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 تقارن األلفاظ الغريبة بني كتب اللغات     
 احلديث الشريف .وشروحات ,األساسية  

ربيريريو دترييف  حل ًثرييفلش ًا ريريرلا ًاريواادةا ًدفرييففهد وظحّظةا ًدفريرييففه إّن كثرياً  نريا ًفاظريال ًا 
ًملعريريريري   نريريريريا ًفمريريريرييفً نا فيريريريريش هريريريري هد دنعناها نوظردريريريريوهد ةووظريريريريو ه دنو النريريريريو دهلجوةريريريريا ًدفريريريرييففه

ةووظريريريو نريريريا أّن ًفاظريريريال ًداوةجوهدكريريري ال ًاع ريريري   صريريريو  ًدقاريريريواا ًا دنريريريًف ن نريريريا فيريريريش
دل ون  درمبا ل ون ًاوظظ حل ًاو و مبع   ًداصو  ًداوةجو دنًف فو حل ًملع  هفيش ًقاواا  

أد  قصريريريريللد اوريريريرييفلا ًا ريريريرير   ه ً ًاو ّال ريريريريون أفيريريريريان  بو ريريريريولا ًحل ًثريريريرييفلش مبعريريريري    رهدهريريريري
داترف   ههأد ًاوريرييفّ ل ااريريوق حل دريريوق   ريرير كريريااعج  حل ًاعريرير  اواًو ريرييف ًاظريريّأ هأد هلجريريو اا يوريريو   ريرير

دحل ًاو ريريريو هأّن ًاوظريريريظ ًاًوفريريرييف حل ًاو ريريريو ًاعربيريريريومبع   ! ا ريريريوب  بريريريا ًاو ريريريا  فاريريري ل ريريريون ًق ريريريولن 
دهريريريو ًاوريريريون  هدحل ًاو ريريريو ًفر لريريريوهًفر لريريريو مبعريريري    ريريرير نثريريريل يبكريريرياقيب حل ًاعريريرير  هريريريو ًا يريريريل ًدمليريريريً ن

حل ًدفنثوريريو      هإ يريريان اظريريظ ًثريرييفلش نريريا ًاريريًردظ نعريري   داظحريريا  حل دطورً  ل ريريون ًاو ريريالا هًفسريريو 
نريريريريرا حل ًفاظريريريريال ًة يوقهل نوداريريريرييفدوهد أفاريريريرية أر ن هرنريريريريرف  نريريريريرفه  صريريريريظي   كمريريريرياهكثافهريريريري    

 صريريريريريظيز ه بريريريريري     هكشريريريريريا  شريريريريريا ه ريريريريرييف  تاريريريريري ه دهريريريريري   ًفاظريريريريريال نريريريريري كورف حل ً ريريريريريان  
ورية ًثرييفلش نًف فريوهكما نعناها ةووظريو حل كورية ًاو ريا  ًفساسرييو هدحل ك ًاصاي  او خارظ

دإذً كريريان ًاصورك الهفاسنشريريان لواّاق نريريا  بريرييفلةا  كيريريا نريري كرهاحل ًملومريريوي مب ريرييعو .  عريريا  
ه دهريريري   ًاارلنريريريو دريريرييف   ريريريون  ظةريريري  نريريريا إذقجتريريرييف درلنريريريو دولريريريو لريريريرّت   ريريريا نعناهريريرياهلظةريريري  ًملعريريري  اوظظ

 ريريريوبّ  نثريريريل يبذد مبعريريري  أد   ريريريون اًاصريريريو  أد ًملخريريرير: نثريريريل ق كريريريارب ددريريرياربه . أكريريري  د. أدريريري  ه 
ددرييف   ريون ًاريًردظ ل ريرد كمريا  ًا ظ حل ا و بريأ طيريأهأد   ريون نريا ًا رياري كااصريلف ًدا كرياف ه

بريريريا   ريريريا  كاريريريورب داهريريرييف د لريريرياو ددوريريريا ف د  رنريريريو همسريريري  دفة  نريريريا ً ريريريان  حل كوريريريا  ًاوظشريريريا ًد
ق  ةرييفد  هنثلقًاصاي  او خارظ ددريارب دارب   رنو ق ًدبلق نلرير ارييفليفهددارب ًبريا   ريا ق إصريرد

هو ًاصريًرا قنثريل ًاصريًرا ًملشريواي  هداهيفق صيفليف ق دي  د قهدديف   ون ًاار ن لظشر ًاارير ن
ًملريريرينع  ه ددريريرييف   ريريريون ًثريريرييفلش ل ريريريرد ًثريريرييفلش كمريريريا يبًايريريرييف ًاعويريريريا  ريريريا نريريريا ًايريريرييف ًاشريريريظو  هفاايريريرييف 

        ه  ًاشائوويبدهوّ  تّرً   قًداشظو هه  ًملنظاوقًاعويا
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 كلمة البّد له !
ا ريريري  لشريريريّةل ًفنريريرير  وريريري  ًااريريريار  ًملعوريريري  هأد  هر قبريريرييّف اريريري  نريريرينة  نشريريري و ًملومريريريوي ًاعريريرياو ًملريريري كو 

يو ريريّا ف ههأد ًف لريرية أد ًا افريريشهأد ًأاريريزهأد ًفسريريواذهأًداعار نريريا ًاعريرير  أدنريريا ًاعجريري ًملريريوعّو 
 ننةج  حل ه ً ًملوموي ابفنور ًاواايوق

 عوريريريوق ًداظنريريريون هريريريري أبريريرييفأ ًملومريريريوي ب يظيريريريو   ريريريولا ًاوظريريريظ هدنعريريري  ا هد عرلظريريري  ًصريريريللفّ  حل ًا1
مثّ أذكريريرير  عرلريريريا ًا ًربريريريو  ريريريري2 نريريري  ذكريريرير ًملًرتريريري  اريريري  دأذكريريرير ًفدشريريرياق اريريري  ذًات  دصريريريظاات  د ريريريا ذاريريريل   

   ًايت در أمنوذتريريا    ريري ًفاظال ًا رل ريريو  ريريري3دأسريري ا اهداترلت  ريرييفدلا اريريردفةا هًدصللفيا  ها وب  
ًت  ًاريري ظ ًاريرير  نعريري بيريريان نعريري  ًاوظظهدأذكرنريري  ريريري 4حل ً ريريان  ًاصريرياي  او خريريارظ فةريريو فشريرية 

ًنوخ ريريرين نريريريا  ًرسريريريو صريريرياي  ًا خريريريارظه ًدا وريريرية ًاو ولريريريو ًفساسريريرييوه ًدا ريريريردفا   ًمل ريريريةورف 
 ريري5ًملشّومو اصاي  ًا خارظهًدا وة ًفساسيو ًاآليت ل رفا ًملعريا  الاظريال ًا رل ريو ًملظرير ف 

مثّ نريا ًاصريااد  أن رياه يةا نا ناالي  ًاو و قبا فار  إنهدنعاندألضا  أذكر ًاواا  ًاوظظ
خترل  ًاوظظ دألضا  أذكر ري 6وجوهرظ همثّ نا ًااانو  ًأي  اظاد   اب ظ هدأكوظ  بًوفيفف ا

نا كوا  صرياي  ًا خريارظ هنريا أبًوبري  دكو ري هن  ذكرير  ريردي  ًثرييفلش ًاري ظ دمريع   مرييف فريً   
   يف ًا اد  هدط    ًر ًاشلق اباربض 

ردد  رلريريريرية ًثريريريرييفلش ًاوظريريريريظ غنريريريري   رلريريريرية   ريريريري  ًقسو ريريريريةا  نريريريريا كوريريريرية  اريريريري دألضريريريريا  أذكريريريرير ريريريريري7
ًدفثرهنثل قًانةالو حل  رلة ًثرييفلش ًدفثرير هًدملصري اد ًملنريا حل  رلرية ًا ريرد ًا  اهد رلرية 
ًثريرييفلش اوةريريريردظ هداوخلريريا  داواريريرير هدنا ًاظصريريريل ًلريريان  نريريريا هريريرييفظ ًاشريريارظ نايفنريريريو فريريريو  

نا اريردد  رلرية ًثرييفلش ًدفثرهنري   ومويأفّ   ألضا  ًملد ري 8ًا ارظ ارد صاي  ًا خارظ 
 درد  ًجملّويفً هدأتً وه   رد  ًاصظاا  ه ذكر
إن كريريريان ًاوظريريريظ ًا رلريريرية نريريريا ًااريريرير ن ًا ريريريرل هأاريريريرف  نريريريا كوريريريا  ًاوظشريريريا نريريريا صريريرياي  مثّ ريريريري 9 

ًا خريريارظ غدريريًورب ًاصريرياابو ًداوريريابعاق كريريابا   ريريا ه ًدبريريا  مريريرًدبا نشريريعو هدكمجاهيفه ددوريريا ف 
ًاوظاسريريا ه دنظريرير ً  ريريري دأدّمريري  ًاوظريريظ ًا رلريرية نريريا ًااريرير ن ًا ريريرل ألضريريا  نريريا كوريرية 10د لريرياو 

أاظريريال ًااريرير ن ًا ريريرل هداريريردفا  مبريريا حل ًااريرير ن نريريا ًا رلريريةه كوظشريريا ً ريريان  فف ريرياق ًااريرير ن 
ًاارير ن قبريا دوي وهدةظريو  اوارطيبه دنظر ً  أاظريال ًاارير ن ًا ريرل اوًر رية ًفصريظةا ه د رلرية
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سو ريريةا ً  ابفاريريعار بيريريان ًملعريريا  الاظريريال ًا رل ريريو ًدأذكر ريريري 11ًفرلريرية مبريريا حل ًااريرير ن نريريا ًا رلريرية 
نريريا ًاعصريرير ً ريرياهو  ًدملخضريريريرن هدنا ًاعصريرير ًسسريريلن  هدنريريا ًاعصريريرير ًفنريريوظ هدنريريا ًاعصريريرير 

ريريريري 13ابفدريريًورب ًاوليظريريو هًدفنثريريارب ًمل ريريةورفهًدااًو يف ًملشريريّومو ومريريوي ريريري د لّينريرين ًمل12ًاع اسريري  
 ريًرت   ًسون اا  ًملشائل ًدفف اق نا أاظال  رل و فيثما ًسون   ًسناق ًا خريارظ حل  ذكر د 

ًهومن باًو رييف ًاو ريو ًاعربيريو ًدسنلئيريو بعنالريو  اصريوهد لنا  د ري 14أبًو  ً ان  ًاصاي  
 ريرياً  أريريري 16ًافمجريريو ال ريريلق نريريا ًملريري اظا ًدأاااريريا او وريرية ًفساسريرييو    ذكريرير د ريريري 15 رديمةريريا 
 فةر  ًملصا ر ًدملًرت   ل ون

 متهيد املوضوع!
دننلريريز ًاوشريريريان بواميريريرييف صريريريظا  ه دنوةريريري  ً نريريريان إ  بشريري  . ًدثمريريرييف ل ننريريري رب ًااريريرير ن بريريري كر ه 

دنعو  ًسنشان ب لن ه ًداصلف ًداشلق  و  ًارسريورب ًانرييب ًفنري  ًاعرير  أاريرن ه وفييف ذً  
ًدهوريريريرييفًد  هدصريريريريا   ًاريريريري لا ًدوريريريرييفًد بايفً ريريريري هدأفصريريريري  ًاظصريريريريااوه دأبوريريريريع ًا و ريريريرياوه د وريريريري   ا هًلوز

 بشما  ه أنا بعيف!

