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 ملخص البحح
ادًٚدن افبٓٔةٜ ذم افٌِةٚت "افبحٞ حتَٔؼ فرشٚفٜ فٌقيٜ بًْقان: 

ٕمحد بـ أمحد افُبَجْرمل، حٔٞ إتَك أفًٍٚطٚ مـ مًجؿ خمتٚر  "احلديثٜٔ

َد هلٚ بٖحٚديٞ رشةق  ا   َٓ -افهحٚح فِرازي، وهذه إفٍٚظ ؿد اْشَتْن

-  َةؾ احلةرا إخةر بًٚبةٚ، ـام ُرتََّبٝ ظذ ضريَٜ مدرشةٜ افَٚؾٔةٜ بج ًْ

َِٝ افرشٚفٜ بخٚمتٜ حسْٜ ذم بًض إؾًٚ   واحلرا إو  َؾْهاًل، ـام ُذيَّ

 ادٚضٜٔ ومقازيْٓٚ، وبًض احلروا افْحقيٜ.

The research is an investigation of a linguistic 

message entitled: “The Glorious Metal in Hadith 

Languages” by Ahmad bin Ahmad Al-Bujairami, 

where he selected words from the dictionary of 

Mukhtar Al-Sahah by Al-Razi. The first is a 

chapter, as the letter is annotated with a good 

conclusion in some past verbs and their scales, 

and some grammatical letters 
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 رحٔؿبسؿ ا  افرمحـ اف

 املقدمــة
احلّد   رب افًٚدغ، وافهالة وافسالم ظذ أذا اخلِؼ وشةٔد 

ادرشِغ، شٔدٕٚ حمّد، وظذ آفف، وصحٚبتف، ومـ تبًٓؿ ب٘حسٚن إػ يقم 

 افديـ.

 أمٚ بًةد ،،
ـ افقشٚئؾ افتل حٍيٝ افٌِٜ، بْهٓٚ ظذ  ؾ٘ن ادًجامت وشِٜٔ م

 افٍِظ ودٓفتف.

ٜ افتل ٕحـ بهدد حت ٞ إتَك وافرشٚف دُّ مـ ادًجامت، حٔ ًَ ٚ ُت ََٓٔ

مةل أفًٍٚطةٚ مةـ مًجةؿ خمتةٚر افهةحٚح  صٚحبٓٚ: أمحد بةـ أمحةد افُبَجْرَ

َد فف بحةديٞ فرشةق   ِٓ )مِتزًمٚ ترتٔبف(، ـؾ فٍظ مـ هذه إفٍٚظ اشُتْن

د هلةٚ بٖحٚديةٞ رشةق   --ا  َٓ ؾَد إتَك افبجرمل إفٍٚظ اُدْسَتْنة

ةةَؾ افبج --ا  رمةةل تِةةؽ إفٍةةٚظ بخٚمتةةٜ ذم بًةةض إؾًةةٚ  ـةةام َذيَّ

ادٚضٜٔ ومقازيْٓٚ، وبًض احلروا افْحقيٜ، إتخٛ ـؾ ذفؽ مـ خمتٚر 

 افهحٚح فِرازي.

َّٔةٜ ذم "وافرشٚفٜ افتل ٕحـ بهدد حتََٔٓةٚ بًْةقان:  ِٓ ادًةٚدن افَب

 ."افٌِٚت احلديثٜٔ

ةةةة،  -ـةةةام هةةةق واضةةة  –وافًْةةةقان  َّ ٍَ ََجَةةةَع بةةةغ إفٍةةةٚظ اُد

ةِدن، وإ ًْ ةِدن افةذهٛ وافٍوةٜ "حٚديٞ افْبقيٜ، ؾٚدًةٚدِن َجةع َم ًْ وَم
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ًٕٚ: إلٕبٚت ا  ؾٔف جقهرمهٚ، وإثبٚتف إيٚه ذم إرض حتك َظَدن،  ِد ًْ َل َم
ِّ ُش

 .(1)"أي ثبٝ ؾٔٓٚ

وافبٓةٚ:: ادْيةر احلسةـ افرائةع "وافبٜٓٔ: احلََسَْٜ، ؾٍل افِسٚن: 

ةةةّل: افقةةة: ذو افبٓةةةٚ:  َٓ ممةةةٚ يّةةةَ افًةةةَغ َرْوُظةةةُف ادةةةٚفل فًِةةةغ. وافب

 .(2)"وُحْسُُْف...

ؾًّْك افًْقان: إصٔٚ: افٍْٔسٜ احلسْٜ ذم افٌِةٚت أي إفٍةٚظ 

 احلديثٜٔ.

ًمٚ هلةٚ بَّدمةٜ ثةؿ افتًريةػ  دَّ ََ ُٝ بتحَٔؼ هذه افرشٚفٜ ُم وؿد ؿّ

 بٚدٗفَّػ، وَوْصػ ادخىقضٜ، وظّع ذم افتحَٔؼ.

ة ذم ادخىقضٜ، حٔٞ وؿد َحَرْصٝ ظذ ختريٟ إحٚديٞ افقارد

ج ذم مًجؿ افهحٚح فِجقهري، ومًجؿ خمتٚر افهحٚح فِرازي.  مل خُتَرَّ

 وَذيَِّٝ افتحَٔؼ بَثْبٝ ادهٚدر وادراجع، وؾٓرس ادقضقظٚت.

وا  أشٖ  افتقؾٔؼ وافسداد، ومٚ تقؾَٔل إٓ بٚ  ظِٔف تقـِٝ وإفٔف 

شِغ واحلّةد إٔٔٛ، شبحٚن ربؽ رب افًزة ظام يهٍقن وشالم ظذ ادر

   رب افًٚدغ.

 أ. د. عبد الظاهر الشناوي حسن 
 

                                                           

 .4/2844افِسٚن )ظدن(  (1)

 .1/383افِسٚن )هبٚ(  (2)
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 (1)التعريف بامُلؤلّ ف
مةةّل: هةةق أمحةةد بةةـ أمحةةد بةةـ أمحةةد افبجرمةةل افُبَجْرَ
ادكةةي  (2)

ث صقذم ؾَٔف.  افنٚؾًل حُمَدَّ

ٙ افزبٔدي:  ؿرأ ظذ أبٔف، وحرض دروس "ؿٚ  احلٚؾظ حمّد مرت

 أمحد شٚبؼ، واحلٍْل، وآخريـ.افًناموي، وافًزيزي، واجلقهري، و

، وإتٍع بف افْٚس. ّـَ ٍَ َّٛ ظذ إؿرا: احلديٞ، وَأفَّػ ذم اف ـَ  درس وأ

َْٕٚه شًٔد افسًدا:، مع شةُقن إخةال ،  (3)وـٚن يسُـ ذم خٚ

َِّف، رأيتف ذم جمِةس صةٔخْٚ اجلةقهري  وإٓجامع ظـ افْٚس، ومالزمٜ حم

 ـثًرا، وـٚن ممـ حيبْٚ ذم ا .

َْٔدُروس حغ ؿدومف إػ ومـ صًره م ًُ ٚ أرشِف إػ صٔخْٚ افسٔد اف

 هة(:1158مك شْٜ )

                                                           

، وهديةٜ افًةٚرؾغ 55، 54تْير ترَجتف ذم ادًجؿ ادختص درتٙة افزبٔةدي ص (1)

، وإيوةٚح ادُْةقن ذم افةذيؾ ظةذ 1/183وآثٚر ادهٍْغ إلشةامظٔؾ افبٌةدادي 

يخ ظجٚئةٛ أثةٚر ذم افةساجؿ ، وتٚر3/25ـنػ ادُْقن إلشامظٔؾ افبٌدادي 

، ومًجةؿ ادةٗفٍغ فًّةر 1/93، وإظالم فِزرـع 1/574وإخبٚر فِجزيت 

، وتةةةٚريخ إدب افًرل)افًكةةة افًةةةثامب( فُةةةٚر  بةةةروـِامن 1/145ـحٚفةةةٜ

8/239. 

ٜ إػ ُبَجْرم، ووجد ظذ حٚصٜٔ رشٚفتف  (2) ٕيؿ افبحقر وأجزائٓٚ ظذ مهىِ  "ٕسب

ٜ خمىقط بٚ "احلديٞ ٜ ورؿ ٜ إزهري م: اشؿ بِد افْٚطؿ ؿريٛ ": 5دُتب ؿقفف ُبَجْرَ

 ."مـ بِد شٔدي أمحد افبدوي

دا: بّكةة: أحةةد ": 13/133ذم تةةٚج افًةةروس )خْةةؼ(  (3) ًَ ةة وخَِٕٚةةٚه شةةًٔد افسُّ

ثغ ْٚهٚ بًض ادحدَّ ُْ ُِٕسٔٝ إػ ُش  ."اخلقإؼ ادنٓقرة، وؿد 
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ُٜ بّكةة ضَ  ْٝ َٓحةة ةة ًِٔةة  د افتةةلًْ افسَّ

 
ُٛ ى هبةةٚ ضِ َس وَ  ةة ٔةة ْٝ َْ ور ؾٖيْ اف ُّ  ًةة

 

  ْٝ ُٕ ًْةةةهبةةةٚ جَمْ  ضٚبةةة  ٓٚقُشةةةحُ ك وزا  

 
ِّ  ْٝ ٍَ وَص   فدى حسةـ اف

ِ
 ـئقشةٓٚ َةٚ:

 

  

ًَ  فةةةَزُّ او  ودرُ ْٔةةةحةةةغ أؿةةةٚم ؾٔٓةةةٚ اف

 
 ؾ ظٚبةةةةةدٍ َوةةةةةرمحـ أؾْ فِةةةةة أظْٔةةةةةفِ 

 
ةةأَ   َةةكوافتُّ  ئؾوفةةق افٍوةةٚأُ  هٚمِحةة ْٝ مَّ

 

 ِٓٚقُشةةُج  هةةٚ وحةةال فةةذا َ سورُ  ُس  

 
ةفةف ضِ  ْٝ َُ حِ َض   ٓٚقُشةبُ ى وظُ رَ افةقَ  عُ َِ

 
ةةة ْٝ ِٕ ل أُ ٚمِ وبةةةداره افسَّ  ُٓٚٔسةةةظِ  ٔخةةة

 

ٔةةد وُيْسةةّع حتةةك واؾةةٚه احِلةةامم ذم يةةقم اجلًّةةٜ، ثةةٚب  ٍِ وٓزا  ُي

ٜ ٓصتٌٚ  افْٚس بٚفهقم، ، وـٕٚٝ جْٚز(1)(1197رموٚن شْٜ ) تف خٍٍٔ

 .(2)"-رمحف ا  تًٚػ -وـٚن خيز ظـ وافده أن جْٚزتف ـٕٚٝ خٍٍٜٔ

 آثةةةةٚره:

مةةل ذم ظةةدة ؾْةةقن: ذم احلةةديٞ، وافٍَةةف، وافٌِةةٜ،  ةةَػ افُبَجْرَ َأفَّ

 وافْحق، وافًروض، ويتبغ ذفؽ ؾٔام يع:

                                                           

، 1397رموٚن شْٜ  2إٔف تقذم ذم  8/239ورد ذم تٚريخ إدب فُٚر  بروـِامن  (1)

هة، 1197هة خىٖ، وافهقاب: 1397م. وأؿق : شْٜ 1783أو  أؽسىس شْٜ 

 م.1783 -هة1197، وؽره مـ ادهٚدر إٔف تُقذمَّ 1/93ؾٍل إظالم فِزرـع 

 .55، 54ادًجؿ ادختص ص (2)
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 .(1)إحتٚا افهٚحلغ ذم ضبط مٚ اصتبف مـ إشام: ذم افهحٔحغ -1

إجٚبٜ افُةريؿ افٌٍةٚر دحٚجةٜ اجلْةٜ وافْةٚر، وهةق ُمَهةَّْػ ضةّـ  -2

 .(2)ؾٓرس افتهقا وإخال  افدئْٜ

 .(3)حتسغ ؽريٛ ادَٚٓت ذم تًبر رؤيٜ احلٔقإٚت -3

 .(4)دائرة رجٚ  افٌٔٛ -4

، وهةق ذح حلةزب إشةتٚذ ظةع (5)اف  ادهقن واجلقهر ادُْقن -5

 افبٔقمل افهقذم صٔخ أمحد افبجرمل.

 .-(6)-ؿهٜ شٔدٕٚ يقشػ  -6

                                                           

ّةقر، تةٚريخ تٔ 1317مـ ادخىقضٜ ٕسخٜ بدار افُتةٛ ادكةيٜ بٚفَةٚهرة رؿةؿ  (1)

ٚ مهقرة مُٔروؾِّٜٔٔ رؿّٓٚ  ، وظْٓٚ مهقرة ذم مرـز َجًٜ ادٚجد 27631وظْٓ

 .445956فِثَٚؾٜ وافساث افًرل رؿؿ ادٚدة 

تهةةقا، وظْٓةةٚ مهةةقرة  2187خمىةةقط بةةدار افُتةةٛ ادكةةيٜ بٚفَةةٚهرة بةةرؿؿ  (2)

. يْير ؾٓرس افُتٛ افًربٜٔ ادقجقدة بٚفةدار فٌٚيةٜ 37734مُٔروؾِّٜٔٔ رؿّف 

 .1/361م ص1921شْٜ

تًبةر افرؤيةٚ/  12تقجد ٕسخٜ خىٜٔ بٚدُتبٜ إزهريٜ ذم افَٚهرة حتةٝ رؿةؿ: ) (3)

 حِٔؿ(. 34473

ٜ بٚفَٚهرة رؿؿ: (4) ٜ بدار افُتٛ ادكي ٜ خىٔ ب، وظْٓٚ مهقرة  21796تقجد ٕسخ

 .48813مُٔروؾِّٜٔٔ، ورؿّٓٚ: 

 .2بخٔٝ  45533 أدظٜٔ وأوراد/ 1382خمىقط بٚدُتبٜ إزهريٜ حتٝ رؿؿ:  (5)

رؿةةؿ ادةةٚدة  -تقجةد ٕسةةخٜ مهةةقرة بّرـةز َجًةةٜ ادٚجةةد فِثَٚؾةةٜ وافةساث بةةدل (6)

479984. 
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َْٕيؿ أجزا: افبحقر -7  .(1)ؿالئد احُلقر ظذ 

 .(2)افِىٚئػ افذوؾٜٔ ذم أفٌٚز ؾَٜٓٔ وأشئِٜ ٕحقيٜ -8

 .(3)حمُؿ اإلحُٚم ومْٓؾ إحُٚم ذم ظِؿ افٌِٜ -9

 .(4)خمتك ذم دمقيد افَرآن-13

ادًٚدن افبٜٓٔ ذم افٌِٚت احلديثٜٔ، حمؾ افدراشٜ وافتحَٔؼ، وشٖٔيت -11

 تٍهٔؾ ظـ هذه افرشٚفٜ.احلديٞ بٚف

 .(5)مَدمٜ ذم افتكيػ-12

ٚ ظذ مهىِ  احلديٞ-13 ، وؿد مزج ؾٔف ادٗفػ (6)ٕيؿ افبحقر وأجزائٓ

 -افُٚمؾ -افبسٔط -ادٗفػ تًٍٔالت افبحقر افنًريٜ )افىقيؾ

 -ادسةتٍٔض –افقاؾر...( بّهىِحٚت أهةؾ احلةديٞ )ادتةقاتر 

 اددفس...(. -اددرج -ادنٓقر

                                                           

ظةروض تّٔةقر،  47تقجد ٕسخٜ خىٜٔ بدار افُتٛ ادكيٜ بٚفَٚهرة حتٝ رؿؿ  (1)

 .28492وظْٓٚ ٕسخٜ مُٔروؾِّٜٔٔ رؿّٓٚ 

ٜ بدار افُتٛ ادكيٜ برؿؿ )جمٚمٔع  (2) ٜ خىٔ (. يْير ؾٓرس 5ٚفٜ رش 34تقجد ٕسخ

، وؾٓرس ادخىقضةٚت 1/536 -م1921افُتٛ افًربٜٔ ادقجقدة بٚفدار فٌٚيٜ 

 -ط. دار افُتةةٛ وافقثةةٚئؼ افَقمٔةةٜ -افًربٔةةٜ بةةدار افُتةةٛ ادكةةيٜ )ادجةةٚمٔع(

 افَٚهرة.

 ب حمّد ظبده. 8تقجد ٕسخٜ خىٜٔ بدار افُتٛ ادكيٜ بٚفَٚهرة رؿؿ  (3)

 جال  احلسْٔل. 45 -دار افُتٛ ادكيٜتقجد ٕسخٜ مـ ادخىقضٜ ب (4)

 جال  احلسْٔل. 45 -تقجد ٕسخٜ مـ ادخىقضٜ بدار افُتٛ ادكيٜ (5)

 (.41634ظروض  197خمىقط بٚدُتبٜ إزهريٜ ) (6)
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 َوِصف املخطوطة
لَّ َة ذم افٌِةٚت احلديثٔةٜ"خمىقضٜ:  ِٓ هةل رشةٚفٜ ذم  "ادًٚدن افَب

ٛ احلديٞ إتخبٓٚ مٗفٍٓٚ مـ  دحّد بـ أل بُر  "خمتٚر افهحٚح"ؽري

 هة(.666افرازي )ت

ـ ادخىقضٜ ٕسخٜ خىٜٔ ؾريدة حتتٍظ هبٚ مُتبٜ جٚمًٜ  ويقجد م

ًٔةٚ( حتةٝ رؿةؿ ) ( ذم تسةع 3316/9افريٚض )جٚمًٜ ادِؽ شةًقد حٚف

ٚ ظْقان افرشٚفٜ، وذم ـؾ فقحٜ صٍحتٚن، فقحٚت، بٚإل ٜ هب ضٚؾٜ إػ فقح

( شةةىًرا، 21أ(، مسةةىر ٚ ) 135أ:  127ضةةّـ جمّةةقع، مةةـ افقرؿةةٜ )

ومتقشط ظدد افُِامت ذم ـؾ شىر: ظؼ ـِامت، مل يذـر اشؿ افْٚشخ، 

 وٓ تٚريخ افْسخ.

ويستَؾ ظْقان ادخىقضةٜ ذم صةٍحٜ خٚصةٜ بةف، وهةل صةٍحٜ 

 ب(.126)

ةة وهل مُتقبةٜ ب َّ ٍَ َّٔةزت إفٍةٚظ اُد خةط حسةـ موةبقط، وُم

 )ادؼوحٜ( بُتٚبتٓٚ بٚدداد إمحر.

وتقجد ظذ ادخىقضٜ تًَِٔٚت ظذ حقاصٔٓٚ مَْقفٜ مـ ـتٚب: 

ـ ـتٚب أشٚس افبالؽٜ فِزخمؼي( فزيـ  إحُٚم إشٚس )وهق خمتك م
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ـ ظبد افرؤوا بـ تٚج افًٚرؾغ احلدادي افتقٕز ثؿ ادْٚوي اد كي افدي

 .(1)هة(1331 -952)

وافرشٚفٜ حمؾ افتحَٔؼ ضةّـ جمّةقع احتةقى ظةذ شةبع ظؼةة 

 رشٚفٜ ؾٔام يع:

 .13: 1ذح أبٔٚت ذم افْسٛ افستٜ ظَؼ فِِّقي مـ ص -1

 .32: 13ذح أفٌٚز افٍٚرض مـ ص  -2

 .36: 34ؿهٔدة خٚفد بـ صٍقان مـ ص -3

حؾ أفٍٚظ فٌقيٜ مةـ ذح أرجةقزة ابةـ افًجةٚج فِزخمؼةي مةـ  -4

 .53: 37ص

 .73: 52مْتخبٚت ديقان ابـ شٓؾ اإلصبٔع ص -5

 .83: 74ؿهٔدة افْٚس خيٚضٛ هبٚ ذيػ مُٜ ص -6

 .88: 84ؿهٔدة ٕٚزفٜ دار احلديٞ فٔقشػ افبٔٚب ص -7

 .111: 92صٔغ صالوات ذيٍٜ ويٚيئٜ افٍٚرض ص -8

: 112إحتٚا ادنتٚ  ذم إحهٚر افٍُٜٔٔ ذم افدوام واإلضةال  ص -9

116. 

 .123: 117مقفد افززٕجل ص-13

ٜ ذم افٌِٚت احلديثٜٔ-11 َّٔ ِٓ  .135: 126ص -حمؾ افتحَٔؼ -ادًٚدن افَب

                                                           

اظتّدت ذم افتحَٔؼ ظذ ٕسخٜ مـ ادخىقضٜ افتةل حتةتٍظ هبةٚ ادُتبةٜ احلّٔديةٜ  (1)

 فقحٜ. 338ذم  1356رؿؿ ادِحَٜ بٚفسِٔامٕٜٔ ذم اشتٕٚبق  حتٝ 
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 .138، 137ؿهٔدة افسجٚظل ذم مًٚب افًغ ص-12

 .158: 139رؾع َٕٚب اخلٍٚ ظّـ إتّك إػ وؾٚ وأل وؾٚ ص-13

َتٛ بٚفيٚ: وافوٚد ص-14 ُْ  .163، 159ؿهٔدة اخلزرجل ؾٔام ُي

 .163: 161ؾتقى ذم ظدم دمقيز إحداث ـْٔسٜ ص-15

 .168: 164ة ذم خروج بْل بٚرتٜ مـ مك صؿهٔد-16

 .174: 169أؽال  احلديد ذم ؿٚيض رصٔد ص-17

****** 
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 عملي يف التحقيق
ؿّةةٝ بّىٚبَةةٜ ٕةةص ادخىقضةةٜ ظةةذ خمتةةٚر افهةةحٚح،  -

ؾقجدت افبجرمل ؿد يتكا ذم ـالم افرازي بٚإلجيٚز، فُـ إجيٚزه ؿد 

ْا:: "يىِؼ ادَٔد، ومةـ ذفةؽ ظةذ شةبٔؾ ادثةٚ  ؿةق  افبجرمةل:  افةدَّ

ْا:: ٕتٚج اإلبؾ وأفبٚهنٚ، ومةٚ "، وجٚ: ذم خمتٚر افهحٚح: (1)"افْتٚج افدَّ

 .(2)"يْتٍع بف مْٓٚ...

 خرجٝ أيٚت افَرإٜٓٔ افقاردة ذم ادخىقضٜ. -

ؿّةةٝ بتخةةريٟ إحٚديةةٞ افْبقيةةٜ مةةـ ـتةةٛ افهةةحٚح  -

 افستٜ، وؽرهٚ مـ ـتٛ احلديٞ وؽريٛ احلديٞ.

 خىقضٜ.ترَجٝ فَظالم افقاردة ذم اد -

ُٝ افتًَِٔٚت افتةل ذم هةٚمش ادخىقضةٜ ادَْقفةٜ مةـ  - أثب

 ـتٚب إحُٚم إشٚس ذم حٚصٜٔ افتحَٔؼ.

                                                           

 يْير مٚدة )دؾٖ( مـ افتحَٔؼ. (1)

 .13خمتٚر افهحٚح )دؾٖ( ص (2)
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 صٍحٜ افًْقان
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 افهٍحٜ إوػ مـ ادخىقضٜ
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 افهٍحٜ إخرة مـ ادخىقضٜ

 

 

 

 

 الَنـّص امُلَحقَّـق
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 (1)بوية يف اللغات احلديجيةاملعادن ال

                                                           
ٜ ـتٛ ذم صٍحٜ مستَِٜ وهل ) (1) ب(، وُوجد ظِٔٓٚ تًَِٔٚت 126ظْقان ادخىقض

ؿةٚ  ادْةٚوي ذم إحُةٚم "مَْقفٜ مـ ـتٚب إحُةٚم إشةٚس فِّْةٚوي ـةام يةع: 

ُْؼ: ًُ َثٜ وـٚف َِّ ْىٛ ُمَث َُ حك ظذ  إشٚس: اف َحٚ، وَداَرت افرَّ ْٔٓٚ افرَّ َِ َحديَدٌة تُدوُر َظ

 َٛ ُؿ افََّْهِٚ ، وَؿى ْٓ ، وهق َش ُٜ ْىَب َُ َرض اف ٌَ  ظذ أؿىٚهبٚ، وأصٚب اف
ِ
ٚ وإَْرَحٚ: َٓ ُؿْىب

ْٔف،  َْْٔ ، وَؿَىبٓؿ: َزَوى مٚ َبْغَ َظ ٌٛ َىِٚب، وراٌح َؿْى
َِ اب: َمَزَجُف، وذاٌب ـثر اف افؼَّ

 ؿٚضًِبٚ. ورأيُتف َؽْوبٚنَ 

َٛ احلامُر   ، وؿَى ًٜ َُّٔدُهؿ، َوُهْؿ َأْؿَىٚهُبُؿ، وجٚ:وا ؿٚضب ُٛ َؿْقِمف: َش ـ ادجٚز: هق ُؿْى وم

ِف إتٓك. ًِ َّ ُٝ يدي ذم ِؿىِٚب َجٔبف: جَمْ ِْ ٚ، وأْدَخ َٓ ًَ َتُف: َج َٕ  ظٚ

ُّؽ"  ه مةـ خْقؾِةِف، ويَةق : ٓزا  خْهة َٝ اُ  ظةدوَّ َبة ـَ َبٝ ؽَٔيُف ذم َجْقؾف  ـَ ـْ   َم

قًتٚ"إتٓك مـ إحُٚم إشٚس(  -مُبقًتٚ ُُ  ص )*(. "وظُدوُّ  َمْب

)**( إتٓةك مةـ إحُةٚم "ـٍك بَٚدْر: إثاًم أن يوةٔع مةـ يَةقت"وذم حديٞ: " 

ةْدر،  َِ دُّ واإلحهٚ:، وؽِٔةٚن اف ًَ ُّٝ : اف َُ إشٚس ذم افٌِٜ فِّْٚوي، وؾٔف أيًوٚ اف

سط، وهق ٕبةٝ تَق  فْٚ ِظْْدَ  ؿتٔٝ، وؿدر هلٚ ـتٔٝ، وؾٔف: اف َُ ُٝ بٚفوؿ: اف َن ُُ

 أصٍر، جمثٞ يتًِؼ بٖضراا افنق . إتٓك)***(.

 ةةةةةةةةةةةةةةةة 

ؽ مُبقًتةةٚ")*( ظبةةٚرة::  ُّ متَدمةةٜ ذم إحُةةٚم إشةةٚس  "ويَةةق : ٓزا  َخْهةة

َْٔيُف ذم َجْقؾف..."ب( ظذ ؿقفف:  37)ص َٝ َؽ َب ـَ وَظةُدوُّ  "، وظبٚرة: "مـ 

قًتٚ َشَىٝ مةـ افْٚشةخ، ُُ ؾٚشةتدرـٓٚ بًةد ذفةؽ، حٔةٞ ورد ذم إحُةٚم  َمْب

بقًتٚ وَظُدوُّ  َمْبُقًتٚ"ب(:  37إشٚس )ص ُْ ؽ َم ُّ  ."ٓزا  َخْه

بٚب ذم صِٜ إرحٚم، حديٞ رؿؿ  -)**( أخرجف أبق داود ذم شْْف ـتٚب افزـٚة

 (.6495، حديٞ رؿؿ )11/36(، وأمحد ذم مسْده 1692)

 "فْةٚ ظْةده ؿتٔةٝ"ٔف: ب، وؾ 37ـنٝ(  –)***( إحُٚم إشٚس )ـتٝ 

 .."فْٚ ظْد ..."مُٚن: 
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ِحٔؿِ  ـِ افرَّ مْحَ  بِْسِؿ ا َِّ افرَّ

الم  الُة وافسَّ ٌُِّٚت. وافهَّ ُِقؿٚتِِف ذم اف احلُّد   افذي ؾَٚوَت بغ خَمْ

د افذي أخزه ا   ّّ ّٔدٕٚ حم ، وبةام هةق آت، وظةذ  -تًٚػ–ظذ ش َٙ بام َم

ٍُٚت، وبًةد، ؾَٔةق  آفف، وأصحٚبف افذيـ مُحِةَدْت مةْٓؿ إؾًةُٚ  وافّهة

ـُ افنةٔخ أمحةَد افُبَجْرَمةل: هةذه رشةٚفٜ  افًبُد افٍَُر إػ ا  تًٚػ أمحُد بة

ُْٔتٓٚ  َّّ َّٔةةٜ ذم افٌِةةٚت احلديثٔةةٜ"َشةة َتَخْبُتٓةةٚ مةةـ خمْتةةٚر  "ادًةةٚدن افبٓ ْٕ ا

 (2)وَذّيُِتٓٚ بخٚمتٜ حسْٜ ذم بًض إؾًٚ  ادٚضةٜٔ ومقازيْٓةٚ (1)افهحٚح

ا:: افّْتةُٚج  (3)حقيٜوبًض احلُروا افَّْ : ؿَٚ  ذم ادختٚر: افدَّ ُٝ ِْ وذم  (4)ؾَ

                                                           

مًجؿ خمتٚر افهحٚح دحّد بـ أل بُر بـ ظبد افَٚدر افةرازي ادتةقذم بًةد شةْٜ  (1)

هة(، وهق مـ ؾَٓٚ: احلٍْٜٔ، وفف ظِؿ وأدب، وأصِف مـ افةّري، زار مكة 666)

 وافنٚم، ومـ ـتبف: ذح ادَٚمةٚت احلريريةٜ، وحةدائؼ احلَةٚئؼ ذم افتهةقا...

