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  ا������ت ا��ر��� و���ھ��� و���� ا	��دة ����  

  

أزال ا����� أو ا���وض أو ا����م ، و�ن ھ�� أط�ق ��� َ�ْ�ط ا�روف ) أ��م(����     

����� ا�'&�ب ا�ذي ) ا����م(؛ +ّ�( )ز)ل �� )'&�#�� �ن %�وض، و�ن ھ�� ��ء �#ظ ) ا����م(�#ظ 

)��6 '���ت ��� �� و)2ر�� و)و34 ����ھ� ، و)ر&��� �2'ل ��)ن ، و)'ون &�1)� ھذا ا��وع 

�ن ا�'&ب �����، ، إ�� +ّ�( 9د أز)ل أي أ���م أو %�وض ��( ، �7و ���م ����� �زال �� 7)( �ن 

) ���م(و&��6 '���  ،) ا�روف ا����;)� (%�وض وإ���م، وإّ�� +ّ�( �ر&ب ��� روف ا����م 

  ". ����م"، و" �����ت"��� 

  

7> ����ه ا?<ط=> ، وإ��� ���1م إ�� ) ���م(و�م )'ن ا���و)ون أول �ن ا1&��ل �#ظ    

ذ�ك ر��ل ا�د)ث ا���وي، �7د أط��وا '��� ���م ��� ا�'&�ب ا��ر&ب ھ��;)� ا�ذي )��6 أ��1ء 

  " .���م ا�د)ث) "ه٣١٧ت(ا�<��� ورواة ا�د)ث، �7د و64 ا���وي 

ا�ذي ھو 7> ا���� �9ر ا��ر أو و1ط( أو ��ظ�(، �7و �#ظ �&HIر، ) ��9وس(أ�� �#ظ    

، وھذا و<ف �����م �Iّ�( وا61 أو ) ا����وس ا��)ط( و'�ن ا�#)روز آ��دي أ�ّف ����� ، و��1ه  

  .��)ق

  :&% ا��$و ا#��إّن أھم ا���ب ا��ؤ�ّ� �� ا������ت ا��ر��� �ر��� ز���� ،ھ� �   

  

'��   ا'م ا��ؤ�ّف  ا'م ا����ب

  ا�و��ة

١٧  ا��H)ل �ن أ�د ا�#راھ)دي  ا��)ن

  ه٥

٢٠  أ�و ��رو ا�2)���>  ا��)م

  ه٦

��٢٨  ا���د�)�>  ا�&�#)� 7> ا��



  ه٤

��٣٢  ا�ن در)د  ���رة ا��

  ه١

��٣٧  ا+زھري  &�ذ)ب ا��

  ه٠

��٣٨  ا�<�ب �ن ���د  ا��)ط 7> ا��

  ه٥

��٣٩  أ�د �ن �7رس  ���))س ا��

  ه٥

��٣٩  أ�د �ن �7رس  ا�ُ�ْ�َ�ل 7> ا��

  ه٥

٣٩  ا��وھري  ا�ِ<َ�ح

  ه٩

٠  

٤٥  ا�ن 1)ده  ا��'م وا��)ط ا+�ظم

  ه٨

١  

٥٣  ا�ز�2Hري  أ�1س ا��=%�

  ه٨

٢  

٦٠  أ�و �'ر ا�رازي  �H&�ر ا�ِ<�ح

  ه٦

٣  

٧١  ا�ن ��ظور  ��1ن ا��رب

  ه١

٤  

٨١  ا�#)روز آ��دي  ا����وس ا��)ط

  ه٧

٥  

١٢  ا�َز�)دي  &�ج ا��روس �ن �واھر ا����وس

  ه٠٥

٦  

���� 7> ���6 ا���� ا��ر�)�   ا����م ا�و1)ط

  7> ا���ھرة

  

  

  �دارس ا������ت ا��ر���



  

��1� إ�� '&�ب ا��)ن ���H)ل، و&4م  &�ذ)ب ا����، ا��)ط 7> ا����، : �در'� ا���ن: أو*

  .ا��'م وا��)ط ا+�ظم

و9د ر&ب ا��H)ل ا���دة ا���و)� ��� 1ب ��Hرج ا+<وات �ن ا��ق، و��� ا��و     

<&Vف ب م  –ر ل ن  –ظ ذ ث  –ط د ت  –ص س ز  –ج ش ض  –ق ك  –ع ح ه خ غ : ا

  .و ا ي ء  –

��ب ا�\��;>، ��ب (وا&�6 ا��H)ل أ)�4ً 7> ����( �ظ�م ا+��)� &��� ��);� ا�'���ت    

؛ �)�ف ��� 'ّل �� )�'ن أن )&'ون �ن روف ...9د، دق:�ظ�م ا�&��)��ت �\ل ، و...) ا�\=\>

