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 بقلم: د. مازن املبارك

 عضو املجمع

 

وثبوتًو ذم افعؼؾ  احلؿد هلل، كسلفف زيودة ذم افعؾؿ تؽقن وشقؾي إػ خشقتف.

 دمعؾف شبقالً إػ معرؾتف. وكسلفف أن هيبـو اإلخالص فف ذم افؼقل وافعؿؾ.

وبعد، ؾنن رشوفي افطرق واحدة مـ ـتى ورشوئؾ ـثرة أّفػفو األشتوذ 

(، ومل يسبؼ هلو افـؼ م5511 -ه5731ي، ادتقرم شـي )حمؿد شؾقؿ اجلـد

 ؿبؾ اآلن ذم ـتوب مستؼّؾ.

أمو ممّفػفو ؾعَؾؿ مـ أظالم افرظقؾ األول مـ األظضوء افعومؾغ ذم 

ـوكقا رّواد وهؿ افذيـ ، (5)ادجؿع افعؾؿل افعريب )جمؿع افؾغي افعربقي( بدمشؼ

 شتؼالل ذم بالد افشوم.وبـوة رصحفو ذم مػتتح ظفد اال ،افـفضي افؾغقيي

فؼد ـوكقا ثؾي مـ افعؾامء مجعتفؿ افؾغي افعربقي ظذ حبّفو واإلخالص هلو، 

ؾػّرؽقا أكػسفؿ خلدمتفو ورظويتفو؛ تعّؾاًم ودراشي وتعؾقاًم وتلفقػًو وإحقوء 

فساثفو؛ حتؼقؼًو فـػوئسف وؽقصًو ظذ مػرداتف، واهتاممًو بؿقاـبي افؾغي 

مو حتتوجف افؾغي مـ وضع فؾؿصطؾحوت؛ بحثًو ومسويرهتو فؾعرص بجؿقع 

                                           
)تأليف بسمة بديع رحيم( الصادر عن « حممد سليم اجلندي من أعالم العربية»انظر كتاب  (1)
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ظـفو، واصتؼوؿًو هلو، وتعريبًو حغ حتتوج إػ تعريى. ورظويي ألشوفقبفو افراؿقي، 

 وصقكًو هلو مـ افضعػ وافرـوـي.

ظقن د  وفؼد ـوكقا أصحوب مـفٍ ظؿع؛ يعؿؾقن أـثر ممو يؼقفقن، ويَ 

ؼدوكف صقابًو أـثر ممو بلحقاهلؿ وأظامهلؿ إػ مو يػّؽرون ؾقف وإػ مو يعت

 يدظقن إفقف بلؿقاهلؿ.

فؼد ـون ـؾ مـفؿ ؿدوة دو كذر فف كػسف مـ تلفقػ أو حتؼقؼ أو تعؾقؿ، 

ومل تؽـ افعربقي ظـدهؿ حرؾي فالرتزاق، بؾ ـوكً رشوفي هنضي، وظؼقدة 

دًا بعد ظرص افتسيؽ هق اهلّؿ افشوؽؾ هلؿ  حقوة، وـون إحقوؤهو وبعثفو جمدَّ

 .فقؾفؿ وهنورهؿ

مـ أـثرهؿ كشوضًو ذم خدمي  -رمحف اهلل –وـون األشتوذ شؾقؿ اجلـدي 

افعربقي، وأرحبفؿ مقداكًو ذم تـّقع أشوفقبف ذم خدمتفو. ؾؾؼد اختوره 

، وهل «مـشئوً »ادسموفقن ذم أول حؽقمي ظربقي أيوم األمر ؾقصؾ فقؽقن 

رشؿقي وطقػي أوجدهتو احلؽقمي افعربقي فقتقػ صوحبفو إكشوء افرشوئؾ اف

« ممّقز»ومراؿبي مو يصدر ظـ إدارتف أو وزارتف مـ مراشالت، ثؿ رؿِّل إػ 

ثؿ ظّغ . (5)ثؿ شّؿل رئقسًو فؾؽّتوب ذم ؿسؿ افؾغي افعربقيوهق ـبر ادـشئغ، 

معّؾاًم فؾـحق، ؾعّؾؿ ذم مؽتى ظـز، وظّؾؿ ذم مدرشي اآلداب افعؾقو، 

ـشوط ـوتبًو وحمورضًا وممفػًو واكتخى ظضقًا ظوماًل ذم ادجؿع ؾؽون جّؿ اف

ذم توريخ األدب وذم األدبوء وذم افؾغي. وفؼد رأيً األشتوذ اجلـدي أـثر 

                                           
ندي من أعالم حممد سليم اجل»، وكتاب 01ص« دثوننحويون قدماء وحم»انظر كتاب  (1)

 .13و 12ص« العربية
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أظضوء ادجؿع رشحًو كظرّيًو دـوهٍ افعؿؾ افتل آثرهو جقؾف إلحقوء افؾغي 

وكؼ كػوئسفو، ورأيً ذفؽ يتؿثؾ ذم مقداكغ اثـغ: أوهلام مقدان األشوفقى 

 مقدان األفػوظ.وافساـقى، وثوكقفام 

أمااو ذم مقاادان األشااوفقى ؾفااق ياادظق إػ حموربااي افضااعقػ وافرـقااؽ 

وافرـقاااؽ ماااـ » :وادفؾفاااؾ ماااـ افساـقاااى واألشاااوفقى افؾغقياااي ويؼاااقل

األشوفقى أخطر مـ ادػردة افغريبي، ألكف يػسد األشؾقب افؾغقي، ويذهى 

ب ظاـ أكاف ُيبعاد افـوصائي وافؽّتاوبجامل افؾغي وإرشاؿفاو، وأخطار ماـ ذفاؽ 

ؾتـؼطع افصؾي بقـفؿ وبغ فغي افعرب ذم األدب افؼديؿ وذم  ،أشوفقى افعربقي

وفاق اشاتؿّر افؼرآن افؽريؿ، وتؾؽ افصؾي هل افـسى إػ إرث األمي افثؼوذم. 

افتسومح وؾتح افباوب فؼباقل ـاؾ ماو وؽاك ويؼاول ويؽتاى بحجاي صاققظف 

، وألصابحً واكتشوره، فقصؾ األمر إػ فغي ظربقي احلروف ؽريباي افقضاع

 «.ظربقي افساث وظربقي افؼرآن ؽريبي بغ افعرب

ح إن خر وشقؾي إلكعوش افؾغي هل أن تـ»وأمو ذم مقدان األفػوظ ؾقؼقل:  ؼَّ

مـ صوئبي افُعجؿي وافّرـوـي، وأالّ يصور إػ افدخقؾ وافعومّل إالّ ظـد افعجز ظام 

 إؾسود افؾغي ألن افتسومح ذم اشتعامهلو يػيض إػ يراد ؾفاًم مـ افػصقح.

 «وتؽثرهو بغر ؾوئدة، وافتبوس افػصقح بغره، واكتشور افػقىض ؾقفو.

ووّذر مـ تػصقح افعومّقي إذا مل تدع إفقف احلوجي، ـام وّذر مـ تؽثره 

إذا ـوكً افؽؾؿي مقضقظي دعـك بوفقضع افعريب، ثؿ تـووفً افعوّمي »ؾقؼقل 

تعامل افؾػظغ معًو، ؾنن ذفؽ ـؾؿي أخرى تّدل ظذ ذفؽ ادعـك، وأجقز اش

. ، وُوَتػظ بوفعومّل يمدي إػ ـثرة شقاد ادسادؾوت، وؿد هُيؿؾ افؾػظ افعريبّ 



 - ث - 

ثؿ إن إضوؾي هذه األفػوظ اجلديدة إػ مو ذم ادعوجؿ يمدي إػ اختالضفو 

بوفػصقح، ؾقػؼد افؽالم رشط افػصوحي وافبالؽي ؾقف، وال يغقى ظـ بوفـو 

مودة افؾغي وأشوشفو، وفق تسوحمـو بوشتعامل افدخقؾ أن صعركو افؼديؿ هق 

 «ألّدى ذفؽ إػ هجر افؾغي افؼديؿي واالشتغـوء ظـفو.

أن يؽثر ادتعّؾؿقن افشوظرون بؿؽوكي افؾغي ذم ادجتؿع »ويتؿـّك اجلـدي 

افبؼي، ويـفجقا ذم إحقوئفو ظذ ؿوظدة تقزيع األظامل؛ ؾقـّؼى افطبقى ظـ 

وافتوجر ظاّم وتوج إفقف ذم دمورتف، وافصوكع ظاّم  أشامء افعؾؾ واألمراض،

« خيتّص بحرؾتف، وافعومل وادمفػ وافؽوتى وافشوظر ظاّم يػتؼر إفقف ـّؾ مـفؿ

عف ض  ي إػ هنضي افؾغي إػ مصوّف افؾغوت احلّقي. ومو وَ ويرى أن ذفؽ يمدِّ 

م ومو يستعؿؾ فؾدالفي ظؾقفو  رشوفتف ذم افطرق وأشامئفو وأكقاظفو، وذم افَؽر 

 وظذ مراحؾ زراظتفو وكضجفو، إالّ أمثؾي ممو يدظق إفقف.

إكف ادـفٍ احلؽقؿ افاقاظل احلاريص ظاذ أن تبؼاك افؾغاي صاقرة ف ماي 

هبو، وأالّ يؽقن اكػصاوم باغ افؾساون واحلؼقؼاي، ـاام كارى افقاقم ذم أـثار  افـوضؼي

جقاكى حقوتـو افؾغقياي وافقاؿعقاي؛ ؾـارى أو كساؿع اّدظاوًء باوالكتامء إػ افعروباي 

 أصاًل وتورخيًو وؿقمقّي، ثؿ كسؿع أفسـي تعّز ظـ ـؾ ذفؽ بام ال صؾي فف بف!!

هتو االجتامظقي وؽرهو، إن فغي األمي صقرة متّثؾ حقو»يؼقل اجلـدي: 

أبّقي،  وإذا أردكو أن كحؽؿ ظذ افعرب بؿؼته فغتفؿ ؾنكـو كجد هـوك كػقشوً 

ؾي  وأذهوكًو مّتؼدة، ومعورف مّجي، ألكؽ ال تؽود دمد معـك مـ ادعوين ادتصِّ

ذم ذفؽ  بوألجسوم وافعؼقل وافطبقعي وؽرهو ممو بؾغ إفقف افعؼؾ افبؼّي 

 افؾغي أشامء حتقط بلجزائف وأحقافف.افعرص إالّ وجدت فف ذم 
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إذ  ،ومـ افبعقد أن تضع أمي ذم فغتفو فػظًو يدّل ظذ يشء مـ ؽر أن تعؾؿف

 «واؾر مـ افرؿّل واددكقّي. ال يتلتَّك ترؿِّل افؾغي ومتّدهنو مو مل يؽـ ألهؾفو حظّ 

وهو هق ذا جيؿع مئوت مـ األفػوظ ممو أضؾؼف افعرب ظذ افطرق 

م ومراحؾ ؽرشفو وكؿّقهو  ،ظفو وأوصوؾفووأشامئفو وأكقا وظذ افَؽر 

فقجدكو آالف  ،وكضجفو.. وفق ؾعؾ ـؾ خمتّص ذم ظؾؿ مـ افعؾقم ؾعؾف

 األفػوظ تصّقر مو ـوكقا ؾقف مـ حقوة متؼّدمي ذم مجقع تؾؽ افعؾقم.

فؼد رضب اجلـدي وزمالؤه أمثؾي رائعي ذم حى افعربّقي وإدراك أثرهو 

هبو، وذم خدمتفو وافتؼّقد بؿـفٍ ورص ظذ ؿديؿفو ذم حػظ األمي افـوضؼي 

وكؼ ادـؼقل مـفو وادروّي، وإذاظتف، وافبحٌ ظاّم ذم ـتى افساث وإحقوئف، 

وفف، وـوكً فتؾؽ افطبؼي مـ ادجؿعقغ مقاؿػفؿ افبعٌ ادـوشى مـف وتد

ل افقاظقي فؼضويو افؾغي وظؾقمفو، وادداؾعي ظاّم وػظفو حقّي ظذ أفسـ األجقو

ويسوظد  افالحؼي وأؿالمفؿ، ويصّححفو ذم افصحػ وادجاّلت وافدواويـ،

افؽّتوب بام يضع حتً أكظورهؿ وبغ أيدهيؿ مـ شؾقؿ افساـقى، وصحقح 

 األفػوظ، وجديد ادشتؼوت، فؾدالفي ظذ جديد ادستحدثوت.

ومل يؽتػ اجلـدي بدظقتف افـظريي تؾؽ، بؾ أّيدهو بوفعؿؾ، وراح يضع 

افؽّتوب وادـشئغ ادػردات افعربقي افتل وتوجقن إفقفو أو يبحثقن بغ أيدي 

ظـفو، وهذا أكؿقذج مـ ظؿؾف كراه افققم ذم رشوفي افطرق، ومو ؾقفو مـ 

مػردات فؾطرق وأشامئفو وأكقاظفو وصػوهتو، ممقّزًا بقـفو بحسى صػوهتو، 

وافطقيؾي ؾػقفو افُطُرق افقاضحي وافعظقؿي وافقاشعي وافعوفقي وادستؼقؿي 

ة وافـوؾذة، وادخترصة افؼريبي وادؾتقيي ادشؽؾي،  وافسفؾي وافضّقؼي، وادـسدَّ
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رة وافؼدوادتش ؾقات، يؿي، واخلػقّي، وافتل تؽقن ذم افػّعبي وافشوّؿي، وادُحػَّ

وذم األوديي وذم ادقوه وذم  ألـامت واجلبول،وذم افرمؾ، وذم افغؾظ، وذم ا

وأوشوضفو وأظالمفو، ومػووزهو افطرق،  اهلقاء. وـذفؽ أشامء أؾقاه

ومضويؼفو. وـون فـو مـ ذفؽ ثروة فػظقي تسؿح فؾعومؾغ ذم ادصطؾحوت، 

وفؾؽّتوب واألدبوء وفؾؿفـدشغ وادختّصغ بوفطرق أن خيتوروا مـفو مو 

 يـوشى افقاؿع افذي يريدون.

 بعأدبقي وتورخيقي ضُ وفؼد ترك األشتوذ اجلـدي مؽتبي فغقيي وكحقيي و

بعضفو؛ ومل يطبع ـثر مـفو حتك افققم، ـام ترك ضاّلبًو ختّرجقا بف وـوكقا خر 

َخَؾػ خلر َشَؾػ، وفؼد شؿعً بـػيس مـ ـٍؾ مـفؿ اؾتخوره واظتزازه 

وهؿ األشوتقذ ظع افطـطووي وشعقد  ،بوفتؾؿذة واألخذ ظـ أشتوذه اجلـدي

طوؾر افؼوشؿل، األؾغوين وأكقر افعطور وحمؿد ادبورك وزـل ادحوشـل و

 وهؿ مـ هؿ ذم ظربّقتفؿ، فغي وكحقًا وأدبًو وصعرًا.

م أكف مل يؽـ ذم 5511فؼد صفدوا يقم موت أشتوذهؿ اجلـدي ظوم 

افشوم أظؾؿ مـف ذم افعربقي، وأكف مـ أواخر مـ وّدظتفؿ افشوم مـ ظؾامء 

 افرظقؾ األول مـ رواد افـفضي افؾغقيي.

األشتوذ اجلـدي ظضقًا ظوماًل مـذ شـي فؼد ضّؿ جمؿع افؾغي افعربقي إفقف 

مـ أكشط أظضوئف تلفقػًو وحتؼقؼًو  5511م ؾبؼل حتك وؾوتف ذم شـي 5511

 ،(5)وإشفومًو ذم وضع ادصطؾحوت، وتعريبًو دو ـون مـفو بوفسـقي أو بوفػركسقي

 وتؼقياًم فؾػوشد مـ األشوفقى، وافضعقػ مـ افساـقى.

                                           
 .113انظر حارض العربية يف الشام. ص (1)
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ؾفق ذو أمهقي  ،بتحؼقؼ هذا افؽتوب وفؼد أحسـً افبوحثي مقسؿ افصقاف

ذم هذا افعرص؛ ألكف ؽر معروف أوالً، وألكف ثوكقًو يعطل درشًو فؾذيـ يرؾعقن 

ات ظربقي تؼوبؾ مو بغ أيدهيؿ مـ اهتؿ بوفتعريى، ويتعّطشقن إػ مػردأصق

ويؾقبقن ويؼسحقن، وؿّؾ مـفؿ مـ يعرف مو ذم تراث  ،مػردات افؾغي األجـبقي

ات جمفقفي أو مغؿقرة، فؼد جوء ـتوب األشتوذ اجلـدي افققم أمتف مـ مػرد

فقؼّدم درشًو ظؿؾقًّو يبّغ ؾقف ـقػ جيى أن خيقض ـؾ خمتّص ذم مقدان 

اختصوصف مـ ـتى افساث الشتخراج مو وتوج إفقف اختصوصف مـ مػردات 

 ظرؾفو افعرب واشتعؿؾقهو، فـلخذ افققم مو يصؾح مـفو.

هق معجؿ صغر يضّؿ كحقًا مـ مئي  إن افؽتوب كقاة معجؿ، بؾ

اء وأربعغ ـؾؿي ألشامء افطرق وأكقاظفو وصػوهتو، يضعفو حتً كظر افؼرَّ 

 وافبوحثغ خيتورون مـفو، ووققن مو يروكف مـوشبًو فؾتداول واالشتعامل.

ؼي ـػوء مو بذفً مـ جفد، وصؽر  رحؿ اهلل األشتوذ اجلـدي، وأثوب ادحؼِّ

 مشؼ مسعوه ذم كؼ ادخطقضوت وإحقوء افساث.دجؿع افؾغي افعربقي بد

 

 اركـَازن املبـَد. م

 عضو املجمع
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 لتحقيقا  ةمدمـقَ
 

الة  ؾ ذم مجقع أمقركو، وافصَّ َـّ احلؿد هلل ربِّ افعودغ، بف كستعغ، وظؾقف كتق

الم ظذ خوتؿ أكبقوئف، وظذ آفف وصحبف ومـ وآه أمجعغ.  وافسَّ

 و بعد

ي فغي مـ افؾُّغوت ،  ؾننَّ ممَّو متتوز بف فغتـو ـثرة مسادؾوهتو، إذ ٓ يقجد فف كظر ذم أيَّ

مح وؽر » ابـ ؾورس: يؼقل قػ وإشد وافرُّ وممَّو ٓ يؿؽـ كؼؾف افبتَّي أوصوف افسَّ

و  ذفؽ مـ إشامء ادسادؾي، ومعؾقم أنَّ افعجؿ ٓ تعرف فألشد ؽر اشؿ واحد، أمَّ

شكحـ ؾـخرج فف مخسغ ومئي اشؿ
(1)

. 
ادف وُيعدُّ  ي افؾُّغقيي افظَّقاهر مـ افسَّ  عؾامءاف بوهتامم حظقً افتل ادفؿِّ

ارشغ، ّٓ  وافدَّ وهوهتؿ، وتبويـً اختؾػً آراءهؿ أنَّ  إ  ٕفػوطفو، جومعٍ  هلو مؼرِّ  بغ ادمِّ

ادف اإلؿرار أنَّ  ريى وٓ إفػوظ، تؾؽ بغ افػروق افتامس حيوول هلو ومـؽرٍ   بوفسَّ

مـ، حقٌ مـ فإلكؽور شوبؼوً  ـون ظقؾ بدأ أن ؾؿـذ افزَّ  ذم افؾُّغقيغ مـ إول افرَّ

 ذم ذظقا افقاشعي، صحرائفؿ ذم افعرب أؾقاه مـ افؾُّغي مجع ذم اهلجري افثَّوين رنافؼ

 رشوئؾ ذم وأثبتقهو تـظقؿفو، ذم صتَّك شبالً  ؾسؾؽقا مجعقهو، افتل مودَّهتؿ تدويـ

ي  .ذفؽ بعد ادعوجؿ كقاة ـوكً فغقيَّ

                                                           

 .22-21افصوحبل ص  (1)
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ادف هذا إػ شقبقيف أصور وؿد  ـالمفؿ مـ أنَّ  واظؾؿ»: ؿول حغ ـتوبف ذم افسَّ

 واتػوق واحد، وادعـك افؾَّػظغ واختالف ادعـقغ، ٓختالف افؾَّػظغ اختالف

 ذهى: كحق واحد، وادعـك افؾَّػظغ واختالف.... ادعـقغ واختالف افؾَّػظغ

 ادَْقَجدة، ِمـ ظؾقف وَجدُت : ؿقفؽ خمتؾػ، وادعـك افؾَّػظغ واتػوق واكطؾؼ،

ي،افض ِوجدان أردَت  إذا وَوجدُت  شـثر هذا وأصبوه وفَّ
(1)

. 

 مـ دقضقع تبعوً  صغرة رشوئؾ ذم ادسادؾي إفػوظ مجع افعؾامء بعض ؾآثر

 فؼطرب افػرس َخْؾؼ: ذفؽ ومـ افعومي، ادعوين مـ معـًك أو ادقضقظوت،

بل وادقوه، وافرمح، افؼقس وـتوب ،(ه206)  إكصوري زيد ٕيب وادطر وافؾَّبـ، وافؾِّ

وء، واإلبؾ، وإكقاء، اإلكسون، َخْؾؼ وبوـت ،(ه215)  وافؽرم، وافـَّخؾ وافشَّ

جر وافـَّبوت  .وؽرهؿ افتَّلفقػ، مـ افـقع هبذا اصتفر افذي( ه216) فألصؿعل وافشَّ

 ؾخر مدظوة وؽدا افعؾامء، بغ افتَّحدي إػ ادسادؾوت مجع ذم إمر ووصؾ

 ابـ وذاك اشام، شبعغ فؾحجر حيػظ بلكَّف يػوخر إصؿعل ؾفذا فدهيؿ، واظتزاز

مئتغ وفؾحقي ٍ اشؿ مخسؿئي فألشد جيؿع بلكَّف يتبوهك خوفقيف
(2)

. 

ارة ـون افتَّػوخر هذا  بغ افثوفٌ افؼرن ذم اخلالف كور أوؿدت افتل إوػ افؼَّ

دٍ  ادف مميِّ ه وبؾغ فف، ومـؽرٍ  فؾسَّ ابع افؼرن ذم أُصدَّ  فرأيف ؾريؼ ـؾُّ  ؾوكتك اهلجري، افرَّ

 ذم ادسادؾي إفػوظ ؾقفو مجعقا ـتٍى  مـ أبقابوً  أو خوصي مصـَّػوٍت  وضع بلن

 افػروق ؾقفو يؾتؿسقن مشوهبي مصـَّػوت ادـؽرون وضع وـذفؽ صتَّك، مقضقظوت

ادف، هذا فـػل افؾُّغقيي  .افقضع أصؾ ذم ادتبويـي إفػوظ مـ هل وإكَّام افسَّ

                                                           

 .1/24افؽتوب  (1)

 .1/325، وادزهر 22افصوحبل ص  (2)
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ك»: ؾقؼقل اخلالف، ذاه -ادـؽريـ مـ وهق – ؾورس ابـ ويذـر ء وُيسؿَّ  افقَّ

قػ: كحق ادختؾػي، بوٕشامء افقاحد  أنَّ :  هذا ذم كؼقفف وافذي. واحلسوم وادفـَّد افسَّ

قػ» وهق واحد آشؿ  صػي ـؾَّ  أنَّ  ومذهبـو صػوت، إفؼوب مـ بعده ومو ،شافسَّ

 .إخرى معـك ؽر ؾؿعـوهو مـفو

و أفػوطفو اختؾػ وإن وأّنَّ  ؾزظؿقا ؿقم ذفؽ ذم خوفػ وؿد  معـًك إػ ترجع ؾنّنَّ

 .وحسوم وَظْضى شقػ:  ؿقفـو وذفؽ واحد،

َّٓ  صػي وٓ اشؿ مـفو فقس: آخرون وؿول : ؿوفقا أخر، معـك ؽر ومعـوه إ

 وهجع، وكوم ورؿد وجؾس، وؿعد واكطؾؼ، وذهى مه: كحق إؾعول، ذم ـذفؽ

 كؼقل، وهبذا. شقاه ؾقام افؼقل ؽوـذف ،شجؾس» ذم فقس معـًكش ؿعد» ؾػل: ؿوفقا

شثعؾى حيقك بـ أمحد افعبَّوس أيب صقخـو مذهى وهق
(1)

. 

 َّٓ ادف مزفؼ ذم بعضفؿ وؿع ادـؽريـ همٓء أنَّ  إ ٍُ  ومل افسَّ  ثعؾى هق ؾفو مـف، يـ

ادف إكؽوره مع ة يذـر كجده فؾسَّ ء أشامء ظدَّ : يؼول» :ؿقفف ذفؽ مـ افقاحد، فؾقِّ

َثؿف يؼافطر َثَؽؿَ  افزم ـَ شمعظؿف: أي وُمرَتَؽؿف: و
(2)

. 

، وادَْشَقُذ، افَعاممُي، هل: فؾَعاممي يؼول» :يؼقل إظرايب ابـ وؿبؾف ىُّ  وافسِّ

شوادِْؽَقرة وافتَّوُج، وافِعصوُب، وافِعصوبُي، وادؼطعُي،
(3)

. 

 ـبور ظؾامء هلو تصدى ؾؼد أراء، هذه بؿـوؿشي فـو يسؿح مقضع ذم هـو وفسـو

ه اخلصوئص، ـتوبف ذم بوبوً  ؾتح افذي ـِّلج ـوبـ  ظذ ادعوين تالؿل ذم بوب» شامَّ

                                                           

 .59افصوحبل ص  (1)

 .1/37جموفس ثعؾى  (2)

 .1/410ادزهر  (3)
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ادف جعؾ إذ ،شوادبوين إصقل اختالف  هلو ذٍف  ودفقَؾ  هبو، تعؾق فؾعربقي مقزةً  افسَّ

هو ادـؽريـ، آراء كوؿش ـام ادقضحي، إمثؾي مـ ـثراً  ورضب افؾغوت، بغ  وردَّ

ة بوفتَّكيح  .أخرى حوبوفتَّؾؿق مرَّ

اث هذا وجدكو دو ادسادؾوت ـثرة فقٓ أنَّ  واحلؼُّ  خؿ افسُّ  إشامء مـ افضَّ

ك  افػروق بعض تقجد ؿد إذ ترادف، صبف بؾ توموً  ترادؾوً  يؽقن ٓ ؿد افقاحد، فؾؿسؿَّ

ؿقؼي  حوول إذ أيديـو، بغ افذي افؽتوب هبذا مثالً  أرضب أن ويؽػل إفػوظ، بغ افدَّ

ػوت إفػوظ مجع -اهلل رمحف – ادمفػ  شقاء هبو، يؾحؼ ومو بوفطُّرق تتعؾؼ افتل وافصَّ

ك أـون  .جموزاً  أم حؼقؼي مستعؿالً  ادسؿَّ
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 يمحَّمـد سليم الجـنْد
 م0511 -0881

 

ة افـُّعامن،  د شؾقؿ اجلـدي مػتل معرَّ يـ بـ حمؿَّ د تؼل افدِّ د شؾقؿ بـ حمؿَّ هق حمؿَّ

ملسو هيلع هللا ىلص ػ افعبَّوس بـ ظبد ادطَّؾى ظؿِّ افرشقليتَّصؾ كسى أرستف إ
(1)

. ظؾٌؿ مـ أظالم 

شقريي ذم افؼرن افعؼيـ، ظومل جؾقؾ افؼدر رؾقع ادـزفي، ؿه حقوتف ذم خدمي افؾُّغي 

ر كػسف إلظالء صلوهو واحلػوظ ظذ شالمتفو.  افعربقي، وشخَّ

وبي حم ة افـُّعامن وكشل هبو، ـون وافده رجاًل كسَّ عر، ُوفِد ذم معرَّ باو فؾعؾؿ وافشِّ

معروؾًو بلموكتف وكزاهتف، ؾشىَّ آبـ وترظرع ظذ حىِّ افػضقؾي وافعؾؿ، ومتثُّؾ 

 إخالق احلؿقدة.

ة، ؾلتؿَّ دراشتف  وبعي مـ ظؿره بدأ حيػظ افؼرآن ويدرشف ظذ صققخ ادعرَّ وذم افسَّ

راشي ظؾقفؿ، ثؿ دخؾ ادؽتى افرصدي )اددرشي احلؽقمقي( ؾوجتوز شـقات اف دِّ

إربع بسـتغ ؾؼط
(2)

ة، ؾؼرأ بعض دروس راشي ذم ادسجد افؽبر بودعرَّ غ فؾدِّ  ، ثؿ تػرَّ

وؾعل، وؿرأ افؼرآن افؽريؿ وافتَّجقيد، ش أجرومقي» ودروس افـَّحق وافػؼف افشَّ

واشتظفر أـثر افؼرآن افؽريؿ، وحػظ ـثرًا مـ ؾـقن افؾُّغي وادـطؼ وافػرائض 

 وافتَّقحقد.

                                                           

 .17، وحمؿد شؾقؿ اجلـدي فبسؿي رحقؿ ص710، ص7ادقشقظي افعربقي ج اكظر (1)

 .19اكظر حمؿد شؾقؿ اجلـدي فبسؿي رحقؿ ص (2)



 - 10 - 

م اكتؼؾ مع وافده إػ دمشؼ وأؿوم ؾقفو، وتؾؼك ظذ أيدي ـبور 1900ظوم وذم 

يػ وؿقاظد افؾُّغي وافبقون وادـطؼ وافتَّوريخ،  ظؾامئفو افػؼف وإصقل واحلديٌ افؼَّ

 ودَّو ؽدا أشتوذًا ـون يؾتؼل ضالبف بشؽؾ دائؿ وأصبح مـ ادلفقؾغ فدى ظؾامء أهؾ

اـرة افؼقيي.وكدياًم حمبًو هلؿ، ؾقجدش دمشؼ»  وا ؾقف افـَّبوهي وافذَّ

ذم  شُمـشئوً » بدأ اجلـدي ظؿؾف ذم طؾِّ احلؽقمي افعربقي إذ ظغ 1918وذم ظوم 

اخؾقي،  ثؿَّ ممّقزًا ؾقفو، ؾرئقسًو فؾؼسؿ افعريب ذم ديقان حوـؿ دمشؼ، مالك وزارة افدَّ

ؾِّػ ذم حقـف بتعريى افؼقاكغ وادعومالت، إذ ـوكً تتدوال بو ـُ ـقي.وؿد   فؾُّغي افسُّ

ؾؽون فف افػضؾ ذم إدخول مصطؾحوت إداريي ـثرة إػ ـتى ودواويـ افدوفي
(1)

. 

م واكضؿَّ 1922اكُتخى اجلـدّي ظضقًا ذم ادجؿع افعؾؿلِّ بدمشؼ ذم أيؾقل ظوم 

وم افذيـ ـوكقا كخبي مـ رجوٓت شقريي ظقؾ إول مـ ظؾامء افشَّ  .إػ افرَّ

ب افعريب ذم مدرشي دمفقز افذـقر )مؽتى ظـز( ذم دمشؼ ثؿَّ ُظغِّ أشتوذًا فألد

وـون إػ جوكى وطقػتف ذم مؽتى ظـز أشتوذًا فألدب  ،1940م إػ 1924مـ ظوم 

 ودَّو تلشسً مدرشي أداب)مو ُيعرف بوفاليقؽ(. ش افػركز افعريب»افعريب ذم ادعفد 

افـحق، وـون مـ تالمذتف افعؾقو وافتل ـون مديرهو صػقؼ جزي، تقػَّ ؾقفو تدريس 

افشقخ ظع افطـطووي، وافشوظر أكقر افعطور، وافـحقي شعقد إؾغوين وؽرهؿ
(2)

. 

يعي اإلشالمقي بدمشؼ شـي  م اكُتخى كوطرًا )أمغ 1942ومع تلشقس ـؾقي افؼَّ

م اشتؼول ضؾبًو فؾراحي1948رس(، ثؿ مديرًا هلو، وذم ظوم 
(3)

. 

                                                           

 .20، وحمؿد شؾقؿ اجلـدي فبسؿي رحقؿ ص710، ص7اكظر ادقشقظي افعربقي ج (1)

 .60، صكحقيقن ؿدموء وحمدثقناكظر  (2)

 .33-31اكظر حمؿد شؾقؿ اجلـدي فبسؿي رحقؿ ص (3)
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قري آشتحؼوق وشوم ُمـح  م.1941 شـي ادتؿقزة وافؾُّغقيي إدبقي جلفقده ؼديراً ت افسُّ

عر وفعًو صديدًا، إذ ـون وافده حيضف ظذ حػظ  ل ظؿره بوفشِّ أوفع اجلـدي ذم أوَّ

عر وهق ذم شـ  افشعر ويتخرَّ فف أجقده، ؾؼقيً مؾؽتف افشعريي وبدأ يؼرض افشِّ

افثَّوفثي ظؼة مـ ظؿره
(1)

مقضقظوهتو، وصودؾً  ، ؾـظؿ بعض افؼصوئد ادتـقظي ذم

ؿبقًٓ حسـًو مـ بعض إدبوء، فؽـَّف مؾَّ وشئؿ ؿقل افشعر، وأمسؽ ظـف مـذ بؾغ 

َّٓ تؽؾُّػًو، وظزا ذفؽ إػ ؿؾَّي مـ  مخسي وظؼيـ ظومًو، وبؼل زاهدًا ذم ؿقفف ٓ يـظؿف إ

ي إمقر ذم ذفؽ افعفد، ؾضاًل ظؿَّ  ـ يػؼف يعرف افؾُّغي افعربقي ذم افؼوبضغ ظذ أِزمَّ

 أرسارهو ودؿوئؼفو.

 ومـ صعره:

ؿ  ظؾيييقؽؿ بنشيييعوِف افقتيييومك ؾييينّنَّ

 

ًُ  هييؿ  ييدُ  حيققييف افـَّبييي  وافييزُّ  افتَّعفُّ

 كييداَء اخلييِر ِمييـ ـييؾِّ وجفيييٍ  وفبُّييقا 

 

 وٓ يؿييِس ظـييف ذم مسييومِعؽؿ وؿييرُ  

 ل ـيام أتييكيؾيننَّ افػتييك ييلم ويؿضيي 

 

 ِذـييرُ  مثييِؾ أؾعوفِيييف ِمييـ فييف ويبؼييك 

 هق الأـخْ و  هت اصـفَ 
ة اخلشقي مـ اهلل، وبحىِّ  ُظرف اجلـدي بوفتَّقاضع واحلقوء وبؾغ اجلوكى وصدَّ

افـَّوس واإلحسون إفقفؿ. ويروي إشتوذ طوؾر افؼوشؿل ظـف ؾقؼقل
(2)

ـون َرْبَعًي بغ  » :

ثر احلذر، خيو قت،ـ  جول، ٓ إػ افطَّقيؾ وٓ إػ افؼصر، يؿق اهلقيـو، خوؾً افصَّ ف افرِّ

 .شافؾَّقؾ وافزد، مل يؿِش ذم جـوزة ؿط. ُرزق اهلدوء ذم افطَّبع، ؾؼؾَّام ؽضى أو اهتوج

                                                           

 .20، وحمؿد شؾقؿ اجلـدي فبسؿي رحقؿ ص710، ص7اكظر ادقشقظي افعربقي ج (1)

 .51اكظر مؽتى ظـز فظوؾر افؼوشؿل ص (2)
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ويؼقل أيضوً 
(1)

خيوف افؾَّقؾ، ؾنذا اتَّػؼ أن ـون ذم افطَّريؼ  - رمحف اهلل –ـون » :

وشؿع أذان ادغرب، ومل يؽـ معف أحد، هرول إػ افبقً. وـوكً فف حؾؼي مـ 

وكًو، وفؽـَّف يلبك احلضقر، مو مل يضؿـ فف رؾقؼ يصؾ معف إصدؿوء يسؿر معفؿ أحق

فرة ار ذم ّنويي افسَّ  .إػ بوب افدَّ

قف،  ـذفؽ ـون خيوف افزد، صديد افتَّحػظ مـف، وربَّام بوفغ، ؾؾػَّ رأشف بوفصُّ

 وهق يؿق ذم افطُّرؿوت، اتِّؼوء إذاه.

رؽؿ أكَّف ؿه معظؿ حقوتف ظذ مـز  -ـام ـون خيوف مـز اخلطوبي وادحورضة 

، ؾؾؿ يعرف ظـف أحٌد أكَّف حورض مرة واحدة، ٓ ذم ادجؿع افعؾؿلِّ وٓ ذم  -افتَّدريس

ؽره، ويقم اّضطر ٕن يؽقن بغ ادحورضيـ ظـ ادعرّي ذم مفرجوكف افذي أؿومف 

ي  .شـ ادـجدادجؿع افعريبُّ بدمشؼ، ظفد ذم إفؼوء حمورضتف إػ إشتوذ صالح افدِّ

وأضوف
(2)

ـون ظؿقؼ افـُّؽتي، ؿؾقؾ آبتسوم، إذا اكػرجً صػتوه ؾبؿؼدار، » :

وفؽـِّل رأيتف يقمًو َيضَحؽ مـ أظامؿف، وُيضِحؽ افصػَّ معف، إذ دظو أحَد افطُّالب 

وح، ؾؼول ظذ افػقر: ظـس مـ  ذات يقم فؾؽالم ظـ ظـسة، وـون افطَّوفُى خػقَػ افرُّ

قخ هلذا اجلقاب. افصحوبي! وٓ تسؾ  ظـ ضحؽ افشَّ

ث هبو ذم  أحىَّ افػصحك وكؼ فقاءهو، وإن مل تؽـ فغتف افتل اظتود افتَّحدُّ

هً ظـ افعومقَّي، وـوكً ظبوراتف ؽوفبًو ذم أرؿك  و تـزَّ حقوتف افققمقي، خال دروشف، ؾنّنَّ

 .شضبؼي مـ ضبؼوت افبالؽي

                                                           

 .52ادصدر افسوبؼ ص  (1)

 .53ادصدر افسوبؼ ص  (2)
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 هر   اث آ
 :(1)مؤلفاته املطبوعة -أ

 «ؿل، شـي ش فغي اجلرائد إصالح افػوشد مـ  .م1925ضبع ذم مطبعي افسَّ

 «ة افـُّعامن ، ذم ثالثي أجزاء، صدر ظـ وزارة افثَّؼوؾي واإلرصود شتوريخ معرَّ

، وـون ؿد ضبع ذم م1967-1964شـي  افؼقمل، بتحؼقؼ ظؿر رضو ـحوفي

ؿل بدمشؼ، شـي   م.1963مطبعي افسَّ

 «ضبعف ادجؿع افعؾؿل افعريب ذم ثالثي أجزاءش ٕخبور أيب افعالء اجلومع ،

م، وهق أمجع ـتوب ٕخبور 1962بدمشؼ، بتعؾقؼ ظبد اهلودي هوصؿ، شـي 

تى ظـف أو ُكسى إفقف، وتصحقح  ـُ أيب افعالء ودراشي أدبف، ؾقف حتؼقؼ دو 

 فؽثر ممَّو وؿع ؾقف افعؾامء مـ اخلطل وإخبور.

 «ؿي ذم جمؾي ادجؿع افعش رشوفي ذم افطُّرق ؾؿل افعريب بدمشؼ، كؼت مـجَّ

 م، وهق افؽتوب افذي بغ أيديـو.1945-1943شـي 

  «ؿي ذم جمؾي ادجؿع افعؾؿل افعريب بدمشؼ، ش رشوفي ذم افَؽْرم كؼت مـجَّ

ـؾ مو يتعؾَّؼ بوفؽروم مـذ أن تغرس حتَّك ؾقفو م، مجع 1931-1929شـي 

 ذم ـؾ ض
ٍ
 مـ أشامء

ٍ
قر تـضٍ ثامرهو ويعك ذاهبو، وذـر مو فؽؾ جزء

 بلشؾقب شفؾ.

 «ة إديى ذم ثالثي أجزاء صغرة، مجع ؾقف ضوئػي مـ ـالم افبؾغوء ش: ظدَّ

                                                           

وكحقيقن ؿدموء ، 711-710ص 7اكظر مجع آثوره ادطبقظي وؽر ادطبقظي ذم ادقشقظي افعربقي ج (1)

 .100-75وحمؿد شؾقؿ اجلـدي فبسؿي رحقؿ ص، 64-61وحمدثقن ص
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واحلؽامء وافعؾامء وافشعراء مع ذحفو، وصورـف ذم افتلفقػ إشتوذ حمؿد 

ؿل شـي   م.1926افداودي، ضبع بؿطبعي افسَّ

 «شؾسي ـتى، ذم ـؾ ـتوب مـفو دراشي ظـ ـوتى أو صوظر ش: ظؿدة إديى

ومـ  عً بعضًو مـ أخبوره وأصعوره ودراشي أدبف، وؿد تؿَّ ضبع بعضفو.مج

ظبد اهلل بـ »م، و1936ضبع شـي  شامرؤ افؼقس» أبرز ـتى هذه افسؾسؾي:

 م.1941شظع بـ أيب ضوفى»م، و1937ش ادؼػع

  قاهد ؾقفو وبغَّ ؿوئؾقفو حؼؼ رشوفي ادالئؽي ٕيب افعالء ادعري، وؾَّسَّ افشَّ

ؿل بدمشؼ شـي وترامجفؿ، وؿ م، ثؿ أظودت 1944د ضبعً ذم مطبعي افسَّ

 م.1993دار صودر ببروت ضبوظتفو شـي 

ش ـتوب افطُّرف»وذم افثَّالثقـقوت مـ افؼرن افعؼيـ وضع شؾسؾي 

س ذم  بوٓصساك مع فػقػ مـ إشوتذة، وهل ذم شتَّي أجزاء، ـون ُيدرَّ

أدب وصعر فعدد ـبر مـ  صػقف ادرحؾي افثَّوكقيي، مجعقا ؾقفو ضرؾًو مـ

عراء افعرب ج  إدبوء وافشُّ مـذ ظك اجلوهؾقي حتك افعك احلورض، ويتدرَّ

ػقف. م افصِّ  بصعقبتف مع تؼدُّ

 :مؤلفاته غري املطبوعة -ب

  راشوت ٕـثر صعراء افعك ترك إشتوذ اجلـدي جمؿقظي ـبرة مـ افدِّ

ذم صػقف ادرحؾي وظك صدر اإلشالم ذم إدب فطالبف  اجلوهع وأدبوئف،

افثَّوكقيي وـؾقي أداب، وهل ٓ تزال خمطقضي حمػقطي ذم مؽتبي جمؿع افؾغي 

 افعربقي بدمشؼ، ومـفو:

ومل، ابـ زيدون، ابـ افعؿقد، أبق متوم، أبق افعتوهقي، أبق كقاس،  ابـ افرُّ



 - 15 - 

وج، احلريري، حسون بـ  ور بـ برد، اجلوحظ، جرير، احلجَّ إظشك، بشَّ

ي، اخلـسوء، زهر بـ أيب ُشؾؿك، ظؿر بـ أيب ربقعي، ؿس بـ ثوبً، احلطقئ

بقوين، إدب اجلوهع، افبالط إمقي، افبالط  شوظدة، ادتـبِّل، افـَّوبغي افذُّ

عر ذم افعك افعبود، افـَّثر ذم صدر  افعبَّود، توريخ أدب افعربقي، افشِّ

 اإلشالم وافعك إمقي، افـَّثر ذم افعك افعبود.

 «مجع ؾقف مو تشتًَّ مـ مسوئؾ افـَّحق، وحرص ش ؾِد ادعؾؿ وُمرِصد ادتعؾؿُمر

ظذ مجع إصبوه وافـَّظوئر وإدخول ـؾ مسلفي ذم بوهبو، ورتبف بلشؾقب يسفؾ 

روس افتل أفؼوهو ذم  جقع إفقف. وهل مـ افدُّ  .مدرشي أداب افعؾقومعف افرُّ

 «وذم ذم افعروض وافؼقاذم مسوئؾ مل دمتؿع ذم ؽره مجع ؾقف ش ادـفؾ افصَّ

 ورتبفو مسؾسؾي متَّصؾي احلؾؼوت بلشؾقب شفؾ.

  غرة، مـفو: رشوفي ذم إضعؿي وإذبي ذم بالد شوئؾ افصَّ وضوئػي مـ افرَّ

وم، ورشوفي ذم إمثول واحلؽؿ،  وم، ورشوفي ذم افعودات ذم بالد افشَّ افشَّ

 .شمو، ومـ» ورشوفي ذم أحؽوم

 ب الكتا عملي في
 1943ؽتوب مـجاًم ذم جمّؾي ادجؿع افعريّب افعؾؿّل بدمشؼ بغ ظومل ُضبع اف

 ـؤم: 1945 و

 18/9/1943 ،416-411صػحي  مـ اهلؿزة إػ افبوء. 

 18/11 /1943 ،519-511صػحي  مـ افتوء إػ احلوء. 
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 19/5/1944 ،244-238صػحي  حرف اخلوء. 

 19/7/1944 ،338-332صػحي  مـ افدال إػ افراء. 

 19/11/1944 ،537-531صػحي  مـ افزاي إػ افسغ. 

 20/1/1945 ،40-33صػحي  مـ افشغ إػ افظوء. 

 20/3/1945 ،137-128صػحي  مـ افعغ إػ افػوء. 

 20/5/1945 ،223-214صػحي  مـ افؼوف إػ افـقن. 

 20/7/1945 ،339-331صػحي  تتؿي افـقن إػ افقوء. 

ريػ وتصحقػ وكؼص وؽر ذفؽ مـ ثؿَّ تبغَّ فؾؿمفػ أن مو ُكؼ مل خيُؾ مـ حت

ح وأضوف  ح وكؼَّ  آؾوت افطَّبع، ؾلظود افـَّظر ذم افؽتوب، ؾصحَّ

 :طخوط وصف امل
شطرًا  20شؿ، ذم ـؾِّ صػحي  20٬5 × 15٬5ورؿي، ؿقوس  137يؼع ذم 

ؿعي، واضح ومؼروء، وادخطقط شؾقؿ مـ اخلرم  تؼريبًو، ـتى بؿداد أشقد، بخطِّ افرُّ

، ه1368 ـتوبتف ذم افققم افثومـ وافعؼيـ مـ صفر صقال شـي وافتَّؾػ، وؾرغ مـ

 م ذم دمشؼ.1949وافثوين وافعؼون مـ صفر آب شـي 

 وذيَّل املؤلف رسالته بفهرسني:

إّول: بلكقاع افطُّرق وأجزائفو، ؾجؿع ادتؼورب وادتشوبف مـفو حتً ظـقان 

 واحد جيؿعفو،

عراء، تراوح بغ افطُّ  َّٓ أكَّف مل يستقِف مجقع وأخر: تراجؿ فؾشُّ قل وافؼك، إ

عراء ؾلمتّؿً مو كؼص مـفو.  افشُّ
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ًُّ افػروق ذم احلوصقي. -1  ؿوبؾً ادخطقط بودطبقع، وأثب

زدت ذم مقاضع ؿؾقؾي مو رأيً أن افـَّصَّ ٓ يؼقم إٓ بف، وجعؾتف بغ  -2

 حوستغ ] [.

يػي وإثر، وإص -3 جً أيوت افؽريؿي، وإحوديٌ افؼَّ عور، خرَّ

 .وإمثول وأؿقال افعرب مـ مظوّنو

وظر ديقان مطبقع،  -4 يقان إن ـون فؾشَّ عر ــً أحقؾ ظذ افدِّ ذم ختريٍ افشِّ

ؾنن مل يؽـ أحؾً ظذ أمفوت ادصودر وـتى افعربقي، وافتزمً اإلحوفي 

وهد ذم احلوصقي  وهد كػسف، وأمتؿً افشَّ إػ ادعوجؿ افؾُّغقيي إن ورد ؾقفو افشَّ

 ء مـف ذم ادتـ.إن ورد جز

َّٓ أنَّ بعضًو مـفو ـون ضقياًل  -5 أمتؿً مو اشتطعً مـ إحوديٌ افؼيػي، إ

 .ؾلثبتف ـام جوءيصعى إمتومف، وأخر مل يرد شقى ذم ـتى ؽريى احلديٌ 

 .ظـقً ظـويي ـبرة بضبط ادػردات -6

و،  - رمحف اهلل –ذح ادمفػ  -7 عريي فغقيا قاهد افشِّ يَّي دون أؾلثبتفو معظؿ افشَّ

و احلقار افتل صـعتفو إ عري، أمَّ ؾقضعتفو بعد اشؿ صورة بعد افشوهد افشِّ

وـذفؽ ذم بوؿل  ،بحرف )م(اّم صـعف ادمفػ، وذيؾتفو ظافشوظر، متقزًا هلو 

احلقار، وذم حول إضوؾي حوصقي صـعتفو إػ ـالم ادمفػ، ؾجعؾتفو 

 حلقار.، وـذفؽ ذم بوؿل امسبقؿي بؾػظي )أؿقل( مـتفقي بحرف )م(

مـ تراجؿ فشعراء مل يذـر هو، ؾجعؾً  -رمحف اهلل -أمتؿً مو ؾوت ادمفػ  -8

وظر بغ حوستغ تقى افذي  اشؿ افشَّ ا بحرف )م(، وافتزمً افسَّ ][ متؾقا

وظر ٓ فشفرتف أو ــقتف، مثؾ  اختوره ادمفػ، إذ رّتى إشامء تبعًو ٓشؿ افشَّ
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= مهوم بـ  احلوء، وافػرزدق امرئ افؼقس= ُحـُْدج بـ حجر ؾجعؾف بحرف

 ؽوفى جعؾف بحرف اهلوء... وهؽذا.

وضعً أموم ـؾِّ مودة مـ مقاد افؽتوب جذرهو افؾُّغقي مسبقؿًو بـجؿي  -9

 فقسفَؾ مراجعتفو.

، ؾقضعتفام شبلج وـظؿ» وؿػً ظذ مودتغ فغقيتغ ؾوتتو ادمفػ، ومهو:  -10

 بغ حوستغ ذم مؽوّنام ادـوشى.

بقؾ إفقف. صـعً فؾؽتوب افػفورس -11 ومؾي افتل تقَّس افسَّ  افشَّ

افتزمً مو هق معفقد ذم ترتقى افػفورس، إذ جعؾً أيوت مرتبًي بحسى  -12

ترتقى افسقر ذم افؼرآن افؽريؿ، ـؿ رتَّبً إحوديٌ وإمثول بحسى 

 احلروف افتل تبدأ هبو.

وأخرًا أشلل اهلل تعوػ أن يؽقن ظؿع هذا خوفصًو فقجفف افؽريؿ، ومو أبرئ 

ف، ومو تقؾقؼل  كػز مـف، ؾننَّ افؽامل هلل وحده، وأرجق أن أـقن وؾَّقً افؽتوب حؼَّ

َّٓ بوهلل، وآخر دظقاكو أن احلؿد هلل ربِّ افعودغ.  إ

     /متوز 12دمشق 

  افالصـو ميـسَم 
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        ةمدلمـقَ ا

 

 ُِمـ ُمٕمرومتف زم شمٞمنَّ  ُم٤م ومٞمٝم٤م مجٕم٧ُم  اًمٓمُّرق، ذم رؾم٤مًم٦مً  أًمَّٗم٧ُم  أقمقامٍ  ُمٜمذ يمٜم٧ُم 

اًم٦مِ  إًمٗم٤مظِ   وذيمرُت  هب٤م، يتَّّمُؾ  وُم٤م وأطمقاهل٤م وأضمزائٝم٤م أٟمقاقمٝم٤م وقمغم اًمٓمَّريؼ، قمغم اًمدَّ

ُمتٝم٤م ذم  ُٟمنِمَ  وىمد اعمس٤ميؾ،و اعم٤مء وـمرق إودي٦م سمذيمر ذًمؽ آصم٤مر قمغم ىمٗمٞم٧ُم  رسمَّام أّنِّ  ُم٘مدِّ

ؾم٤مًم٦م هذه ُمٕمٔمؿُ    ذم اًمرِّ
ٍ
 .(1)دُمِمؼ ذم اًمٕمربِّ  اًمٕمٚمٛملِّ  اعمجٛمع جمٚم٦م ُِمـ أضمزاء

٦ٍم5 سمرؾم٤مًم٦مٍ  واعمس٤ميؾ إودي٦م ُأومردَ  أن زم سمدا صمؿَّ   قمغم ُم١موٟم٦مً  أظمػُّ  ذًمؽ ٕنَّ  ُمست٘مٚمَّ

آُم٦م قمـ وأسمٕمد اًم٘م٤مرئ  ُِمـ خيُؾ  مل ُمٜمٝم٤م اعمذيمقرة اعمجٚم٦َّم ذم ُٟمنِمَ  ُم٤م أنَّ  ورأي٧ُم  .اًمسَّ

 .يمت٤مب ُمٜمٝم٤م يسٚمؿ ٓ اًمتل اًمٓمَّبع آوم٤مت ُِمـ ذًمؽ وهمػم وٟم٘مصٍ  وشمّمحٞمٍػ  حتريٍػ 

ؾم٤مًم٦م يمت٤مسم٦م قمغم ومٕمزُم٧ُم  دًا، اًمرِّ  وأوٗم٧ُم  اًمٜمُّسخ٦م هذه ذم يمٚمَّٝم٤م مجٕمتٝم٤م وىمد جمدَّ

٤م، رأيتف ُم٤م اعمقاـمـ سمٕمض ذم إًمٞمٝم٤م  اعمجٚم٦م، ذم ُٟمنم اًمذي اًمٜمَّٛمط قمغم وطم٤مومٔم٧ُم  رضوريًّ

ُمتٝم٤م وقمغم تٝم٤م اًمتل ُم٘مدِّ ؾم٤مًم٦م ومج٤مءت أُم٤مُمٝم٤م، ىمدُمَّ  :أيت اًمقضمف قمغم اًمرِّ

                                                           

 اًمتح٘مٞمؼ ُم٘مدُم٦م أيْم٤مً  واٟمٔمر ،72/2/1491و 13/4/1491 قم٤مُمل سملم اًمٕمرب اعمجٛمع جمٚم٦م (1)

 .11-11ص
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   قلـطُّرا    ةل ـسَار 
 

 
 

الة اًمٕم٤معملم، ربِّ  هلل احلٛمد الم واًمّمَّ د ؾمٞمِّدٟم٤م قمغم واًمسَّ  ظمٚم٘مف ُِمـ ظمػمشمف وقمغم حمٛمَّ

 .أمجٕملم

 :وبعد

٤مد اًمٜم٤َّمـم٘ملم ُِمـ ومري٘م٤مً  رأي٧ُم  وم٢مّنِّ   جمـ٤مراة إمم يٜمزقمـقن رـاًمٕمّم هذه أسمٜم٤مء ُِمـ سم٤مًمْمَّ

اىمٞم٦م إُمؿ روة سمٚمـقغ إمم أقمٜمـ٤مىمٝمؿ وشمنمـئ٥مُّ  قِمْٚمٍؿ، يمؾِّ  سم٠مـمراِف  إظمذ ذم اًمرَّ  ُِمــ اًمـذُّ

٤م أيمثـر اًمٕمزائؿ وظمقر اهلٛمؿ ومتقر ُِمـ وًمدهيؿ احلديث٦م، احلْم٤مرة ُمٕم٤مرج  ُِمــ ًمـدهيؿ ممَـّ

٤مرة حتسلم ذم ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد يٍمف وىمد .وأُم٤مل اًمٓمُّٛمقح  ـمـقياًل، وىمت٤مً  وإروم٤مه اًمِمَّ

ف ذًمـؽ5 قمٚمٞمف يِمؼُّ  وٓ ضمزياًل، وقمٛمالً  يمثػمًا، ًٓ وُم٤م  سف قمــ ذرقُمـف يْمـٞمُؼ  وًمٙمٜمَـّ

ارس هبـ٤م حيٞمـل يمٚمٛمـ٦مٍ  قمـ اًمتَّٜم٘مٞم٥م ذم ىمٚمٞمؾٍ  وىم٧ٍم   قمــ ظمٚمتٝمـ٤م ويسـدُّ  ًمٖمتـف ُمــ اًمـدَّ

ظمٞمؾ اؾمتٕمامل ويستسٝمؾ اًمٕم٤مُملِّ  شمٜم٤مول ومٞمستسٞمغ سمٖمػمه٤م، آؾمتٕم٤مٟم٦م  ُيتٕم٥َم  ٓ طمتَّك اًمدَّ

 .ُمراده قمـ سمف يٕمؼمِّ  ٍح صحٞم ًمٗمظٍ  قمـ اًمبح٨م ذم ٟمٗمسف

ظمٞمؾ اًمٕمـ٤مُملِّ  ؾمٞمُؾ  ـمٖمك أن إمم ذًمؽ وم٠موم٣م  وأىمـالم اخلٓمبـ٤مء أًمسـٜم٦م قمـغم واًمـدَّ

 .اًمٗمّمٞمح ُِمـ اًمب٤مىمٞم٦م سم٤مًمب٘مٞم٦َّم يذه٥م يم٤مد طمتَّك اًمٙمت٤َّمب
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ـَ  ٝمؾ ُِمـ ًمٞمس :ي٘م٤مَل  أن احلؼِّ  وُِم  أيمثره أو إًمٞمف حيت٤مج ُم٤م يمؾَّ  جيدَ  أن أطمد يمؾِّ  قمغم اًمسَّ

 يٓمٚمبف، ُم٤م قمغم اًمٕمثقر اإلٟمس٤من قمغم اؾمتٕمَم ورسمَّام اًمٚمُّٖم٦م، يمت٥م ذم شمٜم٘مٞم٥م وٓ يمٚمٗم٦م سمٖمػم

٠ممُ  ومٞمٍمومف  .همػِمه أو قم٤مُمل   ُِمـ ًمف شمٞمنَّ  سمام إظمذ إمم ُيٚمجئف وىمد اًمٓمَّٚم٥م، ُمت٤مسمٕم٦م قمـ اًمسَّ

دَ  أن اًمٚمُّٖم٦م هذه قمغم همٞمقرٍ  يمؾِّ  قمغم يقضم٥م وهذا بٞمؾ، ًمٚمٜم٤َّمس يٛمٝمِّ َب  اًمسَّ  وي٘مرِّ

 .يٓمٚمبقٟمف ُم٤م شمٜم٤مول قمٚمٞمٝمؿ يسٝمَؾ  طمتَّك إبَّ  ويذًمَؾ  اًمبٕمٞمد،

ُملم سمٕمَض  وًمٕمؾَّ  ـَ  اًمٕمٚمامء ُِمـ اعمت٘مدِّ  ُمٜمٝمؿ ومريؼ ومقوع إُمر، هذا جلالًم٦م وَمٓمِ

، ُمقوقع ذم أويمت٤مسم٤مً  رؾم٤مًم٦مً  ٤مة، واإلسمؾ يم٤مخلٞمؾ ظم٤مص   واحلامم، واًمب٤مزي واًمِمَّ

ًمق واحلٞم٤َّمت، واًمٕم٘م٤مرب ج واًمبٙمرة، واًمدَّ  واعمٞمن هلواعمال واًمٕمقد، واًمٚمِّج٤مم، واًمنَّ

ح٤مب وإصمقاب، واًم٘مداح، ي٤مح، واعمٓمر واًمسَّ  واعمٞم٤مه وإرولم واًمٙمرم، واًمٜمَّخؾ واًمرِّ

 .ذًمؽ ؿم٤ميمؾ وُم٤م واًمبح٤مر واجلب٤مل

 اعمقوقع، سمذًمؽ يتٕمٚمَّؼ مم٤َّم قمٚمٛمف إًمٞمف اٟمتٝمل ُم٤م ومٞمف جيٛمع يمت٤مٍب  يمؾِّ  واوع ويم٤من

بف  أيمثر ذم جيد قمٚمٞمف اىمػاًمق ويم٤من ذوىمف، ويستٕمذسمف ومٓمرشمف شم٘متْمٞمف ُم٤م وومؼ قمغم ويرشمِّ

 يمت٤مٍب  ذم ذًمؽ ـمٚم٥م ًمق يٙم٤مسمده ُم٤م ُمٕمِم٤مر اًمٕمٜم٤مء ُِمـ يٙم٤مسمد وٓ سمسٝمقًم٦م، سمٖمٞمَتف إطمٞم٤من

 .صح٤مئٗمف سمٓمقن ذم اعمبٕمثرة ًمٚمٛمٗمردات ضم٤مُمعٍ  ًمٖمقي  

ـَ  وم٢مٟمَّف ،(1)ؾِمْٞمَده يم٤مسمـ واطمٍد، همرضٍ  ُِمـ أيمثر ذم يمت٤مسم٤مً  ووع َُمـ وُمٜمٝمؿ  يمت٤مسمف َوٛمَّ

ص»  .سمف قمالىم٦م ًمف مم٤َّم قمٚمٛمف سمف أطم٤مط ُم٤م همرضٍ  يمؾِّ  قمٜمد ومَجَعَ  يمثػمة، أؿمٞم٤مءَ  شاعمُخّمَّ

 ذيمر قمغم ي٘متٍموا مل وًمٙمٜمَّٝمؿ خمتٚمٗم٦م، أهمراضٍ  ذم يُمتب٤مً  مج٤مقم٦مٌ  وسمٕمده ىمبٚمف وأًمَّػ

 اسمـ ومٕمؾ يمام واجلٛمؾ5 اعمٗمردات ُِمـ يرادومٝم٤م ُم٤م إًمٞمٝم٤م مجٕمقا وإٟمَّام وشمٗمسػمه٤م، اعمٗمردات

                                                           

 .ه913 ؾمٜم٦م شمقذم إٟمدًمس. ذم داٟمٞم٦م أهؾ ُمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ قمكمّ  هق (1)
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ٞم٧م ٙمِّ اًمسِّ
(1)

(2)ضمٕمٗمر سمـ وىُمَداَُم٦م ،شإًمٗم٤مظ هتذي٥م» يمت٤مب ذم 
 ،شإًمٗم٤مظ ضمقاهر» ذم 

محـ وقمبد  وقمٞمسك ،شاًمٙمت٤مسمٞم٦َّم إًمٗم٤مظ» ذم ه172ؾمٜم٦م اعمتقرم اهلٛمذاّنّ  قمٞمسك سمـ اًمرَّ

سمٕمّل  إسمراهٞمؿ سمـا  مل ه١مٓء ُِمـ واطمد يمؾُّ  وًمٙمـ وهمػمهؿ5 ،شاًمٖمري٥م ٟمٔم٤مم» ذم اًمرَّ

٥م ومرسمَّام سمف، ٍؼ شمٕمٚمُّ  ًمف ُم٤م يمؾَّ  جيٛمع ومل إهمراض، ُِمـ همرضٍ  ذم اًم٘مقل يستقِف   ٟم٘مَّ

 .قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمٕمثقر يقومَّؼ ومٚمؿ ـمٚمبتف قمـ ُمٜمٝم٤م يمت٤مب ذم اًمب٤مطم٨م

 جمٚم٦َّم ُِمـ اًمٕم٤مذ اعمجٚمَّد ذم وٟمنمهت٤م اًمٙمرم، ذم رؾم٤مًم٦مً  ووٕم٧ُم  طملم ُمٜمذ ويمٜم٧ُم 

 ُِمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م وإدسم٤مء اًمٕمٚمامء ُِمـ مجٝمقرٌ  وم٤مؾمتحسـ دُمِمؼ، ذم اًمٕمربِّ  اًمٕمٚمٛملِّ  اعمجٛمع

شمٞم٥م، اجلَٛمع  سمبٖمٞمتف ئمٗمر قمٚمٞمٝم٤م اًمقاىمػ إنَّ  طمتَّك اًمتَّ٘مري٥م، ذم ؾمبٞمٚمٝم٤م سٝمٚمقاواؾمت واًمؽمَّ

٦م وٓ قمٜم٤مء سمٖمػم  .يسػم وقمٛمؾ ىمّمػم زُمـ ذم ُمِم٘مَّ

ٕمٜمل ٕم٥م سمف أذًمِّؾ آظمر، ُمقوقعٍ  ذم اعمث٤مل ذًمؽ قمغم أطمتذَي  أن قمغم هذا ومِمجَّ  اًمّمَّ

ب ق، وأمجع اًمبٕمٞمد وأىمرِّ ٤مم سمٕمض ذم اوٓمررُت  إٟمَّٜمل صمؿَّ  اعمتٗمرِّ  ُمٕمروم٦م إمم ٦ماخل٤مًمٞم إيَّ

  اًمٓمُّرق، ُِمـ أٟمقاعٍ 
ٍ
  وُمٕمروم٦م اًمٓمَّريؼ، ُِمـ وأضمزاء

ٍ
 زم يتٞمنَّ  ومل اعمٞم٤مه، ُمس٤ميؾ ُمـ رء

اًم٦م إؾمامء قمغم اًمٕمثقر َّٓ  قمٚمٞمٝم٤م اًمدَّ  .(3)اًمٚمُّٖم٦م يمت٥م ذم وشمٜم٘مٞم٥م ضم٤مهد ضمٝمد سمٕمد إ

 واًم٘مرى واعمدن إُمّم٤مر شمٙمقنَ  سم٠من شم٘ميض احل٤مرضةَ  احلْم٤مرةَ  أنَّ  ورأي٧ُم 

َّٓ  ذًمؽ يٙمقن وٓ واطمدة، (4)[ُمديٜم٦م] ٤مسم٦مسمٛمث وإري٤مف ٤م اًمٓمُّرق5 سمقاؾمٓم٦م إ  ُِمـ َّٕنَّ

ايلم سمٛمٜمزًم٦م اًمبٚمدان  ورسمط اًمٕمٛمران، شمٜمٔمٞمؿ قمٚمٞمٝم٤م يتقىمَّػ إذ اجلسؿ، ُِمـ وإوردة اًمنمَّ

                                                           

 .ه799 ؾمٜم٦م شمقذم اًمٚمٖم٦م. ذم إُم٤مُم٤مً  يم٤من إؾمح٤مق، سمـ يٕم٘مقب هق (1)

 .ه112 ؾمٜم٦م شمقذم اًمٙم٤مشم٥م. اًمبٖمدادي ضمٕمٗمر سمـ ىمداُم٦م هق (7)

 .)م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم... اوٓمررت. إٟمٜمل صمؿ ىمقًمف: ُمـ (1)

 .م() اعمٓمبقع. ُمـ زي٤مدة (9)
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٦م إواس وإطمٙم٤مم إُمّم٤مر،  وإٟمَّام واطمٍد، ٟمٛمطٍ  قمغم شمٙمقن ٓ وهل واعمدٟمٞم٦َّم، اًمتِّج٤مريَّ

ٝمقل ٜم٦مإُمٙم سم٤مظمتالف ختتٚمػ  .وإودي٦م واجلب٤مل واحلزون يم٤مًمسُّ

ُمقن ووع وىمد  أّنِّ  اًمٖمري٥م وُِمـ وصٗمتف، ُمقوٕمف سمحس٥م اؾمامً  واطمدٍ  ًمٙمؾِّ  اعمت٘مدِّ

ُملم رؾم٤مًم٦مٍ  أو يمت٤مٍب  قمغم ًمٚمٕمثقر ُأوومَّؼ مل  سمحثل يمثرة قمغم اًمٖمرض هبذا ختتصُّ  ًمٚمٛمت٘مدِّ

 شإًمٗم٤مظ هتذي٥م ذم ٤مظاحلٗمَّ  يمٜمز» ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم وىمٗم٧ُم  وإٟمَّام اًمٕمٚمؿ، رضم٤مل ُِمـ وؾم١مازم

ٞم٧م ٓسمـ ٙمِّ ٗمح٦م ذم اًمسِّ ٗمح٦م ذم ضمٕمٗمر سمـ ًم٘مداُم٦م شإًمٗم٤مظ ضمقاهر»وذم ،914 اًمّمَّ  اًمّمَّ

محـ ًمٕمبد شاًمٙمت٤مسمٞم٦َّم إًمٗم٤مظ» وذم ،11 ٗمح٦م ذم اهلٛمذاّنِّ  اًمرَّ ص» وذم ،729 اًمّمَّ  شاعمخّمَّ

 .112 صٗمح٦م شاًمٖمري٥م ٟمٔم٤مم» وذم ،717 صٗمح٦م ًمٚمثٕم٤مًمبل شاًمٚمُّٖم٦م وم٘مف» وذم ،17/9

 ذم رأي٧ُم  وىمد ظمٚم٦َّم، يسدُّ  وٓ قمٚم٦َّم يِمٗمل وٓ همٚم٦َّم يٜم٘مع ٓ اًمٙمت٥م هذه ذم ُم٤م ويمؾُّ 

 (1)[أيْم٤مً ] وُيٕمرف اًمٓمَّريؼ، يمت٤مَب  ًمف أنَّ  اًم٘م٤ميض ويمٞمع شمرمج٦م ذم اًمٜمَّديؿ اسمـ شومٝمرؾم٧م»

ف، ومل اًمٓمُّرق وُمس٤مًمؽ اًمبٚمدان أظمب٤مر قمغم وحيتقي ،شاًمٜمَّقاطمل»سمـ  قمٚمٞمف أىمػ ومل يتٛمَّ

 .(2)ؿمٞمئ٤مً  وظمؼمه أُمره ُِمـ قمروم٧ُم  وٓ

أَي  وم٠ممجٕم٧ُم   قمٚمٞمف اًمقىمقف زم هتٞم٠َّم ُم٤م ومٞمٝم٤م أمجع اًمٓمَّريؼ، ذم رؾم٤مًم٦مٍ  ووع قمغم اًمرَّ

اًم٦م إًمٗم٤مظ ُِمـ  أو ضمبؾٍ  أو ؾمٝمؾٍ  ذم ُمٜمٝم٤م يم٤من وُم٤م وأطمقاهل٤م، وأضمزائٝم٤م أٟمقاقمٝم٤م قمغم اًمدَّ

 .ذًمؽ وٟمحق واٍد، أو رُمؾٍ 

بتٝم٤م  قمغم شمٜم٤موهل٤م ًمٞمسُٝمَؾ  اًمٙمٚمامت ئؾأوا ذم إصٚمٞم٦َّم اهلج٤مء طمروف قمغم ورشمَّ

، ُمٕمٜمًك ُِمـ ًمٚمٙمٚمٛم٦م ُم٤م ذيمرُت  ورسمَّام اًمٓم٤َّمًم٥م،  سمٕمَض  اًمقاطمد احلرف إمم وأوٗم٧ُم  جم٤مزي 

 .وضمف ُِمـ وًمق سم٤مًمٓمَّريؼ قمالىم٦م ًمف مم٤َّم أوإومٕم٤مل إؾمامء

                                                           

 .)م( اعمٓمبقع. ُمـ زي٤مدة (1)

 .)م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم قمٚمٞمف... أىمػ ومل ىمقًمف ُمـ (7)
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 واًمٖم٤مي٦م جمٛمٚم٦م، سمّمقرة واعمس٤ميؾ وإودي٦م اعم٤مء ـمرق سمذيمر ذًمؽ آصم٤مر قمغم وىمٗمٞم٧ُم 

ؾم٤مًم٦مُ  هذه شمٙمقنَ  أن يمٚمِّف ذًمؽ ُِمـ ةٍ  سمٛمث٤مسم٦م اًمرِّ  أمجع شمٙمقن أظمرى، ًمرؾم٤مًم٦مٍ  وأؾم٤مسٍ  قُمدَّ

 اًم٘مَدر ؾم٤محمٜمل إذا هتذيب٤ًم، وأيمثر أؾمٚمقسم٤ًم، وأؾمٝمؾ شمرشمٞمب٤ًم، وأطمسـ أٟمقاقم٤ًم، هذه ُِمـ

 جيتٜمٞمف ـمٞمب٤مً  صمٛمراً  شمثٛمرَ  طمتَّك يتٕمٝمده٤م َُمـ سمٕمدي ي٠ميت ٟمقاةٍ  سمٛمث٤مسم٦م شمٙمقن أو سمذًمؽ،

٤مد اًمٜم٤َّمـم٘مقن  .سم٤مًمْمَّ

 ُم٤م يمؾَّ  ًمٚمب٤مطم٨م أقمددُت  أو اعمتٛمٜمَّك، هم٤مي٦م سمٚمٖم٧ُم  هذه قمٛمكم ذم أّنِّ  أزقمؿ وٓ

 اًمسبٞمؾ متٝمٞمد ذم اًمقؾمع واؾمتٜمٗمدت اعمجٝمقد اؾمتٗمرهم٧ُم  أّن اقمت٘مد وإٟمَّام يتٛمٜمك،

ًٓم٦م  .ُمٗمٞمد قمٛمؾ قمغم واًمدَّ

ؾم٤مًم٦م هذه ذم يٙمـ مل وإذا ضمقع قمـ اعمت٘مّصِّ  ويٖمٜمل اًمب٤مطم٨م، ُمٗم٤مىمر يسدُّ  ُم٤م اًمرِّ  اًمرُّ

َؼ  أن وقمسك يمٗم٤مٍف، ُِمـ وسُمٚمٖم٦مً  قَمَقزٍ  ُِمـ ؾمداداً  ومٞمٝم٤م وم٢منَّ  ٤م،همػمه إمم  ُم٤م إمت٤مم إمم أوومَّ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن آظمر وىم٧م ذم قمٚمٞمف قمزُم٧ُم 

(1)[أقملم] ًمتتداوهل٤م دُمِمؼ ذم اًمٕمربِّ  اًمٕمٚمٛملِّ  اعمجٛمع جمٚم٦م ذم ٟمنمه٤م آصمرُت  وىمد
 

 .ُمست٘مٚم٦م ٕمٝم٤مـمب ىمبؾ ٕشمداريمف اخلٚمؾ ُمقاـمـ إمم ومػمؿمدوّن واًمٜمُّ٘م٤مد اًمٕمٚمامء

ٙمر أؾمدي وأٟم٤م ٜمل أو ظمٓم٠مٍ، قمغم ٟمبَّٝمٜمل َُمـ ًمٙمؾِّ  اجلزيؾ اًمِمَّ  وُِمـ ؾمٝمٍق، قمغم دًمَّ

 .اًمٓمَّريؼ أىمقم إمم واًمتَّقومٞمؼ اعمٕمقٟم٦م اؾمتٛمدُّ  وطمده اهلل

 

      

                                                           

 .)م( اعمٓمبقع. ُمـ زي٤مدة (1)
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 ةزلهـمْا رف  ـحَ
 

 [أبـ]  ُـ ء، أصمرِ  اىمتٗم٤مءُ  :واًمت٠َّمسملمُ  اًمت٠َّمسمُّ  :٧َم اعمٞمِّ  يٛمَدُح  َٛمــًمِ  ىمٞمؾ وُمٜمف اًمٌمَّ

، ـٌ ب٤مقمف ُُم١مسمِّ ـَ  :وي٘م٤مل .وصٜم٤مئٕمف ومٕم٤مًمف آصم٤مرَ  ٓشمِّ  .وشمتبَّٕمٝم٤م اىمتٗم٤مه٤م إذا اًمٓمَّريَؼ، شم٠مسمَّ

 [أتق] ذم آؾمت٘م٤مُم٦مُ  :وإشَْمقُ  .أشمٞم٤مً  ي٠مشمِٞمف أشَم٤مه ذم ًمٖم٦مٌ  َأشْمقًا5 ي٠مشُمقه أشَم٤مه :وي٘م٤مل 

ػم  .واطمدة ـمري٘م٦مٍ  :أي واطمٍد5 َأشْمقٍ  قمغم يمالُُمف زاَل  ُم٤م :(1)شم٘مقل واًمٓمَّري٘م٦م، اًمسَّ

ؾ هٞمِّئ :أي اعم٤مء5 هلذا َأتِّ  :(2)وي٘م٤مل ٚم٧م :أُمره ًمف وشم٠مشمَّك .ـمريَ٘مف وؾمٝمِّ  .ـمري٘متف ًمف شمسٝمَّ

ُٚمقا أي 5(3)شضَمَداِوهَل٤َم وَأشمَّقا» :صمٛمقد دي٤مر صٗم٦م ذم احلدي٨م وذم  .إًمٞمٝم٤م اعمٞم٤مه ـمرَق  ؾمٝمَّ

................ ...............اًمقاوُح، اًمٕم٤مُمرُ  اًمٓمَّريٌؼ  (:اعمِْٗمت٤مح)يمـ (4)واعمِْئَت٤مءُ 

                                                           

 .)م( أشمق(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،4/193 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (1)

 .)م( أشمك(.) واًمٚمس٤من ،1/11 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس ،19/111 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (7)

 إظمػم: وأو٤مف ،1/4اجلقزي ٓسمـ احلدي٨م وهمري٥م ،1/72إصمػم ٓسمـ اًمٜمٝم٤مي٦م ذم احلدي٨م (1)

 .)م( جَمراه. أصٚمح٧ُم  إذا اعم٤مء، أشمَّٞم٧ُم  وي٘م٤مل:

 .ضم٤مءت هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم يمثػم ُمـ يمت٥م اًمٚمٖم٦م: ُمٞمت٤مء، سم٤مًمٞم٤مء سمٕمد اعمٞمؿ. وذم سمٕمْمٝم٤م: ُمئت٤مء، سم٤مهلٛمز سمٕمد اعمٞمؿ (9)

 ـمريٌؼ  اعمقُت  شم٘مقل: حمالٌل. دارٌ  يم٘مقهلؿ: اإلشمٞم٤من، ُمـ ُِمٗمَٕم٤مل ُِمٞمَت٤مٌء: وـمريٌؼ  إؾم٤مس: ذم ىم٤مل

 هم٤مي٦م. أي: ُمٞمَداء5 طمل   ًمٙمؾِّ  وهق ُِمٞمت٤مٌء،

صؾ: ُِمٞمت٤مي أو ُِمٞمت٤مو، وم٘مٚم٥م طمرف اًمٕمٚم٦م مهزة ًمتٓمّرومف.  وذم اعمّمب٤مح: وـمريٌؼ ُِمٞمت٤ِمٌء قمغم ُِمٗمَٕم٤مل، وٕا

ّٓ  مهز سمٖمػم، ُِمٞمت٤مءٌ  ـمريٌؼ  روي: هٙمذا ؾمٞمده: اسمـ قمـ واًمت٤مج اًمٚمس٤من وذم  .اهلٛمز راداعم أن إ

 ًمٞمس وُِمٞمت٤مء اعمّم٤مدر، أسمٜمٞم٦م ُمـ ومٞمٕم٤مًٓ  ٕنَّ  ومٞمٕم٤م5ًٓ مهز، سمٖمػم اعمّمٜمػ ذم قمبٞمد أسمق ورواه

 أراد قمبٞمد أسم٤م إنَّ  ٟم٘مقَل  أن ًمٜم٤م يم٤من وىمد صمٕمٚم٥م. رواه ُم٤م إذن ومٞمف وم٤مًمّمحٞمح صٗم٦ٌم، هق وإٟمَّام ُمّمدرًا،

ّٓ  ومؽميمف، اهلٛمز  = واضمتٜمبٜم٤م صمٕمٚم٥م ىمقل اشمبٕمٜم٤م وىمد ف،هٜم٤مشم وأسم٤من ذاشمف ومٗمْمح سمٗمٕمالء، اًمب٤مب قم٘مد أٟمَّف إ
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، ُِمـ اًمٞم٤مء، هبٛمز (1)صمٕمٚم٥م رواه هٙمذا
ٍ
 اًمٜم٤َّمُس  ي٠مشمٞمف :أي أشمٞم٧ُم5 ُِمـ ُِمْٗمَٕم٤مٌل، وهق ُِمئَْت٤مء

 .زائدة واعمٞمؿ اإلشمٞم٤من ُِمـ ُِمْٗمَٕم٤مل ومٝمق يمثػمًا، اًمٜم٤َّمُس  حيٚمُّٝم٤م :أي حِماْلٌل5 دارٌ  :ُمثؾ يمثػمًا،

يػ احلدي٨م وُمٜمف ، َوقمدٌ  أٟمَّف ًمقٓ» :اًمنمَّ  حَلَِزٟم٤َّم ُِمْئَت٤مءٌ  وـمريٌؼ  ِصدٌق، وىَمقٌل  طَمؼٌّ

 .(2)شطَمِزٟم٤َّم مِم٤َّم أيمثرَ  قمٚمٞمَؽ 

 ُم٤م أدرِ  مل :أي اًمٓمَّريؼ5 ُِمٞمَت٤مءُ  ُم٤م أدرِ  مل :(3)وي٘م٤مل .أيْم٤مً  اًمٓمَّريِؼ  جمتٛمعُ  :واعمِْئَت٤مءُ 

 :(4)إرىمط سمـ مُحٞمد ىم٤مل .وسُمٕمده ضم٤مٟمبٞمف ُِم٘مدارُ 

                                                           

 .قمبٞمد أب ومْمٞمح٦م =

 َُم٤م» اًمٚم٘مٓم٦م: طمدي٨م وذم ُمٞم٧م. ذم ذيمره٤م وسمٕمْمٝمؿ أشمك، ذم ُمئت٤مء ذيمر اًمٚمٖمقيلم وسمٕمض

ومفُ  ُمٞمت٤مءَ  ـمريٍؼ  ذم َوضَمدَت   .شؾمٜم٦مً  وَمٕمرِّ

تف وُمٞمداؤه، اًمٓمريؼ، ُِمٞمت٤مءُ  ؿمٛمر: ىم٤مل  اعمسٚمقك. فم٤مهره وهق واطمد: وحمجَّ

 اًمٚم٘مٓم٦م، ذم (1212) داوود أسمق وأظمرضمف ،1/917 همريبف ذم قمبٞمد سمقأ ذيمره احلدي٨م أىمقل:

 اًم٘مري٦م ذم اًمٚم٘مٓم٦م ُمـ وضمد ُم٤م سم٤مب: اًمٙمؼمى، ؾمٜمٜمف ذم (1241) واًمٜمس٤مئل سم٤مًمٚم٘مٓم٦م، اًمتٕمريػ سم٤مب:

 .9/223 ،1/77 اًمٜمٝم٤مي٦م وذم ،1/917 ًمٚمبٖمقي اًمسٜم٦م ذح ذم وورد اجل٤مُمٕم٦م،

 اعمٜمػم واعمّمب٤مح ،1/14 اًمبالهم٦م سوأؾم٤م ،192 - 4/191 اعمحٙمؿ ذم إىمقال هذه واٟمٔمر

 .)م( )أيت(. واًمٚمس٤من ،1/1

 .)م( أيت(. )ُمٞم٧م، واًمت٤مج اًمٚمس٤من اٟمٔمر: (1)

 سمف ي٘مّمد ُمٞمت٤مء، ـمريؼ وىمقًمف: قمٚمٞمف. ومبٙمك إسمراهٞمؿ، اسمٜمف شمقذم طملم ىم٤مًمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل طمدي٨م هق (7)

 .يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس يسٚمٙمف ـمريؼ أٟمَّف أي اعمقت5

 اًمبٙم٤مء سم٤مب: (1112) ًمٚمبٖمقي اًمسٜم٦م وذح ،1/917دقمبٞم ٕب احلدي٨م همري٥م ذم: وهق

 وهمري٥م ،1/11 واًمٗم٤مئؼ ُم٠مشمٞم٦م، ؾُمُبٌؾ  وًمٗمٔمف: ،1/911 اًمدُمع إرؾم٤مل ُمـ ومٞمف رظمص وُم٤م اعمٞم٧م قمغم

 .)م( .1/77 واًمٜمٝم٤مي٦م اجلقزي، ٓسمـ احلدي٨م

 .)م( ُمٞمد(.)و (ُمٞم٧م)واًمت٤مج اًمٚمس٤من اٟمٔمر (1)

 وًمٚمٕمجػم أيت(،)واًمت٤مج اًمٚمس٤من ذم إرىمط سمـ ٛمٞمدحل وٟمس٥م ،91ص ديقاٟمف ذم صمقر سمـ حلٛمٞمد اًمبٞم٧م (9)

 .)م(. ()ُمٞمد واًمت٤مج ()ُمٞم٧م اًمٚمس٤من ذم ٟمسب٦م وسمال ُمقج(،) اًمبالهم٦م أؾم٤مس ذم اًمسٚمقزم
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 قمٚمــٞمٝمام اًمٓمَّريــِؼ  ُِمٞمتــ٤مءُ  اوــَٓمؿَّ  إذا

 

 (1)َزُهـقُق  اجلبـ٤ملِ  َُمـقُج  ُدُم٤مً ىُمـ َُمَْم٧ْم  

  [أسس] وم٢مذا سمٕمٍر، أو سم٠مصمرٍ  اهتدي٧َم  إذا وذًمؽ اًمٓمَّريؼ، ُأسَّ  ظُمذْ  :(2)وي٘م٤مل 

كَ  ظُمذْ  :ىمٞمؾ اًمٓمَّريُؼ  اؾمتب٤منَ   .وإصمر إصؾ سمٛمٕمٜمك :وإُسُّ  .(3)اًمٓمَّريؼ َذَ

 [سؾب]  ـمريٍؼ  ويمؾُّ  واعمذه٥ُم، واًمَقضمُف، اًمٓمَّريُؼ، :إؾُْمُٚمْقُب ،  ممتد 

 .َأؾَم٤مًمٞم٥م :واجلٛمع ـمريَ٘مف، :أي ُأؾمٚمقسَمف5 ؾَمَٚمَؽ  :(4)ي٘م٤مل

 [أؽؼ]  (وأؾمَب٤مب ؾَمَب٥ٍم )يمـ آوم٤مق، :مجٕمف ووضمٝمف، ؾَمٜمَٜمُف :اًمٓمَّريِؼ  َأوَمُؼ، 

 .(6)وضمٝمف قمغم :أي اًمٓمَّريِؼ، َأوَمِؼ  قمغم ىَمَٕمدَ  :(5)ي٘م٤مل

                                                           

 اًمٓمريِؼ  ُمٞمت٤مءُ  اْٟمَْمزَّ  إذا اًمبٞم٧م: هذا روي (1)

 اًمٓمريِؼ  ُمٞمداءُ  اوَٓمؿَّ  إذا وروي:

 زهقق احلزام سمرح  وروي:

َزز، وهق ذم إص : ُمـ اًمْمَّ ؾ: وٞمؼ اًمٗمؿ. )وىمٞمؾ: هق أن يتٙمّٚمؿ يم٠مٟمف هم٤مض سم٠مرضاؾمف ٓ اٟمْمزَّ

ٓمؿ:  (. واوَّ ، ش اومتٕمؾ»يٗمتح وم٤مه. وسمئر ومٞمٝم٤م وزز5 أي: ِوْٞمؼ. ومٚمٕمّؾ اعمراد هٜم٤م: و٤مق واٟمْمؿَّ ؿِّ ُمـ اًمْمَّ

ٓمؿ ومالن ؿمٞمئ٤ًم إمم ٟمٗمسف5 أي: وٛمف. واوٓمٛم٧م قمٚمٞمف اًمْمٚمقع: اؿمتٛمٚم٧م. وُمٞمت٤مء اًمٓمريؼ:  ي٘م٤مل: اوَّ

. وُمقج يمؾِّ رء: اوٓمراسمف. واًمزهقق ُمـ اًمٜمقق: اعمت٘مدُم٦موؾمٓمف. وُم٣م ىمدُم٤ًم: مل ـِ  . يٕمّرج ومل يٜمث

 .يْمٓمرب ضمبؾ يم٠مَّن٤م متقج شم٘مدُم٧م ـمريؼ مجٕمٝم٤م إذا اًمنيٕم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٜم٤مىم٦م هذه واعمٕمٜمك:

 )م( اعمخٓمقط. ذم ًمٞمس ُمٕم٘مقوملم سملم ُم٤م أىمقل:

 )م( أؾمس(.) واًمت٤مج، اعمحٞمط اًم٘م٤مُمقس اٟمٔمر: (7)

يُمف: آؾُمف، ومذاك أصمرًا، أو سمٕمراً  ورأي٧َم  اًمٓمريؼ قمٜمؽ وؾَّ  إذا اًمٓمريؼ، :أُس  اًمبٙمري: ىم٤مل (1)  إذا وَذَ

 )م( .1/17 اجلٞمؿ ًمؽ. اؾمتب٤من

 )م( ؾمٚم٥م(.) اًمت٤مج اٟمٔمر: (9)

 )م((. أومؼ) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،4/191 اٟمٔمراًمتٝمذي٥م (1)

 اًمٓمريؼ َأوَمُؼ  قمراب:إ اسمـ وىم٤مل إرض. ٟمقاطمل ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م وهل َأوُمؼ، أوم٤مق واطمد اخلٚمٞمؾ: ىم٤مل (1)

 )م( .1/111 اًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس اٟمٔمر: ُمٜمٝم٤مضُمف.
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 [أمؿ]  ُّصٖم٤مٌر، ـمرٌق  وطمقًمف قمٔمٞمامً  ـمري٘م٤مً  يم٤من إذا ُمٕمٔمُٛمٝم٤م، :اًمٓمَّريِؼ  ُأم 

يُمثػمِّ  ىم٤مل .اًمٓمَّريؼ أمُّ  ٤مٕقمٔمؿُ وم
(1): 

 وَٟم٤مِصــٍح  اًمــَقاًمِ٘ملِّ  قَمْســ٥َم  ُيٖمــ٤مِدْرنَ 

 

 (2)قِمٞم٤مهَلـــ٤م اًمٓمَّريـــِؼ  ُأمُّ  سمـــف خَتُـــصُّ  

َ  وسمف وُيتَّبع، ُي١َممُّ  ٕٟمَّف اًمقاؾمُع5 اًمٓمَّريُؼ  :اإلُم٤ممُ    ڌ ڍ ژ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمنِّ

[24:احلجر] ژڌ
٘معُ  :واإلُم٤ممُ  .(3)  .ٕرضوا اًمٓمَّريؼ ُِمـ اًمّمُّ

٦مُ  وإُُمَّ
٦مُ  .اًمٓمَّري٘م٦مُ  :(4) ف ُمٕمٔمٛمف :اًمٓمَّريِؼ  وُأُمَّ  .يم٠ُمُمِّ

 [كبب]  وأٟمبقُب  .إٟمبقَب  اًِْمَزمِ  :(5)ي٘م٤مل .اًمٓمَّريُؼ  (:قُمّْمُٗمقر)يمـ إُٟمُبقُب 

ُهذًمٞم٦َّم ومٞمف ـمري٘م٦مٌ  :(6)اجلبؾِ 
اخلُٜم٤َمقملُّ  ظم٤مًمد سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل .(7)

(8): 

                                                           

 ،9/112 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس ،7/119 واًمتٝمذي٥م ،1/197 واًمٕملم ،37ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م( أُمؿ(. وًمؼ، )قمس٥م، واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/721 ،1/127 واعمحٙمؿ

 قمٞم٤مل ُمٕمٔمٛمٝم٤م. اًمٓمريؼ: أمُّ  .ومرؾم٤من وٟم٤مصح: واًمقاًم٘مل اًمٗمحؾ. ُم٤مء واًمَٕمْس٥ُم: يؽميمـ. يٖم٤مدرن: (7)

َـّ  يريد: ؾمب٤مقمٝم٤م. اًمٓمريؼ:  .اًمتٕم٥م ؿمدة ُمـ مت٤مم ًمٖمػم أوٓدهـ يٚم٘ملم إَّن

 ( )م .1/911 اعمحٞمط واًمبحر ،9/12 وًمٚمٜمح٤مس ،7/41 ًمٚمٗمراء اًم٘مرآن ُمٕم٤مّن اٟمٔمر: (1)

 ژجئ ی ی ی ی ىئ ىئژ شمٕم٤ممم: ىمقًمف طمقل 1/12 اًم٘مرآن ُمٕم٤مّن ذم اًمٗمّراء ىم٤مل (9)

ـ٦م، ُمـ إًمػ سمْمؿّ  اًم٘مّراء أه٤مىمر» [77 اًمزظمرف:]  ويم٠منَّ  اًمٕمزيز، قمبد سمـ وقمٛمر، جم٤مهد ويمنه٤م ُأُمَّ

٦م ـ٦م واعمٚم٦م، اًمسٜم٦م ُمثؾ اإلُمَّ  ( )م .شاًمٓمري٘م٦م وإُُمَّ

 ( )م ٟمب٥م(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،11/931 اًمتٝمذي٥م ذم يمام إصٛمٕمل قمـ (1)

، ٟم٥مَّ  ُمـ شمٙمقن أن ويٜمبٖمل زائدة، أٟمبقب مهزة ضمٜمل: اسمـ ىم٤مل» 12/21 اعمخّمص ذم ورد (1)  يٜمـ٥ِمُّ

 ويمذًمؽ ُمٜمف، ومٞمخرج اًمّمقت قمغم يْمٞمؼ وٟمحقه، اًم٘مّم٥م ُمـ إٟمبقب ٕنَّ  اًمتٞمس5 صقت وهق

 )م(ه. ا شومٞمف اًمّمقت ؿمديدة وم٤مًمريح وٞمؼ، ومٞمف ـمريؼ هق اجلبؾ: ُمـ إٟمبقب

 )م( )ٟمب٥م(. واًمٚمس٤من ،12/911 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (2)

 = واعمخّمص ،1/411 واًمّمح٤مح ،992 اهلذًمٞملم أؿمٕم٤مر وذح ،1/7 اهلذًمٞملم ديقان ذم اًمبٞم٧م (3)
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ـــ٤مِهَ٘م٦مٍ  َرأسِ  ذم ـــ٤م ؿَم ـــ ُأٟمُبقهُب  رٌ ـظَمِّم

 

  دونَ  
ِ
ــامء ــ٤م اًمسَّ ــقِّ  ذم هل ــ٤مُس  اجل  (1)ىُمْرَٟم

  

 

 

 

 

 

 

 


                                                           

 ( )م ىمرٟم٤مس. اجلق ذم ًمف اًمديقان: ورواي٦م )ٟمب٥م(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،12/911 واعمحٙمؿ ،12/21 =

 ُمـ حمدد أٟمػ وىُمْرٟم٤مس: سم٤مرد. وظَمٍِم: اجلبؾ. ذم ٟم٤مدرة ـمري٘م٦م وإٟمبقب: اًمٕم٤مًمٞم٦م. اعمرشمٗمٕم٦م اًمِم٤مه٘م٦م: (1)

 اجلبؾ.
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 ء لـبَاا رف  ـحَ
 

 [بلج]  وُمٜمف اعمستقي٦م، اعمح٤مجِّ  ُمـ اًمٓمري٘م٦م :هق - هيٛمز وٓ هيٛمز - اًمب٠مُج 

َـّ » :قمٛمر ىمقُل   .(1[)اًمٕمٓم٤مء ذم واطمدة ـمري٘م٦م :أي 5شواطمداً  سم٠مضم٤مً  اًمٜم٤مَس  ٕضمٕمٚم

 [بلن] ٜمٝم٤م، سمٛمٕمٜمك وشمتبَّٕمٝم٤م5 ٤مه٤ماىمتٗم :أي اًمٓمَّريؼ5 شَمَب٠َمنَّ  :ي٘م٤مل  وهق شم٠مسمَّ

 .قمٜمف ُم٘مٚمقب

 [برزق]  ٦مُ  اًمٓمُّرُق  :اًمؼَماِزيُؼ  ُِمـ واجلامقم٦م إقمٔمؿ، اًمٓمَّريؼ طمقل اعمّمٓمٗمَّ

 .(2)(ِزْٟمبٞمؾ)يمـ سمِْرِزيٌؼ  :اًمقاطمد اًمٜم٤َّمس،

 [بػ]  ُبح وقء ـمرائُؼ  :اًمتَّب٤مؿمػم  وضمف قمغم شمراه٤م وـمرائُؼ  اًمٚمَّٞمؾ، ذم اًمّمُّ

 .ي٤محاًمرِّ  آصم٤مرِ  ُِمـ إرض

 [برز]  َُزة  .(3)اجلبؾ قِمَ٘م٤مِب  ُِمـ اًمٕم٘مب٦مُ  :اًمؼَمْ

 [برص] وَوَوح اؾمتب٤منَ  إذا اًمٓمَّريُؼ  اؾمتبٍَم  :(4)وي٘م٤مل. 

                                                           

 وؾمٙم٦مً  واطمدًا، سمب٤ًّم واضمٕمٚمف واطمدًا، سم٠مضم٤مً  إُمر اضمٕمؾ شم٘مقل: اًمٕمرب أن ءاًمٗمرا قمـ اعمٓمرزي طمٙمك (1)

ةً  واطمدًا، وؿمقيمالً  واطمدًا، وَرزَدىم٤مً  واطمدًا، وؾمٓمراً  واطمدًة، ايم٤مً  واطمدًة، وُهقَّ  ودقمبقسم٤مً  واطمدًا، وِذَ

٦مً  واطمدًا،   سمٛمٕمٜمك ذًمؽ يمؾُّ  واطمدًة، وحمجَّ
ٍ
 اًمٕملم أيْم٤مً  واٟمٔمر )سم٠مج(. اًمت٤مج قمـ ُمستٍق. واطمدٍ  رء

 )سم٠مج/سمقج(،واًمت٤مج)سمقج(.)م( واًمٚمس٤من ،11/777 واًمتٝمذي٥م ،1/141

ب.اٟمٔمر: وم٤مرّد  وهق (7)  )م( )سمرزق(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/1114 اًمٚمٖم٦م مجٝمرة ُمٕمرَّ

 )م( سمرز(.) اًمت٤مج ذم يمام اًمّم٤مهم٤مّن قمـ وهل اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم اًمٕم٘مب٦م... اًمؼمزة: ىمقًمف: ُمـ (1)

 ( )م سمٍم(.) اًمت٤مج اعمج٤مز.اٟمٔمر: ُمـ هق (9)
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 [بؼر] ُمٗمتقطم٦م َُمِم٘مقىم٦مً  ًمٙمقَّن٤م أو ًمسٕمتٝم٤م اًمٓمَّريُؼ5 :- سم٤مًمٗمتح - اعمَْبَ٘مرة. 

 [بؾؼع] ظم٤مًمٞم٤مً  يم٤من إذا سَمَٚمٜمَْ٘مع، َصَٚمٜمَْ٘مع :(1)ًمٚمٓمَّريؼ وي٘م٤مل. 

 [بؾؼ] هَمػمه ُِمـ َوَوَح  إذا اًمٓمَّريُؼ، اسمَٚمٜمَْ٘مَؼ  :(2)وي٘م٤مل. 

 [بؾف] ُػ  :اًمتََّبٚمُّف  وىم٤مل .(3)ُمس٠مًم٦م وٓ هداي٦م همػم قمغم اًمٓمَّريِؼ  شمٕمسُّ

إزهريُّ 
َػ  إذا شَمَبٚمُّٝم٤مً  َيَتَبٚمَّف ومالن :شم٘مقل واًمٕمرُب  :(4)  وٓ ومٞمٝم٤م هيتدي ٓ ـمري٘م٤مً  شمٕمسَّ

 .(5)َصْقهب٤م قمغم يست٘مٞمؿ

 [بـؼ]  (6)واؾمع :ـٌؼ ُُمَبـٜمَّ  واًمٓمَّريُؼ. 

 [بـل]  ؿِّ  - اًمٓمَّريِؼ  سُمٜمَٞم٤َّمُت ٖم٤مرُ  اًمٓمُّرُق  هل :- واًمتَّّمٖمػم سم٤مًمْمَّ  اًمتل اًمّمِّ

٥ُم  َّه٤مت وهل اجل٤مدَّة، ُِمـ شمتِمٕمَّ اًمؽمُّ
٥ُم  :(8)شاًمتَّٝمذي٥م»وذم ،(7)  .إقمٔمؿ اًمٓمَّريؼ ُِمـ شمتِمٕمَّ

                                                           

 )م( صٚم٘مع(. سمٚم٘مع،) واًمت٤مج واًمٚمس٤من اًم٘م٤مُمقس اٟمٔمر (1)

 )م( )سمٚمؼ(. اًمت٤مج ذم يمام اًمّم٤مهم٤مّن، ٟم٘مٚمف (7)

 )م( اًمت٤مج)سمٚمف(. ًمٚمٓمريؼ. اؾمتخدُمٝم٤م اعمج٤مز وُمـ اًمْم٤مًم٦م، شمٓمٚم٥ُّم واًمتَّبَٚمُّف: اًمٖمٗمٚم٦م، اًمبٚمف: (1)

 )م( .1/117 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (9)

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم اًمٓمريؼ... ػشمٕمس اًمتبٚمف: ىمقًمف: ُمـ (1)

 إزرار، شمْمؿ اًمتل ضمرسم٤مٟمف اًم٘مٛمٞمص: وسمٜمٞم٘م٦م ًمٞمتَّسع، اًمثقب ذم شمزاد رىمٕم٦م واًمَبٜمٞم٘م٦م: اًمَبٜمَ٘م٦م (1)

 اؾمتخداُمٝم٤م اعمج٤مز وُمـ اًم٘مٛمٞمص، سمٜمٞم٘م٦م شمقصؾ يمام سم٠مظمرى ُمقصقًم٦م أي: َُمبٜمقىم٦م5 أرض:وي٘م٤مل

 )م( سمٜمؼ(.) اًمت٤مج ًمٚمٓمريؼ.

 اًمِم٠من. عمٕمٔمؿ اىمّمد أي: اًمٓمريؼ5 سمٜمٞم٤مت دعْ  اًمٕمرب: أُمث٤مل ُمـ (2)

 ،وأيْم٤مً 7/24 واعمست٘مَم ،1/714 إُمث٤مل وجمٛمع ،32 ًمألصٛمٕمل إُمث٤مل يمت٤مب اٟمٔمر:

 )م( سمٜمل(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/7732 اًمّمح٤مح

 )م( .1/729إُمث٤مل مجٝمرة ذم وهق، اًمتٝمذي٥م ُمـ اعمٓمبقع ذم أضمده مل (3)
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 [هبرج]  ُء ُيٕمَدَل  أن :اًمَبْٝمَرضَم٦م ة قمـ سم٤مًمٌمَّ  وذم .ه٤مهمػم إمم اًم٘م٤مصدة اجل٤مدَّ

َرٍج  ًم١مًم١مٍ  سمِِجراٍب  ُأيتَ  إٟمَّف» :احلدي٨م  سمجراب أطمسبف :اًمُ٘مَتٞمبلُّ  ىم٤مل .رديء :أي 5(1)شهَبْ

٤مر، ُِمـ ظمقوم٤مً  اعمسٚمقك اًمٓمَّريؼ قمـ سمف قُمِدَل  :أي هُبْرج5 ًم١مًم١م سم٦م وهل اًمَٕمِمَّ ُمٕمرَّ
(2). 

