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  م هللا الرحمن الرحيمبس

 : د التمهي

ة ابن حجر وسير  ة البخاري وسير ي موجزة  ةسير
 :العين 

األكير ن ذكر سير علمائنا الثالثة رغبة فيي اإليجياز ب دريمر كيا كيا فيلم يكن اإليجاز 
ٍ  وليم قبري ا مياتناول كثيير كين المثيمثين سيير هيلعل ال ل رمكتصاًل دسيرهم أنفسها . ف ل بتفصيي

 ضروريًا حرصًا على عمم التكرار . ازان اإليجشيئًا . وك
 حم كنهم : واوسنذكر فيما يأتي سيرة كٍ  

 أوالً ـ البخاري : ـ 

 ـ أسمه وكنيته ولقبه ونسبه : 1

ال بيين المألييرة بيين يريو  (1)هي  كثميم بيين عسيماعيٍ بيين عبيراليم بيين المألييرة عبين األحنيي   
اننة والبيال الم حيمة لسيليمال المكسي رة والي ا  اال السياننة والر بردزبه دالبال الم حمة المفت حة وا

الج فييي البريار  . والمأليييرة قيين بردزبييه أسييلم علييى قييم   لييم أبيي  ع ييم هال (2)المفت حية والهييال 
لمسينم  وع يم ه بين ا والي درارى ب ويمان هذا ه  أب  جم ع يم ه بين كثميم ر  يمان البرا

جيم  أسيلم ا برار  قيٍ له : ج في ألن أدالو كثمم ه  ابن ج فر بن يمان البرار  الج في ب 
 (3)ب عليه ألنه ك ع  كن ف ق .نس المسنم  ب ويمان ج في فعلى قم  أبي جم ع م ه

 ـ والدته ونشأته : 2

د ييم صيالة الجم يية ليثالل عةير ليليية رليو كيين شيهر شيي ال   يةوليم البريار  قيي م الجم 
ب فنةيأ فيي حجير أكيه فألهميه ه كات أب   وهي  صيألير (4) رى سنة أربع وتس ين وكئة في درا

تيييب المةيييه رة ب وأول سيييماعه سييينة رمييي  وكئتيييين ب لكوقيييرأ ا(5)حفيييل الثيييمقا وهييي  المكتيييب 
ذكال المفرط ب حتى قيٍ عنه كان يثفل وه  ص ي الوح ب عليه ال لم في الصألر وأعانه عليه 

                                         
 . 16/  6الظنون  ينظر كشف  (1)
 . 206/  2ينظر الوافي بالوفيات   (2)
 .  6/  2ينظر تاريخ بغداد   (3)
 . 206/  2وينظر الوافي بالوفيات  6/  2المصدر نفسه   (4)
 . 24/  11البداية والنهاية   (5)
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ع سييمب رحييٍ سيينة عةيير وكئتييين د ييم أن ة أليي  حييمقا سييردًا ب وحييث وعميير  ثميياني عةيير سيين
ل يكنم  ب وكثمم بن ق س  ال يكنم  ب وع يم ه بين كثميم ا الكثير ب لم  كن كثمم بن سالم

 ار  فيي طليب ال ليم عليى سيائر كثيمثي. رحيٍ البري(1)ائفيةطو نم  ب وإبراليم بين األشي و مسال
وقييمم دألييماد ب ب من ال ييراق والثجيياز والةييام وكصيير وكيياألكصييار ب وكتييب درراسييان والجبييال 

وعييين أبيييي عسيييثاق الريثييياني عن (2)وشيييهموا بتفيييرد  فيييي عليييم الروايييية والمرايييية  وأعترفيي ا دفهيييله
 ل صيينفو كتيياص الصييثيش سييو عةييرة سيينة ررجتييه كيين سييتمئة أليي  حييمقا يرييالبرييار  كييان 

  فيي الجياكع كثييرًا ب ذلتركيوقم روى عين البريار  ا(3)ه ت الى ن وج لته حجة فيما بيني وبي
عن البرار  ب وه  يةارك البريار  فيي كثيير ر الكثير الجاكع ب وروى النسائي غيفي  موكسل

 .(4)كن شي ره 

 ـ وفاته : 3

ترجميو للبريار  عليى أن وفاتيه كانيو ليلية السي و د يم صيالة  تييأجم و المصادر ال 
ال ةال ب وكانو ليلة عيم الفطر ب ودفن ق م الفطر ب د م صالة الظهر ب سنة سو ورمسيين 

