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 ملخص البحث :

ا ل764كان لكتبااللركبا رشكل عاا ولتان للوباانبلركااار لل نكا )ان لك  اا   ل   ل  عاا ولصانهليه )اارلو  اا   ل (ل1363ها
 االلاسر اارللر اا رالركت  اا لياا لركعر اا)ن لركا اا ارلركبااللواان لك اانليلاا ر،ل نكااان،ل االلكااب لرك  ااا  للهاا رلياانل  واا  لو اا  ل

لي ك نت كللربب رت كلك  ا لككلتت لي  ل رلآن رك.

لك سر رللركب  فلت  له  لركعر )ن لي لصالللوبنبلركارل لرألي للق ن،ل للن ا نن  لل نكا )ن  ل اقعلللكق لون لك  ر
رصب)نسننلت  لاسر رلركنحن لركا  ا  لي لصالكه للذككلك نلون لت )هلت كلركنحال للي  نرلركا   للركتا رلي لره )رل
لرك ج   ل لراللل لركق   ل ل لرال الي)ر لرك  ب)ر لرك لكر ل ل لرك قن )ر لرك  ركز ليهك لي  لرك   نب   لهنت   لرصاحت ح ث

 رك ااا  ل    نلقنيتلأللللي  لي س رلركنحاا  للل
 

 

 

Abstract  

  

The books of autobiography in general, and the book titled Al-Wafi Bil Wafiat  by Al 

Safady in particular  are of great importance in studying and reporting many visual 

figures that had a great impact in various science. This confirms the abundance of their 

books and their creation of science that were not well known at that time. 

 

And that had great impact on our souls to study and get to know these personalities 

through Al-Wafi Bil Wafiat so we chose to study the Basry grammarians through it. 

 

This is because of the importance of grammar in the city of Basra and Kufa, as these 

two cities became the most important cultural centers in the Islamic Arab state in the 

first century AH and for the first time a grammar school and linguists were established 

there. 
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 المقدمة:

ركح اا لرلسبلرك اانك    للرك ااال للركىااال لت اا ل ااا  لرك   اا   للت اا لآكااهللصااحاهليش  اا  لصاااال ،ل
لارئ رلقنئ رلب لر للشهلهللالركت اك.

ليينل    

 ( ل635ها ل14رنج تلركا    له  لرك   نرلرك  اقرلببنسار نلرك ت  للركحضنس  للين لنعأت نل نرل 
ءللرك  ت ا لرك   ل نه ارل ع ولو   ل للبننءلحضنس لرأليرللرك ظ) رل أيجناليه  نلرك    لي لرك   ن

ركح)ااان للبااا ء للرس ااانءلقارتااا ليجااا هنللينااا لر ل ااا ن نلرك اااحن رل سواااللهللالتااان ك(للركبااان  ا لحبااا ل
رك ت ارل   نلباراسهنلراللكا ل قا لت  ااسلها رلركا لسل اللركقا  لراللللرك جا   لرك اني لرك ا الا  ل ظ ا ل

ءللرك ق نءللركقضن للركنحن للركع  رء لي  لون لك اكلرأللا لركاانكيل اللت ااسلرك    لي لرك ح ل  للركق ر
 االلكااب ليجانال لرك  ااا ل ااارءلواان لذكااكلت ا لصاا   لرك  ااا لرك  ن)اارلرللرك  ااا للكألياارركح)ان لرك ت ااارل

ل   للون لرهكليانلم  ازلها الءلرك   انءلهااليا اات ب كللراسرك اكللت كرك ق )ر ل ق لب زلرل   نل للوول
ت  )اااارللمجاااا هنلكر اااا)ن ل لرالصاااا ا ل نكاااا رسبللرك بباااااعلك ت  اااا لياااا لركعر اااا)ن لركبنسار)اااارلك   ااااال

لليا اع)رل   .

ا ل764لق لوان لكتباللركبا رشكل عا ولتان للوبانبلركاار لل نكا )ان لك  ا   ل   ل  (ل عا ول1363ها
 االللاسر اارللر اا رالركت  اا لياا لركعر اا)ن لركا اا ارلركبااللواان لك اانليلاا ر،ل نكااان،لل االلصاانهليه )اارلو  اا   

لكب لرك  ا  لله رلينل  و  لو   لي ك نت كللربب رت كلك  ا لككلتت لي  ل رلآن رك.

لكق لون لك  رلرألي للق ن،ل للن ا ننلك سر رللركب  فلت  له  لركعر ا)ن ليا لصاالللوبانبلركاار لل
 نكا )ن  ل اقعلرصب)نسننلت  لاسر رلركنحن لركا  ا  لي لصالكه للذككلك نلون لت )هلت كلركنحاال الل

)ارل اللرك لكارلي  نرلركا   للركتا رلي لره )رلح ثلرصاحتلهانت  لرك ا  نب  ليا ليهاكلرك  ركازلرك قن 
رك  ب)ااارلرال اااالي)رل اااللركقااا  لراللللرك جااا   للقنياااتلألللليااا  لي س ااارلركنحااااا  للرك اااااا  ل    ااان ل
لك اااولركىااا لل اااللذكاااكلهاااالك ااانلونناااتلت )اااهلركا ااا  ليااا لرحبارئ ااانللر ااابق نب نلك ت  ااا ليااا لرك ااانن ل

مىاا ناهنلياا لركلانئااولللرك اااركللركاا   لوااننارل بت  ااا لرك ااارلرك نس اا)ر ل ضااال،لتاا لرالصااال لركاا   لوااننار
رك  ب)رلذر لرك  جان لرك ب ا ا  ل  ا رليانلياالركا لاصااللركت  ا ليا لركياانسر لي ا لرك  ب)ار للاصاالل
رك حاا ل   اانللقاا لراالذكااكلو ااهلركاا لر ل ن اا  لربناانءلهاا  لرك   ناارلرك  اقاارلك اا  ن لتاا لكاااب كللرواان رل

 نللرشلليق ب للك  رلرص لركا  اا لت لبب كللق  )رلوالي كلألن نلكارلركق آ لركت اك ل نكح نظلت  
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ت  لتنتق كللواعلر اعلت اكلركنحاال نعاأل اللركا ا  للوان لرللليا لر ىاهلهاالرباالرال ااالركا  كلل
لروعلقارت للر علي س رلركا   ل للت كلركنحا لحب ل  للنحن لركا   لبا يهولرك ن ق(لرلل يهول

  لت  اارلت ا للوااعل حااسلرك  ب)ارلو اانلركل)انب( للاكلر ا لرك   اا ليا لرك   انءللركنحان للرك ااااا  لركا ل
ل ن ال لل ح ننللك  رلقىكلركاحثلرك للاللرليانحث 

ل (1363ها ل764رك احثلرأللل لركى   لرك رت)رلك الحلرك   لب لي اكلرك    ل   ل

لرك احثلرك ننل لركى   لرك   )رلك الحلرك   لب لي اكلرك    

لرك احثلرك نكث لركنحن لركا  اا ل

 السيرة الذاتية لصالح الدين بن أيبك الصفدي /المبحث األول

 عصره: -أولا 

ت اا لركحنكاارلركى)ن اا)رلياا ليهااكلرك اريااولركبااللتاا ل لتااأل  ر،ليانكاا ر،للي اا ليانكاا لت اا لش )ااعلي نصااول
لب انلر لركح)ان لركى)ن ا)رلللرالقب نا للرالشب نتلللرك قن للرك لكر ل  للت ل لت  لركجننللركى)ن ل

 للرك لكرلرك  ب)رلرال الي)رلص اصن،ل للركقا ن  لركىان عللرك اني لرك جا ا  لونناتلقا لكا   لرك   ا ل
يا لركبحاااال لركبالل اانت  لت اا لة)ان لالكاارلو ا الت اا لرنقاان،لالكارلو اا الرصا ا لرواا ح تلت اا ل

رك لكارلرك  ب)ارلرال االي)رلينا لي لسلركىن  للأل اانبليرب  ار ل قا لوان لك اازللرك اااكللركا  للرش باهل
ااا ل656  ااانرل  (لرلااا ر،للرواااحن،للش )ااان،لكحااا ليلرنقىااانين ل )ن ااا)رل   ااا لرلااا ل اااقا لركرال ااارل1258ها

ركا لرنقىان ل نكبانكلللركيان )ر للرحباللل ا رالراالذككلرك لزتزتارلراليا للحا ليلرالوا  ر ن لرا ل
با لن ااذلرك ا بللرك  با لبا  لكاار  لرك لللب  لقااال )ن ا)رلين انلرك ا بللرك ااالللرالتا رك لح اثلري

رك حاا)الرأل  ىاالللركاا)   لرياانلرك اااالل قاا لريباا لن اااذهكلياا ليق اا لحاا لالرك ناا لكاا قن،لحباا ل اااسانل
ركت ااا الي بااان، للا اااا لك  ااا بللركبااا كلن ااااذر،للقب)ااان،ل ااالل ااانسبللرك ااا ر لآنااا رك للريااانلرالتااا ركل قااا لريبااا ل

ل.(1 ن اذهكلي ل اسانلك قن،لرك لح لالي  لركا ب)ر

اا ل664ك اانلواان لك زحااولرك ااااكلل ل)اانا لهاالكااال  ل  (لت اا لبااالالركعاان للرحبالكااهلك   ناارل1266ها
لح للرل ر،لو   ر،لت  لح)ن لركع ابلرك  ب)رل أاالذككلرك لحا ليلللاارلكا  )رل انن ت نللق ارليا لق او

ااا ل658 ل قااا لكااا   ل ااانرل (3 ك ب ااا  لك ااا رلركزحاااولرك  جاااللركااااناسل(2 رك  نك)اااكلالكااار (ل 1260ها
ااا ل658 ل(4 تح واان،لتىاا  ان،لو  ااا ر،ل ل)اانا لرك  اااكلق اازلرتن ااك  (لصاانحللي ااا للبااالالركعااان ل1260ها
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ا ي  ورلتا  لشانكا ( ا ل658 ل(5  اق تلي  ورلب  لرك     لت  تلبا  (لرنب ا ل   انلق ازل1260ها
ل.(6 ن   لر ب ارار،لك  ارلرك لكرلرك  ب)رلرال الي)ربيحققن،ل

ا ل676ل-658 ل(7  اكلركظانه لب  ا بت ا لرك ل يوولرك لذككليانلكا  ل  (ليا ل1277ل-1260ها
ركقن اا)رلرنب اانسر ليبارك)اار ل قاا لر ااب ن لياا لرمقاانفلركزحااولرك ااااكل ل ضااال،لتاا لتاش  ااهلركضاا بن ل

 ل(9  للح ااااال للان ااااان(8    نجااااار ل حااااا سلرك   ااااا ليااااا لرك ااااا  لرال اااااالي)رلي اااااولي  نااااارلة)ىااااانسارك اااااكللك
ل.(11 ..للي  هنلي ل )   لرك       (10 لص  ل

ل-1250ها ل784ل-648لو نلون لك  اكلرك  نك)كلركاح ارلرك   لت نق ارلت  لا رلركح كلي ل نرل 
 (لرلاااا ر،للالسر،ل )ن اااا)ن،لو  اااا ر،ل ضااااال،لتاااا لالسهااااكلركحضاااانس للرك قاااان للركت  اااا لركاااا  لاللم  نناااانل1382
لتجنه ه.