٦م همػم ذم هبؿ ُأظِمذَ  إذا هبؿ، هُبِْرَج  :(3)وي٘م٤مل  ُِمـ قي٩ُم اًمتَّٕم :واًمَبْٝمَرُج  .اعمحجَّ

 .آؾمتقاء همػم إمم آؾمتقاء

 [هبؿ] يستبلم ٓ ظمٗمٞم٤ًّم يم٤من إذا ُُمْبَٝمٌؿ، ـمريٌؼ  :(4)وي٘م٤مل. 

 [بقح]  ًُمٞمس» :احلدي٨م وذم .وؾمٓمف :اًمٓمَّريِؼ  سم٤مطم٦م  
ِ
 سَم٤مطم٦مِ  ُِمـ ًمٚمٜمِّس٤مء

 .(5)ش رءٌ  اًمٓمَّريِؼ 

 [بقر]  ُّ٦مُ  اًمب٤مري ٦م واًمُبقريُّ  واًمب٤مريَّ  هقو اًمٓمَّريؼ، :واًمُبقرَي٤مء واًمُبقريَّ

ب وم٤مردٌّ  ُمٕمرَّ
(6). 

                                                           

 احلج٤مج، إمم ومٞمف ومٙمت٥م هبرج، ًم١مًم١م سمجراب وم٠ُميت إسُمٚم٦م قمغم ٚمٞمحاعم أسمق يم٤من سمحدي٨م. وًمٞمس أصمر هق (1)

س. أن ومٙمت٥م  اًمٕمٜمؼم ُمـ اًمبحر خيرج ومٞمام اخلٛمس سم٤مب:( 321) قمبٞمد ٕب إُمقال ذم: وإصمر خيٛمِّ

 وٓسمـ ،1/221 ىمتٞمب٦م ٓسمـ احلدي٨م وهمري٥م ،1/177 واًمٗم٤مئؼ ،1/921 واًمسٛمؽ واجلقهر،

 )م( .1/111 واًمٜمٝم٤مي٦م ،1/47 اجلقزي

سَم٧م: صمؿ ،شَٟمَبْٝمَره» وم٘مٞمؾ اًمٗم٤مرؾمٞم٦م إمم ومٜم٘مٚم٧م اًمرديء، وهق ،شَٟمَبْٝمَٚمف» أصٚمٝم٤م هٜمدي٦م يمٚمٛم٦م هل (7)  هَبَْرج. قُمرِّ

 )م((. )هبرج واًمت٤مج اًمٚمس٤من،

 )م((. هبرج) واًمت٤مج واًمٚمس٤من، ،1/39 اًمبالهم٦م أؾم٤مس اٟمٔمر (1)

 )م((. هبؿ) واًمت٤مج واًمٚمس٤من، ،1/112 واًمتٝمذي٥م ،1/37 اجلٞمؿ اٟمٔمر (9)

 ،1/34 اجلقزي ٓسمـ احلدي٨م وهمري٥م ،1/111 واًمٗم٤مئؼ ،1/119 ًمٚمخٓم٤مب احلدي٨م همري٥م اٟمٔمر (1)

َـّ  وًمٙمـ ومت٤مُمف: .1/111 واًمٜمٝم٤مي٦م  )م( .14وؾمٞم٠ميت ص اًمٓمريؼ، طمجرشم٤م هل

 )م( .17/97 اعمخّمص اٟمٔمر (1)
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 [بقص]  5 سمٕمٞمدٌ  :سم٤مئٌص  وـمريٌؼ  .اًمبٕمٞمد :واًمب٤مئُص  .اًمبٕمدُ  :اًمَبْقُص  وؿم٤مقٌّ

اقمل ىم٤مل .إًمٞمف وصقًمؽ ؿم٤مقٌّ  ويٗمقشمؽ يسب٘مؽ اًمذي ٕنَّ  اًمرَّ
(1): 

ـــك ـــتِؿِّ  َوَرْدنَ  طمتَّ
ـــسٍ  ًمِ ـــ٤مئصٍ  ِِخْ  سَم

 

ا  يـــ٤مُح  شَمَٕمـــ٤مَوُرهُ  ضُمـــدًّ  (2)َوسمِـــٞمال اًمرِّ

  

 

 

 

 


                                                           

 )م( خترجيف. وومٞمف ،777ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

 شمرد أن وهق اإلسمؾ، أفمامء ُمـ واخِلْٛمس: مت٤مم. أي: : - أومّمح واًمٙمن اًمثالصم٦م، اًمت٤مء سمحريم٤مت - ًمتؿ   (7)

: ؿم٤مق. سمٕمٞمد سم٤مئص: اخل٤مُمس. اًمٞمقم ذم اعم٤مء  أي: شمتٕم٤موره5 شمٕم٤موره: اًم٘مديؿ. أو اًم٘مٚمٞمؾ اعم٤مء واجلُدُّ

 وظمٞمام. وسمٞمال: أظمرى. ظمٚمٗمتٝم٤م واطمدة ُمْم٧م يمٚمام قمٚمٞمف، وختتٚمػ شمتداوًمف
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 ء اـتَّل ا رف  ـحَ
 

 [تبب]  ٞم٤َّمرةُ  ومٞمف ظَمدَّ  اًمذي :اعمُْسَتت٥ِمُّ  اًمٓمَّريُؼ يم٤ًم، ظمدوداً  اًمسَّ  ومقوَح  وَذَ

، يمثرةِ  ُِمـ شُمب٥َِّم  يم٠مٟمَّف يسٚمٙمف5 ًمـَٛمـ واؾمتب٤منَ 
ِ
 ُِمـ سمٞمِّٜم٤مً  ُمٚمحقسم٤مً  ومّم٤مر َوضمُٝمف وىُمنِمَ  اًمقطء

بّل  َُم٘مروم سمـ رسمٞمٕم٦م ىم٤مل .إرض ُِمـ طمقاًمٞمف ُم٤م مج٤مقم٦م  :(1)اًمْمَّ

ـــ٦مٍ  ـــ وَُمٓمٞمَّ ــــالمِ  ٨َم َُمَٚم ــــف اًمٔمَّ  سَمَٕمْثـُت

 

ــُٙمق  ــالَل  َيِم ــل إزمَّ  اًمَٙم ــؾِ  داُم  إفمَٚم

ـــ أوَدى   وُِمَراطِمـــف سمَ٘مَت٤مًمِـــف رىـاًمسُّ

 

ــٝمراً   ــقاطمَل  ؿم ـــ٥م   ٟم
ـــؾِ  ُُمْسَتـتِ  ُُمْٕمَٛم

 قَمَٚمْقَٟمــف اًمٜمَّبِــٞمطِ  طُمــُرُث  يمــ٠منْ  ََّنْــ٩ٍم  

 

ــقاردِ  وــ٤مطمل  ــؾِ  يم٤محلّمــػمِ  اعم  (2)اعمُْرَُم

                                                            

 ،742 زيد ٕب اًمٜمقادر وذم ،727ص شالُمٞمقنإؾم ؿمٕمراء» ووٛمـ ،91 ص ديقاٟمف ذم إسمٞم٤مت (1)

 زيد: أب ورواي٦م ُمٓم٤م(.))شمب٥م(/ واًمت٤مج واًمٚمس٤من )ىمتؾ(، اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،19/712 واًمتٝمذي٥م

 )م( قمٚمقٟمف. سمدل وقُمُٚمقسُمف ُمراطمف، سمدل َُمَراؾمف

 اعمذيمر قمغم وي٘مع فمٝمره، ُيٛمتٓمك اًمذي واًمبٕمػم فمٝمره٤م، أي: ُمٓم٤مه٤م5 ُيريم٥م اًمتل اًمٜم٤مىم٦م اعمٓمٞم٦م: (7)

 اًمٔمالم: َُمَٚم٨ُم  قمٚمٞمف. اعمذيمر اعمٗمرد اًمْمٛمػم إلقم٤مدة اًمبٕمػم5 هٜم٤م: واعمراد واجلٛمع، واًمقاطمد واعم١مٟم٨م،

 أو سم٤مرك إصم٤مرة واًمبٕم٨م: أصمرشُمف، سمٕمثُتف: اًمٗمجر. ـمٚمقع وقمٜمد اًمٕمِم٤مء قمٜمد وهق سم٤مًمٔمٚمٛم٦م، اًمْمقء اظمتالط

 ومؽَّ  وىمد اعمٜمسؿ، سم٤مـمـ سمؾ:اإل ُمـ وإفََمؾُّ  اًمدم. ُمٜمف خيرج داُمل: واًمتٕم٥م. اإلقمٞم٤مء اًمَٙمالل: ىم٤مقمد.

  اًمٕمج٤مج: ىم٤مل يمام ًمٚمرضورة، اإلدهم٤مم

ــؾ ــؾ وأفمَٚم ـــ أفْمٚم ــقضمل ُم ــٙمق اًم  شمِم

. إفَمّؾ: ومجع  ى: سمف. ذه٥م سمف: أودى فُمؾُّ  واًمٚمحؿ، اًمِمحؿ واًمَ٘مت٤َمل: ًمٞمالً. اًمسػم واًمنُّ

 وىمد ٥م،واجلقاٟم إـمراف واًمٜمقاطمل: اًمٜمِم٤مط. واعمِراح: وصمٞم٘م٦م. اخلٚمؼ ُمستقي٦م ىَمَت٤مل: ذات وٟم٤مىم٦م

 واعمُٕمَٛمؾ: شمٗمسػمه. اعمت٘مدم اًمٓمريؼ واعمستت٥ّم: ٟمقاطمل. ذم أراد فمروم٤ًم، ضمٕمٚمف ٕٟمف ٟمقاطمل ٟمّم٥م

 = ضمٞمؾ واًمٜمبٞمط: اًمٕمرب. ًمس٤من ذم وبط هٙمذا وطُمُرث: اعمست٘مٞمؿ. اًمبلّم  واًمٜمٝم٩م: اعمسٚمقك. اًمالطم٥م
 



 - 91 - 

ك ُِمـ ٥مِّ اعمُستت اًمٓمَّريِؼ  هذا ذم ُم٤م ؿمبَّف َ ِـّ  سمآصم٤مر واًمٓمُّرىم٤مت اًمنمَّ  احلديدُ  وهق اًمسِّ

 .إرض سمف حُيَرُث  اًمذي

 .اعمستت٥ّم  اًمٓمَّريؼ ُِمـ هذا وأصؾ واؾمت٘م٤مم، اـمَّرد إذا ومالن، أُمرُ  اؾمتت٥مَّ  :وي٘م٤مل

 [رتب] اء وؾمٙمقن اًمت٤َّمءيـ سمْمؿِّ  شُمْرشُمـب٦َّم، ذم ومالن أظمذ :(1)وي٘م٤مل  اًمرَّ

 .يٓم١مه ٍؼ ـمري ؿِمْبف :أي 5(ـُمْرـُمب٦َّم)يمـ

 [تره]  َُه٦م َّ ة)يمـ اًمؽمُّ َ ٖمػمةُ  اًمٓمَّريُؼ  (:ىُمؼمَّ ب٦مُ  اًمّمَّ  إقمٔمؿ، اًمٓمَّريؼ ُِمـ اعمتِمٕمِّ

َه٤مت :واجلٛمع ه٤مُت  :(2)اجلقهري وىم٤مل .شُمرَّ َّ ٖم٤مرُ  اًمٓمُّرُق  :اًمؽمُّ ٥ُم  اجل٤مدة همػمُ  اًمّمِّ  شمتِمٕمَّ

ه٦م، :اًمقاطمدة قمٜمٝم٤م، ب] وم٤مرّد  شُمرَّ  :وأٟمِمد ،[ُمٕمرَّ

 َُم٤مًمِـــٌؽ  يٕمـــِرُف  وأسمٞمـــَؽ  اًمـــذي ذاكَ 

 

ـــدوَمعُ  واحلـــؼُّ   هـــ٤مِت  َي  (3)اًمب٤مـمـــؾِ  شُمرَّ

ه  َّ ر)يمـ واًمؽمُّ ه٦م، (:ؾُمٙمَّ َّ ه٤مُت  اؾمُتٕمػمَ  وىمد شَمَراِريف، :واجلٛمع اًمؽمُّ َّ  .ًمٚمب٤مـمؾ اًمؽمُّ

ه٤مُت  ب٤مؾِم٥ُم  (4)اًمَبس٤مسمُِس  وشمرَّ  .اًمٗمالة ذم ـمرىم٤مٌت  :واًمسَّ

                                                           

 اعم٤مء. إمم اًمٓمريؼ ةُمقرد أو اًمٓمريؼ، : - ُمقرد مجع - واعمقارد سم٤مرز. و٤مطمل: اًمٕمراق. ؾمقاد يٜمزًمقن =

 إرض، وضمف يكم ٕٟمَّف سمذًمؽ5 ؾُمٛمل شمٗمرش، صمؿ واؾمؾ سمردي ُمـ شمّمٜمع وؾمٗمٞمٗم٦م إرض، واحلّمػم:

 إذا وأرُمٚمف: احلّمػم وَرَُمؾ سمٕمض. ُمع سمٕمْمٝم٤م ـم٤مىمتف طمٍمت ٕٟمف طمّمػمًا5 احلّمػم ؾُمٛمل وىمٞمؾ:

 وُُمْرَُمؾ. ُمرُمقل ومٝمق وؾمٗمف، ٟمسجف

ذ وومٞمٝمام: شم٥م(،ر) واًمت٤مج اًم٘م٤مُمقس ذم يمام اًمّم٤مهم٤مّن قمـ (1)  )م( ومالن. اختَّ

 )م( .1/7774 اًمّمح٤مح اٟمٔمر إصٛمٕمل. قمـ (7)

 واًمٚمس٤من، 1/111 واخلّم٤مئص يدُمُغ، احلؼُّ و ومٞمف: واًمرواي٦م ،7/132 ص ديقاٟمف ذم جلرير اًمبٞم٧م (1)

 )م( شمره(.) واًمت٤مج

 ومٞمٝم٤م اًمتل واًمبس٤مسمس: واًمتخٚمٞمط، سم٤مًمٙمذب ضم٤مء أي اًمٚمٞم٨م: ىم٤مل اًمب٤مـمؾ، أؾمامء ُمـ اًمبس٤مسمس شمره٤مت (9)

 اؾمتٕمػمت اًمبٞمد، اًم٘مٗم٤مر :هل1/49)شمره( اًمبالهم٦م أؾم٤مس شمره(.وذم) اًمت٤مج اًمزظمروم٦م. ُمـ رءٌ 

 )م(. اًمٓم٤مئؾ ُمـ اخل٤مًمٞم٦م وإىم٤مويؾ ًمألسم٤مـمٞمؾ
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ص» وذم ه٤مُت  (1)شاعمخّمَّ َّ ٥ُم  اًمٓمُّرىم٤مُت  :اًمؽمُّ  .إًمٞمف وشمٕمقد ـمريٍؼ  ُِمـ شمتِمٕمَّ

 [ألب]  ُّاًمٓمَّريُؼ  :اعمُتَْٚمئ٥ِم ،  .واُمتدّ  واٟمتّم٥م اؾمت٘م٤مم :اًمٓمَّريُؼ  واشمألبَّ  اعمٛمتدُّ

 [رتب]  ح٤مري اجلب٤مل وذم .طُمُزوٟم٦مٍ  ذم إودي٦مِ  ُمْم٤ميُؼ  :اعمَراشم٥ُِم  :واًمّمَّ

ىمب٤مء اًمٕمٞمقنُ  ومٞمٝم٤م شُمرشم٥َُّم  اًمتل إقمالمُ  هل  .واًمرُّ

 [تلم]  ُ(2)ـمري٘م٤مً  يّمػ اهلذًمٞملم سمٕمُض  ىم٤مل .سُمٜمٞم٤َّمشمف :اًمٓمَّريِؼ  شمقائؿ: 

ــــٞمَض  ــــديٜمل وأسم ــــ٤مِده مل وإن هَي  ُأٟم

 

ــْرِق   ــروسِ  يمَٗم ــف اًمَٕم ــِرِق  همــػمُ  ـُمقًُم  خُمْ

 يمـ٠مٟمَّـٝمـــــ٤م ضم٤مٟمبٞمــــف ذم شمقائٛمـــــف 

 

ـــِؼ  مل قَمٔمُٛمٝمـــ٤م سمــرأسٍ  ؿمــ١مونٌ    (3)ُيَٗمـٚمَّ

  [تقف] (4)اًمٓمَّريؼ قمـ وؾَّ  :يتٞمف اعمٗم٤مزة ذم شم٤مه :وي٘م٤مل
. 

 

 

 

                                                           

 )م( .17/91 اعمخّمص اٟمٔمر (1)

 )م( )ظمرق(. واًمٚمس٤من ،113 - 112 ص اهلذًمٞملم أؿمٕم٤مر ذح ذم اًمَٙمْقَدن سمـ ًمرسمٞمٕم٦م اًمبٞمت٤من (7)

 ُمقوع واًمٗمرق: وقمٚمٛمف. رآه وٟم٤مداه: سمف، ص٤مح اًمٌمء: وٟم٤مدى اًمبلّم. اًمقاوح اًمٓمريؼ ٤مٕسمٞمض:سم أراد (1)

 ؿمٕمره٤م ٕن سم٤مًمذيمر5 اًمٕمروس ومرَق  وظمصَّ  اًمِمٕمر، ومٞمف يٗمرق اًمذي اًمرأس وؾمط وهق اعمٗمرق،

 ُمـ أدهش ٓ أي: ومٞمف5 أظمرق ٓ أي: خُمْرق: همػم همػمه٤م. ومرق ُمـ أووح ومٝمق سم٤مًمٗمرق اًمٕمٝمد طمدي٨م

 اًمٓمريؼ. سمٜمٞم٤مت سمتقائٛمف: وأراد وسمٕمد. قمكم ـم٤مل وإن أطم٤مر وٓ اًمٗمزع

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم اعمٗم٤مزة... ذم شم٤مه ىمقًمف: ُمـ (9)
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 ء اـثَّل ا رف  ـحَ
 

 [رثج]  ُ(1)اعمَْثَجر
 سُمُٙمػم سمـ طُمّملم اؾمتٕمٛمٚمف وىمد وُمتَّسُٕمف، اًمقادي ُمٕمٔمؿُ  :

سمٕملُّ  (2)سم٘مقًمف اًمٓمَّريؼ ذم اًمرَّ
: 

ــــ٤مرَ  إذا إّنِّ  ــــ٤منُ  طمـ ــــَدَره اجلبــ  اهلَـ

 (3)َُمْثَجــَره اًمٓمَّريــِؼ  ىمّمــدِ  ُِمـــ ريمبــ٧ُم  

 ،(4)ؿواجلٞم سم٤مًمٜمُّقن َُمٜمَْجره :وروي .واحل٤مء سم٤مًمٜمُّقن َُمٜمَْحَره :إزهري ورواه 

 .وُمٜمحر ُمٜمجر ُمٕمٜمك وؾمٞم٠ميت

 [ثجـ]  ُـ ـُ  اًمثَّْج  يامٟمٞم٦م :(5)ىمٞمؾ إرض، ُِمـ همٚمظٍ  ذم ـمريٌؼ  :واًمثََّج

 .سمثب٧م وًمٞمس٧م

                                                           

 وقمـ وُمتسٕمف. اًمقادي ُمٕمٔمؿ وىمٞمؾ: إقمراب، اسمـ ىم٤مًمف إرض، ُمـ اعمٜمخٗمْم٦م اًمقهدة اًمثُّجَرة: (1)

ُل  اًمقادي: ةصُمجرَ  وىمٞمؾ: صُمجَرة. واطمدشمف إوؾم٤مط، اًمثَُّجر: إصٛمٕمل:  ىمبؾ اعمْم٤ميُؼ  قمٜمف شمٜمٗمرُج  ُم٤م أوَّ

 )م((. صمجر) اًمت٤مج قمـ اًمٜمحر. سمُثجرة اإلٟمس٤من ُمـ اعمقوع ذًمؽ وُيِمبَّف جم٤مز، وهق اًمسٕم٦م ذم شمٜمبسط أن

 احلامؾم٦م وذح ،1/14 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس )هدر(، واًمّمح٤مح ،1/132 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمرضمز (7)

 )م( )هدر(. )ٟمجر(/ صمجر(/) واًمت٤مج (،)هدر )ٟمجر(/ واًمٚمس٤من ،1/11 ًمٚمٛمرزوىمل

 إصٛمٕمل قمـ قمبٞمد أسمق رواه احلرف هذا إزهري: ىم٤مل اًمس٤مىمط. واهلدرة: ًمسبٞمٚمف. هيتدِ  مل طم٤مر: (1)

 .اهل٤مء سمْمؿ وُهَدَرة اهل٤مء، سمٗمتح

ِهْدر ُمثؾ ىمِْرَدة وىمِْرد، وأٟمِمد سمٞم٧م احلّملم سمـ سمٙمػم.  - سمٙمن اهل٤مء - وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: واطمد اهِلدرة

 .[113]ص . وومنَّ اعمٜمجر سم٤مًمٓمريؼ اعمست٘مٞمؿ يمام ؾمٞم٠ميتشمَهَزة»ص٤مطم٥م اًمٚمس٤من ؿم٤مهداً قمغم َهَدرة يمـ وأورده

 )م((. ٟمجر) اًمت٤مج قمـ اعمثٚمث٦م. سم٤مًمث٤مء ،شَُمْثَجره» قمٜمدي اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م: اًمّم٤مهم٤مّن ىم٤مل (9)

 )م(. 7/11 اجلٛمٝمرة ذم دريد اسمـ قمـ (1)
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 [ثغر]  ُٝمٚم٦مُ  اًمٓمَّريُؼ  :اًمثَّْٖمر  يٚمتحبف ـمريٍؼ  ويمؾُّ  :(1)إزهري ىم٤مل .اًمسَّ

يم٤مً  ومٞمف وجيدون وضمَٝمف يثٖمرون (2)ؾم٤مًمٙمٞمف أنَّ  وذًمؽ صُمٖمَرٌة، ومٝمق سمسٝمقًم٦مٍ  اًمٜم٤َّمُس   َذَ

ـِ  أو ضمبؾٍ  ذم ومرضم٦مٍ  يمؾُّ  :واًمثَّْٖمَرةُ  اًمثَّْٖمرُ  :همػمه وىم٤مل .حمٗمقرة  .ُمسٚمقك ـمريٍؼ  أو وادٍ  سمٓم

 وُمـ وُمس٤مًمٙمف، ـمرىمف :أي صُمْٖمَرة5 مجع ،(3)اعمسجدِ  صُمَٖمرَ  خيؽمُق  هق :وي٘م٤مل

 .ـمرائ٘مف أي 5(4)شاعمسجدِ  صُمَٖمرَ  سم٤مدروا» :احلدي٨م

 :(5)إؾمد أٟمٞم٤مب يّمػ زسمٞمد أسمق ىم٤مل .اعمٜمٗمذُ  :واعمَْثَٖمرُ 

ـــب٤مًٓ  ضمـــ٤مِج  وأؿمـــب٤مهَ  ؿِم ـــ٤مِوًٓ  اًمزِّ  َُمٖم

 

ـَ   ــ ــلْمَ  ومل َُمَٓمْٚم أسِ  ذم َيٚمَ٘م ــرَّ ــرا اًم  (6)َُمْثَٖم

  [ثؼب]  اًمٜم٤َّمُس  يثُ٘مُبف اًمٕمٔمٞمؿُ  اًمٓمَّريُؼ  (:َُمْ٘مَٕمد )يمـ اعمَْثَ٘م٥ُم  
ِ
 .أىمداُمٝمؿ سمقطء

ة ذم ـمريٌؼ  :واعمِْثَ٘م٥ُم   .وهِمَٚمظ طمرَّ

 [ثؽؿ]  ُ٦مُ  :اًمثُّْٙمَٛم٦م  :- قمٜمٝمام اهلل ريض - ًمٕمثامن ؾمٚمٛم٦م أمُّ  ىم٤مًم٧م .اعمحجَّ

ك طمٞم٨ُم  شَمَقخَّ » ام َص٤مطِمَب٤مك شَمَقظمَّ  طمتَّك وأووح٤مه سمٞمَّٜم٤مه :أي 5(7)شصَمْٙمامً  احلؼَّ  ًمَؽ  صَمَٙماَم  وم٢مَّنَّ

 َ ٦مٌ  يم٠مٟمَّف شمبلمَّ  .فم٤مهرة حمجَّ

                                                           

 )م(. 1/14 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 )م(. ؾم٤ميمٜمٞمف ط:اعمخٓمق ذم (7)

 )م( جم٤مز. وهق وُمس٤مًمٙمف، ـمرىمف اعمجد: صمٖمر خيؽمق )صمٖمر(: واًمت٤مج ،1/124 اًمبالهم٦م أؾم٤مس ذم (1)

 )م( .1/711 اًمٜمٝم٤مي٦م اٟمٔمر (9)

ـ ؿمٕمراء إؾمالُمٞمقن 29اًمبٞم٧م ذم ديقاٟمف ص (1)  ، واًمٚمس٤من واًمت٤مج )صمٖمر(. )م(1/14، واًمتٝمذي٥م 114، ووٛم

ضم٤مج:و إؾمد. وًمد وهق ؿمبؾ مجع ؿمب٤مًٓ: (1)  شُمريم٥َّم اًمتل احلديدة وهق شوُرُمح رُم٤مح»يمـ زّج، مجع اًمزِّ

 سم٤مب ُمـ - احلديدة وَُمَٓمؾ ؾمٞمػ. ضمقومف ذم ؾمقط :شُِمٜمؼَم »يمـ ُِمْٖمَقل مجع وُمٖم٤مول: اًمرُمح. أؾمٗمؾ ذم

ه٤م : - ىمتؾ هل٤م، ُمدَّ ومف إذا سمَديٜمف ُمٓمٚمف وُمٜمف وـمقَّ  .اعمٜمٗمذ واعمثٖمر: أظمرى. سمٕمد ُمرة اًمقوم٤مء سمققمد ؾمقَّ

ر مل إٟمَّف ي٘مقل: ومٛمف. ُمـ ٤مَّنـُمٙم أىمٛمـ يريد:  .احلٞمقان يمس٤مئر ؾمـ سمٕمد ؾمٜم٤ًّم ومٞمخٚمػ ُيثٖمِّ

. ىم٤مل اًم٘متٞمبل: إَّنام ًمزُم٤م 1/712، واًمٜمٝم٤مي٦م 1/194، واًمٗم٤مئؼ7/39اٟمٔمر همري٥م احلدي٨م ٓسمـ ىمتٞمب٦م  (2)

 )م( ؿمامًٓ. وٓ يٛمٞمٜم٤مً  اعمحج٦م قمـ ظمرضم٤م وٓ ئمٚمام، ومل احلؼ
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 وصَمَٙمؿُ  اًمٓمَّريؼ، وؾمط ريم٥م :صَمْٙمامً  وصَمَٙمؿَ  (.وهُمَرف هُمْروَم٦م) يمـ صُمَٙمؿٌ  :اًمثُّْٙمَٛم٦م ومجع

٤مقمر ىم٤مل .وؾمٓمف :ًمٓمَّريؼا  :(1)اًمِمَّ

ــــامَّ  ـــٞم٧ُم  ًم ـــْحَرةٍ  ظمِم ـــ٤م سمُس  إحل٤َمطَمَٝم

 

طِمــ٥ِم  اًمٜمَِّ٘مٞمــؾِ  صَمَٙمــؿَ  َأًمَزُْمُتٝمــ٤م   (2)اًمالَّ

 :احلدي٨م وُمٜمف .(3)ىمّمده :وىمٞمؾ ووحف، :وىمٞمؾ ؾَمٜمَٜمُُف، :وىمٞمؾ وؾمٓمف، :وصَمَٙمٛمف 

 .ىمّمده وهق ًمٓمَّريِؼ ا صَمَٙمؿَ  ريمب٤م أراد ،(4)ش ئمٚمامه ومٚمؿ إُمرَ  صَمَٙماَم  وقمٛمرَ  سمٙمرٍ  أسم٤م إنَّ »

 :إصمَٙمؿُ  :(5)شإًمٗم٤مظ ضمقاهر» وذم .سمف أىم٤مم :وسم٤معمٙم٤من .ًمزُمف :اًمٓمَّريَؼ  وصَمِٙمؿَ 

 .يم٤مٕيمَثؿ اًمقاؾمعُ 

 [ثؽـ]  ُ٦مُ  :اًمثُّْٙمٜم٦َم ـُ  .اعمحجَّ تف، ؾَمٜمَٜمُف :اًمٓمَّريِؼ  وصُمْٙم  قمـ ظمؾِّ  :(6)ي٘م٤مل وحمجَّ

ـِ   .ؾُمْجِحف :أي اًمٓمَّريؼ5 صُمْٙم

 [ثـل] (7)ٟمب٤مهضم٤م :اًمٓمَّريِؼ  صمِٜمَْٞم٤م. 

                                                           

 )م( سمسحرة. رأي٧م عم٤م ويروى: )ٟم٘مؾ(، / (صمٙمؿ)بٞم٧م سمال ٟمسب٦م ذم اًمٚمس٤من واًمت٤مج اًم (1)

حرة: ظمٗم٧م. ظمِمٞم٧م: (7) َحر، اًمسُّ  وؾمحرة. سمسحرة ًم٘مٞمتف ي٘م٤مل: اًمّمبح، ىمبٞمؾ اًمٚمٞمؾ آظمر وهق اًمسَّ

 اًمالطم٥م اًمٓمريؼ واًمٜم٘مٞمؾ: وؾمٓمف. اًمٓمريؼ: وصَمَٙمؿ شمؼمح. ومال أهٚمٝم٤م قمغم وىمقومٝم٤م اًمداسم٦م: وإحل٤مح

 .)م( 123. أىمقل: اٟمٔمر صؾمٞم٠ميت يمام اعمٜم٘م٤مد اًمقاؾمع

 اًمّمح٤مح وأيْم٤مً  اًمت٤مج)صمٙمؿ(، ذم إىمقال هذه اٟمٔمر ُمٕمٔمٛمف. اًمٓمريؼ: صمٙمؿ :1/12 صمٕمٚم٥م جم٤مًمس ذم (1)

 .1/322 واعمحٙمؿ ،1/111 اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،1/1331

 ىمتٞمب٦م ٓسمـ احلدي٨م همري٥م اٟمٔمر اًمس٤مسمؼ. - قمٜمٝمام اهلل ريض - ًمٕمثامن ؾمٚمٛم٦م أم طمدي٨م ُمـ ضمزء هق (9)

 )م( .1/111 ،1/713 ٜمٝم٤مي٦مواًم ،194 ،1/117 واًمٗم٤مئؼ ،7/24

 )م( .11 ص إًمٗم٤مظ ضمقاهر (1)

 )م( صمٙمـ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/7233 واًمّمح٤مح ،1/139 اًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس اٟمٔمر (1)

 )م( ُمٜمٕمٓمٗمف اًمٓمريؼ: صمٜمل اعمحٞمط: وذم .199ص إًمٗم٤مظ يمت٤مب (2)
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 ـمريُؼ  :وىمٞمؾ اًمٕم٘مب٦م، هل :وىمٞمؾ يم٤مًمٜمَّ٘م٥م، اجلبؾ ذم اًمٓمَّري٘م٦مُ  (:هَمٜمٞم٦َّم)يمـ اًمثَّٜمٞم٦ِّمُ 

عُ  :ىمقهلؿ وُمٜمف .اًمثَّٜم٤مي٤م :واجلٛمع اًمٕم٘مب٦ِم،  وذم .إُمقر عمٕم٤مزم ؾم٤مُمٞم٤مً  يم٤من إذا اًمثَّٜم٤مي٤م، ـمالَّ

٤مج ظمٓمب٦م احلجَّ
(1): 

ـــ٤م ـُ  أٟم ـــ ـــال اسم عُ  ضَم ـــالَّ ـــ٤م وـَم  اًمثَّٜم٤مي

 

ـــك  ـــعِ  ُمت ـــ٦مَ اًمٕمام َأَو ـــقّن ُم  (2)شمٕمروُم

 ُم٤م اجلبؾ ُِمـ اًمثَّٜمٞم٦َّمُ  :(3)وىمٞمؾ .ومٞمف اًمٕم٤مزم اًمٓمَّريؼ أو ٟمٗمسف اجلبُؾ  :اًمثَّٜمٞم٦َّمُ  :وىمٞمؾ 

ػم يثٜمل ومٙم٠مٟمَّف وطمدور، ُصٕمقد إمم وؾمٚمقيمف ىمٓمٕمف ذم حيت٤مج ٞم٧م اسمـ وىم٤مل .اًمسَّ ٙمِّ اًمسِّ
(4): 

  ذم اعمسٞمؾ أقمغم :اًمثَّٜمٞم٦َّمُ  :همػمه وىم٤مل .اجلبؾ ذم اًمٓمَّريُؼ  :واًمُٕمرىُمقُب  واًمثَّٜمٞم٦َّمُ  اًمٜمَّ٘م٥ُم 

 .اجلبؾ رأس

                                                           

 اًمٙمت٤مب أيْم٤مً  واٟمٔمر خترجيف. وومٞمف ،12ص إصٛمٕمٞم٤مت ذم اًمري٤مطمل وصمٞمؾ سمـ ًمسحٞمؿ اًمبٞم٧م (1)

 )م( .1/121 صمٕمٚم٥م وجم٤مًمس ،1/722

 واسمـ ضمال. اسمـ هق ُمٙم٤مٟمف: خيٗمك ٓ اًمنمف قمغم يم٤من إذا ًمٚمرضمؾ وي٘م٤مل اًمقاوح، إُمر ضمال: اسمـ (7)

ل اًمٚمٞمثل: ضمال  .أُمره ًمقوقح سمذًمؽ ؾُمٛمِّ

 عمٕم٤مزم اًمس٤مُمل اًمثٜم٤مي٤م: وـمالع يٕمرومٜمل. أطمد ويمؾ خيٗمك، ٓ اًمذي اًمٔم٤مهر أٟم٤م هٜم٤م: واعمراد

دوا إذا ويم٤مٟمقا واعمٖمٗمر. اًمبٞمْم٦م قمـ هب٤م يُمٜمِّل ورسمام اًمرأس، ًمب٤مس ُمـ امُم٦م:اًمٕم إُمقر.  رضمالً  ؾمقَّ

ٛمقه ؿ وي٘م٤مل: محراء. قمامُم٦م قمٛمَّ د5 إذا اًمرضمؾ قُمٛمِّ  اًمٕمجؿ: ذم ىمٞمؾ ومٙمام اًمٕمرب، شمٞمج٤من اًمٕمامئؿ ٕن ؾُمقِّ

ج َؿ(. اًمٕمرب: ذم ىمٞمؾ اًمت٤مج، ُمـ شمقِّ  .اًمسٚمؿ ذم وعوشمق احلرب ذم شمٚمبس اًمٕمامُم٦م صمٕمٚم٥م: وىم٤مل )قُمٛمِّ

 أراد أٟمَّف وهق آظمر، وضمٝم٤مً  اًمبٞم٧م هذا وحيتٛمؾ شمٕمرومقّن. احلرب ذم أوٕمٝم٤م ُمتك هٜم٤م: واعمراد

 اًمبٞم٧م وهذا] .شضمال» يٜمقن مل وًمذًمؽ ويمِمٗمٝم٤م، إُمقر ضمال ًمف ي٘م٤مل اًمذي اسمـ ىم٤مل: يم٠مٟمف احلٙم٤مي٦م،

 ُم٤م أىمقل: ًمٙمقوم٦م[.ا ذم ظمٓمبتف ذم احلج٤مج سمف اؾمتِمٝمد ه(12) ؾمٜم٦م اعمتقرم اًمري٤مطمل وصمٞمؾ سمـ ًمُسحٞمؿ

 .(اعمٓمبقع.)م ذم ًمٞمس ُمٕم٘مقوملم سملم

 )م( )صمٜمل(. اًمت٤مج ذم يمام اًمراهم٥م قمـ (1)

 )م( .191 إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (9)
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 [ثقب]  (1)وأٟمِمد .اعم٤مء إمم اًمٓمَّريُؼ  :اعمََث٤مُب: 

 َيٜمَحـــــِدرْ  ومل اًمَٗمـــــالةِ  سمِـــــَرأسِ 

 

 (2)ؾُمــــــَقى سمَِٛمثــــــ٤مٍب  وًمٙمٜمَّٝمــــــ٤م 

  
 
 
 
 

 


                                                           

 اجلٞمؿ ذم ؾمٕمٞمد سمـ وًمٚمٛمرار ،17/91 واعمخّمص ،1/1121 اجلٛمٝمرة ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (1)

 )م( ؾمقاء. سمٛمٜم٤مٍب  وومٞمف: ،11/733

 ُمع ويمنه٤م اًمسلم سمْمؿ - ؾمقى وُمٙم٤من وم٤مٟمحدر. وأٟمزًمف طمٓمَّف ؾ:أؾمٗم إمم أقمغم ُمـ اًمٌمء طمدر (7)

 اًمٗمري٘ملم. سملم وُمتقؾمط وٟمّمػ قمدل : - ومٞمٝمام اًم٘مٍم
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 الجـيْم  رف  ـحَ
 

 [جبب]  ُ٦مُ  :اعمَجب٦َّم ةُ  اعمحجَّ  اعمجب٦ََّم، ومالنٌ  َريم٥َِم  :(1)وي٘م٤مل .اًمٓمَّريؼ وضم٤مدَّ

ة وهل  .اجل٤مدَّ

 [جحػ] (2)خي٤مًمٓمف ومل ُمٜمف دٟم٤م :أي سم٤مًمٓمَّريِؼ5 َأضمَحَػ  :وي٘م٤مل
. 

 [جدد]  ُة  اًمٓمَّريُؼ  هل :وىمٞمؾ وؾمٓمف، :وىمٞمؾ اًمٓمَّريِؼ، ُمٕمٔمؿُ  :اجل٤مدَّ

 .ُمٜمف َوَوَح  وُم٤م َُمسٚمٙمف :وىمٞمؾ قمٚمٞمف، اعمرور ُِمـ سُمدَّ  وٓ اًمٓمُّرَق  جيٛمعُ  اًمذي إقمٔمؿُ 

، :مجٕمٝم٤م ال سمتِمديد ضَمَقادُّ  .اًمدَّ

ٞم٧م ٦مُ  وؾُمٛمِّ ًة5 اعمسٚمقيم٦مُ  اعمحجَّ ٤م ضم٤مدَّ ةٍ  ذات َّٕنَّ  ـمرىم٤مهُت٤م وهل وضُمُدوٍد، ضُمدَّ

يُمٝم٤م ال، سمتخٗمٞمػ ضَمَقاُد، مجٕمٝم٤م ذم وىمٞمؾ .إرض ذم اعمخٓمَّٓم٦مُ  وَذَ  ،(3)ظمٓم٠م وهق اًمدَّ

                                                           

 اًمّم٤مطم٥م وىم٤مل )ضمب٥م(. واًمٚمس٤من ،17/97 واعمخّمص ،12/111 اًمتٝمذي٥م ذم يمام زيد أب قمـ (1)

 ؾ.)م(اًمٕمٛم قمغم وُُمُرٟمف اًمٌمء، اؾمتجب٤مب ُمـ ُم٠مظمقذاً  يٙمقن أن جيقز اعمحٞمط: ذم قمب٤مد سمـ

 واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/41 اعمحٙمؿ ذم اًم٘مقل اٟمٔمر اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم أضمحػ... ىمقًمف: ُمـ (7)

 )م( )ضمحػ(.

 ُمـ وم٤مؿمت٘م٤مىمف اعمخّٗمػ أُم٤م وشمثّ٘مؾ، ختّٗمػ اجل٤مّدة يمت٤مسمف: ذم اًمٚمٞم٨م ىم٤مل» :12/913اًمتٝمذي٥م ذم ضم٤مء (1)

 اًمٚمٞم٨م همٚمط وىمد ىمٚم٧م: اًمقاوح. َدداجلَ  اًمٓمريؼ ُمـ خَمَرضُمف واعمِمّدد: ومٕمٚمف، قمغم أظمرضمف إذا اجلقاد

 يٙمقن أن جيقز وٓ أضم٤مزه، اًمٚمٖم٦م أئٛم٦م ُمـ أطمداً  قمٚمٛم٧م ومام اجل٤مّدة ذم اًمتخٗمٞمػ أُم٤م ُمٕم٤ًم5 وضمٝملم ُمـ

 إٟمام صحٞمح5 ومٖمػم اجلدد إرض ُمـ ومٝمق ؿمّدد إذا إٟمف ىمقًمف وأُم٤م اًمسخّل. سمٛمٕمٜمك اجلقاد ُمـ ومٕمٚم٦مً 

 ذم اعمخٓمٓم٦م وذيمٝم٤م ـمرىم٤مهت٤م وهل وضمدود ضُمّدةٍ  ذات َّٕن٤م ضم٤مّدة اعمسٚمقيم٦م اعمحج٦م ؾُمّٛمٞم٧م

 .()مه. اشإرض
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إصٛمٕملُّ  ىم٤مل وًمذًمؽ
اقمل ىمقل ذم (1) اًمرَّ

(2): 

ـْٝم٥ُم  وَم٠َمْصَبَح٧ِم   سَمـَدا وىمـد اًمِٕمَتـ٤مُق  اًمّمُّ

 

َـّ   ـــ ـــ٤مرُ  هل ـــَقادُ  اعمٜمَ ـــَقاِئُح  واجلَ  (3)اًمٚمَّ

اقمل أظمٓم٠م   .ضُمَدد هب٤م اًمتل اًمٓمُُّرق ُِمـ اجل٤َّمدَّة مجع وهل ،ش اجلََقادَ » ظمٗمَّػ طملم اًمرَّ

ة  .(4)اعم٤مء إمم اًمٓمَّريُؼ  :واجل٤مدَّ

مه٤م أوـم١ممه٤م :أي اًمٓمَّري٘ملم5 َأضَمدُّ  هذا:وي٘م٤مل  .قُمَدَواء وأىمٚمُّٝمام اؾمتقاءً  وأؿمدُّ

ةُ  ؿِّ سم٤م - واجلُدَّ ، يمؾِّ  ُِمـ اًمٓمَّري٘م٦مُ  :- ًمْمَّ
ٍ
  ذم واًمٓمَّري٘م٦مُ  جم٤مز، وهق رء

ِ
امء  اًمسَّ

 .ضُمَدد :مجٕمٝم٤م واجلبؾ،

اء وىم٤مل اًمٗمرَّ
 وؾمقدٌ  سمٞمٌض  ظِمَٓمطٌ  اجلب٤مل ذم شمٙمقن واًمٓمُّرُق  اخِلَٓمُط، :اجلَُددُ  :(5)

ة واطمده٤م يم٤مًمٓمُُّرق، ومحٌر،  .ضُمدَّ

ةً  ومالنٌ  وَريم٥َِم   .رآه ٤مً ورأي ـمري٘م٦مً  :أي إُمر5 ُِمـ ضُمدَّ

ضمُؾ  وأضَمدَّ  .اعمستقي٦م إرُض  :واجلََددُ  ضَمَددًا، ص٤مر إذا اًمٓمَّريُؼ  َأضَمدَّ  :وي٘م٤مل  :اًمرَّ

ـَ  اجلََددَ  ؾمٚمؽ َُمـ :اعمََثُؾ  ذًمؽ وُِمـ ؾمٚمٙمٝم٤م،  ـمريَؼ  ؾَمَٚمَؽ  َُمـ يريد 5(6)اًمٕمث٤مرَ  أُِم

 .سم٤مجلََدد قمٜمف ومٙمٜمَّك اإلمج٤مِع،

                                                           

 )م( .12/913 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 )م( )ضمدد(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،12/913 واًمتٝمذي٥م ،11 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (7)

ٝمب٦م: أن يٕمٚمق اًمِمٕمر محرة وأصقًمف ؾمقد، وىمٞمؾ: أن حيٛمرَّ يمٚمف، وىمٞمؾ: إصٝم٥م ُمـ اإلسمؾ: اًمذي  (1) اًمّمُّ

وزٟم٤ًم وُمٕمٜمًك، واًمٕمتٞمؼ: اخلٞم٤مر ُمـ يمؾِّ رء  شيمريؿ»بٞم٤مض. اًمٕمت٤مق: مجع قمتٞمؼ يمـًمٞمس سمِمديد اًم

 واجلٛمٞمؾ. واعمٜم٤مر: حمّج٦م اًمٓمريؼ وإقمالم. اًمٚمقائح: مجع ٓئح٦م، ُمـ ٓح إذا سم٤من وووح وسمرز وفمٝمر.

 )م( )ضمدد(. طمٜمٞمٗم٦م. أب قمـ اًمت٤مج ذيمره٤م (9)

 )م( .7/114 ًمف اًم٘مرآن ُمٕم٤مّن اٟمٔمر (1)

 )م( )ضمدد(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/121 إُمث٤مل وجمٛمع ،7/711 إُمث٤مل ةمجٝمر اٟمٔمر (1)



 - 17 - 

 .اجلََدد إمم ص٤مروا إذا :اًم٘مقمُ  وأضَمدَّ 

 [جرر] ةُ ا  .اعم٤مء إمم اًمٓمَّريُؼ  :جل٤مرَّ

 [جرج]  ُ٦مُ  :اجلََرضَم٦م ةُ  اعمحجَّ ةَ  ومالنٌ  َريم٥َِم  :(1)ي٘م٤مل اًمٓمَّريؼ، وضم٤مدَّ  اجل٤مدَّ

٦َم، واجلََرضَم٦مَ   .ضَمَرج :واجلٛمع :اًمٓمَّريؼ وؾمط يمٚمُّف واعمحجَّ

ضمُؾ  وضَمِرَج   أنَّ  (2)سمٕمْمٝمؿ وزقمؿ .ضَمِرضَم٦م وأرض اجلََرضَم٦م، ذم ُمِمك إذا :اًمرَّ

 .شظَمَرضَم٦م» قمـ ٗم٦مُمّمحَّ  شضَمَرضَم٦م»

 [جرن] ارس اًمٓمَّريؼ :اجل٤مِرن  .(3)اًمدَّ

 [جرهد]  َّ٤مقمر ىم٤مل .واُمتدَّ  اؾمتٛمرَّ  :اًمٓمَّريؼ اضِْمَرَهد  :(4)اًمِمَّ

ـــغم ـــُحقكِ  قم ـــ٥ِم  َو ـــدِّ  اًمٜمَّ٘م  (5)جُمَْرِه

                                                            

 )م( 12وؾمٞم٠ميت ص  .17/97 واعمخّمص ،12/939 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 زيد أسمق وذيمره٤م اًمري٤مر، وواوم٘مف اًمٓمريؼ، سمٛمٕمٜمك - سم٤مخل٤مء - شظمرضم٦م» اًمٙمٚمٛم٦م إصٛمٕمل ذيمر (7)

 ظمرضم٦م» ومـ ًمٖمت٤من، أَّنام إمم ومذه٥م زهريإ أُم٤م اًمِمٞمب٤مّن، قمٛمرو أسمق وواوم٘مف - سم٤مجلٞمؿ -ش ضمرج»

 ،1/912 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس ،931 - 12/939 اٟمٔمر:اًمتٝمذي٥م اًمٓمريؼ. ُمٕمٜمك ذمش وضمرضم٦م

 )م( واًمت٤مج)ضمرج(. واًمٚمس٤من ،91 - 17/97 واعمخّمص

 ،1/7241 اًمّمح٤مح اٟمٔمر: وٓن. اٟمسحؼ اًمثقب: ضمرن قمـ ُم٠مظمقذ وًمٕمٚمف اجلراح، أب قمـ يمذا (1)

 م()ضمرن(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من

 اًمديقان: ورواي٦م ؾمّٞم٤مر، سمـ ٟمٍم يٛمدح 94ص ديقاٟمف ذم ًمرؤسم٦م اًمبٞم٧م (9)

ـــَٛمِٕمدِّ  ـــ٥ِم ُُمّم ـــحقِك اًمٜم٘م ـــغم و  قم

ــــدِّ   ـــؾِّ ُص ـِ يم ــــ ـــَد َرقْم ـــِدُل قمٜم  ُيٕم

ـــــرَ   ـــــَؼ جُمـ  دِّ هقمـــــ طمــــ٤مَٟمتك أسمَٚم

 )ضمرهد، واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/19واعمحٙمؿ ،9/41 واًمتٝمذي٥م ،1/13 اًمٕملم ذم وهق 

 )م( وحؽ(. صٛمٕمد،

 صٛمقد اًمٜم٘م٥م. قمغم وروي:  ممتد. جمرهد: 114ص  وؾمٞم٠ميت اجلبؾ، ذم اًمٓمريؼ واًمٜم٘م٥م: واًمبلم. اًمقاؾمع ْمحقك:اًم (1)
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 .اعمست٘مٞمؿ :اعمُجَرِهدُّ  :(1)ىمداُم٦م وىم٤مل .اًم٘مّمد ىمّمدوا :اًم٘مقمُ  واضْمَرَهدَّ 

 [جرس]  ُاًم٘مٚمٞمؾ ومجٕمف قمٚمٞمف، ُيٕمؼَمُ  ُم٤م - :يمنه٤مو اجلٞمؿ سمٗمتح - اجلْن: 

 :(2)ىم٤مل َأضْمُن،

ـــ٤مً  إنَّ  ـــراخِ  ومِراظم ـــرِ  يمٗم  إويم

 

 رِ ـإضَْمُســ وراءَ  سمٖمــدادَ  سمــ٠مرضِ  

ٗمـ قمغم وُيٓمٚمؼ .ضُمُسقر :اًمٙمثػم ومجٕمف   أوشم٤مدٍ  إمم وشُمرسمط سمبٕمض سمٕمُْمٝم٤م ُيِمدُّ  اًمسُّ

طِّ  ذم  .إَّن٤مر قمغم شمٙمقن اًمِمَّ

 قمغم ُيبٜمك ُم٤م اًم٘مٜمٓمرةُ  :وم٘م٤مل (3)اعمّمب٤مح ص٤مطم٥م سمٞمٜمٝمام قومرَّ  وىمد .اًم٘مٜمٓمرةُ  :واجِلْنُ 

5 واجلن قمٚمٞمف، ًمٚمٕمبقر اعم٤مء  .سمٜم٤مء وهمػمَ  سمٜم٤مءً  يٙمقن ٕٟمَّف أقمؿُّ

 .قمٚمٞمف ُيٕمؼَم  اعم٤مء قمغم سم٤محلج٤مرة أو سم٤مٔضمرِّ  ُيبٜمك أزج هق :(4)إزهري وىم٤مل

ٞم٧م اسمـ وىم٤مل ٙمِّ اًمسِّ
 .اًمٓمَّريؼ جم٤مزةُ  :ًمٚمِجن ي٘م٤مل :(5)

 [جؾقخ]  ِوضَمَٚمَخ  .اًمقاؾمع واًمقادي وَوَوَح، اًمٓمَّريؼ ُِمـ سَم٤منَ  ُم٤م :ْٚمَقاخاجل 

ٞمُؾ   .ُمأله :اًمقادَي  اًمسَّ

 [جـب]  وذم .ٟم٤مطمٞمتف :- اًمٜمُّقن سمتحريؽ - وضَمٜمََبُتف وضَمٜمَْبُتف اًمٓمَّريؼ ضم٤مٟم٥ُم 

يػ احلدي٨م  :آظمر طمدي٨م وذم .(6)ش ...ُمٗمتَّح٦مٌ  أسمقاٌب  اًمٓمَّريِؼ  ضَمٜمََبَتل وقمغم» :اًمنمَّ

                                                           

 )م( .11ص إًمٗم٤مظ ضمقاهر (1)

 )م( ويمر(. / ضمن) واًمت٤مج (ضمن) واًمٚمس٤من ،2/719 اعمحٙمؿ ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (7)

 )م( .1/717 اعمٜمػم اعمّمب٤مح اٟمٔمر (1)

 )م( .4/921 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (9)

 )م( .199 إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (1)

ُمث٤مل، سم٤مب: ُم٤م ضم٤مء ذم َُمثَؾ اهلل ًمٕمب٤مده ) (1) (، واإلُم٤مم أمحد ذم ُمسٜمده 7314طمدي٨م أظمرضمف اًمؽمُمذي ذم ٕا

 .(1371) اإليامن  ، واًمبٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥مشقمغم يمٜمٗمل اًمٍماط ؾمقران»سمٚمٗمظ:  (12111، 12119)
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اطِ  َتلضَمٜمَبَ  وقمغم»  .ضم٤مٟمبٞمف قمغم :أي 5(1)شداعٍ  اًمٍمِّ

 .إوٞم٤مف ـمروق خم٤موم٦مَ  اًمٓمَّريؼ ىم٤مرقم٦مَ  يتجٜم٥َُّم  :ضَمٜم٥ٌِم  ورضمٌؾ 

ضم٤مج وىم٤مل  ذم :ُمٕمٜم٤مه [11:اًمزُمر] ژ يئ ىئ مئ حئ جئ ژ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم (2)اًمزَّ

 .إًمٞمف دقم٤مّن اًمذي اهلل ـمريُؼ  هق اًمذي اًمٓمَّريؼ

 [جـح]  ّبلِّ  ُهبػمة سمـ إظمرض ىم٤مل .ضم٤مٟمبف :اًمٓمَّريِؼ  ضِمٜمُْح  :(3) اًمْمَّ

ىمٛمتـــلمِ  يــقمَ  أٟمــ٤م ومٛمـــ٤م  سمِٜم٤َميمــؾٍ  اًمرَّ

 

ــــٞمُػ  وٓ  دشُمــــف إنْ  اًمسَّ  سمَِٙمٚمٞمــــؾِ  ضَمرَّ

ــ٤م  ــ٧ُم  وُم ٤مـم٤مً  يمٜم ــٖمَّ َـّ  َو ــ ــ٤مئراً  وًمٙم  صم

 

ـــ٤مَخ   ــٞمالً  أٟم ــد ىمٚم ــٜمِْح  قمٜم ـــؾِ  ضِم  (4)ؾَمبٞم

 ُم٤مدة ذم ورواه ،(ضمٜمح) ُم٤مدة ذم اًمث٤َّمّن اًمبٞم٧م اًمٚمس٤من ص٤مطم٥م روى هٙمذا 

 :هٙمذا (5)(وٗمط)

                                                           

 ومٞمٝمام ؾمقران، اًمٍماط ضمٜمبتل وقمغم ست٘مٞماًم،ُم ساـم٤مً  ُمثالً  اهلل رضب» أوًمف: ـمقيؾ، واحلدي٨م

 )م( .ش ي٘مقل:.... داعٍ  اًمٍماط سم٤مب وقمغم ُمرظم٤مة، ؾمتقرٌ  إسمقاب وقمغم ُمٗمتَّح٦م، أسمقاب

 )م( .1/121 اًمٜمٝم٤مي٦م اٟمٔمر (1)

 )م( .9/114 وإقمراسمف اًم٘مرآن ُمٕم٤مّن اٟمٔمر (7)

ـّ  وومٞمف: 7/111 اًمٙمت٤مب ؿمقاهد ُمـ اًمث٤مّن اًمبٞم٧م (1)  ،1/112اًمّمح٤مح ذم واًمبٞمت٤من ـم٤مًمب٤ًم، وًمٙم

 )ضمٜمح(.)م( واًمت٤مج واًمٚمس٤من

 ٟم٤ميمؾ: سم٤مًمّماّمن. ورووت٤من اعمديٜم٦م، ىمرب ُمقوع واًمرىمٛمت٤من: واًمٜمب٤مج، اًمبٍمة سملم ىمريت٤من اًمرىمٛمت٤من: (9)

٤مط ومٞمف. ظمػم ٓ ي٘مٓمع، مل يمٚمٞمؾ: ضمب٤من. ٗمَّ  إمم ُمقوع ُمـ اإلسمؾ يٙمري اًمذي : - واًمٗم٤مء سم٤مًمْم٤مد - اًمْمَّ

 وأٟم٤مخ فمٝمر. جمثٛمف: ُمـ اًم٘مٓم٤م وصم٤مر ه٤مج، اًمرضمؾ: وصم٤مر وهمػمه. اًمٓمٕم٤مم حيٛمؾ اًمت٤مضمر وىمٞمؾ ُمقوع،

 اًمٓمريؼ. واًمسبٞمؾ: أسمريمف. اًمبٕمػم:

 رُمك أي: سمسالطمف5 وٗمط اًمذي اًم٘مقم.واًمْمٗم٤مط: ُمع يٜمبٕم٨م ٓ اًمرأي، اًمْمٕمٞمػ اًمرضمؾ اًمْمٖمٞمط: (1)

 )م( سمف.
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٤مـم٤مً  يمٜمــ٧ُم  ومــام َـّ  َوــٗمَّ  رايمبــ٤مً  وًمٙمــ

 

 ؾَمبٞمـــؾِ  فمٝمــرِ  ومــقَق  ىمٚمــٞمالً  أٟمـــ٤مَخ  

  [جـص]  هبؿ و٤مق إذا :سم٤مًمٜم٤مس اًمٓمَّريُؼ  ضَمٜمََّص. 

 [جـػ]  َب  وَمِرَح )يمـ - ـمري٘مف قمـ ضَمٜمـَػ  قمَدل :وضُمٜمقوم٤مً  ضَمٜمَٗم٤مً  - (ورَضَ

 .مت٤ميؾ :ـمري٘مف قمـ ودم٤مٟمَػ  قمٜمف،

 [جفد]  َوووح وفمٝمر سمرز :احلؼُّ  ًمؽ وأضمٝمدَ  اًمٓمَّريُؼ، ًمؽ َأضْمَٝمد. 

 [جفا]  اًمٓمَّريُؼ  ًمؽ وأضْمَٝمك .أٟم٤م وأضَمْٝمُتٝم٤م َوَوَح٧م، :اًمٓمُّرُق  أضْمَٝم٧ِم 

 .ووح إذا :وإُمرُ 

 [جقح]  ٦مِ  قمـ قَمَدَل  إذا :جيقُح  ضَم٤مَح  .همػمه٤م إمم اعمحجَّ

 [جقر]  ُقمـ وضم٤مر .ضم٤مر وم٘مد ُم٤مَل  ُم٤م ويمؾُّ  اًم٘مّمد، قمـ اعمٞمُؾ  :اجلَْقر 

 5(1)شـمري٘مٜم٤م قمـ ضَمْقرٌ  وهق» .سم٤معمّمدر ُوِصَػ  ر،ضم٤مئ :ضَمْقرٌ  وـمريٌؼ  .قمَدَل  :اًمٓمَّريؼ

شمف قمغم ًمٞمس قمٜمف ُم٤مئؾ :أي  .ضم٤مدَّ

 [جري]  أيـ يدري ٓ اعمٗم٤مزة قمرض ذم ي٠مظمذُ  اًمذي :اعمستجػمُ  واًمٓمَّريُؼ 

 :(2)وأٟمِمد .ُمٜمٗمذه

ـــ٤مطِمل ـــدِ  َو ـــَتِجػِمهِ  إظَم٤مِدي  (3)وُُمس

 .ُمستحػم ذم وؾمٞم٠ميت 

                                                           

 أهؾ قمرق ذات سم٤مب: احل٩م، ذم صحٞمحف ذم اًمبخ٤مري أظمرضمف احل٩م، ُمٞم٘م٤مت طمدي٨م ُمـ ضمزء هق (1)

 ذم ومّمؾ احل٩م، ُمٜم٤مؾمؽ سم٤مب ذم (17911) اًمٕمامل ويمٜمز ،1/111 اًمٜمٝم٤مي٦م وذم (،1111) اًمٕمراق

 )م( اعمٙم٤مّن. اعمٞم٘م٤مت

 واًمتٝمذي٥م ،1/733 اًمٕملم ذم شُمستحػمه» وسمٚمٗمظ سمٚمٗمٔمف، 17/91 اعمخّمص ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (7)

 )م( 11وؾمٞم٠ميت ص طمػم(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/913 واعمحٙمؿ ،1/711

 .اًمٓمريؼ ذك أظمدود: مجع وإظم٤مديد: فم٤مهر. سم٤مرز :و٤مطمل (1)
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 [جقز]  ُذًمؽ ومالنٌ  وضَمَٕمَؾ  .اجلن :ًمٜمَّٝمرِ ا وجَم٤مَزةُ  .وؾمٓمف :اًمٓمَّريِؼ  ضَمْقز 

 .وُمسٚمٙم٤مً  ـمري٘م٤مً  :أي طم٤مضمتف5 إمم جم٤مزاً  إُمرَ 

ــ٤مزُ  ــ٤مَزةُ  واعمََج ــُؼ  :واعمَج ــع إذا اًمٓمَّري ـــ ىُمٓم ــدِ  ُِم ــف أطم ــر، إمم ضم٤مٟمبٞم  وذم أظم

 .اًمٓمَّريؼ جم٤مزةُ  :ًمٚمِجْنِ  وي٘م٤مل ضم٤مٟمبٞمف، أطمد ُمـ قَمْرو٤مً  ىمٓمٕم٧َم  إذا :(1)شاًمتَّٝمذي٥م»

ْبَخ٦م، ذم ُؼ اًمٓمَّري :واعمََج٤مَزةُ   .جَم٤َمز واجلٛمع اًمسَّ

 وضم٤موزه سمف وضم٤مز .وجَم٤َمزاً  وضَمَقازاً  ،(ىُمُٕمقد)يمـ وضُم١ُموزاً  ضَمْقزاً  اًمٓمَّريَؼ  وضم٤مز

 .ومٞمف وؾم٤مر ؾمٚمٙمف :- سم٤مًمٙمن - ضِمقازاً 

َٗمف :وأضم٤مزه  .يمـ٠مضم٤مزه ظمٚمََّٗمف :اًمٓمَّريَؼ  هبؿ ودَم٤موزَ  .وأٟمٗمذه وىمٓمٕمف ظمٚمَّ

٤مًمُؽ  :واعمُجت٤مزُ   .وجُمٞمزه ريَؼ اًمٓمَّ  وجُمت٤مُب  اًمسَّ

 

 

 



                                                           

 )م( ىمٚمؿ. ؾمبؼ وًمٕمٚمف ،17/97 اعمخّمص ذم قمٚمٞمف ووىمٗم٧م اًمتٝمذي٥م، ذم قمٚمٞمف أىمػ مل (1)
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 ء احَ ل ا   رف  ـحَ
 

 [حبؽ]  ُُمؾ ذم اًمٓمَّري٘م٦مُ  :احلَبِٞمٙم٦م  :واحلُُبؽ .طُمُبؽ واجلٛمع وٟمحقه، اًمرَّ

 :(1)رؤسم٦م ىم٤مل اجلبؾ، ـمرائُؼ 

َديُمؿ  ُُمٜمَْســِٛمؽ َٟمجــؿٍ  سمٞمــ٧ِم  ذم َصــٕمَّ

ــْقدَ  اعمٕمــ٤مزم إمم  ـٍ   ـَم ــ ــؽ ذي َرقْم  (2)طُمُب

  وطُمُبُؽ  
ِ
  وطُمُبُؽ  ـمرائ٘مف، :اعم٤مء

ِ
امء  ٻ ٱ ژ :اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وذم ـمرائ٘مٝم٤م، :اًمسَّ

 اًمٓمَّرائؼ ذات :ي٘مقًمقن (3)اًمٚمُّٖم٦م وأهؾ اًمٜمُّجقم، ـمرائؼ سمٛمٕمٜمك [2 :اًمذاري٤مت] ژٻ

ة سمـ قمٛمرو طمدي٨م وذم .احلسٜم٦م  :(4)ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبلَّ  يٛمدح ُُمرَّ

٤مسِ  ظمػمَ  ٕصبح٧َم   وَواًمـدا َٟمْٗمسـ٤مً  اًمٜمَـّ

 

٤مسِ  َُمٚمِٞمـِؽ  رؾمقَل    احلَب٤مئـِؽ  ومـقَق  اًمٜمَـّ

ٛمقات5 هب٤م يٕمٜمك طَمبِٞمَٙم٦م، :واطمده٤م اًمٓمُّرُق، :احلَب٤مئُؽ    .اًمٜمُّجقم ـمرق ومٞمٝم٤م ٕنَّ  اًمسَّ

 [حبؾ]  ُمُؾ  :احلَْبُؾ خؿ :وىمٞمؾ اعمستٓمٞمؾ، اًمرَّ  ذم احِلب٤مل :وىمٞمؾ ُمٜمف، اًمْمَّ

                                                           

 )م( )طمبؽ(. واًمت٤مج ،113ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

ديمؿ: (7)  مجع واعمٕم٤مزم: ُمٜمسٛمؽ. سمٛمٕمٜمك ُُمْسَتِٛمؽ، جمد سمٞم٧م ذم وروي: ُمرشمٗمع. ُُمٜمَسِٛمؽ: رىم٤َّميمؿ. صٕمَّ

 ُمـ اًمٕمٔمٞمؿ إٟمػ واًمرقمـ: واهلْمب٦م. اجلبؾ اًمٓمقد: َُمْٕمُٚمَقة. واطمدهت٤م: وىمٞمؾ: اًمنمف، يمس٥م َُمْٕمالة:

ُم٤مً  شمراه اجلبؾ  .ُمت٘مدِّ

 واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/93 واعمحٙمؿ ،9/123 واًمتٝمذي٥م ،1/17 ًمٚمزضم٤مج اًم٘مرآن ُمٕم٤مّن اٟمٔمر (1)

 )م( )طمبؽ(.

 ظمػم ٕصح٥َم  وروايتف: ،13/11 إرب ٦موَّن٤مي )طمبؽ(، واًمٚمس٤من ،1/117اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًمبٞم٧م (9)

 )م( )طمبؽ(. واًمت٤مج اًمٜم٤مس،
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ُمؾ ُمؾ همػم ذم يم٤مجلب٤مل اًمرَّ اًمرَّ
 :أي 5(2)شيديف سملم اعمَُِم٤مةِ  طَمْبَؾ  وضَمَٕمَؾ » :احلدي٨م وذم .(1)

ُمؾ ذم يسٚمٙمقٟمف اًمذي ـمري٘مٝمؿ ٝمؿ أراد :وىمٞمؾ .اًمرَّ  شمِمبٞمٝم٤مً  ُمِمٞمٝمؿ ذم وجُمَْتٛمٕمٝمؿ َصٗمَّ

ُمؾ سمحبؾ اًمرَّ
(3). 

 [حثؿ]  ُ(4)اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمٓمُّرُق  :احلُُثؿ. 

 [حجج]  رة، اًمٓمُّرُق  :احلُُج٩ُم  طَمِجٞم٩م هق هؾ ُمٗمرده٤م ذم واظمُتٚمػ اعمُحٗمَّ

 .(5)ًمف ُمٗمرد ٓ أو ،(يمَِت٤مب)يمـ طِمَج٤مج أو ،(ـَمِريؼ)يمـ

٦مُ  شمف، :وىمٞمؾ .اًمٓمَّريُؼ  :واعمََحجَّ ٦مُ  :وىمٞمؾ ضم٤مدَّ  .اعمََح٤مجُّ  :واجلٛمع ؾَمٜمَٜمُف، :اًمٓمَّريؼ حمجَّ

ٞم٧م ٦ٌم5 وؾُمٛمِّ ٤م حمجَّ 5 َّٕنَّ  .وشُمسٚمؽ شُم٘مّمد :أي حُت٩َمُّ

٦مُ  :(6)شاًمتَّٝمذي٥م»وذم  .اًمبلمِّ  اًمقاوُح  اًمٓمَّريُؼ  :اعمحجَّ

                                                           

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م قمٛمرو...إمم طمدي٨م وذم ىمقًمف: ُمـ (1)

 اًمٜمبل طمج٦م سم٤مب: احل٩م، ذم ُمسٚمؿ شم٤مُم٤مً  رواه ـمقيؾ، وهق ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل طمج٦م قمـ احلدي٨م (7)

 رؾمقل طمج٦م سم٤مب: ُم٤مضمف اسمـو (،1421) اًمٜمبل طمج٦م صٗم٦م سم٤مب: اعمٜم٤مؾمؽ، ذم داود وأسمق (،1713)

 (،1447) ًمٚمدقم٤مء سم٤معمقىمػ اًم٘مبٚم٦م اؾمت٘مب٤مل سم٤مب: ًمٚمٜمس٤مئل اًمٙمؼمى اًمسٜمـ ذم وجمّزءاً  (،1229) اهلل

 .1/111 واًمٜمٝم٤مي٦م (،1499) واقمتامره اًمٜمبل طم٩م ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مب: احل٩م، ذم طمب٤من واسمـ

 ملسو هيلع هللا ىلصهللا رؾمقل ريم٥م صمؿ ومت٤مُمف: اًمٕمٍم، صالة سمٕمد سمٕمروم٦م، اًمقىمقف قمـ يتحدث واًمِم٤مهد

 واؾمت٘مبؾ يديف، سملم اعمِم٤مة طمبؾ وضمٕمؾ اًمّمخرات، إمم اًم٘مّمقاء ٟم٤مىمتف سمٓمـ ومجٕمؾ اعمقىمػ، أشمك طمتك

 .)م( اًمِمٛمس... همرسم٧م طمتك واىمٗم٤مً  يزل ومٚمؿ اًم٘مبٚم٦م،

 .)م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م صٗمٝمؿ...إمم أراد وىمٞمؾ ىمقًمف: ُمـ (1)

 .)م( طمثؿ(.) واًمت٤مج اًمٚمس٤من أيْم٤مً  اٟمٔمر .9/931 اًمتٝمذي٥م ذم يمام إقمراب اسمـ قمـ (9)

 )م( )طمج٩م(. اًمت٤مج اٟمٔمر (1)

 ذم ومٝمق اًمبلّم، اًمقاوح اًمٓمريؼ اعمحّج٦م: أُم٤م: اًمٓمريؼ. ىم٤مرقم٦م اعمحّج٦م: :1/134 اًمتٝمذي٥م ذم ضم٤مء (1)

 )م( .17/97 اعمخّمص
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٦مُ  :(1)شاًمٚمٖم٦م وم٘مف» وذم  .وُمٕمٔمٛمف اًمٓمَّريؼ وؾمط :اعمحجَّ

ُج  ةً  يست٘مٞمؿُ  اًمٓمَّريُؼ  :احلََجقَّ  :(2) ىم٤مل .أظمرى ويٕمقجُّ  ُمرَّ

٤مُمــَؽ  أضَمــدُّ  ِج  ُمـــ أيَّ  طَمَجــقَّ

ةً  اؾمـــت٘م٤ممَ  إذا  ـــرَّ ِج  ُم ـــقَّ  ُيَٕم

  [حجر]  ُاحلدي٨م وذم .ٟم٤مطمٞمتف :اًمٓمَّريِؼ  طَمْجَرة: « 
ِ
 طَمْجَرشَم٤م ًمٚمٜمِّس٤مء

 (.ومَجَرات مَجْر)يمـ وطَمَجراٌت  طَمْجرٌ  واجلٛمع ٟم٤مطمٞمت٤مه، :أي 5(3)شاًمٓمَّريِؼ 

 [حدس]  ػمُ ا :احلَْدُس ٍة، ـمري٘م٦مٍ  قمغم ًمسَّ قم٦مُ  ُمستٛمرَّ  قمغم واعُميضُّ  واًمنُّ

 :(4)ىم٤مل طَمْدٌس، ؾمػمٌ  :ومٞم٘م٤مل سمف ويقصػ اؾمت٘م٤مُم٦م،

ــ٤م ــدِ  ُِمـــ يم٠مَّنَّ  طَمــْدسٍ  ؾَمــػمٍ  سَمْٕم

ػم ذم احلَْدُس  :(5)إزهري وىم٤مل  ة ـمري٘م٦م همػم قمغم وُميضٌّ  هقم٦مٌ  اًمسَّ ُمستٛمرَّ
(6)، 

 .هداي٦م همػم قمغم إرض ذم َذَه٥َم  :طَمْدؾم٤مً  حَيِْدُس  وطَمَدَس 

 [حذف] قمغم هؿ :(7)ىم٤مًمقا  
ِ
ؿ :ىمٞمؾ أسمٞمٝمؿ، طُمَذوَم٤مء  .وـمري٘متف ؾمػمشمف قمغم أرادوا يم٠مَّنَّ

                                                           

 )م( .7/944 اًمٚمٖم٦م وم٘مف اٟمٔمر (1)

 )م( )طمج٩م(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/134 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (7)

م ضمزء ُمٜمف ص  .1/197 واًمٜمٝم٤مي٦م ،1/111 واًمٗم٤مئؼ ،1/119 ًمٚمخٓم٤مب احلدي٨م همري٥م اٟمٔمر (1) وشم٘مدَّ

 )م( .92

 واًمّمح٤مح ،7/11 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس ،9/737 واًمتٝمذي٥م ،1/111 اًمٕملم ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (9)

 )م( طمدس(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/122 واعمحٙمؿ ،2/117 واعمخّمص ،1/411

 )م( .9/737 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 )م( اعمخٓمقط. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم سمف... ويقصػ ىمقًمف: ُمـ (1)

 )م( )طمذف(. واًمت٤مج واًم٘م٤مُمقس ،121 واًمِمقارد ،1/711اجلٞمؿ اٟمٔمر (2)
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 [حرث]  ٦مُ  :احلَْرُث  .(1)سم٤محلقاومر اعمٙمدودة اعمحجَّ

 [حرج]  ُطُمٙمٞم٧م وىمد احلََرضَم٦م، ريم٥م :ي٘م٤مل .ُمٕمٔمُٛمف أو اًمٓمَّريُؼ  :احلََرضَم٦م 

م يمام (ضَمَرضَم٦م) سمجٞمٛملم  .(2)شم٘مدَّ

 [حزم] َتف َوؾَمَٓمف :أي اًمٓمَّريؼ5 طِمَزامَ  أظمذَ  :(3)وي٘م٤مل  .وحمجَّ

 [حرص]  ُ(4) ىم٤مل .طُمٍُمٌ  :ومجٕمف اًمٓمَّريُؼ، :احلَِّمػم: 

 َوَوـَح٧ْم  ىمـد اًمبِٞمـدِ  ومَِجـ٤مَج  رأي٧ُم  عم٤َّم

 

ــ٦مٌ  ُٟمُجــدٍ  ُِمـــ وَٓح    (5)رُ ـطُمُّمــ قَم٤مديَّ

  [حضج]  بٞمؾ قمـ احل٤مئدُ  :اعمِْحَْم٩ُم اًمسَّ
(6). 

 [حػر] ـمري٘مف قمغم :أي 5(7)شطم٤مومرشمف قمغم رضمع صمؿَّ  ومالنٌ  أشمك» :وي٘م٤مل 

٦م، ومٞمف أصٕمد اًمذي  .ذًمؽ ي٘مؾ مل همػمه قمغم رضمع وم٢من ظم٤مصَّ

 اًمذي ـمري٘مف :أي طم٤مومرشمف5 قمغم ورضمع .ضم٤مء طمٞم٨م ُِمـ َرضَمعَ :شاًمتَّٝمذي٥م» وذم

 .ُمٜمف ضم٤مء

                                                           

 )م(. ()طمرث واًمت٤مج واًمٚمس٤من اًم٘م٤مُمقس واٟمٔمر: .9/923 اًمتٝمذي٥م ذم يمام إقمراب اسمـ قمـ (1)

 )م( .17ص ضمرضم٦م اٟمٔمر (7)

 )م( )طمزم(. واًمت٤مج اًمبالهم٦م أؾم٤مس اٟمٔمر (1)

 )م( ٟمجد،طمٍم(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،2/111 ،1/199 اعمحٙمؿ ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م  (9)

: مجع ومِج٤مج: (1)  سمٞمداء: مجع واًمبٞمد: .[191]ص وؾمٞم٠ميت سَمُٕمد، ـمريؼ ويمؾ اًمقاؾمع اًمقاوح اًمٓمريؼ وم٩م 

ٞم٧م ومٞمٝم٤م، رء ٓ اعمٗم٤مزة وهل ٤م سمذًمؽ ؾُمٛمِّ  ٝمر.وفم سم٤من ٓح: فمٝمرت. ووح٧م: حيٚمُّٝم٤م. ُمـ شمبٞمد َّٕنَّ

: وقمال. وارشمٗمع وأذف إرض ُمـ همٚمظ ُم٤م َٟمْجد: مجع ُٟمُجد:  قم٤مد. إمم ُٟمس٥م اًم٘مديؿ اًمٌمء اًمٕم٤مديُّ

 أب قمـ سم٤مًمْمؿ، اعمُحَْم٩م، 9/172 اًمتٝمذي٥م وذم )طمْم٩م(، واًمت٤مج واًمٚمس٤من اًم٘م٤مُمقس ذم يمذا (1)

 )م( ؾمٕمٞمد.

 ُيرضب ُمثٌؾ  وهق واًمت٤مج)طمٗمر(. واًمٚمس٤من ،1/123 إُمث٤مل وجمٛمع ،7/111 اًمّمح٤مح اٟمٔمر (2)

 اًمسقء.)م( قم٤مدشمف قمغم ًمٚمراضمع
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 [حػظ]  ُاًمٓمَّريُؼ  :احل٤مومظ  ُ ٤م يٜم٘مٓمُِع، ٓ اًمذي اعمست٘مٞمؿُ  اًمبلمِّ  اًمٓمَّريؼ وم٠مُمَّ

ةً  يبلمُ  اًمذي  .واوح :طم٤مومظٌ  وـمريٌؼ  .سمح٤مومظ ومٚمٞمس يٜم٘مٓمِعُ  صمؿَّ  ُمرَّ

 [حػؾ] اًمٓمَّريُؼ  واطمتٗمَؾ  ُُمستبلٌم، فم٤مهرٌ  :أي حُمتِٗمٌؾ5 ـمريٌؼ  :وي٘م٤مل: 

 :(1) ـمري٘م٤مً  يّمُػ  ًمبٞمد ىم٤مل .وَوَوَح  اؾمتب٤منَ 

ــــْرَزمُ  ــــ٤مِرُف  شُم ـــــ اًمِمَّ ــــفِ  ُِم  قِمروَم٤مٟمِ

 

ـــــام  ـــــدٍ  َٓح  يُمٚمَّ ـــــْؾ  سمِٜمَج  (2)واطمَتَٗم

اقمل وىم٤مل  (3)ـمري٘م٤مً  يّمػ اًمرَّ
: 

ـــ٥ٍم  ذم طِم ـــ٤مِق  َٓ ـــؾٍ  إرضِ  سمَِرىَم  حُمَْتِٗم

 

هُ  إذا هـــ٤مدٍ   ـــْدُب  هَمـــرَّ ـــَداسمػِمُ  احلُ احلَ
(4) 

  [حؼؼ]  ُّريم٥م :أي اًمٓمَّريَؼ5 طَمؼَّ  :وي٘م٤مل وؾمٓمف، :وطم٤مىمُّف اًمٓمَّريِؼ  طُمؼ 

  ًمٞمس» :احلدي٨م وذم .وؾمٓمف :أي طم٤مىمَّف5
ِ
ـَ  أن ًمٚمٜمَِّس٤مء ـُ٘مـْ٘م  أن وهق ،(5)شاًمٓمَّريَؼ  حَيْ

                                                           

 )م( خترجيف. وومٞمف ،131ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

شم٧م، اًمٜم٤مىم٦م: أرزُم٧م (7)  شمٗمتح ٓ طمٚم٘مٝم٤م ُمـ خترضمف صقٌت  واإلرزام: طمٜم٧َّم. وًمده٤م: قمغم وأرزُم٧م صقَّ

 ٕمرومتف.ُم وقمروم٤مٟمف: اعمسٜم٦م. اًمٜم٤مىم٦م اًمِم٤مرف: شمتحرك. ومٚمؿ واهلزال اإلقمٞم٤مء ُمـ ىم٤مُم٧م وَرَزُم٧م: وم٤مه٤م. سمف

 .آصم٤مره ويمثرت اؾمتب٤من واطمتٗمؾ: ووح. وٓح:

هُ  وروايتف: ،43 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م  (1)  )م( خترجيف. وومٞمف احلداسمػُم، إيُْمؿُ  قَمزَّ

 صالسم٦م. حت٧م اًمؽماب اًمٚمٞمٜم٦م اعمٜمبسٓم٦م اعمستقي٦م اًمسٝمٚم٦م إرض واًمرىم٤مق: اًمبلم. اًمقاوح اًمالطم٥م: (9)

 سمدت طمدسم٤مء: وٟم٤مىم٦م طَمْدسم٤مء. مجع ؿمقاىمٝم٤م، إُمقر: طُمْدبو ُمبلم. دالٌّ  ه٤مٍد: سملّم. واوح حمتَٗمؾ:

 اًمتل اًمْم٤مُمرة هل وىمٞمؾ: اهلزال، ُمـ فمٝمره٤م اٟمحٜمك وطِمْدسمػم: طِمْدسم٤مر وٟم٤مىم٦م فمٝمره٤م. وقمٔمؿ طمراىمٗمٝم٤م

 .طَمَداسمػم طُمدب وهل طمراىمٞمٗمٝم٤م، وٟمِمزت فمٝمره٤م قمٔمؿ وسمدا اهلزال، ُمـ حلٛمٝم٤م يبس

 أيْم٤ًم. اًمّمالسم٦م ذم ُمستبلم اًمٓمريؼ هذا أي: إرض5 صالسم٦م احلداسمػم: سم٤محلدب وأراد

 اًمٓمريؼ: ذم اًمٜمس٤مء ُمع اًمرضم٤مل وم٤مظمتٚمط اعمسجد، ُمـ ظم٤مرج وهق ًمٚمٜمس٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل (1)

َـّ  ًمٞمس وم٢مّٟمف اؾمت٠مظمرن» ـَ  أن ًمٙم َـّ  اًمٓمريَؼ، حَتَ٘م٘م  إدب، ذم داود أسمق رواه .شاًمٓمريؼ سمح٤موم٤مِت  قمٚمٞمٙم

 =  (،132) اًمٙمبػم اعمٕمجؿ ذم واًمٓمؼماّن (،1727) اًمٓمريؼ ذم اًمرضم٤مل ُمع اًمٜمس٤مء ُمٌم ذم سم٤مب:
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ٝم٤م يريمبـ ف اًم٘مٗم٤م طم٤مقِّ  قمغم ؾم٘مط :ىمقًمؽ ُمـ وؾمٓمٝم٤م، وهق طُم٘مَّ  .وطُم٘مِّ

 [حؾؼ]  مجع اًمٜم٤َّمس، سمحٚمقق اًمتَِّمبٞمف قمغم ُمْم٤مي٘مٝم٤م، :اًمٓمَّريِؼ  طُمُٚمقُق 

٤مج ىم٤مل احلُْٚم٘مقم، وهق طَمْٚمٍؼ، ضمَّ اًمزَّ
 وومٞمف اًمٜمََّٗمِس، ُمقوع وهق اًمٗمؿ، سمٕمد احلُٚم٘مقم :(1)

اب اًمٓمَّٕم٤مم جمرى وهق ُمٜمف، شمتِمٕم٥َّم ؿمٕم٥م  .(2)واًمنمَّ

 [حـػ] (3)ىم٤مل .ُمست٘مٞمؿ :طمٜمٞمٌػ  يٌؼ وـمر: 

ـــؿْ  ـــَٞمٝمِديُٙمؿ أنْ  شَمَٕمٚمَّ ـــ٤م ؾَم  إًمٞمٜم

 

ــٌؼ   ــقرُ  ٓ ـمري ــُػ  سمٙمــؿ جَيُ  طَمٜمِٞم

  [حــ]  ُاد)يمـ احلَٜم٤َّمن ُ  اًمقاوُح  (:ؿَمدَّ  وـمريٌؼ » .اًمٓمُّرق ُِمـ اعمٜمبسطُ  اًمبلمِّ

ُـّ 
 .يٜمبسط :(4)شاًمَٕمْقدُ  ومٞمف حَيِ

 .وََّنِٞمؿٌ  طمٜملمٌ  ومٞمف ًمإلسمؾ وَّن٤َّممٌ  طَمٜم٤َّمنٌ  ـمريٌؼ  :(5)إؾم٤مس وذم

ٞم٧م اسمـ وىم٤مل ٙمِّ اًمسِّ
ُـّ  ـمريٌؼ  هذا :وواوح٤مً  سمٞمِّٜم٤مً  يم٤من إذا ًمٚمٓمَّريؼ ي٘م٤مل :(6)  ومٞمف حي

ػم يٜمبسط أٟمَّف وذًمؽ اًمَٕمْقُد،  .ومٞمف ًمٚمسَّ

 [حقج] ُمٚمتقي٤مً  خُم٤مًمِٗم٤مً  ـمري٘م٤مً  :أي إرِض5 ُِمـ طُمَقجْي٤مءَ  ظُمذْ  :(7)وي٘م٤مل. 

                                                           

 ،1/721 واًمٗم٤مئؼ ،17/177 اًمسٜم٦م ذح ذم واًمبٖمقي (،2912) اإليامن ؿمٕم٥م ذم واًمبٞمٝم٘مل =

 .1/911 واًمٜمٝم٤مي٦م

)م( .11ص  وؾمٞم٠ميت .شاًمٓمريؼ وؾمط ًمٚمٜمس٤مء ًمٞمس» سمٚمٗمظ: (1121) طمب٤من اسمـ ورواه

 )م( .749 اًمتٕم٤مريػ ُمٝمامت قمغم اًمتقىمٞمػ اٟمٔمر (1)

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم احلٚم٘مقم... وهق ًمف:ىمق ُمـ (7)

 )م( )طمٜمػ(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/112 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (1)

 )م( .7/111 واعمست٘مَم ،1/911 إُمث٤مل جمٛمع اٟمٔمر (9)

 )م( .1/714 اًمبالهم٦م أؾم٤مس (1)

 )م( .197 إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (1)

 )م( .طمقج() واًمت٤مج واًم٘م٤مُمقس اًمٚمس٤من اٟمٔمر (2)
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ضم٧ُم  َج وطَم  .َهقاهُ  ذم ـمري٘مل شمريم٧ُم  :حَتقجي٤مً  ًمف وطَمقَّ َج، :حَتقجي٤مً  اًمٓمَّريِؼ  قمـ سمف قَّ  قَمقَّ

 .اًمٕملم ذم ًمٖم٦مٌ  احل٤مء يم٠منَّ 

 [حقف]  ُ٦م ت٤م :(1) شاًمت٤َّمج» وذم .ضم٤مٟمبف :اًمٓمَّريِؼ  طم٤مومَّ  ُِمـ وهمػمه اًمقادي وطم٤مومَّ

  يمؾِّ 
ٍ
 سمح٤موم٤َّمِت  قمٚمٞمؽ» :احلدي٨م وُمٜمف .طم٤موم٤َّمت واجلٛمع وٟم٤مطمٞمت٤مه، ضم٤مٟمب٤مه :رء

يمٝم٤م أًمٗم٤مً  اًمقاو ىمٚمب٧م شىَمَّمَب٦م» وزن غمقم طَمَقوَم٦م، :طَم٤موَم٦م وأصؾ .(2)شاًمٓمَّريؼ  واٟمٗمت٤مح ًمتحرُّ

 .(3)ىمبٚمٝم٤م ُم٤م

 [حري] أيـ ُيدرى وٓ ُمٗم٤مزة قُمْرض ذم ي٠مظمذ ُُمْسَتِحػٌم، ـمريٌؼ  :وي٘م٤مل 

 :(4)ىم٤مل .ُمٜمٗمذه

 وُُمْســــَتِحػِمهِ  إظَم٤مديــــدِ  وــــ٤مطِمل

ـــ٥ٍم  ذم  ـَ  ٓطم ـــْريَمْب ـــٞمَٗمل َي ـــػِمهِ  ِو  ٟمِ

ٞمػ   .ُمستحػم يٜم٘مٓمع يٙم٤مد ٓ دائؿ صم٤مسم٧م رء ًمٙمؾِّ  شم٘مقل واًمٕمرب اجل٤مٟم٥م، :اًمْمِّ

 .(5)وؾمٞم٠ميت اًمٓمَّريؼ صدر :واًمٜمػِمُ 

 

       

                                                           

 )م( طمقف(.) واًم٘م٤مُمقس اًمزاظمر اًمٕمب٤مب أيْم٤مً  واٟمٔمر طمقف(،) اًمت٤مج اٟمٔمر (1)

َـّ » احلدي٨م: أصؾ (7)  )م( .1ح  11وىمد شم٘مدم ص ،شاًمٓمريؼ سمح٤موم٤مت قمٚمٞمٙم

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم طم٤موم٦م... وأصؾ ىمقًمف: ُمـ (1)

 . )م(11ص ،ُمستجػمه سمٚمٗمظ: ضمػم[] ُم٤مدة ذم شم٘مدم (9)

 . )م(131[ ص اٟمٔمر ُم٤مدة ]ٟمػم (1)
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 ء اخَ ل ا   رف  ـحَ
 

 [خدب]  ٤مقمر ىم٤مل .(1)اًمقاوُح  اًمٓمَّريُؼ  :اخلَْٞمَدُب  :(2)اًمِمَّ

ــُدو ــقادُ  َيٕم ــ٤م اجلَ ــؾِّ  ذم هب ــ٦مٍ  ظَم  ظَمْٞمَدسَم

 

ـــام  ـــؼُّ  يم ـــفِ  إمم ُيَِم اسمِ ـــ ُهدَّ  (3)َرُق ـاًمسَّ

 :وي٘م٤مل .اعمٕمجٛم٦م سم٤مًمٖملم يٖمدو، :اًمت٤َّمج وذم اعمٝمٛمٚم٦م، سم٤مًمٕملم ٕمدو،ي :اًمٚمِّس٤من رواي٦م 

 .اًمٓمَّري٘م٦م وهل وظَمٞمَدسم٦ٍم، ص٤محل٦مٍ  ـمري٘م٦مٍ  قمغم ومالن

 [خدد]  ُّكُ  :وإظُمُدودُ  .اًمٓمَّريُؼ  :اخلَد  :(4)ىم٤مل .َأظَم٤مِديد مجٕمف اًمٓمَّريِؼ، َذَ

ـَ  ــْب ـــ َريمِ ـــ٩ٍم  ُِم ـــؿْ  ذا ـَمري٘مــ٤مً  وَمْٚمـ  ىُمَح

 (5)ادهَلَـؿْ  اًمٚمَّٞمـُؾ  اإذ إظَم٤مديـدِ  َو٤مطِمل 

                                                            

 إرض. يِمؼُّ  اًمٓمريؼ اًمقاوح5ٕنّ  اًمٓمريؼ اًمِمٞمب٤مّن:اخلٞمدب: وقمـ اًمٌمء، ذم ؿمؼٌّ  اخلَْدُب: (1)

 .)م(7/119 اًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس

 َُمثٌَؾ  ظمٞمدسم٦م، ظَمؾِّ  قمغم هق وي٘م٤مل: )ظمدب(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/119 اًمّمح٤مح ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (7)

 )م( .7/921 إُمث٤مل جمٛمع .قمٜمف يٜمتٝمل وٓ ومٚمزُمف أُمراً  ريم٥م عمـ ُيرضب

 اًمٗمرس واجلقاد: يذه٥م. : - اعمٕمجٛم٦م سم٤مًمٖملم - ويٖمدو وينع. حيرض : - اعمٝمٛمٚم٦م سم٤مًمٕملم - يٕمدو (1)

 ـمرشمف. يكم مم٤م ـمرومف اًمثقب: وُهّداب اًمرُمؾ. ذم اًمٓمريؼ واخلَّؾ: وإٟمثك. ًمٚمذيمر اجلٞمد واًمس٤مسمؼ اًمرائع

ق: َ ىم٦م مجع: أضمقده، أو احلرير ؿم٘م٤مق واًمنَّ  .َهَ

 )م( )ظمدد(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/112 واًمتٝمذي٥م ،1/19 اًمٕملم ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (9)

 سملم ُمقوع وومٚم٩م: ومٚم٩م. سمٓمـ ـمريؼ اًمٞمامُم٦م إمم اًمبٍمة ـمريؼ ُمـ ي٠مظمذ ًمٓمريؼ ىمٞمؾ وُمٜمف سمٚمد، وَمْٚم٩م: (1)

َي٦م، اًمبٍمة  مجع اًمس٤مًمؽ، قمغم ُمٜمٝم٤م صٕم٥م ُم٤م وهل ُمّم٤مقمبف. اًمٓمريؼ: ىُمَحؿ ذًمؽ. همػم وىمٞمؾ ورَضْ

 واؾمقد. يمثػ اًمٚمٞمؾ: ادهلؿ ْحَٛم٦م.ىمُ 
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ص» وذم  إرض ذم اٟمحٗمر ُم٤م يمؾُّ  :إظُمدودُ  :(2)شإًمٗم٤مظ هتذي٥م»و (1)شاعمخّمَّ

، ُِمـ يُمف :اًمٓمَّريِؼ  وظَمَددُ  اجلقادِّ  .َذَ

 [خدع]  ُةً  يبلم اًمذي اًمٓمَّريُؼ  (:َصُبقر)يمـ اخلَُدوع  ىم٤مل .أظمرى وخيٗمك ُمرَّ

٤مقمر  :(3)ـمري٘م٤مً  يّمػ اًمِمَّ

ـْ  وُُمْســَتْٙمَرهٍ  قمسِ  ارسِ دَ  ُِمــ  داصمــرٍ  اًمــدَّ

 

ــ٧ْم  إذا  ــف هَمَٗمَٚم ــقنُ  قمٜم ــُدوعُ  اًمُٕمٞم  (4)ظَم

 ٓ ًمٚم٘مّمد خم٤مًمٌػ  ضم٤مئرٌ  (:طَمْٞمَدر)يمـ وظَمْٞمَدعٌ  ظم٤مدعٌ  وـمريٌؼ  .اخل٤مدع ويمذًمؽ 

ـُ  ٤مح ىم٤مل ًمف، ُيٗمَٓم ِرُمَّ  :(5)ىمقم دار يّمػ اًمٓمِّ

ـــــ٦مُ  ـــــَٚمِؽ  ظَم٤مِدقَم ـــــ٤مُده٤م اعمَْس  أرَص

 

ـــ   (6)آراُِمَٝمـــ٤م ومـــقَق  ُويُمقٟمـــ٤مً  لـمُتس

 اًمٓمَّريؼ ُِمـ ظُمْدقَم٦مٌ  هذه :ي٘م٤مل .اجل٤مئرُ  اًمٖم٤مُمُض  :واخل٤َمِدعُ  اخلَٞمَدعُ  :(7)ىمداُم٦م وىم٤مل 

 .واخلٍُمة اًمُ٘مْرسَم٦م سمٛمٕمٜمك يمٚمُّف وأٟمب٤مٌق  وَٟمَبٌؼ  وَٟمَسؿٌ  وَٟمَٗمذٌ  وخَمَْدعٌ 

 [خرت] ُمست٘مٞمؿٌ  (:َُمْ٘مَٕمد)يمـ خَمَْرٌت  ـمريٌؼ  :(8)وي٘م٤مل ، ٌ  خَم٤َمِرت، ومجٕمف سملمِّ

                                                           

 )م( .17/91 اعمخّمص اٟمٔمر (1)

 )م(. 199 إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (7)

 )م( واًمت٤مج)ظمدع(. واًمٚمس٤من ،1/113 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (1)

 أو شمريمتف قمٜمف: همٗمٚم٧م وإصمر. اًمقطء ؿمدة واًمدقمس: واًمداصمر. اًمٕم٤مذم واًمدارس: يمرهف. اؾمتٙمرهف: (9)

 قمٜمف. ؾمٝمقت

 )م( ظمدع(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/111 واعمحٙمؿ ،1/111 واًمٕملم ،911ص ديقاٟمف ذم ًمبٞم٧ما (1)

: مجع وُويُمقن: اعمرصد. وهق رصد، مجع وأرص٤مد: اًمٓمريؼ. اعمسٚمؽ: (1) ـٍ  أو ضمبؾ ذم اًمٓم٤مئر قمش ُويْم

 قمٚمامً  وشمٜمّم٥م دمٛمع طمج٤مرة :شقِمٜم٥َم»يمـ إَِرم مجع وأرام: قمش. همػم ذم اًمٓم٤مئر ُم٠موى وىمٞمؾ: ضمدار.

