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 منذص 

ٌػ اإلةؽازة اثلا ٜن ٪ؼا اتلطٜيٚ يٓي ذالث نفظ، يؾيػ ىلع ٤ا نرش ىلع  ا٧يث ل٢ٟخاب، ي٫ِؽ ألكؿ مؽة حمٜ
ٜن   . اا اثل٢د حٜؽيتن ـاة

ث كاضػة ٦٤ هيب االا١ٍتٓخاف الفاةٜخاف ح٥رالف إةؽازة أكىل، أناة٫ا ٤ا ي ْخ٥اد ىلع خم٬ٌٍ
اْػ ٞخاةات ةٓو  إىل٪ؼا اتلطؽيٗ  كا٧خٜاؿمالضِات، ٦٤ ذلٝ/ حتؽيٗ اـ٣ املؤ١ٗ،  ابلاضرني، ـك

 .   املؤ١ٗ  حتػيػ أرد  دٛث ١ٓ ىلع٪ؼا اتلهطيص 
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 ولروة

ؽب )ت ةٓػ  ٍٍ ة٩ يف ٞخا  (1)٪( 206يّٜ ٪ؼا الٟخاب ى٦٥ ـ٢ف٢ث اتلأحلٗ املٓشيم ا١يت ةػأ٪ا ري
. ك٦٤  اا كرشضن  ك٥ِ٧ن ل٬ٖ٢ي٬ف يف املرشؽ كاملٖؽب، ٧ٜالن "املر٢د"، ٬٫٘ ىلع نٖؽ ضش٩٥، ا٪خ٣ ة٩ ا كإىا٘ثن

ى٣ٍ  ا ل ، ًم٥َّ الـ ال٢غيمُّ اـ ة٦ ْتػ الفَّ قي أة٬ ضتيب تى٥َّ ٪ؼق الٟخب ا١يت كان٢ج اتلأحلٗ يف املر٢د، "٤ا زادى
ؽٍ  ٞي ؽيب"، ك٪٬ ٪ؼا الٟخاب اذلم أضٜٜ قيىٍؼ ٍٍ  ٩.ري
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 املؤمف

 حتليق اسىٍ: 1/1

ٛؽائ٦ أعؽل أف اله٬اب يف اـ٩٥ ٪٬/ "أة٬ كاذلم ٫ُؽ يل ٦٤ عالؿ امل٬از٧ث ةني ا١نفظ اخلٍيث 
اـ ة٦ ْتػ الفالـ ال٢غيم ضتيب ٗ يحتؽ، خبالؼ ٤ا ساء يف ا١نرشحني الفاةٜخني، ٥٫٘ا تلرتٌلف يف "ح٥َّ

خ٬ر ضتيب"!!، كا٧خ٠ٜ ٪ؼا اتل اة٦اـ٩٥ ٦٤/ "أيب ضتيب"، إىل/ " طؽيٗ إىل ةٓو ابلاضرني ك٪٬ اكٞد
 األ٪ػؿ يف ْرشات ٦٤ امل٬اىّ ٦٤ ٞخاة٩/ "دل٥ّ ا٬ٙ١ائػ ك٣ِ٧ الؾكائػ ىلع ٤ر٢رات ٍٛؽب". 

خ٬ر ْؾة ضف٦  يف ك٪٣ نفتث الٟخاب، ٦ِ٘ أفَّ  ٬ّ٘ٛ، اخلاح٥ث ي٨ٜه٫اكاملغ٬ٌٍث ا١يت اْخ٥ػ٪ا اكٞد
٪". كبىن ىلع ذلٝ أ٩ٌ٧/ "٦٤ أكائ٠ ا٥٢ٓ١اء 245املؤ١ٗ ٪٬/ "أة٬ سٓٙؽ حم٥ػ ة٦ ضتيب املخ٬ىف ـ٨ث 

املؤ١ٙني يف املر٢د ال٬ٖ٢م ... كل٣ ٧ٜٗ ىلع ٞخاة٩. كيتػك أ٩٧ ىاع يف ٕيا٪ب الفنني املاىيث ٘ي٥ا ىاع 
 ٦٤ آذار ا١رتاث ا١ٓؽيب، كل٣ يه٠ إحل٨ا".

الؾيادة الة٦  شاء يف آعؽ٪ا/ "ح٥ج كإف ل٣ تف٣٢ ٦٤ اجلٜػ، ٜ٘٘ػ اك٧ج أضف٦ ضاالن أ٤ا ا١ٍتٓث األكىل 
 ضتيب ]!![ ح٥اـ ة٦ ْتػ الفالـ".

ـً ال٢غيمٌ  ذللٝ رسطج يف اـ٣ مؤ٩ٙ١ أ٩٧/  ال اـ ة٦ ْتػ الفَّ  /أيتكذلٝ ملا ي .أة٬ ضتيب تى٥َّ

                                                           
خ٬ر ضاح٣ اليا٦٤ نرش خم٬ٌٍث "األز٨٤ػث" ١ٍٜػؽب،  206ؽ اذلي٦ حؽدم٬ا هل أفَّ ك٘اح٩ اك٧ج ـ٨ث )ٞذ  (1) ٪(، ةتٖػاد، ١ك٦ اكٞد
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 كرثة امنسخ: .1

ؽ  ٜ٘ػ خاذ زسًلٞذ ؽت أ٩٧اأـل أليب ضتيب ح٥اـ ة٦ ْتػ الفالـ  /ني ٦٤ أف ةايق املٟختات ٞذ
 .8844يث ةالؽباط ا١يت ةؽ٣ٛ ل٢غؾا٧ث امل٢ٟ اعال٘ن ( 2)ال٢غيم.
 املرائي اخلارجية: .2

ث اة٦ عري اإليف ك٪٬ ٤ا ساء   (3).ب تى٥ٌاـ ة٦ ْتػ الفالـ ال٢غيمُّ ضتي ٬/ أةةأ٩٧ كبيٌل""٫٘ـؽ
 رجحت امنسخ ذات األصل املذجنف ىلع امنسخ ذات األصل الواحر: .3

ف أ ٘ي٫اا١ٓا٤ث اؽ ٘ا١نفغخاف ا١يت اْخ٥ػ٪ا املطٜٜاف حؽسٓاف إىل أن٠ كاضػ، ك٦٤ ن٬ر االحٙ
 .، كتلرتؾ يف امل٬اد ال٬ٖ٢يث كرشض٫اأ٢ٕب امل٬اد حتػأ ة٬ٜهل/ "ك٩٨٤"

ف امل٬از٧ث ةني ا١نفظ اخلٍيث حؽٌسص أف ا١نفظ املٖؽبيث ح٬ٓد إىل أن٠ كاضػ، أاإلكارة إىل كالةػ ٦٤ 
خاف ال٢خاف اْخ٥ػ٪ا املطٜٜاف كإف احٜٙخا ىلع أف اـ٣ امل ؤ١ٗ ٪٬/ "اة٦ كح٥ر٠ إةؽازة أكىل. ٘املغ٬ٌٍ

يه ٦٤ اإلةؽازة األكىل كضتيب"!!، ١ك٦ خم٬ٌٍث اكدار ابليياء ا١يت كٛٙج ٢ْي٫ا كل٣ ي٢ٍٓا ٢ْي٫ا، 
 /كن٬رح٩ يف نفغث )غ(ضتيب"،  يبأ٘ي٫ا/ "ال٬ارد ٧ٙف٫ا، ساءت خبالؼ ذلٝ، كاـ٣ املؤ١ٗ 

 

 
 

 /عاح٥ث )غ(ك٪ؼق 

 
                                                           

 .١7/106رتاث ا١ٓؽيب ي٨ِؽ/ حاريظ ا  (2)
(3)  443. 
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 ١نفغث املرشٛيث هلا، كيه ٦٤ أن٠ خمخ٢ٗ،٪ؼق ا١نفغث ػ م٬اٜ٘ث ا ٠ٜ٨كاذلم يؾيػ ٦٤ ٬ٛة اثلٜث ة 
 /نفغث )ؽ(ىلع اله٬اب/ "أة٬ ضتيب"، ٥ٞا يف  ا٘شاء اـ٣ املؤ١ٗ ٘ي٫ا أيين 

 
 

يب" ٛػ حتؽ٘ج إىل/ "اة٦"!! كح٨ا٢ٛج ةٓو املغ٬ٌٍات ٪ؼا أ٦٤ ذلٝ ي٥ك٦ أف خن٢م إىل أٌف/ "
 اتلطؽيٗ.

 ثرمججٍ: 1/2

ؽق اة٦ عري اإلك ( يف الف٨ػ اذلم ـا٩ٛ إىل ٤ر٢د ٍٛؽب 575ػ 502بيٌل )ى٨َّج املهادر ةرتدمث هل، كٞذ
٦ احه٠ ة٩ ٦٤ ا٥٢ٓ١اء أك كردكزيادح٩. كالف٨ػ اذلم أ ق ال يخه٠ ةأيب ضتيب ال٢غيم، كذللٝ ل٣ ٣٢ٓ٧ ٤ى

 أعؼ ٩٨ْ.

" ل٢ٜايض أ٤ني اكدك١ث، ٘ي٩ ٤ا يػؿ ىلع احهاهل املش٬٥ع ال٢ٙيٗك٦٤ عالؿ ٧م آعؽ يف ٞخاب "
  (5)ك٪٬ مرشيٌق، ال ٥ٞا ح٬يح إحل٩ ا١تف٥يث. (4)٪(،418 -370ةال٬زيؽ اة٦ املٖؽيب )

كاجلم يلخ٠٥ ىلع أةيات ي٥ػح ة٫ا ال٬زيؽ أةا ا١ٜاـ٣ ة٦ املٖؽيب، ي٬ٜؿ ٘ي٫ا أة٬ ضتيب ال٢غيم/ 
 ]الرسيّ[

                                                           
٪، ذ٣ ا٧خ٠ٜ ٤ّ كاكدق إىل م  370ككد يف ض٢ب ـ٨ث ، ٪٬/ أة٬ ا١ٜاـ٣ احلفني ة٦ يلع ة٦ احلفني ة٦ يلع ة٦ حم٥ػ املٖؽيب  (4)
ةٓػ  ٪. كٛػ ح٬ىل اة٦ املٖؽيب ال٬زارة400٪، أم/ ةٓػ كالدة أيب ا١ٜاـ٣ ة٨ط٬ إضػل ْرشة ـ٨ث. كاـخٜؽ ٘ي٫ا إىل اعـ 381ـ٨ث

 . ٪ 400عؽكس٩ ٦٤ م  ـ٨ث 
. ك٤ٜػ٤ث د. ـايم اكد٪اف تلطٜيٚ/ ٞخاب يف الفياـث الة٦ (5/2532)حؽدمخ٩ يف/ ةٖيث ا٢ٍ١ب يف حاريظ ض٢ب الة٦ ْػي٣ 

خاذ محػ اجلارس تلطٜيٚ ٞخاب/ أدب اخل٬اص الة ضفاف ْتاس ٦ ال٬زيؽ املٖؽيب، كأ٘ؽدق هل د. إال٬زيؽ املٖؽيب. ك٤ٜػ٤ث اأـل
 ل٬زيؽ املٖؽيب، أة٬ ا١ٜاـ٣ احلفني ة٦ يلع، ا١ٓال٣ اللاْؽ اجلاذؽ دراـث يف ـريح٩ كأكس٩ ٤ا حتًف ٦٤ آذارق.ٞخاة٩/ ا

( 5/2535ـتب ا١تف٥يث ةاملٖؽيب/ أ٩٧ اكف هل سػ ىلع دي٬اف املٖؽب ٘نيًفب ة٩ إحل٩. ي٨ِؽ/ ةٖيث ا٢ٍ١ػب يف حػاريظ ض٢ػب )  (5)
 .(12-10كأدب اخل٬اص )٤ٜػ٤ث املطٜٚ محػ اجلارس  
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ػ        ساءت ٪تاحٝ ٢٘خث ٨٨ٕا      ال امل٠ٍ يٜػ٫٤ا كال ال٬ْ
 جليػق ْٜػ ٢ٓ٘خٝ ا١يت ضف٨ج            يف اكد٪ؽ ٘يه 

ػ        ةا١ٖيد ساء كل٣      أـ٥ٓخ٣ي   يؤذف ة٩ ةؽؽ كال ْر
 (6)ٛت٠ املػيص يٌٜػـ الؽ٘ػ   ٤ا اكف يٓؽؼ ٨ْػ ٕريًل٣       

 
كيؤًلػ نطث ٠ٜ٧ ٪ؼق األةيات ٦ْ أيب ضتيب، أفَّ نفغث الٟخاب ا١ٙؽيػة ١٬ٜ٨٤ث ٦٤ نفغث املؤ١ٗ 

ا ٤ادة الٟخاب ٘أرد ٪ا جى  ؽة ل٬٢زيؽ اة٦ املٖؽيب خب٩ٍ.ا١ٜايض أ٤ني اكدك١ث. أ٤َّ كيلخ٠٥ ىلع  (7)٠ٍٜ ٦٤ حٞؼ
 (8)ع٬اٌؽ الة٦ ال٬زيؽ، كأضػاث اعرص٪ا، كأعتار كأكٓار ركا٪ا ٦ْ أنطاة٫ا.

ضازق ةٓػ عؽكس٩ ٦٤ م  ـ٨ث اذلم  ك٪ؼق األةيات كإف اك٧ج ال حخطػث رصاضث ٦ْ ١ٜب "ال٬زيؽ"
ح٬يح ةاتلٜػيؽ  ل٫٨ٟا ،ٛت٠ ٪ؼق الف٨ث أك ةٓػ٪اػ  ، ك٦٤ً ثى٣َّ ل٣ ٧ٓؽؼ ٪٠ اكف احهاؿ أيب ضتيب ة400٪٩

ي٥ا إذا ْؽ٨٘ا أف ال٬زيؽ املٖؽيب اك٧قاذلم حيِ٭ ة٩ "أة٬ ضتيب ال٢غيم" ٨ْػ هل ٨ْايث ةال٢ٖث،  ج، كاـل
ا١ث امل٨يطيث"  اتلني ال٢خني مؤل٪٥ا ةا١ٖؽيب ٦٤ ال٢ٖث ك٪٥ا/ "الـؽ مح٢ج املٓؽم أف يكخب إحل٩ الـؽ

ؽيييث" . ا١ث اإٕل ٪، ٥ٞا  ٦٤400 ذلٝ ي٥ك٦ حٜػيؽ ا١ٓ  اذلم اعش ٘ي٩ يف ضػكد ـ٨ث  (9)ك"الـؽ
اي٥  .ك٦ ا٬ٜ١ؿ ةأ٩٧ اعش يف املرشؽ أيين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ./أ(27) 3388( كخم٬ٌٍث املٟختث ال٨ٌ٬يث ةتاريؿ ر٣ٛ 87-86 )ٌتٓث دار ا١ٖؽب املش٬٥ع ال٢ٙيٗ  (6)
٘ي٩ ْتارات ٤ر٠/ "٘ي٥ا رأيخ٩ خب٩ٍ" أك/ "كضاكيث ٤ا ٢ٜ٧خ٩ ٦٤ ع٩ٍ . كساء يف نٙطث ا٬٨ٓ١اف/ "٦٤ نفغخ٩ خب٩ٍ رمح٩ ا"  (7)

كي٨ِؽ/ حب٬ث ك٤ٜاالت يف ال٢ٖث كاألدب  101ك 29ك ٨27ِؽ/ املش٬٥ع ال٢ٙيٗ يرمح٩ ا" أك/ "كسػت خبً ال٬زيؽ رمح٩ ا". 
374. 
 .379دب ي٨ِؽ/ حب٬ث ك٤ٜاالت يف ال٢ٖث كاأل  (8)
 .26 -25ي٨ِؽ/ ال٬زيؽ املٖؽيب إلضفاف ْتاس  (9)
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 الكجاب

 :: نرشاث2/1ٍُ

يرش  نرشحني/يف ٛت٠ي الٟخاب   ن

خ٬ر يف دل٢ث  اـ٢ي٥اف ة٦ إةؽا٪ي٣ ا١ٓايػ ٤نل٬رن  األكىل/ ة٬٨ٓاف "الؾيادة الة٦ ضتيب"!! ةخطٜيٚ اكٞد
 ـ(.1990 ـه= 1411أـ ا١ٜؽل، ـ٨ث )سا٤ٓث 

خ٬ر ْؾة ضف٦، يف دل٢ث ال٢ٖث ا١ٓؽبيث كاثلا٧يث / ة٬٨ٓاف "ٞخاب املر٢د الة٦ ضتيب"!! ةخطٜيٚ اكٞد
 ـ(.2005 ـه= 1426ةػملٚ )

خ٬ر ْؾة ضف٦ ل٣  خاذي٦ املطٜٜني نفغث خم٬ٌٍث ختخ٢ٗ ٦ْ األعؽل، كيتػك أٌف اكٞد كللٌك ٦٤ اأـل
. كساءت ا١ٍتٓث األكىل أر٠٥ ٦٤ األعؽل، ٜ٘ػ اْخ٥ػت اثلا٧يث اٟخاب أيين ّ ىلع ا١ٍتٓث األكىل ل٢ي٢ٍ

ىل أف ٦٤ رشح املادة ا١يت ٛت٫٢ا، أدل ة٩ إ ا٤ادة )ا١ٜتا١ث(، كبٓين ٥٫٨٤ا ىلع نفغث خم٬ٌٍث ح٨ٜم ٫٨٤ا 
 ، ككّٛ بفتب ٪ؼا اجلٜم يف ك٪٣ آعؽ ك٪٬ يف نفتث الٟخاب، ٥ٞا ـيأيت. ايٜػر اجلٜم ةأ٩٧ اكف ٞترين 

 : عٌواًٍُ:2/2

" ٥ٞا ساء الؾيادة"ا١ٍتٓث األكىل ٬٨ْاف  حمٜٚ كاْخ٥ػ، غ٬ٌٍات ا١يت كٛٙج ٢ْي٫ا ٦٤ ٬٨ْافاملنفظ ع٢ج 
، كاعخار هلا يٓخ٥ػ ٪ؼق ال٢ِٙث ٤ّ كركد٪ا يف نفغخ٣٢٩ ٘ا١ٍتٓث األعؽل  أ٤ا حمٜٚ، يف أكؿ ةٓو ا١نفظ

/ "الؾيادة ..."، كيف أعؽل/ "٪ؼا ٤ا ٬٨ْاف ٤ا ساء يف أكؿ ا١نفظ ٦٤كاذلم يتػك أف  املر٢د".ٞخاب ٬٨ْاف/ "
 ػ ٪٬ ٦٤ ح ؼ ا١نفاخ." .... زادق أة٬ ضتيب

 .ضاؿ ٜ٘ػ اعرتت ٤ا ساء يف ا١نفغث املرشٛيث حل٬ٟف ٬٨ْاف ٪ؼق ا١نرشة اجلػيػة كىلع أم
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 نسبجٍ إىل مؤمفٍ:/ 2/3

ث اة٦ عري اإليف ساءت نفبخ٩ رصحيث  ة٦ ْتػ الفالـ  يب تى٥ٌاـضت ةأف الٟخاب أليب كبيٌل""٫٘ـؽ
خ٬ر ـ٢ي٥اف ا١ٓايػ حٖيري اجلم اذلم ٩٢ٜ٧ ٨ْ، (10)ال٢غيمٌ  ضتيب ..."!!،  اة٦إىل/ " ٩ذللٝ ٘ال نف٣ِّ٢ لدٞل

خ٬ر  بلار ٬ْاد، كألن٩٢ ضىت ٤ّ إكارح٩ إىل األن٠ املٍت٬ع، ٬٫٘ خما١ٗ ل٥٢ٍت٬ع ةخطٜيٚ اكٞد
ث اة، ٥ٞا يف اله٬رة اآل(11)ـ٬ٟرياؿاملغ٬ٍط يف اإل  /كبيٌل"٦ عري اإلحيث ٦٤ "٫٘ـؽ

 
 مسوَّاغت إاعدة نرشه/ 2/4

خاذاف ٛػ أسادا يف ضإف  ػ أٌم ةاضد يف إاعدح٩، كاأـل ا ييؾى٪ِّ ا ػكد ٤ا ك٬٫ُٙٛر الٟخاب يف ٌتٓخني ًم٥َّ
، ف حتٜيٚ الٟخاب ىلع نفغث كاضػة كإف اكف نٖري احلش٣ ػ ال خي٬٢ ٦٤ ْد اتأ٢ْي٩ ٦٤ نفظ، إاٌل 

   ػة أم٬ر ٫٨٤ا/٘شاء ٪ؼا اتلطٜيٚ حلطٜٚ يف ْ

، كاـخػراؾ الفًٜ كال٬٪٣ يف ا١ٍتٓخني يف ا١ٍتٓات الفاةٜث حهطيص األعٍاء ال٬اٛٓث يف اجلم .1
 الفاةٜخني.