او ريريريريا  ًا  ريريريريرلو ًملولريريريريورف ًاريريريرييت  ضريريريرير  حل  مريريريريز ًاوريريريريارلت فواريريريرييف  رفريريريرين ًاو ريريريريو ًاعربيريريريريو ك فريريريرييفا ً
 فنريو  نريًون   دسةواوةاه  رفن د ل ظةور ًسسريلق بودرين بعيرييف رنري ً  هًدسويعا اهددوهتاهغصااوةا

 مز نعانيةاه دسعو نيفاوهلاه دسةواو  نادهلاه ًداوةر   نةا د  هفرضه متي   ب ثرف نظر ًهتا
 هًدا ل ريريو هد ريريرن أهوةريا اباظصريريافو هًدفنثريريارب هابريوللًرث أ   رفيري  متثريريل حل ًا ريريعره ًدنريا  ريري

  0ًداايفرف  و  ًقبيفًي
دديف بو ن أد: دوهتاه دأصااوةاه دفصافوةا د يل بعثو رسورب . صّو  .  وي  دسّو ه دكأهنا 
  ً  شوعيف قسوا ارب ه   ًارسااو ًاعحيمو او رن بن درب ًاار ن ًا رل حبردفةاه 

        د تلق دارب . 0دكوماهتاهدصوهتا

     
   

    (1) ددارب  عا ق  

   
      

                                                 

  2,1لو سورف لوسا رد  ًة (1)
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 (2)  
    ددارب س اان ق هدأتبيف غبيف  هفوخّويف خبوو  

    

 (1)    د اوا باو  ه د ن ر ابنو ار ه د وش   ًئرهتا
هنضن ًفنو ًقسلنيو هز هلا ذال  نيفنا ًنلوز صوهتا ابايفلا ًلاايفاب شا  ه دديف ةاّ 

ب  انو ًاعاره ًدسوومن  ناق ًثضارفه ًداايا فه فاسوو  ن مجي   ووق ًفرضه 
دفنوهناهدأثر  بعاورب نظ رها ًاشافو ًاعوميوه ًدف بيو ه فصار  ب ال ًاو و ًاعامليو ًاوفييفف 

ا و ختاطةه دأ  هد لا إ  لوننا ه ً ر  و ا  ًايت صميف  نن   رفن ًاو و ًاعربيو
فردفةاهدق كوماهتاه دق نعانيةاه دق أصوهلاه فما ديل د ل ًسسلقهأدحل ًسسلق لارأ  
ًاص ا ًدا  ا حل لوننا ه ً بيشره دسةواو  دن أّظ صعوبوهه ً ًا  و ر لوااز فّظ ا و 

يّف فه ًسوو  ن فنون ًة ً هددمل حل ًايفنيا سًوهاه فة  ا و  ّضو طرلّو فّيو نوج
ًاعووقهده   ًاو و ناكان هلا أن  ث ن  صميفد شومر او ق ًر  اطةا ًاوثيز ابسسلقه د سوور 

 ًاار ن ًا رله ًدثيفلش ًا رلا 
فصار  رفعوةا نا رفعو هددوهتا نا دو  هدمسوةا نا مسو هد  ً صار اً نا   و  ًملمشوما 

هًدثمالو  و  ه   ًاو و ًا رميوه ًدقهوماق  اهد يفنوةا فن حل ًثظاظوق انوهًداعر   اصو
  يفنوةا  يفنو ًاار ن ًا رلهًدايفلا ًثنياهًدا رلعو ًقسلنيوهد يفنو اإلسلق 

دأبوع ًاعاملا  هو أفص  نا نلز اشان  د صّو  .  وي  دسّو هدرسورب ًا  رلو  ميف      
دكان  ه ًدملعا  ًمل ثرف ه ًدفاظال ًاصائ وه  نثارب ًملوت فًدف ه دكان أديت ً ًون  ًا و  هبيان  

 دلشم  ًثيفلش ًا رلا  هق لنلز إق ابا لق ًسهل 
فااعوماو لومنون ههو ًسناق  ميف با إمسا يل ًا خارظهن ًثيفلش ًاصاي رب نا  دّ دكان أدّ 

 هدنع   هه ً ًا وا  اظحا   و  ل و ًو أن  هحل كل  نان دن ان دفامر داب 
دن  ذال ًانا  هفو ً ديف ً    اردفا  ًا خارظ  و  سوا ارفا  هدإفةانا  هدإلضافا  

  ولة   نا أظّ ه ااصو    اط ون ن ليفف اووناهل ا   لنةوون نا لنابي  ًسسلق  ضا  
                                                 

 0195,194,193,192سورف ًا عًرو رد  ًةب   (2)

 0 9سورف ًثجر رد  ًةلو   (1)
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 دممووئو اباوظصيل طردا  هف انن ًا ردفا  ًملوايفنو ن وموو  و   ومي  ًفف اق ًدملشائل
إق نا ذكر ًثافظ  في الاظال ًا رل و ًاًور ف اافيا   ًدفيا   لوتيف ارفا   دقهد ا ذال ًدسنا ً  

 حيوا: إ  ًايفًرسو ةويل   دهو ألضا  هًبا فجر ًاعشال  حل نايفنو فو  ًا ارظ ابق وصار
ًان وظ ا ن   ًدف بيو هل ً ًا وا  ن  أن  كوا  اوايفلشهإ  أمهيو ًاو ولو فنحرً   هدإ ًراب   ا وبّ  
فع نن  هًدفاظال ًا رل و هًدفنثارب ًاعربيو هًد ًون  ًا و  هًدملو حو ًثشنو هابث  ممووو 

أن أرف  ًااو   و  ةايز ه   ًا الو ًا رميو ن  أن معا دصيفظ ددصر اب  ه ددوو 
أسأرب . ًث ي  فبضا يت متنعأ  ا ًقنوصا  حل ه ً ًملااق د عو   ا ًجنا  ذًك ًملًرق 

   د. ًملوفز                                             هدل رد و صيفرظ هدحياز و دصيفظ هو أنرظًاعوي  أن لشةل 

 تكوين اللفظ :
 هدق  والريري هدقًنظصريرياق هلريرياهدق وج ّأ هاريري و  و ريريّون نريريا ذرّف هًداريري رّف  نصريرير قًناشريرياق هلريرياكريريل 

ل يبفما لعمل نثاارب ذرّف  اً  هدديف ذكرها .  عا  حل ًاار ن ًا ر ده  أص ر ا و حل ًاعار 
ده   ًا رّف قلرا ابانحر إقّ حل موو ًا ريم  ًاري ظ (1) لر  * دنا لعمل نثاارب ذرّف اّرً  لر  *

أد فينمريريريريريا ل وريريريريرية ًملعوريريريريري   وريريريريري  ًاشريريريريري ورف  ه ددريريريريرين ًانةريريريريريار نريريريريريا ًلريريريريريار: ًا رفريريريريريوبثاريريريريرية لريريريريرييف ل 
 (0)صريريانالو ه دهريري فو هذّراتن أدأكثريرن دإذً ًتومعريريفوشريا  ًاريري رًّ   وري  ًفرضههابال ااا

هفةو )ريريريريريريري( ًجملمو ريريريريريريريو نريريريريريريريا ا  فيصريريريريريريريا  لريريريريريريريهانهأدأكثرولنا ندإذً ًتومعريريريريريريًجملمو ريريريريريريونا ًاريريريريريريري رًّ ه
دإذً    ( ًجملمو ريريو نريريا ًللريريوا ه فيصريريافرفا هفةو ) أ  ههأدأكثرًاناريريااهدإذً ًتومريري   لّان

ه أبريرينع ( ًجملمو ريريو نريريا ًثريريردن هفريريافّدرب أاريريهًتومريري  فرفريريان هأدأكثر ا فيصريريا اظحريريا  فةريريو ) أ د
اريريريرييف هًداثريريريريا  0أ   قلعريريريريأهابو ًدااورب كمريريريريا دريريريريارب دلاريريريريارب اريريريري  ًا ومريريريريوه0ثلثريريريري  مبعريريريري ق رتعريريريرينع ًاًو

دإذًًتومريري  اظحريريان هأدأكثريرير فيصريريا مجوريريو (2) ّ دتريريّل يبنريريا لوظريريظ نريريا دريريورب إقّايفلريري  رديريرية  ويريرييف يب 
ه دذهرية  اارييف ( ًجملمو ريو نريا ًفاظريالهدإذً ًتومعري   همجووريانهأدأكثر فيصريا نفةو ) ترياو أ د

فأسريريريريريريأرب . ًث ريريريريريريي  ًاعوريريريريريريي  أن لشريريريريريريةل و أنرظهدحياريريريريريريز و دصيفظهدل ريريريريريريرد و كلنريريريريريريا  فةو)

                                                 
 0 8,7سورف ًا اً رب رد  ًةلو   (1)
 018سورف   رد  ًةلو   (2)
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ًدا ريريريريلق هريريريريو ًاوظريريريريظ ًملظيريريريرييف فائريريريرييفف حيشريريريريا  (3) 0( ًجملمو ريريريريو نريريريريا ً مريريريريلصريريريرييفرظهد. ًملوفريريريريز 
      (4)0ًاش و   ويةا

                                    !وتعريفه االصطالحي  معىن اللفظ
 قًاوظريظ ترين  ل ريمل ًا ريلق هًدا ومريو ه (1)   يف . با  ايل دارب دام  ًااضاف  او ًايفلا

ًفنيفاشريري  قًا ومريريو  (3)ددريريارب أبوفيريريان(2)كعمرد هقكريرييفل  هًدملشريريوعملقًدا وريري  هدل ريريمل ًملةمل
اظظ دم  ملع   نظرير  ه دهري  نناصريرف حل ثلثريو أدشرياق ق ًسري  هدفعريل ه دفريرنه فهّنريا إّنريا أن 

هأد  يفرّب  و  نع   حل نظشةا هًددفن نعناهريا غفرييف  ق يفرّب  و  نع   حل نظشةا هفة  ًثرن
ًف ننريريو ًاثلثريريو هفةريري  ًاظعريريل هأد  ريرييفرّب  وريري  نعريري   حل نظشريريةاهدر لاريريفن نعناهريريا غفريرييف ًف ننريريو ه 

  (4)0فة  ًقس 

  تقسيم األلفاظ ومعانيها !  
  نعرفريو ًملرك ريو دنعرفريو ًملظرير ف ناميفنريو  وري هدنرك ريو هًفاظريال  ناسشري  إ  نظرير فق(5)دارب ًبا ًفثريا

   ًدفاظال ًملظر ف  ناش  دشما ق أفيفمها  اصٌّ ًدة ر  اقٌّ  هفّن ًافكية فريسرْيد  ا ًسفًر 
                                                 

 0 ًرسو كا ة ًملوموي ه ً نا  ووق دفنون نا كوة اّت  (3)
و ًاث ن أ    يف .  ميف مجارب ًايفلا با ناال ه /  و  أاظيو ًسناق ً ا 6ارد ًبا  ايل/ ً  و ًفّدرب صري  (4)