 .هب٤م هيتدى اعمٗم٤مزة ذم

 )م( .11ص إًمٗم٤مظ ضمقاهر اٟمٔمر (2)

 )م( ظمرت(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/111 صمٕمٚم٥م جم٤مًمس اٟمٔمر (3)
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ل َل  ؾمٚمٙمف، َُمـ قمغم يٜمسدُّ  ٓ ذاً ُمٜمٗم ًمف ٕنَّ  خَمَْرشم٤ًم5 ؾُمٛمِّ ًمٞمُؾ  وؾُمٛمِّ يت٤ًم5 اًمدَّ  يُدلُّ  ٕٟمَّف ظِمرِّ

 :(1)ىم٤مل اعمَخَرت، قمغم

ـــ٦مَ  دونَ  يمـــؿ ـــ٤مةٍ  َُمٞمَّ ـــ٤مُل  َُمْقَُم  هلـــ٤م هُي

 

ـــ٤م إذا  َٛمٝم ـــ٧ُم  شَمَٞمٛمَّ ي ـــدِ  ذو اخِلرِّ  (2)اجلََٚم

ف :وىمٞمؾ   .اعمٗم٤مزةَ  ًمَِِم٘مِّ

ي٧ُم   .وُمْم٤مي٘مٝم٤م اخلٗمٞم٦َّم ىمٝم٤مـمر وهل اعمٗم٤موز، ٕظمرات هيتدي اًمذي اعم٤مهرُ  :واخِلرِّ

 سمؽ خَتُرُت  اًمٓمَّريُؼ  وهذه ـمرىُمٝم٤م، قمٚمٞمٜم٤م ختَػ  ومل قمرومٜم٤مه٤م إذا إرَض  ظَمَرشْمٜم٤م :(3)وي٘م٤مل

 .سمؽ شم٘مّمد :أي يمذا5 ُمقوع إمم

 [خرج]  ُاء سم٤مخل٤مء - اًمٓمَّريؼ ظَمَرضَم٦م  (اجلََرضَم٦م)يمـ وؾمٓمف، : - واجلٞمؿ واًمرَّ

ي٤مرُّ  وىم٤مل َرضَم٦م،ظَم  :إصٛمٕمل وىم٤مل ضَمَرضَم٦م، :زيد أسمق ىم٤مل .سمجٞمٛملم قاب :اًمرِّ  ىم٤مًمف ُم٤م اًمّمَّ

ـُ  وىم٤مل .إصٛمٕملُّ  ٞم٧م اسم ٙمِّ َػ  وىمد اًمٓمَّريؼ، :أي اخلََرضَم٦م5 ريم٥م وىمد :اًمسِّ  سمٕمُض  َصحَّ

َل  وُمٜمف مجٞمٕم٤مً  واجلَْرضَم٦م اخلَْرضَم٦مُ  :صمٕمٚم٥م وىم٤مل اجلَْرضَم٦م، :وم٘م٤مل اًمٕمٚمامء  .(4)ضَمري٩م ؾُمٛمِّ

 [خرط] طَ  :(5)وي٘م٤مل ٗمرُ و اًمٓمَّريُؼ  هبؿ اظِْمَروَّ  وـمريٌؼ  .واُمتدَّ  ـم٤مل إذا اًمسَّ

 .ممتدٌّ  :خُمَْرِوطٌّ 

                                                           

ومتٞمٞمزه٤م سمِمبف  شيمؿ»شمٙمرر ذيمر هذا اًمبٞم٧م ذم ذوطم٤مت إًمٗمٞم٦م يمِم٤مهد ٟمحقي قمغم ضمقاز اًمٗمّمؾ سملم  (1)

ًمرُم٦م، ومل أىمػ قمٚمٞمف ذم ديقاٟمف، رواي٦م مجٚم٦م، ومل يٕمُزه أطمد إمم ىم٤مئؾ، وذيمر حم٘م٘مق هذه اًمٙمت٥م أّٟمف ًمذي ا

 . )م(9/14، وًمألؿمٛمقّن 7/771، وذح إًمٗمٞم٦م ًمٚمٛمرادي 7/971صمٕمٚم٥م. اٟمٔمر: ذح اًمتسٝمٞمؾ 

ٞم٧م اعمرأة، وهل اعمرادة هٜم٤م. واعمَْقَُم٤مة: اعمٗم٤مزة. هُي٤مل: خي٤مف ويٗمزع.  (7) ُمٞم٦ّم: اؾمؿ إٟمثك ُمـ اًم٘مرود، وهب٤م ؾُمٛمَّ

واًمٞم٤مء سمدل ُمـ اهلٛمزة. واخلّري٧م: اًمدًمٞمؾ احل٤مذق سم٤مًمدًٓم٦م، يم٠مٟمف يٜمٔمر  شمٞمّٛمٛمٝم٤م: ىمّمده٤م، وإصؾ شم٠مممٝم٤م،

 .ذم ظُمْرِت اإلسمرة، وىمٞمؾ ُم٤م ذيمر ذم اعمتـ. واجلََٚمد: اًم٘مقة واًمِمدة واًمّمؼم واًمّمالسم٦م

 )م( )ظمرت(. اًمٚمس٤من ذم يمام اًمٙمس٤مئل قمـ (1)

 . )م(17ص  شم٘مّدم وىمد ،197 إًمٗم٤مظ يمت٤مب ذم إىمقال هذه اٟمٔمر (9)

 واًمت٤مج واًمٚمس٤من واًم٘م٤مُمقس ،1/111 واعمحٙمؿ ،1/1171 واًمّمح٤مح ،2/774 اًمتٝمذي٥م راٟمٔم (1)

 )م( )ظمرط(.
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 [خرف]  طم٥ُم، اًمقاوُح  اًمٓمَّريُؼ  :واعمَْخَروَم٦مُ  اعمَْخَرُف  وذم .خَم٤َمِرٌف  مجٕمف اًمالَّ

ص» ذم - (1)شاًمٜمََّٕمؿ خَمَْروَم٦مِ  ُِمْثؾِ  قمغم شَمريمُتُٙمؿ» :احلدي٨م  قمغم :أي 5 - اًمٜمَّٕم٤مم :(2)شاعمُخّمَّ

ده٤م اًمتل ـمري٘مٝم٤م ُمثؾ  .سم٠مظمٗم٤مومٝم٤م متٝمِّ

 قمغم :ىمٞمؾ .(3)شَيرضِمعَ  طمتَّك اجلٜم٦َّمِ  خَمَْروَم٦مِ  قمغم اعمريضِ  قَم٤مئدُ » :أيْم٤مً  احلدي٨م وذم

ة واوٍح  ُمٜمٝم٤مٍج  هت٤م اًمتل يم٤مجل٤مدَّ  وُمنِّ  وسمف واؾمتب٤مٟم٧م، ووح٧م طمتَّك سم٠مظمٗم٤مومٝم٤م اًمٜمَّٕمؿ يمدَّ

 .شاًمٜمَّٕمؿ خمروم٦م»

                                                           

 ُمـ ذيمر ُم٤م سم٤مب: إُمراء، ذم ؿمٞمب٦م أب سمـ ُمّمٜمػ ذم ورد - قمٜمف اهلل ريض – قمٛمر ؾمٞمدٟم٤م قمـ أصمر هق (1)

 قمٛمر ظمالوم٦م ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مب: اعمٖم٤مزي، وذم (،11711) قمٚمٞمٝمؿ واًمدظمقل إُمراء طمدي٨م

 اًم٘م٤ميض إٟمّم٤مف سم٤مب: ًمٚمبٞمٝم٘مل واًمسٜمـ ،1/719 قمبٞمد ٕب احلدي٨م همري٥م ذم وأيْم٤مً  ،(13771)

 .(19991) اًمٕمامل ويمٜمز ،7/79 واًمٜمٝم٤مي٦م ،1/119 واًمٗم٤مئؼ (،72412) احلٙمؿ ذم

 إّّن  اًمٜم٤مس، قمغم أظم٤مومٙمؿ وإّٟمام قمٚمٞمٙمؿ اًمٜم٤مَس  أظم٤مف ٓ إّّن  اعمسٚمٛملم، ُمٕمنم ي٤م إصمر: ومت٤مم

 ىمد وإّّن  اًم٘مسؿ، ذم واًمٕمدل احلٙمؿ، ذم اًمٕمدل ًمزُمتٛمقمه٤م: ُم٤م سمخػم اشمؼمطمق ًمـ اصمٜمتلم ومٞمٙمؿ شمريم٧ُم 

ّٓ  اًمٜمٕمؿ خمروم٦م ُمثؾ قمغم شمريمتٙمؿ  )م( هبؿ. ومٞمٕمقجَّ  ىمقم َيْٕمَقجَّ  أن إ

 )م( .17/91 اعمخّمص اٟمٔمر (7)

، أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم اًمؼم واًمّمٚم٦م وإدب، سم٤مب: ومْمؾ شذم خمروم٦م اجلٜم٦م»ًمٚمحدي٨م رواي٤مت خمتٚمٗم٦م، ُمٜمٝم٤م:  (1)

(، واسمـ طمب٤ّمن ذم اجلٜم٤مئز، سم٤مب: 77991(، و)77914(، و)77929(، وأمحد )7113عمريض )قمٞم٤مدة ا

(، وؿمٕم٥م 1314(، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى، سم٤مب: ومْمؾ اًمٕمٞم٤مدة )1212اعمريض وُم٤م يتٕمّٚمؼ سمف )

، شُمـ قم٤مد أظم٤مه يم٤من ذم ظمروم٦م اجلٜم٦م»سمٚمٗمظ:  (171(، واًمبخ٤مري ذم إدب اعمٗمرد )3214اإليامن )

 (.71172(، ويمٜمز اًمٕمامل )412ؽمُمذي ذم اجلٜم٤مئز، سم٤مب: ُم٤م ضم٤مء ذم قمٞم٤مدة اعمريض )ويمذًمؽ اًم

 ؿم٤مء5 أهيام ُمـ خيؽمف ٟمخؾ ُمـ صٗمَّلم سملم ؾمّٙم٦م اعمخروم٦م: ؿمٛمر: قمـ ()ظمرف اًمٚمس٤من ذم وضم٤مء

 .خم٤مرف ومجٕمٝم٤م: جيتٜمل، أي:

 ومٞمام ٕم٤مئداًم أي: اًمٜمخؾ، ُمـ احل٤مئط وهق - سم٤مًمٗمتح– خَمَْرف مجع اعمخ٤مرف: إصمػم: اسمـ وىم٤مل

 صمامره٤م. ُمـ خيؽمف اجلٜم٦م ٟمخؾ قمغم يم٠مّٟمف اًمثقاب ُمـ حيقزه

 اجلٜم٦م، ـمريؼ إمم شم١مديف ـمريؼ قمغم اعمريض قم٤مئد أطمدمه٤م: ُمٕمٜمٞم٤من، ًمٚمحدي٨م يٙمقن وقمٚمٞمف

 )م( صمامره٤م. جيتٜمل اجلٜم٦م سمس٤مشملم ذم اعمريض قم٤مئد وإظمر:
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 اعمريضِ  قم٤مئدُ » :احلدي٨م ٜمفوُم .إؿمج٤مر ذم اًمٓمَّريُؼ  :اعمَْخَرُف  :(1)شاًمٚمُّٖم٦م وم٘مف» وذم

 .(2)شيرضمعَ  طمتَّك اجلٜم٦َّمِ  خم٤مرِف  قمغم

 [خرق]  ُق  همػم قمغم قمرو٤مً  إرض ذم اعمٛمرُّ  :وآظمؽماُق  .اعمٛمرُّ  :اعمُْخؽَمَ

ي٤مِح  وُُمٜمَْخَرُق  .ـمريؼ ه٤م :اًمرِّ ممرُّ
ارَ  واظمؽمَق  .(3)  حل٤مضمتف، ـمري٘م٤مً  ضمٕمٚمٝم٤م :ومالن دار أو اًمدَّ

ِق  ٓ :(4)ىمقهلؿ وُمٜمف  .جم٤مز وهق ـمري٘م٤ًم، دمٕمٚمف ٓ :أي اعمسجَد5 خَتْؽَمِ

 [خرم]  ُواؾمؿ ضمبٍؾ، رأسِ  أو (5)ىُمػ   ذم ـمريٌؼ  أو ؾمٞمٌؾ  ظَمَرمَ  ُم٤م :اخلَْرم 

 .خَم٤َمِرمٌ  :واجلٛمع خَمِْرم، :اشمَّسع إذا اعمقوع ذًمؽ

 :(6)ذؤي٥م أسمق ىم٤مل .اًمِٗمج٤مج وأومقاه اجلب٤مل ذم :وىمٞمؾ اًمِٖمَٚمظ، ذم اًمٓمُُّرُق  :واعمَخ٤مِرمُ 

َـّ  ٤مٌت ُرمُجــــ سمِــــفِ   خَمَــــ٤مِرمُ  سمٞمــــٜمٝم

 

ـــقٌج   ــــَٚمب٤َّمِت  َُّنُ ـِ  يَم ـــٞمُح  اهلجـــ٤مئ  (7)ومِ

ا» :اهلجرة طمدي٨م وذم   ُمٕمٝمام وسمٕم٨م مجؾٍ  قمغم ومحٛمٚمٝمام إؾمٚمٛملِّ  سم٠موس ُمرَّ

                                                           

 )م( .7/944 اًمٚمٖم٦م وم٘مف اٟمٔمر (1)

م (7)  واًمٗم٤مئؼ ،1/937 وًمٚمخٓم٤مب ،1/31 قمبٞمد ٕب احلدي٨م ٥مهمري أيْم٤مً  واٟمٔمر ،12 ص شم٘مدَّ

 )م( .7/79 واًمٜمٝم٤مي٦م ،1/729 اجلقزي اسمـ وهمري٥م ،1/119

 )م( )ظمرق(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،9/1912 اًمّمح٤مح اٟمٔمر ُمٝمبُّٝم٤م. اًمري٤مح: ُمٜمخرق (1)

 )م( )ظمرق(. واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م أؾم٤مس اٟمٔمر (9)

 )م( .شظمّػ » 2/122 واًمتٝمذي٥م ،9/714 اًمٕملم ذم ضم٤مء (1)

 اهِلج٤منِ  يَمـٚمّب٤مِت  اًمديقان: ورواي٦م ،119 اهلذًمٞملم أؿمٕم٤مر وذح ،1/114 اهلذًمٞملم ديقان ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م( )ظمرم(. اًمٚمس٤من وذم شمٗمٞمُح.

ُرمُج٤مت: مجع ُرمج٦م، وهل احلج٤مرة اًمْمخ٤مم واهلْم٤مب. خم٤مرم: مجع خمرم، وَُّنقج: مجع ََّن٩ْم: اًمٓمريؼ  (2)

. ًمب٤َّمت: مجع ًَمب٦ّم، وهل وؾمط اًمّمدر واعمٜمحر. واهِلج٤من ُمـ اإلسمؾ: [123]ص اًمقاوح اًمبلّم يمام ؾمٞم٠ميت

 اًمٙمريؿ، يستقي ومٞمف اعمذيمر واعم١مٟم٨م واجلٛمع، ورسمام ىم٤مًمقا هج٤مئـ. ومِٞمح: مجع ومٞمح٤مء، أي: اًمقاؾمٕم٦م.
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اء سمٙمن - خَمِْرم مجع ،(1)شاًمٓمُُّرق خَم٤َمِرمِ  ُِمـ شَمٕمَٚمؿْ  طمٞم٨ُم  هبام اؾمُٚمْؽ  :وىم٤مل دًمٞماًل،  - اًمرَّ

ُمؾ،اًم أو اجلبؾِ  ذم اًمٓمَّريُؼ  وهق  .اجلبؾ أٟمِػ  ُمٜم٘مٓمعُ  هق :وىمٞمؾ رَّ

ًمٞمُؾ  ظَمَرمَ  ُم٤م :وي٘م٤مل  .(2)طم٤مد ُم٤م :أي اًمٓمَّريؼ5 قمـ اًمدَّ

 [خزم] ـمريٍؼ  ذم أظمرُ  وأظمذ ـمريٍؼ  ذم أظمذ إذا :اًمٓمَّريَؼ  ظم٤مَزَُمف :وي٘م٤مل 

٤مقمر ىم٤مل .واطمدٍ  ُمٙم٤منٍ  ذم اًمت٘مٞم٤م طمتَّك  :(3)اًمِمَّ

٤مَهـ٤م هق إذا ـِ  َٟمحَّ  ظَم٤مَزَُمـ٧ْم  اًمَ٘مّمـدِ  قَمـ

 

 (4)اًمَٖمـدِ  ُوـَحك َيست٘مٞمؿَ  طمتَّك رَ اجلَقْ  سمف 

 شمٖمٚمبف طمتَّك اجلقر ظمالف سمف ذهب٧م اًم٘مّمد قمـ رايمُبٝم٤م هب٤م ضم٤مر إذا ٟم٤مىمتف أنَّ  يذيمر 

 .اًم٘مّمد قمغم ومت٠مظمذ

 [خزن] خم٤مزنَ  وأظمذٟم٤م .اظمتٍمشمف :أي اًمٓمَّريَؼ5 اظمتزٟم٧ُم  :(5)وي٘م٤مل 

 .أىمرهب٤م أظمذٟم٤م :أي وخم٤مِسه٤م5 اًمٓمَّريِؼ 

 [خرص] ـ ُمــؾِ  ظَمٍْمُ ُمــ٤مل ذم وأؾمـٗمٚمف أقمــاله سمــلم يـٌؼ ـمر :اًمرَّ ــ٦ًم، اًمرِّ   ظم٤مصَّ

                                                           

 واًمٗم٤مئؼ ،942 - 1/941 ًمٚمخٓم٤مب احلدي٨م وهمري٥م (،111) ًمٚمٓمؼماّن اًمٙمبػم اعمٕمجؿ اٟمٔمر (1)

 م(.)7/72 واًمٜمٝم٤مي٦م ،1/112

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم ظمرم... ُم٤م وي٘م٤مل ىمقًمف: ُمـ (7)

 )م( )ظمزم(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،2/772 اًمتٝمذي٥م ذم وَمْسَقة اسمـ إمم اًمبٞم٧م ُٟمس٥م (1)

٤مه٤م: (9)  شمست٘مٞمؿ: ضم٤مئر. ضمقر: وـمريؼ اًم٘مّمد، قمـ اعمٞمؾ واجلَْقُر: اًمٓمريؼ. اؾمت٘م٤مُم٦م واًم٘مّمد: أزاهل٤م. ٟمحَّ

 اًمٜمٝم٤مر وىمٞمؾ: اًمِمٛمس، وشمبٞمض اًمٜمٝم٤مر يرشمٗمع أن إمم اًمِمٛمس ـمٚمقع ُمـ واًمْمحك: دل.وشمٕمت شمستقي

 أل قمٚمٞمف وشمدظمؾ قمقٍض، سمٖمػم ُٓمف ومحذوم٧م هَمْدو، أصٚمف يقُمؽ. سمٕمد ي٠ميت اًمذي اًمٞمقم اًمٖمد: يمٚمف.

٤م يستٕمٛمؾ ومل اًمتٕمريػ، َّٓ  شم٤مُمًّ  إظمػم. اًمزُمـ قمـ سمف يُمٜمّل ورسمام اًمِمٕمر، ذم إ

 )م( )ظمزن(. واًمٚمس٤من واًم٘م٤مُمقس ،2/723 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)
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 :(1)ضم١مي٦م سمـ ؾم٤مقمدة ىم٤مل .ظَمُّمقرٌ  ومجٕمف

ــــفِ  َأرَضَّ   ُأؾَمــــ٤مًَم٦مٍ  وَمٜمَبٓمــــ٤م َوــــ٤مٍح  سمِ

 

ــرٌّ   ــ٠َمقْمغَم  ومَٛم ــ٤م وم ــقُره٤م طَمقِزه  (2)وَمُخّم

ُمؾ ظَمٍْمَ  وأظمذوا  ه اًمرَّ  :(3)زهػم ىم٤مل .ُمٜمف رقَّ  وُم٤م أؾمٗمٚمف :وخُمٍَمَّ

ــْذنَ  ُمــؾِ  ظَمُّمــقرَ  أظَم ــؿَّ  اًمرَّ ــفُ  صم  ضَمَزقْمٜمَ

 ؾَمَٚمَؽ  :اًمٓمَّريَؼ  واظْمَتٍَمَ  .أيْم٤مً  اعمُختٍمات هل٤م وي٘م٤مل .أىمرهُب٤م :اًمُٓمُرِق  وخَم٤َمِسُ  

 وخُمتٍماُت  .جم٤مزاً  اًمٙمالم ذم اؾمُتٕمِٛمَؾ  صمؿَّ  اًمٓمَّريؼ، ذم آظمتّم٤مر أصُؾ  :وىمٞمؾ .أىمرسَمف

 .أؾمٝمؾ يم٤من إسمٕمد اًمٓمَّريؼ ؾمٚمَؽ  وإذا ُوقُمقِره٤م ذم شَم٘مُرُب  اًمتل اًمٓمُّرِق 

ةُ  ضمُؾ  ظَم٤مَسَ  اعمَُخ٤مَزَُم٦ُم، :واعمُخ٤مَسَ  ذم وأظمرُ  ـمريؼ ذم أطمُدمه٤م أظمذ إذا :أظم٤مه اًمرَّ

 .ضمٜمبف ذم ُمِمك :أظم٤مه وظم٤مس ُمٞمٕم٤مد، همػم قمغم :(4)وىمٞمؾ ُمٙم٤من، ذم يٚمت٘مٞم٤م طمتَّك همػمه

                                                           

 واًمٚمس٤من ،1/91 واعمحٙمؿ ،1121 اهلذًمٞملم أؿمٕم٤مر وذح ،7/711 اهلذًمٞملم ديقان ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م( ٟمبط(. ظمٍم،) واًمت٤مج

 ُمقوع، وَٟمْبط: هلذيؾ. وادٍ  وهق و٤مٍح، ُمـ اعم٤مء دٟم٤م أي: ًمٚمامء5 واًمْمٛمػم سمف، وًمّمؼ ُمٜمف دٟم٤م سمف: أرضَّ  (7)

 ُمقوع واحلقز: أؾمد. ًمبٜمل وُم٤مؤه ُمقوع وَُمّر: سم٤مًمب٤مدي٦م. ُم٤مء أؾم٤مًم٦م:و هذيؾ. ؿمٕم٤مب ُمـ ؿمٕم٥م وهق

 ُُمَسٜم٤َّمة. طمقاًمٞمف يتخذ اًمرضمؾ حيقزه

 ُم٤م سم٘مدر ًمٚمامء ُمٗم٤مشمٞمَح  ومٞمٝم٤م ٕن ُُمسٜم٤َّمةً  ؾُمٛمٞم٧م اعم٤مء، ًمؽمدَّ  ًمٚمسٞمؾ شمبٜمك وٗمػمة اعمَُسٜم٤َّمة: أىمقل:

 .)م(11/23 اًمتٝمذي٥م وضمٝمف. ومتح٧م إذا إُمر: ؾمٜمَّٞم٧م ىمقًمؽ: ُمـ ُم٠مظمقذٌ  يٖمٚم٥م، ٓ مم٤م إًمٞمف حيت٤مج

 هق: زهػم سمٞم٧م (1)

ــقسم٤مِن صمــؿَّ ضَمَزقمٜمَــف  فَمَٝمــرَن ُِمـــ اًمسُّ

 

ـــ٠ممِ   ـــٞم٥ٍم ُُمٗم ـــل  ىمِم ـــؾِّ ىمٞمٜم ـــغم يم  قم

 واًمت٤مج )وم٠مم،ىملم(، واًمٚمس٤من ،1/7131 اًمّمح٤مح وذم ،11 ص ديقاٟمف ذم ُمٕمٚم٘متف ُمـ وهق 

 صدر سملم وُمٚمٗمؼ ظمٍم(،) ذيمقر سمال ٟمسب٦م ذم اًمٚمس٤من واًمت٤مجاعم اًمِم٤مهد وصدر ىملم(. وم٠مم، )ضمزع،

 )م( )ظمٍم(. اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،7/134اًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس ذم زهػم سمٞم٧م وقمجز اًمِم٤مهد

 صمؿ يٗمؽمىم٤من صمؿ اًمرضمالن يٛمٌم أن اعمخ٤مـمرة، إقمراب: اسمـ قمـ صمٕمٚم٥م قمـ2/173 اًمتٝمذي٥م ذم ورد (9)

 ()م ُمٞمٕم٤مد. همػم قمغم يٚمت٘مٞم٤من
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ضمُؾ  ي٠مظمذَ  أن :أيْم٤مً  واعمُخ٤مسة ضمؾ سمٞمد اًمرَّ ٤من سمـ اًمرمحـ قمبد ىم٤مل .اًمرَّ  :(1)صم٤مسم٧م سمـ طمسَّ

ـــؿَّ  ـــ٤مظم صم هُت ـــ٦مِ  إمم ٤مَسْ بَّ ــــ اًم٘مُّ  اخلَْم

 

  
ِ
 (2)َُمســـٜمُقنٍ  َُمرَُمـــرٍ  ذم لـمتِمـــ ــــراء

حٞمح :وىمٞمؾ .سمٞمده٤م أظمذُت  :أي   اسمـ وىم٤مل .اجلَُٛمحّل  َدْهبَؾ ٕب اًمبٞم٧م هذا أنَّ  اًمّمَّ

ضمُؾ  ي٠مظمذَ  أن اعمخ٤مسة :(3)إصمػم  .ص٤مطمبف ظمٍم قمٜمد ُمٜمٝمام يمؾ   ويدُ  يتامؿمٞم٤من، آظمر سمٞمد اًمرَّ

 [خضؿ] ٤مقمر ىم٤مل .ىمٓمَٕمف إذا :(4)اًمٓمَّريَؼ  َْمؿَ اظْمتَ  :وي٘م٤مل  إسمؾ صٗم٦م ذم اًمِمَّ

ر ُوٛمَّ
(5): 

ـــَقاسمِعٌ  ـــُؾ  َو ـــ ُِمْث ـــ٥ِم  لِّ ـىِمِس  اًمَ٘مْْم

ــــؿُ   ــــدَ  ختتِْم ــــػمِ  اًمبِٞم ــــ٥ِم  سمٖم  (6)شَمْٕم

                                                            

 ،7/191،1/7114 ح٤محواًمّم ،2/172 اًمتٝمذي٥م ذم طمس٤من سمـ اًمرمحـ ًمٕمبد اًمبٞم٧م ُٟمس٥م (1)

 إُم٤مزم ذم دهبؾ وٕب ظمٍم(،) واًمت٤مج واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،1/931 واًمِمٕمراء واًمِمٕمر

 )م( .171ص وخترجيف ،22ص دهبؾ أب ديقان ذم وهق ،1/133

 اًمتل اإلُم٤مرة دار سم٤مخلرضاء اعمراد وًمٕمؾ اعمستدير، اًمبٜم٤مء إصؾ ذم واًم٘مب٦م سمٞمده٤م. أظمذت ظم٤مسهت٤م: (7)

 .ُمرُمر قمغم أي: ُمرُمر5 ذم متٌم وىمقًمف: ممٚمَّس. وُمسٜمقن: اًمرظم٤مم. واعمرُمر: وي٦م.ُمٕم٤م سمٜم٤مه٤م

 ذم دهبؾ أسمق ىم٤مهل٤م وىمٞمؾ: ُمٕم٤موي٦م، سمٜم٧م ذم طمس٤من سمـ اًمرمحـ قمبد ىم٤مهل٤م ىمّمٞمدة ُمـ اًمبٞم٧م وهذا

 و)ظمٍم(. ()ؾمٜمـ و ()ُمرّ  ذم اًمٕمرب ًمس٤من ذم وهل اًمِم٤مم، ُمـ شمزوضمٝم٤م اُمرأة

 .)م(7/12 اًمٜمٝم٤مي٦م اٟمٔمر (1)

 واًم٘مْمؿ إرضاس سم٠مىمَم إيمؾ هق وىمٞمؾ سم٤معم٠ميمقل، اًمٗمؿ َُمؾءُ  هق وىمٞمؾ: قم٤مُم٦م، إيمؾ ْمؿ:اخل (9)

 )ظمْمؿ(.)م( سم٠مدٟم٤مه٤م.اًمٚمس٤من

 )م( )ظمْمؿ(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من واًم٘م٤مُمقس ،2/113 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمرضمز (1)

ت إذا اًمٜم٤مىم٦م: وبٕم٧م (1)  ووبٕم٧م .وقاسمع واجلٛمع و٤مسمع ومٝمل ؾمػمه٤م، ذم أقمْم٤مده٤م أي أوب٤مقمٝم٤م5 ُمدَّ

 ضمٜمس ُمـ إٟمف وي٘م٤مل: اًم٘مز، ُمٜمف شُمتَّخذ ؿمجر واًم٘مْم٥م: اًمٕمْمد. إمم سم٠مظمٗم٤مومٝم٤م هقت إذا اإلسمؾ:

 قمالُم٦م وقمٚمٞمف اًمٕملم، سمسٙمقن ُمْمبقـم٤مً  واًمتٙمٛمٚم٦م اًمتٝمذي٥م ذم ششمٕم٥م» ُوضِمدَ  شمٕم٥م: سمٖمػم وىمقًمف: اًمٜمبع.

 .ًمٚمرضورة ؾمٙمٜم٧م وًمٕمٚمٝم٤م صح،
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 [خطل] قمٜمف قمدل :أي 5(1)اًمٓمَّريَؼ  أظمٓم٠م :وي٘م٤مل. 

 [خطط]  ُّ(2)ضمٜمدل سمـ ؾمالُم٦م ىم٤مل .اًمٓمَّريُؼ  :- سم٤مًمٗمتح - اخلَط: 

 فَمٕم٤مئٜمُٜمـــ٤م شُمثٜمَـــك ُمـــ٤مو شُمِريمٜمَـــ٤م طمتَّـــك

 

 (3)ومـ٤مًمٚمُّقِب  اخلَـطِّ  ؾَمـقادِ  سمـلم ي٠مظُمذنَ  

ؿِّ  - واخلُطُّ   ، هذا اًِْمَزمْ  :ي٘م٤مل .اًمٓمريُؼ  :- سم٤مًمْمَّ  وروي ؿمٞمئ٤ًم، قمٜمف شمٔمٚمؿْ  وٓ اخلطَّ

، سم٤مًمٗمتح ؿِّ اهلذزمِّ  صخر أب ىمقل سم٤مًمقضمٝملم وروي واًمْمَّ
(4): 

ضَمك ًمٞمٚم٦مِ  ذم إُدمِ  اًمِ٘مالصِ  ُصُدودُ   اًمـدُّ

 

 (5)ؾَمـ٤مِرُب  اخلطَّ  هل٤م َيُنْب  مل خلطِّ ا قمـ 

٤مرُع، اًمٓمَّريُؼ  :سم٤مًمقضمٝملم واخلطُّ   ٝمُؾ، اخلٗمٞمُػ  واًمٓمَّريُؼ  اًمِمَّ  اخلطِّ  ومجع اًمسَّ

٤مُج  مجٕمف وىمد ظُمٓمقط،  :(6)ىمقًمف ذم أظمٓم٤مط قمغم اًمٕمجَّ

ـَ  ـــْٛم ـــ٤مرِ  ذم وؿِم ـــ٤مطِ  اًمُٖمب  (7)يم٤مٕظَمَٓم

 

                                                           

 )م( ظمٓم٠م(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/712 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (1)

 )م( .721 ص وخترجيف ،112ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (7)

 اهلقدج. ذم واعمرأة قمٚمٞمف، وئمٕمـ يريم٥م اجلٛمؾ فمٕمٞمٜم٦م، مجع واًمٔمٕم٤مئـ: طم٤مضمتٝم٤م. قمـ شمٍمف شمثٜمك: (1)

ة. وهل ٓسم٦م، مجع واًمٚمُّقب: همػمه. أو هقدج ذم فمٕمٞمٜم٦م اُمرأة يمؾ اًمسٙمٞم٧م: اسمـ وقمـ  احلرَّ

 )م( )ظمٓمط(. واًمت٤مج ٚمس٤منواًم ،491ص اهلذًمٞملم أؿمٕم٤مر ذح ذم اًمبٞم٧م (9)

 وإدُم٦م أدُم٤مء، مجع وإدم: اًمٜمقق. ُمـ اًمٗمتٞم٦م ىَمُٚمقص، مجع واًمِ٘مالص: وسف. إقمراض صدود: (1)

َّٓ  همٞمؿ، ُمع اًمٚمٞمؾ ؾمقاد واًمدضمك ؾمقاد. أو سمٞم٤مو٤مً  ُمنمسم٤مً  ًمقن وىمٞمؾ: سمٞم٤مض، اإلسمؾ: ذم  ٟمجامً  شمرى وأ

ضمك .اًمٔمٚمٛم٦م ُمـ هق وًمٞمس رء يمؾ أًمبس إذا هق وىمٞمؾ: ىمٛمرًا، وٓ  اًمٔمٚمٛم٦م. وهل ُدضْمٞم٦م مجع واًمدُّ

 فم٤مهرة إرض ذم ُمْم٧م اإلسمؾ: وهسم٧م وظمرج. وُم٣م وذه٥م ىمٕمد سم٤مب ُمـ ينب: وهب

 ؿم٤مءت. طمٞم٨م

 )م( )ظمٓمط(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،9/127 واعمحٙمؿ ،1/149 ديقاٟمف ذم اًمرضمز (1)

 .اًمره٩م وىمٞمؾ: اعمث٤مر، شمراب ُمـ يب٘مك ُم٤م واًمٖمب٤مر: ٟمٔمرن. ؿمٛمـ: (2)
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 [خطق] ٞمٓم٤من ظُمُٓمقات  ۇئ ۇئ وئ ژ :اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وذم ـمرىمف، :اًمِمَّ

[113 :اًمب٘مرة] ژۆئۆئ
 يدقمقيمؿ اًمتل اًمٓمَّريَؼ  شمسٚمٙمقا ٓ أي ـُمُرىُمف5 هل :ىمٞمؾ ،(1)

٤مج وىم٤مل .إًمٞمٝم٤م ضمَّ  .(2)آصم٤مره :ـمرىمف :اًمزَّ

 [خؾج] ٥ِم » :احلدي٨م ذم :اعمََخ٤مًم٩ِم بٞمؾِ  َوَوِح  قمـ اعمََخ٤مًم٩َم  شَمٜمَٙمَّ  5(3)شاًمسَّ

ب٦مُ  اًمٓمُّرُق  :أي  .(4)إقمٔمؿ اًمٓمَّريؼ قمـ اعمتِمٕمِّ

 [خؾػ]  َ(5)ىم٤مل .ظُمُٚمػ :مجٕمف .اًمٓمُّرق (:َأُِمػم)يمـ ٚمِٞمُػ اخل: 

(6)َرُمَراُِمٝم٤م ُِمـ شَمِْمَبعُ  ظُمُٚمٍػ  ذم
 

٤م اجلبؾ ذم أو وراءه، أو اجلبؾ، أصؾ ذم اًمٓمَّريُؼ  :واخلٚمٞمُػ   .يم٤من أيًّ

 اًمٓمَّريؼ هق :(8)إصٛمٕمل ىم٤مل .اجلبٚملم سملم اًمٓمَّريُؼ  :(7)شإًمٗم٤مظ هتذي٥م» وذم

 :(9)اًمٖمّل  صخر ىم٤مل .اجلبؾ وراء

                                                           

ة، ُم٤م همػم ذم اًمٙمريٛم٦م أي٦م هذه وردت (1) ل ذيمر آصمرت وًم٘مد ُمرَّ ة أوَّ  )م( هب٤م. وردت ُمرَّ

 )م( .1/924 اعمحٞمط اًمبحر ذم وهمػمه٤م إىمقال هذه اٟمٔمر (7)

 )م( .7/14 اًمٜمٝم٤مي٦م اٟمٔمر (1)

 اجلذب اخلٚم٩م: وأصؾ ُمٜمف. اظمتٚم٩م ّٕٟمف ُمقوع5 إمم إقمٔمؿ اًمٜمٝمر ُمـ يس٤مق َّنر وهق اخلٚمٞم٩م، وُمٜمف (9)

 )م( )ظمٚم٩م(. نواًمٜمزع.اًمٚمس٤م

 )م( ظُمُرٍق. ذم وروايتف: ،39 ص اًمٗم٘مٕمز حمٛمد أب ديقان ذم اًمرضمز (1)

 ورواه شمِمبع. ظُمُرف ذم )رُمؿ(: ُم٤مدة ذم اًمٚمس٤من ص٤مطم٥م اًمبٞم٧م هذا وروى اًمرسمٞمع. طمِمٞمش اًمرُمرم: (1)

 :شىَمِْمٞم٥م»يمـ ظَمِريؼ مجع وظُمُرق: ظُمُرق. ذم )ظمرق(: ُم٤مدة ذم اًمٗم٘مٕمز حمٛمد ٕب أسمٞم٤مت ُمـ يمذًمؽ

 ٓ أرض واعمسح٤مء: سم٤مًمٜمب٤مت. ُمسح٤مويـ سملم شمقؾمط اًمذي واخلريؼ: ٟمب٤مت. وومٞمف إرض ُمـ عمٓمٛمئـا

 .احلذعمل حمٛمد ٕب آظمر ُمقوع ذم وٟمسبٝم٤م ومٞمٝم٤م. ٟمب٤مت

 )م( .191 إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (2)

 )م( .1/114 اًم٘م٤مزم وأُم٤مزم ،191 إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (3)

 وُم٘م٤ميٞمس ،191 إًمٗم٤مظ ويمت٤مب ،121ص اهلذًمٞملم ؿمٕم٤مرأ وذح ،7/21 اهلذًمٞملم ديقان ذم اًمبٞم٧م (4)
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ـــامَّ  ـــ٧ُم  ومٚم ـــفِ  ضَمَزُم ـــل سمِ  ىِمرسَمتِ

 

ٛمــ٧ُم    (1)ظَمٚمِٞمَٗمــ٤م أو َأـْمِرىَمــ٦مً  شَمَٞمٛمَّ

 :(2)ذؤي٥م أسمق ىم٤مل .اًمٓمَّريُؼ  :واعمَْخَٚمٗم٦مُ  

ـــــُؾ  ـــــل أنْ  شُم١َمُمِّ ـــــ٥ٍم  ُأمَّ  شُمالىِم  َوه

 

ــــ٦مٍ   ــــ٧ْم  إذا سمَِٛمخَٚمَٗم ــــُػ  اضمتٛمٕم  صم٘مٞم

 .اًمقؾمٓمك اًمٓمَّريؼ :أي اًمقؾمٓمك5 اعمَخَٚمَٗم٦مَ  قمٚمٞمؽ :(3)وي٘م٤مل 

 [خؾؾ]  ُُّمؾ، ذم اًمٓمَّريُؼ  (:ؾُّ ـمَ )يمـ اخلَؾ ر اًمرَّ ، طمٞم٦َّمُ  :ي٘م٤مل .وي١مٟم٨َّم يذيمَّ  ظَمؾ 

 :(4)ىم٤مل .سيٛم٦م أومٕمك :ي٘م٤مل يمام

 شمـــؾ   ومـــقَق  ظِمَبـــ٤مؤكَ  إذ ؾمـــ٠مًمتَؽ 

 

ــــ٧َم   ــــفُ  وأٟم ٚمُّ ــــؾِّ  خَتَ ــــالَّ  سم٤مخلَ  (5)ظَم

ُمؾ، ذم اًمٓمَّريؼ :شسم٤مخلَؾَّ » سم٘مقًمف يريد   اًمذي إدام :إظمػم شظَمالًّ » وسم٘مقًمف اًمرَّ

ُمؾ ُمـ اعمقوع هذا ذم ظمب٤مءك ختؾ وأٟم٧م سمف أصٓمبغ ظمالًّ  ؾم٠مًمتؽ :يأ سمف5 ُيّمٓمَبغُ   .اًمرَّ

ُم٤مل سملم اًمٜم٤َّمومذُ  اًمٓمَّريُؼ  :واخلَؾُّ   :(6)ىم٤مل .اعمؽمايمٛم٦م اًمرِّ

                                                           

 )م( ضمزم(.، )ظمٚمػ واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/721 واعمحٙمؿ ،1/919 اًمٚمٖم٦م

ٛم٧م: واطمد. ضم٤مٟم٥م ُمـ اعمخروزة هل وىمٞمؾ: اًمقـم٥م، واًم٘مرسم٦م: ُمألت. ضمزُم٧م: (1)  ىمّمدت. شمٞمٛمَّ

 .ـمريؼ مجع أـمرىم٦م:

 )ظمٚمػ(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/721 واعمحٙمؿ ،1/43 اهلذًمٞملم ديقان ذم اًمبٞم٧م أىمقل: (7)

 )م( ظمٚمػ(.)اًمٚمس٤من اٟمٔمر (1)

 )م( ظمٚمؾ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،9/121 اًمّمح٤مح ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (9)

 ومقق وُم٤م صمالصم٦م، أو قمٛمقديـ قمغم يٙمقن ؿمٕمر، ُمـ يٙمقن وىمد وسمر، أو صقف ُمـ يٕمٛمؾ ُم٤م اخلب٤مء: (1)

: خيٚمف اًمٌمء وظمؾَّ  اًمراسمٞم٦م. واًمتؾ: سمٞم٧م. ومٝمق ذًمؽ  سمف، يتخٚمؾ اًمذي اًمٕمقد واخِلالل: صم٘مبف. ظمالًّ

 مجع وهمػمه: اًمٙمس٤مء وظمّؾ  اًمبٞم٧م. ؿم٘م٤مق سملم ُم٤م هب٤م خيؾ صٖم٤مر ظمِمب٤مت وإظمٚم٦م: أظِمٚم٦َّم. ومجٕمف

 .اًمبٞم٧م هذا وُمٜمف سمخالل، أـمراومف

ٚمٛمل ؿمجرة ٕب اًمبٞم٧م (1)  اًمٕملم ذم ٟمسب٦م وسمال ،1/311 اؾمتٕمجؿ ُم٤م وُمٕمجؿ ،7/129 اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمسُّ

 واًمٚمس٤من )ىمبؾ/روى(، اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،9/119 واعمحٙمؿ ،12/197 واعمخّمص ،1/114
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ــؾَّ  َأىمَبٚمُتٝمــ٤م  ُُمّمــِٕمدةً  ؿَمــقَرانَ  ُمـــ اخلَ

 

ـــُؼ  وهـــل قمٚمٞمٝمـــ٤م ُٕزِري إّنِّ    (1)شَمٜمَٓمٚمِ

ل  5 وؾمٛمِّ ُمٚمتلم، سملم اًمٓمَّريُؼ  :خلَؾُّ ا :وىمٞمؾ .يٜمٗمذ :أي يتخٚمَّؾ5 ٕٟمَّف ظَمالًّ  :وىمٞمؾ اًمرَّ

ُمؾ ذم ـمريؼ هق ٤م اًمرَّ  :(2)ىم٤مل .يم٤من أيًّ

 (3)َوَدضمــ٤م ه٤مسمــ٤م طمــلمَ  َوــْٛمرٍ  ظَمــؾَّ  ُِمـــ

 .سمٙمنه٤م وظِمالٌل  اخل٤مء، سمْمؿِّ  َأظُمؾٌّ  :مجٕمف 

ضم٤مُل  خَيرُج » :احلدي٨م وذم .اًمٓمَّريُؼ  :واخلَّٚم٦َّمُ  ٦مً  اًمدَّ ٤ممِ  سملم ظَمٚمَّ  :أي 5(4)شواًمٕمراق اًمِمَّ

بٞمؾ ًمٚمٓمَّريؼ وىمٞمؾ .سمٞمٜمٝمام وـمريؼ بٞمؾؾم ذم بٞمَؾ  ٕنَّ  5شظَمٚم٦َّمٌ »واًمسَّ  سملم ُم٤م ظَمؾَّ  اًمسَّ

 .سمٞمٜمٝمام ُم٤م خمٞمطَ  أظمذَ  :أي اًمبٚمديـ5

 احلُٚمقل5 ُمـ اعمٝمٛمٚم٦م سم٤محل٤مء سمٕمْمٝمؿ ورواه .ؾَمػمةً  هُت  :أي ظَمْٞمٓم٦ًم5 اًمٞمقم ظِمْٓم٧ُم 

 .(5)وىُمَب٤مًَمتف ذًمؽ ؾَمْٛم٧َم  :أي

                                                           

 )م( )ظمٚمؾ(.

 يرسمقع، ًمبٜمل ُمقوع ؿمقران: ىمب٤مًمتف. ضمٕمٚمف اًمٌمء: وأىمبٚمف إّي٤مه٤م، أؾمٚمٙمٝم٤م اًمٓمريَؼ: اإلسمَؾ  أىمبؾ ي٘م٤مل: (1)

 اٟمحدر، اًمقادي: ذم وأصٕمد وُم٣م، ؾم٤مر وأصٕمد: وُمٙم٦م. اعمديٜم٦م سملم وضمبؾ ؾمٚمٞمؿ، سمٜمل دي٤مر ذم وواد

 وقم٤مشمبف سمف واؾمتٝمزأ قم٤مسمف رُمك: سم٤مب ُمـ قمٚمٞمف: وزرى واًمٞمٛمـ. وٟمجد احلج٤مز ممإ ؾم٤مر وأصٕمد:

 .شمذه٥م شمٜمٓمٚمؼ: وقمٜمّٗمف.

 واًمٚمس٤من ،9/119 اعمحٙمؿ ذم ٟمسب٦م وسمال ،1/122واجلٛمٝمرة ،7/17ديقاٟمف ذم ًمٚمٕمج٤مج اًمرضمز (7)

 )وٛمر،ظمٚمؾ(.)م( واًمت٤مج

 .وٛمر طمبؾ ُمـ اًمٚمس٤من: ذم ورواه ُمقوع. وودج: سمٕمٞمٜمٝم٤م. رُمٚم٦م َوْٛمر: (1)

 ُمٕمف وُم٤م وصٗمتف اًمدضم٤مل ذيمر سم٤مب: اًمٗمتـ ذم وُمسٚمؿ (،12174) ُمسٜمده ذم أمحد اإلُم٤مم أظمرضمف (9)

 )م( .7/21 اًمٜمٝم٤مي٦م واٟمٔمر (،9222) قمٞمسك وظمروج اًمدضم٤مل ومتٜم٦م سم٤مب: ُم٤مضمف واسمـ (،7412)

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم اًمٞمقم... ظمٓم٧م ىمقًمف: ُمـ (1)
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 [خـػ]  اسمـ ىم٤مل (.يُمت٥ُم)يمـ ظُمٜمٌُػ  :ومجٕمف ريُؼ،اًمٓمَّ  (:َأُِمػم)يمـ اخلَٜمِٞمُػ 

 :(1)ُُم٘مبِؾ

ـــ٥ٍم  ـــدِّ  وٓطم ـِ  يمَٛمَ٘م ـــ ـــفُ  اعمَٕم َس  َوقمَّ

 

ــِدي  ــٞمؾِ  أي ــف ذم اعمراؾم ــ٤م َدوَداشمِ  (2)ظُمٜمَُٗم

  [خـؼ]  اًمٞمٛمـ وأهؾ اجلبؾ، ذم وٞمٌِّؼ  وؿمٕم٥ٌم  اًمقادي، ذم ُمْمٞمٌؼ  :اخل٤مٟمُِؼ 

قن ىم٤مَق  يسٛمُّ ْٕم٥ِم اًم وخمُتٜمَُؼ  اعمْمٞمِؼ، :واعمُختٜمَُؼ  .ظم٤مٟم٘م٤مً  اًمزُّ  .ُمْمٞم٘مف :ِمِّ

 [خــ]  ُه٦مُ  :اعمََخٜم٦َّم ٦مُ  اًمٓمَّريِؼ  وُمقَّ اًمبٞمِّٜم٦مِ  واعمحجَّ
 ًمٕم٤مئِم٦م متٞمؿ سمٜمق ىم٤مل وىمد .(3)

 5(4)شخَمَٜمَّتِف قمغم يمقٟمقا وًمٙمـ ٓ، :ىم٤مًم٧م إطَمٜمَِػ؟ ذم ًمِؽ  هؾ» :- قمٜمٝم٤م اهلل ريض -

 .ـمري٘متف :أي

 [خقف] خَمقٌف  وـمريٌؼ  ُمٗمٕمقل، سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ ظم٤مئٌػ، ـمريٌؼ  :وي٘م٤مل 

 .رآه َُمـ خُيٞمػ :وخمٞمٌػ  خَمقٌف  وَوضَمعٌ  اًمٜم٤َّمُس، خت٤موُمف :خُمٞمٌػ و

                                                           

 واًمت٤مج )ُمٕمـ(، واًمٚمس٤من ،7/721 واعمحٙمؿ َرْوطَم٤مهِت٤م، ذم :وروايتف ،121ص ديقاٟمف ذيؾ ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م( ُمٕمـ(. )ظمٜمػ،

5 ُمقوع : - اعمٞمؿ سمٗمتح - َُمَ٘مدّ  سملّم. ـمريؼ ٓطم٥م: (7)  طمديدة وسم٤مًمٙمن: ـمقًٓ، واًم٘مٓمع اًمِمّؼ  أي: اًم٘مدِّ

سف: إؾمٗم٤مط. قمغم جيٕمؾ إمحر اجلٚمد واعمٕمـ: اجلٚمد. هب٤م ُي٘مدُّ  ٚمف. وـم٠َّمه وقمَّ  مجع ٞمؾ:واعمراؾم وؾمٝمَّ

ْوداة: اًمسػم. أواًمنيٕم٦م اًمسػم اًمسٝمٚم٦م اًمٜم٤مىم٦م ُمرؾم٤مل:  سمدوداشمف: هٜم٤م واعمراد آصم٤مره٤م، أو إرضمقطم٦م اًمدَّ

 ظمٜمٗم٤م. روطم٤مشمف ذم اعمراؾمؾ واًمت٤مج: اًمٚمس٤من ذم ورواه اًمّمبٞم٤من. ُمالقم٥م ُمثؾ ضمٕمٚمٝم٤م آصم٤مره٤م،

 .اًمرواح ُمـ اعمرة روطم٦م: مجع واًمروطم٤مت:

 اًمقادي، وُمْمٞمؼ واًمٗمٜم٤مء، اًمدار، وؾمط اعمخٜم٦ّم: إقمراب: اسمـ قمـ 9 - 2/1 اًمتٝمذي٥م ذم ضم٤مء (1)

 )م( اًمبّٞمٜم٦م. واعمحج٦م اًمٓمريؼ، وومقه٦م اًمقادي، إمم اًمتٚمٕم٦م ُمـ اعم٤مء وُمّم٥ّم 

 )م( .7/31 واًمٜمٝم٤مي٦م ،1/111 اجلقزي ٓسمـ احلدي٨م وهمري٥م ،1/129 اًمٗم٤مئؼ ذم إصمر (9)
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 اًمٓمَّريؼ، ىم٤مـمع خُيٞمُػ  وإٟمَّام خيٞمػ ٓ ٕٟمَّف اًمٓمَّريَؼ5 سم٤معمُخقف (1)يٕم٘مقُب  وظَمصَّ 

ص» وذم .رآه َُمـ خيٞمػ :أي اًمقضمَع5 سم٤معمُخٞمػ وظَمصَّ   :خَم٤َموم٦مٌ  ـمريٌؼ  :(2)شاعمخّمَّ

 .اًمٚمُّّمقُص  أظَم٤مومف

 [ظمٞمط]  ُٞمطُ  .واعمسٚمُؽ  اعمٛمرُّ  (:َُمِ٘مٞمؾ)يمـ اعمَِخٞمط  وهق ُمزطمٗمٝم٤م، :احلٞم٦َّم وخَمِ

ه٤م ٦م ذو ىم٤مل .وُمسٚمُٙمٝم٤م ممرُّ ُمَّ اًمرُّ
(3): 

ــــٜمٝمام ــــك وسمٞم ــــ٤ممٍ  َُمْٚمَ٘م ــــفُ  ِزَُم  يم٠مٟمَّ

 

ــٞمطُ    (4)صمــ٤مئرُ  اًمٚمَّٞمــؾِ  آظِمــرَ  ؿُمــَج٤معٍ  خَمِ

  

 



                                                           

 )م( )ظمقف(. اًمت٤مج اٟمٔمر (1)

 )م( .17/99 اعمخّمص اٟمٔمر (7)

 وسمال واًمت٤مج)ظمٞمط(، واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م، وأؾم٤مس ،1/712 واعمحٙمؿ ،1/1134 ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م( .2/129 واًمتٝمذي٥م ،9/749اًمٕملم ذم ٟمسب٦م

 زُم٤مُم٤ًم. اعم٘مقد: يسٛمك وىمد اعم٘مقد، ـمرومف ذم يِمدّ  صمؿ اخلِم٤مش ذم أو اًمؼمة ذم جيٕمؾ طمبؾ اًمزُم٤مم: (9)

ج٤مع  ه٤مئ٩م. صم٤مئر: ر.اعمذيم احلٞم٦م - ويمنه٤م اًمِملم سمْمؿ - واًمِمُّ
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 لالدا   رف  ـحَ
 

 [دبب]  ُ٦م سمَّ ٤مقمر ىم٤مل .اًمٓمَّريُؼ  :اًمدُّ  :(1)اًمِمَّ

ــ٤م ــْذِري٤م ـَمَٝم ــؾَّ  نٌ ِه ــٞمُض  ىَم ــفِ  شَمٖمِٛم  قَمٞمٜمِ

 

ــغم  ــ٦مٍ  قم ــؾِ  ُدسمَّ ــِػ  ُِمث ــؾِ  اخلَٜمِْٞم  (2)اعمَُرقْمَب

٦مُ   ضمؾِ  وُدسمَّ  .(3)قمٚمٞمف يدبُّ  اًمذي ـمريُ٘مف :اًمرَّ

 [درأ]  ُ5 ذو وـمريٌؼ  .(4)ٞم٘مفىموَأظم٤م يمـسقره :اًمٓمَّريِؼ  ُدُروء
ٍ
 ذو :أي دروء

ْرءُ  .َدْرء مجع وضِمَروَم٦ٍم، وطَمَدٍب  يمسقرٍ   .إىم٤مُمتف شمّمٕم٥م مم٤َّم ٟمحقه٤مو اًمٕمّم٤م ذم اًمٕمقُج  :واًمدَّ

 [درب]  ْرُب  قمرسمٞم٤ًّم، أصٚمف وًمٞمس ُدُروب، واجلٛمع اجلبٚملم، سملم اعمدظمُؾ  :اًمدَّ

٦م ًمب٤مب ومٞم٘م٤مل اًمب٤مب، ُمٕمٜمك ذم شمستٕمٛمٚمف واًمٕمرب ٞمِِّؼ  وًمٚمَٛمدظمؾِ  َدْرٌب، :اًمسٙمَّ  :اًمْمَّ

 :(6)شاًمٚمِّس٤من» وذم .(5)شاعمّمب٤مح» ص٤مطم٥م ىم٤مل هٙمذا إًمٞمف، يٗميض عم٤م يم٤مًمب٤مب ٕٟمَّف َدْرٌب5

رُب  ٦مِ  سم٤مُب  :اًمدَّ ٙمَّ  :(7)ؾمٞمبقيف وأٟمِمد .ِدَراب واجلٛمع اًمقاؾمٕم٦م، أو اًمقاؾمعُ  اًمسِّ

                                                           

 )م( ـمٝمق(. )دسم٥م، واًمت٤مج ـمٝمق(، رقمبؾ، )دسم٥م، واًمٚمس٤من ،1/179 اًمّمح٤مح ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (1)

 أسمٞمض. اًمٙمت٤من ُمـ صمقب واخلٜمٞمػ: واخلدُم٦م. اًمٙمالم ظمٗمٞمػ ِهْذري٤من: ورطمؾ. ذه٥م ـمٝم٤م: (7)

 .اعم٘مٓمع واعمرقمبؾ:

 م() .1/179 اًمّمح٤مح وؾمجّٞمتل. وـمري٘متل أي: وُدسمَّتل5 دقمٜمل وي٘م٤مل: (1)

 )م( )ظم٘مؼ(. أظم٘مقق.اًمٚمس٤من واطمده٤م يم٤مٕظمدود، إرض ذم ؿم٘مقق إظم٤مىمٞمؼ: (9)

 )م( .712 - 1/714 اعمٜمػم اعمّمب٤مح اٟمٔمر (1)

 )م( .4/124 اعمحٙمؿ وأيْم٤مً  درب(،) اًمٚمس٤من اٟمٔمر (1)

 ظمزسمز(، )درب، واًمٚمس٤من ،4/124 ،1/111 واعمحٙمؿ ،1/122 اًمٙمت٤مب ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (2)

 )م( (.سمقز درب،) واًمت٤مج
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 ِدَراهِبـــ٤م قمٜمـــد هَتِـــرُّ  اًمٙمِـــالِب  ُِمْثـــُؾ 

 

ـــ٧ْم   ـــ٤م َوِرَُم ـَ  هِل٤َمِزُُمٝم ـــ ـــ٤مزِ  ُِم  (1)اخِلْزسَم

روب قمٜمد اًمٜم٤َّمسمح٦م سم٤مًمٙمالب ؿمبَّٝمٝمؿ   .ِدَراهِب٤م طمقل هترُّ  :اًمبٞم٧م هذا وروي .اًمدُّ

قاب ضمرائٝم٤م، قمٜمد هتر :إظمٗمش ورواه وم سمالد إمم ُمدظمؾٍ  ويمؾُّ  .ذيمرٟم٤مه ُم٤م واًمّمَّ  اًمرُّ

 .دروهب٤م ُمـ َدرٌب 

اء سمٗمتح هق :وىمٞمؾ ٙمقن ُمٜمف، ًمٚمٜم٤مومذ اًمرَّ رِب  وأصُؾ  .اًمٜم٤َّمومذ ًمٖمػم وسم٤مًمسُّ  اعمْمٞمُؼ  :اًمدَّ

وم سمالد ُمـ اًمٕمدوِّ  أرَض  دظمٚمقا إذا اًم٘مقمُ  َأْدَرَب  :(2)ىمقهلؿ وُمٜمف اجلب٤مل، ذم  .اًمرُّ

 [درج]  َرُج  :(3)ىم٤مل .أدراج ومجٕمف واًمٓمَّريُؼ، اعمح٤مجُّ  :اًمدَّ

ـــػُّ  ـــَؾ  َيُٚم ـــدِ  هُمْٗم ـــ٤مَٕدراِج  اًمبٞم  (4)سم

 .اًمٓمَّريؼ ويٕمٗمل هبذا هذا خَيٚمِطُ  قمٔمٞمؿٌ  ضمٞمٌش  أٟمَّف ُمٕمٜم٤مه 

 إذا :َدَرضَمف ورضمع .ومٞمف ضم٤مء اًمذي ـمري٘مف ذم رضمعَ  :أي وَأْدَراضَمف5 َدَرضَمف وَرضَمعَ 

ضمؾ ٤ملوي٘م .شمرك يم٤من اًمذي إُمر ذم رضمع  رضمعَ  :قمٚمٞمف ي٘مدر ومٚمؿ ؿمٞمئ٤مً  ـمٚم٥َم  إذا ًمٚمرَّ

ل، َدْرضَمف ورضمع إدَراضِمف، قمغم  إذا - اهلٛمزة سمٙمن - وإْدَراضِمف طم٤مومَِرشمِف، قمغم ورضمع إوَّ

ل ـمري٘مف ذم رضمع  .ؾمبٞمٚمف قمغم :أي يمذا5 َدَرِج  قمغم وومالن .إوَّ

ٞمؾِ  وَدَرُج   ًمٚمٓمَّريؼ وي٘م٤مل .إودي٦م ُمٕم٤مـمػ ذم وـمريُ٘مف ُُمٜمحَدُره :وَُمْدَرضُمف اًمسَّ

يح اًمٖمالم ومٞمف يدرج اًمذي  .وُمذه٥م ممرٌّ  :أي وَدَرٌج5 وَُمْدَرضم٦مٌ  َُمْدَرٌج  :وهمػممه٤م واًمرِّ

                                                           

: اًمؼمد. قمغم صؼمه ىمٚم٦م ُمـ اًمٜمب٤مح دون صقٌت  اًمٙمٚم٥ِم: هرُّ  (1)  اٟمتٗمخ٧م ورُم٧م: ٟم٤مسمف. قمـ ويمنمَّ  ٟمبح وهرَّ

 : وهل قمٔمؿ ٟم٤مشمئ ذم اًمٚمَّْحل حت٧م إذن، ومه٤م - سمٙمن إول واًمث٤مًم٨م - وٟمت٠مت. واًمٚمٝم٤مزم: مجع هِلِْزُم٦م

 .احلٚمؼ ذم شم٠مظمذ ىمرطم٦م وهل اخل٤مزسم٤مز، ذم ًمٖم٦م واخِلْزسم٤مز: احلٜمؽ. أصؾ ذم حلٛم٦م هل وىمٞمؾ: هِلزُمت٤من،

 )م( .1/171 اًمّمح٤مح اٟمٔمر (7)

 )م( درج(.) واًمٚمس٤من ،2/114 اعمحٙمؿ ذم ٟمسب٦م سمال اًمرضمز (1)

 .ومٞمف قمٚمؿ ٓ ُم٤م اًمبٞمد: همٗمؾ وخيٚمط. جيٛمع يٚمػ: (9)
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 :(1)ىم٤مل وىم٤مرقمتف، وؾَمٜمَٜمُف ُمٕمٔمٛمف :اًمٓمَّريِؼ  وَُمْدَرضَم٦مُ 

ــقا سُم ــ٦مِ  رَضَ ــِؼ  سمَِٛمْدَرضَم ــ٤مَُمٝمؿ اًمٓمَّري  ظمٞم

 

ــــٞمٗم٤منِ  ىِمـــَرى إمم يتســـ٤مسم٘مقنَ    (2)اًمْمِّ

ٌؾ  :أي هلذا5 َُمدَرضَم٦مٌ  إُمرُ  وهذا   .إًمٞمف سمف ُُمتقصَّ

 .ومٞمٝم٤م ُمٕمؽمو٦مٌ  ـمرٌق  :إيَمٛم٦مِ  ِرُج اوَُمدَ 

 يدرج اًمتل اعمقاوع وهل :َُمْدَرضم٦مٌ  واطمدهت٤م اجلب٤مل، سملم اًمٖمالظُ  اًمثَّٜم٤مي٤م :ِرُج اواعمَدَ 

 ي٘مقُده٤م وهق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبلِّ  ٟم٤مىم٦م خي٤مـم٥م اعمزّنُّ  اًمبِج٤مديـ ذو اهلل قمبد ىم٤مل .يٛمٌم :أي ومٞمٝم٤م5

 :(3)دًمٞمَٚمفُ  ويم٤من سمف

يِض   وؾُمـــــقُِمل َُمَداِرضمــــــ٤مً  شَمٕمـــــرَّ

َض     شَمَٕمـــــرُّ
ِ
ــــــقزاء  ًمٚمٜمُّجــــــقمِ  اجلَ

ـــذا  ـــق ه ـــؿِ  أسم ـــتِ٘مٞمِٛمل اًم٘م٤مؾم  (4)وم٤مؾم

                                                            

يَٚمٛمل عمٝمٞم٤مر اًمبٞم٧م (1)  اًمتٜمّمٞمص وُمٕم٤مهد ،7/21 ،1/122 واًمٙمِمٙمقل ،9/11 ديقاٟمف ذم اًمدَّ

 )م( .شيتس٤مسم٘مقن» سمدل شيت٘م٤مرقمقن»و ،شظمٞم٤مُمٝمؿ» سمدل شىمب٤مهبؿ» اي٦م:واًمرو ،7/114

 صمؿ أقمقاد أرسمٕم٦م ُمـ اًمٕمرب شمبتٜمٞمف سمٞم٧م وهل اخلٞمٛم٦م، ذم ًمٖم٦م ظَمْٞمؿ، مجع واخلٞم٤مم: ٟمّمبقا. رضسمقا: (7)

م ُم٤م واًمِ٘مرى: سم٤مًمثامم. يس٘مػ  .وٞمػ مجع واًمْمٞمٗم٤من: ًمٚمْمٞمػ. ي٘مدَّ

 ،1/927 واعمحٙمؿ ،1/1233 واًمّمح٤مح ،11/192 واًمتٝمذي٥م ،1/171 اًم٘م٤مزم أُم٤مزم ذم إسمٞم٤مت (1)

 )م( ؾمقم(. قمرض، درج،) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،121 واًمٜمٝم٤مي٦م اجلقزي، ٓسمـ احلدي٨م وهمري٥م

ل (9)  سمقاطمد وم٠مشمزر سم٤مصمٜملم، سمج٤مداً  أُمف ًمف ىمٓمٕم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمبل إمم اعمسػم أراد طملم ٕٟمف اًمبج٤مديـ ذا ؾُمٛمِّ

 اجلقزاء5 شمٕمرض اًمٖمالظ اًمثٜم٤مي٤م وهل دارج:اعم وشمٜمٙمبل. وينة يٛمٜم٦م ظمذي وشمٕمريض: سمآظمر. وارشمدى

 ُمٕمؽمو٦م متر َّٕن٤م سم٤مجلقزاء ؿمبَّٝمٝم٤م اًمسامء، ذم سمٛمست٘مٞمٛم٦م وًمٞمس٧م ُمٕم٤مرو٦م، ضمٜم٥م قمغم مترّ  اجلقزاء ٕن

ْقم، ُمـ وؾمقُمل: اًمّمقرة. ذم اًمٙمقايم٥م ُمست٘مٞمٛم٦م همػم اًمسامء ذم  ىمّمد ُمع اعمرِّ  هقم٦م وهق اًمسَّ

 ملسو هيلع هللا ىلص. اًمٜمبل هق اًم٘م٤مؾمؿ: أسمق اًمسػم. ذم اًمّمقب
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٦م سمـ ؾم٤مقمدة ىم٤مل .واعمَسٚمُؽ  اعمذه٥ُم  :واعمَْدَرضم٦مُ   :(1)ؾمٞمٗم٤مً  يّمػ ضُم١َميَّ

ــــَرى ــــَرهُ  شَم ــــف َصــــٗمَحَتٞمفِ  ذم إصْم  يم٠مٟمَّ

 

ــــَدارُج   ــــبَث٤منٍ  َُم َـّ  ؿِم ــــٞمؿُ  هلــــ  (2)مَهِ

 .اًمٓمَّريؼ :واعمَْدَرضَم٦م اعمَْدَرج :(3)شًمٖمري٥ما ٟمٔم٤مم» وذم 

 [درر]  ُقمغم :أي اًمٓمَّريؼ5 َدَررِ  قمغم هق :وي٘م٤مل وُمتٜمف، ىمّمُده :اًمٓمَّريِؼ  َدَرر 

ح٤مح» وذم .ُمدرضمتف  .واطمدٍ  ىمّمدٍ  قمغم :أي واطمٍد5 َدَررٍ  قمغم ومه٤م .ىمّمده قمغم :(4)شاًمّمِّ

 [درس]  ْرُس  .ظَمِٗمَل  طمتَّك أصمُره ِرَس دُ  يم٠مٟمَّف اخلٗملُّ  اًمٓمَّريُؼ  :- سم٤مًمٗمتح - اًمدَّ

 .(5)ذًمَّٚمقه طمتَّك ـم٤مرىمقه يَمُثرَ  :َُمْدُروٌس  وـمريؼ

 .جم٤مز وهق ـمري٘مٝم٤م، :اًمٜمََّٕمؿِ  وَُمدَرؾَم٦مُ 

 [دسؼ]  ْيَسُؼ  .اعمستٓمٞمؾ اًمٓمَّريُؼ  :اًمدَّ

 [دطب]  قْمُبقُب ُؾ  اًمٓمَّريُؼ  (:قُمّْمُٗمقر)يمـ اًمدُّ  اًمذي اًمقاوُح  اعمقـمقءُ  اعمذًمَّ

َذًمٞم٦َّماهلُ  ضمٜمقب ىم٤مًم٧م .اًمٜم٤َّمس يسٚمٙمف
(6): 

                                                           

 ،1/119 اًمّمح٤مح ،1112 ص اهلذًمٞملم أؿمٕم٤مر وذح ،7/712 اهلذًمٞملم ديقان ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م( مهؿ(. درج، )ؿمب٨م، واًمت٤مج واًمٚمس٤من

 ُمـ إرضمؾ يمثػمة داسم٦م ؿَمب٨ٍَم: مجع وؿِمْبث٤من: اًمٜمٛمؾ. أرضمؾ يم٠مٟمف اًمٕملم شمراه اًمذي ومرٟمده سم٢مصمره: أراد (7)

 .دسمٞم٥م مهٞمؿ: إرض. أطمٜم٤مش

 )م( .112ص اًمٖمري٥م ٟمٔم٤مم اٟمٔمر (1)

 )م( .7/111 اًمّمح٤مح اٟمٔمر (9)

 )م( .7/191اًمزاهر درس. اًمثٚم٩م: ذم ًمٚمٓمريؼ ي٘م٤مل (1)

 اًمبٞم٧م: وصدر ،1/179 اهلذًمٞملم ديقان ذم اًمبٞم٧م (1)

 ويمــؾُّ طمــل  وإن ـم٤مًمــ٧ْم ؾمــالُمُتٝمؿ

 طمل   ويمؾُّ  اًمبٞم٧م: وصدر اهلذًمٞم٦م، ضمٜمقب أظم٧ِم  اهلذًمٞم٦م ريٓم٦م إمم ُٟمس٥م 12/142 اخلزاٟم٦م وذم 

 )م( ؾمٚمٛمقا. وإن قمزوا وإن
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وا وإنْ  ىمــقمٍ  ويمــؾُّ   يَمُثــُروا وإنْ  قَمــزُّ

 

ــ٤مً   ــِريُ٘مٝمؿ يقُم ــ ذم ـم ــقُب  رِّ ـاًمِمَّ  (1)ُدقْمُب

اء ىم٤مل  اًمٗمرَّ
ُؾ  اًمٓمَّريُؼ  :شاًمت٤َّمج»وذم .أطمد يمؾُّ  يٓم١مه اًمذي ويمذًمؽ :(2)  اعمسٚمقكُ  اعمذًمَّ

 :(3)ظِمراش أسمق ىم٤مل .ؾمٚمؽ ًمـَِٛمـ اًمقاوُح 

ــدٍ  ذات ذم ــَذًْمِؼ  َرْي خِّ  يَم ــرُّ ــ اًم  ِروَم٦مٍ ـُُمِم

 

ٌب  ـمريُ٘مٝمـــ٤م   (4)ُدقْمُبـــقُب  سم٤مًمٜمَّـــ٤مسِ  َهِ

٤مسمٚم٦مِ  يمثػمَ  يم٤من إذا :دقمبقٌب  ـمريٌؼ  :(5)شإًمٗم٤مظ هتذي٥م» وذم   .أصم٤مر يمثػمَ  اًمسَّ

 [دطس]  وـمريٌؼ  .ؿمديداً  وـم٠مً  وـمئتف :َدقْمس٤مً  شَمْدقَمسف اًمٓمَّريَؼ  اإلسمُؾ  َدقَمَس٧ِم 

 واعمِْدقَمُس  .أصم٤مر ومٞمف تويمثر ووـمئتف اًم٘مقائؿُ  دقمستف :وَُمْدقمقٌس  وُِمْدقم٤مٌس  َدقْمٌس 

ة ًمٞمَّٜمتف اًمذي اًمٓمَّريُؼ  (:وُِمْٗمت٤َمح ُِمٜمؼَْم )يمـ واعمِْدقَم٤مُس   :(6)اعم٤مء وردت محػماً  يّمػ رؤسم٦م ىم٤مل .اعم٤مرَّ

ــؿِ  ذم ـــ٤مرٍ  َرؾم ـــ٤مسٍ  آصم ـــْؼ  وُِمْدقم  َدقِم

ــِردنَ   ــؾِ  حتــ٧َم  َي ؾَمــْؼ  ؾَمــٞم٤َّمَح  إصَْم  (7)اًمدَّ

                                                            

 اًم٘مٚم٦م. سمٛمٕمٜمك وي٠ميت واًمرومٕم٦م، واًمٖمٚمب٦م واًمِمدة اًم٘مقة إصؾ: ذم اًمٕمزّ  قمّزوا: (1)

 )م( )دقم٥م(. واًمٚمس٤من ،7/794 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (7)

 ذاً  شم٠مسمط إمم1/713 اجلٞمؿ ذم وٟمس٥م اًمٗم٠مس، يمذًمؼ وروايتف: 7/174 اهلذًمٞملم ديقان ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م( و٤مطمٞم٦م. اًمّزّج  وروايتف:يمذًمؼ

 يمَذًْمؼ وًمٕمٚمف ُمٕمٜم٤مه، يتْمح ومل اًمٚمس٤من ذم هٙمذا اًمرّخ، يمذًمؼ وىمقًمف: اجلبؾ. طمروف ُمـ طمرف اًمريد: (9)

 .ُمرشمٗمٕم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمنموم٦م: طمده. رء يمؾ وذًمؼ اًمزج،

 )م( .191 إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (1)

 واًمٚمس٤من ،1/129 واعمحٙمؿ ،1/474 واًمّمح٤مح ،1/171 واًمٕملم ،121 ص ديقاٟمف ذم اًمرضمز (1)

 دقمؼ(.)م( ،)دقمس واًمت٤مج

 ُمٜمٝم٤م، ٟمقع وىمٞمؾ: اًمٓمروم٤مء، يِمبف ؿمجر وإصمؾ: طمقاومره٤م. ومٞمف أصمرت ىمد رؾمؿ ذم احلٛمػم هذه ممرُّ  أي: (2)

 اًمبٞم٤مض. واًمدؾمؼ: إرض. وضمف قمغم يسٞمح اًمذي واًمسّٞم٤مح: اًمٖم٤مسم٦م. أصمؾ ُمـ  اًمٜمبل ُمٜمؼم ويم٤من

 أسمٞمض. اعم٤مء أنّ  يريد
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قْمُس  ُ  إصمرُ  :واًمدَّ  َدقْمٌس  ـمريٌؼ  :(1)شإًمٗم٤مظ هتذي٥م» وذم .اًمٓمَّريؼ ذم اًمبلمِّ

 :(2)اهلٛمداّنّ  طَمِريؿٍ  سمـ ُم٤مًمؽ ىم٤مل .أصم٤مر سمف يمُثرت إذا :وَُمدقمقٌس 

 ـمريَ٘مٜمـــ٤م َيُ٘مـــصُّ  يقُمـــ٤مً  ي٠مشمِٜمـــ٤م ومَٛمــــ

 

ــٕم٤م وؾَمــْخالً  َدقْمســ٤مً  أصمــراً  جَيِــدْ    (3)ُُمَقوَّ

  [دطؼ]  وقم٨ٌم  :َدقْمٌؼ  وـمريٌؼ  .ؿمديداً  وـمئ٤مً  وـمئف (:َُمٜمَع)يمـ اًمٓمَّريَؼ  َدقَمَؼ 

 ُيْدقَمُؼ  ُدقِمَؼ  وىمد .ُمثٚمف :ُمدقمقٌق  وـمريٌؼ  .اعمٗمٕمقل سمٛمٕمٜمك ُمّمدر أصم٤مر، يمثػمُ  ـمقءٌ ُمق

 :(4)ىم٤مل .اًمقطء قمٚمٞمف يَمُثرَ  إذا َدقْم٘م٤مً 

ـَ  ـــريَمْب ـــَل  َي ـــ٥ٍم  صمِٜمْ ـــْدقُمقِق  ٓطم  َُم

ـــ٤مئل  ـــدِ  ٟم ـَ  اًمَ٘مَراِدي ـــ ــــقِق  ُِم  (5)اًمُبُث

 :رؤسم٦م ىم٤مل .ُمثٚمف (:يَمتِػ)يمـ َدقِمٌؼ  وـمريٌؼ  

 (6)َدقِمــْؼ  سٍ وُِمــْدقم٤م آصمــ٤مرٍ  َرؾمــؿِ  ذم

                                                            

 )م( .197 إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (1)

 وسمال سمسبٞمٚمٜم٤م، يٕمؽمض أو ي٠مشمٜم٤م ومٛمـ ومٞمٝمام: واًمرواي٦م ،712 وآظمتٞم٤مريـ ،19 ٕصٛمٕمٞم٤متا ذم اًمبٞم٧م (7)

 )م( .17/91 واعمخّمص ،197 إًمٗم٤مظ يمت٤مب ذم ٟمسب٦م

ع: واخلٞمؾ. اإلسمؾ أوٓد هٜم٤م هب٤م ويريد ؾمخٚم٦م، مجع واًمسخؾ: يتبع. ي٘مّص: (1)  .اعمتٗمرق واعمقوَّ

 .واطمد ُمقوع ذم وًمٞمس٧م ُمقوع سمٕمد ُمقوع ذم محٚمٝم٤م احلقاُمؾ ومتْمع يمثػماً  يسػمون إَّنؿ يريد

وَمٞم٤من اًمرضمز (9)  متٞمؿ، سمـ ُمٜم٤مة زيد سمـ ؾمٕمد سمـ قُمقاوم٦م سمٜمل ُمـ راضمز اًمسٕمدي، ُأؾمٞمد سمـ قمٓم٤مء وهق، ًمٚمزَّ

 واًمٚمس٤من ،17/91 واعمخّمص ،1/712 اجلٞمؿ ذم ٟمسب٦م وسمال ،()دقمؼ اًمت٤مج ذم ُمٜمسقب واًمِم٤مهد

ى يريمبـ ويروى: ىمرد(. دقمؼ،)  ٓطم٥ٍم.)م( َٟمػْمَ

 واعمتج٤مذم اعمرشمٗمع واًمٜم٤مب: اًمبٕمٞمد. واًمٜم٤مئل: ٟم٤مب. ورواه اًمٚمس٤من، ذم رواه هٙمذا ٟم٤مئل: ضم٤مٟم٥م. صمٜمل: (1)

 ذم ورد هٙمذا واًمبثقق: وؾمٓمف. اًمٜم٤مشمئ اعمقوع هٜم٤م هب٤م واعمراد ىُمْرُدودة، مجع واًم٘مراديد: اعمتب٤مقمد.

 اعم٤مء. ُمٜمبٕم٨م :شؾومَحْ  طَمْرف»يمـ سَمْثؼ مجع واًمبثقق: اًمب١موق. ُمـ )ىمردد(: ذم ورواه اًمٚمس٤من،

 .أص٤مسمتٝمؿ وسم١موىم٤ًم: سَمْقىم٤مً  اًمداهٞم٦م سم٤مىمتٝمؿ ُمّمدر، واًمب١موق:

 )م( .37 ص خترجيف ُمع شم٘مدم (1)
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 [دطؽ]  وقمـ اًمٓمَّريؼ، َدقْمٙم٦مِ  قمـ شمٜمحَّ  :(1)وي٘م٤مل .َُمدقمقٌق  :َدقْمٌؽ  وـمريٌؼ 

٤ميمِف، َوْحٙمِف تِفِ  طَمٜم٤َّمٟمِف، وقمـ وَوحَّ  .وؾَمٚمٞمَ٘متِف وضَمِديَّ

 .(2) شإًمٗم٤مظ ضمقاهر» ذم ىم٤مل يمذا ؾمٝمٌؾ، :أي َدقْمَٙمٌؿ5 ـمريٌؼ  :وي٘م٤مل

 [دطؿ]  ُّاضمز ىم٤مل .وؾمٓمف أو ُمٕمٔمٛمف :اًمٓمَّريِؼ  ُدقْمِٛمل  :(3)إسمالً  يّمػ اًمرَّ

ــــــَدَرت ــــــِدرُ  وَص ــــــ٤م شَمْبَت  اًمثَّٜمِـٞمَّ

ـــ٥ُم   ــــ شَمْريَم ـــ٤م ُِم ـــ٤م ُدقْمِٛمٞمِّٝم ُدقْمِٛمٞمَّ
(4) 

 .ُمقـمقءاً  ـمري٘م٤مً  :أي ُدقمٛمٞم٤ًّم5 .وؾمٓمٝم٤م :ُدقمٛمٞمِّٝم٤م 

 [دؽع] وُمٜمف [.إًمٞمف] يٜمتٝمل :أي يمذا5 ـمريِؼ  إمم يدومعُ  ـمريٌؼ  :(5)وي٘م٤مل 

 ومالنُ  وَدوَمعَ  .إًمٞمٝمؿ قمٜم٤َّم اٟمٍموم٧م :أي ومالن5 لسمٜم إمم ومُدومِٕمٜم٤َمه٤م ؾمح٤مسم٦مٌ  همِمٞمتٜم٤م :ىمقهلؿ

 [.إًمٞمف] اٟمتٝمك :ومالن إمم

 [دـثع]  ًُْمَثع ٝمُؾ، اًمٓمَّريُؼ  (:ضَمْٕمَٗمر)يمـ اًمدَّ  ـمريٍؼ  أؾمٝمُؾ  هق :وىمٞمؾ اًمسَّ

 .هبقط وٓ ومٞمف طمٓمقطَ  ٓ أوطَمزنٍ  ؾَمٝمؾٍ  ذم يٙمقن

 [دـج]  هلام سمٗمتح - واعمَْدجَل٦َمُ  اعمَْدًَم٩ُم  وجيٞمئ يذه٥م اًمذي اعمقوعُ  :- أوَّ

اًم٩ُم5 ومٞمف ًمقَ  ي٠مظمذ وهقَُمـ اًمدَّ  .ومٞمف ًمٞمٗمرهمٝم٤م احلقض إمم اًمبئر رأس ُِمـ هب٤م ويٛمٌم اًمدَّ

                                                           

 )م( دقمؽ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/121 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 )م( .11ص إًمٗم٤مظ ضمقاهر اٟمٔمر (7)

 )م( )دقمؿ(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/713 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمرضمز (1)

 ذي ىمرب أدم ُمـ ي٘مرب وُم٤مء سم٤مجلزيرة، ُمقوع واًمثٜمل: وشمٕم٤مضمؾ. شمنع شمبتدر: رضمٕم٧م. :صدرت (9)

 .وآسم٤مر ىمٚم٥م سمف ىم٤مر

 واًمت٤مج واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،17/91 واعمخّمص ،7/772 واًمتٝمذي٥م ،7/91 اًمٕملم اٟمٔمر (1)

 )م( )دومع(.
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 :(1)قمٜمؽمة ىم٤مل

ــ٠منَّ  ــ٤مطَمٝمؿ يم ــَٓم٤منُ  رُم ــرٍ  َأؿم  سمئ

 

ــ٤م  ــؾِّ  ذم هل ــ٦مٍ  يم ــدودُ  َُمْدجَل  (2)ظُم

  [دـع]  ًُُمقع  .اًمٓمَّريؼ (:َصُبقر)يمـ اًمدَّ

ًمِٞمعُ  ٝمؾ :(3)وىمٞمؾ اًمقاؾمُع، اًمٓمَّريُؼ  (:َأُِمػم)يمـ واًمدَّ  صٕمقدَ  ٓ طَمْزنٍ  ُمٙم٤منٍ  ذم اًمسَّ

 .َدٓئع واجلٛمع هبقط، وٓ ومٞمف

ْوًَمعُ  ًمٞمع (:ضَمْقَهر)يمـ اًمدَّ ٤مك اًمٓمَّريؼ هق :وىمٞمؾ .اًمدَّ حَّ  .اًمْمَّ

 [دـػؼ] (4)َُمٝمٞمَع :أي 5(ىمِْرـَم٤مس)يمـ وِدًْمٗم٤مق ،(ضَمْٕمَٗمر)يمـ َدًْمَٗمٌؼ  ـمريٌؼ  :وي٘م٤مل. 

 [دـؾ]  ًُمِٞمَٚم٦م ٦مُ  :اًمدَّ ،اًمدُّ  وهل اًمبٞمْم٤مُء، اعمحجَّ ممَّ  :(5)شاًمت٤َّمج» وذم ممَّ  اًمدُّ

٦م (:ُرسمَّك)يمـ  .اًمقاوح٦م اعمحجَّ

ده :اًمٓمَّريؼ قمغم َدًمَّف  .سم٤مًمٓمَّريؼ وأدًمٚم٧ُم  قمرومتف، :اًمٓمَّريؼ هبذا وَدًَمْٚم٧ُم  .وم٤مٟمدلَّ  إًمٞمف ؾمدَّ

 [دـثع] ًَمٜمَْثع  .اًمقاوح اًمٓمَّريؼ (:ؾَمَٗمْرضَمؾ)يمـ اًمدَّ

 [دــع] دٟٓمع :ٛمعواجل ؾمٝمؾ، (:قَمَٛمٚمَّس)يمـ َدًَمٜمَّع وـمريؼ 

 [دهثؿ] ؾمٝمؾ :أي َدْهَثٌؿ5 ـمريٌؼ  :وي٘م٤مل. 

 [دهجؿ]  ٩ٌم  وـمريٌؼ  .ؾمٝمؾ :َدْهَجؿٌ  وـمريٌؼ  ضمقاهر» ذم يمذا ؾمٝمؾ، :َدمْهَ

 .(6)شإًمٗم٤مظ

                                                           

 )م( )دًم٩م(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/111 واًمّمح٤مح ،7/741 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس ،113 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

 .احلٗمرة ظَمّد: مجع واخلدود: اًمٓمقيؾ. احلبؾ ؿمٓمـ: مجع أؿمٓم٤من: (7)

 )م( دًمع(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/13 واعمحٙمؿ ،7/712 واًمتٝمذي٥م ،7/91 اًمٕملم اٟمٔمر (1)

 )م( )دًمٗمؼ(. اًمت٤مج اٟمٔمر: قمب٤مد. اسمـ وذيمره اجلقهري، أمهٚمف (9)

 )م( دًمؾ(.) ُم٤مدة اًمت٤مج اٟمٔمر (1)

 )م( .11ص إًمٗم٤مظ قاهرضم اٟمٔمر (1)
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 [دمث] َٚمف، :أي اعمٙم٤مَن5 َدَُم٨َم  :وي٘م٤مل  ُمٚملمٌ  ؾمٝمٌؾ  :ُُمْدَُم٨ٌم  وـمريٌؼ  ؾمٝمَّ

 .(1)ُمقـمقء

 [ديث]  ٨َم  إذا :وىمٞمؾ .ُمذًمَّؾ :أي ُُمَدي٨َّم5 وـمريؼ .وـم٠َّمه :اًمٓمَّريَؼ  َديَّ

 .واؾمتب٤من َوَوَح  طمتَّك ؾُمٚمَِؽ 

 [ديص]  قمٜمف قمدل :يديص اًمٓمَّريِؼ  قمـ داَص. 

 

 

 

 

 


                                                           

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م اعمٙم٤من...إمم دُم٨م وي٘م٤مل ىمقًمف: ُمـ (1)
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 لا ذال  رف  ـحَ
 

 [ذرع] وذراقمٝم٤م سم٤مقمٝم٤م متدُّ  :أي اًمٓمَّريؼ5 سُمٕمدَ  شُمذاِرعُ  ٟم٤مىم٦مٌ  هذه :ي٘م٤مل 

٤م ومٞمٝم٤م أهقم٧م إذا :وشَمْذَرقُمٝم٤م اًمٗمالَة، شُمذاِرعُ  وهل ًمت٘مٓمَٕمف،  .(1)٘مٞمُسٝم٤مشم يم٠مَّنَّ

 [ذؿر]  (حُمِْسـ)يمـ اًمت٤َّمج ذم َوْبُٓمف صٕم٥ٌم، خمقٌف  :ُُمْذيمِرٌ  وـمريٌؼ، 

ٙمؾ وُوبِطَ  ر :اًمٚمِّس٤من ذم سم٤مًمِمَّ  .(2)ُُمَذيمَّ

 [ذـؾ] وـمئ ُم٤م :اًمٓمَّريِؼ  وِذلُّ  .وؾمٓمف :أي اًمٓمَّريؼ5 ِذلَّ  ريمبقا :وي٘م٤مل 

 ژںڱ ڱ ڱ ڱ ژ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف .ُذًُمؾ ـمرق ُمـ :َذًمٞمٌؾ  وـمريٌؼ  .وؾمٝمؾ ُمٜمف

بؾ صٗم٦مً  ُذًُمالً  ضمٕمٚم٧َم  إذا [14 :اًمٜمحؾ] ًمٚمسُّ
(3). 

 .ؾمٝمالً  ُمقـمقءاً  يم٤من إذا :ُُمذًَمٌؾ  وـمريٌؼ 

 وـمرىمٝم٤م، جم٤مرهي٤م :أي أذٓهَل٤م5 وضم٤مري٦مٌ  أذٓهل٤م، قمغم ضم٤مري٦مٌ  اهللِ أُمقرُ  :(4)وي٘م٤مل

 :(5)اخلٜمس٤مء ىم٤مًم٧م .لُّ ذِ  واطمده٤م

                                                           

 )م( وٟمقاطمٞمف. أوقاضمف اًمقادي: ُمذارع اًمِمٛمٞمؾ: قمـ 7/112 اًمتٝمذي٥م ذم (1)

 )م( سم٤مًمتخٗمٞمػ. ُمذيمِر 12/111 اًمتٝمذي٥م ذم ووبط سم٤مًمتِمديد، ُمذيّمر ()ذيمر إؾم٤مس ذم ووبط (7)

٤م بواًمّمقا إصؾ، ذم يمذا (1)  )م( .شاؾمٚمٙمل» وم٤مقمؾ أوش ؾبُ ؾُم » ُمـ طم٤مٌل  أَّنَّ

 )م( )ذًمؾ(. واًمٚمس٤من ،9/1227 واًمّمح٤مح ،1/111 اعمٜمٓمؼ إصالح اٟمٔمر اًمِمٞمب٤مّن، قمٛمرو أب قمـ (9)

 ًمؽ شمذل اًمتل وُمس٤مًمٙمٝم٤م وضمقهٝم٤م قمغم أي أذٓهل٤م5 قمغم إُمَر  اضمرِ  اًمٕمرب: أُمث٤مل وُمـ

 ومجٝمرة (،124)1/94 اعمست٘مَم اٟمٔمر: اًمتدسمػم. وطمسـ اًمرومؼ قمغم احل٨ّم  ذم ُيرضب وشمتٞمّن،

 (.472)1/129إُمث٤مل وجمٛمع (،21)1/34إُمث٤مل

 ،12/12 واعمحٙمؿ ،9/1227 اًمّمح٤مح وذم اعمٜمٞم٦م، ًمت٠مِت  ويروى: ،31 ص ديقاَّن٤م ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م( حم٤م(. )ذًمؾ، واًمت٤مج واًمٚمس٤من
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ــرِ  ــ٦مُ  ًمَِتْج ــدَ  اعمٜمٞمَّ ــك سَمْٕم ـــ اًمَٗمت  اًم

 

ــــٛمٖم٤مَدرِ   ــــ٤معمْحقِ  ـ ــــ٤م سم  َأْذٓهَلَ

ي اسمـ وىم٤مل.سمٕمده رء قمغم آؾمك ومٚمس٧م أذٓهل٤م، قمغم ًمتجرِ  :أي   :إَذُٓل  :سمرِّ

 .اعمََس٤مًمُِؽ 

  ُِمـ َُم٤م» :اهلل قمبد طمدي٨م وذم
ٍ
َّٓ  اهللِ يمت٤مِب  ُِمـ رء ًمِف قمغم ضم٤مءَ  وىمد إ َٓ  5(1)شَأذ

 ِذلَّ  ريمبقا :ي٘م٤مل سم٤مًمٙمن، ِذل   مجع هق :(2)إصمػم اسمـ ىم٤مل .وـمرىمف وضمقهف قمغم :أي

دَ  ُم٤م وهق اًمٓمَّريؼ  .(3)وُذًمِّؾ ُمٜمف ُُمٝمِّ

 [ذكب]  َُٟم٤مسم٦م اح أسمق ىم٤مل .وضمُٝمف :اًمٓمَّريؼ ُمـ -سم٤مًمٙمن - اًمذِّ  :ًمرضمؾ اجلرَّ

 .وضمٝمف :يٕمٜمل 5(4)شاًمٓمَّريؼ ِذٟم٤مسم٦مَ  شُمْرؿَمد مل إٟمَّؽ»

 ىمّمد قمغم :يٕمٜمل 5(5)شأهٚمِف ُِمـ ومٝمق ـمريٍؼ  ُذَٟم٤مسَمك قمغم ُم٤مَت  َُمـ» :احلدي٨م وذم

َٟم٤مسَمكاًم وأصؾ .ـمريؼ ٟم٥م ُمٜمب٧ُم  ذُّ  .اًمذَّ

 .(6)ذٟمبف ُمـ ضم٤مءه أو ذٟم٤مسمتف أظمذ يم٠مٟمَّف أظمذه :اًمٓمَّريَؼ  وشمذٟم٥ََّم 

 

       

                                                           

 اجلقزي ٓسمـ دي٨ماحل وهمري٥م ،1/911 واًمٗم٤مئؼ ،7/774 ىمتٞمب٦م ٓسمـ احلدي٨م همري٥م ذم إصمر (1)

 )م( .7/111واًمٜمٝم٤مي٦م ،1/119

 )م( .7/111 اًمٜمٝم٤مي٦م اٟمٔمر (7)

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم اهلل... أُمقر وي٘م٤مل ىمقًمف: ُمـ (1)

 )م( ذٟم٥م(.) واًمٚمس٤من، 12/37 اعمحٙمؿ ذم اًم٘مقل (9)

 )م( .7/122 واًمٜمٝم٤مي٦م ،3/129 (2112) اًمب٤مهكم أُم٤مُم٦م أب اًمٙمبػمقمـ اعمٕمجؿ ذم اًمٓمؼماّن أظمرضمف (1)

 )م( )ذٟم٥م(. اًمٚمس٤من أؾم٤مومٚمٝم٤م. إودي٦م: وأذٟم٤مب إرض، إمم اعم٤مء ُمسٞمؾ واعمِذَٟم٥م: (1)
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 ء اراـلَّ  رف  ـحَ
 

 [رتب]  شَم٥ُم خرُ  :اًمرُّ  سمٕمض، ُِمـ أرومع وسمٕمْمٝم٤م اًمٓمَّريؼ ذم اعمت٘م٤مرُب  اًمّمَّ

رج، ُمثؾ  .(1)شإًمٗم٤مظ هتذي٥م» ذم هٙمذا ُرشْمَب٦م، واطمده اًمدَّ

شَم٥ُم  :(2)شناًمٚمِّس٤م» وذم خقرُ  :اًمرَّ  سمٕمْمٝم٤م، ُِمـ أرومع وسمٕمْمٝم٤م اعمت٘م٤مرسم٦مُ  اًمّمُّ

 .َرشَمب٦م واطمدهت٤م

 .طُمُزوٟم٦م ذم إودي٦م ُمْم٤ميُؼ  :واعمََراشم٥ِم

 [رتج]  ٞم٘م٦مُ  اًمٓمُّرُق  :اعمََراشم٩ُم قا :(3)ي٘م٤مل .هل٤م واطمد ٓ اًمْمَّ  اعمَٜم٤مِه٩ِم  قمـ َزًمُّ

٦مٌ  .ُمٗمرداً  ًمف يذيمروا ومل اؾمتُٕمِٛمَؾ  هٙمذا اعمََراشم٩ِِم، ذم ومقىمٕمقا  ٓ :- سم٤مًمٙمن - ِرشْم٩ٌم  وؾِمٙمَّ

 .هل٤م ُمٜمٗمذَ 

 [رتؿ]  ُشَمؿ يم٦م - اًمرَّ ٦م :- حمرَّ اعمحجَّ
(4). 

 [رجؾ] اجلبؾ ذم وقمراً  همٚمٞمٔم٤مً  يم٤من إذا :َرضِمٞمٌؾ  ـمريٌؼ  :(5)ي٘م٤مل. 

                                                           

 )م( .12/41 اعمخّمص وأيْم٤مً  ،199 إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (1)

 قمـ طمٙمٞم٧م واًمت٤مج)رشم٥م(: اًمٚمس٤من ذم وضم٤مء .4/937 اعمحٙمؿ وأيْم٤مً  ُمٜمف، (شمرب) ُم٤مدة اٟمٔمر (7)

 )م( اًمت٤مء. وومتح اًمراء سمْمؿ يٕم٘مقب

 )م( رشم٩م(.) واًمت٤مج اًمبالهم٦م أؾم٤مس اٟمٔمر (1)

 )م( )رشمؿ(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،19/724 اًمتٝمذي٥م ذم يمام إقمراب اسمـ قمـ (9)

ضَمؾ: ؿمٛمر: ىم٤مل (1)  واًمّمح٤مح ،19 ،11/12 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر َرضْمَٚم٦م. واطمده٤م: اعم٤مء، ُمس٤ميؾ اًمرِّ

 )م( رضمؾ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،2/131 واعمحٙمؿ ،9/1221
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 [رحب]  ـمريٍؼ  قمغم» :ِزُْمؾ اسمـ طمدي٨م وذم .واؾمعٌ  :َرطْم٥ٌم  وـمريٌؼ 

 .واؾمع أي 5(1)شرطم٥ٍم 

 [ردب]  ْدُب  .(2)سمثب٧م وًمٞمس َدْرٍب، ُم٘مٚمقُب  إٟمَّف :وىمٞمؾ .يٜمٗمذ ٓ ياًمذ اًمٓمَّريُؼ  :اًمرَّ

 [رشد]  ُؿْمد ؿَمدُ  اًمرُّ ؿم٤مدُ  واًمرَّ الل ٟم٘مٞمُض  :واًمرَّ  وضمفَ  أص٤مَب  إذا :َرؿِمدَ  .اًمْمَّ

٤مَل  وأرؿمدَ  .واًمٓمَّريؼ إُمرِ   :وم٘مؾ اًمٓمَّريَؼ  إٟمس٤منٌ  أرؿمدك وإذا .اًمٓمَّريَؼ  هداه :اًمْمَّ

ؿْمد قمٚمٞمؽ َٓيْٕمؿَ   وذم .إىمّمد ٟمحق إرؿمد واًمٓمَّريؼ .اًمٓمَّريؼ ُم٘م٤مصد :واعمََراؿِمد .اًمرُّ

 ؾمبٞمَؾ  أهديمؿ :أي 5[13 :هم٤مومر] ژ ۇ ۇ ڭ  ڭ   ڭ ژ :اًمٙمريؿ اًم٘مرآن

 .اهلل ؾمبٞمَؾ  اًم٘مّمد،

 [رصد]  ُاًمٓمَّريؼ، :واعمُرشَمَّمدُ  ،(ُِمْٗمَت٤مح)يمـ واعمِْرَص٤مدُ  ،(َُمْ٘مَٕمد)يمـ اعمَْرَصد 

 .(3)ـمريؼ يمؾُّ  هُمٕمٜم٤م :ىمٞمؾ [1 :اًمتقسم٦م] ژۇڭ ڭ ڭ ڭ ژ :اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وذم

 :(4)قَمِدّي  وىم٤مل

                                                           

 َرطْم٥ٍم  ـمريٍؼ  قمغم اًمٜم٤مس رأي٧ُم  ومٞم٘مقل: ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل رؾمقل قمغم رؤي٤مه ومٞمف ي٘مّص  اجلَُٝمٜمّل  ِزُْمؾ سمـٓ أصمر هق (1)

 ًمٚمٓمؼماّن اًمٙمبػم واعمٕمجؿ ،1/924 ىمتٞمب٦م ٓسمـ احلدي٨م همري٥م ذم وهق ـمقيؾ، وإصمر ٓطم٥ٍم...،

 )م( (.97213) اًمٕمامل ويمٜمز ،9/711 واًمٜمٝم٤مي٦م ،1/121 واًمٗم٤مئؼ (،3191)

 واًمدرب يٜمٗمذ، ٓ اًمذي اًمٓمريؼ اًمردب: إٟمب٤مري: اسمـ قمـ صمٕمٚم٥م قمـ 19/129 اًمتٝمذي٥م ذم ضم٤مء (7)

 يٜمٗمذ.)م( اًمذي اًمٓمريؼ

 وىم٤مل .شاًمبٞم٧م إمم ـمري٘مٝمؿ قمغم هلؿ واىمٕمدوا: ُمٕمٜم٤مه»  1/971 اًم٘مرآن ُمٕم٤مّن ذم اًمٗمراء ىم٤مل (1)

 اًمزضم٤مج إمم اعمٜمسقب اًم٘مرآن إقمراب أيْم٤مً  اٟمٔمر .شومٞمف شمرصدوَّنؿ وجمت٤مز ممرّ  يمّؾ » اًمزخمنمي:

 )م( .1/12 واًمبحر ،1/112

 وصدره: ،121 ص ديقاٟمف ذم واًمبٞم٧م اًمٕمب٤مدي، زيد سمـ قَمدي هق (9)

ــك ــ٦ِم اًمٗمت ـــ ذًمِّ ــَؾ ُِم ــ٤مذُل إنَّ اجلٝم  أقم

 )م( )رصد(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م أؾم٤مس وذم 
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ــ٤م وإنَّ  ــ٤ملِ  اعمٜم٤مي ضم ــدِ  ًمٚمرِّ  سمَِٛمرَص

 اًمذي سم٤مًمٓمَّريؼ :أي 5[19 :اًمٗمجر] ژ ک ک ک ژ أيْم٤مً  اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وذم 

ك  .قمٚمٞمف ممرُّ

 .اًم٘مرآن سمف ٟمٓمؼ وىمد اًمقاوُح، اًمٓمَّريُؼ  :اعمِرَص٤مد :(1)شاًمٚمٖم٦م وم٘مف» وذم

ُبفُ ] ـمري٘مف قمغم ًمف ي٘مٕمد :ومالٟم٤مً  َيرُصدُ  وومالنٌ   .[يؽمىمَّ

ِصٞمدُ  ةَ  شَمرُصدُ  احلٞم٦َّمُ  :واًمرَّ  .ًمتٚمسعَ  اًمٓمَّريؼ قمغم اعم٤مرَّ

َصدُ   .واعم١مٟم٨َّم واجلٛمع اًمقاطمد ومٞمف يستقي يمـ٤محلََرس، يرُصدون اًم٘مقمُ  :واًمرَّ

 [رؼب] ُرهُم٥ٌم  :واجلٛمع جم٤مز، واؾمع، :أي 5(2)رهمٞم٥ٌم  ـمريٌؼ  :وي٘م٤مل 

تلم   :(3)ـمري٘م٤مً  يّمػ احلٓمٞمئ٦م ىم٤مل .سمْمٛمَّ

 ضَمَٕمَٚمـ٧ْم  ىمد يم٤مٕؾُمتلِّ  اًمِقْردِ  ُُمسَتٝمٚمُِؽ 

 

ـــلِّ  أيـــدي 
ـــ٦مً  سمـــف اعمَٓمِ ـــ٤م قم٤مديِّ  (4)ُرهُمَب

  [رؽض]  وَم٤مُض ىم٦مُ  اًمٓمُّرُق  :اًمرِّ  :(5)رؤسم٦م ىم٤مل أظم٤مديُده٤م، اعمتٗمرِّ

 اِٟمِ٘مَْمـ٤ميض اًمَٗمـال َأضمَقازَ  َي٘مَٓمعُ 

كِ  ومقَق  سم٤مًمِٕمٞمسِ   َ وَم٤مضِ  اًمنمَّ اًمرِّ
(6) 

                                                            

 )م( .943 /7 اًمٚمٖم٦م وم٘مف اٟمٔمر (1)

 )م( يمـَٙمتِػ. َرهِم٥ٌم  ـمريٌؼ  اًمٚمس٤من: ذم ضم٤مء (7)

 ،1/121اًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس وذم إؾُمتل، سمدل يم٤مٕؾُمِديِّ  وروايتف: ،171 ص اٟمفديق ذم اًمبٞم٧م (1)

 هٚمؽ(.)م( ؾمدي، أؾمد، )رهم٥م، واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/112 واعمحٙمؿ ،7/991 واًمّمح٤مح

َدى. - اهلٛمزة سمْمؿ - وإؾُمتل ؾمٚمٙمف. ُمـ جيٝمد اًمقرد: ُمستٝمٚمؽ (9) ٦م: اًمسَّ  ُرهُمب٤م: ىمديٛم٦م. وقم٤مديَّ

ك ؿمبَّف ُمذًّمؾ، أي: يُمقب5رَ  مجع ُريُمب٤م، ويروى: واؾمٕم٦م.  .اًمثقب سمسدى اًمٓمريؼ َذَ

 ،1/1224 واًمّمح٤مح ،17/11 واًمتٝمذي٥م ،2/12 اًمٕملم وذم ،37 - 31 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م( ذك(. )رومض، واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،3/137 واعمحٙمؿ

ف. اعم٤مء: وىمٓمع ضم٤مزه، إذا اًمقادي: ىمٓمع وُمٜمف إضمزاء، سملم اًمٗمّمؾ اًم٘مٓمع: أصؾ (1)  =  مجع ضمقازوأ ؿم٘مَّ
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ةِ  أظم٤مديدُ  وهل ىم٦م، اجل٤مدَّ ٦مُ  هل :وىمٞمؾ اعمتٗمرِّ ىم٦مُ  اعمُروَمْمَّ  وىم٤مل وؿمامًٓ، يٛمٞمٜم٤مً  اعمتٗمرِّ

واومض :(1)ىمداُم٦م ىم٦م اًمٓمُّرىم٤مت :اًمرَّ  .اعمتٗمرِّ

 [رؾد]  ُّٗم٤مً  شاعمُْرىَمدُ » إصٛمٕمل وقمـ .اًمقاوح اًمٓمَّريُؼ  :واعمُْرىَمد  .خمٗمَّ

ص» وذم  .هق يمٞمػ أدري وٓ اعمٞمؿ سمٗمتح :اعمَْرىَمدُّ  :إصٛمٕمل وقمـ (2)شاعمخّمَّ

 .اًمقاوح اًمبلمِّ  وهق :ُُمرىَمدٌّ  وـمريٌؼ  :(3)شإًمٗم٤مظ هتذي٥م» وذم

 [رؿب] ٌؾ، َُمريُمقٌب  :أي َريُمقٌب5 ـمريٌؼ  :وي٘م٤مل  وىمد ُريُم٥ٌم، واجلٛمع ُُمذًمَّ

م  .(4) [ُريُمب٤م] رواي٦م قمغم احلٓمٞمئ٦م ىمقل ذم شم٘مدَّ

يُمقُب   .سمف ُمٚمتح٘م٤مً  شمبٕمتف إذا :وـمري٘مف أصمَره وَريمِب٧ُم  .آصم٤مر هب٤م اًمتل اًمٓمَّريُؼ  :واًمرَّ

 [رؿؾ]  ضمِؾ، ُيرَضُب  ٕٟمَّف اًمٓمَّريُؼ5 (:َُمْ٘مَٕمد)يمـ اعمَْريَمُؾ  ُمـ ُم٠مظمقذ يم٠مٟمَّف سم٤مًمرِّ

يْمؾ، ُب  وهق اًمرَّ ضمؾِ  اًمٗمرس رَضْ اسم٦م ُِمـ سمِرضْمٚمِؽ شمّمٞمبف طمٞم٨م واعمَْريَمُؾ  .ًمٞمٕمدو سم٤مًمرِّ  .اًمدَّ

 [رؿؿ]  ُشمف :- اًمٙم٤مف سمٗمتح - اًمٓمَّريِؼ  ُُمْرشَمَٙمؿ تف ضم٤مدَّ وحمجَّ
 ؾمٚمؽ :ي٘م٤مل .(5)

                                                           

: يمؾِّ  وضمقز ضَمْقز، =
ٍ
ٞم٧م إرض، ُمـ واًم٘مٗمر اعمٗم٤مزة وهل ومالة، مجع واًمٗمال: وؾمٓمف. رء  ومالة وؾُمٛمِّ

 وأصؾ أٟمٞمس. وٓ هب٤م ُم٤مء ٓ اًمتل هل وىمٞمؾ: وقمزًم٧م، ومٓمٛم٧م أي: ظمػم5 يمّؾ  قمـ ومٚمٞم٧م َّٕن٤م

، ُمـ اهلقيُّ  آٟم٘مْم٤مض:  قمغم ًمٞمس٘مط ـمػماٟمف ذم اًمب٤مزي واٟم٘مض هقى، إذا اًمٜمجؿ: اٟم٘مضَّ  ي٘م٤مل: قمٚمق 

ك: اًمِم٘مرة. ُمـ رءٌ  سمٞم٤موٝم٤م خي٤مًمط اًمبٞمض اإلسمؾ وهل وقمٞمس٤مء، أقمٞمس مجع واًمٕمٞمس: رء. َ  واًمنمَّ

 .وؾمٓمف أو اًمٓمريؼ ُمٕمٔمؿ ذيم٦م: مجع

 )م( .11 ص إًمٗم٤مظ ضمقاهر اٟمٔمر (1)

 )م( .17/91 اعمخّمص اٟمٔمر (7)

 )م( .199 إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (1)

م (9)  )م( .41 ص شم٘مدَّ

 )م( ومٞمف. شمرشمٙمؿ اعم٤مرة ٕنّ  ؾَمٜمَٜمف5 :7/912 اًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس وذم ُمؽمايمؿ. أصمر أي: ريمٛم٦م5 ومٞمٝم٤م اًمتل ضم٤مدشمف (1)
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شمف تف :أي وُُمرشَمَٙمَٛمف5 ضم٤مدَّ حمجَّ
(1). 

