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أحمد راتب النّفاخ، فقدد ضىدع رمدري فدع العلدم مة رحم الله شيخنا وأستاذنا العّل 
ه العربيدة  ومدا ضدولع برجد  فع جامعة دمشق ورىوًا فع مجمد  الل دوالتعليم ُمَدرِّسًا 

لددم أر أمدددرم منددده نفسدددًا ويدددًار أتدددا  لدددع حىدددور مجلسدده، واّتخدددذنع تلميدددذًا ف بدددا  لدددع 
وال سددام   ممتبتدده، ورنرنددع بددوّدي، فباسددمنع فددع أمددور مددم رلمدده مددا  لدد  من ددا أفيددد 

الله أولئك المنتسبيم إلع ال راب األسود أو البا  األبيض مم الشعوبييم فقد أفسددوا 
 ما بينع وبيم شيخع 

وليس لع بعد مىيه إلع موالي إال أم أدرو له بالرحمة وال فدرام، وميدأ ُأَردّدد 
 فىائله وأضل ا أنه مام يحب الله ورسوله، ولعمري إنه لُيحشر م  مم أحب!

بدددذلك العلمدددة الميمندددع   يمتدددب حدينّيدددة، وضدددد أجدددا  ردددد  ي رحمددده اللددده مدددام يدددرو 
مىي  إلع دمشق َحّتع أحمد  تلدك ااجدا   رنده، ف رمدانع عدور  ردم إجا تده، وضدا  
امتددب تحت دداه إندده لدديس أجددًل ألم يجيدد  ف ددو حريددب رددم رلددم الحدددي   وضددد َحددّ  فددع 

رلددم الحدددي  ورجالدده  نفسددع أم يفعدد  ذلددك، فمدد ّم ربارتدده إشددار  إلددع أّنددع حريددب رددم
أيىًا  وضد جعلنع ذلك أنعرأ فع ممة الممرمدة إلدع بعدض متدب الحددي ، ف خرجد  
"المتجددر الددراب " للحددافي الدددميامع، ورملدد  فددع "تددذمر  الموىددورا " البددم القيسددرانع  
وضد ججم  رلع جذيم المتابيم بمعرفة الل وي األديب ال بمعرفة ردالم الحددي ، ومدام 

 أرىع بعض أج  العلم فع الحجا  لع فع ذلك ج دًا 
وتشاء اليروأ أم أضوم بتدريس الحدي  النبوي الشريأ فع ضسم الل ة العربيدة 
مددم جامعددة البعدد  فحشددر  فددع ضددوم لسدد  مددن م، ولعمددري إن ددم ضددوم ال يشددقع ولددم 
يشددقع ب ددم جليسدد م  ولددئم مندد  ضددد أخددذ  شدديئًا مددم رلددوم م فدد ّم مددا أخذتدده ليسددير  

ب "الددوجي  فددع ذمددر الُمجددا  والمجيدد " ألبددع مدداجر السددلفع، وج نددذا أرلددق رلددع متددا
وضد َحّققه  ميلع الدمتور محمد خير البقارع فعدر ردم دار ال درب ااسدلمع فدع 

 م 3993جد/ 3133بيرو  سنة 
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( لدددددي حديندددده رددددم ملمددددة 2( مددددم المقدمددددة، وفددددع الحاشددددية )1) ذمددددر فددددع   -
فدداء" ضلدد ه يجددب أم تمددوم ف بدددل  بال -بالبدداء -"السددلفع" أّم األعددله فيدده سددلبه

  " وال بدددد مدددم ااشدددار  إلدددع أّم سدددلبه جدددع    العبدددار  جمدددذاه "األعددد  فيددده سدددلبه
اء التددع پدد( ومعنددع الملمددة األولددع ندل  والنانيددة بالپملمتدام بالفارسددية )سدده  لد

 جع بيم الباء والفاء، وتعنع شفة 
ملمتدا ( "مات  فدع سدنة نمدانيم وأربد  مئدة" واألفىد  أم تمتدب 6ضا  فع   ) -

"أربدد  مئددة" جمددذا "أربعمئددة"، وضددد ورد  ملمددة مئددة فددع ندد  المتدداب حيددر مددر  
 مفعولة رما ضبل ا مم األرداد، واألولع وعل ا فع نلنمئة إلع تسعمئة 