 لي  ا  لال ابق نبلرك   انءلل االبلرك  اكليا لواوللق لرصاحتلواال،ليا لي ا للباالالركعان لي وازا
حا بللصااابلنب)جاارلك اانلكا   نلياا لستنماارللرهب اان لرك  اااكللتقا   هكلك   ااكللتقاا ا  كلك    اانءللرناازرك كل

ل.(12 رك نزكرلرك نك)رللرك سشرلرك  ) ر لو نلرهب ارلب ننءلالسلرك  كلي لرك  رسبللركتبنت لل

اا 676ل-658 قاا لكاا  لت اا لركظاانه لب  اا بل   (لرنعااألتاا ار،لياا لرك اا رسبلي ااول1277ل-1260لها
اااا ل726ركبااااللرنعااااأ ل اااانرل ل(13  رك  س اااارلركظنه ااااار( ركبااااللل(14  ( لل رك  س اااارلركح  اااا)ر(1325ها

 ( لو اانلرنعااأ لالسلك قاا آ لركتاا اكللركحاا  ثلركن ااا لركعاا ا لل اا  تل1337هااا ل738رنعااأ ل اانرل 
ت اا لكناانلهاا  لرألحاا ريلواوااارل اا  للسرة)اارللت اا لرلاا لذكااكلو ااهلواان لياا لرك  ) االلر لل(15 بااا رك انب)ر(

ليا اااتن لت  )ااارلكااني رلكب تقاااللين اا لرك  اااكللواان ليااا لهاا الءلهاااالرك اا س للرالا اااللصااالحلركااا   ل
لرك    لك) ولرك لينللصولرك)هلرق رنه ل ق لون لت   لت  ر،ل )ن )ن،لللقن )ن،للحضنسان،لو   ر،.

 ثانياا: اسمه ونسبه ونسبته

ص  اااولباااا لرألي ااا لتاااازلركاااا   لر ااااكلباااا لت اااا لهللالرألكا ااال لصااااالحلركاااا    ليباااالرك اااا نءلركعاااان  ل ل
ل.(17  لرك    لنىارلرك لي  نرلص  ل لل  ى   لح ثلنعأللت ت  ل   ن(16 رك يعقل

ل.(20  لرألا ل لركننركللركعنت (19  لرك  س (18 رالين لركننل 
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 ثالثاا: ولدته ونشأته

ااااا ل696لكااااا لرك ااااا   ل ااااانرل  ااااا ل697 ( للق اااااول ااااانرل 1296ها (ل اااااللي  نااااارلصااااا  ل ااااالل 1297ها
 للنعأل للونولر   لستبهلستنمارلت  )ارلصنصارلت ا لركا يكليا لر لرك  اناسلركبنسار)ارل(21   ى   

تج ااولذو هاان لألنناانلياا لصااالللتبا ناانلكح)نتااهلرك   )اارللشاا ننلرنااهلواان لح ا اان،لت اا ل  االلرك  ااكليناا ل
ل.(22 رك ا 

 للب  هنلب يلمىبقللرك  ا لك ئن،ل ع ئن، ل ق ل(23 ركق آ لركت اكلين لن ايرلرو نس  ق لح هلت  لح ظل
 للب اا هنلتناالل  ااننترلرك  ااكل   اا ل(24 رصاا لرك)ىاا  لياا لرك قااه للااكلتناالل نكحاا  ثلركن ااا لركعاا ا 

   ن لراللرنهللكعل نألاب للوبللركرالركج   للكلرص لمقاللركع  للون لك   لحىانن، للب ا هنليانسبل
 للك ولسحالتهلرك   )رللرك   )ار للكباك)اهلرك ننصاللرالارساارل(25 رلركع  للركنظكللركب  وللركبارة)عكبن 

السر،للرل ر،لو   ر،ل للصقولياه به ل ق لت لرك    ل   ن رلرك ا اترلرك   )ارللرالاب)ارلك انلريب تاهليا ل
للقن رللر  رللكني رلش  بهليق بن،لرك لر نت تهللرق رنه.

 

 رابعاا: وفاته

اااا ل764تااااا للرألا ااااللصااااالحلركاااا   لرك اااا   لك  اااارلرألحاااا لرك  اااانافلرك نكاااا لياااا لكااااارلل اااانرل  ها
 للصاا  لت )ااهلصاا )حرلرالحاا  ل(26  (ل االلي  ناارلايعااقلت اا لرلاا لرصاانببهل  اا ،لرك اانتا ل1367

ل.(27 لا  ل نك ا )رلسح هلهللا
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 المبحث الثاني/ السيرة العلمية للحافظ صالح الدين الصفدي

 -اولا: رحالته العلمية ومناصبه الدارية:

 ح اارل االل  االلرك  ااكلكاا  ن،لي  اان،لياا لكاا ل لرك    اار ل  اا لصالك اانل اابكلركبارصااولركحضاانس لكت اا لر
لرك تاا  لباا  لربناانءلرالياارلرال ااالي)رللهااللل اا  رليح ااز لالح)اانءللرزاهاانسلركح)اان لرك   )اارللرك ت ااارل االل

لي  لرك نككلرال اليللون ر.

فَلَوْال نَفَرَ مِنْ كُلنِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةةةل ِيتَفَفَََِّّهُةةوي فِةةِّ ييةةَِِّينن ذَِيتُنْةة ِ ُذي }هللال احننهللت نك لذككل قاكه لللك ككل ق لب  

ل.(28 {قَوْمَهُمْ إنذَي  َجَعُوي إنَيتْهنمْ َيعَلَِّهُمْ يَحْ َ ُذنَ

ك اانلكااجعلس اااكننلركتاا اكل صاا  لهللالت )ااهللآكااهلل اا ك(لت اا لرك ح اارل االل  االلرك  ااكل قاكااه ل رذرلشاانءل
.للتنهل ص  لهللالت )هللآكاهلل ا ك(لرناهل(29 رك ا ل نكللرك  كللهالت  له رلركحنللين للهالك    

ناانللاجاكااارل.للك ااولذكااكلواان ليح اازر،لأل ل  تحااولت  ن ل(30 قاانل ل  اان  لرلتابن ااارليااا لركا اااللكاا نا  
لرك   ر ل  ان،لك   كللالمضنحلينلهالي  ك.

ركاا ليه )ارلرك ح اارل قاكااه ل ر لح االلرك  تاان لتاا لرك انكا  للركب قاا  ليكاا لل(31 لقا لركاانسلربا لص اا ل ل
لر بح نين،للرقاالس اصن،ل    لق سلو   لركع ا لم ا لح اللرك  تن للس اص ن .

لقن باه لو انلونناتلركا حال لار  ان،لأل ل  بقالللق ل نت  لسحال لرك    ل للصقولياه باهللزاانا ل
   الي لركع ا للرال نت  لرك   لتب   لت  لي    ك ل ضال،لت لينل نت تهلرك حال لرك   )رللرك   )ارل

ل للر لمىب علرك)هلت ار،لي لركبالي  لل البلرك  ك.

رللتاااك لركاا لرال اا ن سالل اان   قاا لسحااولرك اا   لركاا لح االللبااا راللوبااللكأليجاا لصاانحلل   اااك ل
رنااهلسحااولركاا لايعااقل قاكااه ل لسلالب يعااقللح اال للركااولوبااان،لل(33  للااا و لركاا ه ل(32 رالكاا رفلب اان

ك    ل للت  ل نا  للوان ليا ل قنمانلرك   انءلرالص)انس  للاا لالرناهلسحاولركا لركقانه  للقا يل   انلكا ئن،ل
تناهل قاكاه ل لقا لت ا الكال انا ل اللركجانيعلرالياا  لل(35  للاا ل لربا لقنواللكا ار(34 ي لركح  ثل

للح يل للايعقللح لللي  ه ن .

ييااانليااانلتااااال ليااا لرك ننصاااللرالارساااارل  اااللاللتقاااولره )ااارلتااا لركااا حال لرك   )ااارل اااللصاااقولياه باااهل
 ل الل(36 للصاكهلرك لينللصولرك)هلي لت الرك سشرللس  رلرك  ننر ل ق لتااك لين اللوبن ارلرك  اتل



 

 

  

  

 د. لقاء غازي عبد الكريم
 

 

380 
 

 ل تاشااهلكاا)رننلرالياان لصااالحل(38 ح ااثلمقاااللركاا ه لل(37   للااكلتاااك ل كبن اارلركىاا (يج ااعلركىاا  ن
ل(40  للا واا لرباا لحجاا (39 ركاا   لرك اا   لركاا لح االلت اا لوبن اارلركىاا لب اان  للااكلتاااك ل كبن اارلركاا س (

اتبن رلركىا كالن رلركا س ل  ا   للاكلركقانه   للبنذككل قاكه ل ليلللينللكللوب  ح الللقبان، للبنك حاارلل لبا
 ل  اا و لرباا لقنواالل(41 باان، للركباة)ااعلب يعااقلللونكاارلب ااتلرك اانل .للتاااك ل  اا هنل كبن اارلرالنعاانء(لق

 ل لبنك لوبن رلرالنعنل للي  للايعق  للاض) لقنئال،ل أنه ل ت  الكإل انا ل اللركجانيعل(42 ك ار
ل.(43 رأليا  للح يل للايعقللح لللي  ه ن 

 ثانياا: شيوخه وأساتذته:

رك    ل     لك اصهللت  نئهلرك   لتب  ا لت ا لي ا   ك للوان لك اكلرك ضاولركت  ا ل ) انللصاولريبنزل
لرك)هلي لينزكرلت  )رلس ) ر لل ن و لت ار،لين كلت  ل   ولرك  نللاللركح   

اا ل725   لل(44 كاا نبلركاا   لرك يعااقل -1  ل قاا ي لت )ااهلرك قنياان ل(45  (لمقاااللرك اا   1325ها
 لرك بن اال للح ن اارلربااللت اان  للركم)اارلرباا لينكااك للوبن ااهلحىاا لركح ا ااارلب يعااق للب اا لا ااار

نل ر لللو   ر،ليا ل  لرك  رئحللوب ب ب  و للوبن هليهن لرك ننئحل للر نركبا ولرك لصننترلرك
 ك   للن    .

 ( لهاال اانعلبا لربا را)كلرك ىاقالنللرك  ا   لوان ل1328ها ل729   لل(46  انعلرك  نب)ىل -2
   لركى ن .نن  ن،لا نن، لص اسر،لت

تناه ل سي باهليا  لب  ا لل(48  (لقنللرك    1331ها ل732   لل(47 يبالركيانبلركج    لرك ب ل -3
 اا  ننلركر  ااولت )ااهلركىااال  لل اا  تلواليااه للواان لح ااالركيااانس  للكااكل ب ااقلكااللر ليسل لتنااهل

لك ئن، .
 ثالثاا: تالميذه وطالبه

كن لك     لت ار،لو   ر،لي لركبالي  لرك   لركبقاارل اهلرلنانءلسحالتاهلرلليلنانءلتاك)اهلك  ننصاللرالارساارل
للقن باهلركت  ا لو انلوان لكعا اصهلن ا ان،ليا لت  اهل قا لر اب علرك)اهلتا اللك نلي   ننللن  اارليا لت  اه

ل للي ليب زلتالي   لت  ل   ولرك  نللاللركح   ني لك اصهلري نللرك ه ل للرب لو   ..للي  ه 

ااا ل710   لل(49  لرباااالركياااانبلرك ااازرزل -1  (لوااان لرا اااان،ل نستااان، لي  اتااان، لر ا ااان، لكاااهلنظاااكل1310ها
 سرئق.

 (للهاليصالركع)خلرك    لرتق لركع ل للوان ل1341ها ل742   لل(50    ش نللرك   لرك  -2
 ذهنهلسانوللش  للت فلرك  رئ .
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ااا ل759   لل(51 ك ااانللركااا   لركق   ااال -3  ل ل ااا عليااا لك ظااالل(52  (لقااانلل )اااهلرك ااا   1357ها
    لي ن نتلللوبلل   ليجني) ل .

