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 الممّخص

ػػػبلة صالل ػػػبلـ  اػػػي رلػػػصلآ ال ػػػرهـا ص اػػػي  لػػػآا صةػػػح آ صمػػػف  الحمػػػد, ا صالة 
 صااله.

ا صتد ههػػػيتا  ػػػدت لػػػد صادػػػي ا ػػػرا فػػػد مةػػػيدر التػػػراث  ا صتٌاهوػػػيتا فهػػػذه طػػػصاطر,
 – اػػي ت ي ػػد  فػػد الػػزمف  هدهػػي–ات, فههػػي رهػػرة مػػرة  ػػرايةة ملػػت هد الاُّغػػص   المحو ػػؽا  ػػر 

ف مػػي بػػرل  ػػآ الواػػـ مػػف مبلحظػػيت  صالػػتدرا يتا اص تٌاهوػػيت فػػد اصراؽ   ص دػػت ادص 
َـّ شٌثهيا صاف  ادشرهي مبتمًٌة؛ إتميمًي ملتواة   . صلم ي تبم ع لد    ددا مدهي راهت, اف ال

محوَّػػػػؽ مػػػػف بيدػػػػب  طػػػػر. الػػػػتدرا ًي    اللا يئػػػػدة مػػػػف بيدػػػػبا صطدمػػػػًة لاتػػػػراث الاغػػػػص 
  اآ المحو ؽ. تةصه ًيا صض طًي لهذه الدةصصا ل د ه هد مدهي الويرئ, ص 

ا  ػػػػ طا صالت ةػػػػحهؼ  ا صااللػػػػتدرا يت  ػػػػهف اططػػػػيي  الض  صتتػػػػصز ع هػػػػذه التد ههػػػػيت,
صالتحرهؼا ص ذا اططيي  راية الشٌرا ص زصها صاططػيي الط ي ػة صرهرهػيا صالا ػآة الػ ؿ, 

 دي لطدمة هذه الاُّغة  يلمهف صمتٌا مهف.اف هصف وة 

 

 

 
                                                 

 .األلتيذ المشيرؾ/  لـ الاغة الٌر ه ة ص دا هي/ بيمٌة الحلهف  ف طبلؿ )*( 1
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(With the incontestable linguistic heritage) 

Comments and linguistic rectifications 

                        

ABSTRACT 

Praise be to God, and blessings and peace upon the 
messenger, and his family and companions.  

These are reflections, comments and alerts that came to my 
mind while I was reading the sources of incontestable linguistic 
heritage, which I used to read and benefit – in distant periods of 
time- where I used to write notes, rectifications, or comments on 
separate sheets of paper. As I collected sufficient rectifications, 
and comments, I decided to publish them so that others would 
benefit from them and that would also serve the incontestable 
linguistic heritage in terms of rectifications and correction for these 
contexts that would be beneficial for those who are concerned. 

These alerts and rectifications are distributed between the 
mistakes of adjustment, change and distortion as well as the 
mistakes of reading poetry and attributing it, in addition to 
mistakes in printing and others. I hope that God would help us to 
serve our language either as scholars or learners.  
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" ال ػػف د,رةلػػتصهآتصػػح ا اليصػػ امػػف ذلػػؾ مػػي بػػيي فػػد دشػػرة "
 ُنبِحػػ ْ : فػػ ف (1)

 . (2)ُنِتج ْ م,هرًا  رهمًي..ا صالةصاب 
لا طاهةصلػػد   االقتضػػ  صمػػف ذلػػؾ مػػي بػػيي فػػد دشػػرة 

: ))صهػػذ ر الش ػػ ةةا صمػػي (3)
ا اص  ـة اةػػ ػػَفَمػػ   فههػػي مػػف  ة : "الشة ؽُّ فػػد ا اص توا ػػص(( صالةػػصاب: اص فةاةػػح   يلحػػييا صال ةاةػػح,

اةـ" ٌ,اهي فهص  ة  .(4)الش  ة اللُّ اي ف ذا  يف فد ال
: "صهوػص   هػذا البػصاب صهػدؿ   اػي (5)صفد مصضع  طر مف اال تضيب بيي فهآ

إذا ص ٌْت  ٌدهي الػؼا لػـ هٌاُّصهػي فػد دحػص إلم مه  ةحت آا اد ؾ تبد الصاص التد هاـز 
صاف صال رصاف؛ لئبل  هازـة حذؼ احػد األل ػهفا فها ٌةػبلف   ةٌػيؿا صلػـ هػ ت فػد الدةزة تػ س فة

ال ػػبلـ إ ػػبلؿ الٌػػهف صتةػػحهح الػػبلـا إذ  يدػػي بمهٌػػًي حرفػػد  ا ػػةا إال فػػد مصاضػػع 
 هلهرة شذ ت  م ي  اهآ البمهصر دحص:  هةا صريهةةا صطيهةا صريهة". 

 د  حثت, فػد المظػيف  المطتا ػة فاػـ إقراره , و ا اصبق ؤه  ات, لٌا هي: إ لم مه :إ
ـ, الربؿ  يمراتآ: إ رالآ  هيابد "إلميمةهي "  هذا المٌديا صمي  اهآ المٌيبـ: إلمي

(6). 
                                                 

ا تحوهػػؽ محمػػد تصػػح ا اليصػػ اهػػػػ(ا 337بٌ ػػر )ت( ا ػػف درلػػتصهآا ا ػػص محمػػد   ػػدا  ػػف 1)
ا 1998ا الوػػيهرةا 1 ػػدص  المطتػػصفا صزارة األص ػػيؼا المباػػس األ اػػي لاشػػ صف اإللػػبلمهةا ط

 . 79ص
 :1955ا  هػرصتا 1ا دار ةيدرا طلس ف العر هػ(ا 711ا ف مدظصرا محمد  ف م ـر )ت( 2)

 رب ا    ا دتج. 
ا ا ػػص محمػػد   ػػدا  ػػف 3) االقتضػػ   فػػح أػػر      هػػػػ(ا 521محمػػد  ػػف الل ػػهد )ت( ال طاهصلػػد 

تحوهػؽ مةػػط ي اللػػو ي صد. حيمػػد   دالمبهػدا مط ٌػػة دار ال تػػب المةػػره ةا الوػػيهرةا  الكتّػػ  ,
 .1/151ا 1996

 ( الاليفا فةاةح. 4)
ا اال تضيب 5)  . 1/163( ال طاهةصلد 
ا  ـ   ػػػآ ا  دػػػزؿ  ػػػآ".الالػػػيفا لمػػػـا صفػػػد الةػػػحيحا لمػػػـ: "اإللمػػػيـ: الدػػػزصؿا ص ػػػد الةػػػ (6) البػػػصهر  

ػيدا  لٌاػـ ا تحوهػؽ احمػد   ػدالغ صر  ط ػيرا دار اتػ   المةػو وصػح   العرب ػوإلمي هؿ  ػف حم 
 .1987ا  هرصتا 4لامبلههفا ط
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ل ٌهػػرا صطزمتػػآ صا رهتػػآ.....  ػػ لؼ"ا حتأػػُ  ا: "(1)صبػػيي فػػد اال تضػػيب اهضػػيً 
 .(2)ال ٌهرخأأُ  صالةصاب: 

ا  اػػي مٌدػػي الد لػػبا (3)صفهػػآ اهضػػيً  ػػف هػػذا مػػييا مػػيل حا : "صال ه,لػػتد ر اف هوػػيؿ م 
ا صا وػػػؿ الم ػػيف فهػػػص  ي ػػؿ". ادرس: تحرهػػػؼا  ارسالم ػػػيف فهػػص  رس  مػػي  ػػيلصا.. ا

"اصرس الم ػػػيف, صاصرس   (4)صالةػػػصاب: "اصرس الم ػػػيف فهػػػص صارس.. بػػػيي فػػػد الالػػػيف
 ."  الر مث, ا : اة ر  صةرة ,آ  ٌد اإلدراؾ فةير  اهآ مثؿ المبلي الة  ر فهص صار سا

يج ا ص (5) يؿ الزب  ْربا مف الشبر".: "صةر س الر مثا صاصرس إذا اة ر   الر مث ضة

 ػيلصا:  ِّبػ   محروبػ   : "فػ ذا راصا متػ (6)صممي بيي فد البزي األصؿ مػف اال تضػيب
رفة األدب...".    ادر ْتآ, ح,

رفػػة,  ا صادر ةتْػػآ, ح, : محػػدصدا صحػػصر ؼ فػػبلفا محرص ػػًي: الةػػصاب: محرصفػػًي. ربػػؿا م,حػػيرةؼا
 .(7)األدب

 صفهآ  ذلؾ: ص ذلؾ  يؿ الشي ر:

                                                 

 . 2/116اال تضيب  (1)
ا  (2) ا النوا رالاليفا طشش. بيي فد دصادر ا د م لحؿ: "ا رهت, الدي ةا صطشْشت,هي"ا ا ص م لحؿ األ را د 

 .2/495ا 1965ا 1تحوهؽ  ز ة حلفا مبمع دمشؽا ط
 . 2/225اال تضيب  (3)
 الاليفا صةرةس.  (4)
يجا فٌاػت صافٌاػتا ضػمف ال ةػهح لثٌاػبا ص (5) : "صاصرس الم ػيف فهػص صارس 88الز ب  ا ص ػيؿ البػصهر   ا  363ا ا ف الل   هتا إةبلح المدطؽا ص"صهص مف الدصادر وا  الّصح  البصهر   ا ا ف ا صرسا صالة  د  ػػد   دالػػداهـا كتػػ    بن ػػو اءسػػم ع واءفعػػ ؿ والمصػػ  رهػػػ(ا 515الوط ػػيع )ت  ا تحوهػػؽ د.احمػػد محم  ا 496ص     الك تػػ ,ا صا ػػف  ته ػػةا 344ا ص1999ا الوػػيهرةا 1مط ٌػػة دار ال تػػب المةػػرهةا ط

ا تحوهػػؽ مةػػط ي الد   8/415صالالػػيف  ػػرةبا أل ػػد حه ػػيف األددللػػد  ػػيسا ه ػػع. صادظػػر: ارتشػػيؼ الضَّ م  1/151. 
 . 1/41اال تضيب  (6)
ا تحوهػػػؽ  يلػػػؿ  هػػػصف اللػػػصدا دار ال تػػػب  سػػػ س الب  ػػػوالزمطشػػػر ا بػػػير ا محمػػػصد  ػػػف  مػػػرا  (7)

ا تحوهػػؽ مهػػد  معجػػـ العػػ فال راههػػد ا الطاهػػؿ  ػػف احمػػدا حػػرؼا ص ا 1998ا  هػػرصتا 1الٌامهػػةا ط
: االلػػـ مػػف  صلػػؾا  ا1981ا دار الرشػػهدا  غػػدادا 1المطزصمػػد صار ػػراههـ اللػػيمرائدا ط ػػْرؼ, يرةؼا ا  مدوصص الحظ  ال هدمص لآ ميؿ". الةحيحا حرؼ.حػػدد ص"الح,  ربؿا مح,
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ػػػػػػرُّ  ػػػػػػآمػػػػػػي ازدد ْرفػػػػػػًي ا,لة  ت, مػػػػػػف اد ػػػػػػد حة
    

 تحتػػػػػػػػػػػػآ شػػػػػػػػػػػػصـ, ُحْرقػػػػػػػػػػػػ   إال تزه ػػػػػػػػػػػػدت, 
 

  ةػػػػػػػػدٌتآِحػػػػػػػػْ ف    ػػػػػػػػذلؾ مػػػػػػػػف هػػػػػػػػد  د 
      

ػػػػػػػػػػػآ مدهػػػػػػػػػػػي فهػػػػػػػػػػػص محػػػػػػػػػػػرصـ,   اد ػػػػػػػػػػي تصب 
 
 

رفًيا ُحرق    ذ ًي.  ِح ف  :: الةصاب: ح,  ةصا هي: ح 
ال  فهػػػد ال  كػػػوف هم هػػػ   عػػػ ـ: " مػػػي ال هوػػػيؿ ميئػػػدة حتػػػي (1)صفهػػػآ  ػػػذلؾ ا صار

 طصاف".
ؿ  الصبآ: حتي ه صف  اههي طٌيـا  ػيؿ الثٌػيل د  لٌ

: "صال هوػيؿ ميئػدة: إال إذا (2)
ال  فهد   ". يف  اههي طٌيـاا صار

اةػػػـ..".  والَيَمػػػُ :: "(3)كتػػػ   الجػػػران ـ البػػػف قت بػػػو ٌة الشػػػؽ, فػػػد صلػػػطهي دصف ال
ا  يلحيي المٌبمةا  مي مرَّ  د ًي.   الةصاب: ال ةاةح,

ػػػػ ةرا هضػػػ  را صافةػػػػرة هػػػػ ف ر". ْيُر واَءْفػػػػرُ والّضػػػػ" (4)صبػػػيي فهػػػػآ اهضػػػيً  ا ضة ٌةػػػػْدص, : ال
 تةحهؼا صالةصاب: 

, : (5) ػيلزا  فػد ال امتػهفا بػيي فػد الالػيف الّضػْيُُ واءفػُُ ػْ ز, صاألْفػػز, : "ا ػص زهػد: الض 
." ٌةْدصا هويؿ: ضة ةز هض زا صافةزة ه ف ز,  ال

                                                 

 . 1/51اال تضيب  (1)
ا فقػػػل المةػػػو وسػػػّر العرب ػػػوهػػػػ(ا 429الثٌػػػيل دا ا ػػػص مدةػػػصر   ػػػدالماؾ  ػػػف إلػػػمي هؿ )ت  (2)

 .51ا د.تا ص3تحوهؽ: مةط ي اللوي صزمهاهآا دار ال  را ط
ا 1997ا دمشػػؽا 1ا تحوهػػؽ محمػػد بيلػػـ الحمهػػد ا صزارة الثويفػػةا طالجػػران ـا ا ػػف  ته ػػةا الػػدهدصر    (3)

 .  193ص
 . 248البراثهـا ص (4)
 الاليفا ض ز.  (5)
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مدةػػصر " ػػرات,  اػػي شػػهطدي ا ػػد  (:1)فػػح تصػػح ا التصػػح ؼ لمصػػي  ّ صبػػيي 
 ػػيؿ: لػػـ تبتمػػع الػػراي,ا صال ػػبلـ, فػػد شػػدي مػػف لغػػة الٌػػرب إال فػػد احػػرؼ هلػػهرةا هػػذا 

" ص  .(2)"وُ َرؿ  " صهص ب ؿ مٌرصؼ". الةصاب: "" وؿاحد,همي "صةرةؿا
ا ألف    (3)صبػػػيي فهػػػآ اهضػػػيً  ػػػة توػػػصؿ: ر,ب  مػػػيؿ   ثهػػػر اد وتػػػآ صهػػػص تدػػػي ,ضا "الٌيم 

 ..  . (4)قم ؿلمت صالةصاب: ألف  ر,ب   لمتعم ؿ".ر,بَّ
 التكممو ءبح همح الي رسّح بتحق ؽ ك ظـ بحر المرج ف:

صهػػذه  جػػ ع  هػػ ن النأػػرن مأػػحونو  ب ءخ ػػ ع, والّتصػػح ي  , والتحر يػػ  ,
 دميذج, مدهي: 

اةػـ:  ٌة إلػي األذل".. الةػصاب:  ن  ُمَقػْو الُيك هػِو صمم ي بيي فهآ "ص يلصا فد رهػر ال
 .(5)الُيك هو  َمْقَو ن  

 الَجَبُؿ. .. الةصاب:(6)الَحَبُؿ"ت, الذ  هردُّه "صالة دل: الةص 
                                                 

ا تحوهػػؽ اللػػهد احمػػد تصػػح ا التصػػح ؼ وتحر ػػر التحر ػػؼهػػػػ(ا 764الةػ د ا طاهػػؿ  ػػف اه ػػؾا )ت (1)
 . 452ا ص1987ا الويهرةا 1دا طالشر يص ا مرابٌة رمضيف   دالتص ابا م ت ة الطيدب

ا دار القػػ موس المحػػ  ال هػرصز ا ػػيد ا محمػػد  ػػف هٌوػصبا ا,رؿ: ب ػؿ مٌػػرصؼا بمهػػرة الاغػػةا ا,رةؿا ص  (2)
ا محمػػػد مرتضػػػي  ارةؿا صهػػػص ب ػػػؿ  ػػػ رض رط ػػػيف.ا 1995 هػػػرصتا ا 1طال تػػػب الٌامهػػػةا  صالزَّ هػػػد  

المحووػهفا مط ٌػة ح صمػة ال صهػتا  ا حو وآ مبمص ة مفت   العروس مف جواهر الق موسالحلهددا 
 اةرةؿ. ا 2111ػػ  1965

 . 278تةحهح التةحهؼا ص (3)
هػػـ  (4) ؿة  بلم  بػػيي فػػد در ة الغػػص اص: "صه,شػػي ؿ, هػػذا التدػػي ضة  ػػصل,هـ: ر,ب  مػػيؿ   ثهػػر  اد وتػػآا فهدو,ضػػصف اص 

ؿ ال ثهػر" الحرهػػر ا ف هػؼ ه,ط ةػػر  هػي  ػف المػػي لمتقم ػػؿ ػخطر ها صهبمٌػصف  ػػهف المٌدػي صضػد ه؛ ألف  رب  
ا تحوهػػؽ  رفػػيت مطرحػػدا م للػػة  ّرن الةػػّواص فػػح  وهػػ ـ الخػػواّص هػػػػ(ا 516الويلػػـ  ػػف  اػػد )ت
ا ا ػػػػص ا ص 37ا ا ػػػػف فػػػػيرسا الةػػػػيح د ا ص74ا ص1998ا  هػػػػرصتا 1ال تػػػػب الثويفهػػػػةا ط األزهػػػػر  

راث ا تحوهؽ محمد  صض مر با دار إحهػيي التػته    المةوهػ(ا  371مدةصر محمد  ف احمد )ت 
ا ط . ا 2111ا  هرصتا 1الٌر د   رب 

ا تحوهؽ  يظـ  حر المربيفا ص5)  .292( الت ماة أل د  اد ال يرلد 
 .592صد لآا ( 6)
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: "ت دهػػث حوهوػػد صت دهػػث رهػػر حوهوػػدا فػػيلحوهود  مػػي  ػػيف   زائػػآ (1)صفهػػآ  ػػذلؾ
ػػػػػؿ  مة ػػػػػْد  َوَرْ ػػػػػؿَ ذ ػػػػػرا دحػػػػػص: امػػػػػراةا صربػػػػػؿ صدي ػػػػػةا صبمػػػػػؿا ص هػػػػػر صاتػػػػػيف صحة ا صبة

 .(2)َوِرْخؿالةصاب: َوَرَ ؿ: ص ديؽ...". 
نو  : "فبل (3)صفهآ  ذلؾ ْد ةهي" صالةصاب: فبل صدة  ُمُْ ُنو   ْت صة   رفع "مزدة". (4)ُم

ه ػػػةا ص ػػػيلصا: فةػػػرسا ص(5)صفهػػػآ ا صا,رص  ػػػؿا لؤلدثػػػي". الةػػػصاب:  َحَجػػػر  : "ص ػػػيلصا: صة  
 .(6)  لر الحيي صتل هف البهـ اوِحْجر

هػػْز ص(7)صفهػػآ اهضػػيً  م   هػػيي تةػػغهرا ألدهػػي لحوػػت  ُلةَّبػػَُ : "صلهلػػت الهػػيي, فػػد ب,
 صل,غ هزل..  يلهيي.را ًٌة..". الةصاب: 

هي: إذا (8)صفهآ ا : ُ م ػرواف طةػ صا"ا الةػصاب َ م روا: "ا ص زهد: ريرهـ ا  حة
  يل ديي لامبهصؿ.