 0هري672هري ًدملووىف600ًملواو  

دهودام  ًااضاف   يف .  او  ًايفلا با   يف . با   يف ًارمحا با   يف . با  ايلهًاارا  هًهلامش  هًاعايو  ري  (1)
ًملواو  حل لوق ً معو هًاواس  نا اةر ًأرق نش و إ   ايل با أ  طااة ري ًهلميفً  ًفصل ه مثّ ًا ااش  هًملصرظ ه 

 0هري769هري ًدملووىف اباااهرف حل ايوو ًفربعاو ًاثااش ًداع رلا نا اةر ربي  ًفّدرب نا سنو 698نا سنو 

/  و  أاظيو ًسناق ً او ًاث ن أ    يف .  ميف مجارب ًايفلا با ناال ه  6ارد ًبا  ايل/ ً  و ًفّدرب صري  (2)
  0هري672هري ًدملووىف600ًملواو  

هريري 654دهو أبو فّيان  ميف با لوسا با  و  با لوسريا بريا فيريان ًفنيفاشري  ًملواريو  حل  رنطريو حل اريةر اريًورب  (3)
هريري دفريز 743ق هكريان لوارية أنريا ًملري ننا حل ًاناريو هداري  وري  دسريوون كوريااب  هد ريوحّل سرينو 1256دفز حل اةر نريوفم  

 ق  1342

 0 9هيفًلو ًاناو تيفليف صري  (4)
دهًومل ريريريارك بريريريا  مريريرييف بريريريا  مريريرييف بريريريا   ريريرييف ًا ريريريرل بريريريا   ريريرييف ًاًوفريريرييف ًا ريريريي ا  ً ريريري رظ همثّ ًملوصريريريو  ًا ريريريافع  هل ريريريّ  أاب  (5)

هري دن أ اب  لرف هدااا  ا  ردس  ًفد  همثّ ًنوال 544ًملواو  سنو  0ًاشعا ً  هدلواة ديفًايفلا هدلعرن اببا ًفثا
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ةريريور أهريريل ًاوشريريان ًاعريرير  ممريريا لسريرييفعدرع بسيريرينسة  حل ًللريريا   قأنريريا ًاعريرياق  فةريريو نريريا لسْ ريريفسعك حل نعرفوريري  مجع
ريريوسًود  ريريرسيد سس ريريًوو هفةريري  حل نعرفوريري  اس د سوامظعريريو  نريريا  هد سريرييفًدساو  هادسوو  فيمريريا بيريرينة  سنريري هأد درلريريةد نريريا ًاشم
   د ريسعسومو  هفارب ًاصّع سر اضردرف ًاومظاهع 

ًدا وما  ًا رل ريو ًث ريولمو ًارييت ق لعرفةريا  هفةو نا ليفدر في  نا ًفاظال ًاو  سولو قدأنا ًلاص   
س  ريريا ريريْ  ددويريريلد نريرياس  -ًدسريريوخرستسةا نريريا نحاهّنريريا  هدفريريافسظس  ويةريريا هإق نريريا  عريريأع ف ريريان ًقهومريرياق  -هع

دنعاسرييفمنا  حل ًار  ريو  هدأد  ابا يريان ممريا  رييفً  همبعرفو هري ً ًانريوي ًلرياّص نريا ًفاظريال أهري م ممريا سريًو 
 هدنس ريريرييفعديفً حل ًاوعرلريريريا بريريري كر  إذ ًثاتريريريو إايريريري  مريريريردرلو حل ًا يريريريان ق نريريريو حل ًسلضريريرياد ه وريريري   ريريريا 
   ًداععْرفان

    قدصظا همث نعرفو   ناش  إ  نعرفو ذً   
دمسريريْ لةا اريريعلّ لو ريرييّفرب فريريريرند  هدأتايريريا فردفةريريريا هدبنائةريريا هفةريري  نعرفريريريو دسْ ن ًا ومريريو قأنريريا ذً ريري  

 أد بناود ب ناو   هحبرن
أد  ريا ذاريل  هأد    غنر هدإ ًربع  اعسل َيسْوسلم فا ل مبظعورب هفة  نعرفو فركا ع  قدأنا صظا   

 هًدقاريواا  هرفريو ًاري ً  ًسريوال  ريا  ومرياوع ًاو ريوفمع هنا ًملعا  ًايت نسْ  س فريسْة ع ًثيفلش  ويةريا
دإن كريريان ًاظرلاريريان ق ل ريريا ًن لريسْظفسعدريرياسنع  هًداومصريريرلا هدنعرفريريو ًاصريريظا  ًسريريوال  ريريا  ومريرياو ًاناريريو
 (1) قْملعًررع كّل ننةما إ  صاف   حل ًا يان 

 !معىن الغرابة
د ريريريرير  ًارتريريريريل لاريريريريارب حل كريريريريلق ًاعريريريرير ق  ربريريريرينع ًا ومريريريريو  ًربريريريريو   إذً  مضريريريرين د ظيريريريرين نع ه

 ريريريراب  إذً ذهريريرية ًارتريريريل دبعريريرييف فاارب أبريريريو سريريريويمان ًللريريريا  حل اريريريرد نعريريري  ًا رلريريرية ًداريريريوااد قأّن 
ًا رلة نا ًا لق إمّنا هو ًا انض ًا عييف نا ًاظة  كاا رلة نريا ًانا هددرياربقإّن ًا رلرية نريا 

  ريريا أن لًر أنرّيري  بعيريرييف ًملعريري   انضريريوقلونادا  ًاظةريري  إقّ قًا ريريلق لشريريوعمل  وريري  دتةريرياق أفريرييفمها
  أن لًر  ب  كلق نا بعيف  ب  ًايفًرهدأنا ب  ًأّل ناقبععيٍفدنعانف ف رهًداوت  ًة ر

                                                                                                                                            

كريانل  هدفايةريا   رييّف,  هددر ا نةي ا هدكريان اريافعيا هد وحّل رمحري  . لريوق ًلمريي  سريوت   إ  ًملوصلهكان  املا  فامريل  هدسريييفً  
هريريريري د فريريريا برابطريريري  حل  ر   ّرً:  ً ريريريل ًا ويفهداريريري  ن ّاظا ريريري  كثريريرياف ننةريريريا ًانةالريريريو حل  رلريريرية ًثريريرييفلش 606ذظ ًثجريريريو سريريرينو 

     0رد  د اهاًدفثرهدتان  ًفصورب حل أفا لش ًارسوربه ًدا يفل  حل ًاناو هًدا اهر حل ًاا
 0 1/8,7ًانةالو حل  رلة ًثيفلش ًدفثر  (1)
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 (1) اًوّذ د ائل ًاعر ه ف ذً ددعن إاينا ًا ومو نا ا اهت  ًسوعربناها 

 !أسباب الغرابة
دريريارب ًللا قًاشريري ة ًاريري ظ نريريا أتوريري  كثريرير  رلريرية فريرييفلش رسريريورب . صريريّو  .  ويريري  دسريريّو قأنّ  

دنوطا ل ةيف  أينرير  ه.  وي  دسّو  بعش ن ّو ا  دنعّوما ه فةو قلً رب حل كّل نااق لاون  صّو 
مبعردن دلنة   ا نن رهدل ري حل فا ثريو هدلظرييت حل ن اريوه ًدفمسرياي إايري  نصري يو ه ًدااوريو   

اي ريريريون أددريريري   ملريريا لريريرير   ويةريريريا نريريا دواريريري  ًد يريريريو ه ددريريرييف ختووريريا  نةريريريا   اًر ريريري ه دلو ريريريّر فيةريريا بيانريريري  ه
أدريريريريريريريريّل فاةريريريريريريريريا هدأدر  ابسسريريريريريريريريلق  ةريريريريريريريرييفً هدأداًو  وشريريريريريريريريانعاهدأدر  إ  فةريريريريريريريري  نريريريريريريريريا كريريريريريريريريان نريريريريريريريرينة ا

ًدس اريريريان نريريريا فاةريريرياو ًاصريريرياابو لر وهناكّوةريريريا مسعريريريا ه دلشريريريووفوهنا فظحريريريا ه دل ّ دهنريريريا  وريريري  هًثظظ
ً ريريريولن تةاهتريريريا هفيجومريريري  اريريري ال حل ًااضريريريّيو ًاًوفريريرييفف  ريريرييّفف أاظالهةوةريريريا نعريريري  ًدفريريرييفدهدذال  

لريريريريريو أ ريريريريريرا يبداوعريريريريرياهر ًسثوريريريريريةيب(2)داوعريريريريرياهر ًثجريريريريريريب كاوا قيبًاواريريريريرييف اوظًر ه ددريريريريرييف نريريريريريّر (3)دحل رًد
 مبشانع  در لث ن  نيفظقيبداوعاهر ًا ث شيب 

دحبضريريريرير   أ ريريريريلا نريريريريا ًانريريريريا ه د ريريريريائوة  هددريريريرييفلو ّو  صريريريريّو  .  ويريريريري  دسريريريريّو  حل بعريريريريض ًانًو رب   
ر اضريريريري   ًدس اريريريريان  ريريريا نوشريريريريادلوهداي  كّوةريريريري  لويّشريريريريهاريريريّتهدا وة  ةووظريريريريو هدنريريريريًر  ة  حل ًثظظ

دفصريريرير هأد لوعّمريريرييف ثظحريريري  دد يريريري هدإمّنا لشريريريويفرك ًملريريريًر  اباظاواهدلوعوريريريز ننريريري  ًملعريريري  همثّ هًاوظظ
ل ّ لريريري  بو وريريري هدلعّ   نريريري  بوشريريريان د يووريريري ه فيجومريريري  حل ًثريريرييفلش ًاًوفريريرييف إذً ًن ريريريع ن طردريريري   ريريرييّفف 

كمريريريا لريريردا قيب أنّ رتريريل  كريريان لةريرييفظ إ  رسريريريورب .  أاظريريال ةووظريريو نوت ةريريا اريري و ًدفيفهدهريري ً
صريريّو  .  ويريري  دسريريّو   ريرياق ًردلريريو ورهفأهريرييفًها  ريرياق فّرنريرين هفاريريارب قإهّنريريا فّرنريرين هفاسريريوأذن  حل 
بيعةاهفاريريارب اريري قإّن ًاريري ظ فريريّرق اريرير افّرق بيعةاهدريرياربق فمريريا أصريرين   الدريرياربق سعريريّنةا حل ًا لاريرياوه 

لريريو أ ريريريرا قيبف ّعةريريايبًدملع (4)دريريارب فشريريّنةايب  لريريريوأ را يبفةّوةريريايب دحل رًد  هريريري ً( 1)ًدفريرييف  دتريرياوحل رًد

                                                 
ً  و ًفّدرب ط   ه ق صري  أ 838هري ًملًوفز 224ًملووىف سنو  ه رلة ًثيفلش ف    ييف ًاااس  با سلق ًهلردظ (1)

 إب انو دً رف ًملعارن اوا ونو ًاعاايو ًهلنيفلو 
 (6818  ًثيفد  )  اب  اوعاهر ًثجر هكوا1430صاي  ًا خارظ صري  (2)

  نا فيفلش ًبا  مرد 2/179,207نشنيف أمحيف  (3)
  دتاو في  ق ًاثلثو  لع  قًاشّاهًدهلّن هًدا ّ هحل نع  ًاصّة 3/254,255ًاظائز (4)