 رابعاا: مكانته العلمية وآراء العلماء فيه:

رل تلرك  س لصالحلرك   لرك ا   لش رستاهلرك   )ارللذكاكليا لصاالللرك ننصاللرالارساارلركباللتاالهانل
رلننءلح)نتهل ق لون ل نبقولي لي ننرللر)م)رلتنك)رلرك لي ننرللر)م)ارلرت ا لي انلش  اهليحاالينظانسل

ق بان،ليا لركج )ع لروولرك لذككلينلون ل بح  ل هلي لرألصاال لرك نك)ار ل تان ليح اان،لركا لركنانبللي
رك   نءلل البلرك  كلحب لق ولر ل  ا لر انت تهللكا اصهلواننارلمىا  ا ليناهلري انللراليان لركا ه لل

ل.(53 نلرب لو   ..للي  ه 

 قاكااه ل لواان ليح ااان،لركاا لركناانبلحىاا لرك  نكاا  لش  ااولرك اااا للواان ل االلل(54 لا واا لذكااكلرباا لحجاا 
رآلصاا لقاا للقااول اا  هللواان لقاا لت اا الكال اانا ل نكجاانيعللقاا ل اا علينااهلركاا)نصهلونكاا ه لللرباا لو  اا ل

ل للوبن هلرك  سلرك نكع.ل(55 لركحىنل..للي  هك  لله رلينليك  لركعاوننل

 (لي ن)اان،لت )ااهل قاكااه ل1347هااا ل748   لل(56  لركاا ه ليياانلآسرءلرك   اانءل )ااهل قاا لذواا  لكاا)رهلرالياان
 قاكاه لل(57  اللرك ناا للتقا  ل اللرالنعانءللش اعللصانو  للزرالركا ه للك رألا للركاانس لركتنتاللكانسل

ل ليكولوبان،لو    ل للت  ل نا  للون لي ل قنمنلرك   نءلرألص)نس .

اا ل771   لل(58 رياانلكاا)رهلركىااا ل  (ل قاا لذواا  لليلناا لت )ااهلت اا له بااهللرنجنزرتااهلرك   )اارل1369ها
 قاكه ل لوننتلكهله رلتنك)رل للركبح  ول  نلصنولوبن ن،لراللل أكنلل )هلت نلمحبن لرك)هليا ل قاهل

 الليك ا   للك انللباللح  ثللرصالللنحاللال ) ن لرع)ن لرك    ل أننلرك  لرك)هل    هللكلر اب ن ل
رك ىاا  ل ش ااعلركجاريااع(لوباااهللصاانسلمحضاا لركح قاارللهااالمقاا يلت االلل  رألصاا  ليص شااتليرب اا  ل

للا  لكهلركبق ا لل   هلو هلت لللسب نلكنسكل لل  كل  ضهلسح هلهللا .

 (ل ق لذو  لرمضن،ل قاكه ل لقا لوباللركت  ا ليا لركبانساخل1372ها ل774   لل(59 يينلك)رهلرب لو   
لرك نا لرك بناتر.. .لرك ارللرألاب للكهلرألك نسلرك نئقرللل

له ا رلوننااتلينزكبااهلكا الكاا ا للوااانسلياا سصلللت  انءلت اا  ل  اانل نكاكل  ال ااهللرق رنااهللي نصاا اه ل
  نكح  ثلم اللو   ر،.

ل



 

 

  

  

 د. لقاء غازي عبد الكريم
 

 

382 
 

 -رابعاا: مؤلفاته وتصانيفه:

صنولرك    لرك    لي لرك  ك ن لين نل للركبنساخللرك ارلليص ال للرألابللركبا رشك للها رلر لالل
ل  للت  ل  رلي   بهللراسركهللت ننهل للكب لرنار لرك نا للرك  ا .ت  لكلءل نن نل

 قاكااه ل لي اا ل االل اا لرألاب للوبااللركرااالرك  اا)حللركاانظكلل(60 لقاا لذواا لتنااهلذكااكلرباا لقنوااللكاا ار
لرك رئق للركولرك  ك ن لرك نئقرللوبلل ر هلركت    .

 لل نكا )ان (للهااليانلمقانسبليا للي ليب زلوباهللي ك نتهلت  ل   ولرك  نللاللركح ا  لوبن اهل ركاار
 لل ن ااااا  لرك ااااانئ لت ااااا لرك  اااااول(62 ل للوبااااانبل كااااا  لركىااااا عل ااااالللصاااااولركااااا يع((61 لاللااااا  ليج ااااا ر،ل

لل...للي  هنلركت   .(65  ل ت   لركتئ لللت   لرك   ل((64  ل شنن لركجننب((63 ركىنئ (

ل

 المبحث الثالث

 البصرة:نبذة تاريخية عن نشأة وتطور علم النحو في مدينة 

ق ولركح  ثلت لت كلركنحاللنعأتهللت اس ل للركا   لالب لكننلي لرت نءلصاس لتا لي  نارلركا ا  ل
للر انبلنعاءلت كلركنحال   ن.

ل.(66 رك ااا  ل أن ن ل حجنس لسصا لرك لرك )ن، للب نل   تلركا    ل نكا   لو نلت  تلتن ل

 قاكه ل ر لركا   ل للوال لرك  بلهللرألس،لركا )ظار للنقاولتا لل(67 للص  نلرك   رن ا لونكح ا ل
ق علحار  لرك لرب..للرن انل ا  تلركا )ظرلركبلل   نلحجنس لتق عللتلق  بلقاكه لركا   لهللرألس،ل

ل    لكا ظ نللك ت ن .

كت  ا لن تلركا   للرزاه  لين لنعأت نل ق لون لك اق  نلركجا ر للرك ب  زلرل ر،لو   ر،ل اللر ابق نبلر
يا لرك ننصاا لركحضاانسارلرك بان نارللرصاااحتلي بقاا لكحضانسر للامنناان للياا رهلليرب  ار ل قاا لتاان ل
   انلل ا ن نلركت  ا ليا لركجنك)ان للركقاي)ان ليا لي ا لرك ا بلوانك  بليا ال،للرصااحتلق  ارلك قنصاالل

للرك رنللك ى  ل   ن.

 اولركقا  لراللللرك جا  لوان للك ولذككلون لص  ر،ل   الكاب نلرك  ب)ر ل ق لرمقا لرك ا بلصاالللينب
هنااانكلص ااا لشىااا)كل  ااا الكاااارلركقااا آ لركتااا اكللذكاااكل ىااا لليااا لاصاااولرك  ااانليااا لركجنك)ااان للركقاي)ااان ل
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رك رب  رل ب ع لرك ح لت  ليكىنرلرك اركلللي لاصولرك لرال ال لي لي  لرك  بل تان لذكاكلركىا لل
ل.(68 ركنحال لللوعلقارت لت كرك انك ل

كاواااعلقارتااا لت اااكلركنحاااالرك  بااالل تااان لبااا رمن لر ااااسلهااا رلرك  اااكليااا للكااا ككلرن ااا الت  ااانءلركا ااا  ل
ياا لت  اانءلركا اا  ل قاكااه ل لواان لرلللياا لر ااعلل(69 ركا اا  للا واا لذكااكلياانلقنكااهلرباا ل ااال لركج حاال

 قاكاه لل(70 رك  ب)رلل بحل نب انللرناب سل ا    نللل اعلة)ن ا نلرباالرال ااالركا  كل... للروانفلركج حال
لك  ب)رلق  للبنكنحاللكان لرك  بلتننمر . لون لألهولركا   ل للر

لنظ ر،لك نلوننتلت )هله  لرك   نرليا لره )ارللي ننارلت  )ارلل ت اارل اللت اا لكاب ل قا لوان لن ا لل
ركنحن لركا  ا  لو   ر،ل للي كولرك    لركار لل نكا )ان لليا لربا زليا للسال )اهليا لنحان لركا ا  ل

لهك 

 م(:688هـ/ 69)ت:  (71)أبو األسود الدؤلي البصري  -1

راانككلباا لت اا للباا ل اام)ن لباا لشناا للركاا  كللركتنااننل للروااعلت ااكلركنحااا لواان لي اا لار،لياا لرك ق اانءل
لرألع)ن للرالح رسللركع  رءللرك   ن للركحنو  لركجارب لي لركبن    .لصحللرالين لت للبا لربالل

نللسيماان،للر اا هنل نكاالل ت )ااهلركىااال (للكاا  لي ااهلياق اارلصاا    للهااال  اا  لواان لياا ليك ااولرك شاال
ت ال، للون ليت كلت   ل  ال لرك  ب للهاللروعلركنحاالت ا لرك اح)حلح اثلس اكلكاهلراليان لت الل
 ت )اهلركىاال (لكا ئن،ليا لرصااللركنحاا ل تبالل )ااهلرباالرال ااالليصا  لتناهلش نتارلآصا ا  ل  ااالرللل

تااا للليا لوبالللال ل )اهللهااليللليا لوااالرك  احول نكعاا و لكاهل ا  لش ا ل اللا اار لصاا   
ل (.688ها ل69 للركا   لسح هلهللال نرل 

 م(:746هـ/ 129)ت:  (72)ابن اسحاق الحضرمي -2

ت  لهللالب لربللر حن لزا لب لركحنسيلب لت  لهللالركحض يل لركا    لياك لك ك لرح لرالئ رل لل
رباللت  ا  لن ل اللرك قان  للتا لمح  لب لم   للي    لذو  لرب لحالركق رء للركنحا لليص لركق آ لت 

قنل ل يلللي للوعلرك  ب)رلربللرال اا للكلتناىارلرك  او للاكلت ا لهللالبا لرباللر احن  .للوان لركا ل
تجاا ر،لك ل)نب ل   و لركج حللت لرب لربللر حن ل قنل ل هاللركنحال ارء لر لهالركانمر  للوان ل

 االلركا اا  ل اانرللركنحااا للياا لركل)اانب للكاا حلرك  ااو لتااا لل(73 ربااللر ااحن لركحضاا يلليلللياا ل  ااس
ل.ل ن للل ننا لتنين،لسح هلهللال (لت لت  لننهز746ها ل129 (للق ول نرل 744ها ل127 
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 م(780هـ/ 164)ت:  (74)شبيبان بن عبد الرحمن البصري  -3

ركا اا  لرالصااو لرالياان لركنحااا  لناازللركتا اارلل ان لباا لت اا لركاا ح  لركب ) االلركاااالءربااالي نلااارلكاال
ل  ن نلزيننن، للكلسحاولركا ل اا راللوان ل ا ابل ا ) ن لبا لارلالرك نكا لللرصارناهلبااا را لسلالتا ل

ىاال لناا  للركحىاا لركا اا  للسلالتنااهلآا لباا لربااللرماانب للربااالارلالرك )نكترالش ااحلباا لت اا لهللالرك
 للح   ه للقنللربا لي ا   ل كا ان لرحاللركالليا لل تللربللحن) ر..للي  هكلقنللركااا  ل ك ان لرك

 لحىاا لركحاا  ث لصاانكحللركنىاانئل للقاار.للقاانلل )ااهلربااالحاانتكي  اا لباا لقباانا  للقاانلل )ااهلرباا ل اا  ل
ل  للا  ل لليقنب لق اشلبانبلركب  لسح هلهللا.780ها ل164ركح  ثلم بللح   ه.لتا لل لل نرل

 م(:786هـ/ 170 )ت: (75)الخليل بن احمد الفراهيدي البصري  -4

ربااااالت اااا لركاااا ح   ليح اااا لباااا لت اااا للباااا لت اااا)كلرك  ره اااا   لرالزا  لركح  اااا   لركا اااا   لركنحااااا  ل
رك  لواال لواان لسشااال،لكاا   لركاا ونء للواان لسشااال،لصاانكحن، لتاانقال، لح ) اان،للقاااسر، للواان لي اا لار،لياا ل

لالل  صا لراللتناه ل  شاعليا لركزهنا لحسلب تلهللالركح ر للاتنلهللالر ل  زقهلت  ن،لاللمىاقهلرحا لرك)اهل
لحجهل  بحلكهلت كلرك  ل،.