ضا  فع العدفحة نفسد اه "فدع سدنة السدابعة رشدر" والعدواب "فدع سدم السدابعة  -
 رشر " 

ع االرتحددددا  ملبددددًا ه "ولمددددّم حددددب العلددددم ومعدددداد  المتحدددددنيم فدددد7وضددددا  فددددع   -
للحدددي  وحيددري دفعدده إلددع االرتحددا " وأري أم تمتددب العبددار  جمددذاه "ولمددّم حددب 

دفعددددده إلدددددع  -ومعددددداد  المحددددددنيم فدددددع االرتحدددددا  ملبدددددًا للحددددددي  وحيدددددري -العلدددددم
 االرتحا " 

وضا  فع العفحة نفس اه "والتقع جناك ب بع بمدر" والعدواب "والتقدع جنداك أبدا 
 بمر"  

  مدددم جواندددب شخعددديته ردددم ردددالم رامددد " وأري أم ه "لتبدددر 32وضدددا  فدددع   -
 يقو ه "ولتمشأ مم جوانب شخعيته رم رالم رام " 

ه "فددع أولدده أربدد  أوراق" والعددحي  أم يقددو ه "فددع أولدده أربدد  31وضددا  فددع   -
 ورضا " 

وضا  فع العدفحة نفسد اه "ورأيتده يدروي متابدًا مختعدرًا فدع القدوافع لعنمدام بدم 
بددو رمددر النحددوي" والعددوابه "أبددع رمددرو رلددع بددم رمددر الخ رجددع العددقلع أ
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جدد )معجدم األدبداء 137النحوي" وضد روي السلفع رنده جدذا المختعدر فدع سدنة 
32/311 ) 

( 2/112وضددا  القفمددعه "ماندد  لدده فددع جددام  معددر حلقددة لرضددراء" )إنبدداي الددروا  
، وب يددددة الوردددددا  319وبدددديم الفيرو ربددددادي والسدددديومع أّندددده جددددام  رمددددرو )البل ددددة 

ة، وينسدددب إلدددع مديندددة سرضوسدددة فدددع سدددد مدددام حيدددًا فدددع المئدددة الساد( وضددد2/311
 عقلية 

ه "وضد سبق وأشرنا إلع اجتمامه بالشعر" والعوابه "وضد سبق 31وضا  فع  
 أْم أشرنا إلع اجتمامه" 

ضدددو  السدددلفعه "مدددا جدددذا شدددعءع ملدددي  مندددع" ووىددد  فدددع رخدددر  36ونقددد  فدددع   -
مدددذا! ألّنددده يتعجدددب مدددم العبدددار  فاعدددلة، واألعدددوب أْم توىددد  إشدددار  تعجدددب ج

 حفيه فع جذي العبار ، وجع ليس  نفيًا 
ه "رددم أبددع الوليددد بددم بمددر األندلسددع" والعددوابه "رددم أبددع 36وضددا  فددع   -

 العباس الوليد بم بمر األندلسع" 

ه "والندددانع يسدددميه السدددلفعه جددد ءع لميدددأ" واألولدددع أْم مسددداق 37وضدددا  فدددع   -
والنددانع فددع تسددمية السددلفع جدد ءع العبددار  بمددا يحددافي رلددع اارددراب مدد م يقددو ه "

 لميأ" 

وضا  فع العفحة نفس اه "ممبوع فع حيدر رباد الرمم" والعدواب "ممبدوع فدع  -
 حيدر رباد الدمم" بالدا  ال بالراء 

ه "وفدددع ااجدددا   بحسددددب السدددلفع منفعدددة أخدددري" واألعددددوبه 39وضدددا  فدددع   -
 "بحسب ضو  السلفع" 
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أي تسددعًا ونلندديم سددنة بعددد  جددد115    فددع سددنة  ه "الددذي تَددمّ 22وضددا  فددع   -
جد أي بعد 11    فع سنة  وعوله إلع ااسمندرية واألولع أْم يقو ه "الذي تمّ 

 وعوله ااسمندرية بتس  ونلنيم سنة" 

ه "أملجا رلع رلماء سلماس" ومام مم األولع أْم يشدير فدع 26وضا  فع   -
 المتم أو الحاشية إلع أنَّ ا بلد ب ذربيجام 

