لممالو  أصمم  هممديد ال ممي  ونمما  يلممرأ عيثمم، ) بممن اسنممأ يلممول  ومسعممت عيمم، ) 

) تممو  لممالو  دمميال : ) لممال الممدا  (  اللممرع  ونمما  ييىلممر  ىل همم ء اللمماوىس ويممرل عيثمم، الي ممن واطةممل 
 عشرين والااتأ واه أعي (  227



 ورش
 

دعثد : ن ديثيا  بن  براهث  م ولث  دعثد بن عبد اه بن عيرو ب: هو عييا  بن دعثد لث         
أبمو عيمرو اللرهم، : أبو اللاد  م ولثم  : أبو دعثد م ولث  : بن عدي بن غزوا  بن لاول بن دابق  

هممثا اللممراس ا للممأ و الممان أهمم  ا،لاس ا ممرتيأ م انتهممت : م الممو ه  اللبةمم، ا  ممري م ا يلممل بمموو  
عشمر والاامال   مر م وو م   ىل نمافع بمن (  997) ان، ولمد دميال  لث، واادال ارلراس بالدياو ا  ريال    ال

 . أيب نعث  
)  ن، و    ىل نمافع ابمن أيب نعمث  م فعمر  عيثم، اللمرع  عمدة ختيمات   دميال : لال   اليهايال        
مخممس ومخنممأ والااممال م لمم، اختثمماو خممال  بمم، نافعمما م ونمما  أهمملر أ وإ العثيممأ أبممثض اليممو  (  955

   نافعمما للبمم، بالووهمما  م ،نمم، نمما  :  هممو  ىل النممين ألممرب اليمم،  ىل الي افممال م فلثمم   ل مم ا قا ندنممال
! هممات يمما ووهمما  : ) عيممس ل ممرا ييممبس  ثابمما ل مماوا ونمما   قا الشممس بممدت وجمماا م ونمما  نممافع يلممول 

   :  ممماار العمممرو  ولثممم  : وو  م والووهممما  : مث خ ممم  فلثممم  ( وأيمممن الووهممما  ؟ ! والمممرأ يممما ووهممما  
هم،س ي ميع الممن اليم  للمل بمم، لبثاضم،   ولزالم، قلممك  م  صماو   يعممر     بم، وي يامن فثيمما الموو  

 ( أدتماقي مسا  ب،  لث  أ ل  لث، الي، فثلول 
 مد يا : وووييما عمن يمونس بمن عبمد ا،عيمس لمال : ونا   لال   ال   اللراسة م لال ابن ا مزوي        

يهيممز وميممد ويشممدل ويبممأ ارعممراب   مييمم، دمماالع، مث  وو  ونمما  جثممد اللممراسة  نممن ال مموت م  قا لممرأ
درل اساايال ا عروفال   لدوال، عيس نمافع وفثهما نمانوا يهبمو  يل أدمباله   م  نيمت ألمرأ عيثم، نم  يمون 
دبعا وختيت   دبعال أيان في  أ ل نذلك    ختيت عيث، أوبع ختيات   ههر م وخرجت ولمال 

   ووها  ا تعيمق   الي مو وأ ايم، المذ لي نم، اللمرأ ينمميس : لال يل أبو يعلوب ا، وإ : الي اس 
 اللرأ وو 

دمبع وتنمعأ والاامال وولمد وما   الوجم، اللبيم، المن أو  ال معثد (  910) تو  وو    ر دميال      
 دبع ومثانأ ديال(  70) أخذ عن نافع الباهرة الن غ  وادةال تو  عن 

 
 
 



 ابن كثير المكي
 

يمممد أو عثمممال أو ا ةيمممل عبمممد اه بمممن نيممم  المممداوي م ننمممبال  ىل لاويمممن الوضمممع همممو أبمممو العبمممد حم      
بممالب رين أو بممين الممداو أو  ىل اممث  الممداوي تممابع، م المموىل فمماوس بممن عيليممال الايمما  م نمما   الممان اليمماس 

ونما  ف ممث ا .  امال م ي ييا عم، فثهما اليمما   م ولمذلك نلم  عيم، أبممو عيمر واطيثم  بمن أمحممد والشمافع، 
المممن أوال : ) جنمممثيا أبمممثض اليمممو   مممويا أهمممه   ضمممل باسيممماس عيثممم، النممماثيال والولممماو م ولثممم  بيثغمما 

 ( التيان فيثلرأ بلراسة ابن ني  
للس الن ال  ابال عبد اه بن الزب  وأبما أيموب ا،ن ماوي وأنمس بمن الالمك ولمرأ عيمس أيب النماال      

 ا، وعيس لوباس الوىل ابمن عبماس وعبمد اه عبد اه بن الناال ا خزوال، وعيس أيب اس اج هاهد ا
بمن النمماال ولممرأ لوبماس عيممس الممو ا ابمن عبمماس ولممرأ ابممن عبماس عيممس أيب و يممد بمن  ابممت ولممرأ  يممد وأيب 

 عيس ودول اه صيس اه عيث، ودي  
، وأول واويث، البزي وهمو اسنمن أمحمد بمن حميمد بمن عبمد اه بمن اللادم  بمن نمافع بمن أيب بمزة و لممث      

 يينل م الوىل بين خمزون ا ا، م والعرو  بن عبد اه اللنط وعيس هب  ابن عبال عيس ابن ني 
و انثهيا ليب  وهو الشديد الغيثظ أول الن أللس نبي، ببثت الامال م فلللثما ليبم  فخ م  أبمو عيمر       

سنممن أمحممد وحميممد بممن حميممد بممن خالممد بممن دممعد ا امم، ا خزوالمم، م ويل الشممر ال  اممال م لممرأ عيممس أيب ا
 اللواس عيس أيب ا،خريط عيس  مساعث  وهب  والعرو  بن الشاا  عيس ابن ني  

مخمس وأوبعمأ  امال م ونشمل وما (  55) عشرين والااال والولمدا دميال (  927) وتو  ابن ني  ديال     
ه ولل، عبد اه بن المزب  وأبما أيموب ا،ن ماوي وأنمس بمن الالمك وهاهمد بمن جمو ولوبماس الموىل عبمد ا

 بن عباس
وووى عيه  وأخذ اللمراسة عرضما عمن عبمد اه بمن النماال فثيما لةمع بم، اسمافظ أبمو عيمرو المدا       

وغمم ا وضممع  اسممافظ أبممو العمماس اايممذا  هممذا اللممول ولممال  نمم، لممثس  شممهوو عيممدنا لممال ابممن ا ممزوي 
 ولثس قلك ببعثد ف ن، لد ألوك غ  وا د الن ال  ابال

لممد ووى ابممن هاهممد الممن  ريممق الشممافع، ومحمم، اه المميب عيممس لراستمم، عيثمم، وعممر  وووى عمميه  و       
أيضمما عيممس هاهممد بممن جممو لوبمماس المموىل عبممد اه بممن عبمماس وووى اللممراسة عيمم،  مساعثمم  ابممن عبممد اه 
اللنط و مساعث  بن الني  وجرير بن  ا ن واساوث ابن لداال، ومحمال بمن النمي  ومحمال بمن  يمد وخالمد 

اطيث  بمن أمحمد ودميثيا  بمن ا غم ة وهمب  بمن عبمال وابيم، صمدل، ابمن عبمد اه و ي مال بمن بن اللاد  و 



عيممرو وعبممد اه بممن  يممد بممن يزيممد وعبممد ا يممك بممن جممري  وعيمم، بممن اسامم  وعثنممس بممن عيممر اليل مم، 
واللاد  بن عبمد الوا مد ولمزن بمن دمويد ولمرة بمن خالمد والنمي  بمن خالمد والةمر  بمن العلم  والعمرو  

همماوو  بممن الودممس ووهممل بممن  العممال ويعيممس بممن  اممث  وابممن أيب فممديك وابممن أيب اليثاممال بممن الشمماا  و 
 ود ثا  بن عثثيثال والرجال وأبو عيرو بن العاس

ولد نا  ابن ني  أالان اليماس   اللمراسة  امال فيم  ييا عم، فثهما اليما   ونما  ف مث ا بيثغما ال وهما        
باسيمماس عيثمم، النمماثيال والولمماو لممال ا،صمميع،  أبممثض الي ثممال  ممويا جنمميا أمسممر أهممه  العثيممأ  ضممل

ليت ،يب عيرو ابمن العماس لمرأت عيمس ابمن نيم  لمال نعم  ختيمت عيمس ابمن نيم  بعمدالا ختيمت عيمس 
 هاهد

ونمما  ابممن نيمم  أعيمم  بالعربثممال الممن هاهممد لممال ابممن هاهممد وي يممزل عبممد اه هممو ارالممان ا يممع عيثمم،   
 والااالاللراسة  اال    الات ديال عشرين 

ولممال دمم ثا  بممن عثثيممال  ضممرت جيمما ة ابممن نيمم  الممداوي دمميال عشممرين والااممال فرمحممال اه عيممس ابممن        
 ني  نا ر اللون العتا و لثك ترلال واويث، البزي وليب 



 البزي
 

هممو أبممو اسنممن أمحممد بممن عبممد اه بممن اللادمم  بممن نممافع بممن أيب بممزة و لثمم، يينممل المموىل بممين خمممزون       
و  بممن عبممد اه اللنممط والبممزي أول واوي ابممن نيمم  وأنممو وواتمم، ولممد ووى لممراسة ابممن نيمم  ا امم، والعممر 

عن عارالال بن ديثيا  بن عبد اه اللنط وعن هب  بن عبال عن ابن نيم  وي يي مرل بلمراسة ابمن نيم  
ه  ب  ووى الع، لع ينت ث  توا ؤه  عيس الاذب   لراسة ابن ني  لامن البمزي نما  أهمهره  وأالثمز 

 وأعدا  ولذلك اهتهر بالروايال عن ابن ني 
لال   اليهايال هو أمحد بن حميد بن عبد اه بمن اللادم  بمن نمافع بمن أيب بمزة ولمال ا،هموا ي أبمو      

 نال الذي يينل  لث، البزي امس، بشاوي فاوس الن أهم  زمزا  أدمي  عيمس يمد النماال بمن أيب النماال 
يعىن أبو بزة أبو هدة ونا  البزي أدتاق حملق ضابط التلن  لال اللمرىس ا خزوال، والبزة العياها الشدة ف

الاال والؤق  ا ن د اسران انتهثت  لث، الشثخال ارلراس  اال ولد ديال دمبعأ والاامال لمرأ عيمس أبثم، وعبمد 
 اه بن  يال وعارالال بن ديثيا  ووهل بن واضع

ن فمر  وأبمو عبمد المرمحن عبمد اه بمن ولرأ عيثم،  دم اإ بمن اطزاعم، واسنمن بمن اسبماب وأمحمد بم      
عيممم، وأبمممو جع مممر حميمممد بمممن عبمممد اه اليهبثممما  وأبمممو العبممماس أمحمممد بمممن حميمممد ا هممميب   لمممول ا،هممموا ي 
والرهاوي وأبو وبثعال حميد بن  د اإ وحميد بن هاوو  والودس بن هرو  والضر بن حميد الضيب وأبمو 

د الموو وأبمو عيم، اسمدال وأبمو العيمر ا يعم،  االد أمحد بن حميد بن الودس اطزاع، والعباس بن أمحم
وحميد بن عي، اطةثل وووى عي، اللراسة ليب  و دث عي، أبو بار أمحد عيثد بمن أيب عاصم  اليبثم  
وحيىي بن حميد بن صاعد وحميد بن عي، بن  يد ال ايغ وأمحد بن حميد بن اللات  ولد مساا أبو عير 

، وأ بممت ادمم  أبثمم، ولعيمم، الممن الينمما  أو دممهو ليمم  اليمم، واه   الروضممال حميممد بممن عبممد اه فلدمملط امسمم
 أعي 
وووى  ممدي  التابمم  الرفوعمما الممن عخممر الضمم س ولممد أخرجمم، اسممان  أبممو عبممد اه الممن  دييمم،        

 ا نتدوك عن أيب حيىي حميد بن عبد اه بن حميد بن ا لري ارالان  اال
لبمزي ولمال مسعمت عارالمال ابمن دميثيا  يلمول لمرأت  د يا حميد بن عي، بمن  يمد ال مايغ  مد يا ا     

عيس  مساعث  بن عبد اه بن لنةيةأ فييا بيغت والض س لال نو عيد خااال ن  دووة فم   لمرأت 
عيممس عبممد اه ابممن نيمم  فييمما والضمم س لممال نممو  مم  لممت  وأخمموا ابممن نيمم  أنمم، لممرأ عيممس هاهممد فمملالرا 

بمذلك وأخموا ابمن عبماس أ  أيب ابمن نعمل أالمرا بمذلك وأخموا بذلك وأخوا هاهد أ  ابن عباس أالمرا 



أيب أ  الييب صيس اه عيث، ودي  أالرا بذلك لال اسمان  همذا صم ثح اردميال وي  رجم، البخماوي و  
 الني 