: مي ا طػ  ذمػي ها ا  مػي ا طػ  طػرصجة  (9)صفهآ "الذ ميي:  وه ة الد  ةسا هويؿ لاض با
   م َعن.د لآ ". الصبآ: مي ا ط  

.  الَحَبُؿ",ه "صالة دل: الةصت الذ  هردُّ  (11)صفهآ  تةحهؼ ةصا آ: البة ةؿ,

                                                 

ا تحوهؽ  يظـ  حر المربيف (1)  . 317ا صالت ماة أل د  اد ال يرلد 
ػػ فا الٌػػهفا رطػػؿا صهػػص األدثػػي  (2) مػػف لػػطيؿ الرَّطػػؿ, لغػػة فػػد الر ْطػػؿ: صهػػص األدثػػي مػػف اصالد الض 

 الض  فا المحهط لاةيحب  ف    يدا رطؿ. 
 . 319الت ماةا ص (3)
ا الةػػػحيحا صدؽا صالمح ػػػـا طضػػػبا صالشػػػيهد لٌػػػيمر  ػػػف بػػػصهف 1/241لػػػه صهآا ال تػػػيب  (4)

 . 1/481: ديفهةا تٌمؿ  مؿ لهسا صمزدة المهي مرفصعا شرح ا ف  وهؿ والالطيئدا 
 . 381الت ماةا ص (5)
ا  (6) ْبػػرا لؤلدثػػيا صلػػـ هوصلػػصا فرلػػة"ا ا ػػف لػػهدها "ص ػػيلصا: فةػػرةسا ا تحوهػػؽ   دالحمهػػد المخصػػصصح 

 .4/149ا 2115ا  هرصتا 1هدداص ا دار ال تب الٌامهةا ط
 . 496الت ماةا ص (7)
 . 314ا صد لآ (8)
 . 298ا صد لآ (9)
 . 292ا صد لآ (11)
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  ػتح الػراي  الرَّْ ػ  ف ذا ه س فهص حشهش"ا صالةصاب: الرَُّ ُ ,"الطبل:  (1)صفهآ
 صتل هف الطيي  مي فد الدهيهة ال ف األثهرا طبل.

"صمػػف األلػػميي مػػي ال ه,ٌاةػػـ  ةةػػر,ه صال مػػدُّه مػػف بهػػة الوهػػيس  يلل ػػميي  (2)صفهػػآ
 ا  تل هف الد اؿ.الَقْ رُ ا الصبآ: َقَ ُر"الصالمدي الذ  ه,راد  آ 

 اكتس .مدآ مٌدي البزاي"ا الةصاب: اكتَسى " مي ( 3)صفهآ

 .من   ومج ئ    د هد ةبلف"ا الةصاب: ألف   من   مج ئ   "ألف  ( 4)صفهآ

ا صرهػػر هـ مػػف  (5)صفهػػآ "فػػ ف  اللػػي دةهف هاتوهػػيف فػػد ال امػػة  اػػي  ػػصؿ  دػػد تمػػهـ 
".صلػـ ه ػر  صلػـ  صذلؾ فد البػـز دحػص  ػصلهـ: لػـ هةػر,د ا الٌرب إال اهؿة الحبيزا ْْ  َ َعػ

َّْ الةصاب: صلـ   ا  يلتشدهد. َع

صالمٌدػػي  الُمّكػػُ,,: "صهػػدؿُّ  اػػي ذلػؾ اد هػػـ  ػػد لػػم صا مرفػػ  اللُّػ ف (6)صفػد الت ماػػة
باَ اف  المصضع هدفع ا  الّر َا.. هدفع  الُمك,َ  ف المور  ة  إلهآ". الةصاب:  لرِّ

 فٌبلية الم,رهطيي". الةصاب: م  َّر,ه.مكبَِّرن صممي هبصز اف ه صف : "(7)صفهآ

صبمٌػػآ الظ را ػػد   مػػي تػػرل..". الةػػصاب:  الّظر ػػ ف: " ػػيؿ ا ػػص زهػػد: هػػص (8)صفهػػآ
 ا صهص حهصافا م,دتف, الرائحة.الّظِرب فُ 

                                                 

 . 298ص الت ماةا (1)
 . 288د لآا ص (2)
 . 276د لآا ص (3)
 . 217ا صد لآ (4)
 . 186ا ص د لآ (5)
 . 335د لآا ص (6)
 . 337د لآا ص (7)
 . 332ا صد لآ (8)
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:  (1)صفهػػآ ػػغير"ا الةػػصاب: الَخيّػػ ف" ػػيؿ األةػػمٌد  : إدػػيث الدٌَّػػيـا صهوػػيؿ: الة 
 (.2)ا  مي فد الاليفالَحّي ف

: الُبهَمػى, ا الةػصابالُبهمح, وُحُو  وُحمػح""فياللـ رهر المةدر:  (3)صفهآ
 .  يأللؼ الموةصرة.وُحَُو , وُحّمى

 . تمحؽ  اهي الؼ"ا الةصاب: تحمُؽ "صالؼ  (4)صفهآ
ُنو  : "فبل (5)صفهآ  صد ْت صْد هي    صال ارض ا وؿ إ ويلةهي"ُم

ا  مػػي فػػد ال تػػيب الةػػصاب: م,زدػػةا  ػػيلرفعا صا ػػصهف الطػػيئد  لشػػيهد لٌػػيمر  ػػف ب,
 . ص د مر  هذا الشيهد,  د ًي.2/67ا صمبيز الور ف ال رهـ 1/241لله صهآ 

 الق  .دطصؿ صلط الظهر"ا الصبآ:  الي أ:"ص (6)صفهآ
ٌةراي:  (7)صفهآ  .  يل يي.اليض عالةصاب:  القض ُع","صال

َّْ صلـ  ...."ا الةصاب:َ َعْ"لـ هردَّ صلـ ه رَّ صلـ   . ع
مةؿ  (8)صفهآ  الةصاب: ر ْطؿ   لر الراي صل صف الطيي. وَرَخؿ","صذلؾ دحص حة

                                                 

 . 323ا صالت ماة (1)
ػػح ؼ فهػػآ  ػػيؿ: الط  يدػػة: الدٌيمػػة, اللػػرهٌةا صالمٌػػرصؼ  (2) الالػػيفا ح ػػفا ص ػػد ه اللػػهصطد  ممػػي ة,

ا بػػبلؿ الػػدهف )ت الحة  ػػيف: ةػػؼ  الدٌػػيـ  يلحػػيي رهػػر المٌبمػػةا  ُهػػر هػػػ(ا  911اللػػهصطد  الم
ا تحوهػػػؽ محمػػػد احمػػػد بػػػيد المػػػصلي صزمبلئػػػآا دار ال  ػػػرا د.تا فػػػح همػػػوـ المةػػػو و نواههػػػ 

1/319 . 
 . 322( الت ماةا ص3)
 . 317( د لآا ص4)
 . 319( د لآا ص5)
 . 315ا صد لآ  (6)
 . 316( د لآا ص7)
 . 397( د لآا ص8)
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ْبػػر   لػػر.... صلػػ صف  َحَجػػر"ص ػػيلصا: فةػػرةس ص (1)صفهػػآ لؤلدثػػي"ا صالةػػصاب: ح 
 الحيي. ص د مر ت  دي  د ًي.

ه ػػيي"ا الةػػصاب: , ُقو نػػ ع"صتوػػصؿ فػػد تحوهػػر    ػػيية ص ػػرصاي (2)صفهػػآ اهضػػيً   ص ,رة
 . ب عُقوَ 

"ا الةػصاب:  ُحْجر"صالم, يي صهص  (3)صفهآ اهضيً  ا صهػذا هػدؿُّ  ُجحرالضب  الضػب 
وؽا ص دـ مرابٌة تبيرب الط ي ة.    اي تلرَّع المح 

ُع النػػ نح مػػف اُ ضػػ   العُضػػ ّ  ءبػػح همػػح الي رسػػّح,  - التكممػػو وهػػح الجػػ
 :فرهو  تحق ؽ  . حسف أ  لح

ػػحيي صهػػص لئل ػػؿ  مدزلػػة  (4)صفهػػآ لئلدلػػيف..."ا الةػػصاب: الغةػػدايا لةػػ اع ا"صالضَّ
ػحيي..."ا صبػيي فػػد  (5) ػداؿ مهماػةا بػػيي فػد ررهػب الحػػدهث "صالػـ ذلػؾ الغػػداي الض 

 "صالض حيي: رةْ د, اإل ؿ فد متصف الدهير". (6)المطةص
ص ػػد ةػػدر هػػذا ال تػػيب فػػد   كػػر اليػػرؽ بػػ ف اءحػػرؼ الخمسػػو لمب مَ وسػػحّ 

دا صالثيدهػػة  تحوهػػؽ د. اػػد زصهػػفا صلػػ ذ ر دشػػرتهف: األصلػػي  تحوهػػؽ د.حمػػزة الدشػػرت
 ٌض التد ههيت  اي دشرة د.حمزة الدشرتد. ثـ ل ذ ر الحوًي  ٌض التد ههيت  اي 

 دشرة د. اد زصهف.
                                                 

 . 381ا صالت ماة( 1)
  .513د لآا ص (2)
 . 538ا صد لآ (3)
ا ا ػػػػص  اػػػػد )ت ا (4) ا تحوهػػػػؽ حلػػػػف شػػػػيذلد فرهػػػػصدا  مػػػػيدة شػػػػ صف التكممػػػػوهػػػػػ(ا 377ل يرلػػػد 

 . 81ا ص1981ا الرهيضا 1الم ت يتا ط
ـ )ت  (5) ا ا ص   هػد الويلػـ  ػف لػبل  ا تحوهػؽ محمػد   ػدالمٌهف  ر ػ  الحػ   ا هػػ(224الهرص  

 . 4/293ا 1964ا حهدر   يد الد فا 1طيفا مط ٌة دائرة المٌيرؼ الٌثميدهةا ط
 ا ف لهدها المطةصا صادظر: الاليف.  (6)
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ػػػي بػػػيي فهػػػآ: "صةػػػصؼا  صهػػػص مػػػي تٌا ػػػؽ  الػػػَوَ  :ألد ػػػآ م,شػػػتؽ  مػػػف  ُمػػػَوّ    صمم 
ٌةر صال صؿ"ا الةػصاب: صةػصؼا  ذةح ُمػَوّ      ةصاؼ الغةدةـ مف ال ة ألدػآ مشػتؽ  مػف الػصة

ٌةػػػر صال ػػصؿ.."ا صهػػػذه (1)بػػيي فػػػد الالػػيف : مػػي تٌا ػػػؽ   ةػػصاؼ  الغػػػدـ مػػف ال ة ذةح, : "الػػػصة
ال امػة متداصلػػة فػػد الاهبػة األرددهػػةا ص طيةػػة فػػد ال ػصاد ا صاألرهػػيؼ  ػػيلا ظ د لػػآ. 

 . ٌةر ص صؿ   هوصلصف صذةحا  يلحيي المهماةا صتٌدد: مي تٌا ؽ  ةصؼ الغدـ مف  ة
: (3)بػػيي فػػد الالػػيف الَبػػَ  ,الطػػرصؼ.."ا الةػػصاب:  والَبػػَ ُ::" (2)صفهػػآ : "ال ةػػذةج,

ا ... ال ر اي: ال ذةج, مف اصالد الض ف  مدزلة الٌتصد مف اصالد المٌز". ْمؿ,  الحة
 : (4)أر  اليص ا البف هأ ـ المخمحّ 

ا,ظت"ا الةصاب:َوَترَّ   ُ ن َتَ رُّ وَت رُّ صفهآ: "  .(5) يلهيي ا  يلتيي الَتَترُّ  : رة
ر ْدت,آ: : "(6)صبيي فد شرح ال ةهح اهضيً   غهر مضغ".  اغتػآ تةػحهؼ بمْةُتل زة

ت,آا  يلٌهف المهماة. ٌْ  ةصا آ:  ا
ػػػػ  بة ال اػػػػد:  ث,ػػػػر  (7)صفهػػػػآ اهضػػػػيً  ػػػػ ي آا   لػػػػر َضػػػػب ُبل"صضة .."ا الةػػػػصاب: ض 

يد  .(8)الض 
                                                 

ذةح.  (1)  الاليفا صة
ػػػهدا  (2) ا ا ػػػف الل  ا تحوهػػػؽ حمػػػزة الدشػػػرتدا دار ِ كػػػر اليػػػرؽ بػػػ ف اءحػػػرؼ الخمسػػػوال طاهةصلػػػد 

 . 151المر هخ لادشرا د.تا ص
 الاليفا  ذج.  (3)
ا ا ف هشيـا  (4)  . 1989ا ا  غداد1ا تحوهؽ مهد    هد بيلـا طأر  اليص االاطمد 
ػػآا هتةػػرُّ صهت,ػػر  تػػر ًا صت,ػػرصرًا  (5) : امػػتؤل بلػػمآ,ا صتػػرص ل  ظم, ػػؿ, تػػر ت هػػد,ه تةتةػػرُّ صتةت,ػػرُّ ت,ػػرصرًاا تػػر  الرَّب,

 صت,رارةا تيج الٌرصسا ترر. 
 . 58شرح ال ةهحا ص (6)
 . 61ا صد لآ (7)
 ا ف الل   هت: ضة  ب ال ةاةد,ا  ثرت ض  ي آ,ا الاليفا ض ب.  (8)
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َنقػ ون لطهػيرا "صهويؿ لاشدي الرد ي المد د  دوي ه صلضػد ها صهػص ا (1)صفهآ اهضيً 
ُـّا صهػػػد الاغػػػػة ُني  ػػػػوالةػػػصاب:  وُنق  ػػػو", ا  يل ػػػيي. د, يهػػػػة الشػػػديا  لػػػحي ةا صت,ضػػػػ

ـ : ردهئػػػآ, ص وه تػػػآ,ا صطػػص   ػػػآ ا ػػػف األ را ػػػد   المشػػهصرةا صد, يصتػػػآ صدْ صتػػػآ صد, يتػػآ  يلضػػػ
 .(2)رد ي الط ٌيـ

دًاا صهػػص  ػػف ال هػػـ صالمٌرفػػةا فةػػير  اهػػ َبػػَر "صث,اػػج فػػ اد, الرَّبػػؿ:  (3)صفهػػآ  ػػذلؾ
: (4)بيي فد التهذهب َبُم ,مشتؽ  مف الثاج...". صالةصاب  : "ثٌاب  ف ا ػف األ را ػد 

 ث,ا ج  ا ,آ ا   ةا,دة". 
. َلَبْسُ  " (5)صفهآ  ذلؾ ْوت,آ,..."ا الةصاب: لةْل ت,  ٌ : لة ٌةلةؿة  ال

ا  يل لرا اللة ,آ لةل ًي: إذا لٌْوت,آ".(6)بيي فد الةحيح  : "لةل  ت, الٌلؿة
 : " يؿ الشي ر:(7)آ  ذلؾصفه

 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػي  اػػػػػػػػػػػػػػػػػد        الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ُ ف د ػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ص
 

" ـ, ـة األدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   دا غػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حة
 

 . صهص شيهد مشهصر  رصاهة الد ةب!!والكت  َ الصبآ:  
 : " يؿ ال رزدؽ: (8)صفهآ  ذلؾ

 مػػػػػػػف لػػػػػػػصي لػػػػػػػهرة   الَق نػػػػػػػحُّ فمػػػػػػػي ل,ػػػػػػػ  ؽ 
 

" ْامػػػػػػػػيي ر,رلػػػػػػػػًة طيلػػػػػػػػد   صل ػػػػػػػػف طة ةػػػػػػػػْت  ة
                                                  

 . 68ل ةهحا صشرح ا (1)
 . 4/68ا تيج الٌرصسا د دا ررهب الحدهث 79ا 77الثٌيل دا فوآ الاغةا ص (2)
 . 73شرح ال ةهحا ص (3)
 األزهر ا تهذهب الاغةا ثاج.  (4)
 . 76شرح ال ةهحا ص (5)
 البصهر ا الةحيحا للبا صاليس ال بلرةا للب.  (6)
 . 117شرح ال ةهحا ص (7)
 . 155د لآا ص (8)
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ا  مي ف  .(1)د دهصاف ال رزدؽالةصاب: الوهلدُّ
: "صالم ٌزا ػػة: الػػذ  ه,طهػػؿ المغهػػب  ػػف اهاػػآ فػػد الرَّ ػػدا صرهػػرها (2)صفهػػآ اهضػػيً 

 صالاهص...". الترو ا,ص د  ةزب  ,زص ًيا صهص المت ي د اهضًي  ف 
 . (3)التُو   ات: لٌا هي: 
وة: التد تاد  (4)صفهآ  ذلؾ  .الحمَقىالصبآ:  الحمق ع","صالم,حم 

وة"احموت المراة: إ مويا صهد م,حم ؽاا صم,حم   .(5)ذا  يدت تا د, الحة
يدا ص يلز ا ا صالل هف صهد  (6)صفهآ  ذلؾ ا هويؿ  يلة  ور: صفهآ ثبلثا لغيت  "الة 

ا فوا ػصا  د مي  ا صهي ةيدًا ألف  اللهف حرؼ مهمصسا صالويؼ حرؼا ملتٌؿ  األةؿا صار
اللػػػهف فػػػد  ُتراخػػػحد مػػػف اللػػػهف ةػػػيدًا ألف  الةػػػيد إلط ي هػػػي  ره ػػػةا مػػػف الوػػػيؼ فهػػػ

 الويؼ فد االلتٌبلي". تراخحالهمس ص
ػػيدا  تراطػػد: تحرهػػؼا الةػػصاب: تػػ اطدا مػػف الم اطػػيةا ألف  الل ػػهف اطػػت, الة 

 مف ذلؾ مي ذ ره ا ف بد د: صالهمزة اطت الٌهف. 
ػػػي الل ػػػصهؽ فمٌػػػرصؼا صهػػػص دحػػػص ا (7)صفهػػػآ  ػػػذلؾ .."ا الحشػػػهش: لحأػػػ  ."صام 

: "صالػػػػو دد (8)هـا بػػػػيي فػػػػد الػػػػيس ال بلرػػػػة ػػػػيلب الجأػػػػ  ,تةػػػػحهؼا صالةػػػػصاب: 
                                                 

 . 216ؽا دهصادآا صال رزد (1)
 . 216شرح ال ةهحا ص( 2)
د لاٌزص ػػػة التػػػد هػػػد تػػػرؾ الد ػػػيح"ا ص ػػػيؿ 5/473فػػػد المطةػػػص  (3) ا "ص هػػػؿ المٌزا ػػػة: المتٌػػػص 

 الاهث: الم ٌزا ة: الذ  طيلت  زص تآ حتي مي لةآ فد األهؿ مف حيبة. التهذهبا  زب. 
 . 241شرح ال ةهحا ص (4)
ا  (5) تهػػ    هػػػ(ا 512ا ػػص ز رهػػي هحهػػي  ػػف  اػػد الططهػػب )ت تػػيج الٌػػرصسا حمػػؽا صالت رهػػز  

وػػة: التػػد تاػػد  1/414ا 1991ا  غػػدادا 1ا تحوهػػؽ فػػصز  ملػػٌصدا طإصػػ   المن ػػؽ "الم,حم 
ْموي".   الحة

 . 286شرح ال ةهحا ص (6)
 . 291ص اد لآ (7)
 اليس ال بلرةا بشش.  (8)
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ٌةْؿ  (1)بشهشًةا صهد الل صهؽ..." صفد المحهط : طةْحف, الل صهؽ صال ,ر  إذا لـ ه,ب "البةشُّ
 دة هوًي".