ا بعددد ملمددة الجددذاذا  والجدد ا ا  بمعنددع البماضددا  التددع ومدد 12وذمددر فددع   -
ُيَىدددّم بعىددد ا إلدددع بعدددض فتمدددوم مالفدددًا مدددم المالفدددا ، ويممدددم أْم تمدددوم جدددذي 
اللفية عحيحة بالذا  أو ال اي ألن ا مم الج أ والجذر وملجمدا بمعندع القمد  
أي تموم الجذاذ  ضمعة مم الدورق ضدد أخدذ  بدالقم  مدم فدرخ أو ملحيدة مبيدر  

ذمر أنع من  أسم  جذي الملمة مم شديخع النفّداخ بالدذاليم ال بدال اييم ولعلده وأ
 سم  ذلك مم مشايخه 

ضولهه "السلأ الذيم جم الُقَدي" فمدام مدم  11وورد فع متم الوجي  للسلفع   -
 األولع أْم ُتشر  القدي فع الحاشية وجع جم  ضدو  

تفسدددر الجدددنم فدددع  وورد بعدددد سدددمر ضولدددهه "أوضدددع الجدددنم" ومدددام مدددم األولدددع أمْ 
 الحاشية ب ّن ا جم  ُجنَّة وجع ما ُيتَّقع به مالترس ونحوي 

وورد فددع العددفحة نفسدد ا ضولددهه "فددارلم اام أّم ااجددا   جددائ   رنددد فق دداء الشددرع،  -
المتعددرفيم فددع األعدد  والفددرع، ورلمدداء الحدددي  فددع القددديم والحدددي ، ضرنددًا َفَقْرنددًا، 

بيحدوم ب دا الحددي ، ويخدالفوم المبتددع الخبيد " ورعرًا فععرًا إلع  ماننا جذا وي
وضدددد وىددد  المحقدددق رلدددع ملمدددة الحددددي  األخيدددر  رضمدددًا، وضدددا  فدددع الحاشددديةه فدددع 

 األع  "ب ذا الحدي " ولع  العواب ما أنبته 

 ُضْل ه يبدو لع أّم العواب جو "ويبيحوم ب ذا التحدي " 
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الدددذي ال يسدددو  وورد فدددع العدددفحة نفسددد ا أيىدددًاه "ومدددا درجدددوا رليددده جدددو الحدددق  -
خلفده، ومدم خالفده ففدع خلفده ملمدة، ومدم تعلّدق بده فالحجدة الواىدحة سددلك 
وبالعرو  الونقع استمسك، والفرض الواجدب اتبد ، وردم ضبدو  ضدو  لندا فدع ضدو  

 مم ال ينمق رم ال وي وفعله امتن " 

وأنددا فددع ريددب مددم جددذي العبددار  "ضددو  لنددا فددع" وأيُددّم العددواب جددوه "وَرددْم ضبددو  
 لنافع ضو  مم ال ينمق رم ال وي وفعله امتن " ضو  ا

وورد فدددددع العدددددفحة نفسددددد ا جدددددذي العبدددددار ه "فدددددع األحمدددددام الش دددددررية" والعدددددواب  -
 "الشَّْررية" بفت  الشيم ال بىم ا 

ضولددهه "ومددم مندداف  ااجددا   أيىددًا أْم لدديس مدد  مالددب وبددا   17وورد فددع   -
رلدع ملمدة راحددب  للعلدم فيده راحدب يقددر رلددع سدفر ورحلدة" وضدد وىدد  المحقدق

إشار  وضا  فع الحاشيةه مذا فع األعد ، وحداو  تعدحي  العبدار  وجدع سدليمة 
 مم ُمّ  رفة 

ذا ت مَّ  الحاذق مم الملبة ما رواي الحافي ومم دونده فدع 17وورد فع   - ه "وا 
المعرفددة ورأي مدددا بين مدددا مددم الخلدددأ فدددع روايدددة متدداب واحدددد َلَتَخلَّدددأ الُمَتَخلّدددأ 

 ناي" من ما، تحقق ما ضل

وجددذا الىددبم يددوحع أّم ضولدده "لتخلددأ" جددو جددواب الشددرم ولدديس ذلددك بعددواب، 
ّنمدا تجداب ب دا "لدو" والدلم جندا حدرأ جدر،  فاسم الشرم "إذا" ال يجداب بداللم وا 

 والعواب "ِلَتَخل ِأ" والجواب ضوله "تحّقق" 