 [رمؼ]  َّ(2)رؤسم٦م ىم٤مل .وـم٤مل اُمتدَّ  :اًمٓمَّريُؼ  وارَُمؼ: 

ـْ  قَمَروْم٧ُم  ِب  ُِم  قِمت٘مـ٤م احلريرِ  رَضْ

ْٝم٥ُم  إذا ومٞمف  َـّ  اًمسَّ ــ٤م هبـ  (3)ارَُمـ٘مَّ

  [رهق] (4)واؾمع :َرَه٤مءٌ  ـمريٌؼ  :وي٘م٤مل. 

 [ريع]  ُيع يعُ  اًمرِّ ح٤مح» وذم ،(5)اجلبؾ قمـ اعمٜمٗمرُج  اًمٓمَّريُؼ  :واًمرَّ  :(6)شاًمّمِّ

 :(7)فمٕمٜم٤مً  يذيمر قَمَٚمس سمـ اعمُسٞم٥َّم ىمقل وُمٜمف .ي٘مٞمِّد ومل ًمٓمَّريؼ،ا

                                                           

 ويَمَثَٛمف اًمٓمريؼ صَمَٙمؿ ًمزم» ي٘م٤مل: 1/12 صمٕمٚم٥م جم٤مًمس وذم ريمؿ(.) واًمت٤مج اًمبالهم٦م أؾم٤مس اٟمٔمر (1)

 .)م(شُمٕمٔمٛمف أي: وُُمرشَمَٙمٛمف5

 )م( رُمؼ(. )طمرر، واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/912 ،7/179 واعمحٙمؿ ،132ص ديقاٟمف ُمٚمحؼ ذم اًمرضمز (7)

 ورضسمف: رؤسم٦م. يّمٗمف اًمذي اًمٗمرس ضمدّ  وهق ُمٕمروف، اخلٞمؾ ومحقل ُمـ ومحؾ :شأُمػم»يمـ احلرير (1)

 ذًمؽ. همػم وىمٞمؾ ؾمٝمقًم٦م، ذم إرض ُمـ اعمستقي أو اًمٗمالة واًمسٝم٥م: اًمٙمريؿ. واًمٕمتٞمؼ: ٟمسٚمف.

 ژڃڃ ڃ ڃژ شمٕم٤ممم: فىمقًم وُمـ وؾمٝمؾ، ظمّمٞم٥م راٍه: وقمٞمش ؾمٙمـ، رهقًا: اًمٌمء ره٤م (9)

 )م( )رهق(. اًمٚمس٤من ؾم٤ميمٜم٤ًم. أي: [795 ]اًمدظم٤من:

يع :7/731 اًم٘مرآن ُمٕم٤مّن ذم اًمٗمراء وىم٤مل اًمزضم٤مج، قمـ يمذا (1) يع اًمرَّ ير ُمثؾ ًمٖمت٤من واًمرِّ ير، اًمرَّ  واًمرِّ

 ذم وىمٞمؾ سم٤مًمٗمتح. [173 ]اًمِمٕمراء: ژ ى ې َرْيعٍ  ې ېژ وىُمرئ إرض، ُمـ اعمرشمٗمع

، سمٙمؾِّ  وىمٞمؾ ،ُمرشمٗمع ُمٙم٤من سمٙمؾ شمٗمسػمه:  يمؾِّ  ذم اًمقادي ُمسٞمؾ أيْم٤ًم: ـمريٍؼ.واًمريع سمٙمؾِّ  وىمٞمؾ وم٩م 

 .ُمرشمٗمع ُمٙم٤منٍ 

 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس ،7/797 واعمحٙمؿ ،1/47 وًمٚمٜمح٤مس ،9/41 ًمٚمزضم٤مج اًم٘مرآن ُمٕم٤مّن اٟمٔمر:

 )م( .7/913

 ()م .1779 /1 اًمّمح٤مح اٟمٔمر (1)

 واًمّمبح ،917 اًمٕمرب أؿمٕم٤مر ةمجٝمر ذم وُروي سمٙمر، سمٜمل ديقان وٛمـ 171 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (2)

 :112 اعمٜمػم
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 ويروَمُٕمٝمــــ٤م خَيِٗمُْمــــٝم٤م ألِ  ذم

 

ـــف َيٚمـــقُح  َرْيـــعٌ    (1)ؾَمـــْحُؾ  يم٠مٟمَّ

يع :وىمٞمؾ أسمٞمَض، سمثقٍب  اًمٓمَّريَؼ  ؿمبَّف  يع اًمرِّ  .ُيسَٚمؽ مل أو ؾُمٚمَِؽ  ـمريؼ يمؾُّ  :واًمرَّ

(2)ىم٤مل
: 

سِ  يمَٔمٝمرِ  َـّ  ًمٞمس اًمؽمُّ  (3)ِرْيـعُ  هبـ

٦م اجلب٤مل ذم اعمٜمٗمرُج  :اًمٓمَّريُؼ  :وىمٞمؾ  ٞم٧م اسمـ وىم٤مل .ظم٤مصَّ ٙمِّ اًمسِّ
يعُ  :(4)  ُمثؾ :واًمرِّ

 .اًمٜمَّجد

 [ريغ]  جم٤مز وهق ُم٤مئٌؾ، :رائغٌ  وـمريٌؼ. 

 ـمريؼ :أي 5(5)شاعمديٜم٦م روائغِ  ُِمـ رائَٖم٦مٍ  إمم ومَٕمَدًم٧ُم » :إطمٜمػ طمدي٨م وذم 

 .إقمٔمؿ اًمٓمَّريؼ قمـ ويٛمٞمؾ يٕمدل

 

                                                           

 ذم أِل يرومٕمٝمـــ٤م وخيٗمْمـــٝم٤م

 

ـــْحُؾ   ـــف ؾَم ـــ٠منَّ ُمتقَٟم ـــٌع يم  ِري

 )م( ؾمحؾ(. )ريع، واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/1271 ،1/1779اًمّمح٤مح وذم 

 اًمِمخقص يرومع وإرض اًمسامء سملم يم٤معم٤مء وحك يٙمقن اًمذي أل وىمٞمؾ اًمناب، أل: (1)

 وئمٝمر. يبدو يٚمقح: ضم٤مٍر. ُم٤مء يم٠مٟمف سم٤مٕرض ٓـمئ٤مً  اًمٜمٝم٤مر ٟمّمػ يٙمقن اًمذي واًمناب: ويزه٤مه٤م.

ْحُؾ:   اًمبٞم٧م: هذا وىمبؾ أسمٞمض، سمثقب اًمٓمريؼ ؿمبَّف اًمٙمرؾمػ. ُمـ إسمٞمض اًمثقب واًمسَّ

ــــٜمٝم٤م ـــ٤ًم أسمّٞم ـــد أرى فُمُٕمٜم  وًم٘م

 

ــُؾ   ــ٤م إصَم ــ٠منَّ ُزه٤مءه ــدي يم  خُت

 .يمجٛمٕمف واطمده اًمِمخص، :شهمراب»يمـ واًمزه٤مء 

 )م( )ريع(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/797 واعمحٙمؿ ،7/799 لماًمٕم ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (7)

 .سمف يتقىمَّك ُم٤م اًمؽمس: (1)

 )م( .1/3 اعمٜمٓمؼ إصالح اٟمٔمر (9)

 )م( .7/723 اًمٜمٝم٤مي٦م اٟمٔمر (1)
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 ي الزا   رف  ـحَ
 

 [زؾب]  ىَم٥ُم ىَم٥ُم  .اًمٓمَّريُؼ  :اًمزَّ ٞمِّ٘م٦ُم، اًمٓمُّرُق  :واًمزَّ  :وىمٞمؾ .َزىَمب٦َم واطمدهت٤م اًمْمَّ

 :(1)ذؤي٥م أسمق ىم٤مل .وٞمٌِّؼ  :َزىَم٥ٌم  وـمريٌؼ  .ؾمقاء واجلٛمع اًمقاطمد

ــٍػ  ــؾِ  وَُمْتَٚم ــْرِق  ُمث أسِ  وَم ــرَّ ــفُ  اًم  خَتُٚمُج

 

ـــ٤مِرٌب    (2)ومِـــٞمُح  َأُمٞم٤مهُلـــ٤م َزىَمـــ٥ٌم  َُمٓم

ٞمِّ٘م٦مُ  اًمٓمُّرُق  وهل ُمٓم٤مرب، ُمـ سَمَدٌل  َزىَم٥ٌم   ، ُزىُم٥م :ويروى .ؾمٞم٠ميت يمام اًمْمَّ ؿِّ  سم٤مًمْمَّ

اًمٚمَّحٞم٤مّنُّ  وىم٤مل .ُمٓمرسم٦م ذم اًمبٞم٧م هذا وؾمٞم٠ميت
 قمغم ومَزىَم٥ٌم  صٗم٦ًم، ضمٕمٚمف َزىَم٥ٌم، ـمريٌؼ  :(3)

 .واطمد ًمٗمظ ًمٗمٔمف يم٤من وإن عمٓم٤مرٍب  صٗم٦مٌ  اًم٘مقل هذا

 [زؾؼ]  ىم٤مُق ٦ُم، (:هُمَراب)يمـ اًمزُّ ٙمَّ ر اًمسِّ  هق :(5)وىمٞمؾ ،(4)وي١مٟم٨َّم يذيمَّ

ٞمِّؼ اًمٓمَّريؼ ٦م دون اًمْمَّ ٙمَّ  ،(وأهْمِرسَم٦م هُمَراب )يمـ أِزىم٦َّم واجلٛمع ٟم٤مومذ، همػمَ  أم يم٤من ٟم٤مومذاً  اًمسِّ

ُـ  ُهدسم٦م ىم٤مل (.وطُمقران طُمقارٍ )يمـ وُزىم٤َّمن اًمٕمذريُّ  ظَمنَمم سم
(6): 

                                                           

 واًمّمح٤مح ،3/914واًمتٝمذي٥م ،171 اهلذًمٞملم أؿمٕم٤مر وذح، 1/112اهلذًمٞملم ديقان ذم هق (1)

 )م( ومرق(. شمٚمػ، ـمرب، ،)زىم٥م واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/711 واعمحٙمؿ ،1/191

ل اًم٘مٗمر، اعمتٚمػ: (7) قا يمام إيمثر ذم ؾم٤مًمٙمف يتٚمػ ٕٟمف سمذًمؽ ؾُمٛمِّ  ؾم٤مًمٙمٝم٤م. شمبٞمد َّٕن٤م سمٞمداء اًمّمحراء ؾمٛمَّ

ُٚمُجف: ىَم٥م: هذه. إمم وهذه هذه إمم اًمٓمرق هذه دمذسمف وخَتْ  وٞم٘مف. ذم اًمرأس ومرق وُمثؾ اًمْمٞم٘م٦م، واًمزَّ

 .واؾمٕم٦م :وومٞمح اًمٕمٚمؿ. إمم اًمٕمٚمؿ ُمـ اعمس٤موم٦م واعمٞمؾ:

 )م( )زىم٥م(. واًمٚمس٤من ،1/711 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (1)

 وهق - واًمٙمالء واًمزىم٤مق واًمسقق واًمسبٞمؾ واًمناط اًمٓمريؼ ي١مٟمثقن احلج٤مز أهؾ إظمٗمش: ىم٤مل (9)

 )م( .9/1941 اًمّمح٤مح يمٚمف. هذا يذيمرون متٞمؿ وسمٜمق ، - سم٤مًمبٍمة ؾمقق

 )م( زىمؼ(.) واًمت٤مج اًمٚمس٤من اٟمٔمر (1)

 )م( .1/191 اًمبٚمدان وُمٕمجؿ ،111 ص ديقاٟمف ذم هق (1)
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ـــرَ  ومل ـــل شم ـــَؾ  قمٞمٜم ٍب  ُِمث ـــفُ  ِهْ  رأيُت

 

ـَ   ـِ  ُزىَمـ٤مِق  ُِمـ قمٚمٞمٜم٤م ظَمَرضْم  (1)واىمـِػ  اسمـ

ـٍ  ُِمٜمَح٦مَ  َُمٜمََح  َُمـ» :يػاًمنمَّ  احلدي٨م وذم  ىم٤مُق  ،(2)ش ...ُزىم٤مىم٤مً  َهَدى أو ًمب  :اًمزُّ

٤ملَّ  دلَّ  َُمـ يريد اًمٓمَّريُؼ، ق َُمـ أراد :وىمٞمؾ .ـمري٘مف قمغم إقمٛمك أو اًمْمَّ  سمُزىم٤مٍق  شمّمدَّ

٦م وهل اًمٜمَّخؾ، ُِمـ ٙمَّ ل .ُمٜمٝم٤م اًمسِّ ٦م ُِمـ ٓ اهلداي٦م ُِمـ َهَدى ٕنَّ  أؿمبف5 وإوَّ  .اهلديَّ

 [زؾؾ] ىم ٦مُ  :(ؾَمِٗمٞمٜم٦َم)يمـ ٞمٚم٦مُ اًمزَّ ٙمَّ ٞمِّ٘م٦ُم، اًمسِّ  اًمٓمَّريُؼ  سمف يقصػ ويمذًمؽ اًمْمَّ

ٞمِّؼ  .اًمْمَّ

 [زـز] ُمٜمف ضم٤مء اًمذي اًمٓمَّريؼ أي َزًَمِزه5 قمغم رضمع :(3)وي٘م٤مل. 

 [زكؼ]  َُٟمَ٘م٦م يم٦م - اًمزَّ ٦مُ  :- حمرَّ ٙمَّ ٞمِّ٘م٦مُ  اًمسِّ  ذم َُمٞمٌؾ  هق :(4)اًمٚمٞم٨م وىم٤مل .اًمْمَّ

٦مٍ  أو ضمدارٍ   اؾمؿٌ  وآًمتقاءُ  يم٤معمدظمؾ، اًمتقاءٌ  ومٞمف (5)يٙمقن وٓ قُمرىُمقٍب  أو ٟم٤مطمٞم٦مٍ  أو ؾمٙمَّ

قمب٤َّمد اسمـ وىم٤مل .ومٕمؾٍ  سمال ًمذًمؽ
ٟم٘م٦م :(6)  .اعمْمٞمؼ :إودي٦م ذم اًمزَّ

                                                           

 اًمبٚمدان. ُمٕمجؿ ذم إسمٞم٤مت وسم٘مٞم٦م سم٤معمديٜم٦م. واىمػ: اسمـ وزىم٤مق اًمٜمس٤مء. ُمـ اًم٘مٓمٞمع هٜم٤م: اًمنب (1)

 ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مب: واًمّمٚم٦م، اًمؼم ذم واًمؽمُمذي (،13111و) (،13113و) (،13111) أمحد أظمرضمف (7)

 اعم٤مٟمح قمغم وقمال ضمؾ اهلل ؾشمٗمْمٞم وذيمر اًمٕم٤مري٦م يمت٤مب صحٞمحف ذم طمب٤من واسمـ (،1412) اعمٜمٞمح٦م

 وهمري٥م (،1111و) (،7111) اعمٜمٞمح٦م ومْمؾ ذم ضم٤مء ُم٤م ذم اإليامن وؿمٕم٥م (،1241) واعمٜمٞمح٦م

 ،1/12 واًمٗم٤مئؼ (،1111) اعمٜمٞمح٦م صمقاب سم٤مب: ًمٚمبٖمقي، اًمسٜم٦م وذح ،1/273 ًمٚمخٓم٤مب احلدي٨م

 )م(ومت٤مُمف: يم٤من ًمف ُمثُؾ قمتِؼ رىمب٦م.  .7/121 واًمٜمٝم٤مي٦م

 )م( )زًمز(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،4/4اعمحٙمؿ اٟمٔمر (1)

 )م( )زٟمؼ(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،3/911 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (9)

، واعمحٙمؿ 3/911، واًمتٝمذي٥م 1/41يمذا ذم اعمخٓمقط، واًمّمقاب: يٙمقن ومٞمف اًمتقاء.اٟمٔمر: اًمٕملم  (1)

 . )م(1/714

 )م( زٟمؼ(.) اًمٚمٖم٦م ذم اعمحٞمط اٟمٔمر (1)
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 [زهؼ]  ُهقُق  .اجلبؾ وم٩مُّ  (:َصُبقر )يمـ واًمزَّ

 [زور] ُمٕمَقجٌّ  :أي أْزَوُر5 ـمريٌؼ  :وي٘م٤مل. 

 [زوغ] وَزاغَ  .أومّمح ٤مءواًمٞم قَمَدَل، :وَزْيٖم٤مً  َزوهم٤مً  يُزوغ اًمٓمَّريؼ قمـ وزاغ 

 .أُم٤مًمف :اًمٓمَّريؼ قمـ وأزاهمف قَمَدَل، :َزْيٖم٤مً  يِزيغ اًمٓمَّريؼ قمـ
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 لسينْ ا  رف  ـحَ
 

 [سبل]  ُ(1)اجلبؾ ذم اًمٓمَّريُؼ  (:َُمْ٘مَٕمد)يمـ اعمَْسَب٠م. 

 [سبل]  ُّيُمف :اًمٓمَّريِؼ  أؾم٤مب َذَ
ل .ؿَمْقيُمف :شاًمٕمرب ًمس٤من» وذم .(2)  وإوَّ

،  .إؾْمب٤مَءة :مجع أصحُّ

م ُِمـ اًمٓمُّرُق  :ٕؾَم٤مبُّ وا   وَأؾَم٤مبُّ  .اًمدَّ
ِ
ُم٤مء  أو ُأؾْمبِٞم٦َّم واًمقاطمدة ـمرائ٘مٝم٤م، :اًمدِّ

 :(3)اخلٞمؾ يذيمر ضمٜمدل سمـ ؾمالُم٦م ىم٤مل .إؾِْمب٤مَءة

ـــ٤مُت  ـــ٤مبُّ  واًمَٕم٤مِدَي   َأؾَم
ِ
ُم٤مء ـــدِّ ـــ٤م اًم  هب

 

 (4)شَمْرضِمٞمــ٥ِم  أٟمَّمــ٤مُب  أقمٜم٤مىَمٝمــ٤م يمــ٠منَّ  

                                                            

 )م( ُمٚمٙمف. اًمٓمريؼ: َُمسَب٠مةُ  :()ؾمب٠م ُم٤مدةش اًمٚمٖم٦م ذم اعمحٞمط» ذم (1)

 )م( اعمٚمحقسم٦م. وـمرائ٘مف ذيمف 11/121 اًمتٝمذي٥م ذم (7)

 )م( .711ص وخترجيف ،41 ص ديقاٟمف ذم اًمِم٤مهد (1)

 ـمرائ٘مٝم٤م. اًمدُم٤مء: وأؾم٤مبُّ  قم٤مدي٦م. اعمٖمػمة: ًمٚمخٞمؾ وي٘م٤مل قم٤مدي٦م، ومٝمل أطمرضت شمٕمدو: اًمٗمرس قَمَدِت  (9)

 ؾمٞمده: اسمـ وىم٤مل اهلل. دون ُمـ ٕمبدويُ  ُيٜمّم٥م يم٤من طمجرٌ  وهقش قُمٜمُؼ»يمـ ُٟمُّم٥م مجع وأٟمّم٤مب:

 اًمتٕمٔمٞمؿ، واًمؽمضمٞم٥م: اهلل. ًمٖمػم ويذسمح قمٚمٞمٝم٤م ومُٞمَٝمؾُّ  شُمٜمَّم٥م اًمٙمٕمب٦م طمقل يم٤مٟم٧م طمج٤مرةٌ  إٟمّم٤مب:

 شمٕمٛمد أن أو حتتٝم٤م، سمبٜم٤مء محٚمٝم٤م يمثر إذا اًمِمجرة شمدقّمؿ أن واًمؽمضمٞم٥م: رضم٥م. ذم اًمٜمس٤مئؽ ذسمح وُمٜمف

َ  ًمئال ؿمٕمبتلم ذات سمخِمب٦م  .ُرضَمب٦م حتتٝم٤م سمٜمل ُرضَمبٞم٦َّم: وٟمخٚم٦م اًمٜمخٚم٦م، ورضم٥م أهمّم٤مَُّن٤م. شمتٙمنَّ

 أقمٜم٤مىمٝم٤م ؿمبَّف يٙمقن وأن اعمرضّم٥م، سم٤مًمٜمخؾ اخلٞمؾ أقمٜم٤مق ؿمبَّف يٙمقن أن اًمبٞم٧م هذا وحيتٛمؾ

  شمٗمسػمان: اًمبٞم٧م هذا ُيٗمنَّ  قمبٞمد: أسمق وىم٤مل اًمٜمس٤مئؽ. قمٚمٞمٝم٤م شمذسمح اًمتل سم٤محلج٤مرة

 .ؾاًمٜمخ شمرضمٞم٥م سمجدار أقمٜم٤مىمٝم٤م اٟمتّم٤مب ؿمبَّف يٙمقن أن أطمدمه٤م:

 .رضم٥م ذم شمراق اًمتل اًمدُم٤مء أراد يٙمقن أن وأظمر:

 = اًمدُم٤مء، يمثرة ذم قمٚمٞمٝم٤م يذسمح اًمتل سم٤مٕٟمّم٤مب أقمٜم٤مىمٝم٤م شمِمبٞمف يريد أٟمف قمغم يدل اًمبٞم٧م وفم٤مهر
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ي٤مِت  أؾم٤مبُّ  :ويروى  يم٤مٟمقا اًمذي اًمٜمُُّّم٥م مجع سمف يريدَ  نأ حيتٛمؾ شأٟمّم٤مب» :وىمقًمف .اًمدَّ

بقن يٕمبدوٟمف ضَمبِٞم٦َّم واًمٜمَّخٚم٦م اًمٕمقد ُمـ ُٟمِّم٥َم  ُم٤م سمف يريدَ  أن وحيتٛمؾ اًمٕمت٤مئر، ًمف ويرضمِّ  .اًمرُّ

 [سبؼ] اط5 اؾمتبؼ :وي٘م٤مل  .وؾَّ  طمتَّك وشمريمف ضم٤موزه :أي اًمٍمِّ

 [سبؾ]  بِٞمُؾ  ومٞمف اًمذي اًمٓمَّريُؼ  :(1)وىمٞمؾ .ُمٜمف َوَوَح  ُم٤م (:َأُِمػم)يمـ اًمسَّ

ر .ؾمٝمقًم٦م  :شم٘مقل يمام قمٔمٛمك، وؾمبٞمٌؾ  أقمٔمؿُ  ؾمبٞمٌؾ  :ومت٘مقل يم٤مًمٓمَّريؼ، وي١مٟم٨َّم يذيمَّ

ث٤مً  اًم٘مرآن ذم ضم٤مء وىمد .أهمٚم٥م ومٞمٝمام واًمت٠َّمٟمٞم٨م قمٔمٛمك، وـمريٌؼ  أقمٔمؿُ  ـمريٌؼ   ىمقًمف ذم ُم١مٟمَّ

٦م قمـ سمف قمؼمَّ  [123 :يقؾمػ] ژ ڈ ڎ ڎڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ :شمٕم٤ممم  .اعمحجَّ

راً  وضم٤مء  .[191 :إقمراف] ژڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ُمذيمَّ

 إًمٗم٤مظ» يمت٤مسمف ذم اهلٛمداّن قمٞمسك سمـ اًمرمحـ قمبد ىمقل أنَّ  ًمؽ يتبلمَّ  وهبذا

ر اًمٓمَّريؼ :(2)شاًمٙمت٤مسمٞم٦َّم بٞمؾ وي١مٟم٨َّم، يذيمَّ  .صحٞمح همػم طم٤مل، يمؾِّ  قمغم ُم١مٟمَّث٦م واًمسَّ

بٞمؾ اًم٘مٚم٦َّم ومجع ؾُمُبؾ، واجلٛمع رت إذا ًمٚمسَّ  وإذا ،(هِمَٗم٦موأر َرهِمٞمػ )يمـ َأؾْمبَِٚم٦م :ُذيمِّ

 .َأؾْمُبؾ :ُأٟمِّـَث٧م

 .ـمرىمف :أي 5(3)شَأؾْمُبٚمِفِ  قمٜمد إرُض  وم٢مذا» :ؾَمُٛمرة طمدي٨م وذم

                                                           

 اًم٘مٓم٤مة: شمبع اًمذي اًمّم٘مر وصػ ذم زهػم ىم٤مًمف ُم٤م ٟمحق قمغم =

ــــ٦مٍ  ــــ٤م وأورم رأَس ُمرىمب ــــزلَّ قمٜمٝم  وم

 

ــك رأؾَمــُف اًمٜمُُســُؽ    يمٛمٜمّمــ٥م اًمِٕمــؽْم َدُمَّ

ك سم٤معمٜمّم٥م اًمّم٘مر ؿمبَّف رضم٥م، ذم يذسمح أي: قمٚمٞمف5 يٕمؽم اًمذي احلجر اعمٜمّم٥م:   ًمٙمثرة اًمـُٛمدُمَّ

 وٟمحقه. اًمٓمػم ُمـ يّمٞمد ُم٤م

 )م( ؾمبؾ(.) اًمت٤مج اٟمٔمر اًمراهم٥م، قمـ (1)

 )م( .729 ص اًمٙمت٤مسمٞم٦م إًمٗم٤مظ اٟمٔمر (7)

 )م( .7/114 اًمٜمٝم٤مي٦م اٟمٔمر (1)
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٤مسمَِٚم٦مُ   .(2)َُمسُٚمقيَم٦م :أي ؾَم٤مسمَِٚم٦ٌم5 ؾمبٞمٌؾ  :(1)ي٘م٤مل اعمسٚمقيم٦ُم، :اًمٓمُّرق ُمـ واًمسَّ

٤مسمَِٚم٦مُ  بٞمؾ أسمٜم٤مءُ  :واًمسَّ  قوه ؾَم٤مسمٍِؾ، مجع طمقائجٝمؿ، ذم اًمٓمُّرىم٤مت قمغم اعمختٚمٗمقن اًمسَّ

٤مًمُِؽ  بٞمؾ، قمغم اًمسَّ  .ؾمقاسمؾ قمغم أيْم٤مً  وجيٛمع اًمسَّ

 .ؾم٤مسمَِٚمُتٝم٤م يمُثرت :اًمٓمَّريُؼ  وَأؾمَبَٚم٧ِم 

ـُ  بٞمؾ واسم ـُ  :اًمسَّ ٗمِر، اًمٙمثػمُ  اعمس٤مومرُ  اًمٓمَّريؼ اسم َل  اًمسَّ ٤مه٤م عمالزُمتف هل٤م اسمٜم٤مً  ؾُمٛمِّ  .إيَّ

ضمقعَ  ويريدُ  اًمٓمَّريُؼ  قمٚمٞمف ىُمٓمِعَ  اًمذي هق :وىمٞمؾ  .سمف يتبٚمَّغ ُم٤م جيد وٓ سمٚمده إمم اًمرُّ

ـُ  بٞمؾ واسم اقمل ىم٤مل ،(3)اًمٓمَّريُؼ  سمف أشمك اًمذي اًمٖمري٥ُم  :اًمسَّ اًمرَّ
(4): 

َـّ  قمــغم  ؾَمــبِٞمؾٍ  سَمٜمُــق َأيمــَقاِرِه

 

ـــٌؾ   ـــقُُمُٝمؿ ىمٚمٞم َّٓ  ٟم ـــَراَرا إ  (5)هِم

، اهلل وؾمبٞمؾ  ِب  ـمريُؼ  سمف ؾُمٚمَِؽ  ظم٤مًمٍص، قمٛمؾٍ  يمؾِّ  قمغم ي٘معُ  قم٤ممٌّ  شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمتَّ٘مرُّ

 قمغم واىمعٌ  اًمٖم٤مًم٥م ذم ومٝمق ُأـمٚمِؼ وإذا اًمتَّٓمقع، وأٟمقاع اومؾ،واًمٜمَّق اًمٗمرائض، سم٠مداء

 .قمٚمٞمف ُم٘مّمقرٌ  يم٠مٟمَّف آؾمتٕمامل ًمٙمثرة ص٤مر طمتَّك اجلٝم٤مد

 ويمؾُّ  اهلل، إمم اًمٓمُّرق ُِمـ :أي اهلل5 ؾمبٞمؾ ُِمـ ومٝمق اخلػم ُِمـ سمف اهللُ َأَُمرَ  ُم٤م ويمؾُّ 

، وهق شمٕم٤ممم، اهللُ سمف ُأريدَ  ؾمبٞمؾٍ   .هللا ؾمبٞمؾ ذم داظمٌؾ  ومٝمق سمِرٌّ

 [ستؾ]  ٞمِّ٘م٦ُم5 اًمٓمُّرُق  :اعمََس٤مشمُِؾ  :أي ومٞمٝم٤م5 يتس٤مشمٚمقن اًمٜم٤َّمَس  ٕنَّ  اًمْمَّ

 (.َُمْ٘مَٕمد)يمـ َُمْسَتؾ :واطمده٤م واطمد، سمٕمد واطمداً  يتت٤مسمٕمقن

                                                           

 )م( ؾمبؾ(.) واًمت٤مج ٤منواًمٚمس ،17/91 واعمخّمص ،3/121 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (1)

 )م( ُمسبقًم٦م أي: )ؾمبؾ(: ُم٤مدة اًمت٤مج وذم اعمخٓمقط. ذم ًمٞمس هٜم٤م ..إمم.اًمٓمرق ُمـ واًمس٤مسمٚم٦م ىمقًمف: ُمـ (7)

 )م( )ؾمبؾ(. واًمت٤مج اًمٚمس٤من ذم يمام سمري اسمـ وقمـ ،11/142 اعمخّمص ذم يمام اًمَقْهبّل  قمـ يمذا (1)

 )م( )ؾمبؾ(. واًمت٤مج ،واًمٚمس٤من11/142واعمخّمص ،191ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (9)

 .اًمٜمقم ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ :شيمَِت٤مب»يمـ واًمِٖمَرار سم٠مداشمف. اًمرطمؾ وهق يمقر، مجع أيمقار: (1)
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 [سجح]  ْجُح لم وسمْمؿِّ  طم٤مء سمٕمده٤م سمجٞمؿ :اًمسُّ  اجلٞمؿ وؾمٙمقن اًمسِّ

ٝم٤م ُتف :اًمٓمَّريؼ ؾُمْجُح  .وسمْمٛمِّ  اًمٓمَّريؼ5 ؾُمْجِح  قمـ ًمف ظمؾِّ  :(1)وي٘م٤مل .ًمسٝمقًمتٝم٤م حَمَجَّ

 ىَمَدرٍ  :أي واطمدٍة5 (2)وؾُمْجَح٦مٍ  واطمدةٍ  ؾُمْجٍح  قمغم سمٞمقهتؿ وسمٜمقا .وؾَمٜمَٜمف وؾمٓمف :أي

 .ُٟمجِحفِ  إمم اهللُ أوصَٚمف ؾُمْجِحف ذم وُمِمك سم٤محلؼِّ  ـَمَٚم٥َم  َُمـ :وي٘م٤مل .واطمد

 [ســ] ـِ  قمـ شمٜمحَّ  ي٘م٤مل :(3)شإًمٗم٤مظ هتذي٥م» وذم ـِ  اًمٓمَّريؼ، ؾَمٜمَ  وؾُمٜمُ

 وَدَرِره، وَُمْٞمدائف وصَمَٙمِٛمف، ويَمَثِٛمف وًَمـَٛمِ٘مف، وًَمَ٘مِٛمف، ؾُمُجِحف، و وؾُمْجِحف وؾُمٜمَٜمِف، اًمٓمَّريؼ

 .اًمٓمَّريؼ ُمتـ قمـ :وُمٕمٜم٤مه

 [سحػر]  ُاؾمت٘م٤مم :اًمٓمَّريُؼ  واؾمَحٜمَْٗمرَ  اعمست٘مٞمُؿ، اًمٓمَّريُؼ  :اعمُْسَحٜمِْٗمر. 

 [سدد]  ُّد سَم٧م :(4)وي٘م٤مل .َأؾْمداد ومجٕمف احل٤مضمز، :اًمسُّ  رضإ قمٚمٞمف رُضِ

5 مجع سم٤مٕؾَمَداِد، ت :أي ؾُمد  َٞم٧م اًمٓمُّرق قمٚمٞمف ؾُمدَّ دُّ  .ُمذاهبف قمٚمٞمف وقُمٛمِّ  ذه٤مُب  :واًمسُّ

اًمٜمَّْٝمَِمكمُّ  َيْٕمُٗمر سمـ إؾمقد ىم٤مل وُمٜمف اًمبٍِم،
(5): 

ـَ   أٟمَّٜمـل - ًَمـِؽ  أسمـ٤م ٓ - احلَقاِدِث  َوُِم

 

ـــ٧ْم   سَم ـــكمَّ  رُضِ ـــَدادِ  إرُض  قم  سم٤مٕؾَم

دٌ  وومالنٌ    ٕسمقيف يٖمٗمر» :اًم٘مرآن ُمتٕمٚمِّؿ صٗم٦م وذم .اعمست٘مٞمؿ ًمٚمٓمَّريؼ ُمالزمٌ  :ُُمسدَّ

ديـ يم٤مٟم٤م إذا  .اعمست٘مٞمٛم٦م اًمٓمَّري٘م٦م ٓزُمل أي 5(6)شُُمَسدَّ

                                                           

 )م( ؾمجح(.) واًمٚمس٤من ،1/121 واًمّمح٤مح ،9/177 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 واعمحٙمؿ ،1/121 واًمّمح٤مح ،9/177 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر: ؾمجٞمح٦م. وإصؾ: اعمخٓمقط، ذم يمذا (7)

 )م( جح(.)ؾم واًمت٤مج ،1/913 وإؾم٤مس ،1/14

 )م( .17/91 واعمخّمص ،191 إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (1)

 )م( ؾمدد(.) واًمت٤مج اعمحٞمط اًم٘م٤مُمقس اٟمٔمر (9)

 . )م(17/723، واًمتٝمذي٥م 741(، واًمّمبح اعمٜمػم 99) 711، واعمٗمْمٚمٞم٤مت ص 71اًمبٞم٧م ذم ديقاٟمف ص  (1)

 اًمٗم٤مقمؾ قمغم وومتحٝم٤م اًمدال سمٙمن )ؾمدد(.ويروى واًمت٤مج اًمٚمس٤من و ،7/117 اًمٜمٝم٤مي٦م اٟمٔمر (1)

 )م( أواعمٗمٕمقل.
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 [رسب]  ُب ْ لم سمٗمتح - اًمنَّ اء ؾمٙمقن ُمع ويمنه٤م اًمسِّ  :- ومٞمٝمام اًمرَّ

٦م ذو ىم٤مل .اًمٓمَّريؼ ُمَّ  :(1)وإشمـ احلامر يّمػ اًمرُّ

َب  هلــ٤م ظَمــغمَّ   وهٞمََّجٝمــ٤م ُأوَٓهــ٤م َهْ

 

ِٝمـٞمؿُ  اًمُّمـْ٘مَٚملم ٓطِمـُؼ  ظَمٚمِٗمٝم٤م ُِمـ  مِهْ
(2) 

ُب   َ ٌب  وـمريٌؼ  .ظمٗمٞم٦م ذم واعمَسٚمُؽ  اًمٓمَّريُؼ  :- سمٗمتحتلم - واًمنَّ  اًمٜم٤َّمس يتت٤مسمعُ  :َهَ

 :(3)ظِمراش أسمق ىم٤مل .ومٞمف

ٌب  ٝم٤مـمري٘مُ   ُدقْمُبقُب  سم٤مًمٜم٤َّمس َهَ

سُمقا  سَم٦م .شمت٤مسمٕمقا :ومٞمف وشَمَنَّ ْ  .ُهسَم٦مٌ  ـمري٘م٦مٍ  ويمؾُّ  واًمٓمَّري٘م٦م، اعمذه٥م :واًمنُّ

 [رسط]  ُاط َ بٞمُؾ  (:يمِت٤َمب)يمـ اًمنِّ َل  وإٟمَّام اًمقاوُح، اًمسَّ  ٕنَّ  سمذًمؽ5 ؾُمٛمِّ

اه٥َم  ةَ  َيسؽِمطُ  يم٠مٟمَّف أو اعمُسؽَمط، اًمٓمَّٕم٤مم همٞمب٦مَ  يٖمٞم٥ُم  ومٞمف اًمذَّ  .ٓطمبَف ؾمٚمقيمِٝمؿ ًمٙمثرة اعم٤مرَّ

اي وي٘م٤مل ٤مد سم٤مًمزَّ واًمّمَّ
٤مد ،(4) لم يم٤مٟم٧م وإن أقمغم، واًمّمَّ  .اعمْم٤مرقم٦م نعمٙم٤م إصؾ هل اًمسِّ

اط :(5)شاًمبٞمْم٤موي» وذم لم ىمٚم٥م ُمـ واًمنِّ  .اإلـمب٤مق ذم اًمٓم٤َّمء ًمٞمٓم٤مسمؼ ص٤مداً  اًمسِّ

ص» وذم ٤م :(6)شاعمخّمَّ راط سمٕمْمٝمؿ ىمراءة ُِمـ إصٛمٕمل طمٙم٤مه ُم٤م وم٠مُمَّ اي اًمزِّ  سم٤مًمزَّ

                                                           

 ،3/931 واعمحٙمؿ ،1/191 واًمّمح٤مح ،17/911 واًمتٝمذي٥م ،1/991 ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

 )هب(.)م( واًمت٤مج واًمٚمس٤من

٘مؾ: أصم٤مره٤م. هٞمجٝم٤م: شمرك. ظمغّم: (7) ِٝمٞمؿ مح٤مر وي٘م٤مل: و٤مُمر. اًمّم٘مٚملم: ٓطمؼ اخل٤مسة. اًمّمُّ  سمٙمن - مِهْ

 صقشمف. ذم اًمٜمٝمٞمؼ يردد أي: صقشمف5 ذم هيٛمٝمؿ - سمٞمٜمٝمام اعمٞمؿ وؾمٙمقن اهل٤مءيـ

 )م( .37 ص ]دقم٥م[ ُم٤مدة ذم شم٘مّدم (1)

 ذمش هط» ًمٖم٤مت اٟمٔمر ؾمٞمٜم٤ًم. دمٕمٚمٝم٤م اًمٕمرب وقم٤مُم٦م اًمٙمت٤مب، هب٤م ضم٤مء اًمتل إوًملم ىمريش اًمّم٤مد:ًمٖم٦م (9)

 )م( .1/71اًمبحر

 )م( .1/13 اًمبٞمْم٤موي شمٗمسػم اٟمٔمر (1)

 )م( .17/91 اعمخّمص اٟمٔمر (1)
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ٝم٤م اعمْم٤مرقم٦م سمف ؾمٛمع إٟمَّام ومخٓم٠م، اعمخٚمّم٦م اد :ىمٓمرب وطمٙمك .زاي٤مً  ومتقمهَّ ال اًمٍمِّ  سم٤مًمدَّ

 .أيْم٤مً  اعمْم٤مرقم٦م قمغم اعمٝمٛمٚم٦م

 [رسو]  ُاة وات، :واجلٛمع وُمٕمٔمٛمف، ُمتٜمف :اًمٓمَّريِؼ  َهَ  :احلدي٨م وُمٜمف َهَ

  ًمٞمس»
ِ
واُت  ًمٚمٜمِّس٤مء ٓمٜمٝم٤م5 ٓ :أي 5(1)شاًمٓمَّريِؼ  َهَ  .اجلقاٟم٥م ذم يٛمِملم وًمٙمـ يتقؾمَّ

 [سػسؼ]  ٗم٤مؾِمِؼ  واوُح  وـمريٌؼ  :(2)ىم٤مل أصم٤مر، وهل اًمسَّ

 ؾَمَٗم٤مؾِمـُ٘مفْ  َوَوَح٧ْم  اًمٓمَّريُؼ  إذا

ـب٤مِح  طمتَّـك َيٜمَؿْ  ومل   َواؾِمـُ٘مفْ  اًمّمَّ

 .ًمٞمٚمِف ؾمػمَ  جَيٛمعَ  أن يريد اًمذي :واؾم٘مف 

 [سقغؾ] ْٞمَٖمؾ  أضمده ومل (3)شإًمٗم٤مظ ضمقاهر» ذم ذيمره يمذا .اًمٓمَّريؼ :اًمسَّ

ٌف  وًمٕمٚمَّف ًمٖمػمه،  .يسػم :أي ؾَمْٖمَبٌؾ5 رءٌ  :ي٘م٤مل ؾَمْٖمبَؾ، قمـ حمرَّ

 [سػف] ٧ْم  إذا :اًمٓمَّريَؼ  اًمٜم٤َّمىم٦مُ  ؾم٤مومٝم٧ِم  :وي٘م٤مل  :(4)ىم٤مل ؾمػمه٤م، ذم ظَمٗمَّ

                                                           

 )م( .7/119 واًمٜمٝم٤مي٦م ،1/924 اجلقزي ٓسمـ احلدي٨م وهمري٥م ،1/133 ؼاًمٗم٤مئ ذم احلدي٨م (1)

 اًمزضمر ذيمر سم٤مب: واإلسم٤مطم٦م، احلٔمر ذمش اًمٓمريؼ وؾمط ًمٚمٜمس٤مء ًمٞمس» سمٚمٗمظ طمب٤من اسمـ وأظمرضمف

 ُمٌم سم٤مب: اًمٔمٛمآن، ُمقارد ذم واهلٞمثٛمل (،1121) اًمٓمريؼ وؾمط طم٤مضمتٝم٤م ذم اعمرأة متٌم أن قمـ

 (.91211) اًمٕمامل يمٜمز ٥مص٤مطم وذيمره (،1414) اًمٓمريؼ ذم اًمٜمس٤مء

 إوؾمط اعمٕمجؿ ذم اًمٓمؼماّن أظمرضمف ،شاًمٓمريؼ هاة ًمٚمٜمس٤مء ًمٞمس» سمٚمٗمظ أيْم٤مً  ويروى

 (.11729) ًمٚمٝمٞمثٛمل اًمزوائد وجمٛمع (،2911) اإليامن ؿمٕم٥م ذم واًمبٞمٝم٘مل (9293و) (،1213)

 )م( ؾمٗمسؼ(.) اًمبالهم٦م أؾم٤مس ذم ٟمسب٦م سمال اًمرضمز (7)

 اًمسٝمؾ.)م( اًمٓمريؼ اًمسٞمٖمؾ: وومٞمف:، 11ص إًمٗم٤مظ ضمقاهر اٟمٔمر (1)

 اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،1/111 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م وسمال اعمِْٚمَ٘مٓمِّل، إمم 7/122 اجلٞمؿ ذم اًمرضمز ُٟمس٥م (9)

 )ؾمٗمف(.)م( واًمت٤مج واًمٚمس٤من
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ــُدو ــ٤مٍت  َأطْم ــ٤مً  َُمٓمٞمَّ ســ٤م وىَمقُم  ُٟمٕمَّ

ــ٤مومَِٝم٤مٍت   ــالً  ُُمَس ــ٤م ُُمْٕمَٛم س  (1)ُُمَققمَّ

 .ؿمديد سمسػمٍ  قمٚمٞمف أىمبٚم٧م إذا اًمٓمَّريَؼ  شمس٤مومفُ  اًمٜم٤َّمىم٦مُ  :(2)شإؾم٤مس» وذم 

 [سؽؽ]  ُ٦م ٙمَّ امخ ىم٤مل .اعمستقي اًمٓمَّريُؼ  :اًمسِّ  :(3)اًمِمَّ

ــ٧ْم  ٦مِ  قمــغم طَمٜمَّ ــ٤مرِ  ؾِمــٙمَّ  وَمَج٤مَوهَبــ٤م ياًمسَّ

 

ـــ٦مٌ   ــــ مَح٤مَُم ـــ٤ممٍ  ُِم ـــَقاِق  ذاِت  مَحَ  (4)َأـْم

٤مري ـمريؼ قمغم :أي   .اًمسَّ

َٞم٧م وسمف  :(5)اًمٗمرزدق ىم٤مل .اًمؼميد ؾِمٙمؽ ؾُمٛمِّ

ــاَم  ــالمَ  َردَّ  وَم ــُٞمقُخ  اًمسَّ ــقمٍ  ؿُم  ىَم

 

 اًمؼَميـدِ  ؾِمـَٙمِؽ  قمغم هبؿ َُمَررُت  

٦م  ٙمَّ ىم٤مق :واًمسِّ ىم٤مق، ُِمـ أوؾمع هل :(6)وىمٞمؾ .اًمزُّ ٞم٧َم اًمزُّ  ٓصٓمٗم٤مِف  سمذًمؽ ؾُمٛمِّ

ورِ  ٦م اًمتَِّمبٞمف قمغم ومٞمٝم٤م اًمدُّ ٙمَّ ٓمرُ  وهل اًمٜمَّخؾ ُِمـ سم٤مًمسِّ  .اعمّمٓمَُّػ  اًمسَّ

 .ُمٜمسدٌّ  وٞمٌِّؼ  :ؾُمؽٌّ  وـمريٌؼ 

٤ميم٦م ٙمَّ دة - واًمسَّ بٞمؾ أسمٜم٤مءُ  :- ُمِمدَّ  .اًمسَّ

                                                           

 .اعمقـمقء اًمٓمريؼ اعمققّمس: سم٤معمٕمٛمؾ وأراد ٟم٤مقمس. مجع ٟمّٕمس٤ًم: أؾمقق. أطمدو: (1)

 )م( .1/912 اًمبالهم٦م أؾم٤مس اٟمٔمر (7)

 )م( خترجيف. وومٞمف ،711 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

 صقت. همػم ُمـ وًمده٤م إمم ٟمزاقمٝم٤م وطمٜمٞمٜمٝم٤م: وًمده٤م، إمم اؿمت٤مىم٧م إذا صقهت٤م اًمٜم٤مىم٦م: طمٜملم طمٜم٧ّم: (9)

 أن هٜم٤م واعمراد اعمح٤مورة. واعمج٤موسم٦م: اًمٙمالم، رد اجلقاب ذم وإصؾ واعم٤ميض. ًمٞمالً  اًمس٤مئر اًمس٤مري:

 اؾمتدار ُم٤م إصؾ ذم وهق ـمقق، مجع أـمقاق: ضم٤موسمتٝم٤م. ٠مَّن٤مومٙم اًمٜم٤مىم٦م طمٜملم ؾمٛمٕم٧م عم٤َّم ٟم٤مطم٧م احلامُم٦م

 ـمقق. قمٜم٘مٝم٤م ذم ُمٓمقىم٦م: ومح٤مُم٦م سم٤مًمٌمء،

 ذم ًمٞمس واًمبٞم٧م ،1/12 اًمتٜمّمٞمص وُمٕم٤مهد ،113 اًمٖمٗمران رؾم٤مًم٦م ذم اًمٗمرزدق إمم ٟمس٥م يمذًمؽ (1)

 )م( ديقاٟمف.

 )م( )ؾمٙمؽ(. واًمٚمس٤من ،17/91 واعمخّمص ،1/191 واعمحٙمؿ ،1/727 اًمٕملم اٟمٔمر (1)
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 [سؾب]  أؾم٤مًمٞم٥َم  ذم َأظَمذَ  :وُمٜمف :(1)ىمٞمؾ .اعمستقي اًمٓمَّريُؼ  :إؾُْمٚمقُب 

، سمٛمٕمٜمك إؾمٚمقَب  أنَّ  واحلؼُّ  .ُمٜمف رضوٍب  :أي اًم٘مقل5 [ُمـ] ِـّ  ومالنٌ  َأظَمذَ  :وُمٜمف اًمٗم

 .ُمٜمف أوم٤مٟملم :أي اًم٘مقل5 [ُمـ] أؾم٤مًمٞم٥َم  ذم

 ذم أٟمتؿ :ي٘م٤مل واعمذه٥م، واًمقضمف واًمٓمَّريؼ ومٞمف، شم٠مظمذ اًمٓمَّريُؼ  :وإؾُمٚمقُب 

  ُأؾمُٚمقٍب 
ٍ
 .َأؾم٤مًمِٞم٥م :ومجٕمف ُأؾمُٚمقٌب، ومٝمق ممتد   ـمريٍؼ  ويمؾُّ  .ؾمقء

 [سؾحب]  ًُّمٓمَّريُؼ ا :اعمُْسَٚمِح٥م  ُ  .ممتدٌّ  :ُُمْسَٚمِح٥مٌّ  وـمريٌؼ  .اعمٛمتدُّ  اًمبلمِّ

 .اًمـُٛمـَتْٚمِئ٥م ُمثؾ اعمست٘مٞمؿ، :واعمَُسْٚمِح٥م

 [سؾع]  ُ٤م اًمٓمَّريُؼ5 :اعمَْسُٚمققَم٦م ْٚمعُ  .ُمِم٘مقىم٦م َّٕنَّ ؼُّ  :واًمسَّ  اجلٚمد ذم اًمِمَّ

أس  :(2)ُُمَٚمٞمح ىم٤مل .وهمػمه واجلبؾ واًمرَّ

َـّ   احلَم ِزَيؿِ  َُمْسُٚمققَم٦مٍ  قمغم وُه

 

ـ٤مًمِٞم٩ُم  وشَمٖمَِمـ٤مَه٤م ػمُ شُمٜم   (3)ـُمٚمَّـُح  مَهَ

 .اًمٗمالة يُِمؼُّ  :ُِمْسَٚمعٌ  ودًمٞمٌؾ  

 [سؾػ] ٚمِٞمػ  .اًمٓمَّريؼ (:َأُِمػم)يمـ اًمسَّ

 [سؾؼ] ٚمِٞم٘م٦م  وشمٚمؽ اًمٓمَّريؼ، ذم واحلقاومرِ  إىمدامِ  شم٠مصمػمُ  (:ؾَمِٗمٞمٜم٦َم)يمـ اًمسَّ

ك أصم٤مرُ  الئؼ شُمسٛمَّ  .اًمسَّ

                                                           

 )م( ؾمٙمؽ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،3/121 واعمحٙمؿ ،1/194 اًمّمح٤مح اٟمٔمر (1)

ـُ  ُُمَٚمٞمح (7) وم٧م1291ص اهلذًمٞملم أؿمٕم٤مر ذح ذم واًمبٞم٧م هذيؾ، ؿمٕمراء ُمـ احلٙمؿ سم  ومٞمف وطُمرِّ

 )م( )ؾمٚمع(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/942 واعمحٙمؿ اعمٕمجٛم٦م، سم٤مًمٖملم شُمسٚمقهم٦م» إمم شُمسٚمققم٦م»

 مجع واهلامًمٞم٩م: شمٕمٚمقه٤م. أو شم٠مشمٞمٝم٤م شمٖمِم٤مه٤م: وشمتْمح. شميضء ػم:شمٜم ُمتٗمرق. زيؿ: ـمريؼ. ُمسٚمققم٦م: (1)

 واًمٓمَّْٚمح: ؾمقاء. وإٟمثك اًمذيمر وسمخؽمة، هقم٦م ذم اًمسػم واحلسـ اًمؼمذون. :شُمٗمت٤مح»يمـ مِهْالج

 وإسمؾ ،شُمٜمع»يمـ ـَمَٚمح ىمٞمؾ: واإلقمٞم٤مء اًمٙمالل أوٛمره إذا زيد: أسمق ىم٤مل اًمسٗمر. ُمـ واًمس٘مقط اإلقمٞم٤مء

 ضمٝمده٤م.و اًمسػم هزهل٤م ـُمٚمَّح:
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ٚمٞمؼ  .ؾمٚمٞم٘م٤من ومه٤م ضم٤مٟمبف :اًمٓمَّريؼ ُِمـ واًمسَّ

َٚمُؼ وا ٚمِٞمَ٘م٦مُ  .اًمٓمُّرىم٤مت ُمـ اًمقاؾمعُ  :ًمسَّ ٦مُ  :واًمسَّ  .اًمٔم٤َّمهرة اعمحجَّ

 [سؾؽ]  ذه٥م (:ىَمَٕمدَ )يمـ اًمٓمَّريؼ ؾَمَٚمَؽ  .َُمس٤مًمِؽ :واجلٛمع اًمٓمَّريُؼ، :اعمَْسَٚمُؽ 

ى .ومٞمف  اًمٓمَّريَؼ، سمف ؾَمَٚمٙم٧ُم  :ومٞم٘م٤مل وسم٤مًمب٤مء اًمٓمَّريَؼ، زيداً  ؾَمَٚمٙم٧ُم  :ومٞم٘م٤مل سمٜمٗمسف ويتٕمدَّ

 :(1)اًمَٕمجالن سمـ ؾَم٤مقِمدة ىم٤مل .قمٚمٞمف وَأؾمَٚمٙمتُف اًمٓمَّريؼ،َ  ومالٟم٤مً  ٙم٧ُم َأؾمٚمَ  :ومٞم٘م٤مل وسم٤مهلٛمزة

 وَأؾمَٚمُٙمقُهؿ اًمٓمَّريَؼ  َُمٜمُٕمقا َوُهؿ

 

ءَ  قمــغم   (2)سَمِٕمٞمــدُ  َُمٝمَقاَهــ٤م ؿَمــامَّ

ـُ  ُمٜم٤مف قمبدُ  ىم٤مل .ومٞمف أؾمٚمٙمتف :وي٘م٤مل  (3)اهلُذزمّ  ِرسْمع سم
: 

 ىُمَت٤مئــدةٍ  ذم َأؾمــَٚمُٙمقُهؿ إذا طمتَّــك

 

ًم٦مُ ا شَمْٓمُردُ  يمام ؿَمالَّ    (4)ُرداـاًمِمُّ  جلَامَّ

 .ُمسٚمقكٌ  ـمريٌؼ  :وي٘م٤مل 

 [سؿت]  ْٛم٧ُم ْٛم٧م هذا اًِمزم :(5)ي٘م٤مل .اًمٓمَّريُؼ  :اًمسَّ  :(6)اعمُج٤مؿِمٕمل ظِمٓم٤مم ىم٤مل .اًمسَّ

                                                           

 ومٞمف: واًمرواي٦م ،1/112 اهلذًمٞملم ديقان ذم اًمبٞم٧م (1)

 وهــؿ شمريمــقا اًمٓمريــَؼ وأؾمــٚمُٙمقيُمؿ

 

ء ُمســــٚمُٙمٝم٤م سمٕمٞمــــدُ    قمــــغم ؿمــــامَّ

 )م( )ؾمٚمؽ(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/211 واعمحٙمؿ ،111 ص اهلذًمٞملم أؿمٕم٤مر ذح ذم وأيْم٤مً  

 .ؾم٘مط أو هبط إذا هقى ُمـ ُمٙم٤من واؾمؿ ذًمؽ. وٟمحق اجلبٚملم سملم ُم٤م واعمٝمقى: ُمرشمٗمٕم٦م. ؿمامء: (7)

 ،1/211 واعمحٙمؿ ،9/1141 واًمّمح٤مح ،7/97 اهلذًمٞملم ديقان ذم رسمع سمـ ُمٜم٤مف ًمٕمبد اًمبٞم٧م (1)

 واًمٚمس٤من ،12/11 ،1/14 اًمتٝمذي٥م ذم إمحر اسمـ إمم أيْم٤مً  وُٟمس٥م )ؾمٚمؽ(، واًمت٤مج واًمٚمس٤من

 .)م(124ص ديقاٟمف ُمٚمحؼ ذم وهق )محر(، واًمت٤مج

ّؾ: قم٘مب٦م. أو ُمٕمرووم٦م صمٜمٞم٦م وهل ئدة،ىُمت٤م ذم ـمريؼ ذم أؾمٚمٙمقهؿ أي: (9)  أصح٤مب واجلامًم٦م: اًمٓمرد. واًمِمَّ

د اجلٛمؾ. ُ دا ويروى اًمٜم٤مومر. وهق َذود، مجع : - سمْمٛمتلم - واًمنمُّ َ  ؿَم٤مِرد مجع : - سمٗمتحتلم - اًمنمَّ

، ىمقًمف: قمٚمٞمف دلَّ  حمذوف اًمبٞم٧م ذمش إذا» وضمقاب .شوظَم٤مِدم ظَمَدم»يمـ  .ؿماّل  ؿمٚمقهؿ ىم٤مل: يم٠مٟمف ؿمالَّ

 )م( )ؾمٛم٧م(. واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،19/11 ،17/134 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 =   ذم ىمح٤موم٦م سمـ مِهٞم٤من وإمم ،2/193 واخلزاٟم٦م )ُمرت(، اًمٚمس٤من ذم اعمج٤مؿمٕمل خلٓم٤مم ُمٜمسقب اًمرضمز (1)
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ـــلمِ  وَُمْٝمـَٛمَٝمـــلْمِ  ـــلمْ  ىَمـَذوَم  َُمْرشَم

ْٛم٧ِم  ىَمَٓمْٕمُتفُ   ـْٛمَتلمْ  ٓ سم٤مًمسَّ سم٤مًمسَّ
(1) 

تف ىمّمُده :اًمٓمَّريِؼ  وؾَمٛم٧ُم   ٛمْ  .وحمجَّ ػمُ  :٧ُم واًمسَّ ِـّ  اًمٓمَّريِؼ  قمغم اًمسَّ  :وىمٞمؾ .سم٤مًمٔمَّ

ػمُ  هق ِـّ  سم٤محلدسِ  اًمسَّ ٤مقمر ىم٤مل .ـمريؼ همػمِ  قمغم واًمٔمَّ  :(2)اًمِمَّ

ـ٤مُِم٧ِم  ًمَِسـْٛم٧ِم  ِرْيعٌ  هب٤م ًمٞمَس   اًمسَّ

 .َزْيغٌ  هب٤م ًمٞمس :ٟمسخ٦م وذم 

 [سؿدر]  ُمست٘مٞمؿٌ  ـمقيٌؾ  :ُُمْسَٛمِدرٌّ  وـمريٌؼ. 

 [سؿط]  ُأي اًمٓمَّريؼ5 ؾِمامـَمل ذم اظمذو :(3)ي٘م٤مل .ضم٤مٟمبف :اًمٓمَّريِؼ  ؾِماَمط: 

 .ضم٤مٟمبٞمف

                                                           

 سم٘مؼ(، )ؾمٛم٧م، واًمٚمس٤من ،3/921 واعمحٙمؿ ،3/127 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م وسمال ،2/199 اخلزاٟم٦م =

 )م( )ؾمٛم٧م(. واًمت٤مج

 ومٞمٝم٤م، ٟمب٤مت ٓ وَُمْرت: سمٕمٞمدة. ىَمَذف: أٟمٞمس. وٓ هب٤م ُم٤مء ٓ سمٕمٞمٜمٝم٤م اًمٗمالة أو اًمبٕمٞمدة اعمٗم٤مزة ٦م:اعمٝمٛم (1)

 وىم٤مل: )ؾمٛم٧م(، ذم اًمٚمس٤من ذم روامه٤م هٙمذا أُمٓمرت. وإن هب٤م يمأل ٓ اًمتل إرض اعمرت: وىمٞمؾ

 وروي ًمبٚمد.ا قمٜمك ٕٟمف ىمٓمٕمتٝمام ي٘مؾ ومل شىمٓمٕمف» وىم٤مل ـمري٘ملم، قمغم ٓ واطمد ـمريؼ قمغم ىمٓمٕمُتف ُمٕمٜم٤مه

  هٙمذا: ()ُمرت ذم

ـــــوَُمْٝمٛمَ  ــــــلمْ ٝم ــــــَذوَملِم َُمْرشَم  لِم ىَم

ؾَمـــلمْ   ـــ٤م ُِمثـــُؾ فُمٝمـــقِر اًمرُّ  فَمْٝمَرامُه

 ضُمْبـــــُتٝمام سم٤مًمٜمَّٕمـــــ٧ِم ٓ سم٤مًمٜمَّٕمَتــــــلمْ  

 .اًمٕمتؼ ذم هم٤مي٦م يٙمقن اًمذي اًمٗمرس واًمٜمٕم٧م: ىمٓمٕمتٝمام. ضمبتٝمام: 

 ،شزيغ» واًمرواي٦م ،1/44 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس ،17/134 واًمتٝمذي٥م ،2/792 اًمٕملم ذم ٟمسب٦م سمال اًمرضمز (7)

 )م( )ؾمٛم٧م(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/719 واًمّمح٤مح

 )م( )ؾمٛمط(. واًمت٤مج اًمبالهم٦م أؾم٤مس اٟمٔمر (1)
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 [سـح] وُمتٜمف وؾمٓمف :أي وؾُمْجِحف5 اًمٓمَّريِؼ  ؾُمٜمِْح  قمـ ظمؾِّ  :(1)وي٘م٤مل. 

 [سـع] ٜمِْٞمَٕم٦م  .(2)ؾَمٜم٤مئع مجٕمٝم٤م اجلبؾ، ذم اًمٓمَّري٘م٦م (:ؾَمِٗمْٞمٜم٦َم)يمـ اًمسَّ

 [سـؽ] ٜمُؽ ٞمِّٜم٦ُم، اعمَح٤مجُّ  :اًمسُّ  .اًمبٞمِّٜم٦م :شاًم٘م٤مُمقس» وذم ،شاًمٚمِّس٤من» ذم يمذا اًمٚمَّ

٤مرح ىم٤مل  .(3)شاًمٕمب٤مب» ذم هٙمذا :اًمِمَّ

 [ســ]  ُـ ـُ  ظَمَدقَمَؽ  :وي٘م٤مل .ََّنُجفُ  :وؾُمٜمُٜمُف وؾِمٜمَٜمُف وؾُمٜمَٜمُف اًمٓمَّريِؼ  ؾَمٜمَ  ؾَمٜمَ

ُتف، اًمٓمَّريِؼ  ـَ  ًمَؽ  ومالنٌ  وشَمَركَ  وؾُمٜمَـّ  .وُمتٜمف ضمٝمتف :أي 5 - اًمسلم سمتثٚمٞم٨م - اًمٓمَّريِؼ  ؾمٜم

ٜم٦َّم ٜم٦َّمُ  :(5)ش٥ماًمٖمري ٟمٔم٤مم» وذم .(4)اعمستقي اًمٓمَّريؼ :واًمسُّ ـُ  اًمسُّ ٜمَ ُـّ  واًمسُّ  :واعمُْسٜمَ

 .اًمٓمَّريؼ

ٜم٦َّم :(6)ؿمٛمر ىم٤مل  ومّم٤مر اًمٜم٤َّمس، أوائُؾ  ؾَمٜمَّف ـمريٌؼ  وهق اًمٓمَّريؼ، ؾُمٜم٦َّم إصؾ ذم اًمسُّ

َـّ  .سمٕمَدهؿ عمـ َُمسَٚمٙم٤مً   يٕمرومف مل اًمؼِمِّ  ُِمـ أُمراً  اسمتدأ إذا َيُسٜمُّف اخلػم ُِمـ ـمري٘م٤مً  ومالنٌ  وؾَم

 .ؾَمٜملِم وهق وؾمٚمُٙمقه، فسم وم٤مؾمَتسٜمُّقا ىمقُُمف،

َـّ  َ  :أي ؾُمٜم٦ًَّم5 ًمٚمٜم٤َّمس اهللُ وؾم  .ـمري٘م٤مً  سملمَّ

                                                           

 )م( )ؾمٜمح(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،9/171 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

ٜمَُع: هذيؾ. سمٚمٖم٦م هق (7) ـٌ  ؾَمٜمٞمع: رضمٌؾ  ي٘م٤مل اجلاَمل، واًمسَّ  اعمٗم٤مصؾ ًمٞمٜم٦م مجٞمٚم٦م ؾَمٜمٞمٕم٦م: واُمرأةٌ  مجٞمٌؾ، طَمَس

 )م( )ؾمٜمع(. اًمت٤مج مج٤مٍل. ذم اًمٕمٔم٤مم ًمٓمٞمٗم٦م

ٜمُُؽ: (1)  أؾمٛمع ومل اًمٚمٞمٜم٦م، اعمح٤مّج  هل إقمراب: اسمـ قمـ إزهري وىم٤مل واًمٚمٞم٨م، اجلقهري أمهٚمف اًمسُّ

 )م( .()ؾمٜمؽ واًمت٤مج ،12/11 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر صم٘م٦م. وهق إقمراب اسمـ ًمٖمػم هذا

ٜم٦َُّم: (9) ٜم٦َّم، أهؾ ُمـ ومالن ىمٞمؾ: وًمذًمؽ اعمست٘مٞمٛم٦م، اعمحٛمقدة اًمٓمري٘م٦م اًمسُّ  اًمٓمري٘م٦م أهؾ ُمـ ُمٕمٜم٤مه: اًمسُّ

ٜمَـ» ُمـ ُم٠مظمقذة وهل اعمحٛمقدة، اعمست٘مٞمٛم٦م  )م( .129 ،17/121 اًمتٝمذي٥م اًمٓمريؼ. وهلش اًمسَّ

 )م( .113ص اًمٖمري٥م ٟمٔم٤مم اٟمٔمر أىمقل: (1)

 )م( )ؾمٜمـ(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،17/743 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)
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َـّ  ُـّ  وؾَمٜمَٜم٤ًم، ؾَمٜم٤ًّم اًمٓمَّريَؼ  وؾَم ـُ  اعمّمدُر، وم٤مًمسَّ ٜمَ  .اعمَسٜمُقن سمٛمٕمٜمك آؾمؿُ  واًمسَّ

ـُ  :(1)وي٘م٤مل تف :وؾُمٜمَٜمف اًمٓمَّريِؼ  ؾَمٜمَ  .حمجَّ

ُـّ  لم سمٙمن - واعمُْسَتِسـَ  .اعمسٚمقك اًمٓمَّريُؼ  :- وومتحٝم٤م اًمث٤َّمٟمٞم٦م اًمسِّ

ـُ  لم سمٗمتح - واعمَُسٜمْس  وذم .أيْم٤مً  اعمسٚمقك اًمٓمَّريُؼ  :- ويمنه٤م اًمث٤َّمٟمٞم٦م اًمسِّ

 ُيسَٚمؽ. ـمريٌؼ  :]اعمُْسَتَسـ[ (2)شاًمتَّٝمذي٥م»

 [سقر] (3)َُمسػم واًم٘مٞم٤مس ومٞمف، َُمُسقرٌ  ـمريٌؼ  :وي٘م٤مل. 

 [سقط] قط، هذا ذم ظمذوا :(4)وي٘م٤مل وَملم، سملم دىمٞمٌؼ  ـمريٌؼ  وهق اًمسَّ  َذَ

ٞم٤مط هذه وذم لم ويروى .وإؾمقاط اًمسِّ  .جم٤مز وهق أيْم٤مً  سم٤مًمِمِّ

 [سقح] اًمٓمَّريؼ ُمـ (ُُمَٕمٔمَّؿ)يمـ اعمَُسٞمَّح:  ُ يُمف، اعمُبـلمَّ  يمثرةُ  ؾَمٞمَّحف وإٟمَّام َذَ

يمِف،   ؿُمبِّف َذَ
ِ
 ًمٞمس٧م وأظمرى سمٞمْم٤مءُ  واطمدةٌ  :ضُمَددٌ  ومٞمف اًمذي وهق :اعمَُسٞمَِّح  سم٤مًمَٕمَب٤مء

قاد سمِمديدة  .اًمسَّ

 

 
 

                                                           

 )م( .17/122 اًمتٝمذي٥م راٟمٔم اًمٗمراء. قمـ قمبٞمد أب قمـ (1)

 )م( .شاعمُْسَتَسـ» 17/129 اًمتٝمذي٥م ذم (7)

 واًمٚمس٤من ،3/127 اعمحٙمؿ وأيْم٤مً  .1/32 اخلّم٤مئص اٟمٔمر اخلٚمٞمؾ. ىمٞم٤مس خم٤مًمٗم٤مً  ضمٜمّل اسمـ طمٙم٤مه (1)

 )م( )ؾمػم(. واًمت٤مج

 )م( ؾمقط(.) واًمت٤مج اًمبالهم٦م أؾم٤مس اٟمٔمر (9)
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 لمعجمتا  الشين  رف  ـحَ
 

 [شلن]  ُ١مون  .(2)ؿم٠من :واطمده٤م ُصدوع، :(1)وىمٞمؾ اجلب٤مل، ذم ظمٓمقطٌ  :اًمِمُّ

 [شبؽ] يُمفُ  خمتٚمِطٌ  ُُمٚمتبٌِس  ُُمتداظِمٌؾ  :أي ؿم٤مسمٌؽ5 ـمريٌؼ  :(3)ي٘م٤مل  .سمبٕمض سمٕمْمٝم٤م َذَ

 [شجـ]  ُـ ْج  :(4)اعمثؾ وُمٜمف ؿُمُجقن، :مجٕمف أقماله، أو اًمقادي ذم اًمٓمَّريُؼ  :اًمِمَّ

 .ؿمجقن ذو احلدي٨م

 [رشط]  ُوط ُ  .اعمختٚمٗم٦م اًمٓمُّرُق  :اًمنمُّ

 [رشع] ٤مرع ٦م، اًمٜم٤َّمُس  ومٞمف َينَمعُ  اًمذي إقمٔمؿُ  اًمٓمَّريُؼ  :اًمِمَّ  وهق قم٤مُمَّ

 .ؿمقارع واجلٛمع .ُم٘مّمقد :أي ىم٤مصدٌ  ـمريٌؼ  :ُمثؾ ُمٗمٕمقل، سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ

عُ  ْ قم٧ُم  :ي٘م٤مل .اًمقاوح اًمٓمَّريِؼ  َّن٩ُم  :واًمنمَّ عُ  .ـمري٘م٤مً  ًمف َذَ  صمؿَّ  ُمّمدٌر، :واًمنمَّ

يـ ُِمـ اإلهلٞم٦َّم ًمٚمٓمَّري٘م٦م ذًمؽ اؾمُتٕمػم صمؿَّ  اًمٜمَّٝم٩م، ًمٚمٓمَّريؼ اؾمامً  ِٕمَؾ ضُم   .اًمدَّ

عَ  قَمف إذاقم٤مً  اًمٓمَّريَؼ  وَأَذَ  .ؿم٤مرقم٤مً  وضمٕمَٚمف وأووَحف سمٞمَّٜمَف :شمنميٕم٤مً  وذَّ

عَ   .ومتحف :اًمٓمَّريؼ إمم سم٤مسم٤مً  وَأْذَ

عَ   أسمقاهُب٤م يم٤مٟم٧م اإذ :ؿم٤مرقم٦مٌ  ودارٌ  .ٟم٤مومذٍ  ـمريٍؼ  قمغم سم٤مسُمف يم٤من إذا :اعمٜمزُل  وَذَ

 .اًمٜم٤َّمس ُِمـ وىمرسم٧م اًمٓمَّريؼ ُِمـ دٟم٧م وإذا اًمٓمَّريؼ، ذم ؿم٤مرقم٦مً 

                                                           

 )م( ؿم٠من(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،3/47 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (1)

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم ظمٓمقط... اًمِم١مون ىمقًمف: ُمـ (7)

 واًمت٤مج واًمٚمس٤من واًم٘م٤مُمقس ،1/147 واعمحٙمؿ ،17/93 واعمخّمص ،1/744 اًمٕملم اٟمٔمر (1)

 )م( )ؿمبؽ(.

 ومجٝمرة (،1111) 1/112 إُمث٤مل ُمست٘مَم اٟمٔمر: همػمه، سمف ُيستذيَمر ًمٚمحدي٨م ُمثالً  يرضب (9)

 (.)م(111) 1/122 إُمث٤مل
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عَ  عَ  .إًمٞمف وَأَذقَمف إًمٞمف، أوم٣م :اًمٓمَّريؼ إمم اًمب٤مُب  وَذَ  :اًمٓمَّريؼ إمم اًمب٤مَب  وَذَ

 .إًمٞمف أٟمٗمذه

قم٦م :(1)شاًمٖمري٥م ٟمٔم٤مم» وذم يٕم٦م اعمنَْمَ قَم٦م .اًمٓمَّريؼ :واًمنمَّ ْ  .اًمٓمَّريؼ :واًمنمِّ

 [رشك]  ُيَم٦م َ ك واجلٛمع ووؾمٓمف، اًمٓمَّريؼ ُمٕمٔمؿُ  :واًمنمَّ خ ىم٤مل .َذَ امَّ اًمِمَّ
(2): 

كَ  إذا ــــَٛمْتفُ  اًمٓمَّريــــؼ َذَ  شَمَقؾمَّ

 

ـِ   ــ٤مَوي ــ٩ٍم  ذم سمَِخْقَص ــلمِ  حُلْ  (3)يَمٜمِ

كُ   ه، :اًمٓمَّريِؼ  وَذَ  شَمسَتجِٛمعُ  وٓ قمٚمٞمؽ ختٗمك ٓ اًمتل اًمٓمُّرُق  هل :(4)وىمٞمؾ ضَمقادُّ

٤م همػمَ  ٧ماٟم٘مٓمٕم ورسمَّام شمراه٤م، وم٠مٟم٧م ًمؽ يَمف :(5)ىمداُم٦م ىم٤مل .قمٚمٞمؽ ختٗمك ٓ أَّنَّ  ُم٤م َذَ

 .واًم٘مقائؿ إىمدام ٟمجٚمْتفُ 

كَ  اًِمَزمْ  :(6)وي٘م٤مل  اًمٓمَّريؼ، أظم٤مديدُ  هل :وىمٞمؾ اًمٓمَّريِؼ، أٟمس٤معُ  وهل اًمٓمَّريِؼ، َذَ

واُب  طمٗمرِت  ُم٤م وهل واطمد، وُمٕمٜم٤ممه٤م ـِ  ذم سم٘مقائٛمٝم٤م اًمدَّ يَم٦مٌ  اًمٓمَّريؼ، َُمت  هٝمٜم٤م، َذَ

٥ُم  صٖم٤مرٌ  أذايُمُف، :وسُمٜمَٞم٤َّمشمف ُمٕمٔمٛمف، اًمٓمَّريؼ أمُّ  :ؿمٛمر وىم٤مل .ٝم٤مسمج٤مٟمب وأظمرى  شمتِمٕمَّ

 .شمٜم٘مٓمع صمؿَّ  قمٜمف

 .ومٞمف ُمِمؽمك وإصؾ اًمٜم٤َّمُس، ومٞمف يستقي :ُُمِمؽَمكٌ  وـمريٌؼ 

                                                           

 )م( .112ص اًمٖمري٥م ٟمٔم٤مم راٟمٔم (1)

ُك، وإنْ  اًمديقان: ورواي٦م خترجيف، وومٞمف ،111 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (7)  اًمٙمقومٞملم: ُمذه٥م قمغم واًمرومع َذَ

 )م( ُم٤مض. ومٕمؾ اًمبٍميلم: ُمذه٥م قمغم واًمٜمّم٥م ظمؼم، سمٕمده وُم٤م ُمبتدأ

 قمٚمٞمف ٟمب٧م ذياًم اًمٕملم هم٤مر واًمٚمُّْح٩م: ظمقص. واجلٛمع هم٤مئرة، ظَمقص٤مء: وقملمٌ  وختٞمؾ. شمٗمرس شمقؾمؿ: (1)

، ُمـ يمٜملم: احل٤مضم٥م. ـّ  .اًمسؽم وهق اًمٙم

 )م( ذك(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/139 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (9)

 )م( .11ص إًمٗم٤مظ ضمقاهر اٟمٔمر (1)

 )م( ذك(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،13 - 12/12 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)
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 [رشي] ى َ ٦م، اًمٓمَّريُؼ  (:قَمغَم )يمـ اًمنمَّ ى .أَذاء واجلٛمع قم٤مُمَّ  ٟم٤مطمٞم٦مُ  :واًمنمَّ

 .يم٤مجلٛمع واجلٛمعُ  ،(1)اًمٓمَّريؼ

 [شطب] ء قمـ ؿَمَٓم٥َم  .ُم٤مئٌؾ  :ؿَم٤مـم٥ٌِم  ـمريٌؼ و  .وسَمُٕمد قمٜمف قمدل :اًمٌمَّ

 [شعب]  ْٕم٥ُم ق :اًمٓمَّريُؼ  واٟمِمٕم٥َم  .ؿِمٕم٤مب مجٕمف اجلبؾ، ذم اًمٓمَّريُؼ  :اًمِمِّ شمٗمرَّ
(2). 

ق ـمري٘مف :احلؼِّ  وَُمِْمَٕم٥ُم  .اًمٓمَّريؼ :واعمَِْمَٕم٥ُم   :(3)اًمُٙمَٛمٞم٧م ىم٤مل .اًمب٤مـمؾ وسملم سمٞمٜمف اعمٗمرِّ

ـــــ٤م َّٓ  زمَ  وَُم ـــــدَ  آَل  إ ـــــٞمٕم٦مٌ  أمح  ؿم

 

ــ٤م  َّٓ  زمَ  وَُم ــَٕم٥َم  إ  (4)َُمِمــَٕم٥ُم  احلــؼِّ  َُمِْم

  [شغب]  (5)ًمبٞمد ىم٤مل .ؿَمْٖمب٤مً  اًمٓمَّريؼ قمـ ومالن ؿَمَٖم٥َم: 

 َيِمـَٖم٥ِم  مل وإنْ  ىمـ٤مئُٚمُٝمؿ َوُيَٕم٤مُب 

اهلذزمُّ  وىم٤مل .واًم٘مّمد اًمٓمَّريِؼ  قمـ جَيُرْ  مل وإن :أي 
(6): 

                                                           

 )م( .3/121 اعمحٙمؿ اًمٜمٝمر. ٟم٤مطمٞم٦م سمف سمٕمْمٝمؿ وظمصَّ  (1)

 )م( أَّن٤مر. ُمٜمف واٟمِمٕمب٧م شمٗمّرق إذا :1/711 اًمٕملم ذم ضم٤مء (7)

 ،1/141 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس ،1/711 واًمٕملم ،12 ص اًمٙمٛمٞم٧م ه٤مؿمٛمٞم٤مت ذح ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م( )ؿمٞمع(. واًمت٤مج )ؿمٕم٥م(، واًمٚمس٤من ،1/131 واعمحٙمؿ ،1/111 واًمّمح٤مح

 ُمـ اًمٗمرىم٦م وأصٚمٝم٤م وأٟمّم٤مره، اًمرضمؾ أشمب٤مع واًمِمٞمٕم٦م إُمر، قمغم جيتٛمٕمقن اًمذيـ اًم٘مقم اًمِمٞمٕم٦م: (9)

 يتقمم ُمـ قمغم آؾمؿ هذا همٚم٥م وىمد واعم١مٟم٨م، واعمذيمر واجلٛمع وآصمٜملم اًمقاطمد قمغم ي٘مع اًمٜم٤مس،

 . اًمٜمبلِّ  آل أمحد: وآل سمٞمتف. وأهؾ - قمٜمف اهلل ريض - قمٚمٞم٤ًّم

 وصدره: ًمٚمبٞمد، سمٞم٧م قمجز هق (1)

ٚمقن َُمَٖم٤مًمـــ٦ًم وظِمٞم٤مَٟمـــ٦مً   يتـــ٠ميمَّ

 )م( قمٜمف. ُم٤مل اًمٓمريؼ: قمـ ومالن ٥َم وؿَمٖمَ  )ؿمٖم٥م(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،111 ص ديقاٟمف ذم وهق 

 وصدره: ضم١مي٦م، سمـ ًمس٤مقمدة سمٞم٧م قمجز هق (1)

 َهَجَرْت هَمُْمقُب وطُمـ٥مَّ ُمــ يتحبَّـ٥ُم  

 

 

 واًمٚمس٤من ،1/121 واًمّمح٤مح ،1121ص اهلذًمٞملم أؿمٕم٤مر وذح ،7/112 اهلذًمٞملم ديقان ذم وهق

 )م( واًمت٤مج)ؿمٖم٥م(.
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 (1)شَمِْمَٖم٥ُم  َوًْمِٞمَؽ  دونَ  قَمقادٍ  َوقَمَدْت 

 .اًمٓمِّريؼ قمـ قم٤مٟمداً  يم٤من إذا :ُِمِْمَٖم٥ٌم  وومالنٌ  .ي٘مؽـمر قمـ سمؽ دمقرُ  :أي 

 [شغر]  وم٘م٦مُ  أؿْمَٖمرِت ٤مسمٚم٦م، قمـ اٟمٗمردت :اًمرِّ ٦مُ  وهل اًمسَّ ٙمَّ  .اعمسٚمقيم٦مُ  اًمسِّ

٤مسمٚم٦م قمـ سمٕمٞمدةٌ  :ُُمِْمَتِٖمرةٌ  وروم٘م٦مٌ   .اًمسَّ

٦م، ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ذم ص٤مر :اعمٜمٝمُؾ  وأؿْمَٖمرَ   :(2)ىم٤مل .اعمٜمٝمؾ اؿمتٖمر وُمثٚمف اعمحجَّ

 (3)ِْمـَتَٖمرْ اعمُ  سمٕمٞمـد إضُمـ٤مج ؿم٤مذم

  [شؼؼ] ٦م ٘مَّ  َُمسػمٍ  سُمْٕمدُ  :همػمه وىم٤مل .(4)شإؾم٤مس» ذم ىم٤مل يمذا .اًمٓمَّريؼ :اًمِمُّ

 .اًمبٕمٞمدة إرض إمم

 .جم٤مز وهق ومٞمٝم٤م، ُم٣م :اًمٗمالة ذم اًمٓمَّريُؼ  واؿمتؼَّ 

 [شؽؾ]  ُ٤ميمَِٚم٦م  .واًمٜم٤َّمطمٞم٦م واعمذه٥ُم  اًمٓمَّري٘م٦مُ  :اًمِمَّ

قايمُؾ  ب٦مُ  اًمٓمُّرُق  :واًمِمَّ  ذو ـمريٌؼ  هذا :(5)ي٘م٤مل .إقمٔمؿ ؼاًمٓمَّري قمـ اعمتِمٕمِّ

٥ُم  :أي ؿَمقايمَِؾ5  ؿم٤ميمٚمتل ذم اؾمتقى :وي٘م٤مل .ؿَم٤ميمَِٚم٦م مجع وهق مج٤مقم٦ٌم، ـُمرٌق  ُمٜمف شمتِمٕمَّ

قايمؾ فم٤مهرُ  وـمريٌؼ  ضم٤مٟمب٤مه، ومه٤م اًمٓمَّريِؼ،  .اًمِمَّ

                                                           

 أُمقرك5 قمـ يٕمدوك اًمدهر أؿمٖم٤مل ُمـ ؿمٖمؾ وهل قم٤مدي٦م، مجع وقمقاد: وؿمٖمٚم٧م. سوم٧م قمدت: (1)

 واًمدٟمق. اًم٘مرب :شَرُْمل»يمـ اًمَقزْم  يِمٖمٚمؽ. أي:

 )م( ؿمٖمر(.) واًمت٤مج اًمٚمس٤من ذم ٟمسب٦م سمال اًمرضمز (7)

 .اعم٤مًمح اعم٤مء إضُم٤مج: فم٤مهر. ؿم٤مذم: (1)

 شاًمِم٘م٦م» ُمٕم٤مّن ُمٜمف.واٟمٔمر 1/111 اٟمٔمر [،97 اًمتقسم٦م:] ژ ڤڤ ڤ ڤ ژ شمٕم٤ممم: ىمقًمف ُمٗمّناً  (9)

 )م( .1/91اًمبحر ذم

 )م( )ؿمٙمؾ(. واًمٚمس٤من ،12/71 اًمتٝمذي٥م ذم يمام اًمزضم٤مج قمـ (1)
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 المهملت د لصَّاا   رف  ـحَ
 

 [صبب]  َب٥ُم يم٦م - اًمّمَّ ُب  :- حمرَّ  .طمدور ذم يٙمقن ـمريٍؼ  أو َّنرٍ  شَمَّمقُّ

 [صتؿ]  اعمَُّمتَّؿ اًمقادي ويمذا ًمف، ُمٜمٗمذَ  ٓ (:ُُمَٕمٔمَّؿ)يمـ ُُمَّمتَّؿٌ  وُزىم٤مٌق. 

 [صحح]  يقـم٠م ومل َيسُٝمؾ ومل ُمٜمف اؿمتدَّ  ُم٤م :- سم٤مًمٗمتح - اًمٓمَّريِؼ  َصَح٤مُح. 

 :(1)ٟم٤مىم٦م يّمػ ُم٘مبؾ اسمـ ىم٤مل

َٛمـ٧ْم  اًمٓمَّريـِؼ  ؾَمـْٛم٧َم  َواضَمٝم٧ْم  إذا  شَمَٞمٛمَّ

 

ــَح٤مَح   ــِؼ  َص ةً  اًمٓمَّري ــزَّ ال أنْ  قِم ــٝمَّ شَمَس
(2) 

  [صدد]  ُُمٜمف اؾمت٘مبٚمَؽ  ُم٤م :اًمٓمَّريِؼ  َصَدد. 

 .همػمه ذم وم٠مظمذت همػِمه٤م أو قم٘مب٦مٍ  ُمـ ُم٤مٟمعٌ  دوٟمف اقمؽمَض  إذا :(3)اًمسبٞمُؾ  وصدَّ 

ه بٞمؾ قمـ وَصدَّ ه سومف، :اًمسَّ ده يمـ٠َمَصدَّ  .وَصدَّ

ادُ  دَّ ٤من)يمـ واًمّمُّ  .(4)اعم٤مء إمم اًمٓمَّريُؼ  (.ُرُمَّ

 [صدر]  َُيّمُدرُ  أٟمَّف ُمٕمٜم٤مه ص٤مدٌر5 ـمريٌؼ  :(6)ي٘م٤ملو .(5)ُمتَّسٕمف :اًمٓمَّريِؼ  َصْدر 

                                                           

َٝم٧ْم  إذا وروايتف: ،712 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)  ،1/929 اًمتٝمذي٥م ذم ويمذًمؽ اًمٓمريؼ، َوضْمفَ  وضمَّ

 )م( اًمٓمريؼ. َوضْمفَ  واضمٝم٧ْم  إذا صحح(:) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/949 اعمحٙمؿ ذم وروي

ٛم٧م: وحمجتف. ىمّمده :اًمٓمريؼ وؾمٛم٧م اؾمت٘مبٚم٧م. واضمٝم٧م: (7) ة: ىمّمدت. شمٞمٛمَّ  أٟمٗم٦م. قمزَّ

 )م( صدد(.) واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م أؾم٤مس اٟمٔمر (1)

 )م( صدد(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/941 واًمّمح٤مح ،1/737 اًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس اٟمٔمر (9)

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس ُمتسٕمف، اًمٓمريؼ صدر ىمقًمف: (1)

 واًمٚمس٤من ،3/739 اعمحٙمؿو ،7/224 واًمّمح٤مح ،17/119 واًمتٝمذي٥م ،2/41 اًمٕملم اٟمٔمر (1)

 )م( صدر(.) واًمت٤مج
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 :(1)ٟم٤مىمتلم يذيمر ًمبٞمد ىم٤مل .هبؿ َيِرُدهُ  :واردٌ  وـمريٌؼ  اعم٤مء، قمـ سم٠مهٚمف

ـــؿَّ  ــــَدرٟمَ ـَأص  صم  َواِردٍ   ذم  ٤مـ٤ممُهَ

 

ــ٤مِدرٍ   ــؿٍ  َص ــَقاهُ  َوْه ــْؾ  ُص  (2)يم٤معمُُث

  [صدع]  َُُمَّم٤مِدع مجٕمف إرض، ُمـ هِمَٚمظٍ  ذم ؾمٝمٌؾ  ـمريٌؼ  (:َُمْ٘مَٕمد)يمـ اعمَّْمَدع. 

 وهذا .ـمقًٓ  إرض ذم ذاه٥ٌم  :أي ص٤مدٌع5 وؾمبٞمٌؾ  ص٤مدٌع، ووادٍ  ص٤مدٌع، وضمبٌؾ 

 .يمذا أرضِ  ذم َيّْمَدعُ  اًمٓمَّريُؼ 

 [صدغ] ُم٤مل إذا :ـمري٘مف قمـ َصَدغَ  :(3)وي٘م٤مل. 

 [رصر]  ٌأو وٞمَّ٘مف أو مجٕمف :أي ُمسٚمٙم٤ًم5 أضمدُ  ومال اًمٓمَّريَؼ  قمكمَّ  َسَّ  وومالن 

ْت  .ىمبْمف  .(4)خمٚمّم٤مً  ُمٜمٝم٤م أضمد ومال اخلٓم٦َّمُ  ذهوه اًمبٚمدةُ  هذه قمكمَّ  وَسَّ

 [رصط]  ُاط ر اًمقاوُح، اًمٓمَّريُؼ  :اًمٍمِّ اط، وهق وي١مٟم٨َّم، يذيمَّ  وىمد اًمنِّ

م لم ذم شم٘مدَّ  :(5)ىم٤مل .اًمسِّ

                                                           

 واًمٚمس٤من ،7/112 واًمّمح٤مح ،17/119 واًمتٝمذي٥م ،2/41 واًمٕملم ،131 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

 ورد(.)م( )صدر، واًمت٤مج

َدر (7)  أراد ص٤مدر. ووارد رضمٕمف. وأصدره: رضمع. اعم٤مء: قمـ وصدر اًمقرود، ٟم٘مٞمض : - سمٗمتحتلم - اًمّمَّ

ه واًمَقْهؿ: ومٞمف. عم٤مءا قمـ ويّمدر يقرد ـمريؼ ذم  وذم سم٤مًمْمخؿ. ()صدر ذم اًمٚمس٤من ص٤مطم٥م ومنَّ

َقى: اًمّمقاب. وهق سم٤مًمقاؾمع، ()وهؿ  أي: اعم٤مصمؾ5 اعمََثؾ: ىمٞمؾ: يم٤معمثؾ، وىمقًمف: إقمالم. واًمّمُّ

 إًمٞمف اعمْم٤مف وأىم٤مم اعمْم٤مف ومحذف اعمثؾ، يمذي وأراد اعمثقل، ُمقوع اعمََثؾ ووع وىمٞمؾ: اعمٜمتّم٥م.

 روي: وىمد زائدة. واًمٙم٤مف ،شظم٤مدم» مجعش ظمدم»يمـ ُم٤مصمؾ مجع اعمََثؾ يٙمقن أن جيقز وىمٞمؾ: ُم٘م٤مُمف.

 .اًمّمحٞمح وإول ُمثؾ. ىمد صقاه

 )م( صدغ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/972 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (1)

 )م( سر(.) واًمت٤مج اًمبالهم٦م أؾم٤مس اٟمٔمر (9)

 ذم ٟمسب٦م وسمال )سط(، واًمت٤مج ،1132 اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمب٤مهكم قمٓمٞم٦َّم سمـ ىمٕم٘م٤مع إمم ُمٜمسقب اًمبٞم٧م (1)

 )م( )سط(. واًمٚمس٤من ،1/1114 واًمّمح٤مح ،1/194 اًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس
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ــرُّ  ــُروِريَّلم قمــغم أيُم ــِري احلَ  ُُمْٝم

 

ـاطِ  َوَوِح  قمغم وَأمحُِٚمُٝمؿ   (1)اًمٍمِّ

  [صعد]  ُُٕمقد  .وُصُٕمد َأِصْٕمَدة، ٛمعواجل ُم١مٟمَّث٦م، ص٤مقمدًا، اًمٓمَّريُؼ  :اًمّمَّ

ِٕمٞمدُ  َل  ووٞمِّ٘م٤ًم، واؾمٕم٤مً  يٙمقن اًمٓمَّريُؼ، :اًمّمَّ ٕمٞمد ؾُمٛمِّ اب، ُمـ سم٤مًمّمَّ  :واجلٛمعُ  اًمؽمُّ

 :(2)صمقر سمـ مُحٞمد ىم٤مل .ُصْٕمدان

 ُصـــــْٕمَداُٟمف شَمَِمـــــ٤مسَمفُ  َوشمِٞمـــــفٍ 

 

ــك  ــف وَيٗمٜمَ ــ٤مءُ  سمِ َّٓ  اعم ــَٛمْؾ  إ اًمسَّ
(3) 

٤ميُمؿ» :قمكمّ  طمدي٨م وذم ،(4)[اجلٛمع مجع] :وُصُٕمدات وُصُٕمد   واًم٘مٕمقدَ  إيَّ

ُٕمداِت  َّٓ  سم٤مًمّمُّ ٝم٤م أدَّى َُمـ إ  َصِٕمٞمد مجعُ  وُصُٕمدٌ  ُصُٕمٍد، مجع وهل اًمٓمُّرق، وهل ،(5)شطم٘مَّ

 (.وـمرىم٤مت وـمرق ـمريؼ)يمـ

                                                           

يمرَّ قمغم اًمٗمرس: قمٓمػ قمٚمٞمف. ويمرَّ اًمٗمرس: إذا ومّر ًمٚمجَقٓن صمؿ قم٤مد ًمٚم٘مت٤مل. واحلروريقن: ومرىم٦م  (1)

ُمـ اخلقارج، ٟمسب٦م إمم طَمُروراء، ُمقوع سمٔم٤مهر اًمٙمقوم٦م5 ٕن أول اضمتامقمٝمؿ وحتٙمٞمٛمٝمؿ طملم 

يم٤من ومٞمف. واعمٝمر: وًمد اًمٗمرس. ومحٚمف قمغم إُمر: أهمراه سمف. ووَوُح  -ريض اهلل قمٜمف  -ظم٤مًمٗمقا قمٚمٞم٤ًّم 

 اًمٓمريؼ: حمجتف ووؾمٓمف.

 )م( )صٕمد(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/971صٕمداشمف.واعمحٙمؿ وروايتف: ،173 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (7)

َٛمؾ: يٜمٗمد. يٗمٜمك: يْمؾ. أي: ومٞمٝم٤م5 ُيت٤مه اعمٗم٤مزة اًمتٞمف: (1)  أؾمٗمؾ ذم يب٘مك اًم٘مٚمٞمؾ اعم٤مء ؾَمَٛمٚم٦م: مجع واًمسَّ

 .وهمػمه اإلٟم٤مء

 )م( اعمخٓمقط. ذم ًمٞمس ُمٕم٘مقوملم سملم ُم٤م (9)

 اجلٚمقس يمراهٞم٦م سم٤مب: ًمٚمبٖمقي اًمسٜم٦م وذح ،9/31 قمبٞمد ٕب احلدي٨م همري٥م ذم اًمٚمٗمظ هبذا ورد (1)

 .1/74 واًمٜمٝم٤مي٦م ،1/134 اجلقزي ٓسمـ احلدي٨م وهمري٥م ،7/17 واًمٗم٤مئؼ (،1114) اًمٓمريؼ قمغم

 قمغم واجلٚمقس ومٞمٝم٤م واجلٚمقس اًمدار أومٜمٞم٦م سم٤مب: اعمٔم٤ممل، ذم صحٞمحف ذم خ٤مرياًمب وأظمرضمف

 اجلٚمقس سم٤مب: إدب، ذم داوود وأسمق ،شاًمٓمرىم٤مت ذم واجلٚمقس إّي٤ميمؿ» سمٚمٗمظ (7111) اًمّمٕمدات

 (.141) اًمٓمريؼ قمغم اجلٚمقس سم٤مب: واإلطمس٤من، اًمؼم ذم طمب٤من واسمـ (،9311) سم٤مًمٓمرىم٤مت

٤م  وًمٚمٛمج٤مًمس ًمٙمؿ ُم٤م» سمٚمٗمظ ومقرد (71217) اًمٕمامل زويمٜم (3114) اإليامن ؿمٕم٥م ذم أُمَّ

 )م( .شسم٤مًمّمٕمدات
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ٕمٞمدُ  ٕمقداءُ  واًمّمَّ ٤مىم٦م اًمٕم٘مب٦مُ  :- سم٤مًمٗمتح - واًمّمَّ (1)اًمِمَّ
. 

 [صؼع] (2)وي٘م٤مل
 أو وطمده، ومٜمزل اًمٓمَّريؼ قمـ قمدل (:وَمِرَح )يمـ َصِ٘معَ  :

 .واًمٙمرم اخلػم ـمريؼ قمـ قمدل

 [صؾؼع] ظم٤مًمٞم٤مً  يم٤من إذا سَمَٚمٜمَْ٘معٌ  َصَٚمٜمَْ٘معٌ  ـمريٌؼ  :(3)وي٘م٤مل. 

 [صؿدح]  اَمِدُح ؿِّ  - اًمّمُّ  .اًمبلمِّ  واوحف :اًمٓمَّريؼ ُِمـ - سم٤مًمْمَّ

 [صقي]  ُة قَّ  :هريرة أب طمدي٨م وذم .اًمٓمَّريؼ ذم قمالُم٦مً  يٙمقن طمجرٌ  :اًمّمُّ

قى :قمٛمرو أسمق ىم٤مل .(4)شريؼاًمٓمَّ  يمٛمٜم٤مرِ  وَُمٜم٤مراً  ُصًقى ًمإلؾمالم إنَّ »  ُِمـ أقمالمٌ  :اًمّمُّ

 ـمرومٞمٝم٤م، وقمغم اًمٓمَّريؼ قمغم هب٤م ُيستدلُّ  اعمجٝمقًم٦م واعمٗم٤مزة اًمٗمٞم٤مذم ذم ُمٜمّمقسم٦مٌ  احلج٤مرة

ة ومجع .هب٤م هُيتَدى وأقمالُم٤مً  ـمرائَؼ  ًمإلؾمالم أنَّ  أراد  :اجلٛمع ومجع ُصًقى،:ُصقَّ

 :(5)ىم٤مل أصقاء،

ـْ    ذاِت  وُِم
ٍ
٤م ؾُمُٝمقٍب  َأْصقاء  يم٠مَّنَّ

 

 (6)ُُمَتَب٤مقَمـدُ  سمٞمٜمٝمـ٤م َهـْزمَم  َُمزاطِمُػ  

 

                                                           

 )صٕمد(: واًمت٤مج واًمٚمس٤من 1/977 اعمحٙمؿ وذم اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم واًمّمٕمٞمد... ىمقًمف: ُمـ (1)

ٕمقد ٕمقداء. اًمّمَّ  )م( واًمّمَّ

 )م( ص٘مع(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/111 واعمحٙمؿ ،1/124 اًمّمح٤مح اٟمٔمر (7)

 )م( صٚم٘مع(.، سمٚم٘مع) واًمت٤مج حٞمطاعم اًم٘م٤مُمقس اٟمٔمر (1)

 وٓسمـ ،1/729 قمبٞمد ٕب احلدي٨م همري٥م ذم وهق (،974) اًمِم٤مُمٞملم ُمسٜمد ذم اًمٓمؼماّن أظمرضمف (9)

 )م( .1/1272 ،1/17 واًمٜمٝم٤مي٦م ،7/91 واًمٗم٤مئؼ ،1/111 ىمتٞمب٦م

 ٟمسب٦م وسمال ضمرير، ديقان ذم وًمٞمس ،1/714 ،9/121 احلٞمقان ذم همػمه أو ضمرير إمم ُمٜمسقب اًمبٞم٧م (1)

 )صقي(.)م( اًمٚمس٤من ذم

 = ذم اعمستقي إرض: ُمـ واًمسٝم٥م ،شوطمروف طمرف»يمـ ؾَمْٝم٥م مجع ؾمٝمقب: أقمالم. أصقاء: (1)
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 لمعجمتا  د اضل ا   رف  ـحَ
 

 [ضبع]  َومٞمف ًمٜم٤م أؾمٝمٛمقا :َوْبٕم٤مً  َيْْمَبُٕمقن وهمػِمه اًمٓمَّريِؼ  ُمـ ًمٜم٤م اًم٘مقمُ  َوَبع 

ص» وذم ـمري٘م٤ًم، ًمٜم٤م ذرقمقا :(1)ي٘م٤مل يمام ىمساًم، ًمٜم٤م وضمٕمٚمقا  ُِمـ زم َوَبعَ  :(2)شاعمخّمَّ

 .ىمسؿ :اًمٓمَّريؼ

 [ضبـ] ـٍ  ذم أظمذ :(3)وي٘م٤مل  .(4)ُمٜمف ٟم٤مطمٞم٦م ذم :أي اًمٓمَّريؼ5 ُِمـ ِوْب

 [ضحؽ]  ُ٤مك حَّ اد)يمـ اًمْمَّ  :(5)اًمٗمرزدق ىم٤مل .اعمستبلم اًمٓمَّريُؼ  (:ؿَمدَّ

ــل إذا ــ٥ِم  ه يم ــ٤ملِ  سم٤مًمرَّ ــ٧ْم  اًمِٕمَج وَم  شَمَردَّ

 

ــ٤مئزَ   ٤مكِ  َٟمح ــحَّ ــ٤مًمعِ  َو ــ٥ِم  ذم اعمٓم  (6)َٟمْ٘م

                                                            

 اًمبٕمػم أزطمػ ي٘م٤مل: ،شحُمِْسـ»يمـ ُُمْزطِمػ مجع ُمزاطمػ: اًمبٕمٞمدة. اعمستقي٦م اًمسٝمقب وىمٞمؾ: ؾمٝمقًم٦م. =

 ُمٝمزوًٓ. أو يم٤من ؾمٛمٞمٜم٤مً  ُمزطمػ، ًمف ي٘م٤مل سمف طَمَراك ٓ ُمٕمل   ويمؾُّ  ُمزطمػ، ومٝمق ومِْرؾِمٜمف ومجرَّ  أقمٞم٤م إذا

 اإلسمؾ. ذم اهلزيٚم٦م ومِم٧م صمؿ اًمسٛمـ، ٟم٘مٞمض وهق اهلزال ُمـ ُمِمتؼ اؾمؿ واهلزيٚم٦م هزيٚم٦م، مجع وهزمم:

  .ٞمب٦م اًمتل ٓ شمتحرك وسمٞمٜمٝم٤م سمٕمداعمٕم سم٤مإلسمؾ اًمٗمالة ذم إقمالم ؿمبَّف

 )م( وبع(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/931 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 )م( .17/92 اعمخّمص اٟمٔمر (7)

 )م( وبـ(.) واًمت٤مج اًمٚمس٤من اٟمٔمر (1)

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم ذم.... أظمذ وي٘م٤مل ىمقًمف: ُمـ (9)

 واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،9/41 واًمتٝمذي٥م اعمٚمؽ، قمبد سمـ اًمقًمٞمد يٛمدح ،1/22 ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م( ٟم٘م٥م. ذم سمدل: اًمٜم٘م٥م واًمت٤مج: اًمديقان ذم ويروى )وحؽ(.