 (  ُّ ُكرّ    ح ى بف همح التبر   (هػ2ٕٓته    إص   المن ؽ ءبح 

:  ,ت ؿ"ا الةصاب: (2)صفهآ  .  يل يي.ُفِتؿَ  "صا,م ر 

ا صهمػد,ر, اءرسػ ف والػوالع"صال ةرةط,: الذ  هتود ـ الصاردة فههه ػ  لهػـ  (3)صفهآ  ذلؾ
ا صهلتود لهي..".  الحةصضة

 .الّ الع: تحرهؼ ةصا آ: الوالعا اءرأ ع: تحرهؼا ةصا آ: اءرس ف

: "صهوػػػػيؿ: توػػػػد ـ ال ,ػػػػر اط   ػػػػؿ الػػػػص,ر اد: ا  الػػػػذهف هتوػػػػد مصف (4)بػػػػيي فػػػػد البمهػػػػرة
 ص ؿُّ م,تود ـ فيرط".  فهةاحصف األرشهة صالد اليا

توػػػد ـ إلػػػي المػػػيي لتههئػػػة (5)صفػػػد ررهػػػب الحػػػدهث : "صال ػػػيرط إلػػػي المػػػييا هػػػص الم,
ةبلح األرشهة".   الدالي صار

                                                 

 المحهطا الةيحب  ف    يدا بشش.  (1)
ا ا ػص ز رهػ (2) ا تحوهػػؽ تهػ    إصػ   المن ػؽهػػ( 512ي هحهػي  ػف  اػد الططهػب )ت الت رهػز  

"ص ػػذلؾ  121. بػػيي فػػد إةػػبلح المدطػػؽا ص1/169ا 1991ا  غػػدادا 1فػػصز  ملػػٌصدا ط
 الم غزةؿ إد مي هص ا,دهرة صف,ت ؿ".

 . 1/171تهذهب إةبلح المدطؽا  (3)
ا 1ٌا  ػػػدا طا تحوهػػػؽ رمػػػز   جمهػػػرن المةػػػوهػػػػ(ا 321محمػػػد  ػػػف الحلػػػف )ت ا ػػػف درهػػػدا  (4)

 فرةط.  ا 1987 هرصتا 
ا (5) ا  غػدادا 1ا تحوهػؽ   ػدا الب ػصر ا مط ٌػة الٌػيددا ط ر ػ  الحػ   ا ف  ته ةا  الد هدةصر  

 . 2/184ا 1976
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ػػػ  هت: ال ةػػػرةط: الػػػذ  هتوػػػد ـ الػػػصاردة (1)صفػػػد التهػػػذهب لؤلزهػػػر    : "ص ػػػيؿ ا ػػػف الل 
"ههه ػ   (2) يح المدهػرفههه   الد اليا صالر شيي صهمد,ر, الحصضة صهلود مدآ"ا صفد المة

 الد الي صاألرشيي".
:  َقؼ و ِقؼصله ؽا صلهةؽا شدهد ال هيض.."ا  َ َقؼ  وَ ِقؼ  "صا هض, ( 3)صفهآ  ذلؾ

 .(4): ا هض, هوةؽ: شدهد ال هيضَ َقُؽ, وَ ِقؽ ب لق ؼتةحهؼا ةصا آ: 

: الميي, ه,بٌؿ فد الور ة البدهدةا اص المزادةا اص اإلدا( 5)صفهآ صةا له تةػؿ  "صاللَّرب,
؛ فهدت خا   .(6) يلدصف فتنسّ ,: تحرهؼا ةصا آ: فتسَت ّ مصاضع الطْرز". فتستّ  اللَّهر,

ثػػؿا مػػف األمثػػيؿ: م رة ةػػةا ال ح ػػيصة,: ه,ضػػرةب لار بػػؿ إذا  ػػيف هتما وػػؾا  (7)صفهػػآ "مة
 إلد  ال ح يصةا  د". إّنم  بؾ ح جُتؾا : 

صفػػػد  (8)ةػػػبلح المدطػػػؽ" اػػػت: فػػػد الػػػدص  األطهػػػر  اػػػؽاا ص ػػػد ةػػػص  ت,آ مػػػف "إ
 .(9)الاليف: "ا  إد مي  ؾ حيبة ال تحة  هًي  د"

 .ُفِتؿا الةصاب ُقتؿ""ص ذلؾ الم غزؿ: إدم ي هص ادهر ص (11)صفهآ
                                                 

 التهذهبا فرط.  (1)
ا  (2)  فرةط. ا الم ت ة الٌامهةا  هرصتا المصب   المن ر فح  ر   الأر  الكب رال ه صمد 
 . 1/292دطؽ تهذهب إةبلح الم (3)
: "صهوػيؿ: ا ػهض, 111المحهط لاةيحبا هوػؽا صالةػحيحا لهػؽ. صفػد إةػبلح المدطػؽا ص (4)

 ."  هةوؽا صهةو ؽا ح يهمي ال ليئد 
 . 1/294( تهذهب إةبلح المدطؽا 5)
 "فهةلتةدَّ". 111اليس ال بلرةا لرب. صفد إةبلح المدطؽا ص (6)
 . 1/324تهذهب إةبلح المدطؽا  (7)
: صمةثةؿا مف األمثيؿ هوػيؿ: "م رة ػةا  118بلح المدطؽا صادظر: إة (8) صالدصُّ فهآ: " يؿ األمص ُّ

ؿ إذا  يف هتما و,ؾا ا : إد مي حيبت,ؾ إلدَّ ال ح يصةا".    ال حة يصةةا" لار ب,
 الاليفا ارب.  (9)
 .1/325تهذهب إةبلح المدطؽ (11)
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ػػػػؿ م تػػػػصح دحػػػػص:  (1)صفهػػػػآ ٌة ذا اردتة المةػػػػدر فهػػػػص المة  .."ا الِمةػػػػر والَمةػػػػر"صار
 ا  يل ييا ال  يلغهف.اَلميرالةصاب: ص

اع صالم (2)صفهآ .."ا المغػر ؽ: تةػحهؼا ةػصا آ: واَلمةِرؽشر ؽ صالملو ط "صالمةط 
 ا  يل يي ال  يلغهف.الميِرؽ

مدآ م تصح  ف ليعؿ"صمي  يف مف ذصات الصاص صالهيي مف د صت ص ضهت,  (3)صفهآ
: ف لِيَعػػؿالػػمًي  ػػيف اص مةػػدرًا إال مػػ  د الٌػػهف فػػ ف  الٌػػرب  لػػرصا هػػذا الحػػرؼ.."ا 

 الم يف صالمةدر.ا ا  الـ ف لَميَعؿتحرهؼا ةصا آ: 

 ال بلـ. فح"صلهس ال بلـ: امةف ه مةف.."ا الصبآ صلهس  (4)صفهآ

ؿ  (5)صفهآ  ٌ اية فش هآ فد الا ظ  م  ٌْ  ػيف مصبػصدًا  إ ا"ألدآ لـ هبد فد ال بلـ فة
  يف مصبصدًا.إ  فد ال بلـ"ا الصبآ: 

آ ثص ًي.."ا  ات: الةصاب:  ل س إ "صمدآ  هؿ: ربؿا  يفر  (6)صفهآ إ ا فصؽ در  
فػػصؽ در ػػآ ثص ػػًي؛ إذ لػػص  يدػػت )لػػهس( ل ػػيف الصبػػآ اف هوػػصؿ: لػػهس فػػصؽ در ػػآ  َلػػِبس

 !!..  ثصبا
                                                 

 .1/325ا تهذهب إةبلح المدطؽ (1)
ػػػؿا ص . بػػػيي فػػػد1/325د لػػػآا  (2) ٌة ػػػؿ صمة   ٌ دا 121إةػػػبلح المدطػػػؽ فػػػد  ػػػيب مة  : "صالمةلػػػب 

ر". ص ػػد دػػص  ا ػػف, الل ػػ  هت اد هػػـ الَميػػِرؽصالمةطا ػػعا صالمةغػػر با صالمشػػر ؽا صالملػػو طا ص ا صالمةبػػز 
 الزمصا احرفًي مف األلميي  لرة الٌهف"ا مدهي األلميي, اللي وة.  

 . 1/327تهذهب إةبلح المدطؽا  (3)
 . 1/327د لآا  (4)
 . 1/327ا د لآ (5)
آ 127. صفد إةبلح المدطؽا ص1/336ا د لآ (6) ا إذا ل  س فصؽ در   دآ  هؿ ربؿا  يفرا : "صم 

 ثص ًي". 
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ْةف, اددية لص  (1)صفهآ ".  –تَأّ ْبتِل "الح, ْثهؾ التَّربة  اي الرا ب   مف حة
ا صت ه هتػآ:  ػؿة ٌ ػؿ صتة ي ة الةصاب: ت ه هتآ "صت هَّي: مٌديه تٌم دا ص ػذلؾ تخهػي  اػي تة 

 .(2)د الٌ  ة صمي هحمد فههي" ةدتآا ه,ضرب ف
:  (3)صفهآ  " يؿ طيلد  ف زههر الهذلد 

ط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد صه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّ ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص د ـ      هةش,ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  رهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب"  َرْببتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  د,مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
ْ ت,آ   .  (4)الةصاب: ارة

ػػصف.."ا  اػػت:  لمُجبنػػ ع,"صهػػـ ذ,ْ  ػػيف الٌػػرب  (5)صفهػػآ صالط ثػػييا صالػػذهف هتاةَّة,
 (6)ب, دػػييو صفػػد إةػػبلح المدطػػؽ الب دػػيي: لٌا هػػي موحمػػةا إذ  هػػؼ ه ػػصف الةػػٌيلهؾ:

فاٌا هػػػي  "الجبنػػػ ُع"  الػػػذهف هتاةةَّةػػػصف". صلػػػـ تػػػرد فهػػػآ لمخبنػػػ ع"صهػػػـ ذ,ْ  ػػػيف, الٌػػػربا 
 المحو ؽ. تحرهؼا  ف "ط, ثيي"ا اص صهـا مف الديلخا اص

ػهد: اتطػػْذت, لػآ درهئػة صهػص اف  (7)صفهػآ ا اص رهػػره  تسػػتقر"ص ػد اد رات, لاة    ٌهػر 
 يلتػيي ال  يلوػيؼا  مػي تسػتتر : تحرهػؼا ةػصا آ: تسػتقرهتػآ". إذا ام دػؾ الر مػد, صرم

ا اص رهر ه". ص ذا فد الٌهف (8)بيي فد إةبلح المدطؽ "صهص اف تلتترة    ةٌهر 
(9). 

                                                 

"لػػص ترهدهدػػػآ".  139. صرصاهتػػآ فػػػد إةػػبلح المدطػػػؽا ص 1/359تهػػذهب إةػػبلح المدطػػػؽا  (1)
 . " رصاهة "لص ت ه هةت آ   374صصرد فد إةبلح المدطؽ مرة اطرلا ص

ا  (2) ا صث ػؽ اةػصلآ ص ا ػؽ  اهػآ لػٌهد مجمع اءمنػ ؿا ي ال ضؿ احمد  ف محم دا ادظر: المهدادد 
ا بػػير ا محمػػصد 1/92 ا1992الا حػػيـا دار ال  ػػر لاط ي ػػة صالدشػػرا  هػػرصتا  ا صالزمطشػػر  

 . 1/61 ف  مرا الملتوةي فد امثيؿ الٌربا ا
ا تهذهب إةبلح المدطؽا  (3)  . 1/363الططهب الت رهز  
ا 1965ا الػػػػػػػػػدار الوصمهػػػػػػػػػة لاط ي ػػػػػػػػػة صالدشػػػػػػػػػرا الوػػػػػػػػػيهرةا   ػػػػػػػػػواف الهػػػػػػػػػ لّ  فالهػػػػػػػػػذله صفا  (4)

ا ا صادظػػػػػػ1/171ا صبمهػػػػػػرة الاغػػػػػػةا 1/165 ر: ا ػػػػػػي الطهػػػػػػب  اػػػػػػد  ػػػػػػف   دالصاحػػػػػػد الاُّغػػػػػػػص  
ا دمشػػػػػػػؽا اُبػػػػػػػ اؿ ا مط ص ػػػػػػػيت المبمػػػػػػػع الٌامػػػػػػػد  الٌر ػػػػػػػد  ا تحوهػػػػػػػؽ  ػػػػػػػز  الػػػػػػد هف التدػػػػػػػصطد  "  دؿ "هش 2/497ا 1961 ةبلح المدطؽا صصفهآ "همسُّ ". صار  .142ـ 

 .1/374تهذهب إةبلح المدطؽا  (5)
 . 147إةبلح المدطؽا ص (6)
 . 1/391تهذهب إةبلح المدطؽا  (7)
 . 347ا ص155إةبلح المدطؽا ص (8)
 الٌهفا درا.  (9)
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: تةػػحهؼا ةػػصا آ: ( 1)صفهػػآ : الشُّػػرب  لػػر ة..."ا الغػػب  ا  ٌػػهف الَعػػ ّ "صالغةػػبُّ
 . (2)مهماة

ػػي  (3)صفهػػآ ػػؿ اص م  ٌاػػة مم  ٌة  ػػآ فهػػص م لػػصر المػػهـ دحػػص: ُ عتػػّؿ "مػػي  ػػيف  اػػي ه 
رز صم وطع..."ا الةصاب: مم ي   ا ألد آ هتحد ث  ف الـ اآللة.(4) آُ عتمؿ مط 

" ػػيؿ ال ػػر اي: صلػػهس ال ػػبلـ فةٌػػبلؿ م تػػصح ال ػػيي إذا لػػـ ه ػػف مػػف ذصات  (5)صفهػػآ
 .فح الك ـالتضٌهؼ إال حرؼا صاحد". الصبآ: صلهس 

 ."التنن وذه,ب,  آ إلي : "صر  مي ا,د ث البة ؿ, ه, (6)صفهآ
 .(7)تحرهؼ ةصا آ: الثده ة 

: " مػػي  ػػػيؿ: ه ,ػػف مػػػي الػػيي الدػػير فػػػد راس     ػػيا ص   ػػػب: ب ػػؿا لػػػـ (8)صفهػػآ
 النن و.". الةصاب: التنن وهةرفآ ذهب  آ إلي 

 (9)إسي ر اليص ا ءبح سهؿ الَهَرو ّ 
: صهػػػػد الٌػػػػذراي التػػػػد لػػػػـ  ْ  "امػػػػراة   ػػػػرا صاب: ا صبمٌهػػػػي ا  ػػػػير.."ا الةػػػػُتقػػػػت

.  ت تضُّ
                                                 

 . 1/437تهذهب إةبلح المدطؽا  (1)
 الاليفا   ب.  (2)
 . 1/513تهذهب إةبلح المدطؽا  (3)
 ا المح ـا فتحا طرز. ا ف لهده (4)
 . 1/296تهذهب إةبلح المدطؽ  (5)
د مي ادث  اي إرادة الثده ة".1/262ا د لآ (6)  ا بيي فد المطةص "صار
ع الثديهػػػي: إذا  ػػػيف لػػػيمهًي 3/254الٌػػػهف  (7) ٌةوة ػػػةا "صمدػػػآ  ػػػصل,هـ: فػػػبلفا طػػػبل  ا صالثده ػػػة: طرهػػػؽ, ال

 لمٌيلد األمصر"ا لليف الٌربا ثةدةد. 
 . 1/262بلح المدطؽا تهذهب إة (8)
ا ا ص لهؿ محمػد  ػف  اػد )ت (9) ا تحوهػؽ د. احمػد  ػف لػٌهد إسػي ر اليصػ اهػػػ(ا 433الهةرص  

 .2/663هػا 1421ا 1 شيشا البيمٌة اإللبلمهةا ط
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 صفهآ  ذلؾ "بيرهة ضيصه ة  ذلؾا  يؿ الرابز: 
  الؾ ُهب ّ  ق   ص   مّ  
    ل تل  لقحه  صبّ  
 فحممْ  فول   ض وّ  "

ُهب  : صوابه  َهب  . وهو الأػ هر الجػ همّح,  حػ   صػح   المعّمقػ  , َهب ػ  
يحا  ػػيؿ المحوػػؽ فػػد الهػػيمش: الربػػز  ػػبل دلػػ ة فػػد الةػػحبػػف اءبػػرص اءسػػ ّ , ا

 صالاليفا صالتيج.
التطرهج: الر بز هرص   ةة الشي ر  ة هد  ف األ ػرص األلػد   صاطتػآ ميصه ػةا 
ة ا رب لؤللطصرةا رصاهي ةيحب األرػيددا ص ػد ذ رهػي محو ػؽ دهػصاف   هػد  صهد  ة 

 .13 ف األ رص فد المود مة صا
  (1):كت   المنّم .. البف السِّ   الَبَ مَ وسحّ 

: لةْوػػط,  ػػؿُّ ( 2)ا بػػيي فػػد الٌػػهفالَبْعػػر.."ا ال حػػر: تةػػحهؼا ةػػصا آ: لبحػػرا"صالبة

ا ا  ه,اتوط..". ؿ  ٌْر, ه,بة  "صالبا ة: ال ة
ا  يل لػػر: دوػػهض,  (3)صفهػػآ اهضػػيً  ػػؿُّ  .". الػػر ؽ: تةػػحهؼا ةػػصا آ:الػػّرّؽ."صالب 

". صفهػآ( 4)ا بيي فد الٌهفال ِّؽ ػؿ  ػْ س اهضػًي: المصضػع الػذ   (5)"الػد ؽ : ضػدُّ الب  "صالحة
 .الرِّ  .."ا صالةصاب: ذص الرَّ ب  ةس فهآ ذص ه,ح

                                                 

ا ا ف الل هد )ت (1) ا تحوهػؽ ةػبلح مهػد  ال رطصلػدا دار الرشػهدا المنّمػ هػ(ا 521ال طْاهةصلد 
 . 1/411ا 1981ا  غدادا 1ط

صفػػد الةػػحيحا باػػؿ: صهوػػيؿ مػػي ابا دػػد صمػػي اد  دػػدا ا  مػػي ا طػػيدد  ثهػػرًا صال الٌػػهفا باػػؿا  (2)
  اهبًلا صهويؿ: مي لآ باهاة صال د هوةا ا  مي لآ دي ة صال شية.