نفظ ا١١ٗ ال٬اّٛ يف ا١ٍتٓخني الفاةٜخني ٦٤ عالؿ ذالذث ٤ٓايري/ الٟد ة كحؽسيص حهطيص اـ٣ املؤ .2
 ذات األن٠ املغخ٢ٗ، كا١ٜؽائ٦ اخلارسيث.

ظ ح٫ِؽ ألكؿ مؽة، ة٠ ح٥ر٠ إةؽازة ذا٧يث ل٢ٟخاب، ككس٬د ٧ه٬ص كزيادة اج الٟخاب ىلع نفإعؽ .3
 ختؽج ألكؿ مؽة.

 ال٬ن٬ؿ اىل حتػيػ ْ  املؤ١ٗ كبيئخ٩ ةه٬رة أرد  دٛث. .4

عؽل ا١يت حخ٢ٓٚ ا ٦٤ ح٢ٝ اجل٬ا٧ب األؽض اآلف ةٓين كٛػ ـتٚ ح٬ىيص س٬ا٧ب ٦٤ ٪ؼق اجلٜاط، كأْ
 ج ألكؿ مؽة يف ٪ؼا اجلم املطٜٚ.ةتٓو األعٍاء، كًلؼلٝ ةٓو الؾيادات ا١يت ختؽ

                                                           
(10)  443. 
ث اة٦ عري اإلكبيٌل، اإل  (11)  ./أ(125/ل٬ضث1672ـ٬ٟرياؿ )ةؽ٣ٛ ٫٘ـؽ
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كإذا جتاكزت ا١ٍتٓث اثلا٧يث )ٌتٓث دملٚ( ا١يت ي٨ٜم آعؽ٪ا، إىل ا١ٍتٓث األكىل )ٌتٓث أـ ا١ٜؽل( 
ػ أر٠٥ ا١ٍتٓخني، ٘فأْؽض ةٓو  ىلع ذلٝ/ ٤ر٢ثاأل ا١يت حٓي

 أدطاء يف الرسه:

 إذا ةؽؽ".  الؽس٠يٜاؿ/ أٌؿ  يف ٤ادة )األؿ( / " .1

ؽأ٥٧ا يه/ "ياؿ"، إاْخ٥ػ٪ا يف ٌتٓخ٩، ك يتغ٬ٌٍث ا٬١د هلا يف املكٍل٥ث/ "الؽس٠" ال كس . ك٪ؼق "/ "يئ٠ُّ كحٜي
 /خم٬ٌٍخ٩، نفغث )خ(ن٬رح٫ا يف 

 
 يف رًسب٩". ١يؿيف ٤ادة )الرسب( ٦٤ ٌتٓث أـ ا١ٜؽل/ "٘الف  -2

 يف رسب٩". ٤نيأكاله٬اب/ "٘الف 
 ك٪ؼق ن٬رح٩ يف )خ(/

 
 

 أدطاء بالسلط:

 زيػ ة٦ الٟيؿ اجل٥ريم/ ٤ٓؽكؼ". يف ٤ادة )ا١ٓو(/ "٪٬/ -1

 كىلع ٪ؼا اجلم مالضِخاف/ 
 /كاجلم يف املغ٬ٌٍثاملالضِث األكىل/ كس٬د ـًٜ يف اجلم الفاةٚ اذلم أذبخ٩، 

 .٤ٓؽكؼ" ، كد٠ٕٙ ا١نفاةث ابلٟؽم/اا نفاةن كٌلف اعل٥ن "٪٬/ زيػ ة٦ الٟيؿ اجل٥ؽم، 
 )خ(/ ك٪ؼق ن٬رح٩ يف خم٬ٌٍخ٩
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رٍيًم"، كيتػك أ٩٧ حتؽيٗ ترسب ٦٤ م الفاةٚيف اجل كاملالضِث األعؽل / كرد يف ا١ٍتٓخني/ "اجل٥ُّى
اامل (12)٤ٓش٣ لفاف ا١ٓؽب، كدحل٠ حتؽي٩ٙ ٤ا ساء يف م٬ىّ آعؽ ٦٤ ، ٍت٬ع ٩٨٤ كيف ةٓو خم٬ٌٍاح٩ أيين
 / (14)كٛػ ٧مَّ ٢ْي٩ ال٥ٟيج ة٬ٜهل (13)،ؽم"/ "اجل٥َّى لفاف ا١ٓؽب أ٩٧

يِّؿ اجل٥َّىؽم ًذيٍ  ٟى ا اٍب٦ي ال ٥ى ٢ًي٨ٍاذى ٙى ٍد ٨اؾ ةًػى ٣ٍ            ك٤ا أٍجخي٣ٍ ٪ي  كي
، ا١يت ل٣ )غ( خم٬ٌٍث مٟختث امل٢ٝ ْتػ ا١ٓؾيؾ يف اكدار ابليياءيف  ٤ر٢د أيب ضتيب، يف اجلمك

خ٥ػ ٦٤ ٛت٠  /ػ ىلع ٪ؼق اله٬رة حٓي

 
 

ٍٜج ٤ادة )ا١ٜتا١ث، ةا١ٙخص(، ٦٤ ٌتٓث أـ ا١ٜؽل، كاجلم  -2 ٪٬/ "٘أ٤ا ا١ٜتا١ث، يف خم٬ٌٍخ٩ ـك
 ". اخص/ ٘الي٥اف إذا حي٦٥ الؽس٠ كيئن ةا١ٙ

 /)خ( يف خم٬ٌٍخ٩ ٪ؼق ن٬رح٩ك

 

 

ىلع ٤ا  اخبً مرشيق، حؾيػ اثل٢د حٜؽيتن ا١يت  ٪ؼا، ك٪ؼق ا١نرشة ح٥ر٠ إةؽازة ذا٧يث، ٘نفغث األن٠
يرًش ٦٤ الٟخاب، كيه/  ن

ت٠ٍ، كيه/ ا١ٙؽؽ، اجلؽ .1  شث، امل٨ث، اجل٨ث.ـ، امل٢٫ث، احلامل٬اد ال٬ٖ٢يث الفج ا١يت ل٣ حينرشى ٦٤ رى

 يف/ ٤ادة ا ٌْػة أـٍؽ، ٘يي٨ِؽ ٤رالن ٘ي٫ا ةٓو اإلىا٘ات يف أذ٨اء الرشح ٛػ حه٠ أضيا٧ن  .2
بث(،  ٬ؿ(، كا١يت ل٣ يؾد رشض٫ا يف ا١ٍتٓات الفاةٜث ىلع ٬ٛهل/ "اللياٌني". كيف/ )الؽُّ ٖي )ا١

 ةالي٣، اٛخ  يف رشض٫ا ىلع ٬ٛهل/ "٤ٓؽكؼ".

                                                           
 .(1/67)املطك٣ ك، (1/74)كح٫ؼيب ال٢ٖث  (،1/146ْيو( كي٨ِؽ/ دم٫ؽة ال٢ٖث ) 4/2987لفاف ا١ٓؽب )  (12)
 .ٞيؿ( 5/3967لفاف ا١ٓؽب )  (13)
 .306رشح ٪اك٥يات ال٥ٟيج   (14)
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تا١ث( يف ا١ٍتٓخني الفاةٜخني ل٣ يؽد  .3 ٜى رشح بلٓو األ١ٙاظ ٤ر٠/ )٘يٍؽج( ةالي٣، ك)ا١
 ةا١ٙخص، خبالؼ ا١نفغث املرشٛيث ا١يت كرد الرشح ٘ي٫ا. 

 خت٬٢ ٫٨٤ا ا١نفغث املرشٛيث.كامل٬اد ال٬ٖ٢يث يف ا١نفظ املٖؽبيث حتػأ ة٬ٜهل/ "ك٩٨٤"،  أ٢ٕب .4

ريق يؽسص ك٠ٓ١  ح٥ا٩٤، ةػال١ث نفظ ٞخاة٩ كاألعؼ ٩٨ْ ٛت٠ إأف ناضب الٟخاب ٛػ ـ٥ص ة٪ؼا ٕك
ث املٖؽبيثاجلٜم يف رشح ةٓو امل٬اد ال٬ٖ٢يث،   ، ٫ِ٘ؽح٬ٓد إىل أن٠ كاضػ ا١يت يف ا١نفظ املغ٬ٌٍ

 ا ٪ؼق ا١ٍتٓث ٘خ٥ر٠ إةؽازة أعؽل.أ٤ككىل، األ يف إةؽازح٩الفاةٜث  ا١نرشاتالٟخاب يف 
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 اتلحليق

 
 : نسذٍ املعجىرة3/1

 كاثلاثلث/ خبً مرشيق.حيرست يل ذالث خم٬ٌٍات، اذنخاف خبً ٤ٖؽيب، 
ا خم٬ٌٍث مٟختث ةاريؿ ، ٢٘يؿ ٘ي٫ا يشء ٦٤ زيادة أيب ضتيب، كإف ساء يف أكهلا/ "ٛهيػة (15)أ٤َّ

ؽ اال٤اـ ٍٛؽب رمح٩ ا"،  ك٫ٓ٤ا رشح  الليظ ٍٛؽب يف املر٢د ك٤ا زاد ح٥اـ ة٦ ْتػ الفالـ مما ل٣ يٞؼ
 خمخ  لؤلةيات، كأكهلا/

ٓن   شؽ كاتلش٨ب"ةا١ٖيب         كاهل ا"يا م١٬
٦٤ حأحلٗ ـػيػ ١يفج هل، كإ٥٧ا كا١ٜهيػة  (16)، ٥٘ر٢د ٍٛؽب ٪٬ ٧د .كا٬٨ٓ١اف ٘ي٩ عٍأ ُا٪ؽ
٫ى٢يب )ت  ج ىلع ٪ؼق ا١نفتث ةٓو املغ٬ٌٍات، 685اكدي٦ أيب ا١ٜاـ٣ ال٥ي كبػحل٠ ٤ا ساء يف  (17)٪(، ٧هَّ

ري٪ا/  آعؽ أةيات خم٬ٌٍث ةاريؿ ٕك
 ٩٢ٍ٤ملا رأيج دهل                ك٪شؽق ك

ر٢ران ١ٍٜؽًب   (18)أ١ٙج يف كنيف هل         ٤ي
ٍػ ٦٤ خم٬ٌٍث ةاريؿ يف ٪ؼا اتلطٜيٚ، كٌلف اْخ٥ادم يف اتلطٜيٚ ىلع ا١نفظ اآلحيث/   ًٙ  ذللٝ ل٣ أـخ
ل٬ضات(، حّٜ يف دل٬٥ع ٬ٖ١م كيّٜ  6، كيه )(5/10820)ر٣ٛ نفغث ؽ/ خم٬ٌٍث سا٤ٓث أـ ا١ٜؽل  .1

  يف ال٢ٖث )ك٪٬ ٞٙايث املخطَٙ(، كنفي٣ الفطؽ، كًلخاب ٤ا / ٞخاب خمخكيي٣(، 77-72يف األكراؽ )
ح٢ط٦ ٘ي٩ ا٬ٓ١اـ، كًلخاب املر٢د ٦ْ ٍٛؽب، ك٤ا زادق أة٬ ضتيب ح٥اـ ة٦ ْتػ الفالـ ال٢غيم مما ل٣ 

ؽ ٍٛؽب )ك٪٬ ٞخاة٨ا ٪ؼا(، كاأل  ١ٙاظ الٟخاةيث، كامل٬ٜ٨ص كامل٥ػكد ل٢ٙؽاء. يٞؼ

لك، يف ع٩ٍ ؽ اجلاـظ ـٍؽن 13ا، ْػا األعرية ـٍؽن  15 الهٙطث مرشيق ٤ٓخاد، يكد  ٘ي٫ا اللَّ ا، ل٣ ييٞؼ
ث حم٥ػيث".  كال حاريظ ا١نفظ. كيف املش٬٥ع عخ٣ "ٞخب عا٧ث ٤ػـر

                                                           
 .(90-88٪(، )األكراؽ  11(، )ا١ٜؽف ARABE 1206)ر٣ٛ املٟختث ال٨ٌ٬يث ةٙؽنفا   (15)
 (.4/10820( كخم٬ٌٍث أـ ا١ٜؽل )ر٣ٛ 106-103/األكراؽ 30ـ٬ٟرياؿ )ر٣ٛ ي٨ِؽ/ خم٬ٌٍث اإل  (16)
ال٤يث )ر٣ٛ (25409 /اعـ360 عاص) األز٪ؽيث ي٨ِؽ/ خم٬ٌٍث املٟختث  (17)  .(31-28/األكراؽ 11/1786، كخم٬ٌٍث اجلا٤ٓث اإـل
كيف خم٬ٌٍػػث تلفػػرتبيت )رٛػػ٣   (360 عػػاص)(. ككرد يف خم٬ٌٍػػث األز٪ؽيػػث ARABE 1206خم٬ٌٍػػث ةػػاريؿ)ر٣ٛ   (18)

ال٤يث )ر٣ٛ 30-29راؽ /األك4821 ( ة٢َٙ/ " 31-28/األكراؽ 11/1786(، ة٢َٙ/ "٥ِ٧ج يف كنيف هل". كيف خم٬ٌٍث اجلا٤ٓث اإـل
 .٥ِ٧ج يف ٤ػيح هل "
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ٞخب يف أكهلا ةال٬٢ف األمحؽ/ "يٜيين ةا يٜيين، ٪ؼا ٤ا زادق أة٬ ضتيب ح٥اـ ة٦ ْتػ الفالـ ال٢غيم 
٬د، ؽ ٍٛؽب"، كبايق الٟخاةث ةال٬٢ف اأـل ا١يت اْخ٥ػت  عؽ٪ا/ "ح٣ ٞخاب املر٢د". كيه األن٠آك مما ل٣ يٞؼ

 .عؽاج ٪ؼق ا١ٍتٓث٢ْي٩ يف إ
فث امل٢ٝ ْتػ ا١ٓؾيؾ يف اكدار ابليياء، ) .2 (، كرٛات 3نفغث غ/ خم٬ٌٍث ٦٤ مه٬رات مـؤ

ؽ اجلاـظ كال حاريظ ا١نفظ.   خبً ٤ٖؽيب، ل٣ ييٞؼ

ج ىلع ل٬ضخني ٫٨٤ا ا٢ٌٓ كرٛات(. 3) 8844نفغث خ/ خم٬ٌٍث اخلؾا٧ث امل٢ٟيث ةالؽباط  .3
.ًٜ٘ 

خ٬ر ـ٢ي٥اف ة٦ إةؽا٪ي٣  .4 ٌتٓث أـ ا١ٜؽل/ كيه ٌتٓث دل٢ث سا٤ٓث أـ ا١ٜؽل، ةخطٜيٚ اكٞد
(. ٦٤ نفغث حم٬ُٙث يف اخلؾا٧ث 84-75ـ( )٦٤ 1990 ـه= 1411ا١ٓاـ  -ا١ٓػد الؽاةّ  -ا١ٓايػ )الف٨ث اثلاثلث 

 .(خ) ؽيب. كيه ا١نفغث الفاةٜث ٧ٙف٫ا. خبً 8844ٖ٤امل٢ٟيث يف الؽباط ٦٤ امل٢٥ٟث املٖؽبيث، ةؽ٣ٛ 
خ٬ر ْؾة ضف٦، )اجلؾء  .5 ٌتٓث دملٚ/ كيه ٌتٓث دل٢ث ال٢ٖث ا١ٓؽبيث ةػملٚ، ةخطٜيٚ اكٞد
 (. 927-918ـ(، )٦٤ 2005 ـه= ترشي٦ أكؿ 1426كٓتاف  -املشدل اثل٥ا٬٧ف -الؽاةّ 

ٌخا٧يث املط٬ُٙث  ٟى يف ٛف٣ املغ٬ٌٍات، يف كٛػ اْخ٥ػت ٪ؼق ا١ٍتٓث ىلع خم٬ٌٍث يف دل٬٥ع اخلؾا٧ث ال
 (، مٟخ٬بث خبً ٤ٖؽيب.118-108ؾ(، يف الهٙطات ) 1003اخلؾا٧ث ا١ٓا٤ث ةالؽباط، ةؽ٣ٛ )

 
 : وٌهج3/2ٍ

 عا٫ٙ١ا ٤ّ اإلكارة إىل ذلٝ.كٛػ أأنال،  )ؽ( اختؼت ا١نفغث املرشٛيث -

ؽ  - رتًلج ٘الٟررية  ةالؾياداملغا١ٙث ككأ٤ا  ،لك٥ات ا١ٙث لؤلن٠ املرشيق إذا اك٧ج ةيّغاملأٞذ
 .اإلكارة إحل٫ا

اف -  إىل الؾيادة ٦٤ نفظ أعؽل أك ٦٤ املٍت٬ع. يلرياف[  ] ا١ٜـ٬

خاف/ أْين ة٩ ٌتٓيت -  ٌتٓث أـ ا١ٜؽل كٌتٓث دملٚ. ،الٟخاب املٍت٬ْ

ؽ٪ا يف اهل٬امق. - ؽ املغ٬ٌٍات يف ٫٘ؽس املهادر اٞخٙاءن ةٞؼ  ل٣ أٞذ
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 ٥٧اذج ٦٤ املغ٬ٌٍات/

 
 الهٙطث األكىل ٦٤ نفغث )ؽ(
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 ث نفغث )ؽ(عاح٥
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 الهٙطث األكىل ٦٤ نفغث )غ(
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 عاح٥ث نفغث )غ(
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 الهٙطث األكىل ٦٤ نفغث )خ(
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 عاح٥ث نفغث )خ(
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 []انلص املحلق

 (19)]بف٣ ا الؽمح٦ الؽضي٣[

ؽيب ٍٍ ٍؽ ري ٞي ى٣ٍ يىٍؼ ا ل الـ ال٢غيٌم، ًم٥َّ اـ ة٦ ْتػ الفَّ تيب تى٥َّ قي أة٬ ضى ا زادى ؼا ٤ى  (20)/٪ى

  
ى
/ ؿُّ كاإلؿُّ األ ؿُّ

ي
 كاأل

ؿُّ  اؿ/ أؿَّ يىؤي ، يٜي ٚي ي ً ا١ٍَبى
ا األؿُّ ةا١ٙخص/ ٘ى ؽى ]كملّ[(21)٘أ٤َّ / األ١َّث(22)، إذا ةىؽى يىًج احلىٍؽبىثي ِّ٥ ـي ، كييٜاؿي (23)، ك٩٨٤ً 

ٍج أيٍين  ٙى َّٙ ْىٍج كعى ، إذا أرٍسى ؽىسي ٙى / (24)ا/ أ١ًَّج ا١ ؽي ًْ ا ا، ٛاؿ اللَّ ٫ى    (25)٬ٛائ٥ًي