 ٟمح٤مئز: ظمٚمٗمف. ريم٥م إذا شمردومف: وي٘م٤مل: قمجالن. مجع قمج٤مل: ًمٚمجٛمع. اؾمؿ ،اإلسمؾ ريمب٤من اًمّريم٥م: (1)

 آـمالع. وُمٙم٤من واعم٠مشمك اعمّمٕمد ُمٓمٚمع: مجع وُمٓم٤مًمع: ضمقاّده٤م. اًمٓمرق: وٟمح٤مئز ٟمحٞمزة، مجع

 اجلبؾ. ذم اًمٓمريؼ واًمٜم٘م٥م:
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ُحقك  :ىم٤مل اًمٓمُّرق، ُِمـ اؾمتب٤منَ و َوَوَح  وُم٤م اًمقاؾمُع، اًمٓمَّريُؼ  (:َصُبقر)يمـ واًمْمَّ

 (1)جُمَْرِهـدِّ  اًمٜمَّْ٘م٥ِم  َوُحقكِ  وقمغم

 .ُمست٘مٞمؿ :أي 

ُحقك ومجع ْحُؽ  (.وُصؼُم  َصبُقر)يمـ ُوُحؽ :اًمْمَّ ٦مُ  :واًمْمَّ  .اًمٓمَّريؼ وَوؾَمطُ  اعمحجَّ

 [ضحا] ا اًمٓمَّريؼ َوَح٤م :(2)وي٘م٤مل  وو٤مطمٞم٦مُ  .وفمٝمر سمدا :وُوِحٞم٤ًّم ُوُحقًّ

  يمؾِّ 
ٍ
 .ُمٜمف سمرز ُم٤م :رء

 [ضخؿ] واؾمع :أي َوْخٌؿ5 ـمريؼ :(3)وي٘م٤مل. 

 [رضج]  اشمَّسٕم٧م :اًمٓمَّريُؼ  ًمٜم٤م واٟمرَضضَم٧ْم. 

 [رضر] خي٤مًمٓمف ومل ُمٜمف دٟم٤م :أي سم٤مًمٓمَّريؼ5 أرَضَّ  وي٘م٤مل. 

ٝمب٤مء أسم٤م يرصمل قَمٜمََٛم٦م سمـ اهلل قمبد ىم٤مل ٞمب٤مّن، ىمٞمس سمـ سمِسَٓم٤ممَ  اًمّمَّ  ىمتٚمف وىمد اًمِمَّ

بِّلُّ  ظمٚمٞمٗم٦م سمـ قم٤مصؿ احلََسـ ًمف ي٘م٤مل سمٛمقوع اًمْمَّ
(4): 

ــٌؾ  إرضِ  ُٕمِّ  ــ٤م َوْي ــ٧م ُم  أضَمٜمَّ

 

ـِ  أرَضَّ  هَمــداةَ   ــبٞمُؾ  سم٤محلََســ اًمسَّ
(5) 

 
                                                           

م (1)  .17 ص اضمرهدّ  ذم شمٗمسػمه شم٘مدَّ

 )م( وح٤م(.) واًمت٤مج نواًمٚمس٤م ،1/927 واعمحٙمؿ ،1/141 اًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس اٟمٔمر (7)

 )م( وخؿ(.) واًمٚمس٤من ،1/94 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (1)

 )م( خترجيف. وومٞمف ،92 ص إصٛمٕمٞم٤مت ذم هق (9)

 وم٤مًمرومع ًمف، وويالً  ًمٗمالن، ويٌؾ  شم٘مقل: قمذاب، يمٚمٛم٦مش ويٌؾ »و واهلالك. اًمٕمذاب اًمٚمٖم٦م: ذم اًمقيؾ أصؾ (1)

 أوٞمٗم٧م وم٢من ُمْم٤موم٦م، شمٙمـ مل إذا هذا وياًل، ًمف اهلل ضمٕمؾ أي: ومٕمؾ5 إوامر قمغم واًمٜمّم٥م آسمتداء قمغم

 ؾمؽمت وأضمٜم٧َّم: اًمتٕمج٥م. سمٛمٕمٜمك اًمقيؾ ي٠ميت وىمد ظمؼم. ًمف يٙمـ مل رومع ًمق ٕٟمف اًمٜمّم٥م5 شمٕملمَّ 

: ووارت.  ؾمٕمد. ًمبٜمل رُمٚم٦م اؾمؿ واحلسـ: دٟم٤م. أرضَّ
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ـِ  َأرَضَّ  سمحٞم٨م» :ويروى ٥م5 ضمٝم٦م قمغم هذا ي٘مقل ،شسم٤ِمحلََس  ٕمِّ  ويٌؾ  :أي اًمتَّٕمجُّ

بٞمؾ ُِمـ احلََسـ دٟم٤م سمحٞم٨م سمسٓم٤مم ُمـ أضمٜم٧َّم ُم٤مذا إرض  .اًمسَّ

٤مسمٚم٦م ممرِّ  قمغم يم٤مٟمقا إذا :اًمٓمَّريؼ هبؿ ُيرِضُّ  ومالن وسمٜمق  .اًمسَّ

 [ضؾع]  ُُٚمقع ة ُِمـ اًمٓمَّريُؼ  :اًمْمُّ احلَرَّ
(1). 

 [ضؾؾ]  َّيمؾُّ  ويمذا .ُمقوٕمف يٕمرف مل :اًمٓمَّريَؼ  َوؾ  
ٍ
 ٓ صم٤مسم٧ٍم  ُم٘مٞمؿٍ  رء

 .ًمف هُيتَدى

ٝمُتف إذا :ومالٟم٤مً  وأوٚمٚم٧ُم  الل وضمَّ ٤مه اًمٓمَّريؼ، قمـ ًمٚمْمَّ  :(2)سم٘مقًمف ًمبٞمد أراد وإيَّ

ـْ   َدىاهَتـ اخلـػمِ  ؾُمـُبَؾ  َهَداهُ  َُم

 

ـْ  اًمَب٤ملِ  ٟم٤مقمؿَ    (3)َأَوـّؾ  ؿَمـ٤مءَ  وَُمـ

 .اًمٜم٤َّمس ُيِْمؾُّ  :َُمَْمؾٌّ  وـمريٌؼ  .ضم٤مر إذا :اًمٓمَّريِؼ  قمـ ووؾَّ  

 [ضقػ]  ٟم٤مطمٞمتف :اًمٓمَّريِؼ  وٞمُػ. 

 

 

 

                                                           

 )م( وٚمع(.) اًمت٤مج اٟمٔمر جم٤مز. وهق إرض، ُمـ اٟمحٜمك ُم٤م أو (1)

 )م( )وٚمؾ(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،11/911 واًمتٝمذي٥م ،129 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (7)

 وأُمـ. وظمّم٥م ؾمٕم٦م ذم أي: اًمب٤مل5 ٟم٤مقمؿ وإٟمف اًمٕمٞمش. رظم٤مء واًمب٤مل: واًمٜمٗمس. اًم٘مٚم٥م اًمب٤مل: (1)
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 المهملتء لـطَّاا   رف  ـحَ
 

 [صبؼ] اًم٘مّمد، قمـ ُم٤مئٚم٦مٍ  همػمَ  ىمٓمٕمْتفُ  إذا :اًمٓمَّريَؼ  اإلسمُؾ  ـَمبََّ٘م٧ِم  :ي٘م٤مل 

اقمل ىم٤مل .جم٤مز وهق اًمرَّ
(1): 

ـَ  ــبَّْ٘م ــْرَض  وـَم ــػِّ  قُم ـــامَّ  اًمُ٘م ــفُ  ًم  قَمَٚمْقَٟم

 

 (2)ضَمــ٤مِزرِ  ُُمْدَيــ٦مُ  اًمَٕمْٔمــؿِ  ذِم  ـَمبََّ٘مــ٧ْم  يَمــاَم  

  [صرأ]  ُْرآن  .(3)اًمٓمَّريؼ (:ىُمْرآن)يمـ واًمٓمُّ

 [صرب]  ٞمِّؼ، اًمٓمَّريُؼ  :واعمَْٓمَرسَم٦مُ  اعمَْٓمَرُب  :واجلٛمع ًمف، ومٕمؾ وٓ اًمْمَّ

 :ذؤي٥م أسمق ىم٤مل .اعمٓم٤مرب

أسِ  وَمْرِق  ُِمثؾِ  ٍػ وَُمْتٚمَ   خَتْٚمُِجفُ  اًمرَّ

 

ــٞم أُمٞم٤مهُلــ٤م َزىَمــ٥ٌم  َُمٓمــ٤مِرٌب    (4)ُح ومِ

ُرِق  إمم شَمٜمُٗمذُ  صٖم٤مرٌ  ـمرٌق  :واعمََٓم٤مِرُب    اًمٓمُّرُق  وهل :(5)ىمداُم٦م ىم٤مل .اًمٙمب٤مر اًمٓمُّ

                                                           

 )م( ـمبؼ(.) واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،4/3 واًمتٝمذي٥م ،112 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

 يٙمقن أن يبٚمغ ومل وهمٚمظ ٕرضا ُمـ ارشمٗمع ُم٤م واًمُ٘مّػ: ٟمٗمسف. وىمٞمؾ ووؾمٓمف، ضم٤مٟمبف اًمٌمء: قُمْرض (7)

 اًمٚملم ُمـ خي٤مًمٓمٝم٤م ٓ محر سمٕمض إمم سمٕمْمٝم٤م ُمؽمادف سمبٕمض، سمٕمْمٝم٤م هم٤مص طمج٤مرة واًم٘مّػ: ضمبال.

 وهق اعمٗمّمؾ، إص٤مسم٦م اًمتٓمبٞمؼ: أصؾ رىمٞمٜمف. قمٚمقٟمف: اعمديٜم٦م. أودي٦م ُمـ وادٍ  واًم٘مّػ: رء. واًمسٝمقًم٦م

 واعمُْدي٦م: ـمبؼ. ىمد ىمٞمؾ اعمٗم٤مصؾ خيٓمئ ومل ومّمٚمٝمام وم٢مذا سمٞمٜمٝمام، ومٞمٗمّمؾ ُمٚمت٘م٤ممه٤م، أي: اًمٕمٔمٛملم5 ـَمَبؼ

ٞم٧م وىمٞمؾ: واًمِمٗمرة، اًمسٙملم  أي: اًمبٕمػم5 جيزر اًمذي واجل٤مزر: اعمدى. اٟم٘مْم٤مء هب٤م ٕن ُمدي٦م ؾُمٛمِّ

 (ضمٚمده٤م.)م ٟمزع اًمٜم٤مىم٦م: ضَمَٚمدَ  أىمقل: وجيٚمده. يٜمحره

 )م( ـمرأ(.) واًمت٤مج اًمٕمب٤مب اٟمٔمر (1)

 )م(. 41. أىمقل: اٟمٔمر صزىم٥م ذم شمٗمسػمه شم٘مدم (9)

 )م( .11 ص إًمٗم٤مظ ضمقاهر اٟمٔمر (1)
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ىم٦ُم، ٞمِّ٘م٦م اًمٓمُّرق هل :وي٘م٤مل .وَُمْٓمَرسم٦مٌ  َُمْٓمَرٌب  واطمدهُت٤م اعمتٗمرِّ  اسمـ ىم٤مل .اعمٗمردة اًمْمَّ

سم٧ُم  اًمقاوُح، اًمٓمَّريُؼ :واعمَْ٘مَرُب  اعمَْٓمَرُب  :(1)إقمراب  .قمٜمف قَمَدًم٧ُم  :اًمٓمَّريِؼ  قمـ وـَمرَّ

 [صرد]  ُ٦مُ  :- واًمٙمن سم٤مًمٗمتح - واعمَْٓمَرَدة  .ومٞمٝم٤م ُيٓمَردُ  ٕٟمَّف اًمٓمَّريؼ5 حمجَّ

 [صرر]  ُ(2)[وأـمراره] اًمقادي وـُمَررُ  :شاًمٚمِّس٤من» وذم .ٟمقاطمٞمف :اًمٓمَّريِؼ  وأـمرار: 

 .ـُمرُّ  واطمده٤م واًمٓمَّريؼ، اًمبالد ارُ َأـْمر ويمذًمؽ ٟمقاطمٞمف،

ٌة، اًمقاطمدة :(3)شاًمتَّٝمذي٥م» وذم ةُ  ـُمرَّ   يمؾِّ  وـُمرَّ
ٍ
 :(4)اًمس٤مئر اعمثؾ وذم .ٟم٤مطمٞمتف :رء

ي رِّ
 ُِمـ اإلسمَؾ  ُردِّي سمؾ :وىمٞمؾ .َأهمَٚمُٔمف وهق اًمٓمَّريؼ أـمرارَ  اريمبل :أي ٟم٤مقمٚم٦م5 وم٢مٟمَِّؽ  أـمِ

ةَ  أنَّ  إزهري قمـ وؾمٞم٠ميت .ٟمقاطمٞمٝم٤م أي أـمراِره٤م5 ك اًمٓمَّريؼ ُِمـ اًمٓمُّرَّ (5)اًمٜمػّم شُمسٛمَّ
. 

 [صرق]  بٞمُؾ  :اًمٓمَّريُؼ  ىم٤مل يمذا ُيرَضُب، :أي سم٤مٕرضمِؾ5 ُيٓمَرُق  اًمذي اًمسَّ

اهم٥م اًمرَّ
 .شمٓم١مه اًمتل سم٤مٕرضمؾِ  َُمرضوٌب  :أي ُمٗمٕمقل5 سمٛمٕمٜمك ومٕمٞمؾ هذا قمغم ومٝمق .(6)

 ومٕمٞمؾ هذا غمقم وهق .ؾم٤مًمؽ :أي ـم٤مرق5 ومٝمق ؾَمَٚمَٙمف :أي اًمٓمَّريَؼ5 ـَمَرَق  :ىم٤مًمقا وىمد

 واؾمتُٕمػمَ  اًمٓمَّريؼ، ُِمـ اعمراد اعمٕمٜمك إمم أىمرُب  هذا وًمٕمؾَّ  .ُمسٚمقك :أي ُمٗمٕمقل5 سمٛمٕمٜمك

 .ُمذُمقُم٤مً  أم يم٤من حمٛمقداً  ومٕمؾٍ  ذم اإلٟمس٤منُ  يسٚمٙمف َُمسٚمٍؽ  يمؾُّ  اًمٓمَّريِؼ  قمـ

                                                           

 )م( ـمرب(.) واًمت٤مج اًمٚمس٤من اٟمٔمر (1)

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس ُمٕم٘مقوملم سملم ُم٤م (7)

 )م( .4/117 واعمحٙمؿ ،7/271 اًمّمح٤مح أيْم٤مً  واٟمٔمر .11/749 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 ُمرإ قمغم اًمرضمؾ طم٨م ذم ويرضب ُمٜمتٕمٚم٦م. يم٠مَّن٤م اًمراقمٞم٦م ىمدُمل همٚمظ واعمراد ٟمٕمؾ، ذات ٟم٤مقمٚم٦م: (9)

 وجمٛمع ،1/12 إُمث٤مل ومجٝمرة (،472) 1/771 اعمست٘مَم اٟمٔمر: قمٚمٞمف. ىمقي٤مً  يم٤من إذا اًمِمديد

 )م( .(7711) 1/912 إُمث٤مل

 )م( .131واٟمٔمر ُم٤مدة ٟمػم ص اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم ...إزهري قمـ وؾمٞم٠ميت ىمقًمف: ُمـ (1)

 )م( )ـمرق(. واًمت٤مج ًمألصٗمٝم٤مّن، اًم٘مرآن أًمٗم٤مظ ُمٗمردات اٟمٔمر (1)
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رُ  واًمٓمَّريُؼ  ٤مهم٤مّن ىم٤مل وي١مٟم٨َُّم، يذيمَّ اًمّمَّ
 ذم اًم٘مرآن ضم٤مء وسمف أيمثر، واًمتَّذيمػم :(1)

 .[22 :ـمف] ژ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ ژ :ٕم٤مممشم ىمقًمف

٤مقمر ىم٤مل .(2)اًمٓمَّريؼ أهؾ :أي اًمٓمَّريُؼ5 َيَٓم١ُمُهؿ ومالنٍ  وسمٜمق  :(3)اًمِمَّ

ــ٠مُ  ــُؼ  َيَٓم ــقهَتؿ اًمٓمَّري ــفِ  سُمُٞم  سمِٕمٞم٤مًمِ

 

َج٥ُم  واًمٜم٤َّمرُ    (4)شُمـَذاُل  واًمُقضُمقهَ  حُتْ

٤مسمٚم٦م هٜم٤م اًمٓمَّريؼ :وىمٞمؾ سمٞمقهَتؿ، اًمٓمَّريِؼ  أهُؾ  يٓم٠م :أي   .اًمسَّ

راً  - ومجٕمف (. وَأيُٛمـ َيِٛملم )يمـ َأـْمُرٌق  :- ُم١مٟمَّث٤مً  - ريِؼ اًمٓمَّ  ومجعُ   َٟمِذير)يمـ ـُمُرٌق  :- ُمذيمَّ

 :(5)إقمِمك ىم٤مل (.وَأْرهِمَٗم٦م َرهِمٞمػ)يمـ وَأـْمِرىَم٦م ،(وأْٟمِّمب٤مء َٟمِّمٞم٥م)يمـ وَأـْمِرىَم٤مء ،( وُٟمُذر

ـــامَّ  ـــ٧ُم  ومٚم ـــف ضَمَزُم ـــل سم  ىِمْرسَمتِ

 

ٛمــ٧ُم    (6)ظَمٚمِٞمَٗمـــ٤م أو َأـمِرىَمــ٦مً  شَمَٞمٛمَّ

 ُهَذيؾ، سمٚمٖم٦م َأـْمِرىم٤م قمغم جيٛمع وىمد اجلٛمع، مجع ومٝمق ـُمُرىم٤مت، قمغم ـُمُرق وجيٛمع 

 :(7)ذؤي٥م أب ىمقل ذم سمٕمْمٝمؿ ذه٥م وإًمٞمف

                                                           

ب واًمّمقا ُمرضمقٌح، واًمت٠مٟمٞم٨م إصؾ، هق اًمتذيمػم أنَّ  وفم٤مهره: »ؿمٞمخف قمـ أيْم٤مً  اًمزسمٞمدي ٟم٘مؾ (1)

ه.  ا .شاعمّمٜمِّػ يقمهف ُم٤م ظِمالف ُمرضمقٌح  واًمتذيمػم اًمت٠مٟمٞم٨م، هق اًمٓمريؼ ذم اعمِمٝمقرَ  وم٢منَّ  اًمٕمٙمس،

 )م( )ـمرق(. اًمت٤مج

 )م( .1/792 ،1/717 اًمٙمت٤مب اًمٙمالم. ؾمٕم٦م قمغم هق ؾمٞمبقيف: ىم٤مل (7)

 حَتُج٥ُم.)م( وومٞمٝمام: )ـمرق(. واًمت٤مج اًمٚمس٤من ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (1)

 يستٕم٤مر وىمد ويٕمقهلؿ. هبؿ يتٙمٗمؾ اًمذيـ اًمرضمؾ: وقمٞم٤مل ،شيَمٞمِّس»يمـ قَمٞمِّؾ مجع :شيمت٤مب»يمـ اًمٕمٞم٤مل (9)

 .هت٤من شمذال: شمستؽم. حتج٥م: ؾمب٤مقمٝم٤م. اًمٓمريؼ: وقمٞم٤مل اًمبٝم٤مئؿ. ُمـ وهمػممه٤م واًمسب٤مع ًمٚمٓمػم اًمٕمٞم٤مل

 ()ظمٚمػ ُم٤مدة ذم شم٘مّدم يمام اًمٖمل ًمّمخر سمؾ )ـمرق(، واًمت٤مج اًمٚمس٤من ذم ٟمس٥م يمام ًمألقمِمك سًمٞم اًمبٞم٧م (1)

 )م( .21ص يمت٤مسمٜم٤م ُمـ

 ظمٚمٞمػ. ذم شم٘مدم (1)

 واًمٚمس٤من ،9/1111واًمّمح٤مح ،1/122 اهلذًمٞملم أؿمٕم٤مر وذح ،1/11 اهلذًمٞملم ديقان ذم اًمبٞم٧م (2)

 واًمت٤مج)ـمرق(.)م(
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ـــ٤مُت  َأـْمِرىمـــ٤م قمـــغم  اخلٞمـــ٤م سَم٤مًمَِٞم

 

َّٓ  مِ   ـــثَّاممُ  إ َّٓ  اًم ـــ وإ لُّ ـاًمِٕمِّم
(1) 

َرُق   د)يمـ واًمٓمُّ تلم - وـُمُرٌق  ،(ُسَ ، :- سمْمٛمَّ ةِ  وآصم٤مرُ  اجلقادُّ  أصم٤مر، ومٞمف شمٔمٝمرُ  اعم٤مرَّ

، ـُمْرىَم٦مٌ  واطمدهُت٤م ؿِّ  .ُُمتٓم٤مِرىم٦م آصم٤مره٤م :أي وـُمُرىم٤مهُت٤م5 اإلسمؾِ  ـُمْرىَم٦مُ  هذه :(2)ي٘م٤مل سم٤مًمْمَّ

ْرىَم٦مُ  ة ىمقائؿ آصم٤مر ُمـ يمثػمة ـُمَرٌق  ومٞمف يٙمقن اًمٓمَّريَؼ  أنَّ  وذًمؽ اًمٓمَّريُؼ، :واًمٓمُّ  اعم٤مرَّ

 .ذًمؽ جيٛمع واًمٓمَّريؼ ـُمَرق، ومٝمل

 :(3)إؾمدي اعمثٜمَّك أسمق ىم٤مل ٟم٤مطمٞم٦م، يمؾِّ  ذم ومت٠مظمذ وخَتتٚمُِػ  شَمٗمؽِمُق  اًمتل :اًمٓمَّريِؼ  وسمٜم٤مُت 

ـــفُ  اظمَتَٚمَٗمـــ٧ْم  اًمٓمَّريـــُؼ  إذا  سَمٜم٤َمشُم

يَمُتٝم٤م، :- سم٤مًمٗمتح - اًمٓمَّريِؼ  وـَمْرىَم٦مُ    .ـُمُرىم٤مت :واجلٛمع َذَ

َق  ق .ـمري٘م٤مً  هل٤م ضمٕمؾ :ًمإلسمؾ وـَمرَّ ٚمف إذا :ـمري٘م٤مً  وـَمرَّ  .سمسػمهؿ اًمٜم٤َّمُس  ـَمَرىَمف طمتَّك ؾمٝمَّ

َق  .ـمري٘م٤مً  إًمٞمف اسمتٖمك :إُمرِ  إمم َق وشَمَٓمرَّ  ؾ :يمذا إمم وشَمَٓمرَّ  .شمقؾمَّ

 .طمدوده ُِمـ طمد   ذم اًمٓمَّريَؼ  ُمٜمف ـَمَٚم٥َم  :واؾمتٓمرىمف

                                                           

 رًا، ًمذًمؽ ىمٞمؾ: أصؾ أـمرىم٤م ذم هذاٟمف ٟمٗمك سمٜم٤مء أومٕمال ُم٘مّمقاظمُتٚمػ ذم أـمرىم٤م، وىمد ُٟم٘مؾ قمـ ؾمٞمبقيف أ (1)

اًمبٞم٧م أـمرىم٤مء، مجع ـمريؼ، صمؿ ىمٍم ًمٚمرضورة. وىمٞمؾ: أـمرىم٤م اؾمؿ سمٚمد سمٕمٞمٜمف. وىم٤مل إصٛمٕمل: يم٤من صمالصم٦م 

ل سمف اعمٙم٤من، وأٟمِمد اًمبٞم٧م  .ٟمٗمر هبذا اعمٙم٤من ومسٛمٕمقا أصقاشم٤ًم وم٘م٤مل أطمدهؿ ًمّم٤مطمبٞمف: أـمرىم٤م، ومُسٛمِّ

 مجع وأـمرق ُم٤مض، ومٕمؾ قمال ومٚمٗمظ - اًمراء ووؿ اهلٛمزة سمٗمتح - َأـْمُرىم٤م قمال سمٕمْمٝمؿ: ورواه

 مجع وسم٤مًمٞم٤مت: .شوأيٛمـ يٛملم»يمـ ُم١مٟمث٤مً  يم٤من إذا أومُٕمؾ قمغم يٙمن ومٕمٞمالً  ٕن شم٠مٟمٞمثف5 شم٘مدير قمغم ـمريؼ

 .قمّم٤م مجع واًمِٕمّص: ظمٞم٤مُمٝمؿ. سمف ئمٚمٚمقن ٟمب٧م :شهمراب»يمـ واًمثُّامم ظَمُٚمؼ. أي اًمثقب سَمكمَ  ُمـ سم٤مًمٞم٦م،

 ُمٕمٜمك ذم َّٕن٤م اخلٞم٤مم ُمـ آؾمتثٜم٤مء ومٕمغم اًمٜمّم٥م أُم٤م واًمْمؿ: سم٤مًمٜمّم٥م - اًمّثامم روي وىمد

 ىم٤مل: ومٙم٠مٟمف اعمحؾ قمغم ًمٚمخٞم٤مم صٗم٦م أٟمف ومٕمغم اًمرومع وأُم٤م اًمثامم. إٓ ظمٞم٤مُمٝم٤م سم٤مًمٞم٤مت ىم٤مل: ومٙم٠مٟمف وم٤مقمٚم٦م،

 سمري. اسمـ ىم٤مل هٙمذا اًمثامم. همػمُ  ظمٞم٤مُمٝم٤م سم٤مًمٞم٦م

 )م( ـمرق(.) اًمت٤مج اٟمٔمر (7)

 )م( )ـمرق(. واًمت٤مج س٤مناًمٚم ذم اًمرضمز (1)
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٦م :واعمُستٓمَرُق  ٙمَّ  .ـمري٘م٤مً  دمٕمٚمقه٤م ٓ :أي اعمس٤مضمد5 شمٓمرىمقا ٓ :(1)وي٘م٤مل .اًمسِّ

 .ٟم٤مدر وهق ُُمْٓمِرٌق، واطمدهؿ هلؿ، دوابَّ  ٓ اعمِم٤مةُ  :واعمَٓم٤مريُؼ 

ٞم٧م اسمـ لوىم٤م ٙمِّ اًمسِّ
 آظمَر  ظمٚمَػ  سمٕمػمٌ  ويم٤من شمت٤مسمٕم٧م، إذا اإلسمؾِ  آصم٤مرُ  :واًمٓمََّرىَم٦مُ  :(2)

 :(3)وأٟمِمد أـمرىم٧م، وىمد يم٤مًم٘مٓم٤مر،

 ؿَمــتٞمت٤م وَأـْمَرىَمــ٧ْم  ُمٕمــ٤مً  ضمــ٤مءْت 

  [صؾحب]  ُّاًمٓمَّريُؼ  :اعمُْٓمَٚمِح٥م  ُ  .(4)اعمٛمتدُّ  اًمبلمِّ

 [صقد]  ُد  .(5)اًمٓمُّرق ُمـ اًمبٕمٞمدُ  (:ُُمَٕمٔمَّؿ)يمـ واعمَُٓمقَّ

 

 

 
 

                                                           

 )م( ـمرق(.) واًمت٤مج اًمبالهم٦م أؾم٤مس اٟمٔمر (1)

 )م( .714 اعمٜمٓمؼ وإصالح ،199 إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (7)

 ،1/729 واعمحٙمؿ ،1/711 واًمّمح٤مح ،121 ص ديقاٟمف ُمٚمحؼ ذم وهق إسماًل، يّمػ ًمرؤسم٦م اًمرضمز (1)

 )م(واًمٚمس٤من واًمت٤مج )ؿمت٧م، ـمرق(.  .17/91 واعمخّمص

 )م( ـمٚمح٥م(.، ؾمٚمح٥مس واًمٚمس٤من )ؾمٚمح٥م(، واًمت٤مج )ًم٘م٤مُمقا اٟمٔمر (9)

 )م( )ـمقد(. اًمت٤مج اٟمٔمر (1)
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 لمعجمتا ء اـظَّل ا   رف  ـحَ
 

 [ضفر]  ُاًمؼمِّ  ـمريُؼ  :اًمٔمَّْٝمر. 

ْٝمرِ  وـمريُؼ  :(1)ؾمٞمده اسمـ ىم٤مل ، ـمريُؼ  :اًمٔمَّ  ذم َُمسَٚمٌؽ  ومٞمف يٙمقن طملم وذًمؽ اًمؼمِّ

 .اًمبحر ذم وَُمسٚمٌؽ  اًمؼمِّ 

 [ضؾؿ]  ُْقَب  هذا اًِمزم :(2)اًمٕمرب شم٘مقل .اًم٘مّمد قمـ اعمٞمُؾ  :اًمٔمُّْٚمؿ  وٓ اًمّمَّ

رْ  ٓ أي قمٜمف5 شمٔمٚمؿْ   .قمٜمف دَمُ

 .ؿمامًٓ  وٓ يٛمٞمٜم٤مً  فَمَٚمؿَ  ومام ـمريٍؼ  ذم أظمذَ  :(3)وي٘م٤مل

 .قمٜمف يٕمدًمقا مل :أي 5(4)شَئمٚمُِٛمقه ومٚمؿ اًمٓمَّريَؼ  ًَمِزُُمقا» :ِزُْمؾ اسمـ طمدي٨م وذم

 .ومتٔمٚمٛمف ودمقر قمٜمف حتٞمدَ  أن اطمذر :أي اًمٓمَّريِؼ5 َوَوَح  شمٔمٚمؿْ  ٓ :(5)وىم٤مًمقا

 

 
 

                                                           

 )م( .1/799واًمتٝمذي٥م ،9/12 اًمٕملم أيْم٤مً  واٟمٔمر .17/97 واعمخّمص ،9/723 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (1)

 )م( فمٚمؿ(.) واًمٚمس٤من ،19/131 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (7)

 )م( فمٚمؿ(.) واًمٚمس٤من ،19/732 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 )م( .1/111 واًمٜمٝم٤مي٦م ،7/11 اجلقزي ٓسمـ ي٨ماحلد همري٥م اٟمٔمر (9)

َـّ  ٓ :(1133) 7/791 إُمث٤مل جمٛمع وذم فمٚمؿ(.) واًمٚمس٤من ،12/71 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (1)  َوَوَح  شمٔمٚمَٛم

 )م( اعمبٝمؿ. إمم اًمقاوح اًمٓمريؼ شمرك عمـ اًمتحذير ذم ُيرضب اًمٓمريؼ،
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 المهملت لعينا  رف  ـحَ
 

 [طبد] ٌؾ  ُمسٚمقكٌ  :أي ُُمَٕمبٌَّد5 ـمريٌؼ  :ي٘م٤مل  شمٙمُثرُ  اًمذي هق :(1)وىمٞمؾ .ُمذًمَّ

 :(2)ـمروم٦م ىم٤مل .اعمُخَتٚمَِٗم٦م ومٞمف

ـــ٤مري ـــ٤مً  شمب ـــ٤مٍت  قِمت٤مىم  وَأشْمَبٕمـــ٧م ٟم٤مضمٞم

 

ــ٤مً   ــ٤مً  وفمِٞمٗم ــقق وفمٞمٗم ــْقرٍ  وم ــدِ  َُم ُُمَٕمبَّ
(3) 

٤مقمر وىمقل .اعمقـمقءُ  اًمٓمَّريُؼ  :اعمَُٕمبَّدُ  :(4)ىمٞمؾ   :(5)اًمِمَّ

ــدٍ  ــ٤مئل وسَمَٚم ــَقى َٟم ـــدِ ُمُ  اًمّمُّ  َٕمبَّ

ــف  ــْقٍث  سمــذاِت  ىَمَٓمٕمُت ــدِ  ًَم  (6)ضَمْٚمَٕم

 .ُم٤مء وٓ قَمَٚمؿٌ  وٓ أصمرٌ  ومٞمف ًمٞمس اًمذي :اعمُٕمبَّدُ  :ىمٞمؾ 

                                                           

 )م( قمبد(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/72واعمحٙمؿ ،7/12 اًمٕملم اٟمٔمر (1)

 ،9/721 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس ،7/712 اًمتٝمذي٥م وذم ،11 ص ديقاٟمف وذم ،11 رىمؿ ُمٕمٚم٘متف ُمـ اًمبٞم٧م (7)

 قمـ رود يمام اًمٕمب٤مسمٞمد، واًمّمقاب واعمٓمبقع، اعمخٓمقط ذم يمذا ()م ُمقر(. )قمبد، واًمت٤مج واًمٚمس٤من

 ،7/711 اًمتٝمذي٥م ذم إصٛمٕمل

 اًمٓمريؼ ]واعمقر: اًمس٤مق. قمٔمؿ واًمقفمٞمػ: هيٕم٤مت. ٟم٤مضمٞم٤مت: يمريٛم٦م. ٟمقىم٤مً  قمت٤مىم٤ًم: شمٕم٤مرض. شمب٤مري: (1)

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس ُمٕم٘مقوملم سملم ُم٤م أىمقل: ُمذًمؾ. ُمٕمبَّد: وؾمٞم٠ميت[. اعمستقي، اعمقـمقء

 )م( .7/712 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر: إزهري. قمـ يمذا (9)

 )م( قمبد(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/712 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (1)

 ًمٖم٦م ذم اًمدار واًمبٚمد: ُمسٙمقن. أو ظم٤ملٍ  قم٤مُمر همػم أو قم٤مُمر إرض ُمـ ُمستحٞمز ُمقوع يمؾ اًمبٚمد: (1)

قى: سمٕمٞمد. ٟم٤مئل: اًمٞمٛمـ.  يمثرة وىمٞمؾ: ىمقة، ًمقث: ضمزشمف. ىمٓمٕمتف: آصم٤مر. ومٞمف ًمٞمس ُُمٕمبَّد: إقمالم. اًمّمُّ

 .ؿمديدة ىمقي٦م ضمٚمٕمد: واًمِمحؿ. اًمٚمحؿ
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 .اعمختٚمٗم٦م إـمراِف، اًمبٕمٞمدةُ  اًمٓمُّرُق  :(2)واًمَٕمَب٤مِديد .اعمختٚمٗم٦مُ  اًمٓمُّرُق  :(1)واًمَٕمب٤مِديدُ 

 [طرب] قِمؼْمه ُمـ ىَمَٓمَٕمف :قراً وقُمبُ  قَمؼْماً  واًمقادي واًمٜمَّٝمرَ  اًمٓمَّريَؼ  قَمؼَمَ  :وي٘م٤مل 

ه إمم  .قِمؼْمِ

٤مـمئ واجل٤مٟم٥ُم  اًمٜم٤َّمطمٞم٦مُ  :- سم٤مًمٙمن - واًمِٕمؼْمُ  بٞمؾ وقَمؼَمَ  .واًمِمَّ ٝم٤م :اًمسَّ  وقم٤مسمُر  .ؿم٘مَّ

 .وقُمب٤َّمر قم٤مسمريـ ُِمـ اًمٓمَّريِؼ5 ُم٤مرُّ  :ؾمبٞمؾٍ 

 .همػِمه أو ىمٜمٓمرةٍ  أو وُمٚمٍؽ  ُِمـ اًمٜمَّٝمرُ  سمف قُمؼِمَ  ُم٤م :- سم٤مًمٙمن - واعمِْٕمؼَمُ 

طُّ  :- سم٤مًمٗمتح - واعمَْٕمؼمُ   .ًمٚمٕمبقر اعمٝمٞم٠َّم اًمِمَّ

 .اًمٜمَّٝمر قمٚمٞمٝم٤م ُيٕمؼَمُ  ؾمٗمٞمٜم٦مٌ  :- سم٤مًمٙمن - واعمِْٕمؼَمةُ 

 [طتب]  شمرك إذا اًمٓمَّريَؼ  اقمتت٥َم  :(3)وي٘م٤مل .اًمٓمَّريُؼ  (:َصُبقر)يمـ اًمَٕمُتقُب 

 .َوقْمِره ذم وأظمذ ؾَمٝمَٚمفُ 

ضمؾ وي٘م٤مل  قَمَرَض  يم٠مٟمَّف ٤مسم٤ًم،اقمتت ـمريِ٘مف ذم اقمتت٥َم  ىمد :َرضَمعَ  صمؿَّ  ؾم٤مقم٦مً  ُم٣م إذا ًمٚمرَّ

 ًمؽ :ىمقهلؿ ُمـ همػمه، إمم ومٞمف يم٤من أُمرٍ  قمـ َرضَمعَ  إذا :ومالنٌ  واقمتََت٥َم  .(4)ومؽماضَمع قَمَت٥ٌم 

ضمقع أي 5(5)اًمُٕمْتَبك  .حت٥مُّ  ُم٤م إمم شمٙمره مم٤َّم اًمرُّ

                                                           

 ُمـ واطمد ٓو اًمٕمب٤مسمٞمد، ويمذًمؽ وضمٍف، يمؾ ذم اًمذاهبقن اخلٞمؾ أو اًمٜم٤مس ُمـ اًمِٗمَرق اًمٕمب٤مديد: أصؾ (1)

 ،7/73 واعمحٙمؿ ،7/129 واًمّمح٤مح ،7/711 واًمتٝمذي٥م ،11 - 7/12 اًمٕملم اٟمٔمر ًمٗمٔمف.

 )م( قمبد(.) واًم٘م٤مُمقس واًمت٤مج اًمٚمس٤من

 اًمٕمب٤مسمٞمد.)م( اعمٓمبقع: ذم (7)

 )م( قمت٥م(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/121 اًمّمح٤مح اٟمٔمر (1)

 )م( قمت٥م(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/732 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (9)

َّٓ  اًمُٕمتبك ًمَؽ  ي٘م٤مل: (1)  اعمست٘مَم اٟمٔمر اإلقمت٤مب. شمرد مل إذا أقمقد، وٓ اًمٕمتبك ًمَؽ  أو َروٞم٧َم، سم٠م

 )م( (.1917) 7/721 إُمث٤مل وجمٛمع (،1272) 7/742
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َرُج  :واًمَٕمت٥َُم  رِج  وقَمت٥َُم  .اًمدَّ  ُِمْرىم٤مةٍ  ويمؾُّ  ظَمَِم٥ٍم، ُمـ يم٤مٟم٧م إذا َُمراىِمٞمٝم٤م :اًمدَّ

 .(1)قَمتب٦م ُمٜمٝم٤م

 [طثؼ]  يم٦م - اًمَٕمَثُؼ شمف :اًمٓمَّريؼ ُمـ - حمرَّ  .ضم٤مدَّ

 [طجج] ممتٚمئ :زاجٌّ  قم٤مجٌّ  ـمريٌؼ  :(2)وي٘م٤مل. 

 [طجز]  ُ٤مقمر ىمقل وُمٜمف اًمٓمَّريُؼ، :واًمَٕمُجقز  :(3)اًمِمَّ

 ُهــَداَه٤م قَمـــ أٟمــ٤مٌس  َوــٚم٧َّْم  إذا

 

 قَمُجـــقزِ  َأهـــَدى إمم وَمٞمٝمـــِدهَي٤م 

ى ًمٓمقل ص٤مطمَبف ُيٕمٞمل ٕٟمَّف اًمٓمَّريُؼ5 (:حُم٤مِرب)يمـ واعمُٕم٤مضِمزُ    .ومٞمف اًمنُّ

 [طجؾ]  ظُمذ :ي٘م٤مل .(4)ُِمْٕمَج٤مل مجع اًمٓمُّرِق، خمتٍماُت  :واعمََٕم٤مضِمٞمُؾ 

٤م اًمٓمُّرق َُمٕم٤مضمٞمؾ  .أىمرب وم٢مَّنَّ

 .واخلٍُمة اًمُ٘مْرسَم٦م سمٛمٕمٜمك :اًمٓمَّريِؼ  ُُمستٕمجالُت  وهذه اًمٓمَّريؼ، ُمـ ُُمستَٕمِجٚم٦مً  وأظمذُت 

 [طدل]  وقَمَدل .َرضَمعَ  :وًٓ قُمدُ  إًمٞمف وقَمَدَل  .ضم٤مر :اًمٓمَّريؼ قمـ قَمَدَل 

ضمُؾ  وأظمذَ  .ـمري٘مف قمـ ومالٟم٤مً  وقَمَدًم٧ُم  .ُم٤مل :ٟمٗمُسف اًمٓمَّريُؼ   وَُمْٕمِدلِ  احلؼِّ  َُمْٕمِدلِ  ذم اًمرَّ

 ؾُمقء :أي َُمَداظِمٚمف5 وُمذُمقمِ  َُمَٕم٤مِدًمف ؾمقء إمم واٟمٔمر .وُمذهبف ـمري٘مف ذم :أي اًمب٤مـمؾ5

 :(5)زهػم ىم٤مل .وُمس٤مًمٙمف ُمذاهبف

                                                           

 ،7/732 اٟمٔمراًمتٝمذي٥م اجلبؾ. يكم اًمذي إىمَم ضم٤مٟمبف اًمقادي: وقَمَتَب٦مُ  اجلبٚملم، سملم ُم٤م اًمَٕمَت٥ُم: (1)

 )م( قمت٥م(.) واًمت٤مج

 )م( قمج٩م(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/43 تٝمذي٥ماًم اٟمٔمر (7)

 )م( قمجز(.) اًمت٤مج ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (1)

 َوقْم٨ٌم: ـمري٘مف ذم ًم٘مٞمَتف إذا شم٘مقل إقمٔمؿ، اًمٓمريؼ قمـ حيٞمد ـمريٌؼ  اعمِٕمج٤مل:» :7/794 اجلٞمؿ ذم ورد (9)

 )م( .ه ا شـمريُ٘مؽ يسُٝمَؾ  طمّتك اعمِٕمَج٤مَل  ذًمؽ ظمذ

 )م( )قمدل(. واًمٚمس٤من ،7/719 واًمتٝمذي٥م ،91 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)
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ــ ــامَّ  رُت ـوأىمَّم ــلمَ  قم ــدِّ  شَمٕمَٚمِٛم  َدْت وؾُم

 

 (1)َُمَٕم٤مِدًُمـف اًمٓمَّريـِؼ  ىَمّمـدِ  ؾِمـَقى قمٚمٞمف 

 .اعمََٕم٤مِدل ؾمديد هق :وي٘م٤مل 

 [طدا]  ُيمؾِّ  قَمَداء  
ٍ
ـِْدَوشُمف ،- إظمػمشملم سمٙمن - وقِمْدُوه وقِمَداه رء  - وقُم

ؿِّ  سم٤مًمٙمن  .وـمقًمِف قَمْرِوف ُمـ ُمٕمف اٟم٘م٤مدَ  ُم٤م وهق ـَمَقاُره، :- واًمْمَّ

 اًمٓمَّريؼ، قمداءَ  واًمَزمْ  .ـَمَقاَره :أي أواجلبؾ5 ٜمَّٝمرأواًم اًمٓمَّريؼ قَمَداءَ  ًمزُم٧ُم  :(2)ي٘م٤مل

  قِمْدوَ  واًمَزم .شمٔمٚمٛمف ٓ شم٠مظمَذه أن وهق
ِ
 :أي اًمٓمَّريِؼ5 أقمداءَ  وَاًمزم اًمٓمَّريِؼ، أقمداء

ص» وذم .َوَوَحف  .َُمتٜمَف :أي اًمٓمَّريِؼ5 قَمَداءَ  وُمِمك :(3)شاعمخّمَّ

 [طذر]  ُضم٤مٟمب٤مه ومه٤م اًمٓمَّريِؼ، يقِمَذارَ  أظمذوا :(4)شم٘مقل .ضم٤مٟمبُف :اًمٓمَّريِؼ  وقِمذار 

 [طرج]  رضم٦م ذم قَمَرَج ٚمَّؿ، اًمدَّ  - واعمَْٕمَرُج  .ارشم٘مك :قُمُروضم٤مً  َيٕمُرج واًمسُّ

 .َُمٕم٤مِرج :مجٕمف اعمالئٙم٦ُم، ومٞمف شمّمَٕمدُ  اًمذي واًمٓمَّريُؼ  اعمَّمَٕمُد، :- سم٤مًمٗمتح

ٚمَّؿُ  :- إًمػ سمحذف - واعمِْٕمَرُج  واعمِْٕمَراُج  رُج، واعمّمٕمدُ  اًمسُّ  :راجُِمٕمْ  ومجع واًمدَّ

 .(5)َُمَٕم٤مرج :ُِمْٕمَرج ومجع َُمَٕم٤مري٩م،

 .ُم٤مًمقا :اًمٓمَّريؼ قمـ اًم٘مقمُ  واٟمٕمرَج  .ُم٤مل :اًمٓمَّريُؼ  واٟمٕمرَج 

                                                           

 اًم٘مّمد. قمـ ومٞمف قمدل ُم٤م ُمٕمدل: مجف واعمٕم٤مدل: اًمّمب٤م. ُمـ شمٕمٝمديـ قمام يمٗمٗم٧م أي: يمٗمٗم٧ُم5 أىمٍمُت: (1)

 .قمٚمٞمف ؾمددن اًمسبٞمؾ ىمّمد قمـ ُمٜمٝم٤م يٕمدل يم٤من اًمتل ُمٕم٤مدًمف أن واعمراد:

 ه٥مذ عم٤َّم ذًمؽ قمـ يمّػ  صمؿ واًمٚمٝمق اًمّمب٤م ـمريؼ إمم اًمّمقاب ـمريؼ قمـ يٕمدل يم٤من إٟمف ي٘مقل:

 قمكمَّ  ؾمددن أي: سم٤معمٕم٤مدل5 ُمتٕمٚم٘م٦م شقمـ» سمٛمٕمٜمك وؾمقى اجلقر. سمٕمد قمٚمٞمف وؾمدد احلؼ إمم ومرضمع ؿمب٤مسمف

 .اًمسبٞمؾ ىمّمد قمـ وضمقره اًمّمب٤م ُمٕم٤مدل

 )م( قمدا(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/113 اًمتٝمذي٥م ،7/719 اًمٕملم اٟمٔمر (7)

 )م( .17/97اعمخّمص اٟمٔمر (1)

 )م( قمذر(.) اًمبالهم٦م أؾم٤مس اٟمٔمر (9)

 ()م ُمٕم٤مرج. اعمِٕمراج جُيٛمع أن جيقز: 1/173 اًمّمح٤مح ذم ٕزهريا ىم٤مل (1)
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 [طرد] دَ  :وي٘م٤مل ضمُؾ  قَمرَّ  واٟمحرَف  اًمٓمَّريؼ ُِمـ اًم٘مّمدَ  شمرك إذا :شمٕمريداً  اًمرَّ

 .(1)واَّنزم قمٜمٝم٤م

 [طرض]  ذم اقمؽمَض  ُم٤م هق :وىمٞمؾ .اجلبؾ قُمْرض ذم اًمٓمَّريُؼ  :اًمَٕمُروُض 

 :أي 5(2)شآظمرَ  قَمُروضٍ  ذم وم٠َمظَمذَ » :هريرة أب طمدي٨م وذم .قُمُرض :واجلٛمع ُمٜمف، ُمْمٞمٍؼ 

 .اًمٙمالم ُِمـ آظمرَ  ـمريٍؼ  ذم

 ـمريٍؼ  ذم :أي شمٕمجبٜمل5 ُم٤م قَمروضٍ  ذم ومالنٌ  أظمذَ  :(3)ي٘م٤مل .اًمٜم٤َّمطمٞم٦م :واًمَٕمُروض

 إذا :ُُمٕم٤مرو٦م وقم٤مرض .هبقط ذم ـمري٘م٤مً  :أي ُُمٜمٙمرة5 قَمُروض ذم وأظمذٟم٤م .وٟم٤مطمٞم٦مٍ 

 .وم٤مًمت٘مٞم٤م آظمرَ  ـمريؼ ذم آظمرُ  وأظمذ ُمٜمف ٟم٤مطمٞم٦م :أي اًمٓمَّريؼ5 ُِمـ قَمُروضٍ  ذم ظمذأ

 .ُمٜمزًمف ُمـ يتبٕمٝم٤م ومل اًمٓمَّريؼ سمٕمض ُمـ ُُمٕمؽِمو٤مً  أشم٤مه٤م :اجلٜم٤مزةَ  وقَم٤مرَض 

ءَ  وقَمَرَض   قم٤مرو٤مً  وص٤مر وُمٜمع اٟمتّم٥م :يٕمؽِمُض  واقمؽمَض  يٕمِرُض، اًمٌمَّ

٤مًمٙملم ٜمعمت وٟمحقه٤م واًمٓمَّريؼ اًمٜمَّٝمر ذم اعمٜمّمقسم٦م يم٤مخلِمب٦م  .ؾمٚمقيمٝم٤م اًمسَّ

 .(5)عمقاؿمٞمٝمؿ اًمٕمٚمَػ  يتٙمٚمَّٗمقا أن شمٖمٜمٞمٝمؿ َُمَراعٍ  :أي ُمٕم٤مرَض5 ذو ـمريٌؼ  :(4)وي٘م٤مل

 [طرق]  َيسُٚمٙمف :أي اًمٜم٤َّمس5 َيْٕمُرىُمف اًمذي اًمٓمَّريُؼ  :- سم٤مًمٗمتح - اًمَٕمْرُق 

، :وسم٤مسمف ويبلَم، يستقِوَح  طمتَّك ومٞمف وشمذه٥ُم  َل  َٟمٍَمَ  .سم٤معمّمدر ؾُمٛمِّ

 .اجلب٤مل ذم اًمٓمُّرُق  :ْرىَم٦مُ واًمٕمَ  واًمَٕمَرُق 

                                                           

د )قمرد(. اًمت٤مج قمـ اهلزيٛم٦م، ذم اًمذه٤مِب  هقم٦مُ  اًمتٕمريد: (1)  قمـ واَّنزم، اًم٘مّمد شمرك ومالن: وقمرَّ

. :7/123اًمّمح٤مح وذم .7/1اعمحٙمؿ  )م( ومرَّ

 )م(. 1/711 اًمٜمٝم٤مي٦م اٟمٔمر (7)

 .(قمرض) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/911 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 )م( قمرض(.) اًمٚمس٤من ،9/721 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (9)

 )م( اًمٓمريؼ. ٟم٤مطمٞم٦مُ  اعمَْٕمِرُض: :7/711 اجلٞمؿ ذم ورد (1)
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 [طرؾب]  اجلبؾ هذا قَمراىمٞم٥َم  أيمثرَ  ُم٤م :(1)ي٘م٤مل .اجلبؾِ  ذم ـمريٌؼ  :اًمُٕمْرىُمقُب! 

ٞمِّ٘م٦مُ  اًمٓمُّرُق  وهل  :(2)ىم٤مل .ُمتٜمف ذم اًمْمَّ

 َوطْمــشٍ  اعمَٜم٤َمِهــؾِ  ُِمـــ وخَمُــقٍف 

 

ــ٥َم  ذي  ـٍ  قَمراىِمٞم ــ ــْدوَم٤منِ  آضِم  (3)ُِم

ٞم٧م اسمـ وىم٤مل  ٙمِّ اًمسِّ
 .اجلبؾ ذم اًمٓمَّريُؼ  :واًمُٕمرىُمقُب  ٦مُ واًمثَّٜمٞمَّ  اًمٜمَّْ٘م٥ُم  :(4)

َّٓ  ومٞمف يٛمٌم ٓ اًم٘مٕمرِ  اًمبٕمٞمدِ  اًمقادي ذم يٙمقن وٞمٌِّؼ  ـمريٌؼ  :واًمُٕمرىُمقُب   .واطمد إ

 أؾمٝمَٚمٝم٤م شمتَّبِعُ  ٕٟمََّؽ  اًمٓمُّرق5 أسمٕمدُ  وهل وأـمراوُمٝم٤م، اجلب٤ملِ  ظمٞم٤مؿمٞمؿُ  :واًمَٕمراىِمٞم٥ُم 

ٞمِّ٘م٦م اًمٓمُّرق وهل .يم٤من أيـ  شمٚمؽ ذم أظمذُت  إذا ٧ُم وشمٕمرىمب .اجلب٤مل ُمتقن ذم اًمْمَّ

(6)ىم٤مل .قمٚمٞمف ختٗمك ـمريٍؼ  ذم أظمذَ  إذا :خلّمٛمف وشَمَٕمرىَم٥َم  ،(5)اًمٓمُّرق
: 

                                                           

 )م( قمرىم٥م(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،1/132 اًمّمح٤مح ذم يمام اًمٗمراء قمـ (1)

 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس ،1/919 ،1/742 واًمتٝمذي٥م ،9/31 ،7/741اًمٕملم ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (7)

 ويروى: هقل(. قمرىم٥م،) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،9/971 واعمحٙمؿ ،17/179 واعمخّمص ،9/112

 )م( اعمٜم٤مهؾ. ُمـ َُمٝمقلٍ 

 اعمٜمٝمؾ سمٕمْمٝمؿ: وىم٤مل اعمنمب، ومٞمف اًمذي اعمقوع وهق ُمٜمٝمؾ، مجع واعمٜم٤مهؾ: اًمٜم٤مس. خت٤مومف خمقف: (1)

 ُمقوٕمف إمم يْم٤مف وًمٙمـ ُمٜمٝمالً، يدقمك ٓ اًمٓمريؼ همػم قمغم يم٤من وُم٤م اًمٓمريؼ، يٓم١مه ُم٤م يمّؾ  اعمٞم٤مه: ُمـ

 ُُمٜمدومـ، ُِمْدوم٤من: اًمٓمٕمؿ. ُمتٖمػم آضمـ: ظم٤مٍل. َوطْمش: ومالن. سمٜمل ُمٜمٝمؾ ومٞم٘م٤مل: سمف، خمتص هق ُمـ إمم أو

 .واعمقاراة اًمسؽم وهق اًمدومـ، ُمـ

 )م( .191 ص إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (9)

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم اًمْمٞم٘م٦م... اًمٓمرق وهل ىمقًمف: ُمـ (1)

 ًمٚمٛمرزوىمل احلامؾم٦م ديقان وذح ،7/721 واًمتبٞملم اًمبٞم٤من ذم قم٤مرم سمـ صمامُم٦م أب إمم ُمٜمسقب اًمبٞم٧م (1)

 ويروى قمرىم٥م(.، واًمٚمس٤من واًمت٤مج )7/912اعمحٙمؿ و ،1/742 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م وسمال ،7/123

  اًمبٞم٧م: صدر

ــــف صــــ٤مطمبل  ــــٌؼ ىم٤مًَم  إذا َُمٜمٓم
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 َصــ٤مطِمبِل قَمـــ َزلَّ  َُمٜمٓمِــٌؼ  إذا

 

 (1)ُُمْٕمَتَ٘مـــ٥ْم  ذا آظمـــرَ  شَمَٕمرىَمْبـــ٧ُم  

 .ُمٜمف أؾمٝمَؾ  آظمرَ  ُمٜمٓمٍؼ  ذم أظمذُت  :أي 

 [طرن]  ُ٦م ذو ىم٤مل (2) .هل٤م واطمد ٓ اًمٓمُّرُق  :اًمِٕمَران ُمَّ اًمرُّ
(3): 

٤م ٓأ طم٧ْم  اًمذي اًمَ٘مٚم٥ُم  أهيُّ  سمِـفِ  سَمرَّ

 

قاؾِمعُ  واًمِٕمَرانُ  َُمل   َُمٜم٤مزُل    (4)اًمِمَّ

  [طزم] ـِ  ومل قمٚمٞمف ُم٣م إذا اًمٓمَّريَؼ  اقمتزمَ  :وي٘م٤مل  :(5)إرىمط مُحٞمد ىم٤مل .يٜمث

ـــ٤مً  ـــرِق  ُُمٕمتِزُم ـــقاؿمطِ  ًمٚمٓمُّ  اًمٜمَّ

 (6)اًمَب٤مؾمـطِ  سَمٕمـدَ  اًمَب٤مؾمطِ  واًمٜمََّٔمرِ  

  [طسػ]  َصْقب لشمقظمِّ  وٓ هداي٦مٍ  سمٖمػم وؾم٤مرَ  وقَمدَل  َُم٤مَل  :اًمٓمَّريؼ قمـ قَمَسَػ. 

ُػ  واًمَٕمْسُػ  ػم :وآقمتس٤مُف  واًمتَّٕمسُّ  .اًمٓمَّريؼ همػم قمغم وإظمذُ  هداي٦ٍم، سمٖمػمِ  اًمسَّ

ل وٓ هداي٦مٍ  وٓ ىمّمدٍ  سمٖمػم وىمٓمُٕمٝم٤م اعمٗم٤مزةِ  ريمقُب  :واًمَٕمْسُػ   وٓ َصْقٍب  شمقظمِّ

 .ُمسٚمقك ـمريٍؼ 

                                                           

ب٧ُم  ويروى: ُمٜمف. أؾمٝمؾ آظمر ُمٜمٓمؼ ذم أظمذت شمٕمرىمب٧م: شمٜمحك. قمٜمف: زّل  (1)  إذا إُمر شمٕم٘م٥م ي٘م٤مل: .شمٕم٘مَّ

 ظمٚمٗمف. واقمت٘مبف: واًمتداول. واعمٜمع احلبس وآقمت٘م٤مب: شمتبٕمف. اخلؼم: وشمٕم٘م٥م صم٤مٟمٞم٦م. ومٞمف وٟمٔمر شمدسمره

 .أظمرى سمٕمد ُمرة سمف أشمك وشمٕم٘م٥م: سمخػم واقمت٘م٥م

ك اقمؽموؽ ُم٤م اًمِٕمران: :7/792 اجلٞمؿ ذم رود (7)  )م( قَمِريـ. واًمقاطمد: اًمٓمريؼ، قمـ وصدَّ

 )قمرن(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/121 واعمحٙمؿ ،7/114 واًمتٝمذي٥م ،7/1723 ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م(. اعمٓمبقع ذم ًمٞمس اًمبٞم٧م وذح

سمف. وسمَرح سمف اًمرضب: اؿمتد وقمٔمؿ. واًمِمقاؾمع: اًمبٕمٞمدة (9) ح سمف: قمذَّ ح سمف ومالن: آذاه سم٢محل٤مح اعمِم٘م٦م. وسمرَّ  .سمرَّ

 ،1/119 واعمحٙمؿ ،9/124 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس ،7/111 واًمتٝمذي٥م ،1/712 اًمٕملم ذم اًمرضمز (1)

 )م( ٟمِمط(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،17/92 واعمخّمص

 إقمٔمؿ اًمٓمريؼ ُمـ خيرج أي: يٜمِمط5 اًمذي وهق ٟم٤مؿمط، مجع واًمٜمقاؿمط: قمٚمٞمٝم٤م. ُم٤موٞم٤مً  ُمٕمتزُم٤ًم: (1)

 .سم٤مًمٓمرق ُمٕمتزُم٤مً  اًمٚمس٤من: ذم ورواه اًمس٤مر. واًمب٤مؾمط: اًمبٕمٞمد. واًمب٤مؾمط: وينة. يٛمٜم٦م
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 دون ىمٓمٕمف :اًمٓمَّريَؼ  واقمَتَسَػ  .ىمّمد همػم قمغم ؾمٚمَٙمف :َيٕمِسُٗمف اًمٓمَّريَؼ  وقَمَسَػ 

٤مه َصْقٍب  َػ  يم٤مقمَتَسَػ  وقمدل، ُم٤مل :اًمٓمَّريِؼ  قمـ وقَمَسَػ  .وم٠مص٤مسَمف شمقظمَّ  وىم٤مل .وشمٕمسَّ

ةٍ  وٓ ـمريٍؼ  همػم قمغم اعمس٤مومرُ  ي٠مظمذَ  أن :إصؾ ذم اًمَٕمَسُػ  :(1)إصمػم اسمـ  قَمَٚمٍؿ، وٓ ضم٤مدَّ

 .واجلقر اًمٔمُّٚمؿ إمم ُٟم٘مؾ صمؿَّ 

ٞمَؾ  يٕمِسُػ  سم٤مَت  :وي٘م٤مل  وهق :اًمَٕمِسٞمُػ  وُمٜمف .ؿمٞمئ٤مً  يٓمٚم٥م ظمبٓمف إذا قمسٗم٤مً  اًمٚمَّ

داً  اًمٓمُّرىم٤مِت  يٕمِسُػ  ٕٟمَّف إضمػم5  .آؿمتٖم٤مل ذم ُمؽمدِّ

 [طشقز]  ُزُ  ،(ضَمْقَهر)يمـ اًمَٕمِْمَقز ر)يمـ واًمَٕمَِمقَّ ـُ  (:قَمَذوَّ  اًمٓمَّريؼ، ُِمـ اخلَِِم

 أرٍض، أو ـمريٍؼ  ُِمـ َُمسَٚمُٙمف َصُٚم٥َم  ُم٤م :اًمَٕمِْمَقزُ  شاًمٚمِّس٤من» وذم .اًمَٕمَِم٤مِوز :واجلٛمع

 .قَمَِم٤مِوز ومجٕمف

 :(2)رؤسم٦م ىم٤مل .إُم٤ميمـ ُمـ َُمسَٚمُٙمف َصُٕم٥َم  ُم٤م (:ؾَمَٗمْرضَمؾ)يمـ واًمَٕمَِمْقَزن

(3)واًمَٕمَِمـْقَزنِ  سم٤معمَٞمُسـقرِ  َأظمَذكَ 
 

  [طصػ] ضمُؾ  أقمّمَػ  :(4)وي٘م٤مل  .اًمٓمَّريؼ قمـ ضم٤مر إذا :اًمرَّ

 [طضد]  ُوأقمَْم٤مدُ  .أقمْم٤مد :قَمُْمد مجعو ٟم٤مطمٞمُتُف، :وقِمْم٤مدشُمفُ  اًمٓمَّريِؼ  قَمُْمد 

 .وقَمُْمد قَمَْمد :اًمقاطمد اًمبٜم٤مء، ُمـ طمقاًمٞمف ُيِمدُّ  ُم٤م :وهمػِمه واحلقضِ  اًمٓمَّريِؼ 

 [ططػ] ىم٤مرقمتف :أي وقَمْٓمِٗمف5 اًمٓمَّريؼ قِمْٓمِػ  قمـ شمٜمحَّ  :(5)وي٘م٤مل. 

                                                           

 )م( .1/712 اًمٜمٝم٤مي٦م (1)

 )م( قمِمز(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،111 ص ديقاٟمف ذم اًمرضمز (7)

 .ين وُم٤م اعمٕمسقر ود اعمٞمسقر: (1)

 )م( قمبٞمد. أب قمـ هٚمؽ، :9/1929 اًمّمح٤مح وذم قمّمػ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/993 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (9)

 )م( )قمٓمػ(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من واًم٘م٤مُمقس ،7/137 اًمتٝمذي٥م ذم يمام إقمراب اسمـ قمـ (1)
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 [ططد]  دُ  اًمٓمَّريُؼ ُ  :اًمَٕمَٓمقَّ طم٥ُم  اًمبلمِّ  وـمريؼ يِم٤مء، طمٞمثام ومٞمف ُيذه٥ُم  اًمالَّ

د  .(1)ـمقيٌؾ  ممتدٌّ  :قمٓمقَّ

 [طؼب] وىمٞمؾ .وقِم٘م٤مب قَمَ٘م٥م :واجلٛمع َوقْمٌر، اجلبؾ ذم ـمريٌؼ  :(2)اًمَٕمَ٘مَب٦م: 

 وهق ومٞمف، ومٞم٠مظُمذُ  ًمٚمٓمَّريِؼ  َيٕمِرُض  اًمٓمقيُؾ  اجلبُؾ  :واًمَٕمَ٘مَب٦مُ  .اجلب٤مل ُمـ صٕم٥ٌم  ُمرىمك

 .وقَم٘مَب٤مت قِم٘م٤مب اًمٕم٘مب٦م مجع :(3)إزهري وىم٤مل .ؿمديدٌ  صٕم٥ٌم  ـمقيٌؾ 

اي سمٕمد ٤مجلٞمؿسم - َزضُمقُل  قَمَ٘مَب٦مٌ  :وي٘م٤مل اي ويروى ،- اًمزَّ  :اعمٝمٛمٚم٦م واحل٤مء سم٤مًمزَّ

 .اعمرشم٘مك صٕمب٦مٌ  :قَمٜمُقدٌ  وقم٘مب٦مٌ  .سمٕمٞمدة :أي َزطُمقُل5

 .ـمقيٚم٦م سمٕمٞمدة :َزًُمقٌج  وقم٘مب٦مٌ 

 .وحَمُقج وَُمُتقخ، وَُمُتقح، َُمُتقج، وُمثٚمٝم٤م سمٕمٞمدة، :َزًُمقٌف  وقم٘مب٦مٌ 

يم٦م - وَزَُمٌخ  وطَمُجقنٌ  َزُُمقٌخ  وقم٘مب٦مٌ   اسمـ وىم٤مل .ؿمديدة سمٕمٞمدة أي :- حمرَّ

ةٌ  :وسَمُزوُخ  َزُُمقُخ  قم٘مب٦مٌ  :(4)إقمراب  .َٟمٙمَِدة قَمِنَ

٦م :ويَم٠مَداءٌ  يَم١ُمودٌ  وقم٘مب٦مٌ   :(5)رؤسم٦م ىم٤مل .اعمُرشم٘مك صٕمب٦مُ  اعمَّمَٕمد ؿم٤مىمَّ

 يَمـــ٠ْمَداُؤهُ  ُرضْمــَٚمتل شَمَٙمــ٠مَّدْ  ومل

 َأْدضَمـ٤مُؤهُ  َدضَمـ٧ْم  ًَمٞمٌؾ  وٓ َهـقٌل  

ـْ  هٞمٝم٤مَت    ُمـ٤مؤهُ  اًمَٗمـالةِ  ضَمقزِ  ُِم

                                                            

 واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،17/91 واعمخّمص ،7/919 واعمحٙمؿ ،7/111 اًمتٝمذي٥م ذم يمام اًمٚمٞم٨م قمـ (1)

د ـمريٌؼ  قمٓمرد(. )قمٓمد، د. سمٛمٕمٜمك قَمٓمرَّ  )م( قَمٓمقَّ

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هب٤م يٚمحؼ وُم٤م اًمٕم٘مب٦م (7)

 ()م .1/131 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 )م( زُمخ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،2/777 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (9)

 )م( )يم٠مد(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،9 - 1 ص ديقاٟمف ذم واًمٗمالة، اًمناب يّمػ ًمرؤسم٦م زاًمرضم (1)
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رداء أب طمدي٨م وذم َّٓ  جَيقُزه٤م ٓ يَم١ُموداً  قَمَ٘مب٦مً  أيديٜم٤م سملمَ  إنَّ » :اًمدَّ  ،(1)شاعمُِخػُّ  إ

 .اًمَٙم١ُمَداء هل وي٘م٤مل

 .ؿم٤مىم٦َّم ـمقيٚم٦م (:َصُبقر)يمـ َٟمُسقٌق  وقم٘مب٦مٌ 

ٞم٧م اسمـ وىم٤مل .ًمٞمٚمت٤من اعم٤مء وسملم سمٞمٜمٝم٤م :سم٤مؾمٓم٦مٌ  وقم٘مب٦مٌ  ٙمِّ اًمسِّ
 ضمقادًا، قم٘مب٦مً  هٟم٤م :(2)

 .ـمقيٚم٦م سمٕمٞمدة :أي جقٟم٤ًم5طم وقم٘مب٦مً  سم٤مؾمٓم٦ًم، وقم٘مب٦مً 

 [طؾب]  ُم٤م ويمؾُّ  ومٞمف، ي١مصمِّر :أي سمجٜمبتف5 ُيْٕمَٚم٥ُم  اًمذي اًمٓمَّريُؼ  :اعمَْٕمُٚمقُب 

 ومٞمف أصمَّرت :وىمٞمؾ ٓطم٥ٌم، :َُمٕمُٚمقٌب  وـمريٌؼ  .إصمر :واًمَٕمْٚم٥م .قَمْٚمب٤مً  قَمَٚمبتف وم٘مد وؾمٛمتف

٤مسمٚم٦م  :(3)سمنم ىم٤مل .اًمسَّ

 ضِمَراَءهـ٤م اًمٙمالِب  َٟم٘مَؾ  َٟمَ٘مٚمٜم٤مُهؿُ 

 

 قَمُٙمقهُبـ٤م َيُثقرُ  ٕمُٚمقٍب ُمَ  يمؾِّ  قمغم 

 اًمٙمالِب  يم٤مىمتدارِ  أذٓءُ  ًمٜم٤م وهؿ قمٚمٞمٝمؿ ُم٘متدريـ يمٜم٤َّم :ي٘مقل اًمٖمب٤مُر، :اًمَٕمُٙمقُب  

 .ضمرائٝم٤م قمغم

 .ىم٤مرقمتف :أي اًمٓمَّريِؼ5 قَمْٚم٥ِم  قمـ شمٜمحَّ  :وي٘م٤مل

 [طؾؼ]  اًمٓمَّريؼ ُمٕمٔمؿُ  :اًمَٕمَٚمُؼ. 

 [طؾؿ]  ُقمغم هب٤م ستَدلُّ يُ  اعمٜم٤مزلِ  ُِمـ اًمٓمَّريِؼ  ضمقادِّ  ذم ُيبٜمك ُم٤م :اًمَٕمَٚمؿ 

 .اعمٜم٤مر :واًمَٕمَٚمؿُ  .ًمٚمٓمَّريؼ وقمٚمامً  قمالُم٦مً  ضُمِٕمَؾ  ُم٤م :واعمَْٕمَٚمؿُ  .أقمالم :واجلٛمع اًمٓمَّريؼ،

                                                           

 (4477، وأظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن قمـ أب ذر )9/199إصمر ذم همري٥م احلدي٨م ٕب قمبٞمد  (1)

 . )م(1/774 (1732، ويمٜمز اًمٕمامل )9/112، 7/19، واًمٜمٝم٤مي٦م 7/14، وهق أيْم٤ًم ذم اًمٗم٤مئؼ 11/97

 )م( .111 اعمٜمٓمؼ إصالح اٟمٔمر (7)

 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس ،1/171 واًمتٝمذي٥م ،117 واعمٗمْمٚمٞم٤مت ،12 ص ديقاٟمف ذم ظم٤مزم أب سمـ ًمبنم اًمبٞم٧م (1)

 )م( قمٚم٥م(. قمٙم٥م،) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/739 واعمحٙمؿ ،1/133 واًمّمح٤مح ،171 ،9/129
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 [طؾـد] ؾمبٞمالً  :أي ُُمْٕمَٚمٜمَْددًا5 يمذا إمم وضمدُت  ُم٤م :(1)وي٘م٤مل. 

 [طؿؼ] يم٤من إذا اًمُٕمْٛمُؼ  :(3)إقمراب اسمـ ىم٤مل .(2)سمٕمٞمدٌ  :أي قمٛمٞمٌؼ5 وم٩مٌّ  :وي٘م٤مل 

ٞم٧م اسمـ وىم٤مل .ضِمراهِب٤م ـُمقُل  ومٝمق ًمٚمبئر صٗم٦مً  يم٤من وإذا اًمبُٕمُد، ومٝمق يؼًمٚمٓمَّر صٗم٦مً  ٙمِّ اًمسِّ
(4): 

 .اًمٓمَّريؼ ذم اعمٕمٞمِؼ  ُمـ أيمثرُ  واًمٕمٛمٞمُؼ  .ـمقيالً  يم٤من إذا وَُمِٕمٞمٌؼ  قَمٛمٞمٌؼ  ـمريٌؼ  :ي٘م٤مل

 [طؿؾ]  (5)اًمٗمرزدق ىم٤مل .ُمسٚمقكٌ  حل٥ٌم  (:ُُمْٙمَرم)يمـ ُُمٕمَٛمٌؾ  وـمريٌؼ: 

ـَؽ  وشَمَريم٧ُم  ـ ضمريـرُ  يـ٤م أُمَّ  ٤ميم٠مَّنَّ

 

 (6)ُُمٕمَٛمـُؾ  ـمريـٌؼ  سَم٤مريمـ٦مً  ًمٚمٜم٤َّمسِ  

  [طؿف]  ُدُ  :- سم٤مًمتَّحريؽ - اًمَٕمَٛمف دُّ الل ذم اًمؽمَّ  أو ُُمٜم٤مزقم٦مٍ  ذم واًمتَّحػمُّ  اًمْمَّ

د :وقَم٤مُِمفٌ  قَمِٛمفٌ  ومٝمق وقَمَٛمٝم٤مٟم٤مً  وقُمُٛمقه٦مً  وقُمُٛمقه٤مً  قَمَٛمٝم٤مً  (ووَمِرَح  َُمٜمَعَ )يمـ قَمَٛمفَ  .ـمريٍؼ   يؽمدُّ

اً  فٌ  قَمِٛمٝمقن :ومجٕمف ،وُمذهبف ًمٓمري٘مف هيتدي ٓ ُمتحػمِّ  أقمالم ٓ :قَمْٛمٝم٤مء وأرض .وقُمٛمَّ

 .جم٤مز وهق إرُض، وقَمِٛمَٝم٧ِم  .هب٤م

 [طؿل]  ُيبٍُم  ٓ اًمذي :واًمَٕم٤مُِمُل  .ًمف هيتدِ  مل إذا :ـمري٘مف قمٚمٞمف قَمِٛمَل 

                                                           

 قمٚمٜمد، )قمٚمد، واًمٚمس٤من ،71 ،7/12اعمحٙمؿ ذم اًمٚمحٞم٤مّن وقمـ ،7/111 اًمّمح٤مح ذم زيد أب قمـ (1)

 )م( قمٜمد(. واًمت٤مج)قمٚمد، (قمٜمدد، قمٜمد،

 ُمـ أي [725 احل٩م:] ژ گ گ   گ ک ک ک ک ڑ ژ: شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم جم٤مهد شمٗمسػم ذًمؽ (7)

 اًم٘مرآن ُمٕم٤مّن اٟمٔمر ُمٕمٞمؼ. ي٘مقًمقن: متٞمؿ وسمٜمق قمٛمٞمؼ، احلج٤مز: ًمٖم٦م اًمٗمراء: وىم٤مل سمٕمٞمد. ـمريؼ يمّؾ 

 )م( قمٛمؼ(.) واًمت٤مج (،ُمٕمؼ، )قمٛمؼ واًمٚمس٤من ،1/742 واًمتٝمذي٥م ،9/144 ًمٚمٜمح٤مس

 )م( قمٛمؼ(.) واًمت٤مج ،9/199 اًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس (1)

 )م( .199 إًمٗم٤مظ يمت٤مب (9)

 ،1/111 اًمٓمٚم٥م وُمٜمتٝمك ،929 اًمقؾم٤مـم٦م ذم ُمٜمسقسم٤مً  وُذيمر ديقاٟمف، ُمـ اعمٓمبقع ذم ًمٞمس اًمبٞم٧م (1)

 .)م(93 اعمقوح٦م واًمرؾم٤مًم٦م

 .واؾمتٜم٤مخ صدره أي: إرض5 قمغم سمريمف أًم٘مك إذا ٕمػمُ اًمب سَمَركَ  ُمـ ُم٠مظمقذ وهق وأىم٤مم، صمب٧م إذا سمرك ًمٚمٌمء ي٘م٤مل (1)
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 :(1)ىم٤مل .ـمريَ٘مف

ــ٠ْمشمَِٞمٜمِّل ٓ ــ٤مٟمبل ًمِــلمَ  شَمبَتِٖمــل شَم  ضَم

 

 (2)ُُمتَٕم٤مؿِمَٞم٤م قم٤مُمٞم٤مً  َٟمحِقي سمَِرأؾِمَؽ  

 .إصمر سملمِّ  ـمريُ٘مف ًمٞمس :أي ُمسٚمٙم٤ًم5 وقَمؿٍ  ـمري٘م٤مً  قَمؿٍ  هق :وي٘م٤مل 

 [طـد]  ََب  َٟمٍَم  سم٤مب ُمـ اًمٓمَّريؼ، قمـ وقَمٜمَد  واٟمحرَف  ُم٤مَل، :ويَمُرمَ  ورَضَ

 .وقمدل شمب٤مقمد :وىمٞمؾ ضم٤مٟم٥م، إمم :أي قَمٜمٍَد5 إمم

 قَمٜمُقد وٟم٤مىم٦م .اًم٘مّمد قمـ ويٕمِدُل  اًمٓمَّريؼ قمـ جيقرُ  اًمذي اًمبٕمػمُ  :واًمَٕم٤مٟمِدُ 

هت٤م، ٟمِم٤مـمٝم٤م ُِمـ اًمٓمَّريَؼ  شَمٜمُٙم٥ُم  :(َصُبقر)يمـ  مجع قُمٜمَّدٌ  :(3)وىمٞمؾ .وقُمٜمَّد قُمٜمُد واجلٛمع وىمقَّ

ؾ قمغم جيٛمع ٓ وَمٕمقًٓ  ٕنَّ  قم٤مٟمد5  .وُمٕمَّ

 :(4)ىم٤مل .ومَٕمٜمَدَ  قمٜمف قُمِدَل  ُم٤م :اًمٓمَّريِؼ  وقم٤مٟمدةُ 

ـِ  سَمٕمـدَ  واًمُبٙمـ٤م وم٢مٟمََّؽ   قَمٛمـٍرو اسمـ

 

ــ٤مِري  ــَدةِ  ًمَٙم٤مًمسَّ ــِؼ  سمَٕم٤مٟمِ  (5)اًمٓمَّري

 أن ًمؽ يٜمبٖمل ٓ :أي والل5 سمٕمده ه٤مًمٍؽ  قمغم ومبٙم٤مؤك قمٔمٞماًم، ِزئ٧َم رُ  :ي٘مقل 

 .سمٕمده أطمد قمغم شمبٙمل

 :(6)ذؤي٥م أسمق ىم٤مل .قم٤مرَوف :اًمٓمَّريُؼ  وقَم٤مَٟمَدهُ 

                                                           

 )م( قمٛمل(.) واًمٚمس٤من ،1/792 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (1)

 سم٤مًمٚمٞمؾ اًمبٍم ؾمقء واًمٕمِم٤م: سمف. وًمٞمس أقمِمك أٟمف ٟمٗمسف ُمـ وأرى اًمٕمِم٤م أفمٝمر اًمرضمؾ: شمٕم٤مؿمك (7)

 سم٤مًمٚمٞمؾ. يبٍم ٓ أن وىمٞمؾ: واًمٜمٝم٤مر،

 )م( .7/14 اعمحٙمؿ اٟمٔمر ؾمٞمده. اسمـ قمـ (1)

، واًمٚمس٤من واًمت٤مج 7/14واعمحٙمؿ  ،7/711 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس ،2/124 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (9)

 )م( (.)قمٜمد

 .أؿمد والًمف يم٤من ًمٞمالً  ؾمػمه ويم٤من اًمٓمريؼ قم٤مٟمدة قمغم ؾم٤مر وإذا اًمٚمٞمؾ، ذم اًمس٤مئر اًمس٤مري: (1)

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس اًمبٞم٧م ذح أىمقل:

 )م( قمٜمد(.)اًمٚمس٤من ،7/111واًمّمح٤مح ،11 اهلذًمٞملم أؿمٕم٤مر وذح ،1/1 اهلذًمٞملم ديقان ذم اًمبٞم٧م (1)
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َـّ  ــ٤مومَتٜمَُّٝم ـَ  وَم ــ   ُِم
ِ
ــَقاء ــ٤مُؤهُ  اًمسَّ  وُم

 

ــٌر،  ــَدهُ  سَمْث ــٌؼ  وقَم٤مَٟم ــعُ  ـمري  (1)َُمْٝمَٞم

 .ؾمبٞمال :أي وقُمٜمَْددًا5 قُمٜمُْدداً  يمذا إمم وضمدُت  ُم٤م :(2)وي٘م٤مل 

 [طـصؾ] ـمري٘م٤مً  أراد وإذا ،  ذم وهق ،(3)اًمُٕمٜمُّْمَٚملمِ  ـمريَؼ  أراد :ىم٤مًمقا ومْمؾَّ

 :(4)اًمٗمرزدق ىمقل ُمٕمٜمك

ـــَؼ  أرادَ  ـــَٚملْمِ  ـمري ـــ٤مَهْت  اًمُٕمٜمُّم  ومَٞم

 

ـَقى َٟمـ٤مئل ذم اًمِٕمٞمُس  سمِفِ    (5)ُُمَتَِمـ٤مئؿِ  اًمّمُّ

                                                            

ـّ  ُمـ اومتٜمّٝمـ: (1)  ُمٕمروف ُم٤مء وسَمْثٌر: ُمقوع. وهق اًمسقاء، ُمـ أشمٜمف احلامر ـمرد أي: اًمٓمرد5 وهق اًمٗم

 .واؾمع وَُمْٝمَٞمع: ىمٚمٞمؾ. وىمٞمؾ: قمرق، سمذات

م (7)  )م( .112 ص شم٘مدَّ

. إذا ؾًمٚمرضم ُيرضب اًمٕمٜمّمٚملم، ـمريؼ أظمذوا اعمَثؾ: ذم (1)  واعمست٘مَم ،97 ًمألصٛمٕمل اٟمٔمرإُمث٤مل وؾَّ

 )م( (.719) 1/13 إُمث٤مل وجمٛمع (،121) 1/41

 ،17/92 واعمخّمص ،1/914 واعمحٙمؿ ،1/119 واًمتٝمذي٥م ،7/741 ديقاٟمف ذم إسمٞم٤مت (9)

 )م( قمّمؾ(.) واًمت٤مج قمٜمّمؾ(، قمّمؾ،) واًمٚمس٤من

 .اًمٕمٞمس سمف ومٞم٤مُمٜم٧م اًمٚمس٤من: ذم ورواه وهمػمه. ي٤مىمقت رواه هٙمذا (1)

 اًمّمقاب[. وهق سمف، ومٞم٤مهت اًمٕمٜمّمٚملم ـمريؼ أراد اًمٗمرزدق: ديقان ذم اًمبٞم٧م ]ورواي٦م

 ُمـ ىَمِدمَ  اًمٗمرزدق أنّ  إزهري وروى ُمقوع. : - ووٛمٝم٤م اًمّم٤مد سمٗمتح - اًمُٕمٜمّمٚملم وـمريؼ

 وم٘م٤مل اًمٓمريؼ، سمف ومْمؾَّ  سمٚمٕمٜمؼم ُمـ رضمؾ وهق قم٤مصؿ ودًمٞمُٚمف اًمٞمامُم٦م

 ٤موُمـ٤م ٟمحــ إْن ضمـ٤مَرْت ُصـُدوُر ريم٤مسمِٜمــ

 

ْت َدًٓمــــ٦ُم قمــــ٤مصؿِ   َل ُمـــ همـــقَّ  سمــ٠موَّ

 أراَد ـمريــــَؼ اًمُٕمٜمُّمـــٚملِم ومٞم٤مؾمــــَرْت  

 

ـقى اعمتِمـ٤مئؿِ    سمف اًمٕمـٞمُس ذم وادي اًمّمُّ

 ويمٞمــػ َيِْمــــؾُّ اًمٕمٜمــؼميُّ سمبٚمــــدةٍ  

 

 هبــ٤م ىُمٓمِٕمــــ٧ْم قمٜمــف ؾُمٞمـــقُر اًمتَّٛمــــ٤مئؿِ  

 سمْمؿّ  ي٘م٤مل وٓ ٤مل:ىم اًمّم٤مد، ومٗمتح اًمُٕمٜمُّمٚملم، ـمريؼ قمـ إصٛمٕمل ؾم٠مًم٧ُم  طم٤مشمؿ: أسمق ىم٤مل 

٦مُ  وشم٘مقًمف ىم٤مل: اًمّم٤مد،  ذم وؾَّ  إٟمس٤مٟم٤مً  ؿمٕمره ذم ذيمر اًمٗمرزدق أن وذًمؽ اًمٓمريؼ، إٟمس٤منٌ  أظمٓم٠م إذا اًمٕم٤مُمَّ

 وم٘م٤مل: اًمٓمريؼ، هذا

 أراد ـمريـــؼ اًمٕمٜمّمـــٚملم ومٞمـــ٤مهت 

 

= 
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 .(1)اًمبٍمة إمم اًمٞمامُم٦م ُمـ ـمريٌؼ  :اًمُٕمٜمُّمؾِ  وـمريُؼ 

 [طـػ] اقمتٜم٤موم٤مً  اقمتٜمََػ  وىمد .ىم٤مصد همػمُ  :أي ُُمْٕمَتٜمٌِػ5 ـمريٌؼ  :(2)وي٘م٤مل: 

ءَ  اقمتٜمَػ  ُِمـ وأصٚمف ي٘مّمد، ومل ضم٤مر  .قم٤ممل وٓ سمف طم٤مذق همػم أشم٤مه أو أظمذه إذا اًمٌمَّ

رع ظمٓمل سملم ُم٤م :واًمَٕمٜمََٗم٦مُ   .(3) اًمزَّ

 [طقج]  اًمقاو ومتح ُمع ويمنه٤م، اًمٕملم سمٗمتح - وقمَقضمف اًمٓمَّريِؼ  قَمَقُج 

 .واٟمٕمٓمػ ُم٤مل :اًمٓمَّريؼ واقمقجَّ  (.وَمِرَح )يمـ قَمِقَج  :ٕمؾواًمٗم .زيٖمف :- ومٞمٝمام

 [طقد]  ُ(4)اًمٜمِّْٙم٨م سمـ سمِمػم ىم٤مل .اًمٕم٤مديُّ  اًم٘مديؿُ  اًمٓمَّريُؼ  :اًمَٕمْقد: 

 َأَوْل  ٕىمـــقامٍ  قَمــْقدٍ  قمــغم قَمــْقدٌ 

كِ  يٛمقُت    سم٤مًمَٕمَٛمـْؾ  وحيٞمـ٤م سمـ٤مًمؽمَّ

                                                            

 ُمست٘مٞمؿ، ـمريؼ اًمُٕمٜمّمٚملم: وـمريؼ هذا. ًمف ي٘م٤مل أن يٜمبٖمل وؾَّ  َُمـ يمؾَّ  أنَّ  اًمٕم٤مُّم٦مُ  ومٔمٜم٧َّم  =

َـّ  اًمّمقاب قمغم وصٗمف ًمٗمرزدقوا  .اخلٓم٠م قمغم وصٗمف أٟمف اًمٜم٤ّمس ومٔم

 .اًمب٤مـمؾ أي اًمٕمٜمّمٚملم: ـمريؼ ؾمٚمؽ وي٘م٤مل:

  هٙمذا: اًمديقان ذم إول اًمبٞم٧م ]ورواي٦م

 ..........ُمــــ٤م ٟمحـــــ إن ضمــــ٤مرت.

 

ْت هدايـــ٦ُم قم٤مصـــؿِ   ل ُمــــ همـــرَّ  سمـــ٠موَّ

 أوًٓ.[ ذيمرٟم٤مه يمام اًمث٤مّن واًمبٞم٧م 

 .()م بقع.اعمٓم ذم ًمٞمس ُمٕم٘مقوملم سملم ُم٤م أىمقل:

 )م( .9/111 اًمبٚمدان ُمٕمجؿ (1)

 )م( )قمٜمػ(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/9 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (7)

 )م( اعمخٓمقط. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم اًمٕمٜمٗم٦م... ىمقًمف: ُمـ (1)

 ،7/714 اًمٕملم ذم ٟمسب٦م وسمال قمقد(، )أول، واًمت٤مج اًمٚمس٤من ذم اًمٜمٙم٨م سمـ ًمبِمػم ُمٜمسقب اًمرضمز (9)

 ،7/179 واعمحٙمؿ ،7/119 واًمّمح٤مح ،9/131 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس ،1/171 واًمتٝمذي٥م

 )م( .17/91 واعمخّمص
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ل سم٤مًمَٕمْقدِ  يريد ، اجلٛمَؾ  :إوَّ َـّ  ىمديٍؿ، ـمريٍؼ  قمغم :يأ اًمٓمَّريَؼ5 :وسم٤مًمث٤َّمّن اعمس

٤م .ؾُمٚمؽ إذا وحيٞم٤م شُمرك، إذا يٛمقت اًمٓمَّريؼ وهٙمذا ٤مقمر ىمقل وأُمَّ  :(1)اًمِمَّ

 ظَمَٚمـْؼ  قَمـْقدٍ  قمغم قَمْقدٍ  قمغم قَمْقدٌ 

ُل  وم٤مًمَٕمقدُ   ، رضمٌؾ  :ومٞمف إوَّ ٌـّ ، مجٌؾ  :واًمث٤َّمّن ُمس ٌـّ  .ىمديؿٌ  ـمريٌؼ  :واًمث٤َّمًمؼ ُمس

ٗمر ومٞمف أقم٤مد اًمذي ًمٚمٓمَّريؼ وي٘م٤مل  يّمػ (2)ُم٘مبؾ اسمـ ىمقل وُمٜمف ِٕمٞمد،ُمُ  :وأسمدأ اًمسَّ

٤مئرة اإلسمؾ  :اًمسَّ

ـَ  ـَ  سم٤مخلَْب٧ِم  ُيّْمبِْح ـَتْب  قمـغم اًمٜمِّٕمـ٤مَف  جَيْ

 

ــسِ  ُُمٕمٞمــدٍ  َهــ٤مدٍ  َأصــالِب   سمِ ــَتؿِ  َٓ  (3)اًمَ٘م

  [طقر] قمٞمٜمُف، اًمَٕمَٚمؿَ  ذًمؽ يم٠من ومٞمف قَمَٚمؿَ  ٓ :أي َأقْمقُر5 ـمريؼ :(4)وي٘م٤مل 

 .َُمَثٌؾ  وهق

الُل  ومٞمٝم٤م خُي٤مف قَمْقرةٍ  ذات :أي ُُمْٕمِقَرة5 ـمريؼ ذم وـمٚمع  وذم .وآٟم٘مٓم٤مع اًمْمَّ

 .ُُمٕمػمة ـمريؼ ذم ـمٚمع :شاًمت٤َّمج»

ارُ  وإقمقرُ  ٤من)يمـ واًمُٕمقَّ  َيُدلُّ  هق وٓ هداي٦َم، وٓ سم٤مًمٓمَّريؼ ًمف سَمٍَمَ  ٓ اًمذي (:ُرُمَّ

 .َيٜمَدلُّ  وٓ

                                                           

 )م( ـمٚمؼ(.، قمقد) واًمت٤مج اًمٚمس٤من ذم ٟمسب٦م سمال اًمرضمز (1)

 )م( قمقد(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،144 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (7)

 إرض: ُمـ واًمٜمٕمػ َٟمْٕمػ، مجع اًمٜمِّٕم٤مف: ي٘مٓمٕمـ. جيتبـ: واشمسع. إرض ُمـ اـمٛم٠من ُم٤م اخلب٧م: (1)

 وأراد اًمسٞمؾ. جمرى قمـ وارشمٗمع اجلبؾ همٚمظ قمـ اٟمحدر ُم٤م وىمٞمؾ: اقمؽماض. ذم رشمٗمعاعم اعمٙم٤من

 .اًمٖمب٤مر واًمَ٘مَتؿ: حل٥م. اًمذي وسم٤معمٕمٞمد: إًمٞمف، هيتدى اًمذي اًمٓمريؼ سم٤مهل٤مدي:

 )م( )قمقر(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/197 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (9)
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 لمعجمتا  ينغ ل ا  رف  ـحَ
 

 [ؼرر]  ُكُ  :اًمُٖمُرور ، ُمٜمٝم٤م ىَم٦مٍ ـُمرْ  يمؾُّ  اًمٓمَّريؼ، َذَ  اـِمقِ  :(1)ىمٞمؾ هذا وُِمـ هَمرٌّ

ه قمغم واًمثَّقَب  اًمٙمت٤مَب   .يَمِنه قمغم :أي وظِمٜمْـثِف5 هَمرِّ

 [ؼطرس]  َػ  إذا :شَمَٖمْٓمَرَس  .اًمٓمَّريؼ شمٕمسَّ

 [ؼػؾ]  ؿِّ  - اًمُٖمْٗمُؾ  .َأهْمٗم٤مل :واجلٛمع اًمٓمُّرق، ُِمـ ًمف قمالُم٦م ٓ ُم٤م :- سم٤مًمْمَّ

 [ؼقل]  نَ  :(2)ي٘م٤مل .اًمُبٕمدُ  :اًمَٖمْقُل  وومالةٌ  .اًمٓمَّريِؼ  هذا هَمْقَل  قمٚمٞمؽ اهللُ هقَّ

ُل  هُل٤م أهَٚمٝم٤م، شُمَْمٚمِّؾ ومٝمل اًمٓمُّرِق، سمٞمِّٜم٦مَ  ًمٞمس٧م :أي شمٖمقياًل5 شُمَٖمقِّ َّن٤م اؿمتب٤مهٝم٤م وشَمَٖمقُّ  .وشمٚمقُّ

َل  أـمراوُمٝم٤م، :وأهمقاهُل٤م إرِض، سُمٕمدُ  :واًمَٖمْقُل  ٤م هَمق5ًٓ ؾُمٛمِّ ٤مسمٚم٦َم5 شَمُٖمقُل  َّٕنَّ  اًمسَّ

 .ُدهؿوشُمبٕم وشُمس٘مُٓمٝمؿ هبؿ شم٘مذُف  :أي

 .سمٕمٞمد :هَمْقل ذو وـمريٌؼ 

 

 

 

                                                           

 )م( همرر(.) اًمٚمس٤من اٟمٔمر (1)

 )م( )همقل(. واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،1/31 واًمٗم٤مئؼ ،1/11 قمبٞمد ٕب احلدي٨م همري٥م اٟمٔمر (7)
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 ء افَ ل ا  رف  ـحَ
 

 [ؽلو]  ُسملم وُم٤م ٕقماله، خمرَج  ٓ ؾَمَٕم٦مٍ  إمم ُيٗميض اًمقادي ذم اعمْمٞمُؼ  :اًمَٗم٠ْمو 

ـٌ  ،(1)اجلبٚملم ُم٤مُل  سمف شمٓمٞمُػ  إرض ُمـ وسمٓم اًمرِّ
َل  وإٟمَّام ،(2)  اجلب٤مل ٟٓمٗمراِج  وم٠مواً  ؾُمٛمِّ

 .ٗمراجوآٟم آٟمٗمت٤مُح  :آٟمِٗمٞم٤مءَ  ٕنَّ  قمٜمف5

 [ؽجج]  ُُِّمـ أوؾمع وهق ضمبٍؾ، ذم أو اجلبٚملم، سملم اًمقاؾمعُ  اًمٓمَّريُؼ  :اًمَٗم٩م 

ْٕم٥ِم، ٦م ومِج٤مج ومجٕمف اًمِمِّ جَّ
احل٤مرصملُّ  اعمثٜمَّك سمـ ضَمٜمدل ىم٤مل .(3)وَأومِ

(4): 

ـَ  ـــئ ــــ جَيِ ـــ٦مٍ  ُِم ـــ٤مِه٩ِم  َأومِجَّ  َُمٜمَ

 .وَم٩مٌّ  ومٝمق سَمُٕمدَ  ـمريٍؼ  ويمؾُّ  

ص» وذم ٕم٥م ُِمـ أوؾمعُ  وهق ضمبٍؾ، ىُمبُؾِ  ذم ؾمعُ اًمقا اًمٓمَّريُؼ  :اًمَٗم٩مُّ  :(5)شاعمخّمَّ  .اًمِمِّ

 .اًمقاؾمع اًمقاوُح  اًمٓمَّريُؼ  :اًمَٗم٩مُّ  :(6)شاعمّمب٤مح»وذم

ٞم٧م اسمـ وىم٤مل ٙمِّ اًمسِّ
 .اًمٜمَّْجد ًمف وي٘م٤مل ٟمِِم٤مَزيـ، سملم ؾمٕم٦مٍ  يمؾُّ  اًمَٗم٩مُّ  :(7)

                                                           

 )م( .1/7911 اًمّمح٤مح اٟمٔمر اجلقهري. قمـ يمذا (1)

 )م( وم٠مو(.) واًمٚمس٤من ،12/914 اعمحٙمؿ اٟمٔمر إصٛمٕمل. قمـ يمذا (7)

٦م، ومِج٤مج ومجٕمف اًمٓمرق، ُمـ اٟمخٗمض ُم٤م هق صمٕمٚم٥م: ىم٤مل: (1)  اعمحٙمؿ اٟمٔمر ٟم٤مدرة. وإظمػمة وأومِجَّ

 )م( ومج٩م(.) ٤مجواًمت واًمٚمس٤من ،2/777

 )م( ومج٩م(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،2/777 اعمحٙمؿ ذم اًمرضمز (9)

 )م( .17/92 اعمخّمص (1)

 ()م .117ا/7 اعمٜمػم اعمّمب٤مح  (1)

 )م( .199 إًمٗم٤مظ يمت٤مب (2)
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٦مَ  ومِج٤مِج  ويمؾُّ » :احل٩مِّ  طمدي٨م وذم ، مَجْعُ  ،(1)شَُمٜمَْحرٌ  ُمٙمَّ  .اًمقاؾمع اًمٓمَّريؼ وهق وَم٩م 

ؿِّ  واًمُٗمج٤مج .اًمِٗمج٤مج ؾمٚمَؽ  إذا :ومالنٌ  واومت٩مَّ  يم٤مًمٗم٩مِّ  سم٤مًمْمَّ
(2). 

 [ؽجر]  ُواوح :أي وَمْجٌر5 ـمريٌؼ  :(3)وي٘م٤مل .اًمِٗمج٤مج ُمثؾ اًمٓمُّرُق، :اًمِٗمَج٤مر. 

ُمؾِ  وُُمٜمَْٗمَجرُ  ٤مىمطُ  اعم٤مئُؾ  :واًمَٗم٤مضِمُر  .جم٤مز وهق ومٞمف، يٙمقن ـمريٌؼ  :اًمرَّ  .اًمٓمَّريؼ قمـ واًمسَّ

 [ؽحؼ] (4)ىم٤مل .واؾمع :أي ُُمٜمَْٗمِحؼ5 وـمريؼ: 

 ُُمَٕمبَّــدِ  ٓطِمـ٥ٍم  ومـقَق  واًمِٕمٞمُس 

دِ  ُُمٜمَْٗمِحٍؼ  كـاحلََّم  هُمؼمِ   قَمَجـرَّ
(5) 

  [ؽرج] اٟمٙمِمٗمقا أي ـمري٘مف5 قمـ اًمٜم٤َّمُس  أومرَج  :(6)وي٘م٤مل. 

 .اشمَّسٕم٧م :اًمٓمَّريُؼ  واٟمٗمرضم٧ِم 

 .سمٓمٜمف :اًمٓمَّريِؼ  ووَمْرُج 

 [ؽرز]  ُاء سمت٘مديؿ - واًمِٗمْرَزةُ  اًمِٗمْرز اي قمغم اًمرَّ  .إيمٛم٦م ذم اًمٓمَّريُؼ  :- اًمزَّ

٤م ًمٞمِّٜم٦مٍ  (7)َديم٤مدكَ  َرُمَٚم٦مٍ  ذم شم٠مظُمذُ  ـمريٌؼ  :واًمٗم٤مِرزةُ   ُُمٜم٘م٤مدٌ  إرض ُِمـ َصْدعٌ  يم٠مَّنَّ

                                                           

(، واًمٓمؼماّن ذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم 7179) اهلالل اًم٘مقم أظمٓم٠م إذا سم٤مب: اًمّمٞم٤مم، ذم داود أسمق أظمرضمف (1)

 (،3911و) (،1112) اهلالل خيٓمئقن اًم٘مقم سم٤مب: اًمٙمؼمى، اًمسٜمـ ذم واًمبٞمٝم٘مل (،1131)

 )م( .1/917 واًمٜمٝم٤مي٦م (،12112و)

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس، يم٤مًمٗم٩م سم٤مًمْمؿ واًمٗمج٤مج ىمقًمف: (7)

 )م( ومجر(.) واًمت٤مج اًمٚمس٤من اٟمٔمر اًمٗم٤مرد، قمـ (1)

 )م( ومٝمؼ(. ومحؼ،) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،9/22 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمرضمز (9)

د5 رضمؾ ي٘م٤مل: (1)  ذم ورواه ومحؼ(،) ذم اًمٚمس٤من ذم رواه هٙمذا ضمريء. أو ؿمديد همٚمٞمظ أي: قَمَجرَّ

د. ُُمٜمَْٗمِٝمٌؼ  )ومٝمؼ(:  .اًمٓمقيؾ واًمٕمٛمرد: اًمقاؾمع. واعمٜمٗمٝمؼ: قَمَٛمرَّ

 )م( ومرج(.) واًمٚمس٤من ،1/119 اًمّمح٤مح اٟمٔمر (1)

 )م( )ديمؽ(. اًمت٤مج وديم٤مديؽ. دكديم٤م مجٕمف: يمثػمًا، يرشمٗمع ومل إرض ذم اًمرُمؾ ُمـ شمٚمبَّد ُم٤م اًمديمداك: (2)
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 .(1)ظِمٚمَ٘م٦مً  ـمقيٌؾ 

ٌـّ  ُمقوعٌ  أو ضمبٚملم، سملم اًمَٗمْرُج  :واًمَٗمْرزُ   :(2)ٟم٤مىمتف يّمػ رؤسم٦م ىم٤مل .رسمقشملم سملم ُُمٓمٛمئ

 ووَمـْرزِ  طَمـَدٍب  ُِمـ ضَم٤موَزْت  يمؿ

  [ؽرش] جم٤مز وهق ؾمٚمٙمقه، إذا :اًمٓمَّريَؼ  اًم٘مقمُ  اومؽمَش  :(3)وي٘م٤مل. 

 [ؽرض]  قمٜمف اهلل ريض - (4)ُمٕمديٙمرب سمـ قمٛمرو ىم٤مل .اًمٓمُّرُق  :اًمِٗمَراُض -: 

ــَدْدُت  ــٝم٤م ؾَم ــؿ ومِراَو ــل هل  سمبتِّ

 

ـــُٝمؿ  ـــف وسَمٕمُْم ى سمُِ٘مٜمَّتِ ـــذَّ  (5)ُيٖم

  [ؽرع]  ُوُمٜم٘مٓمٕمف أقماله :ووم٤مرقمتف ووَمْرقم٤مؤه ووَمَرقَمُتف اًمٓمَّريِؼ  وَمْرقَم٦م. 