 وتو  البزي ديال مخنأ والااتأ عن مثانأ ديال



 قنبل
أبمو عيمر ا خزوالم، المو ه  ا ام،  هو حميد بن عبد الرمحن بن خالد حميد بمن دمعثد بمن جرجم،      

ا يلل بليب  ونا   الاالا   اللراسة التليا ضابةا انتهت  لث، الشثخال ارلمراس باس ما  وو م  اليماس  لثم، 
الن ا،لةاو ونا  الن أج  وواة ابن ني  وأو له  وأعدا  ولدن البزي عيث، ،ن، أعا ديدا اليم،  ق همو 

 الذنوو فثين تيلس عيه  ليب 
ديال مخس وتنعأ والااال وأخذ اللراسة عرضا عن أمحد بن حميد بمن عمو  اليبمال وهمو المذي  ولد      

خي ،   اللثان وا  اال وووى اللمراسة عمن البمزي ولمرأ عيمس أيب اسنمن أمحمد اللمواس عيمس أيب ا،خمريط 
وهل بمن واضمح عيمس  مساعثم  ابمن همب  والعمرو  بمن الشماا  عيمس ابمن نيم  ووى اللمراسة عيم، عرضما 

و وبثعال حميد بن  د اإ وهو أج  أص اب، وحميد بن عبد العزيز بن عبد اه بن ال مبا  و دم اإ أب
بن أمحد اطزاع، مسع الي، اسرو  وحميد بن محدو  والعباس بن ال ض  صمهر ا،الم  وأمحمد بمن حميمد 

 وعبد بن هاوو  بن بلرة وأمحد بن الودس بن هاهد وحميد بن أمحد بن هيبوق وحميد بن الودس الزيين
اه بن أمحد البيخ، وأمحد بن ال ملر بمن  وبما  وأمحمد بمن حميمد الثلةثمين وعيم، بمن اسنمأ بمن الرلم، 
و بممراهث  بممن عبممد الممر اإ ا،نةممان،   مسممع اليمم، اسممرو  وي يعممر  عيثمم، وحميممد بممن عثنممس ا  مما  

ذيل ولعيم، حميمد وعبمد وعبد اه بن  وبا  وجع ر بن حميد النرندييب وعبد اه بن محدو  نذا مساا اام
اه بمممن  بثممميب فثيممما قنمممرا اامممذيل وهمممو المممن ألرانممم، وحميمممد ابمممن عيمممرو بمممن عمممو  ونىلثممم  بمممن عبمممد اه 

 الانروي الن لول لاعال
ولث  ب  لرأ عيس الثلةثين عي، واختي  الن دبب، تيلب، ليبا فلثم  امسم، ولثم  ،نم، المن بثمت  امال      

يلمال لمم، ليبثمم  العممرو  عيممد ال مثاللال لممداس نمما  بمم، فييمما أنيممر  يلمال امم  الليابيممال ولثمم   دممتعيال، لواس
 الي، عر  ب، و ذفت الثاس تع ث ا ولد انتهت  لث، ويادال ارلراس باس ا  وو   الياس  لث، الن ا،لةاو

لممال أبممو عبممد اه الل مما  ونمما  عيممس الشممر ،  اممال ،نمم، نمما    ييثهمما    وجمم  الممن أهمم  ال ضمم       
 او   ا يلتث، الن اسدول وا، اان عيس صواب فولوها لليب  لعيي، وفضي، عيده واط  وال ا  لث

النمن وهما  ولةمع ارلمراس  ولال الذهيب    قلك نا    ودط عيرا ف يدت النم ت، مث  نم،  عمن  
 الوت، بنبع ديأ ولث  بعشر ديألب  
 الات ديال   دى وتنعأ والااتأ عن دت وتنعأ ديال      



 صريأبو عمرو الب
 

 اختي    امس، عيس عدة ألوال فلث  امس، نيثت، ولث   با  ولث  غ  قلك      
وهو  با  بن العاس بن عياو بن العريا  بن عبد اه بن اسنأ بن اساوث بن جيهيمال بمن : ننب،    

  ر بن خزاع، بن الا   بن الالك بن عير بن امث  بمن المر بمن أو بمن  ا مال بمن الثماس بمن الضمر بمن 
د بممن عممدنا  ارالممان النممثد أبممو عيممرو التيثيمم، ا مما   الب ممري أ ممد اللممراس النممبعال لممال اسممافظ أبممو العمم

 العاس اازا  هذا ال  ثح الذي عيث، اسذاإ الن اليناب
ولمد دميال مثمما  ودمتأ ولثمم  دميال دمبعأ وتوجمم، المع أبثمم،  ما همرب الممن اس ماج فلممرأ  امال وا دييممال       

رة عيممس لاعممال نيمم ة فيممثس   اللممراس النممبعال أنيممر هممثوخا اليمم، مسممع أنممس بممن ولممرأ أيضمما بالاوفممال والب مم
الالممك وغمم ا ولممرأ عيممس اسنممن بممن أيب اسنممن الب ممري ومحثممد بممن لممثس ا،عممرج وأيب العالثممال وفثممع بممن 
الهرا  الريا ، عيس ال  ثح ودمعثد بمن جبم  وهمثبال بمن ن ما  وعاصم  بمن أيب الي مول وعبمد اه بمن 

ال، وعبمممد اه بمممن نيممم  ا اممم، وعةممماس بمممن أيب وبممما  وعارالمممال بمممن خالمممد ا خزوالممم، أيب النممم اإ اسضمممر 
 وعارالال الوىل ابن عباس وهاهد بن جو

وووى اللراسة عيم، عرضما ومساعما أمحمد بمن حميمد بمن عبمد اه اليثيم، ا عمرو  دمب لثم  وأمحمد بمن      
إ و نممأ بممن عيمم، ا ع مم، الودممس اليؤلممؤي و دمم اإ بممن يودمم  بممن يعلمموب ا،نبمماوي ا عممرو  بمما، و 

وخاوجممال بممن ال ممعل وخالممد بممن جبيممال البشمماري ولاول بممن الثزيممد ا،ولي وأبممو  يممد دممعثد بممن أوالممس 
ودان بن ديثيا  الةوي  وده  بن يود  وه ا  ابن أيب لريل ا،صيع، وعبد الواوث بن دمعثد 

 ضممم  بممن عممماالر وعبممد الوهممماب بممن عةممماس اط مما  وعبمممد اه بممن العممماق وعبثممد بمممن علثمم  وعمممدي بممن ال
ا، لي وعي، بن ن مر ا هضمي، وع ميال بمن عمروة ال لثيم، وعثنمس ابمن عيمر اايمدا  وحمبموب ابمن 
اسنن وحميد بن اسنن أبو جع ر الرواالن، فثيا قنر ا،هموا ي   ال رلتم، والنمعول بمن صماا والعماق 

ابن دوس ا،عموو بن الني  الي وي والعاق بن العاق ونعث  بن الن ة ونعث  بن حيىي النعثدي وهاوو  
 وحيىي بن ا باوك الثزيدي ويعيس بن عبثد ويونس بن  بثل

وووى عي، اسرو  حميمد بمن اسنمن بمن أيب دماوة ودمثبوي، ونما  أعيم  اليماس بماللرع  والعربثمال المع      
 ال دإ واليلال والزهد وا،الانال والدين



ي   صدوك ل عيت للد   ىلت لال ا،صيع، لال يل أبو عيرو لو هتثل يل أ  أفر  الا   صدو      
  عي  اللرع  أهثاس لو نتبت الا لدو ا،عيش عيس محيها ولو  أ  لثس يل أ  ألمرأ     ما لمرأ للمرأت  

 نذا ونذا ونذا وقنر  روفا
ولممال أبممو عبثممدة نانممت لفمماتر أيب عيممرو المم س بثممت  ىل النممل  مث تينممك فل رلهمما وت ممرل ليعبممالة      

 ن   اث لثال  وجع  عيس ن ن، أ   ت   
ولممال أيضمما  ممد يا أبممو عيممرو لممال أخافيمما اس مماج فهممرب أيب حنممو الممثين وهربممت العمم، فبثييمما حنممن      

 نن   ق أعرايب ييشد عيس بع  ل،
 (غياؤها بغ  ا تثال%   تضثلن با،الوو فلد ت رج )       
 (ل، فرجال ن   العلال% و ا تارا الي وس الن ا،الر )       
أيب المما اطممو فلممال الممات اس مماج فايممت بلولمم، فرجممال أدممرعين بلولمم، الممات اس مماج وال رجممال  فلممال      

 بال تح الن اا  وبالض  الن اسااط
ولال ا،صيع، مسعت أبما عيمرو يلمول الما وأيمت أ مدا لبيم، أعيم  المين ولمال ا،صميع، أنما ي أو       

 ت هعر مسعت، يلولبعد أيب عيرو أعي  الي، ونا   قا لخ  ههر والضا  ي يت  فث، بث
 (وه الع هذا اس ال عيس عبالا% أههد أ  اه يض  ويهدي )       
لال   اليهايال أخونا اسنن بن أمحد بن هال عمن الشمثا أيب اسنمن عيم، بمن أمحمد ا لددم،        

رىس أنبلنما عبمد الوهماب بممن دماثيال   عخمرين أخونما اسنممن بمن أمحمد اسمافظ أنبلنمما أمحمد بمن عيم، ا لمم
 أنبلنا عير بن  براهث  الزهري

 د يا عبد اه بن اسنن الي اس  د يا أمحد بن اسنن لبثس  د ين صماا المرا ي وأبمو صماا      
الةا ري لا   د يا حميد بن عير الل يب  د يا عبد الواوث لال    ت دميال المن النميأ المع أيب 

ل ل  بيا فيشثت فللعد  الع، عيد الث  ولمال يل عيرو ابن العاس ونا  وفل، فيرونا ببعض ا يا ل فلا
   تو     أجثئك ونا  اليزل ل ر   الاس

فثمم، فمما تبس عيمم، دمماعال فاغتييممت فليممت ألت ثمم، ا، ممر فمم قا هممو   الامما    المماس فثمم، فمم قا عممأ وهممو 
 يتوضل لي اة فيىلر  يل فلال يا عبد الواوث أنت  عي، و  حتدث  ما وأيمت أ مدا فليمت نعم  يما دمثد
اللراس لال عبد الواوث فواه الا  د ت ب، أ دا  م  المات وعمن ا،خ مش لمال المر اسنمن بمليب عيمرو 
و يلتمم، التمموافرة واليمماس عاممو  فلممال الممن هممذا فلممالوا أبممو عيممرو فلممال    لمم،    اه نممالت العييمماس أ  

 تاو  أوبابا ن  عز ي يؤند بعي  ف ىل قل يؤول



ودول اه صيس اه عيث، ودمي    ا يمان فليمت يما ودمول اه لمد  وعن د ثا  بن عثثيال لال وأيت     
 اختي ت عي، اللراسات فبلراسة الن تلالر  أ  ألرأ فلال ألرأ بلراسة أيب عيرو بن العاس

ولال ارالان أمحد بن  يب  ومح، اه لراسة أيب عيرو أ ل اللراسات  يل لرأ عيس ابن ني  وهاهمد      
 ابن عباس عيس أيب عيس ودول اه صيس اه عيث، ودي  ودعثد بن جب  عيس

لال ابن هاهد و د ونا عمن وهمل ابمن جريمر لمال لمال يل همعبال انمك بلمراسة أيب عيمرو ف  ما دت م  
ليياس  ديالا ولال أيضا  د ين حميد بن عثنس ابن  ثا   مد يا ن مر بمن عيم، لمال لمال يل أيب لمال 

 تاو لي ن، ف ن، دث   ليياس  ديالا لال ن ر ليمت ،يب نثم  تلمرأ هعبال أنىلر الا يلرأ أبو عيرو مما 
لال عيمس لمراسة أيب عيمرو وليمت ليصميع، نثم  تلمرأ لمال عيمس لمراسة أيب عيمرو لمال ابمن ا مزوي ولمد 
صممح المما لالمم، هممعبال ومحمم، اه فمماللراسة عيثهمما اليمماس الثممون بالشممان واس مما  والممثين وال ممر همم، لممراسة أيب 

 دا ييلن اللرع     عيس  رف، خاصال   ال ر  ولد  ةئو    ا،صمول وللمد نانمت عيرو فا جتد أ
الشان تلرأ حبر  ابن عاالر  ىل  مدول اطينميااال فرتنموا قلمك ،  هخ ما لمدن المن أهم  العمراإ ونما  
ييلن الياس با االع ا،الوي عيس لراسة أيب عيمرو فماجتيع عيثم، خيمق واهمتهرت همذا اللمراسة عيم، وألمان 

نذا بيغين و   فيا أعي  النمبل    عمرا  أهم  الشمان عمن لمراسة ابمن عماالر وأخمذه  بلمراسة أيب   ديأ
 عيرو وأنا أعد قلك الن نراالات هعبال

وللممد ولممد أبممو عيممرو  اممال ونشممل بالب ممرة والممات بالاوفممال ليممت لممال غمم  وا ممد الممات عيممس لممول      
 ا،نيرين ديال أوبع ومخنأ والااال