ثمم بن عسيماعيٍ ك ع م الجبار السمرقنم  )) جال نب. وقال ع م الرموس (5)ن دررتنك تيوكئ
عنيمهم ب كن قرى سيمرقنم ي عليى فرسيرين وكنهيا وكيان ليه بهيا أقربيال فني ل ة على ررتنك ي قري

مع  ويري ل فيي دعائيه : اللهيم عنيه قيم قيالليالي وقيم فيرم كين صيالة اللييٍ  قال فسم ته ليلة كن
 فميا تيم الةيهر حتيى قهيبه ه ت يالى ك . قيال :لييقو علي األرض دما رح و فاقبهني عضا

 .(6)ليه وق ر  دررتنك ((ع

 ه العلمية :يتـ شخص4

                                         
 . 3/  2ينظر طبقات الشافعية الكبرى   (1)
 .  329/  3ينظر وفيات األعيان   (2)
 . 7/  2وينظر طبقات الشافعية الكبرى  143 / 2شذرات الذهب   (3)
 . 47/  9ينظر تهذيب التهذيب   (4)
 . 34/  2وبنظر تاريخ بغداد  330/  3وينظر وفيات األعيان  208/  2ينظر الوافي بالوفيات   (5)
 . 135/  2وينظر شذرات الذهب  34/  2تاريخ بغداد   (6)
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ر  ال لمية كانو نتيجة لتهلع الرجٍ في علم الثيمقا . فريم راوالثق أن شرصية الب 
نيان عالميًا ك ييرزًا ككنتيه ك ه تييه ال اليية كين أن يكيي ن أكيام أهييٍ الثيمقا فيي زكانييه . وقيم قييال 

أوانيه ب    فيي  رار  الثافل ب عكام أهٍ الثمقا فيي زكانيه ب والمرتيمى ديهفيه أبن كثير )) الب
تييه الألمييام وأجمييع ال لمييال لرانييه ب وكتادييه الصييثيش يسييترى درراده وأقار والمرييمم علييى سييائر أضيي

. وقيم أثنيى عليى البريار  علميال (1)على ق  له وصثة كا فيه ب وكذلك سائر أهٍ اإلسالم (( 
كثليه ((                  إلكام أحمم : )) كا أررجو رراسان زكانه كن شي ره وأقرانه فرال ا

(2). 

وقال عكام األئمة عبن رريمة : )) كا رأقو تثو أديم السمال أعليم دالثيمقا كين كثميم  
 . (3)بن عسماعيٍ البرار  (( 

وقال كثم د بن النهر الةاف ي )) درلو البصرة والةام والثجاز والك فة ورأقيو علمالهيا ب 
 .(4)يٍ فهل   على أنفسهم (( فكلما جرى ذكر كثمم بن عسماع

 م كتاده في الثمقا كن أوثق الكتيب السيتة الم ي ل عليهيا وقيم قييٍ فييه )) وجاك يه يو 
سينادًا اأعلى شيل في وقتنا أجٍ كتب اإلسالم في الثمقا وأفهلها د م كتاص ه ت الى وه  

              :  وقييييييٍ سيييييئٍ أبييييي  ع يييييم اليييييرحمن ي نيييييي النسيييييائي عييييين المييييي  وسيييييهيٍ ب فريييييال (5)للنييييياس ((
               )) هميييا رييييير كيييين فليييييش وكييييع هيييذا فمييييا فييييي هييييذ  الكتييييب كلهيييا أجيييي د كيييين كتيييياص كثمييييم بيييين 

 .(6)عسماعيٍ (( 

                                         

 . 24،  23/  11البداية والنهاية   (1)
 . 135/  2وبنظر شذرات الذهب  24/  11والنهاية البداية   (2)
 . 52/  9وبنظر تهذيب التهذيب  6/  2طبقات الشافعية الكبرى   (3)
 . 19/  2وأنظر تاريخ بغداد  5/  9تهذيب التهذيب   (4)
 . 4/  2وأنظر طبقات الشافعية الكبرى  207/  2الوافي بالوفيات   (5)
 . 49/  9تهذيب التهذيب   (6)
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 (1)الجرجاني في فهٍ الجاكع وفهٍ صاحبه  عسماعيٍوقال الفهٍ بن  

صيييييييييييييثيش البريييييييييييييار  لييييييييييييي  أنصيييييييييييييف                    
أسييييييييييييييييانيم كثييييييييييييييييٍ نجيييييييييييييييي م السييييييييييييييييمال                         