 .6/55يْير: إظالم 

ةؾ   ًْ بف صةٚحبف ظةذ ترتٔةٛ افهةحٚح ظةذ افَٚؾٔةٜ، َج ومًجؿ خمتٚر افهحٚح َرتَّ

احلرا إخر مـ اجلذر بًٚبٚ، واحلرا إو  ؾهالً مع مرظٚة افستٔٛ ذم احلروا 

 افقشىك.

مل مـ خمتٚر افهحٚح. (2)  أخذهٚ افُبَجْرَ

مل أيًوٚ مـ خمتٚر افهح (3)  ٚح.أخذهٚ افُبَجْرَ

اُ:: نِ ِتُٚج اإلبؾ وأفبٚهنٚ ومٚ ُيَْْتٍُع بف مْٓٚ، ": 13ذم خمتٚر افهحٚح )دؾٖ( ص (4) افدَّ

ٚ ِدْا:ٌ ؿٚ  ا  تًٚػ:  َٓ ْؿ ؾِٔ ُُ مل تّكا ذم ّٕص خمتةٚر "(5افْحؾ ) َف . ؾٚفُبَجْرَ

ّٔدٌ  ٌا ذم ؽر حمِف: ٕٕف ُمَ ٚ، وهق َتَكُّ ًَ ا: بٚفِْتٚج مىِ ٞ ؾّ  افدَّ ذم  افهحٚح حٔ
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ْٔثٚ "احلديٞ 
َِّّقا بٚدِ ؿ مٚ َش ْٓ  ...........................(1)فْٚ مـ ِدْؾِئ

ْرُ:: اخلَُِؼ  ، أي أهنؿ ُخَِقا هلٚ (3)"َذْرُ: افَّْٚر"، وذم احلديٞ: (2)افذَّ

ْاُ:: بٚفٍةةٚ: اإلصةةالُح  ـِ اْؽتةةٚب َخةةَرَ ، ومةةـ َمةة"، وذم احلةةديٞ: (4)افةةرَّ

                                                                                                                                          

ْاُ: ظْةد افًةرب: ٕتةُٚج ": 2/1393افهحٚح وافِسٚن، ؾٍل افِسٚن )دؾٖ(  افةدَّ

 ."اإلبؾ وأفبٚهنٚ وإٓتٍٚع هبٚ

، وافٍةةٚئؼ فِزخمؼةةي )دؾةةٖ( 1/548احلةةديٞ ذم ؽريةةٛ احلةةديٞ ٓبةةـ ؿتٔبةةٜ  (1)

، وافْٓٚيةٜ ذم ؽريةٛ 1/343، وؽريةٛ احلةديٞ ٓبةـ اجلةقزي )دؾةٖ( 3/434

 .3/26، و)سم( 2/124احلديٞ وإثر )دؾٖ( 

َِؼ، وبُٚبف ؿىع": 13ذم خمتٚر افهحٚح )ذرأ( ص (2) . ؾٚفبجرمل تّكا ذم "َذَرأ: َخ

ْر:(، وخمتٚر افهحٚح ذـره بٍِظ  ٞ ذـره بٍِظ ادهدر )افذَّ ّٕص خمتٚر افهحٚح حٔ

 ادٚيض.

ٞ ذم ؽريٛ احلديٞ ٕل ظبٔد  (3) )ذرأ(، وافْٓٚيٜ  1/434، وافٍٚئؼ 3/328احلدي

ٌَِْل "وذم حديٞ ظّر إٔف ـتٛ إػ خٚفد بـ افقفٔد: "، وؾٔف: 2/133)دفؽ(  َب

ـَ بخّةر، وإب ٕطةُْؿ آ  ادٌةرة َذْر: افْةٚر ُفق ، "إٔف ُأِظّد فؽ َدُفقٌ  ُظِجة . افةدَّ

ّٔبٜ ًََدس، وإُْصْٚن، وإصٔٚ: اُدَى ُسقٓت ـٚف ٌَ ، "بٚفٍت : اشؿ دٚ ُيتدّفؽ بف مـ اف

 .2/156ذم )ذرأ(  واحلديٞ ذم افْٓٚيٜ أيًوٚ

مل  "َرَؾٖ افّثقب أصِحف، وبٚبةف ؿىةع": 11ذم خمتٚر افهحٚح)رؾٖ( ص (4) ؾةٚفُبَجْرَ

ٚ، وهق ُمٌَّٔد بٚفثقب، وهق بذفؽ  ًَ ْا:: اإلصالح مىِ ٞ ذـر أن افرَّ أضِؼ اُدَّٔد حٔ

وَرَؾةٖ افّثةْقَب: ": 3/1685خيٚفػ مٚ ٕهٝ ظِٔف ادًجامت، ؾٍل افِسٚن )رؾٖ( 

ٍض، وأصِ  مٚ َوَهك ِمُْْف...مّٓقز، َيْرؾُ  ًْ َوُف إػ َب ًْ ًٖ: ََٕم َخْرَؿُف، وضؿَّ ب ه َرْؾ ُٗ". 
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ـ -(1)"اشتٌٍر َرَؾٖ َُ ٓتسبُّقا اإلبؾ، ؾ٘نَّ ؾٔٓةٚ "، وذم احلديٞ: (2)رؿٖ: َش

م َُ: (3)"َرُؿقَ: افدَّ ة َُ مُٚ:. اف ـُ هبةٚ افةدَّ ََ يِٚت، َؾةُتْح ، أي أهنةٚ ُتًَىةك ذم افةدَّ

 ُٛ ْن ًُ ْٔةُع (5)"إٔةف هَنَةك ظةـ افُةٚفل بٚفُةٚفل"، وذم احلديٞ (4)اف ، وهةق َب

ِْؼ، يًْل ب٘شُٚن افالمافَِّْس  َُ: اجلامظٜ، وهق أيًوٚ اخُل ِٜ بٚفَِّْسٔئٜ. اَد ، (6)َٔئ

                                                           

ٞ مل أؿػ فف ظذ ختريٟ ذم افهحٚح افستٜ وادسٕٚٔد وـتٛ ؽريٛ احلديٞ.  (1) احلدي

ـ ذم ـتٚب: ادجٚفسٜ وجقاهر افًِؿ ٕل بُر أمحد ابـ مروان  وهق مـ ـالم احلس

 .6/43، 4/197افديْقري 

، وبٚبف: ؿىع": 11ذم خمتٚر افهحٚح )رؿٖ(  (2) ـَ َُ ُم: َش ْمُع وافدَّ ٖ افدَّ . ؾٚفبجرمل "رؿ

ّٔةٌد  ، وهق ذم ادًٚجؿ ُمَ ـَ َُ ّٔدْتُف ادًٚجؿ، حٔٞ ذـر أن )َرَؿٖ( بًّْك َش أضِؼ مٚ ؿ

ْمع وافةّدم، ؾٍةل افِسةٚن )رؿةٖ(  ُم ": 3/1699بٚفدَّ ... وَرَؿةٖ افةدَّ ُٜ ْمًة َرَؿةِٖت افدَّ

ْرُ .. ًِ  .". ارتٍعواف

احلةةديٞ مل أؿةةػ فةةف ظةةذ ختةةريٟ ذم افهةةحٚح افسةةتٜ، وادسةةٕٚٔد، وـتةةٛ ؽريةةٛ  (3)

مْسةقًبٚ فَةٔس بةـ  1/164، وافتٚج 3/1699احلديٞ،  وهق ذم افِسٚن )رؿٖ( 

 ظٚصؿ ادَْري ذم وصٜٔ وفده.

َ: افًنٛ رضًبةٚ ـةٚن أو يٚبًسةٚ، ؾةٚفبجرمل ": 14ذم خمتٚر افهحٚح )ـَ(  (4) َُ اف

ـ افبجرمل واؾؼ افهحٚح، ؾٍٔف )ـَ( أَجؾ مٚ  ِف خمتٚر افهحٚح، فُ : 1/69ؾهَّ

َ: افًنٛ" َُ  ."اف

ْٔةع افثّةر  (5) ةَرُه مةـ َب ُْ ، 4/937احلديٞ ذم مقضٖ مٚفؽ ذم ـتٚب افبٔقع، بٚب مةٚ ُي

، وؽريةةٛ احلةةديٞ ٓبةةـ اجلةةقزي 3/273(،  وافٍةةٚئؼ 2319حةةديٞ رؿةةؿ )

 )ـَ(. 2/297

: )اخلِؼ( ؽر موبقضٜ، وهل ذم افهحٚح )مَ( 15صذم خمتٚر افهحٚح )مَ(  (6)

ِْةؼ( ب٘شةُٚن  1/73 مةل ظةذ أن )اخُل موبقضٜ بوؿ اخلٚ: وافالم، وٕصَّ افُبَجْرَ
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: "، وذم احلديٞ: (1)وَجًف َأْمال:ٌ  إٔف ؿٚ  ٕصحٚبف حغ ََضُبقا إظرالَّ

ةةةةؿ" ـُ ُْقا َأْمال: ُظةةةةُرو   (3)، أي أخالؿُةةةةؿ. افِقَجةةةةُٚ:: َرّض (2)"َأْحِسةةةة

ُُ "، وذم احلديٞ: (4)افَبَْٔوتَْغِ  ْٔ َِ ْقم  (5)ؿ بٚفبٚ:ةَظ ـْ مل يستىع  ؾًِٔف بٚفهَّ َّ ؾ

                                                                                                                                          

ةةؼ( وإشةةُٚهنٚ جةةٚئزان، ؾٍةةل افِسةةٚن )خِةةؼ(  ُِ افةةالم. وأؿةةق : ضةةؿ ٓم )اخُل

ٔةٜ... وذم احلةديٞ: ": 2/1245 ةج ِْؼ: افسَّ ُِؼ واخُل  فةٔس ر: ذم ادٔةزان"واخُل

بةةع  يـ وافىَّ ةةؼ بوةةؿ افةةالم وشةةُقهنٚ: وهةةق افةةدَّ ِْ ةةؼ، اخُل ُِ أثَةةؾ مةةـ حسةةـ اخُل

ـ اخلِؼ "وافسجٜٔ ٞ أخرجف أبق داود ذم شْْف ذم ـتٚب إدب، بٚب حس ، واحلدي

، بٚب مٚ جٚ: (، وافسمذي ذم أبقاب افز وافهِ 4799، حديٞ رؿؿ)4/253

( ـالمهٚ مـ حديٞ أل افةدردا:. 2333، حديٞ رؿؿ )3/431ذم حسـ اخلِؼ 

 ؿٚ  افسمذي: هذا حديٞ ؽريٛ مـ هذا افقجف.

ََ بْةل ": 1/73أيًوٚ ذم افهحٚح )مَ(  (1) ـَ َمة ُُِؼ. يَٚ : مٚ َأْحَس َُ أيًوٚ: اخُل واَد

ْؿ. ؿٚ  افنٚظر: ُٓ َ ُْؿ وأخالَؿ  ؾالن، أي: ِظْؼَ

َٜ  َْٚدْواتَ    َث ْٓ ْْٔٚ       إِْذ َرأْوٕٚ َيَٚفُب َٓ ًَ ُج ِْٚ َأْحِسْل َم َُ  َؾ

، مْسقًبٚ فًبةد 1/368، وافبٔٝ مـ افقاؾر ذم افِسٚن )هبٞ( "واجلّع َأْمال:... 

 افنٚر  بـ ظبد افًزى اجلْٓل.

 . 4/351احلديٞ ذم افْٓٚيٜ ذم ؽريٛ احلديٞ وإثر )مَ(  (2)

: َدؿُّؽ افق:َ " :7/8ذم افًغ )رض(  (3) ضُّ  ، ؾرّض ظرو  افبٔوتغ: َدؿُّٓٚ."افرَّ

ََٖخةؾَّ بةٚدًْك، ؾٍٔةف )وجةٖ(  (4) افِقجةٚ: ": 16َبَس افبجرمل ٕةص خمتةٚر افهةحٚح ؾ

ٚ بٚخِلَهةٚ: ًٓ ِوةخ ؾُٔةقن صةبٔ ٍَ ، "بٚفُ  واَدةّد: َرضُّ ظةرو  افبٔوةتغ حتةك َتْْ

 . ، ـام ذم خمتٚر افهحٚح1/83وافْص ذم افهحٚح )وجٖ( 

وافبٚ:ة مثٚ  افبَٚظٜ، فٌٜ ذم ادبٚ:ة: ": 1/37افبٚ:ة: افزواج، ؾٍل افهحٚح )بقأ(  (5)

ل افُْٚح: بًٚ: وبٚ:ًة: ٕن افرجؾ َيَتَبّقأ مـ أهِف أي يسةتُّـ مْٓةٚ، ـةام  َّّ ومْف ُش

 ."َيَتبّقأ مـ داره
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ّٕف فف ِوجٚ:ٌ  َّٕف (1)"ؾ٘ ٞ أيًوٚ: أ ك بُبنغ َمْقُجقَ:ْيـ"، وذم احلدي . (2)"َضحَّ

َدم ََ َىٜ، وهَل مقضع اف ٌْ َٖة: ـٚفوَّ ةؿَّ اْصةُدْد "، وذم احلةديٞ: (3)افَقْض ُٓ افِ

َِٜ: (4)"َوْضَٖتَؽ ظذ ُمرض ٔ ًِ ، ظذ وزن َؾ ُٜ ٌِراَرةِ . وافَقضَِٔئ ، وذم (1)ر: ـٚف

                                                           

أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب افهقم، بٚب افهقم دـ خٚا ظةذ ٍٕسةف  (1)

(، ومسةةِؿ ذم صةةحٔحف ذم ـتةةٚب احلةةٟ، بةةٚب 1935، حةةديٞ رؿةةؿ )3/26

(، 1433، حةةديٞ رؿةةؿ )2/1318اشةةتحبٚب افُْةةٚح دةةـ تٚؿةةٝ ٍٕسةةف إفٔةةف 

َّٞ ظِٔف  وافسمذي ذم شْْف ذم أبقاب افُْٚح، بٚب مٚ جٚ: ذم ؾوؾ افتزويٟ، واحلَ

 ( ـِٓؿ مـ حديٞ ظبد ا  بـ مسًقد.1381، حديٞ رؿؿ )2/383

( مـ حديٞ ظٚئنٜ بْٝ 25843، حديٞ رؿؿ )37/ 43د ذم مسْده أخرجف أمح (2)

 افهديؼ ريض ا  ظْٓٚ.

َدم، وهل أيًوٚ ": 16ذم خمتٚر افهحٚح )وضٖ( ص (3) ََ َبٜ: مقضع اف ْ وافَقْضُٖة، ـٚفرضَّ

ىٜ ٌْ ََٖخؾَّ بٚدًْك."ـٚفوَّ ا ذم ّٕص خمتٚر افهحٚح، ؾ مل َتَكَّ  ، ؾٚفُبَجْرَ

اجًِٓٚ ": --حف ذم ـتٚب اجلًّٜ، بٚب دظٚ: افْبل أخرجف افبخٚري ذم صحٔ (4)

(، مةـ حةديٞ أل 1336، حةديٞ رؿةؿ )2/26 "ظِٔٓؿ شْغ ـِسةْل يقشةػ

ُْةقت ذم  َُ هريرة، ومسِؿ ذم ـتٚب ادسٚجد ومقاضع افهالة، بةٚب اشةتحبٚب اف

(، وأبةق 675، حةديٞ رؿةؿ )1/467َجٔع افهِقات إذا ٕزفٝ بٚدسِّغ ٕٚزفٜ 

، حةديٞ رؿةؿ 2/68تٚب افهالة بٚب افَْةقت ذم افهةِقات داود ذم شْْف ذم ـ

ـ مٚجف ذم ـتٚب إؿٚمٜ افهالة وافسْٜ ؾٔٓٚ، بٚب مٚ جٚ: ذم افَْقت 1442) (، واب

 (.1244، حديٞ رؿؿ )1/394ذم صالة افٍجر 
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ٍؾ مـ وضٔئٜ"احلديٞ:  ـَ ، أي ثالث ُؿَرٍص مـ ِؽرارة. (2)"أخرج ثالث ُأ

َْٕجةُ  "َأْتَرَبُف: جًؾ ظِٔف افساب، وذم احلةديٞ:  َأْتِرُبةقا افُتةٚب: ؾٕ٘ةف َأ

َب، وذم احلديٞ: (3)"فِحٚجٜ ْٔٛ، وبٚبف: ََضَ ًَ َّٕف َجةَدب ". احلَْدُب: اف أ

َر بًد افًنٚ: َّ : بٚفُ ، ُبُزورُ (4)"افسَّ ُٜ افهحرا: ممٚ فٔس  (5)، أي ظَٚيُف. احِلبَّ

قت، وذم احلديٞ:  َُ ُٜ ذم محٔةؾ"ب ُٝ احِلبَّة َُْْٔبُتةقن ـةام َتُْْبة . (1)"افسةٔؾ (6)َؾ

                                                                                                                                          

ٌِرارة: اجُلَقافِؼ، واحدة افٌرائر...": 5/3236ذم افِسٚن )ؽرر(  (1) ، وافٌرارة "واف

ٜ ذم افْص بو ٝ إفٔف مـ مًجامت: ـ  افًغ. موبقض ٝ ؾٔام رجً ؿ افٌغ، وافثٚب

 )ؽرر(. 7/334، وافتٚج 445، وادهبٚح/ 5/3236يْير افِسٚن 

ٌِرارة يُقن ؾٔٓٚ افًُةؽ "، وؾٔف: 5/232احلديٞ ذم افْٓٚيٜ )وضٖ(  (2) افقضٔئٜ: اف

 ."وافَديد وؽره

ذم تسيةٛ افُتةٚب أخرجف افسمذي ذم شةْْف، أبةقاب آشةتئذان، بةٚب مةٚ جةٚ:  (3)

إذا ـتةٛ أحةدـؿ "( مـ حةديٞ جةٚبر، بروايةٜ: 2713، حديٞ رؿؿ )4/363

بُف... َُٔسَّ ِْ  ."هذا حديٞ مُْر..."، ؿٚ  افسمذي: "ـتًٚبٚ َؾ

أخرجف ابـ مٚجف ذم شْْف، ذم ـتٚب افهالة، بةٚب افْٓةل ظةـ افْةقم ؿبةؾ صةالة  (4)

وابةـ حبةةٚن ذم (، 733، حةديٞ رؿةةؿ )1/233افًنةٚ:، وظةةـ احلةديٞ بًةةدهٚ 

صحٔحف ذم ـتٚب افهالة، بٚب ذـر اخلز افدا  ظـ افزجر ظـ افسّر بًد افًنٚ: 

ٞ رؿؿ )5/377أخر افذي يُقن ذم ؽر أشبٚب أخرة  (، ـالمهٚ 2331، حدي

 .1/243مـ حديٞ ظبد ا  بـ مسًقد، وافْٓٚيٜ )جدب( 

، ؾٍل افهحٚح )بذر(  (5) ُّٛ ، وؾٔف "ْرُت افَبْذر: زرظتف: بذ2/587افَبْزر وافبَْذر: احل

 ."افَبْزر: َبزر وؽره": 2/589أيًوٚ )بزر( 

ةُف ": 1/71ذم ؽريٛ احلديٞ ٕل ظبٔد )محؾ(  (6) َِ ؿٚ  إصًّل: احلّٔةؾ: مةٚ مَحَ

 ."افسٔؾ مـ ـؾ ر:، وـؾ حمّق  ؾٓق محٔؾ، ـام يَٚ  فَِّتق  ؿتٔؾ
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ُٜ حتةةك يةةزو  "إَْخَنةةَبِٚن: جةةبال مُةةٜ، وذم احلةةديٞ:  ٓ تةةزو  مُةة

ةةةةةةةةةر: (2)"َأْخَنةةةةةةةةةبٚهٚ َّ ، (3)"اْخَنْقِصةةةةةةةةةُبقا"، وذم حةةةةةةةةةديٞ ُظ

................................................... 

ةُف، وذم احلةديٞ:  (4)أي: اْبِذفقا ٍَ َبُف: َؿَى َِ ٍْس ذم افًّةؾ. اْشةَتْخ افَّْ

ُٛ اخلَبِةةر
َؿةةُف،  (5)"َْٕسةَتْخِِ َٛ افقةةَ:: َؾرَّ ًَ ةةف. َصةة ُِ ـُ ْٖ َىةةُع افَّْبةةَٚت وَت َْ َٕ أي: 

ُف، وهق  ًَ ُف، مـ بٚب َؿَى ًَ َبُف أيًوٚ: ََجَ ًَ ، وذم احلةديٞ: (6)مـ إضدادوَص

                                                                                                                                          

، 1/163افسةجقد أخرجف افبخٚري ذم صةحٔحف ذم ـتةٚب إذان، بةٚب ؾوةؾ  (1)

ٞ رؿؿ ) ٜ ضريؼ افرؤيٜ 836حدي ، 1/163(، ومسِؿ ذم ـتٚب اإليامن، بٚب مًرؾ

 (، ـالمهٚ مـ حديٞ أل هريرة، وؿد ورد ظْد ؽر أل هريرة.299حديٞ رؿؿ )

ٞ ٕل ظبٔد )خنٛ(  (2) ، وافٍٚئؼ 3/327، و)ثقر( 138، 1/137ذم ؽريٛ احلدي

 )خنٛ(. 2/32، وافْٓٚيٜ 1/369

ةَدُدوا[حديٞ ظّر ]ذم " (3) ًْ َ ُْقا ومَت ؽريةٛ احلةديٞ  "... اْخَنْقِصبقا واْخَنْقِص

، 2/32، وافْٓٚيةةٜ )خنةةٛ( 1/637، وابةةـ ؿتٔبةةٜ 3/325ٕل ظبٔةةد )ؾةةر ( 

، ومٚ "وادًْك ـام ؿٚ  ابـ ؿتٔبٜ:  دة ًَ َّ َجؿ، وظُِٔؿ ب ًَ ؿ وزيَّ اف ًُّ َدُظقا ظُْؿ افتَّْ

َِظ وخنقٕٜـٕٚقا ظِٔف ذم زهيؿ ومًٚصٓؿ، وـٕٚقا أ . ؽريٛ احلديٞ "صحٚب ِؽ

 .1/637ٓبـ ؿتٔبٜ 

)بذ (  47، وادهبٚح ص4/1632هُذا ُضبِط بُ  افذا ، واؿتك افهحٚح  (4)

ٚ بٚفوؿ )َيبُْذ (، وظغ إمر ـًغ موٚرظف، فُـ افُ   ظذ ضبط ظغ موٚرظٓ

 ."وجَٚد بف َبَذَفُف َيْبِذفف وَيْبُذفف َبْذًٓ: أظىٚه"جٚئز أيًوٚ، ؾٍل افِسٚن: 

)خز(، مـ  2/277، وافٍٚئؼ 1/262احلديٞ ذم ؽريٛ احلديٞ ٓبـ اجلقزي  (5)

 .--ؿق  ضٍٜٓ بـ أل زهر افْٓدي فرشق  ا  

هة(، وإصًّل )ضّـ ثالثةٜ 236ورد فٍظ )صًٛ( ذم إضداد فَىرب )ت  (6)

، وأل افىٔةةٛ 53هةةة( ص328، وابةةـ إٕبةةٚري )ت 7ـتةةٛ ذم إضةةداد( ص
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ٚ افَْٚس " َٝ هب ْب ًَ ٚ افتل َص َٔ ْت ٍُ ٚ َهِذهِ اف ؿ، واظِؿ أن صًبٚن (1)"م ُٓ ْؿَت ، أي: َؾرَّ

ُب ادٚ: مةـ ؽةر َمةصة  : ُذْ ُّٛ ًَ َٕٚت. اف َبٚ ًْ ُع ظذ َص َّ جُيْ
، وذم احلةديٞ: (2)

" َّٛ ًَ ـ اف َبٚد م ُُ  ، وذم حديٞ(4)، اإلظراب: بُ  اهلّزة: اإلؾهٚح(3)"اف

ِسٓٚ"احلسـ:  ٍْ َٕ ِرُب ظـ  ًْ ُٛ ُت َّٔ يٚرة، وذم (5)"افثَّ : افزَّ ّٛ
ٌِ ِهُ . اف ٍْ ، أي: ُت

                                                                                                                                          

، وَؾ َّ افراؽٛ إصٍٓٚب ظٚمؾ افتوٚد ذم 259، 258هة( ص351ي )تافٌِق

ًْٛ مـ افقادي: مةٚ اجتّةع مْةف ضةَرا، ": 345افٍِظ، ؾٍل ادٍردات ص وافنَّ

رَّ  أخةذَت ذم ومهةؽ واحةًدا  ٍَ رَّ  ضرا، ؾ٘ذا ٕيرت إفٔف مـ اجلٕٚٛ افذي َت ٍَ وَت

رَّ ، وإذا ٕيرت مـ جٕٚٛ آجتامع أخْذَت ذم ومه ٍَ ؽ اثْغ اجتًّةٚ، ؾِةذفؽ َيَت

: إذا َؾّرؿٝ َٝ ْب ًَ ، وَص َٝ ًْ َّ ْبٝ: إذا اجَت ًَ  ."ؿٔؾ: َص

أخرجف مسِؿ ذم صحٔحف ذم ـتٚب احلٟ، بٚب تَِٔد اهلدي وإصًٚره ظْد اإلحرام  (1)

ْٔؿ ]ؿةٚ [ ٓبةـ 1244، حديٞ رؿؿ )2/912 ( مـ حديٞ رجؾ مـ بْةل اهلَُجة

ٍٝ أو تَ "ظبٚس:  ٌَّ َٝ بٚفْةٚسمٚ هذه افٍتٔٚ افتةل ؿةد َتنة ْب ٌَّ ـْ ضةٚا "، "َنة أنَّ َمة

َُّٔؿ "؟ ؾَٚ : "بٚفبٔٝ ؾَد َحؾَّ  ، وجةٚ: ذم ؽريةٛ "وإن زظّةتؿ --شةْٜ ٕبة

ٞ فِخىٚل  ـ ظبٚس: أن رجالً ؿٚ  فف: مٚ هذه افٍتقى ": 3/251احلدي ٞ اب حدي

ِٝ افْٚس َب ًَ  .2/477، ويْير افْٓٚيٜ )صًٛ( "افتل َص

َؾ افرازي مٚ أَجِف افبجرمل، (2) : ذب ادٚ: ": 35ؾٍل خمتٚر افهحٚح ص َؾهَّ ُّٛ ًَ اف