 أ ولث  ديال دبع ومخنأ وأبعد الن لال ديال مثا  وأوبعأ والااالولث  ديال مخس ومخن      
ولال أبو عيمرو ا،دمدي  ما أتمس نعم، أيب عيمرو أتثمت أو لا فعمزيته  عيم، فم   لعيمده   ق ألبم        

يونس بن  بثل فلال نعزيا  وأن نميا  من   نمرى همبها لم، عخمر الزالما  واه لمو لنم  عيم  أيب عيمرو 
ننا  لاانوا نيه  عيياس  هالا واه لو وعا ودول اه صيس اه عيث، ودمي  لنمرا الما و هدا عيس الااال  

 هو عيث، ومحال اه عيس أيب عيرو لاوىس الب رة وحنويها



 حفص الدوري
 

هممو أبممو عيممر   ممب بممن عيممر بممن عبممد العزيممز بممن صممهبا  بممن عممدس بممن صممهبا  ويلممال صممهثل       
لعراإ وحميمممم، با انممممل الشممممرل، ولممممد ومممما فهممممو الممممدوو ا، لي الممممدووي ننممممبال  ىل لوو الوضممممع ببغممممدال بمممما

البغممدالي الي مموي الضممرير نزيمم  دمماالرا أالممان اللممراسة   ع ممرا وهممثا اللممراسة باليمماس    الانمم،  لممال  بممت  
 نب  ضابط أول الن لع اللراسات لال و   الدووي    يل اللراسات ولرأ بناار اسرو  النبعال

ن قلممك هممثئا نيمم ا لممرأ عيممس  مساعثمم  بممن جع ممر عممن نممافع ولممرأ أيضمما عيثمم، وتعيمم  الشممواق ومسممع المم       
وعيس أخث، يعلوب بن جع ر عمن ابمن   ما  عمن أيب جع مر ودميث  عمن محمزة وحميمد بمن دمعدا  عمن 
محممزة وعيمم، الانمماا، لي نمم، و،يب باممر عممن عاصمم  ومحممزة بممن اللادمم  عممن أصمم اب، وحيممىي بممن ا بمماوك 

بيخ، ولمول اامزيل أنم، لمرأ عيمس أيب بامر ن نم، وهم  بم  عيمس الانماا، الثزيدي وه ا  بن أيب ن ر ال
 عي، ولرأ عيث،

وووى اللمراسة عيم، أمحمد بمن  مرب همثا ا ةموع، وأمحمد بمن فمر  باسماس ا هييمال أبمو جع مر ا  نمر      
د ا شهوو وأمحد بن حميد بن محال بن الاها  فثيا قنرا أبو عي، الرهاوي وأمحد بن يزيد اسيموا  وأمحم

بن النعول النراج و د اإ بن  بمراهث  العنماري و مساعثم  بمن أمحمد و مساعثم  ابمن يمونس بمن يادمأ 
وبار بن أمحد النراويي، وجع ر بن عبد اه بن ال با  وجع ر ابن أدد وجع ر بن حميد بن عبد اه 

بمن العما  ال او  وجع ر بمن حميمد الرافعم، وجع مر ابمن حميمد بمن ااثمي  واسنمن بمن عيم، بمن بشماو 
واسنممن بممن اسنممأ ال مموا  واسنممن بممن عبممد الوهمماب واسنممن اسممدال واطضممر بممن ااثممي  النةودمم، 
ودمممعثد بمممن عبمممد المممر ث  أبمممو عييممما  الضمممرير وصممماا بمممن يعلممموب وعبممماس بمممن حميمممد وعبمممد المممرمحن بمممن 

ثمممل عبمممدوس وعبمممد اه بمممن أمحمممد ال نمممةا ، وعبمممد اه بمممن أمحمممد البيخممم، وعبمممد اه بمممن أمحمممد بمممن  ب
الي وي وعبد اه ابن بااو وعييا  بمن خمر اق وعيم، بمن دميث  المدووي وعيم، بمن حميمد بمن فماوس بمن 
عبمممدي  وعيممم، بمممن اسنمممأ ال ممماوس وعيمممر ابمممن أمحمممد بمممن ن مممر الااغمممذي وعيمممر بمممن حميمممد بمممن بمممر ة 
ا،صممبها  وعيممر بممن حميممد الااغممذي واللادمم  بممن  نريمما ا ةممر  واللادمم  بممن عبممد الممواوث واللادمم  بممن 

يد بن ديا  فثيا قنرا الرهاوي وحميد ابي، ن ن، وحميمد بمن أمحمد الوالام، وحميمد بمن أمحمد بمن أيب حم
واص  وحميد بن محدا  التنرتي وحميد بن محدو  اللةثع، وحميمد بمن فمر  الغنما  وحميمد بمن حميمد 

زوإ وحميمد بن الي ا  أبو اسنن الباهي، وحميد بن هاوو  ا يلس ونو  بن الي وو وهاوو  ابن عي، ا 
بن عبد الر اإ وأبو عبد اه اسمدال لمال أبمو لاول ووأيمت أمحمد بمن  يبم  ياتمل عمن أيب عيمر المدووي 



ولال أمحد ابن فر  ا  نر دللت الدووي الا يلول   اللرع  لال نان اه غ خميوإ ولمد أيمان ا ي موو 
  همموال دمميال دممت وأوبعممأ دمميال مخنممأ والااممال   الممدوو وهممو الوضممع بلممرب بغممدال نيمما تلممدن وتممو  

 والااتأ عيس ال  ثح أيان ا تون  وييث، أخوا   ا،خذ عن أيب عيرو وهو النود،



 السوسي
 

همممو أبمممو همممعثل صممماا بمممن  يمممال بمممن عبمممد اه بمممن  مساعثممم  بمممن  بمممراهث  ابمممن ا ممماوول بمممن النمممر          
اعما عمن أيب حميمد الثزيمدي وهمو الردتيب النوين، الرل، اللرىس ضابط حمرو  لال أخذ اللراسة عرضا ومس

 الن أج  أص اب،
 ووى اللراسة عن ابي، أبو ا ع ون حميد والودس بن جرير الي وي وأبو اساوث حميد بن أمحد       

الةردود، الرل، وأمحد بن حميد الرافل، وأمحد بن   ب ا  ثب وحميد بن دعثد اسرا  وعيم، بمن 
ي، بن أمحد بن حميد اليلري وحميد بن  مساعث  اللره، حميد النعدي وأمحد بن حيىي الشيشا ، وع

وعي، بن اسنأ الرل، وحميول بن حميد ا،ليمل ا،نةمان، والودمس ابمن لهموو وأبمو اسنمن بمن  وعم، 
و مساعث  ابن يعلوب وعي، بن الودس بن بزيغ وأمحد بمن همعثل الينماا، اسمافظ وجع مر بمن دميثيا  

 بمن عيم، اطثما م وي أجمد المن نتمل عمن الولمدا ولامن عمر  ا ش اا، وأبمو عييما  الي موي واسنمأ
الولممدا بتمماويا وفاتمم، تلريبمما فلثمم  أنمم، تممو  أول دمميال   ممدى ودممتأ والممااتأ ولممد لمماوب النممبعأ لممال   
اليشممر و  اليمموير ولممد لمماوب التنممعأ فرضمم، اه عيمم، وومحمم، اه ومحممال وادممعال وأدمماي، هممو وأخواتمم، الممن 

  أعي ا لراأ أعيس ا يا  واه



 ابن عامر
 

هو عبد اه بن عاالر بن يزيد بن اث  بن وبثعال بن عاالر بن عبد اه بمن عيمرا  الث  ميب بضم         
ال ممال وننممرها ننممبال  ىل حي ممل بممن لزمما  بممن عمماالر بممن محمم  بممن دممبل بممن يشمم ل بممن يعممرب ابممن 

همال بمن ال مبا  و  ل ةا  بمن عماالر وهمو همول عيثم، النمان ولثم  حي مل بمن الالمك بمن أصمبح بمن أبر 
حي مممل الانمممر والضممم  فممم قا  بمممت الانمممر فثممم، جممما  ال مممتح   الينمممبال فعيمممس همممذا  مممو    الث  ممميب 
اسرنات الياث ولد اختي    نيثت، ني ا وا،همهر أنم، أبمو عيمرا   المان أهم  الشمان   اللمراسة والمذي 

نمييأ با ماالع ا،الموي دميأ نيم ة انتهت  لث، الشمثخال ا،لمراس وما نما   الاالما نبم ا وتابعثما جيمثا أن ا 
  أيان عير بن عبد العزيز ولبي، وبعدا فاا  يلمت ب، وهمو أالم  ا مؤاليأ ولمع لم، بمأ ارالاالمال واللضماس 
والشممثخال ا لممراس بدالشممق ولالشممق لاو اطافممال وحمممط و ممال العييمماس والتممابعأ فممللع اليمماس عيممس لراستمم، 

الذين ه  أفاض  ا نييأ لال اسافظ أبو عيرو أخمذ اللمراسة وعيس تيلثها باللبول وه  ال دو ا،ول 
عرضا عن أيب الدولاس وعن ا غم ة بمن أيب همهاب صما ل عييما  بمن ع ما  ولثم  عمر  عيمس عييما  
ن ن، لال ابمن ا مزوي   الغايمال ولمد وول    دميالا تنمعال ألموال أصم ها أنم، لمرأ عيمس ا غم ة اليما  أنم، 

و غم  بعثممد فلمد أ بتمم، اسمافظ أبممو عيمرو الممدا  اليالم  أنمم، لمرأ عيممس فضمالال بممن لمرأ عيممس أيب المدولاس وهمم
عبثممد وهممو جثممد الرابممع أنمم، مسممع لممراسة عييمما  وهممو حمتيمم  اطمماالس أنمم، لممرأ عيثمم، بعممض اللممرع  ومياممن 
النالس أن، لرأ عيس وا يال بن ا،دلع و  ميتيع النمابع أنم، لمرأ عيمس عييما  لثمع اللمرع  وهمو بعثمد و  

بت الياالن أن، لرأ عيس العاويال و  ي ح التادع أن، لرأ عيس العماق وهمو وواا وأالما لمول المن لمال أنم،   يي
يدوي عيس الن لرأ ف   قلك لول دالط أل  الن أن، ييتدب ليرل عيث، ولد ادتبعد أبو عبمد اه اسمافظ 

ا د الن ا،ايمال واعتيمدا لراست، عيس أيب الدولاس و  أعي   دتبعالا وجها و  دثيا ولد لةع ب، غ  و 
لو  غ ا اسافظ أبو عيرو الدا  وناهثمك بم، وأالما  عمن ابمن جريمر فثم، فهمو ممما عمد المن دملةات ابمن 
جرير    لال النخاوي لال يل هثخيا أبو اللاد  الشا يب  ياك و عن الةموي عيمس ابمن عماالر وأالما 

ابمن هاهمد   قلمك فغم  صم ثح لول أيب  ماهر بمن أيب هاهم    قلمك فما ييت مت  لثم، والما نلم  عمن 
بمم  لممول ابممن هاهممد وعيممس لراستمم، أهمم  الشممان وا زيممرة أعىلمم  للثمم  عيممس لوهتمما ونثمم  ينممو  أ  يت مموو 
لممراسة   أصممم  اممما و يمممع اليممماس وأهممم  العيممم  الممن ال مممدو ا،ول و ىل عخمممر ولمممت عيمممس لبواممما وتاوهتممما 

أه  الشان لا بال عيس لراسة ابن عماالر تماوة وال اة وا وتيلثيها الع هدة الؤاخذهت    الن  و   ال 



وصاة وتيلثيا  ىل لريل اطينيااال وأول الن للن ،يب عيرو فثيما لثم  ابمن  ماووس همذا ولمد نما    
  الن عير بن عبد العزيز الذي الا تناالح ل،   ضرب، عيس عدن وفع يدي،   ال اة

الما عا ما  لمال فثيما أتماا  افىلما  ما وواا التليما  ما ولال أبو عي، ا،هوا ي نا  عبد اه بن عاالر  الا      
وعاا عاوفا فهيا لثيا فثيا جاس ب، صاللا فثيا نلي، الن أفاض  ا نييأ وخثاو التابعأ وأجيمال المراوين 
  يته    ليي، و  يشك   يلثيم، و  يرتماب   أالانتم، و  يةعمن عيثم،   ووايتم، صم ثح نليم، ف مثح 

 ثبا   أالرا الشهووا   عيي، الرجوعا  ىل فهي، ي يتعد فثيما قهمل  لثم، ا، مر وي لول، عالثا   لدوا ال
يل  لو   ال  فث، اطو ويل اللضاس بدالشق بعد بال بن أيب الدولاس ليت  منا توىل اللضماس بعمد أيب 

بممن  لويمس اطمو   ونما   الممان ا ماالع بدالشمق وهممو المذي نما  نماترا عيممس عياوتم،  م  فممر  لمال حيمىي 
 اساوث ونا  واثس ا االع   يرى فث، بدعال    غ ها