 ن فيييييييييييييييييا عالمييييييييييييييييًا أجمييييييييييييييييع ال ييييييييييييييييالم  
 

دميييييييييييييييييال اليييييييييييييييييذهب                        لميييييييييييييييييا رييييييييييييييييي  اع 
أكييييييييييييييييام كتييييييييييييييييي ن كمثييييييييييييييييٍ الةيييييييييييييييييهب                        

 عليييييييييييى فهيييييييييييٍ رت تيييييييييييه فيييييييييييي الرتيييييييييييب  
  

  ـ مصنفاته : 5

 (2)أليي  البرييار  فييي الثييمقا والفرييه واألصيي ل وقييم ذكيير لنييا صيياحب كةيي  الظنيي ن  
فيييية الم يييييم كيييين هييييذ  ته جمي هييييا . وسنرتصيييير علييييى ذكيييير عييييمد كيييين كصيييينفاته ولم ر افكصيييين

 المصنفات قراجع كة  الظن ن .

 ي الجاكع الصثيش .1
 ي أسمال الصثادة .2
 ي التاريخ الصألير .3
 ي التاريخ الك ير .4
 ي تفسير الررآن .5
 ي الجاكع الصألير . 6
 ي المبس ط في الثمقا . 7
 ي كتاص السنن في الفره .  8

 ثانياً : إبن حجر : ـ 

 ونسبه : ـ أسمه وكنيته ولقبه  1
           هيييي  أحمييييم بيييين علييييي بيييين كثمييييم بيييين علييييي بيييين أحمييييم ب وكنيتييييه شييييهاص الييييمقن ب أبيييي   
الةيهير ديابن حجير ب نسيبة عليى آل حجير ب قي م تسيكن الجني ص االرير عليى بييالد  (3)الفهيٍ 

                                         

 . 209/  2لوفيات الوافي با  (1)
 .  16/  6كشف الظنون   (2)
 . 128/  1كشف الظنون و  ، 270/  7هب في أخبار من ذهب ينظر شذرات الذ  (3)
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            الجرييييم وأرضيييهم قييياد  ي الكنييياني ال سيييرالني األصيييٍ المصييير  الم ليييم والمنةيييأ ثيييم الرييياهر  
 .(1)الةاف ي 

 ـ والدته ونشأته : 2

دمصيير ال تيريية ب وليم أبيين حجير فييي ثيياني عةير شييثبان سينة ثييالل وسييب ين وسيب مئة  
ي ( عليى أن بيي كني  أحيم أوصييائه ) ال كيي الررو ل السن ب فنةأ قتيميًا فيكات والم  وه  حم

ن ر ب وحفل الررآن وه  ابن تسع ثيم حفيل ال ميمة وأل يية ابين ال راقيي فيي الثيمقا ب والثياو  
وقيم عنيي ابين حجير دياألدص والةي ر (2)ثاجب في األص ل والملثة الصألير وكرتصر أبن ال

حتى برع فيهما ونظم الكثير فأجاد ب ثم ح ب ه عليه طلب الثمقا فأق ٍ عليه وسمع الكثيير 
دمصيير وغيرهيييا وعزم حيييافل عصييير  زييين اليييمقن ال راقيييي ب ووليييى و ييائ  كثييييرة كنهيييا تيييمري  

 .(3)الثمقا ب وقهال الرهاة دالميار المصرية 

 ـ وفاته :  3

هييي (  852)  أجم ييو المصييادر علييى أن ابيين حجيير تيي في فييي أواريير ذ  الثجيية سيينة 
مئة في كن له . وقم حهر للصالة عليه السلطان وأكير الملكنين فهاًل أثنتين ورمسين وثمان

 .(4)ر على حمٍ ن ةه بان الةي خ ب وت احم األكرال واألنع
 ـ شخصيته العلمية :  4

يخ كةييييايخ شيييباذ حيييافل ال صييير ب عالكيييية المهر: شييييري األسييييتقيييال السيييراو  عنييييه  
 (5)اإلسالم ب حاكٍ ل ال سنة سيم األنام ب قاضي الرهاة أو حم الثفاظ والرواة (( 

 (6)وشهم له شيره دأنه )) أعلم أصثاده دالثمقا ((  

                                         