، ـؼب احلَامم وافدواب، وبٚبف َرّد...  ."مـ ؽر َمصة

ٞ ذم افٍٚئؼ )ـبد(  (3)  .4/139، و)ـبد( 3/168، وافْٓٚيٜ )ظبٛ( 3/243احلدي

 ."وَأْظَرَب بحجتف: َأْؾَهَ  هبٚ، ومل َيتَِّؼ أحًدا": 36ذم خمتٚر افهحٚح )ظرب( ص (4)

َّٔةٛ احلد (5) يٞ أخرجف ابـ مٚجف ذم شْْف، ذم ـتٚب افُْٚح، بٚب اشتئامر افبُةر وافث

 ( مـ حديٞ ظدي بـ ظدي افُْدي ظـ أبٔف.1872، حديٞ رؿؿ )1/632
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ٞ احلسـ:  ٚ َتْزَدْد ُحبةٚ"حدي ُٛ مـ (1)"ذم ـؾ ُأْشبقٍع ُزْرِؽبة ٚبٔ َٕ : َأ ُٛ َه ََ . اف

 ذم اجلََّْةةةةٜ مةةةةـ "، وذم احلةةةةديٞ: (2)َجةةةةْقَهرِ 
ٍٝ ْٔةةةة ةةةة َخدجيةةةةٜ بَب  َبؼَّ

                                                           

-، ظـ أل هريرة ظـ افْبل2/639احلديةٞ ذم ؽريةٛ احلديٞ فِحرل )ؽبٛ(  (1)

- :"ٚبٛ(.)ؽ 3/336، وافْٓٚيٜ 3/46، وافٍٚئؼ "ُزْرِؽًبٚ تزدد حًب 

إٔٚبٔةٛ مةـ جةقهر إفةخ. ؿةٚ  ذم "ؿقفةف: "ُوِجَد ظذ حٚصٜٔ ادخىقضٜ مةٚ يةع:  (2)

ٌٜ ـثةرة، "إحُٚم إشٚس:  ، حمرـٜ: ـؾ ٕبٝ ذي إٔٚبٔٛ، وأرٌض ُمَهٔ ُٛ َه ََ اف

ْرُع: صةٚر فةف ؿهةٛ،  ، وؿهةٛ افةزَّ ةُذ مةـ ؿهةٛ اخلَةطَّ ٍَ ْٕ ُٛ احلظَّ أ وتَق : َؿَه

ُٚب ادِْزَمُٚر، تَق : رأي هَّ ََ ، واف ٍٛ ُٝ افَهٚبغ يٍْخةقن ذم افَهةٚبغ، َجةع ؿٚصة

، وذم حديٞ:  ٌٛ ل إَْؿهٚب، افقاحد: َؿَه ََّ ُٚب ُيَْ هَّ ََ رأى ظّرو بةـ حلةل "واف

رُّ ُؿْهَبُف ذم افَّْٚر ْغ، "جُيُ ًَ َهٛ، وهل مْٚبع اف ََ )*(، ومـ ادجٚز: خرج ادٚ: مـ اف

َهٛ ظيٚم افٔديـ وافرجِغ، وذم ـؾ أصبُ  ََ ع ثالث َؿَهةبٚت، وذم وامرأة تٚمٜ اف

 ُٛ ْت ؿهبٜ رئتف: ظروؿٓٚ افتل هل خمةٚرج افةٍْس، وَؿَهة ْٕسدَّ اإلهبٚم ؿهبتٚن، وا

ُٛ افًَٔةؼ، وؿهةٛ  ة: أي: ؿهة ُٛ ِمْكً َٚ:، وَؿَهة ًَ ُٛ َصةْْ ـبده، ومع ؾةالن َؿَهة

ـ إٓ َؿَهٛ إمهٚر، وـْٝ ذم ؿهٛ افبِد وافَك واحِلْهـ،  ُُ افُتّٚن، وٓ َتْس

ةصِ َ ّب أي: ذم جقؾِِف،  ََ َهَبٜ، وُم ََ ٍٜ اف ِف، وبئر مستَّٔ ِّ ِف: َظْي ٍِ ْٕ ِٜ أ بف ظذ َؿَهب وََضَ

حدٍث: افذي حيرز ؿهٛ افسبٚ ، وأحةرز ؾةالن افَهةبٜ وافَهةٛ، وجةقاد  ُّ ـ

، ؾهةةٚر ـٚفَهةةٛ، وافنةةًر  ًٜ رهٚ: ؾتِةةٝ َخْهةةِ ًْ ْٝ َصةة ةةَب ةةٛ: شةةٚبؼ، وَؿهَّ مَهَّ

د بٚفَهٛ واخلٔط، ومٚ أ ًّ بِط افذي جُي حسةـ تَٚصةٔبٓٚ، افقاحةدة: ادَّهٛ: افسَّ

 ، ُٛ ّٜٔ، وافَهةٚئ ِهةٔب َْ ةبٜ، ؾة٘ن ـٕٚةٝ خَِةٜ ؿٔةؾ: افتَّ ؿهبٜ، وهل اخُلهةِٜ اُدَهَّ

 وؿهبف: َظَٚبُف، == ةةةةةةةةةةةةةةةة

)*( احلديٞ أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب ادْٚؿٛ، بٚب ؿهةٜ خزاظةٜ،  

ْةٚر يةدخِٓٚ ، ومسِؿ ذم ـتٚب صٍٜ افَٔٚمٜ واجلْةٜ وافْةٚر، بةٚب اف4/184
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 ٍٛ َذَب: أَخَزَ (1)"َؿَه ـَ ، (2)بٌر افقاؿع .  َٛ ، وَؿْد يُقن ـذب بًّْك َوَجة

ـَ ظُِٔؿ"وذم احلديٞ:  َذْب ـَ ٜ أشٍٚر  َر (3)"ثالث َّ ـذب " --، وجٚ: ُظ

، وَبَردَ (4)"ظُِٔؿ احلٟ َٛ َٛ  (1)، أي: َوَج . َٓبَتٚ ادديْٜ: (2)أيًوٚ بًّْك َوَج

                                                                                                                                          
ٚ افوًٍٚ:  ٜ يدخِٓ ٞ رؿؿ )4/2191اجلبٚرون، واجلْ (، ـالمهٚ 2856، حدي

 = مـ حديٞ أل هريرة.

: مل خُيةَتـ ==  ْٛ َهة َْ ُف، ومًْٚه: ؿىًف بٚفِقم، وؾالن مل ُي َّ )*( مةـ افَهةٛ، أي: وَصَت

 )****(."افَىع)**(، وشحٚب ؿٚصٛ: ُمْردمُس)***(. إتٓك ؿٚفف ادْٚوي

 ةةةةةةةةةةةةةةةة 

أ مـ ادخىقضٜ: )خُيَْْؼ(، وافهقاب مةٚ أثبتةف،  28)*( ذم إحُٚم إشٚس فقحٜ  =

 .2/255ويٗيده مٚ ورد ذم أشٚس افبالؽٜ )ؿهٛ( 

مةـ "أ مةـ ادخىقضةٜ:  28)**( هْٚ ـالم مسو ، ؾٍل إحُٚم إشٚس فقحٜ  

ِٚب مٚ ٓ يًٍةؾ بِحة ُؾ بِحؿ أخٔف افَهَّ ًَ ٍْ ؿ افَهٛ، أي: افَىع، وتَق : َي

ٚب، وشحٚب... هَّ ََ  ."صٚتف اف

َِٕجٌس ")***( ذم إصؾ، وذم إحُٚم إشٚس:   ، وافهقاب: ُمْردَمٌِس ـام "ُمرُّ 

 .5/3642ذم افِسٚن )ؿهٛ( 

 .28)****( إحُٚم إشٚس فقحٜ:  

خدجيٜ،  --بٚب تزويٟ افْبل  –أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب ادْٚؿٛ  (1)

( مـ حديٞ أل هريرة، 3823، حديٞ رؿؿ )5/39 -ريض ا  ظْٓٚ –وؾوِٓٚ 

 ٜ بٚب ؾوٚئؾ خدجيٜ أم  –ريض ا  تًٚػ ظْٓؿ  –ومسِؿ ذم ـتٚب ؾوٚئؾ افهحٚب

 (.2432، حديٞ رؿؿ )4/1887ريض ا  تًٚػ ظْٓٚ  -ادٗمْغ

زيٚدة حمّقدة مْف فٔسٝ ذم مٚدة )ـذب( مـ  "أخز بٌر افقاؿع"ؿق  افبجرمل:  (2)

 .55، 44خمتٚر افهحٚح ص

ٞ ظّر: ـذب ظُِٔؿ احلٟ، ـذب ظُِٔؿ "ورد ذم ـتٛ ؽريٛ احلديٞ:  (3) ذم حدي

. ؽريةٛ احلةديٞ ٕل "افًّرة، ـذب ظُِٔؿ اجلٓٚد، ثالثٜ أشٍٚر ـذبـ ظُِٔؿ

 )ـذب(. 4/168، وافْٓٚيٜ 3/253، وافٍٚئؼ 3/248ظبٔد 

 يْير احلٚصٜٔ افسٚبَٜ. (4)
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تةةٚن م مةةٚ بةةغ ٓبتةة --إٔةةف "تُتٍْٚهِنَةةٚ، وذم احلةةديٞ:  (3)َحرَّ ل َحةةرَّ

ُٔقُب: اجلََبُٚن افذي هيُٚب افَْٚس، وذم احلديٞ(4)ادديْٜ . واهلَ
اإليةامن ": (5)

ُٔقٌب  َٕؿُّ احلديٞ، وبٚبةف: (1)، أي: أّن صٚحبف هَيُٚب ادًٚيص(6)"َه  : ُّٝ ََ . اف

                                                                                                                                          
َٛ وَفِزمَ وَبَرَد ظ": 1/253ذم افِسٚن )برد(  (1) : َوَج  ."ِٔف َحؼٌّ

ؿٚ  ادْٚوي ذم إحُٚم إشٚس: ومـ ادجٚز: محةؾ ؾةالن ثةؿ "جٚ: ظذ احلٚصٜٔ:  (2)

ُـّ بف َذَب افيَّ ـَ ، وُٕؾ مًْٚه  ـَ ةَذَب ـذب َجُب ـَ ـُ افْٚؿةٜ: ذهةٛ، و َذَب فب ـَ )*(، و

 ."احلَُر: إُ ، وجرى افقحش ثؿ ـذب: وؿػ. إتٓك

 ةةةةةةةةةةةةةةةة 

ًٜ "ب:  29ف ذم إحُٚم إشٚس )ـةذب( )*( ؿقف  ةؾ محِتةف ـٚذبة ًَ . زيةٚدة "أو َج

 شٚؿىٜ، ـام يقجد تكا ذم افْص افذي ظذ احلٚصٜٔ.

، وادهةبٚح 2/626ذم إصؾ: )ِحّرتٚن( أي بُ  احلٚ:، وافقارد ذم افهةحٚح  (3)

ة بةةٚفٍت : أرض ذات حجةةٚرة شةةقد، ")حةةرر(، ؿةةٚ  افٍٔةةقمل:  129ص واحلَةةرَّ

 ."اٌر...واجلّع: ِحرَ 

ٟ بٚب حرم ادديْٜ  (4) ، حديٞ رؿؿ 3/23أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب احل

ٜ ودظٚ: 1869) ٟ بٚب ؾوؾ ادديْ ٞ أل هريرة... ومسِؿ ذم ـتٚب احل (، مـ حدي

(، 1372، حديٞ رؿؿ )1333/ 2ؾٔٓٚ بٚفزـٜ، وبٔٚن حتريّٓٚ...،  --افْبل

 .1/314وؽريٛ احلديٞ ٕل ظبٔد )فقب( 

، وؽريٛ احلديٞ ٓبةـ 4/123، وافٍٚئؼ 4/345ذم ؽريٛ احلديٞ ٕل ظبٔد  (5)

 )هٔٛ(. 5/285، وافْٓٚيٜ 2/536اجلقزي 

َْٔبةٜ: "جٚ: ذم احلٚصٜٔ:  (6) ؿقفف: هٔةقب إفةخ، ؿةٚ  ادْةٚوي ذم خمتكة إشةٚس: اهلَ

َّٔبتف، ورجؾ ُمٓٔٛ: ذو هْٔ  ًٜ ومٓٚبٜ، َوَ  َْٔب ّٜٔ، وِهْبُتف َه
َِ بٜ هيٚبف افْٚس، ادخٚؾٜ وافتَّ

ْٔبةٌٚن: جبةٚن، وأهةَٚب  ُّٔقب، وَه : جًِف مًٓٔبٚ ِظْْدي، وؾالن َهٔقب، وَه ََّٔبُف إيلَّ وه

افراظل بٚإلبؾ: صٚح هبٚ، وؿٚ : هٚب هٚب، أو َهبِل َهبِةل: أي: أؿةبع وأؿةدمل، 
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،، وهق ، يًْل ظةذ وزن شةُّٜ، وذم احلةديٞ:  (2)َردَّ ٌٜ َجٌع، وواحدتف: ؿّت

ـَ  (3)"ٓ يدخؾ اجلَّْٜ ؿتٌَّٚت " ُف، وذم احلةديٞ: ؟  َّّ ْٔةِف: َضة
ِ َتةُف إِف ُتةقا "ٍَ ٍِ اـ

ٜ ٍَ ؿ بٚفِٔؾ، ؾ٘ن فِنٔىٚن َخْى ُُ : ادقضةع افةذي (5)، وافٍُِةٚت( 4)"ِصْبٕٔٚ

                                                                                                                                          

ُٝ بف إػ اخلر: دظقتف. إتٓك ـٚتبف ظـ خمتك  ُٔقٌب، وَأَهْب ومـ ادجٚز: اإليامن: َه

 ب. 34وافْص ذم إحُٚم إشٚس فقحٜ  "إشٚس

: "جٚ: ذم احلٚصٜٔ:  (1) ُٝ ة خَّ ٍَ ، وهةق َيَت
ٍٜ َذُب مـ ؾِٚخَتة ـْ َذَب، وهق َأ ـّ َٝ بًّْك  وَؾَخ

: ضق: افَّر ُٝ ْخ ٍَ ، واف
ِٜ ٝ َمْقَ افٍِٚخَت ٝ ادرأة: َمَن ت خَّ ٍَ ب، وَت . إتٓك مـ "يتُذَّ

ذم إحُةٚم إشةٚس فقحةٜ . وافْص مقجقد "إحُٚم إشٚس ذم افٌِٜ فِّْٚوي

 أ.37

ا افبجرمل ذم افْص، ؾٖحدث اضىراًبٚ، ؾٍل خمتٚر افهحٚح )ؿتٝ(  (2) : 57َتَكَّ

ٍر ومَتْرة" ّْ ُهٜ، افقاحدة: ؿتَّٜ ـَت
ٍِ ْه ٍِ : اف ُّٝ ََ ، ؾٚفبجرمل ذـر أن )ؿتَّٜ( ظةذ "واف

ُٜ، وفٔس ـذفؽ، وإٕام ـام ذـر افرازي أن افَتَّٜ ظذ وزن مَتْرة. َّ  وزن َش

، 8/17أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب إدب، بٚب مٚ يُره مـ افّّْٜٔ  (3)

ٞ رؿؿ ) ٞ حذيٍٜ، ومسِؿ ذم ـتٚب اإليامن بٚب بٔٚن ؽِظ 6356حدي ( مـ حدي

 .1/131حتريؿ افّّْٜٔ 

ِْؼ، بٚب مخس مـ افدواب ؾقاشؼ  (4) أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب بد: اخلَ

( مةـ حةديٞ جةٚبر بةـ ظبةد ا ، 3316ٞ رؿؿ )، حدي4/129يَتِـ ذم احلرم 

 .4/184وافْٓٚيٜ)ـٍٝ( 

َٝ "جٚ: ذم احلٚصٜٔ:  (5) ٍَ ـَ راش، و
ٍِ َٝ اف ٍَ ـَ َٝ ادتَٚع: َجًف، وّضؿَّ بًض فبًض، و ٍَ ـَ

 َٝ ة ٍَ ـَ ٍةُٚ ُؿ. و
ُٝ أهِٓٚ أحًٔٚ: وأمقاًتةٚ، وهةل ـِ

ٍِ ُْ ْؿ، وإرض ت ُٓ َٔ افراظل مقاص

رُه، وَؾَرٌس ـٍٔٝ: س َّّ ٚ: ذْيِف: ص ًٕ َٝ ا  ؾال ٍَ ـَ ـ ادجٚز:  ٝ ذم شره. وم ٍَّ َُ يع، وت
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 ُٝ ٍْ َِّ . اف ُٝ ؾٔف افق:، أي: ُيَوؿُّ ٍَ ُْ : افعَّ وسا افَقْجف، وذم حديٞ (1)ُي

ةٚ، ٓ َيةدُع مْةف"حذيٍٜ:  ًَ ـْ َأْؿِرأ افِْٚس فَِةرآن مْٚؾ ةٚ،  إنَّ ِم ًٍ واًوا وٓ أف

ُتُف بِسٕٚف، ـام تٍِٝ افبَرُة اخلَةال بِسةٚهنٚ
ٍِ ِْ : بةرا: مِّٓةٜ، (2)"َي ُٜ بَِٔثة . افرَّ

ِجٔبةٜ:  ًَ ، بًدهٚ تٚ: مثْةٚة ؾقؿٔةٜ، بةقزن اف
ٍٜ ث َِّ تِٜٔ، وُمَث دة، وُمَثَّْٚة حَتْ وُمَقحَّ

ًٞ إبُِٔس ُجُْقدَ "إمر حَيْبُِسَؽ، وذم احلديٞ:  ًَ ٜ َب ه إػ إذا ـٚن يقم اجلًّ

                                                                                                                                          

ْتُف إفٔؽ، وذم حديٞ: إذا َمِرَض َظْبِدي، ؾةٚـتبقا فةف مةٚ ـةٚن  ٍِ ـْ إذا مٚت، وافِٓؿ ا

َتةفُ  ٍِ ـْ إتٓةك مةـ إحُةٚم إشةٚس ذم افٌِةٜ  "يًّؾ ذم صةحتف، حتةك أظٚؾٔةف أو أ

 مسةْد أمحةد، واحلةديٞ: ذم 38، 37، ويْير إحُٚم إشةٚس فقحةٜ "فِّْٚوي

، مةةـ حةةديٞ ظبةةد ا  بةةـ ظّةةرو بةةـ 498، 11/497( 6895حةةديٞ رؿةةؿ )

 ٜ ٞ ٓبـ ؿتٔب ٛ احلدي  .2/295، وابـ اجلقزي )ـٍٝ( 2/383افًٚص، وذم ؽري

ٍُتةُف "جٚ: ذم احلٚصٜٔ:  (1) ِْ َتةُف َي ٍَ ُٝ إفخ، وذم إحُٚم إشٚس فِّْةٚوي: َف ٍْ َِّ ؿقفف: اف

ةة ٍُّ َِ ، َفةةقاه، ومْةةف آفتٍةةٚت، وافتَّ ِٝ ةة ٍَ َت ِْ ، ومةةٚيل إفٔةةف ُم َٝ ةة ٍَّ َِ ٝ، وافتٍةةٝ إفٔةةف، وَت

 َٝ ة ٍَ َتةُف، وَف ٍَ َِ ةِف ؾ
َِ ُْ ًُ ، وأخذ ب ًٜ ِِْع ضًِ ًٜ أو تىَّ َت ٍْ ٍَّٝ، وإذا أخز  ؾال تِتٍتف َف َِ وُمَت

ةذ فٍِٔتةٜ: َظهةٔدة،  : َظَهةَده، واختَّ ـِ ّْ َٝ افدؿٔؼ بٚفسَّ ٍَ َُْف: َظَىٍُف، وَف ِرَدا:ُه ظذ ُظ

ُتُف مع ؾالن: ٍْ ٍَٝ:  وَف ، ورجؾ أفٍٝ: أحق ، وَتُْٔس َأْف ًٜ َِْجّّٔ ٜ َش ُقُه، وضبخ فٍٔت ٍْ َص

ُف  ُِ ًتٚ ُيْرِش ٍْ َتُف ظـ رأيف: َسَ َؾف، وزيُد يٍِٝ افُالم َف ٍَ َمِِقيُّ افَرٕغ، ومـ ادجٚز: ف

ةه. إتٓةك قد: َؿَؼَ ًُ َٝ افِحٚ: ظـ اف ٍَ ويْيةر  "ظذ ظَقاهِ ِِٕف، ٓ ُيبٚيل ـٔػ جٚ:، وَف

 )أ(. 38س )فٍٝ( فقحٜ إحُٚم إشٚ

، وافْٓٚيةةٜ 3/324، وافٍةةٚئؼ 4/123احلةةديٞ ذم ؽريةةٛ احلةةديٞ ٕل ظبٔةةد  (2)

ْضٛ مـ افْبٚت، ": 181)فٍٝ( وذم ادهبٚح )خال(  4/259 واخلاَل بٚفَك: افرَّ

 ."افقاحدة: َخالة مثُؾ حل وحهٚة
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بٚئةةٞ احلةةقائٟ افتةةل  (2)، أي ؾُةةروهؿ( 1)"افْةةٚس، ؾٖخةةذوا ظِةةٔٓؿ افرَّ

: َرَصَ ، وذم احلديٞ: (3)َتْربُِثٓؿ َّٞ افزَّ ُّ َٕ  ." ُّٞ َٝ َتِْة ة ْٕ َٝ  (4)وَأ ٔة
ِّ
، (5)"احلَ

 ُٟ َِ . افةَب ، بٚفبةٚ: ادقحةدة، واجلةٔؿ: اإلذا ، وذم حةديٞ أم (6)أي: افزَّ َّ

َبةةد ذم صةةٍٜ افْبةةل  ًْ ُٟ افَقْجةةفِ َأبْ " --َم ةة ةةٜ: (7)"َِ جَّ ةةُؿُف. افدُّ ، أي: ُمْؼِ

ٜ َّ اجُّ (8)افيُِّ ، وادراد بٚفداجَّ ذم (9)، وذم احلديٞ: هٗٓ: افدَّ ، وفُٔسقا بٚحلَٚجَّ

                                                           

، حديٞ 1/276أخرجف أبق داود ذم شْْف، ذم ـتٚب افهالة، بٚب ؾوؾ اجلًّٜ  (1)

، وابةةـ اجلةةقزي )ربةةٞ( 2/155(، وؽريةةٛ احلةةديٞ فِخىةةٚل 1351رؿةةؿ )

1/372. 

 ."ذـروهؿ": 63ذم خمتٚر افهحٚح )ربٞ(  (2)

ؿ إفخ، ؿٚ  ذم إحُٚم إشٚس: وأَخَذ افنٔىُٚن "جٚ: ذم احلٚصٜٔ:  (3) ُٓ ؿقهلؿ افتل َتْربُِث

بةٚدة، وي ًِ : بٚحلقائٟ اُدَثبَّىِٚت ظةـ اف
ِٞ بِٚئ ، وأْمةُرُه ظِٔٓؿ بٚفرَّ ُٞ ِرية ـَ َةٚ : ِحْزُبةُف 

َتةِئْؿ. إتٓةك بتكةيػ ِْ َٞ َأْمةُرُهْؿ: مل َي ، ومةـ ادجةٚز: َأْرَبة ٌٞ . يْيةر إحُةٚم "َربِٔ

 ب. 43إشٚس )ربٞ( فقحٜ 

ُّٞ ٕثٔٞ": 65ذم خمتٚر افهحٚح )ٕثٞ( ص (4)  ."َتِْ

ٞ ٕل ظبٔد )ٕثٞ(  (5) ٛ احلدي ٞ ذم ؽري ، 4/139، وافٍٚئؼ )هِؽ( 3/255احلدي

 .5/4، و)ٕثٞ( 4/294وافْٓٚيٜ )مثٞ( 

ُِقج": 66ذم خمتٚر افهحٚح )بِٟ( ص (6)  ."افُب

(7)  ٜ ٞ ٓبـ ؿتٔب  )بِٟ(. 1/151، وافْٓٚيٜ 1/95، وافٍٚئؼ 1/463ذم ؽريٛ احلدي

ٜ: صدة افيِّٜ...": 69ذم خمتٚر افهحٚح )دجٟ( ص (8) ٜ، بقزن احلُجَّ جَّ  ."افدُّ

، وافٍةةٚئؼ 1/255، واخلىةةٚل 4/247ٟ( ذم ؽريةةٛ احلةةديٞ ٕل ظبٔةةد )دجةة (9)

 .2/131، و)دجٟ( 1/341، وافْٓٚيٜ )حجٟ( 1/412)دجٟ( 



 ايــــــــــةرالد   
 

 

(257) 

ُٚروَن وإَْظقاُن. آْردِمُٚج: آضىراب َُّ ، وذم احلديٞ: (1)ذم احلديٞ: اد

َٜ فةف" ُّٟ ؾال ِذّم َٛ افبحر حغ َيْرَت
ـْ َرـِ اَح افقةَ: يراُحةُف: َوَجةَد . رَ (2)"َم

َٜ اجلََّْةٜ"، وذم احلديٞ: (3)ِرحَيفُ  َٚهةَدًة مَلْ َيةَرْح رائحة ًَ ًسةٚ ُم ٍْ َٕ ـْ ؿتؾ  . (4)"َم

 ، َٛ ٚ بٍت  افٔٚ:: أي: َذَه ًٕ ًٜ وشًَٔحٚ ٚ وُشُٔقًحٚ وِشٔٚح ًْٔح َشَٚح ذم إرض َش

ٜ ذم اإلشالم"وذم احلديٞ:  ًٔٚح بٚفُ : افذي (5)"ٓ ِشٔٚح َيسُٔ  ، وادِْس

ُْٔسةةةق بٚدسةةةٚئ ، وٓ "ذم إرض بٚفّّْٔةةةٜ وافؼةةة، وذم احلةةةديٞ:  َف

َِٔٚحغ بُ  احلٚ:: (1)،(6)"بٚدرابٔع ، وَشْٔحُٚن بقزن َرحْيٚن: هنر بٚفنٚم، وَش

                                                           

وارتةٟ افبحةر ": 73تكا افبجرمل ذم ٕةص خمتةٚر افهةحٚح، ؾٍٔةف )رجةٟ(  (1)

 ."وؽره: اضىرب...