 . 1/411المثا ثا  (3)
 الٌهفا د ؽا صالمحهطا د ؽ.  (4)
 . 1/439المثا ثا  (5)
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فا  يلضـ : (1)صفهآ ػزةل صهػد التػد هطػصؿ احػد  "صالح,ض,  ٌ بمع الحةضػصف مػف الم
 صهةوةر, اآلطر..". ُضْب  ه 

ضػػػصف مػػػف اإل ػػػؿ ُ ب  هػػػ  ضػػػ هههيا تةػػػحهؼا ةػػػصا آ: ا  ػػػيؿ ا ػػػص   هػػػد: الحة
 .(2)صالم ٌزل التد  د ذهب احد ط, هههي

 ؿ: مي هصافؽ اإلدليف صهةاح لآا  يؿ الشي ر:"صالش   ( 3)صفهآ

 ثبلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيت  ف هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا اح ُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآ
             

 ص هتػػػػػػيف  لهلػػػػػػي مػػػػػػف هػػػػػػصا  صال شػػػػػػ اد"
 المحو ؽ: لـ ا ثْر  اههمي فهمي ربٌت إلهآ مف مةيدر.  يؿ 

 لبمهؿ  ثهدةا ص ٌده:  2/357التطرهج: الشٌر فد األريدد 

  بلدػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػي اص  ػػػػػػػػػيد ه  ػػػػػػػػػد ةػػػػػػػػػ ي ةً 
        

             

 إلػػػػػػػػي إل ػػػػػػػػآ صالػػػػػػػػتٌباْت   ػػػػػػػػرًة   اػػػػػػػػد
 
 
 

(  ػبل 6(ا صمبػيلس ثٌاػب ص )68صهد فد األميلد لاويلدا ص بلريت الدليي ص )
  زص.

ا  يؿ الشي ر:  (4)صفهآ  "صالش  ؿ  يل لر: الغ,دج, صالدؿ 
ْردةدػػػػػػػػػػػػي  صملػػػػػػػػػػػػتط هيت  لػػػػػػػػػػػػهس هةط ةػػػػػػػػػػػػْهفة ز,

       
        

             

ْ فة اذهػػػػػػػػػػيؿ ػػػػػػػػػػح  ػػػػػػػػػػ ؿ ه,ل   المبلحػػػػػػػػػػة صالش 
 

 
 
 
 

ْ فة اذهيؿ الة ي ة صالش  ؿ". صاهة فد اميلد الويلد: ه,لةح   الر 
  يؿ المحوؽ: لـ ا ثر  اهآ فهمي ربٌت إلهآ مف مةيدر.

 .(5)التطرهج: األ هيت لٌبصز فةهحة فد اميلد الويلد
                                                 

 . 1/445ا المثا ث (1)
 الاليفا حضفا شطر. ا ف مدظصرا  (2)
 . 2/444المثاثا  (3)
 . 2/442ا د لآ (4)
 صفهآ )اذهيؿ الة ي ة(.  2/266هػ(ا األميلدا 356الويلدا ا ص  اد إلمي هؿ  ف الويلـ )ت  (5)
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 : " يؿ الشي ر:(1)صفهآ
ػػػػػػػػػػػة األ  ػػػػػػػػػػػيؿ  ههػػػػػػػػػػػؼا ط,ةػػػػػػػػػػػصر,هي       ل م,رتب 

       
        

             

بػػػػػػػػػػػػيؼ  هصدهػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػذاف ثديهيهػػػػػػػػػػػػي   
 

 
 
 
 

ذابا صالرصاهة فد اميلد الويلد: ذاف: ةصا هي       
ػػػػػػػػػػة األطػػػػػػػػػػراؼ ههػػػػػػػػػػؼ طةػػػػػػػػػػصر,هي        لمرتب 

       
        

             

ػػػػػػػػػػػذاب ثديهيهػػػػػػػػػػػػي  بػػػػػػػػػػػيؼ  هصدهػػػػػػػػػػػػي    
 

 
 

 
 

 
 

ػػػػيبد ص ) ػػػػة األرداؼا ص ػػػػذا هػػػػذه الرصاهػػػػة فػػػػد 41صفػػػػد امػػػػيلد الزب  (:  مرتب 
 ط ويت الش ٌرايا صطزادة األدبا صلمط الآللدا صزهر اآلدابا صاط ير الدليي". 

 المحو ؽ: لـ ا ثْر  اهآ فهمي ربٌت, إلهآ مف مةيدر.

الش ٌر لاحلهف  ف م,طهر األلد    التخر  :
(2). 

ػػهـ ادَّػػآ  (3)صفهػػآ ا صال ه,لػػتٌمؿ فػػد رهػػرها ص ػػد ذ ػػر  ٌض, "الثدػػيي  ػػيل تح: المػػدح,
 ـ ا صاحتجَّ  وصؿ الشي ر: ه,لتٌمؿ فد الذ  

 اثدػػػػػػػػػػػػد  اػػػػػػػػػػػػد   مػػػػػػػػػػػػي  امػػػػػػػػػػػػت  فػػػػػػػػػػػػ د دد     
       
        

             

" ػػػػػػػػصرب   ا,ثدػػػػػػػػد  اهػػػػػػػػؾ   مثػػػػػػػػؿ  رهػػػػػػػػح البة
 

 
 

 
 
 
 

ا ص بل 1/271 يؿ المحوؽ فد الهيمش:  بل دل ة فد شرح ال طاهصلد  لالوط 
 .112ا صتثوهؼ الاليف 641دل آ فد المداطؿ 

مهدة : بيي الش ٌر, التخر   صح   فد محيصرة   هف حة  دت  الدٌميف  ػف  شػهر زصج  رة
صح  ف زد يعا هي رة ا  يلآ لهي زصب, ذامد   ف  زد يع الب,

(4). 
                                                 

 .  2/459( المثا ثا 1)
 .  1/78( الويلدا األميلد 2)
 .  387( المثا ثا 3)
صح  ف زد يع البذامد )ت 4) ػآ حمهػدة  دػت الدٌمػيف  ػف  شػهر فػد محػيصرة هػ( ه84( الش ٌر لرة طيطػب زصبة

ػػد  ػػف الويلػػـا  ا محم  ا دار الرائػػد المػػ ّكر والمؤنػػ  هدهمػػيا ادظػػر: ا ػػف األد ػػير   ا تحوهػػؽ طػػيرؽ البدػػي د 
ا صفػػد األرػػيدد 2/25 ػػبل  ػػزصا صهػػص مػػف شػػصاهد لػػه صهآ  1986الٌر ػػدا الط ٌػػة األصلػػيا  هػػرصتا 

لػػرصحا صفػػد  46لػػرصحا صفػػد  بلرػػيت الدلػػيي ص 1/452د ػػيي لػػرصح  ػػف زد ػػيعا صفػػد مٌبػػـ األ 3/26
 .45ا صالة د   تةحهح التةحهؼا ص1/256ا صال يمؿ لام رد 1/34اال تضيب لا طاهصلد  



353 

 

مةي  ضرّبو:"صحمي  (1)صفهآ  .(2) يلهيي َضِرّ و,مصضعا تحرهؼا ةصا آ: ح 
   لر الٌهف ا  زصبآ. ِهرسل,الصبآ:  ُهرسِل"."دطؿ  اي ( 3)صفهآ
:  (4)صفهػػػػػآ ػػػػػؿُّ ػػػػػؿَّ ادػػػػػؼ "صالطة ػػػػػبلؿ لػػػػػئبل  الي صػػػػػؿ مةػػػػػدر طة إذا بٌػػػػػؿ فهػػػػػآ الط 

عة.."ا الةصاب:   . (5)اليص ؿهرضة
رعة إذا ( 6)صفهػػػآ ػػػرةص, الدطػػػؿة صالػػػز  : مةػػػدر طة ػػػْرص, تػػػل"صالطة .."ا الةػػػصاب: َخَرُْ

ْرةػًي إذا (7)ا بيي فػد الالػيفَحُْرتل رةةػت, الدطػؿة صال ةػْرـة اطر,ةػآ طة ْر ُ : "ص ػد طة  َحػَُ
؛ ألف  مػي  اههػػي مػػف الرُّطةػػ ػػي هػػص  الحػػُرب  تمػػرًا صمػػف الٌدػػب ز ه ػػًيا صهػػص مػف الظػػف  إدم 

."..   تودهر هظفُّ
ْطر, اهضًي: د يتا ه,طتضب  آا  يؿ الشي ر: (8)صفهآ  "صالط 

ْطػػػػػػػػػػػػػػػر,  ا ػػػػػػػػػػػػػػػؾ اْف ت,ػػػػػػػػػػػػػػػدةدَّي         اهػػػػػػػػػػػػػػػؾة الط 
       
        

             

" ػػػػػػػػػػػػػػػػػصر,  إلػػػػػػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػػػػػػهض  تػػػػػػػػػػػػػػػػرائ ,هف  ح,
 

 
 

 
 
 
 

 : لـ ا ث,ْر  اهآ فهمي ربٌت, إلهآ مف مةيدر. يؿ المحو ؽ فد الهيمش
 :(9)لمُعْتبحّ التطرهج: الش ٌر 

                                                 

 . 1/83تهذهب الاغةا شرؼا الاليفا ضراا صمي ات  ؽ ل ظآ صاطتاؼ مل ميه  (1)
 . 1/477المثا ثا  (2)
 الاليفا لهجا صالتيجا لهج.  (3)
 . 1/495ثاثا الم (4)
 الاليفا طاؿ.  (5)
 .1/495ا المثا ث (6)
 الاليفا طرص. (7)
 . 1/511المثاثا  (8)
ا صهػػػص محمػػػد  ػػػف   ػػػدا  ػػػف  مػػػر  ػػػف مٌيصهػػػة  ػػػف  مػػػر  ػػػف  ت ػػػة  ػػػف ا ػػػد  (9) ال هػػػت لاٌْت ػػػد 

ا صد,لػػػػػػػ ت فػػػػػػػد ال يمػػػػػػػؿ 1/72هػػػػػػػػ(ا دػػػػػػػصر الوػػػػػػػ س28لػػػػػػػ هيف  ػػػػػػػف ةػػػػػػػطر  ػػػػػػػف حػػػػػػػرب )ت
دا ال يمػػػػػؿا  ا الم ػػػػػر  ػػػػػي 2/128لاٌت ػػػػػد  ا صه,دلػػػػػب الشػػػػػٌرا  ػػػػػذلؾا لٌ ػػػػػدالمط اب  ػػػػػف هيشػػػػػـ لم 

طػػػػػر؛  صفةػػػػػد  اػػػػػي لػػػػػهؼ  ػػػػػف ذ  هػػػػػزفا صرال لحهتػػػػػآ  هضػػػػػييةا  ٌػػػػػث إلهػػػػػآ بيرهػػػػػًةا صمٌهػػػػػي ط 
ا 1/471لهطضػػػػػػػػػػبة لحهتػػػػػػػػػػآا ف دشػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػدالمطاب. . . األ هػػػػػػػػػػيتا محيضػػػػػػػػػػرات األد ػػػػػػػػػػيي 

 .3/5صالشيهد  بل  زص فد الٌود ال رهد 
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ػػـ: شػػيةا هشػػترههي الوػػصـ,ا صهوتلػػمصف لحمةهػػيا  ػػيؿ  ػػرصة,  ػػف  (1)صفهػػآ "الط, ػػرة  يلض 
 الصرد: 

 إذ مػػػػػػػػػػػي بٌاػػػػػػػػػػػتة الشػػػػػػػػػػػيةة لاوػػػػػػػػػػػصـ  ط, ػػػػػػػػػػػرًة     
       
        

             

 فشػػػػػػػػػػػػػ د,ؾ إد ػػػػػػػػػػػػػد ذاهػػػػػػػػػػػػػبا لشػػػػػػػػػػػػػ صدد"
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ػػت, إلهػػآ  ٌْ  ػػيؿ المحو ػػؽ فػػد الهػػيمش: لػػهس فػػد دهصادػػآا صلػػـ ا ثػػْر  اهػػآ فهمػػي رب
 مف مةيدر.

ا صفػػػد ررهػػػب 161: الشػػػيهد لٌػػػرصة  ػػػف الػػػصرد فػػػد المٌػػػيدد ال  هػػػرا لتخػػػر  ا
 ( مٌزص ًا لٌرصة  ف الصرد.31الحدهثا ال ف  ته ة ص )

ُـّ  يل لر: مي  اي صبآ األرض مف  (2)صفهآ  شهيي.."ا ف,تةؾا لٌا هي:األ ُفَتؾِ "صالر 
 .ُفت  

فهػػآ الدػػير"ا ت,ػػد  فا تحرهػػؼا ةػػصا آ:  تُػػْنَيفُ "صالطػػي صف: المصضػػع الػػذ   (3)صفهػػآ
 .  (4)ت,دفف

ػػػػمةْمت,  (5)صفهػػػػآ ػػػػمـا: مةػػػػدر ةة إذا لػػػػدةْدتةآ  حبػػػػر"ا الةػػػػصاب:  الُحْجػػػػرَ "الةَّ
 .الُجُحرَ 

دةا  (6)صفهآ ْدًا...  المر نَ "ةة  .رآنالمِ  الةصاب: المر ن: يل تح ةة
ػ ةبل: ا ػهض  ص (7)صفهآ ""ص ة  ؿة الشدي   لر ال ػيي  ة َْ اةػض: تةػحهؼا َهمُػ ا  ة

ا,ظا بيي فد المح ـ ". ( 8)الةصاب: رة ا,ظ صا هض   "ص د  ة ,ؿ  ة يلًة فهص ا  ؿ إذا رة
                                                 

 . 1/515المثا ثا  (1)
 . 2/36ا د لآ (2)
 . 2/83( د لآا 3)
حيحا طة ةف. 4)  ( الة 
 . 2/224( المثاثا 5)
 . 2/232ا د لآ (6)
 . 2/313( د لآا 7)
 ( ا ف لهدها المح ـا   ؿ. 8)
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ر الذ  ه,دؽُّ  آ: ف ْهرا  يل لرا صه,ذ  ر صه د ثا  يؿ: (1)صفهآ بة  "صهويؿ لاحة
 بد".رال,آ  يل هر صا ُ سحَّا

  يؿ المحوؽ فد الهيمش:  بل دل ة فد شرح الشيفهةا صةدره: 
 وكن    ؿَّ مف َوَت   ِبق ع  

ا صةصا ,هي:  ُ سحَّا:   -  ُ أجَّ .تةحهؼا
 .(2)الش ٌر لٌ دالرحمف  ف حل يفالتخر  :    -

"الل هرة:  يل لر: طرهوة اإلدليف التػد هلػا ,هي حلػدةة  يدػت اص   هحػةا  (3)صفهآ
  يؿ ال رزدؽ: 

 فمػػػػػػػي ل,ػػػػػػػػ ؽ الوةهلػػػػػػػػد  مػػػػػػػف لػػػػػػػػصي  لػػػػػػػػهرة  
        
       
        

             

" ْامػػػػػػػػيي  ر,رلػػػػػػػػة  د ػػػػػػػػر   صل ػػػػػػػػف ط ػػػػػػػػت  ة
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 يؿ المحوؽ فد الهػيمش: لػهس فػد دهصادػآا صلػهس فػد الدوػيئضا صلػـ ا ث,ػْر  -
  اهآ فهمي ربٌت, إلهآ مف مةيدر. 