ؿُّ  ىتَّ أتىيٍجي ة٫ًا يىؤي ـً ضى ػاؾي ريعا حى٫ا ٤ى ٬٫ٍى أفَّ نى ًلى ٫ا           كى  ٘ىًؽيهي

٫ٍػي  ٓى /(26)كأ٤ٌا اإلؿُّ ةالٟرس/ ٘ا١ ثن﴾ ، ٛاؿ ا ْؾَّ كس٠َّ الى ًذ٤َّ ٍؤ٦٤ًو إاًلًّ كى  يًف مي
تي٬فى  .(27)﴿الى يىٍؽري

اْؽي كاإلؿُّ أيٍين  ، ٛاؿ اللَّ ؽاةىثي ٜى / ا١ رٍسً
ٟى  / (29)، ]ملٓاكيث ة٦ ضؽب[(28)ا، ةال

 
                                                           

٣٢" يف(  19) كيف ؽ/ "يٜيين ةا يٜيين".   .غ/ "بًف٣ اً الؽَّمٍح٦ً الؽَّضي٣. نًلَّ ا ىلع ـيػ٧ا كم٬ال٧ا حم٥ٌػ كىلع اهل كنطت٩ ـك
 ٦ ح ؼ ا١نفاخ.ك٪٬ ٤
 كب٨ط٬٪ا يف خ ةػكف/ "كريض ٩٨ْ". ".كريض ٩٨ْ / "الؾيادة الة٦ ضتيب رمح٩ ا حٓاىلكٌتٓث دملٚ غ (  يف20)
"ٌتٓث أـ ا١ٜؽل إىليف حتؽ٘ج (  21) ٠ي ؿُّ !!. / "الؽَّسي  (.1/58) ي٨ِؽ/ دم٫ؽة ال٢ٖث. أؿَّ ا١ٙؽس يىئ٠ًُّ كيىؤي
 .زيادة ٦٤ غ(  22)
 .(أل1/58٠)ؽ/ دم٫ؽة ال٢ٖث ل٥٢ٓا٫٧ا. ي٨ِ أم/(  23)
ٍج"، ةٙاء كٛاؼ ةٓػ عاء. (  24) ٜى ٙى  ةٙاءي٦ ةٓػ اخلاء، ٦٤ ؽ كغ كٌتٓث دملٚ. أ٤ا يف ٌتٓث أـ ا١ٜؽل/ "عى
(، ة٢َٙ/  ٤30ٜاييؿ ال٢ٖث )٤ٓش٣ ( ك1/58كرد ةال نفتث يف/ دم٫ؽة ال٢ٖث )٦٤ الاكم٠. (  25)  أؿَّ

٫ا    كًلأفَّ نى  يَئِل  ة٫ا  َرَوْيُت ضىت  ـً ٘ؽيهي ػاؾي ريعا حى٫ا ٤ى  ٬٫ٍى
رٌد ا١ٍَبم ٢ْي٩ يف سا٤ّ كي٨ِؽ (/ "اإلٌؿ/ ا٫ٓ١ػ كا١ٜٓػ كاحل٥ني". 1/253)دلاز ا١ٜؽآف  (  كب٩ ٘رسَّ أة٬ ْتيػة اآليث، كٛاؿ26)

 . (11/359)ابلياف 
 .10 ، اآليثاتل٬بثـ٬رة (  27)
. كٛػ (كاتلغؽيز كاتل٢ٓيٚ يف اهلامق 230 -229)٪(. ي٨ِؽ/ دي٬ا٩٧  69٪٬/ يؾيػ ة٦ ٤ٙؽِّغ احل٥ريم )ت٦٤ ال٬ا٘ؽ. ك(  28)

"٦٤ً الؽَّس٠  ضاكؿ أ٤اـ اخل٢يٙث أف يخ٢٥َّم ٫٨٤ا، ٘نفت٫ا ١ٓتػ الؽمح٦ ة٦ احلك٣، ك٠ٓ١ ٤ا ييؽىٌسص أ٫َّ٧ا هل ٬ٛهل يف ٪ؼق األةيات/
 احل٥اين". 

 .غ(  29)
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 ٍٔ ٢ىثن ٦٤ًى  أال أة٢ًٍ ٖى ٍ٢ ٖى ٍؽبو                  ٤ي  ٍب٦ى ضى
ٓاكيىثى ٠ً احلى٥اين (30)٤ي  الؽَّسي

/ أة٬ؾى زاًف؟ اؿى حىٍؽىض أف يٜي ٌّٗ              كى / أة٬ؾى خى اؿى بي أٍف يٜي ٍٖيى  (31)أتى

ػي  ً األحافً            (33)أفَّ إ١َّٝ ٦ٍ٤ً زيادو  (32)٘ىأٍك٫ى كدى ًب ٦ٍ٤ً كى ٍٜ  (34)ٞإؿِّ الفَّ

اًت[كأ٤ا ا ًٍٓو ال٢ُّٖ ؿي ]يف بى / ٘األكَّ ؿُّ ةالٌي٣ِّ
ي
يًٍؿ (35)أل ٜى ؤي ا١  /(36)، ٛاؿ اٍمؽي

 ُّ٠ ي٨ٍاف تى٫ٍ٨ى ٓى ؿُّ           ة٫ا ا١ ٦ٍ زيٍض٢ي٬ٛىثه زي  ل٥ًى

    / ؿُّ
ي
٬ُّ٢ا     يي٨اًدم اآلًعؽى األ ٬ُّ٢ا أالى ضي  أالى ضي

  / ٓيوُّ ًٓوُّ كا١ ٓىوُّ كا١  ا١

ري  ٍهػى ٥ى ، ةا١ٙخص/ ذى ٓىوُّ ْىيًّ  ٘أ٤ا ا١ ٓىوُّ  ؽي ْىوَّ حى ًْ  /(37)ا. ٛاؿ الٌلا

ٗي  َّ٢ جه أك دلي ٍفطى ٍع          ٦٤ًى املاًؿ إالَّ مي ى٣ٍ يىػى ، ل ٍؽكافى ٤افو يىا ٍب٦ى مى ْىوُّ زى  ك

                                                           

 / ٦ْ.غ(  30)
 / زاىن.ؽ. كيف ٦٤ غ(  31)
 / كأك٫ػ.غ(  32)
 / ٛؽيق.غ(  33)
 . كب٨ط٬ ٪ؼا ابليج363ٛخيتث  الة٦اللٓؽ كاللٓؽاء ك 120 ل٢ٟفايئ٤ا ح٢ط٦ ٘ي٩ ا١ٓا٤ث  ةاعخالؼ ةٓو األ١ٙاظ يف/ ( 34)

ٍٜ                 ٬ٛؿ ضفاف ة٦ ذاةج/   ب ٦٤ ككد اجلٓاـكأك٫ػ أف إلٝ ٦٤ ٛيؽيقو     ٞإؿِّ الفَّ
  .الؾيادة ٦٤/ غ(  35)

ؿُّ )ةي٣ اهل٥ؾة( ة٥ٓىن أكؿ إاٌل 
ي
ؽق ٕري اة٦ دريػ. ي٨ِؽ/ل٣ يأت أ  (.2/83كاملؾ٪ؽ ) 59دم٫ؽة ال٢ٖث  يف ةيج كاضػ، ك٤ا ٞذ

كالؽكايث يف اكدي٬اف كيف  .(أل٠ 3/113)كلفاف ا١ٓؽب  59. ي٨ِؽ/ دم٫ؽة ال٢ٖث 472م٢طٚ ةػي٬اف امؽئ ا١ٜيؿ ٦٤ اهلؾج، (  36)
٧ت٩ ٢ْي٩ ابلٟؽم، كابليخاف يخطػذاف ٦ْ  .أال ع٬ٌ٢ا أال ع٬ٌ٢ااجل٫٥ؽة/ ض٬٢ا ةاحلاء امل٢٥٫ث، ك٪٬ حهطيٗ، كالهطيص/ 

 (.1/72) الآليل يف رشح أ٤ايل ا١ٜايلي٨ِؽ/ ـ٥ً ١ٓتث ل٢هتياف.  األرس٬ضث، كيه
"، ي٨ِؽ/ ا١ٓني إالَّ  كيؽكل ٥ٞا أكردق امله٨ٗ ة٢َٙ/ " ٢ٙؽزدؽ،لك٪٬  ٦٤ ا٬ٍ١ي٠،(  37) ٗي َّ٢ ( 3/132)ك (224/ 2 ) ميفطجه أك دلي

" امفطخن  إالَّ ، ة٢َٙ/ "(2/117) ا١ٙؽزدؽ دي٬افرشح يف ك .(1/99) كاخلهائم 396كرشح املٙي٢يات  ٗي ك٪٬ ةالؽكايتني  .أك دل٢
 . (4/258)ح٫ؼيب ال٢ٖث ك (61-59ةٜيث اتلنتي٫ات ىلع أاغحلً الؽكاة ) يف/

" ك/ "  إالَّ  / "اكيؽكل أيين  "، ي٨ِؽ/ رشح ٧ٜائو سؽيؽ كا١ٙؽزدؽ  امفطخن  إالَّ مفطجه أك دلؽؼي ( كًلخاب 2/713)أك دلؽؼي
 . 21كٌتٜات ٘ط٬ؿ اللٓؽاء (2/556اجلٜائو )
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ايًه  ٠ي اكدَّ رًس/ ٘الؽَّسي ٟى ، ةال ًٓوُّ ا ا١ ؽي (38)كأ٤َّ ًْ ا  / (39)، ٛاؿى اللَّ

٨ى  َّثه          حي ٣ى دمى ٍؽ٪ي اأضاديدى ٦ٍ٤ً اعدو كىسي ٠ي  (40)٬ِّري٪ى ٙى ٍد يٍػه كىدى اًف/ زى ًٓيَّ  (41)ا١

ًؽمُّ  يِّؿ اجل٥َّى ٟى اةن  اكٌلف اعل٥ن ، (42)]٪٬/ زيػي ة٦ي ال ٠ي ا١نٌفاةث ابلٟؽم ٤ٓؽكؼ[انفَّ ٙى ٍد  .(43)، كدى

كؼه أك ٍٓؽي ٨ىتٍجه ٤ى / ذى ِّ٣ ، ةاليَّ ٓيوُّ  .(44)٤ا ا١

   ُّ(45)احلىتَّثي كاحًلتَّثي كاحليب/ 

خًٍص/  ٙى ، ةا١ ا احلىتَّثي ةي ٘أ٤َّ  .   (47)احلىبِّ  (46)٘ى٬اًضػى

                                                           

 . (1/74)كح٫ؼيب ال٢ٖث  (1/146)(  ي٨ِؽ/ دم٫ؽة ال٢ٖث 38)
اًت األم٬ر. ي٨ِؽ/ أـاس ابلالٕث  يى َّ٥ ٖى ٣٫ً ا١ٓال٣ ة٥ًي ٙى / ا١ ًٓوُّ  .(18/440)، كحاج ا١ٓؽكس 660كا١

 ـًٜ ٦٤ غ كٌتٓث دملٚ/ "ٛاؿ اللاْؽ".(  39)
ٜي  /٪٬ك ٦٤ ا٬ٍ١ي٠،  ٦٤/  "، ةػالن ر٪اير٬ٌ كساء يف اكدي٬اف/ " ٦٤ الؽّ٘(،  أضاديدى )ةاجلهب، ةػالن  ، ة٢َٙ/31ي٨ِؽ/ دي٬ا٩٧  ٍايم،ا١

، (1/74)، كح٫ؼيب ال٢ٖث (1/146)، كدم٫ؽة ال٢ٖث (1/131)ؽكل ةكال ال٢ِٙني. ي٨ِؽ/ ا١ٖؽيب امله٨ٗ ٩٧ يي ا ٩، ك٘ي"ي٬ٌ٨ر٪ا"
 .101كاأل٤راؿ الة٦ ـالـ

ا. / يينىخِّ غ(  كيف 40) ٫ى  شي
ًٓ ك(  41) يِّؿ اجلَّ  افً يَّ ا١ ٟى ؽً ٪٥ا/ زيػ ة٦ ال ٥٠ى ٙى ٍد ٍ٪ًٌل  ة٦ ض٢ِ٨ث م، كدى . كٌل٧ا اع١يم ا١ٓؽب ةاألنفاب ا١ٖاميث، كاأل٧تاء اذلُّ

ا اٍب٦ي  ٥ى ٥يج ة٬ٜهل/ ذى ٟي يِّؿ اجلَّ اخلٙيث، كإيٌا٪٥ا ْىن ال ٟى ٢ًي٨ٍا ٥ىؽمال ٙى ٍد ٨اؾ ةًػى ٣ٍ    ك٤ا أٍجخي٣ٍ ٪ي  ًذيٍكي
 .306رشح ٪اك٥يات ال٥ٟيج ك 31دي٬اف ا١ٍٜايم ك 101 الة٦ ـالـ ٤راؿألا ي٨ِؽ/    
خني/(  42)  ". مرٍيً ٥ى اجلُّ " ٪ؼا ٤ا حؽسص يل ٦٤ ٛؽاءح٫ا يف غ. كيف املٍت٬ْ

ًؽمُّ ( ىلع اـ٩٥ )306رشح ٪اك٥يات ال٥ٟيج كٛػ ٧ٌم ال٥ٟيج يف ) ا اٍب٦ي اجل٥َّى ٥ى يِّؿ اجلَّ ( يف ٬ٛهل/ ذى ٟى ٣ٍ* ك٤ا أ ٥ىؽمال ٍجخي٣ٍ ًذيٍكي
٢ًي٨ٍا. ك) ٙى ٍد ٨اؾ ةًػى ًؽمُّ ٪ي ااجل٥َّى املطك٣ ك، (1/74)كح٫ؼيب ال٢ٖث  (،1/146كرشض٩ كدم٫ؽة ال٢ٖث ) 31يف/ دي٬اف ا١ٍٜايم  ( أيين

 . (18/440)ك (16/463)كحاج ا١ٓؽكس  /ب(26كاملش٬٥ع ال٢ٙيٗ )خم٬ٌٍث ةاريؿ  ،(1/28)
 .ٞيؿ( 5/3967(، ةػحل٠ ٤ا ساء يف لفاف ا١ٓؽب، ٧ٙف٩ )ْيو 4/2987)لفاف ا١ٓؽب  يف (مرٍيً ٥ى اجلُّ كحتؽؼ إىل )

 ."كؼه ؽي ٍٓ / ٤ى مُّ رٍيً ٥ى ٪٬/ زيػ ة٦ الٟيؿ اجلُّ زيادة ٦٤ غ كٌتٓث دملٚ. كيف ٌتٓث أـ ا١ٜؽل/ "(  43)
٩ي  ك٪٬ ٢ْٗ(  44) ٙي ٢ى ٍٓ تى٠ُّ ةاملاء ذ٣ ييػؽ(، كا١ٓشني، تي اإلة٠. أ٪٠ األمهار، ٤ر٠/ ا١ٌٜج كاجل٬ل، أك اجل٬ل املؽى٬خ )اذلم حي

 .(4/130( ك٤نت ال٢ٖث )4/2987(، كلفاف ا١ٓؽب )1/75ي٨ِؽ/ ح٫ؼيب ال٢ٖث )
يٟؽرق ٘ي٥ا ةٓػ. .يف غ/ كاحليتٌث(  45)  كاملرتج ٦٤ ؽ، ـك
 .غ/ ٬٘اضػ(  46)
ر، ٦ٍ٤ً ٤ا يأر٩٢ اجلاس، اكحل٨ٍث كاللٓري (  47) ، ةا١ٙخص يف املٙؽد كاجل٥ّ. كيه/ ٤ا ييتؼى بٌّ س احلىتَّث ٤ٙؽدة، كاجل٥ّ/ ضى كا١ٓػى

ز،. ي٨ِؽ/ دم٫ؽة ال٢ٖث )  (.2/745( كلفاف ا١ٓؽب )4/7( كح٫ؼيب ال٢ٖث )1/287ك 1/65كالؽُّ
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ةي (48)كاحًلتَّثي  / كاًضػى رٍسً
ٟى الـ ػ  ، ةال ٢ىي٩ً الفَّ ْى ٠ً، كيف احلىػيد ٦ْ اجليٌٌب ػ  ٍٜ ٬ف ٦٤ًى فَّ ٛى٤٬ٍن إةًٍؾًر ابلى ٍؽىسي ا خيي

يىنٍتيخي٬فى ًذي٩ً  ٫ٍؽو ٦ٍ٤ً أ٫ٍ٧اًر اجلى٨ًَّث/ "ذى
٬ف يف جى ؽىضي ٍٍ يي ا حىنٍتيجي احًلتَّ  (49)اجلَّاًر ذى ٥ى ي٠ًٍ".ٞى ي٠ً الفَّ ً            (50)ثي يًف محى

 / ٥٘ٓؽكؼ.   (52)، ]ةالي٣[(51)كأ٤ا احليبُّ 

     / بَّثي بَّثي كالؽُّ بَّثي كالؽِّ  الؽَّ

 . اًضتىخي٩ي بَّثي ابلىيًٍج، أم/ نى ٧ىثي رى / ٘يالى اؿي ٩ٍ٨٤ًي ٜى يي خًٍص، ذى ٙى ، ةا١ بَّثي ا الؽَّ  ٘أ٤َّ

ثه ٤ً  ٓى ٍٍ ًٜ / ٘ى رٍسً
ٟى ، ةال بَّثي ا الؽِّ ثه كأ٤َّ ٓى ٍخى٥ً بىابي كيه/ ٛتائ٠ي دلي يىًج الؽِّ ِّ٥ ـي ٩ٍ٨٤ًي  ، كى ثه ٓى ٍخى٥ً ًؽ دلي شى  .(53)٦ى اللَّ

بَّثي  ا الؽُّ ي٩٨ًًٍ (54)كأ٤َّ ٓى ٬ى الؽُّبُّ ةً ، كى٪ي
تي٬خي ٍٍ ٬ى ال٥ى ٨ىًب، كى٪ي ًٓ اءي ا١ ٥ى / ذى ِّ٣  .(55)، ةاليَّ

                                                           

، ةالٟرس يف املٙؽد كاجل٥ّ(  48) كيه/ ةًٍؾر الهطؽاء، ٦ٍ٤ً ٤ا ١ىيٍؿى ة٬ًٜت، ٤ر٠/ ةًٍؾر ابل٠ٜ  .احًلتَّث ٤ٙؽدةه، كاجلى٥ٍّ/ ًضبٌّ
ٕىريً  ِّ ٧تات يىنٍتج ٦ٍ٤ً  ر كالؽياضني، ٦ٍ٤ً ُكي تٍؼى   .أٍف حي

( كدل٠٥ ال٢ٖث 4/7( كح٫ؼيب ال٢ٖث )1/105( كالهطاح )1/65( كدم٫ؽة ال٢ٖث )1/71ي٨ِؽ/ ٕؽيب احلػيد الة٦ ـالـ )     
 (.2/745( كلفاف ا١ٓؽب )2/381( كاملطك٣ )2/26( ك٤ٓش٣ ٤ٜاييؿ ال٢ٖث )1/220)
 .184 د. ي٨ِؽ/ املف٨ػ الهطيص، ضػي"٘ي٩"، ٨ْػ مف٣٢ يف غ/ ة٩. ك١َٙ/(  49)
 (.184ك 182)ضػيد ف٣٢املف٨ػ الهطيص ملك (6560ك 806 )ضػيد٢تغارم اجلا٤ّ الهطيص، لي٨ِؽ/ ( 50)
ي٠ك" ً ."، أم/ حم٬٥ؿ، محى ٬ؿو ٓي ٍٙ ٍٓىنى ٤ى ي٠ ة٥ًى ًٓ ؽ كاملؤ٧د  71ٕؽيب احلػيد الة٦ ـالـ ي٨ِؽ/  ٘ى كاجل٫ايث  ٧71تارم ة٦ األالكاملٞؼ