 .طمقاؿمٞمف وم٤مرقمتف :(7)وىمٞمؾ .وارشمٗمع ُمٜمف فمٝمر ُم٤م :(6)ٞمؾوىم

                                                           

 واًمٚمس٤من ،17/91 واعمخّمص ،4/11 واعمحٙمؿ ،11/147 واًمتٝمذي٥م ،2/111 اًمٕملم اٟمٔمر (1)

 )م(. 192ص ومزر ذم وؾمت٠ميت واهل٤مء، سم٤مًمْمؿّ  ىمٞمؾ: )ومرز(. واًمت٤مج واًم٘م٤مُمقس

، واًمٚمس٤من واًمت٤مج 1/142واًمّمح٤مح  ،11/142 ،11/934 واًمتٝمذي٥م ،11 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (7)

 )م( طمدس(. ز،ومر)

 )م( ومرش(.) واًمٚمس٤من ،11/193 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

  وروايتف: ،41ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (9)

ــــل ــــؿ سمبٞمت ــــٝم٤م هل  ؾمــــددُت ومِراَو

 

ى   وسمٕمْمــــــٝمؿ سمُ٘مبَّتــــــف ُيٕمــــــدَّ

 )م( )ومرض(. واًمت٤مج 

: أصؾ (1)  :واًمب٧مُّ  اضمتٞم٤مزهؿ. ُمـ ومٛمٜمٕمٝمؿ اًمٓمريؼ ذم ىمٕمد أٟمف واعمراد اًمثٚمؿ. وردم اخلٚمؾ إهمالق اًمسدِّ

 اجلبؾ أو اًمّمٖمػم اجلبؾ واًمُ٘مٜم٦َّم: أظمرض. ُمرسمع ُمٝمٚمٝمؾ همٚمٞمظ يمس٤مء وىمٞمؾ: وٟمحقه، ظمز   ُمـ اًمٓمٞمٚمس٤من

َّٓ  اًم٘مٜم٦م شمٙمقن وٓ أقماله، رء: يمؾِّ  وىمٜم٦َّم إرض، قمغم اعمٜمبسط اعمستقي اًمسٝمؾ ي: ؾمقداء. إ  يٖمذِّ

 .اًمْمٞمقف ًمٞم٘مري اًمٓمرق سملم ٟمزل أٟمف يريد واًمنماب. اًمٓمٕم٤مم ُمـ سمف ُيٖمتذى ُم٤م وهق اًمٖمذاء، يٕمٓمل

 )م( ومرع(.) واًمت٤مج ،واًمٚمس٤من7/177 واعمحٙمؿ ،9/947 اًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس اٟمٔمر (1)

 )م( .7/172 اًمٕملم اٟمٔمر (2)
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 .وُمٜم٘مٓمٕمف أقماله :ووم٤مرقمتف فمٝمره، :اًمٓمَّريِؼ  ىم٤مرقم٦مُ  :(1)شإًمٗم٤مظ هتذي٥م» وذم

 [ؽرغ] ُمٕم٤مً  ووَمِريغ وَمِريع ـمريؼ :وشم٘مقل. 

 وـمريٌؼ  .ـمريؼ يم٠مٟمَّف إرض ُِمـ ُمستًقى :- اعمٕمجٛم٦م سم٤مًمٖملم - (َأُِمػم)يمـ اًمَٗمِريغُ 

ـرَ  ىمد اًمذي هق :(2)ىمٞمؾو واؾمٌع، :وَمِريغٌ   يّمػ يمبػم أسمق ىم٤مل .ُوـمئ ُم٤م ًمٙمثرةِ  ومٞمف ُأصمِّ

 :(3)رضسم٦م رضسمف رضمالً 

ــفُ  ــؾَّ  وَم٠َمضَمزشُم ــ٥ُم  سم٠موَم ــُرهُ  حُيَس  َأصم

 

 (4)خَمْـَرِف  وَمِريـغٍ  سمِِذي َأسَم٤منَ  ََّنْج٤مً  

  [ؽرق]  بف وؾمٓمُف :وَُمْٗمَرىُمف اًمٓمَّريِؼ  َُمْٗمِرُق  .آظمرَ  ـمريٌؼ  ُمٜمف يتِمٕم٥َُّم  اًمذي وُُمتِمٕمَّ

ف :اٟمٗمراىم٤مً  واٟمٗمرَق  ومروىم٤ًم، اًمٓمَّريُؼ  ًمف َق ووَمرَ   جي٥م ُم٤م وم٤مؾمتب٤من ـمري٘م٤من، ًمف ادمَّ

ف أو ُمٜمٝمام، ؾمٚمقيمف  5(5)شرأٌي  زم وَمَرَق » :قمب٤َّمس اسمـ طمدي٨م وُمٜمف .وضمٝمف ومٕمرف ًمف ادمَّ

                                                           

 )م( .112ص ()ىمرع ذم ذيمره٤م وؾمٞم٠ميت وُمٜم٘مٓمٕمف، أقماله ىم٤مرقمتف: وومٞمف: .197 إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (1)

 )م( ومرغ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/121 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (7)

 اهلذًمٞملم أؿمٕم٤مر وذح ،122 /7 اهلذًمٞملم ديقان ذم واًمبٞم٧م احلَُٚمٞمس، سمـ قم٤مُمر اهلذزم يمبػم قأسم هق (1)

.: اًمرواي٤مت ومجٞمع ومرغ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/121 واعمحٙمؿ ،1231  )م( أومؾَّ

، وًمٕمٚمف واًمت٤مج، اًمٚمس٤من ذم رواه هٙمذا سم٠مىمّؾ: وىمٓمٕمف. وأُمْم٤مه أٟمٗمذه أضم٤مزه: (9)  سملمِّ  أومّؾ  ؾمٞمػ ي٘م٤مل: أومؾَّ

 ؾمٞمٗم٤مً  سم٠مىمؾ: أراد ًمٕمٚمف أو طمدوده. ذم يمسقر وهل ،شوطمروف طمرف»يمـ ومؾَّ  مجع ومٚمقل، وذو ًمٗمٚمؾ،ا

 اهلٛمزة سمٗمتح - اًمسٞمػ وأصمر اًمسٞمػ. ىم٤مئؿ ومٞمٝم٤م يدظمؾ اًمتل وهل ىمبٞمٕمتف، اًمسٞمػ وىمٚم٦م ىمٚم٦م، ذا

 سم٤من سمٛمٕمٜمك أسم٤من: واوح٤ًم. ُمست٘مٞمامً  ـمري٘م٤مً  َّنج٤ًم: وروٟم٘مف. ومرٟمده : - اًمث٤مء ؾمٙمقن ُمع ويمنه٤م

 ذم ضم٤مء ُمٕم٘مقوملم سملم ُم٤م أىمقل: اًمٓمريؼ[. هذا سمقوقح اًمٗمرٟمد سمٞم٤مض ]ؿمبَّف واوح. خمرف: ْمح.واشم

 اًمبٞم٧م. قم٘م٥مذم اعمتـ  اعمٓمبقع

 سم٤مب: احل٩م، ذم ُمسٚمؿ أظمرضمف وىمد وقمامرهت٤م، وهدُمٝم٤م اًمٙمٕمب٦م سمٜم٤مء قمـ يتحدث ـمقيؾ، احلدي٨م (1)

 )م( وُمِرَق. ويروى: .1/992 واًمٜمٝم٤مي٦م (،1111) وسمٜم٤مئٝم٤م اًمٙمٕمب٦م ٟم٘مض
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ىَم٧م صمؿَّ » :ُمسٕمقد اسمـ طمدي٨م وذم .وفمٝمر سمدا :أي  يمؾٌّ  ذه٥م :أي 5(1)شاًمٓمُُّرق سمٙمؿ شَمَٗمرَّ

ٜم٦َّم وشمريمتؿ ىمقلٍ  إمم وُم٤مَل  ُمذه٥ٍم  إمم ُمٜمٙمؿ  .اًمسُّ

ٌ  :أومرُق  وـمريٌؼ   .سملمِّ

 [ؽزر]  ُؿِّ  - اًمُٗمْزَرة اي سمت٘مديؿ يمالمه٤م واًمٗم٤مزُر، - سم٤مًمْمَّ اء قمغم اًمزَّ  :اًمرَّ

ُ  اًمٓمَّريُؼ  اضمز ىم٤مل .اًمقاؾمع اًمبلمِّ اًمرَّ
(2): 

ــُدقُّ  ــَزاءَ  شَم ــِؼ  َُمٕم ــ٤مِزرِ  اًمٓمَّري  اًمَٗم

ي٤مسِ  دقَّ   ــدِّ ـــَرمَ  اًم ــ٤مِدرِ  قَم  (3)إٟم

٤م ومتٗمِزُره٤م واًمُ٘مقَر، اًمٜمَِّج٤مَف  شَمٕمٚمق اًمٓمَّريُؼ  :اًمَٗم٤مزرُ  :(4)ؿمٛمٞمؾ اسمـ وىم٤مل   ذم خُتدُّ  يم٠مَّنَّ

رَ  ـمريٌؼ  وهق وم٤مزٍر، ـمريَؼ  وأظَمذَٟم٤م اًمَٗم٤مزَر، أظمذٟم٤م :وشم٘مقل ظمدودًا، رؤوؾمٝم٤م  ذم أصمَّ

 .ووَمَ٘مِره٤م اجلب٤مل رؤوس

٤م ًمٞمِّٜم٦مٍ  َديم٤مدكَ  َرُمَٚم٦مٍ  ذم شم٠مظُمذُ  اًمٓمَّريُؼ  :واًمَٗم٤مِزرةُ   .ظِمٚمَ٘م٦مً  ـمقيٌؾ  ُُمٜم٘م٤مدٌ  عٌ َصد يم٠مَّنَّ

                                                           

 أمحد اإلُم٤مم أظمرضمف ومٕمٚمف. اًمّمح٤مسم٦م قمٚمٞمف وم٠مٟمٙمرت أرسمٕم٤ًم، سمٛمٜمًك قمٗم٤من سمـ قمثامن صغّم  قمٜمدُم٤م إصمر هذا (1)

 اعمٜم٤مؾمؽ، ذم داود وأسمق (،1129) سمٛمٜمك اًمّمالة سم٤مب: احل٩م، ذم واًمبخ٤مري (،71191) ُمسٜمده ذم

 اًمسٗمر ذم اًم٘مٍم شمرك ُمـ سم٤مب: اًمّمالة، ذم اًمٙمؼمى واًمسٜمـ (1412) سمٛمٜمك اًمّمالة سم٤مب:

 )م( .1/914 واًمٜمٝم٤مي٦م (،1191)

 قمرم(. ٟمدر، ومزر،) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/1439 ،371 ،7/231 اًمّمح٤مح ذم ٟمسب٦م سمال اًمرضمز (7)

 اًمٕم٤مدر.)م( اًمٓمريؼ ويروى:

 دىمَّف اًمٓمٕم٤مم: وداس وـمئف، إذا داؾمف ُمـ واًمدي٤مس: اًمّمٖم٤مر. احلَم واعمٕمزاء: وشمرض. شمٙمّن  شمدّق: (1)

 احلٜمٓم٦م ُمـ اًمٙمدس : - ومٞمٝمام سمٗمتحتلم - قَمَرُم٦م مجع واًمَٕمَرم: س.اًمدار واًمدي٤مس: ُمٜمف. احل٥م ًمٞمخرج

 ؿم٤مُمٞم٦م. ًمٖم٦م اًمبٞمدر، وهق أٟمدر، مجع وإٟم٤مدر: اًمبٞمدر. ذم

 )م( ومزر(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،11/141 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (9)
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ص» وذم  ىم٤مل .هبقط وٓ ومٞمف صٕمقدَ  ٓ طَمْزنٍ  ذم وم٤مزرٌ  وـمريٌؼ  :(1)شاعمخّمَّ

 .اًمقاؾمٕم٦م :اًمٗم٤مزرة :(2)ىمداُم٦م

 [ؽقز] زَ  :(3)وي٘م٤مل ٤مهم٤مّن زاد وفمٝمر، سمدا :أي اًمٓمَّريُؼ5 وَمقَّ  .اٟم٘مٓمع أو :اًمّمَّ

 [ؽقه]  َُه٦م ة)يمـ اًمٓمَّريِؼ  وُمقَّ َ  .(4)ومٛمف :- واًمتَّخٗمٞمػ ؿِّ سم٤مًمْمَّ  - ووُمْقَهتُف (ىُمؼمَّ

َهتف اًِمزمْ  :ي٘م٤مل ه٦مُ  ويمذًمؽ .وومٛمف وُمقَّ ٦م وُمقَّ ٙمَّ ه٤مت :واجلٛمع واًمقادي، اًمسِّ  :(5)ىم٤مل .ووَمَقائف وُمقَّ

هـــ٦مِ  قمـــغم ِصــٞمدَ   اًمٓمَّريـــِؼ  وُمقَّ

  [ؿرش] إًمٞمف أضمد مل :أي وم٤ميَمِرٍش5 إُمرِ  ذًمؽ إمم وضمدُت  ُم٤م :(6)وي٘م٤مل 

 ىمدر :يٕمٜمل ٕشمٞمُتف5 يَمِرشٍ  ذم وأدٟمك يَمِرٍش، وسم٤مَب  ،(7)وم٤ميَمِرشٍ  إًمٞمف وضمدُت  وًمق .ؾمبٞمالً 

بٞمؾ ُمـ ذًمؽ  .ؾمبٞمؾٍ  وم٤م إًمٞمف وضمدُت  ًمق :ىمقهلؿ ذًمؽ وُمثؾ .اًمسَّ

ح٤مح» وذم ضمؾِ  وىمقُل  :(8)شاًمّمِّ  يَمرٍش، وم٤م ذًمؽ إمم وضمدُت  إن :أُمراً  يمٚمَّٗمَتف إذا اًمرَّ

َؾ  رضمالً  أنَّ  أصُٚمف أَس، أدظمؾِ  :ًمف وم٘مٞمؾ ًمٞمٓمُبَخٝم٤م، يمِرؿمٝم٤م ذم وم٠مدظمَٚمٝم٤م ؿم٤مةً  ومّمَّ  اًمرَّ

 .ؾمبٞمالً  ذًمؽ إمم وضمدُت  إن :يٕمٜمل وم٤ميَمِرٍش5 ذًمؽ إمم وضمدُت  إن :وم٘م٤مل

                                                           

 )م( .17/91 اعمخّمص (1)

 )م( .11ص إًمٗم٤مظ ضمقاهر اٟمٔمر (7)

 )م( ومقز(.) اًمت٤مج اٟمٔمر (1)

 واًمٚمس٤من ،1/911 اًمتٝمذي٥م أيْم٤مً  اٟمٔمر سم٤مًمتخٗمٞمػ. وُمَقَه٦م شم٘مؾ ٓ :1/122 اعمٜمٓمؼ إصالح ذم ضم٤مء (9)

 ومقه(.)م() واًمت٤مج

 )م( ومقه(.) واًمت٤مج اًمٚمس٤من ذم ٟمسب٦م سمال اًمرضمز (1)

 )م( .(يمرش) واًمت٤مج واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،1/917 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 7/123 إُمث٤مل وجمٛمع (،112) 1/111 إُمث٤مل ومجٝمرة (،1211) 7/122 اعمست٘مَم اٟمٔمر (2)

 )م( (.1791)

 )م( ُمٜمف. 1/1212 اٟمٔمر (3)
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٤مج طمدي٨م وذم سَم٧ِم  يَمرشٍ  وم٤م دُِمَؽ  إمم وضمدُت  ًمق:»احلجَّ  5(1)شُمٜمَؽ  اًمبٓمح٤مءُ  ًمنَمِ

 .ؾمبٞمالً  دُمَؽ  إمم وضمدُت  ًمق أي

 

 

 

 

 

 


                                                           

 )م( .1/932 واًمٗم٤مئؼ ،7/121 اجلقزي وٓسمـ ،223 - 1/222ىمتٞمب٦م ٓسمـ احلدي٨م همري٥م اٟمٔمر (1)
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 ف الـقَ ا  رف  ـحَ
 

 [ؾبؾ]  ٦مُ  :- سمٗمتحتلم - اًمَ٘مَبُؾ  ُم٤م :اًمٓمَّريِؼ  وىُمَب٤مًم٦مُ  .اوح٦مُ اًمق اعمحجَّ

ف :أي اًمٓمَّريَؼ5 وم٠مىْمبِْٚمفُ  اذه٥ْم  :(1)وي٘م٤مل .ُمٜمف اؾمت٘مبَٚمؽ  وَأىْمَبَؾ  .ىِمَب٤مًمف واضمٕمٚمف قمٚمٞمف ُدًمَّ

٤مه أؾمٚمٙمٝم٤م :اًمٓمَّريَؼ  اإلسمَؾ   .إيَّ

 [ؾحؿ]  ُ٤مًمؽ قمغم ُمٜمٝم٤م َصُٕم٥َم  ُم٤م وهل َُمّم٤مقِمُبف، :اًمٓمَّريِؼ  ىُمَحؿ  :اًمسَّ

 .(2)شإًمٗم٤مظ ضمقاهر» ذم يمذا صٕم٥ٌم، :ىَمْحؿٌ  وـمريٌؼ  .ىُمْحَٛم٦م :اًمقاطمدة

 [ؾدد]  ُّ5 ُمقوع ًمٙمقٟمف اًمٓمَّريُؼ، (:َُمَردٌّ )يمـ اعمََّ٘مد شْمف .اًم٘مٓمع أي اًمَ٘مدِّ  وىَمدَّ

5 ُمست٘مٞمٛم٦مُ  وُمٗم٤مزةٌ  .ىمٓمٕمٝم٤م :اعمٗم٤مزةَ  وىَمدَّ  .ىَمَٓمَٕمتف :اًمٓمَّريُؼ   .اًمٓمَّريؼ :أي اعمََ٘مدِّ

 [ؾرب]  َُُمـ » :احلدي٨م وذم .ػميمب ـمريٍؼ  إمم َيٜمُٗمذُ  صٖمػمٌ  ـمريٌؼ  :اعمَْ٘مَرسَم٦م  َ  هَمػمَّ

 .اعمختٍم اًمٓمَّريُؼ  :واعمَْ٘مَرسم٦مُ  اعمَْ٘مَرُب  :وىمٞمؾ ،(3)شاهلل ًمٕمٜم٦مُ  ومٕمٚمٞمف واعمَْٓمَرسم٦مَ  اعمَْ٘مَرسم٦مَ 

 [ؾرح] رَ  ىمد :َُم٘مروٌح  ـمريٌؼ  :(4)وي٘م٤مل  .ُمقـمقءاً  سمٞمِّٜم٤مً  ُمٚمحقسم٤مً  ومّم٤مر ومٞمف ُأصمِّ

 [ؾرع]  ُ(5)فمٝمره وىمٞمؾ .وؾمٓمف :وىمٞمؾ .أقماله :اًمٓمَّريِؼ  ىم٤مرقم٦م. 

                                                           

 )م( )ىمبؾ(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/974 واعمحٙمؿ ،4/122 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 )م( ُمٜمف. 11 ص إًمٗم٤مظ ضمقاهر (7)

 )م( .9/19 ،1/112 واًمٜمٝم٤مي٦م ،7/37 اًمٗم٤مئؼ اٟمٔمر (1)

 )م( )ىمرح(. واًمت٤مج واًم٘م٤مُمقس واًمٚمس٤من ،9/99 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (9)

 واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،17/91 واعمخّمص ،1/1711واًمّمح٤مح ،1/717 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 )م( 191 ص ذم ؾمبؼ ُم٤م واٟمٔمر ىمرع(.) واًمت٤مج
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ـِ  َّنك» :احلدي٨م وذم الةِ  قَم  :وىمٞمؾ وؾمٓمف، وهل ،(1)شاًمٓمَّريِؼ  ىم٤مرقم٦مِ  قمغم اًمّمَّ

 .ووضمٝمف ٟمٗمسف اًمٓمَّريؼ هٜم٤م اعمراد :وىمٞمؾ أقماله،

 [ؾرق]  ـُ  :اًمِ٘مْرُق ٙمؾ شاًمٕمرب ًمس٤من » ذم ُوبِطَ  .اًمٓمَّريِؼ  ؾَمٜمَ  سم٤مًمِمَّ

قمب٤َّمد اسمـ قمـ سم٤مًمٙمن شاًمت٤َّمج» ذم ووبٓمف سمٗمتح٤مت،
(2). 

 [ؾرن] ضمُؾ  َأىْمَرنَ  :(3)وي٘م٤مل  ُِمـ ُم٠مظمقذ قمٜمٝم٤م، قمدل :أي اًمٓمَّريؼ5 قمـ اًمرَّ

ء قمـ َأىْمَرنَ   .ؾمٚمقيمِٝم٤م قمـ ًمَِْمٕمِٗمف أراه :(4)ؾمٞمده اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ َوُٕمَػ، :اًمٌمَّ

 [ؾرو]  ُيمؾُّ  (:هَمٜمِّل )يمـ واًمَ٘مِريُّ  اًمَ٘مْرو  
ٍ
 :(5)ي٘م٤مل .واطمد ـمريٍؼ  قمغم رء

 واطمدًا5 ىَمرواً  وشمريمتٝمؿ .واطمدةٍ  ـمري٘م٦مٍ  قمغم :أي واطمد5 ىَمِري   أو واطمدٍ  ىَمْروٍ  قمغم ُم٤مزال

 .واطمدة ـمري٘م٦مٍ  قمغم :أي

ح٤مح» وذم  .واطمدة ـمري٘م٦مٍ  قمغم :أي واطمٍد5 ىمروٍ  قمغم اًم٘مقمَ  رأي٧ُم  :(6)شاًمّمِّ

 اًمٓمَّريؼ5 ىَمِريِّ  قمـ شمٜمحَّ  :وي٘م٤مل .إومم ـمري٘متف إمم قم٤مد :أي ىَمْرَواه5 إمم ورضمع

 .ؾمٜمٜمف :أي

                                                           

 ذم ُم٤مضمف واسمـ (،191) وومٞمف إًمٞمف ُيّمغم ُم٤م يمراهٞم٦م ذم ضم٤مء ُم٤م سم٤مب: اًمّمالة، ذم اًمؽمُمذي أظمرضمف (1)

 سم٤مب: واجلامقم٤مت، اعمس٤مضمد وذم (،112) اًمٓمريؼ ىم٤مرقم٦م قمغم اخلالء قمـ اًمٜمٝمل سم٤مب: وؾمٜمٜمٝم٤م، اًمّمالة

 .9/91 واًمٜمٝم٤مي٦م (،11172) اًمٙمبػم اعمٕمجؿ ذم واًمٓمؼماّن (،291) اًمّمالة ومٞمٝم٤م شمٙمره اًمتل اعمقاوع

 وذم اًمٓمريؼ، وىم٤مرقم٦م واعم٘مؼمة، واعمجزرة، اعمزسمٚم٦م، ذم قاـمـ:ُم ؾمبٕم٦م ذم ُيّمغّم  أن َّنك» ومت٤مُمف:

 .)م(شاهلل سمٞم٧م فمٝمر وومقق اإلسمؾ، ُمٕم٤مـمـ وذم احلامم،

 )م( اًمٓمريؼ. ؾمٜمـ سمٛمٕمٜمك اًمٚمس٤من ذم قمٚمٞمف أىمػ ومل اًمت٤مج، ذم هق (7)

 )م( ىمرن(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/112 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (1)

 )م( .1/112 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (9)

 )م( ىمرو(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/919 واعمحٙمؿ ،1/23 اًمٚمٖم٦م ٞمسُم٘م٤مي اٟمٔمر (1)

 )م( .1/7912 اًمّمح٤مح (1)
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 [ؾصد]  ُوذم .ىَم٤مصد ومٝمق ىَمّْمداً  َيْ٘مِّمدُ  ىَمَّمدَ  .اًمٓمَّريِؼ  اؾمت٘م٤مُم٦مُ  :اًمَ٘مّْمد 

قم٤مء اعمست٘مٞمؿ اًمٓمَّريؼ شمبٞملم :أي [4 :اًمٜمحؾ] ژڦ ڦ ڤ ڤ ژ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن  واًمدُّ

 .(1)سم٤مًمؼماهلم إًمٞمف

 :أي 5(2)شىم٤مصداً  َهْدي٤مً  قمٚمٞمٙمؿ» :احلدي٨م وذم .ُمست٘مٞمؿ ؾمٝمٌؾ  :ىم٤مصدٌ  وـمريٌؼ 

 .ُمٕمتدًٓ  ـمري٘م٤مً 

 [ؾرص]  ُة، :٤مواطمدهت ٟمقاطمٞمٝم٤م، :اًمٓمُّرِق  ُم٘م٤مصػم  .ىمٞم٤مس همػم قمغم َُمْ٘مٍَمَ

 [ؾصص]  ُّىمص  
ِ
ء   سمٕمد ؿمٞمئ٤مً  أصمره شمتبُّعُ  :اًمٌمَّ

ٍ
ف أصمره وىمصَّ  .رء ٤م َيُ٘مّمُّ  ىَمّمًّ

 اًم٘مرآن وذم .يم٤من وىم٧ٍم  أيِّ  ذم إصمر شمتبُّع :اًمَ٘مصُّ  :وىمٞمؾ .سم٤مًمٚمَّٞمؾ شمتبَّٕمف :وىَمّمّم٤مً 

 هؾمٚمَٙم٤م اًمذي اًمٓمَّريِؼ  ُِمـ رضمَٕم٤م :أي [19 :اًمٙمٝمػ] ژ چ چ چ چ ژ :اًمٙمريؿ

٤من يتتبَّٕم٤مٟمف :أي إصمَر5 ي٘مّمَّ
(3). 

 [ؾعع]  ُيسٚمُؽ  ٓ :وُُمَتَ٘مْٕمِ٘معٌ  ىَمْٕمَ٘م٤معٌ  وـمريٌؼ  َّٓ ٦م، إ  سَمُٕمدَ  إذا وذًمؽ سمٛمِم٘مَّ

٤مئرُ  واطمت٤مج ، إمم ومٞمف اًمسَّ َل  اجِلدِّ يم٤مَب  ُيَ٘مْٕمِ٘معُ  ٕٟمَّف ىمٕم٘م٤مقم٤ًم5 وؾُمٛمِّ  اسمـ ىم٤مل .(4)وُيتبٕمٝم٤م اًمرِّ

 :(5)ٟم٤مىم٦م يّمػ ُم٘مبؾ

                                                           

 )م( .1/147ًمٚمزضم٤مج وإقمراسمف اًم٘مرآن ُمٕم٤مّن اٟمٔمر (1)

 اًمسٜمـ ذم واًمبٞمٝم٘مل ،(71211و) ،(77411و) (،14231) ُمسٜمده ذم أمحد اإلُم٤مم أظمرضمف (7)

 ذم وهق (،1122) اإليامن ؿمٕم٥م وذم (،9412) اعمداوُم٦م ذم واجلد اًمٕمب٤مدة ذم اًم٘مّمد سم٤مب: اًمٙمؼمى،

 )م( .9/13 واًمٜمٝم٤مي٦م ،1/129 واًمٗم٤مئؼ ،1/131 قمبٞمد ٕب احلدي٨م همري٥م

 )م( .1/122 ًمٚمزضم٤مج وإقمراسمف اًم٘مرآن ُمٕم٤مّن اٟمٔمر (1)

 )م( يتٕمبٝم٤م. اعمٓمبقع: ذم (9)

 )م( ىمٕمع(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/41 واًمتٝمذي٥م ،179 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)
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ــٌؾ  ــ٤م قَمِٛم ــعٍ  غمقمــ ىَمَقاِئُٛمَٝم  ُُمَتَ٘مْٕمِ٘م

 

ـ ظَم٤مرٍج  اعمَراىِم٥ِم  قَمت٥َِم    (1)رِ ـُُمَتٜمَِمِّ

  [ؾػؾ]  ْٕم٥ُم  (:َأُِمػم)يمـ اًمَ٘مِٗمٞمُؾ ٞمُِّؼ  اًمِمِّ ـُ  ٓ ُُم٘مٗمٌؾ  درٌب  يم٠مٟمَّف اًمْمَّ  ومٞمف ُيٛمٙمِ

 .اًمَٕمْدو

 [ؾقد]  َيمذا ُمقوع إمم اًمٓمَّريُؼ  زمَ  واٟم٘م٤مد .واؾمت٘م٤مم ؾَمُٝمَؾ  :اًمٓمَّريُؼ  اٟم٘م٤مد 

٦م ذو ىم٤مل .ب٤منواؾمت َصْقسُمف َوَوَح  :اٟم٘مٞم٤مداً  ُمَّ  :(2)ورده ُم٤مء ذم اًمرُّ

َل  ــزَّ ـــ شَمٜمَ ــَزاَءةِ  قم ــػِّ  ِزي ــك اًمُ٘م  وارشَمَ٘م

 

ـِ   ُمــؾِ  قَمــ ــَقاِردُ  إًمٞمــف واٟم٘مــ٤مَدْت  اًمرَّ  (3)اعمَ

  [ؾقم]  ژڄ ڄ ڦژ :اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وذم .واوٌح  :ُم٘مٞمؿٌ  ـمريٌؼ 

 .(4)واوح سملمِّ  ـمريؼ :أي [21 :احلجر]

 [ؾـس] ة :اًمَ٘مْقَٟمس  .(5)اًمٓمَّريؼ ضم٤مدَّ

 [دؾق]  ُامء ذم اًمٓمَّقيٚم٦مُ  اًمٕم٤مًمٞم٦مُ  اًمثَّٜمٞم٦َّمُ  :اًمَ٘مقَداء  ـمقيٚم٦ٌم، :ىمقداءُ  وىُمٚم٦َّمٌ  .اًمسَّ

 .(6)جم٤مز وهق

      

                                                           

 قَمٙمِص وروي: إرض. ُمـ ارشمٗمع ُم٤م ُمرىمب٦م: مجع اعمراىم٥م: ُمٚمتٍق. أو ؿمديد قَمت٥ِم: قمٛمؾ. ذو قَمِٛمؾ: (1)

 .ممتد ـمقيؾ أو ُمٜمبسط ُمٜمتنم: اعمراىم٥م. واعمراشم٥م: اعمسٚمؽ. ؿم٤مق قمٙمص: اعمراشم٥م.

 )م( )ىمقد(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،7/1242 ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (7)

 اًمٓمرق. إًمٞمف شمت٤مسمٕم٧م اعمقارد: إًمٞمف اٟم٘م٤مدت وُمٕمٜمك اًمٖمٚمٞمٔم٦م. إرض أو اًمّمٖمػمة إيمٛم٦م اًمزيزاءة: (1)

 )م( .1/131 ًمٚمزضم٤مج وإقمراسمف اًم٘مرآن ُمٕم٤مّن اٟمٔمر (9)

 )م( .()ىمٜمس واًمت٤مج اًمٚمٖم٦م، ذم واعمحٞمط اٟمٔمراًمٕمب٤مب، قمب٤مد. اسمـ قمـ اًمّم٤مهم٤مّن ٟم٘مٚمف (1)

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم اًمثٜمٞم٦م... اًم٘مقداء ىمقًمف: ُمـ (1)
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كا  رف  ـحَ  فال
 

 [ؿثؿ]  ُضمقاهر» وذم .واؾمعٌ  :أيمثؿُ  وـمريٌؼ  .وفم٤مِهُره وضمُٝمف :اًمٓمَّريِؼ  يَمَثؿ 

 .(2)واؾمٕمف :أي وصَمَٙمِٛمف5 اًمٓمَّريِؼ  يَمَثؿِ  قمـ شمٜمحَّ  :(1)شإًمٗم٤مظ

 {[ؿظؿ]  ُل ُم٤مء، جمرى أو أوسم٤مٍب  ـمريٍؼ  ُمـ ؾُمدَّ  ُم٤م :اًمَٙمْٔمؿ  .(3){سم٤معمّمدر ؾُمٛمِّ

 [ؿعؿ]  ُ(4)ىم٤مل .أومقاهف :اًمٓمَّريِؼ  يُمُٕمقم: 

 َٓ  طِمْٚمســ٤مً  وسمِــ٧مُّ  اخلَــكِمُّ  َٟمــ٤ممَ  أ

 

 (5)اًمُٙمُٕمـقمُ  سمِـفِ  ؾُمدَّ  اًمَٖمٞم٥ِم  سمَِٔمٝمرِ  

  [ؿػر]  ُ(6)اجلب٤مل ُمـ اًمثَّٜمٞم٦َّمُ  (:يَمتِػ)يمـ اًمَٙمِٗمر
. 

 [ؿـع]  ُقمدًمقا :أي قمٜم٤َّم5 يَمٜمَُٕمقا :(7)ي٘م٤مل .همػمه إمم ـمريؼ ُِمـ اًمٕم٤مدُل  :اًمَٙمٜمِٞمع. 

                                                           

 ()م .11 ص ٤مظإًمٗم ضمقاهر (1)

 )م(. 91 ص()صمٙمؿ ذم ؾمبؼ ُم٤م واٟمٔمر إًمٗم٤مظ. ضمقاهر ذم ضم٤مء ُم٤م وأصمب٧م وؾمٓمف، اعمخٓمقط: ذم (7)

 )م( يمٔمؿ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/231 اعمحٙمؿ ذم قمٚمٞمف وىمٗم٧م يمذا، (1)

 )م( يمٕمؿ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/174 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (9)

طمؾ واًمَ٘مت٥َم واًمنج. وطمٚمس  اخلكم: اًمٗم٤مرغ اًمذي ٓ هؿَّ ًمف. (1) واحِلْٚمس: يمّؾ رء وزم فمٝمر اًمداسم٦م حت٧م اًمرَّ

اًمبٞم٧م: ُم٤م يبسط حت٧م طمرِّ اعمت٤مع ُمـ ُِمْسح وٟمحقه. وي٘م٤مل: ومالن طِمٚمٌس ُمـ أطمالس اًمبٞم٧م: ًمٚمذي ٓ يؼمح 

اًمبٞم٧م. وومالن ُمـ أطمالس اًمبالد: ًمٚمذي ٓ يزايٚمٝم٤م ُمـ طمبف إي٤مه٤م. وهذا ُمدح5 أي أٟمف ذو قمزة وؿمدة. 

ن ُمـ أطمالس اخلٞمؾ: أي: هق ذم اًمٗمروؾمٞم٦م وًمزوم فمٝمر اخلٞمؾ يم٤محلٚمس اًمالزم ًمٔمٝمر اًمٗمرس. وومال

 .واًمٔمٝمر: ُم٤م هم٤مب قمٜمؽ، ي٘م٤مل: شمٙمٚمَّٛم٧ُم سمذًمؽ قمـ فمٝمر اًمٖمٞم٥م. واًمٖمٞم٥م: ُم٤م اـمٛم٠منَّ ُمـ إرض

 .أومقاهف وهل اًمٓمريؼ يمٕمقم سمف ؾمدَّ  طمٚمٌس  يم٠مٟمف ويرقمك حيٗمظ عم٤م طمٚمس٤مً  اًمِم٤مقمر هذا سم٤مت

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم يم٤مًمٙمتػ.... ٗمراًمٙم ىمقًمف: ُمـ (1)

 )م( يمٜمع(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/114 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (2)
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 مالال  رف  ـحَ
 

 [حلب]  ه، :حلب٤مً  َيْٚمَحبف اًمٕمٔمؿ قمـ اًمٚمَّحؿَ  حَل٥ََم   ويمؾُّ  ىَمنَمَ
ٍ
 ىُمنِمَ  رء

٥َم  وم٘مد  .حُلِ

 اًمٓمَّريَؼ  ضمُؾ اًمرَّ  وحَل٥ََم  .إرَض  ىَمنَمَ  يم٠مٟمَّف َوَوَح  :حُلُقسم٤مً  َيْٚمُح٥ُم  اًمٓمَّريُؼ  وحَل٥ََم 

 شُمَٕمػِّ  ٓ» :- قمٜمٝمام اهلل ريض - ًمٕمثامن ؾمٚمٛم٦م أمِّ  ىمقل وُمٜمف .سمٞمَّٜمف :حَلْب٤مً  يٚمَحبف (َُمٜمَعَ )يمـ

 .وَّنجٝم٤م أووحٝم٤م :أي 5 (1)شحَلَبَٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ رؾمقُل  يم٤من ـمري٘م٤مً 

 .وؾمٚمٙمف وـمئف :واًْمَتَحبف وحَلََبف

طِم٥ُم  واًمٚمَّْح٥ُم  ٥ُم  واعمَٚمُحقُب  واًمالَّ  .اًمقاوُح  اًمٓمَّريُؼ  (:ؿُُمَٕمٔمَّ )يمـ واعمَُٚمحَّ

طِم٥ُم  ُ  :وىمٞمؾ .يٜم٘مٓمع ٓ اًمذي واعمُٜم٘م٤مدُ  اًمقاؾمعُ  اًمٓمَّريُؼ  :واًمالَّ  .اعمٜم٘م٤مدُ  اًمبلمِّ

طِم٥ُم  َل  :(2)وىمٞمؾ .ُمٗمٕمقل سمٛمٕمٜمك وم٤مقمؾ واًمالَّ ٥َم5 يم٠مٟمَّف ٕٟمَّف ٓطمب٤مً  اعمقـم٠م اًمٓمَّريُؼ  ؾُمٛمِّ  حُلِ

اُب  ىُمنِمَ  :أي  :(3)ساًم٘مٞم اُمرؤ ىم٤مل .حَل٥ْم ذو ومٝمق وضمٝمف قمـ اًمؽمُّ

 َٟمَســــ٠مهُت٤م اإلرانِ  يمــــ٠َمًمَقاِح  وقَمــــٜمْسٍ 

 

طِمــ٥ٍم  قمــغم  دِ  َٓ اِت  ذي يمــ٤مًمؼُمْ ــؼَمَ احِل
(4) 

                                                            

 ،9/911 ،1/711 واًمٜمٝم٤مي٦م ،1/194 واًمٗم٤مئؼ ،31 ،7/24 ىمتٞمب٦م ٓسمـ احلدي٨م همري٥م ذم إصمر (1)

 )م( ـمري٘م٤ًم. سمدل: ؾمبٞمالً  ويروى:

 )م( حل٥م(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/33 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (7)

 )م( .31 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

 اخلِم٥م. صٗم٤مئح ُمـ قمريْم٦م صٗمٞمح٦م يمّؾ  :شصَمْقب»يمـ ًَمْقح مجع أًمقاح: ىمقي٦م. صٚمب٦م ٟم٤مىم٦م قمٜمس: (9)

د: وؾم٘متٝم٤م. زضمرهت٤م ٟمس٠مهت٤م: اعمقشمك. هير واإلران:  - طِمؼَمة مجع واحِلؼَمات: ظمٓمقط. ومٞمف صمقب واًمؼُمْ

 .اًمٞمٛمـ سمرود ُمـ رضب : - ومٞمٝمام اًمب٤مء ومتح ُمع وومتحٝم٤م احل٤مء سمٙمن



 - 111 - 

٤مس ىمقل ُمـ وهق :صمٕمٚم٥م وأٟمِمد  :(1)ىُمَٓمٞم٥م سمـ ضَمسَّ

ةِ  وىُمُٚمــــصٍ   إًمٞمـــ٤مطِ  ُُمْ٘مـــــَقرَّ

ــ٧ْم   ــغم سم٤مشَم ــ٥ٍم  قم ــ٤مطِ  ُُمَٚمحَّ  (2)َأـمَّ

٦مَ  ومالنٌ  وحَل٥ََم   ٦م ذي ىمقل وُمٜمف .َريمَِبٝم٤م إذا واًْمَتحَبٝم٤م اًمٓمَّريِؼ  حمجَّ ُمَّ اًمرُّ
(3): 

 واٟمَٙمـَدَرْت  لُّ ـاًمَقطمِِمـ ضم٤مٟمُِبفُ  وم٤مٟمّم٤معَ 

 

ـَ    (4)واًمٓمََّٚمـ٥ُم  اعمَٓمُٚمـقُب  يـ٠مشَمكِم  ٓ َيْٚمَحْب

 وم٘مف» وذم .ُمٜم٘م٤مداً  سمٞمَّٜم٤مً  يم٤من إذا :وحَل٥ٌْم  ٓطم٥ٌم  ـمريٌؼ  :(5)شإًمٗم٤مظ هتذي٥م» وذم 

طم٥ُم  :(6)شاًمٚمُّٖم٦م  .اعُمقـم٠َّم اًمٓمَّريُؼ  :اًمالَّ

                                                           

 ،1/117 اعمحٙمؿ ذم ٟمسب٦م وسمال أـمط(،) واًمت٤مج )ذط(، واًمس٤من ،1/1112 اًمّمح٤مح ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م( حل٥م(. يٕمط،) واًمت٤مج حل٥م(، أـمط،) واًمٚمس٤من ،4/143 ،7/771

ة: اإلسمؾ. ُمـ اًمٗمتٞم٦م اًمٜم٤مىم٦م ىَمٚمقص: مجع : - سمْمٛمتلم - ىُمُٚمص (7)  وإًمٞم٤مط: شمِمٜم٩َّم. اجلٚمد: اىمقرَّ  ُم٘مقرَّ

 وٓ» اًمّمدىم٦م: طمدي٨م وذم سم٤مًمٚمحؿ. ًٓمتزاىمف سم٤مجلٚمد ؿمبَّٝمف اًمٕمقد. ىمنم إصؾ ذم وهق ًمِٞمط، مجع

 أـم٤َّمط: هلزاهل٤م. اجلٚمقد ُمسؽمظمٞم٦م همػم أراد: اجلٚمد. ذم آؾمؽمظم٤مء آىمقرار: ىم٤مًمقا:ش إًمٞم٤مط ُم٘مقرة

 اًمٓمريؼ. يٕمٜمل: صٞم٤مح،

 ـمٚم٥م، حل٥م،) واًمٚمس٤من ،713 ،1/127 واًمّمح٤مح ،1/39 واًمتٝمذي٥م ،1/121 ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م( وصقع(. )حل٥م، واًمت٤مج صقع(،

. يمؾِّ  ُمـ إيٛمـ اجل٤مٟم٥م واًمقطمٌم: وٟمٙمص. راضمٕم٤مً  اٟمٗمتؾ اٟمّم٤مع: (9)
ٍ
 اجل٤مٟم٥م ي٘مقل: وإصٛمٕمل رء

. يمؾِّ  ُمـ إين
ٍ
 ىم٤مًمقا: وإٟمام احل٤مًم٥م، وحيتٚم٥م اًمرايم٥م ُمٜمف يريم٥م ُم٤م اًمداسم٦م: ُمـ اًمقطمٌم وىمٞمؾ: رء

 رء ويمؾُّ  واعمٕم٤مجل٦م واحلٚم٥م اًمريمقب ذم ي١مشمك ٓ ٕٟمف اًمقطمٌم ضم٤مٟمبف واٟمّم٤مع وطمِمٞمف. قمغم ومج٤مل

 َّٓ  ي٘مٍم. ٓ ي٠مشمكم: ٓ اًمالطم٥م. يريمبـ يٚمحبـ: وشمٗمرىم٧م. أهقم٧م واٟمٙمدرت: ُمٜمف. ظمقومف وم٢مٟمام ُمٜمف، إ

 .شوظم٤مدم ظمدم»يمـ ـم٤مًم٥م مجع واًمَٓمَٚم٥م:

 )م( .197 ص إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (1)

 )م( .7/944 اًمٚمٖم٦م وم٘مف (1)
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 [حلج] ٞمِّ٘م٦مُ  اًمٓمُّرُق  :واعماَلطِمٞم٩ُم  .اعمْم٤ميؼ :طِم٩ُم اعماَل ٩َم  .اجلب٤مل ذم اًمْمَّ  وحَلِ

ءُ  ٩ٌم  وُمٙم٤منٌ  .و٤مق :اًمٌمَّ  .وٞمِّؼ (:يَمتٌِػ )يمـ حَلِ

 [حلز] ٌز5 ـمريٌؼ  :(1)وي٘م٤مل  .اعمْم٤ميؼ :واعماَلطِمز .وٞمِّؼ :أي حَلِ

 [حلجؿ]  اسمـ ىم٤مل .واؾمع (:ضَمْٕمِٗمر)يمـ - واجلٞمؿ سم٤محل٤مء - حَلَْجؿٌ  وـمريٌؼ 

  ُمـ سمدًٓ  طم٤مءه وأرى :(2)ؾمٞمده
ِ
 .هَلَْجؿ ه٤مء

ضمُؾ  واؾمتْٚمَحؿَ  .اشمَّسع :اًمٓمَّريُؼ  واؾمتْٚمَحؿَ   :(3)رؤسم٦م ىم٤مل .واشمَّبٕمف أوؾمٕمف ريم٥م :اًمٓمَّريَؼ  اًمرَّ

ـْ   (4)اؾمـَتْٚمَحام اًمٓمَّريَؼ  َأريٜم٤َمهُ  َوَُم

(5)اًم٘مٞمس اُمرؤ وىم٤مل 
: 

 أيمَسـ٤مِئٝم٤م قمغم اًمقطمُش  اؾمتٚمَحؿَ 

 

ـْ  اًمٜمَّ٘معُ  إذا حِمِْْمػمٌ  أهقُج    (6)َدظَمـ

 .اشمَّبع :أي واًمٓمَّريَؼ5 اًمٓمَّريدةَ  اؾمتٚمَحؿَ  :وي٘م٤مل 

 [ـزب]  ْزُب ٞمِّؼ اًمٓمَّريُؼ  :اًمٚمِّ  .اًمْمَّ

 [ـسؿ] ٤مه٤م أًمزُمف :اًمٓمَّريَؼ  َأًْمَسَٛمف  .ًمزُمٝم٤م :أي ومَٚمِسَٛمٝم٤م5 إيَّ

                                                           

 )م( حلز(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،11/117 حٙمؿاعم اٟمٔمر (1)

 )م( .9/12 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (7)

 ،1/129 واعمحٙمؿ ،1/121 واًمتٝمذي٥م ،1/791 اًمٕملم وذم ،139ص ديقاٟمف ُمٚمحؼ ذم اًمرضمز (1)

 )حلؿ(.)م( واًمت٤مج واًمٚمس٤من

 اشمبع. اؾمتٚمحؿ: (9)

ًمس٤من واًمت٤مج ، وا1/121واًمتٝمذي٥م  ،791 ،1/121 واًمٕملم ،922 ص ديقاٟمف ُمٚمحؼ ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م( حلؿ(.)

اؾمتٚمحؿ: اشمبع. واًمقطمش: يمؾ رء ُمـ دواب اًمؼم مم٤م ٓ يست٠مٟمس، وهق ُم١مٟم٨م. إيمس٤مء: مجع يُمْسء  (1)

سمٙمن أوًمف  -، ويمسء يمّؾ رء ُم١مظمره. أهقج: يم٠من سمف هقضم٤ًم أي: مح٘م٤ًم ُمـ هقمتف. حِمِْْمػم شىُمْٗمؾ»يمـ

 واًمٜم٘مع: اًمٖمب٤مر اًمس٤مـمع. دظمـ: ؾمٓمع وارشمٗمع.: ؿمديد احلرض5 أي: اًمٕمدو. ي٘م٤مل ًمٚمذيمر وإٟمثك.  -وصم٤مًمثف 
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 [ـصب]  ْٕم٥ُم  :اًمٚمِّّْم٥ُم ٖمػمُ  اًمِمِّ  ًمِّْم٥ٌم، اجلبؾ ذم ُمْمٞمٍؼ  ويمؾُّ  اجلبؾ، ذم اًمّمَّ

ْٕم٥م ُمـ وأوؾمعُ  اًمٚمَّْٝم٥ِم  ُمـ أوٞمُؼ  وهق ،وًُمُّمقب ًمَِّم٤مب :ومجٕمف  .(1)اًمِمِّ

 .وٞمِّؼ :ُُمٚمتِّم٥ٌم  وـمريٌؼ 

 [ـطط]  ُاجلبؾ، ًمِٓم٤مطُ  هذا :(2)وي٘م٤مل .اجلبؾ قُمرضِ  ذم ـمريٌؼ  :اًمٚمِّٓم٤َمط 

 .أًمِٓم٦َّم :واجلٛمع

سَمف إذا سم٤مًمٕمّم٤م ًَمٓمَّف ُِمـ اعمقـمقُء، اعمٜمٝم٩ُم  :واعمِْٚمٓم٤مطُ   ًُمطَّ  ـمريٌؼ  :وُمٕمٜم٤مه هب٤م، رَضَ

ٞم٤مرةُ  سَمتفرَضَ  :أي يمثػمًا5  .(3)يمثػماً  ُأيتَ  ًمٚمذي ُِمٞمت٤مءٌ  ـمريٌؼ  :يم٘مقهلؿ ووـمئتف، اًمسَّ

 :(5)رؤسم٦م ىم٤مل .اًمبحر ؾم٤مطمؾ قمغم ـمريٌؼ  :(4)واعمِٚمٓم٤مط

ـُ  ــ٤م ٟمحــ ــ٤مَس  مَجَٕمٜمَ  سم٤معمِٚمَٓمــ٤مطِ  اًمٜمَّ

ــــ٦مٍ  ذم  ـــام َوْرـم ـــراطِ  وأيُّ  (6)إي

 .اًمبحر ؾم٤مطمؾ يٕمٜمل :(7)إصٛمٕمل ىم٤مل 

                                                           

 .)م(111 ص ()هل٥م ذم ؾمٞم٠ميت ُم٤م واٟمٔمر اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم ًمّم٤مب... ومجٕمف ىمقًمف: ُمـ (1)

 )م( ًمٓمط(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،11/743 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (7)

م (1)  )م( .1 ص ]أيت[ ُم٤مدة ذم شم٘مدَّ

 )م( )ًمٓمط(. اًمٚمس٤من اٟمٔمر: أيْم٤ًم. واعمِٚمَٓم٤مء (9)

 واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1111 ،1/1111 واًمّمح٤مح ،11/743 واًمتٝمذي٥م ،31 ص ديقاٟمف ذم اًمرضمز (1)

 )م( )ًمٓمط(.

 اعمٚمٓم٤مط: ؾم٤مطمؾ اًمبحر. واًمقرـم٦م: اهلٚمٙم٦م، ومجٕمف: ِوَراط. وأورـمف: أوىمٕمف ذم ورـم٦م. وروي هذا اًمبٞم٧م:  (1)

ــــ٦ِم إوراطِ   وم٠مصــــبحقا ذم ورـم

 أسمق وىم٤مل وأومراخ. وومرخ وأزٟم٤مد، زٟمد سم٤مب ُمـ ومٞمٙمقن اًمت٤مء، طمذف قمغم أراه ؾمٞمده: اسمـ ىم٤مل 

 ومٞمٝم٤م. ـمريؼ ٓ ُمٓمٛمئٜم٦م أرض اًمقرـم٦م: أصؾ قمبٞمد:

 )م( )ًمٓمط(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/772 ىمتٞمب٦م ٓسمـ احلدي٨م همري٥م اٟمٔمر (2)
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اسم٤مً  اعم١مُمٜملم سم٘مٞم٦َّمِ  يُؼ ـمر اعمِٚمَٓم٤مطُ  هذا» :ُمسٕمقد اسمـ وىمقل ٤مل ُِمـ هرَّ ضمَّ  5(1)شاًمدَّ

 .اًمٓمَّريؼ :اعمٚمٓم٤مط :(2)شاًمٖمري٥م ٟمٔم٤مم» وذم .زائدة واعمٞمؿ اًمٗمرات ؿم٤مـمئ سمف يٕمٜمل

 [ـغد]  ُإذا اًمٕمقاٟمِدَ  اإلسمَؾ  وًَمَٖمْدُت  .اًمٓمَّريؼ قمغم اإلسمؾ شم٘مٞمؿَ  أن :اًمٚمَّْٖمد 

 :أي اًمٚمَّٞمؾ5 ُمٜمذ َيْٚمَٖمده٤م ُم٤م وضم٤مدَ  ،اإلسمَؾ  ًَمَٖمدَ  ىمد :(3)وي٘م٤مل .واًمٓمَّريؼ اًم٘مّمد إمم رددهُت٤م

اضمز ىم٤مل .ًمٚم٘مّمد ي٘مٞمٛمٝم٤م اًمرَّ
(4): 

 سمــ٤مردا ُمـ٤مءً  اًم٘مـقمَ  يـقِرَدنَّ  هـؾ

 (5)ااًمٚمَّقاهِمـد َيْٚمَٖمـدُ  اًمٜمَّسـٞمؿِ  سم٤مىمل 

  [ـغز]  ُوًُمَٖمز ًُمْٖمز اًمقاطمد ؾم٤مًمٙمٝم٤م، قمغم وشُمِْمٙمُِؾ  شمٚمتقي ـمرٌق  :إًَْمٖم٤مز. 

 سملم حيٗمرُ  اًمػمسمقعَ  أنَّ  :إًمٖم٤مز ذم وإصؾ .اعمٚمتقي احلَْٗمرُ  :اًمٚمُّْٖمزُ  :(6)إقمراب اسمـ ىم٤مل

 قُمُروو٤مً  وؿمامًمف يٛمٞمٜمف قمـ يٕمِدُل  صمؿَّ  أؾمٗمؾ، إمم ُمست٘مٞمامً  طمٗمراً  واًم٘م٤مصٕم٤مء اًمٜم٤َّموم٘م٤مء

ٞمف، يٕمؽموٝم٤م  .اإلًمٖم٤مز سمذًمؽ ُمٙم٤مَٟمف ومُٞمخٗمل يٕمٛمِّ

 [ـؼؿ]  َُ٘مؿ  :(7)اًمٙمٛمٞم٧م ىم٤مل .اًمٓمَّريؼ وؾمط :- سم٤مًمتَّحريؽ - اًمٚمَّ

                                                           

 )م( .112 ،9/711 واًمٜمٝم٤مي٦م ،7/917 واًمٗم٤مئؼ ،7/772 ىمتٞمب٦م ٓسمـ احلدي٨م همري٥م ذم إصمر (1)

 م() .113 ص اًمٖمري٥م ٟمٔم٤مم (7)

 )م( ًمٖمد(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،3/21 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

واًمت٤مج  واًمٚمس٤من ،1/711 اجلٞمؿ ذم وسمالٟمسب٦م اًمسٕمدي، وضمزة ٕب 3/21 اًمتٝمذي٥م ذم ُٟمس٥م (9)

 )م( ًمٖمد(.)

 اًمتل اًمري٤مح ُمـ اًمٜمسٞمؿ وىمٞمؾ: شم٘مقى. أن ىمبؾ ريح يمؾ اسمتداء واًمٜمسٞمؿ: يقرده. ضمٕمٚمف اعم٤مء: أورده (1)

 .ػوٕمٞم ٟمٗمس ُمٜمٝم٤م جيلء

 )م( ًمٖمز(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،3/11 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 اًمتٝمذي٥م وذم اًمٕم٤مص. سمـ ؾمٕمٞمد سمـ قَمٜمَبَس٦م سمـ اًمرطمٞمؿ قمبد يٛمدح ،7/911 ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (2)

 )م( ًم٘مؿ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،9/1111 واًمّمح٤مح ،11/44
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ــد طمٞمؿِ  وقَمب ــرَّ ــ٤معُ  اًم ــقرِ  مِج  إُُم

 

ــف  ــك إًمٞم ــؿُ  اٟمتٝم َ٘م ــُؾ  اًمٚمَّ  (1)اعمُْٕمَٛم

٤مقمر ىم٤مل .ووؾمٓمف ُمتٜمف :أيْم٤مً  وًُمَ٘مُٛمف اًمٓمَّريِؼ  وًَمَ٘مؿُ    :(2)إؾمد يّمػ اًمِمَّ

 َصــْٞمَدهُ  وأظمَٓمــ٠مَ  طَمٚمِٞمَٚمُتــف هم٤مسَمـ٧ْم 

 

 (3)زئــػمُ  اًمٓمَّريــِؼ  ًَمَ٘مــؿِ  قمــغم ومٚمــف 

ْ٘مؿُ    .ومٛمف ؾمدَّ  :ًَمْ٘مامً  يٚمَ٘مُٛمف همػَمهو اًمٓمَّريَؼ  ًَمَ٘مؿَ  .ُمّمدرٌ  - اًم٘م٤مف سمتسٙملم - واًمٚمَّ

 .وم٤مًمزُمف اًمٓمَّريِؼ  سمَٚمَ٘مؿِ  قمٚمٞمؽ :(4)شم٘مقل .وُمٜمٗمرضُمف اًمٓمَّريؼ ُمٕمٔمؿُ  :- سم٤مًمتَّحريؽ - واًمٚمََّ٘مؿُ 

 .اًمٓمَّريؼ :اًمٚمََّ٘مؿ :(6)شاًمٖمري٥م ٟمٔم٤مم» وذم .ُمست٘مٞمٛمف :وعمََ٘مف اًمٓمَّريؼ ًَمَ٘مؿُ  :(5)ىمداُم٦م وىم٤مل

 [ـؼل]  ُـَ  وَريم٥َِم  .(7)فُ ًم٘مٛمُ  :وىمٞمؾ .وؾمٓمف :اًمٓمَّريِؼ  ًَمَ٘م٤مة ك5 َُمت  .اًمٓمَّريؼ :أي اعمُٚمَ٘مَّ

 [دس]  َُل  اًمٓمَّريُؼ، :اًمٚمَُّٛمقؾَم٦م ٤ملَّ  ٕنَّ  سمف ؾُمٛمِّ  ًمٞمِجدَ  يٓمُٚمبف أي يٚمِٛمُسف5 اًمْمَّ

 .جم٤مز وهق ُمٗمٕمقًم٦م، سمٛمٕمٜمك ومٕمقًم٦م اًمٓمَّريؼ، ومٞمٕمِرَف  اعمس٤مومريـ، أصمرَ 

 [دؼ]  وهق ًَمَ٘مِٛمف، ذم ًمٖم٦م ُمتٜمُُف، :وىمٞمؾ .ووؾمُٓمف َّنُجف :اًمٓمَّريِؼ  ًَمـَٛمُؼ 

 :(9)رؤسم٦م ىم٤مل .(8)ًَمَ٘مؿ ىمٚم٥م

                                                           

 أىمقل: وؾم١مدده. رأيف إمم ٠مووني يم٤مٟمقا إذا ومالن ًمبٜمل مج٤مع ومالن وي٘م٤مل: وُمٔمٜمتف. جمٛمٕمف اًمٌمء: مِج٤َمع (1)

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس اًمِم٤مهد ذح

 هم٤مسم٧م. سمدل: قَمَزسَم٧ْم  وروايتف: ،1/1712 إدسم٤مء وُمٕمجؿ ،1/742 ديقاٟمف ذم سمرد سمـ ًمبِم٤مر اًمبٞم٧م (7)

 )م( ًم٘مؿ(.) واًمت٤مج اًمٚمس٤من ذم ٟمسب٦م وسمال

 .صدره ذم ؾمدإ صقت :شأُمػم»يمـ واًمزئػم يّمبف. مل اًمٖمرض: وأظمٓم٠م اًمزوضم٦م. احلٚمٞمٚم٦م: (1)

 )م( ًم٘مؿ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/121 اًمٕملم اٟمٔمر (9)

 )م( .11 ص إًمٗم٤مظ ضمقاهر اٟمٔمر (1)

 )م( .113 ص اًمٖمري٥م ٟمٔم٤مم (1)

 )م( )ًم٘مل(. واًمت٤مج اًمبالهم٦م أؾم٤مس أيْم٤مً  واٟمٔمر ًم٘مل(،) واًمٚمس٤من ،1/121 اعمحٙمؿ ذم يمام يمراع قمـ (2)

 )م( .1/721 اجلٞمؿ اًمٓمريؼ. وًم٘مؿ اًمٓمريؼ عمؼ ًمٕمغم إّٟمف شم٘مقل: اًم٘مّمد، اًمٚمٛمؼ: (3)

 ؾم٤موى عمؼ(:) اًمٚمس٤من ورواي٦م ،4/124 واًمتٝمذي٥م ،1/121 اًمٕملم وذم ،122 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (4)

 سم٠ميدهي٤م.)م(
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َـّ  ؾَم٤مَوى  اًمٚمََّٛمْؼ  ىَمّْمدِ  ُِمـ سم٠َميِدهيِ

م وًَمَ٘مٛمف، اًمٓمَّريؼ ًَمـَٛمِؼ  قمـ ظمؾِّ  :(1)وي٘م٤مل   وًَمـَٛمُ٘مف ًَمَ٘مُٛمف :ىمداُم٦م ىمقل وشم٘مدَّ

ٞم٧م اسمـ وذم .ُمست٘مٞمٛمف ٙمِّ اًمسِّ
 .ُمتٜمُف :ًَمـَٛمُ٘مف :(2)

 [هلب]  ْٕم٥ُم  :اًمٚمِّْٝم٥ُم ٖمػمُ  اًمِمِّ ؼُّ  :(3)وىمٞمؾ بؾ،اجل ذم اًمّمَّ  صمؿَّ  اجلبؾ ذم اًمِمِّ

ه٥ُم  :(4)شاًمٖمري٥م ٟمٔم٤مم» وذم .يم٤مًمٓمَّريؼ يتَّسع  وًمٕمٚمَّف ًمٖمػمه، أضمده ومل .اًمٓمَّريؼ :اًمالَّ

ٌف  طم٥م أو اًمٚمَّٝم٥م قمـ حمرَّ  .اًمالَّ

 [هلجؿ]  ُمقـمقءٌ  :هَلَْجؿٌ  ـمريٌؼ  ٌ ٌؾ  سملمِّ ٤مسمٚم٦مُ  ومٞمف أصمَّرت ىمد واؾمعٌ  ُمٜم٘م٤مدٌ  ُمذًمَّ  اًمسَّ

 .ٝمَجؿَ شمٚم وىمد اؾمتت٥مَّ  طمتَّك

ة واقمتٞم٤مدُ  ؾَمَٕمُتف :اًمٓمَّريِؼ  وشَمَٚمْٝمُجؿُ  ٤مه اعم٤مرَّ اء ىم٤مل .إيَّ اًمٗمرَّ
 وـمريٌؼ  هلجٌؿ، ـمريٌؼ  :(5)

 .ُمذًمَّؾ :أي ُُمقىمٌَّع5 وـمريٌؼ  ُُمَذٟم٥ٌَّم،

 [هلؿج]  وإصؾ زائدة، ومٞمف اعمٞمؿ يم٠منَّ  :(6)ىمٞمؾ هلجؿ، :هَلَْٛم٩ٌم  وـمريٌؼ: 

 .هل٩م ـمريؼ

 [ـقج] َج  :(7)وي٘م٤مل ج سمٛمٕمٜمك شمٚمقجي٤مً  اًمٓمَّريُؼ  سمٜم٤م ًَمقَّ  .قمقَّ

                                                           

 )م( عمؼ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،4/124 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 )م( .919 ص إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (7)

 )م( هل٥م(.) اًمت٤مج اٟمٔمر (1)

 )م( .113 ص اًمٖمري٥م ٟمٔم٤مم (9)

 )م( هلجؿ(.) واًمت٤مج اًمٚمس٤من اٟمٔمر (1)

 )م( .1/7212 اًمّمح٤مح اٟمٔمر (1)

 ()م ًمقج(.اٟمٔمراًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط واًمت٤مج ) (2)
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 [ـقذ] اِر، اًمٓمَّريُؼ  ٓذَ  :(1)وي٘م٤مل  أطم٤مطَ  إذا ُُمٚمِٞمذ ومٝمق إٓذةً  هب٤م وأٓذَ  سم٤مًمدَّ

ارُ  وأٓذِت  .هب٤م  .سمف أطم٤مـم٧م إذا سم٤مًمٓمَّريؼ اًمدَّ

 ٓ اًمتل اعمٚمتقي٦م اًمثَّٜم٤مي٤م :واعماَلِوي .جمٝمقل سمٕمٞمد :أي أًمقى5 ـمريٌؼ  :(2)وي٘م٤مل

 .اعماَلِوَي  ؾمٚمٙمقا :ي٘م٤مل .شمست٘مٞمؿ

 

 

 

 

 


                                                           

 )م( )ًمقذ(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،12/111 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (1)

 )م( )ًمقي(. واًمٚمس٤من ،12/911 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (7)
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 المـيْم  رف  ـحَ
 

 [متح] إذا اًمٜمَّٝم٤مرُ  َُمَتَح  :(1)ىمقهلؿ ُمـ يم٠مٟمَّف ـمقيٌؾ، أي َُمت٤َّمٌح5 ـمريٌؼ  :ي٘م٤مل 

 .واُمتدَّ  ـم٤مل

 [جمـ]  ـٌ  وـمريٌؼ  .ممدود (:ُُمَٕمٔمَّؿ)يمـ - سم٤مجلٞمؿ - مُمَجَّ

ص» وذم ـ ـمريؼ :(2)شاعمخّمَّ ـ جَمِ  .ؾَمُٝمؾ طمتَّك وـمئ :ومُمَجَّ

 [خمر]  ؾ (:ُُمَٕمٔمَّؿ)يمـ - سم٤مخل٤مء - رٌ مُمَخَّ  وـمريٌؼ  .ُمسٝمَّ

 [خمـ]  ـٌ  وـمريٌؼ  .ؾمٝمؾ طمتَّك وـمئ (:ُُمَٕمٔمَّؿ)يمـ مُمَخَّ

 [مسل] ومالنٌ  َريم٥َِم  :(3)شاًمٚمِّس٤من»وذم .وؾمٓمف :أي اًمٓمَّريِؼ5 َُمْسءَ  وريم٥م 

 .ُمتٜمف أو َوؾَمَٓمف َريم٥َِم  إذا اًمٓمَّريِؼ  َُمَس٤مءَ 

 [مسح]  ةُ  :اعمِْسُح  ٕٟمَّف اعمسٞمُح  َل ؾُمٛمِّ  وسمف :(4)ىمٞمؾ .إرض ُمـ اجل٤مدَّ

 .ُُمُسقح :واجلٛمع ؾم٤مًمٙمٝم٤م،

 [معؼ] وَُمَٕمؼ ،(قمٛمٞمؼ)يمـ ـمقيالً  يم٤من إذا َُمِٕمٞمٌؼ  ـمريٌؼ  :(5)وي٘م٤مل 

 .وَُمَٕم٤مىم٦م َُمْٕم٘م٤مً 

                                                           

 )م( ُمتح(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/737 ؿواعمحٙم ،1/741 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس ،9/911 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 )م(. 17/91 اعمخّمص (7)

 )م( وؾمٓمف. اًمٓمريؼ: َُمسءُ  :(ُمس٠م) وذم زيد، أب قمـ ()ُمس٤م ذم يمذا (1)

 )م( )ُمسح(. واًمت٤مج ،1/129 واًمزاهر ،912 - 7/914 اًمبحر ذم اعمسٞمح اؾمؿ شمٗمسػم ذم إىمقال اٟمٔمر (9)

م اًمبٕمٞمد، :17/91 اعمخّمص ذم (1)  )م( قمٛمٞمؼ(.) ذم شمٗمسػمه وشم٘مدَّ
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 [مؾع]  ُاًمبٍم َُمدَّ  ؾَمٜمَدانِ  ًمف اًمٓمَّريُؼ  (:طَمْٞمَدر)يمـ اعمَْٞمَٚمع. 

ٙم٦م يمٝمٞمئ٦م (:أُِمػم)يمـ واعمَٚمِٞمعُ   ىم٤مُم٦ٍم، ُمـ ؾُّ أىم ىمٕمُره وٞمٌِّؼ  إرض، ذم ذاه٥ٌم  اًمسِّ

، صمؿ يٜم٘مٓمعَ  أن يٚمب٨ُم  ٓ صمؿَّ   اًمّمح٤مري ذم إرضِ  ُمـ اؾمتقى ومٞمام يٙمقن إٟمَّام يْمٛمِحؾَّ

، أو (1)اًمَٖمٚمقشَملمِ  اعمَٚمِٞمعُ  ي٘مقدُ  إرِض، وُمتقنِ   (.وىُمُْم٥م يُمت٥ُم)يمـ ُُمُٚمعٌ  :ومجٕمف أىمؾَّ

 [مؾؽ]  ه، :(2)وىمٞمؾ وُمٕمٔمٛمف، وؾمٓمف :وُُمْٚمٙمٛمف وُِمْٚمٙمف اًمٓمَّريِؼ  َُمْٚمُؽ  طمدُّ

 .ىمّمده :ؾوىمٞم

٤مح ىم٤مل .وؾمٓمف :أي اًمٓمَّريؼ5 َُمْٚمَؽ  واًمزم اًمٓمَّريِؼ، ُِمْٚمَؽ  ظمؾِّ  :(3)ي٘م٤مل اًمٓمِّرُمَّ
(4): 

ــَٛم٧ْم  اًمٓمريــِؼ  ُأمَّ  اٟمَتَحــ٧ْم  ُمــ٤م إذا  شَمقؾمَّ

 

ـِح  َُمْٚمٙمَِٝمـ٤م ُمــ احلَََمـ َرصمٞمؿَ    (5)اعمَُتَقوَّ

 :(6)ىم٤مل .ووؾمٓمف ُمٕمٔمٛمف :ومَمُٚمَٙمُتف اًمٓمَّريؼ وُُمْٚمُؽ  

 وَمَٛمْٚمُٙمف اًمٓمَّريِؼ  ُُمْٚمِؽ  قمغم َأىَم٤مَُم٧ْم 

 

 (7)ضَمقاٟمُِبفْ  اعمَٓم٤مي٤م وًمـَٛمٜمُٙمقِب  هل٤م 

 .ووؾمٓمف ُمٕمٔمٛمف :اًمٓمَّريِؼ  وُِمالكُ  

                                                           

 )م( .()همٚمق اًمت٤مج ي٘مدر. ُم٤م أسمٕمدَ  ؾمٝمؿٍ  رُمٞم٦مُ  وهل اًمٖم٤مي٦م، هل وىمٞمؾ: رُمٞم٦ٍم، ُم٘مدارَ  اًمٖم٤مي٦م اًمَٖمْٚمَقُة: (1)

 وَُمْٚمُٙمف: اًمٓمريؼ ُِمْٚمُؽ : اًمٗمراء وىم٤مل ُمٚمؽ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،2/12 اعمحٙمؿ اٟمٔمر اًمٚمحٞم٤مّن، قمـ (7)

 )م( .1/191 واًمزاهر ،7/134 اًم٘مرآن ُمٕم٤مّن وضمٝمف.

 )م( ُمٚمؽ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،12/722 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 )م( احلَم. رشمٞمؿ اًمٚمس٤من: ورواي٦م ُمٚمؽ(،) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،113 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (9)

 ُمتٙمن. : - اعمثٚمث٦م سم٤مًمث٤مء - رصمٞمؿ ختٞمٚم٧م. شمقؾمٛم٧م: ُمٕمٔمٛمٝم٤م. اًمٓمريؼ: وأمّ  اقمتٛمدت. اٟمتح٧م: (1)

 اعمستبلم. اعمتقوح:

 )ُمٚمؾ(.)م( واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،9/1124 اًمّمح٤مح ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (1)

 أص٤مسمف رضمٚمف: احلجر وٟمٙم٥م ُمٜمٙمقب، ُمٜمسؿ ي٘م٤مل: ُمٜمساًم. طم٤مومرًاو أو فمٗمراً  احلجر يٜمٙم٥م أن اًمٜمَّٙم٥م: (2)

 .ُمٜمٙمقب ومٝمق
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 [مؾؾ] َُمٚمِٞمٌؾ  ـمريٌؼ  :(1)وي٘م٤مل ،  ص٤مر طمتَّك يمثػماً  ومٞمف ؾُمٚمَِؽ  ىمد وُُمـَٛمؾٌّ

 :(2)دواد أسمق ىم٤مل .ُُمْٕمٚمامً 

 ذم َذُِمــــٞمالً  َروَمٕمٜم٤َمَهــــ٤م

 

ـــَٛمؾ    ــؾٍ  ُُم ــ٥ِم  ُُمْٕمَٛم حَلْ
(3) 

 .اشمَّْمح :اًمٓمَّريُؼ  وُمؾَّ  .َُمسُٚمقكٌ  حَل٥ٌم  :ُُمـَٛمؾٌّ  وـمريٌؼ  

 [مقر]  َُل  اعمستقي، اعمَقـُمقءُ  اًمٓمَّريُؼ  :اعمَْقر  ومٞمف جُي٤مءُ  ٕٟمَّف سم٤معمّمدرِ  ؾُمٛمِّ

 :ٟم٤مىمتف يّمػ ـَمَروم٦م ىم٤مل .ُمٜمف وُيذَه٥ُم 

 وَأشمَبَٕمـ٧ْم  ٟم٤مضمٞمـ٤مٍت  قِمت٤مىم٤مً  شُمَب٤مِري

 

ُُمَٕمبَّـدِ  َُمْقرٍ  ومقَق  َوفمِٞمٗم٤مً  َوفمِٞمٗم٤مً  
(4) 

  [مقد]  ُ(5)ىم٤مل .وسُمٕمده ضم٤مٟمب٤مه :شاًم٘م٤مُمقس» وذم .ؾَمٜمَٜمُف :اًمٓمَّريِؼ  ُِمٞمَداء: 

 قمٚمٞمٝمام اًمٓمَّريِؼ  َُمٞمداءُ  اْوَٓمؿَّ  إذا

م يمام ُِمٞمت٤مء، :روي وىمد   .أيت :ذم شم٘مدَّ

  قمغم سمٞمقهَتؿ وسمٜمَقا
ٍ
 .واطمدة ـمري٘م٦مٍ  قمغم :أي واطمٍد5 َُمٞمداء

 [مقؾ] شَمَريَمٝم٤م :اًمٓمَّريِؼ  قمـ وَُم٤مَل  .ىمّمده٤م إذا اًمٓمَّريَؼ  سمٜم٤م َُم٤مَل  :(6)وي٘م٤مل 

 .قمٜمٝم٤م وطم٤مدَ 

                                                           

 ،12/124 واعمحٙمؿ ،1/721 اًمٚمٖم٦م وُم٘م٤ميٞمس ،11/112 واًمتٝمذي٥م ،3/179 اًمٕملم اٟمٔمر (1)

 )ُمٚمؽ(.)م( واًمت٤مج واًمٚمس٤من

 وسمال ُمٚمؾ(. حل٥م،) واًمٚمس٤من ،11/112 واًمتٝمذي٥م ،9/179 واًمٕملم ،742 ص ديقاٟمف ذم ٧ماًمبٞم (7)

 .)م(92ص إصٛمٕمٞم٤مت ذم ؾم٤مسمؼ سمـ قم٘مب٦م إمم وٟمس٥م .1/721 اًمٚمٖم٦م ُم٘م٤ميٞمس ذم ٟمسب٦م

ُِمٞمؾ: اعمقوقع. وومقق احلرض دون وهق اًمسػم، ُمـ اعمرومقع يمٚمٗمٝم٤م واًمٗمرس: اًمٜم٤مىم٦م رومع (1)  رضب واًمذَّ

 وحل٥م. ُمٕمٛمؾ ُمٕمٜمك شم٘مدم وىمد يم٤من. ُم٤م اًمٚملم اًمسػم هق وىمٞمؾ: اإلسمؾ، ؾمػم ُمـ

 . )م(172. أىمقل: اٟمٔمر صُمٕمبد ذم: شمٗمسػمه شم٘مدم (9)

م (1)  )م( .11 ص [ق]أشم ُم٤مدة ذم وخترجيف شمٗمسػمه شم٘مدَّ

 )م( ُمٞمؾ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،12/971 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (1)
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 .ـمري٘مف وظمٚمَّٞم٧ُم  قِمٜم٤َمَٟمف أرظمٞم٧ُم  :يدي سم٤مًمٗمرسِ  وَأَُمْٚم٧ُم 

 َأٟمِم٤مزِ  ذم ًمٚمٛمس٤مومر ُيبٜمك وُمٜم٤مرٌ  اًمبٍِم، َُمدِّ  ُُمٜمتٝمك ىمدرُ  :إرضِ  ُمـ واعمِٞمُؾ 

 .وأذاومِٝم٤م إرضِ 

َّٓ  شُِمٞمٌؾ » ُي٘م٤مل ٓ :(1)إصٛمٕمل ىم٤مل ٦م ُل وىمق اًمٓمَّريؼ، أُمٞم٤ملِ  ُمـ ًمٚمِٛمٞمؾِ  إ  :اًمٕم٤مُمَّ

 اجلراطم٦ِم، وُِمٞمُؾ  اًمُٙمحِؾ، ُِمٞمُؾ  :(2)اجلقهري وىم٤مل .ظمٓم٠م اًمٕملمُ  سمف شُمٙمَحُؾ  عم٤م اعمٞمُؾ 

 .اًمٓمَّريؼ وُِمٞمُؾ 

 

 

 

 


                                                           

 ()م ُمٞمؾ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،11/141 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 )م( .1/1371 اًمّمح٤مح اٟمٔمر (7)
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 نلنوا  رف  ـحَ
 

 [كبا]  ُاًمقاوُح، اًمٓمَّريُؼ  (:هَمٜمّل )يمـ واًمٜمَّبلُّ  (َأُِمػم)يمـ - سم٤مهلٛمز - اًمٜمَّبِلء 

َل  ؾمقُل  وؾُمٛمِّ أقمرابٌّ  ىم٤مل .اهلدى ـمرُق  ٞم٤مءَ إٟمب ٕنَّ  ٟمبٞم٤ًّم5 اًمرَّ
ٜمل َُمـ :(1) 5 قمغم يدًمُّ  اًمٜمَّبلِّ

 .اًمٓمَّريؼ :أي

 [كبغ] ٦مٌ  :وي٘م٤مل َٟمب٤َّمهم٦مٌ  حمجَّ
 .همب٤مُره٤م يثقرُ  :أي 5(2)

 [كجد]  ُاعمرشمٗمعُ  اًمٓمَّريُؼ  :اًمٜمَّْجد  ُ  ىم٤مل .وٟمَِج٤مد َأْٟمُجد ومجٕمف اًمقاوح، اًمبلمِّ

 :(3)اًم٘مٞمس اُمرؤ

ــَداةَ  ــَدوا هَم ــ٤مًمٌِؽ  هَم ـَ  ومَس ــ ــ٦مٍ ٟمَ  سَمْٓم  خٚم

 

ــٜمٝمؿ وآظمــرُ   ــ٤مـمعٌ  ُم ــدَ  ىم ــ٥ِم  َٟمْج  (4)يَمْبَٙم

ـَ  ىم٤مـمعٌ  ُمٜمٝمؿ ومري٘م٤منِ  :ي٤مىمقت رواه   .ؾم٤مًمؽ ُمٜمٝمؿ ومري٘م٤منِ  :همػمه ورواه ٟمخٚم٦ٍم، سمٓم

ريُؼ  :واًمٜمَّْجدُ  ْٟمُجد ومجٕمف اجلبؾ، ذم اًمٓمَّ ريُؼ  وَٟمَجدَ  .أَ  :ُٟمُجقداً  َيٜمُْجدُ  اًمٓمَّ

 .واؾمتب٤من ووح

                                                           

 )م( ٟمب٤م(.) واًمٚمس٤من ،1/932 1 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر اًمٜمحقي، ُمٕم٤مذ أب قمـ يمذا (1)

 م( )ٟمبغ(. واًمت٤مج اًمبالهم٦م وأؾم٤مس اًمٕمب٤مب ذم يمام اًمّم٤مهم٤مّن قمـ ورد ُم٤م وأصمب٧م ٟمب٤مقم٦م،: إصؾ ذم (7)

 ٟمخٚم٦ٍم. سمٓمـ عٌ ضم٤مز ُمٜمٝمؿ ومري٘م٤منِ  إصٛمٕمل: رواي٦م رواي٤مت، قمّدة وًمٚمبٞم٧م .91 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

 ضم٤مزعٌ  ُمٜمٝمؿ وآظمر واًمسٙمري: اًمٓمقد ورواي٦م ٟمخٚم٦م. سمٓمـ ومج٤مزعٌ  همدوا همداة ؾمٝمؾ: أب ورواي٦م

 وُمٕمجؿ ،2/112 واعمحٙمؿ ،7/197 واًمّمح٤مح ،1/92 اعمٜمٓمؼ إصالح ذم وهق يمبٙم٥ِم  ٟمجدَ 

 )م( ضمزع(. يمب٥م، ٟمجد،) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/711 ،9/919 اًمبٚمدان

ة اًمٖمداة وـمٚمقع اًمِمٛمس. همدوا: ؾم٤مروا أول اًمٜمٝم٤مر. وسمٓمـ ٟمخٚم٦م: ُمقوع سم٤محلج٤مز اًمٖمداة: اعمبٙمرة ُم٤م سملم صال (9)

 .سملم ُمٙم٦م واًمٓم٤مئػ. ويمبٙم٥م: ضمبؾ سمٛمٙم٦م، وىمٞمؾ: صمٜمٞم٦م. وروي: ضم٤مزع ٟمجد يمبٙم٥م. وضم٤مزع: ىم٤مـمع
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 مجٕمف اًمٜمَّْجُد، ًمف وي٘م٤مل ٟمِِم٤مَزيـ، سملم ؾمٕم٦مٍ  يمؾُّ  اًمٗم٩مُّ  :(1)شإًمٗم٤مظ هتذي٥م» وذم

٤مسمؼ اًم٘مٞمس اُمرئ ىمقل وأٟمِمد وٟمَِج٤مدٌة، وٟمَِج٤مدٌ  َأْٟمُجدٌ   .اًمسَّ

ضمؾ وي٘م٤مل عُ  إٟمَّف :ىم٤مهراً  إُمقرِ  عمٕم٤مزم ؾم٤مُمٞم٤مً  يم٤من إذا ًمٚمرَّ ع وإٟمَّف َأٟمُجٍد، ًَمٓمالَّ  ًمٓمالَّ

ارُمّل  قَمٚمَ٘مَٛم٦م سمـ ظم٤مًمد ىم٤مل .(2)اًمثَّٜم٤مي٤م  :(3)اًمدَّ

ــد ــؾُّ  رُ ـَي٘مُّمــ وَمَ٘م ــك اًمُ٘م ــفِ  دونَ  اًمَٗمت  مَهِّ

 

عَ  اًمُ٘مـؾُّ  ًمـقٓ يمـ٤منَ  وىمد   (4)َأْٟمُجـدِ  ـَمـالَّ

ٞم٧م اسمـ ٟمسبف هٙمذا  ٙمِّ ٓمر وٟمس٥م .ظم٤مًمد إمم (ىمؾ) ذم شاًمٚمِّس٤من» وص٤مطم٥م اًمسِّ  اًمِمَّ

بّل  ؿِمح٤مذ أب سمـ محٞمد إمم شاًمٕمرب ًمس٤من» ذم اًمث٤مّن  .اًمْمَّ

 [كجر]  ُقمـ جَيقرُ  وٓ َيٕمدُل  ٓ اًمذي اعم٘مّمدُ  (:َُمْ٘مَٕمد)يمـ اًمٓمَّريِؼ  وَُمٜمَْجر 

 :ىم٤مل .اًمٓمَّريؼ

 اهلُــــــدَره اجلبـــــ٤منُ  طمـــــ٤مرَ  إذا إّنَّ 

 

                                                           

 )م( .199 ص إًمٗم٤مظ يمت٤مب اٟمٔمر (1)

٤مٌب  اًمبالهم٦م: أؾم٤مس وذم ،7/197 اًمّمح٤مح ذم يمذا، (7)  ًمألُمقر و٤مسمطٌ  ت٤مج:اًم وذم إُمقر، ًمّمٕم٤مب ريمَّ

 )م( هل٤م. هم٤مًم٥ٌم 

 وذم اًمْمبل، ؿِمح٤مذ أب سمـ حلٛمٞمد 7/197 اًمّمح٤مح ذم اجلقهري أٟمِمده اًمبٞم٧م، ٟمسب٦م ذم اظمُتٚمػ (1)

 سمـ ًمراؿمد اًمسٙمٞم٧م، اسمـ قمـ )ـمٚمع(، اًمت٤مج وذم اًمٗمحؾ، قمبدة سمـ ًمٕمٚم٘مٛم٦م 1/112 اعمٜمٓمؼ إصالح

 سمـ ًمٕمٚم٘مٛم٦م 1/111 اخلزاٟم٦م وذم قمٚم٘مٛم٦م، سمـ خل٤مًمد إصٛمٕمل، قمـ ىمٚمؾ(،) اًمٚمس٤من وذم ِدْرَواس،

 ذم ٟمسب٦م وسمال ٟمجد(.) واًمت٤مج اًمٚمس٤من ذم اًمدارُمل خل٤مًمد أو اًمْمبل، وحلٛمٞمد قمٚم٘مٛم٦م، سمـ خل٤مًمد أو قمبدة

 .2/111 ،1/191 اعمحٙمؿ

 )م( .177 ص اًمٗمحؾ قمٚم٘مٛم٦م ديقان ذم وهق

: حيبس. ي٘مٍم: (9)  .اًمِ٘مٚم٦َّم واًمُ٘مؾُّ
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ــبٞمؾِ  ىمّمــدِ  ُِمـــ َريمبــ٧ُم   (1)َُمٜمَْجــره اًمسَّ

  [كجؾ]  ٦مُ  :اًمٜمَْجُؾ  .اًمقاوح٦م اعمحجَّ

 [كجؿ]  ُ(2)اًمَبٕمٞم٨م ىم٤مل .اًمقاوح اًمٓمَّريُؼ  (:َُمْ٘مَٕمد)يمـ اعمَٜمَْجؿ: 

 (3)وَُمـٜمَْجؿُ  ؿَمـ٠موٌ  إرضِ  أىم٤مِص  ذم هل٤م

  [كحر]  ُقمَدًُمقا :اًمٓمَّريِؼ  قمـ وشمٜم٤مطَمُروا .اًمبلمِّ  اًمقاؾمعُ  ؾَمٜمَٜمُف :اًمٓمَّريِؼ  ُُمٜمَْتحر 

 .جم٤مز وهق قمٚمٞمف، شَمت٤مسَمُٕمقا إذا وهمػمه اًمٓمَّريِؼ  قمغم وشمٜم٤مطَمُروا .قمٜمف

 .(4)اًمٓمَّريؼ (:ؾمٗمٞمٜم٦م)يمـ:واًمٜمَِّحػمة

 [كحز]  ُاي - اًمٜمَِّحٞمَزة  .اًمٓمَّريؼ (:ؾَمِٗمْٞمٜم٦َم)يمـ - سم٤مًمزَّ

ُمؾِ  ُمـ ـمري٘م٦مٌ  :(5)وىمٞمؾ صٚمب٦ٌم، ُُمستِدىم٦َّمٌ  إرضِ  ُمـ ـمري٘م٦مٌ  :ٞمَزةُ واًمٜمَّحِ   ؾمقداءُ  اًمرَّ

ةٌ  ٤م ممتدَّ  .إرضِ  ذم قمالُم٦مٌ  هل وإٟمَّام ذراقملم قَمرُوٝم٤م يٙمقن ٓ ظمِمٜم٦مٌ  (6)إرُض  يم٠مَّنَّ

ه٤م :اًمٓمُّرِق  وٟمح٤مئزُ   .ضمقادُّ

 [كحق]  ُضِمَٝمَتف، :أي 5ومالنٍ  َٟمحقَ  َٟمَحقُت  .واجلِّٝم٦مُ  واًم٘مّمدُ  اًمٓمَّريُؼ  :اًمٜمَّْحق 

                                                           

 . )م(91. أىمقل: اٟمٔمر صُمثجر ذم: شم٘مدم (1)

 واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،11/112 اًمتٝمذي٥م ذم وهق جمٝمقل، وصدره ،42 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م قمجز هذا (7)

 )م( )ٟمجؿ(.

 .واعمدى اًمٖم٤مي٦م واًمِم٠مو: إسمٕمد. وهق أىمَم، مجع أىم٤مص: (1)

 يٜمحر ٕٟمف اًمِمٝمر ُمـ يقم آظمر اًمٜمحػمة: سمؾ، اعمٕم٤مضمؿ ذم قمٚمٞمف أىمػ ومل اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس٧م ()اًمسٗمٞمٜم٦م (9)

 )م( ٟمحر(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/129 واعمحٙمؿ ،7/379 اًمّمح٤مح اٟمٔمر: ده.سمٕم يدظمؾ اًمذي

 )م( ٟمحز(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/773 واعمحٙمؿ ،9/113 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر: ؿمٛمٞمؾ، اسمـ قمـ (1)

 )م( اعمخٓمقط. ذم ًمٞمس هٜم٤م اًمرُمؾ...إمم ُمـ ـمري٘م٦م ىمقًمف: ُمـ (1)
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٤مٟمٞم٦مُ  اًمٓمَّريُؼ  :واعمَٜمَْح٤مةُ  (.قُمُتؾ  )يمـ وُٟمُحقٌّ  َأْٟمَح٤مء :واجلٛمع اًمسَّ
 إمم اًمبئرِ  سملم ُم٤م :(2)وىمٞمؾ ،(1)

٤مٟمٞم٦م ُمٜمتٝمك  :(3)ضمرير ىم٤مل .اًمسَّ

ــدَ  ــَدْت  ًَمَ٘م ــَرزدِق  أمُّ  َوًَم ــ٦مً  اًمَٗم  وَمخَّ

 

 (4)أرسَمَٕمـ٤م َُمٜمَـ٤مطِمَل  وَمخـَذهي٤م سملمَ  شمرى 

٤مٟمٞم٦م، َُمذَه٥ِم  ُُمٜمتٝمك :٤مةُ اعمَٜمحَ  :(5)إزهري وىم٤مل   ًمٞمٕمٚمؿَ  طمجرٌ  قمٜمده ُوِوعَ  ورسمَّام اًمسَّ

٤مٟمٞم٦م ىم٤مئدُ  (7)اًمَٖمْرُب  شَمَ٘مٓمَّعَ  دم٤موزه إذا ٕٟمَّف ُمٜمٕمٓمٗم٤مً (6)ومٞمتٞم٤مَهُ  اعمٜمتٝمك أٟمَّف اًمسَّ
 .وأدواشُمف 

 [كدس]  ءَ  وَٟمَدَس ٤مه :اًمٓمَّريؼ قمـ اًمٌمَّ  .ٟمحَّ

 [كدي] يٜم٤مديؽ اًمٓمَّريؼ وهذا .رفمٝم :اًمٓمَّريُؼ  وٟم٤مداكَ  اًمٓمَّريُؼ، ًمَؽ  وٟم٤مدى. 

 [كزع]  ُيم٦م - اًمٜمََّزقم٦م  ُمقوعُ  وهل سم٤مًمٜمََّزقم٦ِم، ُيِمبَّف اجلبؾ ذم اًمٓمَّريُؼ  :- حمرَّ

أس، ُمـ اًمٜمَّْزعِ  ٕمرِ  اٟمحس٤مرُ  وهق اًمرَّ  .أٟمزعُ  رضمٌؾ  :ي٘م٤مل .اجلبٝم٦م ضم٤مٟمبل ُمـ اًمِمَّ

 [أكسع]  ُيُمف :اًمٓمَّريِؼ  أٟمس٤مع  .َذَ

 [كسب]  هق :(8)ىمٞمؾ .اًمقاوُح  اعمست٘مٞمؿُ  ريُؼ اًمٓمَّ  :واًمٜمَّْٞمَسب٤منُ  اًمٜمَّْٞمَس٥ُم 

                                                           

 )م( اعم٤مء. ٓؾمتخراج اًمس٤مٟمٞم٦م شم٘مٓمٕمف اًمتل ًمٓمريؼا أو قمٚمٞمٝم٤م. ُيس٘مك اًمتل اًمٜم٤مىم٦م هل اًمٜم٤موح٦م5 اًمس٤مٟمٞم٦م: (1)

 ُمسٞمؾ اعمٜمح٤مة: إقمراب: اسمـ وقمـ ٟمح٤م(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/122 اًمٚمٖم٦م وم٘مف اٟمٔمر إصٛمٕمل، قمـ (7)

 )م( ٟمحل(.) واًمت٤مج ،1/711 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر: ُمٜم٤مطمل. واجلٛمع ُمٚمتقي٤ًم، يم٤من إذا اعم٤مء

 واًمٚمس٤من ،1/994 واعمحٙمؿ ومخذهي٤م، سملم سمدل: ٚمٞمٝم٤مرضم سملم وروايتف: ،421 /7 ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

 ٟمح٤م(.)م() واًمت٤مج

٦م اُمرأة (9) : وَمخَّ  .ىمذرة ووَمخٌّ

 )م( .1/711 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

. ٟمح٤م(:) واًمٚمس٤من ،1/711 اًمتٝمذي٥م وذم اعمخٓمقط، ذم يمذا (1)  )م( ومٞمتٞمنَّ

 اًمبئر سملم اًمس٤مئؾ اعم٤مء اًمراء: حوسمٗمت اًمثقر، ضمٚمد ُمـ شمتخذ اًمتل اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمدًمق اًمراء: سمسٙمقن اًمَٖمرب، (2)

 )م( )همرب(. واحلقض.اًمٚمس٤من

 )م( ٟمس٥م(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،17/91 واعمخّمص ،11/11 واًمتٝمذي٥م ،2/727 اًمٕملم اٟمٔمر (3)
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 ىم٤مل .ُمقاِرده٤م إمم اًمقطمشِ  مُحُرِ  وـمريِؼ  واحلٞم٦َّم، اًمٜمَّٛمٚم٦مِ  يمٓمريِؼ  اعمُستِدقُّ  اًمٓمَّريُؼ 

اًمُٗمَ٘مٞمٛملُّ  رضم٤مء سمـ ُديَملم
(1): 

ــ٤مً  ــرى ُُمْٚمٙم ــ٤مَس  شَم ــف اًمٜمَّ ــَب٤م إًمٞم  َٟمْٞمَس

 (2)ؾَمـَب٤م أيـدي ظَمـ٤مرٍج  أو َداظمؾٍ  ُِمـ 

 :أيْم٤مً  (4)شاًمٚمس٤من» ذم ورواه، اًمٜم٤َّمَس  شمرى همٞمث٤مً  :(3)شاًمٚمُّٖم٦م وم٘مف» ذم ورواه 

ــ٤مً  ــرى قَمْٞمٜم ــ٤مَس  شَم ــف اًمٜمَّ ــَب٤م إًمٞم  َٟمْٞمَس

ـــ  ــ٤مدرٍ  ُِم ــدي َواردٍ  أو َص ــَب٤م أي  ؾَم

 .ومٕمٞمؾ وهق ٟمٗمِسٝم٤م، اًمٜمَّٛمؾِ  ُِمـ يم٤مًمٓمَّريِؼ  شمراه اًمذي اًمٜمَْٞمَس٥ُم  :(5)اجلقهري وىم٤مل 

 ـمريُؼ  :اًمٜمَّٞمس٥ُم  :(7)ؾمٞمده سمـا وىم٤مل .اًمٓمَّريؼ أصمرِ  ُمـ ُوضِمدَ  ُم٤م :اًمٜمَّٞمس٥ُم  :(6)وىمٞمؾ

 .ُمستدىم٦َّم ـمري٘م٦م :اًمٜمَّٞمس٥ُم  :(8)ىمداُم٦م وىم٤مل .آظمر أصمرِ  ذم واطمدٌ  ُمٜمٝم٤م ضم٤مءَ  إذا اًمٜمَّٛمؾِ 

 [كسؿ]  ُارس اًمٓمَّريِؼ  أصمرُ  :اًمٜمََّسؿ  .اًمدَّ

 .اًمٜمَّْٞمَس٥م ذم ًمٖم٦مٌ  اعمست٘مٞمُؿ، اًمٓمَّريُؼ  :واًمٜمَّْٞمَسؿُ 

ةٍ  وًمٞمس٧م يِؼ اًمٓمَّر ذم أصم٤مرِ  ُِمـ َوضَمدَت  ُم٤م :واًمٜمَّْٞمَسؿُ  اضمز ىم٤مل .سمٞمِّٜم٦مٍ  سمج٤مدَّ اًمرَّ
(9): 

                                                           

 )م( ٟمس٥م(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/779 اًمّمح٤مح ذم اًمبٞم٧م (1)

 .ُمتٗمرىملم أي ؾمب٠م5 أيدي ذهبقا ًمٚمٛمتٗمرىملم: ي٘م٤مل اًمٞمٛمـ، ُمـ طملٌّ  ؾمب٠م: (7)

 )م( .11/11 اًمتٝمذي٥م وأيْم٤مً ، 7/122 اًمٚمٖم٦م اٟمٔمروم٘مف (1)

 )م( .1/779 اًمّمح٤مح وأيْم٤مً  واًمت٤مج، ُمٜمف، (ٟمس٥م) ُم٤مدة اٟمٔمر (9)

 )م( .1/779 اًمّمح٤مح اٟمٔمر (1)

 )م( )ٟمس٥م(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،3/174 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (1)

 )م( .3/174 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (2)

 )م( .11 ص إًمٗم٤مظ ضمقاهر اٟمٔمر (3)

 )م( ـمٚمع(. ٟمس٥م،) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،17/91 واعمخّمص ،1/921 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمرضمز (4)
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 ضَمــ٤مزعِ  ظَمـؾ   َٟمْٞمَسـؿِ  قمغم سَم٤مشَم٧ْم 

 (1)اعمَ٘مـ٤مـمِعِ  ىم٤مـمِعِ  اًمٜمِّٝم٤مضِ  َوقْم٨ِم  

ٞم٧م اسمـ قمـ ٟم٘مالً  شاًمٚمِّس٤من» ذم رواه هٙمذا  ٙمِّ  يمٜمز» وذم .(2)اعمٓم٤مًمع ىم٤مـمعِ  :اًمسِّ

٤مظ  .اعمج٤مُمعِ  ىم٤مـمعِ  :(4)شإًمٗم٤مظ هتذي٥م»و (3)شاحلٗمَّ

ارس اًمٓمَّريُؼ  :اًمٜمَّٞمسؿُ  :(5)٦مىمداُم ىم٤مل  .اًمدَّ

َ  :أي 5(6)شاعمَٜمِْسؿُ  اؾمت٘م٤ممَ » :ي٘م٤مل .اًمٓمَّريُؼ  :واعمَٜمِْسؿ  :(7)إطمقص ىم٤مل .اًمٓمَّريؼ شمبلمَّ

                                                           

 يّمٕمد صٕمقده٤م، اًمٓمرق: وَّن٤مض اعمسٚمؽ. ؿم٤مق وقم٨ٌم: ىم٤مـمع. ضم٤مزع: [29ص ]اٟمٔمر:شم٘مدم. اخلؾ: (1)

 مجع واعمٓم٤مًمع: اجلبؾ. ذم اًمّم٤مقمد اًمٓمريؼ وهق َّنض، مجع وَّن٤مض: همٛمض. ُمـ اإلٟمس٤من ومٞمٝم٤م

  هٙمذا: ()مجع ذم اًمٚمس٤من ذم ورواه ُمٓمٚمع.

 سمــــ٤مَت إمم َٟمْٞمَســــ٥ِم ظَمــــؾ  ظَمـــــ٤مدعِ 

ـــ٤مُمعِ   ـــ٤مـمِع اعمج ـــ٤مِض ىم ـــ٨ِم اًمٜمِّٝم  َوقْم

 سمـــــ٤مُٕمِّ أطمٞمـ٤مٟمـــــــ٤ًم وسم٤معمُِمـ٤ميــــــعِ  

 اًمذي اًمدًمٞمؾ واعمِم٤ميع: اًمرُم٤مل. ُمـ اضمتٛمع وُم٤م اًم٘مٗمر إرض وهل جمٛمٕم٦م، مجع واعمج٤مُمع: 

 إًمٞمف. يدقمق اًمٓمريؼ إمم يٜم٤مدي

 )م( اًمٚمس٤من. ذم ورد ُم٤م هق أصمبتف وُم٤م ع،اعم٘م٤مـم ىم٤مـمع اعمخٓمقط: ذم (7)

 )م(. 927ص احلٗم٤مظ يمٜمز (1)

 )م( اعمٓم٤مًمع. ىم٤مـمع :199 ص إًمٗم٤مظ يمت٤مب ذم ورد ُم٤م (9)

 )م( .11ص إًمٗم٤مظ ضمقاهر اٟمٔمر (1)

 ًمٜمبل. وإّٟمف اعمٜمسؿ، اؾمت٘م٤مم ًم٘مد ىم٤مٓ: وإؾمالُمٝمام، اًمقًمٞمد سمـ وظم٤مًمد اًمٕم٤مص سمـ قمٛمرو طمدي٨م وُمٜمف (1)

 واًمٗم٤مئؼ )ٟمسؿ(، اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،11/14 واًمتٝمذي٥م ،7/711 ىمتٞمب٦م ٓسمـ احلدي٨م همري٥م اٟمٔمر:

 )م( ٟمسؿ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/12 واًمٜمٝم٤مي٦م ،7/921 اجلقزي ٓسمـ احلدي٨م وهمري٥م ،1/32

  وروايتف: ،711 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (2)

٤مِس ـَمْٞمَخـ٦مٌ   ـَ اًمٜمَـّ  وإْن أفمَٚمَٛم٧ْم يقُمـ٤ًم ُِمـ

 

= 
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٤مسِ  قمـغم يقُم٤مً  أفمَٚمَٛم٧ْم  وإنْ   هَمْسـَٛم٦مٌ  اًمٜمَـّ

 

  
ِ
ــ٤مء ــؿ أو ــ٤م سمٙم ــروانَ  آَل  ي ــؿُ  ُم  (1)َُمٜمِْس

  [كشط]  أي وينة5 يٛمٜم٦مً  ؿِ إقمٔم اًمٓمَّريِؼ  ُمـ َيٜمِِمطُ  :ٟم٤مؿمطٌ  وـمريٌؼ: 

 اًمٓمَّريؼ ُِمـ ظمرج :َيٜمِِْمط اًمٓمَّريُؼ  وَٟمَِمطَ  .إقمٔمؿ اعمَسٞمؾِ  ُمـ اًمٜمَّقاؿمط ويمذًمؽ خيرُج،

 :(2)مُحٞمد ىم٤مل .إقمٔمؿ

ـــ٤مًمٓمُّرِق  ُُمٕمتِزُمـــ٤مً   اًمٜمَّقاؿمـــطِ  سم

 اًمٓمَّريُؼ  هبؿ َٟمَِمطَ  :وي٘م٤مل .ًمٚمٓمُّرق ُمٕمتسٗم٤مً  :وروي ًمٚمٓمُّرق، ُمٕمتزُم٤مً  :وروي 

م وىمد وم٠مظمذوه،  .قمزم :ذم اًمبٞم٧م ذاه شم٘مدَّ

 [كصػ]  يمؾِّ  وُمـ اًمٓمَّريِؼ  ُِمـ واعمَٜمَّْمُػ  .اًمٓمَّريِؼ  ٟمِّمُػ  :اعمَٜمَّْمُػ  
ٍ
 :رء

(3)رء يمؾِّ  ُمـ اًمقؾمطُ  :واعمُٜمَتَّمُػ  .َوؾَمَٓمف
. 