  68 رلة ًثيفلش اإلناق أ  سويمان محيف با  ميف با إبًرهي  ًللا  ًا شيت ً  وًفّدربه صري  ( 1)
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فخلصريو نريا دريارب  قدورب ًللا  أدر  إ  ًاظة  هدأتيفر اباايا  مما داا  ًبا ًفثا حل ًانةالريو
 ًبا ًفثا نا ًايفًد   ًايت أّ   إ  دم  ه ً ًاظّا كما لو ق

(كان .  عا  درييفأ و  ن يري  نريار ل ريا لعومري   ا هدكريان أصريااب  لعرفريون أكثرنريا لاواري هدنا 1)
.  وي  دسّو ق فيوّما  هل هدر لويّشر ذال بعيف دفاف ًانرييب صريّو  . تةوو  سأاو   ن  صّو  

  وي  دسّو  
ه إ  أن فوارين ًفنصريار كان ًاوشان ًاعر  حل  صرير ًاصاابوصرياياا  قلويفً وري  ًلوريل(2)

 هفوعّو  ًفدق  نريريا ًاوشريريان ًاعريرير  نريرياق بريرييّف هلريري هد ريرياا  ًاعريرير   ريريا تنشريرية  فانو تريرين ًفاشريريا
   د ركًو نا  يفً

فريأاّظًو  هفصرن ًاعوماو طرفريا نا  نريالوة ه(ًسواارب ًاوشان ًاعر  أ جمّيا  حل  صر ًاوابعا3)
 في  فًرسو هل ً ًاعو       

  !تدوين غريب احلديث
*مجري ع ًا رلريريةع نريريا ًثريرييفلش ًدفثرهداريريرف  د ر ي ريري  هنومريوي أفريرير  اريري  ًاعومريرياو نفيريريو  اّصريريو بريريا 

 نا لشريريوار,نه دلشريريوو  ونه دلصريرينظون ًا وريريةهدل اظون  وريريوق ًاو ريريو ًدثريرييفلشهدنا ً اريريًو  وريري  ًاريري
ًاصااهدلضريريريعون ًملعات هكريريريّل  وريريري  طرلاوريريري  ًلاّصريريريوه فريريريّت أدفريريريًو  وريريري  ًا الوهددريريرييفأدر  ًبريريريا 

 ًفثاحل نايّفنو كواب يبًانةالويب ا ه ًًملوموي د يفرت  حل س يل ًا ماربهفيش دارب فيةاق
كوريريااب  ها أاظريريال  رلريرية ًثريرييفلش ًدفثر* كريريان أبو  يريرييفف نعمريرير بريريا ًملثريريّ  ًاويمريري  أّدرب نريريا مجريري  نريري

 ذً أدًر  نعيفد ً  هدديف سيّف فاتو  حل  صر هإذ كان ًانا  فية  بايو نا نعرفو هص اً  
* مثّ تاوأبًوثشا ًانصربا مشيل ًملا   هد  يف ًملول با درلة ًفصمع ه د ميف ًبا ًملشريونا 

حل أدًر  نعرييفد ً ه در ل رييف دنعناهريا هًملعردن بالر  هفجمعًو أفا لش   ّومريًو  وري  ا وةا
 أفيفه  لنظر   ا  ا ب ا فيفلش ر ل كر  

ففا لريريريريش ً * مثّ تاوأبو  يريريريرييف ًاااسريريريري  بريريريريا سريريريريلق بعريريريرييفًملائواهدأّاا كوابريريريري  ًمل ريريريريةور حل  رلريريريرية
 ًدة,ر هفصريريريريريار ًااريريريريرييفدف حل هريريريريري ً ًا أنهسريريريريريوت حل أتايظريريريريري  أربعريريريريريا سريريريريرينوهف ان نرتريريريريري  ًانريريريريريا  ه

بريريا نشريريو  بريريا دوي ريريو ًاريرييفلنورظه فصريريّنا كوريريااب  فريري ً فيريري   د مريرييفهت  إ   صريرير أ   مريرييف   ريرييف .
 ف د أ    ييف هدر لو    نا ًففا لش ًملو  و حل كواب  إقّ نا   ن ًاضردرف إاي  
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* دحل  نان  أّاا ًسناق إبًرهي  با إساا  ًثر  كواب  حل  رلرية ًثرييفلش حل دّويفً  دا نري  
 ب  هدهجر  ًانا  ًسواص  ًفسانييفهدأطارب ذكًرملوونه فلارب كوا

* مثّ أاريريريا مجا ريريريو نريريرينة  أبريريريو ًاع ريريريا  ًملعريريريردن بثعوريريريةه دمشريريرير بريريريا محيفدلريريري هًدمل ّ ه د مريريرييف  بريريريا 
 ًاااس  ًفن ارظ  دأبو  مر  ميف با   يف ًاًوفيف  ًاً هيف ايعا  

*ًدسريريومّر  ًثريريارب  وريري  ذاريريل فريريّت  ةريرييف ًسنريرياق أ  سريريويمان أمحريرييف بريريا أمحريرييفًللا  ًا شريرييت    
أّاا كوريريااب  هنريري  فيريري  أ    يريرييف ًدبريريا دوي ريريوهدذكر نريريا ر لريري كًر ه ف ريريان كوابريري  هريريريهف360بعريرييف سريرينو 

 نومما  ا وابيةماهدظّون ه   ًا وة نرت  ًاعوماو فينا  
*مثّ تريريريريرياو أبريريريريريو   يريريريريرييف بريريريريريا  مريريريريرييف ًهلريريريريريردظ هدصريريريريريّنا كوريريريريريااب  مجريريريريري  فيريريريريري  نريريريريريا بريريريريريا  رلريريريريرية ًااريريريريرير ن 

 ولريوه فاسريوخرتةا نريا ًدثيفلشهدر ّ   ناّظ   و  فشة فردن ًملعج  هد أ ابا ومريا  ًاو
أناكنةاهدأث وةريريا حل فردفةريريا هدذكريرير نعانيةريريا هًدسريريوو ة فيريري  نريريا  ايّفنريري  نريريا ًا وريرية  دكريريان نريريا 

 صنع  نا  ر ية ًا وما  ًا رل و   ر ي ا  فشنا  نا تعل ذكر  لشا هدأنر  لنو ر 
نريا *دنا ً رب ًانا  بعيف  لاوظون هيفلري هدلو عون أثر هدل ري ردن اري  سريعي ه دلشريويفركون نريا فا ري  

 رلريريرية ًثريريرييفلش ًدة,رهدفمعريريريون فيريريري  دريريرياني   ًدفبق  ناضريريري هًدف مار  ظريريريأ دق  ناضريريري  إقّ 
 ريريريا  صريريرينيا هريريري ً ًاظريريرياهإ   ةريريرييف ًسنريريرياق أ  ًاااسريريري   مريريريو  بريريريا  مريريرير ًا ة ريريريرظ ًلريريريًور ن ه 
 فصريريّنا كوابريري  ًمل ريريةور حل  رلريرية ًثريرييفلشهدمسا  يبًاظائزيبهدااريرييف صريريا ن هريري ً ًقسريري  نشريريّم  ه

يفلش كريريريريريّل نعّم هدر ّ ريريريريري   وريريريريري  دمريريريريري  ً وريريريريريار  ناّظريريريريري   وريريريريري  فريريريريريردن دك ريريريريريا  ريريريريريا  رلريريريريرية ًثريريريريري
ًملعج  دا ا حل ًاعثور  و  طوة ًثيفلش نن  كوظو دن ّاوهدإن كانن  ّدن  ريا  نريا نوارييّفق 

   (1)ًا وةهده ً اترلت دم  نعات   رلة ًثيفلش 
   

 
 أمنوذجاً!

                                                 
 هً  و ًفدرب اوعلنو تار .  مو  با  مر ًا ة رظ 3لش صريًاظائز حل  رلة ًثيف (1)

 ةايز  و   ميف ًا جادظهد ميف أبو ًاظضل إبًرهي  هط    يش  ًا ا  ًثويب داركاو    
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 !لبخاريصحيح ااأللفاظ الغريبة يف تقارن 
ًلاو ًداشا ًداظاو أصلد ًدفرييفد  ق(1)دارب ًبا فار ًفرض   موضع ظاهرع دهو )خسف(: [1] 

ريريريا   مريريريوضع ظريريرياهرع  لريريرييفرب   وريريري   مريريريوض د عريريري درُ دإايريريري  لرتريريري ع فعريريريردي ًا ريريريا   فالسْشريريريا ًدلسشس
ًرع ع ًفسْرضس ]ًااصريري   ريريْظنسا بعريري ع دسبعريرييفس دنريريا ًا ريريا   عشريريونع    [81ًفرض دريريارب .  عا قَفسخسشس

اوربقًلعشريريريريريريون اوامريريريريريريرُ ًدا عشريريريريريريون او ريريريريريريم  دلاارب بعريريريريريريرد ًااسمسر دكريريريريريريان بعريريريريريريضع أهريريريريريريل ًاو  ريريريريريريو ل
يوعةا فاهنارس  رس تع ُإذً كعشع ياد  * دسوي سقد نا ًاعسيااي  ًلعشعْا * در لعنوريس سْد نا,عها داربقه سشع

ريريريريريريل  داب   وريريريريريري   ًاعريريريريريرياع  ًد شريريريريريريظسن ريريريريريري   ريريريريريريارس د  س يسريريريريريريْن ًملة درب لشريريريريريريمم   اسريريريريريريظا  كأّن ثمس ق مع
ُإذً اب س تائعريريريريريرياُ  ريريريريريريا طعريريريريريرياق كأنرّيريريريريري   ريريريريريريا    ًلسْشريريريريريرياع ُأظ   نريريريريريريري  نريريريريريريا أًر س  نع ريريريريريري س ابلسْشريريريريريريرياع دسرمع

ضع اعوينةا دممرّيا محععريل  ريياس نريا ًفرضُدهري  ًاّوينريو   ريا   ريسْ ري علع ًايفنعّيو دلااربقددس  ًانريا ع حل أ اسع
ُكأنم  اعريري ّع  ابا عر دكريري ال ندريريو  ق وريري  ًا ريريا  دريريوهلع  ريريياد اوشريرياا  ًاريري ظ أييت ابملريرياو ًا ثريريا  سشع

ريريرييظوُأظ   لريريريرف  نريريريا  حل كوريريريا  ًا شريريريون (3) مريريرييف بريريريا إمسا يريريريل ًا خريريريارظ ًسنريريرياق أدر  (2)  سشع
 (4) صايا 

ريريظسان ملريريو  أفريرييٍف دق ثسيسا عريري  [ لااربقدريريارب ًبريريا ًفثا ريرير ق لريسْنخشع  سشسريرياس قفيريري  ] إن ًا مريريم س ًداامس
د عشرياس ًاامرير  وري  نريا ر لعشسري م فا و  ددرييف دسرس  ًلعشريون هًااسمسرع بو ن مرير  إذً كريان ًاْظعريلع ا 

ْعريريردن هلريريا حل ًاو ريريو ًا عشعريريون ق ًلعشعريريونحل ًثريرييف
س
فأنا إطلدريري  حل نثريريل  لش كثريريًا او ريريم  ًدمل