ولمممد ابمممن عممماالر دمممتال   مممدى وعشمممرين ه ريمممال ولمممال خالمممد بمممن يزيمممد مسعمممت عبمممد اه بمممن عممماالر       
الث  يب يلول ولدت ديال مثا  الن اا رة   البلا بضثعال يلال اا و اب ولبض ودمول اه صميس اه 

لالشق وانلةعت  ىل لالشق بعد فت ها ويل تنع ديأ لمال    عيث، ودي  ويل ديتا  وقلك لب  فتح
الغايممال وهممذا أصممح الممن الممذي لبيمم، ليبوتمم، عيمم، ن نمم، ولممد  بممت مساعمم، الممن لاعممال الممن ال مم ابال المميه  

 العاويال بن أيب د ثا  واليعيا  بن بش  ووا يال بن ا،دلع وفضالال بن عبثد
وهمممو المممذي خي ممم،   اللثمممان وممما وأخممموا عبمممد ووى اللمممراسة عيممم، عرضممما حيمممىي بمممن اسممماوث المممذالاوي       

الرمحن بن عاالر ووبثعال بن يزيد وجع ر بن وبثعال و مساعث  بن عبد اه بمن أيب ا هماجر ودمعثد بمن عبمد 
العزيمز وخمال بممن يزيمد بممن صمبثح ا مري ويزيممد بمن أيب الالممك تمو  بدالشمق يممون عاهمووا دمميال مثما  عشممرة 

 والااال وووات، هشان وابن قنوا 



 هشام
 

هو هشان بن عيماو بمن ن م  بمن الثنمرة أبمو الولثمد النميي، ولثم  الىل مري الدالشمل،  المان أهم         
لالشممق وخةثممبه  واللممراه  وحمممد ه  وال تممثه  الممع اليلممال والضممبط والعدالممال ونمما  ف ممث ا عاالممال وادممع 

 الروايال
ث  عيممس حيممىي ولممد دمميال  مماث ومخنممأ والااممال أيممان ا ي مموو لممرأ عيممس عممراك ا ممري وأيمموب بممن امم        

الزالاوي عيس عبد اه بن عاالر بنيدا عن الردول صيس اه عيث، ودي  وأخذ اللراسة عرضا عن أيموب 
بن اث  وعراك بن خالد ودويد بن عبد العزيز والولثد بن الني  وصدلال بن خالد والدوك بن أيب دعد 

بن ل ثال عمن نمافع وووى  وعير بن عبد الوا د وووى اسرو  عن عتبال بن محال وعن أيب ل ثال العيس
عن الالك بمن أنمس ودم ثا  بمن عثثيمال والمدواوولي والنمي  بمن خالمد الز م، وخيمق نيم  وووى عمن ابمن 

 اثعال بارجا ة 
ووى اللراسة عي، أبو عبثمد اللادم  بمن دمان لبم  وفاتم، بي مو أوبعمأ دميال وأمحمد بمن يزيمد اسيموا       

ن أيب  نا  و مساعث  بن اسويري وأبمو حميمد أمحمد بمن وأمحد بن أنس و براهث  بن ل ث  و د اإ اب
حميد البثنا  وأمحد بن الاالوي، وحميمد بمن حميمد الباغيمدي وأمحمد بمن ا عيمس و بمراهث  ابمن عبمال وأمحمد 
بن حميد البةر والعباس بن ال ضم  وأمحمد بمن اليضمر و دم اإ بمن لاول وأمحمد ابمن حيمىي ا ماوول وعبمد 

حميمد بمن حميمد لثماال، وحميمد بمن  دم اإ ال مغا  و بمراهث  بمن يودم  وأبمو اه بن حميد ال رهمالا  و 
 وعممال عبممد الممرمحن بممن عيممر واسنممن بممن عيمم، العيممري وأبممو عبممد اه ابممن اط ممثل وهمماوو  بممن الودممس 
ا،خ ش وعبد ال ميد ابمن عبمد اه ابمن عبمد ال ميد وجع مر بمن حميمد بمن ااثمي  فثيما قنمرا ا،هموا ي 

ووى عيمم، الولثممد بممن النممي  وحميممد بممن هممعثل وزمما الممن هممثوخ، والبخمماوي   وفثمم، نىلممر بمم    ي ممح و 
صمم ث ، وأبممو لاول والينمماا، وابممن الاجمم،   دممييه  و ممدث الرتالممذي عممن وجمم  عيمم، وبلمم، بممن خميممد 
وجع ممر الغريمما  وأبممو  وعممال الدالشممل، وخيممق لممال حيممىي بممن العممأ  لممال ولممال الينمماا،   بمملس بمم، ولممال 

ونمما  ف ممث ا عاالممال وادممع الروايممال لممال عبممدا  ا،همموا ي مسعتمم، يلممول المما  الممداولةين صممدوإ نبمم  ا مم 
أعممدت خةبممال اليممذ عشممرين دمميال ولممال حميممد بممن  ممر  مسعتمم، يلممول   خةبتمم، لولمموا اسممق يممريا  اسممق 
اليا ل أه  اسق يون   يلضس    باسق ولال أبو عي، أمحد بن حميد ا،صبها  ا لري  ا تو  أيموب 

 رالاالال   اللراسة  ىل وجيأ ابن قنوا  وهشانبن اث  وجعت ا



لال ونا  هشان الشهووا باليل  والل اصال والعيم  والروايمال والدوايمال و إ نمو النمن وصم ال العلم        
والرأي فاوحت  الياس  لث،   اللراسات واسدي  ولال أبو  وعال الن فات، هشان بمن عيماو حيتماج أ  ييمزل 

د بمن أيب اسمواوي  قا  مد ت   بيمد فثهما اليم  أيب الولثمد هشمان بمن   عشرة ع    مدي  ولمال أمحم
عياو فث ل لي ثء أ  حتيق أخو  أمحد ابن  براهث  ا يب ،   عخرين أقنا أنبلنا حميد بن حميد بن 
ن ر أنا جدي أبمو اللادم  اسمافظ لمرأت عيمس أيب اللادم  بمن النميرليدي عمن أيب عبمد اه ابمن حميمد 

نمم، يعممين أبمما عبممد اه اسيثممدي لممال أخممو  بعممض أهمم  اسممدي  ببغممدال أ  هشممان بممن بممن فممرج ا،ندل
عيمماو لممال دممللت اه عممز وجمم  دممبع  ممواا  فلضممس دممتا والوا ممدة المما ألوي المما صمميع فثهمما دممللت، أ  
يغ ممر يل ولوالممدي وهمم، الممء   ألوي ودممللت، أ  يممر لين اسمم  ف عمم  ودممللت، أ  يعيممر  الااممال دمميال ف عمم  

 عمم  اليمماس يغممدو   يل    يممل العيمم  ف عمم  ودممللت، أ  أخةممل عيممس اليممو لالشممق ف عمم   ودممللت، أ 
ودممللت، أ  يممر لين ألمم  لييمماو  مما  ف عمم  الممات ومحمم، اه دمميال مخممس وأوبعممأ والممااتأ ولثمم  دمميال أوبممع 

 وأوبعأ والااتأ
 ولد يون عاهوواس ديال الااال و اث ودبعو       



 ابن ذكوان
 

أمحد بن بشر ويلال بش  ابن قنوا  بن عيرو ابن  نا  بن لاول بن  نميو   هو عبد اه بن      
بممن دممعد بممن غالممل ابممن فهممر بممن الالممك ابممن اليضممر أبممو عيممرو وأبممو حميممد اللرهمم، ال هممري الدالشممل، 
ارالان ا،دتاق الشه  الراوي اليلال الضابط ا لري هثا ارلراس بالشان و الان جماالع لالشمق انتهمت  لثم، 

 اس بعد الشثخال ارلر 
 أيوب بن اث 

عرضا عن أيوب بن اث  وهو الذي خي م،   اللثمان بماللراسة بدالشمق لمال أبمو عيمرو أخذ اللراسة       
اسممافظ ولممرأ عيممس الانمماا،  ممأ لممدن الشممان وووى اسممرو  مساعمما عممن  دمم اإ بممن ا نممثيب عممن نممافع 
ووى اللراسة عي، ابي، أمحد وأمحد بن أنس وأمحد بن حميد بمن اللالويم، وأمحمد ابمن يودم  التغيميب وأمحمد 

ويلال حميد بن أمحد بن حميد البثنا  وأمحد بن ن ر بن هانر بن أيب وجاس و د اإ ابمن  بن حميد
لاول و مساعثمم  بممن اسويردمم، واسنممأ بممن  دمم اإ وجع ممر بممن محممد ابممن نممراو ودممه  بممن عبممد اه بممن 

 ال رخا  الزاهد وأبو  وعال عبد الرمحن ابن عيرو الدالشل، ا لري
ارالاالممال   اللممراسة  ىل وجيممأ ابممن قنمموا  وهشممان لممال ونمما  هشممان  تمو  أيمموب بممن اممث  فرجعممت       

الشمهووا باليلمم  وال  ما ال والعيمم   والروايمال والدوايممال و إ نمو النممن وصم ال العلمم  والمرأي فاوحتمم  اليمماس 
  لث،   اللراسات واسدي 

 اتأ ومح، اه وأ اب،وتو  ابن قنوا  يون ا  يأ ليثيتأ بلثتا الن هوال ديال ا يتأ وأوبعأ والا      



 عاصم
 

همممو عاصممم  بمممن ودلمممال أيب الي مممول ب مممتح اليمممو  وضممم  ا مممث  ولمممد غيمممط المممن ضممم  اليمممو  أبمممو بامممر       
ا،دممدي الممو ه  الاممو  اسيمما م با هييممال واليممو  هممثا ارلممراس بالاوفممال وأ ممد اللممراس النممبعال ويلممال أبممو 

ال، ولث  اد  أيب الي ول عبد اه وهو ارالان الي ول اد  أبث،   يعر  ل، اد  غ  قلك وودلال اد  أ
الممذي انتهممت  لثمم، واادممال ارلممراس بالاوفممال بعممد أيب عبممد الممرمحن النمميي،   الوضممع، لممع بممأ ال  مما ال 

 وارتلا  والت رير والت ويد ونا  أ نن الياس صوتا باللرع 
وأيممت أ ممدا ألممرأ  لممال أبممو باممر بممن عثمما    أ  مم، المما مسعممت أبمما  دمم اإ النممبثع، يلممول المما       

ليلمرع  المن عاصم  بمن أيب الي مول ولممال حيمىي بمن علن  مد يا  نمن بمن صمماا لمال الما وأيمت أ مدا لممط  
نمما  أف ممح الممن عاصمم   قا تايمم  نممال يدخيمم، خممثاس ولممال ابممن عبمماس لممال يل عاصمم  الرضممت دمميتأ 

د ا،  فييا ليت لرأت اللرع  فيا أخةملت  رفما ولمال محمال بمن دمييال وأيمت  بثمل بمن الشمهثد يعلم
   ال اة ووأيت عاص  بن ودلال يعلد وي يع الي  صيثع ابن  بثل

وووى محمممال بمممن دمممييال وأبممما  العةممماو عمممن عاصممم  أ  أبممما وااممم  الممما لمممدن عيثممم،    لبممم  ن ممم، ولمممال       
   ب نا  عاص   قا لرىس عيث، أخرج يدا فعد ونا  الن التابعأ

وث بمممن  نممما  البامممري ونانمممت ايممما صممم بال أالممما ووى عمممن أيب واليمممال وفاعمممال ييمممريب التيثيممم، واسممما      
 دييمم، عممن أيب واليممال فهممو   النمميد أمحممد بممن  يبمم  وأالمما  دييمم، عممن اسمماوث فهممو   نتمماب أيب عبثممد 

 اللاد  بن دان
أخممذ اللممراسة عرضمما عممن  و بممن  بممثش وأيب عبممد الممرمحن النمميي، وأيب عيممرو الشممثبا  ووى اللممراسة عيمم، 

عةممماو و مساعثممم  بمممن هالمممد واسنمممن بمممن صممماا و  مممب بمممن دممميثيا  أبممما  بمممن تغيمممل وأبممما  بمممن يزيمممد ال
واسا  بن  ه  ومحال بن دييال   لول ومحال بن يزيد ومحمال بمن أيب  يمال ومحمال بمن عيمرو ودميثيا  
هعثل أبو بار هعبال بن عثا  وهثبا  بن العاويال والض اك ابن الثيونال وع يال بن عروة وعيرو بمن 

ابممن صممدلال فثيمما قنممرا ا،همموا ي وحميممد بممن و يممق ونعممث  ابممن الثنممرة  خالممد وا  ضمم  بممن حميممد وا  ضمم 
ونعممث  بممن حيممىي وخيممق   حي ممو  وووى عيمم،  روفمما الممن اللممرع  أبممو عيممرو ابممن العمماس واطيثمم  بممن أمحممد 
واسمماوث ابممن نبهمما  ومحممزة الزيممات واسيممالات وا غمم ة الضمميب وحميممد بممن عبممد اه العزوالمم، وهمماوو  بممن 