  .ا����ء �ن أ�#�ظ �1&���� أو �����

  

  .��1� إ�� '&�ب ���رة ا���� ?�ن در)د :�در'� ا����رة: +����

واH&�ف ا�ن در)د �ن ���[ ا��H)ل ��&�Hذه �ظ�م ا+�#��;> أ�1�1 �&ر&)ب أ�#�ظ( ، 7> )ن    

. �( ���&زا�( �ظ�م ا+��)� أ�1�1 �&�1)م '&��(، و�ظ�م ا�&��)��ت ا�ذي ا�&د�( ا��H)ل 7> ا��)ن&��2( �

و���� ھذا أ̂��� ? ��د ا�'��� &ت ر��7 ا+ّول ، وإّ��� &ت أ�1ق رو��7 7> ا�&ر&)ب ا����;>، 

ا�&ر&)ب،  &و�د 7> ا���ء ؛+ّ��� أ�1ق ا�روف 7>) ��د(7'��� . ���� '�ن �'�ن ھذا ا�رف

  .&و�د &ت ا�1)ن، وھ'ذا) 6�1(و'���

  

�د �ن �7رس(��1� إ�� '&�ب : �در'� ا��,���س: +��+�+ ��  .ا�ُ�ْ�َ�ل: ، و&4م)���))س ا��

و9د ��د ا�ن �7رس 7> &�ظ)م ����( إ�� ا�&ر&)ب ا����;> ��روف، H7ّص 'ل رف    

)ب ا�<و&> ��روف ، و��Hف �در1� ���� �'&�ب ، ��H7ف �در1� ا��)ن ا�&> ا�&�دت ��� ا�&ر&

ا����رة ?�&��دھ� ��� ا+��)� 7> ا�&�1)م ا�ر;)1> ��'&�ب ، و��H#��� ��� 7> أHذھ�� ��ظ�م 

  . ا�&��)��ت وا�را4( ��( ا�را�4 &���

رف(و��د أن 1ّ9م '&��( �1ب روف ا����ء �ددا و&ر&)�� ، 19م 'ّل '&�ب   ( �\=\ ���

ا��4ّ�ف، و\��)�� ��\=\> ، و\��\�� ��� زاد ��� ا�\=\>، %)ر أ�( أ�زم �#1(  أ�واب ؛ أو��� ��\��;>

HI� . =\�7ذ ا�رف �6 �� &=ه �ن �واد &�ك ا+��)� &� إذا 7رغ �ن 'ّل �� &=ه أHذه �6 ���1(

أ ��ب ا��ء و�� ��دھ� ، )��> �( ا��ء �6 ا��Hء ، \ّم )1)ر إ�� ���)� روف ا����ء ، و)�د: 9و�( 

�ن ا���زة ، و)�ف ��د ا��)م، 7_ذا &<ور�� أّن ا�روف ��&ظ�� 7> 2'ل دا;رة ، 7_ّن ا�&ر&)ب )�دأ 

 �&�ن ا�رف ا���)ن، ��&دً;� �&�I)#( �6 �� )�)( 7> ا�دا;رة، \م )�&�ل إ�� ا�رف ا�\��> ، وھ'ذا 

  . &�ود ا�دا;رة �ن )ث �دأت



  

أ�1س ا��=%�، : �> ��رو ا�2)���>، و&4م ��1� إ�� '&�ب ا��)م + :�در'� ا���م: را���

  .�H&�ر ا�<�ح، ا����م ا�و1)ط

��ده 7> ) 4رب(وھذه ا��در1� &��ل ا�رف ا+ّول ����، وا�رف ا�\��ث 7<=، ��7#�ل    

  .��ب ا��4د، 7<ل ا���ء

  

�'��- :�� ا�ِ<َ�ح ، : ��1� إ�� '&�ب ا�&�#)� 7> ا���� ����د�)�> ، و&4م : �در'� ا��,

  .��1ن ا��رب ?�ن ��ظور، وا����وس ا��)ط 

وھذه ا��در1� &&�6 �ظ��� ���'�1 ���در1� ا����1�، إذ &�د ا�رف ا+ول 7<=، وا�رف    

  .��ده 7> ��ب ا���ء ، 7<ل ا��4د) 4رب( ا�\��ث ����، ��7#�ل

 