 (.23749، حديٞ رؿؿ )352/ 34أخرجف اإلمٚم أمحد ذم مسْده ص (2)

وراَح افقَ: َيَراُحف وَيرحُيُف: أي: َوَجَد رحَيُف، ومْف ": 81ذم خمتٚر افهحٚح )روح(  (3)

، جًِف أبةق ظبٔةد مةـ راَح "مـ ؿتؾ ًٍٕسٚ مًٚهدة مل َيَرْح رائحٜ اجلْٜ"احلديٞ: 

ُيراُح ؾٍت  افرا:، وجًِف أبق ظّرو مـ َراح يريُ ، ؾُ ةهٚ، وؿةٚ  افُسةٚئل: مل 

أيًوٚ. وؿٚ  إصًّل: ٓ  يُرْح بوؿ افٔٚ: وـ  افرا: جًِف مـ أراح بًّْك راَح 

 ."أدري هق مـ راَح أو مـ أَراَح 

ًٔٚ بٌر ُجْرم  –أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب افديٚت  (4) بٚب إثؿ مـ ؿَتؾ ذم

ٞ رؿؿ )9/12 ـ مٚجف ذم ـتٚب 6914، حدي ٞ ظبد ا  بـ ظّرو، واب ( مـ حدي

احلديٞ (، وؽريٛ 2686حديٞ رؿؿ ) 2/896بٚب مـ ؿتؾ مًٚهًدا  -افديٚت

 .1/115ٕل ظبٔد )روح( 

(5)  ٜ ٞ ٓبـ ؿتٔب ٛ احلديٞ 2/122، وافٍٚئؼ )زمؾ( 1/444ذم ؽريٛ احلدي ، وؽري

 )شٔ (. 2/432، وافْٓٚيٜ 1/512ٓبـ اجلقزي 

وٓ ": 83، وذم خمتةةةٚر افهةةةحٚح )شةةةٔ ( "وٓ بةةةٚدرابٔع"هُةةةذا بٕٚصةةةؾ:  (6)

ٚ، وافهقاب: "بٚددائع ًٍ ـام أثبتٓٚ أبق ظبٔد  "بٚدذائعوٓ ". وأرى أن هبام تهحٔ
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ٍَ  بقزن اُدْهَحػ: اْداَمُ ،  احلٚ:: هنر بٚفبكة، وَشُْٔحقن: هنر بٚهلْد. ادُْه

ٍَ "وذم احلةةديٞ:  ِمـ ُمْهةة ْٗ ُٛ اُدةة ةة ِْ ُِٔ  مثةةؾ (2)"ظةةذ احلةةؼ َؿ . افتَّْهةةٍ

ٔؼ، وذم احلةةديٞ:  ٍِ ، (3)"افتَّْسةةبٔ  فِرجةةٚ ، وافتهةةٍٔ  فِْسةةٚ:"افتَّْهةة

َُِف، وذم احلديٞ:  ََ : َأْث ْغُ ويروى بٚفَٚا أيًوٚ، يًْل بد  احلٚ:. َأْؾَرَحُف افَّ

َرٌح " ٍْ ُْة(4)"ٓ ُيْسُ  ذم اإلشالم ُم َٙ َدْي َْ ُف ، ومًْٚه: ادديقن، يًْل: بؾ ُي

                                                                                                                                          

ٛ احلديٞ ٕل ظبٔد )ٕقم(  ـ إثر، ؾٍل ؽري ، --ذم حديثف ": 3/463واب

، أوفئؽ مهٚبٔ   ٍٜ َقَم َٕ وذـر آخر افزمٚن وافٍتـ، ؾَٚ : خر أهؾ ذفؽ افزمٚن ـؾ 

. ـةام 2/432، ويْير افْٓٚيٜ )شٔ ( "اهلدى فٔسقا بٚدسٚئ  وٓ بٚدذائع افُبُذر

، وـةذا افِسةٚن 1/377فُِّٜ )بٚدذائع( بٚفةذا  ذم افهةحٚح )شةٔ ( وردت ا

يًْل افةذيـ  "... فٔسقا بٚدسٚئ  وٓ بٚدذائع افُبُذر"، ؾٍٔف: 3/2168)شٔ ( 

ـ يذيًقن  ٜ وافؼ واإلؾسٚد بغ افْٚس، وادذائع: افذي يسٔحقن ذم إرض بٚفّّْٔ

 ."افٍقاحش

 .2/423، وافْٓٚيٜ )شٔ ( 3/463ذم ؽريٛ احلديٞ ٕل ظبٔد )ٕقم(  (1)

 .3/34احلديٞ ذم افْٓٚيٜ )صٍ (  (2)

، 2/63بةٚب افتهةٍٔؼ فِْسةٚ:  -أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب اجلًّةٜ (3)

 2/185( مـ حديٞ شٓؾ بـ شًد، واحلّٔدي ذم مسةْده 1234حديٞ رؿؿ )

(، 14859، حةةديٞ رؿةةؿ )23/146(، وأمحةةد ذم مسةةْده 978حةةديٞ رؿةةؿ )

 )صٍ (. 3/33، وافْٓٚيٜ 2/333وافٍٚئؼ 

، وذم ؽريةةٛ احلةةديٞ فِخىةةٚل 1/33ذم ؽريةةٛ احلةةديٞ ٕل ظبٔةةد )ؾةةرج(  (4)

ةَرج، وأـثرمهةٚ ذم افروايةٜ "وؿقفف: ": 3/259 ٍْ ةَرح وُم ٍْ ٓ يةس  ذم اإلشةالم ُم

ةُؾ بٚفةديـ ََ ، 3/96، ويْيةر افٍةٚئؼ "اجلٔؿ، وأظرؾٓام ذم افُالم بٚحلٚ:، وهق اُدْث

 .3/424، و)ؾرح( 3/423 وافْٓٚيٜ )ؾرج(
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ِٝ ادٚ ، وهق بٚحلٚ: ادِّٜٓ ْٔ ـ َب ْقُز وافبَُٚ: وافْجُٚة، وهق (1)م ٍَ ٍَالُح: اف . اف

ُحقُر، وذم احلديٞ:  الُح "أيًوٚ: افسَّ ٍَ قَتْٚ اف ٍُ ْٚ َأْن َي ٍْ ْل: (2)"َحتَّك ِخ ًْ ، ي

 ، ُحقر. ُؿْرَحُٚن بقزن ُرْجحٚن: داٌ:، يَٚ : بًر ْؿْرحٚن: مل جَيُْرْب َؿةطُّ افسَّ

، (3)"َؿِدُمقا ادديْٜ، وهؿ ُؿْرحٚن --َأنَّ أصحٚب افْبل "ٞ: وذم احلدي

ةةُد أيًوةةٚ، وذم  ًَ َْ َسةةُ : إَْظةةَرُج، واُد ـْ ْؿ َؿْبةةَؾ ذفةةَؽ داٌ:. إَ ُٓ أي: مل ُيِهةةْب

ةقران"احلديٞ:  ًُ ْسحٚن واف ُُ ُٜ مٚ  اف َدَؿ َحةُف: اشةتَبِف مةـ (4)"افهَّ ٍَ ـَ  .

ٚ"بٚب َؿَىَع، وذم احلديٞ:  َٓ ُح ٍَ ـْ  (6)، أي أوجٓٓةٚ(5)"، وإٔٚ صةٚئؿإب َٕ

ِسِف، وذم حديٞ ظٚئنٜ ٍْ ٚ بَْ ه َِٜ، وؾالن يُٚؾُِ  إُُمقَر: أي: ُيبِٚذُ ْب َُ بٚف
(7)- 

ةٚؾ  ظةـ رشةق  "ذم َحؼَّ َحّسٚن  -ريض ا  ظْٓٚ -(7)ظٚئنٜ َُ إٔف ـةٚن ُي

                                                           

ةَرح( بٚحلةٚ: ٓ ؽةر حٔةٞ إُٔةر إصةًّل    (1) ٍْ بع افبجرمل إصةًّل ذم أن )اُد اتَّ

. فُـ افُِّٜ بٚحلةٚ: واجلةٔؿ 87)ادٍرج( بٚجلٔؿ. يْير خمتٚر افهحٚح )ؾرح( 

 .-ـام يٍٓؿ مـ ـالم اخلىٚل ذم احلٚصٜٔ افسٚبَٜ –صحٔحٜ 

، 2/53تٚب افهةالة، بةٚب ذم ؿٔةٚم صةٓر رموةٚن أخرجف أبق داود ذم شْْف ذم ـ (2)

( مـ حديٞ أل ذر، وافْسٚئل ذم ـتٚب ؿٔةٚم افِٔةؾ وتىةقع 1375حديٞ رؿؿ )

 (.1635، حديٞ رؿؿ )3/232افْٓٚر، بٚب ؿٔٚم صٓر رموٚن 

 .4/35احلديٞ ذم افْٓٚيٜ )ؾرح(  (3)

بةـ ، وؽريٛ احلديٞ 3/262ٓ، وافٍٚئؼ 4/282ذم ؽريٛ احلديٞ ٕل ظبٔد  (4)

 )ـس (. 4/172، وافْٓٚيٜ 2/289اجلقزي 

 273، 3/269، وافٍٚئؼ )ـٍة ( 4/186ذم ؽريٛ احلديٞ ٕل ظبٔد )رؾػ(  (5)

ٜ افقجف افقجف ـٍٜ ـٍٜ"وؾٔف:  ُ  مـ ادُٚؾحٜ، وهل مهٚدؾ ٍْ َُ ، ويْير ؽريٛ "اف

 )ـٍ (. 4/185، وافْٓٚيٜ 2/295احلديٞ ٓبـ اجلقزي 

ٚ(.89ذم خمتٚر افهحٚح )ـٍ ( ص (6) َٓ  : )ُأَواِج ُِه

 .89حديٞ ظٚئنٜ فٔس ذم خمتٚر افهحٚح )ـٍ ( ص (7)
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ُْٔ : افْزو  إػ افبئر، ومؾ: افدفق مْٓٚ، وبٚبف: بةٚع، (1)ا  ، أي: ُيَداؾُِع. اَد

افتَّْسبِٔخ:  -(2)"ٕزفْٚ شتٜ مٚحٜ" ، واجلّع مٚحٜ، وذم احلديٞ: ؾٓق مٚئ

 -ظِٔف افهالة وافسالم –إٔف "بٚخلٚ: ادًجّٜ: افتخٍٔػ، وذم احلديٞ: 

ْٝ ظةذ شةٚر  سؿٓةٚ: ٓ ُتَسةبَّخل ظْةف بةدظٚئؽ  ؿٚ  فًٚئنةٜ حةغ َدَظة

ةٚ(3)"ظِٔف ةٚرخ: بٚخلةٚ: ادًجّةٜ: افنَّ ةُف. افنَّ َّ ، ، أي: ٓ ختٍٍل ظْةف إث بُّ

ةةُف شِ َْرخ، ـهةةٚحٛ وَصةةْحٛ ًُ ُٔقخ "، وذم احلةةديٞ: (4)وََجْ اؿتِةةقا ُصةة

                                                           

 -ريض ا  ظْٓةٚ  –احلديةٞ أخرجةف أبةق يًِةك ذم مسْةده مةـ حةديٞ ظٚئنةٜ  (1)

 (.4931حديٞ رؿؿ ) -8/335

(، وذم ؽريةٛ احلةديٞ 18622حديٞ رؿؿ ) 33/586أخرجف أمحد ذم مسْده  (2)

وادٚحٜ: واحدهؿ: مٚئ ، وهق افذي إذا ؿؾَّ مٚ: "، وؾٔف: 1/42ٕل ظبٔد )مٔ ( 

ٚ بٚفدفق ٕز  رجؾ ؾٌرا بٔديف مْٓٚ، ؾٔجًِف  ـّٜٔ، حتك ٓ يُّـ أن يٌسا مْٓ افرَّ

، وؽريٛ احلديٞ ٓبـ 2/15، ويْير: افٍٚئؼ )ذمؿ( "ذم افدفق، ؾذفؽ مٚئ ...

 )مٔ (. 4/379، وافْٓٚيٜ 2/383اجلقزي 

، حةةديٞ رؿةةؿ 2/83تةةٚب افهةةالة، بةةٚب افةةدظٚ: رواه أبةةق داود ذم شةةْْف ذم ـ (3)

، حةةةديٞ رؿةةةؿ 43/214( مةةةـ حةةةديٞ ظٚئنةةةٜ، وأمحةةةد ذم مسةةةْده 1497)

(24183.) 

َْٔحٚب، "ورد ذم احلٚصٜٔ:  (4) ؿقفف: وصحٛ: هق أحد َجقظف، ومْٓٚ صةحبٜ، وُأَصة

َٛ زيد: بِغ ابْف، أي ـٚن ؾرًدا، ؾهٚر ذا صٚحٛ، ويَٚ    وصحٚبٜ، ويَٚ : َأْصَح

ُِٛ، ويَٚ : أصحٛ أيًوٚ:    ٛ ادُٚ: ضحِٛ: أي صٚر ذا صٚحٛ، وهق افىُّْح أصح

، وأديٌؿ مهحقب: صحبف صةًُره، وظةقد  ٌٛ إديَؿ: تر  ظِٔف صًره، ؾٓق ُمْهَح

َؼة. إتٓةك مةـ إحُةٚم إشةٚس فِّْةٚوي. أ. هةة. ـٚتبةف بةبًض  َْ : مل ُي ٌٛ ُمْهَح

ُف: ظٚذه، وه ًَ
ِّ ق صٚحٛ وُصَقحيبل، تكيػ. وذم إحُٚم إشٚس: َصِحَبُف ـَس

َْٔحٚل وَصةَحٚبتل وِصةحٚل وصةحبٚن، وصةحبتف  وهؿ َصْحبل وُصةْحَبتل وُأَصة

ُٝ صةحًٚبٚ ـراًمةٚ وأصةحبتف  صحبٜ وصحٚبٜ وَصِحَبُف ؾٖحسـ صحٚبتف، وصٚحب

ٚ واشتهحبتف: دظقتف فِهحبٜ وٓزمتف، وخرج وصٚحبُٚه: افسٔػ وافرم .  ًٕ ؾال

ُٝ بح َْ ًَ رـٜ: افٍسٚد، واإلثؿ، واهلال  وادنةَٜ، وذم إتٓك مْٚوي، وؾٔف أيًوٚ: اف
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رُ (1)"ادؼـغ، واشتحٔقا ذخٓؿ ََ ٜ: افرؿٔؼ، وؿٔؾ: افَب ـَ (2). افَّْخَّ : ٕٕف ِم

ةةْق ، وذم احلةةديٞ:  ، وهةةق افسَّ ةةٜ صةةدؿٜ"افةةَّْخَّ . َأِشةةَد (3)"فةةٔس ذم افَّْخَّ

 ـَىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِرب: صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٚر  

َد، وإذا خرج َأِشدَ إذ"، وذم احلديٞ: (4)ـٕٚشد ِٓ ة بقزن (5)"ا َدَخَؾ َؾ . افبِدَّ

َتةُف، وذم  ةؾَّ واحةد بِدَّ ـُ ة: افْهةٔٛ، تَةق : َأَبةدَّ بٔةْٓؿ: أي: أظىةك  دَّ افنَّ

هيؿ مَتْرًة مترةً "احلديٞ:  َدُة بٍتحتةغ: افتُّخّةٜ، وذم احلةديٞ (6)"َأبِدَّ . افَزَ

                                                                                                                                          
ّـَ افهحٚبٜ، ؾ٘ن مْٓؿ مًْتٜ. أي: مٖثؿ.. إتٓك. ذـره ذم بٚب افتٚ:  ٞ ٓ َتُسبَّ حدي

 أ. 37أ، و)ظْٝ( فقحٜ  22يْير: إحُٚم إشٚس )صحٛ( فقحٜ  "ؾهؾ افًغ

، حةديٞ 3/54بٚب ذم ؿتؾ افْسةٚ:  –أخرجف أبق داود ذم شْْف ذم ـتٚب اجلٓٚد     (1)

َرة بـ جْدب، وافسمذي ذم أبقاب افَس َ َّير2673رؿؿ ) ُّ ٞ َش بٚب  -( مـ حدي

(، ؿٚ  افسمذي: 1583، حديٞ رؿؿ )3/197مٚ جٚ: ذم افْزو  ظذ  احلُؿ 

، 33/321، وأخرجةف أمحةد ذم مسةْده "هذا حديٞ حسـ صحٔ  ؽريةٛ"

 (.23145حديٞ رؿؿ )

فًقامؾ. ؿٚ  ثًِٛ: وهق افهةقاب افبَر ا": 98، 97ذم خمتٚر افهحٚح )ٕخخ(  (2)

ْق  افنديد، وذم احلديٞ: فةٔس ذم افْخةٜ صةدؿٜ، وؿةٚ   ، وهق افسَّ ٕٕف مـ افَّْخَّ

 .1/432، ويْير افهحٚح )ٕخخ( "افُسٚئل هق بٚفوؿ، وهل افبَرة افًقامؾ

، وافْٓٚيةةٜ 2/397، وابةةـ اجلةةقزي 1/7ذم ؽريةةٛ احلةةديٞ ٕل ظبٔةةد )جبةةف(  (3)

 )ٕخخ(. 5/31

 ."صٚر ـٕٚشد ذم أخالؿف": 99خمتٚر افهحٚح )أشد( ذم  (4)

بٚب حسـ ادًةٚذة مةع إهةؾ  -أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب افُْٚح (5)

( مةةـ حةةديٞ ظٚئنةةٜ، ومسةةِؿ ذم ـتةةٚب ؾوةةٚئؾ 5189، حةةديٞ رؿةةؿ )7/27

، حديٞ 4/1896 -بٚب ذـر حديٞ أم زرع -ريض ا  تًٚػ ظْٓؿ -افهحٚبٜ

 (.2448رؿؿ )

هيؿ ثّرة ثّرة...  ذم" (6) ٞ أم شِّٜ أن مسٚـغ شٖفقهٚ، ؾَٚفٝ: يٚ جٚريٜ: أبدَّ حدي

ْدت افق: تبديًدا. ؿٚ  إصًّل:  ؿل ؾٔٓؿ، وهق مـ َبدَّ هيؿ: تَق : َؾرَّ ؿقهلٚ: َأبدِّ
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َدةُ "  افَزَ
ٍ
ؾَّ دا: ـُ فِد(1)"أَ َْصُؾ  ادٚ  افَديؿ إصعُّ افذي ُوفَِد ظْد ،  :(2). افتَّٚ

ّـَ مـ تاِلدي"وذم احلديٞ:  ـَ افذيـ(3)"ُه قَر، أي ِم َأَخْذُتُف  (4)، يًْل افسُّ

ْٚمـ افَرآن ؿدياًم.  َجدُّ َربَّ
ـةٚن " --: ظيّتف، وذم حديٞ إٔةس(5)

ُِْٔ (6)افرجؾ مْٚ إذا ؿةرأ افبَةرة وآ  ظّةران َجةدَّ ؾْٔةٚ ْةٚ. ، أي: َظُيةَؿ ذم َأْظ

مـ "اُدْزِهُد: بقزن اُدْرِصد: افَِٔؾ ادٚ ، وذم احلديٞ:  ْٗ أؾوؾ افْٚس: ُم

ةةّدة(7)"ُمْزِهةةد  (1)افّش ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ُُظةةٞ"بٚفوةةؿ: بةةٚب افةةدار، وذم احلةةديٞ:  (8). افسٌّ

                                                                                                                                          

، 4/339ؽريةةٛ احلةةديٞ ٕل ظبٔةةد  "أبةةدد ؿ افًىةةٚ:، إذا مل دمّةةع بةةغ اثْةةغ

أبةدهيؿ ثّةرة "بروايةٜ:  1/63قزي ، وؽريٛ احلديٞ ٓبـ اجلة1/88وافٍٚئؼ 

 )بدد(. 1/135وافْٓٚيٜ  "ثّرة

(1)  ٜ ٞ ٓبـ ؿتٔب ، 1/63، وابـ اجلقزي 3/263، واخلّىٚل 2/225ذم ؽريٛ احلدي

 )برد(. 1/15وافْٓٚيٜ 

 ."افتٚفد وافتالد... ادٚ  افَديؿ...": 131ذم خمتٚر افهحٚح )تِد(  (2)

بةٚب تةٖفٔػ افَةرآن  –ؾوةٚئؾ افَةرآن  أخرجف افبخةٚري ذم صةحٔحف ذم ـتةٚب    (3)

ٞ رؿؿ )6/185 ٞ ابـ مسًقد، وؽريٛ احلديٞ ٕل 4994، حدي ( مـ حدي

 .4/313ظبٔد )تِد( 

 ."مـ افذي أخذتف": 131ذم خمتٚر افهحٚح )تِد(  (4)

 (.3شقرة اجلـ ) (5)

(، وذم ؽريٛ احلديٞ 12215، حديٞ رؿؿ )19/247أخرجف أمحد ذم مسْده  (6)

 ٜ ، وؽريٛ احلديٞ ٓبـ اجلقزي 1/197، وافٍٚئؼ 2/393، 1/173ٓبـ ؿتٔب

 )جدد(. 1/244، وافْٓٚيٜ 1/142

 2/321، وافْٓٚيةةٜ 2/137، وافٍةةٚئؼ 1/237ذم ؽريةةٛ احلةةديٞ ٕل ظبٔةةد  (7)

 )زهد(.

ّده"ذم إصؾ:  (8) بٚهلٚ:، وافهقاب مةٚ أَ َْثَبتُّةف ـةام ذم خمتةٚر افهةحٚح )شةدد(  "افسُّ

112. 
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ةَددُ  تُ  هلةؿ افسُّ ٍْ وس افذيـ  ٓ ُت بِٔةد. وآشةتًبٚد وآظتبةٚد (2)"افرُّ ًْ . افتَّ

ةخص َظْبةًدا، وذم احلةديٞ: واإلظبٚد وا ةٚذ افنَّ بُّةد: اختَّ ًَ َرُجةؾ اْظَتبةَد "فتَّ

ًرا ِِٔٛ، وهق َجع ظزيز، وَأْظَبةد (3)"حُمَرَّ ـَ ِْٛ و ـَ ْبد َظبِٔد، مثؾ  ًَ ، وَجع اف

ةةٍر ومُتْةةران، وِظْبةةدان بٚفُ ةة ـجَحةةْش وِجْحنةةٚن،  ّْ وِظَبةةٚد وُظْبةةداٌن ـَت

ان بٚفُ  وتنديد افدا ، وِظبِّدا: ب ٚفُ  وتنديد افّدا ، مَهقًرا وِظبِدَّ

ػ، وأمٚ َظُبد  َُ ػ وُش َْ ، وُظُبد بوّتغ، مثؾ َش ُبقداُ: بَٚددَّ ًْ أو ممدوًدا، وَم

افىٚؽقت بقزن َظُود وبٚإلضٚؾٜ: أي: َخَدم افىٚؽقت، ؾٓةق اشةؿ ُبِْةَل 

دة أل افًةرب ذم  ًَ َدَد افرجؾ: َتَزيَّ بِِزيَّ َم ًْ َ َُٕدس. مَت َؾ مثؾ خُذر و ًُ ظذ َؾ

ةةٍظ ذم ادًةةٚش، وظةةـ أل ظّةةرو ا َِ : --فًةةٔش، وـةةٚن ذا َؿَنةةػ وِؽ

َدُدوا (4)اْحَنْقِصُبقا" ًْ َ ؿ وزيَّ (5)"ومَت ًَّ ، يًْل ـقٕةقا مةثِٓؿ، ودظةقا افتَّةَْ

                                                                                                                                          

بٚفسةغ، وافةذي ذم ـتةٛ افسةْـ:  "افنةًس": 112فهحٚح )شةدد( ذم خمتٚر ا (1)

 ـام شٖٔيت ذم ختريٟ احلديٞ . "افنًٞ"

بٚب مٚ جٚ:  –أخرجف افسمذي ذم شْْف ذم أبقاب صٍٜ افَٔٚمٜ وافرؿٚئؼ وافقرع      (2)

ٜ أواب احلقض  ( مـ حديٞ ثقبٚن. ؿٚ  2444، حديٞ رؿؿ )4/239ذم صٍ

هذا افقجف، ـام أخرجف ابةـ مٚجةف ذم ـتةٚب افسمذي: هذا حديٞ ؽريٛ مـ 

 (.4333رؿؿ ) -2/1438بٚب ذـر احلقض  -افزهد

بٚب مٚ جٚ: ؾّٔـ  –أخرجف افبَٔٓل ذم مًرؾٜ افسْـ وأثٚر ذم ـتٚب افهالة  (3)

(، وافٍةٚئؼ )دبةر( 5966، حةديٞ رؿةؿ )4/227أمَّ ؿقًمٚ، وهؿ فةف ـةٚرهقن 

 .3/169، وافْٓٚيٜ )ظبد( 1/436

 ."اخنقصْقا": 118س افبالؽٜ )ظدد( ذم أشٚ (4)

، ويْير ؽريٛ احلديٞ ٓبةـ ؿتٔبةٜ 3/325ذم ؽريٛ احلديٞ ٕل ظبٔد )ؾر (  (5)

 .2/32، وافْٓٚيٜ )خنٛ( 1/637
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َجؿ، وذم حديٞ فف آخر:  ًَ ّيٜ"اف دَّ ًَ ْبسٜ اَد َِّ ، وذم احلديٞ: (1)"ظُِٔؿ بٚف

ْٔةَزٍ تًةٚدُّب، ؾٓةذا َأوَ " ةٜ َخ َِ ـْ ْٝ ُأ ُٝ َأهْبَةريمٚ زاَفة ة ًْ ِديةد: (2)"اُن َؿَى ٍَ . اف

ْقت، وذم احلديٞ:  اديـ"افهَّ دَّ ٍَ ٚ: وافَسقة ذم اف ٍَ : يًْل افذيـ (3)"إن اجلَ

َد افرجُؾ مـ بٚب َضِرَب: أصبف  ِٓ تًِق أصقاُ ؿ ذم ُحُروثٓؿ ومقاصٔٓؿ. َؾ

ِده، وذم احلةديٞ:  ةَد، وإذا خةرج "افٍٓد ذم ـثرة ٕقمف ومَتَةدُّ ِٓ إذا َدَخةَؾ َؾ

ُٞ ُأمَّ َزْرع، ذـةره (4)"ِشدَ أَ  ةُٚ  َفةُف َحةِدي ََ ، وهق ؿىًٜ مـ حديٞ ضقيةؾ ُي

  (2)، وافبخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٚري(1)ذم افنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامئؾ (5)افسمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذي

                                                           

، وافْٓٚيةةٜ 3/136، وافٍةةٚئؼ )ؾةةر ( 3/328ذم ؽريةةٛ احلةةديٞ ٕل ظبٔةةد  (1)

4/342. 