وضد ضا  السلفع بعد جذا الن  "وبالخعو  إذا مام مرفورًا إلع رلة أو ضّلة" 
وأنا فع شك مم ضوله "مرفورًا" وأري أنَّ ا تعحيأ يبددو لدع أنده مدام "مددفورًا" 

 بالدا  ال بالراء 
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ه" وألبدع العبداس الوليدد بدم بمدر بدم مخلدد ال مدريه مدم أجد   11وضا  فدع   -
الم دددرب وتدددوفع بالمشدددرق، ومدددام مدددم الجدددواليم فدددع ملدددب العلدددم، رالمدددًا فقي دددًا 

 -إشددار  ارتددراض جمددذاتوىدد  وأنددا أري أْم نحويددًا نقددة، متدداب ترجمددة بالوجددا  " 
بعد ملمة ال مري وأخري منل ا بعد ملمة نقدة  ويمدوم لفدي "متداب" مبتددأ مداخرًا 

 تقدم خبري الذي تعلق به ضوله "ألبع" 

       " الوض  أليق" والعواب "جو بَمَلَبةِ ضولهه "جو بَمَلْبة جذا  19وورد فع   -

لقدائلوم بعدحة ااجدا   أسدماء يلجداوم وضا  فع العدفحة نفسد اه "وضدد اختلدق ا -
إلي ا" ومم الىروري تفسير ملمة "اختلق" جنا بملمة ابتددع أو اختدَرع، وتفسدير 

 األسماء جنا بمعنع االعملحا  

"وسددددمع  أبددددا رلددددع الُبردانددددع الحددددافي بب ددددداد يقددددو ه  هضولدددده 63وورد فددددع   -
فيده وحفيده سمع  أبا القاسم واع  بم حم   البخداري يقدو ه ضددم رليندا مدم ل

يد و  وجندده         " وأري فدع جددذي العبدار  اىددمراباً  دخلدد  رلدع الشددي  هيقدو 
بددد م يىدددبم الدددن  جمدددذاه "وسدددمع  أبدددا رلدددع البرداندددع الحدددافي بب دددداد يقدددو ه 

مددم لفيدده  -يقددو ه ضدددم رلينددا –سددمع  أبددا القاسددم واعدد  بددم حمدد   البخدداري 
وحفيه يقو ه دخل  رلع الشي " وجو يشير بما بيم خمع االرتراض إلع أّم 
أبا القاسم البخاري ضد ضددم رلدي م ب دداد فدرووا رنده  وماند  الحمايدة التاليدة مدم 

 لفيه وحفيه 

ه "وأبمل دا جمارددا  مددم الموائددأه مددم 62وضدا  المحقددق فددع الحاشددية مددم   -
بدددراجيم الحربدددع وأبدددو نعدددر" والعدددوابه "وأبدددع نعدددر"   المحددددنيم مشدددعبة    وا 

 المجرور بالماأ  عبةألن ا معموفة رلع إبراجيم المعموأ رلع ش
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ضولدددهه "وأجريددد  ذمدددر جدددذا المجلدددس يومدددًا بب دددداد ومدددام أبدددو  75وورد فدددع   -
البرمدددا  بدددم السدددقمع الحدددافي حاىدددرًا فقدددا ه أندددا منددد  القدددار  رليددده فدددع يدددوم 

 منبر الجام  الع ير لمنر  الخلق  والخبر الجمعة بعد العل  رلع

      "  فقد مام مم حدي  محمد بم رنمام بم مرامة

وربار  "والخبر جاء  فع رخر رنعر مما تدري  وضولده "فقدد" جدو أو  رنعدر 
رخدر ويبددو لدع أمَّ ربددار  "والخبدر" جدع أّو  العنعدر الجديددد وضدد سدقم  ملمددة 

       " ا الخبر فقد مام"أما" وأّو  الفقر  الجديد  جوه "وأمَّ 

 بي  مم الشعر جذا نّعهه 73وورد فع المتم   -

 بمقدم الشي  ر ق الله ضد ر ض        أج  اعب ام أسانيدًا رجيبا         

َفعلّدق المحقددق رليدده بقولدهه "مددم البحددر البسديم، ويجددب ممدد  ال مد   فددع ضولددهه 
لددذي  رمدده جددو أجدد  اعددب ام مددم رجدد  البيدد  لممددام العددروض" وجددذا الممدد  ا