 .(1/442الة٦ األذري )
 كيف ٌتٓث دملٚ/ "احليتٌث".  .كغ كٌتٓث أـ ا١ٜؽلاملرتج ٦٤/ ؽ (  51)

 (.1/462ضتب( كاملر٢د ل٢ت٢ٍي٬يس ) 1/105كاحليٌتث ١ٖث يف احليٌب. ي٨ِؽ/ الهطاح ل٢ش٬٪ؽم )
خ٬ر األ٪ػؿ )دل٥ّ ا٬ٙ١ائػ   ( يف ٬ٛهل/ "ك٠ٓ١ اجلم ٪ٟؼا/ كأ٤ٌا احليتَّث ةالي٣ ... ٘احليٌب". ٘يفخٜي٣ ة٩ 117كأ٤ا ٤ا اٛرتاض٩ اكٞد
 ٓىن، كل٩٨ٟ خيا١ٗ ا١نفظ .  امل
 .٦٤/ غ(  52)
ا. ي٨ِؽ/ االكخٜاؽ الة٦ دريػ (  53) ٫ى ًْ ا  ربب(.1/132كالهطاح )  180كيف غ/ الٍسًخ٥ى

٬ٍؼ، كذى٬ٍر، كأٍكيىب. ي٨ِؽ/ دم٫ؽة ا١نفب الة٦ اللكيب  ْى ًػٌم، ك ْى باب ٦٤ ككد ْتػ ٨٤اة ة٦ أٌد، ك٪٣/ تىي٣ٍ، ك ك  278ػػ 277كالؽِّ
باب، يف ٤ا ٩٢ٜ٧ اجل٬٪ؽم )الهطاح  198الة٦ ضؾـ  دم٫ؽة أنفاب ا١ٓؽب  2/616ربب ك1/132. ٪ؼا كٛػ حتا١ٙج ىتَّث ٤ّ الؽِّ

باب،  كًلؼلٝ اة٦ دريػ يف ا مؾي٨ث ةػالن 180 )االكخٜاؽ دمؽ (، ١ك٦ اجل٬٪ؽم ٌْػ ىتَّث ٦٤ الؽِّ ؽ ٣٫٨٤ أيين ٦٤ ذ٬ر، ٤ّ  ( كٞذ
لٍك ك٪٣ ة٬٨ ٬ْؼ. ( رصح ةأف ةين ذ٬ر ة٦ٍ 1/424٤أ٩٧ يف دم٫ؽة ال٢ٖث ) ْي ؽ   ٦ الؽباب. كٞذ

(54  )" . ي٨ِؽ/  .كيف غ/ "الؽُّبُّ بَّث ١ٖث يف الؽُّبِّ الـ ةتر٢يد الالكـ الة٦ ٤الٝ )إكالؽُّ  (٥ٞ1/237اؿ ااْل
بَّث ٩٨٤"(  55) ا. ي٨ِؽ/ املطك .كيف غ/ "٥٘ٓؽكؼ، كالؽُّ تًٍغ٫ى ٌى ا كى ارً٪ى خًهى ٍْ ٍٓػى ا ةو، بى ؽى ِّ ثى٥ى / ًدبٍؿي ُكي  (.٣11/210 )كالؽُّبَّ
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      /  اخلى٢ٍبي كاخًل٢ٍبي كاخلي٢ٍبي

ا اخلى٢ٍبي  خًٍص/ (56)٘ىأ٤َّ ٙى ٢ٍتن ، ةا١ ٍؽأةي عى ٢ىتىخ٩ٍي ال٥ى ري عى ٍهػى ٥ى اًدعو  ا، إذاذى ُّ عى ٩ً٢ً، كىَلي ٍٜ ٦ٍ خى خ٩ٍي خى خى ػى ٩ٍي كعى خى٥اتلى ـٍ ا
. ا١ًبه  عى

اؼي  ٖى / ٘لى رٍسً
ٟى ، ةًال ا اخًل٢ٍبي [ (57)كأ٤َّ ٩ي ٚه ]يى٢ٍبىفي ًريٍ اءه رى لى ًٕ  / ٬ى ٢ًٍب، كى٪ي ٜى اًسؾي (58)ا١  /(59)، ٛاؿ الؽَّ

يا ًع٢ٍبى  ي٦ًٍ، كى ًتػٍ  يا ةًٍكؽى ةًٍكؽى ٟى      (60)ال

ػٍ   ْىيي  أٍنتىٍطجى ٤ًينِّ ًٞؼراعو ٦ٍ٤ً 

ـه[ / ]ٛى٬ٍ اؿي ، يٜي ا١ًبو ّي عى ٥ٍ شى
/ ٘ى ِّ٣ ، ةاليَّ ا اخلي٢ٍبي ٢ٍبه  (61)كأ٤َّ ، كعي ٢َّبه  .(62)عي

    / ٗي ٗي كاخلي٢ٍ ٗي كاخًل٢ٍ  اخلى٢ٍ

اًؿ، ٛاؿى ا  ـ/ ٘الؽًَّدمءي ٦٤ًى الؽِّسى اكف الالَّ ـٍ ، ةًا١ٙخص كإ ٗي ا اخلى٢ٍ ًػً٪٣ٍ ٘أ٤َّ ٍٓ ٗى ٦٤ً بى ٢ى ٠ٌ/ ﴿٘ىغى ٌؾ كىسى ْى

٬ىاًت﴾ ٫ى ٬ا اللَّ ٓي تى ةى كىاتَّ الى ٬ا الهَّ ْي ا ىى
ى
ٗه أ ٍ٢ ٗي (63)عى اءي (64)، ]ةا١ٙخص[اأيٍين ، كاخلى٢ٍ ٜى ًخ ـٍ ٍٙجي (65)/ اال ٢ى اؿي عى ، يٜي
 ٍ٢ يٍجي اٙن عى ٜى خى ـٍ ٗي أيٍين (66)/ إذا ا ـً ، كاخلى٢ٍ ا  .(67)ا/ ًىػُّ األ٤ى

                                                           

 .(1/497اخلى٢ٍب/ اخلًػاع. ي٨ِؽ/ املر٢د ل٢ت٢ٍي٬يس )(  56)
ٖىاؼ(  57)  .يف غ/ ٨ٓ٥٘اق كى
  .٦٤/ غ(  58)
ؽايب. ي٨ِؽ/  ةال ْؾك،(  59) خ٬ر  .٧246تارم كاألىػاد الة٦ األ 107خاب ا١ٙهيص ٞ أنلػق ذ٢ٓب ٦ْ اة٦ اأْل كٛػ س٩٢ٓ اكٞد

ػم" داكد ـ٬٢ـ ٦٤ "كٓؽ ال٥ٟيج ة٦ ز أليب  ٩٨٤ ىلع ٤ا ساء يف "اتل٬٢يص يف رشح ا١ٙهيص" ، اْخ٥ادنا178ةؽ٣ٛ 166يػ اأـل
ا55ـ٠٫ اهلؽكم   . 235( كاحٙاؽ املتاين كا٘رتاؽ املٓاين، لدلٛيٌف 2/663/ إـٙار ا١ٙهيص، أليب ـ٠٫ اهلؽكم ). كي٨ِؽ أيين

ٚه ة٢ٜيب. ي٨ِؽ/ رشح ا١ٙهيص  (60) كس٠ٓ  218نفاف لؤلن٥يع كي٨ِؽ/ ع٢ٚ اإل. 227الة٦ اجلتاف  كاملٓىن/ أ٧ج ٛؽيبه ٤ين الن
٢ىتىين ضٌب ٘الف، إذا كن٠ى ٢ٛيب247اة٦ األ٧تارم يف )األىػاد   ..( ٩٨٤ ٬ٛهل٣/ ٛػ عى

 .٦٤/ غ (  61)
٢يب"، ةي٥خني ( 62) خ٬ر األ٪ػ .ةي٣ ٘ف٬ٟف. كيف ٌتٓث أـ ا١ٜؽل/ "كعي ا123ؿ يف )دل٥ّ ا٬ٙ١ائػ ٛاؿ اكٞد ٜن ث  ( ٢ٓ٤ِّ ىلع املٍت٬ْ

٬ٟف املي٣، كل٣ يرش املطٜٚ إىل يشءو ٦٤ الفاةٜث/ "٪ٟ ٢ٍب، ةي٣ اخلاء ـك ث املطٜٜث، ٤ّ أفَّ األنفب أف ي٬ٜؿ/ كعي ؼا يف املٍت٬ْ
 ذلٝ". 
٢َّب، كًع٢ب". أ٬ٛؿ/ ٢ٍب، كعي  كيف غ/ "٬ٛـ عي
 .59ـ٬رة مؽي٣، اآليث (  63)
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رٍس/ ٬٘ ٟى ، ةال ٗي ا اخًل٢ٍ .كأ٤َّ كعي ي اتي كالُّضُّ يًهى احلى٢ى٥ى  اًضػي أٍعالؼ اجلَّاٛىًث، كى

٘ن  قي إٍعالى ػى ًْ ٬ٍ ٍٙجي مى / أٍع٢ى اؿى ريقي، يٜي ٍهػى مى ًؼ كى ٣ي اإلٍعالى ـٍ / ٘ا ِّ٣ ، ةاليَّ ٗي ا اخلي٢ٍ ٙن كأ٤َّ ٍ٢  .اا كىعي

       / ٢ٍصي ٢ٍصي كال٢٥ًٍصي كال٥ي  ال٥ى

/ اإلرٍساعي  ٬ى ٫ي خًٍص ذى ٙى ، ةًا١ ٢ٍصي ا ال٥ى   (69)رؤبث ة٦ ا١ٓشاج/ ، ٛاؿ(68)٘أ٤َّ

ٍٖنًيً  ٍس٦و ٤ي
ٍجى دى ٬ًر حتى ٜي ٢ٍصى الهُّ  مى

٬فى  ضي ى ال٥ىالَّ يمِّ ـي ٩ٍ٨٤ًي  / إبٍلىاسي (70)كى ٍس٦ي ٖى  (71)، كىاكدَّ ي٣ًٍ الف٥اءى ، كا١ ٖى يا١ ًٖ ٤ي ًٖنيه كى ، ك٤ي ي٣ٍي كىاًضػه ٖى ٣ه نٍيي كا١
٬اءه  ٣ٍ٫ً ةال٥ىش(72)ـى ًْ ا ٬فى ة٫ؼا؛ إلرٍسى ضي ى ال٥ىالَّ يمِّ ـي ًٗ ، كإ٥َّ٧ا  ٗي (73)اًذي اًذٍح ٜى ثي ال٥ى ا٤َّ ٓى ا ا١ ي٫ٍى ِّ٥ يفى يًهى ا١َّيت ت ، (74)، كى

                                                                                                                                                                                

 .غ (  64)
تًٍفٜاءي ( 65) ـٍ  .يف غ/ اال
يٍجى (  66) ٜى تىٍف ـٍ  .يف غ/ ا
 .يف غ/ أ٤اـ(  67)
ي٩ًٍ (  68) رٍيً ًِبى٨ىاضى ٍَّ اًف ا١

ٜى ٙى ثي عى ْى ٍ ٢ًٍص/ رسي  (.3/290كاملطك٣ ) 569ي٨ِؽ/ دم٫ؽة ال٢ٖث  .ال٥ٍى
ك٤ٓش٣ ٤ٜاييؿ  569. ي٨ِؽ/ دم٫ؽة ال٢ٖث يف دي٬ا٩٧، كل٣ أٛٗ ٢ْي٩ ٤نف٬بنا يف غ/ اللاْؽ.  كابليج ٦٤ الؽسؾ. ل٣ أسػق(  69)

 (.3/290( كاملطك٣ )5/348ال٢ٖث )
٢ٍص، ك٪٬/ رسي املاٌل (  70) ٦ٍ يؽل أٌف اكخٜا٩ٛ ٦٤ ال٥ى ْث عٜٙاف ا١ٍري ِب٨اض٩. ك١يؿ ٦٤ ح/ ناضب الفٙي٨ث. كامله٨ٗ ٤ّ ٤ى

 .(٬ٛ5/348هل٣/ "٤اء ابلطؽ ًم٢ٍص". ي٨ِؽ/ ٤ٓش٣ ٤ٜاييؿ ال٢ٖث )
 .كيف غ/ اتٍلًتاسي (  71)
 .كيف غ/ "كا١ٖي٣ كا١ٖني كاضػ، ٤ر٠/ ٤ٖي٣ ك٤ٖني"(  72)
٬/ علتث يف رأـ٫ا ل٬ح ْؽيو ييػ٘ىّ  .كيف غ/ ةال٥ىشاًدًؼ (  73) ّي دًلٍؼاؼ، ةاذلاؿ املٓش٥ث كاكداؿ امل٢٥٫ث، كى٪ي ٍ / دمى ًٗ كال٥ىشاًذي

 سػؼ(. 1/568سػؼ(، لفاف ا١ٓؽب ) 1/93ة٫ا الفٙي٨ث. ي٨ِؽ/ املهتاح امل٨ري )
ٜاًذيٗ/ (  74) ٣ ٤ٜؼاؼدمّ ٤ً كال٥ى ٫ى ٍٙ  ا٦ الكـ املؤ١ٗ، ك٩٢ٓ١ ػ أيين ، ك٪٬ ال٥ًشؼاؼ. ك٩٢ٓ١ ح٬ٍر ضػث يف ن٬ت اجلي٣، ٥ٞا حي

ي٨ىثً ػ ضػث يف مؽض٢ث ز٨٤يث ٤خٜػ٤ث، ٜ٘ػ ساء ٦ْ ٛىخادة )املخ٬ىف يف ةيّ ْرشة ك٤ئث(/ " ًٙ ٗي الفَّ اًذي ٜى ".  يف حٙفري األل٬اح ٤ى
ل٬ٍىاحو كىديرسي ﴿ال٬اردة يف ٬ٛهل حٓاىل/ 

ى
ى ذىاًت أ ى٨ٍ٢ىاقي ىلعى  (. 8/616٘خص ابلارم ) . ي٨ِؽ/[13]ا٥ٜ١ؽ/ ﴾كىمحى
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٬ٍفى أيٍين  َّ٥ يفى ي ي٨ىثى كى ًٙ ٗي الفَّ ًٍ ٍٓ ؛ أل٩َّ٧ي حى ارًمٌّ ى ٣ٍ رصى ٪ي اًريِّني، كىاًضػي ى ىل(75)ا ال َّ / رصى ييٜاؿي ىّ، ٛاؿى (76)، كى ، إذا دمى
ؽي  ًْ ا  /  (77)اللَّ

ىٍت  ا رصى ثن ًم٥َّ ٜى خَّ ٓى  ٠ً أرٍضي ةىاةً  (78)٤ي

ٍٓؽيكؼ ٬ ٤ى ا ال٢٥ًٍصي ةالٟرًس ٘ػ٫ي ٬ى أيٍين (79)كأ٤َّ اعي ، كى٪ي ًلَّ اي (80)ا/ الؽَّىى ٬ًؿ اً نى ـي ٬ىاًزفى لًؽى ، ك٩ٍ٨٤ًي ٛى٬ٍؿي ٪ى
ارًث ة٦ أيب الٌل٥ٍؽ ٨ًٍؼًر أٍك ل٢ًٍطى ٢ىٍط٨ىا ل٥ُّٓ٨٢ًاًف ة٦ًٍ ال٥ي ى٬ٍ مى ٣َّ٢/ "ل ـى ٢ىي٩ًٍ كآهًل ك ٪ي  (81)ْى ٨ٍػى ًْ ٝى  ٨ىا ذل ٓى ٙى ى ا، كىأ٧ٍجى جلى ٥ى

." ١٬ًنٍيى ٙي رٍيي ال٥ىٟ  ( 82)عى

ؽي  ًْ ا  /(83)ٛىاؿى اللَّ

ٍج ٦ٍ٤ً ًسدٍل  ٍى ىفى ٤ا ب ٣ٍ      كى ٧٬ًكي ٍي ا يف بي ٫ى ٬ ًم٢ٍطى ىا (84)كإينِّ ألرٍسي ٓىدى أٍدَبى  (85)أٍك

اكال٢٥ًٍصي أيٍين        ٢ىي٫ٍى ْى اًريىثه  ٬ؿ/ سى ٜي ًث، تى ضى . (86)ا/ ٦٤ًى ال٥ىالى  ًم٢ٍصه

                                                           

 (.3/284ي٨ِؽ/ ٤ٓش٣ ٤ٜاييؿ ال٢ٖث ) .ٛاؿ اة٦ ٘ارس/ كي٥ك٦ أف يك٬ف لؽ٩ٓ٘ ن٬ح٩(  75)
ا(  76) ى  .كيف غ/ رصى
 ك٪٬ ٦٤ ا٬ٍ١ي٠. .ل٣ أٛٗ ٢ْي٩(  77)
ا.(  78) ى  كيف غ/ رصى
 .كيف غ/ ٥٘ٓؽكؼ(  79)
 .م٢ص( 1/406ي٨ِؽ/ الهطاح )(  80)
 .كيف غ/ ك٥ؽ(  81)
ا يف/ دم٫ؽة ال٢ٖث (  82)  (.5/100(. كي٨ِؽ/ ح٫ؼيب ال٢ٖث )2/488الفرية اجلت٬يث، الة٦ ٪لاـ ) يف/ . ك٬ٍ٤الن 569ة٨ط٬ق خمخ ن
، كاـ٩٥/ ض٢ِ٨ث ة٦ الرشيق، ك٪٬ ٦٤ املغُّض٤ني(  83) ييًٍنٌ ٜى اًف ا١ طى ٥ى ٍَّ ( كاألاغين 1/395ي٨ِؽ/ اللٓؽ كاللٓؽاء ) .٪٬/ أة٬ ا١
ىاٌب(. كابليج ٦٤ ا٬ٍ١ي٠، 8/94( كعؾا٧ث األدب )13/3) ؽ ٤٬ٛن اللَّ ٘ي٩  خيي ًْ ريكا ىلع إة٩٢ً.ا اغى

ى
/ دم٫ؽة ي٨ِؽ ا ـٜا٪٣ ال٢َّنب ذ٣َّ أ

 (.3/289( كاملطك٣ )5/100م٢ص( كح٫ؼيب ال٢ٖث ) 1/406كالهطاح ) 569ال٢ٖث 
 كيف غ/ ك٤ا نفشج ٦٤ نفز.(  84)
. كن٬اب 81ا٬ٖ١اص  ( كدرة1/295( كالاكم٠ )4/473ٞؼا كٛٓج الؽكايث ٪٨ا ةٙخص راء "إَٔبىا"، كيه ٞؼلٝ يف/ احلي٬اف )(  85)

 389كاللٓؽ كاللٓؽاء  277كامل٥٨ٚ يف أعتار ٛؽيق  11الؽكايث/ "إًَٔب" ةكرس الؽاء، كا١ٜهيػة مٟف٬رة الٌؽكم. ي٨ِؽ/ ا١ٙاعؽ 
 (. 6/4258كلفاف ا١ٓؽب ) 609كا١ٜؽط ىلع الاكم٠ 

 .غ/ ٘ي٫ا(  86)
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، ةً  ٢ٍصي ا ال٥ي بٍقه كىأ٤َّ ٞى  / اؿي بىياضه ]خمٍخى٢ًٍاًف يٜي ٬ىاده كى ـى  / ثي ٢ٍطى ٢ٍص. كال٥ي / أٍم٢ىص كمي اؿي ّي أٍم٢ىص، يٜي ٥ٍ / ٘ىشى ِّ٣ اليَّ
/ ٛىًؽيبه ٦ٍ٤ً ذلٝ،[ جي ، كاألٍعؽى ٝى ً ل ؼى ٞى / إذا اكفى  ٢ٍصه مي ، كى . ك٩ٍ٨٤ًي  (87)أٍم٢ىصي جي ٢ي٣ه أٍعؽى ُى ، كى ؽٍساءي ثه عى ا٤ى ٓى / جى اؿي ٜى حي