اػػػؿ  الش ػػٌر ثي ػػت, الد لػػ ة لا ػػرزدؽ فػػد مةػػيدرة  التخػػر  :  ثهػػرةا بػػيي فػػد الح,
لا طاهةصلػػػد  
: "صص ػػػع فػػػد دلػػػطة  تػػػيب لػػػه صهآ التػػػد رصاهػػػي ا ػػػص   ػػػر م رمػػػيف هػػػذا (4)

 ال هتا  اي رصاهة اطرل صهد: 
                                                 

 . 2/325( المثا ثا 1)
مدلػػػص ًي لٌ ػػػدالرحمف  ػػػف  3/555ا لػػه صهآا ال تػػػيب 18(   ػػدالرحمف  ػػػف حلػػػيفا دهصادػػػآا ص2)

دا الموتضػػػػػػب ػػػػػيفا الم ػػػػػػر  ا 3/152ا ا ػػػػػػف بد ػػػػػػدا الطةػػػػػػيئص 1/263ا ال يمػػػػػؿ1/166 حل 
ا تحوهػػؽ حلػػف هدػػداص ا دار سػػّر صػػن هو اُهػػرا ا ا ػػف بد ػػدا ا ػػص ال ػػتحا 1/81المحتلػػب 
مدلػػػػص ًي  91ا ا ػػػػف درلػػػػتصهآا تةػػػػحهح ال ةػػػػهحا ص2/793ا 1993ا دمشػػػػؽا 2الواػػػػـا ط

 لٌ دالرحمف  ف حليفا الاليفا صب . 
 . 2/425( المثا ثا 3)
ػػد  ػػف الل ػػهد )ت( ال طةاْ 4) ػػد   ػػدا  ػػف محم  ا ا ػػص محم  الُحمػػؿ فػػح أػػر   ب ػػ   هػػػ(ا 521هةصلػػد 

. صمػف المٌاػـص 1/79ا 2113ا  هػرصتا 1ا تحوهؽ هحهي مػرادا دار ال تػب الٌامهػةا طالجمؿ
ػػػػٌره الم ثػػػػصث فػػػػد تضػػػػي هؼ   ػػػػهف ال ػػػػيحثهف اف  دشػػػػرات دهػػػػصاف ال ػػػػرزدؽ  ػػػػد اطا ػػػػت  ػػػػ ٌض ش 

 ه ة المطتا ة. المةيدر الاُّغصه ةا صاألد 
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ا ػػػػػػب الوهلػػػػػػد  مػػػػػػف ضػػػػػػٌؼ  ػػػػػػص ة          صمػػػػػػي ر,
        
       
        

             

" ْامػػػػػػػػيي ر,رلػػػػػػػػة  ةد ػػػػػػػػػر  اةػػػػػػػػْت  ة  صل ػػػػػػػػف  ة
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

اد آ لا رزدؽا صلـ ابْد هذا ال هػتة فهمػي طيلٌت,ػآ مػف شػٌر ال ػرزدؽا  ))صلـ هةذ ْر 
: "صذ ػػػر  ٌػػػض المدػػػيدهف اف  الٌػػػرب (1)فػػػ  ؼة  اػػػي حوهوتػػػآ((. صهضػػػهؼ ال طاهصلػػػد  

ػػػت فا  ػػػ ف ت,اوةػػػي ر,ْرلت,ػػػآ فػػػد المػػػييا فػػػ ذا   ػػػيدصا همتحدػػػصف ذ ػػػصرةة المصلػػػصد صادصثتةػػػآ إذا ط,
ُ ؽر فهػآ.  ػيؿ رلة ْت  يلصا: إد آ ه ػصف م د ثػًي ال طهػ ُنّح: هػ ا الب ػُ  لميػر ا  يلػآ المػ 

ا ص ػيف الػم,آ  دةزةة ا فلة ؽة الٌدةز ُّ فد رباهف الت ويا احد,همي مف  هسا صاآلطر, مف  ة
 طيلدًا".   
ـ ا الػػدح سا صه ػػصف بمػػع  (2)صفهػػآ صاةػػاهمي الهمػػزا  ػػيؿ  اءأػػ ـ"صالشُّػػصـا  يلضػػ
 الشي ر:

ػػػػػػرُّ  ػػػػػػآ رفػػػػػػًي ا,لة  مػػػػػػي ازددت مػػػػػػف اد ػػػػػػد حة
            

        
       
        

             

"َحْرفػػػػػػػػػػػ   تزاهػػػػػػػػػػػدت  إالَّ   تحتػػػػػػػػػػػآ شػػػػػػػػػػػصـا
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

ـ  الحػػػييا صهػػػص الحرمػػػيف صال وػػػر.  ػػػيؿ المحوػػػؽ فػػػد  َحرفػػػ  : رفػػػًيا  ضػػػ الصبػػػآ: ح,
 الهيمش:  بل دل ة فد  هصف األط ير.

 ا ص ٌده: 1/41الش يهد فد اال تضيب لا طاهصلد   التخر  :
ػػػػػػػػػذ ًي  ةػػػػػػػػػػدٌتآ            ػػػػػػػػػذلؾ  مػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػد  د ح 

            
        
       
        

             

ػػػػػػػػػػػآ مدهػػػػػػػػػػػي فهػػػػػػػػػػػص محػػػػػػػػػػػرصـ,   اد ػػػػػػػػػػي تصب 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 ص د ةح ؼ فهآ المحو ؽا صةص  تآ فد هذه التٌاهويت  د ًي.

 التبصرن لمص مرّ : 

ؿة ال امػػػة صلػػػـ ه ػػػف  (3)صفهػػػآ   اهػػػي  ػػػبلـا فهػػػد "صا اػػػـ اف الهمػػػزة إذا ص ٌػػػت اص 
ال رهػػػرا م تصحػػػًة  يدػػػتا اص مضػػػمصمة اص م لػػػصرةا همػػػزةة صةػػػؿ  يدػػػت اص ُمخّييػػػو  

                                                 
اؿ فد شرح ا هيت الب,مؿا  هرصتا 1) ا الح,  . 1/79ا 2113( ال طْاهةصلد 
 . 2/443( المثا ثا 2)
ا 3) ا 1ا تحوهؽ د. فتحد احمػد مةػط ي  اػد  الػدهفا دار ال  ػرا طالتبصرن والت كرن( الةهمر  

 . 2/732ا 1982دمشؽا 
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همػػزة  طػػع فػػد فٌػػؿ   يدػػت اص الػػـ صذلػػؾ دحػػص  صلػػؾ: اخا صابا صاـا صار ػػؿا  ػػذلؾ 
.. ف م ي همػزة الصةػؿ إذا  ػيف   اهػي  ػبلـ ف د هػي تلػوط فػد  ال ٌؿ توصؿ: ا رمتا ا, ـر

 الا ظ...".

ذا  يدػت الهمػزة رهػرة (1)صالدلهؿ  صؿ الةهمر    ٌد ذلؾ قو,محقّ الةصاب:  : "صار
 ا صال دؿ  اي  هيس".التخي ؼا صالتحق ؽاص ؿ  يف فههي ثبلثة, اشهيية: 

 :المّ كر والمؤّن  البف اءنب ر 
ٌةزصز, مف اإل ؿ  صالغدـ: الد  هوة, الش ْطبا الضه وة, اإلحاهؿا صاإلحاهؿ:  (2)صفهآ "ال

زةْتا صمػػػػف الَحضػػػػور ػػػػذلؾ مةطػػػػرةج الاػػػػ فا ص  ا هوػػػػيؿ فػػػػد الٌػػػػزصز:  ػػػػد ا ػػػػز ْتا صتٌػػػػز 
  د حضرْتا صاحضرت". الَحضور:

الَحصػػػػػور,  :  اُّهػػػػي م,ةػػػػػح  ةا صالةػػػػصاب:الحضػػػػػور, وحضػػػػػر , و حضػػػػػر 
 . وحصر , و حصَر 

"صالحةصر مف اإل ؿ صالغةدةـ: الضه وة األحيلهؿ ص د حةةرت  (3)بيي فد الاليف
رة الشَّْطب".  يل تحا صاحةرتا صهويؿ لادي   ة: إد هي لحة 

ُ   السع  ّ   :(4)أر      الكتّ   ءبح سم م ف  او  بف  
( 6. صفػػد الهػػيمش ر ػػـ )الَعػػ فصالةػػصاب:  الِعػػ ف",بػػيي فهػػآ: "صادشػػد: تهمَّْمػػت, 

 ض ر:.مف الة حة د لهي: صتميـ ال هت: تهم مت الٌهف التد  دد 
                                                 

 . 2/732( الت ةرة صالت ذ رةا 1)
ا 2) ا ( ا ف األد ير    . 2/91المذ  ر صالم د ثا تحوهؽ طيرؽ   د  صف البدي د 
 ( الاليفا صالتيجا حةر. 3)
أػر      الكتّػ   و م ػل تعم قػ    بػح همػح القػ لح هػػ(ا 573اللٌد ا ا ص لاهميف داصد  ف هزهد )ت (4)

ا طهمػػى     الكتّػػ   البػػف قت بػػو ا  هػػرصتا 1ا بمػػع صتصثهػػؽ صتوػػدهـ د. محمػػد مػػرزاؽا دار ا ػػف حػػـز
 .  19ا ص2119
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 .(1)ا  مي فد دهصاف امرئ الوهسض ر  الةصاب:
.."ا الةصاب:  الي ئمو"ف ذا  يف فد  (2)هآ  ذلؾصف  . الق ئموصشد ة الحر 

والحم ر ُترَفع هن ن  "صالبي رتيف: مي ا تدؼ الذَّدةب  ف همهف صشميؿا  (3)صفهآ
تُػػػرَقـ  و ". الػػدصُّ ال هطاػػػص مػػف  اػػؽا صلٌػػػؿ  الةػػصاب: صالحمهػػػر فػػح  لػػػؾ الموضػػػع

  رُقمهمػ "صهمي المصضػٌيف الا ػذاف  (5)(( صفد الاليفُتكَو )) (4)؛ بيي فد الٌهفتكَو 
 ال ةهطير...".

 لد الحصؿ,  يمبًل" "َوَركّنِل  أبىِ  (6)صفهآ  ذلؾ
 ةصاب ال هت  مي فد الاليف: "صل د مي ه تد لد الحصؿ  يمبل".

 صفد إةبلح المدطؽ: 
ػػػػػػػػػػػػصؿ,  ػػػػػػػػػػػػيمبلً   صل د ػػػػػػػػػػػػآ هػػػػػػػػػػػػ تد لػػػػػػػػػػػػدة الحة

 
 

            
        
       
        

             

 مػػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػػدة إال األ هضػػػػػػػػػػهف  شػػػػػػػػػػػراب, ص 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 . (7)التطرهج: ال هت لهذهؿ األشبٌد   مي فد الاليف
: مػػػي هحما,ػػػآ المػػػيي, مػػػف  (8)صفهػػػآ َخأػػػ   ا لٌا هػػػي: مػػػف نػػػ   و أػػػ َع""صالػػػـر

 .(9)وُ ن ع
                                                 

 . 1/413دهصاف امرئ الوهسا  (1)
 . 21شرح ادب ال ت يبا ص (2)
 . 21ا صد لآ (3)
 الٌهفا ر ـا  صةل.  (4)
 الاليفا بٌر.  (5)
 . 23شرح ادب ال ت يبا ص (6)
ةبلح المدطؽا ص (7)  . 395الاليفا  هضا صار
 . 24شرح ادب ال ت يبا ص (8)
 د,ا صمي بيي  آ الل هؿ, هلم ي الغ,ثييا اليس ال بلرةا  مش.الغ,ثيي: الوةْمشا صهص اهضًي الز  ة  (9)
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. آكؿُ "لم د  (1)صفهآ  الم,ر ار". الصبآ:   ؿة
"ا لٌا هي: ا دة  يدت لآ ل يهي ما ؾا مف  وف ل "ءّنل  ا دة لآ.  ءفّ ماصؾ  لاهح 

 ".كمِةران ومة ر  فٌاي الوهيس  ِمر ن وَمر ن  "صام ي  (2)صفهآ
ُ  الةصاب:  ُان ومع   .(3) مي فد المح ـ ِمع

 .متنت ف خظ ت .."ا الةصاب: ومننت ف خظ ت ف" (4)صفهآ
 محأػػو رةْحػػب". الةػػصاب:  ِبَحْبػػ  ُمجَيػػر َمخأػػو "فػػد الحػػير ؾ:  (5)صفهػػآ

 . (6)ا  مي فد الاليفرُأعجُ  بدب 
 .(8)إاّل ُ ب  فا الةصاب: اُء ب  ف""لهس لاحيفر  (7)صفهآ
: اةصؿ  (9)صفهآ   ف ا د  اد". الُيه  ف"صالمغي ف,

 . (11)الةصاب: ال طذهف  مي فد الةحيح
 : تحوهؽ د.  اد زصهف كر اليرؽ ب ف الحروؼ الخمسو لمب م وسحّ 

لاديس مف الغداة". تحرهػؼا  الَة انِ مثؿ  "الض حيي م تصح ممدصد لئل ؿ (11)صفهآ
( اد هػػي فػػد الدلػػطة )ب( 2ص ػػد اشػػير المحوػػؽ فػػد الهػػيمش ر ػػـ ) الَةػػ اع,صالةػػصاب: 

 الغدايا ل د آ  راهي الغةداة. 
                                                 

 . 25شرح ادب ال ت يبا ص (1)
 . 34د لآا ص (2)
 المح ـا مٌز.  (3)
 . 37شرح ادب ال ت يبا ص (4)
 . 38د لآا ص (5)
(6)  .  الاليفا حششا صال هت أل د دصاد اإلهيد  
 . 41شرح ادب ال ت يبا ص (7)
 الاليفا ط د.  (8)
 الةحيحا رفخا صالتهذهبا رفخ.  (9)
 ا ر فا فطذ.د لآ (11)
ا ا ص محمد   دا  ف محمد  ف الل ػهد )ت (11)  كػر اليػرؽ بػ ف الحػروؼ  هػػػ(ا521ال طاهصلد 

 . 317ا تحوهؽ  اد زصهفا مط ٌة الٌيددا  غدادا )د. ت(ا صالخمسو
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ا صةػػص  ديهي فػػد  ص ػػد مػػر ت  دػػي  د ػػًيا فػػد دشػػرتةد" الت ماػػة" أل ػػد  اػػد ال يرلػػد 
 هذه التٌاهويت.

ا صال (1)صفهػػآ ٌةةػػي فةػػرةسا ٌةةػػي مػػف "صال ػػه ة ا,مُّهػػيا صفههػػي بػػرل المثػػؿ فوهػػؿ: ال ٌ,ةة
ٌ,ةه ةا ا  اد هي   .(2)هت قوم هي"ا صالةصاب: لي وة مثؿ اَهي يو  ال

ةػػػػت   (3)صفهػػػآ ..  يلةػػػػيد: مةػػػػدر فةحة إذا ات طػػػػذت  ال ج جػػػػُو الق ػػػػ نُ "تة ةْحػػػػص,
".  ات: لٌؿ  الةصاب: فحةت   ٌ,شُّ  .ال ج جُو والَق  نُ ا,فحصةًي صهص ال

 الةػػصاب: ُرهتهػػ ",إذا  –"صملػػحت, األرض ملػػحًي صملػػيحةة  يللػػهف  (4)صفهػػآ
  يلذ اؿ.   رهته 

ػػػػػػْهص,  يلةػػػػػػيد: مةػػػػػػدر حػػػػػػيص  ػػػػػػف الشػػػػػػدي إذا  (5)صفهػػػػػػآ  دػػػػػػآ"ا  راغ"صالحة
 زصرًي صزهغًي:  دؿ. –: زاغ  ف الطرهؽ (6)ا بيي فد المح ـُاغالةصاب: 

ُّج جحّ   :المنه   فح أر  جمؿ ال
 .ال  ع ا ظ صاحد". الصبآ: ص الب عص "فهةهر ذصات الصاص( 7)صفهآ
 ػػػيف   ف ػػػيف ميضػػػهًيا صفػػػتح مػػػي   ػػػؿ  طػػػره  اف"ص لػػػر مػػػي   ػػػؿ  طػػػره  (8)صفهػػػآ

 . إفمضير ًي"ا الصبآ: 
                                                 

ا ا ػػص محمػد   ػػدا  ػف محمػػد  ػف الل ػػهد )ت (1)  كػػر اليػػرؽ بػػ ف الحػػروؼ  هػػػ(ا521ال طاهصلػد 
 . 413ا صا تحوهؽ  اد زصهفا مط ٌة الٌيددا  غدادا )د. ت(الخمسو

 الاليفا  تؽ.  (2)
 . 441ذ ر ال رؽ  هف الحرصؼ الطملةا ص (3)
 . 451د لآا ص (4)
 . 452ا صد لآ (5)
 المح ـا زصغا صالاليفا زصغ.  (6)
ُّجػ جحّ المنهػ   فػح أػر  هػػ(ا 749الٌاص ا هحهي  ف حمػزة )ت  (7) ا تحوهػؽ د. هػيد  ُجمػؿ ال

 . 1/263ا 2119ا الرهيض 1  دا ديبدا إشراؼ حيتـ الضيمفا م ت ة الرشدا ط
 . 1/263د لآا  (8)
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 .وِس ؽ يل لر الطيلص"ا الصبآ:  وُسِبؽ" هؿ  (1)صفهآ
دمي  (2)صفهآ إ يمتآ ألف فد الحوهوة م,لدد  آا ألدآ هص ط ر الم تداا فاص َتُجُْ "صار

ّنم  لـ تجػُ..". الةػصاب: متن قص   ه في بًل ل يف ملددًا إلهآ فه صف بٌادي إ يمتػآ..  وا 
 .متن قض   فه صف 

 اػي المةػيح ة"ا   ف,نل وضػع ال اللػو"الم ٌصؿ مٌآ ف د مي امتدع ذلؾ  (3)صفهآ
 .ءّنل ُوضع  لمّ اللوالصبآ: 

 .كوف ُّوفالف د هـ هطتيرصدآ صال هصب صدآ"ا الصبآ:  الكوف  ف"صام ي  (4)صفهآ
د مػػػي لػػػـ هبػػػز ذلػػػؾ ألف الػػػـ ال ي ػػػؿ إدمػػػي  (5)صفهػػػآ  مػػػؿ ال ٌػػػؿ الػػػذ   َ ِصػػػؿُ "صار

  مؿ ال ٌؿ.َ عمُؿ ضير آ". الصبآ: 
 .محموؿ    اي ةيح آ"ا الصبآ:محموال  "ص ؿُّ صاحد مدهمي  (6)صفهآ
ا   لػػر الهمػػزةا صهػػذا إهمػػ ؿاح ػػيـ الػػـ ال ي ػػؿ.."ا الصبػػآ:   همػػ ؿ" (7)صفهػػآ

يألططيي المطتا ةا  مي اف  المحوػؽ ال همه ػز  ػهف الهػيي ضػمهرًاا اص ال تيب مشحصفا  
 تيي مر صطة.
ؿ"ا الصبآ:  نصرفل"ص د ذ ردي تورهر  (8)صفهآ  . تصرُّفلفد شرح  تيب الم ة 

                                                 

ُّجػ جحّ هػػ(ا 749الٌاص ا هحهي  ف حمػزة )ت  (1) ا تحوهػؽ د. هػيد  المنهػ   فػح أػر  ُجمػؿ ال
 . 1/365 ا2119 ا الرهيض1ا م ت ة الرشدا ط  دا ديبدا إشراؼ حيتـ الضيمف

 . 1/367د لآا  (2)
 . 1/368د لآا  (3)
 هيمش.  1/368د لآا  (4)
 . 1/374ا د لآ (5)
 . 1/374د لآا  (6)
 . 1/375د لآا  (7)
 . 1/377ا د لآ (8)
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اطػيؾ امػس"ا الةػصاب:  أػ ئـ"فبل توػصؿ: هػذا ضػيرب, زهػدًا امػسا صال  (1)صفهآ
 .أ تـ