ووؾٚتةف  --افْبل  أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب ادٌٚزي، بٚب مرض (2)

( مةةـ حةةديٞ ظٚئنةةٜ، وأبةةق داود ذم شةةْْف ذم ـتةةٚب 4428حةةديٞ رؿةةؿ ) 6/9

، حةديٞ 4/174افديٚت، بٚب ؾّٔـ شَك رجاًل شاًم أو أضًّف ؾامت أيَٚد مْةف 

ٞ ٕل ظبٔد )ظدد( 4512رؿؿ )  .1/18، وافْٓٚيٜ )هبر( 1/73(، وؽريٛ احلدي

بةٚب ؿةدوم إصةًريغ وأهةؾ  -ٌةٚزيأخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب اد    (3)

ـ  بٚب تٍٚضؾ أهؾ  –(، ومسِؿ ذم ـتٚب اإليامن 4387رؿؿ ) -5/173افّٔ

 (.81رؿؿ ) -1/71اإليامن ؾٔف ورجحٚن هؾ افّٔـ ؾٔف 

أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب افُْٚح، بٚب ُحْسـ ادًةٚذة مةع إصةؾ     (4)

ؿ ذم ـتةٚب ؾوةٚئؾ ( مـ حديٞ ظٚئنةٜ، ومسة5189ِ، حديٞ رؿؿ )7/27

 ٜ ٞ أم زرع  -ريض ا  تًٚػ ظْٓؿ–افهحٚب ، حديٞ 4/1896بٚب ذـر حدي

 (.2448رؿؿ )

هق حمّد بـ ظٔسك بـ شقرة بـ مقشك افسِّل افبقؽل افسمذي، أبق ظٔسك: مـ  (5)

أئّٜ ظِام: احلديٞ وحٍٚطف، مـ أهؾ ترمذ )ظذ هنر جٔحقن( تتِّذ فِبخةٚري، 

م برحِٜ إػ خراشٚن وافًرا  واحلجةٚز... وـةٚن وصٚرـف ذم بًض صٔقخف، وؿٚ
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ُوةةد بِخةةَرٍ   (3)ومسةةِؿ ًَ ةةاَمد: َتْسةةخُغ اف
ٔةةد وافُِ ِّ ُْ ذم صةةحٔحٓام. افتَّ

                                                                                                                                          

هة(، مـ تهٍٕٚٔف: اجلٚمع افُبر 279يرضب بف ادثؾ ذم احلٍظ، مٚت بسمذ شْٜ )

بٚشؿ )صحٔ ( افسمةذي ذم احلةديٞ، وافنةامئؾ افْبقيةٜ، وافتةٚريخ، وافًِةؾ ذم 

، و ةةذيٛ افُةةام  ٕل 4/278احلةةديٞ. يْيةةر وؾٔةةٚت إظٔةةٚن ٓبةةـ خُِةةٚن 

 .6/322، وإظالم 1/172ـام  افديـ بـ افزـل احلجٚج 

 .1/152احلديٞ ذم ـتٚب افنامئؾ ادحّديٜ  (1)

هق حمّد بـ إشامظٔؾ بـ إبراهٔؿ بـ ادٌرة افبخٚري أبق ظبد ا : حز اإلشةالم،  (2)

، صٚحٛ )اجلٚمع افهحٔ ( ادًروا بهحٔ  --واحلٚؾظ حلديٞ رشق  ا  

: ذم رجٚ  احلديٞ، وخِؼ أؾًٚ  افًبةٚد، وإدب افبخٚري، وافتٚريخ، وافوًٍٚ

هةة(، وٕنةٖ يتةٔاًم، وؿةٚم برحِةٜ ضقيِةٜ )شةْٜ 194ادٍرد، وفةد ذم بخةٚرى شةْٜ )

 هة( ذم ضِٛ احلديٞ، ؾزار خراشٚن وافًرا  ومك وافنٚم... وهةق 213

أو  مـ وضع ذم اإلشالم ـتًٚبٚ ظذ هذا افْحق، وـتٚبف ذم احلديٞ أوثةؼ افُتةٛ  

دًق  ظِٔٓٚ، وهل صحٔ  افبخٚري )صٚحٛ افسَجٜ(، وصحٔ  مسِؿ، افستٜ ا

ـ افْسٚئل وتقذم افبخٚري  ـ مٚجف، وشْ ـ اب ـ افسمذي، وشْ ـ أل داود، وشْ وشْ

هةةة(، ؿةةٚ  ابةةـ خزيّةةٜ: مةةٚ حتةةٝ أديةةؿ افسةةام: أظِةةؿ بٚحلةةديٞ مةةـ 256شةةْٜ )

ذـرة ، ومٚ بًدهٚ، وت1/67. يْير:  ذيٛ إشام: وافٌِٚت فِْقوي "افبخٚري

 .6/34، وإظالم 135، 2/134احلٍٚظ فِذهبل 

ْٔسٚبقري صٚحٛ  (3) هق أبق احلسغ مسِؿ بـ احلجٚج بـ مسِؿ بـ ورد افَنري افَّْ

افهحٔ ، أحد إئّٜ احلٍٚظ وأظالم ادحدثغ، رحؾ إػ احلجٚز وافًرا  وافنٚم 

ـتةٚب  ومك، ؿٚ  احلٚؾظ أبق ظع افْٔسٚبقري: مٚ حتٝ أديةؿ افسةام: أصة  مةـ

مسِؿ ذم ظِؿ احلديٞ، تقذم مسِؿ بْٔسٚبقر شْٜ إحدى وشتغ ومةٚئتغ. يْيةر: 

، و ةذيٛ 195، 5/194، ووؾٔةٚت إظٔةٚن 2/89 ذيٛ إشةام: وافٌِةٚت 
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لَّ "وٕحقهٚ، وذم احلديٞ:  َُ ـَ اف ُّٛ إيلَّ ِم امُد أَح
َْٔد: فٌٜ ذم (1)"افُِ َْٔد . َم َب

ْٔةةَد أب مةةـ ُؿةةَريٍش، "بًّْةةك ؽةةر، وذم احلةةديٞ:  إٔةةٚ أؾهةة  افًةةرب، َم

ةرٍ  ُْ ِد ابةـ َب ًْ ََٕنٖت ذم بْل َش ُْٖت. (2)"و ََٕنة ، وؿٔةؾ: مًْةٚه مةـ َأْجةِؾ أب 

ِرُغ جٓده ذم اخلهقمٜ، وذم احلديٞ:  ٍْ إن "ُمَْٚؾٌِد: يَٚ : َخْهؿ مْٚؾٌِذ َيْسَت

ؿ ٕٚؾدو  ر، وذم احلديٞ: ، ويروى: بٚفَٚا(3)"ٕٚؾد َّ ْٓ ٜ افيَّ ٍَّ . احلٚذ: ِخ

                                                                                                                                          

، و ةةذيٛ افتٓةةذيٛ 2/125، ومةةٚ بًةةدهٚ، وتةةذـرة احلٍةةٚظ 27/499افُةةام  

1/126. 

مـ حديٞ ظٚئنٜ بروايٜ:  4/233، وذم افْٓٚيٜ )ـّد( 3/283ذم افَٚئؼ )ـّد(  (1)

 ."أي إٔف يبد  مْف وَيُسدُّ مسّده، وهق أشٓؾ وأهقن "افُامد مُٚن افُل"

 .1/143ذم ؽريٛ احلديٞ ٕل ظبٔد )مٔد(  (2)

ٜ )ٍٕذ(  (3) ٞ أل افدردا:: ": 5/92ذم افْٓٚي ٕٚؾذُت  "إن َٕٚؾْذ ؿ ٕٚؾذو "وذم حدي

َٝ هلؿ ؿٚفقا ف ِْ ، "ؽ. ويروى بٚفَٚا وافدا  ادِّٜٓافرجؾ، إذا حٚـّتف: أي: إن ُؿ

ةةْدت افْةةٚس "وذم حةةديٞ أل افةةدردا:: ": 5/134وذم افْٓٚيةةٜ )َٕةةد(  ََ َٕ إن 

ةْدُت اجلَةْقزة  "َٕدو  ََ َٕ أي إن ظبتٓؿ واؽتبتٓؿ ؿٚبِق  بّثِف، وهةق مةـ ؿةقهلؿ: 

ةةُدهٚ، إذا َضبتٓةةٚ، ويةةروى بٚفٍةةٚ: وافةةدا  ادًجّةةٜ وؿةةد تَةةدم َُ ، وجةةٚ: ذم "إٔ

ةَده ؾةل اخلهقمةٜ. وذم ": 2/544افهحٚح: )ٍٕد(  ْٓ وَخْهٌؿ مْٚؾُِذ: يستٍرغ ُج

 == احلديةٞ: 

وخهةؿ ": 6/4496. وذم افِسةٚن )َٕةد( ". ويةروى بٚفَةٚا"إن ٕٚؾد ؿ ٕٚؾدو "

بِريَّغ: َده ذم اخلهقمٜ، ؿٚ  بًض افدَّ ْٓ  مْٚؾٌد: يستٍرغ ُج

ـْ واؾِِد؟    وْهَق إَِذا مٚ ِؿَٔؾ َهْؾ ِم

ـْ    ْؿ ُمَْٚؾِةةِد؟ َأْو َرُجٍؾ ظ ُُ َِّ  ح

ِٚهةةدِ    ِٛ ِمْثَؾ افنَّ ِٚئ ٌَ ِْ قُن فِ ُُ  ي
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َٚخَذة: إصق (1)"مٗمـ خٍٔػ احلٚذ" ٍَ ، وأمٚ (2)، أي: خٍٔػ افيٓر اُد

ذ َظِنَرتفُ "افذي ذم احلديٞ:  خَّ ٍَ ، أي: يدظقهؿ َؾِخًذا َؾِخةًذا. (3)"بٚت ُي

                                                                                                                                          

َِِبةف. وذم احلةديٞ:   ٌْ َدهٚ ؾٔ ٍِ ف حتك ُيْْ ِّ ِٟ َخْه ُِّٔد آشتٍراِغ حِلُج وَرُجٌؾ ُمَْٚؾٌِد: َج

َٚؾُدو َ " َٕ َٚؾْدَ ُؿ  َٕ َٚؾُذو ، بٚفذا  ادًجّٜ، "، ؿٚ : وُيرَوى بٚفَٚا، وؿٔؾ: "إِْن  َٕ

ـُ إَثر : اب
ِ
ْردا: َٚؾُدو ...": وذم حديٞ َأل افدَّ َٕ وتٖشًٔسةٚ ظةذ مةٚ  "إِْن َٕٚؾْدَ ؿ 

شبؼ ؾْٚؿد ؿ وٕٚؿدو  يه  ؾٔٓٚ افروايٚت افثالث: ٕٚؾةد ؿ وٕٚؾةدو ، بٚفٍةٚ: 

وافدا  ادِّٜٓ، وٕٚؾذ ؿ ٕٚؾذو  بٚفٍٚ: وافذا  ادًجّٜ، وٕٚؿد ؿ ٕٚؿدو  بٚفَٚا 

 ف ظذ ـؾ روايٜ.وافدا  ادِّٜٓ، وادًْك ُيَقجَّ 

بٚب مٚ جٚ: ذم افٍُٚا وافهز ظِٔف  -أخرجف افسمذي ذم شْْف ذم أبقاب افزهد (1)

(، ؿٚ : هذا حديٞ حسـ، وأخرجف ابـ مٚجف ذم 2347، حديٞ رؿؿ )4/153

َبةُف فةف،  -شْْف ذم ـتٚب افزهد ْٗ ـْ ٓ ُي (، 4117، حةديٞ رؿةؿ )2/1378بٚب َم

ٞ أل أمٚمٜ، ـام أخر ٚ مـ حدي حديٞ رؿؿ  2/155جف احلّٔدي ذم مسْده ـالمه

(933.) 

ُٝ إػ افهحٚح وافِسةٚن وادهةبٚح  (2) َ افبجرمل )ادٍٚخذة( بٕٚصق ، ورجً َؾ َّ

ٚ ادٍٚخذة بًّْك إصق ، ويبدو أن افبجرمل  وافتٚج ذم مٚدة )ؾخذ( ومل أجد ؾٔٓ

: 135( أخذ تٍسر )ادٍٚخذة( بٕٚصق  مـ ؿق  افرازي ذم خمتٚر افهحٚح )ؾخذ

بةٚت "ؿِٝ: مل أجد ادٍٚخذة ؾٔام ظْدي مـ إصق ، وأمةٚ افةذي ذم احلةديٞ "

ذ ظنرتف خَّ ٍَ ، وأؿق : ادٍٚخذة بًّْةك افتٍخٔةذ، "أي: يدظقهؿ ؾِخًذا ؾِخًذا "ُي

ٞ ورد ذم افتٚج )ؾخذ(  وممٚ ": 386، 5/385وهق دظٚ: افًنرة َؾْخًذا ؾْخًذا حٔ

 ."يستدر  ظِٔف: افتٍخٔذ: ادٍٚخذة

(3)  ٜ ٞ ٓبـ ؿتٔب ، وافْٓٚيٜ )ؾخذ( 2/63، وافٍٚئؼ )رضػ( 1/398ذم ؽريٛ احلدي

 .5/283، و)هقت( 3/418
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ة، ومْةف حةديٞ  ََٕكَ َق آثٌِر بٚدةد، وبٚبةف:  ْٓ : ذـره ظـ ؽره، َؾ َٞ َأَثَر احلدي

ٍَِػ، وذم احلديٞ: مٖ ٌَِػ ظـ َش ُِف َخ َُ شّع  --َأنَّ افْبّل "ثقٌر، أي َيْْ

ٝ بف ذاـًرا وٓ --ظّر حيِػ بٖبٔف ؾْٓٚه ظـ ذفؽ، ؿٚ  ظّر  : ؾام حٍِ

ةٚ ؿةٚ : (1)"آثًرا ًٕ ا ظـ َؽْري إٔف حِػ بف، يًْل: مل أؿةؾ: إنَّ ؾال ، أي خُمِْزً

ذم  --ْري، ومْف: ؿقُفُف وأل ٓ أؾًؾ ـذا. افبَْحر: افٍرس افقاشع اجلَ 

ٌر: أي: ؿٚضًٜ، (2)"إن وجدٕٚه فبحًرا"َؾَرِس أل ضِحٜ:  ُْ ُٜ بِ ب . يَٚ : ََضْ

، وإذا (3)ـٕٚٝ َضبٚت ظعة أبًُٚرا"ٓ ُتَثَّْك، وذم احلديٞ:  َٝ ََػ َؿدَّ ، إذا اْظ

                                                           

بٚب ذم ـراهٜٔ احلِػ بٚٔبٚ:  -أخرجف أبق داود ذم شْْف ذم ـتٚب اإليامن وافْذور    (1)

( مـ حديٞ ظّر، وافسمذي ذم أبقاب افْذور 3253، حديٞ رؿؿ )3/222

حةةديٞ رؿةةؿ  3/161ٚ: ذم ـراهٔةةٜ احلِةةػ بٌةةر ا  بةةٚب مةةٚ جةة –واإليةةامن 

 7/4بةةٚب احلِةةػ بٚٔبةةٚ:  -(، وافْسةةٚئل ذم ـتةةٚب إيةةامن وافْةةذور1533)

 (.3767حديٞ رؿؿ )

بٚب مـ  -أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب اهلبٜ وؾوِٓٚ وافتحريض ظِٔٓٚ (2)

مةـ ( 2627، حةديٞ رؿةؿ )3/165اشتًٚر مـ افْٚس افٍرس وافدابٜ وؽرهٚ 

--حديٞ إٔس بـ مٚفؽ، ومسِؿ ذم ـتٚب افٍوٚئؾ ذم بٚب صجٚظٜ افْبل 

 (.2837، حديٞ رؿؿ )4/1833س وتَدمف فِحرب 

ٜ  )بُر(  (3) ًٕٚ": 1/149ذم افْٓٚي ٝ َضبٚت ظعة مبتُرات ٓ ظق أي إنَّ َضبتف  "ـٕٚ

...ًٚٔ ًرا، يَتؾ بقاحدة مْٓٚ، ٓ حيتٚج أن ئًد افرضبٜ ثٕٚ ُْ ٝ بِ ر ؽريٛ ، ويْي"ـٕٚ

، وورد احلديٞ بٚفروايتغ: 1/125، وافٍٚئؼ )بُر( 3/321احلديٞ فِخىٚل 

 .1/335)أبًُٚرا(، و)مبتُرات( ذم افِسٚن )بُر( 
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ٜ تَقفف بٚفتٚ:(1)"اْظَسََض َؿطَّ  ، وافًٚم َكُ ًْ ُؾ ـؾ ر: ُي ٍْ ، وذم (2). افثَّجر: ُث

 ......................احلديٞ: ....

ُِِىقا َثِجر افتّةر مةع ؽةره ذم افَّْبٔةذ. (3)"ٓ َتْثُجُروا" ، أي: ٓ خُتْ

م مةٚ "َثْقر: جبؾ بُّٜ، وذم افٌٚر ادذـقر ذم افَرآن، وذم احلةديٞ:  َحةرَّ

ه: إػ : ٕٕف فٔس بٚدديْٜ َجَبُؾ يَٚ  فف ثقٌر. وؿٚ  ؽر(4)"بغ ظْر إػ ُأُحدٍ 

 : َّٕف جًؾ ادديْةةٜ موًٚؾةةٚ إػ مُةةٜ ذم افتحةريؿ. احلَةَقاريُّ بًّْك مع، ـٖ

                                                           

ًٔٚ ": 5/3543ذم افِسةٚن )ؿةدد(  (1) : افَىع اُدْسَتِْٖصُؾ... وذم احلديٞ: أنَّ ظِ دُّ ََ -اف

-وذم ، َض َؿطَّ ، وإذا اْظَسَ ، وإذا ، ـٚن إذا اظتذ َؿدَّ  روايٜ: ـٚن إذا تىةٚو  َؿةدَّ

 ."تَٚس َؿطَّ أي ؿىع ضقًٓ، وؿىع ظرًضٚ

تَق  افًٚمٜ: دمر، فًهٚرة ": 183ذم تهحٔ  افتهحٔػ وحترير افتحريػ ص (2)

ةؾ ـةؾ  ٍْ  == افتّر، بٚفتٚ:، وإٕام هق ثجر بٚفثٚ:. ؿِٝ: افثجر، بٚفثٚ: ادثِثٜ: ُت

ُجةةُروا، أي ٓ ختِىةةقا ثجةةر افتّةةر مةةع ؽةةره ذم ر: يًكةة، وذم احلةةديٞ: ٓ َتثْ  ==

 .49، ويْير تثَٔػ افِسٚن وتَِٔ  اجلْٚن ٓبـ مُل افهَع ص"افْبٔذ

، 238، 1/237، وافْٓٚيةٜ )ثجةر( 4/33ذم ؽريٛ احلةديٞ ٕل ظبٔةد )ي ة(  (3)

 .1/126و)ي ( 

أ مةـ (4) ـْ َتةَزَّ مقافٔةف  أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب افٍرائض، بةٚب إثةؿ َمة

، "ادديْٜ َحةَرٌم مةٚ بةغ َظةْر إػ َثةْقر"(، بروايٜ: 6755، حديٞ رؿؿ )8/154

وافسمذي ذم أبقاب افقٓ: واهلبٜ بٚب مٚ جٚ: ؾّٔـ تقػَّ ؽر مقافٔف أو ادَّظةك إػ 

ٞ رؿؿ ) 4/6ؽر أبٔف  ٛ احلديٞ ٕل ظبٔد )ثقر( 2127حدي ، 1/315(، وؽري

 .3/42وافٍٚئؼ )ظر( 
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تِل": --افْٚس، ؿٚ   َبْرُ ابـ ظّتل، وَحَقاِريُّ ُأمَّ ة: (1)"افزَّ . اخلرُْضَ

رة، وذم احلةةديٞ:  ّْ ةة إّيةةٚـؿ وخرضةةا: "احلُْسةةـ، وذم أفةةقان افْةةٚس: افسُّ

َمـ ق:. افتَّدابُر: افتَٚضع، يًْل: ادرأة احلسْٚ: ذم(2)"افدَّ ، وذم (3) مْبٝ افسُّ

ْأر(4)"ٓ تدابروا"احلديٞ:  افَّْسةُٚ:  (6): افُُّْنقز، وذم احلديٞ: َذِئةرَ (5). افذَّ

ُٕقُره، (7)"ظذ َأْزَواِجفَ ِن ََٕنْزَن. أشٚرير افقجف:  رَن و ٍَ َٕ ، بُ  اهلّزة، أي 

ةةفِ "وذم احلةةديٞ:  ِٓ ُ  أشةةٚريُر َوْج رَ (8)"َتةةْزُ ًَ َر: ٕبةةٝ  . َأَصةة ًَّ اجلْةةغ وَتَنةة

                                                           
، 2/696، وافةدٓئؾ ذم ؽريةٛ احلةديٞ 2/422يٛ احلديٞ ٓبـ ؿتٔبةٜ ذم ؽر (1)

 .1/335وافٍٚئؼ )حقر( 

)خرض(، وافْٓٚيٜ )دمـ(  1/377، وافٍٚئؼ 3/99ذم ؽريٛ احلديٞ ٕل ظبٔد  (2)

2/134. 

، حٔٞ جٚ: ذم خمتٚر افهةحٚح )دبةر(  (3) ُّٝ ذم إصؾ: )افتَٚضر(، وافهقاب ـام َأْثَب

 ."ًقاوتدابروا: تَٚض": 161

بةةٚب مةةٚ جةةٚ: ذم ادٓةةٚجرة،   -أخرجةةف مٚفةةؽ ذم ادقضةةٖ ذم ـتةةٚب حسةةـ اخلِةةؼ (4)

(، مـ حةديٞ أل هريةرة، وذم ؽريةٛ احلةديٞ 3367، حديٞ رؿؿ )5/1333

 .2/97، وافْٓٚيٜ )دبر( 3/437، وافٍٚئؼ )ٕجش( 2/13ٕل ظبٔد )ٕجش( 

ْأر"ذم إصؾ )افزأر( بٚفزاي، وافهقاب:  (5) ـةام ورد ذم افهةحٚح  -بٚفةذا  "افةذَّ

 )ذأر( وؽرمهٚ. 163، وخمتٚر افهحٚح ص2/662

 ذم إصؾ )َزِئر(، وافهقاب )ذئر( ـام شبؼ ذم احلٚصٜٔ افسٚبَٜ. (6)

، 2/3، وافٍةةٚئؼ 1/253، واحلةةرل 85، 1/84ذم ؽريةةٛ احلةةديٞ ٕل ظبٔةةد  (7)

 .2/156)ذأر(، و)ذرب(  2/51وافْٓٚيٜ 

، حةديٞ رؿةؿ 8/157بةٚب افَةٚئػ  –ئض أخرجف افبخٚري ذم ـتٚب افٍةرا (8)

بٚب افًّؾ ب٘حلةٚ   –(، مـ حديٞ ظٚئنٜ، ومسِؿ ذم ـتٚب افُْٚح 6773)

 (.1459حديٞ رؿؿ ) -2/1381افَٚئػ افقفد 
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ُره، وذم احلديٞ:  ًْ رَ "َص ًَ ةِف إذا َأْصة ةُٚة ُأمَّ ـَ ٚة اجلْةغ َذ ـَ ةوَرة: (1)"َذ ُ . افكَّ

، وذم احلديٞ:  ّـَ ِٓ
َُّٕف َأَسَّ ظذ َتْرـِ َٖ ـَ ٓ سورة ذم "افذي مل يِٖت افَّْسٚ:، 

َْٛ(2)"اإلشالم ًِ ُر: ـٚف ـْ ": َصؼُّ افبٚب، وذم احلديٞ: (3). افهَّ ـْ  َم ٕيَر ِم

َئٝ َِ ٍُ ـْ ِصْرِ بٚب َؾ َل َهةَدرٌ (4)ِم ِٓ ائةر: ادحٚويةٟ، وؾةةل (5)"ظُْٔف، ؾ . افرضَّ

ون ذم رؤيتف"احلديٞ:  َٚرُّ قن. (7)، مًْةٚه بٍةت  افتةٚ:( 6)"ٓ ُتو : ٓ ُتَوةٚمُّ

                                                           
بٚب ذم ذـٚة اجلْةغ ذـةٚة أمةف  –أخرجف افدارمل ذم شْْف ذم ـتٚب إضٚحل  (1)

ـتةٚب  ( مةـ حةديٞ جةٚبر، وافةدارؿىْل ذم2322حديةٞ رؿةؿ ) 2/1263

 ٜ حديٞ رؿؿ  -489/ 5بٚب افهٔد وافذبٚئ  وإضًّٜ وؽر ذفؽ  –إذب

 ( مـ حديٞ ابـ ظّر.4731)

بةةٚب ٓ سورة ذم اإلشةةالم  –أخرجةةف أبةةق داود ذم شةةْْف ذم ـتةةٚب ادْٚشةةؽ  (2)

ٞ رؿؿ ) 2/41 ـ ظبٚس، وأمحد ذم مسْده 1729حدي ٞ اب  5/224( مـ حدي

 (.3114حديٞ رؿؿ )

َْٛافهَّ "ؿقفف:  (3) ًِ ةر بًّْةك َصةؼَّ افبةٚب هةق بُ ة  "ْر: ـٚف ؽر دؿٔةؼ: ٕن افهَّ

ٔؾ ٍِ  ـام ذم افهحٚح وخمتٚر افهحٚح. -افهٚد وشُقن افٔٚ: بقزن اف

ـةام ذم افهةحٚح وخمتةٚر  -ذم إصؾ: )ؾَئٝ( بٍٚ: واحدة، وافهةقاب مةٚ أثبتُّةف (4)

 .-افهحٚح

 هريةرة، وافْٓٚيةٜ مـ حديٞ أل 13826. حديٞ رؿؿ 16/483ذم مسْد أمحد  (5)

ئةةٝ ظْٔةةف ". بروايةةٜ: 5/253)هةةدر(  َِ ٍُ مةةـ اّضِةةع ذم دار ؿةةقم بٌةةر إذهنةةؿ، ؾ

 ."ُهِدرت

حديٞ رؿةؿ  -14/443بٚب رؤيٜ ا   –احلديٞ ذم ـْز افًام  ذم ـتٚب افَٔٚمٜ    (6)

(39199.) 

 .-ـام يستٍٚد مـ خمتٚر افهحٚح –يَهد بٍت  افتٚ:: )ٓ توّٚرون(  (7)
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ر: بةقزن (1)"خذ مٚ تىٚير مـ صًر "تىٚير: ضٚ ، وذم احلديٞ:  ََ ْب ًَ . اف

َْْز، تزظؿ افًرب إٔف م ًَ ِجٛ مـ اف ًْ ؾَّ ر: ُي ـُ ، ثؿ ٕسبقا فف  ّـَ ـ أرض اجلَ

، وهةق هةذه ( 2)"إٔف ـةٚن يسجد ذم ظبَري"جقدة صٍتف، وذم احلديٞ: 

ةِقيُّ مةـ ( 3)افُبُسط افتةل ؾٔٓةٚ إَْصةبٚغ ََ وافَْةةقش، وافًبَةري أيًوةٚ: اف

فُ ( 4)ؾِؿ أر ظبَرًيٚ"افرجٚ ، وذم احلديٞ:  ، وهق ذم حؼ ظّر (5)"يٍري َؾِريَّ

ـ ا ًِْس، بقزن افبِْئرظّر ب ُْٕجقس(6)خلىٚب. اف ، (7): ٕبٝ ُيَتةداوى بف، ـَٚدْرَز

ةةْس "وذم احلةةديٞ:  ًِ ةةَْٚ واف . َظةةَذَر (8)"ٓ بةةٖس فِّحةةرم أن يتةةداوى بٚفسَّ

ُٔقُبةةُف، وَأْظةةَذَر أيًوةةٚ، وذم  ُثةةرْت ُظ ـَ ُجةةُؾ، مةةـ بةةٚب َضب، وٕكةة:  افرَّ

                                                           

ٖ ذم ـتٚب احلٟأخرجف اإل (1) ، حديٞ 3/567بٚب جٚمع اهلَْدى  -مٚم مٚفؽ ذم ادقض

 (.1441رؿؿ )

 )ظبَر(. 3/73، وافْٓٚيٜ 3/433، 1/89ذم ؽريٛ احلديٞ ٕل ظبٔد  (2)

 ذم إصؾ: )إصٚبع(، وافهقاب مٚ أثبتف ـام ذم افهحٚح وخمتٚر افهحٚح. (3)

اب مةٚ أثبتةف: ـةام ذم ـتةٛ برؾةع ظبَةري، وافهةق "ؾِؿ أر ظبَةري"ذم إصؾ:  (4)

 احلديٞ، ـام إٔف مًٍق  بف مْهقب وظالمٜ ٕهبف افٍتحٜ افيٚهرة.

بٚب مْٚؿٛ ظّر بـ اخلىٚب  –أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب ادْٚؿٛ  (5)

( مـ حديٞ ظبد ا  بـ ظّر، 3682، حديٞ رؿؿ )5/13أل حٍص افَرر 

بٚب مةـ ؾوةٚئؾ  -ػ ظْٓؿريض ا  تًٚ –ومسِؿ ذم ـتٚب ؾوٚئؾ افهحٚبٜ 

 (.2393حديٞ رؿؿ ) -4/1862 -ريض ا  تًٚػ ظْف -ظّر

ْس بقزن افتز...": 185ذم خمتٚر افهحٚح )ظس(  (6) ًِ  ."اف

ُْٕجقش")ظس(:  185، وخمتٚر افهحٚح ص2/735ذم افهحٚح  (7) بٚفنغ  "ـَٚدْرَز

 مُٚن افسغ.