ؽٍسن  يمِّ اخليٍؽج عي ٬اًد كابلىيىاًض (88)اـي ًط الفَّ ٍؽزي ًذي٩ًٍ. كييٜاؿي أيٍين  (89)؛ الٍعًخالى ٟي ٍؽج/ ال يمِّ (90)ا ل٢غي ـي ، كب٩ًً 
ٍؽزن  ٞي ٠ي  يؾن  االؽَّسي ؽى ازي (91)اكًلي ؽَّ ٟى ٓى٠(92)، كال ٍ . (93)/ حىيٍؿه َيى احى٩ي ايع أدى ٢ىي٩ًٍ الؽَّ  ْى

   /٬ؿ ٖي ي٠ٍ كا١ ًٖ ي٠ٍ كا١ ٖى  ا١

٤ / ٬ى ٫ي خص، ذى ٙى ي٠ٍ، ةا١ ٖى ا ا١ ٪ا٘أ٤َّ ى كدى ٍؽأةي كى ي٩ً ال٥ى ًٜ ىٍف ى٢ىٍج (94)ا ت ًٖري  (95)، إذا محى ٬ نى ى٫٨ًا ك٪ي ٢ىي٩ًٍ، ٦ٍ٤ً بلى ْى

٫ا، ٓي ًى رشًّ  (96)يىؽىى ُـّ حأة
ي
حي٩ي يىت٨ٍن (97)ا يف اة٫٨ًٍاٛا١ىٍج أ ٍ كدى ياٍلن / "كاً ٤ا كى خي٩ي دى ٍٓ ٜن ا، كىال أرٍىى ئً ". (98)ا، كال أبىخ٩ُّ ٤ى

                                                           

 كٛػ ـًٜ ٦٤ ؽ. .املرتج ٦٤ غ(  87)
ّي ىلع ٫ُؽ اكداةث ل٬ىّ األ٤خٓث  / ال٬اًعء ٦٤ ن٬ؼ، أكجؽٍ اخلي (  88) ٍػ١ىنًي )أم/ سا٧بني(، ي٬ى ًْ خَّاف، ذك  ٞى أدىـ )أم/ ًسدٍل( أك 

( كاملٓش٣ 10/245دب )(. كعؾا٧ث األ47ا١ٙه٠ 23ابلاب 448٘ي٩. ك٪٬ كاًعء آالت املفا٘ؽ. ي٨ِؽ/ ٩ٜ٘ ال٢ٖث ل٢رٓا١يب )ص
يً   . 232الـ٬

عؽج(  309كالهطاح ) 443/ دم٫ؽة ال٢ٖث ةأ٩٧/ كاًعء ٤ٓؽكؼ. ي٨ِؽ ٤رالن كبٓو املٓاس٣ ا١ٜػي٥ث اٛخ ت ىلع رشح اخليٍؽج 
".7/51كيف ح٫ؼيب ال٢ٖث ) ٬ا١ًٚ ذك أٍكجىنٍيً  (/ "٪ؼا ال٬اًعء ... ك٪٬/ سي

 .كيف غ/ ابلياض كالف٬اد(  89)
 (.10/245دب )ك عؾا٧ث األ 407كإنالح امل٨ٍٚ  126ن٥يع ـ٥اء لؤلاكخٜاؽ األ ي٨ِؽ/(  90)
 (.10/92يب ال٢ٖث )ي٨ِؽ/ ح٫ؼ(  91)
/ ك(  92) ازي ؽَّ ٟى بٍقه الال ٠٥ي  اذلم ٟى ٍؽزحيى ايع ٞي ٨ى٣ً.ك ةؾاًدقً  ،الؽَّ ٖى ـى ا١ ٤ا

ى
احى٩، كيك٬في أ دى

ى
 126اكخٜاؽ االـ٥اء لؤلن٥يع  ي٨ِؽ/ أ

 (.10/91كح٫ؼيب ال٢ٖث ) 407نالح امل٨ٍٚ كإ
(93  )٠٥   .غ/ حيى
ًؽقً"، كيٖين ٩٨ْ ٤ا زادح(  94) ٖى  .٩ ا١نفغث املرشٛيث ةٓػقكرد ٪٨ا يف غ/ "يف ًن
ًت٢ىٍج (  95)  .كيف غ/ ضى
 .٪ؼق اللك٥ث ٕري كاىطث يف ؽ، ك٠ٓ١ ٤ا أذبىخ٩ُّ ٪٬ اله٬اب(  96)
٬ٍح٩ً. ي٨ِؽ/ ٞخاب اإلة٠ لؤلن٥يع )الٟزن ال٢ٖ(  97)  10نالح امل٨ٍٚ ( كإ1/154( كا١ٖؽيب امله٨ٗ )٬72م كيه حؤب٩٨ِّ ةٓػ مى

 . ٦186 اال٧تارم ىػاد الةكاأل 234كاأل١ٙاظ الة٦ الفٟيج 
ٛث ابلاكء(  98)

ٍ
أ ئًٚ/ اذلم يتيك، كال٥ى  .186ي٨ِؽ/ األىػاد الة٦ األ٧تارم  .ال٥ى
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ى  ٍؽأةي ككدى ٙن ٘احلىنٍت/ أٍف حىدًلى ال٥ى ا١ً ُّ ٤ا أ ىى خمي ٩ً، كَلي ـً
ٍ
ت٠ٍى رىأ جي رًٍسالقي رى ٠ه إىل ًذم ٪ا ٘خىغؽي ٢ىؿى رىسي نٍت. كسى ٬ى حى ٫ي ا ذى

٨ٍؼي احلى٬ٍـ. نٍت ٤ي ٝى حى مي / الكى / ال، ٛاؿى ٍٓؽًؼي احلىنٍت؟ ٛاؿى ث/ أتى َّ٤ ي ذيك الؽُّ اؿى هلى ٜى ـى ذى ى الالكى ث ٘أٍرد ى َّ٤  (99)الؽُّ

ي٠ٍ أيٍين  ٖى ٍ كا١ ؽ.ا/ املاءي َيى شى  ًؽم بىنٍيى اللَّ

ىث، كيه ا١ٖاةىث. / ٘األدمى رٍسً
ٟى ، ةال ي٠ٍي ًٖ ا ا١  (100)كأ٤َّ

ٖي٬ؿ، أيٍين  ٕي٬ؿ، كىا١ ٬ى  ٫ي ءو ذى ٝى ٦ٍ٤ً يشى خال ٍٕ ٣/ ٥٘ا ا ٬ؿ، ةاليَّ ٖي ا ا١ ٓىؽىبي كأ٤َّ ٬ؿي ا١ ٜي ، تى إ٫َّ٧ا رىأح٫ٍا  /ا/ دىاةَّثه
 ًّ ًى رشى ٣ حىأبَّ ْى زى خى٢ى٫ا، كييٜاؿ/ إ٫َّ٧ا (101)اكى ٍٓبي ٍب٦ي  أ٩َّ٧ي رى ٞى ف، ٛاؿى  ا تىخى٢ى٬َّ ح٫ًى ؽى طى ـى ة ٦ٍ٤ً  يًه ـاًضؽى ، كى ٦٤ًى اجًل٦ِّ

رٍي   / (102)زي٪ى

ي٠ٍي *                                                         ًٖ في يًف أذ٬ٍاة٫ًا ا١ ٥ا حى٢ى٬َّ  ٞى

          / ٍؽؽي ٙي ٍؽؽي كا١ ًٙ ٍؽؽي كا١ ٙى  ا١

ٍه  ٥ى خًٍص/ ذى ٙى ، ةا١ ٍؽؽي ٙى ا ا١ ٍٛجي ٘ىٍؽٛن ٘أ٤َّ ري ٘ىؽى ؼا.ػى ؼا كًلى ٞى / ٪ؼا ٘ىٍؽؽي ٤ا بىنٍيى   ا، كييٜاؿي

٢ىي٩ًٍ الفَّ  ْى ٌ ة٦ ع٢ٗ ل٨ٌ٢يٌب  يبى
ي
، ك٩ٍ٨٤ًي ٛى٬ؿي أ رٍيي ًٓ ٗي ة٫ا ابلى ٢ى ٍٓ ٓثه ٦٤ً اجل٬َّل حي ٍٍ ًٜ / ٘ى رٍسً

ٟى ، ةال ٍؽؽي ًٙ ا ا١ الـ/ كأ٤َّ
٢ٍىثو ًٍ٘ؽٛن  ٩ي يف ٌُك حلى ٙي ٢ً ٍْ ؼا أ ْى (103)ادمٌل ٪ى ٝى  الـ/ "، كأٍرخي٢ي ٢ي٩ً الفَّ ْى ي  اءى ا٢ىي٩ً. ٘ىٜاؿى هلى ٝى إًٍف كى ٍرخي٢ي

ى
٧ىا أ
ى
"، ةى٠ٍ أ

٨ىػى  ـى  ، ٬فى ٍف٥٢ًي اءى ال٥ي ػو كىسى ضي
ي
ـى أ فى يى٬ٍ ا اكى ، ٘ى٢ى٥َّ ثى َّٟ ؼا ة٥ًى ٬ؿي ٪ى ٜي آهًلً يًف اجلىتى٠ً، ييؽيػي  حى ٢ىي٩ً كى ْى ًلَّ اي  ٬ؿي اً نى ـي رى

حى٩ي  ًلً  ؛ذيٍركى رٍشً ٬ا ال٥ي
٢ي ٍٓ ى٬ٍتي إٍف حًلى ؟ ال َنى ػ إىل أٍح٦ى َّ٥ / يا حمي احى ، كىنى ٗو ٢ى ُّ ة٦ عى يبى

ي
ى ة٩ًً أ تى ي ٬ٍؼو ذى ؽارو كال عى ًٙ نٍيى ال ١ً

                                                           

ًْ ذيًن ضػَّ " /(71 )الٟزن ال٬ٖ٢مٛاؿ األن٥يع يف ٞخاب اإلة٠ (  99)  الكـً ا١ٍ  ٦ى ٤ً  ءو يشى  ٦ٍ ث خى ٤َّ ذا الؽُّ  جي ـأ١ٍ  /ٛاؿ ؽى ٥ى خي  ٦ي  بٍ يسى  
ٍ ، كى نٍته حى  ٝى مي الكى  /ٛاؿى  .٣ٍ ٓى جى  /جي ٢ٍ ٛي  ؟نٍتى احلى  ؼي ؽً ٍٓ أتى  /ٜ٘اؿ ،٩ً ٫ً سٍ يؿ ىلع كى ١ى   /ػى لى أن

ي ٨ن تٍ يى  ٩ً ةً  ٍت شاءى ٘ى                                              
 الى األ٧امً  ٨اؾى ٪ي  القي سٍ رً  ري ادً تى تي      ثن ٥ى يٍ لً مى  ؽُّ ا َيى

(100  )  ." ٌّٗ ٢ٍخى  (.6/68. ي٨ِؽ/ عؾا٧ث األدب ل٢تٖػادم )٢خٗكاألدمث كا١ٖاةث ٪٥ا الٌلشؽ الٟريٗ املكيف غ/ "٘لشؽ مي
 .(152ك21/142ي٨ِؽ/ األاغين )(  101)
 ، ة٢َٙ/ ٦٤8 ا١بفيً، كابليج يف رشح دي٬اف ٞٓب  ْشؾ ةيج(  102)

ـي  ٘ى٥ا ٥ا       ة٫ًا حىك٬في  ضاؿو  ىلعى  حىػك في  ٞى ذ٬اة٫ًا يف حى٢ى٬َّ
ى
 ا٬ٖ١ؿي  أ

ٛن ٣84 اثلاين/ٞؼا يف ؽ. كيف/ الفرية اجلت٬يث الة٦ ٪لاـ )ا١ٜف(  103) ٍج اللك٥ث ةٙخص ا١ٙاء كالؽاء. (/ " ٘ىؽى ٍى ًت ا ٦٤ ذرة "، ٘يي
ٌػان، كذلٝ ذالذث آني  ٍؽؽ، كيه ١ٖث(/ مٟياؿ يفّ ـخث ْرش ٤ي ٙى ؽ )أك/ ا١ ؽى ٙى ْالـ ٥ٞاؿ اإل( كإ9/108ّ. ي٨ِؽ/ ح٫ؼيب ال٢ٖث )كا١

 (.4/399( ك٤نت ال٢ٖث )2/481)
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 ٍٓ ٍؽبىثن ٦ٍ٤ً بى ؼ ضى ٩ي أعى ٜى ىتَّ إذا رىً٪ / ال. ضى ٬ؿ اً. ٛاؿى ـي ٢ىي٩ًٍ يا رى ْى ٗي  ًٍ ٍٓ  تى
/ أالى ٬فى ٍف٥٢ًي اؿى ال٥ي . ٜ٘ى ى٬ٍتى ًو َنى

 ٍٜ خى ـٍ ا قى ًمؽارن أٍنطاة٩ًً كى ٍ٪ػى خىػى ٩ً ذى ًٜ ٨ي ا يًف خي أقي ة٫ًى ٍػ تى٢ى٩ي ٘ى٬ىسى ٜى ي٬ا/ ١ى . ٛال ػه ى٥َّ خى٢ىيًن حمي / رى اؿى ٜى ّ إىل أٍنطاة٩ًً، ذى ا ثي٣َّ رىسى
٣ٍ ٤ى  ى٫ي ؽى ل ٞى خى٢ىيًن. كىذى ٜى ٚى يلعَّ ١ى ى٬ٍ ةىهى ٣ٍ، كا ل ي٢ٍىكي / كى اؿى ٜى . ذى ٝى ٦ٍ٤ً ةىأسو ، كاً ٤ا ٧ىؽىل ةً ٝى

٢ي ٍٜ فى  اذى٪ىبى خى اكى
خ٩ًً. ْى ا ـى ثى ثي٣َّ ٤اتى ٦ٍ٤ً  َّٟ ي ة٥ًى ٬هلي ٜي  (104)حى

ٍؽ٘اًف. ْي ي  ٬ى اذلم هلى ، كى٪ي ؽى ّي أٍ٘ؽى ٥ٍ ٣/ ٘ىشى ، ةاليَّ ٍؽؽي ٙي  (105)كأ٤ا ا١

   /اجلىٍؽـ كاجًلٍؽـ كاجليٍؽـ 

ٍؽ٤ن  ٤ٍخي٩ي سى ؽى ٬ؿ/ سى ٜي ّ، تى ٍٍ ٜى خٍص/ ٘ىا١ ٙى ـي، ةا١ .٘أ٤ٌا اجلىٍؽ ٍٓخ٩ي ٍى  ا، إذا رى

ـي، ة ا اجًلٍؽ ٬ أيٍين كأ٤َّ ٍغم، كى٪ي رٍس/ ٘اللَّ ٟى  ا األٍن٠.ال

٧ٍب. / ٘اذلَّ ِّ٣ ـي، ةاليَّ  كأ٤ا اجليٍؽ

 /ٍؽج ٙي ٍؽج كا١ ًٙ ٍؽج كا١ ٙى   ا١

ٍؽج أيين  ٙى ٍؽأة، كا١ ٍؽجي ال٥ى ٙى ٍؽج، ةا١ٙخص/ ذى ٙى ا ا١ ؽىًس/ ٘أ٤َّ ٙى ً ا١
اؿ ٩٨٤ مًلا ةىني رًٍسٌلى يٍئنًي، يٜي ا/ ٤ا بىنٍيى اللَّ

 (106)٘ىٍؽج، ٛاؿ اللاْؽ/

٧ى  ٓىؽكس     هلا ذى ػُّ ة٩    به ٤ًر٠ي ذىي٠ً ا١ ىفي ةيؽٍ  ت ٫ا ٦ٍ٤ً دي  ٘ىؽٍسى

ٍؽج أيين  ٙى .كا١ ؽي ٍٖ ، كاثلَّ كِّ ػي ٓى غا٘ىًث ديكفى أرًٍض ا١ ّي ال٥ى ٬ًٍى  ا، ةا١ٙخص/ مى

٠ه ٘ىًؽجه  اؿي ٩٨٤/ رىسي ٩ أةىػان، يٜي ٗي ٘ىؽٍسي ًل ٟى ٍ٨ ، ةالٟرس/ ٘اذلم حى ٍؽجي ًٙ جه (107)كأ٤ا ا١  .(108)، كً٘ؽى

ٍؽج ٙي .(109)كأ٤ٌا ا١ َّ  ، ةالٌي٣/ ٘اذلم ال يٍكخي٣ي الرسِّ
                                                           

(. كا١ٍتٜات الَٟبل الة٦ ـٓػ 84الفرية اجلت٬يث الة٦ ٪لاـ )ا١ٜف٣ اثلاين/( ك512ةؽ٣ٛ 309ي٨ِؽ/ ـرية اة٦ اـطاؽ )(  104)
(2/46).  
 (.2/332ي٨ِؽ/ املر٢د ل٢ت٢ٍي٬يس ) .أم/ ٦٤ اكديكث(  105)
 .164يف غ/ "ٛاؿ امؽؤ ا١ٜيؿ". كي٨ِؽ/ دي٬اف امؽئ ا١ٜيؿ (  106)
  .٘ؽج( 1/334ىتٍج اللك٥ث ٦٤ ؽ. كيف غ/ ٘ىؽج. كي٨ِؽ/ الهطاح )(  107)
 كيف غ/ ٘يؽج. .(1/45ح٫ؼيب ال٢ٖث ) ( 108)
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 /ٍؽؽ ٍي ٍؽؽ كا١ ًٍ ٍؽؽ كا١ ٍى   ا١

ٍؽٛن  ٌى ٍٛجي  ؽى ٌى ري  ٍهػى ٥ى خًٍص/ ذى ٙى ٍؽؽ، ةا١ ٍَّ ٍؽؽ أيين ٘أ٤ا ا١ ٍَّ ، كا١ ٛىثي ؽى ٍٍ يٍج ال٥ً ِّ٥ ـي ، ك٩ٍ٨٤ًي  ٍبي / الُّضَّ ٬ى ا/ ابلٓريي ا، كى٪ي
ٍب خار لُّضى ا٧ىثي  (110)اذلم خيي ٫ى ٟى ٍؽؽ/ ال ٍَّ ًيػ، ٛاؿ (111)اإلة٠، كا١

 / (112)بلى

ّي  ي نا٧ً رًي ٤ا اَللى ٍى ٬اًرؽ ةًاحلىىص    كىال زاًسؽاتي ا١ ٍَّ ٥ؽيؾى ٤ا حىػرم ا١ ٓى  ١ى

ٍؽؽ أيين  ٍَّ خ٩ٍي  (113)ا/ املاء اذلم ةا١ىٍج ٢ْي٩كا١ ٬َّىى   .(114)املاًكيىثي كعى

ٍؽؽ أيين  ٍِّ ةي، كا١ َّ٬ ٜي ٍؽؽ، ةالٟرس/ ٘ا١ ٍِّ يىًج ا١كأ٤ا ا١ ِّ٥ ـي / إ٥َّ٧ا  ، كييٜاؿي ٍط٣ي ٍؽٛن ا/ اللَّ ًٌ ةي  َّ٬ ٍط٣ً ٜي ا؛ أل٫َّ٧ا ٦٤ اللَّ
ّمَّ  يفى ؽن  حك٬ف، ٥ٞا ي ٍٙ نٍيً كي ٓى ٍػبي ا١ ٣ الَّشًء، ٪ي ـٍ ء ةا ٍ ٓىؽىبي الَّشَّ يمِّ ا١ يفى ، كٛىٍػ ت ًؽ يك٬في ٍٙ ا؛ أل٩َّ٧ ىلع اللُّ
اكً  [. ارن إذا اكف دلي تىبو ي، ]أك اكفى ٩ٍ٨٤ًي بًفى
 (115)هلى