 هفجسمريري  بينةمريريا فيمريريا َيسعريري  ًاامريرير ههريري ً ًثريرييفلش فريسوريسْ وي ريريا اوامريرير اوريري كا   وريري  أتنيريريش ًا ريريم 

                                                 
ًا هريريًردظ ًفسريريواذ ر ظ هر  عريريا كوريرية ًاريريًفت  اترَيريريريا  با ف يريرية ًاريريًر ظ دهريريو أبريريو ًثشريريا أمحريرييف بريريا فريريار  بريريا  كريريريرب (1)

أبًوثشا  و  با   يف ًاع لً  رتا ه دكانن دفا    وحّل حل نيفلنو ًارظ هد فا  ا ناابل ن ةيف دام  ًااضافاوق   ه د 
    0ن اظا  سًو   45دهو صافة ناالي  ًاو و ه دا  0هري 395هري دديل 369سنو 

   2/180ناالي  ًاو و (2)

ًدو خبارا فنشرية إايري  نشري و  همل اف با بر  بو ً عظ هو أبو   يف .  ميف با  أ  ًثشا إمسا يل با إبًرهي  با ً (3)
داارية غنريريا حل نشري   ً عظ   قفمريا مث ديريل هدقو  مريل مبري هة نريا لريرا أن نريا أسريريو   وري  لرييف  اريخ  كريان دق,  اريري 

دهو صافة ً ان  ًاصاي  دايف لوق ً معو بعيف ًاصلف اثلث   رف ايوريو  ورين نريا اريًورب سرينو ًمل ننا حل ًثيفلشه
ايوريريو ًاشريري ن هايوريريو  يريرييف ًاظلريرير سريرينو سريرين دوشريريا حل درلريريو  ر نريريل نريريا دريريرا مسردنيفه هد وحلّ شريريعا دنائريريو ب خريرياراأربريري  د 

 0دا  ًثنوا دسوا سنو إقّ ثلثو   ر لونا   دنائوا ًهلجرلو ه

 .(1047)رد  ًثيفلش هل لاورب كشظن ًا م  أد شظن  اب   (4)
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لريريريو أ ريريريرا ] إن ًا ريريريم  ًداامريريرير ق لريسْن سشريريريظان [ دأنريريريا هداومععادسمريريريو ألضريريريا   ف ن  دريريرييف تريريرياو حل رًد
ًدا عشعريريريريريون حل نعريريريريري  ذهريريريريريا  هفلاريريريريريًفك ًلشعونع هشعريريريريريون  وريريريريري  ًا ريريريريريم  ننظر ف  إطريريريريريل  ًلع 

ًلشريون حل  قديريل 0 شريظن ًا ريم  بظواوريا قدواري  ق(2)ددريارب ًثريافظ(1)دإظلنةما  هنورعمها
ًدا شريريريون  هًلشريريريون اوامريريرير قدهريريريو أد  نريريريا دريريريورب نريريريا دريريريارب هًدا شريريريون حل ًاريريري عض هًا ريريريل

أن   ور هري  أد  قشا حل ًفرضلًدهاو م  اصاو درد  ذال حل ًاصاي  ابلاو او م 
 (3)0نا فل  ا

ريريرييفس ق(4)ً ريريريوهرظ دارب ًا ريريري و لوظيريريري  ًسنشريريرياندهو (:)وجدددد [2] ريريرييفع ع دعتريريريو ً   ددستس ريريرييفس نلووبريريري  فسع دستس
ف ُ ددعْتريريريريريريرييفًن  ألضريريريريريريرياُ  ف اهريريريريريريريا بعضريريريريريريرية    ريريريريريريرييفس ريريريريريريرييفس  ويريريريريريريري  حل ًا ضريريريريريريرية نسْوتع مريريريريريريرياامو  دعْتريريريريريريرييفًن   دسدستس

نسٍز ددعْتيفًٍن اسيفليفع دأن يفقكعلن رس م صافع س ع ب سْيٍظ     *   و  فس
ريرييفس  .  ف ُ أظ ًسريريو    دأْدتس ريرييفس ريرييفس حل ًملريريارب دعْتريرييفً  ددعْتريرييفً  دتع ريرييفس حل ًثريري ن دسْتريرييفً  اباظريريو ُ ددستس ددستس

رييفس عُ أظقنلووب عُ أظ رييفس  بعرييف قأظظر  بري   دأْدتس رييفس  بعرييف فاريٍرُ د تس أ نريا   لارياربق ًثمرييف ل أْدتس
يفس ًا  قمعٍاُ أظ رييفس ع .  د ريسوستمرييْف ع اظريلٍنق أظدومً   ددعتع  قو  ا  رييفٍق فةريو نوتريو د  دأْدتس
 (5)ف عنن ا  

                                                 
  2/31 حل  رلة ًثيفلش ًدفثر ًانةالو (1)

أبريريو ًاظضريريل اريريةا  ًاريرييفلا أمحريرييف بريريا  وريري  بريريا  مريرييف بريريا  مريرييف بريريا أمحريرييف ًا نريريائ  ًا ريريافع  ًملعريريردن اببريريا فجريرير  هريريو (2)
هري د ا 773اع ان سنو 10ًاعشال ه فانل اًوو ًاشنوه دام  ًااضافه د أفيف ًثظال ًدارًدف ًاثاا ه دايف مبصر حل 

امهريرياه دسريريافر صريريا و أفريرييف فيائريري  إ  ًمل ريريو ن ريريأ دفظريريظ ًااريرير ن دهريريو ًبريريا  شريري  دفظريريظ ًثريريادظ دةوصريرير ًبريريا ًثاتريرية د 
ًمل رنريو فشريريم   ريا مث ف ريرية إايريري  ًثرييفلش ًا ريريرلا فااريريو ل بلو ري  نريريا ك ريار ًاعومريرياو دلووّتريري  حل ًاري ل  ًثجا لريريو ًدا ريريافيو 
ًدملصرلوه دهتيفظ ان ر ًثيفلش د صنيظ  فا  ً    صانيظ   و  نائو دوشا ددّل أن جتيف فنا نا فنون ًثيفلش إقّ دا  

  ن ّاظريريا  فانوريريوه دااريرييف ًنو ريرير  هريري   ًاوصريريانيا حل فيا ريري  دهتا ًهريريا ًملوريريوك ًدفنريريًروه داريريو ر ل ريريا اريري  إق كوابريري  يبفريريو  فيريري
ًا ريريارظيب اريريرد ً ريريان  ًاصريرياي  او خريريارظ ا ظريري  حل ًقاريريوةارف بريري كر  داودريريون  وريري  تلاريريو دريرييفر  ه  ريريوحل ًملوصريريون بعريرييف 

    هري أت ا ا  ًاثًو852ذظ ًثجو سنو 8ًاع او ايوو سن حل 

 0 163هيفظ ًاشارظ نايفنو فو  ًا ارظ صري  (3)

دهوإمسا يل با محّا  ً وهرظه إناق ًاعربيو هن اا ًاصااد نا أ ح  رّدً  ًملعجما  ًاعربيو هدن و ر ًملنة  ًا ظ  (4)
  0ق  987هري دفز 284ً ّ ع  حل أتسي  صااف   دن أن لّو   س يل  س ا  إاي  أفيف  د وحّل رمح  . سنو 

 0  2/547ًاصااد ات: ًاو و دصااد ًاعربيو   (5)
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ق (2)ددريريارب ًاظيريريون  (1)  نريريا صريريايا عوريريحل كوريريا  ًا مريرييف بريريا إمسا يريريل ًا خريريارظ  أدر   ًسنريرياق 
ْا سْشريريرع دسدعتعريريو  ً دتيف ريري  أتريرييف  ًن  ابع اضمريري ّع  هدعْتريرييفس ريرييفع ع ابع نسحعريرياس اسريري ع حلع ابس ع قدس  هدسحلع اع سريريٍو اع سريريأع  سريريانعٍر فسع

ثسريرياربع  ريري ع ع ًاو  سريريوع  هًْامع ريريا حلع ً هدسدسْتريري ع سعريرياعواع ًاريريوسًدع  سوسريري  هس ريريوٍ فدعدعو عةس ٍو نسْظوعوفس مثعم هدسكسْشريريرسفٍ  هْصريريلع بسريريْاس بس
ريريْا  سريريْاع إ سا سهتعسا ْاعسريريارعضع اععسريرييفسقع ًقهمعريريممْن ً ْعريريي ع بريسْعريرييفس سعريرياعواع ًاريريوسًدع نع ً ع ابع ريرييْف ع ًاضمريريريااموس دس  هْ وعريرييفس دستس

ًن  أسْلض ريريا ريرييفعهسا دعْتريرييفس اضم ّع  هأستع ً ابع ريرياربع دعْتريرييف  ريرييْف ع حلع ًْامس ف  أسْلض ريريا  هدسدستس ريرييفس ريرييفد  دسًْا سْشريريرع اع سريريود دستع دسأسنس دسًتع
ريْ نع دس  دسهعوس نسْوتعريو د نسْارييفعدرد  سوسْيري ع   هاعو مْ وع دسا عرد  سوسْي ع  ف   سضع رييفس رييْف ع  سوسْيري ع نسْوتع رييْف ع بعري ع حلع دسدستس دستس

ْاظسْو ع   ً ابع رييفس فريسةعريوس نسْوتعريو د  ًْثعْ نع دسْتيف  ريْا ًْاعسرييفسقع فريسوعتع رييفس ًامع ًا مريْ وس نع نع ًْاعسرييفسقع دسأسْدتس ريلس دسًْاوعتعريو ع  ع
نمريري ع ًامع فسجعريريام فريسةعريريوس دسْنعريريوند  ثريريلع أستس ريريْا ًانريمريريوسً عرع نع ريرييفس يب دسنسريريا مف قًبريريا فجر رب ًثريريافظاددريري (3) 0نع يب دستس

ريريريريةع ًعْ ريريريريوعل سشس ريريريري  دسًْامعضسريريريريارعي ةعْوسوعظسريريريريو ًْامسصسا عرُحبع ف ًْامسامع ريريريرييفس حلع ًْا سضسريريريرية  قن ًْامسعسريريريريا ع لريعاسريريريرياربنعوماع
يفسف  ًن   هدسحلع ًْامسْلوعو  دعتعو  ًهنسْوتع ْاظسْو ع  هدسحلع ًاضماامو دعْتيفس ً ابع ً  هدسحلع ًْثعّة دسْتيف  ريارب دعْترييف  دسحلع ًْامس
اضم ّع  ف بع سْشريرع ً ْعريي  هابع يفس ريو  سوسري  ً هدسحلع ًْا ع س تع ْاريةسر حلع مجسعيري  ذساعريلس ُ فدسختسْظعيريا ًارييفمًرب ًْامسْظوعوفس

ف    س نعوساميفس
  (4)دسدسااعًو أسْلض ا حلع ًْامسْ وعو  دعتسا سف دسهع

ُ  ًهلعجريريريريريريو ع ًانمريريريريريريريوقع  ق (5)ًاظريريريريريرياد   اب ظ دارب ًانريريريريريريوق ًدسلاريريريريريريال نريريريريريريا ًفمريريريريريرييفً دهو (:)هجددددددد [3]
ُ مج عصسريريوّع  اباوميريريلع