ابن عثا  لال يل عاص  الما ألمرأ  أ مد  رفما    أبمو عبمد المرمحن النميي، ونيمت  الودس لال أبو بار
أوجع الن عيدا فلعر  عيس  و ولال   ب لمال يل عاصم  الما نما  المن اللمراسة المء ألرأتمك وما فهم، 



اللراسة الء لرأت وا عيس أيب عبد الرمحن النيي، عن عي، والا نا  الن اللراسة الء ألرأهتا أبا بار بن 
ثا  فه، اللراسة الء نيت أعرضها عيمس  و بمن  بمثش عمن ابمن النمعول ولمال عبمد اه بمن أمحمد بمن ع

 يب  دللت أيب عن عاص  بن ودلمال فلمال وجم  صماا خم   لمال فنمللت، أي اللمراسة أ مل  لثمك لمال 
 لراسة أه  ا دييال ف   ي تان فلراسة عاص  لال   الغايال وو ل، أبو  وعال ولاعال

ال أبممو  ممامت حميمم، ال ممدإ و دييمم، خمممرج   الاتممل النممتال ولممال أبممو باممر بممن عثمما  نمما  ولمم        
ا،عيش وعاص  وأبو  نأ دواس نيه    يب رو  وجاس وج  يلول عاصيا فولع ولعمال همديدة فيما  
نره، و  لال ل، هثئا ولال أبو بامر بمن عثما  لخيمت عيمس عاصم  ولمد ا تضمر ف عيمت أمسعم، يمرلل 

و  ووايال فهيز فعييمت أ  اللمراسة ( مث ولوا  ىل اه الو ه  اسق^)ا    نلن، ي ي، هذا ا،يال حيلله
 الي، د ثال تو  عخر ديال دبع وعشرين والااال ولث  ديال مثا  وعشرين والااال فيعي،   أواا بالاوفال



 شعبة
يمم  واوي هممعبال بممن عثمما  بممن دمماي أبممو باممر اسيمما م بمماليو  ا،دممدي اليهشممي، الاممو  ارالممان الع      

 عاص  اختي    امس، عيس  ا ال عشر لو  أص ها هعبال ولث  غ  قلك
ولد ديال مخس وتنعأ عر  اللرع  عيس عاص   اث الرات وعيمس عةماس بمن دماال وأدمي          

ا يلري وعر  عيث، أبو يود  يعلوب بن خيث ال ا،عشس وعبد الرمحن بمن أيب محمال وعمروة بمن حميمد 
يد العيثي، وده  بن هعثل لمال المدا  و  يعيم  أ مد عمر  عيثم، اللمرع  غم  ا،ددي وحيىي ابن حم

همممؤ س اطينمممال وووى عيممم، اسمممرو  مساعممما المممن غممم  عمممر   دممم اإ بمممن عثنمممس و دممم اإ بمممن يودممم  
ا، وإ وأمحد بن جب  وبريد بن عبمد الوا مد و نمأ بمن عبمد المرمحن و نمأ بمن عيم، ا ع م، ومحمال 

أمحممد الممزب ي وعبممد اه بممن عيممرو بممن أيب أالممأ وعبممد ا ممؤالن بممن أيب محممال بممن أيب  يممال و مماهر بممن أيب 
الب مممري وعبمممد ا بممماو بمممن حميمممد العةممماوي وعبمممد اسيثمممد بمممن صممماا وعبثمممد بمممن نعمممث  وعيممم، بمممن محمممزة 
الاناا، وا عاىف بن يزيد وا عيس بن الي وو الرا ي والثيو  بن صاا المداوال، وهماوو  بمن  مامت وحيمىي 

ن دمييا  ا ع م، وخمال بمن خالمد ال م   وعبمد اه بمن صماا وأمحمد بمن عبمد ا بماو بن علن وحيمىي بم
 والعةاولي وعير لهرا    أن، لةع ارلراس لب  الوت، 

 بنبع ديأ ولث  بلنير ونا   الاالا نب ا عا ا عاالا   ال الن نباو أايال النيال
ل دللت أبا بار بن عثما  أولمد بيغمك لال أبو لاول  د يا محزة بن دعثد ا رو ي ونا   لال لا       

الا نا  الن أالر ابن عيث،   اللرع  لال وييك المن  عم  أ  اللمرع  خميموإ فهمو عيمدنا نمافر  نمديق عمدو 
اه    النمم، و  ناييمم، وووى حيممىي بممن أيمموب عممن أيب عبممد اه اليخعمم، لممال ي ي ممر  ،يب باممر بممن 

لمال أبمو هشمان الرفماع، مسعمت أبما بامر بمن عثما  عثا  فرا  مخنمأ دميال ونمذا لمال حيمىي بمن العمأ و 
^ )يلمممول أبمممو بامممر ال مممديق خيث مممال ودمممول اه صممميس اه عيثممم، ودمممي    اللمممرع  ،  اه تعممماىل يلمممول 

لي لمممراس ا هممماجرين المممذين أخرجممموا المممن ليممماوه  وأالمممواا  يبتغمممو  فضممما المممن اه ووضممموانا ويي مممرو  اه 
 (وودول، أولئك ه  ال اللو  

اه صاللا فيثس ياذب ه  لمالوا يما خيث مال ودمول اه و ما  ضمرت، الوفماة بامت أختم، فلمال  فين مساا
 اا الا يباثك أنىلري  ىل تيك الزاويال فلد ختيت فثها مثا  عشرة أل  ختيال

 تو    لالى ا،وىل ديال  اث وتنعأ والااال ولث  ديال أوبع وتنعأ والااال وض، اه عي،      



 حفص
 

ب بن ديثيا  بن ا غ ة أبو عيمر بمن أيب لاول ا،دمدي الامو  الغاضمري البمزا  ويعمر  هو         
 حب ثب أخذ اللراسة عرضا وتيلثيا عن عاص  ونا  وبثب، ابن  وجت،

ولد ديال تنعأ لال الدا  وهو الذي أخذ لمراسة عاصم  عيمس اليماس تماوة ونمزل بغمدال فمللرأ وما       
ولال حيىي ابن العأ الروايال ال  ث ال الء وويت عن لراسة عاصم  ووايمال أيب وجاوو  اال فللرأ وا أيضا 

عير   ب بن ديثيا  ولال أبو هشان الرفماع، نما    مب أعييهم  بلمراسة عاصم  ولمال المذهيب أالما 
اللممراسة فيلممال  بممت ضممابط امما دمما   المم،   اسممدي  لممال ابممن ا يممالي لممرأ عيممس عاصمم  الممراوا ونمما  

اس ظ فوإ أيب بار بمن عثما  وي م ون، بضمبط اسمرو  المء لمرأ عيمس عاصم  وألمرأ  ا،ولو  يعدون،  
اليمماس لهممرا ونانممت اللممراسة الممء أخممذها عممن عاصمم  ترت ممع  ىل عيمم، بممن أيب  الممل وضمم، اه عيمم، فلممد 
ووي عن   ب أن، لال ليت لعاص  أبمو بامر همعبال  مال ين   اللمراسة فلمال ألرأتمك  ما ألمرأ  بم، أبمو 

محن النيي، عن عي، بن أيب  الل وألرأت،  ا ألرأ  ب،  و بن  بثش عن عبمد اه بمن النمعول عبد الر 
لال ابن هاهد بثيم، وبمأ أيب بامر المن اطيم    اسمرو  مخنميااال وعشمرو   رفما   ا شمهوو عيهيما 

 اه المذي خيلام  المن^ )وقنر   ب أن، ي  ال  عاصيا   ه،س الن لراستم،       مر  المرون  
 لرأا بالض  ولرأا عاص  بال تح( ضع  
وووى اللممراسة عيمم، عرضمما ومساعمما أنمماس نيمم ين المميه   نممأ بممن حميممد ا ممرو ي ومحممزة بممن اللادمم        

ا، مول ودمميثيا  بمن لاول الزهممرا  ومحمدا  ابممن أيب عييما  الممدلاإ والعبماس بممن ال ضم  ال مم او وعبممد 
ا  وخي  اسدال وعيرو بن ال با  وعبثد بن ال مبا  الرمحن بن حميد ابن والد وحميد بن ال ض   ول

وهب ة بن حميد التياو وأبو هعثل اللواس وال ض  بن حيىي بن هماه، بمن فمراس ا،نبماوي و نمأ بمن 
 عي، ا ع ، وأمحد بن جب  ا،نةان، وديثيا  ال لثي، تو  ديال مثانأ والااال عيس ال  ثح



 حمزة
 

بممن  مساعثمم  ارالممان ا ممد أبمو عيمماوة الاممو  التثيمم، الممو ه  ولثمم  همو محممزة بممن  بثممل بممن عيماوة       
 الن صيث  العرب الزيات أ د اللراس النبعال

ولمد دمميال مثمانأ وألوك ال مم ابال بالنميال فث تيمم  أ  ياممو  وأي بعضمه  أخممذ اللمراسة عرضمما عممن       
أيب لثيمس و ي مال ديثيا  ا،عيش ومحمرا  بمن أعمأ وأيب  دم اإ النمبثع، وحميمد بمن عبمد المرمحن بمن 

بممن ال ممر  والغمم ة بممن اللنمم  والي مموو ولثمم  بممن أيب دمميث  وجع ممر بممن حميممد ال ممالإ ولثمم  بمم  لممرأ 
اسممرو  عيممس ا،عيممش وي يلممرأ عيثمم، لثممع اللممرع  لممالوا ادممت تح محممزة اللممرع  الممن محممرا  وعممر  عيممس 

 لثيمس  مول ا،عيش وأيب  د اإ وابن أيب لثيمس ونما  ا،عيمش  مول  مر  ابمن النمعول ونما  ابمن أيب
 ر  عي، ونا  أبو  د اإ يلرأ الن هذا اسر  والن هذا اسر  ونا  محرا  يلمرأ لمراسة ابمن النمعول 
و   ممال  ال مم   عييمما  يعتممو  ممرو  العمما  عبممد اه و   ممرج الممن الوافلممال ال مم   عييمما  وهممذا  

 نا  اختثاو محزة
رأ الما عييتمك فو بمت لاايما فلمال يل الزاياا لال وأيت   الياال، نل  عرضمت عيمس اه فلمال يما محمزة الم

اجيممس فمم   أ ممل أهمم  اللممرع  فلمممرأت  مم  بيغممت دممووة  مم، فليمممت وأنمما اخرتتممك فلممال بممأ فيبثمممت 
فلممرأت و مم  بيغممت دممووة يممس فمملولت أ  ألممول تيزيمم  العزيممز الممر ث  فلممال تيزيمم  العزيممز نممذا لرأتمم، محيممال 

، فلمال همذا بلراستمك اللمرع  مث لعما  يةلمال العر  ونذا يلرأ ا لربو  مث وعا بنواو الن قهمل فنموو  بم
فييةلين وا فلال هذا ب موالك مث تموجين بتماج فلمال همذا ب لراامك اليماس اللمرع  يما محمزة   تمد  تيزيم  
العزيز ف   أنزلت،  نزا  و لث، أهاو الشا يب بلول،  ا أ ناا ونا    يلخذ أجرا عيس اللمرع  ،نم، امذهل 

جرة عيث، مح   لث، وج  الن الشاه  الاوفال نا  لد خت  عيث، اللرع  ليمال حبدي  التغيثظ   أخذ ا،
 لواه  فرلها عيث، ولال أنا   عخذ أجرا عيس اللرع  أوجو بذلك ال رلوس

وعمر  عيثم، تييثمذ لم، الماس   يممون  مر فمل  و لثهيما أهماو الشمما يب بلولم، المن التموو   تموو  ولممال      
د ثا  اليووي غيل محزة اليماس عيمس اللمرع  وال مرااض و لثم، أهماو  عي، ا،عيش هذا  و اللرع  ولال

بارالان ونا  يتايم  الو م  بالشمتاس والشميس بال مث  و لثم، أهماو ب مبوو وهمو فثم، أصم اب الرتتثم  
ولثمم  المما وؤي لممط    وهممو يلممرأ ولثمم  نمما   ممت  نمم  هممهر مخنمما أو تنممعا وعشممرين ختيممال و لثمم، أهمماو 

اس أوبع ونعات وي ي، الىلهر والع ر بأ ا غرب والعشاس ويلون أنير اليث   رت  ونا  ي ي، بعد ارلر 
لمرأ عيمس أيب عبمد اه جع مر ال مالإ عيمس أبثم، أيب جع ممر حميمد البمالر عيمس أبثم، أيب اسنمأ عيم،  يممن 



العابدين عيس أبث، أيب عبد اه اسنأ عيس أبث، أال  ا ؤاليأ عي، بن أيب  المل وضم، اه عيم، وعيمس 
يب حميممد دمميثيا  بممن الهممرا  ا،عيممش وعيممس حيممىي ابممن و مماب ا،دممدي عيممس أيب هممب  عيليممال اليخعمم، أ