، ٍؽؽي ٍُّ ًؽيٚ(116) كأ٤ا ا١ ٌى / ٘ىش٥ّ  ِّ٣  .(117) ةاليَّ

ٚي أيين  ًؽي ٍَّ ًٜهاري اكا١ اؿي هل(118)/ اجلٍَّغ٠ي ا١  / ٌؽيٚ.(119)، يٜي

 /اجلى٢َّث كاجًل٢َّث كاجلي٢َّث   

                                                                                                                                                                                

 .ـًٜ )٘يٍؽج( كالرشح ٦٤ غ(  109)
 رضب(. 12/18ك٪٬ كس٩ ٘ي٫ا. ي٨ِؽ/ ح٫ؼيب ال٢ٖث ) .يف غ/ لًًُّضاب(  110)
 (.6/24( كح٫ؼيب ال٢ٖث )6/2191(  كالهطاح )2/985ي٨ِؽ ٤ادة )٦٫ٞ( يف/ دم٫ؽة ال٢ٖث )(  111)
 ./"الي٬ارًب"172اف بليػ (. كيف رشح دي2/752٬ي٨ِؽ/ دم٫ؽة ال٢ٖث )(  112)
 .يف غ/ "٘ي٩"(  113)
 (.15/1289ع٬ىخ٩، ة٥ٓىن/ ملج ٘ي٩. ي٨ِؽ/ لفاف ا١ٓؽب )(  114)
 .21الؾيادة ٦٤ غ.  كي٨ِؽ/ أدب الاكحب الة٦ ٛخيتث (  115)
ٍؽؽ، ٤ر٠/ ٘يؽيش ك٘يٍؽش، كيه ١ٖث ح٥ي٣. ي٨ِؽ/ ٞخاب ـيت٬ي٩ )(  116) ٌي ؽ ختٙٗ إىل  ؽي  (.2/126)( كرشح اللا٘يث ل٢ؽيض 3/601ٌي
ؽ املف٬٢ؾ ٢ْي٫ا"، (  117) ؽي ٍي ةٓػ٪ا زيادة كردت يف غ، ة٢َٙ/ "٦٤ ا١ٍؽكؽ املف٬٢ؾ ٢ْي٫ا"، كيف ٌتٓث أـ ا١ٜؽل، ة٢َٙ/ "٦٤ ا١

 .كيف ٌتٓث دملٚ، ة٢َٙ/ "أم/ املٍؽكؽ املف٬٢ؾ ٢ْي٫ا"
 كيف غ/ ا٬ٍ١ي٠. (  118)

كا١ٖؽيب  739نالح امل٨ٍٚ كح٫ؼيب إ 357الح امل٨ٍٚ نإ ك (756/ 2)كس٩ ٘ي٫ا، ك٪٬ ١ٖث أ٪٠ احل٥ا٤ث. ي٨ِؽ/ دم٫ؽة ال٢ٖث 
 (.  239ٌؽؽ( كح٫ؼيب ال٢ٖث )املفخػرؾ  4/1513( كالهطاح )1/548امله٨ٗ )

 .يف غ/ هلا(  119)
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. ؽي ٍٙ ٓى  (120)٘أ٤ا اجلى٢َّث، ةا١ٙخص/ ٘ابلٓري ا١

ءي كًس٢َّثه  ـه أًسالَّ ٬ٍ ٜى رٍس/ ذى ٟى  .(121)كأ٤ا اجًل٢َّث، ةال

/ ا٬ٜ١ يًهى ٢َّثي اتل٥ًٍَّؽ، كى / ٘شي ِّ٣ ة.كأ٤ا اجلي٢َّث، ةاليَّ ى  (122) رصى

    /  اجلٍَّط٢ىثي كاجلٍِّط٢ىثي كاجلٍُّط٢ىثي

.٠ ٓىفى ّي ا١ ٥ٍى ةاةىث ا١يت جتى ، ةا١ٙخص/ ٘اذلُّ  ٘أ٤ا اجلٍَّط٢ىثي

/ ا١ٍٓيَّثي  رٍسً
ٟى ، أيٍيان ةال ، كاجلٍِّط٢ىثي يَّثي ًٍ / ٘ا١ٓ ِّ٣ ، ةاليَّ .(123)كأ٤ا اجلٍُّط٢ىثي ثه ٖى ٢ٍىث كًُن٢ٍىث، كىيه ١ي / ُني اؿي  (124). يٜي

  ًٖ ٍف٠ كا١ ٖى ٍف٠/ا١ ٖي    ٍف٠ كا١

ٍفالن  ٕى ٢ٍجي  ٕىفى ٍف٠، ةا١ٙخص/ ٘ى٥هػر  ٖى ا ا١  .٘أ٤َّ

. يًمٌ ٍٍ رٍسً ٘اخًل
ٟى ٍف٠، ةال ًٖ ا ا١  (125)كأ٤َّ

تًفاؿ. ٍٕ / ٘اال ِّ٣ ٍف٠، ةاليَّ ٖي ا ا١  (126)كأ٤َّ

 / ّي ٍٍ ٜي ّي  كا١ ٍٍ ًٜ ّي  كا١ ٍٍ ٜى    ا١

، ]ةا١ٙخص[/ ّي ٍٍ ٜى ا ا١ ٓن  (127) ٘أ٤َّ ٍٍ ٍٓجي رى ٍى  ا.٥٘هػر رى

                                                           

 كيف غ/ "٘ىابلىٓري". (  120)
ًف٦ٌ (  121)  (. 10/487ث )( كح٫ؼيب ال4/1658ٖ٢ي٨ِؽ/ الهطاح ) .اجًل٢َّث ةالٟرس، دمّ س٢ي٠، كاجل٢ي٠ ٦٤ اجلاس كاإلة٠/ ال٥ي
ة )خمٙٙث( ك(  122) ى ٬ٍرصى ٜى ةكا١ َّ ٬ٍرصى ٜى  (.2/1177( كدم٫ؽة ال٢ٖث )5/59ي٨ِؽ/ ا١ٓني ) / كاعء ل٢خ٥ؽ ٦٤ ٛهب.)٤ر٢ٜث( ا١
 (.5/1826كالهطاح ) 569( كدم٫ؽة ال٢ٖث 230/ 3ي٨ِؽ/ ا١ٓني )(  123)
يَّ (  124) ًٍ ، كٛػ يٜاؿ يف ا١ٓ يَّثي ًٍ ، ةالٟرس/ ٘ا١ٓ ٣ِّ "كيف غ/ "كأ٤ا اجلٍِّط٢ىثي ، ةاليَّ ٢ٍىثه  .ًث ُني
يًمٌ أك ٕريق "(  125) ٍٍ ٕيف٠ ة٩ الؽأس ٦٤ ًع   .كيف غ/ "٬٫٘/ ٤ا 

ف٠ ة٩ ٌؽ كر٩ٛ احلابؿ، يٖي ، ةكرس اخلاء ك٘خط٫ا/ ٬٧ع ٦٤ اجلتات، ييػى يًمٌ ٍٍ ١ٙاظ الة٦ ( كاأل4/226الؽأس. ي٨ِؽ/ ا١ٓني ) كاخًل
( كاملطك٣ الة٦ 2/845( كدم٫ؽة ال٢ٖث )1915ك  5/1781)اتل٢ٓيٚ األكؿ( كالهطاح  ١170ٙاظ )كح٫ؼيب األ 135الفٟيج 
 (. 5/80ـيػق )
تفاؿ(  126)  .يف غ/ ٘اـ٣ اإل
 .٦٤ غ(  127)
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، ّي ٍٍ ًٜ ا ا١ ؽ[ كأ٤َّ طى ّو ٦٤ًى (128)ةالٟرس/ ٘آعؽ ال٢ي٠، ]ك٪٬/ الفَّ ٍٍ ًٜ ٝى ةً ٢ً٪ٍ
ى
رٍسً ةًأ
ى
/ ﴿٘ىأ َّ٠ ؾَّ كسى ْى ، ك٩٨٤ ٬ٛهل 

  (129)ال٢َّي٠ًٍ﴾.

ّ ٍى / ٘ش٥ّ أٛ ِّ٣ ، ةاليَّ ّي ٍٍ ٜي ا ا١  .(130)كأ٤َّ

  / ُّ ُّ كالُّضُّ ُّ كالُّضِّ  الُّضَّ

ٍرحي٩ي  ى ري رضى ٍهػى ٥ى خًٍص/ ذى ٙى ، ةا١ ُّ ا الُّضَّ ًّ  (131)٘أ٤َّ ٬ى رضى . ا، كى٪ي ًّ ٍٙ  ًىػُّ اجلَّ

. ٠ي ٘ال٧ث ىلع رًضٍّ / حؾكج الؽَّسي اؿي ٠ي الٌُّضائًؽ، يٜي ٬ى أف يزتكج الؽَّسي ٫ي / ذى رٍسً
ٟى ، ةال ُّ ا الُّضِّ  كىأ٤َّ

خاف[. ٌ اذلم ٪٬ ًىٌػ اجلّٙ، ]ك٪٬ ١ٖي / ٘اـ٣ ٦٤ أـ٥اء الُّضَّ ِّ٣ ، ةاليَّ ُّ ا الُّضُّ  (132)كأ٤َّ

، أيين  ُّ  ا/ ًىػُّ الهطث.كالُّضُّ

  ِّكاء كالؽ كاء/ الؽَّ  كاء كالؽُّ

كاء، ةاملػ كا١ٙخص ا الؽَّ ، كييٜاؿ/ ٤اءه ًركلن ةالٟرس(133)٘أ٤َّ اؿ/ ٤اء رىكاءه  .(134)/ ٘املاء الٟرري، يٜي

كاء أيٍين  ، كالؽِّ كاء، ةاملػ كالٟرس/ ٘احلىت٠ٍي ا الؽِّ .كأ٤َّ يَّافى ّي رى ٍ  ا/ دمى

/ ٦ٍ٤ً ٛى٬ٍهل٣ ِّ٣ كاء، ةاليَّ ا الؽُّ ٦ي الؽُّ  (135)كأ٤َّ فى كاءي أيٍين ٘يالفه ضى ، كريؤيا.(136)اكاًء، كالؽُّ ّي ريؤيثو ٍ  / دمى

  / ٍبي ، كالرسُّ ٍبي ، كالرسِّ ٍبي  الرسَّ
                                                           

 .غ(  128)
٬رة احلشؽ 81ـ٬رة ٪٬د (  129)  .65، ـك
 .(523/ 2ْالـ )٥ٞاؿ اإلاألٍّٛ/ ٬ٍٜ٤ع احلػ. ي٨ِؽ/ إ(  130)
 .يف غ/ "رضرت"(  131)
 .غ(  132)
 .يف غ/ ةا١ٙخص كاملػ(  133)
٬ر"ا(  134) في ٍٟ م خني، ٜ٘ػ كرد ٘ي٫ا/ "٤اء ًركاء ممػكد كى  .ذلم ساء ػ ٪٨ا ػ ٦٤  ؽ، يؾي٠ اإلكاكؿ احلان٠ يف نفغث غ كاملٍت٬ْ

ٌػ كإذا ٞرس أكهل ٛ  24-23ي٨ِؽ/ امل٬ٜ٨ص كامل٥ػكد ل٢ٙؽاء   . 53( كاملٜه٬ر كامل٥ػكد الة٦ كالد 24-23)ةاب ٤ا يٙخص أكهل ٘يي٥ى
 .يف غ/ ٬ٛلٝ(  135)
اؽ، كيف غ/"كال ٞؼا يف(  136) كاء أيين  ."ؽؤل"، ةػالن ٦٤ /"كالؽُّ
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. ٩ي ٜى ًؽي ٌى ، أم/  ٍبى ٘يالفو ٠ِّ رسى / عى
اؿي ، يٜي ٚي ًؽيٍ ٍَّ ، ةا١ٙخص/ ٘ا١ ٍبي ا الرسَّ  ٘أ٤َّ

 ً / ٬٫٘ ٦٤ ٬ٛل رٍسً
ٟى ٍبي ةال ا الرسِّ ًٍب، ك ٦٤ًي آ٣ٍ٫ً/ ٘يالفه كأ٤َّ ب٩ًً، أم/ يف ٧ٙف٩ كضاهل، يًف رًسٍ  (137)٦٤ًه آالرسِّ

ٍبي أيين  تاًء/ ا١ٍٜيّ كاجل٥اْث ٦٫٨٤َّ كالرسِّ ِِّ ا كا١نِّفاًء كا١ ٍى ٜى  .(138)ا، ٦٤ ا١

ّه ٩ٍ٨٤ًي  بىًث اخلي٠ً، أم/ ٍٛي ٍ ّي رسي ٥ٍ / ٘ىشى ِّ٣ ، ةاليَّ ٍبي ا الرسُّ  .(139)كأ٤َّ

  / ٍؽجي ٓي ٍؽجي كا١ ًٓ ٍؽجي كا١ ٓى  ا١

، ةا١ٙخص/ ]٘ػ[ػاجل٥اْثي  ٍؽجي ٓى ا ا١ ٬ٍي األ١ٗ.٤ً  (140)٘أ٤َّ  (141)٦ اإلة٠ الٟررية، ُنى

ّه ةاحلشازً  ٬ًى ٥ى / ذى رٍسً
ٟى ، ةال ٍؽجي ًٓ ا ا١ ٍؽًجُّ  (142)كأ٤َّ ٓى ٩ًٍ ا١ بي إحلى اف  (143)يينٍفى َّٙ ر٥اف ة٦ خى ْي ؽي ٦٤ ككد  ًْ ا اللَّ

 .(144)]رمح٩ ا[

ج ٍْؽى ، ةالي٣/ ٘ش٥ّ أ ٍؽجي ٓي ا ا١  .(145)كأ٤َّ

 / ٢َّثي ٜي ٢َّثي كا١ ًٜ ٢َّثي كا١ ٜى   ا١

 َّ٢ ٜى ا ا١ ، ةا١ٙخص/ ٘إكا١ث٘أ٤َّ . (146)ثي ّي ٍذ  الَّشًء مؽةن كاضػةن، ك٪٬/ الؽَّ

                                                           

ًتٍج يف امل٬ىٓني. كيف (  137)  ." ٤ني يف رسب٩أ٘الف  كخ/ " غيف ؽ/ "أ٦٤ًى ". ٞؼا ىي
(138  )"  .يف ؽ ٥ٌؿ ٤ا ةٓػ اهلاء ٪ٟؼا/ "٫٨٤ػ"، كزيادة/ "ا١ٍٜيّ كاجل٥اْث ٦٫٨٤َّ
بىًث (  139) ٍ ّي رسي ٥ٍ ب، ةالي٣ ٘ىشى "ـًٜ ٦٤ غ/ "كأ٤ا الرسُّ ّه ٩ٍ٨٤ًي  .اخلي٠ً"، ك٪٬ م٬س٬د يف املٍت٬ع، كزادت نفغث ؽ/ "أم/ ٍٛي
 زيادة ا١ٙاء ٦٤ غ.(  140)
ٍؽج، ةٙخص ا١ٓني كًلرس٪ا/ ُن٬ مخف٥ائث ٦٤ اإلة٠ إىل األ١ٗ. ي٨ِؽ/ األ١ٙاظ (  141) ٓى  .271-270كرشح ٞٙايث املخطَٙ  45ا١
٬ٟف الؽاء، ٧مَّ (  142) ٍؽج" ةٙخص ا١ٓني ـك ٓى ًتً يف ةالد ٢ْ4/98ي٩ يف ٤ٓش٣ ابلدلاف )ٞؼا، ك١ك٦ ىتً "ا١ (، كًلؼلٝ ىي

 .)كاتل٢ٓيٚ اثلا١د( ةخطٜيٚ ا١ٓاملني اجل٢ي٢ني/ محػ اجلارس كنا١ص ا١ٌٓل 29ا١ٓؽب لؤلن٫ٙاين 
ٓىٍؽج" ىلع م٬ىٓني/ ا ٍؽٌج،  ألكؿ/ يف ا١ٍائٗ، ال يؾاؿ ٤ٓؽك٘نا٪ؼا، كي٢ٍٚ "ا١ ٓى ك٘ي٩ ٛؽيث ٞترية، كإحل٩ ينفب اللاْؽ ا١

 اآلعؽ/ ةني مٟث كاملػي٨ث. كامل٬ىّ
ك٪٬/ ْتػ ا ة٦ ٥ْؽ ة٦ ٥ْؽك ة٦ ْر٥اف ة٦ ْٙاف، ٦٤ كٓؽاء ا٫ٓ١ػ األم٬م، كٌلف ناضب ٕؾؿ. ي٨ِؽ/ األاغين (  143)
 .361ك 1/357
 .غ(  144)
 يف غ/ ْؽج.(  145)
"، كيف غ كٌتٓث دملٚ/ "٘إـا١ث"(  146)  .املرتج ٦٤ ٌتٓث أـ ا١ٜؽل. كيف ؽ/ "٘ىا١ىثي
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٢َّثي أيٍين  ًٜ ، كا١ ، ةالٟرس/ ٘اإلٛالؿي ٢َّثي ًٜ ا ا١ ٍْػة، يٜاؿ/ ]٘الف[كأ٤َّ ةه. (147)ا/ الؽِّ / إذا اك٧ج ة٩ رًْػى  (148)ة٩ ٠ًٌّٛ

، ، ةالي٣/ ٘ؽأسي ٌُك يشءو ٢َّثي ٜي ا ا١ ًّ (149) كأ٤َّ  (150)ا/ٛاؿ حىأةًَّ رشى

فً  ٞى ٛي٢َّثو  ٬٫ًر الهَّ كى طيا٧ىثو يف كي ثو          ىى ٜى ـً ًٗ حًمؽاؽً ٨اًف الًؽ٤ًص ةا  ي

  /٢ٍص ٙي ٢ٍص كا١ ًٙ ٢ٍص كا١ ٙى   (151)ا١

خًٍص/ ٥٘هػر ٘ى٢ىٍطجي الَّشء ٘ى٢ٍطن  ٙى ٢ٍص، ةًا١ ٙى ا ا١ ٝى ٘أ٤َّ يىخى ٍٖ تٍجى بي خى٩ي أٍك أنى ٍٓ ٍى .( 152)ا/ إذا رى   ٩ٍ٨٤ًي

. / ٘اجل٫ٍَّؽي رٍسً
ٟى ٢ٍص، ةًال ًٙ ا ا١  كأ٤َّ

ا  ّي أ٢ٍ٘ىصكأ٤َّ ٍ ٬ى دمى / ٘اجلٍُّشص، كى٪ي ِّ٣ ٢ٍص، ةاليَّ ٙي  ا.أيين  ا١

 / ثي ٥ى ٍٓ ثي كاجلُّ ٥ى ٍٓ ثي كاجلِّ ٥ى ٍٓ   اجلَّ

، ةا١ٙخص/ اجلٓي٣.  ثي ٥ى ٍٓ  اجلَّ

.﴾ َّ ى ا يلعى ٫ُّ٨ى ثه تى٥ي ٥ٍٓى ٝى ٧ً ح٢ًٍ / ﴿كى َّ٠ ؾَّ كسى ْى ، ةالٟرس/ ٘احلػ، ٛاؿى ا  ثي ٥ى ٍٓ ا اجلِّ  (153)كأ٤َّ

 ٍٓ نٍيو كجي ٣ي خى ٍٓ ا جي ٝى كأ٤َّ ، ٘خ٬ٜؿ يف إَيىاةً نٍيو  خى
ثي ا  (154)٥ى ٥ى ٍٓ نٍيو كجي  خى