 . 20/  2معجم المؤلفين و ،  36/  2ألهل القرن التاسع  ينظر الضوء الالمع  (1)
 . 36/  2المع الضوء الو  ،  88/  1السابع  من بعد القرن ينظر البدر الطالع بمحاسن   (2)
 . 271ـ  270/  7شذرات الذهب  ، و 46ـ  45ن في أعيان األعيان ايينظر نظم العق  (3)
 . 92/  1البدر الطالع  و 40/  2الضوء الالمع  و،  233ينظر التبر المسبوك   (4)
 . 230ينظر التبر المسبوك   (5)
 . 39/  2بنظر الضوء الالمع   (6)
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ظيم . وقيال السيي طي فيي ن(1)فاسي وال رهيان الثل يي )) كيا رأقنيا كثليه (( ال يوقال كٍ كن التر
ونهيار  ب     هيذا ال صير ان عنه )) فريم زكانه ب وحاكٍ ل ال السينة فيي أوانيه ب ذه يي يال ق

للمترييمكين ب        ث ييو دييه علييى كثييير كيين اإلعصييار فرييار  ب عكييام هييذا الفيين وجيي هرة الييذ  
وكرمم عسانر المثمثين ب وعممة ال ج د في الت لية والتصثيش ب وأعظم الةيه د والثكيام فيي 

 .(2)جريش (( دابي الت مقٍ والت
  ـ مصنفاته : 5

ته عليييى كئييية افألييي  ابييين حجييير فيييي الثيييمقا والتييياريخ ب واألدص والفريييه ب وزادت كصييين 
ب ونرييٍ عنييه أنييه قييال : )) لسييو راضيييًا عيين شيييل كيين تصييانيفي ب ألنييي (3)ورمسييين كصيينفًا 

) شرح البرار  وكرمكييه (  ى م لم قتهيأ لي كن يثررها ك ي س  ثكر . األ   ابتمالعملتها في 
 . (4)( و ) لسان المي ان ( ) والمةتبه ( و )التهذقب

وعشييييك أن ) فييييتش البييييار  ( كيييين أجييييٍ كصيييينفاته . وسنرتصيييير علييييى ذكيييير عييييمد كيييين  
كصنفاته عذ ع كجال لذكرها كلها دس ب كثرة المصادر ألننا قصمنا اإليجاز في سير األعالم 

 (5)الثالثة وكن هذ  المصنفات : 

 صثيش البرار  ب وكرمكته تسمى )) هم  السار  (( .ي فتش البار  شرح 1

 ي تهذقب التهذقب .2

 ي اإلصادة في تميي  الصثادة .3

 ي لسان المي ان .4

 ي أنبال الألمر دأبنال ال مر .5
                                         

 .  39/  2الضوء الالمع و  ، 231ينظر التبر المسبوك   (1)
 . 45 العقيانبنظر نظم   (2)
 . 21/  2معجم المؤلفين  و ، 38/  2الضوء الالمع  و ، 231ينظر التبر المسبوك   (3)
 . 89/  1ينظر البدر الطالع   (4)
 270/  7أو ما بعدها وينظر شذرات الذهب  28/  1وما بعدها وينظر كشف الظنون  46 العقيانينظر نظم   (5)

 وما بعدها .
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 راض . كجلم أجاص ده عن اعتراضات ال يني .تي أنتراض األع6

 ي شرح ك اني االثار للطثاو  .7

 ثاكنة .ي المرر الكاكنة في المئة ال8

 ي ن هة الساك ين في رواية الصثادة عن التاد ين .9

 ثالثاً ـ العيني : 

 أ ـ أسمه وكنيته ولقبه ونسبه : 

 . (1)ه  كثم د بن أحمم بن ك سى بن أحمم بن حسين بن ق س  بن كثم د  

بييمر اليييمقن أبيي  الثنيييال وأبيي  كثميييم ال ينتيييابي األصييٍ والم ليييم والمنةييأ المصييير  اليييمار  
 .(2)ثنفي الم روف دال يني وال فاة ال

 ب ـ والدته ونشأته :

فيي  (3)هيي ( أثنتيين وسيتين وسيب مئة  762ع عةير ركهيان سينة ) دولم ال يني فيي سيا 
ان أبيي   درص كيييكن ب ونةييأ د ينتيياص ب وحفييل الرييرآن ال ظيييم ب وتفرييه علييى والييم  وغييير  ب وكيي