عيممس عبممد اه بممن النممعول عممن اليمميب صمميس اه عيثمم، ودممي  وعيممس حميممد بممن عبممد الممرمحن بممن أيب لثيممس 
اللاض، عيس ا يهال بن عير عيمس دمعثد بمن جبم  عيمس عبمد اه بمن عبماس عيمس أيب بمن نعمل وعيمس 

   بن أعأ عيس أيب ا،دول عيس عييا  وعي، وض، اه محرا
 عيهيا انتهس

لممرأ عيثمم، أي ووى اللممراسة عيمم،  بممراهث  بممن ألهمم  و بممراهث  بممن  دمم اإ ابممن واهممد و بممراهث  بممن         
 عيال و براهث  بن عي، ا، وإ و دم اإ بمن يودم  ا، وإ و دمرااث  بمن يمونس النمبثع، وأهمع  بمن 

رمحن وجع ر بن حميد اطشماين و  ماج بمن حميمد واسنمن بمن بيمت الشميايل عةا  وبار بن عبد ال
واسنن بن عثنس ومحزة بمن اللادم  ا، مول وخالمد بمن يزيمد الةبثمل وخمال بمن خالمد ا، مول ووبثمع 
بن  يال ودعثد بن أيب ا ه  والني  ا،بر  ا دو وأبو ا، و  دان بن دميث  ودميثيا  بمن أيموب 

يب ودمميث  بممن عثنممس وهممو أضممبط أصمم اب، ودمميث  بممن الي مموو ودمم ثا  اليممووي ودمميثيا  بممن حيممىي الضمم
وهممريك بممن عبممد اه وهممعثل بممن  ممرب و نريمما بممن حيممىي ابممن الثيمما  وصممبا  بممن لييمماو وعااممد بممن أيب 
عااد أبو بشر الاو  وعبد المرمحن ابمن أيب محمال وعبمد المرمحن بمن ليولما وعبمد اه بمن صماا بمن النمي  

 بممن الودممس وعيمم، بممن محممزة الانمماا، أجمم  أصمم اب، وعيمم، بممن صمماا بممن  ثمم، وأبممو الع يم، وعبثممد اه
عييا  عيرو بن الثيمو  الليمال وغالمل بمن فاامد وحميمد بمن   مب اسي م، وحميمد بمن  نريما وحميمد بمن 
عبد المرمحن الي موي وحميمد بمن أيب عبمد اامذيل وحميمد بمن عثنمس الراهم، بمن فضمث  بمن غمزوا  وحميمد 

حميمممد بمممن واصممم  ا مممؤلب واليمممدل بمممن عيممم، واليمممذو بمممن ال مممبا  ونعمممث  بمممن حيمممىي بمممن ااثمممي  اليخعممم، و 
النممعثدي وحيممىي بممن  يممال ال ممراس وحيممىي بممن عيمم، اطممزا  وحيممىي بممن ا بمماوك الثزيممدي ويودمم  ابممن  دممبا م 
وحميممد بممن النممي  الع يمم، نيمما قنممر أبممو اسنممن اطثمما م و لثمم، صمماوت ارالاالممال   اللممراسة بعممد عاصمم  

  ممال  لممال اليبتمما وضممثا لثيمما باتمماب اه ب مم ا بممال رااض عاوفمما بالعربثممال  افىلمما  وا،عيممش ونمما   الاالمما
لي ممدي  عابمممدا خاهمممعا  اهممدا ووعممما لانتممما ه عمممد  اليىلمم  ونممما   يمممل الزيممت المممن العمممراإ  ىل  يممموا  
و يل ا و  وا    ىل الاوفال لال عبد اه الع ي، لال أبمو  يث مال سيمزة همثئا  غيبتيما عيثهيما لنميا 

يا عممك فثهيمما اللممرع  وال ممرااض ولممال دمم ثا  اليممووي غيممل محممزة اليمماس عيممس اللممرع  وال ممرااض ولممال ن
أيضا عيم، الما لمرأ محمزة  رفما المن نتماب اه    بمل ر ولمال عبثمد اه بمن الودمس نما  محمزة يلمرىس اللمرع  



أ ا غممرب  مم  يت ممرإ اليمماس مث يمميهض فث ممي، أوبممع ونعممات مث ي ممي، المما بممأ الىلهممر  ىل الع ممر والمما بمم
 والعشاس ونا  هثخ، ا،عيش  قا وعا لد ألب  يلول هذا جد اللرع 

وووي عي، أن، نا  يلول  ن ي ر م   ا مد واايمزة   ت عم  أالما عييمت أ  الما نما  فموإ البثما         
فهممو بممر  والمما نمما  فمموإ ا عممولة فهممو لةممط والمما نمما  فمموإ اللممراسة فيممثس بلممراسة لممال حيممىي بممن العممأ 

 بن فضث  يلول الا أ نل أ  اه يدفع الباس عن أه  الاوفال    حبيزة مسعت حميد
 تو  ديال دت ومخنأ والااال عيس ال واب واه أعي       



 خلف
 

هو خي  بن هشان بن  عيل بن خي  بن  عيمل بمن هشمث  بمن  عيمل بمن لاول بمن اللنم  بمن       
بممن غممراب ارالممان العيمم  أبممو حميممد  غالممل أبممو حميممد ا،دممدي ويلممال خيمم  بممن هشممان وابممن أيب  الممل
 البزاو بالراس البغدالي أ د اللراس العشرة الرواة عن ديث  عن محزة

ولد ديال مخنأ والااال و  ظ اللرع  وهو ابن عشر ديأ وابتدأ   الةيل وهو ابن  اث عشرة      
ن لممت مثمانأ ألمم  ونما   لمال نبمم ا  اهمدا عابممدا عا ما ووي عيم، أنمم، لمال أهمما  عيم، بماب الممن الي مو فل

لوه       ىلت، أو لال عرفت، وووي عي، أيضا أن، نا  يارا أ  يلال ل، البزاو ويلول لمدالت الاوفمال 
ف رت  ىل ديث  فلال الا ألدالت ليت ألرأ عيس أيب بار بن عثا  فدعا ابي، ونتمل العم، وولمال  ىل أيب 

لمال أنمت خيم  ليمت نعم  أنمت المذي بار ي ألو الا نتل فثها فلتثياا فلرأ الوولمال وصمعد   اليىلمر مث 
ي لي  ببغدال أ دا ألرأ اليك النات فلال يل العد هات ألرأ ليت عيثك لال نع  ليمت   واه   
ألممرأ عيممس الممن ينت ممغر وجمما الممن محيممال اللممرع  مث خرجممت فوجمم،  ىل دمميث  فنمملل، أ  يممرل  فلبثممت مث 

خممذ اللممرع  عرضمما عممن دمميث  بممن الممذالت وا ت ممت فاتبممت لممراسة عاصمم  عممن حيممىي بممن علن هممذا ولممد أ
عثنس وعبمد المرمحن بمن أيب محمال عمن محمزة ويعلموب بمن خيث مال ا،عشمس وأيب  يمد دمعثد بمن أوس عمن 
ا  ض  الضيب وووى اسرو  عن  دم اإ ا نمثيب و مساعثم  بمن جع مر وعبمد الوهماب بمن عةماس وحيمىي 

ريممق ابممن همميبوق وا ةمموع، ألاس بممن علن وعبثممد بممن علثمم  وووى ووايممال لتثبممال عيمم، فثيمما  بممت عيممدنا الممن  
ومساعا ومسع الن الاناا، اسرو  وي يلرأ عيث، اللرع  لال أبو عي، ا،هوا ي   ال رلة الانماا، لمال 
ال ضم  بمن هماقا  عمن خيمم  أنم، لمرأ عيمس الانمماا، وا شمهول عيمد أهم  اليلمم  امذا الشمل  أنم، ي يلممرأ 

تم، وضمبط قلمك عيمم، بلراستم، عيمثه  ونمذا لمال اسممافظ عيثم، و منما دملل، عيهما ومسعم، يلممرأ اللمرع   ىل خاا
أبو العا وهو ص ثح واه أعي  ووى عي، لراسة ا،عيش عن  اادة ابن لداالال وووى اللراسة عيم، عرضما 
ومساعمما أمحممد بممن  بممراهث  ووافممال وأخمموا  دمم اإ بممن  بممراهث  و بممراهث  بممن عيمم، الل مماو وأمحممد بممين  يممد 

اسدال وأمحد بن  ه  وأمحد بن حميد الوا م، ودمييال بمن عاصم  وعبمد  اسيوا  و لويس بن عبد الار 
اه بن عاص  هثا الغضايري وعي، بن اسنمأ بمن دمي  وحميمد بمن  دم اإ همثا ابمن هميبول وحميمد 
بن ا ه  وحميد بن خميمد ا،ن ماوي وحميمد بمن عثنمس وال ضم  بمن أمحمد الزبثمدي وعيم، بمن حميمد بمن 

يد بن  براهث  وحميد بن دعثد الضرير وأبو بار أدد ا ؤلب وعبثمد بمن نا ك و براهث  بن  د اإ وحم
علث  وعبد الوهاب بن عةاس والودس بن عثنس وأبو الولثد بن عبد ا يك بمن اللادم  وعيمر بمن فايمد 



فثيا قنرا ااذيل لال ابن أهتال نا  خي  يلخذ  ذهل محزة    أن، خال ،   الااال وعشمرين  رفما   
تبع ابن ا زوي اختثاوا في  يرا  رج عن لراسة الاوفثأ ب  و  عن لراسة محمزة والانماا، اختثاوا ولد ت

 با،نبثاس فلرها خي  ن  ب ( و ران عيس لريال ^ )وهعبال       ر  وا د وهو لول، تعاىل 
الات ومح، اه   لمالى ا،خمرة دميال تنمع وعشمرين والمااتأ ببغمدال وهمو خمتم  المن ا هيثمال         
 بغدال



 خالد
 

هو خال بن خالد أبو عثنس ولث  أبو عبد اه الشثبا  الو ه  ال    الاو   الان   اللراس        
  لال عاو  حملق أدتاق هول ضابط التلن

 ولد   ن   وجل ديال تنع عشرة أو  ا أ والااال أيان هشان أو الروا       
أص اب، وأجيه  وووى اللراسة عن  نأ بن عيم، أخذ اللراسة عرضا عن ديث  وهو الن أضبط       

 ا ع ، عن أيب بار ن ن، عن عاص  وعن أيب جع ر حميد بن اسنن الرواد،
وووى اللراسة عي، عرضا أمحد بن يزيد اسوا  و براهث  بن عي، الل ماو و بمراهث  بمن ن مر المرا ي       

 نممأ الةمموي وعيمم، بممن حميممد بممن ومحممدو  بممن الي مموو ودمميثيا  بممن عبممد الممرمحن الةي مم، وعيمم، بممن 
ال ض  وعيبنال بن اليضر ا،ومح، واللاد  بن يزيد الو ا  وهو أنب  أص اب، وحميد بن ال ض  وحميمد 
بن دعثد البزا ي وحميمد بمن الودمس بمن أالثمال وحميمد بمن هماقا  ا موهري وهمو المن أضمبةه  وحميمد بمن 

 ض، بار أو هو الن أج  أص اب،عثنس ا،صبها  وحميد بن حيىي اطيثس وحميد بن ااثي  لا
 تو  ديال عشرين والااتأ       



 الكسائي
 

وامس، عي، بمن محمزة بمن عبمد اه بمن ويمن بمن فم و  ا،دمدي المو ه  وهمو المن أو ل ال مرس المن       
دممموال العمممراإ نمممذا لمممال أبمممو بامممر بمممن أيب لاول الن نمممتا  ونيثتممم، أبمممو اسنمممن الانممماا، ارالمممان المممذي 

ادممال ارلمراس بالاوفمال بعممد محمزة الزيمات لممال ا عموي لثم  لمم، ي مسثمت الانماا، لممال ،  انتهمت  لثم، وا
أ رالت   نناس ولث  ،ن، نا  يل  دا ال ديال ببثع الاناس ولثم  ،نم، نما  المن لريمال المن لمرى النموال 
يلال اا باننايا ولث  ،نم، نما  يتشمح بانماس و يمس   هيمس محمزة فاما  محمزة يلمول أعرضموا عيمس 

 صا ل الاناس أي أعرضوا هذا الرأي لال ا،هوا ي وهذا اللول أهب، بال واب
ألمم  ارالممان الانمماا،   همم  العيممون فمملل  نتمماب العمما  اللممرع  ونتمماب اللممراسات ونتمماب : الؤل اتمم،  

العممدل ونتمماب اليمموالو الابمم  ونتمماب اليمموالو ا،ودممط ونتمماب اليمموالو ا،صممغر ونتابمما   الي ممو ونتمماب 
ختافه  فثم، ونتماب اا ماس ونتماب اللةمو  اللمرع  والوصمول، ونتماب ا  مالو اسمرو  ونتماب العدل وا