لون لكهلي   رل نالمقن للركنظكللت كلرك    رلرح لتلكاهل   اكلرك ا ل،ل ح ا  ل ر ىارلتعا ل حا ر، ل
لكلزرالرالص شل ح ر،لآص لل  ن لركر ل لو نلون لكهلي   رل   كلركنحالحب لت لرينين،ل للركنحال لل

 ااهلركنحااااال لليصاااا لتنااااهل اااا نلتنصااااكلرالحااااال..للي  ه اااالر ااااابلركىجىاااابننلللتاااا لت اااا   لحاااا يل
ل.لرالص  للللقرلب لحان 

بانبل ركانقالي لي ك نتهلوبنبل رك ا  (ل اللركنحااللرك اار لل كبانبلرك ا ل،( لل كبانبلركعااره ( للو
لل (.786ها ل170..للي  هن( لرصب ول لل نرلل نتهلراللر لرالسشحل نرل لركع و(للوبنبل ركناك

 م(786هـ/ 170)ت:  (76)هارون بن موسى البصري  -5

ربااليا ا  لهانسل لبا ليا ا لرالزا  لياااال لركا ا   لرك  ا لفل نكقانسللرألتااس لركقانسللركنحااا  ل
صاانحللركقاا رء للرك  ب)اارلللقاارلرالصاا  ل للاح اا لباا لي اا   للق ااولواان ل  ااماان،ل ن اا كل  االلركقاا رء ل

  (.786ها ل170  تن لسي نللح يللح ظلركنحا لتا لل نرل

 

ل
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 م(787هـ/ 171)ت:  (77)سالم بن سليمان المزني -6

ركقنسللركنحا  لنزاولركتا ار لربالرك ن س ل ال لب ل  ) ن لرك زنل للاقنللرب ل  )كلركا   لركتا لل
لي  هكلت فلبال ك)خلركق رء(ل للت    لق يلل– للربللت  للق يلركق آ لركت اكلت  لتنصكلب لب  كه

 لقااانلل )اااهلمح ااا لبااا لي ااا  ل الل اااأبل اااه لييااانلم قاااابلهلم قاااابلركحضااا يل للربااا را)كلرك اااالفت )ااال
ا ل171ركحض يلل  و لرنهلككلم  ل لللقبهلت كلينهللون لنحاان،ل  )حن،.لتا لل اللركتا ارل انرل  ها

ل.سح هلهللال (787

 م(:796هت/ 180)ت:  (78)عمرو بن عثمان بن قنبر البصري  -7

للركحنسيلب لنبركا    لرك  قللبا    ااه لياك لربال ع  لت  للب لت  ن لب لقن   لرك نس ل للكلل
واان لم  ا لياا لكاكلركب اانح لوان ل اا  ااهللرك ب)ااعلبا لزااانالركحانسلل لل اا للبا ككلالناهللرللق اوك ال ل

رت كلرك بق ي  للرك بأص ا ل نكنحا لذو  لركجنحظل قاكه ل ككلم بللركننبل اللركنحاالوبن ان،لي  اه .لرصا ل
ركنحااالتاا لرك  ره اا  للرصاا لرك ااارلتاا لرالص ااشلرالك اا  ل اا  ل ااا راللااكلسحااولركاا لبااالال اانسبل بااا لل

لتنين،. (للت   لن) للرسب ا ل796ها ل180هننكل نرل 

 م(:819هـ/ 204)ت:  (79)النضر بن شميل المازني البصري  -8

 كاارلباا لو  ااا لركب ) اال لرك اانزنللركا اا   لركنحااا  للكاا ل االلربااالركحىاا  لركنضاا لباا لكاا  ولباا لص
 لرنبقولرك لركا ا  للهاال اللركىنا ارليا لت ا   لاسبل اللركا ا  للتب  ا لت ا ل(80 ي  نرلي للرك لذل
ري نللر  رئ ولب ل انع للح نالب ل   رللرك  ره ا  ..للي ا هك.لرصااحلتنك ان،لل   نل  لوانسلرك عنمخ

قاانلل )اهلمح اا للركنىاانئلل نكا اال للرك قااهللركعا  للي   اارلرماان لرك ا ب للسلرماارلركحاا  ث لللقارلركت  اا ل
وباانبل ص ااقلرك اا ب(للوباانبل رك  ااننل(ل للي ااو اانهلكااهلي ك اان للقاار للقاانللربااالحاانتك للقاارلصاانحلل

ل (.819ها ل204كح  ث( لوبنبل رالنارء(..للي  هن.لتا لل نرل كبنبل ي اللر

 م(821هـ/ 206)ت:  (81)محمد بن المستنير بن أحمد البصري  -9

ربالت للرك ىابن  لبا ليح ا لركا ا   لرك  ا لفل ق ا بلرك ااا لركنحاا لوان ليااركلل انككلبا لزاانا ل
الابللون ل ا  لكحضاسلاس هلق ولت فل حاهلك   ك ل تن لتنك ن،ل نألابللرك ار ليص لت ل   ااهلر

كقلل ق  ب(للهللالاارلالتزرللت بللاللت    ليا لي ك نتاهلت ا للت  )رل ل)رلركبالي  ل أ  قل   ااه
   ولرك  نل لوبنبل ي اللركح  ث( لوبنبل رالو را( لوبانبل ركنحااللرالوا را( لوبانبل رك    ان ل
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ا ل206ك اارلتاا لل انرل  للرك ار( ل ق لون لق  بلهاليلللي للوعلرك   اثل اللر سح اهلل (821ها
ل.هللا

 م(:380هـ/ 215)ت:  (82)سعيد بن مسعد، البصري  -10

نكاالء لرك  رال للاكلركا ا   لرك  ا لفل انألص شلرالل اال الربالركحى  ل    لب ليىا   لرك جنكا لل
 ل ا  ااهللوان لرالص اشلر ا ليا ل ا  ااهلنك ن،ل نك ارللرالاب لرص لركنحاالتالركنحا  لون لنحاان، للت

ح ثلون لمقال لينللوعل   ااهل للوبن رلك ئن،لرالللت وهلت ل للون لرالص اشلرالل االهااليا ل
لزرال ح ر،لر  ن ل ح لركر للت  ل حاسلرك  ل،لركبلللو  نلرك  ره   .

ك( لوبااانبلكاااهلتااا اليااا لرك  ك ااان لري ااانل ل كبااانبلرالكااابقن ( لوبااانبل ركاقاااولركبااان ( لوبااانبل رك  اااال
ل.سح هلهللال (380ها ل215 ركقار ل(..للي  هن.لتا لل نرل 

 م(:831هـ/ 218)ت:  (83)عبد الملك بن هشام الحميري  -11

ت ا لرك  ااكلبا لهعاان لباا لر اابلركح  اا  للرك  ان    للق ااولركا ه ل لركا اا   لرك  اا   لل,ربااليح اا ل
يان لرهاولي ا ل اللت ا  ل اللرك اارلركنحا  للرالين لرك حا ي لركحان ظ لرالصاانس  لركنحاا  للوان لر

ياا لش  اارلياا لركاا نسهنلللقاارلربااالل ااحن لباا لزااانالركا اانئل للنقح اانللحاا فلركنحااا.ل اا عل اا   لرباا لر
 اا   لرباا ل ااانع لكااهلياا لرك  اان ن لوباانبل كاا حلياانللقااعل االلركاا نسلركىاا  لياا لركا ااال( لوباانبل

ه ل218تاا لل انرل ل  ا ( ركى   لركن اار(لرلليانلم ا فل ىا   ل ربا لهعان ( لوبانبل ينىانبلي ااكلح
ل. (لسح هلهللا831

 م(:486هـ/ 249)ت:  (84)بكر بن محمد بن عثمان البصري  -12

ربااالت  اان  ل  اا لباا ليح اا لباا لتاا  لباا لح  االلرك اانزنللركا اا   لركنحااا  لواان لرياان لت اا  ل االل
رالن نس ..للي ا هك للرصا لتناهلربااللزا للركنحاللرألاب ليص لرالابلت لربللت    لرالص  ل لليبل

ركيااانبلرك  اا ا للركحاانسيلباا لربااللر اانير لقاانلل )ااهلربااالش  اا لرك حاانل لركحن االلرك  اا   ل  اا  تل
ركقنولل  نسلب لقب ار لقنوللي   لمقال لينلسي تلنحاان،لقالمعاهلرك ق انء لراللح)ان لبا له ل ارل

لتنهلرك   ا .لرك نزنللم نللر نلت  ن .للون ل للينمرلركاس ل  نلسلال

لق ااولواان لربااالت  اان ليااعلي   ااهل اانكنحاليبىاا ن،ل االلرك لرماار للواان لرلللياا لال  لت ااكلرك اا ف.لكااهل
 )اااهلرك نيااار( للت حااا رك   ااا ليااا لرك  ك ااان للين ااانل كبااانبلركقاااار ل(للوبااانبل رك ااا ل،( للوبااانبل يااانل
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 (ل864ه ل249تاااا لل ااانرل للوبااانبل ركب ااا ا ( للوبااانبل رالكاااوللركاااال ( للوبااانبل ت اااولركنحاااا(
ل.سح هلهللا

 م(:865هـ/ 250)ت:  (85)سهل بن محمد بن عثمان السجستاني البصري  -13

ربااالحاانكك ل اا ولباا ليح اا لباا لت اان لباا ل زااا لركجعاا ل لركىجىاابننللركا اا   لركنحااا  لرك ااااا  ل
رك قااا ل لنزااااولركا ااا  للتنك  ااان لوااان لرينيااان،ل اااللت اااا لرالابللرك اااارللركعااا   لو ااانلوااان لسشاااال،لا نااان،ل
صنكحن،للتم) ن، ليب  قن،لح ثلون ل ب   لب  ننسلوول ا  لرص لت لرالص    للازاا لبا لهانسل ..ل

للي  هك.

قاا يلوباانبل اا  ااهلياا ت  لت اا لرالص ااش لليصاا لتنااهلرك  اا الحاا  لواان لمحضاا لح قبااه للاااالز لركقاا رء ل
ت )ه للذو  لرب لح)ن ل للرك قن لقنللرك   ا ل  تن لحىا لرك  اكل انك  ل، لليصا  لرك   ا  للاقاالل

كاهليا للركع  لركج  للككلم  ل نكحنذ ل للركنحا .لح يلتنهلوال،لي لرباالارلاللركنىانئل.. للي  هان.
رك  ك ن لركت   لين نلوبنبل ركىا افللرك يانح(للوبانبل رك ا و للرك  ناث( لوبانبل ركاحاا ( لوبانبل
 ركااا س للرك ااا ب( لوبااانبل رك ق ااااسللرك  ااا لا( للوبااانبل رالوااا را( لوبااانبل رتااا ربلركقااا آ ( لوبااانبل

ااا ل250 ركقااا رءر (للوبااانبل يااانل  حااا ل )اااهلرك نياااار(..للي  هااان..لتاااا لل ااانرل  نرل(للق اااول اااال 865ها
ل(. 863ها 248(لب ن نل ن  الرب لص تن ل ج ولل نتهل نرل  869ل ها255 

 م(:869هـ/ 255)ت:  (86)صالح بن اسحاق البصري  -14

ربااالت اا  لصاانكحلباا لر ااحن لركج ياال ل  ااالياااك لكجاا  لباا لزااان  لركا اا   لركنحااا  لواان ل ق  اان، ل
ست ااكللرص اا هك لقاا  لركاا ل ااا رالليصاا لتنك اان،ل اانكنحاللرك ااار ل تاان لياا لوااانسلرئ اارلرك  ب)اارل االلزيننااهللر

ركنحالت لرألص اشللي ا   للكقالل اانعلبا لح  اللليصا لرك اارلتا لرباللت  ا  للرباللزاا لرالن انس  ل
للرالص  للل اقب ك.