ل ينيي عليى حليب وأريذ بهيا سنة أربع وثمانين وسيب مئة . رحيٍ ا فيقاضي عينتاص وت في بها 
مم الرياهرة فأريذ   ب ثيم قيار عن الجمال ق س  الملطي ب ثم قمم الرمس فأريذ عين ال يالل السيي

وغيرهيا . ووليي          صي ال الفريه والم ياني اوانتفع في النث  والصيرف و  (4)عن كةايرها 
 .(5)ة ب ودرس الثمقا دالمليمية ي رة . ونظر األحباس ب وقهال الثنحسبه الراه

 وفاته : ـ  3

                                         
 . 420/  6وبنظر كشف الظنون  294/  2ينظر البدر الطالع بمحاسن بعد القرن السابع   (1)
 . 375التبر المسبوك  و،  286/  7هب في أخبار من ذهب ينظر شذرات الذ  (2)
 . 2/294 ينظر البدر الطالع  (3)
 . 7/287شذرات الذهب  و،  174 العقيانينظر نظم   (4)
 . 275/  2ينظر بغية الوعاة   (5)
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اجم يييو المصيييادر عليييى أن ال ينيييي تييي في ليلييية الثالثيييال راديييع ذ  الثجييية سييينة رمييي   
ورمسين وثمانمئة في الراهرة . وصلي عليه فيي الجياكع األزهير ب ودفين دممرسيته التيي دريرص 

 . (1)دار  

 ـ شخصيته العلمية : 4

ين ب رر ميل قال فيه أبن تألر  برد  )) ه  ال الكة فرييم عصير  ب ووحييم دهير  عميمة ال 
 .(2)وكرصم الطال ين (( 

           وقييييييال فيييييييه السييييييراو  : )) كييييييان عكاكييييييًا ب عالمييييييًا ب عالكيييييية ب عارفييييييًا دالتصييييييري  وال ربييييييية 
لها كةاركًا في الفني ن ب ع يميٍ كين المطال ية  اعست مالحافظًا للتاريخ واللألة كثير وغيرها ب 

أنثير تصياني  كنيه ((  والكتادة ب كتب درطه جملة وصن  الكثيير دثييا ع أعليم د يم شييرنا
(3). 

وقيييال فييييه السيييي طي : )) كيييان عكاكيييًا ب عالميييًا ب عالكييية ب عارفيييًا دال ربيييية والتصيييري   
 (4)وغيرها ب حافظًا للألة ب كثير اعست مال لث اشيها سريع الكتادة ((

 ـ مصنفاته : 5

بيييرع ال ينيييي فيييي الفريييه ب والتفسيييير ب واللألييية ب والنثييي  ب والتصيييري  والتييياريخ ب وألييي   
هيذ  ال ليي م ب سنرتصير علييى ذكيير عيمد كيين كصينفاته لكثرتهييا ب وحرصيًا كنييا علييى  فيييالكثيير 

 (5)يأتي :  اإليجاز وهي كما 

                                         
،  174 العقيـاننظم  ، و 378التبر المسبوك  و،  420/  6كشف الظنون  ، و 288/  7ينظر شذرات الذهب   (1)

 . 295/  2البدر الطالع  و
 . 286/  7ينظر شذرات الذهب   (2)
 . 378ينظر التبر المسبوك   (3)
 . 275/  2ينظر بغية الوعاة   (4)
 ، و 288ـ  278/  7 شذرات الذهب  ، و 295/  2البدر الطالع  وما بعدها ، و 420/  6الظنون ينظر كشف   (5)

 وما بعدها .  379التبر المسبوك 
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 ي عممة الرار  ب شرح الجاكع الصثيش للبرار  .1
 ي كالح األل اح في شرح المراح .2
 ي المراصم النث ية في شرح ش اهم األل ية .3
 اسرة .ني تاريخ األ4
 ألبن الثاجب . ي شرح الةافية5
 ب .جي شرح عروض أبن الثا6
 ي كي ات النص ص في علم ال روض .7
 ي طبرات الثن ية .8
 ي طبرات الة رال .9
 ي شرح التسهيٍ ألبن كالك .10

  الخالف بين العيني وأبن حجر : ـ

) عمييمة الرييار  ( علييى تتبييع أبيين حجيير فييي كثييير كيين المسييائٍ  هدأص ال ينييي فييي كتاديي 
نتبيياهي عذ ترصيييو التييراجم ألجييم كييا يةييفي الألليييٍ فييي هييذ  افتييو هييذ  الظيياهرة الصيرفية وقييم ل