 "!!نظرن هذا المصضعا الصبآ:  هذه المل لة فد رهر نصرن "ص د  (2)صفهآ
 .."ا الصبآ: ضير ص.ض ربوا"صه الي  (3)صفهآ
 .لح َجتن ا الةصاب: بح َجتن ""هؿ ادت  ي ث دهدير  (4)صفهآ
 "صامي مصضصع الشيهد"ا الصبآ: مصضع. (5)صفهآ
!!. ( 6)صفهآ  "فهص لاوةطيبٌد"ا الةصاب: لاوطيمد 

 َج لهػػػػ صفهػػػػآ "اطػػػػي لحػػػػرب ل  يلػػػػًي إلههػػػػي 
   

ج الطصالػػػػػػػػػػؼ صلػػػػػػػػػػ   لمقػػػػػػػػػػ "هس  ػػػػػػػػػػصال 
 و هق . – ِج له الةصاب:  

ػػي ال هػػػت الػػذ  ادشػػػده صهػػص  صلػػػآ:  (7)صفهػػآ امػػػصرًا ال تضػػهر"ا الصبػػػآ:  حػػِ ُرن"ف م 
ؿ".َحِ ر    ٌ  . صهص شيهد مشهصر ذ ره له صهآ شيهدًا  اي إ ميؿ ةهغة الم يلغة "فة

حػػيش ال ػػرماهف لهػػي فدهػػد,ا صال دهػػد, هػػص  (8)صفهػػآ ا تةػػحهؼ ةػػصا آ: "الّصػػب  "ب 
 .الصِّ   

                                                 

ُّجػ جحّ هػػ(ا 749الٌاص ا هحهي  ف حمػزة )ت  (1) ا تحوهػؽ د. هػيد  المنهػ   فػح أػر  ُجمػؿ ال
 . 1/377ا 2119ا الرهيض 1ا م ت ة الرشدا طمف  دا ديبدا إشراؼ حيتـ الضي

 . 1/378د لآا  (2)
 . 1/378ا د لآ (3)
 . 1/381د لآا  (4)
 . 1/381ا د لآ (5)
 . 1/382د لآا  (6)
 . 1/388د لآا  (7)
 . 1/387د لآا  (8)
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 الصبآ: حمير صحش. حم ر وحأّح","هةؼ ( 1)صفهآ
ِْ "ا الصبآ: اليضي ضح"بيرهة فد در هي  (2)صفهآ  .اليضي 

كتػػػػػػػػػػ    بن ػػػػػػػػػػو اءسػػػػػػػػػػم ع واءفعػػػػػػػػػػ ؿ والمصػػػػػػػػػػ  ر: البػػػػػػػػػػف القّ ػػػػػػػػػػ ع 
 هػ(2ٔ2الصقّمح )  
ػػا,حة اف ه,بمػػع  هدهمػػي (3)صفهػػآ فػػد  "فػػ ذا  ػػيف احػػد اللػػي دهف حػػرؼ مػػد  صلػػهف ةة

 ال رةس, ألف  المد ة   د هي  صض  ف الحر ة". اْأُهوِّ َ الد رجا دحص دا  ة صشي  ة ص
: ّ فػػػؽ تٌ هػػػر  اْأػػػُهْوّ ,الةػػػصاب  واْأػػػُهوِّ ص ػػػد التوػػػي فههػػػي لػػػي ديف )ه,ػػػْصْب( ص 

فؽ تٌ هر الاليده هف المحدثهف )ص  الوداميا اص تْش  ؿ فههي موطع ةصتد  مرفصض ص 
 .(4)ح ح ص(
اة  طػػػة...  ػػػيؿ المحوػػػؽ فػػػد الهػػػيمش ر ػػػـ )"صدي (5)صفهػػػآ ٌ,اةػػػ  ط: الا ػػػ ف 5 ػػػة  , ( ال
 الطيثر". 

                                                 

يبد   (1)  . 1/398ا المدهيج فد شرح ب,مؿ الز ب 
 . 1/415د لآا  (2)
ا كتػػػػػػ    بن ػػػػػػو اءسػػػػػػم ع واءفعػػػػػػ ؿ والمصػػػػػػ  رهػػػػػػػ(ا 515ت الةػػػػػػوا دا ا ػػػػػػف الوط ػػػػػػيع ) (3)

ػػػػػػػػػػد   دالػػػػػػػػػػداهـا مط ٌػػػػػػػػػػة دار ال تػػػػػػػػػػب المةػػػػػػػػػػرهةا ط ا الوػػػػػػػػػػيهرةا 1تحوهػػػػػػػػػػؽ د. احمػػػػػػػػػػد محم 
 . 96ا ص1999

أػػر  هػػػ(ا 643حػصؿ التوػػيي اللػي دهفا ه,دظػػر: ا ػف هٌػػهشا مصفَّػػؽ الػدهف هٌػػهش  ػف  اػػد )ت  (4)
ا الوػػيهرةا  ا تحوهػػؽ احمػػد اللػػه د لػػه د احمػػدا مرابٌػػةالميّصػػؿ إلػػمي هؿ   ػػدالبصادا دار الٌاػػـص

ا 1/82ا ا ػػػػػػف بد ػػػػػػدا لػػػػػػر  ةػػػػػػدي ة اإل ػػػػػػراب 9/123الم ت ػػػػػػة التصفهوهػػػػػػةا الوػػػػػػيهرةا د.تا 
صتد  المرفصض ه,دظر:   دالتصابا رمضيفا 3/147صالطةيئص  فصػوؿ ا صحصؿ الموطع الة 

ا  ػػيلـ كممػػو نػػر القػػوان ف الصػػوت و فػػح بنػػ ع الا صالشػػيهبا فػػصز ا 195ا صفػػح فقػػل المةػػو
ا 1ال تب الحدهثا ط  . 116ا ص2114ا إر دا األردف 

 . 96ا دهة األلميي صاألفٌيؿا ص (5)
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اة  طػػػةا مشػػػد دة ال ػػػييا  ا  طػػػة"  ػػػذلؾ صةػػػ ًي لادي ػػػةا صدي ػػػة  ,  اػػػت: ل ػػػف تػػػ تد " ,
طمة  ظهمة  .(1)ضة

. (2)صفهآ  "صالبهـ ت دؿ مف الهيي المشد دة فد  اد  ص ةصفد 

  يؿ الرابز: 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج     مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ,صهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼا صا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص  ة

    
ـة  يلٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج"  المطٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  
 .(ٖ)خ لح ُهو ؼ  و بو َهِم ّ  ات: الرصاهة األطرل: 

. لٌا هػػي:  شػػد  َهػػوفّح.ص ػػصؿ المحوػػؽ: ص
؛ إذ ا, ػػدلت هي هػػي بهمػػًي  اػػي هػػذه (4)

 ." ج   الاُّغة؛ فةيرت " ش 

ـ ا  ُهمُعػػػؿ,لػػػراس الرهي ػػػة مػػػف ال ةػػػرةس..."ا الةػػػصاب:  ِهمِعػػػؿ:"ص (5)صفهػػػآ  يلضػػػ
ٌ,ؿ:  ٌ,ْا دة""صال  ٌ اع الذ  هشرؼ  اي الرَّهي ةا صهد طرؼ المة  .(6)طرؼ الض 

ٌة  ػػػػؿ( دحػػػػص ) (7)صفهػػػػآ ؿ("ص اػػػػي )ف, ُِ لػػػػ ا ُ َلػػػػِ ؿأللػػػػ ؿ الومػػػػهص". الةػػػػصاب:  ُُ
 .(8) يلذاؿ

                                                 

 الةيحب  ف    يدا المحهطا  ا ط.  (1)
 . 117ا دهة األلميي صاألفٌيؿا ص (2)
 . 1/361له صهآا ال تيبا  (3)
ا صشػػػػػرح 1/68صتهػػػػػذهب الاغػػػػػة . 1/259الالػػػػػيفا  بػػػػػجا شػػػػػبرا صاإل ػػػػػداؿ أل ػػػػػد الطهػػػػػب  (4)

ؿا ال ف هٌهش  .11/51الم ة 
 . 111ا دهة األلميي صاألفٌيؿا ص (5)
 الاليفا  اؿ.  (6)
 . 113ا دهة األلميي صاألفٌيؿا ص (7)
 الاليفا صالتيج ذلذؿ.  (8)
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راد هيتا  (1)صفهآ ػراب". الةػصاب: لمنجػ تح"صال ةَّْرةة  ٌ بػيي  لمبخػ تح,ا صاإل ػؿ ال
 ".البخ تح والِعرا رادد صهد اإل ؿ : "الةرةراد هيت صاحدهي الةرةة (2)فد الاليف
ػػْذهةصطا ص (3)صفهػػآ ه ػػصؿ( دحػػص:    ٌْ ْشػػهيف  ِهْضػػَبو "ص اػػي )ف لاػػذ  ه,حػػدث  دػػد ر 

 ِهْض َو .الدليي"ا  ض صطا تةحهؼ ةصا آ: 
 .الخبُا تحرهؼ صالةصاب: الخ ر""صا ص بي ر  دهة  (4)صفهآ

 :ارتأ ؼ الّضَر  ءبح حّ  ف, تحق ؽ مص يى النّم س
ػهـ  و نَبتَػل: "(5)رة مشحصدة  يلتةػحه يت صالتحره ػيتا فمػف ذلػؾصهذه الدش  ٌض,

 .و نبتل غهر هيي دحص م رـص صمٌصف"ا تحرهؼ ةصا آ: 
: الش ػػهف. الصبػػآ: صالمت ش ػػد". صهوةػػد الشػػهف ألدػػآ هصةػػؼ والمػػنقّ  " (6)صفهػػآ

.    د آ ةصت مت شٍّ
صالمػػػآ.."ا  مػػػي ات حػػػدث فػػػي ه ص هدػػػآ اص فػػػي ه صالمػػػآ اص  هدػػػآ لمصػػػّنؼ"ا (7)صفهػػػآ

 .المضّعؼالمةد ؼا تحرهؼا ةصا آ: 
ػػػؿ الػػػػمًي دحػػػص:  (8)صفهػػػآ ٌة ر""ص اػػػي ف, ا ألد ػػػآ هتحػػػد ث  ػػػػف ُخػػػػُُا الصبػػػآ: َخػػػػَُ

 . ز,  ف لةصذاف اللَّدصلد  زة  المضٌ ؼا صمدآ الشي ر ط,
                                                 

 . 116ا دهة األلميي صاألفٌيؿا ص (1)
 الاليفا صالتيج ةرةرا  طت.  (2)
 . 212ا دهة األلميي صاألفٌيؿا ص (3)
 (. 6ا هيمش ر ـ )273ص د لآا (4)
ا محمد  ف هصلػؼا  (5) ا تحوهػؽ مةػط ي ارتأ ؼ الّضَر  مف لسػ ف العػر ا ص حه يف األددللد 

ػػػػػيسا الط ٌػػػػػة األصلػػػػػيا  . ثػػػػػـ دشػػػػػرْتآ الم ت ػػػػػة األزهره ػػػػػة لاتػػػػػراثا  تحوهػػػػػؽ 1/28ا 1989الدم 
ػػػػيسا  ػػػػرةبا تحوهػػػػؽ ربػػػػب  ثمػػػػيفا 2114مةػػػػط ي الدم  ا صهدػػػػيؾ دشػػػػرة  ه مػػػػة الرتشػػػػيؼ الض 

 رابٌة رمضيف   دالتص اب. صم
رةبا  (6)  . 1/12ارتشيؼ الضَّ
 . 1/17د لآا  (7)
 . 1/17د لآا  (8)
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ب   , تحق ؽ  . ص   مه   الير وسح  :مختصر الع ف ءبح بكر الُُّ
: ظهر ال ثهب ا (1)صفهآ ٌةث, ؛ بػيي ال نبػ   فهػآ"ا الةػصاب: نبػ  لػذ  ال "صالةٌث

ٌ,ث: ظهر ال ثهب الذ  (2)فد الةحيح ٌ,ْث "ص هػؿ:  (3).." صفد الالػيفال نب   ف ل: "ال
 ...". ُ نِب هص الذ  ال 
ا لػػػػػػـ هٌرفهػػػػػػي ا ػػػػػػص لػػػػػػٌهد صال المبنّ ػػػػػػوُ "صالطرهػػػػػػدة: لٌ ػػػػػػةا هوػػػػػػيؿ لهػػػػػػي  (4)صفهػػػػػػآ

 األ راب...".
"ثٌاػػػب  ػػػف ا ػػػف  (5)بػػػيي فػػػد التهػػػذهبا المّسػػػوالم ده ػػػة: تحرهػػػؼا صالةػػػصاب: 

ْ طةا ص  صهد الطرهدة...". المّسواأل را دا  يؿ: لٌ ة لؤل رابا ت,لم ي الض 
فههػػي مصاضػػع,ا فه,تت  ػػع,  ُ يقػػر"صالط رهػػدة: الل ػػ ةف, صهػػد  ,ةػػه ة ت,بػػص ؼ ثػػـ  (6)صفهػػآ

دةب, الل هـ".    هي حة
ـ: الطرهػدة,ا اللَّػ ةفا : "ا ص الههػث(7)ه, ور: تحرهؼا دلهؿ ذلؾ مي بيي فد الاليف

 فههي مصاضع,؛ فه,تَّ ع  هي بذب اللهـ". ُ نقرصهد  ة ة ت,بص ؼ ثـ 
 فههي مصاضع فه,تَّت ع  هي بْذب, اللهـ". نـ ُ نَقرُ ( "8)صفد التيج

ػػػاي ا  (9)صفهػػػآ : ال يلػػػد,ا هوػػػيؿ: اللػػػصؽ,  ػػػيئرةا صفهػػػآ حػػػدهث الد ػػػد ة  "صال ػػػيئ ر,
ا دلهػػؿ اء ِّػػـا تحرهػػؼا ةػػصا آ: اءتِّػػـ.."ا اءتّػػـر  اهػػآ صلػػاـا .. ا ػػصذ  ػػي مػػف  ػػصا
                                                 

ج1) ا تحوهػؽ د. ةػبلح مختصػر العػ فهػػػ(ا 379)ت ( الزُّ هد ا ا ص  ر محمد  ف حلف  ف م,ذح 
 . 1/68ا 1991ا  غدادا 1مهد  ال رطصلدا دار الش صف الثويفهةا ط

 البصهر ا الةحيحا  ثٌث.  (2)
 الاليفا  ثٌث.  (3)
 . 1/118مطتةر الٌهفا  (4)
 األزهر ا التهذهبا ض ط.  (5)
 1/118مطتةر الٌهفا  (6)
 الاليفا طرد.  (7)
 التيجا طرد.  (8)
رةبا  (9)  . 1/131ارتشيؼ الض 
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ذ مػػف  ػاي ا  اهػآ صلػػا ـ  ػيف هتٌػص  ذلػؾ مػي بػيي فػػد الدهيهػة ال ػف األثهػر مػػف اد ػآ ة 
ٌةهمةا ا  طصؿ التٌزُّب ...  .(1)األةهمة صال

ا صهص اف ت وي المػراة, فػد  هتهػي (2)صفد تهذهب الاغة : "دٌصذ,  ي مف  ةصار األه ـ 
". ال هطط     هي طيطبا

أػػػػر  الميّصػػػػؿ البػػػػف  عػػػػ   تحق ػػػػؽ  حمػػػػ  السػػػػ ِّ , ومراجعػػػػو إسػػػػم ه ؿ 
 هب الةنح:

صهذه الدشرة, لشرح الم ة ؿ مشحصدةا  يألططيي صالتحره يتا ص د اطترت, لاويرئ  
 دميذجة مدهيا إذ لص ذ رديهي  اَّهي لطيؿ  دي المويـ.

إلػي ال لػر   سػّروف: " يؿ: ص يمة اهؿ دبد مف تمهـ صالػرص  ػهس (3)مف ذلؾ
صف تحرهؼا ةصا آ: وف مف ذصات الهيي فد هذه األشهيي....". هلر   !! يرُّ

"فهمهاػػصف ال تحػػة   ػػؿ األلػػؼ إلػػي ال لػػرةا فهمهاػػصف األلػػؼ دحػػص الهػػيي"ا  (4)صفهػػآ
 . و م موفلٌؿ  الصبآ: 
"صذلػػػؾ اف  الةػػػيد موير ػػػة الػػػداؿ فػػػد المطػػػرج ص هدهمػػػي مػػػع ذلػػػؾ تدػػػيؼ   (5)صفهػػػآ
 .اءصؿصال ه ه ة..."ا لٌؿ  الصبآ: فد  ءوؿاصت يهف فد 
صالطػػػيي صالوػػػيؼ.."ا  العػػػ ف"صثبلثػػػة ملػػػتٌاهة مػػػف رهػػػر إط ػػػيؽ صهػػػد  (6)صفهػػػآ

 . والة فتةحهؼا صالةصاب: 
                                                 

ػػػد )ت (1) النه  ػػػو فػػػح  ر ػػػ  الحػػػ    هػػػػ(ا 616ا ػػػف األثهػػػرا ا ػػػص اللػػػٌيدات الم ػػػيرؾ  ػػػف محم 
ا 1979ا  هػػػرصتا 1الػػػزاص  صمحمػػػصد الطدػػػيحدا الم ت ػػػة الٌامهػػػةا ط ا تحوهػػػؽ طػػػيهرواءنػػػر

 ا اهـا صاليس ال بلرةا اهـ. 12/41ا صالاليفا 1/86
 ا  صر. 5/49األزهر ا تهذهب الاغةا  (2)
 . 4/164ا ف هٌهشا شرح الم ةؿا  (3)
 . 4/164د لآا  (4)
 . 4/165د لآا  (5)
 . 4/173د لآا  (6)
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 الثٌاب صاألردب فهص مف الصاص...".ُحْجر "صالمة يا  يل تح صالوةر  (1)صفهآ

ـ مرابٌػة تبػيرب ا صهذا هدؿُّ  اي التلر عا ص ػدُجْحرحبر: تحرهؼا ةصا آ: 
 الط ي ة! 