 .3/178، وافْٓٚيٜ )ظس( 2/232ذم افٍٚئؼ )شْٚ(  (8)
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ةِذُروا مةـ إٔ"احلديٞ:  ًْ ، أي: تُُثةُر (1)"ٍسةٓؿفـ هَيَِِْؽ افْةُٚس حتةك َي

ْذر. اْظَتَكَ  ًُ ِدهيؿ اف ٍْ ـْ ُي ُٔقهُبؿ، وَيْستَْقجبُقن افًَقبٜ، ؾُٔقن َد ُٕقهُبؿ وُظ ُذ

ة افقافةد ظةذ وفةده ذم "مٚفف: اشتخرجف مةـ يةده، وذم احلةديٞ:  َتِكُ ًْ َي

ٍُقر: ضٚئِر، وذم احلديٞ: (2)"مٚفف ْه ًُ ٚه وحَيْبُِسُف ظْف. اف ُف إِيَّ ًُ َْ ّْ  ؿد"، أي: ي

َبَط إٓ فًهةٍقر ؿد" َوَد أو خُتْ ًَ َمٝ ادديْٜ أن ُت ةَرُة: بةقزن (3)"ُحرَّ ُْ ًَ . اف

ة، وذم احلديٞ:  رَّ َُ َبٜ، أي: اف ْ ارون، "افرضَّ رَّ ٍَ ؿِْٚ: يٚ رشق  ا : ٕحـ اف

ٚرون َُّ ًَ ، وذم احلديٞ: (4)"ؾَٚ : إٔتؿ اف ُٜ َّٔد، أو إََم ة: افسَّ رَّ ٌُ ؿٙ ". اف

ةذم اجلْغ بِ  --رشةق  ا   رَّ ٌُ"(5) ، ـَ َُ ةُف وَشة ًَ ًة: أي: َؿرَّ َم ٚرَّ ََ ُه ُم . ؿٚرَّ

                                                           

، 4/125بةٚب إمةر وافْٓةل   –أخرجف أبق داود ذم شْْف ذم ـتةٚب ادالحةؿ  (1)

 (.18289، حديٞ رؿؿ )33/222(، وأمحد ذم مسْده 4347حديٞ رؿؿ )

(، وؽريةٛ احلةديٞ ٕل 2795، حديٞ رؿؿ )4/1393ذم مقضٖ اإلمٚم مٚفؽ  (2)

 )ظك(. 2/439، وافٍٚئؼ 4/446ظبٔد 

 .1/136، وافٍٚئؼ 1/393ؿتٔبٜ  ذم ؽريٛ احلديٞ ٓبـ (3)

بةةٚب ذم افتةةقيل يةةقم افزحةةػ  -ذم ـتةةٚب اجلٓةةٚد –أخرجةةف أبةةق داود ذم شةةْْف  (4)

بٚب مةٚ جةٚ: ذم  -(، وافسمذي ذم أبقاب اجلٓٚد2647، حديٞ رؿؿ )3/46

ٞ رؿؿ )3/267افٍرار مـ افزحػ  (، ـالمهٚ مـ حديٞ ظبد ا  1716، حدي

 سـ.بـ ظّر. ؿٚ  افسمذي: هذا حديٞ ح

 9/11بةٚب جْةغ ادةرأة  –أخرجف افبخةٚري ذم صةحٔحف ذم ـتةٚب افةديٚت  (5)

(، ومسةةِؿ ذم ـتةةٚب افَسةةٚمٜ وادحةةٚربغ وافَهةةٚص 6934حةةديٞ رؿةةؿ )
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وا ذم افهةالة"وذم احلديٞ:  ةرار، ٓ مةـ افَقَؿةٚر. (1)"ؿٚرُّ ََ ، وهةق مةـ اف

َزُ  َُ ةْزِ "، بٍتحتةغ: افُبةر، وذم احلةديٞ: (2)اف ُُ ، وهةق أن (3)"افةقٓ: فِ

ـ ابـ، ؾُٔقن افقٓ: فالبـ دون  ٚ واب ابـ آبـ. يّقت افرجُؾ، ويس  ابًْ

ٓٚ، وذم احلديٞ:  ًُ ِْ َثر، بٍتحتغ: َُجَُّٚر افَّْْخِؾ، وؿٔؾ: َض َُ ٓ ؿىةع ذم "اف

َثر ـَ ْر، بٚفٍت (4)"ثّر وٓ  ٍَ َُ ر أيًوٚ: (5). اف ٍْ َُ : افتٌىٜٔ، وبٚبف: َضب، واف

ْرَيٜ، وذم احلديٞ:  ََ ًٍرا ـٍةًرا"اف ـَ وُم مْٓٚ  ؿ افرُّ ُُ ، أي مةـ ؿةرى "خُيِْرج

                                                                                                                                          

حديٞ  3/1339وافديٚت، بٚب ديٜ اجلْغ، ووجقب افديٜ ذم ؿتؾ اخلََىٖ... 

 ( ـالمهٚ مـ حديٞ أل هريرة.1681رؿؿ )

)ؿةرر(  4/38، وافْٓٚيةٜ 3/181، وافٍةٚئؼ 4/75بٔد ذم ؽريٛ احلديٞ ٕل ظ (1)

وا افهالة"بروايٜ:   ."ؿٚرُّ

ةَز( بٍتحتةغ ذم مًْةك  (2) َُ مل أؿػ ذم افهةحٚح وافِسةٚن وخمتةٚر افهةحٚح ظةذ )اف

ةَز بٚفتحريةؽ: إََصةُػ، ": 2/832افُبر، وإٕام ورد ذم افهحٚح )ـةز(  َُ واف

 ."ؾٚرد مًرب

ةْز  -ـتةٚب افٍةرائض أخرجف افدارمل ذم شةْْف ذم (3) ُُ  -4/1967بةٚب افةقٓ: فِ

، وافْٓٚيةٜ 689، 2/688(، وافةدٓئؾ ذم ؽريةٛ احلةديٞ 3373حديٞ رؿةؿ)

 .5/227، و)وػ( 4/141)ـز( 

، حديٞ 4/136بٚب مٚ ٓ ؿىع  –أخرجف أبق داود ذم شْْف ذم ـتٚب احلدود  (4)

ذم ثّةر وٓ بٚب مٚ جٚ: ٓ ؿىع  -(، وافسمذي ذم أبقاب احلدود4388رؿؿ )

 (، ـالمهٚ مـ حديٞ راؾع بـ َخِديٟ.1449حديٞ رؿؿ ) -3/134ـثر 

 يًْل ؾت  افُٚا مع شُقن افٍٚ:. (5)
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ْجر: أن يبةٚع افقة: بةام ذم بىةـ هةذه افْٚؿةٜ، وذم . اَدجْ (1)"افنٚم ٍَ ر، ـٚف

. افْٓةٚبر، بةقزن ادْةٚبر: ادٓٚفةؽ، وذم (2)"إٔف هنك ظـ اَدْجةر"احلديٞ: 

ُٚوش َأْذَهبَُف ا  ذم هنٚبر"احلديٞ:  َٓ ـ َم ًٓ م ـْ َجع مٚ . إَْرُز: افوؿ، (3)"َم

ْٖرزُر إػ ادديْةةٜ (4)إنَّ اإلٕسةةٚن"وذم احلةةديٞ:  َٔةة ُٜ إػ  َف َّٔةة ـةةام َتةةٖرُز احلَ

ُجةةقز: اَدةةْرَأُة افُبةةرة، وَجًٓةةٚ: ظجةةٚئز وُظُجةةز، وذم (5)"ُجْحِرهةةٚ ًَ . اف

ُجز"احلديٞ:  ًُ ٚ اف ٜ ٓ يدخِٓ ب بف، وذم (6)"إن اجلََّْ . اجلََرس: افذي ُيرْضَ

ُِْس افبٔٝ: (7)"ٓ تهحٛ ادالئُٜ رؾَٜ ؾٔٓؿ َجَرُس "وذم احلديٞ:  . ِح

                                                           
ٞ ٕل ظبٔد  (1)  4/189، وافْٓٚيٜ 2/295، وابـ اجلقزي 4/193ذم ؽريٛ احلدي

 )ـٍر(.

ٞ ٕل ظبٔد  (2) ٜ 3/345، وافٍٚئؼ 1/236ذم ؽريٛ احلدي  )جمر(. 4/298، وافْٓٚي

، 2/561، واخلىةٚل 2/373، وابةـ ؿتٔبةٜ 4/86ذم ؽريٛ احلديٞ ٕل ظبٔد  (3)

 )هقش(. 5/282، وافْٓٚي4/118ٜوافٍٚئؼ 

مُٚن  "إن اإلشالم": 218، وخمتٚر افهحٚح )أرز( 3/864ذم افهحٚح )أرز(  (4)

 مٚ ورد ذم ـتٛ احلديٞ. "اإلشالم"، ويقاؾؼ روايٜ "إن اإلٕسٚن"

، حةديٞ 3/21بٚب اإليامن يٖرز إػ ادديْٜ  -ب احلٟأخرجف افبخٚري ذم ـتٚ (5)

بةٚب بٔةٚن أن اإلشةالم بةدأ ؽريًبةٚ  -(، ومسةِؿ ذم ـتةٚب اإليةامن1876رؿؿ )

(، وابـ 233، حديٞ رؿؿ )1/131ؽريًبٚ، وإٔف يٖرز بغ ادسجديـ  وشًٔقد

حةةديٞ رؿةةؿ  -2/1338بةةٚب ؾوةةؾ ادديْةةٜ  –مٚجةةف ذم ـتةةٚب ادْٚشةةؽ 

 أل هريرة. ـِٓؿ مـ حديٞ -(3111)

 .1/332ذم ؽريٛ احلديٞ ٕل ظبٔد  (6)

بٚب ـراهٜٔ افُِٛ واجلةرس ذم افسةٍر  –أخرجف مسِؿ ذم ـتٚب افِبٚس وافزيْٜ   (7)

بٚب  -(، وأبق داود ذم شْْف ذم ـتٚب اجلٓٚد1113حديٞ رؿؿ ) -3/1672

(، وافسمةةذي ذم أبةةقاب 3554حةةديٞ رؿةةؿ ) -3/25ذم تًِٔةةؼ إجةةراس 
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َٝ َج  ْٔتةؽ"، وذم احلةديٞ: (1)رَّ افثٔةٚبـسٌٚ: ُيْبَسُط حَتْ ةَس َب ِْ ـْ ِح ة . (2)"ـُ

ةؾ مةٚ دام َرْضًبةٚ، وذم حةديٞ ظّةر  َْ ةْرش: اُد ًَ ُش، بةقزن اف ْٓ َأنَّ أبةٚ "افَب

ش ْٓ ، (3)"مقشك يَرأ أحرًؾٚ بٌِتف، ؾَٚ : إنَّ أبٚ مقشك مل يُـ مـ أهؾ افَب

ُروش: بٔقت مُٜ: ٕهنٚ ظٔدان ُتَْْهٛ ويُ  ًُ ةُؾ أي مـ أهؾ احلجٚز. اف َِّ َي

َْةةةٚ مةةةع رشةةةق  ا "ظِٔٓةةةٚ، وذم احلةةةديٞ:  ًْ وؾةةةالن ـةةةٚؾر  --مَتَتَّ

ْرش ًَ : مْتٓٚه، وذم حديٞ ظةعة (4)"بٚف
ٍ
ؾَّ ر: ـُ َٕصُّ   .-- :" ةَغ َِ إذا َب

  ِٚ ََ َٕصَّ احِل ُف، وذم (5)"افََّْسُٚ:  ـَ َ:: َحّر ْ َْٕهََْص افقَّ ، يًْل بِقغ افًَؾ. و

ُف،  -رحةغ دخةؾ ظِٔةف ظّة --حديٞ أل بُر  َٕ وهةق ُيَْْهةُِْص فسةٚ

                                                                                                                                          

حةديٞ رؿةؿ  -3/259ٚ جٚ: ذم ـراهٜٔ إجراس ظذ اخلٔةؾ بٚب م -اجلٓٚد

(1733.) 

: 232، وخمتٚر افهحٚح )حِس( 3/919هُذا بٕٚصؾ، وذم افهحٚح )حِس(  (1)

 ."ُحرَّ افثٔٚب"

 1/423، وافْٓٚيةةٜ 1/335، وافٍةةٚئؼ 1/562ذم ؽريةةٛ احلةةديٞ ٓبةةـ ؿتٔبةةٜ  (2)

 )حِس(.

 1/167، وافْٓٚيةةٜ 1/136ئؼ ، وافٍةة1/623ٚذم ؽريةةٛ احلةةديٞ ٓبةةـ ؿتٔبةةٜ  (3)

 )هبش(.

حديٞ  -2/898بٚب جقاز افتّتع  –أخرجف مسِؿ ذم صحٔحف ذم ـتٚب احلٟ    (4)

 (.1568رؿؿ ) -3/138(، وأمحد ذم مسْده 1225رؿؿ )

، وابةـ اجلةقزي )حَةؼ( 457، 3/456ذم ؽريٛ احلديٞ ٕل ظبٔد )ٕهةص(  (5)

، و)ٕهةص( 1/414، وافْٓٚيةٜ )حَةؼ( 3/437، وافٍٚئؼ )ٕهةص( 1/227

5/64. 
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ٚ ادقارد"ويَق :  َراُر (1)"هذا أوردٕ ََ ، وهق بٚفهٚد ادِّٜٓ. احلَِؤُض: اف

َىِع اجلبؾ، وذم احلديٞ:  ََ ـ إرض ظْد ُمْْ -إٔف ُأْهِدَي إػ رشق  ا  "م

-  ُٚف بٚحلِؤِض، ؾةٕ٘ام إٔة ًْ ُف ظِٔف، ؾَٚ : َض ًُ ، ؾِؿ جَيِْد صًٔئٚ َيَو ٌٜ َهِديَّ

ُؾ افًبٔدآـؾ  ـُ ةَرُة، (2)"ـام يٖ ٍْ ََ ، أي ضًف بٕٚرض. افبالؿع: إََرايض اف

يٚر بالِؿةةعَ "وذم احلةةديٞ:  ْٝ ظِٔةةف (3)"افّٔةةغ افٍةةٚجرة َتةةَذُر افةةدَّ ةة ًَ . َأْرَب

ٌٜ ذم ُربَِع، ؾٓق ُمْرَبُع، وذم احلديٞ:  ٌَ ْٝ ُف ًَ ، وؿد ُأْربِ ْٝ ًَ ُٜ ذم َرَب ٌَ ك: ُف َّّ احُل

ُِقًبةةَٚأِؽبُّةةقا ذم ِظبةةَٚدِة ادةة" ٌْ ، ومًْةةك (4)"ريض وَأْرَبًةةقا إٓ أن يُةةقن َم

ؿٔع: شام: افدٕٔٚ، وـةذفؽ  . افرَّ َٞ قا: أي: َدُظقُه َيْقَمِغ، َوْأُتقُه افثٚف ًُ َوأْربِ

ّقات، وذم احلةديٞ:  ٍٜ "شٚئر افسَّ ة ًَ  َأْرِؿ
ِٜ
ًَ ـْ ؾةْقِ  َشةْب ف، (5)"ِمة ًَ َّ . اَدْنة

ُٛ وادَِزاح، وذم احل
ًِ َِّ ٜ أصٚره ا  "ديٞ: بقزن ادََسَبٜ: اف ًَ َّ مـ َتَتبََّع اَدْن

                                                           

ٞ ٕل ظبٔد  (1) ٜ )ورد(  3/436، وافٍٚئؼ 3/219ذم ؽريٛ احلدي )ٕهْص( وافْٓٚي

5/173. 

 -7/22بٚب اهلديٜ فًِروس  –أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب افُْٚح  (2)

(، 17482، حةديٞ رؿةؿ )29/29(، وأمحد ذم مسةْده 5163حديٞ رؿؿ )

 1/293، وافْٓٚيةةٜ 1/293ٍةةٚئؼ ، واف3/186وؽريةةٛ احلةةديٞ ٕل ظبٔةةد 

 )حوض(.

 .3/386، و)ؽّس( 1/153، وافْٓٚيٜ )بَِع( 3/76ذم افٍٚئؼ )ؽّس(  (3)

 .3/336، و)ؽبٛ( 2/193، وافْٓٚيٜ )ربع( 3/46ذم افٍٚئؼ )ؽبٛ(  (4)

فَد "فسًد بـ مًٚذ حغ َحَُؿ ذم بْل ُؿَرْييٜ:  --متٚم احلديٞ: ؿٚ  رشق  ا   (5)

ؿ ا ُْ َٝ بُح ّْ َُ ٍٜ َح ًَ ، 2/123ؽريةٛ احلةديٞ ٕل ظبٔةد  "  مـ ؾق  شبًٜ َأْرِؿ

 .3/367، 3/252، واخلىٚل 3/1333، واحلرل 124
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ُٞ بِِف ؾٔٓٚ َب ًْ َْةٛ: اجلِةةقد افٔٚبَِسةٜ، وذم (1)"إػ حٚفٜ ُي ًِ َنةع بةقزن اف َِ . اف

َنةعِ "حديٞ أل هريرة:  َِ ةقب بٚف ُّ ُْٔت ْؿ بُؾ مٚ أظِةؿ َفَرَم ُُ ْثُت . (2)"فق َحدَّ

ر بًْؿ ا ، وذم احلديٞ:  ٍْ ُُ ؾقا"افتَّْجِديػ: اف دَّ ِؿ ا  ٓ دُمَ ًَ
ِ ةَف: (3)"بِْ ِْ . َب

مًْٚه: شقى، وذم احلديٞ: َأْظَدْدُت فًِبِٚدي افهٚحلغ مٚ ٓ ظةغ َرَأْت، 

ةُتؿ ظِٔةف ًْ َِ ةَف مةٚ اضَّ ِْ ة، َب ، وٓ َخَىةَر ظةذ ؿِةٛ َبَؼٍ ْٝ ًَ
ِّ . (4)"وٓ ُأُذٌن َش

ةةُػ، وذم احلةةديٞ: (5)ادِْرَمةةٚة ِْ فةةق َأنَّ أحةةدهؿ ُدِظةةل إػ ِمْرَمةةٚتغ ": افيِّ

                                                           

 2/531، وافْٓٚيةةٜ 2/261، وافٍةةٚئؼ 1/294ذم ؽريةةٛ احلةةديٞ ٓبةةـ ؿتٔبةةٜ  (1)

ع ا  بف")صّع(، بروايٜ:  َّّ ًٜ ُيَن َّ ـْ َيَتَتبَّع اَدْن ٜ: ادزاح وافوحؽ"َم ًَ َّ  .. اَدْن

(، وؽريةٛ احلةديٞ 13959حةديٞ رؿةؿ ) -16/563أخرجف أمحد ذم مسْده  (2)

 )ؿنع(. 4/65، وافْٓٚيٜ 3/198، وافٍٚئؼ 4/188ٕل ظبٔد 

، وافْٓٚيةةٜ 12/243، وابةةـ اجلةةقزي 3/735ذم ؽريةةٛ احلةةديٞ ٓبةةـ ؿتٔبةةٜ  (3)

 )جدا(. 1/247

ةُؿ ةف: بةٚب ؿقفة -أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتةٚب تٍسٔةر افَرآن (4) َِ ًْ َؾةال َت

ةِ َأْظُغٍ  ـْ ُؿرَّ َل هَلُْؿ ِم
ٍِ ٌس َمٚ ُأْخ ٍْ َٕ  رؿؿ )6/116[ 17]افسجدة ٞ (، 4783، حدي

بةٚب ـتةٚب اجلْةٜ وصةٍٜ ًّٕٔٓةةٚ  -ومسِؿ ذم ـتٚب صٍٜ افَٔٚمٜ واجلْٜ وافْةٚر

 ـالمهٚ مـ حديٞ أل هريرة. -(2824حديٞ رؿؿ ) -4/2174وأهِٓةٚ 

ةٚت مةـ )رمةؿ(، وهةق ؽةر ذم إصؾ: )اُدِرمَّ  (5) ٚت(، وافهقاب مٚ أثبتُّف: ٕن اُدِرمَّ

مراد، وإٕام ادراد: )ادِْرمٚة( مـ )رمةك( بةدفٔؾ افتٍسةر بةٚفيِػ، واحلةديٞ بًةد 

 ذفؽ.
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َتُف، (1)"َجَٚب، وهق ٓ جئٛ إػ افهالةَٕ  ِْ َت ََ َْٔتُف َؾ َْٔد: إذا َرَم ُٝ افهَّ ْٔ َّ . َأْص

َٝ "وذم احلديٞ:  ْٔ َّ ْٕ ، وَدْع مٚ َأ َٝ ْٔ َّ ْؾ مٚ َأْص  .(2)"ـُ

 خامتــة
ِر بًض حروا  ـْ ٜ مع مقازيْٓٚ، وِذ رِ ِ َُجَؾ مـ إؾًٚ  ادٚضٔ ـْ ذم ِذ

َِّؼ بٚفَقاظد افْحقيٜ ًَ مةـ بةٚب َشةَِِؿ.  (4)مـ بٚب ؿىةع. وَبةِرئ : َيَدأَ (3)َتَت

. وَخَبةٖ مةـ بةٚب (5)وَجَزَأ مـ بٚب ؿىع، وحىٖ مثؾ َضب وزٕٚ ومٙة

                                                           

بةٚب وجةقب صةالة اجلامظةٜ  -أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتةٚب أذان (1)

بةٚب  –مٚمةٜ (، وافْسٚئل ذم شةْْف ذم ـتةٚب اإل644حديٞ رؿؿ ) -1/131

ـالمهٚ مةـ  -(848حديٞ رؿؿ ) -2/137افتنديد ذم افتخِػ ظـ اجلامظٜ 

 حديٞ أل هريرة.

، وؽريةةٛ 2/315، وافٍةةٚئؼ 217، 4/216ذم ؽريةةٛ احلةةديٞ ٕل ظبٔةةد  (2)

ٞ ٓبـ اجلقزي  إذا صدت "، )صّك(، ومًْك احلديٞ: 635، 1/634احلدي

ةْؾ مْةف، ومةٚ وإٔٝ تراه ؽر ؽ –بُِٛ أو شٓؿ أو ؽرمهٚ ؾامت  ُُ ٚئٛ ظْؽ ؾ

أصبتف ثؿ ؽٚب ظْؽ ؾامت بًد ذفؽ ؾدظف: ٕٕؽ ٓ تةدري أمةٚت بهةٔد  أم 

 .3/54افْٓٚيٜ )صّك(  "بًٚرض آخر

 اختك افبجرمل إمريـ وأخذمهٚ مـ خمتٚر افهحٚح. (3)

يـ وافًٔةٛ مةـ بةٚب َشةِِؿ، وَبةِرئ مةـ "ذم خمتٚر افهحٚح:  (4) برئ مْةف ومةـ افةدَّ

 ."أهؾ احلجٚز برأ مـ ادرض مـ بٚب ؿىع...ادرض... وظْد 

مل مٚ ؿٔده افةرازي، ؾٍةل خمتةٚر افهةحٚح )حىةٖ( ص (5) َحَىةٖه: ": 9أضِؼ افُبَجْرَ

 ."َضب طٓره بٔده مبسقضٜ
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ِ  مِّٜٓ وافثٚب مًجّٜ (2)أيًوٚ (1)ؿىع. وخسٖ مْف . وَدَرأَ وذرأ. ؾدا  إَوَّ

َؾ. وَرُدؤ مةـ (3)ـذفؽ ُٓ َٗ مـ بٚب َشة ُٕ َؿ وَضِرَب. وَد
. وَدؾِل مـ بٚب َشِِ

َٖ بٚفٍٚ: مـ بٚب ؿىعبٚب َطرُ  َٖ (5)، ومثِف َرَؿٖ بٚفَٚا(4)ا. وَرَؾ َٕ مـ  (6). وَز

. وشٚ: مـ بٚب ؿةٚ . وَصةِدئ (7)بٚب ؿىع وخوع. وشَ مـ بٚب ؿىع

ل. وَظَبٖ مةـ بةٚب ؿىةع (8)مـ بٚب َضِرب ِّ ةٖ. وَؾةَٚ: (9)ومثِف َط ََ ، ومثِةف َؾ

ـ بٚب َؿىَ  (13)بٚفٍٚ: ََ م ـ بٚب بٚع. ومثِف ؿٚ: بٚفَٚا. وـ . وَمُر: مـ (11)عَ م

َتٖ بٚفْقن وافتٚ: ادثْةٚة (12)بٚب َطُرا: صٚر َمِريًئٚ َٕ . ومَ مـ بٚب َؿَىَع. و

                                                           

ذم إصؾ )وحسٖ(، وافهقاب مٚ أثبٝ، ٕن افستٔٛ يستِزم ـقن افُِّٜ بٚخلٚ:،  (1)

 ؾَِبٓٚ )خبٖ(.

: ضرده مـ بٚب ؿىع" :9ذم خمتٚر افهحٚح )خسٖ( ص (2) َٛ  ."خسٖ افُِ

 أي مـ بٚب ؿىع. (3)

 ."رؾٖ افثقب: أصِحف": 11ذم خمتٚر افهحٚح )رؾٖ(  (4)

 ."رؿٖ افدمع وافدم: شُـ": 11ذم خمتٚر افهحٚح )رؿٖ(  (5)

 ."زٕٖ ذم اجلبؾ: صًد": 11ذم خمتٚر افهحٚح )زٕٖ(  (6)

ـ... واش": 11ذم خمتٚر افهحٚح )شَ(  (7) ّْ  ."تَه: ضبخف وظٚجلفشَ افسَّ

 ."َصَدأ احلديد: َوَشُخُف. وؿد َصِدئ َصَدأً ": 1/59ذم افهحٚح )صدأ(  (8)

 ."ظبٖ افىٔٛ وادتٚع: هٖٔه": 12ذم خمتٚر افهحٚح )ظبٖ(  (9)

 ."ؾٚ:: رجع"13ذم خمتٚر افهحٚح )ؾٖٔ(  (13)

َه ا ... أي حٍُيف وحرشف": 1/69ذم افهحٚح )ـَ(  (11) ـَ  ."و

، وهق خىٖ، وافهقاب مٚ أثبتف ذم افهِٛ، ؾٍل افهحٚح "صٚر ُمرَّ ًا"صؾ: ذم إ (12)

ُرُ: َمرا:ًة: صٚر َمِريًئٚ": 1/72)مرأ(  ّْ  ."َمُرَ: افىًُٚم َي
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ََٕنٖ مـ بٚب ؿىةع(1)افٍقؿٜٔ مـ بٚب خوع . (3). وٕةَٚ: مةـ بةٚب ؿةٚ (2). و

ٚ ومًْةك ًٕ َٗ مـ بٚب َطُرا وز ، وبٚبةف: ؿىةع (4)وَوُض ـَ َُ . وَهةَدَأ: أي: َشة

َٗ مـ بٚب (5): أجٚد إٕوٚج افِحؿوخوع. وَهَرأ مـ بٚب ؿىع: أي ُْ . وَه

اب، مـ (6)َطُرا َ . َوآَب بًّْك َرَجَع، وبٚبف ؿٚ . وَتِرَب افقُ:: أصٚبف افسُّ

ْٔةٛ، وبٚبةف َضب. َوَجةُدب  ًَ َح بٚف َٛ بٚدثِثةٜ: َسَّ ة َِ مـ بٚب َضِرَب. وَث

َؾ  ُٓ . (8). وَجةَذَب بٚإلظجةٚم مةـ بةٚب َضب(7)ب٘مهٚ  افدا  مـ بةٚب َشة

ـ ب َٛ بٚجلٔؿ وَجِرب م َِ ٚب ضِرب: أصٚبف اجلََرُب، وهق دا: مًروا. وَج

َد إػ جْبف. وَجَٚب بًّْك  ًَ ، أي َؿ ََٕكَ َٛ مـ بٚب  َب. وَجَْ ـ بٚب ََضَ م

                                                           

 ."ٕتٖ ؾٓق ٕٚتل: ارتٍع، وبٚبف خوع وؿىع": 15ذم خمتٚر افهحٚح )ٕتٖ(   (1)

َّٛ ؾةةٔٓؿ": 15ذم خمتةةٚر افهةةحٚح )ٕنةةٖ(  (2) ، وبٚبةةف ؿىةةع وٕنةةٖ ذم بْةةل ؾةةالن: َصةة

 ."وخوع

ٍٜ ": 1/78ذم افهحٚح )ٕقأ(  (3) ََّ ٍد ومن ْٓ ْقً:ا: هَنََض بَج َٕ ُْق:   ."ٕٚ: َي

ٚ ومًْك"ؿقفف:  (4) ًٕ َٗ مـ بٚب َطُرا وز ؽر دؿٔؼ ؾِؿ أؿػ ظذ أحد ؿٚ  بٖن  "وَوُض

ٗ بًّْك َطُرا، ؾٍل افهحٚح )وضٖ(  افَقضٚ:َة: احلسـ وافْيٚؾٜ. ": 1/83َوُض

 َٗ : 16وذم خمتةٚر افهةحٚح )وضةٖ(  "افرجةؾ، أي صةٚر وضةًٔئٚ تَق  مْةف: َوُضة

 ."افَقَضٚ:ة: احُلْسـ وافْيٚؾٜ، وبٚبف َطُرا"

هةرأ افِحةؿ... أجةٚد إٕوةٚجف حتةك شةَط ظةـ ": 17ذم خمتٚر افهحٚح )هةرأ(  (5)

 ."افًيؿ

 ."َهْْٗ افىًٚم: صٚر هًْٔئٚ...": 17ذم خمتٚر افهحٚح )هْٖ(  (6)

َؾ ": 23ذم خمتٚر افهحٚح )جدب(  (7) ُٓ  ."اجلَْدُب ِضدُّ اخِلهٛ... وبٚبف َش

 ."اجلَْذِب: ادد....": 1/97ذم افهحٚح )جذب(  (8)
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. (2). وَحِدَب مـ بٚب َضةِرَب (1)ؿىع مـ بٚب ؿٚ . وحجٛ مـ بٚب ٕك

ة. وحةَٚب بٚإلمهةٚ  مةـ بةٚب ؿةٚ  ََٕكَ . (3)وحِسٛ بًّْك َظدَّ مةـ بةٚب 

َٛ بٚإلظجةةٚم مةةـ بةةٚب وَحةةقَ  َب مةةـ بةةٚب ـتةةٛ، وادةةراد: َأَثةةَؿ. وَخَوةة

َب  ََضَ
َٛ بٚإلظجةةٚم مةةـ بةةٚب ٕكةة(4) ةة َِ . وَدَأَب مةةـ بةةٚب ؿىةةع، (5). وَخ

َٛ مـ بٚب ؿىع مةـ افدظٚبةٜ، أي: ادِةزاح.  ومًْٚه: َجدَّ ذم افًّؾ. وَدَظ

. وذاب ب٘ظجٚم افذا  مـ  ِٞ وَذُؤَب مـ بٚب َطُرا: صٚر ـٚفذئٛ ذم اخلُْب

َٛ بةٚجلٔؿ مةـ بةٚب (6)ب ؿٚ بٚ . وَرِجة َٝ . ورتٛ مـ بٚب دخؾ: أي: َثَب

َسَع. (7)َضِرَب بًّْك َهَٚب  َٛ بٚحلٚ: ادِّٜٓ مـ بٚب َطُرا: أي: اتَّ . وَرُح

َؾ  ُٓ : مـ بٚب َش َٛ َٛ مـ بٚب دخؾ: أي شٍؾ. وَرُض َٛ مـ (8)وَرَش . وَرَظ

                                                           

 ."احلجٚب: افسس، وحجبف: مًْف ظـ افدخق ": 23ذم خمتٚر افهحٚح )حجٛ(  (1)

ُرُه...": 1/138ذم افهحٚح )حدب(  (2) ْٓ ر، وؿد َحِدب َط ْٓ : افتل ذم افيَّ ُٜ  ."واحلََدَب

وؿةةد حةةٚب بُةةذا: أي: أثِةةَؿ، وبٚبةةف: ؿةةٚ  ": 24ٚر افهةةحٚح )حةةقب( ذم خمتةة (3)

 ."وـتٛ..