ريرييفعُ داباظريريو  ًمل ريرييفٌّ   عريري كااوريمةسج  ريرييفسُ مع ريرييفس ًْسريريوريسيريْاسظسُ كةسجم ريرييفد  دهتسسجم اباضريري ُ دهعجم
ُ كةسجميفس دهسجميفس ع هْتجيرييفً ق  ًرنس ع ابفرضع دأْهجسيفس نقسُ دأنقسُ ًدارمتعلس دستسيفس ع نئماُ  ًدا عاع أْااس  تع

يفٌّ  د  يْفق  سْترد اوظسرس ع ألرياسحس عُ دنريسومنس عُ مع هعجع
(6) 

                                                 
 0( 63ه رد  ًثيفلش )صاي  ًا خارظ اب  نا تاو حل ًاعو   (1)
دهوصريريافة ًملصريري اد ًملنريريا حل 0هريريري  770دهريريو ًاعريريار ًاعلنريريو أمحريرييف بريريا  مريرييف بريريا  وريري  ًملاريريرظ ًاظيريريون  ه ًملوريريوىف سريرينو  (2)

ْنريريريهددريريريارب حل نايفنريريريو ًا وريريريا  ق رلريريرية ًا ريريريرد ًا  ريريريا اوًرفع  ي ع اعإلكع ريريريرْدع ًاريريريوستع فعععريريري ّع نع مجسسْعريريرينع كعوسريريريااب  حلع  سرعلريريريةع اس  هنسريريرياقع ًارًم
ريْا اع سريوع  سريْاع ع  هدسأسْدسسْعنع فعي ع نعْا  سصسارعلاع ًْا سوعمسوع  ريْا ًف هدسأسمسْظنع إاسْي ع  عبس سًٍ  نع رياثع  هًْامعْ ريوس عةسا ع ْاظسريالع دسنع ريْا  ه ع لدسًْامعوسمس دسنع

  علةع ًْامساهعرع  فممعما  سيْف عو إاسْي ع فساتسوع ً هدسبريسيسانع نسعسانعيةسا دس سْاع ذساعلس  ههعيفع إْ رسً ع ًا موسً

 0  2/803ًملص اد ًملنا حل  رلة ًا رد ًا  ا اوًرفع   (3)

 0  200/ 1فو  ًا ارظ ارد صاي  ًا خارظ  (4)

دايف  هبا  ميف با إبًرهي  با  مًرا ًا ظ ًاظاد  اب ظدهًوسناق ًاّو وظ ًا ةاأبو طاهر ديف ًايفلا  ميفبا لعاو  (5)
ب ار لا هده  بويفف بظار  سنو  ش  د  رلا دس   نائو هجرلو هدنريا  رمحري  . حل  بيرييف ايوريو ًاريثل,و نريا اريًورب سرينو 

  0هريهدديف نه  ًاوشعاهدر ل رب إ  فا نو   نوموعا  بشمع  دبصر  هنووديف ًا هاهفامر ًاعال  817
 0 418اموس المحيط  صـ  الق (6)
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ريريرييفُ إذً نقس دريريريارب ًبريريريا فار قد  اريريرييفًرب أعصسريريريْيلد لريريرييفرب   وريريري  ركريريريوٍ  حل ن ان لاريريرياربق هسجس ًهلريريرياو ًد ريريريي  ًد
يفُكأنمريري  بصريريل    ريريركس ًهلجريريو س  نريري   دهريري ً  هعجعريريو ً   ًدهلاتريرييفق ًانمريريائ   دإن صريريوم  اريرييل  فةريريو نوةجّع

ه ًداعريريريريريرير  ديريريريريريريا د نشريريريريريريوعمسلُ كمريريريريريريا لاريريريريريريارب رتريريريريريريلد  مث فريريريريريري ذًكسرع س ً ريريريريريري  ننريريريريريري  ديريريريريريريلق نوريريريريريريأمثّع سمثس ًدنوريسظس
ًرنسريريري ع ابفرض  ًا عاعقأااس  تع ريريرييفس دأدر   ًسنريريرياق ًا خريريريارظ حل كوريريريا  ًا ريريريةا ً  نريريريا  (1) اوربقأْهجس

ًهلجريريو ق ًانوقًُدهلاتريرييفقًانائ ُ دهجيف ريري  فوةجريرييفق أ اريرين هجريريو   ق (3)دريريارب ًاًر ريرية(2)صريريايا  
[أظ ق ريريياظ 79حنريريوق نرمريريو   دنعنريريا ق ألاحوريري  فوياظُددواريري قَدنا ًاويريريل فوةجيفب  ]ًسسريريًرو/

اباار نُدذاريريريريريريريريريل فريريريريريريريريريش  وريريريريريريريريري  إدانريريريريريريريريريو ًاصريريريريريريريريريلف حل ًاويريريريريريريريريريل ًملريريريريريريريريري كورحل دواريريريريريريريريري قَد  ًاويريريريريريريريريريل إق 
ًا عريريرياق أااريريري  تًرنريريري   وريريري  ًفرض [ ًدملوةجريريرييفق ًملصريريريو  ايلُدأهجريريرييف 3ه2دويلنصريريريظ  ]ًمل نل/

 قلاريارب ددارب ًثافظقدوا قهتّجيف قأظ داق نا ًاويل ه ًدهلجو  نا ًفمرييفً  ه(4)نوارب اوةجو  
 (5)اواياق داونوق 

ريريرييفس س توريريرييف   ق (6)ًبريريريا ننحريريريور دارب داريريريور لريريرييفقهد ريريرير ً وريريرييف بعو دهو (:)خدددد  [4] ريريري  ه س ددتةس
نريريا يبدتاو حل ًثريرييفلش قدريريارب أسبريريو ننصريريور دريريّل أسد كثر ًدلسريرييْف ع نريريْ  ع ً وريرييفهد ن ّ  قَيسْيفعاعريري   سيْفاريريا  
 هًدلعريرييفعد  ًة,رهحل دتة  هأسد وععواريريا   هتريرياو  نشريريأساو  لريريوق ًاايانريريو  عيفعداريريا   سريريأسربس دهريريو  ريريأّ 

 يفساسريرين ًملريريرأسف  قلاريرياربهًلسيْف ع ًدلسْمريري ع ابفسظافرع قدريريارب أسبريريو ننصريريور  دهريريو نريريا ذاريريل هًدا عريرييفددع 
ريريريْن إع هدتةةريريريا  نريريرييف ًملصي و ريريريرّع دتةةادوسس س د ريريرييْف ع هأسد ر  عيْفن  هفأسْ نوريريري هذً ظظمريريريرسْ  حل أس ريريرياو فع

                                                 
  6/34ناالي  ًاو و  (1)
 (2655اب  اةا ف ًف م  دن اف  رد  ًثيفلش ) (2)

 دهريريريو ًثشريريريا بريريريا  مريريرييف بريريريا ًملظضريريريل هًداريريريوةر بوا ريريري  ًاًر ريريرية ًفصريريريظةا  هدريريريارب  نريريري  بدريريريو  قأفريريرييف فشريريرينا  ًاريريريرظ ه (3)
دذهرية  هًاعوري  هدردمريو ًف   ًد ووريا حل دفا ري  د ومائةا ًف يان هتّييف ًملعرفو اباو وهابدعوًاودن هدفر  ًارييفهر هدحبرير 

نظر ً  أاظريال دكان ًاصافة لع ّ  دفّو هدا  ننحرف ن  ًبا سينا   دهو صافة ًاشيوط  قأن  حل أًدئل ًملائو ًلانشو 
  ديف ط عن د وّ  ن حل ًمل و ا    23 د ّوا ًاًر ة  ًر,  ك اً  نا ًمل ّاظا  ه دننةا ًاار ن

  832ًاار ن صري نظر ً  أاظال  (4)

  319هيفظ ًاشارظ ارد صاي  ًا خارظ صري  (5)

مجارب ًايفلا أبو ًاظضل  ميفبا ن رق با  وري  بريا أمحرييفبا أ  ًاااسري  بريا ف اريو بريا ننحريور هلوصريل نشري   بردلظري  دهو  (6)
هسرينو  با ,برين ًفنصريارظ هنريا صرياابو رسريورب . صريو  .  ويري  دسريّو   دارييف ًبريا ننحريور حل ًاارياهرف هدديريل حل طريًربو 

ق ددريريرييفأمج  ًملفمجريريريون اريريري   وريريري  أنريريري  كريريريان  ريريرييّف,ّفايةا  ه مريريريل حل  لريريريًون 1311هريريريري / 711قهد ريريريوحّل سريريرينو 1232هريريريري/630
ًسن ريرياو ابااريرياهرفهمثّ دو ًااضريرياو حل طريريًربو  هد ريريا  إ  نصريرير هد ريريا وحّل  كانريرين فيا ريري  فيريرياف تريرييّف د مريريل نوصريريوربه لريرييفرّب 

  و  نائو دّويف  يفً نا نشخ  خبل  ً ميل نا كوة ًفديفنا      و  ه ً أنّ   رك كو ا  نا أتايظ هأًد وصار  بو ن
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اعريرييفّع س قد سيفماس هدإعن كريريان نصيفرً  هًدلعريرييفعد ع مجعريري  فسنريري  مسريري  بريري  ًفسثريريرهأسد حنو هً وريرييف د ريرير  بعريريو 
دننري  مسري  ًارتريل هد يفس س هريو دتةسلهد ا سْانع ًارتل إعذً  يفسْانس دتة هأسد او ثرفهاوم اا و
يفًاا   ا عاا  قر  ًدهله ع    كاهلع ًا عاقًدملعْخيفس ع  هلشم  ةع

ريرييفع ع ًاظريري  إعذً أعكعريريل باومريريو هون كاهريريلس ًا عريريا ةعسيفّعاريريا  كريريان أسهريريل ً اهويريريو لشريريمّ قدريريارب ًفس هرظ فسن  َيس
ْريريريريريريرييفس ع بعا قدلااربهثم  ْبنريريريريريريريا ةعسريريريريريريرييفّعٍ  طسرسفريريريريريريريا ًا وظريريريريريريريا كريريريريريريري ال هاريريريريريريرييّف فريريريريريريريلند ًارفريريريريريريريل  وريريريريريريري  ةع ًد
خيفّع ع هأسلضريريا  

ع
نشريرياننسْالس قًدمل ْوريرياع  هًدلريرياّ  ه ع ًاععنعريريز نريريا ًسع ريريوع نريريا نشريريالل  هًدثريريافعر هًداحّع ًدلا عاس

ريوع ًاشمريظا هًداعاد ريوع  هًمليا  ًس  كااعافيوع   هأسد ًا ريعْةمري  هأسد ًا ريعا هأسطًرفعري  نريا سعرينريْ علع ًاري عّع  قد ا اس
رييفً د  هدكوري  نريريا ًلسريرييْف ع  هدهريو اريريوك  ريريا  د  هد ع ريرييفً  بريريا  هرياكًمسريان   قدةع ًدبريريا  هيريرييفًدبا محهخع

ْ عوثقًلسرييفعد ع ًاري اب  ًدلسرييفعد  قًبا ًفس ًر دارب  اعًرو ده   هب ر  (1) ًا ريز قًدلسمعو ع هًا ع
ْاريريريريوع ع  ق دريريريريارب ًاظيريريريريون  (2)دأدر   ًسنريريريرياق ًا خريريريريارظ حل كوريريريريا   اصريريريريا ًاصريريريريلفنا صريريريريايا    سيفس