 [كصؾ] ُمـ وَٟمَّمَؾ  .ظمرج :أي يمذا5 ُمقوع ُمـ اًمٓمَّريُؼ  َٟمَّمَؾ  :(4)وي٘م٤مل 

 .فمٝمر :ُٟمُّمقًٓ  اجلب٤مل سملم

ت» :احلدي٨م وذم َٚم٧م :وم٘م٤مل ؾمح٤مسم٦مٌ  ُمرَّ  :أي 5(5)شيمٕم٥م سمٜمل شَمٜمٍُمُ  هذه شَمٜمَّمَّ

                                                           

 اسمـ وأورده وإصمر، اًمٕمالُم٦م ُمٕمٜم٤مه ()اعمٜمسؿ أنّ  قمغم ؿم٤مهداً  ياًمزخمنم أورده اعمح٘مؼ: ىم٤مل  =

 واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،11/14 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر: اًمٓمريؼ. ُمٕمٜم٤مه أن قمغم ؿم٤مهداً  واًمزسمٞمدي ُمٜمٔمقر

 )م( ٟمسؿ(.) واًمت٤مج

 .اًمٔمٚمٛم٦م اًمٖمسٛم٦م: (1)

م (7)  )م( .111 ص ]قمزم[ ُم٤مدة ذم اًمرضمز شم٘مدَّ

 )م( .اعمخٓمقط ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم ...اًمقؾمط :واعمٜمتّمػ :ىمقًمف ُمـ (1)

 )م( )ٟمّمؾ(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،17/91 واعمخّمص ،3/171 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (9)

ة رواي٤مت، ومٗمل اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ًمٚمٓمؼماّن ) (1) : ًمٞمٜمتّم٥م سمٜمٍم سمٜمل يمٕم٥م، 71/919 (1211ًمٚمحدي٨م قمدَّ

 = ًمٕمامل(، ويمٜمز ا14111وذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمبٞمٝم٘مل، سم٤مب: ٟم٘مض أهؾ اًمٕمٝمد أو سمٕمْمٝمؿ اًمٕمٝمد )
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  ُمـ فمٝمرَ  أو ـمريٍؼ  ُمـ ظمرج إذا قمٚمٞمٜم٤م َٟمَّمَؾ  ىمقهلؿ ُمـ أىمبٚم٧م،
ِ
 ويروى .طمج٤مٍب  وراء

 .ًمٚمٛمٓمر شَم٘مِّمدُ  :أي شَمٜمَّْمٚم٧ُِم5

 [كعػ] قم٤مروتف :أي اًمٓمَّريَؼ5 ٟم٤مقمٗم٧ُم  :(1)وشم٘مقل. 

ضمٚملم ُِمـ اعمٕم٤مرو٦مُ  :واعمُٜم٤مقمَٗم٦مُ   .أظمر ؾمبَؼ  ُدمه٤مأطم يريد ـمري٘ملم ذم اًمرَّ

 [كعؿ]  ُ٦مُ  :وىمٞمؾ .اًمٓمَّريُؼ  :اًمٜمَّٕم٤مُم٦م  .اًمقاوح٦مُ  اعمحجَّ

ـُ  ـَ  أنَّ  زقمٛمقا :(2)إزهري ىم٤مل .اًمٓمريُؼ  :اًمٜمَّٕم٤مُم٦مِ  واسم  يم٠مٟمَّف اًمٓمُّرِق  ُمـ اًمٜمَّٕم٤مُم٦مِ  اسم

 :(3)ىمقًمف ُمـ اًمٜمَّٕم٤مُم٦مِ  َُمريَم٥ُم 

ـُ   َُمريَمبـل ذًمَؽ  يقمَ  اًمٜمَّٕم٤مَُم٦مِ  واسم

 .سمف ًمُٞمٝمتدى اعمٗم٤موز ذم رومقعُ اعم اًمَٕمَٚمؿُ  :واًمٜمَّٕم٤مُم٦مُ  

ؿَ  ضمُؾ  وشَمٜمَٕمَّ ْٛم٧ُم  .اًمٓمَّريؼ هل اًمتل اًمٜمَّٕم٤مُم٦م ُِمـ ُمِمتؼٌّ  طم٤مومٞم٤ًم، ُمِمك :اًمرَّ  :اًم٘مقمَ  وَٟمٕمَّ

ْٛمتٝمؿ ويمذًمؽ .ـمٚمبُتٝمؿ  .شَمٜمَٕمَّ

 [كػج] ومج٠مة [هبؿ] َرَُم٧ْم  :أي 5(4)شاًمٓمَّريُؼ  هبؿ َٟمَٗمَج٧م» :وي٘م٤مل. 

                                                           

ومج٤مء  (11911، ويمٜمز اًمٕمامل )1/42(: إّن هذه ؾمح٤مسم٦م ًمتستٝمؾُّ سمٜمٍم سمٜمل يمٕم٥م، أُم٤م اًمٗم٤مئؼ 12111) =

 سم٤مًمٚمٗمظ اعمذيمقر ذم يمت٤مسمٜم٤م. )م( 1/11احلدي٨م سمٚمٗمظ: شَمٜمَّْمٚم٧ُِم، وذيمره اسمـ إصمػم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م 

 )م( ٟمٕمػ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،9/1911 اًمّمح٤مح اٟمٔمر (1)

 )م( .1/11 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (7)

 وصدره: ،119 ص ديقاٟمف ذم ًمٕمٜمؽمة سمٞم٧م قمجز هق أىمقل: (1)

ـــف ـــقَد رطمَٚم ـــِؽ اًم٘مٕم ـــقُن َُمريمُب  ومٞمٙم

 ًمٚمح٤مرث وُٟمس٥م ،1/141 اخلزاٟم٦م ،143 - 7/142 واعمحٙمؿ ،1/113 آؿمت٘م٤مق ذم وهق 

 قمتؼ،) واًمت٤مج اًمٚمس٤من ذم ظمزر أو وًمٕمٜمؽمة ،17/111إهم٤مّن ذم اًمسدود ًمقذان سمـ اخلَُزر أو

 )م( .17/97 واعمخّمص ،1/7191 واًمّمح٤مح ،1/19 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمالو وٟمٕمؿ(،

 ،1/122 واًمٗم٤مئؼ ،114 - 1/113 ًمٚمخٓم٤مب احلدي٨م همري٥م اٟمٔمر سمٛمٙم٦م. اعمستْمٕمٗملم طمدي٨م هق (9)

 )م( )ٟمٗم٩م(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/971 اجلقزي ٓسمـ احلدي٨م وهمري٥م
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 [كػخ] يُح  ٟمٗمخ٧م ُِمـ سمٖمت٦ًم، هبؿ ٧مَرُمَ  :اًمٓمَّريُؼ  هبؿ َٟمَٗمَخ٧م :(1)وي٘م٤مل  اًمرِّ

 .سمٖمت٦م ضم٤مءت إذا

 [كػذ] ُيسَٚمُؽ  اًمذي :اًمٜم٤َّمومذُ  واًمٓمَّريُؼ  .ؾَم٤مًمٌِؽ  :أي ٟم٤مومٌذ5 ـمريٌؼ  :وي٘م٤مل 

٦مٍ  سملم سمٛمسدودٍ  وًمٞمس ٦مٍ  دون ظم٤مصَّ  .واطمد يمؾُّ  َيسٚمُٙمف قم٤ممٌّ  :ٟم٤مومذٌ  وـمريٌؼ  .يسٚمٙمقٟمف قم٤مُمَّ

 َُمٜمَْٗمذٌ  وومٞمف .يمذا ُمقوع إمم يٜمُٗمذُ  َٟمَٗمذَ  وىمد .ويمذا يمذا ُمٙم٤من إمم َيٜمُْٗمذُ  اًمٓمَّريؼ وهذا

 .ًمٚم٘مقم ُُمٜمَتَٗمذٌ  وومٞمف .جَم٤مز :أي ًمٚم٘مقِم5

 [كػض]  اًمٜمَّْٗمُض:  ُ ره :ٟمٗمْم٤مً  اًمٓمَّريَؼ  وَٟمَٗمَض  .اًمٓمَّريؼ شَمَبٍمُّ  ُِمـ ـمٝمَّ

 .٤مرقمَّ واًمدُّ  اًمٚمُّّمقص

 .جم٤مز وهق ًمف، طم٤مومٔم٤مً  ًمٚمٓمَّريِؼ  َٟم٤مومِْم٤مً  أي 5(ؾَمِٗمٞمٜم٦م)يمـ َٟمِٗمٞمَْم٦مً  ومالنٌ  وظمرج

 .اًمٓمَّريَؼ  واؾمتٜمٗمَض  .اًمٓمَّريَؼ  يٜمٗمْمقن اًمذيـ :َٗمَْم٦مُ واًمٜمَّ 

 [كػؼ]  ٌب  :اًمٜمََّٗمُؼ  :واٟمتٗمؼ .آظمر ُمقوعٍ  ُمـ خَمَرٌج  ًمف إرض ذم َهَ

 اًمدال سمٗمتح - َدْرص شمّمٖمػم :وُدَرْيص .(2)َٟمَٗمَ٘مف ُدَرْيٌص  وؾَّ  :اعمثؾ وذم .دظمٚمف

اء ؾمٙمقن ُمع ويمنه٤م ة واًمٗم٠مرةِ  اًمػمسمقعِ  وًمدُ  هق :- اًمرَّ  عمَـ ُيرضُب  اعمثُؾ  وهذا .واهلرَّ

٦مً  وَيُٕمدُّ  سم٠مُمره يٕمٜمك  .احل٤مضم٦م قمٜمد ومٞمٜمسك خلّمٛمف طمجَّ

 :إٟمٕم٤مم] ژيب ىب مب  خب حب جب يئ   ىئ مئ حئ جئ ژ :اًمٙمريؿ اًم٘مرآن وذم

 وأؾْمب٤مب(. يمـ)ؾَمَب٥م أٟمٗم٤مق ومجٕمف: [11

 [كؼب]  ٞمِّؼ اًمٓمَّريُؼ  :وىمٞمؾ .اجلبؾ ذم اًمٓمَّريُؼ  :واًمٜمُّْ٘م٥ُم  واًمٜمَّْ٘م٥ُم  ذم اًمْمَّ

                                                           

 )م( ٟمٗمخ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/42 اًمٜمٝم٤مي٦م اٟمٔمر (1)

 )م( (.7729) 1/914 إُمث٤مل وجمٛمع (،1112) 7/2 إُمث٤مل مجٝمرة ٔمراٟم (7)
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 :(1)إقمِمك ٤ملىم .اجلبؾ

 ؾَمٜمَُدوا ىمد اًمٜمَّْ٘م٥ِم  ذم هبؿ قَمٝمِدي

 

 (2)ُذًُمــُٚمف َُمٓمـٞمِّٝمؿ ِصَٕم٤مَب  هَتِدي 

 :(3)قم٤مصٞم٦م أب اسمـ ىم٤مل .وَأْٟم٘م٤مب ٟمَِ٘م٤مب :واجلٛمع 

ـْ  ومل سمـ٤مًمِٕمراِق  ًمـٞمكم شَمَٓم٤مَوَل   َيُٙمـ

 

 (4)َيُٓمـقُل  احِلجـ٤مزِ  سم٠مٟم٘مـ٤مِب  قَمكمَّ  

 .(5)ٟمَِ٘مب٦م :مجٕمف ذم وىمٞمؾ 

ؿ» :احلدي٨م وذم .اجلبٚملم سملم ريؼاًمٓمَّ  :اًمٜمَّ٘م٥م :وىمٞمؾ ـَ  وَمِزقُمقا أَّنَّ  اًمٓم٤َّمقمقنِ  ُِم

َّٓ  أرضمق :وم٘م٤مل  سملم اًمٓمَّريُؼ  وهق َٟمْ٘م٥ٍم، مجعُ  :إصمػم اسمـ ىم٤مل ،(6)شٟمِ٘م٤مهُب٤َم إًمٞمٜم٤م َيٓمُٚمعَ  أ

 .ُمذيمقر همػم قمـ وم٠موٛمرَ  اعمديٜم٦ِم، ـُمُرِق  ُمـ إًمٞمٜم٤م َيٓمٚمِعُ  ٓ أٟمَّف أراد اجلبٚملم،

 سمـ قمٛمرو ىم٤مل .اًمَٖمْٚمظِ  ذم اًمٓمَّريُؼ  :واًمٜمِّ٘م٤مِب  واعمَٜمْ٘م٥ُم  يم٤مًمٜمَّْ٘م٥ِم، ٦مُ واعمَٜمَْ٘مبَ  واعمَٜمَْ٘م٥ُم 

                                                           

 واعم١مشمٚمػ ،114 ص اعمٜمػم اًمّمبح ذم وهق اهلل، قمبد سمـ اًمرمحـ قمبد ُمّمبح أب مهدان ٕقمِمك اًمبٞم٧م (1)

 )م( .1/121 واعمزهر ،1/11 ًممُمدي واعمختٚمػ

 أي: يمذا5 ُمقوع ذم سمف وقمٝمدي يمذًمؽ. ومرأيتف أدريمتف أي: ؿم٤مب5 وهق سمٗمالن قمٝمدي شم٘مقل: (7)

 اًمٚملم. وهق اًمذًمقل، ٟم٘مٞمض اًمدواب: ُمـ واًمّمٕم٥م شمت٘مدم. هتدي: رىمل. اجلبؾ: ذم وؾمٜمد ُمٕمرومتل.

 ُذًُمؾ. وـمرق ُمسٝمؾ، ُمقـم٠م أي: ذًمقل5 ـمريؼ ي٘م٤مل: ذًمقل، مجع ُذًُمؾ: صٕمب٦م. مجع وصٕم٤مب

 )م( ٟم٘م٥م(.) واًمت٤مج اًمٚمس٤من ،1/917 اعمحٙمؿ ذم اًمبٞم٧م (1)

. ـم٤مل شمٓم٤مول: (9)   ىمقًمف: فوُمٜم واُمتدَّ

 شَمَٓمــــ٤موَل ًمٞمُٚمــــَؽ سم٤مٕصَمُٛمــــدِ 

 وقمجزه: ،131 ص ديقاٟمف ذم اًم٘مٞمس ُٓمرئ سمٞم٧م هقصدر أىمقل: 

 وٟمــــ٤مَم اخلــــكمُّ ومل شَمرىُمــــدِ 

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس اًمبٞم٧م هذا ذح 

 )م( .4/722 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (1)

 )م( .1/127 واًمٜمٝم٤مي٦م ،1/932 اًمٗم٤مئؼ ذم احلدي٨م (1)
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 :(1)اًمتَّٖمٚمبل إهيؿ

َـّ  ـــَراُه سم٤مً  وشَم ـــزَّ ـــٕم٤مزم ؿُم  يم٤مًمسَّ

 

ـَ   ْٕم ــَتَٓمٚمَّ ــ٤مِب  صُمُٖمــقرِ  ُِمـــ َي (2)اًمٜمَِّ٘م
 

 .واطمداً  ويٙمقن مجٕم٤مً  يٙمقن 

ٞمُِّؼ  اًمٓمَّريُؼ  :واعمَٜمَْ٘مب٦مُ   سملم اًمٓمَّريُؼ  :وىمٞمؾ .ُٚمقيُمفؾُم  ُيستٓم٤معُ  ٓ داريـ، سملم اًمْمَّ

 .إرض أٟمِم٤مزَ  شمٕمٚمق اًمتل اًمٓمَّريُؼ  هق :وىمٞمؾ .هذه إمم هذه ُِمـ ُٟمِ٘م٥َم  يم٠مٟمَّف داريـ

 ُمٞمٕم٤مدٍ  همػمِ  قمغم ًم٘مٞمٜمل :أي ٟمِ٘م٤مسم٤ًم5 ومالن ومٞمف ومٜم٤مىمبٜمل ـمريٍؼ  قمغم ُمررُت  :(3)وي٘م٤مل

 .اقمتامد وٓ

 [كؼض]  ُ(4)ٟم٘م٤مئض واجلٛمع اجلبؾ، ذم اًمٓمَّريُؼ  :اًمٜمَِّ٘مٞمْم٦م. 

 [ؼؾك]  ذم واًمٓمَّريُؼ  اعمُختٍُم، اًمٓمِّريُؼ  :واعمَٜمَْ٘مُؾ  .اعمختٍم اًمٓمَّريُؼ  :اًمٜمََّ٘مُؾ 

اضمز ىم٤مل .اجلبؾ اًمرَّ
(5): 

، يَماَل  َٓ (6)اعمَـٜمَْ٘ماَل  اٟمَتَٕمٚمٜمـ٤م صمـؿ و
 

                                                            

 واعمحٙمؿ ،1/121 اجلٛمٝمرة ذم ٟمسب٦م وسمال ،722 اعمٜمػم اًمّمبحو ،7/232 اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م( )ٟم٘م٥م(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/917

 وهيجٛمـ. يٓمٚمٕمـ يتٓمٚمٕمـ: اًمٖمقل. وهل ؾِمْٕمالة، مجع واًمسٕم٤مزم: اًمْم٤مُمر. وهق ؿم٤مزب، مجع ؿمزسم٤ًم: (7)

 .ـمريؼ أو ضمبؾ ذم ومرضم٦م يمؾ وهق صمٖمر، مجع صمٖمقر:

 )م( ٟم٘م٥م(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/911 اعمحٙمؿ اٟمٔمر (1)

 )م( أٟم٘م٤مض. اعمٓمبقع: ذم (9)

 )م( ٟم٘مؾ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،4/111 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمرضمز (1)

 اًمرُمْم٤مء: اٟمتٕمؾ وٓ. يَماَل، ومٕمٚمف يم٤من ىم٤مًمقا: ظَمٗمّل  رء فمٝمقر أو ومٕمؾ ُمّدة شم٘مٚمٞمؾ أرادت إذا اًمٕمرب (1)

 ًمبٞم٧م:إرض وطمراره٤م. وسمٕمد هذا ا صالب ريم٥م واٟمتٕمؾ طم٤مومٞم٤ًم. ومٞمٝم٤م ؾم٤مر

ـــ٦ًم ومجـــال ـــ٤م ٟم٤مىم ـــلم ُمٜمٝم  ىِمْتَٚم

ــــَتال  ــــ٤م أوم ٚمِٞمًّ
ــــ٦ًم وُم٤مـمِ  قَمػْماٟم

 .اعم٤مـمٚمٞم٦م اإلسمؾ إًمٞمف شمٜمس٥م يمريؿ ومحؾ وُم٤مـمؾ: صٚمب٦م. قمػماٟم٦م: ُمثٚملم. ىمرٟملم ىِمْتٚملم: 
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 .اًمٓمَّريؼ اًمٜمَّ٘مٞمُؾ  :(1)وىمٞمؾ .يامٟمٞم٦َّم وهذه َٟمِ٘مٞمٌؾ، اجلبؾِ  ذم ـمريٍؼ  ويمؾُّ 

 [كؼؿ]  ُاًمٚمََّ٘مؿ ذم ًمٖم٦مٌ  ويم٠مٟمَّف ،اًمٓمَّريِؼ  َوؾَمطُ  :اًمٜمََّ٘مؿ. 

 [كؼل] ٤مظ يمٜمز» وذم (2)شاحلٗمَّ
ص»و  َـ  َريم٥َِم  :(3)شاعمخّمَّ ك5 َُمت  :أي اعمُٜمَ٘مَّ

ك :شاًمت٤َّمج» وذم .اًمٓمَّريؼ  ذم هق يمام اًمٓمَّريِؼ  عمُٓمٚمِؼ  اؾمؿٌ  أٟمَّف فم٤مِهُره اًمٓمَّريُؼ، :اعمُٜمَ٘مَّ

٤مم، إمم ًمٚمٕمرب ـمريٌؼ  هق :وي٘م٤مل .(4)شاًمتَّٙمٛمٚم٦م»  .(5)هِت٤مُم٦م أهُؾ  يسُٙمٜمُف ٤مهٚمٞم٦َّماجل ذم يم٤من اًمِمَّ

 [كؽب]  ٥م َٟمَٙمب٤ًم، وَٟمٙم٥ِم وُٟمٙمقسم٤ًم، َٟمْٙمب٤مً  اًمٓمَّريؼ قمـ َٟمَٙم٥َم ٥م وَٟمٙمَّ  :وشَمٜمَٙمَّ

بف .قمدل ٥م اًمٓمَّريَؼ، وَٟمٙمَّ  .قمدل :سمف وَٟمٙمَّ

 .ىمّمد همػم قمغم :َيٜمُْٙمقٌب  وـمريٌؼ 

َ  وهب٤م ضمقاٟمُبٝم٤م، :وىمٞمؾ ـمرىُمٝم٤م، :وىمٞمؾ ضمب٤مهل٤ُم، :ىمٞمؾ :إرضِ  وَُمٜم٤َميم٥ُِم   ىمقًمف وُمنِّ

[11 :اعمٚمؽ] ژ ڤ ڤ ڤ ژ :شمٕم٤ممم
(6)

. 

 [كؽر]  ىمّمد همػم قمغم :- اًمٜمُّقن قمغم اًمٞم٤مء سمت٘مديؿ - َيٜمُْٙمقرٌ  وـمريٌؼ. 

 [كؿؼ]  ًَمَ٘مُٛمف :اًمٓمَّريِؼ  َٟمَٛمُؼ. 

 [كؿؾ]  ُ٤مسمَِٚم٦مُ  :اًمٜم٤َّمُِمَٚم٦م  .اًمسَّ

 [هنج]  اًمٓمَّريُؼ  :- وسمٗمتحتلم ومسٙمقن سمٗمتح - اًمٜمَّْٝم٩ُم  ُ طم٥ُم  اًمبلمِّ  اًمالَّ

 :يمبػم أسمق ىم٤مل .اًمقاوح

                                                           

 )م( ٟم٘مؾ(.) واًمت٤مج اًمٚمس٤من ،1/1319 اًمّمح٤مح اٟمٔمر (1)

 )م( .922ص احلٗم٤مظ يمٜمز (7)

 )م( .17/91 اعمخّمص (1)

 )م(.)ٟم٘مل( اًمتٙمٛمٚم٦م (9)

 )م( .1/711 اًمبٚمدان ُمٕمجؿ واٟمٔمر اعمخٓمقط. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم اجل٤مهٚمٞم٦م... ذم يم٤من ىمقًمف: ُمـ (1)

 )م(. 3/121واًمبحر ،1/144 وًمٚمزضم٤مج ،1/121 ًمٚمٗمراء اًم٘مرآن ُمٕم٤مّن ذم أي٦م شمٗمسػم اٟمٔمر (1)
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ــفُ  ــؾَّ  وَم٠َمضَمْزشُم ــ٥ُم  سم٠َموَم ــُرهُ  حَيَْس  َأصْم

 

 (1)خَمْـَرِف  وَمِريـغٍ  سمِِذي أسَم٤منَ  ََّنْج٤مً  

 :ذؤي٥م أسمق ىم٤مل .وَُّنُقج وَُّن٩ُم ََّنْج٤مت :واجلٛمع 

ـــفِ  ـــ٤مٌت  سمِ َـّ  ُرمُج ـــٜمٝم ـــ٤مِرمُ  سمٞم  خَمَ

 

ـِ  يَمَٚمبَّـ٤مِت  َُّنُقٌج    (2)ومِـْٞمُح  اهلجـ٤مئ

 اًمٓمَّريُؼ  (:ُِمْٗمَت٤مح)يمـ واعمِٜمَْٝم٤مج ،(َُمْ٘مَٕمد)يمـ ٩مواعمَٜمْٝمَ  .اعمست٘مٞمؿ اًمٓمَّريُؼ  :واًمٜمَّْٝم٩ُم  

 ُ طم٥م اًمبلمِّ  .َوَوَحف :وُِمٜمْٝم٤مضُمف اًمٓمَّريِؼ  َُمٜمَْٝم٩ُم  .اًمقاوح اًمٓمَّريُؼ  :واعمِٜمٝم٤مُج  .اًمالَّ

 .واوح٦م :ََّنَْج٦مٌ  وـُمُرٌق  ٟم٤مهج٦ٌم، وـمريٌؼ 

 .ؽًم ََّنَْج٧ُم  ُم٤م قمغم اقمٛمْؾ  :شم٘مقل .وأووَحف وَأسَم٤مَٟمف ؾَمَٚمَٙمف :اًمٓمَّريَؼ  وََّن٩ََم 

اق سمـ يزيد ىم٤مل .سمٞمِّٜم٤مً  َّنج٤مً  وص٤مرَ  واؾمتب٤منَ  َوَوَح  :اًمٓمَّريُؼ  وأَّْن٩ََم   :(3)اًمٕمبدّي  اخلَذَّ

 وَأَّنََجـ٧ْم  اًمٓمَّريـُؼ  ًمَؽ  َأَو٤مءَ  وًم٘مد

 

ــُبُؾ   ــ٤مِرمِ  ؾُم ــدى اعمَٙم ــِدي واهلُ  (4)شُمْٕم

 .ُمسَٚمَٙمف َيسُٚمُؽ  :أي ومالٍن5 ؾمبٞمَؾ  يستٜمٝم٩ُم  وهق ََّنْج٤ًم، ص٤مر :اًمٓمَّريُؼ  واؾمتٜمٝم٩َم  

 :اعمٜمٝم٩ُم  :(6)شاًمٚمُّٖم٦م وم٘مف» وذم .اًمٓمَّريؼ :واعمَٜمَْٝم٩م اًمٜمَّْٝم٩م :(5)شاًمٖمري٥م ٟمٔم٤مم» وذم

 .وُمٕمٔمُٛمف اًمٓمَّريِؼ  َوؾَمطُ 

 [هنرج] واؾمع :أي 5(ضَمْٕمَٗمر)يمـ ََّنَْرٌج  ـمريٌؼ  :(7)وي٘م٤مل. 

                                                           

 . )م(191. أىمقل: اٟمٔمر صومريغ ذم: شم٘مدم (1)

 . )م(13. أىمقل: اٟمٔمر صظمرم ذم: شم٘مدم (7)

 واًمٚمس٤من ،9/121 واعمحٙمؿ ،1/191 واًمّمح٤مح ،7/23وإُم٤مزم ،741 اعمٗمْمٚمٞم٤مت ذم اًمبٞم٧م (1)

 هدي(.)م( قمدا، )َّن٩م، واًمت٤مج

 .وشم٘مقي شمٕملم شمٕمدي: (9)

 )م( .112 ص اًمٖمري٥م ٟمٔم٤مم (1)

 )م(.7/944 اًمٚمٖم٦م وم٘مف (1)

 )م( َّنرج(.) واًمت٤مج اًم٘م٤مُمقس اٟمٔمر (2)
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 [هنض]  ُمـ اإلٟمس٤منُ  ومٞمٝم٤م َيّمَٕمدُ  ُصُٕمُده٤م :- سم٤مًمٙمن - اًمٓمُّرِق  َِّن٤مُض 

 :(1)اًمَٕمُٞمقف أسم٤م هيجق ُُمدرك سمـ طم٤مشمؿ ىم٤مل .ََّنَْْم٦م مجع قَمتَُبٝم٤م، :وىمٞمؾ .هَمْٛمضٍ 

ــقُل  ــ٤مطِمَبلَّ  َأىم ــد ًمِّم ــ٤م وىم  َهَبٓمٜم

 

 (2)واًمٜمِّٝم٤مَوـ٤م اعمَٕمـ٤مِرَض  وظَمٚمَّٗمٜم٤م 

 :(3)اهلذزمّ  ىم٤مل .َِّن٤مض ومجٕمف اًمٜمَّْٝمُض، وهق اجلبِؾ، ذم ص٤مقمدٌ  :أي ٟم٤مهٌض5 وـمريٌؼ  

ــ٤مسمِعُ  ــ٤مً  ُيَت ــ٤مضٍ  ذا َٟمْ٘مب ــفُ  َِّن  وَمَقىْمُٕم

 

 (4)ىم٤مِصـدُ  اعمخ٤مومـ٦مُ  ًمقٓ ُصُٕمدٌ  سمف 

 .َٟمْ٘مب٤مً  يت٤مئؿ :شاًمت٤َّمج» ذم ورواه .شاًمٚمِّس٤من »ص٤مطم٥م رواه هٙمذا 

٤مظ يمٜمز» وذم  وهل ََّنُقٌض  :واطمدهت٤م اًمٓمَّريِؼ، َُّنُُض  وهل واًمٜمِّٝم٤مُض  :(5)شاحلٗمَّ

ٕمقد، ص» وذم .ُصُٕمد :ومجٕمٝم٤م اًمّمَّ  َوقَمرَ  ُم٤م يٕمٜمل ََّنُقُض  مجع اًمٜمِّٝم٤مُض  :(6)شاعمخّمَّ

 .وقَماَل  ُمٜمٝم٤م

 [ؿهن]  ُّٝمُؾ، اًمٓمَّريُؼ  :- سم٤مًمٙمن - اًمٜمَِّٝم٤مُمل  اجلََدُد، اعمَْٝمَٞمعُ  :(7)وىمٞمؾ اًمسَّ

٤مم وهق ٌ  :وََّن٤َّممٌ  َِّن٤مُملٌّ  وـمريٌؼ  .أيْم٤مً  اًمٜمَّٝمَّ ٤ممُ  .واوح سملمِّ  :أي اًمقاوح5 اًمٚمََّ٘مؿُ  :واًمٜمَّٝمَّ

 .اًمبلمِّ  اًمٓمَّريُؼ 

                                                           

 )م( ض(.)َّن واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،9/721 اعمحٙمؿ ذم اًمبٞم٧م (1)

 .عمقاؿمٞمٝمؿ اًمٕمٚمػ يتٙمٚمٗمقا أن شمٖمٜمٞمٝمؿ ُمراعٍ  أي: ُمٕم٤مرض5 ذو ـمريؼ وي٘م٤مل: صٕمقد. ُمـ ٟمزل هبط: (7)

 وسمال ،1111ص اهلذًمٞملم أؿمٕم٤مر ذح زي٤مدات ذم وهق اهلذزم، ؾمٝمؿ أب إمم ()َّنض اًمت٤مج ذم ُٟمس٥م (1)

 )م( َّنض(.) واًمٚمس٤من ،1/121 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م

 واعمِم٘م٦م اًمِم٤مىم٦م. اًمٕم٘مب٦م وهل َصُٕمقد، مجع ُصُٕمد: اجلبؾ. ُمـ اعمرشمٗمع اعمٙم٤من واًمَقىْمع: يقازم. يت٤مسمع: (9)

 .اهلبقط واخلالف:

 )م(. 927ص احلٗم٤مظ يمٜمز (1)

 )م( .17/91 اعمخّمص (1)

 )م( )َّنؿ(. اًمت٤مج ذم ؿمٛمٞمؾ اسمـ وقمـ ،1/111 اًمتٝمذي٥م ذم اًمٜمرض قمـ (2)
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 [كقب] قمٚمٞمٝم٤م ٤مءاعم يٜمت٤مسمقن اًمٜم٤َّمس ٕنَّ  اعم٤مء5 إمم اًمٓمَّريؼ :اعمَٜم٤َمب. 

 [كقر]  ُُِمـ (1)ًمألرض احلدُّ  أو ًمٚمٓمَّريؼ، جُيٕمُؾ  اًمَٕمَٚمؿُ  :َُمٜم٤َمرة مجع اعمَٜم٤َمر 

 .شمراب أو ـملم

 .هب٤م ُيٕمرُف  وذائع قمالُم٤مت :أي 5(2)شوَُمٜم٤َمراً  ُصًقى ًمإلؾماِلم إنَّ » :احلدي٨م وذم

٦مُ  :واعمَٜم٤مرُ  ٤مقمر ىم٤مل اًمٓمَّريِؼ، حمجَّ  :(3)اًمِمَّ

 َُمٜمــــ٤مرٌ  َُمٜم٤َمؾِمــــِٛمٝم٤م ذم ًمَِٕمــــؽ  

 

ــبٞمؾِ  واوــح٦مُ  قمــدٟم٤منَ  إمم  اًمسَّ
(4) 

  [كري]  ُاًمثَّقب سمَٕمَٚمؿِ  شمِمبٞمٝم٤مً  وصدُره، اًمٓمَّريِؼ  ضم٤مٟم٥ُم  :-سم٤مًمٙمن - اًمٜمِّػم. 

 .ُمٜمف يتَّْمُح  ُم٤م :اًمٓمَّريِؼ  ٟمػمُ  :وىمٞمؾ .اًمٓمَّريؼ ذم واوٌح  أظمدودٌ  :(5)وىمٞمؾ

ةُ  :(6)إزهري وىم٤مل ك اًمٓمَّريِؼ  ُمـ اًمٓمُّرَّ  اًمَٕمَٚمؿُ  وهق اًمثَّقب سمٜمػم شمِمبٞمٝم٤مً  اًمٜمِّػُم، شُمسٛمَّ

 .احل٤مؿمٞم٦م ذم

 :(7)ـمريؼ صٗم٦م ذم سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل

ـِ  ذي فَمْٝمرِ  قمغم ـ٤م ٟمػَِمي  ضَمٜم٤َمسُمـف أُمَّ

 

٤م وَمَققْم٨ٌم   ُس  فَمٝمـُرهُ  وأُمَّ  (8)ومُٛمـَققمَّ

                                                            

 )م( ًمألرولم. قر(:)ٟم واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،11/711 اًمتٝمذي٥م وذم اعمخٓمقط، ذم يمذا (1)

 )م( .112شم٘مّدم ذم ]صّقة[ ص (7)

 )م( ٟمقر(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،11/711 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (1)

(9) :  اًمٓمريؼ. وهق َُمٜمِسؿ، مجع ُمٜم٤مؾمؿ: ىمبٞمٚم٦م. قَمؽُّ

 )م( .3/723 اًمٕملم أيْم٤مً  اٟمٔمر .17/91 اعمخّمص ذم اخلٚمٞمؾ وقمـ )ٟمػم(، اًمت٤مج ذم ؾمٞمده اسمـ قمـ (1)

 )م( .11/771 اًمتٝمذي٥م راٟمٔم (1)

 )م( ٟمػم(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،771 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (2)

 وقم٨م ومٝمق ُمٜمف، ىمرب ُم٤م أي: ُمقـمقء. ُمققمس: إىمدام. ومٞمف شمٖمٞم٥م ؾمٝمؾ وقم٨م: ُمٜمف. ىمرب ُم٤م ضمٜم٤مسمف: (3)

٤م اعمٌُم، ومٞمف يِمتد  .اعمٌم ومٞمف اعم٤مر قمغم يِمتد ٓ ُمتلم ومٝمق اعمقـمقء اًمٓمريؼ فمٝمر وأُمَّ
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 [كقط]  ُ٤م ـمريِ٘مٝم٤م، سُمْٕمدُ  :اعمٗم٤مزةِ  ٟمَِٞم٤مط  شمٙم٤مدُ  ٓ أظمرى سمٛمٗم٤مزةٍ  ٟمٞمَٓم٧م يم٠مَّنَّ

٤م ٟمٞم٤مطٌ  اًمٗمالةِ  ًمُبٕمدِ  ىمٞمؾ وإٟمَّام شَمٜم٘مٓمُِع، ٤مج ىم٤مل .أظمرى سمٗمالة َُمٜمقـم٦مٌ  َّٕنَّ اًمٕمجَّ
(1): 

 اًمٜمِّٞمـــــ٤مطِ  سمٕمٞمــــدةِ  وسمٚمــــدةٍ 

 (2)اخلَـ٤مـمِل ظَمْٓمـقَ  شَمٖمَت٤مُل  جمٝمقًم٦مٍ  

  :أيْم٤مً  وي٘م٤مل 

ــــدةٍ  ــــ٤م وسمٚم ــــلُّ  ٟمٞم٤مـُمٝم
 (3)َٟمٓمِ

 .سمٕمٞمد ـمريُ٘مٝم٤م :أي 

 

 

 

                                                           

 ،1/1111 واًمّمح٤مح ،3/147 واًمتٝمذي٥م ،2/911 اًمٕملم وذم ،1/132 ديقاٟمف ذم اًمرضمز (1)

 )م( همقل(. )ٟمقط، واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،4/792 واعمحٙمؿ

 سُمٕمده٤م ُمـ اعمٌم ومٞمٝم٤م يستبلم ٓ أي: اعمٌم5 شمٖمت٤مل أرض وي٘م٤مل: ضمب٤مل. وٓ ومٞمٝم٤م أقمالم ٓ جمٝمقًم٦م: (7)

 .ُمِمك إذا ظمٓم٤م ُمّمد واخلٓمق: وؾمٕمتٝم٤م.

 واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،7/972 واًمزاهر ،2/911 واًمٕملم ،1/941 ديقاٟمف ذم ًمٚمٕمج٤مج اًمرضمز (1)

 واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،19/74 اًمتٝمذي٥م ذم رؤسم٦م إمم وٟمس٥م ،1/111 واخلزاٟم٦م )ىمقا/ٟمٓم٤م(، واًمت٤مج

 )ٟمقط(.)م(
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 ء الـهَا  رف  ـحَ
 

 [هجج]  ؼُّ  :اهلَجٞم٩ُم ٖمػمُ  اًمِمِّ ٤مئرُ  واؾمتَٝم٩مَّ  .اجلبؾ ذم اًمّمَّ  :اًمٓمَّريؼ ذم اًمسَّ

 .اؾمتٕمجٚمف

 [هجع] يمـ هَتَْجعُ  ـمريٌؼ  :(1)ي٘م٤مل( ْ  .واؾمع (:ٜمَعـمَت

 [هجؾ]  تلم - ُهُجٌؾ  وـمريٌؼ  .ُمٚمحقب همػم :- سمْمٛمَّ

 :(2)ىم٤مل .ًمف قَمَٚمؿَ  ٓ اًمذي اًمٓمَّريُؼ  :واهلَقضَمُؾ 

ــَؽ  ــػمَ  إًمٞم ــ١مُمٜملم أُم ــ٧ْم  اعم ــ٤م َرَُم  سمٜم

 

قمُ   ـُػ  واهلَْقضَمـُؾ  اعمُٜمـك مُهُ اعمَُتَٕمسَّ
(3) 

  [هدي] ؿِّ  - اهلَُدى امخ ىمقل وُمٜمف اًمٓمَّريؼ، :- سم٤مًمْمَّ  :(4)اًمِمَّ

َٚمـ٧ْم  ىَمد ٦مٍ  إٟمسـ٤منَ  سم٤مهلُـَدى َويمَّ  ؾَمـ٤ممِهَ

 

ــف    مَتــ٤ممِ  ُِمـــ يم٠مٟمَّ
ِ
ــْؿء  (5)َُمســُٛمقُل  اًمٔمِّ

وَمف، :أي ِهداَي٦ًم5 اًمٓمَّريَؼ  اهللُ َهَداهُ  :وشم٘مقل   ًمٚمٓمَّريِؼ  وَهَداهُ  احلج٤مز، ًمٖم٦م وهذه قمرَّ

 .وسمٞمَّٜمف قمٚمٞمف دلَّ  إذا اًمٓمَّريِؼ  وإمم

                                                           

 )م( )هجع(. اًمت٤مج اٟمٔمر قمب٤مد، اسمـ قمـ (1)

 واًمتٝمذي٥م ،71/123وإهم٤مّن ،144باًمٕمر أؿمٕم٤مر ومجٝمرة ،7/71 ديقاٟمف ذم ًمٚمٗمرزدق اًمبٞم٧م (7)

ػ.)م( واًمت٤مج: واًمٚمس٤من اًمتٝمذي٥م وذم )هجؾ(. واًمت٤مج اًمٚمس٤من ذم ٟمسب٦م وسمال ،1/11  اعمتٕمسِّ

 .رُم٧م سمٜم٤م: أًم٘م٧م. واعمٜمك: مجع ُمٜمٞم٦م ُم٤م يتٛمٜم٤مه اإلٟمس٤من. واًمتٕمّسػ: اًمسػم سمٖمػم هداي٦م وإظمذ قمغم اًمٓمريؼ (1)

 )م( )هدي(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من )ويمؾ(، اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،1/124 واًمتٝمذي٥م ،731ص ديقاٟمف ذم ًمبٞم٧ما (9)

 واًمٔمِّؿء: و٤مُمرة. ٟم٤مىم٦م ؾم٤ممه٦م: ٟمٗمسف. سم٠مُمر اًم٘مٞم٤مم قمـ قمجزاً  أو سمٙمٗم٤ميتف، صم٘م٦م أُمره اؾمتٙمٗم٤مه ومالٟم٤ًم: ويمؾَّ  (1)

 ُمـ وُمسٛمقل: اًمقرد. هم٤مي٦م إمم اعم٤مء قمـ اإلسمؾ طمبس وهق اإلسمؾ، ورد ذم واًمقرديـ اًمنمسملم سملم ُم٤م

 .سمٖمػمه٤م أو حمامة سمحديدة ٘م٠مه٤مومش ىمٕمد»يمـ قمٞمٜمف ؾمٛمؾ
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ومُتف، سمٛمٕمٜمك اًمٓمَّريَؼ  َهَديُتف :ي٘م٤مل :(1)سمري اسمـ وىم٤مل ى قمرَّ  ُمٗمٕمقًملم، إمم ومُٞمٕمدَّ

ى إًمٞمٝم٤م، أرؿمدشُمف ُمٕمٜمك قمغم وًمٚمٓمَّريِؼ  اًمٓمَّريِؼ  إمم َهَديُتف :وي٘م٤مل  اجلرِّ  سمحرف ومٞمٕمدَّ

 ٹ ژ :شمٕم٤ممم ىمقًمف وقمٚمٞمف .اًمٓمَّريؼ ًمف سمٞمَّٜم٧ُم  ُمٕمٜمك قمغم اًمٓمَّريَؼ  ًمف وَهَدْي٧ُم  .يم٠مرؿمدُت 

 .[173]ـمف:  ژڤ ڤ

ـَ  إنَّ » :ُمسٕمقد اسمـ طمدي٨م وذم .اًمٓمَّريؼ :واهلَْدي دٍ  َهْدُي  اهلَْدي أطمس  5(2)شحمٛمَّ

ـَ  :أي  .اًمٓمَّريؼ أطمس

ػمة، اًمٓمَّري٘م٦مُ  :واهِلْدَي٦مُ  واهلَْدي ـَ  ُم٤م :شم٘مقل واًمسِّ  ؾمػمشمف، :أي !وِهْدَيتف َهْدَيف أطمس

 .ومتر مترةٍ  ُِمْثُؾ  َهْدٌي  َهْدَي٦مٍ  ومجع

ي وٓ هَيَتِدي وٓ اًمٓمَّريؼ هَيِْدي ٓ وومالن ي وٓ هَيَدِّ  .هَيِدِّ

ًمٞمُؾ5 :واهل٤مدي ٤م اًمٕمّم٤م5 :واهل٤َمِدَي٦مُ  واهل٤َمِدي .اًمٓمَّريؼ اًم٘مقمَ  هَيِدي ٕٟمَّف اًمدَّ  شَمدلُّ  َّٕنَّ

م اهل٤مدي :وىمٞمؾ .اًمٓمَّريؼ قمغم  .رء يمؾِّ  ُِمـ اعمُت٘مدِّ

 [هرق]  ٦ماًمرُّ  ذو ىم٤مل .اًمٓمُّرق :اعمََٝم٤مِرُق ُمَّ
(3): 

ضَم٤م سمـلم سمَِٞمْٕمَٛمَٚم٦مٍ   (4)واعمََٝمـ٤مرِق  اًمـدُّ

                                                            

 )م( )هدي(. واًمت٤مج اًمٚمس٤من اٟمٔمر (1)

 واًمسٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب آقمتّم٤مم وذم (،1292) اًمّم٤مًمح اهلدي ذم سم٤مب: إدب، ذم اًمبخ٤مري أظمرضمف (7)

 ،7/949 اجلقزي ٓسمـ احلدي٨م همري٥م ذم وهق (،1394) ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمسٜمـ آىمتداء سم٤مب:

 )م( .1/711 واًمٜمٝم٤مي٦م

 وصدره: ،1/711 ديقاٟمف ذم سمٞم٧م قمجز هق (1)

ــ ــُؾ يمِس ــْرٍق يَمســ٤مُه اًمٚمٞم ــفُ ـوظَم  رًا ىَمَٓمٕمُت

 )م( هرق(.) واًمت٤مج اًمٚمس٤من وذم 

َّٓ  ذًمؽ ي٘م٤مل وٓ اًمٕمٛمؾ، قمغم اعمٓمبققم٦م اعمٕمتٛمٚم٦م اًمٜمجٞمب٦م اإلسمؾ: ُمـ اًمٞمٕمٛمٚم٦م (9)  .ًمألٟمثك إ
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 .اًمَٗمٚمقات :اعمََٝم٤مِرُق  :وىمٞمؾ

 [هطع]  ُواؾمع :أي َهٞمَْٓمٌع5 ـمريٌؼ  :وي٘م٤مل .اًمقاؾمعُ  اًمٓمَّريُؼ  (:طَمٞمَْدر)يمـ اهلَٞمَْٓمع. 

ٞمْعُ  :(1)شاًم٘م٤مُمقس» وذم
ريُؼ  (:أُِمػم)يمـ اهلَٓمِ ـُ  ٟم٘مٚمف اًمقاؾمُع، اًمٓمَّ  ُدريد، اسم

 .إزهري وأٟمٙمره

 [هؾؽ]  ُك  :(2)مجٞمؾ ىم٤مل .اًمٓمَّريؼ وٚمُّقا ىمد اًمذيـ اعمُٜمتِجٕمقنَ  :اهلاُلَّ

كِ  ُمــعَ  َأسمِْٞمــ٧ُم  هٚمَِٝمــ٤م وــٞمٗم٤مً  اهلُــالَّ ِٕ 

 

 (3)وَمْْمـؾِ  ذوو ُُمقؾِمـُٕمقنَ  ىمريـ٥ٌم  وأهكم 

 :ـمري٘م٤مً  يّمػ احلٓمٞمئ٦م ىم٤مل .يسٚمٙمف َُمـ جُيِٝمدُ  :أي اًمِقْرِد5 ُُمْسَتْٝمٚمُِؽ  ـمريٌؼ  :وي٘م٤مل 

 ضَمَٕمَٚمـ٧ْم  ىمـد ٤مٕؾَمتِلِّ يم اًمِقْردِ  ُُمْسَتْٝمٚمُِؽ 

 

ـــِدي  ـــلِّ  َأي
ـــف اعمَٓمِ ـــ٦مً  سمِ ـــ٤م قَم٤مِديَّ  ُرهُمَب

م وىمد   .رهم٥م :ذم اًمبٞم٧م هذا شم٘مدَّ

 [هقع]  ُ(4)شإًمٗم٤مظ ضمقاهر» وذم .اًمقاؾمعُ  اًمٓمَّريُؼ  (:َُمْ٘مَٕمد)يمـ واعمَْٝمَٞمع: 

 .اًمقاوح احلٜمٞمػ

ٌ  واؾمعٌ  واوٌح  :َُمْٝمَٞمعٌ  وـمريٌؼ   :(5)ىم٤مل .ُمٜمبسطٌ  سملمِّ

ــِدهي سمِــ٤مًمَٖمقرِ   (6)َُمْٝمَٞمــعُ  ـمريــٌؼ  ٤مهَيْ

                                                            

 )م( .1/111 واًمتٝمذي٥م ،7/412 اًمٚمٖم٦م مجٝمرة أيْم٤مً  واٟمٔمر ُمٜمف، ()هٓمع ُم٤مدة اٟمٔمر (1)

 واًمٚمس٤من ،9/191 واعمحٙمؿ ،1/11 واًمتٝمذي٥م ،1/122 واًمٕملم ،123 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (7)

 )م( هٚمؽ(.) واًمت٤مج

 .واًمزي٤مدة اخلػم واًمٗمْمؾ: ُمكمء. همٜمل ُمقؾمع: (1)

 )م( .11ص إًمٗم٤مظ ضمقاهر (9)

 )م( هٞمع(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/79 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمرضمز (1)

 اًمٞمٛمـ. يكم وُم٤م هت٤مُم٦م واًمٖمقر: إرض، ـُم اعمٓمٛمئـ اًمٖمقر: (1)

 .هٞمع() واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/79 اًمتٝمذي٥م ذم ٟمسب٦م سمال اًمرضمز أىمقل:
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 :(1)سمري اسمـ وأٟمِمد

ــٜمٞمَٕم٦مَ  إنَّ  ــٜمٞمَٕم٦مً  شمٙمــقنُ  ٓ اًمّمَّ  َص

 

 (2)َُمْٝمَٞمـعُ  ـمريٌؼ  هب٤م ُيّم٤مَب  طمتَّك 

٤مظ يمٜمز» ذم ورواه   .اعمٝمٞمعُ  اًمٓمَّريُؼ  هب٤م يّم٤مَب  :(3)شاحلٗمَّ

 وهق اًمتَّٝمٞمُّع، ُِمـ َُمْٗمَٕمؾ وهق زائدة، اعمٞمؿ :ىم٤مًمقا ،- مهز سمال - َُمَٝم٤ميع :ومجٕمف

ًمف، سمٗمتح يمالُمٝمؿ ذم وْمْٕمَٞمؾ ٓ ٕٟمَّف أظمٓم٠َم5 وم٘مد وَمْٞمَٕمؾ وزٟمف :ىم٤مل وُمـ س٤مط،آٟمب  ومٝمق أوَّ

٦م وهل اهلَٞمَْٕم٦م، ُمـ أو ضمرى، إذا هَيِٞمعُ  َه٤معَ  ُمـ َُمْٗمَٕمؾ جَّ ف اًمَٗمَزِع، قمٜمد اًمْمَّ  يٙمقنَ  أن وطم٘مُّ

 .(4)ؿمذَّ  ًمٙمٜمَّف َُمَٝم٤مقم٤مً 

 

 

 

                                                           

 وروايتف: ،1/941 ديقاٟمف زي٤مدات ذم صم٤مسم٧م سمـ حلس٤من اًمبٞم٧م (1)

 طمتَّــك ُيّمــ٤مَب هبــ٤م ـمريــُؼ اعمَّمــٜمَعِ 

 )م( .هٞمع( صٜمع،) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/14 واًمتٝمذي٥م ،1/121 اًمٕملم ذم ٟمسب٦م وسمال 

 .هب٤م شمّمٓمٜمٕمف إٟمس٤من إمم يدٍ  أو ُمٕمروف ُمـ وأؾمديتف أقمٓمٞمتف ُم٤م اًمّمٜمٞمٕم٦م: (7)

 )م( .922ص احلٗم٤مظ يمٜمز (1)

 )م( ُمٝمع(. هٞمع،) واًمت٤مج واًمٚمس٤من، 17/99 واعمخّمص ،1/79 ،1/194 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر (9)
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 وا الو   رف  ـحَ
 

 [وتر]  ُواًمقشمػمةُ  .وشمٓمَِّرد اجلبَؾ  شُمالِصُؼ  ٌؼ ـمري :إرضِ  ُمـ اًمَقشمػِمة: 

 .(1)اًمٓمَّري٘م٦م

 [وجح]  وَوَوَح  فَمٝمرَ  :- احل٤مء قمغم اجلٞمؿ سمت٘مديؿ - اًمٓمَّريُؼ  َوضَمَح. 

ٌح  ـمريٌؼ  :شاًمت٤َّمج» وذم .َُمْٝمَٞمع :ُُمقضِمٌح  وـمريٌؼ   (.ُُمَٕمٔمَّؿ)يمـ ُُمَقضمَّ

 [وجـ] ـٌ  ؾمبٞمٌؾ  :(2)وي٘م٤مل ٌ  :ُُمَقضمَّ  .َُمٕمَٚمامً  ص٤مر طمتَّك ؾُمٚمَِؽ  سملمِّ

 [وجف]  ُٝمقا اًم٘مقمُ  وظمرَج  َوـمُِئقه :أي شمقضمٞمٝم٤ًم5 اًمٓمَّريَؼ  ًمٚمٜم٤َّمسِ  ومقضمَّ

ءَ  وسَف  .ؾمٚمٙمف ًمـَٛمـ أصمُره اؾمتب٤منَ  طمتَّك وؾمَٚمُٙمقه  .ؾَمٜمَٜمِف :أي وضمِٝمِف5 قمـ اًمٌمَّ

بٞمُؾ  ًمَؽ  وَأضْمَٝم٧ْم )  .(3)(اؾمتب٤مَٟم٧ْم  :اًمسَّ

 [وخل] ريؼاًمٓمَّ  هق :وىمٞمؾ اعمُْٕمَتَٛمد، اًمٓمَّريؼ :- ومسٙمقن سمٗمتح - اًمَقظْمل 

 :(4)ىم٤مل .اًم٘م٤مصد

                                                           

 وىم٤مل دة.واطم ـمري٘م٦م أي واطمدة5 وشمػمة قمغم زال ُم٤م ي٘م٤مل: واًمتت٤مسمع، اًمتقاشمر ُمـ هل صمٕمٚم٥م: ىم٤مل (1)

 واعمحٙمؿ ،19/111 واًمتٝمذي٥م ،3/117 اًمٕملم اٟمٔمر: حيّده٤م. ومل إرض، ُمـ اًمقشمػمة إصٛمٕمل:

 )م( وشمر(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،4/111

 )م( .17/91 اعمخّمص اٟمٔمر.اخلٚمٞمؾ قمـ (7)

 هالًملم سملم وُم٤م .1/119 اًمتٝمذي٥م اٟمٔمر ووح. أي: واًمٓمريؼ5 إُمر ًمؽ أضمٝمك أيْم٤ًم: ؿمٛمر وقمـ (1)

 ؾمٚمٙمف.)م( ىمقًمف: سمٕمد عمٓمبقعا ذم ضم٤مء

 )م( )وظمل(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/113 اعمحٙمؿ ذم ٟمسب٦م سمال اًمبٞم٧م (9)
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 َوظْمــُٞمُٝمؿُ  أيـــ رْ ـأسمِّمــ وحَيــَؽ  وم٘مٚمــ٧ُم 

 

 (1)واىمَتَحُٛمـقا إمََجـ٤مدَ  ـَمَٚمُٕمـقا ىمد وم٘م٤مَل  

دة واًمٞم٤مء سمٙمنشملم - وِوظِملٌّ  ،- ومٙمن سمْمؿ   - ُوظِملٌّ  :واجلٛمع   .- ومٞمٝمام ُمِمدَّ

ص» وذم .ىمّمده :أي اًمٓمَّريِؼ5 َوظْمل قمغم وٟمحـ  اًمٓمَّريُؼ  :اًمَقظْمُل  :(2)شاعمخّمَّ

ْٞم٧ُم  َوظَمْٞم٧ُم  وُمٜمف اعمستقي، اًم٘م٤مصدُ   .ىمّمدُت  :أي :وشَمَقظمَّ

 [ورد]  ًُمبٞمد ىم٤مل .اًمٓمَّريُؼ  :اًمَقاِرد: 

 َواِردٍ  ذم َأصـــَدرَٟم٤ممُه٤م صُمـــؿَّ 

 

 (3)يم٤معمُُثـْؾ  ُصقاهُ  َوْهؿٍ  ص٤مدرٍ  

 :(4)ضمرير ىم٤مل .اًمٓمَّريُؼ  (:جَمْٚمِس)يمـ واعمَْقِردُ  

 ـمريــٍؼ  قمــغم اعمــ١مُمٜملم أُمــػمُ 

 

ــَقجَّ  إذا  ــقرا اقم ــت٘مٞمؿِ  دُ اعم  (5)ُُمس

، َُم٠مشَم٤مةُ  :واعمَْقِرَدةُ  واًمَقاِرَدةُ  
ِ
ة :وىمٞمؾ اعم٤مء  :(6)ـمروم٦م ىم٤مل .اجل٤مدَّ

ــ٠منَّ  ــقَب  يم ــعِ  قُمُٚم ــ٤م ذم اًمٜمِّْس  َدَأي٤مهِت

 

 (7)ىَمـْرَددِ  فَمْٝمـرِ  ذم ظَمْٚم٘مـ٤مءَ  ُِمـ َُمقاِردُ  

                                                            

ؿ يمٚمٛم٦م ويح: (1) ع، شمرطمُّ  قمغم وشمٜمّم٥م آسمتداء، قمغم شمرومع واًمتٕمج٥م. اعمدح سمٛمٕمٜمك ي٘م٤مل وىمد وشمقضمُّ

 وهق : - وسمٗمتحتلم ووٛمٝم٤م اعمٞمؿ ؾمٙمقن ُمع اجلٞمؿ سمْمؿ - مُجْدُ  مجع وإمج٤مد: ويؾ. ُمثؾ ومٕمؾ إوامر

 ذم سمٜمٗمسف رُمك إذا اىمتحؿ وىمٞمؾ: روي٦م. همػم ُمـ ومٞمف سمٜمٗمسف رُمك إُمر: واىمتحؿ إرض. ُمـ ارشمٗمع ُم٤م

 ومٞمٝم٤م. وىمع اًمٜم٤مر: ذم واىمتحؿ روي٦م. همػم ُمـ أُمرٍ  ذم أو وهدة أو َّنر

 )م( .17/91 اعمخّمص (7)

 )م( .111ص ]صدر[. ذم شم٘مدم (1)

 وُم٘م٤ميٞمس ،17/112 واًمتٝمذي٥م ـمريؼ، قمغم سمدل: طٍ سا قمغم وروايتف: ،1/713 ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (9)

 )م( هط(. )ورد، واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/112 واًمّمح٤مح ،1/121 اًمٚمٖم٦م

 .واٟمٕمٓمػ وُم٤مل زاغ اقمقج: (1)

 ،17/91 واعمخّمص ،4/971 اعمحٙمؿ وذم ،71 اًمبٞم٧م ُمٕمٚم٘متف ُمـ ،72 ص ديقاٟمف ذم اًمبٞم٧م (1)

 )م( دأي(. قمٚم٥م، )ورد، واًمت٤مج واًمٚمس٤من

 =، وهق إصمر. واًمٜمِّْسع: ؾمػم ُيْمٗمر قمغم هٞمئ٦م أقمٜم٦م اًمٜمٕم٤مل شمِمّد شطمرف وطمروف»مجع قَمْٚم٥م يمـقُمُٚمقب:  (2)
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ازَ  ااشمَُّ٘مق» :احلدي٨م وُمٜمف .َُمَقاِردٌ  :اعمَْقِرَدة ومجع َواِرَداٌت، :اًمَقاِرَدة ومجع  ذم اًمؼِمَ

 .شاًمت٤َّمج» ذم يمذا اعم٤مء، إمم واًمٓمُّرق اعمج٤مري :أي 5(1)شاعمَقاِردِ 

 .اًمُقُرود ُِمـ َُمْٗمِٕمؾ وهق َُمْقِرٌد، واطمُده٤م :شاًمٚمِّس٤من» وذم

٤مظ يمٜمز» وذم  سمٞم٧م وأٟمِمد .َُمْقِردة :واطمدهت٤م اعم٤مء، إمم اًمٓمُّرُق  :اعمَقاِردُ  :(2)شاحلٗمَّ

م ـمروم٦م  .اعمت٘مدِّ

ـَ  ـُمُرُق  أصٚمٝم٤م واعمَقِردُ  .اًمَقاِرَداُت  اؾمت٘م٤مَُم٧ِم  :ؿىمقهل اعمج٤مز وُِمـ  .اًمَقاِرِدي

 .قمٜمف هبؿ َيّمُدرُ  :ص٤مدرٌ  وـمريٌؼ  اعم٤مء، سم٠مهٚمف َيِردُ  :َواِردٌ  وـمريٌؼ 

 [ورط]  ُومٞمٝم٤م ـمريَؼ  ٓ ُمٓمٛمئٜم٦َّمٌ  أرٌض  :اًمَقْرـَم٦م. 

 [وسع]  َريُؼ  واشمَّسع  وَي٤مشَمِسع، يتَّسع اًمٙمس٤مئلُّ  وؾَمِٛمعَ  .و٤مق ٟم٘مٞمُض  :اًمٓمَّ

٦م ـمٚمب٤مً  أًمٗم٤مً  اًمقاو وم٠مسمدًمقا َيْقشَمِسع :ادواأر  ويتَّسع وٟمحقه، ي٤مضمؾ :ىم٤مًمقا يمام ًمٚمخٗمَّ

 .(3)وأىمٞمس أيمثر

                                                           

 .اًمٜمسع ممَّر يم٠من اًمٚمس٤من: ذم ورواه اًمرطم٤مل. سمف =

أي٤مت:  شمٕمرف مل زيد: أسمق وىم٤مل اًمٗم٘م٤مر. ظمرز وىمٞمؾ: اًمٕمٜمؼ، ظمرز هل ىمٞمؾ: َدْأي٦م، مجع واًمدَّ

 صمالث. ضم٤مٟم٥م يمؾ ُمـ اعمٜمحر يٚملم ؾم٧م وهل ع،إوال ذم وقمرومقهـ اًمٕمٜمؼ ذم اًمدأي٤مت اًمٕمرب

 ُمـ واًمَ٘مْرَدد ُمٚمس٤مء. ظمٚم٘م٤مء وصخرة ومٞمٝم٤م، ٟمب٤مت ٓ ُمٚمس٤مء ُمّمٛمت٦م أي: ظمٚم٘م٤مء5 هْمب٦م وي٘م٤مل:

 .إرض ُمـ ارشمٗمع ُم٤م وىمٞمؾ: وهدة. ضمٜم٥م إمم ىُمْروم٦م إرض:

اسمـ ُم٤مضمف ذم سم٤مب: (، و71أظمرضمف أسمق داود ذم اًمٓمٝم٤مرة، سم٤مب: اعمقاوع اًمتل َّنك اًمٜمبلُّ قمـ اًمبقل ومٞمٝم٤م ) (1)

(، واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى سم٤مب: اًمٜمٝمل قمـ اًمتخكم ذم 173اًمٜمٝمل قمـ اخلالء قمغم ىم٤مرقم٦م اًمٓمريؼ )

 . )م(1/121، واًمٜمٝم٤مي٦م 7/911(، وذم همري٥م احلدي٨م ٓسمـ اجلقزي 932ـمريؼ اًمٜم٤مس وفمٚمٝمؿ )

 )م( .شواًمٔمؾ ،اًمٓمريؼ وىم٤مرقم٦م اعمقارد، ذم اًمؼماز اًمثالث: اعمالقمـ اشمَّ٘مقا» احلدي٨م: ومت٤مم

 )م( .921 ص احلٗم٤مظ يمٜمز (7)

 ٟمزل وهب٤م احلج٤مز، أهؾ ًمٖم٦م وهل وأىمٞمس، أيمثر إومم اًمٚمٖم٦م :1/193اًمّمٜم٤مقم٦م ه ذم ضمٜمل اسمـ ىم٤مل (1)

 )م( اًم٘مرآن.
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 [وسؼ] ريُؼ  :وي٘م٤مل ، :أي وَيتَِّسُؼ5 َي٠مشَمِسُؼ  اًمٓمَّ  اٟمْمؿَّ  ُم٤م ويمؾُّ  يٜمْمؿُّ

 .اشمَّسؼ وم٘مد

 [وسؿ] ومل اًمٓمَّريؼ، قمغم يسػمُ  اًمذي :اعمتقؾمؿُ  :(1)شاًمٖمري٥م ٟمٔم٤مم» وذم 

 .هًمٖمػم أره

 [وضح]  تف :اًمٓمَّريِؼ  وَوَوُح َح  .ووؾمٓمف حمجَّ  .اؾمتب٤من :اًمٓمَّريُؼ  وشَمقوَّ

ح  اطمذرْ  :أي اًمٓمَّريِؼ5 َوَوَح  شمٔمٚمؿْ  ٓ :(2)وي٘م٤مل .اًمٓمَّريؼ َوَوَح  َيريَم٥ُم  َُمـ :واعمَُتَقوِّ

 .ومتٔمٚمَِٛمف ودمقرَ  قمٜمف حتٞمدَ  أن

 [وصل] اعمَُدُم٨َّم ُؾ اعمُسٝمَّ  :واعمَُقـم٠َّم .وٓنَ  ؾَمُٝمَؾ  اًمذي :اًمقـمِئ اًمٓمَّريؼ. 

ة :واًمقاـمئ٦م .اعمَُدوس :واعمَقـمقء ٤مسمٚم٦م، اعم٤مرَّ قا واًمسَّ  .اًمٓمَّريَؼ  ًمقـمئٝمؿ سمذًمؽ ؾُمٛمُّ

 سم٘مرسمف يٜمزًمقن واعمٕمٜمك اًمٓمَّريِؼ، أهُؾ  أي اًمٓمَّريُؼ5 َيَٓم١مهؿ ومالنٍ  سمٜمق :(3)وي٘م٤مل

 .أهٚمف ومٞمٓم١مهؿ

 [وطب] ِوقَم٤مب :ومجٕمف واؾمٌع، :أي َوقْم٥ٌم5 ـمريٌؼ  :(4)وي٘م٤مل. 

 [وطث]  َ٤مقُّ  اًمٓمَّريُؼ  (:وَمْٚمس)يمـ قْم٨ُم واًمق  ،(يَمتِػ)يمـ يم٤مًمَققِم٨م، اعمَسٚمِؽ  اًمِمَّ

٨م  .(ُُمَٕمٔمَّؿ)يمـ واعمَُققمَّ

َ  (:ويَمُرمَ  ؾَمِٛمعَ )يمـ اًمٓمَّريُؼ  وَوقم٨َم   ؿمؼَّ  سمحٞم٨م ُُمرشم٘م٤مه وَصُٕم٥َم  ؾُمُٚمقيُمف شَمٕمنَّ

 .ُمٜمف اًمتَّخٚمُّص وَصُٕم٥َم  ومٞمف اعمٌُم 

                                                           

 )م( .113ص اًمٖمري٥م ٟمٔم٤مم (1)

 )م( فمٚمؿ(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،12/71 واعمحٙمؿ 7/117 اجلٞمؿ اٟمٔمر (7)

 واعمحٙمؿ ،1/792 ،1/711 اًمٙمت٤مب اٟمٔمر: اًمٓمريؼ. أهؾ أي: اًمٙمالم5 ؾمٕم٦م قمغم هق ؾمٞمبقيف: ىم٤مل (1)

 )م( )وـم٠م(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/721

 )م( )وقم٥م(. واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،7/122 اعمحٙمؿ أيْم٤ًم: واٟمٔمر ،17/91 اعمخّمص ذم يمام دريد اسمـ قمـ (9)



 - 141 - 

 :(1)رؤسم٦م ىم٤مل .ؾمُٚمقيُمف شمٕمنَّ  إذا :أوقَم٨ُم  وـمريٌؼ 

 سم٤مَْٕوقَمــ٨ِم  ظَمـػِمهِ  ـمريــُؼ  ًمـٞمَس 

ضمُؾ  وَأوقَم٨َم   ٝمُؾ  اعمٙم٤منُ  وهق اًمَققم٨ِم، ذم وىمعَ  :اًمرَّ  .إىمدام ومٞمف شمٖمٞم٥ُم  اًمسَّ

 [وطر] ٝمؾ، ِودُّ  :اًمَققْمر  ،(يَمتِػ)يمـ وَوقِمٌر  ،(وَمْٚمس)يمـ َوقْمٌر  ـمريٌؼ  :ي٘م٤مل اًمسَّ

 :(2)سمحراً  يّمػ ىم٤مل .أوقُمر :اًمَققْمر ومجع ،(َأمَحد)يمـ وَأوقَمرُ  ،(َأُِمػم)يمـ وَوقِمػمٌ 

ــــ٤مرةً  ــــرِ  ذم ُيســــٜمِدُ  وشم  (3)َأوقُم

 يَمُرم :سم٤مب ُمـ َوقمرَ  وىمد .َأْوقَم٤مرٌ  :وَوقِمػم َوقِمر :ومجع ُوقُمقٌر، :اًمٙمثرة ومجع 

 .وَوصمِؼ وَوًمِع وَوقَمد

 .إرض ُِمـ َوقْمرٍ  إمم سمف أوم٣م أو قمٚمٞمف َوقُمرَ  :اًمٓمَّريُؼ  سمف وَأْوقَمرَ 

 .يمذًمؽ وَأْوقَمَره َوقْمرًا، رآه :ـمريَ٘مف رَ واؾمتققمَ  .اًمَققْمر ذم وىمٕمقا :اًم٘مقمُ  وَأْوقَمرَ 

 [وطس]  ةُ  :واًمَققْمُس  .اًمٓمَّريُؼ  (:ُِمٞمْٕم٤مد)يمـ اعمِٞمَٕم٤مُس   ؿمدَّ
ِ
 .إرض قمغم اًمقطء

 .يم٤معمدقمقس واعمققمقس

 [وطـ]  ُ١مون، ؿمبٞمٝم٦مٍ  اجلب٤مل ذم ظمٓمقطٍ  أصمرُ  :اًمَققْمٜم٦َم  وقم٤من، :مجٕمٝم٤م سم٤مًمِمُّ

  ٌَوقْمـ :ُمٗمرده٤م اًمِققم٤منُ  ومٝمل آصم٤مُره سم٘مٞم٧مو همػمه٤م إمم وم٤مٟمت٘مَؾ  اًمٜمَّٛمؾِ  ىمري٦مُ  ظَمِرسَم٧ْم  وإذا
(4).

 

 [وؾص] أظمٍممه٤م :(5)وىمٞمؾ أىمرهبام، :أي اًمٓمَّري٘ملم5 أوىَمَص  ظُمذْ  :وي٘م٤مل. 

 [وؾع] ُمذًمَّؾ (:ُُمَٕمٔمَّؿ)يمـ ُُمَقىمَّعٌ  ـمريٌؼ  :(1)وي٘م٤مل. 

                                                           

 )م( وقم٨م(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/111 واًمتٝمذي٥م ،72 ص ديقاٟمف ذم اًمرضمز (1)

 )م( وقمر(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من ،1/113 ،7/191 اعمحٙمؿ ذم ٟمسب٦م سمال ًمرضمزا (7)

 صٕمده. ُم٤م إذا اجلبؾ ذم وأؾمٜمد واهلٛمٚمج٦م. اًمذُمٞمؾ سملم ؾمػم اإلؾمٜم٤مد: (1)

 )م( اعمٓمبقع. ذم ًمٞمس هٜم٤م إمم.. أصمر. اًمققمٜم٦م: ىمقًمف: ُمـ (9)

 )م( )وىمص(. واًمت٤مج نواًمٚمس٤م اًم٘م٤مُمقس أيْم٤ًم: واٟمٔمر )وىمص(، اًمبالهم٦م أؾم٤مس ذم يمام اًمزخمنمي قمـ (1)
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 [وؿر] ؿِّ  - اًمُقيْمَرة  .اعم٤مء إمم اعمَقِردة :- سم٤مًمْمَّ

 [وـج]  ُمؾ ذم يُؼ اًمٓمَّر :- سم٤مًمتَّحريؽ - اًمَقًَم٩ُم  .اًمرَّ

تلم - واًمُقًُم٩م ٦م اًمٜمَّقاطمل :- سمْمٛمَّ  .دظمٚمف :وشمقًم٩َّم .اعمدظمؾ :واعمَْقًم٩ِم .وإزىمَّ

 [وهس]  ُاعمقـمقءة اعمسٚمقيم٦م :اًمٓمُّرق ُِمـ اًمَقْهس٦م. 

 [وهؿ]  َُيِردُ  اًمذي اًمقاوُح  اًمٓمَّريُؼ  :(2)وىمٞمؾ اًمقاؾمُع، اًمٓمَّريُؼ  :اًمَقْهؿ 

م وىمد اعمّم٤مدر، وَيّمدرُ  اعمَقردَ   :ًمبٞمد ىمقل ذم (3)شم٘مدَّ

ــ٤مدرٍ  ــؿٍ  َص ــقاهُ  َوْه ــْؾ  ُص  يم٤معمُُث

 .اعمِمٝمقرة :اًمقهؿ :ىمداُم٦م وىم٤مل 

 .اعمَقاِرد ومٞمف َيِردُ  اًمذي اًمٓمَّريُؼ  :اًمَقهؿُ  :(4)شاًمٚمُّٖم٦م وم٘مف» وذم

 

 

 

                                                           

، واًمٚمس٤من 7/722، واعمحٙمؿ 1/1121 اًمّمح٤مح واٟمٔمر: .1/13 اًمتٝمذي٥م ذم يمام اًمٗمراء قمـ (1)

 )م( وىمع(.)

 )م( )وهؿ(. واًمٚمس٤من ،1/911 اًمتٝمذي٥م ذم يمام اًمٚمٞم٨م قمـ (7)

م (1)  )م( .133 ص ]ورد[ و ،111 ص صدر[] ُم٤مدة ذم شم٘مدَّ

 )م( .7/944 اًمٚمٖم٦م وم٘مف (9)
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 ء لـيَاا  رف  ـحَ
 

 [يبس]  ةَ  ٓ :- سم٤مًمتَّحريؽ - َيَبٌس  ـمريٌؼ  .سمٚمؾ وٓ ومٞمف ُٟمدوَّ

 [يدي]  ُوسمف .سمحرٍ  ـمريَؼ  :أي سمحٍر5 َيدَ  ومالنٌ  أظمذَ  :(1)٤ملي٘م .اًمٓمَّريُؼ  :اًمَٞمد 

ىمقا :ىمقهلؿ سمٕمْمٝمؿ ومنَّ  ىمٝمؿ عم٤َّم ؾمب٠م أهؾ ٕنَّ  5(2)ؾمب٠م أيدي شمٗمرَّ  ـمرىم٤مً  أظمذوا اهلل ُمزَّ

٤مطمؾ ـمريؼ :أي 5(3)شاًمَبحرِ  َيدَ  هبؿ وم٠َمظَمذَ » :اهلجرة طمدي٨م وذم .ؿمتَّك  .اًمسَّ

 [هيؿ]  ُ(4)وىمٞمؾ .قَمَٚمؿَ  وٓ ـمريَؼ  وٓ ومٞمٝم٤م أصمرَ  ٓ اًمتل إرُض  :اًمَٞمْٝماَمء: 

 .ًمٓمريؼ ومٞمٝم٤م هيتدى ٓ اًمتل إرض

 

 

                                                           

 )م( يدي(.) واًمت٤مج واًمٚمس٤من اًمبالهم٦م وأؾم٤مس ،11/121 ٥ماًمتٝمذي اٟمٔمر (1)

 واطمداً  اؾمامً  وُريّمب٤م ُمٝمٛمقزًا، أصٚمف يم٤من وإن ًمٚمخٗم٦م، إيث٤مراً  اعمقوع هذا ذم شؾمب٠م» هُتٛمز ٓ (7)

 إُمث٤مل وجمٛمع (،113) 7/33 اعمست٘مَم اٟمٔمر: اًمتٗمرىم٦م. ذم ُيرضب ُمثٌؾ  وهق يمـٛمٕمديٙمرب،

 )م( (.1919) 1/721

 )م( .1/749 واًمٜمٝم٤مي٦م ،7/124 اجلقزي ٓسمـ ي٨ماحلد همري٥م اٟمٔمر (1)

 ،9/141 واعمحٙمؿ ،1/21 صمٕمٚم٥م جم٤مًمس أيْم٤مً  واٟمٔمر ،1/922 اًمتٝمذي٥م ذم يمام إصٛمٕمل قمـ (9)

 )هيؿ(.)م( واًمت٤مج واًمٚمس٤من
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  قرالـطُّ ء اسـمَأ م  معـجَ
 

 وُم٤م وأوص٤مومٝم٤م وأضمزائٝم٤م اًمٓمُّرق أؾمامء ُِمـ اًم٘مدر هبذا أضمتزئ أن رأي٧م وىمد

٠مم ي٠مظمذ ٓ طمتَّك هب٤م يتٕمٚمَّؼ ؾم٤مًم٦م هذه قمغم اًمقاىمٗملم سم٠ميمٔم٤مم اًمسَّ  .اًمرِّ

 أمجع وأن وأضمزائٝم٤م، اًمٓمُّرق أٟمقاع قمغم جمٛمٚم٦م سمّمقرة أدلَّ  أن اعمٗمٞمد ُمـ ورأي٧م

 عمـ سمسٝمقًم٦م قمٚمٞمف اًمقىمقف ًمٞمتسٜمَّك آظمر، سمٕمض إمم ُمٜمٝم٤م واعمتِم٤مسمف اعمت٘م٤مرب ُمـ سمٕمْم٤مً 

ؾ أراده، ضمقع ويسٝمِّ ُمتف ُم٤م إمم اًمرُّ بتٝم٤م .ُمقوٕمف ذم ىمدَّ  :اًمقضمف هذا قمغم ومرشمَّ

 اـقاضحة اـطُّرق 

اط ،َدًْمَثع ،ُدقْمبقب ،اخلَْٞمَدب ،احلٜم٤َّمن ٤مك ،اًمٍمِّ حَّ  ،اعمُستت٥ِم ،اعمَْخَرف ،اًمْمَّ

 .اًمٜمَّٝم٩م ،اًمٜمََّٝم٤مم ،َٟمْجد ،اًمٜمَّبل ،َُمٜمَْجؿ ،ُُم٘مٞمؿ ،َُم٘مروح ،َُمْٕمٚمقب

 اـعظقؿة اـطُّرق 

ة ٤مرع ،اجل٤مدَّ  .اعمَْثَ٘م٥م ،اًمِمَّ

 اـقاسعة اـطُّرق 

طم٥م ،اإلَُم٤مم هِم٥م ،اًمرَّ َٚمؼ ،ره٤مء ،اًمرَّ خؿ ،اًمسَّ ؼ ،اًمْمَّ  ،ًمٜمِّْٝمرجا ،اعمَْٝمٞمَع ،اعمُبَـٜمَـّ

 .اهلَٓمٞمع

 اـعاـقة اـطُّرق 

 .احلُُثؿ
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 ادستؼقؿة اـطُّرق 

٦م ،احل٤مومظ ،إؾُمُٚمقب ٙمَّ ٜم٦َّم ،اًمسِّ  ،اعمَْخَرت ،اعمحتٗمؾ ،اعمُْجَرِهد ،اًم٘م٤مصد ،اًمسُّ

 .اًمٜمَّْٞمَس٥م اعمَْقر، ،اعمُسَحٜمِٗمر

 اـطَّقيؾة اـطُّرق 

يَسؼ د ،اًمدَّ ـ ،اًمَٕمَٓمقَّ  .اعمُسَٛمِدرّ  ،عمُٓمَٚمِح٥ّم ا ،اعمُسَٚمِح٥ّم  ،اعمتٚمئ٥ّم  ،اعمُُٛمجَّ

 فؾة اـطُّرق  اـسَّ

ًمٞمع ،اًمثَّٖمر ـ ،اًمدَّ  .اًمٜمَّٝم٤مُمل ،اعمَُٛمخَّ

 قِّؼة اـطُّرق  اـضَّ

ىَمــ٥م ىمٞمٚمــ٦م ،اًمزَّ َٟم٘مــ٦م ،اًمزَّ ــَراشم٩م ،واعمالطمــز اًمٚمَّحــز ،اًمزَّ  اعمَْٓمــَرب ،اعمَْســَتؾ ،اعمَ

 .اعمٜم٘مب٦م ،واعمٓمرسم٦م

 ة اـطُّرق  ادـسدَّ

ْدب شْم٩م ،اًمرَّ ّؽ  ،اًمرِّ  .اعمُّمتَّؿ ،حػماعمست ،اًمسُّ

 اــاؽذة اـطُّرق 

 .اًمٜم٤َّمومذ

 واـؼريبة ادخترصة اـطُّرق 

 ،اًمٓمُّرق ُُمستٕمجالت ،اًمٓمُّرق خُمتٍمات ،اًمٓمُّرق خم٤مِس  ،اًمٓمُّرق خَم٤َمِزن

 .اًمٓمَّري٘ملم أوىمص ،اًمٜمَّ٘مؾ ،واعَمْ٘مَرسم٦م اعمَْ٘مَرب ،اعمٕم٤مضمٞمؾ

 اـبعقدة اـطُّرق 

 .داعمَُٓمقَّ  ،اًمٗم٩ّم  ،اًمٕمب٤مسمٞمد ،اًمب٤مئص ،إًمقى
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 وادشؽؾة ادؾتقية اـطُّرق 

ج ،إًمٖم٤مز ،إزور ٤مسمؽ ،احلََجقَّ  .اًمِمَّ

 اجلائرة اـطُّرق 

ائغ  .اعمٕمتٜمػ ،اًمرَّ

 ادغػؾة اـطُّرق  

 .اهلَْقضمؾ ،اعمُْٖمَٗمؾ ،إقمقر

 بة اـطُّرق  ادتشعِّ

اِزيؼ ،اًمٓمَّريؼ ُأمُّ  ه٦م ،اًمٓمَّريؼ سُمٜمٞم٤َّمت ،اًمؼَمَ َّ ٤ميمٚم٦م ،شمقائؿ ،اًمؽمُّ قايمؾ اًمِمَّ  ،واًمِمَّ

 .اًمٜم٤َّمؿمط اعمٗمرق، ،اعمََخ٤مًم٩ِم

 اؾة اـطُّرق  اـشَّ

ز اًمَٕمِْمَقز ،اًمٓمَّريؼ َصَح٤مح  ،اًمققم٨م ،اًمٜمَّحٞمزة ،اًم٘مٕم٘م٤مع ،اًمَٕمَِمْقَزن ،واًمَٕمَِمقَّ

 .اًمققمر

 رة اـطُّرق  ادحػَّ

 .احلُُج٩م

 اـؼديؿة اـطُّرق 

 .اًمَٕمْقد

 ارسة اـطُّرق  اـدَّ

 .اًمٜمَْٞمَسؿ ،اجل٤َمِرن

 اخلػقَّة اـطُّرق 

ْرس ،اخلَْٞمَدع ،وعاخلَدُ  ،اخل٤مدع  .اعمُبَٝمؿ ،اًمدَّ
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 اـػؾقات يف اـطُّرق 

 .اعمٝم٤مرق

 مؾ يف اـطُّرق  اـرَّ

 ُُمٜمٗمجر ،اعمَخَرم ،اًمٗم٤مزرة ،اًمٗم٤مرزة ،اخلَّؾ  ،اخلٍَْم  ،احلَبِٞمٙم٦م ،اعمِم٤مة طمبؾ

ُمؾ  .اًمَقًم٩م ،اًمرَّ

 احلرار يف اـطُّرق 

ُٚمقع  .اًمْمُّ

 واحلزن اـغؾظ يف اـطُّرق 

 .اًمٜمِّ٘م٤مب ،اعمِٜمَْ٘م٥م ،اعمَّْمَدع ،اخلَْرم ،اًمثَّْجـ

 األؿامت يف اـطُّرق 

 .اًمُٗمزرة ،اًمِٗمْزر

 اجلبال يف اـطُّرق 

ْرب ،اخلَٚمٞمػ ،اعمَخَرم ،اخلَْرم ،اخل٤مٟمؼ ،احلُُبؽ ،اجلَُدد ،اًمثَّٜمٞم٦َّم ضمٞمؾ ،اًمدَّ  ،اًمرَّ

يغ ُهقق، ،اًمرِّ ٜمٞمٕم٦م اًمزَّ ١مون ،اًمسَّ ٕم٥م ،اًمِمُّ  ،اًمُٕمرىمقب ،اًمَٕمْرىم٦م ،اًمَٕمْرق ،اًمِمِّ

 ،اعمالطمٞم٩م ،اًمٚمِّٝم٥م ،اًمٚمِّّم٥م اًمَٙمِٗمر، ،اًمَ٘مٗمٞمؾ ،اًمٗم٩مُّ  ،٦ماًمٕم٘مب ،اًمٕمروض

 .اًمققمٜم٦م ،اًمٜم٤َّمَهض ،اًمٜمَّٝمض ،اًمٜمَّ٘مٞمؾ ،اًمٜمَّزقم٦م ،اًمـَٛمٜم٘مؾ ،اعمالوي

 اـعؼبات 

 ،زًمقق ،زًمقج ،زطمقل ،زضمقل ،طمجقن ،ضمقاد ،سمزوخ ،سَمْرَزة ،سم٤مؾمط قم٘مب٦م

 ،يم٠مداء ،يَم١مود ،ىمقداء ،ىمت٤مئدة ،قمٜمقد ،صٕمقداء ،صٕمقد زُمقخ، ،زُمخ

 .اعمدراج ،جمقخ ،ُمتقظمخ ،ُمتقح ،قجُمت
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 اـسباخ يف اـطُّرق 

 .اعمج٤مزة

 األودية يف اـطُّرق 

جـ  .اًمٗم٠مو ،اًمِمَّ

 اداء يف اـطُّرق 

 .ُم٘مٓمع ،اعمخ٤مو٦م

 اداء إغ اـطُّرق 

ة اد ،اجل٤مرة ،اجل٤مدَّ ٤مدر ،اًمُّمدَّ  ،اًمقارد ،اعمٜمج٤مة ،اعمٜم٤مب ،اعمَْدجَل٦م ،اعمَْدًَم٩م ،اًمّمَّ

 .اًمقيمرة

 اداء ؽقق اـطُّرق 

 .اعمج٤مزة ،اًم٘مٜمٓمرة ،اجلن

 اهلقاء صرق 

 ،اعمَْسَٝم٩م ،اعمُْرَوطَم٦م ،اًمريح ُمراد ،اًمري٤مح ُمٜمخرق ،اًمُٕمْجروز ،اًمتب٤مؿمػم

 .اعمسٝمٙم٦م ،اعمَْسَٝمؽ

 اـطَّريؼ جاكب 

٦م ،اجِلٜمْح ،ضمٜمبتف ضمٜمبف ،اًمٓمَّريؼ ضم٤مٟم٥م  ،ؾِمامط ،ؾمٚمٞمؼ ،طَمْجرة ،اًمٓمَّريؼ طم٤مومَّ

 .اًمٜمػم ،داءُمٞم ،ُمٞمت٤مء ،ُم٘مٍمة ،ُم٘م٤مصػم همؼم، ،ـمرة ،ـمرَّ 

 اـطَّريؼ ؽؿ 

رب ه٦م ،اًمدَّ  .اعمخٜم٦َّم ،ومقَّ
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 اـطَّريؼ وسط 

قمٛمل ،طُمؼُّ  ،طم٤مق ،ضَمقز ،صمٙمؿ ،اًمٓمَّريؼ سم٤مطم٦م  ،ىم٤مرقم٦م ،قَمْٚم٥م ،قمٓمػ ،اًمدُّ

 .اًمقوح ،وقمس ،ٟمٛمؼ ،ُمٗمرق عمؼ، ،ًم٘مؿ ،ىَمْري

 وادػاوز اـطُّرق أطالم 

ّقة  .اًمٜمَّٕم٤مُم٦م ،اعمٜم٤مر ،اًمّمُّ

 اـطَّريؼ مضايؼ 

 .اًمٓمَّريؼ طُمٚمقق

م ُم٤م إمم أوٞمػ أن أيْم٤مً  اعمٗمٞمد ُمـ رأي٧ُم و  ؿم٤مقمر يمؾِّ  شمرمج٦م ومٞمف شمبلمَّ  ضمدوًٓ  شم٘مدَّ

ؾم٤مًم٦م هذه ذم اؾمٛمف ذيمر سمٚمٞمغ أو  أؾمامء قمغم حيتقي وضمدوًٓ  .خمتٍمة سمّمقرة اًمرِّ

 .ومٞمٝم٤م ذيمره٤م ورد اًمتل إُمٙمٜم٦م

 ؿمٝمر ُمـ واًمٕمنميـ اًمث٤َّمُمـ اًمٞمقم ذم اًمٜمُّسخ٦م هذه يمت٤مسم٦م ُمـ اًمٗمراغ يم٤من وىمد

ال ٦م 1494 ؾمٜم٦م آب ؿمٝمر ُمـ واًمٕمنميـ واًمث٤َّمّن ،1113 ؾمٜم٦م ؿمقَّ  يد قمغم ُمٞمالديَّ

د ويم٤مشمبٝم٤م ُم١مًمٗمٝم٤م د سمـ ؾمٚمٞمؿ حمٛمَّ يـ شم٘مل حمٛمَّ اهرة دُمِمؼ ُمديٜم٦م ذم اجلٜمدي اًمدِّ  .اًمزَّ

  يمؾِّ  قمغم إٟمَّف هب٤م، يٜمٗمع أن اعمرضمق واهلل
ٍ
 .ىمدير رء
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 ء  البلغَ ا و ء الشعرا  جمرتا  لجدو
 

 اـتَّؿقؿلي  فشظي اــَّ  اـؼقس طبد بـ يأعػر بـ سقداألأ 

اح، أسم٤م :وىمٞمؾ َّنِمؾ، أسم٤م يٙمٜمَّك م أقمٛمك ؿم٤مقمر وهق اجلرَّ  ؿمٕمراء ُمـ ُمت٘مدِّ

ه وىمد سم٤معمٙمثر، ًمٞمس اجل٤مهٚمٞم٦َّم، م اسمـ قمدَّ  .(1)اًمث٤َّمُمٜم٦م اًمٓمب٘م٦م ذم ؾمالَّ

 (م) [خازم أيب بـ بػ]

 جٕم٤من،اًمِمُّ  ُمـ ومحؾ، ضم٤مهكم ؿم٤مقمر ٟمقومؾ، إؾمدي،أسمق قمقف سمـ قمٛمرو سمـ سمنم

 سمـا صٕمّمٕم٦م سمٜمل قمغم هب٤م أهم٤مر همزوة ذم ىمتٞمالً  (ه ق 77 ؾمٜم٦م ٟمحق) شمقذم ٟمجد، أهؾ ُمـ

ه ُمٕم٤موي٦م،  .(2)اًمث٤َّمٟمٞم٦م اًمٓمَّب٘م٦م ؿمٕمراء ُمـ ؾمالم اسمـ وقمدَّ

 (م) [ثاــِّؽ   بـ ُبشري]

 إؾمالُمل، راضمز ؿم٤مقمر يرسمقع، سمـ يمٚمٞم٥م سمٜمل ُمـ اًمػمسمققمل، اًمٜمِّٙم٨م سمـ سمِمػم

 .(3)يمنه٤م أو اًمب٤مء سمْمؿ اؾمٛمف5 ذم اظمُتٚمػ

                                                           

 ؾمٜم٦م شمقذم اخل٤مُمس٦م، اًمٓمب٘م٦م ؿمٕمراء ُمـ1/191،192 ؾمالم اسمـ قمٜمد وهق ،11/11إهم٤مّن ذم يمذا (1)

 .1/112 إقمالم .ه ق 77

 إقمالم و ،9/991 واخلزاٟم٦م ،1/722واًمِمٕمراء واًمِمٕمر ،1/42اًمِمٕمراء ومحقل ـمب٘م٤مت اٟمٔمر (7)

1/112. 

 .1/744 واإليمامل (،421)12/712 قمس٤ميمر ٓسمـ دُمِمؼ وشم٤مريخ ،29 واعمختٚمػ اعم١مشمٚمػ اٟمٔمر (1)
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 (م) [اخلـساء]

ي٤مطمٞم٦َّم، ذيد سمـ احل٤مرث سمـ قمٛمرو سمٜم٧م مت٤مرض  ٟمجد، أهؾ ُمـ اًمٕمرب ؿمقاقمر أؿمٝمر اًمرِّ

 يستٜمِمده٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ويم٤من وم٠مؾمٚمٛم٧م، اإلؾمالم أدريم٧م اإلـمالق، قمغم وأؿمٕمرهؿ

 (1).ه19 ؾمٜم٦م شمقومٞم٧م .وُمٕم٤موي٦م صخر ٕظمقهي٤م رصم٤مؤه٤م ؿمٕمره٤م أضمقد ؿمٕمره٤م، ويٕمجبف

 ؾؼب  مُ  ابـ

 قم٤مش وأؾمٚمؿ، اإلؾمالم أدرك جمٞمد ؿم٤مقمر اًمٕمجالن، سمٜمل ُمـ ُم٘مبؾ، أب سمـ ؿمتٞم

 .(2)ه71 ؾمٜم٦م ٟمحق وشمقرم ؾمٜم٦م، وُمئ٦م ٟمٞمِّٗم٤مً 

اج بـ قيريةُج  ويؼال جارية، دواد أبق  احلجَّ

 ذم ًمٚمٗمرس اًمٜم٤َّمس أوصػ وهق ىمديؿ، ضم٤مهكمّ  ؿم٤مقمر ُمٕمد، سمـ ٟمزار سمـ إي٤مد ُمـ

َّٓ  اخلٞمؾ أطمد يّمػ مل :إقمراب اسمـ ىم٤مل .واإلؾمالم اجل٤مهٚمٞم٦َّم  .(3)داود إب إمم اطمت٤مج إ

 كػأ طأ اخلأ  بـ ططقَّة بـ جرير

ٕمراء أؿمٕمر يرسمقع، سمـ يمٚم٥م ُمـ  ويم٤من اًمٞمامُم٦م، ذم وُم٤مت وًمد اإلؾمالُمٞملم، اًمِمُّ

َّٓ  ًمف يثب٧م ومل واطمٍد، سمٕمد واطمداً  ومٞمخٛمٚمٝمؿ زُم٤مٟمف ؿمٕمراء هي٤مضمل  ويم٤من اًمٗمرزدق، إ

٦م، ُمع ؿمٕمراً  اًمٜم٤َّمس أهمزل هؿ قمٗمَّ  دمد شمٙم٤مد وٓ ،ه112 ؾمٜم٦م شمقرم اهلج٤مء، ذم ًمس٤مٟم٤م وأُمرَّ

َّٓ  وإدب اًمٚمُّٖم٦م ذم يمت٤مسم٤مً   .(4)رائٕم٦م أسمٞم٤مت ومٞمف وًمف إ

                                                           

 .7/31 وإقمالم ،1/191 واًمِمٕمراء واًمِمٕمر ،12/792 سم٤مًمقومٞم٤مت اًمقاذم اٟمٔمر (1)

 واخلزاٟم٦م ،12/713سم٤مًمقومٞم٤مت واًمقاذم ،1/191،112 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت اٟمٔمر .ه12 ؾمٜم٦م شمقرم (7)

 .7/32 وإقمالم ،1/711

 .11/121 إهم٤مّن اٟمٔمر (1)

 أقمالم وؾمػم ،1/171إقمٞم٤من ووومٞم٤مت ،13/1وإهم٤مّن ،7/742 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت اٟمٔمر (9)

 .7/114 وإقمالم ،9/142اًمٜمبالء
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 (م) [بثقـة مجقؾ]

 قمِم٤مق ُمـ ؿم٤مقمر قمٛمرو، أسمق اًم٘مْم٤مقمل، اًمٕمذري ُمٕمٛمر سمؿ اهلل قمبد سمـ مجٞمؾ

 ُم٤م ؾُّ أىم رىم٦َّم، يذوب ؿمٕمره أظمؼممه٤م، اًمٜم٤َّمس وشمٜم٤مىمؾ سم٤مؾمٛمف، وم٘مرٟم٧م سمثٞمٜم٦م أطم٥مَّ  اًمٕمرب،

 .(1)ه 37ؾمٜم٦م شمقرم .وهمزل ٟمسٞم٥م وأيمثره اعمدح ومٞمف

ـدل]  (م) [اـطَّفقي ادثـك بـ جأ

 .(2)هي٤مضمٞمف ويم٤من اًمٜمٛمػمي، ًمٚمراقمل ُمٕم٤مساً  يم٤من راضمز، ؿم٤مقمر متٞمؿ، ُمـ

 (م) [اهلذـقَّة جـقب]

 ؿم٤مقمرة حلٞم٤من، سمـ يم٤مهؾ سمٜمل أطمد يمٚم٥م، ذي قمٛمرو أظم٧م قَمجالن، سمٜم٧م ضمٜمقب

 .(3)ريٓم٦م ٝم٤ماؾمٛم ؿم٤مقمرة أظم٧م هل٤م ضم٤مهٚمٞم٦م،

ؾؿل مدرك بـ حاتؿ]  (م) [اـسُّ

ث، ُمدّن ؿمٞمد قمٍم ذم يم٤من حمدِّ اًمرَّ
(4). 