.للق ااولتنااهلرنااهلواان لرياااهلت اا لنلي  ه االل–لركج ج االسلالتنااهليح اا لباا ليالتاال للربااالص ) اارل
رال بر ر لي لرك نزنل للرك   نلرنب  لت كلركنحاال اللزينن  ان لكاهلرك   ا ليا لرك  ك ان لين ان لوبانبل

تاااا لل ااانرلل ي اااالل ااا  ااه( لوبااانبل رألبن)ااار( لوبااانبل رك ااا ل،( للوبااانبل يرب ااا ل اااللركنحاااا(
 . (لسح هلهللا869ه ل255 

ل
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 م(:871هـ/ 257)ت:  (87)عبد هللا بن احمد بن حرب البصري  -15

 لباا لز لرك  زيااللرك  اا   ل نب االلركاا لي  االربااالصاا ن  لت اا لهللالباا لرح اا لباا لحاا بلباا لصنكاا لباا لي اال
 لت نن  لركنحا  لرك اا  لرالا ل لسرلاارليا لرهاولركا ا  ل ا  ل اا را للسلالتا لرالصا  لللي ا  

ب لوان ليب بتان، ل ق ا ر، لبا لرك ازس  للوان لو  ا لرك حاول اللرالالللتنهلشن  لب لح )كلرك قن  للتااف
  اعلينلاللم انالمىاب لشىا   ليا لي ك نتاهلوبانبل رصاانسلركعا  رء( لوبانبل صاننترلركعا  ( لوبانبل

ل (لسح هلهللا.871ها ل257 رصانسليبللنارب( للي  هن لتا لل نرل 

 م(:875هـ/ 262)ت:  (88)عمر بن شبه النميري  -16

رلركن  ا   لركا ا   لركنحاا  لرال لركح ا  للكقااللرباالزاا  لت ا لبا لكااهلبا لت  ا  لباا لزاا لبا لسا ال
اا كاه( لقاا  ل ااا را للحاا يلب اانلتاا ليح اا لباا ليناا س للي اا   للسلالتنااهلربااال  اا لباا ليبااللركااا ن)نلبا

لر ااا نت ولركااااسر ..للي  ه ااان.لوااان لرينيااان، للقااار للتنك ااان،ل نكىااا  للرمااان لركنااانب للوااان لرا اااان، ل ق  ااان، ل
ركبى ا ل (لت لت  لقنسبل875ها ل262 لتا لل نرل ص لقن، لنزلل ى الي لسياللتن ل   نلحب

بنبل ركنحاللي لون ل  ح لي لركنحاا  ( للوبنبل رأليننل( لوتنين، لكهلرك    لي لرك  ك ن لين ن ل
لوباااانبل رصااااانسلرك ن اااااس( للوباااانبل ركنىاااال(للوباااانبل ركعاااا  للركعاااا  رء(للوباااانبل رال ااااب ظن (..ل

للي  هن.

 م(:876هـ/ 263)ت:  (89)الوليد بن محمد التميمي المعروف بولدة المصادري  -17

 م(:899هـ/ 286)ت:  (90)محمد بن يزيد بن عبد األكبر البصري المبرد -18

ربالركيانب ليح  لب ل زا لب لت  لرألك  لب لت  لب لحىن لب ل  ) ن لبا ل ا  لبا لت ا لهللالبا ل
ل لرك   لفل نك   ا لركنحا .زا ...لرك  نكل لرالزا  لركا   ل

ناازلل ااا را للواان لرينياان،ل االلركنحاااللرك ااار للكااهلركبارك)اا لركنن  اارل االلرالاب للتالياارللكاا)رن،ل  اا)حن،ل
ي  ايااان، ليالقااان، لصااانحللنااااراسلل  رئاااو لسلالتااا لرك ااانزنل للرباااللحااانتك..للي  ه ااان للسلالتناااهل

 رنب  لت كلركنحال   لرك نزنلللركح بللرك اكل للن  ااه للركر رئ ل..للي  ه ن.لقنلل )هلركى  ر لل
ل اقب  اانلرك)ااه .للقاانللرباا لح اانالركنحااا  ل كاان لل  اال لت ااكل نك ااار للباان علركنحااالياا لرك  اا اللواان ل

وبانبل ركنحان لركا ا ا  ( لوبانبل رتا ربللهرك   اليك  لت ننن،ل للش )اعلرك  اا ليا لل  ال ليا لي ك نتال
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ق ياارل االلركنحااا( لوباانبل ياا صولركاا لركنحااا(..لركقاا آ ( لوباانبل نىااللتاا نن للقح اان ( لوباانبل ي
ل (.899ها ل286لي  هنلركت    لتا لل نرل 

 م(:924هـ/ 312)ت:  (91)ابراهيم بن محمد الكالبزي البصري  -19

ليباا ركا اا   لرك اااا  لركنحااا  لراسكلرك اانزنلللرصاا لتاا لرك  اا ا للواان للرباا را)كلباا ليح اا لركتالبااز ل
رك  اا ال ااا و  ل )قااال ل  اااللتالي اا ليباااللسشااال لرحااا ه نلمىاا وللرآلصااا لم  ااا ل ق اااوللياا له ااان لقااانل ل
رك   ين لمق يلت  ليبل للاأص لتنهلوبنبل   ااه للكلمقاللقانللركزشان  ل  ا رلمىا و للركتالباز لمقا يل

نللرك نزنل ل   رلم  ا للون لركتالبز لق لياسكلرك نزنل لوان ليقا ين،ل انكنحاللرك اارلت )ه للكلمقال لق
ل.سح هلهللال (924ها ل312لكللركقضنءل للركعن للتا لل للركا   ل نرل 

 م(:933هـ/ 321)ت:  (92)عبد السالم بن محمد بن عبد الوهاب البصري  -20

يباللت اللركا ا   لركجاانئل للا ا لرباالهنكاكلربالهنكك لت  لركىال لب ليح ا لبا لت ا لركاهانبلبا ل
للركاا  لياا لس لبلرك  بزكاارللوبااللركتااال لرك عااحا ل  اا ه    ن لواان لاللم اا فلركنحااالركاا لر للقااول
ت  لركجنيعلرك ا  لكهلكر ان،ل ا ت لت ا لهللالرك ري  ياز ل اشا ل )اهلوا لبن،ليا لرك حا لي انلرزسال

الركاا لرك   ياان ل الزيااهلركاا لر لرصاا لتنااهلب اانلت اا لربااللهنكااك ل ا  ااهلذكااكلت اا ل  االلركنحااال اانصب 
 لكااهلرك   اا لياا لرك  ك اان للين اان لوباانبل رالباااربلرك ااا  (لوباانبل رك اا ل،( لوباانبلليتقنااهركنحااال

هااا ل321( لوباانبل رك اا ل،( لوباانبل رالباااربلركت  اا (..للي  هاان لتااا لل اانرل رك ىاا  ان لل رك ىاانئو
ل.سح هلهللال (933

 م(:939هـ/ 327)ت:  (93)فجع البصري محمد بن أحمد بن عبد هللا الم -21

ربالت  لهللا ليح  لب لرح  لب لت   لهللالركا    لرك  قلل نك  جعلنىارلرك لب تلك  لقنكه لت فل
 نالا لللركنحا للركعنت للركتنتل لكهلركت   ليا لرك  ان ن لين انلوبانبل رك نقا ( لوبانبل ركناان ( ل

بل رصاانسلراللرئاو(..للي  هان.لتاا للسح اهلهللال انرلكبنبل رك  نمن( لوبنبل رك نسلركرارسزيل( لوبان
ل ( 939ها ل327 

للي ليك نس  

لللرهللرك نلللرك ن  للللللللللمنلصنكقلركر قلرش    

لككلتىب   ل   نلي   للللسر علركىاعل ا ل اع
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 م(:939هـ/ 327)ت:  (94)محمد بن الحسين الخولني -22

 م(:970هـ/ 360)ت:  (96)لنككابن  (95)محمد بن محمد بن جعفر -23

لربالركحى لرك نحل ليح  لب ليح  لب لش   لركا    لركنحا  لركعنت .

لص هلرك  نك ل ل    الركا ا  للصا سلرا نئ ان للوان لكا   لي احلل ا ف للش اهلكا االركزيان للره اه ل
لهالصنحللرك  تلركع   لرك ع اس 

لهجنننللكالن قلركزين لرذرللللللللن  للزيننننللرك  لل  ننل

رص لتنهلربالرك بحلت  لهللالركنحا للركحى لب لت للب ل عنس..للي  هك.لكهلا ار لك  لو    لتا لل
ل (لسح هلهللا.970ها ل360 نرل 

 م(:1009هـ/ 400)ت:  (97)القاسم بن محمد العجالني -24

لهاالياا لرباالركجاارا لركقن اكلبا ليح ا لبا لسيضان لرك جالناال لركنحاا  لتنصا لرباالرك ابحلبا لشنالل
ل اقبه لكهلي لركب نن) لركت   لين ن 

 للوباااانبل رك اااا و للرك  نااااث( للوباااانبل رك رب اااا لك  ب   اااا  ( لوباااانبل رك ق اااااسل(كباااانبل رك اااا  ل
للرك   لا(.

 (:م1031هـ/ 423)ت:  (98)بهزاد بن أبي يعقوب البصري  -25

ألا الل الل اقارلب زرالب ليبللم قابلبا ل ا اولبا لصا زرالركنج  يال لركا ا   لركا رل  لركنحاا  لر
ل (لسح هلهللا.1031ها ل423يب)ه لكهلوبنبلرألنىنب لتا لل للي  ل للك  لكارللي ل نرل 

 م(:949هـ/ 438)ت:  (99)محمد بن محمد بن عيسى البصري  -26

 لركنحاا  لق اولرناهلبا لر احن لبا لشانب لركر)عال لركا ا  للربالركحى  ليح  لب ليح  لبا لع)ىا 
 لق رءلرك  ب)رل للركا   لت  ليبللت  لهللالركن    ل  عليا ليح ا لرالزا  للرصا ل(100 ي لركا حنء

ت لركحى لب لرح  لرك نس للت ى  لركزشن للوبنبلركتنيولينهلت لرألص اشلتا لرك  ا ا لوان لريان ل
زيننهل للركنحا لنازلللر االيا  لسلال   انلو  ا ر، للبااا راللترا  ل اهلش نتار.لقانلل )اهلربا لركنجانس ل

 لرئ اارلركنحااالرك عاا اسا ل نك ضااوللركن ااوللكااهلكاا   .للااا و  لت   اا  لرباا لياانكاالل قاكااه ل كاان ل كاان لياال
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ا ل438رينين،ل اللحاولركبا رشك للكاكلرسالرحا ر،ليا لرهاولرألابلمجا  ليجا ر  .لتاا للسح اهلهللال انرل  ها
ليح اللتى ا (لتنين،لسح هلهللا.ل (ل لل ا رالت لت  ل 949

ل

 م(:1052هـ/ 444)ت:  (101)القصباني البصري الفضل بن محمد  -27

ربااالركقن ااك لرك ضااولباا ليح اا لباا لت االلباا لرك ضااولركق اااننل لركا اا   لركنحااا  لواان للر ااعلرك  ااكل
ليزا لرك ضاو للوان لرينيان،ل اللت اكلرك  ب)ار للرك)اهلونناتلرك ح ارل اللزينناه.ليقان ل اللركا ا   لليصا ل

ن لرك   ل رلبا يقنين لركح ا  (.لون لوا ا ر، لكاهلتنهلربالزو انلركب  از  للركح ا  لصنحللرك قني
يااا لركب ااانن) لوبااانبل  اااللركنحاااا( لوبااانبل راليااانكل( لوبااانبل حاركاااللرك اااحنح( لوبااانبل ركااا نسل