اااسات ونتاب أهعاوا أخذ اللراسة عرضا عن محزة أوبع الرات وعيثم، اعتيمالا وعمن حميمد بمن أيب لثيمس 
وعثنممس بممن عيممر اايممدا  وووى اسممرو  عممن أيب باممر بممن عثمما  و مساعثمم  ويعلمموب ابممين جع ممر عممن 

و  ي ممح لراستمم، عيممس نممافع نيمما قنممرا ااممزيل بمم  و  وعا وعممن عبممد الممرمحن بممن أيب محممال وعممن أيب  نممافع
 ثمموة هممريع بممن يزيممد   لممول ولثمم  بمم  هممريح أخممذ عيمم، وعممن ا  ضمم  بممن حميممد الضمميب وعممن  ااممدة ابممن 
ن لدا ممال عممن ا،عيممش وحميممد بممن اسنممن أيب دمماوة ولتثبممال بممن الهممرا  وو مم   ىل الب ممرة فلخممذ اليغممال عمم

 اطيث 
وأخذ اللراسة عي، عرضا ومساعا  براهث  بن  ا ا  و براهث  بن اسريشم، وأمحمد بمن جبم  وأمحمد بمن       

أيب دريع وأمحد بن أيب  ه  وأمحد بن الي وو البغدالي وأمحد بن واصم  و مساعثم  بمن المدا  و  مب 
  ودريع بن يمونس ودمووة بمن بن عير الدووي ومحدوي، بن الثيو  ومحثد بن وبثع اطزاو و نريا بن وولا

ا باوك وأبو محدو  الةثمل بمن  مساعثم  وعبمد المرمحن بمن والمد وعبمد المر ث  بمن  بثمل وعبمد اللمدوس 
بممن عبممد ا ثممد وعبممد اه بممن أمحممد بممن قنمموا  وعبثممد اه بممن الودممس وعممدي بممن  يممالة وعيمم، بممن عاصمم  

ووك بمممن هممبوب، وأبمممو عبثمممد وعيممر بمممن   ممب ا نممم دي وعثنممس بمممن دمميثيا  وال ضممم  بممن  بمممراهث  وفمم
اللادمم  بممن دممان ولتثبممال بممن الهممرا  واليثمم  بممن خالممد وحميممد بممن دمم ثا  وحميممد بممن دمميا  وحميممد بممن 
واص  وا ةيل بن عبد الرمحن وا غ ة بن هعثل وأبو نوبال الثيمو  بمن   مب ون م  بمن يودم  وأبمو 



هم  بمن عبمد العزيمز وحيمىي بمن  ناس هاوو  بن دووة بن ا باوك وهاوو  بن عثنمس وهماوو  بمن يزيمد وها
 علن وحيىي بن  يال اطواو ال،

فهمممؤ س ا ايمممرو  عيممم، وأالممما ا ليمممو  فهممم   دممم اإ بمممن  دمممرااث  و اجمممل بمممن الولثمممد و  ممماج بمممن       
يودمم  بممن لتثبممال وخيمم  بممن هشممان البممزاو و نريمما بممن حيممىي ا،منمما ، وأبممو  ثمموة هممريع بممن يزيممد وصمماا 

لرهمم، وعيمم، بممن خشمميان وعيممر بممن نعممث  بممن الثنممرة وعممروة بممن حميممد اليممالط وعبممد الوا ممد بممن الثنممرة ال
ا،ددي وعمو  بمن اسام  وحميمد بمن  ويمق وحميمد بمن دمعدا  وحميمد بمن عبمد اه اس رالم، وحميمد بمن 
عير الروال، وحميد بن ا غ ة وحميد بمن يزيمد الرفماع، وحيمىي بمن  يمال ال مراس ويعلموب المدوول، ويعلموب 

ولممال اسممافظ أبممو عيممرو الممدا  أ  عبممد اه بممن قنمموا  مسممع اسممرو  الممن اسضممرال، ووى عيمم، اسممرو  
الانممماا،  مممأ لمممدن لالشمممق ولمممال لمممال اليلاهممم، لمممال ابمممن قنممموا  أليمممت عيمممس الانممماا، أوبعمممال أهمممهر 
ولممرأت عيثمم، اللممرع  غمم  الممرة لممال أبممو عبممد اه الممذهيب ي يتممابع اليلمما  أ ممد عيممس هممذا واليلمما  يمملو 

افظ ابمممن عنممماري فيممم  يمممذنر همممثئا المممن قلمممك و  قنمممر الانممماا،   تممماويا بالع اامممل لاايممما وأالممما اسممم
لالشق أصما لمال   غايمال اليهايمال أخمو  اسنمن بمن همال بلمراساو عيثم، أخمون  أبمو اسنمن عيم، بمن 
أمحد عن عبد الوهاب بن داثيال ود ثا  بن اليدة لا  أخونا اسنن بن أمحد اسافظ أنبلنا حميمد بمن 

أنبلنا حميد بن عي، اطثا م أنبلنا النودمي روي أنبلنما عبمد الوا مد بمن عيمر بمن حميمد  اسنأ الشثبا 
بمن أيب هاهم  أجما ة  مد يا أبمو غماب عيمر بمن دمه  بمن اسنمأ بمن عيم، الي موي  مد يا هماهأ عممن 

 الدندا  عن ن   لال لخيت عيس الاناا،   الرض، الذي الات فث، فلنشل يلول
 (وأيب والالك  و اليخث  بداو% ولد وأى  لدو أ يك  ا اليخث )      

 (هثهات لاون  الن ا زواو%    نداون  بذي بلر اليوى )         
لممال ن مم  فليممت نمما وميتممع اه ا يثممع بممك لممال أ  ليممت قلممك أ  نيممت ألممرىس اليمماس   النمم د  

 ا الن باب ا ن دلالشق فلفضثت   ا راب فرأيت الييب صيس اه عيث، ودي  فثيا يرى الياا  لاخ
فلان  لث، وج  فلال حبر  الن تلرأ فلوالل  يل ليمت فهمذا ت مريح اليم، بدخولم، لالشمق وألراام،  نم دها 
ولممو ا يممع أبممو اللادمم  بممن عنممانر اسممافظ عيممس هممذا لممذنرا فممثين لخمم  لالشممق ف نمم، قنممر غمم ا بلخبمماو 

ر غمم  وا ممد و منمما ألمممان واهثممال و  مييممع لخممول الانمماا، لالشممق ف نمم، نمما  أو  يةممو  الممبال نيمما قنمم
ببغدال   عخر ولت ولد قنر هذا اساايمال أيضما أبمو اسنمن  ماهر بمن غيبمو    نتابم، التمذنرة وووى 
عي، الن ا،ايمال غم  المن تلمدن ارالمان أمحمد بمن  يبم  وحيمىي بمن العمأ الما وأيمت بعمين هماتأ أصمدإ ام  

 الن الاناا،



الي ممو فهممو عثممال عيممس الانمماا، ولممال ال ضمم  بممن لممال الشممافع، ومحمم، اه الممن أوال أ  يت ممر        
همماقا   مما عممر  الانمماا، عيممس محممزة خممرج  ىل البممدو فشمماهد العممرب وألممان عيممده   مم  صمماو نوا ممد 
الممميه  مث لنممما  ىل اسضمممر ولمممد عيمممم  اليغمممال ولمممال أبمممو عبثمممد   نتمممماب اللمممراسات نممما  الانممماا، يتخمممم  

الن أه  اللراسة وهم، نانمت عييم، وصمياعت، وي  اللراسات فلخذ الن لراسة محزة ببعض وترك بعضا ونا 
 ممالس أ ممدا نمما  أضممبط و  ألممون ومما اليمم، ولممال ابممن هاهممد فاختمماو الممن لممراسة محممزة ولممراسة غمم ا لممراسة 
التودةال غ  خاوجمال عمن ع ماو المن تلمدن المن ا،ايمال ونما   المان اليماس   اللمراسة   ع مرا ونما  يلخمذ 

أبو بار ا،نبماوي اجتيعمت   الانماا، أالموو نما  أعيم  اليماس  الياس عيد أل ات، بلراست، عيثه  ولال
بمالي و وأو مده    الغريمل ونما  أو ممد اليماس   اللمرع  فامانوا يايممرو  عيثم،  م    يضمبط ا،خممذ 
عيممثه  فممث يعه  و يممس عيممس نردمم، ويتيممو اللممرع  الممن أولمم،  ىل عخممرا وهمم  ينمميعو  ويضممبةو  عيمم، 

    ا لا ع وا بالىس
ال ابمممن ا مممزوي أخونممما همممثخيا أبمممو   مممب عيمممر بمممن اسنمممن ا مممزي لمممراسة عيثممم، عمممن أيب ال مممتح لممم       

يودم  بمن يعلموب الشمثبا  أخونما أبمو المثين  يمد بمن اسنمن الايمدي أنبلنما أبمو الي موو اللمزا  أخونمما 
أبممو باممر أمحممد بممن عيمم، اسممافظ لممال أخممو  العتثلمم، وهممو أمحممد بممن حميممد بممن أمحممد بممن حميممد العتثلمم، 
أنبلنا حميد ابن العبماس  مد يا جع مر بمن حميمد ال ميديل أنبلنما أبمو بامر بمن محمال عمن خيم  لمال نما  
الاناا،  قا نا  هعبا  وضمع لم، اليم  فلمرأ همو عيمس اليماس   نم  يمون ن م  دمبع  مت  ختيتمأ   

يت في ل أنير فعي( أنا أنير اليك ^ )هعبا  ونيت أجيس أد   ا يو فلرأ يوالا   دووة الاه  
أنم، لمد ولمع فثم، فييما فمر  ألبم  اليماس عيثم، ينمللو  عمن العيمال   أنيمر ي ن مب، فيمرت   وجموهه  أنم، 

فلممال الانمماا، أنيممر بممالرفع في مموا الممن  (    تممر  أنمما ألمم  اليممك المما  ^ )أوال   فت مم، ألمم  يعممين عيممال 
 تنمي  أنمت نتبه  مث لال يل يا خي  ياو  أ د المن بعمدي ينمي  المن الي من لمال ليمت   أالما  ق ي

فيممثس ينممي  اليمم، أ ممد بعممدك لممرأت اللممرع  صممغ ا وألممرأت اليمماس نبمم ا و يبممت ا، مماو فثمم، والي ممو ولممال 
 يين أيب عن بعض أص اب، لال لث  ،يب عيمر المدووي ي صمعبت  الانماا، عيمس الدعابمال المء نانمت 

لثزيممدي فلممال فثمم، لممال ل ممدإ لنممان، ولممال خيمم  بممن هشممان البممزاو عييممت ولثيممال فممدعوت الانمماا، وا
الثزيدي لياناا، يا أبا اسنن أالوو بيغتيا عيك فييار بعضمها فلمال الانماا، أو الييمك  ا مل ومذا 
وه  الع العاي الن العربثال ا،فضم  ب مال، همذا مث ب مق فنمات الثزيمدي أخمو  أبمو   مب عيمر بمن 

أبمو اسنمن اسيماال، لمال  اسنن وغ ا أقنا عن يود  بن ا اوو أنبلنا أبو بار اطةثل اسافظ أنبلنا
مسعمممت عيمممر بمممن حميمممد اردممماا  مسعمممت عيممم، يلمممول مسعمممت ابمممن المممدوول، يلمممول اجتيمممع الانممماا، 



لممم  يممما أيهممما ^ )والثزيمممدي عيمممد الرهمممثد ف ضمممرت صممماة فلمممدالوا الانممماا، ي مممي، فممماوت  عيثممم، لمممراسة 
ف ضممرت صمماة فلممال الثزيممدي لممراسة لمم  يمما أيهمما الاممافرو  تممرت  عيممس لمماوىس الاوفممال لممال ( الاممافرو  

 فلدالوا الثزيدي فلوت  عيث،   اسيد فييا دي  لال
 (أ  الباس الون  باليةق% ا  ظ لنانك   تلول فتبتيس )       
وانتهت  لث،  بلال اللراسة واليغال والي مو والريادمال ولمال ن مر نما  الانماا،  قا لمرأ أو تايم  نمل        

  اه بمك لمال غ مر يل بماللرا  لمرأ عيمس محمزة  ماث أو الياا ييةق عيس فث، ووؤى   ا يان فلث  الا فع
أوبممع الممرات وعيممس عثنممس بممن عيممر عممن  ي ممال بممن ال ممر  عيممس  بممراهث  اليخعمم، عيممس عيلمم  بممن لممثس 

 عيس ابن النعول عيس الييب صيس اه عيث، ودي  ولد عا  ومح، اه دبعأ ديال
لعييماس واس ماس دميال تنمع ومثمانأ اختي    تماويا الوتم، فال م ثح المذي أوخم، غم  وا مد المن ا      

 والااال ص ب، هاوو  الرهثد وبلريال ونبوي، الن عي  الري التوجهأ  ىل خرادا 
والات الع، با اما  ا مذنوو حميمد بمن حميمد بمن اسنمن اللاضم، صما ل أيب  يث مال فلمال الرهمثد      