 :المخّصص البف س  ن: تحق ؽ هب الحم   الهن او 

: إذا ادتةب".  (2)صفهآ ا تحرهػؼ صالةػصاب: انمهؿّ "صهويؿ اْدهةمةؿ  الل ديـ صاتم ؿ 
 .اتمهؿّ 

. (3)صفهآ : ارمٌؿ  دم,ٌآ"ا الةصاب: الا حهيدد   "الا هحيدد 

صت ػػد ه"ا الةػػصاب: تكػػّ   ف"صهوػػيؿ:  دحػػآ ص دهػػآا صص ػػع مػػف الل ػػطح  (4)صفهػػآ
 : "صص ع مف الل طح صت د ح".(5)ا بيي فد الاليفوتكّ  , ب لح ع

ـّ ص َمَهـّ "ا ص   هد: ف م ي  صل,هـ  (6)صفهآ ف  داؿ  هيلد  ال حيبة  دي إلي ذ ره َمَح
ـ  هدي..."ا  ـ  وَمَح ـا تحرهؼا صالةصاب: َمَه : صهػد لغػة, لػٌد  حهػث تغاػب َمْعُهـ وَمحُّ
ٌةهػـا ص ػد د,لػػ ت الحػيي,  اػ هػـ فػد مٌدػي مة ي الٌػهف فػد لغػة لػٌد فهوصلػصف:  دػت مةحُّ

.. صهػػد  ثهػػرةهػػػ(: "مةحُّ 286 ػػذلؾ لتمػػهـا  ػػيؿ الم ػػر د )ت  ـْ ٌْه,ػػ فػػد  ػػبلـ  هػػـ: ترهػػد: مة
 .(7) دد تمهـ..."

                                                 

 . 4/181ا ا ف هٌهشا شرح الم ةؿ (1)
ا  هػػػػرصتا 1ا تحوهػػػػؽ   دالحمهػػػػد هدػػػػداص ا دار ال تػػػػب الٌامهػػػػةا طالمخصػػػػصا ػػػػف لػػػػهدها  (2)

 . 383ا ص3ا ج2115
 . 3/384د لآا  (3)
 . 3/384المطةَّصا  (4)
 الاليفا  دح.  (5)
 . 3/386المطةَّصا  (6)
دا  (7)  . 2/45؛ صادظر الاليفا شتتا 1/343ا المقتض الم ر 
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ا ص ػػػد فل ػػػر الم ػػػر د, هػػػذا الواػػػبة لوػػػرب (1)ص ػػػد د,لػػػ ت هػػػذه الاَّغػػػةا  ػػػذلؾا لهػػػذهؿ
ٌْه,ـْ  الٌهف مف الحيي؛ لذلؾ هـا ترهد: مة بيز اإلدريـ فد  صلهـ: مةحُّ

(2). 
ص ػػد تلػػر ب هػػذا المظهػػر, الاْهبػػدُّ إلػػي الوػػرايات الور دهػػةا ف ػػد  صلػػآ تٌػػيلي
(3): 

ْاَمم  َأع َهمم ْ  أَلَمم ْ ﴿ َْلْ آَدمَْ بَنِمم  ِإلَممك ْم    راهػػي هحهػػي  ػػف  ﴾ْمبِممك ْ  َعممْ  ْ  ِإنَّممْ َْلْممم ْ ْ لشَّممك اَ نَْ تَمع بْممْ    َأن 
د"صث يب "ا ص د  زاهي رهر, صاحد لتمهـ ح 

ا  إ ػداؿ الٌػهف -. صمي تػزاؿ هػذه الظػيهرة (4)
"ا فػػػد مٌدػػػي: -حػػػييً  ـْ ػػػ ا ميث اػػػًة فػػػد الا هبػػػة األردده ػػػةا فدلػػػمٌهـ هوصلػػػصف: "ر,حػػػت مةحُّ

ٌْه,ـ.  مة
ف الل ػػهر, فههػػي تيم ػػًي " (5)صفهػػآ تةػػحهؼا الةػػصاب:  َفػػر ا ". ػػيؿ الشػػي ر: تطػػص 

 .(6). صالشيهد ال ف مو ؿا  مي فد الاليف يلويؼا ال  يل يي َقِر ا ,
ػػػْدفةا صهػػػص  (7)صفهػػآ .."ا تةػػػحهؼا ةػػػصا آ: السَّػػػ ؼ والسُّػػػَ ؽُ "اتيدػػػي   ل,ػػػدفة صلة

 ا  يلشهف صال يي .الّأَ ؼص
"صالشَّػدفة صالشُّػذفة مػف الاهػؿ  يللُّػدفةة  يلل ػهف المهماػةا صهػد ( 8)بيي فد الالػيف

 الظُّامة". الظُّامةا صالشَّدةؼ  يلشَّْدفة التد هد
الل ف, إذا تشو وْت طػصاًل.."ا الةػصاب:  انق ض ِ "ه,ويؿ: ادويضت الر ه ة ص (9)صفهآ

يدا بيي فد الاليف انق ص  السِّفّ  "هويؿ: ادويضت الر ه ةا صادويةت الل ػفُّ ( 11) يلة 
 ا  تشو وْت طصاًل".

                                                 

 . 12/178الد ر  المةصفا  االلمهف الحا د   (1)
 . 1/342الموتضبا  (2)
 . 61لصرة هسا اآلهة  (3)
ا الدُّر  المةصفا 7/343ا ص حه يفا ال حر المحهط  (4)  . 5/491ا صاللَّمهف الحا د 
 . 3/387المطة ص  (5)
 الاليفا طصؼ.  (6)
 . 3/388المطة ص  (7)
ػػْدفةا : "ال ػر اي114الالػيفا شػػدؼ. صفػد إةػػبلح المدطػػؽا ص (8) : صطرْبدػػي  ل,ػػدفة  مػف الاهػػؿ صلة  صش,ْدفة صشةدفة". 
 . 3/391المطةص  (9)
 الاليفا  هض.  (11)
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.."ا الصبػآ: رفح ال اللو ال   "اللَّدل صالل تيا صامي اللَّدل مف الد دةل  (1)صفهآ
 . فب ل اؿ ال   ر

 . َنورالصبآ:  ,"نور"ص يؿ حمهد  ف  (2)صفهآ
ْر ةؿ, صالغْرهةف: مي ه وي مف الميي فد الحصض اص الغةدهر".  (3)صفهآ  "صالغ 

: " ػيؿ ثٌاػػب: (4)ا  يل ػػييا بػيي فػد الالػػيفالةػرَبف تةػحهؼا ةػػصا آ: الةػر ف,
ْر ةف: مي ه وي مف الميي فد ال ْر ةؿ صالغ   حصض صالغدهر.. ال ه,ودر  اي شر آ". الغ 

ا ربػػؿ َأػػْنف األةػػي ع صششػػا,هي.."ا الةػػصاب:َأػػْأُف "ص ػػيؿ ال ػػراي: هػػص  (5)صفهػػآ
 . (6)شةْثف, األةي ع: راهظ,هيا صز ـ هٌوصب صا ص   هد اف  المةهي  دؿ, دصف شةثةف

ر ة..."ا تحرهؼا ةصا آ:  (7)صفهآ : ا  يدي صمي  اهآ طح   .  ت ن "ال احهيدد 
 :ت   الُحمؿ فح أر   ب    الجمؿ لمب م وسحّ ك

"صام ي ه  يف فيلػـ مرتبػؿ رهػر مدوػصؿا صهػص مشػتؽا مػف اله هػؼا صهػص:  (8)صفهآ
 صالط  ة.."ا اللُّرَّة: لٌؿ  الصبآ: اللُّر ة. السُّرَّن

ػػي د ػػت لهػػـ  (9)صفهػػآ الػػذ  ر  ٌػػد مػػصتهـ"ا   دػػييا ببنػػ ع "الصبػػآ الثػػيدد: اد هػػي لم 
 .ق عبب تحرهؼا ةصا آ:

                                                 

 . 3/392المطة صا  (1)
 . 3/394ا د لآ (2)
 . 3/394د لآا  (3)
 الاليفا ررؿا ررف.  (4)
 . 3/394المطةصا  (5)
 الاليفا ششؿ.  (6)
 .3/397المطةصا  (7)
ا الحاؿ فد شر  (8)  . 7ح ا هيت البمؿا صال طاهةصلد 
 . 11د لآا ص (9)
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ٌةػدةف.. لمػف  وػد  (1)صفهآ "ا فوقهػ  مػف"ص د هبصز اف ت صف د ػت  وصلهػي: ال هةْ 
 .مف قومه تحرهؼا صةصا آ: 

ـ  اص الػػػر ْدف  (2)صفهػػآ ذا صةػػ صه  طهػػػيرة ال ,ػػ ُـّ  ٌهدػػآ–"صار ارادصا اد ػػػآ ال  –صهػػص ال ,ػػػ
 "ا تةحهؼا ةصا آ: صال هةلرؽ.  أرؽهطصف صال 
 اي مٌدههف: الباهؿ: هويؿ  ث,رت,  ؾا ا :  "صال ثهر فد  بلـ ه,لتٌمؿ (3)صفهآ
ُ  ؾ"ا تةحهؼا صالةصاب:  اهتُر   .اهتُ

 .(4) ق ئؽ التصر ؼ البف المؤّ  
صال تطاػػػػص دشػػػػرة, هػػػػذا ال تػػػػيب الوػػػػه ـ مػػػػف اططػػػػيي تدص  ػػػػت  ػػػػهف: التةػػػػحه يتا 
صالتحره يتا صاططيي الط ي ةا إضيفة إلي ترؾ  ثهر مف الشصاهد الشٌره ة ر,ْ بًل مف 

 صا صالت طرهجا صالض  ط.الٌز 
ػي ال تػيب,  ػػيمبًلا  صلػ ذ ر,  ٌػضة الدمػيذج مػف هػذه األططػييا صالمبلحظػيتا ام 
آ  حدهث  ص طيةة تطرهج الشٌرا صضْ طآا ص ةْزصها فل ربئ,آ إلي  ي  ؿ األهيـ ألطة 

 ملتةوؿ  م ة ؿ  مشهئة ا.
ُع..."صالميضػػد ه ػػصف  مٌدػػي الملػػتو ؿ فػػد  ػػيب ( 5)صمػػف ذلػػؾ صبػػآ: ال ,"الجػػ

ُاع  .الج
                                                 

 . 11الحاؿ فد شرح ا هيت الب,مؿا ص (1)
 . 12د لآا ص (2)
 . 14د لآا ص (3)
ػػػػد  ػػػػف لػػػػٌهد )مػػػػف  امػػػػيي الوػػػػرف الرا ػػػػع الهبػػػػر (ا  (4)  قػػػػ ئؽ ا ػػػػف المػػػػ دبا الويلػػػػـ  ػػػػف محم 

ا حلػػػهف تػػػصراؿا المبمػػػع الٌاالتصػػػر ؼ مػػػد  ا تحوهػػػؽ د. حػػػيتـ الضػػػيمفا احمػػػد دػػػيبد الوهلػػػد 
ا ط  ـ. 1987ا 1الٌرا د 

 . 21د يئؽ التةرهؼا ص (5)
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زاـ:( 1)صفهآ  ...".وهو إ ا  نبع  البع ر مف الهراؾ "األفٌيؿ دحص: ر,
ُاؿالةػػػصاب:  ا هد ٌػػػث: ةػػػصا هي تٌػػػب. الهػػػراؾ: (2)إ ا تعػػػ  البع ػػػُر مػػػف الُهػػػ
 ةصا هي: الهزاؿ.

  رقعهػػ :ا  داـ  اػػي ش,ػػر هي..."ا  و رقعهػػ ,"صمدػػآ  هػػؿ:  ػػي ر الطمػػرة ( 3)صفهػػآ
 .(4) هقره تحرهؼا صالةصاب: 

( دحػػص:  (5)صفهػػآ ػػؿ  ٌْ ا طػػرج مةػػدره  اػػي )فة ػػؿ, ٌة ػػؿ هةْ  ٌة "فػػ ذا  ػػيف ال ٌػػؿ  اػػي: فة
ا ص  ".الَتْع ِ الوةْطع 

 . النّق تةحهؼا ةصا آ: التع  
ػػػػػي  ػػػػػصلهـ: دةٌبػػػػػة ( 6)صفهػػػػػآ ..."ا ر ػػػػػصث: تةػػػػػحهؼا َرهػػػػػو " ػػػػػيؿ ال ػػػػػر اي: ام 

ػػة  رضػػٌة  ػػؿُّ م( "7)ا صهػػد الدٌبػػة المرضػػٌةا بػػيي فػػد الٌػػهفَر ػػو صالةػػصاب: دةٌبة
ٌ,آ".  ررصث تررث صلدهي ا  ترض 

ا هوصلػػػػصف لاش ػػػػية  صهػػػػذه ال امػػػػة, ملػػػػتٌماةا فػػػػد ال ػػػػصاد ا صاألرهػػػػيؼ فػػػػد األردف 
اةد.  المرضٌة: رةرصث صرةرثا صلا تد ال اصالدةا صال ل فة لهي: بة

ا صهد التد ال هٌهش لهي صلدا  يؿ ا ف الل  هت: هػص ( 8)صفهآ "صم وبلت  صمويلهتة
 .(9)اله ؾتةحهؼا ةصا آ:  اله ؿ:"ا اله ؿ( صهص م طصذا مف )الوةاةت  

                                                 

 . 54ا صد يئؽ التةرهؼ (1)
ْر اف هدهض ه,زااًل". 167فد ال يئؽ لازمطشر ا ص (2) زامًي إذا لـ هود   ا "رـز ال ٌهر ر,
 . 71د يئؽ التةرهؼا ص (3)
 .الاليفا  ور (4)
 . 47د يئؽ التةرهؼا ص (5)
 . 76ا صد لآ (6)
 ا صالتهذهبا ررثا الاليفا ررث. الٌهفا ررث (7)
 . 78د يئؽ التةرهؼا ص (8)
وػػػبلت: ال هٌػػػهش لهػػػي صلػػػدا صاةػػػاآ مػػػف الوةْاػػػتا ا  76فػػػد إةػػػبلح المدطػػػؽا ص (9) ا "صامػػػراة م 

 ا المواتة: المها ة".337الهبلؾ. صفد ررهب الحدهث ال ف  ته ةا ص
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ر هب ص (1)صفهآ ٌ هؿ: دحص: ش   ". ِأّك ر"صه,ةرؼ إلي ف 
 . (2)ِسّك رش   هر تةحهؼا ةصا آ: 

 مبن ػػ   " ػػد ه,ٌ  ػػر  ػػف البمهػػع صاالثدػػهف  ا ػػظ الصاحػػد مػػف رهػػر اف ه ػػصف  (3)صفهػػآ
 ".  مب َّن    يلمةدر.."ا م ده ًي: لٌا هي: "

"ا الٌػػػير ؾ: تةػػػحهؼا ةػػػصا آ: العػػػ ِرؾ"فشػػػ  ههي  يلحػػػيئض صالطػػػيلؽ ص (4)صفهػػػآ
ة  يلمراة.  الي ِرؾ, ية   ألد هي اصةيؼ طة

ػدَّة  ػهف  (5)صفهآ ا   مة : اضػر يف  صال تضػر يف  ذا امرتة الرباهف اص دههتةهمػي  اػتة "صار
ؿ الا ػػظ مػػف الدػػصف الث وهاػػة الػػؼ التثدهػػة صالدػػصف الثوهاػػة  راههػػة التوػػيي اللػػي دهف ألف  اص 

 لي ف..".
: ثم ة  اؽا فد   يرة:  مةد ة  هف الػؼ التثدهػة صالدػصف الثوهاػة: فاٌا هػي  اص  بَمػ ّ  ات,

ا ص د ه صف ا ف الم دب  ةد:  مد  ال تحة   ؿ الؼ التثدهة لتةهر ال ػًيا إذ لػهس بع 
 هف الؼ التثدهة صالدصف مد ة؛ فيلمةد ة هػد األلػؼ ال يةػاة  هدهمػي ل ػهبل هاتوػد لػي ديف 

فػػؽ تٌ هػػر الوػػداميا اص ل ػػهبل هتشػػ  ؿة الموطػػع, الةػػصتد  المرفػػصض )ص ح ح ص( ص  
 . (6)صفؽ تٌ هر الاليده هف المحدثهف

ا  ػػػذب  اهػػػػؾ  (7)صفهػػػآ ا  ػػػذب  اهػػػػؾ الغػػػزص, "دحػػػص  صلػػػؾ:  ػػػػذب  اهػػػؾ الحػػػجُّ
".  سق  الٌمرة,ا ثبلثة,    ذْ فة  اهؾا ا   اهؾ  هف 

                                                 

 . 78د يئؽ التةرهؼا ص (1)
 . 79إةبلح المدطؽا ص (2)
 . 81التةرهؼا صد يئؽ  (3)
 .92ا صد لآ (4)
 . 115د لآا ص (5)
حػػػصؿ الموطػػػع الةػػػصتد  ص راههػػػة الموطػػػع المرفػػػصضا ادظػػػر: الشػػػيهبا فػػػصز ا اثػػػر الوػػػصادهف  (6)

 . 319الةصتهة فد  ديي ال امةا ص
 الةيحب  ف   يدا المحهطا  ذبا البصهر ا الةحيحا  ذبا ا ف مدظصرا الاليفا  ذب.  (7)
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  (1) سي ر ,: تحرهؼا ةصا ,هي سق  

صه,ػػػػرفضا دحػػػػص:  بػػػػل"ص ػػػػد ه ػػػصف )ف,ٌػػػػيؿ( مةػػػػدرًا اهضػػػًي فهمػػػػي ه,رمػػػي  (2)صفهػػػآ
تةيفا صالرُّفيت..."ا   منل.لٌا هي: بل الح,

"صلػػم د م  ص ػػًي ألدػػآ ف,ػػؾَّ  ػػهف الحػػرفهف المتبيدلػػهف  حػػرؼ هطيل همػػيا  (3)صفهػػآ
ا ص   يلحيي. َحِر حرج: تةحهؼ ةصا آ: ص ,"َحِر دحص: لةدةسا صثاثة

ميع..." تي ت لهويؿ: صهص   ر الشهخ ص" يلحص اة صالح (4)صفهآ , ص ٌصده  ف الب 
  تي ن ل.: تةحهؼ ةصا آ,: تي ت ل

 برُ .ادهي آ"ا الصبآ:  بر َ " صؿ الشي ر برهر: صهي ح  ذ  (5)صفهآ

 لهـ ل ثرة األمطير".  تنب "ص ؿ  مي  (6)صفهآ

ا ألف  الحػػدهث   اهػػي  ػػف  ةرامهػػد   هػػصت اهػػؿ تنبػػ  تةػػحهؼ: ةػػصا آ: تنبػػ :
 ـ مف اآلبرا ثـ  هؼ هلتوهـ  دـ اإلد يت مع  ثرة األمطيرو!! الشي

الحػرؼ األصؿ صلػـ هبػدصا إلػي تحرهػؾ اآلطػر  مسكف: "ألد هـ لص ادرمصا (7)صفهآ
 ل هبًل ف رهصا البمع  هف اللي دهف."