المسييألة وقييم دلييو ك ظييم التييراجم علييى وجيي د كنافسيية بييين ال ينييي وأبيين حجيير ب فرييم جييال فييي 
ال ييمر الطييالع : ) عن ال ينييي كييان قنرييٍ فييي عمييمة الرييار  كيين شييرح الثييافل أبيين حجيير وربمييا 

    ليييك الت قبيييات ألنهميييا كت اصيييران وبينهميييا كنافسييية قت ريييب ذليييك وقيييم أجييياص أبييين حجييير عييين ت
ن ال يني شرح صيثيش البريار  فيي أحيم وعةيرين كجليمًا أسيما  عوقال السراو  ) (1)شمقمة ( 

لهييا ب وربمييا امي أبيين حجيير ي دثيييا نرييٍ ال رقيية دكشيييرنا كيين عمييمة الرييار  أنترييى فيييه شييرح 
ت يرض فيي رط تيه لييه أعتيرض لكين ت قبيه شييرنا فيي كجليم حافيٍ ب بيٍ عميٍ قيميمًا حيين رآ  

ه علييه كميا زعيم أنترياد  فيي ن الم ثار (( بين فيه وكا نسيبطاع)) األنتصار على الج لًا سما  

                                         

 . 295/  2ينظر البدر الطالع   (1)
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البرلينيي والةيم  ال ركياو  رص ص الرطبة وق  عليه األنابر كن سيائر الميذاهب كيالجالل 
فسياد أنترياد   والةم  بن المقر  والةرف النباني والجمال األقفهسي وال الل بن الم ليى ف يني ا

 .(1)…. (( يرنا وأن ل   كن لته شصنيع اوص ب ا 

ن ال ينييي أليي  كنظ كيية تهييم سيييرة الملييك المليييم ب وقييم جييرد شيييخ ع : وقييال السييي طي 
اإلسيالم أبيين حجير كنهييا األبييات الركيكيية والتييي بيال وزن ف لألييو نثي  أرب مئيية بييو فييي كتيياص 

 .(2)ا كنافسة سما  ) قذى ال ين كن نظم غراص ال ين ( وكان بينهم

وقال السي طي )) وكن ق ل شييخ اإلسيالم فييه لميا وق يو كنيارة الملييم ب وكيان ال ينيي  
 شيخ الثمقا بها .

دجيييييييييييييييياكع ك عنييييييييييييييييا المليييييييييييييييييم رونييييييييييييييييق                            
 ترييييييييييي ل وقيييييييييييم كاليييييييييييو علييييييييييييهم تمهلييييييييييي ا

  

                    كنارتييييييييييييييه دالثسيييييييييييييين ت هيييييييييييييي  وبييييييييييييييال ين  
 فلي  على هيمكي أضير كين )) ال يين ((

  

وكن رالل هذا ال رض لما ورد في كتيب التيراجم عين ال القية بيين أبين حجير وال ينيي  
قتهش لنا أن هناك كنافسة ك يرة بينهما وع ن لم س ب هذ  المنافسية عذ ليم تيذكر كتيب التيراجم 

سيية ت يي د علييى أن هييذقن ال ييالمين الجليلييين قييم عاشييا فييي فسييباص هييذ  الظيياهرة ول ييٍ هييذ  المناأ
فريم ت ريب ال ينيي أبين  ب ذلك كيان كين الط ي يي أن تكي ن بينهميا تليك المنافسيةال صر نفسيه لي

ذ قيال ال ينيي فيي ك اضيع حجر في كتاده عممة الرار  ونسيب علييه الجهيٍ فيي عليم الصيرف ع
. وقيال : )) هيذا تصيرف كين  (3)اليم فيي عليم التصيري  (  رقص  ) عن كثٍ هذا كن كت مدة 

                                         

 . 379ينظر التبر المسبوك في ذيل السلوك   (1)
 . 276/  2ينظر بغية الوعاة   (2)
 . 281/  15ينظر عمدة القاري   (3)
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ل أيهًا )) كين ليه أدنيى كسيكة كين الصيرف ي يرف هيذا وقا(1)لي  له قم في علم الصرف (( 
 (( وغيرها .

اض األعتيراض فيي ريكتياص قتيأل  كين كجليمقن أسيما  أنت وقم رد أبن حجر عليى ال ينيي فيي 
 الرد على ال يني في شرح صثيش البرار  .

                                         

 . 64/  22ينظر المصدر نفسه   (1)
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