ثي ٥ى ٍٓ ، كجي نٍيو ٣ى خى ٍٓ ٣ٍ كجي ٓى ةالٌَّشًء/ جى
، نٍيو ٣ اأيٍين  (155)خى  .٘ىا٫٘ى

                                                                                                                                                                                

 ٤ا ساء ةٓػ ذلٝ ٦٤ زيادة ا٧ٙؽدت ة٫ا نفغث ؽ/ "ك٪٬ الؽّ٘". كيل٫ػ ملا أذتج
 .غ(  147)
 .(٠٢ٛ8/289( كح٫ؼيب ال٢ٖث ) 5/1804كالهطاح ) 60( كاأل١ٙاظ الة٦ الفٟيج  1/164ي٨ِؽ/ دم٫ؽة ال٢ٖث ) (  148)
 .٦٤/ "ُك يشء" يف غ/ "الَّشء"، ةػالن (  149)
 .29كاملٙي٢يات  401". ي٨ِؽ/ دي٬اف حأةً رشان كأعتارق ٦٤/ "ةاـٜث ا١بفيً. كرد ة٢َٙ/ "ةارزة"، ةػالن ٦٤ (  150)

 كيف ؽ/ "ٌطيا٧ث".
خني/ ٤ادة )٢٘ز((  151)  املٓش٥ث.  ، ةاجلي٣يف غ، كاملٍت٬ْ
". كيف غ ي٥ك٦ ٛؽاءح٫ا/ "ةيٓخٝ".( 152) ٝى ي٨ًٍ ٓى خني. كيف ؽ/ "ةً  املرتج ٦٤ املٍت٬ْ
ث د. .22ـ٬رة اللٓؽاء (  153) ؽ ٦٤ اآليث ـ٬ل ٬ٛهل حٓاىل/  ْؾة ضف٦، كل٣ إىل ٪٨ا حنخيه ٤ٍت٬ْ  .﴾كح٢ٝ﴿حٞؼ
 .غ/ إساةخٝ(  154)
 اليتً هلؼق اللك٥ث ك٤ا ٛت٫٢ا ٦٤ ؽ.(  155)
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   / تىا١ىثي ٜي تىا١ىثي كا١ ًٜ تىا١ىثي كا١ ٜى  ا١

، تىا١ىثي ٜى ا ا١ خًٍص/ ٘الي٥اف ة٥ٓىن الٟٙا١ث. (156)٘أ٤َّ ٙى  (157)ةا١

تا ًٜ ، ةالٟرس/ ٘ تىا١ىثي ًٜ ا ا١ .كأ٤َّ ً  ١ث املؽأة ل٬٢كدى

. ٜاة٩٢ًي ، أم/ ٤ي ٝى ، ةالي٣/ ٘احًلؼاء، ًضؼاءي كىس٫ً تىا١ىثي ٜي ا ا١  (158)كأ٤َّ

    / ٢٫ٍىثي ٢٫ٍىثي كال٢٫ٍ٥ًىثي كال٥ي  ال٥ى

. ٠ي خًٍص/ ٦٤ اتل٫٥َّي ٙى ، ةا١ ٢٫ٍىثي ا ال٥ى  ٘أ٤َّ

. ًػيػي ، ةكرس املي٣/ الهَّ  كال٢٫ٍ٥ًىثي

ؽي  ٟى ْى ٣ِّ ال٥ًي٣ًٍ/  ، ةًيى ٢٫ٍىثي اء الؾَّ  (159)كال٥ي ٥ى ٬في الفَّ ـى حىكي اىل/ ﴿يى٬ٍ ، ك٩٨٤ ٬ٛهل حٓى ٬ىدي ال٥ي٣٢ًِي يًج اأـل
.﴾٠٫ٍ ل٥ٍي  (160)اكى

 / ثي ثي كاحليشَّ ثي كاحًلشَّ  احلىشَّ

                                                                                                                                                                                

، لك٩ ة٥ٓىن، ْىنيو ٍّٓمى  ْىنيو كجي ث  ٥ى ٍٓ ْىنيو كجي  ٣ٍٓ ا كجي ١ٓي٨ٝ ك٤ا أكت٩٫. ي٨ِؽ/ ح٫ؼيب ال٢ٖث  أم/ أ٠ٓ٘ ذلٝ ٞؽا٤ث لٝ، كإ٧ٓا٤ن
(5/2044). 
 .(9/166كح٫ؼيب ال٢ٖث ) ٛت٠( 4/1797ي٨ِؽ/ الهطاح )(  156)
تا١ث( ةا١ٙخص، كرشض٫ا ـًٜ ٦٤ ٌتٓث أـ ا١ٜؽل. كيف (  157) ٜى  .٦٤/ "ة٥ٓىن الٟٙا١ث" غ/ "إذا حي٦٥ الؽس٠ كيئنا"، ةػالن )ا١
 .غ/ "ٛيتا١ث كس٫ٝ" (. كيف9/168، ٛت٠( كح٫ؼيب ال٢ٖث )5/1795اليتً ٦٤ الهطاح )( 158)
 ىب ضتيب رمح٩ ا حٓاىل كرىض ٩٨ْ". الؾيادة أل كختخ٣ ةا٬ٜ١ؿ/ "ا٧خ٫ج ك٪٨ا حنخيه نفغث غ      

ا حنخيه نفغث خ، كعاح٥خ٫ا/ "ح٥ج الؾيادة الة٦ ضتيب ح٥اـ ة٦ ْتػ الفالـ. كاحل٥ػ  ىلع ذلٝ، كنًل ا ىلع  ك٪٨ا أيين
ا ٞرريناـيػ٧ا كم٬ال٧ا حم٥ػ كىلع  ٣٢ تف٢ي٥ن  إىل ي٬ـ اكدي٦". كب٩ حنخيه ٌتٓث أـ ا١ٜؽل. آهل ا١ٍا٪ؽي٦ ـك

ؽ الرشاب كاملاء كاكد٪٦/ آعؽق كعاذؽق(  159) ٟى ْى ريق. ك رًٍدٌم الؾيج ٕك ؽ/ دي ٟى ( كالهطاح 1/158ي٨ِؽ/ دي٬اف األدب ل٢ٙارايب ) .ا١ٓ
ٍد٪افً (. 1/306( كح٫ؼيب ال٢ٖث )2/756)

ى
رشبًث كاأل

ى
ّو ٦٤ األ ٠ً ُكِّ ٤ائ ٙى ـ

ى
ػي يف أ / ٤ا يىؽًلي ، ةالٌي٣ِّ رًٍدمي . ي٨ِؽ/ ا١ٍؽاز األكؿ كاكدُّ

(5/348 .) 
٦ اة٦ ْتاس/ "امل٠٫/ ديرٍدٌم الؾيج". ي٨ِؽ/ الؾا٪ؽ يف ٤ٓاين لك٥ات اجلاس ) .8ـ٬رة املٓارج، اآليث (  160) ( كدي٬اف 2/133ْك

 (.5/1822( كالهطاح )1/158األدب ل٢ٙارايب )
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، ٢ىثي ٦٤ احلىزِّ ٍٓ ، ةا١ٙخص/ ٘ا١ٙ ثي ا احلىشَّ حي٬ؾى  (161)٘أ٤َّ
ٍ
ذِّف يًف اجلَّاًس ةًاحٍلىزِّ يىأ

ى
/ ﴿كىأ ٛاؿى اي ْؾَّ كس٠َّ

االن﴾  .(162)رًسى

/ كأ٤َّ  ، ٛاؿى ز٪ريه ٨ىثي ، ةالٟرس/ ٘الفَّ ثي  ا احًلشَّ

ػً  ٛىٙجي ة٫ًا ٦٤ً ةٓى   كى
ٍ ثن       ٘ىؤلى ٣ً  اين ًْرشي٦ى ًضشَّ ػى حى٬ى٪ُّ ٘جي اكدارى ةٓى ؽى  (163)ْى

، ثي ٤٬ى ، ةالي٣/ ٘اخليهي ثي ا احليشَّ ٍٓػى  (164)كأ٤َّ ثه بى شَّ ى اَللِّ ضي ٬فى ل٨٢ًَّاًس ىلعى / ﴿خًلىالَّ يىكي َّ٠  ٛاؿى اي ْؾَّ كىسى
.﴾٠ً ـي  (165)الؽُّ

 / ٨َّثي ٨َّثي كال٨٥ًَّثي كال٥ي   ال٥ى

، ةٙخص املي٣/ ٘ا١ٜؽدة األ٧ىث. ٨َّثي ا ال٥ى  (166) ٘أ٤َّ

ث. ٥ى ٍٓ ، ةكرس املي٣/ ٘يه ٦٤ اجٌل  كال٨٥ًَّثي

٠ي اجلى٨ىافي  ٬ى الؽَّسي ٫ي ، ةي٣ املي٣/ ذى ٨َّثي  .كال٥ي

 /  اجلى٨َّثي كاجًل٨َّثي كاجلي٨َّثي

، ةا١ٙخص/ ٘ا١ ا اجلى٨َّثي  بيٍفخاف.٘أ٤َّ

. ٍسي ، ةالي٣/ ال٬ًٛايىثي كيه ا١رتي  (167)كاجلي٨َّثي

٣ ًىػُّ اإلنًٍؿ. ، كى٪ي ، ةالٟرس/ ٘اجًل٦ُّ  كاجًل٨َّثي

ًٞخاب املر٢د.  تى٣َّ 
                                                           

 (.1/304ي٨ِؽ/ الهطاح ) .أم/ املؽة ال٬اضػة ٦٤ ضٌز ابليج(  161)
 .27ـ٬رة احلز (  162)
 / "ح٬٪ُّيم".18كيف رشح كٓؽ ز٪ري ثل٢ٓب  .، ك٘ي٩/ "اتل٬٪٣"10ز٪ري  لؤل٣٢ْ ي٨ِؽ/ كٓؽ (  163)
ث/ ا١َب٪اف، ك(  164) .احليشَّ ّى ة٩ًً اخلىه٣ي ا دك٘   .(2/338)املطك٣ ( ك1/304ي٨ِؽ/ الهطاح ) ٤ى
 .165ـ٬رة ا١نفاء (  165)
 .(7/198ي٨ِؽ/ ا١ٓني )(  166)
 .(5/2094) اجلي٨َّث/ ٤ا اـترتت ة٩ ٦٤ ـالح. ي٨ِؽ/ الهطاح(  167)
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 اخلاثىة:

 ك٪ؼق أةؽز ٤ٓال٣ ابلطد/

ااألكؿ/ إعؽاج اجلم يف إةؽازح ٜن  ىلع نفظ سػيػة. ٩ اثلا٧يث ألكؿ مؽة، يينرش حمٜ

 ١ٗ، كحتػيػ أرد  دٛث ١ٓ ق كبيئخ٩.اثلاين/ حهطيص اـ٣ املؤ

 اثلا١د/ حهطيص األعٍاء ا١يت كٛٓج يف ا١ٍتٓخني الفاةٜخني.
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 املصادر واملراجع

٦ ا١ٓؽيب، )ى٦٥ ٞخاب/  ن٥يع،/ أة٬ ـٓيػ ْتػ امل٢ٝ ة٦ ٛؽيب األاإلة٠ - الٟزن ال٬ٖ٢م يف ال٢ىفى
فج ٪ٙرن، مٟختث املخنيب، ا١ٜا٪ؽة  (.حتػ/ إٔك

ـ٢ي٥اف ة٦ ةنني، حٌٌف اكدي٦ اكدٛيٌف، حتػ/ حيىي ْتػ الؽؤكؼ سَب، دار / تاين كا٘رتاؽ املٓايناحٙاؽ امل -
 ـ.1985 ـه=1405، ٥ْ1ار األردف ط

احلفني ة٦ يلع ة٦ احلفني، / أدب اخل٬اص يف املغخار ٦٤ ةالاغت ٛتائ٠ ا١ٓؽب كأعتار٪ا كأنفاة٫ا -
 ـ. 1980 ـه=  1400حل٥ا٤ث، الؽياض، دار اأة٬ ا١ٜاـ٣ ال٬زيؽ املٖؽيب، حتػ/ محػ اجلارس، 

امل٢٥ٟث ا١ٓؽبيث  محػ ة٦ ـٓيػ ٛلاش،أ٬ ـ٠٫ حم٥ػ ة٦ يلع اهلؽكم، حتػ/ إـٙار ا١ٙهيص/ أة -
ال٤يث ةاملػي٨ث امل  ٪.٬1420رة، ٨الف٬ٓديث، ٤ٍاةّ اجلا٤ٓث اإـل

٥اء - ، ن٥يع، حتػ/ رمياف ْتػ اتل٬اب كز٤ي٩٢/ أة٬ ـٓيػ ْتػ امل٢ٝ ة٦ ٛؽيب األاكخٜاؽ اأـل
 ـ.1994٪=1415، 2مٟختث اخلا٧يج ةا١ٜا٪ؽة، ط

االكخٜاؽ/ أة٬ ةكؽ حم٥ػ ة٦ احلف٦ ة٦ دريػ، حتػ/ ْتػ الفالـ حم٥ػ ٪اركف، دار اجلي٠، ةريكت،  -
 ـ.1991٪=1411، 1ط

تػ الفالـ حم٥ػ ٪اركف، دار املٓارؼ أنالح امل٨ٍٚ/ اة٦ الفٟيج، حتػ/ إ - محػ حم٥ػ كاٞؽ ْك
 ـ.1956٪=1375، 2ة٥ ، ط

 ـ.1960ةؽا٪ي٣، ال٬ٟيج، إ٧تارم، حتػ/ حم٥ػ أة٬ ا١ٙي٠ األ ألىػاد/ حم٥ػ ة٦ ا١ٜاـ٣ ة٦ا -
 ـ.1952 ـه=1371، 2ط األاغين/ أة٬ ا١ٙؽج األن٫ٙاين، ٤ٍتٓث دار الٟخب امل يث، ا١ٜا٪ؽة، -
ـٓػ ة٦ محػاف  ، حتػ/حم٥ػ ة٦ ْتػ ا، اة٦ ٤الٝ ا١ٍايئ اجلياين/ ْالـ ةتر٢يد الالكـإ٥ٞاؿ اإل -

 .ـ1984 ـه=1404 ،1ط، سا٤ٓث أـ ا١ٜؽل، مٟث املٟؽ٤ث، امل٢٥ٟث الف٬ٓديث، ا٤ػما١ٖ
ٗ ي٬ٜٓب ة٦ إـطاؽاأل١ٙاظ/  - مٟختث بل٨اف ، د.٘غؽ اكدي٦ ٛتاكة، حتػ/ اة٦ الفٟيج، أة٬ يـ٬

 ـ.1998 ، ٧1ارشكف، ط
تيػ ا١ٜاـ٣ ة٦ ـالَّ األ٤راؿ/  - ْي ار املأم٬ف د، ْتػ املشيػ ٍٛامق، حتػ/ د.ـ ة٦ ْتػ ا اهلؽكمأة٬ 

 .ـ 1980 ـه=  1400، 1ل٢رتاث، ط
حب٬ث ك٤ٜاالت يف ال٢ٖث كاألدب كح٬ٜي٣ اجله٬ص/ د. حم٥ػ أدم٠ أي٬ب اإلناليح، دار ا١ٖؽب  -

اليم، ةريكت، ط  ـ.2007٪=1428، 1اإـل
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٥ْؽ ة٦ أمحػ ة٦ ٪تث ا ة٦ أيب سؽادة ا١ٜٓيٌل، ٥ٞاؿ اكدي٦ اة٦ ، ةٖيث ا٢ٍ١ب يف حاريظ ض٢ب -
 د.ـ٫ي٠ زٌلر، دار ا١ٟٙؽ. ، حتػ/ا١ٓػي٣

ةالد ا١ٓؽب/ احلف٦ ة٦ ْتػ ا األن٫ٙاين، حتػ/ محػ اجلارس كد. نا١ص ا١ٌٓل، دار احل٥ا٤ث،  -
 ـ.1968٪=1388، 1الؽياض، ط

بيػم، حاج ا١ٓؽكس ٦٤ س٬ا٪ؽ ا١ٜام٬س - ٌٜب ة٥ؽحىض، الؾَّ ، حتػ/ حم٥ٌػ ة٦ حم٥ٌػ ة٦ ْتػ الؽٌزاؽ، امل٢
ث حمٜٜني، ٤ٍتٓث ض٤٬ٟث   ـ. 1987٪=1407ال٬ٟيج، دل٬ْ٥

ْؾة ضف٦،  ا١ٓفٟؽم، حتػ/ د. أة٬ ٪الؿ احلف٦ ة٦ ْتػ ااتل٢غيم يف ٤ٓؽ٘ث أـ٥اء األكياء/  -
 ـ .  1996دار ٌالس لدلراـات كا١رتدمث كا١نرش، دملٚ، 

٠٫ حم٥ػ ة٦ يلع اهلؽكم، )ى٦٥ ٞخاب/ ٘هيص ذ٢ٓب كالرشكح اتل٬٢يص رشح ا١ٙهيص/ أة٬ ـ -
 ـ.1949٪=٢ْ1368ي٩(، دمّ كح٢ٓيٚ/ حم٥ػ ْتػ امل٣ٓ٨ عٙاج، املٍتٓث اجل٬٥ذسيث، 

، دار ػ/ ْتػ ا١ٓؾيؾ املي٥ين الؽاس٬ٟيتيلع ة٦ محؾة ابل م، حتاتلنتي٫ات ىلع أاغحلً الؽكاة/  -
 ـ.1986، 3املٓارؼ، ا١ٜا٪ؽة، ط

م، حتػ/ ٘غؽ اكدي٦ ٛتاكة، دار ة٬ زًلؽياء حيىي ة٦ يلع، اخلٍيب اتلَبيؾأامل٨ٍٚ/ نالح إح٫ؼيب  -
 ـ.1983٪=1403، 1٘اؽ اجلػيػة، ةريكت، طاآل

فث امل يث.أة٬ ٨٤ه٬ر حم٥ػ ة٦ أح٫ؼيب ال٢ٖث/  - ث ٦٤ املطٜٜني، املـؤ  محػ األز٪ؽم، حتٜيٚ/ دل٬ْ٥

ْتػ ا ة٦ ْتػ ٓٙؽ ا١ٍَبم، حتػ/ ، أة٬ سحم٥ػ ة٦ سؽيؽ/ سا٤ّ ابلياف ٦ْ حأكي٠ آم ا١ٜؽآف -
 .ـ 2001 - ـه 1422 ،1، طدار ٪شؽ، املطف٦ ا١رتيك

ن٩٨ كأيا٩٤  - ٣٢ ـك ٬ؿ ا نًل ا ٢ْي٩ ـك حم٥ػ ة٦ / اجلا٤ّ املف٨ػ الهطيص املغخ  ٦٤ أم٬ر ـر
 ٪.1422، 1ط (،دار ٬ٌؽ اجلشاة )مه٬رة ٦ْ الف٢ٍا٧يث، إـ٥اْي٠ أة٬ ْتػاهلل ابلغارم

 .ـ1987، 1ط،دار ا٣٢ٓ١ ل٥٢اليني، ةريكت، أة٬ ةكؽ حم٥ػ ة٦ احلف٦ ة٦ دريػ األزدمث/ دم٫ؽة ال٢ٖ -
دم٫ؽة ا١نفب )ركايث الفٟؽم ٦ْ اة٦ ضتيب(/ أة٬ امل٨ؼر ٪لاـ ة٦ حم٥ػ ة٦ الفائب اللكيب، حتػ/  -

 ـ.2004٪=٧1425اج ضف٦، اعل٣ الٟخب، بل٨اف،  د.
يػ ة٦ ضؾـ األ٧ػليس، حتػ/ ْتػ الفالـ حم٥ػ دم٫ؽة أنفاب ا١ٓؽب/ أة٬ حم٥ػ يلع ة٦ أمحػ ة٦ ـٓ -