ريريْا ابس ع مسريريرس س تسرسْفوعريري ع حلع ظسريرياهعرع ً ْعْويفع  ريريا نع ريريه سيْفا  ريريوسًود  سنع مثعم ًعْسريريوريعْعمعلس ًْامسْصريرييفسرع قهأسدْ ه س ً ْعْوريرييفع دسسس
 (3)دسمجعع س  سوس   عيفعدٍ   هًمْس ا

ابلريريرياو ًدا ريريريا ًملعجموريريريا ت وريريري  ن ريريريوق أاب د ريريريي  دناابوريريري  دعياعريريريان ًدف لق (قخشدددبنيأ) [5]
ًلريريريريرياوه ًدا ريريريريرياه ًدا ريريريريرياو أصريريريريريلد ًدفريريريريرييفد لريريريريرييفرب   وريريريريري    ريريريريريونٍوه د عوسريريريريريظ   ق  ّدرب دريريريريريارب ًبريريريريريا فريريريريريار ق

ري ريريتم فافْ  س ةقً  سلع ًا ورييظ  دنريا ذاريريل دريورب ًانرييب صريو  .  ويريري  دسريو ُ حل نّ ريوق يبق  ريسري عدرب فس
ري سا *لريس عدربس أْ  س ساهايب لرليف ت وسْيةا ددورب ًااائل لصا بعاً ق ْنري  أْ  س ف نرّي   * ةسْشسة فسريو س ًا مريْوربع نع

ريية ًاشرييا ًاري ظ بعرييفع س طس   ععري   دق ل ريون حل هري   ًثريارب ا م س ًر ظا س  فو  ًان ريو  اب  سريل  ًدلس ع
ريريرينع  دمجسسريريريلد   ريريرييةق  وريريرييظ  دكريريريل  هريريري ً  ُ دهريريريو فريريريا لريعْناس ريريرينا   دسريريرية د ْة ريريريو د د  ريريرييةد إقّ  س ع
ْ ةود  سْ  ساوعق   نيفظ ن وزٌّ نا ًل سة  دخت م ن ًسبلُ إذً أكسوسنع ًاي ي س نا ًملر س   دلاارب تس

ق  وريرييظ   دريريارب أبريريو  ع يريرييفق ًل ريرييةع ًاشمريريياع ًاريري ظ كرلةريريو ببشريريو ايشريرين مبشريريوولو  دظسوريريي د   ريرييةد
 وا ك  دأدر   ًسناق حل(4)بعيفع س ط عع  مثّ كثعرفتم صار نيفه  ًل يةع ًاصايلس 

 
                                                 

 0 2/1111اشان ًاعر   (1)

 ( 1114اب  صلف ًااا يف هرد  ًثيفلش ) (2)
  0 1/198ًملص اد ًملناحل  رلة ًا رد ًا  ا  (3)
  2/185ناالي  ًاو و  (4)
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مهريا تري ل  هابلرياو ًدا ريا ًملعجموريا قًف  ري اند   (2)دريارب ًاعيريأق (1)برييفو ًلوريز نريا صريايا   
 محريرير ًاريري ظ ل ريريرن  وريري  ريريل ًفبل هريريو ً قددريريارب ًاصريري ا هًداريري ظ لاابوريري  دياعانهأبريريو د ي  قن ريريو

           هريريريريريريريريريوهأبو د ريريريريريريريريي  دثورقًاريريريريريريريري ظ دريريريريريريريريارب ًف  ريريريريريريريري ان قدوريريريريريريريريرين  ثريريريريريريريريور قددهريريريريريريريري  نريريريريريريريريا دريريريريريريريرياربه دياعريريريريريريريريان
رتريريريل أ  ريريرية إذً كريريريان صريريريوة  قلاريريريارب هد وريريريظ فجارهتمريريريا هبريريري ال اصريريريلبوةما ادمسيريريري هًا رنريريريا 

 ف  تريري لن لضريريافان اتر  هدمهاًف  ريري ان   ثنيريريو ًف  ريرية ق(4)دريريارب ًثمريريوظ (3)  ًاعحريرياق  ريريارظ ًاواريري 
بريريل مهريريا أبريريو قدلاارب هدعياعريريان قًدة ريرير هأبريريو د ريريي  قأفريرييفمها هدمهريريا ًدفريرييفهإ  ن  داترف  هإ  ن ريريو
ًف  ريريريري ان قددارب ًبريريريريا دهة دلشريريريريميان ً  ج ريريريريا ألضريريريريا   هًد  ريريريريل ًفمحريريريرير ًمل ريريريريرن هنااريريريريلهد ي 

ًدف  رية هًف  رية ًا ريرد  أبود ي قددارب ًاشريييف  وري  ًاعووظهةن ًاعا ريومب  ً  لن ًاو ًن
ًف  ريريريريريري ان أبريريريريريريو  قددريريريريريريارب ًفصريريريريريريمع  ًدلريريريريريري  نريريريريريريا ًد ظ إبًرهي ههريريريريريريًوملعردن ط ريريريريريريل ًل هًا ر 
دهونا بريا فريرن أتيريا  ًاصري ا ًمل ريرن  وري  ًاصريظا إ  هدهو ً  ل ًمل رن  وري  ًاصريظاهد ي 

فيريري   ريرياق  فن ًاريريركا كريريان نشريريوو  ا  هدكريريان لشريريم  حل ً اهويريريو ًفنريريا هًاشريريوليفًو ًاريرييت  وريري  ًلنيفنريريو
ًدف  ريريرية ها يريريريل  ويريريري  ًاشريريريلق ًا يريريرين نريريريو ظ إن ًاريريريركا حل ن ريريريان ك ًدك ًا بريريري  إمسفوّمريريريهًالوفان

دهو ً  ل ًمل رن دتة   و   هًة ًر  ل ًا ظ لاارب ا  ًفمحركان لشم  حل ً اهويو ًف رن
  (6)دارب ًثافظق مهات و  ن وق أبو د ي  ددعياعان  (5) دياعان

                                                 
 (3231)اب  إذً دارب أفيفك  )  ّنا(   رد  ًثيفلش  (1)

  با ًمحيف با نوس  با فشا بريا لوسريا بريا  مريو  ًاعينوريا ه ًثورييبه مث ًاارياهرظه ًثنظري ه ًملعريردن اباعيريأ  مو  (2)
)بيفر ًايفلاه أبو ًاثناوه أبو  ميف ( فاي ه أصووه نظشره  يفثه ن رخه ا ريوظه حنريوظه بيريا ه نظري ه  ردمري ه فصريي  

ه دن أ بعينوا ه دفظريظ ًاارير نه د ظاري   وري  ًدارييف  د ريا ه رنضان 17اباو وا ًاعربيو ًدافكيو  دايف حل  ر  كي ا حل 
درفل إ  فوةه دأ    ا لوسا با نوس  ًملول  د ا ه دديفق ًاايف  دأ    ا ًاعلو ًاشًاحله مث صا   نع  إ  

نحريرير ًااريرياهرف دق نريري ه ددو فشريري و ًااريرياهرفه د ريري رب  نةريريا  ريريا نريريرف دأ يريرييف إايةريرياه مث دو  ريرييفف  ريرييفًرل  ددظريريائا  لنيريريوه ددو 
ذظ 4ًقف ا ه مث دضاو دضاف ًثنظيو ابايفبر ًملصرلوه دأفت د ر ه ددرب  ًملوريل ًقاريرن برسري اظه د ريوحل اباارياهرف حل 

ًثجوه د فا مبيفرسو  نا  صانيظ  ًا ثافق ارد ً ان  ًاصاي  او خارظ حل ًفيف د  ريرلا دورييفً مسريا   مرييفف ًااريارظه 
 ر دورييفًه ًملااصرييف ًاناولريو حل اريرد اريًوهيف اريردد ًفاظيريو قبريا نااريل حل  ايف ً مان حل اترلت أهل ًا نان حل  شعو  

ًاناوه رن  ًثاائز حل اريرد كنري  ًارييفدائز حل فريردي ًاظاري  ًثنظري ه د لريا ًجملرياا  حل تريان دورييفً   )نعجري  ًملري اظا اعمرير 
 (  12/150رما كااا  

  12/292 ميفف ًااار   (3)
 هري 626ا   يف. ًثموظ ًاردن  ًا  يفً ظ هن اا نعج  ًا ويفًن هر لث ن اترلت نوايف  د وحّل بدو  بدهو اةا  ًايفلا أبو   يف.  (4)

  1/122نعج  ًا ويفًن   (5)
  104هيفظ ًاشارظ صري  (6)
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!راج املفهرس املصادرو   
    ًملول فةيف ال ا و ًملصاا ًا رلا ًمليفلنو ًملنورف ديف ط   جملمّ  ًاار ن ًا رل *
 * ًفصظةا هًثشا با  ميف با ًملظضل ًملعردن ابسناق ًاًر ةق 

 "مفردات ألفاظ القرآن"                         
 ق1997هري1418 ًر ًااو  ه ن زه ًا اقه ًدايفًر ًا انيوهباد ه ا نان 

 با  و  با فجرق* ًاعشال ه ًسناق ًثافظ أمحيف 
 "هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري" 

 ق2000هري1421ن و و  ًر ًاشلق ه ًاربضه ًملمو و ًاعربيو ًاشعو لو 
 * ًااشلل ه اةا  ًايفلا أبو ًاع ا  أمحيف با  ميفق

 "إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري"     
 هري1323يو  سنو ًملل عو ًفنالو هب وق  ه نصر ًأم      

 * ًاعيأ ه ًاعلنو بيفر ًايفلا أبو  ميف  مو  با أمحيفق
 " عمدة القارئ شرح صحيح البخاري"        

 ق1972هري1392اركون و ونصلظ  ًثويبهدن و و ًبا  يميوه نصر 
 * ًاعشال ه ًسناق ًثافظ أمحيف با  و  با فجرق

 " فتح الباري شرح صحيح البخاري"      
 ق2000هري1421ر ًاشلق ه ًاربضه ًملمو و ًاعربيو ًاشعو لو  ن و و  ً

 * ًاعشال ه ًسناق ًثافظ أمحيف با  و  با فجرق
 " فتح الباري شرح صحيح البخاري"      

 ق 1981هري1401 ًر ن ر ًا وة ًسسلنيو هقهوره ابكشوان     
 * ًا ن وه هًاظاي  ًأيفث أبو نشعو  راييف أمحيفق

 الدراري على جام  البخاري""الم        
 ق1975هري1395ًمل و و ًسنيفً لوهن و ًمل رنوه ًملمو و ًاعربيو ًاشعو لو 

 * ًاً هيفظهفافظ ثناو . ًاً  ظ صا    اب ظ ق
 " توجيه القارئ إىل القواعد والفوائد األصولية يف فتح الباري"

  ًر ًاظ ر اول ا و ًدان ر ًداوو ل  هباد ه ا نان  
 ار هأبو ًثشا أمحيف با فار  با  كربق* ًبا ف

 "مدقدا ييدس اللدغدة"            
 ق 1972هري1392اركو ن و و دنل عو نصلظ  ًا ابأ دأدق   مبصر 

 * ً وهرظه ًاعلنو إمسا يل با محا  ًاو وظق
 " الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية "          