َٝ افقَ: ": 1/121ذم افهحٚح )خوٛ(  (4) ُٛ بف، وؿد َخَوب َتَو اخِلوٚب: مٚ خُيْ

 ."َأْخِوُبُف...

َٛ افْبةةَٚت مةةـ بةةٚب ٕكةة واشةةتخِبف: ": 26ذم خمتةةٚر افهةةحٚح )خِةةٛ(  (5) ةة َِ وَخ

 ."ؿىًف...

 ."ذاب افق:... َٕٔض ََجََد...": 1/129ذم افهحٚح )ذوب(  (6)

ُتُف...": 1/133ذم افهحٚح )رجٛ(  (7) ّْ  ."رَجْبُتُف بٚفُ ، أي ِهْبُتف وَظيَّ

ْضٛ، بٚفٍت : خالا افٔٚبس، َٕق : َرُضٛ ": 1/136ذم افهحٚح )رضٛ(  (8) افرَّ

 ."افق:...
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َٛ مةـ بةٚب دخةؾ(2)، وبٚإلظجةٚم مةـ بةٚب ضةرب(1)بٚب ؿىع . (3). وَرَؿة

َٛ مـ بٚب َضِرَب: أي: خٚا. وَراَب مـ بٚب بةٚع: صةٚر ذا ِريبةٜ.  وَرِه

َٛ بٚإلظجٚم بًّْك جٚع مةـ  ٌَ ب مـ بٚب دخؾ بًّْك ذهٛ. وَش وَسِ

ْرب، وهق  َُ ـ اف ـ بٚب َضِرَب بًّْك َؿُرَب م َٛ بٚفَٚا م
َِ بٚب َضِرَب. وَش

، وإوػ بٚفُة َٛ َِ َٛ مـ بٚب ٕك، ومثِف َشة َُ ُّٕق. وَش ٚا، ومًْةٚه: افدُّ

َٛ افِبـ مـ بٚب َؿَىَع  ، وافثٚب بٚفالم، ومًْٚه: آختالس. وَشَخ ُّٛ افهَّ

َٔضَّ صةًره.  ََٕكَ بًّْك جرى. وصٚب بٚدًجّٜ مـ بٚب بةٚع: أي: اْبة و

ؾ ُٓ ًُٛ مةـ بةٚب َشة َؿ، وَص
َٛ مـ بٚب َشِِ ُِٛ مةـ بةٚب (4)وَصِح . وَصة

َب ادٚ: (5)َطُرا ، أي َذِ ـ بٚب َردَّ َّٛ م ـ بٚب . وَظ َٛ م
ـ ؽر َمّص. وَظتِ م

َؾ  ُٓ َتٚب. وَظُذَب ب٘ظجٚم افذا  مـ بٚب َش
ًِ . وَظىِٛ (6)بٚب َضِرَب مـ اف

َٛ (7)مـ بٚب َضِرَب  ، وهق بٚإلمهةٚ ، وبٚإلظجةٚم (1). وَظِه  (2)مـ بٚب َردَّ

                                                           

ْظٛ: اخلقا، َرَظَبُف َيْرظَ ": 28ذم خمتٚر افهحٚح )رظٛ(  (1)  ."ُبُف...افرُّ

ُٝ ذم افق:، إذا أردتف...": 1/137ذم افهحٚح )رؽٛ(  (2)  ."َرغِ ِْب

ُٝ ": 1/137ذم افهحٚح )رؿٛ(  (3) ؿٔٛ: ادْتير، تَق : َرَؿْب ؿٔٛ: احلٚؾظ، وافرَّ افرَّ

 ."افق: أرُؿُبف َرُؿقًبٚ...

َٛ إمةُر مةـ ": 33ذم خمتٚر افهحٚح )صًٛ(  (4) ًُ افهًٛ: َٕٔض افذفق ... َص

 ."شٓؾ: صٚر صًًبٚبٚب 

َٛ ": 1/163ذم افهحٚح )صةِٛ(  (5) ُِ افهةِٛ وافهةِٔٛ: افنةديد... وؿةد َصة

 ."افق:ُ ً صالبٜ...

َّٔٛ، وبٚبف شٓؾ": 36ذم خمتٚر افهحٚح )ظذب(  (6)  ."افًذب: ادٚ: افى

َىٛ: اهلاَل ، وؿد َظىِٛ بٚفُ ": 1/184ذم افهحٚح )ظىٛ(  (7) ًَ  ."اف
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َٛ بٚإلظجٚم مـ بٚب َضب:  ـ بٚب َضِرَب. وظٚب مـ بٚب بٚع. وَؿَو م

َٛ مةـ بةٚب َشةِِؿَ  ِئ ـَ َٛ (3)أي: ؿىع. و َبة ـَ .  (4). و بّقحةدتغ مةـ بةٚب َردَّ

َتٛ ـَ َب.  (5)و . وـسٛ مـ بٚب ََضَ ََٕكَ دة مـ بٚب  بّثْٚة ؾقؿٜٔ، وُمَقحَّ

ٜ مـ بٚب َدَخَؾ  ـ بٚب َضِرَب، وبٚدًجّ ٜ م َٛ بٚفًغ ادِّٓ
ًِ َٛ (6)وَف ُج َٕ . و

ةَدَب (7)مـ بٚب َطُرا مـ افْجٚبةٜ َٕ مةـ بةٚب ٕكة، ومثِةف ـسةٛ.  (8). و

                                                                                                                                          

َٛ بِّّٓتغ، وأمةٚ افٌوةٛ بًّجّتةغ، "تـ: جٚ: ذم احلٚصٜٔ ظذ اد (1) ؿقفف: َظَه

ًٔٚ، ومْف إذا ـٚن مًٔتٚ  ."ؾٓق ضد افرضٚ، وؽوٛ فٍالن إذا ـٚن ح

ؿقفةف: وبٚإلظجةٚم إفةخ، ؿةٚ  ذم إحُةٚم إشةٚس: "جٚ: ذم احلٚصٜٔ ظةذ ادةتـ:  (2)

 ْٝ ٌٜ  َؽَهَبُف: أخذه طِاًم، وزيًدا ظذ افق:: ؿٓره، وَؽَهٛ ظذ ظَِف، واْؽُتِهَب ُؾالٕ

سٓٚ: ُجقِمًٝ مَٓقرة ٍْ  .27. إحُٚم إشٚس )ؽهٛ( فقحٜ "َٕ

افُآبٜ: شق: احلٚ  وإُٓسٚر مـ احلةزن، وؿةد ": 1/237ذم افهحٚح )ـٖب(  (3)

َٛ افرجؾ... ِئ  ."ـَ

َظفُ ": 1/237ذم افهحٚح )ـبٛ(  (4) َُّٔف ا  فقجٓف، أي: َسَ  ."ـَ

ٜ ظذ ادتـ:  (5) َٛ افُِتَٚب: "إشٚس فإلمٚم ادْٚوي: وذم إحُٚم "جٚ: ذم احلٚصٔ َت ـَ

ةةْؿ  ُٓ ُّ َِّ ًَ ُٛ افْةةَٚس ُي تَّة َُ ُٛ ُي تَّة َُ ٌٛ وُم تِة ُْ ْتًبٚ، وؾةالٌن ُم ـَ تًٚبٚ و
ًٜ وـِ ُتُبف ـِْتَب ُْ  َخىَّف، َي

ُتُبٓٚ فِْٚس، وـتٛ افَربٜ: َخَرَزهٚ ُْ ٌٛ َي ُت ـُ ، أو ظْده  َٜ تٚب
. إحُةٚم إشةٚس "افُِ

 (.29)ـتٛ( فقحٜ رؿؿ)

ةةقب بوةةّتغ: افتًةةٛ واإلظٔةةٚ:، وبٚبةةف: ": 47خمتةةٚر افهةةحٚح )فٌةةٛ( ذم  (6) ٌُ َِّ اف

 ."دخؾ

 ."ورجؾ ٕجٔٛ، أي ـريؿ َبغَّ افْجٚبٜ": 1/222ذم افهحٚح )ٕجٛ(  (7)

د حمٚشْف..."(: 1/223ذم افهحٚح )ٕدب(  (8) : أي: بُك ظِٔف، وَظدَّ َٝ َّٔ  ."ََٕدَب اَد
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َٛ بٚإل ََٕه َٛ  (2)مـ بٚب َضب، وبٚإلظجٚم (1)مهٚ و ََ َٕ  (3)مـ بٚب دخؾ. و

 َٛ ََ َٕ َٛ مـ بٚب َوَظةَد. (4)بٚفَٚا مـ بٚب ٕك، ومثِف بٚفُةٚا (3)و . وَوَث

 َّٛ َٝ مـ بٚب ؿىع: أي ُأِخةَذ بٌتةٜ. وشةُٝ مةـ  (5)وَؿ . وهَبَ مـ بٚب َظدَّ

 َٝ
ِّ َٝ مةـ بةٚب ٕكة.  (6)بٚب دخؾ وٕك. وَص َّ َؿ، وَصة

مةـ بةٚب َشةِِ

َٝ وَصَٚت مـ بٚ َت. وَؽِِ ٚ ومًْك مـ  (7)ب ؿٚ  بًّْك َصقَّ ًٕ مثؾ َؽِِةَط وز

َٝ  (9)وبٚفَٚا (8)بٚب َضِرَب. وؾٚت بٚفٍٚ: ٍَ ـَ مةـ بةٚب  (13)مـ بٚب ؿٚ . و

 َّٝ َٝ مةـ بةٚب  (11)َضب. وَف ََٕحة َٝ مةـ بةٚب ٕكة. و َبة َٕ . و مـ بٚب َردَّ

                                                           

َٛ اف": 48ذم خمتٚر افهحٚح )ٕهٛ(  (1) َه  ."ق:: أؿٚمفَٕ

َٛ ادٚ:: ؽٚر ذم إرض...": 48ذم خمتٚر افهحٚح )ٕوٛ(  (2)  ."ََٕو

 ."َٕٛ اجلدار مـ بٚب ٕك...": 48ذم خمتٚر افهحٚح )َٕٛ(  (3)

َٛ مثؾ َٕٛ ذم َأنَّ ـاًل مْٓام مـ بٚب ٕكة، ؾٍةل  "ومثِف بٚفُٚا"ؿقفف:  (4) َُ َٕ أي 

...: ظـ افىريؼ: ظد ، وبٚب49خمتٚر افهحٚح )ُٕٛ(  ََٕكَ  ."ف 

َّٛ اجلِد وافتّر "ذم افهحٚح )ؿبٛ(:  (5) ُتُف، وـذفؽ َؿ ُُٕدوَّ َّٛ افِحُؿ... إذا ذهٛ  َؿ

 ."واجُلْرح، إذا يبس وذهٛ مٚؤه وَجػَّ 

امتٜ: افٍرح ببِٜٔ افًدو، وبٚبف شِؿ": 56ذم خمتٚر افهحٚح )صّٝ(  (6)  ."افنَّ

َٛ "ذم إصؾ:  (7)
ُّٝ ذم افهةِٛ،  "َٝ وَؽِِ "، وهق خىٖ، وافهقاب: "وَظِِ ـام َأْثَب

ٚ ومًْك، وبٚبف: َضِرَب ": 57ؾٍل خمتٚر افهحٚح )ؽِٝ(  ًٕ َٞ مثؾ َؽِِط وز  ."َؽِِ

 ."ؾٚتف افق: مـ بٚب ؿٚ ": 57ذم خمتٚر افهحٚح )ؾقت(  (8)

قُت ": 1/162ذم افهحٚح )ؿقت(  (9) َُ َؿَٚت أهِف يَق ؿ َؿْقًتٚ وِؿٔٚتٜ: وآشؿ: اف

 ."بف بدن اإلٕسٚن مـ افىًٚمبٚفوؿ، وهق مٚ يَقم 

 ."ـٍتف: ضّف إفٔف، وبٚبف َضب": 58ذم خمتٚر افهحٚح )ـٍٝ(  (13)

ُّٝ افسقيؼ إذا جدحتف": 58ذم خمتٚر افهحٚح )فتٝ(  (11)  ."فَت
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 َّٞ َٞ مـ بٚب ٕك بًّْك َحَبَس. ورا (1)َضب. وَب . وَرَب ـ بٚب َردَّ  (2)ثم

ٞ (3)مـ بٚب ؿٚ . وؽٚث (2)ثورا مةـ بةٚب َضةِرب.  (4)مـ بٚب بٚع. وهَلِ

َٝ بٚفٍٚ:  ٍَ َٕ ـ بٚب ٕك. وراَث بٚدثِثٜ بًّْك أبىٖ، وبٚبف بٚع. و َٞ م َُ وَم

َٞ مـ بٚب ٕك بًّْك َٕةض  َُ َٕ مـ بٚب َضب وٕك، ومًْٚه ٍٕخ. و

َٟ مـ بٚب ؿىع، وهق مًْٚه ًَ َٟ بٚجلٔؿ مةـ بةٚب دَ (5)افًٓد. وَب َِ َخةَؾ . وَب

ْٚهُ  ًْ َٟ مـ بٚب َطُرا، وهق َم َّٟ بٚدثِثٜ واجلٔؿ مـ (6)يًْل: أذ . وهَبُ . وَث

ُس  ٍْ ِٝ افَّْ َج َِ َّٟ (8)مـ بٚب َدَخَؾ  (7)مـ بٚب َردَّ يًْل: أشٚ  ادٚ:. وَث . وَحة

ـ بٚب دخؾ.  ـ بٚب َضب وٕك. وَخَرَج م ـ م َٟ افَى َِ . وَح ـ بٚب َردَّ م

َٟ بٍتحٚت وبٚخلٚ: ادًجّٜ و َِ ََِس، ومًْةٚه: ضةٚر، وَخ اجلٔؿ مـ بٚب َج

َٟ مـ بٚب َضِرب َٟ مـ بٚب َدَخةَؾ (9)وَدَرأ مـ بٚب دخؾ. وَدَظ . (13). وَدَم

 َٟ ُّ َؿ بًّْك بًِٓٚ. وَش ِٓ َٟ افَِّٜ بٚفسغ ادِّٜٓ واجلٔؿ مـ بٚب َؾ
وَشِِ

                                                           

َّٞ اخلز مـ بٚب َرّد... ٕؼه": 63ذم خمتٚر افهحٚح )بثٞ(  (1)  ."َب

ْوثٜ واحدة ا": 64ذم خمتٚر افهحٚح )روث(  (2) ْوث... وؿد راث افٍرسافرَّ  ."فرَّ

ُٞ إرض، أي: أصٚهبٚ": 1/289ذم افهحٚح )ؽٔٞ(  (3) ْٔ ٌَ  ."وؿد ؽَٚث اف

َٞ هَلًَثٚ...": 1/293ذم افهحٚح )هلٞ(  (4) َىُش... وؿد هَلِ ًَ ثَٚن... اف َٓ َِّ  ."اف

فُ ": 66ذم خمتٚر افهحٚح )بًٟ(  (5) ََّ  ."بًٟ بىْف بٚفسُغ: َص

 ."افبٓجٜ: احلسـ، وبٚبف َطُرا": 67 ذم خمتٚر افهحٚح )هبٟ( (6)

َِجٝ ٍٕسف: اضّٖٕٝ، وبٚبف: دخؾ وَضِرب": 67ذم خمتٚر افهحٚح )ثِٟ(  (7)  "وَث

ََٕكةة. صةة "ذم احلٚصةةٜٔ:  (8) ِٝ افسةةامُ: مةةـ بةةٚب  َِجةة ، وذم افهةةحٚح )ثِةةٟ( "وَث

ُِٟ بٚفوؿ، ـام تَق : َمَىَرْتْٚ": 1/332 ََِجْتَْٚ افسامُ: َتْث  ."وَث

َظٟ بٍتحتغ: صدة شقاد افًغ مع شًتٓٚ...، ": 73افهحٚح )دظٟ(  ذم خمتٚر (9) افدَّ

 ."وبٚبف َضِرَب 

 ."دمٟ افق:: دخؾ ذم ؽره، واشتحُؿ ؾٔف": 73ذم خمتٚر افهحٚح )دمٟ(  (13)
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. (1)بٚدِّٜٓ واجلٔؿ مـ بٚب َطُرَا، ومًْٚه: َؿُبَ . وَظَرَج مـ بةٚب َدخةَؾ 

َٕرَضَ (2)مـ بٚب َضبوَؾَرَج  َٟ مـ بٚب  َِ . وَفِزَج بٚفزاي واجلٔؿ مـ (3). وَؾ

 َّٟ مـ بٚب َضِرَب، ومًْٚه: مَتَىَّط. وهَلَةٟ مةـ بةٚب ضةرب أي: َوفِةَع. وَمة

. ومٚج (5). وَمَرَج بٚفرا: وافزاي مـ بٚب ٕك(4)بٚدٔؿ واجلٔؿ مـ بٚب َردَّ 

َٟ مـ بٚب َضب َت َٕ َٟ مةـ (6)بٚجلٔؿ مـ بٚب ؿٚ  يًْل اضىرب. و َس َٕ . و

َٟ مةـ بةٚب َوَظةدَ (7)بٚب ٕك وَضب . وَهةَرَج بةٚفرا: مةـ بةٚب (8). وَوَه

. وهةٚج مةـ بةٚب بةٚع، ومًْةٚه شةٚر. (9)َضب، وبٚفزاي مـ بٚب َضِرَب 

                                                           
ةةُرُج ُظُروًجةةٚ، إذا ": 1/328ذم افهةةحٚح )ظةةرج(  (1) ًْ َِّؿ َي ةة رجةةٜ وافسُّ َظةةَرج ذم افدَّ

 ."ارتَك...

ؽ ": 1/333رج( ذم افهحٚح )ؾ (2) َّّ ج ا  َؽ ؿَّ بٚفتحريؽ، تَق : َؾرَّ ٌَ َرج مـ اف ٍَ اف

ِرج بٚفُ  ٍْ  ."تٍرجًيٚ، وـذفؽ َؾَرج ا  ظْؽ ؽؿَّ َ  َي

َٟ ظةذ ": 74ذم خمتٚر افهحٚح )ؾِٟ(  (3) ة َِ ةر وافٍةقز وَؾ ٍْ ِْةس: افيَّ ٍَ ِْٟ بقزن اف ٍَ اف

 ."خهّف، مـ بٚب ٕك

َّٟ ": 75ذم خمتٚر افهحٚح )جمٟ(  (4)  ."افؼاب مـ ؾٔف: رمك بف، وبٚبف َردّ  َم

، وؾٔف "وَمَرج افدابٜ: أرشِٓٚ ترظك، وبٚب ٕك": 75ذم خمتٚر افهحٚح )مرج(  (5)

 ."َمَزج افؼاب: خِىف مـ بٚب ٕك": 76أيًوٚ )مزج( 

َتَجٓٚ ": 1/343ذم افهحٚح )ٕتٟ(  (6) َٕ ْٝ افْٚؿٜ ظذ مٚ مل ُيَسؿَّ ؾٚظِف... وؿد   ِ َِج
ِٝ ُٕ

 ."أهِٓٚ...

َٟ افثقَب مـ بٚب َضب وٕك...": 76ذم خمتٚر افهحٚح )ٕسٟ(  (7) َس َٕ" . 

افَقَهٟ بٍتحتغ: َحرُّ افْٚر... َوَهَجٝ افْٚر مةـ ": 77ذم خمتٚر افهحٚح )وهٟ(  (8)

 ."بٚب وظد...

: اهلََرج: افٍتْٜ وآختالط، وبٚبةف َضب... اهلَةَزج 77ذم خمتٚر افهحٚح )هرج(  (9)

ُّٕؿ وبٚهبام َضِرَب بٍتحتغ صقت افرظ  ."د، واهلََزج أيًوٚ َضب مـ افٌْٚ:، وؾٔف تر
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وَبَىَ  بٚدقحدة وبٚدِّٜٓ مـ بٚب ؿىع، وهق اإلفَٚ: ظذ افقجف. وبَٚح: 

ق ِضدُّ افٍرح. وَجَرَح . وَتِرَح مـ بٚب َضِرب، وه(1)بٚإلمهٚ  مـ بٚب ؿٚ 

بٚجلٔؿ مـ بٚب ؿىع. وََجََ  بٚدٔؿ مـ بٚب خوع ودخؾ، ومًْٚه: ؽِٛ. 

. وجٚح بٚجلٔؿ وادِّٜٓ مـ بٚب ؿٚ ، ومًْٚه: هِؽ. (2)وَجََْ  بٚفْقن مثِف

 (4). وَرَمةَ  مْةف أيًوةٚ(3)هِؽ. وَذَبَ  مـ بٚب ؿىع. وَرَصَ  مـ بٚب ؿىع

مةـ بةٚب َؿَىةَع، ومًْةٚه: َظةَٚم، أو . وَشةَبَ  (5)وزاح بٚفزاي مـ بٚب بةٚع

َا، وَؾَرَغ. وَش َّ بِّّٓتغ مـ بةٚب َردَّ  َ  بّّٓةالت مةـ (6)َتَكَّ ُّ . وَشة

َؾ. وَشََْ  بِّّٓتغ بْٔٓام ٕقن مةـ بةٚب خوةع،  ُٓ بٚب طُرا، يًْل: َش

َح بًّجّةةٜ (7)ومًْةةٚه: َظةةَرض. وشةةٚح مةةـ بةةٚب بةةٚع بِّّٓتةةغ . وَذَ

ـ بٚب ؿىع. وَصَدَح  بّّٓالت مـ بٚب ؿىع، يًْل: صٚح.  ومِّٓتغ م

ََِ  بّّٓةةالت (9)مةةـ بةةٚب ؿىةةع (8)وصةةٍ  بِّّٓتةةغ بٔةةْٓام ؾةةٚ: . وَصةة

                                                           

ه: أطٓره": 78ذم خمتٚر افهحٚح )بقح(  (1)  ."وَبَٚح بِِ َّ

 ."َجََْ : مٚ ، وبٚب َخَوَع وَدَخَؾ ": 79ذم خمتٚر افهحٚح )جْ (  (2)

 "َرَصَ  أي: ظر ": 83ذم خمتٚر افهحٚح )رص (  (3)

 ."ورحمف: ضًْف بٚفرم  مـ بٚب ؿىع":83 ذم خمتٚر افهحٚح )رم ( (4)

 ."زاح: بًد وذهٛ": 81ذم خمتٚر افهحٚح )زي (  (5)

 ."َش َّ ادَٚ:: َصّبف": 82ذم خمتٚر افهحٚح )شح (  (6)

ًْٔحٚ، إذا جةرى ظةذ وجةف ": 1/377ذم افهحٚح )شةٔ (  (7) شةٚح ادةُٚ: َيِسةٔ  َشة

 ."إرض

ثبةٝ، ؾِةٔس ذم افهةحٚح وـةذا خمتةٚر ، وافهةقاب مةٚ أ"بْٔٓام ؿةٚا"ذم ادتـ:  (8)

 افهحٚح مٚدة )صَ (.

 ."وصٍ  ظْف: أظرض ظـ ذٕبف، وبٚبف ؿىع": 85ذم خمتٚر افهحٚح )صٍ (  (9)
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ٜ ومِّٓتغ مـ بٚب ؿىع: أي:  َح بًّجّ مٍتقحٚت مـ بٚب دخؾ. وََضَ

حٍر افَز. وضرح بّّٓالت مـ بٚب ؿىع، أي: رمك. وضٍ  بٍٚ: بةغ 

. وؾت  (1)ٚ  وبٚعمِّٓتغ مـ بٚب خوع، يًْل: امتَ. وضٚح مـ بٚب ؿ

. (3). وَؾةَدَح بٍةٚ: ومِّٓتةغ مْةف أيًوةٚ(2)بٍٚ: ومثْٚة ؾقؿٜٔ مـ بٚب ؿىةع

َح. وَؾُهَ  مةـ  وَؾِرَح مـ بٚب َضِرَب. وَؾَسَ  مـ بٚب ؿىع، ومًْٚه: َذَ

. وَؾَوَ  مـ بٚب ؿىع، ومًْٚه: افٍؤحٜ. وَؾَٚح: مـ بٚب (4)بٚب َطُرا

ـ بٚب َطُرا،(5)ؿٚ  وبٚع وَؿَِِ  بٚفَٚا مـ بٚب َضِرَب، ومًْٚه:  . وَؿبَُ  م

بََ  مـ بٚب ؿىع، ومًْٚه: جذب ـَ َرُة إشْٚن. و ٍْ  ِ ِجٚم افدابٜ إفٔف.  (6)ُص

َنةَ  بًّجّةٜ ومِّٓةٜ، وـالمهةٚ مْةف أيًوةٚ(7)وـدح بّّٓةالت ـَ . (8). و

                                                           

ضٚح: هِؽ وشَط، وبٚبف ؿٚ  وبٚع، وـذا إذا تٚه ": 86ذم خمتٚر افهحٚح )ضقح(  (1)

 ."ذم إرض

 ."ف ؿىع...ؾت  افبٚب ؾٍٕٚت ، وبٚب": 86ذم خمتٚر افهحٚح )ؾت (  (2)

ُف، وبٚبف ؿىع...": 86ذم خمتٚر افهحٚح )ؾدح(  (3) َِ ََ : أْث ـُ ْي  ."َؾَدَحُف افدَّ

 ."رجؾ ؾهٔ  وـالم ؾهٔ  أي بِٔغ...": 87ذم خمتٚر افهحٚح )ؾه (  (4)

ؾٚحٝ ري  ادِْسؽ مـ بٚب ؿٚ  وبةٚع... يَةٚ : ": 87ذم خمتٚر افهحٚح )ؾقح(  (5)

ع...  ."ؾَٚح افىَّٔٛ: إذا َتَوقَّ

.  "خدب جلٚم افدابٜ"ذم إصؾ:  (6) ُّٝ  وافهقاب ـام َأْثَب

ّد وافُسٛ، وهق ": 89ذم خمتٚر افهحٚح )ـدح(  (7) َُ ْدح: افًّؾ وافسًل واف َُ اف

 ."اخلَْدش أيًوٚ، وبٚب افُؾ: ؿىع....