ل (لسح هلهللا.1052ها ل444رك  ب(..للي  هن..لتا لل للركا   ل نرل 

 م(:1122هـ/ 516)ت:  (102)القاسم بن علي الحريري  -28

رباااليح اا  لركقن ااكلباا لت االلباا ليح اا لباا لت  اان لركح ااا   لركا اا   لركح ريااللركعاان  ل لركنحااا  ل
رألا اااللرك ااااا  لركنحاااا  لركنااانرك لركنااانل  لوااان ليحااا ليئ ااارلت ااا  للسز لركر اااا لركبنيااارل اااللت اااول
رك قنين  ل   ليح رلبنللح ر ل نكا    للك ككلت فل نكح ريل لق يلرألابلت ا لرك ضاولركق ااننلل

 لرك  ك ان لركت  ا لين انلت ا ل ا  ولرك  انل.لوبانبل ي حارلرالتا رب( لوبانبل كا نءلركر  اول ) انلكهلي
 االلوااال لرك اا بلياا لركاا ص و( لوباانبل تاكاا)حلرك )اان ( لوباانبل اس لركاااارهل االليلهاان لركراااره(..ل

ل (.1122ها ل516 (للق ول نرل 1121ها ل515لي  هن لتا لل نكا   ل نرل 

ل

 م(:1155هـ/ 550)ت:  (103)بد هللا البصري محمد بن الحملى بن ع -29

ربالت  لهللا ليح  لب لرك    لب لت  لهللالرال   للاقنللرالزا  لركا    لركنحا  لرك اا .لسلال
ت ليبللركيانبلرك ضولب ليح  لب ل  و للت لربللت  لهللاليح  لب ليح ا لكاهليا لرآللانسلوبانبل

هااا ل550 لرباالليق ااو( لتااا لل االلحاا لال اانرل  رك  ق اان للرك   باان (.لوباانبل كاا حلا ااار لت اا)كلباال
ل (لسح هلهللا.1155

 م(:939هـ/ 327)ت:  (104)محمد بن الحسين بن المضرس البصري  -30



 

 

  

  

 د. لقاء غازي عبد الكريم
 

 

392 
 

 الخاتمة

ا ل764م  لوبنبلركار لل نكا )ان لك  ا ابللرك ا س للركحان ظلصاالحلركا   لبا لي ااكلرك ا   ل   ل ها
ي ك ان لركبا رشكلت  انءلي  نارلصا  ليا ليهاكلوبالللل (ليح ليتال لركق  لركىن علرك ج   لليا ل1363

 لت   اانلركانحااثل االلوبن نتااهللبحالااهل االلكااب لركجارناال ل ااارءلواان لذكااكلت اا للرك اقاان لركبااللم ب اال
 ل  الوبنبليا اتل لم  للركب ش رللرك قن )رلص   لركجارنللرالشب نع)رلرللرالقب نامرللركى)ن )ر

 للهنانكلركت  ا ليا لرأليااسلركباللم ب اللبا و لرال اكل قااليح)ننن،لرص اللحق نل للركت   لي لرألح)ن 
لي لرك    لر ل بر لوبنبلركار للي  سر،لي  ن،لك ن.

صاانحللركب ش اارلحباا لللنىاالللياا ليهااكلي  اازر لهاا رلركتباانبلرنااهل باا شكلك عر اا)رلي باا يلياا لر ااكل
و لر ا هل قااله لي  )ن،لرهكلينلق ول )هلي لتال قللآسرءلرك   نءل )ه لل للرح)ان ليصا النجا  ل ا لتل ن

لها رلياانلش  نانلنن اا  للنجب اا ل اللركاحااثلتا لهاا  لركعر اا)ن لرك    ارل االلي اناسلرصاا ا لرللرنااهل
  و لرنهلكاا لرللكنت للا ب للب كك للرذرل هلنحاان،لرمضن،لتع  لرك لذككلرك  ناسلرألصا ا ل تان ل

ل  ر،ليضنت ن،.شذككل

ت  لرتبانسهكلكر ا)ن لت  )ارلرللا ن)ارلللكق لون لكنحن لركا   لحظن،للر  ر،ل للت رشكلرك    لك)ع
رك ضااولرألللللرألك اا ل االلتأ اا)علت ااكلركنحاااللك ااكرلل )ن اا)رل قااالبااولكتااا لنحااااللركا اا  لواان ل

لرك اا ل،للرك    اان ل االلرك  ب)اارللكتااا لركا اا  لهااللياا ليلكاا لرك اا  لركبااللرن اا الربننءهاانلكبأ اا)عل
للي س رليهولركا   ل للركنحا للذكاكلي س رلصنصرلك  كلركنحالت  تل نك  س رلركا  ارلركنحاارلر

ك ح نظلت  لرك ارلرك  ب)رلكارلركقا آ لركتا اك ليا لركضا)ن لك انل ا يلت ا لرك اارليا لك جان للقاي)ان ل
لليامن للي رهللش ولرك ح ل   نللروحلرك  نككلحب لونا لرك  ب)رلر ل ن ل للا   لب اق ن.

يحا ل  لل ق انءللت  انءللقضان للنحان لللتن ينلت  حننلوبنبلرك    للشا ننلك ا ا  للك   نءهانليا 
لها رلر لاللت ا لكالءلله رلركتبنبلو   ر،لللر  ن،ل لل )ن للص حن للي ننن،للك  رءللرا نءللكااا  ل

ل نن نل  للت  لي ننب كلرك   )رلرك ب  ز لركبللي زت كلت لي  هكلسح  كلهللالرش    .

لوهللاللكللركبا  قل
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 الهوامش 

 

 

اا ل845 نظاا  لرك ق اااز  ليح اا لباا لت االل   لل)1(  ا اار لي بااارلل- ( لرك ااارتظللرالتبااانسلباا و لركر اااللرآللاانس لبااال1441ها
؛لت اااا لرك اااان ك لكاااانك ليح اااااا لرباااا لحجاااا لرك ىااااقالنللين جااااهلليااااارسا ل353 له3تاااانساخ( ل ل–رك  ناااا  ل  ااااا را لبااااالل

ل.25هل-1 ( له1976ا را لو )رلرآلارب للي ن نتهل للوبن هلرالصن ر لر  لحرلاوباسر لينعاس  ل شني رل ل

الكرلرك  نك)ك للتنقىكلالكرلرك  نك)كلرك لقى   لهللالكرلرك  نك)كلركاح ارللهااكل نئ اارلياا لرك  نك)ااكل اا نتلق  اارلرك لواارلل)2(
(لركاا لي لت  اا لب قااا لياا لص ااعلركىاا  ن لتنياان،لل130 االلت اا لرك  ااكلرك اانكحلنجااكلركاا   لرأل ااابلللقاا لار لح   اانلق ر اارل 

ها(ل زركتلبزلركه للالكرلرك  نك)كلرك  ش)رللهكلشنعلي لركج ركىرلش   كلركننص لقاللل  ل784حلرك   لحنشلل نرل صال
اااا ل911 كل ااااللبااا  لركق  اااارللكااا ككلت  ااااارل نك  ش)ااار.لك  زااااا ل نظااا  لركىاااا ا ل لت ااا لركاااا ح  لبااا ليباااالل  ااا ل   لنللي ااا  ها

 لربااالرك ضااولرباا را)ك لرك ا اارلراللكاا  لي ا اارلارسل ( لحىاا لرك حنواا  ل االلتاانساخلي اا للركقاانه   لتحق ااق ليح اال1506
؛لركىاا ا ل لتاانساخلركر  اانء لتحق ااق ليح اا ليح االلركاا   ل120 له42 له2 ( ل 1968رح)نءلركتبللرك  ب)ر لركقاانه   ل

ل.504 ( له1969ي ن  لل– ا ر لرك  بارلركبجنسار ل باللل–ت  لركح    لبالل

اا ل774ر اا نت ولباا لت اا لرك يعااقلل   ل نظاا  لرباا لو  اا  لربااالرك اا رءلل)3(  ( لرك  رماارللركن نماار لرك ا اارلرك نن)اار لارسل1372ها
ل.223ل-222 ه13 ( ل 1977رك  نسف ل ب  ل  ل

رك  كلرك ظ  ل ) لركاا   لرك ا بااللياا ليك اا لي نك)ااكلر اااكلركب و ااننللهالق زلرتن كلب لت  لهللالركع   للرك  كلق زلرتن ك ل)4(
اااا ل658   ل اااا ل764  لركتب اااال ليح اااا لباااا لكاااانك ل   ل (.ل نظاااال1260ها  ( ل ااااار لركا )اااان  لتحق ااااق لرحىاااان ل1362ها

ل.201 له3تنساخ( ل ل- ا ر لارسلصناس ل ب  ل  لبالل–عانب لبالل

اا ل658ي  واارلتاا  لشاانكا  للهااللياا لرك  اانسكلرك نصاا رل االلركباانساخلحاا لتل اانرل ل)5(  (ل االلكاا  لسيضاان لر ااب ن ل1260ها
لحقااقلن اا ر،لو  اا ر،لت )ااه.لك  زااا للونباااان لق اازلياا لرالنب اانسلت اا لشاا)شلرك اااالل ل)اانا لش)شلرك  نك)ااكل ل)اانا ل اا) لركاا  ل

ل.143 له13 نظ  لرب لو    لرك  رمرللركن نمر ل 

ل.56 نظ  لركى ا ل لتنساخلركر  نء لهل)6(

اا ل667ركظاانه لب  اا ب لهااالب  اا بلباا لت اا لهللا لركىاا  ن لرالتظااكلرك  ااكلركظاانه لسواا لركاا   لربااالرك اابحل   لل)7(  (.ل1277ها
ل.235 له1 نظ لت ش به لركتب ل ل ار لركا )ن  ل 

ة)ىنسار لهللب   لت  ل نحول ح لركعاان لياا ليت اانلل  ىاا    لو  اا  لركر اا للرالهااو ل نظاا  لماانقا لركح ااا  لكاا نبلركاا   لل)8(
ااااا ل626رباااااالت ااااا لهللالرك ليااااالل   ل  ل3  ( ل1955 ا ااااار لارسلصاااااناسل ب ااااا ل  لل– ( لي جاااااكلرك  ااااا ر  لباااااالل1228ها

ل.455ه

من اان لي  ناارلت اا ل اانحول حاا لركعاان لياا لرت اانلل  ىاا   لباا  لة)ىاانسارللت اان للق ااولرن اانلب اا لقحااا.ل نظاا  لماانقا لركح ااا  لل)9(
ل.334 له4ي جكلرك   ر  ل 
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ص   للهللي  ناارلياا لياا  لركجااانل لي  اارلت اا لح اامللركعاان  للهااللياا لشااانللك ناان ليعاا  رلت اا ل ح اا  ل   ااار.لماانقا لل)10(
ل.193 له3رك   ر  ل لركح ا  لي جك

ل.223هل-222 له13 نظ  لرب لو    لرك  رمرللركن نمر ل ل)11(

 ( ل اا  لرتااال لركناا الء لتحق ااق لكاا  للرالسناا ل  ل1348هااا ل748رك ه ل لربالت  لهللالرح  لباا لت  اان لباا لقنم اانزل   لل)12(
ل.7 له1 ( ل 1981 ا ر لي  ىرلرك  نكر ل ب  ل  لل–بالل

رك  س رلركظنه ار للهللرك  س رلركبللبننهنلرك  كلركظنه لينز لب لصالحلرك   لب لي اب للتقااعلصاانس ل اانبلركن اا ل االلل)13(
رسب ل ( لرك رسبل للتاانساخلرك اا 1571ها ل978يح رلرك ن)ع.لك  زا ل نظ  لركني) ل لت  لركقناسلب ليح  لرك يعقلل   ل

ل.257 له1 ( ل 1990رت ل  نس ه لرب را)كلك علرك    لرك ا رلراللك  لارسلركتبللرك   )ر ل ب  ل  ل