 تخفيأ ال م   بالحذأ 

سددنادي م سددناد أخيدده  وشدديوخه ابددم شدداذام وابددم  11وورد فدع مددتم   - ضولددهه "وا 
بشدددرام وحيرجمدددا" وضدددد وىددد  المحقدددق رلدددع ملمدددة "شددديوخه" إشدددار  فسدددرجا فدددع 
الحاشددية بقولددهه "فددع األعدد  وشدديوخ ابددم شدداذام"  ضلدد ه ويبدددو لددع فددع الددن  

سددناد ي م سددناد أخيدده، وشدديوخ  أخيددهذ ابددم شدداذام رأي رخددر، يمددوم بدده جمددذاه "وا 
 وابم بشرام وحيرجما" 

"سددم  أبددا بمددر الشددافعع ومحمددد بددم جعفددر بددم ال يددنم  11وضدا  فددع حاشددية   -
    ورخروم" ضل ه  البندار وأبا بمر بم مالك القميعع ورنمام بم رمر الدراج

ألن ددا إّم اارددراب يقتىددع أْم تمددوم الملمددة األخيددر  منعددوبة بعددور  "رخددريم" 
 معموفة رلع أبوي بمر ورنمام 
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الحسديم بدم أحمدد بدم أيدوب العمبدري، فىدبم المحقدق  353ذمر فدع مدتم   -
نسبته بىم الباء، وجع فع الحاشية بالفت ، وجو العواب، ألم الرج  منسوب 

 لع رمبرا بفت  الباء إ

أّم ربداللدده بددم رجدداء روي رددم رمرمددة بددم  351وذمددر المحقددق فددع حاشددية   -
 بم وخلق منير، وضد سقم  ملمة شداد التع جع اسم والد حرب رمار وحرب 

ضولددددهه "مددددام يتخولنددددا بالموريددددة مراجيددددة السددددامة رلينددددا"  356وورد فددددع مددددتم  -
  1/162والسامة حلم والعواب السآمة  انير حريب الحدي  ألبع ربيد 

"بدداب تحددريم مناجددا  اانندديم دوم النالدد " فقمدد  جمدد    357وضددا  فددع حاشددية  -
 وجع جم   وع  ال ىرور  إلع ضمع ا جنا االننيم 

اامدددام أبدددا حنيفدددة، فدددذمر أنَّددده النعمدددام بدددم نابددد   356وذمدددر فدددع حاشدددية   -
  ومع، والعحي  أنَّه ابم ناب  بم  ومع 

ه "حدننا أيوب رم أبدع خليد  الىدبعع" فدذمر المحقدق فدع 332وضا  فع متم  -
ا تعحيأ "حمداد" فيمدا الحاشية أنَّه لم ُيعب ألبع خلي  جذا ذمرًا، "وخلي " جن

 يبدو لع 

والعدوابه "ولدد سدنة  "ولدد سدنة سدب  رشدر وأربد  مئدة" 337وضا  فع متم   -
 سب  رشر  وأربعمئة" 

ه" وفددددع الحاشددددية "يعددددرأ بددددابم "ويعددددرأ بددددابم محمويدددد 339وضددددا  فددددع مددددتم  -
 ويبدو أمَّ النانية جع العواب وأنَّ ا "م  ويه"  (1)"محمويه

" والعدواب لله رليه وسلمه "ولم تشرك بيملع اضوله ع 323وورد فع متم   -
 "ولم تشرك بع" 

                                                 

 (  مذا ورد  فع أع  البح  3)
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بم أبدع ذر ال درويه "تدوفع أبدع  عضو  أبع ممتوم ريس 322وورد فع حاشية  -
سدنة ونلنديم وأربد  مئدة" وفدع العبدار  سدقم، فالعدحي  أم تمدوم العبدار  "تددَوّفع 

تلدك أبع سنة خمس ونلنيم وأربعمئة" ألّم أبا ذمر ضد تدوفع فدع ممدة الممرمدة 
 السنة 

ضددو  أبددع ممتددومه "أنبددا أبددع أبددو ذمددر الددروي" والعددحي   326ورد فددع مددتم   -
 أمَّ والدي جو أبو ذّر وليس أبا ذمر 

ه "ومدا مدام معده مدم مرمياتده" سدواي والعدحي  111وضا  المحقق فع الحاشدية  -
 "مم مروياته" 