 ـ.1982، 5٪اركف، دار املٓارؼ، ط



 (1حؽاذ٨ػػا     ػػػػػػ      ا١نرش اإللٟرتكين املطك٣ ةاْخ٥اد امل٫ٓػ/ ٧ه٬ص )
 

 40              ػػػػػ      ٍٛؽب ٤ر٢د ىلع ال٢غيم ح٥اـ زادق ٤ا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

حتػ/ ْتػ الفالـ حم٥ػ ٪اركف، ٤ٍتٓث ، املٓؽكؼ ةاجلاضَ، أة٬ ْر٥اف ٥ْؽك ة٦ حبؽاحلي٬اف/  -
 ـ.1968٪=1387، 2مهٍىف ابلايب احل٢يب، م ، ط

دم، حتػ/ ْتػ الفالـ حم٥ػ عؾا٧ث األدب ك١ب بلاب لفاف ا١ٓؽب/ ْتػ ا١ٜادر ة٦ ٥ْؽ ابلٖػا -
 ـ.1982٪اركف، مٟختث اخلا٧يج، ا١ٜا٪ؽة، 

 ـ.1952اخلهائم/ أة٬ ا١ٙخص ْر٥اف ة٦ سين، حتػ/ حم٥ػ يلع اجلشار، دار الٟخب امل يث،  -
٦ )ى٦٥ ٞخاب/  ن٥يع،/ أة٬ ـٓيػ ْتػ امل٢ٝ ة٦ ٛؽيب األنفافع٢ٚ اإل - الٟزن ال٬ٖ٢م يف ال٢ىفى

فج ٪ٙرن، مٟخ  (.تث املخنيب، ا١ٜا٪ؽةا١ٓؽيب، حتػ/ إٔك
 ـ.1871ة٬ حم٥ػ ا١ٜاـ٣ ة٦ يلع احلؽيؽم، اليزبج، أدرة ا٬ٖ١اص/  -
محػ خمخار ٥ْؽ، دل٥ّ ال٢ٖث ا١ٓؽبيث، أةؽا٪ي٣ ا١ٙارايب، حتػ/ إـطاؽ ة٦ إة٬ اةؽا٪ي٣، أدي٬اف األدب/  -

 ـ.1974ا١ٜا٪ؽة، 
 ـ.1964، 2دي٬اف امؽئ ا١ٜيؿ، حتػ/ حم٥ػ أة٬ ا١ٙي٠ اةؽا٪ي٣، دار املٓارؼ، م  ط -
اليم، ط ادي٬اف حأةً رشًّ  -  ـ.1984٪=1404، 1كأعتارق/ يلع ذك ا١ٜٙار كاٞؽ، دار ا١ٖؽب اإـل
 ـ.1902دي٬اف ا١ٍٜايم )٥ْري ة٦ كيي٣ ة٦ ٥ْؽك اتل٢ٖيب(، ةؽي٠، حلػف،  -
ة٬ حم٥ػ ا١ٜاـ٣ ة٦ حم٥ػ ة٦ بلار أدي٬اف املٙي٢يات/ أة٬ ا١ٓتاس املٙي٠ ة٦ حم٥ػ الييب، رشح/  -

يني، ةريكت، األ٧تارم،   ـ.1920حتػ/ اكرل٬س ي٬ٜٓب الي٠، ٤ٍتٓث اآلةاء ا١يف٬ْ
ا١ث، ط - فث الـؽ ، 2دي٬اف يؾيػ ة٦ ٤ٙؽغ احل٥ريم/ دم٩ٓ كض٩ٜٜ/ ْتػ ا١ٜػكس أة٬ نا١ص، مـؤ

 ـ.٪1982=1402
الؾا٪ؽ يف ٤ٓاين لك٥ات اجلاس/ أليب ةكؽ حم٥ػ ة٦ ا١ٜاـ٣ األ٧تارم، حتػ/ د. ضاح٣ اليا٦٤،  -

 ـ.2004=٪1424، 3دملٚ، ط
ـ٥ً الآليل يف رشح أ٤ايل ا١ٜايل/ ال٬زيؽ أة٬ ْتيػ ابلٟؽم، حتػ/ ْتػ ا١ٓؾيؾ املي٥ين، جل٨ث اتلأحلٗ  -

 .1936٪=1354كا١رتدمث كا١نرش، 
٫ٓ٤ػ اكدراـات كاألحباث  ـطاؽ ة٦ يفار، حتػ/ حم٥ػ محيػ ا،إـطاؽ/ حم٥ػ ة٦ إـرية اة٦  -

 ـ.1976=٪1396ل٢خٓؽيب، ٤ٍتٓث حم٥ػ اخلامؿ، املٖؽب، 
، 2الفرية اجلت٬يث/ اة٦ ٪لاـ، حص/ مهٍىف الفٜا كآعؽي٦، ٤ٍتٓث مهٍىف ابلايب احل٢يب، م ، ط -

 ـ.٪1955=1375
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 ـ.1983، 1رشح دي٬اف ا١ٙؽزدؽ/ إي٢يا احلاكم، دار الٟخاب ال٢ت٨اين، ةريكت، ط -
، 3، طرشح دي٬اف ٞٓب ة٦ ز٪ري/ أة٬ ـٓيػ ة٦ احلف٦ الفٟؽم، دار الٟخب كال٬ذائٚ ا٤٬ٜ١يث -

 ـ.٪2002=1423
 ـ.1962ضفاف ْتاس، ال٬ٟيج، إرشح دي٬اف بليػ ة٦ ربيٓث ا١ٓامؽم/ حتػ/  -
ـرتاةاذم، دار الٟخب ا٥٢ٓ١يث، بل٨اف، اسب/ ريض اكدي٦ حم٥ػ ة٦ احلف٦ اإلرشح كا٘يث اة٦ احل -

 ـ.٪1982=1402
لؤكف اثلٜا٘يث رشح ا١ٙهيص/ أة٬ ٨٤ه٬ر اة٦ اجلتاف، حتػ/ د. ْتػ اجلتار سٓٙؽ ا١ٜؾاز، دار ال -

 ـ.1991، 1ا١ٓا٤ث، ةٖػاد، ط
رشح كٓؽ ز٪ري ة٦ أيب ـ٢ّم/ أة٬ ا١ٓتاس ذ٢ٓب، حتػ/ د. ٘غؽ اكدي٦ ٛتاكة، مٟختث ٪اركف الؽكيػ،  -

 ـ. 2008٪=1428، 3دملٚ، ط
رشح ٞٙايث املخطَٙ، حتؽيؽ الؽكايث يف حٜؽيؽ الٟٙايث/ حم٥ػ ة٦ ا١ٍيب ا١ٙايس، حتػ/ د. يلع ضفني  -

 ـ.1983٪=1403، ٬٢ٓ١1ـ، الؽياض، طابل٬اب، دار ا
رشح ٧ٜائو سؽيؽ كا١ٙؽزدؽ، )ةؽكايث أيب ْتػ ا ا١زييػم ٦ْ أيب ـٓيػ الفٟؽم، ٦ْ اة٦  -

 ـ.1998، 2ضتيب ٦ْ أيب ْتيػة(/ حتػ/ د. حم٥ػ اةؽا٪ي٣ ض٬ر كز٤ي٩٢، املش٥ّ اثلٜايف، أة٬ ُيب، ط
ػم ةخٙفري أيب رياش/ حت - ػ/ د. داكد ـ٬٢ـ كز٤ي٩٢، اعل٣ رشح ٪اك٥يات ال٥ٟيج اة٦ زيػ اأـل

 ـ. 1986٪=1406، 2الٟخب، ط
٣٢ اللنخ٥ؽم، حتػ/ د. ٘غؽ اكدي٦ ٛتاكة، دار اآل٘اؽ اجلػيػة، ةريكت،  - كٓؽ ز٪ري ة٦ أيب ـ٢ّم/ اأْل

 ـ.1980٪=1400، 3ط، ط
، حتػ/ أمحػ حم٥ػ كاٞؽ، دار أة٬ حم٥ػ ْتػ ا ة٦ مف٣٢ ة٦ ٛخيتث اكدي٬٨رماللٓؽ كاللٓؽاء/  -

 ـ.1982ٓارؼ، ا١ٜا٪ؽة، امل
، 4ـ٥اْي٠ ة٦ محاد اجل٬٪ؽم، دار ا٣٢ٓ١ ل٥٢اليني، طإلهطاح حاج ال٢ٖث كنطاح ا١ٓؽبيث/ ا -

 ـ.1990
 ـ.1968إضفاف ْتاس، دار نادر، ةريكت، حتػ/ ، أة٬ ْتػ ا حم٥ػ ة٦ ـٓػا١ٍتٜات الَٟبل /  -
 ٤ٍتٓث ٤ػين. ٌتٜات ٘ط٬ؿ اللٓؽاء/ حم٥ػ ة٦ ـالـ اجل٥يح، حتػ/ حم٬٥د حم٥ػ كاٞؽ، -
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محػ ة٦ حم٥ػ ة٦ ٤ٓه٬ـ أا١ٍؽاز األكؿ كال٨ٟاز ملا ٢ْي٩ ٦٤ ١ٖث ا١ٓؽب امل٬ٓؿ/ الفيػ يلع ة٦  -
فث آؿ ابليج.  احلفيين، املٓؽكؼ ةاة٦ ٤ٓه٬ـ املػين، مـؤ

 ـ.1981ا١ٓني/ اخل٢ي٠ ة٦ أمحػ ا١ٙؽا٪يػم، حتػ/ د. ٫٤ػم املغؾكيم كز٤ي٩٢، دار الؽكيػ، ةٖػاد،  -
ْتيػ ا١ٜاـ٣ ة٦ ـالـ اهلؽكم، حتػ/ د. ضفني حم٥ػ حم٥ػ رشؼ، اهليئث ا١ٓا٤ث  ٕؽيب احلػيد/ أة٬ -

 ـ.1984للئ٬ف املٍاةّ األ٤رييث، ا١ٜا٪ؽة، 
 –ا١ٖؽيب امله٨ٗ/ أة٬ ْتيػ ا١ٜاـ٣ ة٦ ـالـ، حتػ/ ن٬ٙاف ْػ٧اف داككدم، دار ا١ٙيطاء، دملٚ  -

 ـ.2005٪=1426، 1كت، طرية
اهليئث امل يث ا١ٓا٤ث ل٢ٟخاب، ، ْتػ ا٢ٓ١ي٣ ا١ٍطاكم /، حتػاملٙي٠ ة٦ ـ٥٢ث ة٦ اعن٣ا١ٙاعؽ/  -

 .ـ1974، 1ط
، حمب اكدي٦ اخلٍيب، حتػ/ ا١ٓفٜالين أمحػ ة٦ يلع ة٦ ضشؽ/ ابلارم رشح نطيص ابلغارم٘خص  -

 .ـ1379دار املٓؽ٘ث، ةريكت، 
، 2ط ا١ٙهيص/ أة٬ ا١ٓتاس امحػ ة٦ حيىي الليتاين، امل٢ٜب ةػ )ذ٢ٓب(، حتػ/ يلع ة٦ محػ الها١يح، -

 دار ٌيتث اخلُّضاء.

، ٩ٜ٘1 ال٢ٖث كرس ا١ٓؽبيث/ أة٬ ٨٤ه٬ر اثلٓا١يب، حتػ/ عاكد ٫٘يم، مٟختث اخلا٧يج، ا١ٜا٪ؽة، ط -
 ـ.٪1998=1418

٫ُؽ، سا٤ٓث أمحػ أا١ٜؽط ىلع الاكم٠/ أة٬ ال٬حلػ ال٬َّٛش كاة٦ الفيػ ابل٢ٍي٬يس، حتػ/ ٬٫ُر  -
 ـ.1980٪=1401، 1ة٨شاب ةال٪٬ر، ةاٞفخاف، ط

ا١ث، حم٥ػ ة٦ يؾيػ املَبد/ أة٬ ا١ٓتاس يف ال٢ٖث كاألدب الاكم٠ - فث الـؽ ، حتػ/ حم٥ػ أمحػ اكدايل، مـؤ
 .1992، 2ط

مٟختث ، ْتػ الفالـ حم٥ػ ٪اركف ، امل٢ٜب بفيت٬ي٩، حتػ/أة٬ برش ٥ْؽك ة٦ ْر٥افٞخاب ـيت٬ي٩/  -
 .ـ1988 ـه= 1408 ،3، طاخلا٧يج، ا١ٜا٪ؽة

ة٦ يلع املٖؽيب، حتػ/ ـايم اكد٪اف، امل٫ٓػ ا١ٙؽنيس، دملٚ،  ٞخاب يف الفياـث/ أة٬ ا١ٜاـ٣ احلفني -
 ـ.٪1948=1367

 حم٥ػ ة٦ مٟؽـ، أة٬ ا١ٙي٠ دماؿ اكدي٦ اة٦ ٬ِ٨٤ر اإل٘ؽيٌف، دار املٓارؼ.لفاف ا١ٓؽب/  -
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، مٟختث ٤1ا ح٢ط٦ ٘ي٩ ا١ٓا٤ث/ أة٬ احلف٦ يلع ة٦ محؾة الٟفايئ، حتػ/ رمياف ْتػ اتل٬اب، ط -
 ـ.1982٪=1403الؽ٘ايع ةالؽياض،  اخلا٧يج ةا١ٜا٪ؽة كدار

 .دار مٟختث احلياة، ةريكت، أمحػ رىا٤نت ال٢ٖث/  -
يػ ابل٢ٍي٬يس، حتػ/ د.نالح اكدي٦ ا١ٙؽ٬ٌيس، دار الؽكيػ ل٢نرش،  -  ـ.1981 ـه=1401املر٢د/ الة٦ الفِّ
٧ىج، أة٬ ْتيػة ٥ٓ٤ؽ ة٦ املرىن اتليّم ابل م. حتػ/ حم٥ػ ٘ؤاد زسًلني. مٟختث اخلا/ دلاز ا١ٜؽآف -

 ا١ٜا٪ؽة.

دل٥ّ ا٬ٙ١ائػ ك٣ِ٧ الؾكائػ ىلع ٤ر٢رات ٍٛؽب/ د. حم٥ػ ْتػ الؽمح٦ ك٥ي٢ث األ٪ػؿ، سػة، دار  -
 ـ.2011٪=1432، 1امل٫٨اج، ط

ا١ث، ةريكت، ، حتػ/ ز٪ري ْتػ املطف٦ ـ٢ٍاف، أة٬ احلفني أمحػ ة٦ ٘ارسدل٠٥ ال٢ٖث/  - فث الـؽ مـؤ
 ـ.1986٪= 1406، 2ط

ك١ث حم٥ػ ة٦ حم٥ػ ة٦ ٪تث ا ا٬٢ٓ١م احلفيين أة٬ سٓٙؽ األٍ٘يس أ٤ني اكداملش٬٥ع ال٢ٙيٗ/  -
اليم، ةريكت ا١ٍؽاة٢يس،  .ـ2005٪= 1425، دار ا١ٖؽب اإـل

٣ِ/ أة٬ احلف٦، يلع ة٦ إـ٥اْي٠ األ٧ػليس، املٓؽكؼ ةاة٦ ـيػق - ٫ٓ٤ػ . املطك٣ كاملطيً اأْل
 ـ.2003 ـه= 1424، 2املغ٬ٌٍات ا١ٓؽبيث، ط

ؽ كاملؤ٧د/ أة٬  - ٧تارم، حتػ/ حم٥ػ ْتػ اخلا١ٚ ْيي٥ث، كزارة األكٛاؼ، ا١ٜا٪ؽة،  ةكؽ ة٦ األاملٞؼ
 ـ.٪1981=1401

، دار اجلي٠، حم٥ػ ْتػ الؽمح٦ ة٦ أيب ةكؽ، سالؿ اكدي٦ الفي٬يط/ املؾ٪ؽ يف ٬٢ْـ ال٢ٖث كأ٬٧ا٫ْا -
 ضياء الٟخب ا١ٓؽبيث.إمحػ ساد امل٬ىل كز٤ي٢ي٩، دار أ

٣٢ املف٨ػ الهطيص املغخ  ة٠ٜ٨ ا١ٓػؿ - ٬ؿ ا نًل ا ٢ْي٩ ـك أة٬ احلف٦ / ٦ْ ا١ٓػؿ إىل ـر
دار إضياء ا١رتاث ا١ٓؽيب، ، حتػ/ حم٥ػ ٘ؤاد ْتػ ابلايق، مف٣٢ ة٦ احلشاج ا١ٜلريم اجليفاة٬رم

 .ـ1991٪=1412، 1ةريكت، ط
/ أمحػ ة٦ حم٥ػ ة٦ يلع ا١ٙي٬يم ذ٣ احل٬٥م، حتػ/ أة٬ ا١ٓتاس املهتاح امل٨ري يف ٕؽيب الرشح الٟتري -

 ـ.1977د. ْتػ ا٣ِٓ١ الل٨اكم، دار املٓارؼ، 
دار نادر، ةريكت، ، ك٫اب اكدي٦ أة٬ ْتػ ا يا٬ٛت ة٦ ْتػ ا الؽكيم احل٬٥م٤ٓش٣ ابلدلاف/  -

 .ـ1995، 2ط
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أمحػ ة٦ ٘ارس، حتػ/ ْتػ الفالـ حم٥ػ ٪اركف، دار ا١ٟٙؽ، ٤ٓش٣ ٤ٜاييؿ ال٢ٖث/ أة٬ احلفني  -
 ـ.1979 ـه=1399

يً/  -  ـ.2011٪=1432، 5دل٥ّ ال٢ٖث ا١ٓؽبيث، م ، طاملٓش٣ الـ٬
 .ـ٤1900ٍتٓث حلػف، ، ة٬لؿ ةؽك٩٢٧، حتػ/ اة٦ كالد أة٬ ا١ٓتاس أمحػ ة٦ حم٥ػاملٜه٬ر كامل٥ػكد/  -
حتػ/ ْتػ ا١ٓؾيؾ املي٥ين الؽاس٬ٟيت ، دار  امل٬ٜ٨ص كامل٥ػكد/ أة٬ زًلؽياء حيىي ة٦ زياد ا١ٙؽاء، -

 ـ.1986، 3املٓارؼ، ا١ٜا٪ؽة، ط
، حم٥ػ ة٦ ضتيب ة٦ أ٤يث ة٦ ٥ْؽك اهلاكيم، ةال٬الء، أة٬ سٓٙؽ ابلٖػادم ٚ يف أعتار ٛؽيق/امل٥٨ -

  .ـ 1985 ـه=  1405اعل٣ الٟخب، ةريكت، ، حتػ/ ع٬ركيػ أمحػ ٘اركؽ
 ـ.٧1905ٜائو سؽيؽ كا١ٙؽزدؽ، أ٧خ٬يل أكٌل ةيٙاف، ٤ٍتٓث ةؽي٠، حلػف،  -
اكدي٦ أة٬ الفٓادات املتارؾ ة٦ حم٥ػ، املٟختث  اة٦ األذري، دلػ/ اجل٫ايث يف ٕؽيب احلػيد كاألذؽ -

 .ـ1979 ـه= 1399ا٥٢ٓ١يث، ةريكت، 
ال٬زيؽ املٖؽيب، أة٬ ا١ٜاـ٣ احلفني ة٦ يلع، ا١ٓال٣ اللاْؽ اجلاذؽ دراـث يف ـريح٩ كأكس٩ ٤ا حتًف ٦٤   -

 ـ.1988لف٨ث  1، دراـث كإْػاد/ اضفاف ْتاس، دار الرشكؽ، األردف، طآذارق

 
 
 
 
 

 

 

 