اا ل726ذ لركق اا  ل اانرل ل14رك  س اارلركح  اا)ر ل بحااتلهاا  لرك  س اارل االلل)14(  ( لتجاان لركعااني)رلرك  رن)اارللاسبلب اانل1325ها
ل.174 له1نساخلرك  رسب ل رك اليرليحللرك   لرك  رب ىل.ل نظ  لركني) ل لرك رسبل للتل

للعااانس لتاا لارسلك قاا آ للركحاا  ث للتقااعلق  االلرك ناك)اارلركت اا اللكاا نكلل   ااارللتنىااللركاا لصاا سلركحن  االلهاالنب)ر لللالرك االل)15(
ااا ل738رك  ااا لفل اااأب لرك اااان لركبااانش ل بحاااتل ااانرل   ل1 (.ل نظااا  لركني) ااال لركااا رسبل اااللتااانساخلرك ااا رسب ل 1337ها

ل.95ه

اا ل874 لربااالرك حن اا ل ا ااولرالتاان  لل   ل نظاا  لرباا لتااا  لباا اال)16(   ل االلتاانساخلي اااكلي اا ل ( لركنجااا لركزرهاال1470ها
ل.19 له11تنساخ( ل ل-ي   لبال  ا رلي اس لت لي ا رلارسلركتبل للركقنه   ل

؛لركاا را  لر اا نت ولباا ليح اا ليياا   له ماارلرك اانس   ل االلر اا نءلرك اا ك   ل19 له11رب لتا  لب اا لركنجا لركزره   ل ل)17(
ل.185 له1 ( ل 1967ي ا ر ل    ر  لل–لآلنسلرك  ن    لرك ا رلرك نك ر لبالل

 لتحق ااق لت اا لرك باانحليح اا  ل ( ل اقاان لركعاان ي)رلركت اا ال1370هااا ل771ركىا ل لتن لركاا   لت اا لركاهاانبلباا لت االل   لل)18(
ل.5 له1( ل نساختل–رك ا رلراللك  ل ي ا رلع)ى لركانبللركح  لللك ون   لبالل

 ا اار لباااللي ا اار ل باااللل–رب لتا  لب اا لرك ن ولرك ن لللرك ىبا لل   لركار ل لتحق ق لن  وليح  لت اا لرك زاااز لباااللل)19(
 ا ااااار لي ا ااااارلركب قااااال ل ايعاااااق لل–ك ااااا ك    لباااااالل؛لوحنكااااار لت ااااا لسوااااان لي جاااااكلر241 له5 ( ل 1988ي ااااان لل–

؛لركاا لس  لر اا نءلتاااارا لركاا س ل اااللتاانساخليحاا لللركا ااا   لرك ا اارلراللكااا  لارسلرالسقااك ل اااا را ل114 له4 ( ل 1972
ل.230 له2010

ل.114 له4؛لوحنكر لي جكلرك  ك    ل 241 له5رب لتا  لب اا لرك ن ولرك ن ل ل ل)20(

اا ل1250ت ااالل   لركعاااوننل ليح ااا لباا لل)21(  ا ااار لارسلل- ( لرك ااا سلرك اانكعل  حن ااا لياا ل  ااا لركقاا  لركىااان ع لبااال1835ها
؛لركقناااشل لي جاا لرك  ااا للركاكااللرك  قااا ل االلب)اان لرحااارللرك  ااا  لتحق ااق ل230 له1( ل نساختاالل-رك    اار ل ب اا ل  لبااال

ل.96 له3 ( ل 1978ب  ل  ل  ا ر لارسلركتبللرك   )ر لل–ت  لركجانسلزونس ل بالل

ل.24؛لرك لس  لرك س  له241 له5ك ن ولرك ن ل ل ررب لتا  لب ا  لل)22(
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ل.241 له5ك ن ولرك ن ل ل ررب لتا  لب ا  ل )23(

ل.780 له1ركىا ل ل اقن لركعن ي)رلركت  ا ل ل)24(

ر لرك ا اارل ( لرك سسلركتنينرل للرع)ن لرك ئرلرك نينل1449ها ل852رب لحج  لك نبلرك   لرح  لب لت للرك ىقالنلل   لل)25(
 لركاا لس  لركاا س  ل220 له1؛لركعاااوننل لرك اا سلرك اانكع ل 214 له1تاانساخ( ل ل–ي اا  لبااالل ي ا اار لل–رك نن)اار لبااالل

ل.25ه

؛لوحنكاار لي جااكلرك اا ك    ل21 له4؛لرباا لحجاا  لركاا سسلركتنيناار ل 346 له14 نظاا  لرباا لو  اا  لرك  رماارللركن نماار ل ل)26(
ل.114 له4 

؛لركزسو اال لص اا لركاا    لقاانيابلرالتااال لتاا رشكلالكاا  لرك شاانلللركنىاانءلرك اا بل346 له14 نماار ل رب لو    لرك  رمرللركنلل)27(
ل.315 له2 ( ل 1980لرك ىب  ب  للرك ىبع ق   لرك ا رلركرنيىر لارسلرك  كلك  ال    ل ب  ل  ل

ل.122 اس لركبابر لرآلمر لل)28(

اا ل463ركر  االلركاااا را  لرح اا لبااا لت االلباا ليبااالل  اا ل   لل)29(  ( لرك ل)ااهللرك ب قاااه لت ااح)حللت   ااق لر ااا نت ول1071ها
؛لرك بقااللرك ناا   لتااالءلركاا   ل16 له14 له1هااا( ل 1395ي اان  لل–بااالل ي ا اار لل– ا اار لباااللل–رالن اانس  لبااالل
ااا ل975بااا لت ااالل   ل  ا ااار لي  ىااارلرك  ااانكر لل-ن لباااالا لركىاااقل لتحق اااق لركا ااا  لح)اااننل لصااا  ( لونااازلرك  ااان1568ها

ل.138 له1 ل (تنساخل-ب  ل  لبال 

اا ل807رك    اال لناااسلركااا   ل   لل)30(  ا اار لارسلركتباااللرك   )اار لب ااا ل  لل– ( ليج ااعلركزلرئااا لليناااعلرك ارئااا  لبااالل1405ها
ل.317 له2  ل 1988

ل.559 ( له1998لي ن ل-بالل  لارسلرك ت   ( لرك ق ير ل رك ا رلراللك1406ها ل808ت  لرك ح  لب ليح  ل   لل)31(

ل.10 له1؛لرب لتا  لب ا  لرك ن ولرك ن ل ل 303 له12رب لو    لرك  رمرللركن نمر ل ل)32(

ل.327 ( له1948 ا ر لارسلركتبللرك   )ر ل ب  ل  لل–ركِ   ل للص  لي لي   لتحق ق لربالهنش ليح   لباللل)33(

ااا ل774رك  ااانكلل   للربااا لسر اااعلركىااااليل لتقاااللركااا   لرباااال)34(  ( لركا )ااان  لتحق اااق لصااانكحلي ااا  لعاااانب لرك ا ااارل1373ها
ل.82 له1 ( ل 1982راللك  لي  ىرلرك  نكرل ب  ل  ل

ل.157 اقن لركعن ي)ر لهل)35(

لهكلرك   لمج ىا ليعلونتللركى ل  ج علركى  ن لب رسلرك  لل االلرك اركااللت اا لت ت االليناانزك كل نكقاا  للاقاا يل لق ااملل)36(
اا ل821رك ظاانككلت اا لركىاا  ن ل  اا لقاا رء لونتااللركىاا .ل نظاا  لركق قعاان   لربااالركيااانبلرح اا لباا لت االل   ل  ( ل1419ها

 ل1 ( ل 1987ك ا اارلراللكاا  لارسلرك تاا  ل ايعااق لصاااحلرالتعاا ل االلصااننترلرالنعاان لتحق ااق ل ا ااولت االلرك ااااو لر
ل.172ه
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وبن رلركىاا  للاق اا لب اانلقاا رء لركتبااللركااارسا لت اا لركىاا  ن للوبن اارليشابب اانللرصاا لصااالركىاا  ن لت   اانللت ىاا  هن..ل نظاا  لل)37(
ل.329 له327 له11ركق قعن   لصاحلرالتع  ل 

ل.3460 له14لركن نمر ل ؛لرب لو    لرك  رمرل318 له1ركِ   ل للص  لي لي   ل ل)38(

وبن رلرك س  للهالي لمقا ليقن لونتللركى ل نالباربلركى  نن)رل للق رء لرك  نتارلت اا لركتنتاالللوبن اارلرالشاباارللياانلمجاا  لل)39(
ل.417 له11يج الذكك.ل نظ  لركق قعن   لصاحلرالتع  ل 

ل.214 له1رك سسلركتنينر ل ل)40(

ركتبن اااارلركاااا لتااااأك) لركتااااال  للت ت ااااللرك  ااااننللياااا لرك  نتااااان للركاالماااان  لوبن اااارلرالنعاااانء للهااااالوااااولياااانلمرااااملصااااننترلل)41(
ل.84 له1حن للرك القن ..للي  هن..ل نظ  لركق قعن   لصاحلرالتع  ل يلرك ىن

لل.315 له1؛لركزسو ل لرالتال  ل 157 اقن لركعن ي)ر لهل)42(

تحق ااق لركحاان ظلت اا لرك  اا)كللقن لركعن ي)ر  الل (1448ه ل851رب لقنوللك ار لربال   لرح  لب ليح  لرال   ل   لل)43(
ل.2140 له1؛لرب لحج  لرك سسلركتنينر ل 157هل (,1992صن ,لرك ا رلراللك ,لتنككلركتبل,ل ب  ل ,ل

ه ل764صاااالحلركااا   لبااا لر ااااكل   لل؛لرك ااا    320 له1 ل اااللص ااا ليااا لي ااا  ل  نظااا  لت ش باااه لركااا ه ل لرك  ااالل)44(
 ل25  ,ل1971تحق اااق لشاااالللرال ااا ا ل,لرك ا ااارلراللكااا ,لارسلركتباااللرك   )ااار,لب ااا ل ,لركاااار لل نكا )ااان  لل (,1363

ل.167ه

ل.37 له36؛لرك لس  لرك س  له168 له25ركار لل نكا )ن  ل ل)45(

ل.244 له2 له مرلرك نس    ل  ؛لركاا را294 له1 نظ لت ش به لرك ه ل لرك   ل للص  لي لي   ل ل)46(

ل.740 له1؛لرب لتا  لب ا  لرك ن ولرك ن ل ل 458 له1ج  لرك سسلركتنينر ل رب لحل)47(

ل.39؛لرك لس  لرك س  له49 له6ركار لل نكا )ن  ل ل)48(

؛لرباا لحجاا  لركاا سسلركتنيناار ل426 له2؛لرك     لركار لل نكا )اان  ل 271 له1رك ه ل لرك   ل للص  لي لي   ل ل)49(
ل.34 له22 له1 

ل.8 له1 ل؛لرب لتا  لب اا لرك ن ولرك ن ل8 له1 ر لل نكا )ن  ل نظ  لرك     لركالل)50(

ل.488 له1رب لحج  لرك سسلركتنينر ل  )51(

ل.271 له2ركار لل نكا )ن  ل ل)52(

ل.214 له1 نظ  لرب لحج  لرك سسلركتنينر ل ل)53(

ل.214 له1رك سسلركتنينر ل ل)54(

ل.230 له1 ل)55(
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ل.327 له1رك   ل للص  لي لي   ل ل)56(

ل.327 له1رك   ل للص  لي لي   ل ل)57(

ل.5 له1 اقن لركعن ي)رلركت  ا ل ل)58(

ل.303 له14رك  رمرللركن نمر ل  )59(

ل.157 له1 اقن لركعن ي)ر ل  )60(

 ا اار لارسلركتباال لل– ( لوعولركنااا لت اا لر اانيللركتباالللرك نااا  لبااالل1067حنشللص ) ر لي    لب لت  لهللال   لل)61(
ل.185 له1؛لركاا را  له مرلرك نس    ل 1996 له2 ( ل 2007 ب  ل  ل