اج  اـثَّؼػلي  يقُسػ بـ احلجَّ

٤مم، إمم واٟمت٘مؾ اًمٓم٤َّمئػ، ذم وٟمِم٠م وًمد  ذـم٦م ص٤مطم٥م ِزٟمب٤مع سمـ سمَرْوح وم٤مشمَّّمؾ اًمِمَّ

ه صمؿَّ  اعمٚمؽ، قمبد َّٓ يؼم اسمـ ىمت٤مل اعمٚمؽ قمبد و ٦م، ذم وم٘متٚمف اًمزُّ َّٓ  صمؿَّ  ُمٙمَّ  وم٠مِخد اًمٕمراق هو

ل وهق واؾمط، ُمديٜم٦م وسمٜمك ومٞمٝم٤م، شمْمٓمرم يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٗمتـ  سمٕمد ُمديٜم٦م سمٜمك ُمـ أوَّ

ح٤مسم٦م، ل اًمّمَّ َّٓ  إًمف ٓ» قمٚمٞمف درمه٤مً  رضب ُمـ وأوَّ ل ،شاهلل رؾمقل حمٛمد اهلل إ  ُمـ وأوَّ

                                                           

 .7/113 وإقمالم ،1/142واخلزاٟم٦م ،1/919راءواًمِمٕم واًمِمٕمر ،3/42 إهم٤مّن اٟمٔمر (1)

 .7/192 وإقمالم ،7/199 اًممزم ؾمٛمط اٟمٔمر (7)

 .1/713 اًمٜمس٤مء أقمالم ،12/142 اخلزاٟم٦م اٟمٔمر (1)

 .11/132 سم٤مًمقومٞم٤مت اًمقاذم اٟمٔمر (9)
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ذ  شمٙمرهف، أُمرٌ  ُمٜمٝم٤م وُأريد ؾُمبِٞم٧م اهلٜمد ذم ُمسٚمٛم٦م اُمرأةً  أن إًمٞمف واٟمتٝمك .اعمح٤مُمؾ اختَّ

٤مضم٤مه، ي٤م :ومٜم٤مدشمف  أًمػ آٓف ؾمبٕم٦م وأٟمٗمؼ اجلٞمقَش  وؾمػمَّ  .ًمبٞمؽ :ي٘مقل ومجٕمؾ طمجَّ

ذ .أٟم٘مذه٤م طمتَّك درهؿ ٤ميم٤مً  ىم٤مئداً  داهٞم٦مً  ؿمج٤مقم٤مً  ويم٤من ىمزويـ، وسملم سمٞمٜمف اعمٜم٤مفمر واختَّ  ؾمٗمَّ

 ُمثؾ رؤي ُم٤م :ؿمقذب سمـ قمبد ىم٤مل .هزل وٓ ضمد ذم يٚمحـ مل سمٞمِّٜم٤مً  ظمٓمٞمب٤مً  ؾمخٞم٤ًّم

٤مج  .(1)ه41 ؾمٜم٦م واؾمط ذم شمقرم .قمّم٤مه عمـ ُمثٚمف وٓ أـم٤مقمف عمـ احلجَّ

 اـطائل بقدزُ  أبق

 .(2)قمثامن ظمالوم٦م سمٕمد ُم٤مت طمٜمٔمٚم٦م، سمـ يمرب ُمٕمدي سمـ اعمٜمذر سمـ طَمرَُمَٚم٦م

 طقئةاحلُ 

 ويم٤من قمٞمب٤ًم، ؿمٕمره ذم دمد شمٙم٤مد ٓ خمرضم ومحؾ ؿم٤مقمر اًمٕمبّز، أوس سمـ ضَمرَول

٤مًء، ف ٟمٗمسف هج٤م هجَّ  .اًمبخالء ذم ُمٕمدود وهق أطمد، ًمس٤مٟمف ُمـ يٜمجق يٙمد ومل وأسم٤مه، وأُمَّ

 .(3)ه 12 ؾمٜم٦م شمقرم

اذ أيب بـ ُُحقد] حأ
بِّلي  ش   (م) [اـضَّ

 .(4)اعمٗمْمؾ ًمف حمٛمد،أٟمِمد واؾمٛمف إؾمالُمل، ؿم٤مقمر

                                                           

 .7/113وإقمالم ،11/711 سم٤مًمقومٞم٤مت واًمقاذم ،7/74إقمٞم٤من وومٞم٤مت اٟمٔمر (1)

 سمـ قمٛمر اؾمتٕمٛمٚمف يسٚمؿ، ومل اإلؾمالم أدرك قم٤مُم٤ًم، وِخسلم ُمئ٦م قم٤مش أّٟمف يروى اعمٕمٛمريـ، ُمـ يم٤من (7)

 ُمـ اخل٤مُمس٦م اًمٓمب٘م٦م ذم ؾمالم اسمـ قمّده همػمه، ٟمٍماٟمٞم٤مُ  قمٛمر يستٕمٛمؾ ومل، ىمقُمف صدىم٤مت قمغم اخلٓم٤مب

 سم٤مًمقومٞم٤مت واًمقاذم ،17/172 وإهم٤مّن ،7/141 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت .ه91ؾمٜم٦م شمقرم اإلؾمالُمٞملم،

 .7/129 وإقمالم ،11/713

 ،1/721سم٤مًمقومٞم٤مت واًمقاذم ،7/112وإهم٤مّن ،1/42 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت .ه91شمقرم ؾمٜم٦م  (1)

 .7/113 وإقمالم

 .1/1144 ًمٚمٛمرزوىمل احلامؾم٦م وذح ،199 اًمِمٕمراء ُمٕمجؿ اٟمٔمر (9)
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 ثقر بـ قدُُح 

 اسمـ ىمرٟمف اإلؾمالم، ؿمٕمراء وُمـ هقازن، ُمـ صٕمّمٕم٦م سمـ قم٤مُمر سمـ هالل سمٜمل ُمـ

م ّي  سمـ سمٜمَٝمِمؾ ؾمالَّ  .(1)اخلٓم٤َّمب سمـ قمٛمر وأدرك هٚمٞم٦َّماجل٤م أدرك َُمٖمَراء، سمـ وأوس طَمرِّ

 ماـؽ بـ ُُحقد

٥َم  اًمتَّٛمٞمٛمل، ُم٤مًمؽ سمـ رسمٞمٕم٦م سمـ يمٕم٥م سمٜمل أطمد  ذم يم٤مٟم٧م ٔصم٤مرٍ  شإرىمط»سمـ ًُم٘مِّ

٤مج، قم٤مس راضمز ؿم٤مقمر وهق وضمٝمف، ٤مم ذم ويم٤من اًمٕمجَّ  .(2)اعمٚمؽ قمبد أيَّ

 اـؼقس امرؤ

٦م،قم٤م اًمٕمرب ؿمٕمراء أؿمٝمر اعمرار، آيمؾ سمٜمل ُمـ اًمٙمٜمدّي  طمجر سمـ طُمٜمُدج  وي٘م٤مل ُمَّ

ٚمِّٞمؾ، اعمٚمؽ :ًمف  ُمـ يمت٤مسم٤مً  دمد شمٙم٤مد وٓ اعمٕمٚم٘م٤مت، أصح٤مب ُمـ وهق اًم٘مروح، وذو اًمْمِّ

َّٓ  اًمٕم٤مًمٞم٦م إدب يمت٥م  .(3)ُمث٤مهل٤م قمغم حيتذى وُمٕم٤منٍ  هب٤م ُيستِمٝمد أًمٗم٤مظ ومٞمف وًمف إ

راملي  طؾؼؿة بـ خاـد  اـدَّ

 اهلل قمبد سمٜمل طمٚمٞمػ اًمٓمٞمٗم٤من سمـ قمٚم٘مٛم٦م سمـ خل٤مًمد أسمٞم٤مشم٤مً  17/192 إهم٤مّن ذم ذيمر

وًم٦م ؿمٕمراء ُمـ أٟمَّف ذيمر وىمد يمراع، سمـ ؾمقيد قمٚمٞمف وردَّ  دارم، سمـا ٦م اًمدَّ  آظمر ذم إُمقيَّ

٤مم  قمٗم٤من5 سمـ قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد قمٚمٞمف اؾمتٕمدوا دارم سمٜمل سمٕمض وأنَّ  واًمٗمرزدق، ضمرير أيَّ

 .هج٤مهؿ ٕٟمَّف

                                                           

 شمقرم جل٠م، سمـ وقمٛمر ُرُمٞمٚم٦م، سمـ إؿمٝم٥م صمقر، سمـ محٞمد طمري، سمـ َّنِمؾ هؿ: اًمراسمٕم٦م اًمٓمب٘م٦م أصح٤مب (1)

 واإلص٤مسم٦م ،11/113سم٤مًمقومٞم٤مت واًمقاذم ،9/111 وإهم٤مّن ،7/131ؾمالم اسمـ تـمب٘م٤م .ه12 ؾمٜم٦م

 .7/731 وإقمالم ،7/14

 .1/141 واخلزاٟم٦م ،1/1771 إدسم٤مء ُمٕمجؿ اٟمٔمر (7)

 .7/11، وإقمالم 1/174، اخلزاٟم٦م 4/22، وإهم٤مّن 1/11، ـمب٘م٤مت اسمـ ؾمالم هق  32شمقذم ؾمٜمف  (1)
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 قثع  اـبأ 

 ٤مةُمٝم٤مضم ضمرير وسملم سمٞمٜمف وىمٕم٧م ؿم٤مقمر، ظمٓمٞم٥م اعمج٤مؿمٕمّل، سمنم سمـ ظِمداش

 .(1)اًم٘مٜم٤مة أظمذ إذا متٞمؿ سمٜمل أظمٓم٥م إٟمَّف :اجل٤مطمظ ومٞمف ىم٤مل وىمد أِخٚمف، ومٞمَٛمـ ضمرير وم٠مِخٚمف

طأام  ادعجؿة اخلاء بؽرس ،ادجاشعلي  خ 

اضمز، دارم سمـ جم٤مؿمع سمـ إسمٞمض سمٜمل ُمـ قمٞم٤مض سمـ ٟمٍم سمـ اًمريح ظِمٓم٤مم هق  اًمرَّ

٤مهم٤مّن وىم٤مل  .(2)سمنم اؾمٛمف اًمّمَّ

 ؤيبذُ  أبق

ٕمراء ُمـ اهلذزَم، ثحمرِّ  سمـ ظم٤مًمد سمـ ظمقيٚمد  وأؾمٚمؿ، اإلؾمالم أدرك اًمٗمحقل، اًمِمُّ

 ومامت ُمٜمٝم٤م وقم٤مد إومري٘مٞم٦م، ومتح وؿمٝمد واًمٗمتقح اًمٖمزو ذم واؿمؽمك اعمديٜم٦م، ذم وأىم٤مم

 وُمـ ....أصح٤مب ُمـ وهق .92 ؾمٜم٦م ٟمحق ذم ذًمؽ همػم وىمٞمؾ سم٢مومري٘مٞم٦م، وىمٞمؾ سمٛمٍم،

 :وُمٓمٚمٕمٝم٤م اخلٛمس٦م سمٜمٞمف هب٤م رصمك اًمتل ُمرصمٞمتف ؿمٕمره أؿمٝمر

ـَ  ــ ــقنِ ا َأُِم ــ٤م عمٜم ع وريبِٝم  شمتّمــدَّ

ه   همػم هذيؾ أؿمٕمر وهق اجل٤مهٚمٞم٦َّم، ؿمٕمراء ُمـ اًمث٤َّمًمث٦م اًمٓمَّب٘م٦م ذم اجلٛمحل وقمدَّ

ُمٝمؿ وىمد ُمداومع ٤مسمؼ اًمٕمٞمٜمٞم٦َّم سمٛمرصمٞمَّتف شم٘مدَّ  .(3)ذيمره٤م اًمسَّ

اش أبق رأ
 خ 

ة سمـ ظمقيٚمد اء، وم٤مرس ومحؾ ؿم٤مقمر هذيؾ، ُمـ ُمرَّ  وأؾمٚمؿ، اإلؾمالم أدرك قمدَّ

                                                           

 .7/127 وإقمالم ،11/132 سم٤مًمقومٞم٤مت واًمقاذم ،7/111ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت .ه119 ؾمٜم٦م شمقرم (1)

 .7/113 واخلزاٟم٦م، 197واعمختٚمػ اعم١مشمٚمػ اٟمٔمر (7)

 سم٤مًمقومٞم٤مت واًمقاذم ،1/1721 إدسم٤مء وُمٕمجؿ ،1/719 وإهم٤مّن ،1/171 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت اٟمٔمر (1)

 .7/171 وإقمالم ،1/977 واخلزاٟم٦م ،11/729
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 .(1)وم٘متٚمتف أومٕمك ِمتفومٜمٝم قمٛمر، زُمـ إمم وقم٤مش

 (م) [اـُػؼقؿل رجاء بـ ؿعدُ ]

 متٞمؿ، ُمـ دارم سمـ اًمٗم٘مٞمؿ إمم ٟمسب٦م واًمٗم٘مٛمل إُمقي، اًمٕمٍم ذم ُمِمٝمقر راضمز

 .(2)ه121 ؾمٜم٦م شمقرم

بة اج اهلل طبد بـ ُرؤ   اـتَّؿقؿلي  اـعجَّ

وًمتلم خمرضُمل ُمـ ومّمٞمح راضمز ٦م اًمدَّ  إىم٤مُمتف أيمثر يم٤من واًمٕمب٤َّمؾمٞم٦َّم، إُمقيَّ

 ىم٤مل ُم٤مت وعم٤َّم .ه191 ؾمٜم٦م سم٤مًمب٤مدي٦م ُم٤مت سمِمٕمره، حيتجقن اًمٚمُّٖم٦م قمٚمامء ويم٤من سم٤مًمبٍمة،

ٕمرَ  دومٜم٤م :اخلٚمٞمؾ ٞمقـمل وىم٤مل .واًمٗمّم٤مطم٦مَ  واًمٚمُّٖم٦مَ  اًمِمِّ  .(3)خمرضم إٟمَّف :اًمسُّ

بلي  ؾقس بـ مؼروم بـ ربقعة  اـضَّ

 .(4)ؾمٜم٦م ُمئ٦م وقم٤مش وهمػمه٤م، اًم٘م٤مدؾمٞم٦م ومتح وؿمٝمد اإلؾمالم، أدرك ومحؾ، ؿم٤مقمر

 ؼريه ؿي باـضي  ُسؾؿك اـعرب يف وـقس اـسع، بضؿ ،ُسؾؿك أيب بـ زهري

ٕمراء طمٙمٞمؿ وهق ومحؾ، ؿم٤مقمر ُمرض، ُمـ ُمزيٜم٦م ُمـ وهق  وأطمد اجل٤مهٚمٞم٦َّم، ذم اًمِمُّ

 .(5)قم٤مُم٤مً  قمنم سمبْمٕم٦م اإلؾمالم ىمبؾ شمقرم اعمٕمٚم٘م٤مت، أصح٤مب

                                                           

 واخلزاٟم٦م ،7/117 اإلص٤مسم٦م ،11/721 سم٤مًمقومٞم٤مت قاذمواًم ،71/729 إهم٤مّن .ه 11 ؾمٜم٦م شمقرم (1)

 .7/171 وإقمالم ،1/991

 .7/192 وإقمالم ،1/1747 إدسم٤مء وُمٕمدم ،1/112واًمِمٕمراء اًمِمٕمر اٟمٔمر (7)

 اًمٜمبالء أقمالم وؾمػم ،7/121 إقمٞم٤من وومٞم٤مت ،1/1111 إدسم٤مء وُمٕمجؿ ،72/191 إهم٤مّن اٟمٔمر (1)

 .1/19 وإقمالم ،1/34 واخلزاٟم٦م ،1/117

 واخلزاٟم٦م ،7/772 واإلص٤مسم٦م ،19/11 سم٤مًمقومٞم٤مت واًمقاذم ،77/42 إهم٤مّن .ه11شمقرم ؾمٜم٦م  (9)

 .1/12 وإقمالم ،3/913

 .1/17وإقمالم ،7/117 واخلزاٟم٦م ،12733 وإهم٤مّن ،1/11 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت اٟمٔمر (1)
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 سأ 
ة بـ دةاط  يَّ  ُجمأ

 جلٞمؿا يْمؿّ  آظمرون ووبٓمف مهزة، وسمال اًمقاو وومتح اجلٞمؿ سمْمؿّ  سمٕمْمٝمؿ وبٓمف

 ُمٜمٝمؿ ...اؾمؿ شؾمٛمٞم٦َّم»يمـ وضم١مي٦م (:ضم٠مى)ذم اًمت٤َّمج وذم اًمٞم٤مء، وشمِمديد اهلٛمزة وومتح

 ومحؾ ؿم٤مقمر .ُمدريم٦م اسمـ هذيؾ ُمـ ...ضمقيـ اسمـ وىمٞمؾ اًمِم٤مقمر، اهلذزمّ  ؾم٤مقمدة واًمد

 ؿمقاهد ذح ذم واًمسٞمقـمل اإلص٤مسم٦م، ذم طمجر اسمـ ذيمره وأؾمٚمؿ، اإلؾمالم أدرك

 .(1)اعمٖمٜمل

قؿ ق ؾ بـ ُسحأ يا ُوثأ  اـريبقطلي  حلي اـرِّ

 وهق ىمقُمف، ذم ذيٗم٤مً  ويم٤من ؾمتلم، اإلؾمالم وذم ؾمٜم٦م، أرسمٕملم اجل٤مهٚمٞم٦َّم ذم قم٤مش

م اسمـ ىم٤مل اًمٗمرزدق، واًمد صٕمّمٕم٦م سمـ هم٤مًم٥م وم٤مظمر اًمذي  ظمٜمذيذ ؿم٤مقمر ؾمحٞمؿ :ؾمالَّ

ه ىمقُمف، ذم اعمقوع ضمٞمد واإلؾمالم، اجل٤مهٚمٞم٦َّم ذم اًمذيمر ُمِمٝمقر ذيػ  اًمٓمَّب٘م٦م ذم وقمدَّ

 .(2)اإلؾمالم ؿمٕمراء ُمـ اًمث٤َّمًمث٦م

 لـدأ جأ  بـ المةسأ 

 اجلٛمٝمرة، ذم ىمّمٞمدة وًمف اعمتٚمٛمس، ـمب٘م٦م ذم يٕمدُّ  طمج٤مزي، ضم٤مهكمٌّ  ؿم٤مقمر متٞمؿ، ُمـ

 .(3)اهلجرة ىمبؾ 71 ؾمٜم٦م ٟمحق وشمقرم ؿمٕمره، ُمـ ـم٤مئٗم٦م وومٞمف ديقاٟمف ـمبع وىمد

 اـغلي  صخر

٥م هذيؾ، ُمـ ظمٞمثؿ سمٜمل أطمد اخلٞمثٛمّل، اهلل قمبد سمـ صخر هق  اًمٖمل سمّمخر ًُم٘مِّ

                                                           

 .1/21 وإقمالم ،1/31 واخلزاٟم٦م ،1/111 واإلص٤مسم٦م ،121 واعمختٚمػ اعم١مشمٚمػ اٟمٔمر (1)

 .1/24، وإقمالم 1/711، واخلزاٟم٦م 1/119، اإلص٤مسم٦م7/121ـمب٘م٤مت اسمـ ؾمالم ه. 12شمقرم ؾمٜم٦م  (7)

 .1/121 وإقمالم ،9/74 واخلزاٟم٦م ،1/111 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت اٟمٔمر  (1)
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ة خلالقمتف ه، ويمثرة سم٠مؾمف وؿمدَّ ٤مقمر اعمثٚمؿ أب ُمع ُمٜم٤مىمْم٤مت ًمف جمٞمد ؿم٤مقمر ذِّ  .(1)اًمِمَّ

 بداـعأ  بـ ةرؽأ صأ 

، ؿم٤مقمر وائؾ، سمـ سمٙمر ُمـ  سم٤مدي٦م - اًمب٤مدي٦م ذم وًمد إومم، اًمٓمَّب٘م٦م ذم ُمٕمدود ضم٤مهكمٌّ

 وقمٛمره هج٤مه، ٕٟمَّف اًمبحريـ5 قمغم هٜمد سمـ قمٛمرو قم٤مُمؾ اعمٙمٕمؼم، وىمتٚمف - اًمبحريـ

ٕمراء أوصػ وهق .قمنميـ اسمـ ًمف ىمٞمؾ ذًمؽوًم ؾمٜم٦م، قمنمون  ُمٕمٚمَّ٘م٦م وًمف ًمٚمٜم٤َّمىم٦م، اًمِمُّ

ٕمر، إضم٤مدة ذم ُمبٚمٖمف سمٚمغ ؿم٤مب اًمٕمرب ؿمٕمراء ذم وًمٞمس ُمِمٝمقرة، ه وىمد اًمِمِّ ٤من قمدَّ  طمسَّ

 .(2)اًمٜم٤َّمس أؿمٕمر ضمرير وضمٕمٚمف ىمّمٞمدة، اًمٜم٤َّمس أؿمٕمر

اح مَّ  اـطِّر 

ل وزن قمغم اًمٕمرب يمالم ذم وًمٞمس اعمٞمؿ، وشمِمديد واًمراء اًمٓم٤مء سمٙمن َّٓ  ومِِٕمالَّ  إ

٤مم، ذم ٟمِم٠م ومحؾ، ؿم٤مقمر اًمٓم٤مئّل، احلٙمؿ سمـ طمٙمٞمؿ اسمـ وهق .اًمٚمَّٗمظ هذا  اٟمت٘مؾ صمؿَّ  اًمِمَّ

اة ُمذه٥م واقمتٜمؼ اًمٙمقوم٦م إمم ٤مءً  ويم٤من إزارىم٦م، ُمـ اًمنمَّ  شمقذم ًمٚمٙمٛمٞم٧م، صدي٘م٤مً  هجَّ

 .(3)ه 32 ؾمٜم٦م ٟمحق

 ادقحدة باءباـ ،ؿبري أبق

راً  سمٛمٝمٛمٚم٦م - احلَُٚمٞمس سمـ قم٤مُمر  ؿم٤مقمر ،- واًمراء سم٤مجلٞمؿ - مجرة اسمـ وىمٞمؾ ،- ُمّمٖمَّ

ضم٤مهكمٌّ  هذزمٌّ 
(4). 

                                                           

 .1/721 وإقمالم ،1/714 واإلص٤مسم٦م ،77/191 إهم٤مّن اٟمٔمر (1)

 ،7/914 واخلزاٟم٦م ،1/41إقمٞم٤من ووومٞم٤مت ،1/112 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت اٟمٔمر .ه ق 12 ؾمٜم٦م شمقرم (7)

 .1/771 وإقمالم

هم٤مّن ه. 171شمقرم ؾمٜم٦م  (1) قمالم 3/29، واخلزاٟم٦م 11/791، واًمقاذم سم٤مًمقومٞم٤مت 17/11ٕا  .1/771، وٕا

 ذم ورد ـمريػ ظمؼم ُمٕمف وًمف همالُم٤ًم، ويم٤من ذاً  شم٠مسمط أم شمزوج أّٟمف ويروى احلامؾم٦م، ؿمٕمراء ُمـ (9)

 .1/712 وإقمالم ،3/111 ،4/113 اخلزاٟم٦م اخلزاٟم٦م.
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 اخلزرجلي  األكصاري ثابت بـ انحسَّ  بـ ُحـرَّ اـ طبد

 .(1)ه 129 ؾمٜم٦م اعمديٜم٦م ذم شمقرم ؿم٤مقمر، واسمـ ؿم٤مقمر

اج  اـعجَّ

اضمز اًمتَّٛمٞمٛمّل، ًمبٞمد سمـ رؤسم٦م سمـ اهلل قمبد  واإلؾمالم اجل٤مهٚمٞم٦َّم أدرك اعمجٞمد، اًمرَّ

٤مم ممإ وقم٤مش وأؾمٚمؿ، ل وهق اعمٚمٚمؽ، قمبد سمـ اًمقًمٞمد أيَّ ضمز ؿم٠من رومع ُمـ أوَّ  وؿمبَّٝمف اًمرَّ

ه وىمد اعمِمٝمقر، رؤسم٦م واًمد وهق .أوائؾ ًمف وضمٕمؾ سم٤مًم٘مّمٞمد،  اًمٓمَّب٘م٦م ذم اجلٛمحل قمدَّ

ٕمراء ُمـ اًمت٤َّمؾمٕم٦م  .(2)ه 42ؾمٜم٦م ٟمحق وشمقذم .اإلؾمالُمٞملم اًمِمُّ

 (م) [اهلذيل صخر أبق]

 يم٤من اًمٗمّمح٤مء، ُمـ ؿم٤مقمر ُمدريم٦م، سمـ هذيؾ سمٜمل ُمـ اًمسٝمٛمّل، ؾمٚمٛم٦م سمـ اهلل قمبد

ب٤مً  ُمروان، ًمبٜمل ُمقاًمٞم٤مً  إُمقي اًمٕمٍم ذم  صمؿَّ  قم٤مُم٤مً  اًمزسمػم سمـ اهلل قمبد طمبسف هلؿ، ُمتٕمّمِّ

 .(3)ه32 ؾمٜم٦م شمقرم .ىمريش ُمـ رضمؾ سمِمٗم٤مقم٦م أـمٚم٘مف

 (م) [اـبجاديـ ذو اهلل طبد]

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل دًمٞمؾ يم٤من راضمز، صح٤مب اعمزّن، قمٗمٞمػ سمـ َّنؿ قمبد سمـ اهلل قمبد

 .(4)اًمٖمزوة شمٚمؽ ذم وُم٤مت شمبقك، همزوة ذم سمٜم٤مىمتف وطمدا اًمٖمزوات، سمٕمض ذم

ة بـ اهلل طبد] ـأؿأ  (م) [طأ

بّل، طُمرصم٤من سمـ قمٜمٛم٦م سمـ اهلل قمبد  ؿمٕمراء ُمـ خمرضم، إؾمالُمل ؿم٤مقمر اًمْمَّ

                                                           

 .1/121 وإقمالم ،1/12 واإلص٤مسم٦م ،13/24سم٤مًمقومٞم٤مت واًمقاذم ،2/191 اإلؾمالم شم٤مريخ اٟمٔمر (1)

 .9/31 وإقمالم ،1/42 واخلزاٟم٦م ،1/42 واإلص٤مسم٦م ،7/213 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت اٟمٔمر (7)

 .9/42 وإقمالم ،1/711 واخلزاٟم٦م ،79/112 إهم٤مّن اٟمٔمر (1)

 .9/121 وإقمالم ،9/43 واإلص٤مسم٦م ،7/111 اإلؾمالم اشم٤مريخ اٟمٔمر (9)
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 .(1)ه11 ؾمٜم٦م شمقرم اًم٘م٤مدؾمٞم٦م، ؿمٝمد اعمٗمْمٚمٞم٤مت،

 األحقص

 ؿم٤مقمر اعمديٜم٦م، أهؾ ُمـ ٞمٕم٦مُوبَ  ُمـ إٟمّم٤مرّي  اهلل قمبد سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد

٤مء، اوي٦م مح٤َّمد ويم٤من ضمريرًا، قم٤مس هجَّ ُمف اًمرَّ ٥م .قمٍمه ؿمٕمراء قمغم اًمٜمَّسٞم٥م ذم ي٘مدِّ  ًُم٘مِّ

ه ،ه121 ؾمٜم٦م شمقذم .قمٞمٜمف ُم١مظمر ذم ًمْمٞمؼ سمـ٤مٕطمقص  اًمٓمَّب٘م٦م ذم اجلٛمحل وقمدَّ

٤مدؾم٦م ٕمراء ُمـ اًمسَّ  .(2)اإلؾمالُمٞملم اًمِمَّ

 (م) [اهلذيل مـاف طبد]

 ذيمر ًمف ىمّمٞمدة اًمبٖمدادي أورد ضم٤مهكم، ؿم٤مقمر اهلُذزّم، اجلَُرسمّس  عِرسمْ  سمـ ُمٜم٤مف قمبد

 .(3)ؾُمٚمٞمؿ سمـ فمٗمر وسمٜمل هذيؾ سملم اجل٤مهٚمٞم٦م، أي٤مم ُمـ شَأْٟمػ» يقم ومٞمٝم٤م

اطل  اـرَّ

٥م اًمٜمُّٛمػمّي، ضمٜمدل سمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ طُمّملم سمـ قُمبٞمد اقمل ًُم٘مِّ  وصٗمف ًمٙمثرة سمـ٤مًمرَّ

ه وىمد اإلسمؾ م اسمـ قمدَّ ٕمراء ُمـ إومم اًمٓمَّب٘م٦م ذم ؾمالَّ  ومردَّ  ضمريراً  هج٤م اإلؾمالُمٞملم، اًمِمُّ

 .(4)ه 42ؾمٜم٦م ٟمحق شمقذم .اعمٚمحامت أصح٤مب ُمـ وهق قمٚمٞمف،

َّ  بـ زيد بـ ديطأ   ادُحأ

 ُمـ أول وهق واًمٗم٤مرؾمٞم٦َّم، اًمٕمرسمٞم٦َّم حيسـ يم٤من احلػمة، أهؾ ُمـ ىمرويٌّ  متٞمؿ، ُمـ

                                                           

 .9/111 وإقمالم ،3/921 واخلزاٟم٦م ،9/111 واإلص٤مسم٦م ،123 اعمٗمْمٚمٞم٤مت اٟمٔمر (1)

 .9/111 وإقمالم ،7/11 واخلزاٟم٦م ،9/779 وإهم٤مّن ،111 ،7/192ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت اٟمٔمر (7)

 .9/111 وإقمالم ،2/94 اخلزاٟم٦م اٟمٔمر (1)

 ،9/142 اًمٜمبالء أقمالم وؾمػم ،71/721 وإهم٤مّن ،7/743،127 ؾمالم ـاسم ـمب٘م٤مت اٟمٔمر (9)

 .9/133 وإقمالم ،1/112 واخلزاٟم٦م ،14/731 سم٤مًمقومٞم٤مت واًمقاذم
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 ٕٟمَّف ل5اًمٗمحق ُمـ وًمٞمس اجل٤مهٚمٞم٦َّم ؿمٕمراء ُمـ وهق يمنى، ديقان ذم سم٤مًمٕمرسمٞم٦َّم يمت٥م

اسمٕم٦م اًمٓمَّب٘م٦م ذم اجلٛمحل ذيمره وىمد أؿمٞم٤مء، قمٚمٞمف قمٞمب٧م اجل٤مهٚمٞم٦َّم ؿمٕمراء ُمـ اًمرَّ
(1). 

 اـؼرشي  اهلاشؿلي  صاـب أيب بـ طظي 

اسمع واخلٚمٞمٗم٦م وصٝمره ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبّل  قمؿ اسمـ  واخلٓمب٤مء إسمٓم٤مل وأطمد سمٕمده، اًمرَّ

 اهلجرة ىمبؾ 71 ؾمٜم٦م وًمد سم٤مًم٘مْم٤مء، زُم٤مٟمف أهؾ وأقمٚمؿ اًمٕمٚمؿ، ُمديٜم٦م وسم٤مب ،إسمٞمٜم٤مء

 .ه92 ؾمٜم٦م وىمتؾ

٦م رؾم٤مًم٦م ذم شمرمجتف اؾمتقومٞم٧م وىمد ٞمتٝم٤م ظم٤مصَّ  ـُمبَِٕم٧ْم  وىمد شـم٤مًم٥م أب سمـ قمكمّ » ؾمٛمُّ

ؾم٤مًم٦م هذه  اًمٜمقوي شمرمجف وىمد .ُمٞمالدي٦م 1491 ؾمٜم٦م و هجري٦م1112 ؾمٜم٦م دُمِمؼ ذم اًمرِّ

 وىمٚمَّام .وهمػمهؿ اًمٖم٤مسم٦م، أؾمد ذم إصمػم واسمـ اإلص٤مسم٦م ذم طمجر واسمـ إؾمامء، هتذي٥م ذم

َّٓ  طمدي٨م أو أدب يمت٤مب ظمال  .(2)وأصمر ذيمر وًمف إ

 (م) [األهيؿ بـ طؿرو]

 يمثػم ٟمٍماّّن، شمٖمٚم٥م، أقمِمك هق :وي٘م٤مل اًمتٖمٚمبل، أومٚم٧م سمـ إهيؿ سمـ قمٛمرو

 .(3)ه 122 ؾمٜم٦م شمقرم ًمألظمٓمؾ، ُمٕم٤مساً  يم٤من اًمِمٕمر،

ة بـ طؿرو]  (م) [ُمرَّ

ة سمـ قمٛمرو  .(4)اإلؾمالم صدر ؿمٕمراء ُمـ ُم٤مًمؽ، سمـ يٖمقث قمبد سمـ ُمرَّ

                                                           

  ،14/194 سم٤مًمقومٞم٤مت واًمقاذم ،7/42 وإهم٤مّن ،1/112 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت اٟمٔمر (1)

 .9/772 وإقمالم

 .9/714 إلص٤مسم٦موا ،1/199 إؾمامء وهتذي٥م ،9/32 اًمٖم٤مسم٦م أؾمد اٟمٔمر (7)

 .1/29 وإقمالم ،1/139 آآزم وؾمٛمط ،14 اًمِمٕمراء ُمٕمجؿ اٟمٔمر (1)

 .1/31 وإقمالم ،11 اًمِمٕمراء ُمٕمجؿ اٟمٔمر (9)
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 اـزبقديي  ؿرب معدي بـ طؿرو

 ُمـ مج٤مقم٦م ُمع ه4 ؾمٜم٦م اعمديٜم٦م قمغم وومد اعمِمٝمقرة، اعمقاىمع وص٤مطم٥م اًمٞمٛمـ وم٤مرس

ه٤ًم، ظمٓمٞمب٤مً  ويم٤من اًمٗمتقح، وؾم٤مئر اًم٘م٤مدؾمٞم٦م وؿمٝمد ُمٕمٝمؿ، وأؾمٚمؿ زسمٞمد سمٜمل  وؿم٤مقمراً  ُمٗمقَّ

دًا،  ُمـ ٦مسم٘مري ومامت َّن٤موٟمد وىمٕم٦م ذم ضمرح وىمٞمؾ اًم٘م٤مدؾمٞم٦َّم، يقم ىمتؾ أيدًا، وؿم٤مقمراً  جمقِّ

 .(1)ه71 ؾمٜم٦م شرودة» هل٤م ي٘م٤مل ىُمراه٤م

 اـعبسي  طـرتة

اد سمـ قمٛمرو اسمـ ٕمراء ُمـ قمبس، سمٜمل ُمـ ؿمدَّ ديـ اًمِمُّ  اعمِمٝمقريـ وإسمٓم٤مل اعمجقِّ

ف اجل٤مهٚمٞم٦َّم، ذم  أصح٤مب ُمـ وهق ؾمقاده٤م، قمٚمٞمف ٟمٗمْم٧م زسمٞمب٦م، اؾمٛمٝم٤م طمبِمٞم٦َّم أُمُّ

 .(2)اًم٘مٞمس سم٤مُمرئ اضمتٛمع إٟمَّف وي٘م٤مل اعمٕمٚمَّ٘م٤مت،

مَّ  ذو  ةاـرُّ

 ؿمٕمراء ُمـ اًمث٤َّمٟمٞم٦م اًمٓمَّب٘م٦م ذم يٕمدُّ  ومحؾ ؿم٤مقمر ُمرض، ُمـ اًمٕمدوّي  قُم٘مب٦م سمـ هَمٞمالن

٦م سمذي وظُمتؿ اًم٘مٞمس سم٤مُمرئ اًمِمٕمر وُمتح :اًمٕمالء سمـ قمٛمرو أسمق ىم٤مل اإلؾمالم، ُمَّ  وأيمثر .اًمرُّ

٤مومٕمل وىم٤مل اًمتَِّمبٞم٥م، ذم ؿمٕمره م ًمٞمس :اًمِمَّ ٦م ذي قمغم أطمداً  اًمب٤مدي٦م أهؾ ي٘مدِّ ُمَّ اًمرُّ
(3). 

 باـتَّصغري ،ُؿثأريِّ 

 ُمٍم، ذم إىم٤مُمتف أيمثر ويم٤من ُمِمٝمقر، طمج٤مزيٌّ  ؿم٤مقمر اخلزاقمّل، اًمرمحـ قمبد اسمـ

ة سمح٥مِّ  واؿمتٝمر  .(4)121 ؾمٜم٦م سم٤معمديٜم٦م وشمقذم يمثػمًا، هب٤م وؿمب٥َّم مجٞمؾ، سمٜم٧م قَمزَّ

                                                           

 .1/31 وإقمالم ،7/999 واخلزاٟم٦م ،1/13 واإلص٤مسم٦م ،11/723 إهم٤مّن اٟمٔمر (1)

ـ ؾمالم ه. ق  77شمقرم ؾمٜم٦م  (7) هم٤مّن 1/117ـمب٘م٤مت اسم قمالم 1/173، واخلزاٟم٦م 3/712، ٕا  .1/41، وٕا

 .1/179، وإقمالم 1/121، واخلزاٟم٦م 9/11، ووومٞم٤مت إقمٞم٤من 13/1إهم٤مّن ه. 112شمقرم ؾمٜم٦م  (1)

 ،1/771 واخلزاٟم٦م ،2/773 اإلؾمالم وشم٤مريخ ،4/1 وإهم٤مّن ،7/119 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت اٟمٔمر (9)

 .1/714 وإقمالم
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 اـؽقيفي  األسديي  زيد بـ ؿقتاـؽُ 

 اهل٤مؿمٛمٞملم، ُمدح ذم ىمّم٤مئد وهل اهل٤مؿمٛمٞم٤َّمت5 وص٤مطم٥م اهل٤مؿمٛمٞملم، ؿم٤مقمر

 أؾمد، سمٜمل ظمٓمٞم٥م ويم٤من سمٞم٧م، صمالصمٛمئ٦م ىمّمٞمدة وًمف سمٞم٧م، آٓف ِخس٦م ؿمٕمره إنَّ  ي٘م٤ملو

ٞمٕم٦م، ووم٘مٞمف  .(1)ه171 ؾمٜم٦م وشمقذم راُمٞم٤ًم، ؾمخٞم٤ًّم ؿمج٤مقم٤مً  وم٤مرؾم٤مً  يم٤من يمام اًمِمِّ

 اـعامريي  ماـؽ بـ ربقعة بـ قدب  ـأ 

 وشمرك اعمٕمٚمَّ٘م٤مت، أصح٤مب ُمـ وهق ذيػ، وم٤مرس خمرضم ؿم٤مقمر قم٘مٞمؾ، أسمق

ٕمر ر أؾمٚمؿ، ُمٜمذ اًمِمِّ  .(2)ه11ٟمحق وشمقذم اًمٙمقوم٦م، وؾمٙمـ ـمقياًل، وقمٛمَّ

ريؿ بـ ماـؽ]  (م) [اهلؿداين حأ

دان اهلٛمداّن، اهلل قمبد سمـ دآن سمـ ظَمريؿ، :وىمٞمؾ طَمريؿ، سمـ ُم٤مًمؽ  ذم ؿم٤مقمرمَهْ

 .(3)شاخلٞمؾ ُمٗمزع» ًمف ي٘م٤مل ضم٤مهكم، ُمٖم٤مزهي٤م، وص٤مطم٥م ووم٤مرؾمٝم٤م، قمٍمه،

  اخُلـاطل خاـد بـ ماـؽ

 ُمدريم٦م سمـ هذيؾ سمـ أؾمٕمد وهق،اًمٕمرب ُمـ ىمبٞمٚم٦م أب شُم٦مصُمام»يمـ ظُمٜم٤مقم٦م إمم ٟمسب٦م

 .(4)ُمرض سمـ إًمٞم٤مس سمـا

 سؾأ طأ  بـ بسقِّ ادُ 

 إنَّ  :ديقاٟمف ذح ذم أُمدي ىم٤مل .إقمِمك ظم٤مل وهق ٟمزار، سمـ وبٞمٕم٦م ُمـ

                                                           

 واخلزاٟم٦م ،79/721 سم٤مًمقومٞم٤مت واًمقاذم ،12/1 وإهم٤مّن ،7/141 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت اٟمٔمر (1)

 .1/711 وإقمالم ،1/199

 ،79/774 سم٤مًمقومٞم٤مت واًمقاذم ،11/111 وإهم٤مّن ،111 ،1/171 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت اٟمٔمر (7)

 .1/792 وإقمالم ،7/791 واخلزاٟم٦م

 .1/712 وإقمالم ،711 اًمِمٕمراء ُمٕمجؿ اٟمٔمر (1)

 .1/123 اخلزاٟم٦م اٟمٔمر (9)
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٦م أسم٤م ويٙمٜمَّك زهػم، اؾمٛمف هذا اعمسٞم٥م  أؿمٕمر أنَّ  قمغم اشمَّٗم٘مقا :قمبٞمدة أسمق وىم٤مل .ومْمَّ

س :صمالصم٦م ٦ماجل٤مهٚمٞمَّ  ذم اعم٘مٚمِّلم ّي  احلامم سمـ وطمّملم قمٚمس سمـ واعمسٞم٥ِّم اعمتٚمٛمِّ  وهق .اعمرِّ

 .(1)اجلٛمؾ اؾمتٜمقق :ـمروم٦م ًمف ىم٤مل اًمذي

 (م) [طاصقة أيب ابـ]

ٚمٛمل، قم٤مصٞم٦م أب سمـ ُمٕمـ  إضمدع قم٤مصٞم٦م أب سمـ يٕم٘مقب اؾمٛمف :وي٘م٤مل اًمسُّ

ٚمٛمل،  .(2)ُمِمٝمقر ُمديح زائدة سمـ ُمٕمـ ذم ًمف ؿم٤مقمر، ُمديٜمل اًمسُّ

خ امَّ  اـشَّ

سمٞم٤مّّن، اعم٤مزّنّ  رضار سمـ ٘مؾُمٕم  قمغم اًمٜم٤مس أرضمز يم٤من إؾمٚمقب، ىمقيُّ  ؿم٤مقمر اًمذُّ

 همزوة ذم وشمقذم اًم٘م٤مدؾمٞم٦َّم، وؿمٝمد وأؾمٚمؿ، اإلؾمالم أدرك صح٤مبٌّ  وهق اًمبدهي٦م،

خ أسمٚمٖمقا :وصٞمَّتف ذم احلٓمٞمئ٦م ىم٤مل وىمد ُمقىم٤من،  .(3)همٓمٗم٤من أؿمٕمر أٟمَّف اًمِمامَّ

 (م) [قحؾأ ادُ ]

 .(4)إؾمالُمل ؿم٤مقمر ُمٕم٤موي٦م، سمـ ىمرد سمٜمل أطمد احلٙمؿ، سمـ اعمٚمٞمح

 األطشك

 ُمـ ىمٞمس، سم٠مقمِمك وُيٕمرف وائؾ، ُمـ صمٕمٚمب٦م سمـ ىمٞمس سمٜمل ُمـ ىمٞمس، سمـ َُمٞمٛمقن

ر اعمٕمٚمَّ٘م٤مت، وأصح٤مب اجل٤مهٚمٞم٦َّم، ذم إومم اًمٓمَّب٘م٦م ؿمٕمراء  اإلؾمالم، وأدرك ـمقيالً  قمٛمِّ

                                                           

 .2/771 وإقمالم ،1/792 واخلزاٟم٦م ،1/111 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت اٟمٔمر (1)

 .941 ،179 اًمِمٕمراء ُمٕمجؿ اٟمٔمر (7)

 سم٤مًمقومٞم٤مت واًمقاذم ،4/113 وإهم٤مّن ،917 ،1/171 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت .ه77 ؾمٜم٦م شمقرم (1)

 .1/121 وإقمالم ،1/141 واخلزاٟم٦م ،1/712 واإلص٤مسم٦م ،11/121

 .994 اًمِمٕمراء ُمٕمجؿ اٟمٔمر (9)
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ٚمتف يسٚمؿ أن وأراد داًمٞم٦َّم، سم٘مّمٞمدة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَّبّل  واُمتدح . ه2 ؾمٜم٦م ٟمحق ومتقذم ىمريش، وم٠مضمَّ

 .(1)واًمٗمرس اًمٕمرب ُمٚمقك قمغم اًمقوم٤مدة يمثػم ويم٤من سم٤مًمٞمامُم٦م، شُمٜمٗمقطم٦م» سمٚمدشمف ُمـ سم٤مًم٘مرب

بة م بـ ُهد  أ ػ   خأ

م، ومّمٞمح ؿم٤مقمر احلج٤مز، سم٤مدي٦م ُمـ ىمْم٤مقم٦م، ُمـ صمٕمٚمب٦م سمـ قم٤مُمر سمٜمل ُمـ  ُمت٘مدِّ

 ،ه19 ؾمٜم٦م اعمديٜم٦م ذم ىَمَقداً  ىُمتؾ اًمٕمذرّي، ُمٕمٛمر سمـ مجٞمؾ قمٜمف وروى احلٓمٞمئ٦م، قمـ روى

ل وهق  .(2)سم٤محلج٤مز أىمٞمد ُمـ أوَّ

 رزدقاـػأ 

٤مم  إومم اًمٓمَّب٘م٦م ؿمٕمراء ُمـ اًمبٍمة، أهؾ ُمـ متٞمؿ ُمـ صٕمّمٕم٦م سمـ هم٤مًم٥م سمـ مَهَّ

 ؿمٕمر ًمقٓ :وي٘م٤مل .اًمٚمُّٖم٦م صمٚم٨م ًمذه٥م اًمٗمرزدق ؿمٕمر ًمقٓ :ي٘م٤مل ويم٤من اإلؾمالم، ذم

 .اًمٜم٤َّمس أظمب٤مر ٟمّمػ ًمذه٥م اًمٗمرزدق

 واخلٚمٗم٤مء، إُمراء يدي سملم ٜمِمدي ٓ ويم٤من وُمٝم٤مضم٤مة، ضمرير ُمع ُمٜم٤مىمْم٤مت وًمف

 اًمٜمَّسٞم٥م ذم واطمد سمٞم٧م ًمف وًمٞمس اًمٜمس٤مء سمح٥مِّ  ُمِمتٝمراً  وٚم٦َّم وشمبع ٟمس٤مء زير ويم٤من

 .(3)ه112ؾمٜم٦م سم٤مًمبٍمة شمقذم .ٟمٔمر اًم٘مقل هذا وذم ُمذيمقر،

بأؾ أبق ه   دأ

ٕمراء أطمد هم٤مًم٥م، سمـ ًم١مي سمـ مُجَح سمٜمل ُمـ زُمٕم٦م سمـ وه٥م ٤مق، اًمِمُّ   اًمٕمِمَّ

 .(4)ه11 ؾمٜم٦م ٟمحق سم٤مًمٞمٛمـ شمقذم

                                                           

 .2/191 وإقمالم ،1/121 واخلزاٟم٦م ،4/123 وإهم٤مّن ،1/11 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت اٟمٔمر (1)

 .3/23 وإقمالم ،4/119 واخلزاٟم٦م ،72/141 سم٤مًمقومٞم٤مت واًمقاذم ،71/719 إهم٤مّن اٟمٔمر (7)

 ،1/7231 إدسم٤مء وُمٕمجؿ ،4/179،71/721 وإهم٤مّن ،1/742 ؾمالم اسمـ ـمب٘م٤مت اٟمٔمر (1)

 .3/41 وإقمالم ،1/721 زاٟم٦مواخل ،9/142 اًمٜمبالء أقمالم وؾمػم، 1/31 إقمٞم٤من وومٞم٤مت

 .3/171 وإقمالم ،2/119 إهم٤مّن اٟمٔمر (9)
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اق بـ يزيد] ذَّ  (م) [خأ

اق سمـ يزيد  ُمٕم٤مساً  يم٤من ضم٤مهكم، ؿم٤مقمر ىمٞمس، قمبد سمٜمل ُمـ اًمٕمبدي، اًمِمٜمل ظَمذَّ

٥م هق :وىمٞمؾ هٜمد، سمـ ًمٕمٛمرو  .اعمٗمْمؾ ًمف أٟمِمد ،(1)اًمٕمبدي اعمث٘مَّ

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .3/137 وإقمالم ،931 اًمِمٕمراء وُمٕمجؿ ،131 واًمِمٕمراء اًمِمٕمر اٟمٔمر (1)
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 رس الفهافهرس 
 

 ففرس اآليات الؼرآكقة 

 واألثر ففرس األحاديث الرشيػة 

 ففرس األعالم 

  الؼبائؾ والبؾدان وكحقهاففرس 

 ادذكقرة يف ادتـ ففرس الؽتب 

 ففرس األمثال 

 راشعففرس األ 

 ففرس أكصاف األبقات 

 ففرس الرجز 

 ففرس ادصادر وادراجع 

 ففرس ادقضقعات 
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 نيتياث القرآ فهرس اآل
 

 الصفحة رقم اآلية السورة ةــــــــــــاآلي

البؼرة ژ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ
(1)

 162 27 

 123 73 األكعام ژ يب ىب مب  خب حب جب يئ   ىئ مئ حئ جئ ژ

 22 146 األعراف ژ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ژ

 29 3 التقبة ژ ۇڭ ڭ ڭ ڭ ژ

 22 192 يقسػ ژ ڈ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇژ

 137 26 احلجر ژ ڄ ڄ ڦ ژ

 76 22 احلجر ژڍڌڌ ژ

 137 2 الـحؾ ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ژ

 22 62 الـحؾ ژڱ ڱ ڱ ڱ  ژ

 137 64 الؽفػ ژ چ چ چ چ  ژ

 177 22 صف ژ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ  ژ

 124 172 صف ژ ڤ ڤ ٹ ژ

 34 36 الزمر ژيئ ىئ مئ حئ جئ ژ

 29 72 غافر ژ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ  ژ

 32 2 الذاريات ژ ٻ ٻ ٱ  ژ

 122 13 ادؾؽ ژ ڤ ڤ ڤ  ژ

 21 14 الػجر ژک ک ک ژ

                                                           

 .74 ، والـقر:147، واألكعام: 792، 162 تؽررت هذه يف البؼرة: (1)
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 رث األ و يفتلشزا يث األحاد هرسف 
 

 الصفحة ثــديــاحل                               

 

ُؼقا ازَ  اتَّ  ادَقاِردِ  يف الِزَ

 

122 

 77 َجَداِوََلَا َأتَّقا

 127 ادَـِْسؿُ  استؼامَ 

 62 الطُُّرق ََمَاِرمِ  ِمـ َتعَؾؿْ  حقُث  هبام اِسُؾْؽ 

 42 يظؾامه فؾؿ األمرَ  َثَؽاَم  وعؿرَ  بؽرٍ  أبا إنَّ 

ـَ  إنَّ  دٍ  َهْدُي  ْدياَلَ  أحس  124 حمؿَّ

 176 ادُِخػُّ  إالَّ  ََيقُزها ال َكُموداً  َعَؼبةً  أيديـا بيَ  إنَّ 

 121 ،112 الطَّريؼ كؿـارِ  وَمـاراً  ُصًقى لإلسالم إنَّ 

 22 الطَّريؼ ِذكابةَ  ُتْرَشد مل إكَّؽ

 49 هَبَْرٍج  لملمٍ  بِِجراٍب  ُأتَ  إكَّف

ؿ ـَ  َفِزُعقا أَّنَّ ا إلقـا َيطُؾعَ  أالَّ  أرجق: ؼالف الطَّاعقنِ  ِم  126 كِؼاهُبَ

اُكؿ ُعداِت  والؼعقدَ  إيَّ ف أدَّى َمـ إالَّ  بالصُّ  116 حؼَّ

 46 ادسجدِ  ُثَغرَ  بادروا

 62 الـََّعؿ ََمَْرَفةِ  ِمْثؾِ  عذ َتركُتُؽؿ

ُب  بقؾِ  َوَضِح  عـ ادََخالَج  َتـَؽَّ  27 السَّ

ك حقُث  َتَقخَّ   46 َثْؽامً  احلؼَّ  لَؽ  َثَؽاَم  امفنَّنَّ  َصاِحَباك َتَقخَّ

َقت ثؿَّ   142 الطُُّرق بؽؿ َتَػرَّ

 32 يديف بي ادَُشاةِ  َحْبَؾ  َجَعَؾ 

 62 ،62 َيرِجعَ  حتَّك اجلـَّةِ  ََمَْرَفةِ  عذ ادريضِ  َعائدُ 
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 الصفحة ثــديــاحل                               

اطِ  َجـََبَتل عذ  37 داعٍ  الِّصر

 37 مػتَّحةٌ  أبقاٌب  الطَّريِؼ  َجـََبَتل عذ

 22 ٍب رح صريٍؼ  عذ

 67 الطَّريؼ بحافَّاِت  عؾقؽ

 137 قاصداً  عؾقؽؿ

 127 البَحر َيدُ  هبؿ فَلَخذَ 

 171 آخرَ  َعُروضٍ  يف فَلَخذَ 

 22 َأْسبُؾِفِ  عـد األرُض  فنذا

 146 رأٌي  يل َفَرَق 

 24 ادديـة روائغِ  ِمـ رائَغةٍ  إىل فَعَدلُت 

ةَ  فِجاِج  كؾُّ   144 َمـَْحرٌ  مؽَّ

 133 حَلََبفا ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ رسقُل  كان صريؼاً  ُتَعػر  ال

 176 هَيظؾُِؿق فؾؿ الطَّريَؼ  َلِزُمقا

 
ِ
 32 الطَّريِؼ  َحْجَرَتا لؾـرساء

َبِت  َكرشٍ  فا دِمَؽ  إىل وجدُت  لق  142 مـَؽ  البطحاءُ  لرَشِ

، َوعدٌ  أكَّف لقال  74 َحِزكا ِِمَّا أكثرَ  عؾقَؽ  حَلَِزكَّا ِمْئَتاءٌ  وصريٌؼ  ِصدٌق، وَققٌل  َحؼٌّ

  لقس
ِ
ـَ  أن لؾـرَساء ـُؼـْؼ  67 ،61 الطَّريؼ بحافَّاِت  عؾقؽـ ،الطَّريَؼ  ََيْ

  لقس
ِ
واُت  لؾـرساء  197 الطَّريِؼ  ََسَ

  لقس
ِ
 32 ،49 يشءٌ  الطَّريِؼ  َباحةِ  ِمـ لؾـرساء

  ِمـ َما
ٍ
 22 َأذاَللِف عذ جاءَ  وقد إالَّ  اهللِ كتاِب  ِمـ يشء

ت َؾت: فؼال سحابةٌ  مرَّ  127 كعب بـل َتـُِّصُ  ذهه َتـَصَّ

َ  َمـ  139 اهلل لعـةُ  فعؾقف وادَْطَربةَ  ادَْؼَربةَ  َغرَّ

 22 أهؾِف ِمـ ففق صريٍؼ  ُذَكاَبك عذ ماَت  َمـ
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ـٍ  ِمـَحةَ  َمـََح  َمـ  ُزقاقاً  َهَدى أو لب

 

26 

 123 ،124 الطَّريُؼ  هبؿ َكَػَجت

ـِ  َّنك الةِ  َع  131 الطَّريِؼ  قارعةِ  عذ الصَّ

اباً  ادممـي بؼقَّةِ  صريُؼ  دَؾَطاطُ ا هذا جال ِمـ هرَّ  132 الدَّ

 26 ََمَـَّتِف عذ كقكقا ولؽـ ال،: قالت األَحـَِػ؟ يف لِؽ  هؾ

 33 صريؼـا عـ هق

جاُل  ََيرُج  امِ  بي الدَّ  23 والعراق الشَّ

 191  كاكا إذا ألبقيف يغػر
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 مفهرس األعال
 

 حرف اهلمزة

 711، 731، 88، 17ابن إثر: 

 751، 11، 31أمحد بن حئى= ثًِب: 

 172، 711إحوص= ظبد اهلل بن حمّد: 

 51إخرض بن هبرة: 

 17إخٍش إوشط=شًٔد بن مسًدة: 

، 711، 57، 53، 11، 15، 37إزهري: 

735 ،712 ،711 ،787 ،785 

 122، 727إشود بن يًٍر افْٓنع: 

، 57ب: إصًّي:أبو شًٔد ظبد ادِك بن ؿري

11 ،13 ،71 ،721 ،758 ،711  

، 711ابن إظرايب: أبو ظبد اهلل حمّد بن زياد:  

735 ،731 ،757 

 171، 713مّٔون بن ؿٔس:  =إظنى افُبر

 711أظنى مهدان= ظبد افرمحن بن ظبد اهلل: 

 17أوس إشِّي: 

 حرف الباء

، 781، 88ابن بري: أبو حمّد ظبد اهلل بن بري:  

781 

 712، 777ؿٔس افنٔباين:  بسىام بن

 122، 731بؼ بن أيب خازم: 

 122، 712بنر بن افُْث: 

 125، 717افبًٔث= خداش بن بؼ: 

 11أبو بُر افهديق: 

 حرف التاء

 متٔم بن مَبل= ابن مَبل

 متارض بْت ظّر= اخلْساء

 حرف الثاء

 37افثًافبي: أبو مْهور ظبد ادِك بن حمّد: 

 ثًِب=أمحد بن حئى

 يمحرف اجل

 88أبو اجلراح: 

 127، 788، 712جرير: 

 جرول بن أوس= احلىٔئة

 751جساس بن افَىٔب: 

 785،121مجٔل بثْٔة: 

 121، 713جْدل بن ادثْى: 

 121، 87جْوب اهلذفٔة: 

 717، 711، 13اجلواهري: إشامظٔل بن مّحاد: 
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 حرف احلاء

 121، 782حاتم بن مدرك: 

 121، 717، 18احلجاج بن يوشف افثٍَي: 

 15احلهغ بن بُر افربًي: 

 123، 785، 71، 77احلىٔئة= جرول بن أوس: 

 123، 718محٔد بن أيب صحاذ افوبي: 

 121، 713، 733، 31محٔد بن إرؿط: 

 121، 771محٔد بن ثور: 

 حْدج بن حجر=امرؤ افَٔس

 حرف اخلاء

 121، 718خافد بن ظَِّة افدارمي: 

 خداش بن بؼ= افبًٔث

 125، 721، 81بن مرة: أبو خراش= خويِد 

 125، 721خىام ادجاصًي: 

 122، 81اخلْساء= متارض بْت ظّرو: 

 حرف الدال

 715أبو داود اإليادي: 

 127أبو داود جارية: 

 731أبو افدرداء: 

 785 :ابن دريد: أبو بُر حمّد بن احلسن بن دريد

 121، 717دـغ بن رجاء افٍَّٔي: 

 171، 17أبو دهبل= وهب بن زمًة: 

 ف الذالحر

، 11، 18أبو ذؤيب اهلذيل= خويِد بن خافد: 

75 ،717 ،713 ،738 ،717 ،125 

، 733، 721، 11ذو افرمة= ؽٔالن بن ظَبة: 

753 ،751 ،781 ،171 

 حرف الراء

، 735، 731، 73، 77، 83، 81، 51رؤبة: 

715 ،751 ،758 ،712 ،777 ،121 

، 57، 17افراظي افّْري= ظبٔد بن حهغ: 

17 ،722 ،717 ،172 

 711افراؽب إصٍٓاين: 

 121، 11ربًٔة بن مَروم افوبي: 

 11افريار: أبو افٍول ظباس بن ؾرج: 

 حرف الزاي

 123، 11أبو زبٔد افىائي= حرمِة بن مْذر: 

، 51افزجاج: أبو إشحاق إبراهٔم بن افٌي 

11 ،13 

 711، 87ابن زمل: 

 121، 717، 12زهر بن أيب شِّى: 

 حرف السني

 121، 87، 12بن جٗية: شاظدة 

 721شاظدة بن ظجالن: 

 121شحٔم بن وثٔل: 

 شًٔد بن مسًدة= إخٍش إوشط

ابن افسُٔت=أبو يوشف يًَوب بن إشحاق: 

32 ،37 ،18 ،53 ،11 ،11 ،11 ،71 ،

715 ،731 ،731 ،731 ،713 ،717 ،

718 ،711 
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 121، 78، 11شالمة بن جْدل: 

 755، 11أم شِّة ) أم ادٗمْغ(: 

 18بويه: ظّرو بن ظثامن بن ؿْز: شٔ

، 757، 711، 17ابن شٔده: ظع بن إشامظٔل: 

751 ،717 

 حرف الشني

، 783، 777، 721افنامخ= مًَل بن رضار: 

171 

 777، 728صّر: 

 711ابن صّٔل: 

 حرف الصاد

 718، 711افهاؽاين: احلسن بن حمّد: 

 121، 13صخر افٌي: 

 127، 11أبو صخر اهلذيل= ظبد اهلل بن شِّة: 

 حرف الطاء

، 787، 788، 715، 711ضرؾة بن افًبد: 

128 

 128، 711، 15افىرماح: 

 حرف العني

 11ظائنة بْت أيب بُر: 

 777ظاصم بن خٍِٔة افوبي: 

 711ابن أيب ظاصٔة= مًن بن أيب ظاصٔة: 

 757، 71ابن ظباد: 

 127، 17ظبد افرمحن بن حسان بن ثابت: 

 77، 37، 32ظبد افرمحن بن ظٔسى اهلّداين: 

 127، 82ظبد اهلل ذو افبجادين: 

 ظبد اهلل بن رؤبة= افًجاج

 711ظبد اهلل بن ظباس: 

 127، 777ظبد اهلل بن ظّْة: 

 ظبد اهلل بن حمّد= إحوص

 88ظبد اهلل بن مسًود: 

 172، 721ظبد مْاف بن ربع اهلذيل: 

 ظبٔد بن حهغ= افراظي افّْري

 755، 11ظثامن بن ظٍان: 

 127، 781، 11بد اهلل بن رؤبة: افًجاج= ظ

 172، 72ظدي بن زيد: 

 177، 771ظع بن أيب ضافب: 

 11ظّر بن اخلىاب: 

 177، 711ظّرو بن إهيم: 

 771أبو ظّرو بن افًالء: 

ة:   177، 51ظّرو بن مرَّ

 171، 715ظّرو بن مًديُرب: 

 171، 85ظْسة بن صداد: 

 32ظٔسى بن إبراهٔم افربًي: 

 782أبو افًٔوف: 

 حرف الغني

 ؽٔالن بن ظَبة= ذو افرمة

 حرف الػاء

: 57افٍراء= أبو زـريا حيي بن زياد إشدي: 

11 :717 
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، 731، 778، 721افٍرزدق= مهام بن ؽافب: 

737 ،175 

 حرف الؼاف

 12افَتٔبي: 

، 71، 15، 53، 37، 32ؿدامة بن جًٍر: 

777 ،771 ،718 ،717 ،717 ،711 

 723ؿىرب: حمّد بن ادستْر: 

 حرف الؽاف

، 718، 711أبو ـبر اهلذيل= ظامر بن احلِٔس: 

128 

 171، 31ـثر ظزة:

 787افُسائي: أبو احلسن ظع بن محزة 

 173، 757، 771افُّٔت بن زيد: 

 حرف الالم

، 788، 712، 775، 771، 17فبٔد بن ربًٔة: 

771 ،173 

 57افِحٔاين:أبو احلسن ظع بن ادبارك: 

 75افِٔث: 

 حرف امليم

 173، 83افك بن حريم اهلّداين: م

 173، 31مافك بن خافد اخلْاظي: 

 711أبو ادثْى إشدي: 

، 751، 755امرؤ افَٔس= حْدج بن حجر: 

711 ،718 ،121 

 173، 73ادسٔب بن ظِس: 

 713ادسٔح ظٔسى بن مريم: 

 مًَل بن رضار= افنامخ

 مًن بن أيب ظاصٔة= ابن أيب ظاصٔة

، 717، 771، 11 ابن مَبل= متٔم بن مَبل:

751 ،127 

 171، 725مِٔح بن احلُم: 

 مّٔون بن ؿٔس= إظنى افُبر

 حرف النون

 37ابن افْديم: 

 حرف اهلاء

 175، 75هدبة بن خؼم: 

 737، 771أبو هريرة: 

 مهام بن ؽافب= افٍرزدق

 حرف الواو

 37وـٔع افَايض: 

 حرف الياء

 171، 717يزيد بن اخلذاق: 
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دا ا و ئلفهرس القبا  اهنحىو  نلبل
 

 33ثّود: 

 718، 15افنام: 

 15افًراق: 

 11بْو متٔم: 

 17افروم: 

 777احلسن) موَع(: 

 713، 11، 31هذيل: 

 712افٔاممة: 

 712افبكة: 

 711مُة: 

 757افٍرات: 

 718هتامة: 

 773شبٖ: 
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 المتن   في رة كوالمذ   الكتبفهرس 
 

 773، 721، 11أشاس افبالؽة فِزخمؼي: 

إفٍاظ افُتابٔة فًبد افرمحن بن ظٔسى اهلّداين: 

32 ،37 ،77 

، 85، 81، 11، 13تاج افًروس فِزبٔدي: 

717 ،757 ،718 ،782 ،781 ،787  

 721تٍسر افبٔواوي: 

 718افتُِّة وافذيل وافهِة فِهاؽاين: 

، 13، 15، 32هتذيب إفٍاظ ٓبن افسُٔت: 

81 ،83 ،87 ،71 ،727 ،711 ،711 ،

751، 718 ،711 

، 12، 58، 51، 37هتذيب افٌِة فألزهري: 

71 ،727 

، 37، 32جواهر إفٍاظ فَدامة بن جًٍر: 

11 ،81 ،85 ،723 ،752 ،751 ،785 

 757، 718، 73، 87افهحاح فِجوهري: 

 728افًباب افزاخر فِهاؽاين: 

، 751، 77، 18، 57، 37ؾَه افٌِة فِثًافبي: 

717 ،717 ،771 

 37ديم: افٍٓرشت ٓبن افْ

، 715، 728افَاموس ادحٔط فٍِروز آبادي: 

785 

ـْز احلٍاظ يف ـتاب هتذيب إفٍاظ ٓبن 

، 782، 718، 711، 37افسُٔت: 

781 ،787 

، 87، 18، 11، 51فسان افًرب ٓبن مْيور: 

78 ،728 ،711 ،731 ،757 ،713 ،

718 ،717 ،711 ،782 ،787 

، 11، 15، 11، 37، 17ادخهص ٓبن شٔده: 

11 ،71 ،721 ،778 ،732 ،713 ،

718 ،713 ،718 ،782 ،788 

 713، 18، 53ادهباح ادْر فٍِٔومي: 

، 32ٕيام افٌريب فًٔسى بن إبراهٔم افربًي: 

37 ،87 ،728 ،777 ،757 ،712 ،

717 ،717 ،772 

 37افْواحي فوـٔع افَايض 
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 فهرس األمثال
 

 الصػحة لــــثــامل

 12 حاؾرته ظذ رجع ثم ؾالن أتى

 17 افًْهِغ ضريق أراد

 58 ٕاظِه ؾٕ٘ك أضري

 31 أذٓهلا ظذ جارية اهلل أمور

 727 شبٖ أيادي تٍرؿوا

 52 صجون ذو احلديث

 87 ٍَٕه دريص َّل 

 17 افًود ؾٔه حين ضريق

 17 افىريق وَح تيِم ٓ

 11 افًتبى فك

 11 ـرش ؾا إفٔه وجدت فو

 75 افًثار أمن اجلدد شِك من
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 ر األشعاهرس ف 
 

 الصػحة الشاعر البحر قافية البيت صدر البيت

 افباء

 733 أبو ثاممة ادتَارب مًتَْب  إذا مْىق

 785، 77 احلىٔئة افبسٔط رؽبا مستِٓك

 771 افُّٔت افىويل منًُب  ومايل

 11 أبو صخر اهلذيل افىويل شارُب  صدود

 81 أبو خراش افبسٔط دظبوُب  يف ذات

 87 جْوب اهلذفٔة افبسٔط دظبوُب  وـل ؿوم

 751 ذو افرمة افبسٔط وافىُِب  ؾإهاع

 711 ---- افىويل جوإُبه أؿامت

 731 بؼ بن أيب خازم افىويل ظُوُُبا َِْٕاهم

 778 افٍرزدق افىويل افَِْب  إذا هي

 711 امرؤ افَٔس افىويل ـبُِب  ؽداة

 78 شالمة بن جْدل افبسٔط ترجِٔب  وافًاديات

 715 أبو دواد اإليادي افبسٔط ِب حل رؾًْاها

 11 شالمة بن جْدل افبسٔط ؾافِوِب  حتى ترـْا

 11 ----- افبسٔط افالحِب  دا خنٔت

 711 ظّرو بن إهيم اخلٍٔف افَْاِب  وتراهنَّ 

 التاء

 755 امرؤ افَٔس افىويل احلزاِت  وظْس
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 الصػحة الشاعر البحر قافية البيت صدر البيت

 احلاء

 57 افراظي افىويل افِوائُح  ؾٖصبحت

ُِّح  وهنَّ ظذ  725 مِٔح ىويلاف ض

 717، 18 أبو ذؤيب افىويل ؾُٔح  به رمجات

 717، 75 أبو ذؤيب افبسٔط ؾُٔح  ومتٍِف 

ِح  إذا ما َّ  711 افىرماح افىويل ادتو

 الدال

 721 ظبد مْاف بن ربع افبسٔط افؼدا حتى إذا

 771 جرير أو ؽره افىويل متباظدُ  ومن ذاك

 753 ذو افرمة افىويل ادواردُ  تّْزل

 782 اهلذيل افىويل ؿاصدُ  تابعي

 85 ظْسة افواؾر خدودُ  ـٖن رماحٓم

 721 شاظدة بن ظجالن افواؾر بًٔدُ  وهم مًْوا

 17 ابن ؾسوة افىويل افٌدِ  إذا هو

 715، 711 ضرؾة افىويل مًّبدِ  تباري

 718 خافد بن ظَِّة أو ؽره افىويل إٔجدِ  ؾَد يَك

 788 ضرؾة افىويل ؿرددِ  ـٖن

 11 ذو افرمة افبسٔط اجلِدِ  نـم دو

 721 افٍرزدق افواؾر افزيدِ  ؾام ردّ 

 727 إشود بن يًٍر افُامل بإشدادِ  ومن حوادث

 717 يزيد بن اخلذاق افُامل تًدي وفَد أَاء

 الذال

ى شددت  715 ظّرو بن مًديُرب افواؾر يٌذَّ
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 الصػحة الشاعر البحر قافية البيت صدر البيت

 الراء

 11 أبو زبٔد افىائي افىويل مثٌرا صبآً 

 722 افراظي افواؾر ؽرارا رهنّ ظذ أـوا

 11 ذو افرمة افىويل ثائُر  وبْٔٓام

 17 افراظي افبسٔط احلدابرُ  يف ٓحب

 12 ----- افبسٔط حُك  دّا رأيت

 712 بنار بن برد افُامل زئرُ  ؽابت

 12 شاظدة بن جٗية افىويل ؾخهوُرها أرّض به

 717 افراظي افىويل جازرِ  وضبَن

 753 ابن مَبل ملافُا مْتِؼ  ظٌّل 

 الزاي

ِّت  717 ---- افواؾر ظجوزِ  إذا َ

 17 ---- افُامل اخلازبازِ  ِمثل افُالب

 السني

 787 ---- افىويل ؾّوظُس  ظذ طٓر

 31 مافك بن خافد افبسٔط ؿرٕاُس  يف رأس

 الضاد

 782 حاتم بن مدرك افواؾر وافْٓاَا أؿول

 الطاء

 771 افباهعافًََاع  افواؾر افكاطِ  أـّر ظذ

 العني

 712 جرير افىويل أربًا وؿد

ًا ؾّن يٖتْا َّ  83 مافك بن حريم افىويل مو

 733 ذو افرمة افىويل افنواشعُ  أٓ أهيا
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 الصػحة الشاعر البحر قافية البيت صدر البيت

 15 ---- افىويل خدوعُ  ومستُرهٍ 

 737 أبو ذؤيب افُامل مٓٔعُ  ؾاؾتْٓنّ 

 781 حسان بن ثابت افُامل مٓٔعُ  إن افهًْٔة

 الػاء

 11 ابن مَبل بسٔطاف خٍْا بالحب

 713، 13 صخر افٌي ادتَارب خٍِٔا ؾِام جزمت

 783 افٍرزدق افىويل ادتًسُف  إفٔك

 11 أبو ذؤيب افواؾر ثَُٔف  تٗمل

ِّم  11 ---- افواؾر حُْٔف  تً

 71 هدبة بن خؼم افىويل واؿِف  ومل ترَ 

 717، 711 أبو ـبر افُامل خمرِف  ؾٖجزته

 الؼاف

 715، 35 محٔد بن ثور ويلافى زهوُق  إذا اَىم

 11 ---- افبسٔط افٌُق  يًدو

 15 أبو صجرة افسِّي افبسٔط تْىُِق  أؿبِتٓا

 11 بًض اهلذفٔغ افىويل خمرِق  وأبٔض

 721 افنامخ افبسٔط أضواِق  حّْت

 738 ---- افواؾر افىريِق  ؾٕ٘ك وافبُا

 الؽاف

 51 ظّرو بن مرة افىويل احلبائِك  ٕصبحت

 الالم

 771، 788، 775 فبٔد افرمل ـادثْل  صدرٕامهاثم أ

 17 فبٔد افرمل واحتٍْل  ترزم

 712 فبٔد افرمل أَّل  من هداه
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 الصػحة الشاعر البحر قافية البيت صدر البيت

 771 محٔد بن ثور ادتَارب افسّْل  وتٔهٍ 

ال إذا واجٓت ّٓ  771 ابن مَبل افىويل تس

 11 ---- افواؾر خاّل  شٖفتك

 17 افراظي افُامل وبٔال حتى وردن

 88 اخلْساء َاربادت أذٓهَلا فتجرِ 

 63 ـثر افىويل ظٔاهَلا يٌادرن

 711 ابن أيب ظاصٔة افىويل يىوُل  تىاول

ِت َـّ  783 افنامخ افبسٔط مسّوُل  ؿد و

 777 ظبد اهلل بن ظّْة افواؾر افسبُٔل  ّٕم إرض

 713 ---- افُامل تذاُل  يىٖ

 731 افٍرزدق افُامل مًُّل  وترـت

 71 بن ظِس ادسٔب افُامل شحُل  يف ألِ 

 712 افُّٔت ادتَارب ادًُّل  وظبد افرحٔم

 732 زهر بن أيب شِّى افىويل مًادُفه وأؿكت

ُِـه ظٓدي  711 أظنى مهدان افُامل ذف

 18 ---- افىويل ادرظبلِ  ضٓا

 51 إخرض بن هبرة افىويل بُِٔلِ  ؾام إٔا

 785 مجٔل افىويل ذوو ؾولِ  أبٔت

 787 ---- افواؾر افسبٔلِ  فًِِك  

 11 ربًٔة بن مَروم افُامل إطِلِ  ومىٔةٍ 

 13 جرير افُامل افباضلِ  ذاك افذي

 امليم

 87 شاظدة بن جٗية افىويل مهٓٔمُ  ترى

 713 إحوص افىويل مْسمُ  وإن أطِّت
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 الصػحة الشاعر البحر قافية البيت صدر البيت

 721 ذو افرمة افبسٔط مهٓٔمُ  خّذ 

 788 ---- افبسٔط واؿتحّوا ؾَُِت 

 751 ---- افوؾر افًُومُ  أٓ ٕام

 737 افٍرزدق افىويل متنائمِ  أراد

 717 ابن مَبل افبسٔط افَتمِ  يهبحنَ 

 788 جرير افواؾر مستَٔمِ  أمر ادٗمْغ

 15 افىرماح افٌيع آراِمٓا خادظة

 النون

 777 افنامخ افواؾر ـْغِ  إذا ذك

 18 شحٔم بن وثٔل افواؾر تًرؾوين إٔا ابن

 82 ِّيمٓٔار افدي افُامل افؤٍانِ  رضبوا

 أبو دهبل أو اخلٍٔٔف مسْونِ  ثم خاسهتا

 ظبد افرمحن بن حسان

17 

 731 ---- اخلٍٔف مدؾانِ  وخموٍف 

 الواو

 17 ادرار افًٍَز ادتَارب شوى برأس

 الياء

 738 ---- افىويل متًاصٔا ٓ تٖتْي

 713 أبو ذؤيب ادتَارب افًصي  ظذ أضرؿا
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 األبياث فانصفهرس أ
 

 الصػحة الشاعر رالشط

 12 زهر بن أيب شِّى أخذن خهور افرمل ثم جزظَْه

 781 ذو افرمة بًِّٔة بغ افدجا وادٓارِق 

 71 ----- ـيٓر افسس فٔس ُبنَّ ريعُ 

 717 افبًٔث ادجاصًي هلا يف أؿايص إرض صٌٖو ومْجمُ 

 711 ظْسة أو خزر بن فوذان وابن افًْامة يوم ذفك مرـبي

 72 ظدي بن زيد جال بّرصدِ وإن ادْايا فِر

 773 شاظدة بن جٗية وظدت ظواٍد دون وفٔك تنٌُب 

 771 فبٔد ويًاب ؿائِٓم وإن مل تنٌِب 
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 جزالرَّفهرس 
 

 الصػحة الشاعر الؼافية

 اهلمزة

 735 رؤبة ـٖداؤُه/أدجاؤُه/ماؤهُ 

 الباء

 717 دـغ بن رجاء افًٍَز ٕٔسبا/شبا

 17 ------ افَوِب/تًِب 

 تاءال

 715 رؤبة صتٔتا

 711 أبو ادثْى إشدي بْاُتهُ 

 721 ------ افسامِت 

 الثاء

 777 رؤبة بإوظِث 

 اجليم

 15 افًجاج ودجا

 713 جْدل بن ادثْى مْاهِج 

 17 ------ بإدراِج 

ِج  ِج/ُيًوَّ  57 ------ حجوَّ

 الدال

 757 أبو وجزة باردا/ افِواؽدا

دِ   711 ---- ُمًبَِّد/ظجرَّ

 711 ---- ُمًبَِّد/ جًِدِ 

 777، 51 رؤبة ُُمرِهد  
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 الصػحة الشاعر الؼافية

 الراء

 773 ----- ادنتٌرْ 

 718، 15 حهغ بن بُر اهلُدَره/َمثجَره

 777 ----- أوُظرِ 

 ِ ٌُ ِر/إج ـُ  53 ----- إو

 711 ----- افٍازِر/إٕادرِ 

 715 رؤبة َؾزرِ 

 13 ----- مستحِرِه/ِٕرهِ 

 55 ----- مستجِرهِ 

 السني

سا سا/موظَّ ًَّ ُٕ ----- 721 

 57 ----- حدسِ 

 الضاد

 77 رؤبة إَوايض/افرؾاضِ 

 الطاء

 781 افًجاج افْٔاِط/اخلاضي

 713، 733 محٔد إرؿط افْواصِط/افباشطِ 

 758 رؤبة بادِىاِط/إيراطِ 

 751 جساس بن ؿىٔب إفٔاِط/ أضاطِ 

 11 افًجاج ـإخىاطِ 

 العني

 785 ----- َمٓٔعُ 

 711 ----- جازِع/ادَاضعِ 
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 الؼاف

َِْق   717 ---- َخ

 81 رؤبة دظْق/افدشْق 

 717 رؤبة افِّْق 

ا ََّ  73 رؤبة ِظتَا/ارم

ه َُ ه/واش َُ  723 ---- شٍاش

 718 ---- افىريِق 

 83 افزؾٔان مدظوِق/افبثوِق 

 الؽاف

 51 رؤبة ُمْسّْك/ُحُبْك 

 الالم

 712 بنر بن افُْث أَوْل/بافًّْل 

ال ََ  711 ---- ادْ

 امليم

 11 ----- َؿَحْم/ادهلمْ 

 751 رؤبة اشتِحام

 13 أبو حمّد افًٍَز رمراِمٓا

 82 ظبد اهلل ذو افبجادين شومي/فِْجوِم/ؾاشتَّٔي

 النون

 751 امرؤ افَٔس أـسائٓا/َدَخنْ 

 721 خىام ادجاصًي مرتْغ/بافسّتغْ 

 731 رؤبة افًنوزنِ 

 الياء

ّٔا ّٔاافثْ  81 ---- /ُدظّ

 781 افًجاج ٕىيي 
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 جعلمرا  ا رد والمصا
 

 1آختٔارين صًْة إخٍش افهٌر، حتَٔق: ؾخر افدين ؿباوة، مٗشسة افرشافة، بروت، ط ،

 م.7781

 .أدب افُاتب ٓبن ؿتٔبة، حتَٔق: حمّد أمحد افدايل، مٗشسة افرشافة، بروت 

  إدب ادٍرد فِبخاري أيب ظبد اهلل حمّد بن إشامظٔل افبخاري، حتَٔق: شّر افزهري، مُتبة

 م.7778، 7ادًارف، افرياض، ط

 م.7778، 7أشاس افبالؽة فِزخمؼي، حتَٔق: ظبد افرحٔم حمّود، دار ادًرؾة، بروت، ط 

 جود، دار افُتب افًِّٔة، أشد افٌابة ٓبن إثر، حتَٔق: ظع حمّد ظوض وظادل أمحد ظبد ادو

 بروت.

 م.7777، 7آصتَاق ٓبن دريد، حتَٔق: ظبد افسالم هارون، دار اجلٔل، بروت، ط 

  م.7853اإلصابة يف متٔٔز افهحابة ٓبن حجر افًسَالين، ٕسخة مهورة ظن ٕسخة ـُِتا 

 ًارف بافَاهرة، إصالح ادْىق ٓبن افسُٔت، حتَٔق: أمحد حمّد صاـر وظبد افسالم هارون، دار اد

 م.7712، 3ط

 م.7711، 3إصًّٔات، حتَٔق: أمحد حمّد صاـر وظبد افسالم هارون، دار ادًارف بّك، ط 

  إظراب افَرآن ادْسوب فِزجاج، حتَٔق: إبراهٔم إبٔاري، دار افُتاب ادكي ودار افُتاب

 م.7781، 1افِبْاين، ط

  ،م.1221، 75طإظالم فِزرـع، دار افًِم فِّاليغ، بروت 

 7إؽاين ٕيب افٍرج إصٍٓاين، حتَٔق ثِة من إشاتذة، مىبًة دار افُتب ادكية، افَاهرة، ط ،

 م.7752

  ،م.7737إفٍاظ افُتابٔة فًبد افرمحن بن ظٔسى اهلّداين، مُتبة ادِٔجي بّٔدان إزهر 

 م.7778، 7، بروت، طإفٍاظ ٓبن افسُٔت، حتَٔق: ؾخر افدين ؿباوة، مُتبة فبْان ٕاذون 
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 .إمايل فَِايل، دار افُتب افًِّٔة، بروت 

 م.1272، 7إمثال فألصًّي، حتَٔق: ٕاس اجلباظي، اهلٔئة افًامة افسورية فُِتاب، دمنق، ط 

  إموال ٕيب ظبٔد افَاشم بن شالم، حتَٔق: شٔد رجب، دار اهلدى افْبوي/مك، دار

 م.1221، 7افٍؤِة/افرياض، ط

  ادحٔط ٕيب حٔان إٕدفز، ضبًة افسًادة.افبحر 

 م.7778، 1افبٔان و افتبغ فِجاحظ، حتَٔق: ظبد افسالم هارون، مُتبة اخلإجي، افَاهرة، ط 

  ،م.7715تاج افًروس فِزبٔدي، حتَٔق ثِة من إشاتذة، مىبًة احلُومة افُويتٔة 

 م.7772، 7ُتاب افًريب، بروت، طتاريخ اإلشالم فِذهبي، حتَٔق: ظّر ظبد افسالم تدمري، دار اف 

  ،تٍسر افبٔواوي، حتَٔق: حمّد صبحي حالق وحمّود إضرش، دار افرصٔد ومٗشسة افرشافة

 م.1222، 7بروت، ط

  ،افتُِّة وافذيل وافهِة دا ؾات صاحب افَاموس من فٌة، فِزبٔدي، حتَٔق: ثِة من إشاتذة

 .7781، 7ُمّع افٌِة افًربٔة بافَاهرة، ط

 ب إشامء وافٌِات فإلمام افْووي، ٕسخة مهورة ظن ادىبًة إمرية، دار افُتب افًِّٔة، هتذي

 بروت.

  ،م.7711هتذيب افٌِة فألزهري، تَديم: ظبد افسالم هارون، افدار ادكية فِتٖفٔف وافسمجة، افَاهرة 

 بروت/دمنق، افتوؿٔف ظذ مٓامت افتًاريف فِّْاوي، حتَٔق: حمّد رَوان افداية، دار افٍُر ،

 م.7772، 7ط

 م.1221، 1اجلامع افهٌر يف أحاديث افبنر وافْذير فِسٔوضي، دار افُتب افًِّٔة، بروت، ط 

  اجلامع فنًب اإليامن فِبَٔٓي أيب بُر أمحد بن احلسغ، حتَٔق: ظبد افًع ظبد احلّٔد حامد، مُتبة

 م.1223، 7افرصد، بروت، ط

 افٍراهٔدي، حتَٔق: ؾخر افدين ؿباوة، مٗشسة افرشافة، بروت،  اجلّل يف افْحو ادْسوب فِخِٔل

 م.7785، 7ط

  ،مجٓرة أصًار افًرب ٕيب زيد حمّد بن اخلىاب افَرر، حتَٔق: ظع حمّد افبجاوي، هنوة مك

 م.7787

 هـ .7311، 7مجٓرة افٌِة ٓبن دريد، دائرة ادًارف افًثامٕٔة، حٔد آباد افدـن، ط 
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 مة بن جًٍر، حتَٔق: حمٔي افدين ظبد احلّٔد، دار افُتب افًِّٔة، بروت، جواهر إفٍاظ فَدا

 م.7785، 7ط

  ،م.7711اجلٔم ٕيب ظّرو افنٔباين، حتَٔق: إبراهٔم إبٔاري، ُمّع افٌِة افًربٔة، افَاهرة 

 م.7711، 1احلٔوان فِجاحظ، حتَٔق: ظبد افسالم هارون، مىبًة افبايب احلِبي، افَاهرة، ط 

 ٕم.7771، 3دب فِبٌدادي، حتَٔق: ظبد افسالم هارون، مُتبة اخلإجي، افَاهرة، طخزإة ا 

 .اخلهائص ٓبن جْي، حتَٔق: حمّد ظع افْجار، ادُتبة افًِّٔة، بروت 

  ،م.7711ديوان ابن مَبل، حتَٔق: ظزة حسن، مىبوظات مديرية إحٔاء افساث افَديم، دمنق 

 ّرو افنٔباين، حتَٔق: ظبد افًئم ظبد ادحسن، مىبًة ديوان أيب دهبل اجلّحي، رواية أيب ظ

 م.7711، 7احلوارة افْجف، ط

 7ديوان إشود بن يًٍر، حتَٔق: ٕوري محودي افَٔز، وزارة افثَاؾة واإلظالم، بٌداد، ط. 

 7ديوان إظنى افُبر، حتَٔق: حمّود افرَواين، وزارة افثَاؾة وافٍْون وافساث، افدوحة، ط ،

 م.1272

 ن احلىٔئة بؼح ابن افسُٔت وافسُري وافسجستاين، حتَٔق: ًٕامن أمغ ضه، افباب احلِبي، ديوا

 افَاهرة.

 م.7788، 7ديوان اخلْساء، بؼح ثًِب، حتَٔق: إٔور أبو شويِم، دار ظامر، إردن، ط 

  ،م.7782ديوان افراظي افّْري، حتَٔق: ريْٓرت ؾايزت، ضبًة ادًٓد إداين، بروت 

 م.7718فنامخ بن رضار، حتَٔق: صالح افدين اهلادي، دار ادًارف بّك، ديوان ا 

  ،م.7718ديوان افىرماح، حتَٔق: ظزة حسن، دمنق 

  ،م.7717ديوان افًجاج، رواية إصًّي، حتَٔق ظبد احلٍٔظ افسىع، مُتبة أضِس، دمنق 

  ،م.7711ديوان افٍرزدق، دار صادر 

 ديوان ادسٔب بن ظِس = ديوان بْي بُر 

 م.7775، 1ديوان اهلذفٔغ، دار افُتب ادكية، افَاهرة، ط 

 5ديوان امرئ افَٔس، حتَٔق: حمّد أبو افٍول إبراهٔم، دار ادًارف بّك، ط. 

  ،ديوان بنار بن برد، حتَٔق حمّد افىاهر بن ظاصور، مىبًة جلْة افتٖفٔف وافسمجة وافْؼ، افَاهرة

 م.7751
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  :م.7711، 1ظزة حسن، مْنورات دار افثَاؾة، دمنق، طديوان بؼ بن أيب خازم، حتَٔق 

 م.7787، 7ديوان بْي بُر يف اجلاهِٔة، حتَٔق: ظبد افًزيز ٕبوي، دار افزهراء، افَاهرة، ط 

 3ديوان جرير بؼح حمّد بن حبٔب، حتَٔق: ًٕامن حمّد أمغ ضه، دار ادًارف بّك، ط. 

 م.7711، 1رة، طديوان مجٔل، حتَٔق: حسغ ٕهار، مُتبة مك، افَاه 

 7ديوان محٔد بن ثور  اهلاليل، حتَٔق: ظبد افًزيز ادّْٔي، دار افُتب ادكية، افَاهرة، ط ،

 م.7757

  ديوان ذي افرمة، رواية ثًِب، حتَٔق: ظبد افَدوس أيب صافح، مىبوظات ُمّع افٌِة افًربٔة

 م.7711بدمنق، 

 7ر حرؾوش، دار صادر، بروت، طديوان ربًٔة بن مَروم افوبي، حتَٔق: متارض ظبد افَاد ،

 م.7777

 ديوان رؤبة = ُمّوع أصًار افًرب 

 م.7781، 1ديوان شالمة بن جْدل، حتَٔق: ؾخر افدين ؿباوة، دار افُتب افًِّٔة، بروت، ط 

  ديوان ضرؾة بن افًبد بؼح إظِم افنْتّري، حتَٔق: درية اخلىٔب، مىبوظات ُمّع افٌِة

 م.7715افًربٔة بدمنق، 

 ان ظدي بن زيد افًبادي، حتَٔق: حمّد جبار ادًٔبد، وزارة افثَاؾة واإلرصاد،بٌداد، شِسة ديو

 (.1ـتب افساث)

  ،ديوان ظَِّة بن ظبدة افٍحل، حتَٔق: فىٍي افهَال، ودرية اخلىٔب، مراجًة ؾخر افدين ؿباوة

 م.7717، 7دار افُتاب افًريب، حِب، ط

 م.7788، 7فدين، دار اهلالل، طديوان ظْسة ومًَِته، حتَٔق:خِٔل ذف ا 

 م.7717، 7ديوان ـثر ظزة، حتَٔق: إحسان ظباس، دار افثَاؾة، بروت، ط 

 م.7781، 1ديوان فبٔد بن ربًٔة، حتَٔق: إحسان ظباس، ٕؼ وزارة اإلظالم يف افُويت، ط 

 م.7715، 7ديوان مٓٔار افديِّي، دار افُتب ادكية، ط 

 ً77ري، حتَٔق: ظائنة ظبد افرمحن )بْت افناضئ(، دار ادًارف، طرشافة افٌٍران ٕيب افًالء اد. 

  افرشافة ادوَحة يف ذـر ٍؿات ادتْبي ٕيب ظع حمّد بن احلسن احلامتي، حتَٔق: حمّد يوشف

 م.7715ٕجم، دار صادر، بروت، 
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 ،دار  افزاهر يف مًاين ـِامت افْاس ٕيب بُر حمّد بن افَاشم إٕباري، حتَٔق: حاتم افوامن

 م.1221، 3افبنائر، دمنق، ط

 م.7785، 7ٍ افهْاظة ٓبن جْي، حتَٔق: حسن هْداوي، دار افَِم، دمنق، ط 

  شْن ابن ماجه، أيب ظبد اهلل حمّد بن يزيد افَزويْي، حتَٔق: حمّد ؾٗاد ظبد افباؿي، دار إحٔاء

 افُتب افًربٔة، افبايب احلِبي، افَاهرة.

 افسجستاين، باظتْاء ؾريق بٔت إؾُار افدوفٔة، افرياض. شْن أيب داود شِٔامن بن إصًث 

  شْن افسمذي )اجلامع افهحٔح(، ٕيب ظٔسى حمّد بن ظٔسى افسمذي، حتَٔق: أمحد حمّد صاـر

 م.7718، 1وآخرين، افبايب احلِبي، افَاهرة، ط

 7ٔد آباد، طافسْن افُزى فِبَٔٓي أيب بُر أمحد بن احلسغ، حتَٔق:دائرة ادًارف افْيامٔة، ح ،

 هـ .7311

  :افسْن افُزى فِْسائي  أيب ظبد افرمحن أمحد بن صًٔب، حتَٔق: حسن ظبد ادًْم صِبي، ب٘ذاف

 م.1227، 7صًٔب أرٕاؤوط، مٗشسة افرشافة، بروت، ط

 م.7781، 1شر أظالم افْبالء فِذهبي، حتَٔق ثِة من إشاتذة، مٗشسة افرشافة، بروت، ط 

 صًْة أيب شًٔد افسُري، حتَٔق: ظبد افستار ؾراج، مراجًة: حمّود حمّد ذح أصًار اهلذفٔغ ،

 هـ .7352صاـر، مُتبة دار افًروبة، افَاهرة، 

  ،ذح افسْة فإلمام حسغ بن مسًود افبٌوي، حتَٔق: صًٔب إرٕاؤوط وحمّد زهر صاويش

 م.7783، 1ادُتب اإلشالمي، بروت/ دمنق، ط

 افَٔز، حتَٔق: داوود شِوم وٕوري محودي افَٔز، ظامل ذح اهلاصّٔات فُِّٔت، تٍسر 

 م. 7781، 7افُتب ومُتبة افْٓوة افًربٔة، بروت، ط

 7ذح ديوان احلامشة فِّرزوؿي، حتَٔق: أمحد أمغ وظبد افسالم هارون، دار اجلٔل، بروت، ط ،

 م.7777

 صًب اإليامن = اجلامع فنًب اإليامن 

 راشات يف إدب(، جلوشتاف ؾون جرٕباوم، ترمجة: إحسان صًر أيب دواد اإليادي، )َّن د

 م.7757، 7ظباس، مُتبة احلٔاة، بروت، ط

 صًر أيب حمّد افًٍَز = ما تبَى من أراجٔز أيب حمّد 
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 م.7772، 1صًر إحوص إٕهاري، حتَٔق: ظادل شِٔامن مجال، مُتبة اخلإجي، افَاهرة، ط 

 م.1272، 7ّد أمحد، احتاد افُتاب افًرب، دمنق، طصًر افبًٔث ادجاصًي، حتَٔق: ظدٕان حم 

 م.7771، 1صًر افُّٔت بن زيد إشدي، حتَٔق: داوود شِوم، ظامل افُتب، ط 

 م.7782، 3صًر زهر بن أيب ُشِّى، حتَٔق: ؾخر افدين ؿباوة، دار أؾاق اجلديدة، بروت، ط 

 ّع افٌِة افًربٔة، دمنق.صًر ظّرو بن إمحر افباهع، حتَٔق: حسغ ظىوان، مىبوظات ُم 

 1صًر ظّرو بن مًديُرب افزبٔدي، حتَٔق: مىاع ضربٔق، ُمّع افٌِة افًربٔة، دمنق، ط ،

 م.7785

  ،صًر هدبة بن خؼم، حتَٔق: حئى اجلبوري، مْنورات وزارة افثَاؾة واإلرصاد افَومي، بٌداد

 م.7711

 روت، مُتبة افْٓوة افًربٔة/بٌداد، صًراء إشالمٔون، حتَٔق: ٕوري محودي افَٔز، ظامل افُتب/ب

 م.7781، 1ط

 م.7783، 7افنوارد فِهاؽاين، حتَٔق: مهىٍى حجازي، ُمّع افٌِة افًربٔة، افَاهرة، ط 

  ،افهاحبي يف ؾَه افٌِة افًربٔة ٓبن ؾارس، حتَٔق: أمحد حسن بسج، دار افُتب افًِّٔة، بروت

 م.7771، 7ط

 م.7711هِز هوشتن، ؾْٔٔا،   افهبح ادْر يف صًر أيب بهر، مىبًة 

 م.7781، 3افهحاح فِجوهري، حتَٔق: أمحد ظبد افٌٍور افًىار، دار افًِم فِّاليغ، ط 

  صحٔح ابن حبان ترتٔب ابن بِبان دحّد ابن حبان بن أمحد أيب حاتم افتّّٔي، حتَٔق: صًٔب

 م.7773، 1إرٕاؤوط، مٗشسة افرشافة، بروت، ط

 حمّد بن إشامظٔل افبخاري، حتَٔق: مهىٍى افبٌا، دار ابن ـثر/ صحٔح افبخاري، أيب ظبد اهلل 

 م.7781، 3افٔاممة، بروت، ط

  ،صحٔح مسِم، أيب احلسن مسِم بن احلجاج افَنري افْٔسابوري، حتَٔق: أيب صٓٔب افُرمي

 م.7778بٔت إؾُار افدوفٔة، افرياض، 

  صاـر، دار اددين بجدة.ضبَات ؾحول افنًراء ٓبن شاّلم اجلّحي، حتَٔق: حمّود 

  افًغ فِخِٔل بن أمحد افٍراهٔدي، حتَٔق: مٓدي خمزومي وإبراهٔم افسامرائي، شِسِة ادًاجم

 وافٍٓارس، دار اهلالل.
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  ،ؽريب احلديث ٓبن اجلوزي، حتَٔق: ظبد ادًىي أمغ افًَِجي، دار افُتب افًِّٔة، بروت

 م.1221، 7ط

 م.1711، 7بد اهلل اجلبوري، مىبًة افًاين، بٌداد ، طؽريب احلديث ٓبن ؿتٔبة، حتَٔق: ظ 

  ؽريب احلديث ٕيب ظبٔد افَاشم بن شالم اهلروي، حتَٔق: حسغ حمّد ذف، مراجًة ظبد

 م.7781افسالم هارون، ُمّع افٌِة افًربٔة بافَاهرة، 

  :ظبد افُريم ؽريب احلديث فِخىايب أيب شِٔامن محد بن حمّد بن إبراهٔم اخلىايب افُبستي، حتَٔق

 م.1221افًزباوي، مرـز افبحث افًِّي وإحٔاء افساث اإلشالمي، جامًة أم افَرى، 

  افٍائق يف ؽريب احلديث فِزخمؼي، حتَٔق: ظع افبجاوي، وحمّد أبو افٍول إبراهٔم، دار إحٔاء

 م.7718، 7افُتب افًربٔة، افبايب احلِبي، افَاهرة، ط

 م.7778، 7، حتَٔق: خافد ؾّٓي، مُتبة اخلإجي، افَاهرة، طؾَه افٌِة وأٍار افًربٔة فِثًافبي 

 م.7773، 7ؾوات افوؾٔات فُِتبي، حتَٔق: إحسان ظباس، دار صادر، بروت، ط 

 هـ ، 7327افَاموس ادحٔط فٍِروز آبادي، ٕسخة مهورة ظن افىبًة افثافثة فِّىبًة إمرية شْة

 م.7718اهلٔئة ادكية افًامة فُِتاب، 

 م.7771، 3ِّزد، حتَٔق: حمّد أمحد افدايل، مٗشسة افرشافة، بروت ، طافُامل ف 

 م.1221، 1افُتاب فسٔبويه، حتَٔق: ظبد افسالم هارون، مُتبة اخلإجي، افَاهرة، ط 

  ،افُنُول، فبٓاء افدين حمّد بن حسغ افًامع، حتَٔق: ظبد افُريم افّْري، دار افُتب افًِّٔة

 م.7778، 7بروت، ط

 ٍاظ يف ـتاب هتذيب إفٍاظ ٓبن افسُٔت، هّذبه اخلىٔب افتزيزي، مجع وحتَٔق: فويس ـْز احل

 م.7875صٔخو، ادىبًة افُاثوفُٔٔة، بروت، 

  ـْز افًامل ٓبن برهان ظالء افدين ظع ادتَي بن حسام افدين اهلْدي، حتَٔق: بُري حٔاين وصٍوة

 م.7787، 5افسَا، مٗشسة افرشافة، بروت، ط

 من أراجٔز أيب حمّد ظبد اهلل بن ربًي افًٍَز إشدي، حتَٔق: حمّد جبار ادًٔبد، دار  ما تبَى

 م.1227، 7افنٗون افثَاؾٔة، بٌداد، ط

 1ُمافس ثًِب، حتَٔق: ظبد افسالم هارون، دار ادًارف بّك، ط. 

 دار ُمّع إمثال ٕيب هالل افًسُري، حتَٔق: حمّد أبو افٍول إبراهٔم وظبد ادجٔد ؿىامش ،

 م.7788، 1اجلٔل، بروت، ط
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  ،م.7755ُمّع إمثال فِّٔداين، حتَٔق: حمّد حمٔي افدين ظبد احلّٔد، مىبًة افسْة ادحّدية 

 7ُمّع افزوائد وافٍوائد فِٓٔثّي، حتَٔق: ظبد اهلل حمّد افدرويش، دار افٍُر، بروت، ط ،

 م.7771

  ؿتٔبة، افُويت.ُمّوع أصًار افًرب، باظتْاء وفٔم بن ورد، دار ابن 

  ،ادحُم وادحٔط إظيم ٓبن شٔده، حتَٔق: ظبد احلّٔد هْداوي، دار افُتب افًِّٔة، بروت

 م.1222، 7ط

  ،حمّد شِٔم اجلْدي من أظالم افًربٔة، تٖفٔف: بسّة بديع رحٔم، مىبوظات ُمّع افٌِة افًربٔة

 م.1277، 7بدمنق، ط

 ادحٔط يف افٌِة فِهاحب بن ظباد 

  7افٌِة فِهاحب بن ظباد، حتَٔق: حمّد حسن آل ياشغ، ظامل افُتب، بروت، طادحٔط يف ،

 م.7771

  ،هـ .7378ادىبًة افُزى ببوٓق، ادخهص ٓبن شٔده 

  ،ادزهر يف ظِوم افٌِة، حتَٔق: حمّد أمحد جاد ادوػ وحمّد أبو افٍول إبراهٔم وظع حمّد افبجاوي

 .3دار افساث، افَاهرة، ط

 7 إمثال فِزخمؼي، دائرة ادًارف افًثامٕٔة، حٔد آباد افدـن، طادستَل يف. 

 م.7775، 7مسْد اإلمام أمحد بن حْبل، حتَٔق: صًٔب إرٕاؤوط، مٗشسة افرشافة، بروت، ط 

 7مسْد افنامٔغ فِىزاين، حتَٔق: محدي ظبد ادجٔد افسٍِي، مٗشسة افرشافة، بروت، ط ،

 م.7787

 مي، حتَٔق: ظبد افًئم افنْاوي، دار ادًارف، افَاهرة.ادهباح ادْر  فٍِٔو 

  ادهَّْف ٕيب صٔبة أيب بُر ظبد اهلل بن حمّد بن أيب صٔبة افًبز افُويف، حتَٔق: حمّد ظّوامة، دار

 م.1221، 7افَبل/ افرياض، مٗشسة ظِوم افَرآن/ بروت، ط

 م.7783، 3مًاين افَرآن فٍِراء، دار افُتب، بروت، ط 

  افَرآن فِْحاس، حتَٔق: حمّد ظذ افهابوين، مرـز إحٔاء افساث اإلشالمي، جامًة أم مًاين

 م.7788، 7افَرى، ط

 م.7788، 7مًاين افَرآن وإظرابه فِزجاج، حتَٔق: ظبد اجلِٔل صِبي، ظامل افُتب، بروت،ط 
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 ظبد  مًاهد افتْهٔص ظذ صواهد افتِخٔص فًبد افرحٔم بن أمحد افًباد، حتَٔق: حمٔي افدين

 م.7711،  7احلّٔد، ظامل افُتب، بروت، ط

 م.7773، 7مًجم إدباء فٔاؿوت احلّوي، حتَٔق: إحسان ظباس، دار افٌرب، بروت، ط 

  ادًجم إوشط فِىزاين أيب افَاشم شِٔامن بن أمحد، حتَٔق: ضارق ظوض اهلل حمّد وظبد ادحسن

 م.7775إبراهٔم احلسْٔي، دار احلرمغ، افَاهرة، 

 ًم.7711جم افبِدان فٔاؿوت احلّوي، دار صادر، بروت، م 

  ادًجم افُبر فِىزاين أيب افَاشم شِٔامن بن أمحد، حتَٔق: محدي ظبد ادجٔد افسٍِي، مُتبة ابن

 تّٔٔة، افَاهرة.

 م.7783، 3مًجم ما اشتًجم فِبُري، حتَٔق: مهىٍى افسَا، ظامل افُتب، بروت، ط 

 َٔق: أمحد حمّد صاـر وظبد افسالم هارون، دار ادًارف بّك، ادٍؤِات فٍِّول افوبي، حت

 .1ط

  ،م.7711مَائس افٌِة ٓبن ؾارس، حتَٔق: ظبد افسالم هارون، دار افٍُر، بروت 

 م.7711ظْز، تٖفٔف طاؾر افَاشّي، ادىبًة افُاثوفُٔٔة، بروت،  مُتب 

 7ٔل ضريٍي، دار صادر، بروت، طمْتٓى افىِب من أصًار افًرب ٓبن ادبارك، حتَٔق: حمّد ٕب ،

 م.7777

  ،ادٗتِف وادختِف يف أشامء افنًراء وـْاهم فًمدي، حتَٔق: ف.ـرُٕو، دار اجلٔل، بروت

 م.7777، 7ط

  مورد افيّآن إػ زوائد ابن حبان فْور افدين ظع بن أيب بُر اهلٔثّي، حتَٔق: حسغ شِٔم أشد

 م.7772، 7ة افًربٔة، دمنق، طافداراين وظبده ظع افُوصك، دار افثَاؾ

 م.1223، 7ادوشوظة افًربٔة افسورية، ط 

 م.1272، 7ٕحويون ؿدماء وحمدثون، تٖفٔف د. مازن ادبارك، دار افبنائر، دمنق، ط 

  ٕيام افٌريب فًٔسى بن إبراهٔم افربًي، اشتخرجه وصححه بوفوس بروِٕه، ادىبًة اهلْدية

 .7بادوشُي، مك، ط

 7ْون إدب فِْويري، حتَٔق ثِة من إشاتذة، دار افُتب افًِّٔة، بروت، طهناية إرب يف ؾ ،

 م.1221
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  افْٓاية يف ؽريب احلديث وإثر ٓبن إثر، حتَٔق: أمحد افزاوي وحمّود افىْاحي، دار إحٔاء

 افساث افًريب، بروت.

 ء افساث، بروت، افوايف بافوؾٔات فِهٍدي، حتَٔق: أمحد إرٕاؤوط وترـي مهىٍى، دار إحٔا

 م.1222، 7ط

  افوشاضة بغ ادتْبي وخهومه فِجرجاين، حتَٔق: حمّد أبو افٍول إبراهٔم وظع افبجاوي، مىبًة

 افبايب احلِبي.

 م.7722، 7وؾٔات إظٔان ٓبن خُِان، حتَٔق: إحسان ظباس، دار صادر، بروت، ط 

 م.1221، 7ًارف، بروت، طذح إفٍٔة فِّرادي، حتَٔق ؾخر افدين ؿباوة، مُتبة اد 

  ،ذح افتسٓٔل ٓبن مافك، حتَٔق: ظبد افرمحن افسٔد وحمّد بدوي ادختون، دار هجر، بروت

 م.7772، 7افَاهرة، ط

  ،م.1221ديوان حسان بن ثابت، حتَٔق: وفٔد ظرؾات، دار صادر، بروت 

 م.1227َِم، دمنق، مٍردات أفٍاظ افَرآن فألصٍٓاين، حتَٔق: صٍوان ظدٕان افداوودي، دار اف 

 .أظالم افْساء يف ظادي افًرب واإلشالم، تٖفٔف: ظّر رَا ـحافة، مٗشسة افرشافة، بروت 

  ،مًجم افنًراء فِّرزباين، حتَٔق: ظبد افستار أمحد ؾراج، دار إحٔاء افُتب افًربٔة، افَاهرة

 م.7712

  جلْة افتٖفٔف وافسمجة وافْؼ، شّط افًيل ٕيب ظبٔد افبُري، حتَٔق: ظبد افًزيز ادّْٔي، مىبًة

 م.7731

  ،م.7775تاريخ دمنق ٓبن ظساـر، حتَٔق: ظّر ؽرامة افًّروي، دار افٍُر، بروت 

 .اإلـامل ٓبن مافوٓ، دار افُتاب اإلشالمي، افَاهرة 
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