 . َلَسكف,  و َلُسكِّف : الةصاب:مسكف
                                                 

ا الرهػػيضا 1ا تحوهػػؽ محمػػصد بيلػػـا دار الرُّشػػدا ط  مقصػػورن ابػػف  ر ػػ أػػر ا ػػف طيلصهػػآا  (1)
 .265ا ص1986الط ٌة األصليا 

 . 134د يئؽ التةرهؼا ص (2)
 . 151ا صد لآ (3)
 . 179صا د لآ (4)
 . 181د لآا ص (5)
 186د لآا ص (6)
 . 194ا صد لآ (7)
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 "ص يؿ اآلطر:( 1)صفهآ
ػػػػػػػت,  ٌْ ػػػػػػػرةهت, بهػػػػػػػيدة الطهػػػػػػػؿ  صاْ تة  قػػػػػػػ   ُميرِ شة

    
  م,شػػػػػػػػػػػػترئ   يلطهػػػػػػػػػػػػؿ  احمػػػػػػػػػػػػرًة  ,تػػػػػػػػػػػػرا".

 
 

ا صهػػص الػػذ  ُمقػػِرؼ: تحرهػػؼا ةػػصا آ: ُميػػِرؽ ا ص"الم,وػػر ؼ مػػف الطهػػؿ: الهبػػهف,
ا ص هؿ: الٌ س"  .(2)ا,مُّآ  رذةصدةا صا صه  ر دُّ

: ه ل ػ    همهػ " يؿ ا ف الل َّهت: هويؿ لاربؿ إذا  يف ضي طًي لؤلمػصر  (3) صفهآ
ع ادبد صطبل    ع الثديهي".إد آ لطبل 
 مػػػي فػػػد إةػػػبلح المدطػػػؽا  "  لبػػػ   لهػػػ ": تحرهػػػؼ: صالةػػػصاب: ه ل ػػػ    همهػػػ 

 .47ص
ا ضي طا لؤلمصر  (4)صفد  الاليف د  ع, ادب,  ".   ل   له "صمدآ  صلهـ: طبل 

: تحرهػػؼا الكػػ,"صاإلح ػػيب اهضػػًي: لػػوصط ال ٌهػػر مػػف ال ػػؤل ص رص ػػآ"ا  (5)صفهػػآ
.صا (6)ا بيي فد الٌهفالَك ؿصالةصاب:   إل هيي,: ال ةبلؿ,
فػػد اصلػػآ..."ا الصبػػآ: بنػػ ع "صتوػػصؿ فػػد ال ٌػػؿ الميضػػد مدػػآ: ت ي ػػؿا  (7)صفهػػآ
 مف اططيي الط  ي ة. بت ع, وهو
"ا الطاه ػة تةػحهؼا صالةػصاب:  الخم يوِ "ص يلت:  اي لهؿ  (8)صفهآ مةْضػرةحدٍّ
 . الخم قو

                                                 

 . 196ا صد يئؽ التةرهؼ (1)
 الاليفا  رؼ.  (2)
  .212رهؼا ص( د يئؽ التة3)

 الاليفا دبد. 4))
 .211د يئؽ التةرهؼا ص 5))
 .د ه االٌهف (6)

 .211د يئؽ التةرهؼا ص (7)
 . 213ا صد لآ (8)
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: تةحهؼا ةػصا آ: (1)صفهآ : صهص الة بل ة..."ا الة ررة ر, ا الَ َرُر, والتَّػرر "صال ةرة
ا صهوػيؿ: ةػطرةا هػر اي,ا  را مةػدر األهَّػر  ابا )) يؿ: الاهث: الهةػرة ص بلهمي  مٌدي الةُّ

)) را اهةرُّ بة  .(2)صحة
دُّ(( لػػػوصط الػػػصاص مػػػع  ا ػػػة اإلدرػػػيـ"ا   جتمعػػػوا"ص رهػػػصا اف   (3)صفهػػػآ  اػػػي ))هةػػػصة

 .  جمعواهبتمٌصا: ةصا هي: 
ـة الوةْطتةهي (4)صفهآ ( صفههي حيياا صهد مف حرصؼ الحاػؽ  " هؿ لآ: فا  ؿ, فد )هةْصبة

 اهضًي".
 َ ْوَحؿ.: تةحهؼا ةصا هي:  وجؿ
)صفهآ

1

 ., الوجل: الَمه "الُمه  "ألف  الحيية  هف, ال ٌؿ لهلت (5
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .217ا صد يئؽ التةرهؼ (1)
ا, ت.  (2) : ةة ا تررا ص ذا الت رر  مٌدي الةبل ةا تر ت هةد,ه تت,رُّ  التهذهبا لؼ 
 . 223د يئؽ التةرهؼا ص (3)
  .223ا صد لآ (4)
 . 224د لآا ص (5)
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 المص  ر والمراجع
ا ػػف األثهػػرا ا ػػص اللػػٌيدات الم ػػيرؾ  ػػف محمػػدا الدهيهػػة فػػد ررهػػب الحػػدهث صاألثػػرا  -3

ا مط ٌػة  هلػي ال ػي د الحا ػدا مةػرا 1تحوهؽ طيهر الزاص  صمحمصد الطدػيحدا ط
1963. 

ا 1د ير ا محمد  ف الويلػـا المػذ ر صالم دػثا تحوهػؽ طػيرؽ   ػد البدػي دا طا ف األ -3
 . 1986دار الرائد الٌر دا  هرصتا 

ا ا ػػص مدةػػصر محمػػد  ػػف احمػػد )ت  -3 حوهػػؽ محمػػد ت اهػػػ(ا تهػػذهب الاغػػة 371األزهػػر  
ا  هرصتا 1 صض مر با ط  .2111ا دار إحهيي التراث الٌر د 

 .1965ا مبمع دمشؽا 1ؽ  ز ة حلفا طا تحوهالنوا را ص ملحؿا األ را دا  -4
ا ا ص محمد   دا  ف محمد  ف الل هد )ت -5  هػػ(:521ال طاهصلد 
تحوهػػػؽ مةػػػط ي اللػػػو ي صد. حيمػػػد   دالمبهػػػدا  االقتضػػػ   فػػػح أػػػر      الكتّػػػ  , -6

 .1996مط ٌة دار ال تب المةره ةا الويهرةا 
ب الٌامهػةا  هػرصتا ا دار ال تػ1مػرادا طهحهػي الحاؿ فد شرح ا هيت البمؿا تحوهؽ  -3

2113. 
 ا تحوهؽ حمزة الدشرتدا دار المرهخ لادشرا د.ت. كر اليرؽ ب ف اءحرؼ الخمسو -3
ا تحوهػػػػػؽ  اػػػػػد زصهػػػػػفا مط ٌػػػػػة الٌػػػػػيددا  كػػػػػر اليػػػػػرؽ بػػػػػ ف الحػػػػػروؼ الخمسػػػػػو -3

  غدادا )د. ت(.
 .1981 ا  غدادا1ا تحوهؽ ةبلح مهد  ال رطصلدا دار الرشهدا طالمنّم   -33
ا ا ص ز رهي  -33 ا ته    إص   المن ػؽهػػ( 512هحهي  ف  اد الططهب )ت  الت رهز  

 .1991ا  غدادا 1تحوهؽ فصز  ملٌصدا ط
فقػػػل المةػػػو وسػػػّر هػػػػ(ا 431الثٌػػػيل دا ا ػػػص مدةػػػصر   ػػػدالماؾ  ػػػف إلػػػمي هؿ )ت   -33

 ا د.ت.3ا تحوهؽ: مةط ي اللوي صزمهاهآا دار ال  را طالعرب و
ا إلمي هؿ  ف حم يدا تيج الاغة صةحيح ال  -33 ٌر هةا تحوهؽ احمػد   ػدالغ صر البصهر  

 .1987ا دار الٌاـ لامبلههفا  هرصتا 4 ط يرا ط
 ا ف بد دا ا ص ال تح:  -34

يرا ط  -  ا دار الهدلا  هرصتا د.ت.2الطةيئصا تحوهؽ محمد  اد الدب 
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ا دار الواػػػػػـا دمشػػػػػؽا 2لػػػػػر  ةػػػػػدي ة اإل ػػػػػرابا تحوهػػػػػؽ حلػػػػػف هدػػػػػداص ا ط -
1993. 

ا تحوهػػؽ ن الةػػّواص فػػح  وهػػ ـ الخػػواّص  رّ هػػػػ(ا 516الحرهػػر ا الويلػػـ  ػػف  اػػد )ت  -35
 .1998ا  هرصتا 1 رفيت مطرحدا م للة ال تب الثويفهةا ط

 ص حهيف محمد  ف هصلؼا ارتشػيؼ الضػرب مػف للػيف الٌػربا تحوهػؽ ااألددللدا   -36
 .1989ا 1مةط ي الدميسا ط

ا تحوهػؽ تصػح ا اليصػ اهػػػ(ا 337ا ف درلتصهآا ا ص محمد   دا  ف بٌ ػر )ت  -33
ا 1ص  المطتػػػصفا صزارة األص ػػػيؼا المباػػػس األ اػػػي لاشػػػ صف اإللػػػبلمهةا طمحمػػػد  ػػػد
 .1998الويهرةا 

هػػػ(ا بمهػػرة الاغػػةا تحوهػػؽ رمػػز   ٌا  ػػدا 321ا ػػف درهػػدا محمػػد  ػػف الحلػػف )ت   -33
 .1987ا  هرصتا 1ط

ا ا ف  ته ة:  -33  الدهدصر ة
 ا صزارة الثويفةا دمشؽ.1البراثهـا تحوهؽ محمد بيلـ الحمهد ا ط  -
ا مط ٌػػػػػة الٌػػػػػيددا  غػػػػػدادا 1هثا تحوهػػػػػؽ   ػػػػػدا الب ػػػػػصر ا طررهػػػػػب الحػػػػػد -

1976. 
الزاهػػدا ا ػػص  مػػر محمػػد  ػػف   دالصاحػػدا الٌشػػرات فػػد ررهػػب الاغػػةا تحوهػػؽ هحهػػي   -33

 .1984ا  م يفا 1ب را ط
ج الزُّ هػػػد ا ا ػػػص  -33 ػػػذح  ا مختصػػػػر العػػػػ فهػػػػػػ(ا 379)ت   ػػػػر محمػػػد  ػػػػف حلػػػف  ػػػػف م,

 .1991ا  غدادا 1فهةا طتحوهؽ د. ةبلح ال رطصلدا دار الش صف الثوي
ا تحوهػؽ رمضػيف   ػدالتص ابا ط  -33 ا ا ص   ر محمػد  ػف حلػفا لحػف الٌػصاـ  ا 2الزُّ هد  

 .2111م ت ة الطيدبدا الويهرةا 
ا محمػػد مرتضػػي الحلػػهددا تػػيج الٌػػرصس مػػف بػػصاهر الوػػيمصسا مبمص ػػة   -33 الزَّ هػػد  

 .2111ػػ  1965مف المحووهفا مط ٌة ح صمة ال صهتا 
ر ا محمصد  ف  مرا اليس ال بلرةا تحوهػؽ  يلػؿ  هػصف اللػصدا الزمطشر ا بي  -34

 .1998ا دار ال تب الٌامهةا  هرصتا 1ط
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أػر      الكتّػ   و م ػل تعم قػ   هػ(ا 573اللٌد ا ا ص لاهميف داصد  ف هزهد )ت  -35
ا بمػػػع صتصثهػػػؽ صتوػػػدهـ د. محمػػػد  بػػػح همػػػح القػػػ لح همػػػى     الكتّػػػ   البػػػف قت بػػػو

ا   .2119ا  هرصتا 1طمرزاؽا دار ا ف حـز
ا ػػف اللػػ  هتا هٌوػػصبا إةػػبلح المدطػػؽا تحوهػػؽ احمػػد محمػػد شػػي را ص  داللػػبلـ   -36

 ا دار المٌيرؼا الويهرة.3هيرصفا ط
هػػ(ا ال تػيبا تحوهػؽ   داللػبلـ هػيرصفا  ػيلـ 181)ت  له صهآا  مرص  ػف  ثمػيف  -33

 .1983ال تبا  هرصتا 
ار ال تػػػػب الٌامهػػػػةا ا د1ا ػػػػف لػػػػهدها المطةػػػػصا تحوهػػػػؽ   دالحمهػػػػد هدػػػػداص ا ط  -33

 .2115 هرصتا 
ا بػػبلؿ الػػدهف )ت   -33 هػػػ(ا المزهػػر فػػد  اػػـص الاغػػة صادصا هػػيا تحوهػػؽ  911اللػػهصطد 

 محمد احمد بيد المصلي صزمبلئآا دار ال  را د.ت.
ا تصػػح ا التصػػح ؼ وتحر ػػر التحر ػػؼهػػػػ(ا 764الةػػ د ا طاهػػؿ  ػػف اه ػػؾا )ت  -33

ا 1لتص ابا م ت ػػة الطػػيدبدا طتحوهػػؽ اللػػهد احمػػد الشػػر يص ا مرابٌػػة رمضػػيف   ػػدا
 .1987الويهرةا 

ا كتػػػ    بن ػػػو اءسػػػم ع واءفعػػػ ؿ والمصػػػ  رهػػػػ(ا 515الةػػوا دا ا ػػػف الوط ػػػيع )ت   -33
ا الوػػػيهرةا 1تحوهػػػؽ ا. د. احمػػػد محمػػػد   دالػػػداهـا مط ٌػػػة دار ال تػػػب المةػػػرهةا ط

1999. 
ا  -33 تحػػػد ا تحوهػػؽ د. فالتبصػػػرن والتػػػ كرن ا ػػص محمػػػد   ػػدالم مف  ػػػف  اػػدا الةػػهمر  

 .1982ا دمشؽا 1احمد مةط ي  اد  الدهفا دار ال  را ط
ا  ػيلـ ال تػب الحػدهثا 1الشيهبا فصز ا اثر الوصادهف الةػصته ة فػد  دػيي ال امػةا ط  -33

 .2114إر دا األردفا 
ا  ػيلـ 1ا ف    يدا الةيحبا المحهط فد الاغةا تحوهؽ محمد حلف  ؿ هيلهفا ط  -34

 .2111ال تبا  هرصتا 
ا م ت ة الطيدبدا 2يفا التطصر الاغص   مظيهره ص ااآ ص صادهدآا ط  دالتصابا رمض  -35

 . 1987الويهرةا 
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ُّجػػػػ جحّ هػػػػػ(ا 749الٌاػػػػص ا هحهػػػػي  ػػػػف حمػػػػزة )ت   -36 ا المنهػػػػ   فػػػػح أػػػػر  ُجمػػػػؿ ال
ا 1م ت ػػػػػة الرشػػػػػدا ط تحوهػػػػػؽ د. هػػػػػيد    ػػػػػدا دػػػػػيبدا إشػػػػػراؼ حػػػػػيتـ الضػػػػػيمفا

 .2119الرهيض 
ا ا ص  اد )ت   -33  هػ(:377ال يرلد 

ا الرهيضا 1ا تحوهؽ حلف شيذلد فرهصدا  ميدة ش صف الم ت يتا طالتكممو  -
1981. 

ا 1ا تحوهػػؽ  ػػيظـ  حػػر المربػػيفا  ػػيلـ ال تػػب لاط ي ػػة صالدشػػرا طالتكممػػو  -
 .1999 هرصتا 

ال راههػػػد ا الطاهػػػػؿ  ػػػف احمػػػػدا مٌبػػػػـ الٌػػػهفا تحوهػػػػؽ مهػػػد  المطزصمػػػػد صار ػػػػراههـ   -33
 .1981ا دار الرشهدا  غدادا 1الليمرائدا ط

رصز ا ػيد ا محمػد  ػف هٌوػصبا الوػيمصس المحػهطا دار ال تػب الٌامهػةا  هػرصتا ال ه  -33
 .1995ا 1ط

ا   -43 ا المصػػب   المن ػػر فػػح  ر ػػ  الأػػر  الكب ػػرحمػػد  ػػف محمػػد  ػػف  اػػدا اال ه ػػصمد 
 الم ت ة الٌامهةا  هرصت. د.ت.

ا ا ػػػف هشػػػيـا   -43 ا  غػػػدادا 1ا تحوهػػػؽ مهػػػد    هػػػد بيلػػػـا طأػػػر  اليصػػػ االاطمػػػد 
1989. 

ا الاغػػػص     -43 ا ا ػػػص الطهػػػب  اػػػد  ػػػف   دالصاحػػػدا اإل ػػػداؿا تحوهػػػؽ  ػػػز  الػػػد هف التدػػػصطد 
ا دمشؽا   .1961مط ص يت المبمع الٌامد  الٌر د 

 قػ ئؽ ا ف الم دبا الويلـ  ف محمد  ف لٌهد )مػف  امػيي الوػرف الرا ػع الهبػر (ا   -43
ا المبمػػػػػع الٌامػػػػػد الٌرا ػػػػػدا 1ا تحوهػػػػػؽ د. حػػػػػيتـ الضػػػػػيمف صزمهاهػػػػػآا طالتصػػػػػر ؼ

 ـ.1987
دا محمد  ف هزهد )ت   -44 ا تحوهؽ محمد   دالطيلؽ  ضهمةا المقتض هػ(ا 286الم ر 

  يلـ ال تبا  هرصتا د. ت.
ا )ت  -45 ا دار ةػػػػيدرا 1هػػػػػ(ا للػػػػيف الٌػػػػربا ط711ا ػػػػف مدظػػػػصرا محمػػػػد  ػػػػف م ػػػػـر

 .1955 هرصتا 
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ا ا ػػص ال ضػػؿ احمػػد  ػػف محمػػدا مبمػػع األمثػػيؿا صث ػػؽ اةػػصلآ ص ا ػػؽ  اهػػآ   -46 المهػػدادد 
 .1992 ا دار ال  ر لاط ي ة صالدشرا  هرصتالٌهد الا حيـ

 .1965الهذله صفا دهصاف الهذله هفا الدار الوصمهة لاط ي ة صالدشرا الويهرةا   -43

ـا ررهػػػب الحػػػدهثا تحوهػػػؽ محمػػػد   ػػػدالمٌهف    -43 ا ا ػػػص   هػػػد الويلػػػـ  ػػػف لػػػبل  الهػػػرص  
 .1964حهدر   يد الد فا  ا مط ٌة دائرة المٌيرؼ الٌثميدهةا1طيفا ط

ا ا ػػص لػػهؿ محمػد  ػػف  اػػد )تالهػرص    -43 هػػػػ(ا إلػ ير ال ةػػهحا تحوهػػؽ د. احمػػد 433  
 هػ.1421ا البيمٌة اإللبلمهةا 1ط ا شيش ف لٌهد ا
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