ضولهه "ننا أبو األحو  رم أبدع إسدحق ردم الحدار "  327وورد فع متم   -
للحدار   165ألبع األحو ، وفع الحاشدية  119جم المحقق فع الحاشية فتر 

جدددع ألبدددع إسدددحق، ويلي دددا فدددع المدددتم  165وااشدددار  التدددع فدددع المدددتم ورضم دددا 
 وضد وىع  فوق الحار   163ااشار  التع رضم ا 

للحددددي  رددم أبدددع إسدددحاق،  165وأنددا أري أم يوجدددد فددع ال دددامم حاشدددية رضددم  -
 للحار   تموم 163وبعدجا حاشية رضم 

جددذا الحدددي ه "َمددْم لقددم أخدداي لقمددة حلددواء عددرأ اللدده رندده  311ورد فددع مددتم   -
مرار  الموضأ يوم القيامة" وجو بروايدة السدلفع ردم أبدع نعدر محمدد بدم جبدة اللده 

بم ناب  البندنيجع رم بندنيجع رخر جدو أبدو الحسدم رلدع بدم الميفدر بدم بددر ا
ار، رم األضفاعع، رم دينار، رم الشافعع، رم أبع الحسيم ماجر بم لبو  الب  

 موالي أنس بم مالك، رم النبع علع الله رليه وسلم 

بسند رخر وبلفدي "مدم لقدم  1/11وضد ورد الحدي  فع حلية األولياء ألبع ُنعيم 
 إل "        أخاي لقمة حلو
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  وضددد ذمددر ابددم أبددع حدداتم فددع الجددر  فدد مَّ دينددارًا الددذي يرويدده تددابعع  ورلددع جددذا 
أمَّ جناك رجدًل ُيددرع ديندارًا الحّجدام ضدد حجدم أندس بدم مالدك  1/113 والتعدي 

رىدددع اللددده رنددده، َفَلعلّددده جدددذا  ويبعدددد أم يمدددوم المقعدددود جندددا جدددو أبدددا ممددديس 
جدد وأبدا ممديس مدم وفيدا  سددنة 91الحبشدع األسدود، ألم أنسدًا مدم وفيدا  سدنة 

الرابعة  سنة ف ذا ضدرنا أنه روي رم أنس وجو فع 316جد أي بعد أنس بد 229
رشددر  مددم رمددري وأم ذلددك ضددد تددّم فددع السددنة األخيددر  مددم حيددا  أنددس، فدد م رمددري 

 سنة وجذا أمر مستبعد  315سيموم رند ذلك 

واألضفاعّع بناء رلع ما تقدم مم تابعع التابعيم ويبعد أم يمدوم جدو العدوفع 
 الذي سم  السلفع أبا محمد الخميبع ضاىع ضرضيسا يذمري 

هه "رلع مدا ذمدري لدع نقدا  خراسدام عدحبوي" وأتوضد  ضول 317ورد فع متم   -
 عحبوي"  مأم العواب جو "رلع ما ذمري لع نقا  خراسام الذي

ضولددده مدددم حددددي  "والعددددضة بعشدددر أمنال دددا" والعدددواب  319ورد فدددع مدددتم   -
 ورلع ذلك ضو  الشارره (1)"بعشر  أمنال ا"

 ندا والمحسنوم ل م رلع إحسان م      يوم اانابة رشر  األم    

 أبيا  َنّع اه 319وورد فع متم   -

 ندددددداء   فمقددددددام جسددددددمع رددددددم م نددددددامم
 فلمدددم ودادي فدددع سدددري وفدددع رلندددع
 فلمدددا وضفددد  رلدددع مىدددموم متبدددتمم
 فدددددد نع أجددددددر  لمددددددم رنددددددع روايددددددتمم

 لمددددددددددم ضلبددددددددددع رددددددددددم ذمددددددددددرامم دانددددددددددع
رلندددددددددددددع  واللددددددددددددده يعلدددددددددددددم إسدددددددددددددراري وا 
 أنبددددددددد  في دددددددددا جدددددددددوابع حيدددددددددر مندددددددددام

 أشددددددياخع وأضرانددددددعممددددددا سددددددمع  مددددددم 

                                                 

ضالده  (  ملحيةه ورد فع تقرير أحد المقوميمه "أضو ه لمدم اايدة المريمدة ورد  رلدع حيدر مدا3)
المعلّددق وجددع ضولدده تعددالعه "مددم جدداء بالحسدددنة فلدده رشددر أمنال ددا" فعجبددًا لدده ميددأ استشددد د 