ُر فةؽ افًةداوة. يَةٚ : ": 89ذم خمتٚر افهحٚح )ـن (  (8) ِّ وافُٚص : افةذي ُيْوة

 ."بٚب ؿىع وـٚصحف بًّْك ـن  فف بٚفًداوة مـ
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ََِ  مـ بٚب خوع ـَ . وَدََ  بالم ومٔؿ ومِّٜٓ مـ بٚب ؿىةع بًّْةك (1)و

.ٚ ًٍ وٓح بٚدِّٜٓ مـ بٚب ؿٚ ، أي: دع: وَمَدَح مةـ بةٚب  ٕير ٕيًرا خٍٔ

ِْل: أثْك. وَمِرَح بِّّٓتغ مـ بٚب َضِرَب، أي: اْصَتدَّ ذم افَّْنٚط  ًْ َؿَىَع، َي

. (5). ومةْ  مْةف(4). ومِ  مْف(3). وَمَسَ  مْف(2)وَمَزَح بٚفزاي مـ بٚب ؿىع

ََٕزح بٚفْقن واف ت. و ْل: َصقَّ ًْ َبَ  مـ بٚب َضب، َي َٕ زاي وادِّٜٓ مـ و

. وَوُؿةَ  مةـ بةٚب َطةُرَا: َؿةؾَّ (7). وُٕة  مةـ بةٚب َضب(6)بٚب َخَوعَ 

 حُٔٚؤه. إتٓك مٚ ؿهدتف مـ ذـر بًض إؾًٚ  ادٚضٜٔ مع مقازيْٓٚ.

وأمٚ ذـر بًض احلروا ادتًَِٜ بٚفَقاظد افْحقيٜ ؾةٕٚفػ ظةذ 

ةةٚ، وافثٕٚٔةةٜ ًٍ ك أف َّّ َّْٔةةٜ ومتحرـةةٜ، ؾةةٕٚوػ ُتَسةة ك مهةةزًة،  َضبةةغ: َف َّّ ُتَسةة

ت، وهةل  ةٚ ُمةدَّ ًٍ َِٝ أف ًِ ؾٕٚفُػ: َحْرُا هجٚ: مَهقرة مقؿقؾٜ، ؾ٘ن ُج

َّٕٞ مٚ مل ُتَسؿَّ  َٗ  حرًؾٚ. (8)ُت

                                                           

ٌ ذم ظبقس، وبٚبف خوع": 89ذم خمتٚر افهحٚح )ـِ (  (1) ـَ ُّ ُِقح: َت َ ُُ  ."اف

 ."اَدْزح: افدظٚبٜ، وبٚبف ؿىع": 93ذم خمتٚر افهحٚح )مزح(  (2)

 ."مس  برأشف، وبٚب ؿىع...": 91ذم خمتٚر افهحٚح  (3)

ْدر مـ بٚب ؿىع:": 91ذم خمتٚر افهحٚح  (4) َِ َدٍر... مِ  اف ََ ِْ  ب  ."َضَرح ؾٔٓٚ ادِ

َب...": 91ذم خمتٚر افهحٚح  (5)  ."ادْ : افًىٚ: وبٚبف َؿَىع وََضَ

 ."..."ٕزح افبئر: اشتَك مٚ:هٚ ـِف، وبٚبف َؿَىعَ ": 92ذم خمتٚر افهحٚح  (6)

 ."افُْٚح: افقط:، وؿد يُقن افًَد، وبٚبف َضب...": 93ذم خمتٚر افهحٚح  (7)

كم"ذم إصؾ:  (8) َّّ ب٘ثبٚت إفػ ذم آخر افًٍؾ، وافهقاب مٚ أثبةٝ ٕن  "ٚمل ُتَس

 افًٍؾ جمزوم بِؿ.
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ْؾ إٓ  َّ ًْ وَأّمةةٚ إذا ؾٓةةل اشةةؿ يةةد  ظةةذ زمةةٚن مسةةتَبؾ، ومل ُتْسةةَت

 .(1)موٚؾٜ إػ َجِٜ، تَق : أجٔئؽ إذا امْحَرَّ افُبْ  

ةةل ٓبتةةدا: افٌٚيةةٜ، تَةةق : وأمةةٚ إػ ؾحةةرا خةةٚؾٌض، وهةةق مُ  َٓ َْْت

خرجٝ مـ مُٜ إػ افُقؾٜ، وجٚئز أن تُقن دخِتٓٚ، وجٚئز أن تُةقن 

بٌِتٓٚ، ومل تدخِٓٚ: ٕن افْٓٚيٜ تنّؾ أو  اجلةز: وآخةره، وإٕةام يّتْةع 

 .(2)جمٚوزتف

وأمٚ أٓ ؾحرا يٍت   افُالم فِتْبٔف، تَق : أٓ إنَّ زيًدا خةٚرج، 

 .(3)ا خٚرجـام تَق : اظِؿ َأنَّ زيدً 

ٚ أوفق ؾجّع فِذـقر، ٓ واحد فف مـ فٍيف، واحده: ُذو.  وَأمَّ

وأّمٚ أوُٓت ؾجّع فإلٕٚث، واحد ٚ: ذات، تَق : جٚ:ب أوفةق 

 .(4)إفبٚب، وأوُٓت إمحٚ 

وأمٚ أوٓ: ؾٔستقي ؾٔف ادذـر وادٕٗٞ، وتدخؾ ظِٔف هٚ: افتْبٔف 

 "ؾتَق ، هٗٓ:، ومـ افًرب مـ يَق : 
ٍ
ؿقُمؽ، ؾُٔ  اهلّةزة،  هٗٓ:

ويْقن أيًوةٚ، وتةدخؾ ظِٔةف افُةٚا فِخىةٚب، تَةق : أوفئةؽ بةٚفٍت  

 .(5)وافُ 
                                                           

 .3/127يْير: أوض  ادسٚفؽ إػ أفٍٜٔ ابـ مٚفؽ  (1)

 .3/17يْير: ذح ابـ ظَٔؾ ظذ أفٍٜٔ ابـ مٚفؽ  (2)

 .1/65. ويْير: مٌْل افِبٔٛ ٓبـ هنٚم إٕهٚري 6/2544افهحٚح )أٓ(  (3)

 . 6/2544أٓ( افهحٚح ) (4)

 .133، 1/132يْير ذح ابـ ظَٔؾ ظذ أفٍٜٔ ابـ مٚفؽ  (5)



 هـ(9911ألمحد بن أمحد الُبَجِيرِمّي ) املعادن البوية يف اللغات احلديجية

 

(292) 

َذ  ًُ ؾٓق أيًوٚ َجةع ٓ واحةد فةف مةـ فٍيةف،  (1)وأمٚ إُوَػ بقزن اف

 واحده افذي.

وأمٚ إّٓ ؾحرا اشتثْٚ:، وهق إصةؾ، وافهةٍٜ ظٚرضةٜ ظِٔةف، 

 .(2)ض ظِٔفوإصؾ ذم ؽر افهٍٜ، وآشتثْٚ: ظٚر

، وخيتص بٚفَق  ظذ إشام:،  وأمٚ افبٚ: ؾحرا مـ ظقامؾ اجلرَّ

َٝ ادةرور  َْ وهل فالفتهةٚ  بٚدًٍةق ، تَق  : َمَرْرُت بزيد، ـٖٕةؽ َأْفَهة

 .(3)بف

، يقؿع افثٚب ٕجؾ وؿقع إو  ـٍ َ  .(4)وأّمٚ فق ؾحرا مَت

َر فق جٚئز ذم إمر افؼظل، ـام ذم ؿقفف تً ـْ َفةْق ٚػ: واظِؿ أن ِذ

ةً  ْؿ ُؿقَّ ُُ َأنَّ يِل بِ
فق ـْٝ مُٕٚف فبةٚدرت "ذم يقشػ:  --، وؿقفف (5)

                                                           

َٔٚ"ذم إصؾ:  (1) ِْ ًُ َذ "، وافهقاب: "اف ًُ  .6/2544، ـام ذم افهحٚح )أٓ( "اف

ـ هنٚم إٕهٚري  (2) ّبٚن ظذ ذح 67، 1/66يْير مٌْل افِبٔٛ ٓب ، وحٚصٜٔ افهَّ

 .143، 2/142إصّقب ظذ أفٍٜٔ ابـ مٚفؽ 

 ،3/36يْير أوض  ادسٚفؽ ٓبـ هنٚم  (3)

 ومٚ بًدهٚ. 1/235يْير مٌْل افِبٔٛ  (4)

 (.83هقد ) (5)
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ـ افسجـ ، وؿد ظَد افبخٚري فذفؽ بًٚبٚ، وترَجف بَقفف: (1)"إػ اخلروج م

َِّقْ "  .(2)"بٚب مٚ جيقز مـ اف

ٗوَّ  ـحديٞ ابـ مٚجةف ُّ : (3)وأمٚ مٚ ورد مـ افْٓل ظـ ذـر َفْق ؾ

َِّق، " ٚـؿ واف  .(4)"ؾٕ٘ف يٍت  ظّؾ افنٔىٚنإيَّ

ٚ مٚ ؾتٖيت ظذ تسًٜ: تُقن اشتٍٓٚمٜٔ، وخزيةٜ ، وجزائٔةٜ، (5)وَأمَّ

وتًجبٜٔ، ومع افًٍؾ، وُٕرة، وزائدة، وٕٚؾٜٔ، وحمذوؾٜ مْٓٚ إفػ إذا 

                                                           

بٚب ؿقفف ظزوجؾ:  –أخرجف افبخٚري ذم صحٔحف ذم ـتٚب أحٚديٞ إٕبٔٚ:  (1)

 َِْٔػ إِْبَراِهٔؿ ـْ َض ْؿ َظ ُٓ بِّئْ َٕ ، 3372حديٞ رؿؿ  -4/147[. 52... ]احلجر َو

بٚب زيٚدة ضّْٖٕٜٔ افَِٛ بتيٚهر إدفٜ  -ـتٚب اإليامنومسِؿ ذم صحٔحف ذم 

 ( ـالمهٚ مـ حديٞ أل هريرة.151حديٞ رؿؿ ) -1/133

 .85/ 9يْير صحٔ  افبخٚري  (2)

ابـ مٚجف احلٚؾظ افُبر ادٍ  أبةق ظبةد ا  حمّةد بةـ يزيةد افَزويْةل بةـ مٚجةف  (3)

ـ وافتٍسر وافتٚريخ، وفد شْٜ تسع  ومٚئتغ... ؿٚ  أبق يًذ افربًل، صٚحٛ افسْ

ٟ بف فف مًرؾٜ وحٍظ... وـٕٚٝ وؾٚتف  ـ مٚجف ثَٜ، ـبر، متٍؼ ظِٔف، حمت اخلِٔع: اب

 .2/155فثامن بَغ مـ رموٚن شْٜ ثالث وشبًغ ومٚئتغ: تذـرة احلٍٚظ 

 -2/1396بةٚ  افتقـةؾ وافَٔةغ  –أخرجف ابـ مٚجف ذم شةْْف ذم ـتةٚب افزهةد    (4)

 حديٞ أل هريرة. ( مـ4168حديٞ رؿؿ )

يَهد مٚ ادقصقفٜ ذم مثؾ: رأيٝ مٚ ظْد . يْيةر خمتةٚر افهةحٚح )بةٚب إفةػ  (5)

 .658افِْٜٔ( ص
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إتٓك، وهذا آخر مٚ ؿهدٕٚه مـ َجع  (1)ضّّٝ إفٔٓٚ حرًؾٚ، ٕحق: مِلَ وَظؿَّ 

 افبٜٓٔ ذم افٌِٚت احلديثٜٔ. هذه افرشٚفٜ ادقشقمٜ بٚدًٚدن

َِّؿ.  وصذ ا  ظذ شٔدٕٚ حمّد، وظذ آفف وصحبف وَش

 .1176رجٛ شْٜ  16ذم 

 

 

                                                           

 ومٚ بًدهٚ. 2/2يْير مٌْل افِبٔٛ  (1)
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 ثبت املصادر واملراجع
ـ افديـ ظبد افرؤوا بـ تٚج افًٚرؾغ احلدادي  - إحُٚم إشٚس فزي

خمىةةقط بٚدُتبةةٜ احلّٔديةةٜ ادِحَةةٜ  -افتقٕزةة ادْةةٚوي ادكةةي

 .1356ٕبق  حتٝ رؿؿ بٚفسِٔامٕٜٔ ذم اشتٚ

 -ط. اهلٔئةٜ ادكةيٜ افًٚمةٜ فُِتةٚب -أشٚس افبالؽةٜ فِزخمؼةي -

 افثٚفثٜ. -م1985

ٕؼةةهٚ  -إضةةداد فَصةةًّل )ضةةّـ ثالثةةٜ ـتةةٛ ذم إضةةداد( -

ٝ هٍْر  فبْٚن. -بروت –ط. دار افُتٛ افًِّٜٔ  -افدـتقر: أوؽس

ـ إٕبٚري - ُتبٜ ط. اد -ت . حمّد أبق افٍوؾ إبراهٔؿ -إضداد ٓب

 م.1987 -هة1437 –افًكيٜ 

 –ت . ِظّزة حسةـ  –إضداد ذم ـالم افًرب ٕل افىٔٛ افٌِقي  -

 م.1996 -افثٕٜٚٔ -ط. ادجّع افًِّل افًرل بدمنؼ

 -ة1435 -ط. دار افًِقم -د. َحَّْٚ حداد -ت  –إضداد فَىرب  -

 م.1984

مسةٜ اخلٚ -ط، دار افًِةؿ فِّاليةغ –إظالم خلر افديـ افةزرـع  -

 م.2332 –ظؼ 
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ط.  -أوض  ادسٚفؽ إػ أفٍٜٔ ابةـ مٚفةؽ ٓبةـ هنةٚم إٕهةٚري -

 بروت. -صٔدا -ادُتبٜ افًكيٜ

 -إيوٚح ادُْقن ذم افذيؾ ظذ ـنػ افيْقن إلشامظٔؾ افبٌةدادي -

 فبْٚن. -بروت –ط. دار إحٔٚ: افساث افًرل 

 -بروت -ط. دار افٍُر -ت . ظذ صري -تٚج افًروس فِزبٔدي -

 م.1994 -هة1414 -فبْٚن

ت . أمحد ظبد  -فِجقهري -تٚج افٌِٜ وصحٚح افًربٜٔ )افهحٚح( -

افثٚفثةةةٜ  –بةةةروت  -ط. دار افًِةةةؿ فِّاليةةةغ -افٌٍةةةقر ظىةةةٚر

 م.1984 -هة1434

ط. اهلٔئٜ  –افًك افًثامب فُٚر  بروـِامن  -تٚريخ إدب افًرل -

 ادكيٜ افًٚمٜ فُِتٚب.

فًبد افرمحـ بـ حسـ  –اجؿ وإخبٚر تٚريخ ظجٚئٛ أثٚر ذم افس -

خ  بروت. -ط. دار اجلٔؾ -اجلزيت ادٗرَّ

تة . د. ظبةد  -تثَٔػ افِسٚن وتَِةٔ  اجلْةٚن ٓبةـ َمُِةل افهةَع -

 -افَةٚهرة –ط. ادجِس إظذ فِنةئقن اإلشةالمٜٔ  -افًزيز مىر

 م.2313 -هة1431
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 -ٚنفبْ -بروت -ط. دار افُتٛ افًِّٜٔ -تذـرة احلٍٚظ فِذهبل -

 م.1998 -هة1419 -إوػ

تةة . افسةةٔد  -تهةةحٔ  افتهةةحٔػ وحتريةةر افتحريةةػ فِهةةٍدي -

 -هةةةةة1437 –إوػ  -افَةةةٚهرة –ط. اخلةةةٕٚجل  –افؼةةةؿٚوي 

 م.1987

بروت  -ط. دار افُتٛ افًِّٜٔ - ذيٛ إشام: وافٌِٚت فِْقوي -

 فبْٚن. –

ـ حجر افًسَالب - ٛ ٓب ٜ ط. دائرة ادًٚرا افْيٚمٔ - ذيٛ افتٓذي

 هة.1326 -إوػ -اهلْد –

تة . د. بنةٚر  – ذيٛ افُام  ٕل احلجٚج َجٚ  افديـ بـ افزـل  -

 -إوػ -بةةةروت –ط. مٗشسةةةٜ افرشةةةٚفٜ  –ظةةةقاد مًةةةروا 

 م.1983 -هة1433

ط. دار  -حٚصٜٔ افهبٚن ظذ ذح إصّقب ظذ أفٍٜٔ ابةـ مٚفةؽ -

 ظٔسك افبٚل احلِبل وذـٚه. –إحٔٚ: افُتٛ افًربٜٔ 

ٞ ٕل حمّد اف ؿسىل اف - ٛ احلدي ت . د. حمّد بـ  –دٓئؾ ذم ؽري

 –إوػ  -افريةةةٚض -ط. مُتبةةةٜ افًبُٔةةةٚن -ظبةةةد ا  افَْةةةٚص

 م.2331 -هة1422
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ط. دار إحٔٚ: افُتٛ  -ت . حمّد ؾٗاد ظبد افبٚؿل -شْـ ابـ مٚجف -

 ؾٔهؾ ظٔسك افبٚل احلِبل. -افًربٜٔ

ط. ادُتبةٜ  -احلّٔةدتة . حمّةد حمٔةل افةديـ ظبةد  -شْـ أل داود -

 بروت. -صٔدا –افًكيٜ 

ط. دار  -ت . بنٚر ظّقاد مًروا -شْـ افسمذي )اجلٚمع افُبر( -

 م.1998 -بروت –افٌرب اإلشالمل 

ط. مٗشسةٜ  -ت . صًٔٛ إرٕةٗوط وآخةريـ –شْـ افدارؿىْل  -

 م.2332 -هة1424 -فبْٚن -بروت –افرشٚفٜ 

ت . حسغ شِٔؿ أشد  -شْـ افدارمل )ادًروا بّسْد افدارمل( -

 م.2333 -هة1412 –إوػ  -ط. دار ادٌْل بٚفسًقديٜ -افداراب

ـ افْسٚئل )ادجتبك مـ افسْـ(  - ة –شْ ط.  -ت . ظبد افٍتٚح أبق ُؽدَّ

 -هةةة1436 -افثٕٚٔةةٜ -حِةةٛ –مُتةةٛ ادىبقظةةٚت اإلشةةالمٜٔ 

 م.1986

 -افَةٚهرة –ط. دار افةساث  -ذح ابـ ظَٔؾ ظذ أفٍٜٔ ابـ مٚفؽ -

 م.1983 -هة1433 -افًؼون

 ط. دار إحٔٚ: افساث افًرل بروت. -افنامئؾ ادحّديٜ فِسمذي -
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صحٔ  افبخٚري )اجلٚمع ادسْد افهحٔ  ادختك مـ أمقر رشق   -

ط.  -ت . حمّد زهر بـ ٕٚس افْٚس –وشْْف وأيٚمف(  --ا  

دار ضق  افْجٚة )مهقرة ظـ افسِىٕٜٚٔ ب٘ضٚؾٜ ترؿٔؿ حمّةد ؾةٗاد 

 ظبد افبٚؿل(.

ط.  –ت . صًٔٛ إرٕٗوط  -صحٔ  ابـ حبٚن بستٔٛ ابـ بِبٚن -

 م.1993 -هة1414 -افثٕٜٚٔ -بروت -افرشٚفٜ

صحٔ  مسِؿ )ادسْد افهحٔ  ادختك بَْؾ افًد  إػ افًد  إػ  -

ط. دار إحٔةةٚ:  -( تةة . حمّةةد ؾةةٗاد ظبةةد افبةةٚؿل--رشةةق  ا  

 بروت. -افساث افًرل

 –تة . د. مٓةدي ادخزومةل  –ـ أمحد افٍراهٔةدي افًغ فِخِٔؾ ب -

 -دار افرصةةٔد –ط. اجلّٓقريةةٜ افًراؿٔةةٜ  –د.إبةةراهٔؿ افسةةٚمرائل 

 م.1983

ـ اجلقزي  - ٛ احلديٞ ٓب  -ت . د. ظبد ادًىل أمغ افًَِجل –ؽري

 -هةةة1435-إوػ -فبْةةٚن -بةةروت -ط.دار افُتةةٛ افًِّٔةةٜ

 م.1985

 –إبةراهٔؿ حمّةد افًٚيةد  ت . د. شةِٔامن –ؽريٛ احلديٞ فِحرل  -

 هة.1435 -إوػ –مُٜ ادُرمٜ  –ط.جٚمًٜ أم افَرى 
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ٛ احلديٞ فِخىٚل  - ط.  -ت . ظبد افُريؿ إبراهٔؿ افٌربٚوي –ؽري

 م.1982 -هة1432 -دار افٍُر

 -ت . ظبد ادًٔد خٚن -ؽريٛ احلديٞ ٕل ظبٔد افَٚشؿ بـ شالم -

 -هةة1384إوػ  – حٔدرآبٚد افدــ –ط.دائرة ادًٚرا افًثامٕٜٔ 

 م.1964

 -ت . د. ظبةد ا  اجلبةقري –ؽريٛ احلديٞ ٓبـ ؿتٔبٜ افديْقري  -

 هة.1397-إوػ –بٌداد  -ط.افًٚب

تةة . ظةةع حمّةةد  -افٍةةٚئؼ ذم ؽريةةٛ احلةةديٞ وإثةةر فِزخمؼةةي -

 -فبْٚن -ط. دار ادًرؾٜ –ت . حمّد أبق افٍوؾ إبراهٔؿ  -افبجٚوي

 افثٕٜٚٔ.

اث افًةةرل اإلشةةالمل ادخىةةقط افٍَةةف افٍٓةةرس افنةةٚمؾ فِةةس -

 -ظةةامن –ط. مٗشسةةٜ آ  افبٔةةٝ فٍُِةةر اإلشةةالمل  -وأصةةقفف

 م.2332 -هة1432

ط. دار  -م1921ؾٓرس افُتٛ افًربٜٔ ادقجقدة بٚفدار فٌٚيٜ شْٜ  -

 م.1924 -هة1342 -افُتٛ ادكيٜ بٚفَٚهرة
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ط.  -ؾٓرس ادخىقضٚت افًربٜٔ بدار افُتٛ ادكةيٜ )ادجةٚمٔع( -

افَٚهرة، ومٗشسٜ افٍرؿٚن فِةساث  -افُتٛ وافقثٚئؼ افَقمٜٔ دار

 فْدن. -اإلشالمل

ت . بُةري  –ـْز افًام  ذم شْـ إؿقا  وإؾًٚ  فِّتَل اهلْدي  -

 م.1981 -هة1431 -اخلٚمسٜ-ط. افرشٚفٜ -صٍقة افسَٚ -حٔٚيت

ط.  -ت . ظبد ا  ظع افُبر وآخريـ –فسٚن افًرب ٓبـ مْيقر  -

 .دار ادًٚرا

 هة.1329 -إوػ -ط. ادىبًٜ افُِٜٔ -خمتٚر افهحٚح -

 -ط. دار ادٖمقن فِساث –ت . حسغ شِٔؿ أشد  –مسْد أل يًذ  -

 م.1984 -هة1434 -إوػ –دمنؼ 

ظةةٚد   –تةة . صةةًٔٛ إرٕةةٗوط  –مسةةْد اإلمةةٚم أمحةةد بةةـ حْبةةؾ  -

 -هةةة1421 -إوػ –ط. مٗشسةةٜ افرشةةٚفٜ  -مرصةةد، وآخةةريـ

 م.2331

 –ط. دار افسةَٚ  -ت  حسـ شِٔؿ أشد افداراب –ّٔدي مسْد احل -

 م.1996إوػ  -شقريٚ -دمنؼ
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ادجٚفسٜ وجقاهر افًِؿ ٕل بُر أمحد بـ مروان افديْقري ت . أبق  -

ط. َجًٜٔ افسبٜٔ اإلشالمٜٔ...  –ظبٔدة منٓقر بـ حسـ آ  شِٔامن 

 هة.1419

 ْٚن.فب -بروت -ادُتبٜ افًِّٜٔ -ادهبٚح ادْر فٍِٔقمل -

دار إحٔٚ:  -بروت –ط. مُتبٜ ادثْك  -مًجؿ ادٗفٍغ فًّر ـحٚفٜ -

 بروت. -افساث افًرل

اظتْةك بةف: ٕيةٚم  -ادًجؿ ادختص فِحٚؾظ حمّد مرتٙ افزبٔدي -

ط. دار افبنةٚئر  -حمّةد بةـ ٕةٚس افًجّةل -حمّد صٚف  يًَقل

 م.2336 -هة1427 -إوػ –اإلشالمٜٔ 

ٜ افسْـ وأثٚر فِب - ط.  -ت . ظبد ادًىل أمغ ؿًِجل -َٔٓلمًرؾ

 –إوػ  -بٚـسةتٚن...( -جٚمًٜ افدراشٚت اإلشةالمٜٔ )ـراتقة

 م.1991 -هة1412

ـ هنٚم إٕهٚري -  ط. دار إحٔٚ: افُتٛ افًربٜٔ. -مٌْل افِبٔٛ ٓب

ط. مٗشسٜ  –ت . حمّد مهىٍك إظيّل  –ادقضٖ فإلمٚم مٚفؽ  -

 -إوػ –اإلمةةٚرات  -أبةةق طبةةل –زايةةد بةةـ شةةِىٚن آ  هنٔةةٚن 

 م.2334 -هة1425
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تة . ضةٚهر أمحةد  -افْٓٚيٜ ذم ؽريةٛ احلةديٞ وإثةر ٓبةـ إثةر -

 -بةةروت –ادُتبةةٜ افًِّٔةةٜ  -حمّةةقد حمّةةد افىْةةٚحل -افةةزاوي

 م.1979 -هة1399

هديٜ افًٚرؾغ ذم أشام: ادٗفٍغ وآثٚر ادهٍْغ إلشامظٔؾ افبٌدادي  -

ٜ ذم مى – ٜ ادًٚرا اجلِِٔ ٚ افبٜٓٔ اشتٕٚبق ط. وـٚف  م.1951 -بًتٓ

ط. دار صٚدر  –ت . إحسٚن ظبٚس  -وؾٔٚت إظٔٚن ٓبـ خُِٚن -

 بروت. –
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 فورس املوضوعات
 الصفحة املوضـــوع

 ادَدمةٜ. 

 افتًريػ بٚدٗفػ. 

 آثةةٚره. 

 وصػ ادخىقضٜ. 

 ظّع ذم افتحَٔؼ. 

 افْص ادحَؼ. 

 ثبٝ ادهٚدر وادراجع. 

 ؾٓرس ادقضقظٚت. 
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