ولثمم  دمميال  مماث ومثممانأ لفيمما ال لمم، والي ممو بممالري ولثمم  دمميال   ممدى ومثممانأ ولثمم  دمميال ا يتممأ ومثممانأ 
ولث  ديال مخس ومثانأ ولثم  دميال  ماث وتنمعأ لمال اسمافظ أبمو العما اايمذا  وبيغمين أ  الانماا، 

 عا  دبعأ ديال وو اا أبو حميد الثزيدي الع حميد بن اسنن فلال
 (والا لد نرى الن و ال دتبثد% ت رالت الدنثا فيثس وا خيول )          
 (والا أ  ليا    عيث، ووول% نلس الن ا وت الرت    لا  االرىس)         
 (وأ  الشباب الغض لثس يعول% أي تر هثبا هاالا ييذو البيس )          
 (فان النتعدا فال ياس عتثد% دي ىن  ا أفىن اللرو  الء خيت )           
 (وفاضت عثو  والعثو  لول% أالنثت عيس لاض، اللضاة حميد )        
 (ب يضا ، يوالا وأنت فلثد% وليت  قا الا اطةل أها  الن ليا )         

 (ونالت يب ا،و  ال ضاس اثد% وأليلين الوت الاناا، بعدا )         
 (وأوإ عثين والعثو  ه ول % وأقهيين عن ن  عثش ولذة )           
 (فيا ايا   العا أ نديد% زا عا ا  أوليا وت رالا )           

 (بذنرزا    ا يات جديد% ف ز  ال   ةر عيس الليل خةر )        
أخو  بذلك عير بن اسنن بن فريد لراسة الين عيث، عمن عيم، بمن أمحمد بمن عبمد الوا مد أخونما همثا 
الشثو  عبد الوهاب بن عي،   نتاب، الن بغدال أخونا أبمو الاماون ا بماوك ابمن اسنمن أخونما أبمو بامر 



نيرليدي أنبلنا أبو عي، اسنن بن  براهث   د يا أبو ال رج حميد بن أمحمد الشميبوقي أمحد بن عير ال
 د يا أبو بامر أمحمد بمن  نمن بمن بشماو  مد يا أبمو عيمر   مب بمن عيمر المدووي لمال خمرج الرهمثد 
بالاناا، و  يد بن اسنمن  مأ خمرج  ىل  موس فياتما   دميال تنمع ومثمانأ والاامال فلمال أبمو حميمد 

 باوك الثزيدي حيىي بن ا 
 ير ثهيا وقنر ا،بثات ا تلدالال



 أبو اساوث
 

هو اليث  بن خالد أبو اساوث البغمدالي  لمال العمرو   ماقإ ضمابط ليلمراسة حملمق اما لمال أبمو        
 عيرو الدا  نا  الن جيال أص اب الاناا،

ل وعممن عممر  عيممس الانمماا، وهممو الممن جيممال أصمم اب، وووى اسممرو  عممن محممزة بممن اللنمم  ا،صممو      
 الثزيدي
ووى اللراسة عي، عرضا ومساعا دييال بن عاصم  صما ل ال مراس وحميمد بمن حيمىي الانماا، ال مغ       

وال ضمم  بممن همماقا  ويعلمموب بممن أمحممد الرتنيمما  ولممد غيممط الشممذاا،   ننممب، فلممال اليثمم  بممن خالممد 
اب الالك يان أبا ا رو ي ونذا ا،هوا ي فلال ا رو ي اساجل و اك وج  عخر لد  حمدث الن أص 
 بار تو  ديال الااتأ أو حنوها ويلال ل، البيخ، أيضا وهذا الات ديال أوبعأ والااتأ

ولد تلمدن الامان عيمس أيب عيمر المدووي   بماب ترلمال أيب عيمرو ابمن العماس الب مري ،نم، ووى       
اسدي  عن عيمر بمن عي، وعن الاناا، فانت ثيا بذنرا هياك عن قنرا هيا ابن هرالز ا،عرج ومسع   

 اطةاب والروا  بن اسا  ولال أبو عبد الرمحن اليناا، يزيد بن اللعلا   لال
ولال ارالان الالك بن أنس نا  أبو جع ر اللماوىس وجما صماسا ي مء اليماس با دييمال وووى ابمن        

ك الممدة الممن لمما  عيمم، أنمم، نمما  ي ممون يوالمما وي ةممر يوالمما وهممو صممون لاول عيثمم، النممان وادممتير عيممس قلمم
الزالا  فلال ل، بعض أص اب،   قلمك فلمال  منما فعيمت قلمك ،وو  بم، ن نم، عيمس عبمالة اه تعماىل 
وووى عيمم، أنمم، نمما  ي ممي،   جممو  اليثمم  أوبممع ونعممات يلممرأ   نمم  ونعممال بال احتممال ودممووة الممن  مموال 

 داا     مث يدعو علبها لي ن، وليينييأ ولا  الن لرأ عيث، ولرأ بلراست، لبي، وبع
ولال ديثيا  بن الني  ههد أبا جع ر ولد  ضرت، الوفاة ف اسا أبمو  ما ن ا،عمرج   الشمثخال        

الن جيناا، فلنبوا عيث، ي رخو  ب، في   به  فلال همثبال ونما  ختيم، عيمس ابيمال أيب جع مر أ  أويام  
، هذا واه نوو   با لالوا بيس فاش  عن صدوا ف قا لواوة بثضاس الي  الي  فلال أبو  ا ن وأص اب

اللرع  ولال ارالان نافع  ا غن  أبو جع ر بعد وفات، نىلروا الا بأ حنمرا  ىل فمؤالا اليم  وولمال ا  م   
فيمما هممك أ ممد ممممن  ضممر أنمم، نمموو اللممرع  ووعا دمميثيا  العيممري   ا يممان عيممس الاعبممال فلممال لمم، ألممرىس 

 ثماس ا مر ولأ ووعا بعضمه    ا يمان  خموا  النمان وأخموه  أ  اه عمز وجم  جعيمين المن الشمهداس ا،
عيس صووة  نيال فلال ل، بشر أصم ايب ونم  المن لمرأ بلمرأو أ  اه لمد غ مر ام  وأجماب فمثه  لعموو 
والره  أ  ي يوا هذا الرنعات   جو  اليث  نث  ادتةاعوا ولد ووى اللراسة عيم، نمافع بمن أيب نعمث  



لما  وعبممد المرمحن  يممد بمن أدممي  وأبمو عيممرو بممن وعثنمس بممن وولا  ودميثيا  بممن حميمد ابممن النمي  بممن 
العمماس وغمم ه  ولممال الممذهيب فلالمما لممراسة أيب جع ممر فممداوت عيممس أمحممد بممن يزيممد اسيمموا  عممن لممالو  عممن 
عثنس بن وولا  عمن أيب جع مر ولرأهما المزب  بمن حميمد العيمري عمن لراستم، عيمس لمالو  ب دميالا وألرأهما 

بممن ينمي  عممن ابمن   ما  عممن أيب جع مر لمال ابممن ا مزوي ولممد دميثيا  بمن لاول ااممان، عمن دميثيا  
أديد ا،دتاق أبو عبد اه الل ا  لراسة أيب جع ر الن ووايال نافع عي،   نتابم، ا غمىن وووييما لراستم، عيم، 
  نتمماب الااالمم  ،يب اللادمم  ااممذيل ونممذلك ألممرأ ومما أبممو عبممد الممرمحن لتثبممال بممن الهممرا  ولممرأ ومما عيممس 

 ر وص ت عيدنا الن  ريل، والع ل مممن يةعمن   همذا اللمراسة أو  عيهما   الشمواق  مساعث  بن جع
وه، ي يان بثيها وبأ غ ها الن النبع فرإ نيا بثياا   نتابيا ا ي د ولال دمبط اطثما م وووى ابمن 
لمما  عيمم، أنمم، نمما  ي ممون يوالمما وي ةممر يوالمما وهممو صممون لاول عيثمم، النممان وادممتير عيممس قلممك الممدة الممن 

ا  فلمال لمم، بعمض أصم اب،   قلممك فلمال  منما فعيممت قلمك أوو  بم، ن نمم، عيمس عبمالة اه تعمماىل الزالم
فرمحال عيس أيب جع ر وعيس أايال اللرع  ألعأ الات أبو جع ر با دييال ديال  ا أ والااال عيس ا،صح 

 واه أعي 
 هياوأههر ووات، ا يا  عثنس بن وولا  وديثيا  بن لا  و لثك ترلال ن  الي      



 الدووي
 

هممو أبممو عيممر   ممب بممن عيممر بممن عبممد العزيممز بممن صممهبا  بممن عممدس بممن صممهبا  ويلممال صممهثل       
الممممدووي ننممممبال  ىل لوو الوضممممع ببغممممدال بممممالعراإ وحميمممم، با انممممل الشممممرل، ولممممد ومممما فهممممو الممممدوو ا، لي 

الانمم،  لممال  بممت  البغممدالي الي مموي الضممرير نزيمم  دمماالرا أالممان اللممراسة   ع ممرا وهممثا اللممراسة باليمماس     
 نب  ضابط أول الن لع اللراسات لال و   الدووي    يل اللراسات ولرأ بناار اسرو  النبعال

وتعي  الشواق ومسع الن قلك هثئا ني ا لرأ عيس  مساعث  بن جع ر عن نافع ولرأ أيضا عيث، وعيس      
ن دممعدا  عممن محممزة أخثم، يعلمموب بممن جع مر عممن ابممن   ما  عممن أيب جع ممر ودمميث  عمن محممزة وحميممد بم

وعي، الاناا، لي ن، و،يب بار عن عاص  ومحزة بمن اللادم  عمن أصم اب، وحيمىي بمن ا بماوك الثزيمدي 
وه ا  بن أيب ن ر البيخ، ولول اازيل أن، لرأ عيمس أيب بامر ن نم، وهم  بم  عيمس الانماا، عيم، ولمرأ 

 عيث،
باسماس ا هييمال أبمو جع مر ا  نمر  وووى اللمراسة عيم، أمحمد بمن  مرب همثا ا ةموع، وأمحمد بمن فمر      

ا شهوو وأمحد بن حميد بن محال بن الاها  فثيا قنرا أبو عي، الرهاوي وأمحد بن يزيد اسيموا  وأمحمد 
بن النعول النراج و د اإ بن  بمراهث  العنماري و مساعثم  بمن أمحمد و مساعثم  ابمن يمونس بمن يادمأ 

ال با  وجع ر ابن أدد وجع ر بن حميد بن عبد اه وبار بن أمحد النراويي، وجع ر بن عبد اه بن 
ال او  وجع ر بمن حميمد الرافعم، وجع مر ابمن حميمد بمن ااثمي  واسنمن بمن عيم، بمن بشماو بمن العما  
واسنممن بممن اسنممأ ال مموا  واسنممن بممن عبممد الوهمماب واسنممن اسممدال واطضممر بممن ااثممي  النةودمم، 

اا بمممن يعلممموب وعبممماس بمممن حميمممد وعبمممد المممرمحن بمممن ودمممعثد بمممن عبمممد المممر ث  أبمممو عييممما  الضمممرير وصممم
عبمممدوس وعبمممد اه بمممن أمحمممد ال نمممةا ، وعبمممد اه بمممن أمحمممد البيخممم، وعبمممد اه بمممن أمحمممد بمممن  بثمممل 
الي وي وعبد اه ابن بااو وعييا  بمن خمر اق وعيم، بمن دميث  المدووي وعيم، بمن حميمد بمن فماوس بمن 

ن مممر الااغمممذي وعيمممر بمممن حميمممد بمممن بمممر ة  عبمممدي  وعيممم، بمممن اسنمممأ ال ممماوس وعيمممر ابمممن أمحمممد بمممن
ا،صممبها  وعيممر بممن حميممد الااغممذي واللادمم  بممن  نريمما ا ةممر  واللادمم  بممن عبممد الممواوث واللادمم  بممن 
حميد بن ديا  فثيا قنرا الرهاوي وحميد ابي، ن ن، وحميمد بمن أمحمد الوالام، وحميمد بمن أمحمد بمن أيب 

للةثع، وحميمد بمن فمر  الغنما  وحميمد بمن حميمد واص  وحميد بن محدا  التنرتي وحميد بن محدو  ا
بن الي ا  أبو اسنن الباهي، وحميد بن هاوو  ا يلس ونو  بن الي وو وهاوو  ابن عي، ا زوإ وحميمد 
بن عبد الر اإ وأبو عبد اه اسمدال لمال أبمو لاول ووأيمت أمحمد بمن  يبم  ياتمل عمن أيب عيمر المدووي 



دووي الا يلول   اللرع  لال نان اه غ خميوإ ولمد أيمان ا ي موو ولال أمحد ابن فر  ا  نر دللت ال
دمميال مخنممأ والااممال   الممدوو وهممو الوضممع بلممرب بغممدال نيمما تلممدن وتممو    همموال دمميال دممت وأوبعممأ 

 والااتأ عيس ال  ثح أيان ا تون  وييث، أخوا   ا،خذ عن أيب عيرو وهو النود،