 بالبي  وترك ااية 
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 أرجدددددددددو بدددددددددذالك أم اللددددددددده يدددددددددذمرنع
 

يدددددددددددددددامم ب فدددددددددددددددرام  يددددددددددددددوم النشدددددددددددددددور وا 
 

"ف نع" تخّ  بو م م  مم األبيدا  و ياد  الفاء فع م  مم "فمقام" و"فلمم" و"فلما" و 
 األربعة 

وملمددة "أجددر " فددع البيدد  الرابدد  جددع "أَجددْ ُ " بددل ريددب  وضددد ارتدددنا أم تمتددب 
 ربار  "بذالك "بحذأ األلأ مم الخم، وجع لم تحذأ مم المتم 

ضولهه "وأما أبو نعر فلدم أري، بد  أجدا نع سدنة ندل   311وورد فع المتم   -
 وتسعيم وأرب  مئة 

ونْب  فمم األسماء المفرد  ال أررأ له َسِمّيا"  وأري أمَّ فع العبدار  سدقمًا وأّم 
    "  العوابه "وأمَّا نْب  فمم األسماء

لمددددينع" "سددم  َرلَدددّع ومعددع أبدددع عددادق ا 317وضددا  المحقدددق فددع حاشدددية   -
 والعواب "سم  رلع ومعع أبو عادق المدينع" 

ضولدده فددع رخددر رنعددره "وأنددا أشددك اام جدد  سددمع   319وورد فددع مددتم   -
رليدده رنددد دخددولع جمددذام وحلددولع ب ددا أم ال" وضولدده فددع بدايددة العنعددر التددالعه 

 "وضد مام حيًا" وأنا أري أم ُتْلَحَق العبار  األخير  بالعنعر الذي ضبل ا 

     مراويدددة رلمددداء  ه يشدددير إليددده الدددذجبع313حقدددق فدددع حاشدددية  وضدددا  الم -
أم ُتحْمَ  رلع ال ياد  وذلدك  جمذام وما أري ل ذي الماأ وج ًا فع العربية، إالّ 

 تملأ 

ري أم أضولهه "وأبو ماجر فمم مشداجير أجد  الحددي " و  316ورد فع متم   -
جير أجددد  فدددع العبدددار  سدددقمًا وأم العدددواب جمدددذاه "وأمدددا أبدددو مددداجر فمدددم مشدددا

 الحدي " 
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    مسددددند  ه "أبددددو بمددددر محمددددد بددددم أحمددددد311وضددددا  المحقددددق فددددع حاشددددية   -
 أعب انع فع رعري" والعحي  "مسند أعب ام" 

فددددع البعدددري، والعددددحي  أنَّدددده ربدددداد بددددم منيدددر الن 365فددددع حاشدددية   وذمدددر -
 النقفع 

     ه "رض الله رن ما" والعحي ه رىع363وضا  فع متم   -

"رم رج  ردم رخدر، ردم داردع جدذا" والعدواب  ضولهه 362وورد فع متم   -
لعددواب ه " أبددو محمدد دارددع بدم م دددي" وا361"ردم داع  جددذا" وضدا  فددع مدتم 

 مم أج  الحدي   "داع  بم م دي" وجو إمامع  

دا الحفداي فل دم اوضا  بعد ذلدكه "والحفداي فل دم أحدراض" وأيدم العدو  ب جدو "وأمَّ
وال أنس ب وامض فدرر م  أحراض" وضا  بعد ذلكه "ليس ل م حو  فع بحرجم

 الذي يعولوم رليه وتجرجم" 

 الفرع  النجر جنا ىدويبدو لع أّم العواب "ونجرجم" بالنوم ال بالتاء  و 

ريب" أري أم العواب فيه "وأما ضولهه "وَمْيُنه ف ريب ح 316وورد فع متم   -
 ه ف ريب حريب" نْ ميَ 

او مدددم الملمدددة ضولدددهه "يحدددب اللددده ورسدددوله" و يددداد  الدددو  361وورد فدددع مدددتم   -
 األخير  خم  مبارع 

"حدد  وسددم  مددم الجبددري" والعددواب "رحدد   366وضددا  المحقددق فددع حاشددية   -
 وسم  مم الحيري" 

 وهذا ما يسره الله وفوق كل ذي علم عليم
 