 ق 1956هري1376 ًر ًاعو  اومللا ه باد  ه ا نان  
 * ًاظاد  اب ظ ه ًاعّلنو ًاو وظ تجيف ً ا  ميفبا لعاو ق

 " الدقدامدوس الدمحديدط "        
   1987هري1407ن سشو ًارسااو ااري سوربه باد ه ا نان  
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 * ًبا ننلورهمجارب ًايفبا أبو ًاظضل  ميف با ن رق با  و  با أمحيفق
 "لسدان الدعدرب"                

  1955هري1374ه ًانيل هًاااهرف نصر 1119ارن كورلني   ًر ًملع
 * ًا بييفظه ًسناق ًاو وظ  ة ًايفلا أبو ًاظيض  ميف نر ض  ًثشيأق

 " اتج العروس من جواهر القاموس "         
 هري  1306نن وًر   ًر ن و و ًثياف هباد  ه ا نان 

 *  ًا خارظ هًسناق  ميف با إمسا يل ً عظ  ق
 "صحيح البخاري "              

 هري 1357ن و و ديفمي   ًرق ابغ هكًر   ه ابكشوانه 
 * ًا خارظ هًسناق  ميف با إمسا يل ً عظ  ق

 "صحيح البخاري "              
 ق 1997هري 1417ن و و  ًر ًاشلق ه ًاربضه ًملمو و ًاعربيو ًاشعو لو 

 * ًاا اظ هًسناق نشو  با فجا: ًاني افورظق
 "صحيح املسلم"              

 هري1357ن و و ديفمي   ًرق ابغ هكًر   ه ابكشوانه 
 * ًاعشال ه ًسناق ًثافظ أمحيف با  و  با فجرق

 " فتح الباري شرح صحيح البخاري"      
 ق2005هري1426 ًر ًا وة ًاعوميو باد ه ا نان   

 * ًانودظ هًسناق    ًايفلا أبو  كرب حيىي با ارن ًثً ن ق
 " املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج"        
 ق 1999هري 1420 ًر ًملعرفو هباد   ها نان       

 * ًبا ًفثاه ًسناق ديف ًايفلا ًمل ارك با  ميف ً  رظق
 " النهاية يف غريب احلديث واألثر "          

  ًر ًاظ ر اول ا و ًدان ر ًداوو ل  ه باد ه ا نان    
 لّنو أمحيف با  ميف با  و  ًملارظق* ًاظيون  هًاع

 " املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي"
 ق 1978هري1397 ًر ًا وة ًاعوميو باد ه ا نان   

 * ًاايشّ  هأبو  ميف ن ّ  با أ  طااة ق 
 " العمدة يف غريب القرآن "         

 ق 1984هري 1404ن سشو ًارسااو ه ااري سوربه باد  ها نان   
 * ًااام  ه أبو ًاظضل  ياض با نوس  با  ياض ًاياصيب ًاش يتق

 "مشارق األنوارعلى صحاح اآلاثر"             
 ًمل و و ًاعويايو ه ون  ريريري  ًر ًاًفث  ًاااهرف هنصر    

 * ًبا ًفثاه ًسناق ديف ًايفلا ًمل ارك با  ميف ً  رظق
 ر "" النهاية يف غريب احلديث واألث          

 ق 2002هري 1423 ًر ًا وة ًاعوميواون ر ًداوو ل  ه باد ه ا نان    
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 * ًبا دوي و ه أبو ميف   يف . با نشو  ق
 " تفسري غريب القرآن"             

 ق 1978هري 1398 ًر ًا وة ًاعوميو ه باد  ه ا نان  
 * ًا يت   يف ًاع ل   ّ  ًايفلا ًاشاًدنق

 فردات القرآن الكرمي "" املعجم اجلام  لغريب م
 ق 1986 ًر ًاعو  اومللا هباد  ه ا نان  

 * ًا هيب ه ًسناق ًثافظ مش  ًايفلا  ميف با أمحيف با  ثمانق
 " التفسري واملفسرون "            

  ًر ًا وة ًاعوميو ه باد  ه ا نان        
 * ًبا دوي و ه أبو ميف   يف . با نشو  ق

 شكل القرآن ""أتويل م         
 ةايز ًاشييف أمحيف صار   ًر ًا وة ًاعوميو ه باد  ه ا نان   

 * ًبا دوي و ه أبو ميف   يف . با نشو  ق
 "املعاين الكبري "         

  ًر ًا وة ًاعوميو ه باد  ه ا نان  
 * ًثموظ ه ًسناق اةا  ًايفلا أبو   يف. بدو  با   يف . ًاردن ق

 " معجم األدابء "             
  ًر إفياو  ًاًفث ًاعر  هباد  ها نان      

 * ًثموظ ه ًسناق اةا  ًايفلا أبو   يف. بدو  با   يف . ًاردن ق
 " معجم البلدان "             

  ًر إفياو  ًاًفث ًاعر  هباد  ها نان      
 * دام  ًااضاف ه او ًايفلا   يف . با  ايل ق

 بن عقيل على ألفية ابن مالك""شرح ا 
 ن و و ديفمي  ه ًرق ابغ ه كًر    ابكشوان 

 قأبو فيان  ميف با لوسا با  و  ًفنيفاش *
 "" هداية النحو جديد 
   ابكشوانه ر هنووان اول ا و ًدان ن و و فاردديو  

 * ًايفكوور   يف  ًاع ل   ويزق
 " علم البدي  يف البالغة العربية " 
 ق 1974ربيو اول ا و ًدان ر هباد  ه ا نان   ًر ًانةضو ًاع 

 * ًاي ليفظ ه أبو   يف ًارمحا   يف . با حيىي با ًمل ارك ق
 "غريب القرآن وتفسريه"             

 ق 1985هري 1405 ار ًا وة ه باد  ه ا نان   
 * ًبا ً و ظ ه ًسناق أبًواظر:   يف ًارمحا با  و  با  ميف ًا  يفً ظ ق

 تذكرة األريب يف تفسري الغريب " "         
 ق 1986هري 1407ن و و ًملعارن ه ًاربض ه ًملمو و ًاعربيو ًاشعو لو  

 * ًفنيفاش  ه  ًا يت أثا ًايفلا أبو فّيان ق
 " حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب"    
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 ق 1983هري 1403ًمل وة ًسسلن  هباد  ها نان ه  
 اظر:   يف ًارمحا با  و  با  ميف ًا  يفً ظ ق* ًبا ً و ظ ه ًسناق أبًو

 " زاد املسري يف علم التفسري "        
 هري 1485ًمل وة ًسسلن  هباد  ها نان   

 * ًهلردظ ه أبو   ييف ًاااس  با سلق ق
 " غريب احلديث "               

 ق 1976هري 1396 ًر ًا وا  ًاعر  هباد  ها نان  
 و سويمان محيف با  ميف با إبًرهي  ًا شيتق* ًثلا  ه ًسناق أب

 " غريب احلديث "                
 ق  1982هري 1402نرك  ًا اش ًاعوم هتانعو أق ًاارا ن و ًمل رنو ه
 * ًثر  ه ًسناق أبو إساا  إبًرهي  با إساا  ق

 " غريب احلديث "                   
 ق 1985هري 1405رنو هنرك  ًا اش ًاعوم هتانعو أق ًاارا ن و ًمل 
 * ًا ة رظ ه ًاعلنو تار .  مو  با  مر ق

 " الفائق يف غريب احلديث"          
 اركو  يش  ًا ا  ًثويبه داركاو ه نصرير    

 *ًمليفلأهًسناق ًثافظ أبو نوس   ميفبا أ  ب ر با أبو  يش  ًفصظةا ق
 ديث: " اجملموع املغيث يف غرييب القرآن واحل        

 ق 1988هري 1408نرك  ًا اش ًاعوم هتانعو أق ًاارا ن و ًمل رنو ه
 * ًايفكوور نه  يف ًارفي  ق

 " دروس اللغة العربية لغري الناطقني هبا"
 هري 1414ه    ابر  ناركينه إسلق  اب  669 ًر ًاعو  

 * ًايفكوور  ميف ااكر سعييف ق 
 "القضااي اإلمالئّية"                

 ق 1993هري 1414ًر: ًايفدايو اون ر ًداوو ل  ه ًاربضه ًر ًملع 
 *  مر رما كااا ق

 " معجم قبائل العرب"       
 ق 1994هري 1415ن سشو ًارسااو هباد  ها نان  

 *  مر رما كااا ق
 معجم املؤلفني : تراجم مصنفي الكتب العربية" 

 ق 1957هري 1376 ًر إفياو ًاًفث ًاعر  هباد  ها نانه 
 لو ه أبو أسانو سوي  با  ييف ق * ًهل

 "اجلام  املفهرس ألطراف األحاديث اليت خّرجها انصر الدين األلباين"
 ق 1989هري 1409 ًر ًبا ً و ظ ه ًايفناقه ًملمو و ًاعربيو ًاشعو لو ه
 * ًايفكوور أ  ظ   دنشنلهأسواذ ًاعربيو طانعو اييفنق

 "املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي "
 ق 1936و و برلل حل نيفلنو اييفن ن    
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 !شارات اإلتفسري 

 ( ًسناق ق أبو   يف .  ميف با إمسا يل ً عظ  ًا خارظ رمح  .  عا  1)
 ( ًثافظق أبو ًاظضل أمحيف با  وّ  با فجر ًاعشال  رمح  .  عا  2)
  عا  ( ًبا فار قأبو ًثشا أمحيف با فار  با  كرب رمح  . 3)
 ( ًبا ًفثاقأبو ًاشعا ً  ًمل ارك با  ميف ً  رظ رمح  .  عا  4)
 ( ًبا ننحورقأبو ًاظضل  ميف با ن رق با  و  با أمحيف رمح  .  عا  5)
 ( ً وهرظقأبو نصر إمسا يل با محّا  ً وهرظ رمح  .  عا  6)
  رمح  .  عا  ( ًاعيأ قبيفر ًايفلا أبو  ميف  مو  با أمحيف ًاعيأ7)
 ( ًاًر ةق ًثشا با  ميف با ًملظضل ًفصظةا  رمح  .  عا  8)
 ( ًاظيون ق أمحيف با  ميف با  و  ًملارظ ًاظيون  رمح  .  عا  9)
 ( ًااام قأبو ًاظضل  ياض با نوس  با  ياض ًاش يت رمح  .  عا  10)
  ًاردن  ًا  يفً ظ رمح  .  عا  ( ًثموظ قأبو   يف . بدو  با   يف .11)
 ( ًهلردظق أبو   ييف ًاااس  با سلق ًهلردظ رمح  .  عا  12)
 ( ًاظاد   اب ظقديف ًايفلا  ميف لعاو  ًاظاد   اب ظ رمح  .  عا  13)
 ( ًااشلل قاةا  ًايفلا أمحيفبا  ميفًللية ًااشلل  رمح  .  عا           14)
 لا  قأبو سويمان محيف با  ميف با إبًرهي  ًا شيت رمح  .  عا  ( ًل15)
 ( ًا ة رظق ًاعلنو تار .  مو  با  مر ًا ة رظ رمح  .  عا  16) 

 ابلا دابل ًاووفيز دهو ًملشوعان ًملعا    اشديف مّت ًمل             
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