ل.85 له1؛لركاا را  له مرلرك نس    ل 1548 له2حنشللص ) ر لوعولركظنا  ل ل)62(

ل.325 له8؛لركزسو ل لرالتال  ل 1586 2حنشللص ) ر لوعولركظنا  ل  )63(

ل.606 له1حنشللص ) ر لوعولركظنا  ل ل)64(

ل.185 له1ركاا را  له مرلرك نس    ل ل)65(

كىن لرك  ب لتحق ااق لتااني لح اا س لل ( 1311ها ل711 نظ  لرب لينظاس لربالرك ضولش نللرك   ليح  لب لي   ل   لل)66(
ل لينا ل    (.62 له3 ( ل 2003ي رش ر لت  لرك ن كلص  و لرك ا رلراللك  لارسلركتبللرك   )ر ل ب  ل  ل

ل.636 له1ي جكلرك   ر  ل ل)67(

ل.26هل-25 له( 2001رسب  ل ركح   ل لص مجر لرك  رسبلركنحاار لرك ا رلرك نك ر لارسلراليو لل)68(

اا ل232 ااال ل   ليح اا لباا لل)69(  ( ل اقاان ل حاااللركعاا  رء لتحق ااق ليح ااااليح اا لكاانك  لرك ا اارلراللكاا  لي ا اارل846ها
ل.12 له1 ( ل 1974رك  نللت  لركقنه   ل

ل.12 اقن ل حاللركع  رء لهل)70(

 ل5؛لرك ااا    ل 13 له1 ؛لرك  ااا ل اااللص ااا ليااا لي ااا  ل85 له4 نظااا لت ش باااه لركااا ه ل ل ااا  لرتاااال لركنااا الء ل ل)71(
ل.236 له3؛لركزسو ل لرالتال  ل 309 له308ه

اا ل256 نظاا  لركاراانس  ليح اا لباا لر اا نت ول   لل)72( ركاا و  لرك ناا  لل- ( لركباانساخلركت  اا  لرك ا اارلراللكاا ل ح اا سآ نا870ها
اا ل742رك ااز  لش اانللركاا   لربااللركحجاان ل   ل؛ل43 له5 ( ل 1942  ( لت اا  للركت اانلل االلر اا نءلرك شاانل ل1342ها

؛لرب لحجاا لرك ىااقالنل لت اا  لل305 له14 ( ل 1980تحق ق ل عنسلتارا لرك ا رلراللك  لي  ىرلرك  نكر لب  ل  ل
ب ااا  ل لتحق اااق لت ااا ل؛لتق ااااللرك129 له5 ( ل 1908رك نااا  لل-ركب ااا  ل لرك ا ااارلراللكااا  لبااااللي ا ااار لح ااا سلآ ااانا

ل.478 له1ها ل 1380ي ا ر لركقنه   لل– ا ر لباللل–ركاهنبلت  لرك  )  لبالل
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  س للت نللركعقللاقنلل  سل  نهل نكى   لرذرلركظهللصظر ه للب ااسلركنحااالي لكااقه.ل نظاا  لركزب اا   ليح اا لي تضاا لل)73(
اا ل1205ركحىاا نلل   ل ل–حق ااق لت اا لركىااابنسلرح اا ل اا ر  لباااالل ( لتاان لرك ااا لبلياا لكاا حلشااااره لركقاانياب لتل1791ها

ل.1336 له1  ( ل1307ي ا ر ل ركقنه   لل- ا ر لبال

 ل12؛لرباا لحجاا لرك ىااقالنل لت اا  للركب اا  ل ل 216 له5ك  زااا لتاا لت ش بااهل نظاا  لرك اا    لركااار لل نكا )اان  ل ل)74(
ل.424 له1؛لتق اللركب   ل ل 216ه

؛ل487 له4 ل (تاانساخل-ب اا ل  لبااال  ا ر لارسلركتبللرك   )ر لل– نظ لت ش به لركر  للركاا را  لتنساخل ا را لباللل)75(
اا ل681رباا لص تاان  لكاا علركاا   ليح اا لباا ليح اا ل   ل (لل )اان لرالع)اان للرنااانءلربناانءلركزياان  لتحق ااق لرحىاان ل 1283ها

؛لرك ه ل لتنساخلرال ال  لتحق ق لت  لت اا لركىااال  ل244 ه2 ( ل 1994 ا ر لارسلصناس ل ب اا  لل–عانب لبالل
ل.115 له11؛لرك     لركار لل نكا )ن  ل 212 له3  ل 1978بالل ا ر لارسلرك ت  لب  ل  ل

؛لت ااااا  لل60 له2؛لربااااا لحجااااا لرك ىاااااقالنل لت ااااا  للركب ااااا  ل ل 370 له7 نظاااا  لرك ااااا    لركاااااار لل نكا )ااااان  ل ل)76(
ل.14 له11ركب   ل ل 

؛لرك ااا    لركاااار لل نكا )ااان  ل296 له2؛لركااا ه ل لتااانساخلرال اااال  ل 134 له4نس  لركبااانساخلركت  ااا  ل  نظااا  لركارااالل)77(
ل.181 له5 

 ( لرك نبظكل للتنساخلرك  اكللراليااك لتحق ااق ل اا  ول1201ها ل597رب لركجاز  لش نللرك   لت  لرك ح  لب لت لل   لل)78(
 ل463 له3؛لرباا لص تاان  لل )اان لرالع)اان  ل 135 له3 ل تاانساخ(ل– ا اار لارسلرك تاا  ل ب اا ل  لباااللل–زواانس لبااالل

ل.130 له4؛لرك     لركار لل نكا )ن  ل 264ه

اا 354 نظاا  لرباا لحااان  ليح اا لباا لحااان لركاىاابلل   لل)79( ل–( لرك قاان  لرك ا اارلراللكاا  لارسلرك تاا  ل ب اا ل  لبااالل 965ها
ل.212 له9تنساخ( ل 

 لتقعل للرق )كلص ر ن للهللتقعلت  لن  لتظ)ك.ل نظ  لمنقا لركح ا  ل ني للرك لرذ لهللي  نرلق اارلي لي للركعنهجل)80(
ل.93 له4ي جكلرك   ر  ل 

؛لركاااااا را  ل312 له4؛لرباااا لص تاااان  لل )اااان لرالع)اااان  ل 77 له76 له4 نظاااا  لرك اااا    لركااااار لل نكا )اااان  ل ل)81(
ل.10 له1رمضنحلرك  نا  ل 

؛ل322 له10؛لركاااا ه ل لتاااانساخلرال اااااال  ل 381 له380 له2رالع)اااان  ل  نظاااا لت ش بااااه لرباااا لص تاااان  لل )اااان لل)82(
ل.82 له5رك     لركار لل نكا )ن  ل 

 ل6؛لرك اا    لركااار لل نكا )اان  ل 142 له4؛لركاا ه ل لتاانساخلرال ااال  ل 313 له3 نظ  لرب لركجاااز  لرك ناابظك ل ل)83(
ل.179 له1؛لحنشللص ) ر لوعولركظنا  ل 261ه

؛لرباا لتااا  ل284 له283 له1؛لرك اا    لركااار لل نكا )اان  ل 395 له4ه ل لتنساخلرال ااال  ل  نظ لت ش به لرك ل)84(
ل.460 له1ب ا  لركنجا لركزره   ل 
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؛لرك ااا    ل268 له12؛لركااا ه للل ااا  لرتاااال لركنااا الء ل 430 له2 نظااا لت ش باااه لربااا لص تااان لل )ااان لرالع)ااان  ل ل)85(
 ل4؛لت اااااا  للركب اااااا  ل ل 400 له1تق اااااااللركبق ااااااال ل ؛لرباااااا لحجاااااا لرك ىااااااقالنل ل109 له1ركااااااار لل نكا )اااااان  ل 

ل.285 له2؛لوحنكر لي جكلرك  ك    ل 226ه

؛لركاا ه ل ل285 له2؛لرباا لص تاان  لل )اان لرالع)اان  ل 231 له4 نظاا لت ش بااه لركر  االلركاااا را  لتاانساخل ااا را ل ل)86(
ل.230 له5؛لرك     لركار لل نكا )ن  ل 207 له4تنساخلرال ال  ل 

؛لركاااا را  له ماارل44 له2؛لرك اا    لركااار لل نكا )اان  ل 75 له3بااه لرباا لص تاان  لل )اان لرألع)اان  ل  نظاا لت ش ل)87(
ل.233 له1رك نس    ل 

اا 327 نظاا لت ش بااه لرباا لربااللحاانتك لت اا لركاا ح  ليح اا لباا لراساااعلركاا رز ل   لل)88( ( لركجاا حللركب اا  و لرك ا ااارلل 852ها
ل.116 له5؛لركر  للركاا را  لتنساخل ا را ل 116 له6 ( ل 1952راللك  لارسلرح)نءلركب ريلرك  بل ل ب  ل  ل

ل.449 له7ككليقولت  لت ش رلكهل ) نلتا  لك  ننلي لرك  ناس.ل نظ  لرك     لركار لل نكا )ن  ل ل)89(

؛لرك ااا    لركاااار لل276 له13؛لركااا ه ل ل ااا  لرتاااال لركنااا الء ل 30 له4 نظااا لت ش باااه لربااا لركجااااز  لرك نااابظك ل ل)90(
 ل1562 له1461 له1107 له1087 له2؛لحاااااااانشللص ) اااااااار لوعااااااااولركظنااااااااا  ل 119 له2 ل  نكا )اااااااان 

ل.144 له7؛لركزسو ل لرالتال  ل 1951ه

 ل1تااانساخ( ل ل– ا ااار لارسلرح)ااانءلركبااا ريلرك  بااالل ب ااا ل  لبااااللل– نظااا لت ش باااه لمااانقا لركح اااا  لي جاااكلرالا ااانء لبااااللل)91(
ل.262 له2؛لرك     لركار لل نكا )ن  ل 41ه

؛لرك اا    لركااار لل140 له4؛لرباا لركجاااز  لرك ناابظك ل 47 له5 نظاا لت ش بااه لركر  االلركاااا را  لتاانساخل ااا را ل ل)92(
ل.1 له6 نكا )ن  ل 

؛لحاانشللص ) اار ل60 له1؛لرك اا    لركااار لل نكا )اان  ل 319 له2 نظ لت ش بااه لماانقا لركح ااا  لي جااكلرالا اانء ل ل)93(
ل.399 له2  نا  ل ؛لركاا را  لرمضنحلرك81 له1كعولركظنا  ل 

ل.209 له2ككليقولت  لت ش رلكهل ) نلتا  لك  ننلي لي ناس.ل نظ  لرك     لركار لل نكا )ن  ل ل)94(

؛لرك اا    لركااار لل نكا )اان  ل429 له2؛ل اا  لرتااال لركناا الء ل 129 له6 نظاا لت ش بااه لركاا ه ل لتاانساخلرال ااال  ل ل)95(
ل.20 له7؛لركزسو ل لرالتال  ل 142 له1 

ك ل  ن   ل   لركنا للركااال  للهااالك ااظلرتج االلي ناان ل اانك  بلليلت اا  لت ااا  لكت  اارليتاا  .ل نظاا  لركاا ه ل ل اا  لرتااال لكنتل)96(
ل.429 له2ركن الء ل 

؛لوحنكاار لي جااكل213 له3؛لرك     لركااار لل نكا )اان  ل 274 له2 نظ لت ش به لمنقا لركح ا  لي جكلرألا نء ل ل)97(
ل.118 له8رك  ك    ل 

ل.130 له1؛لركاا را  له مرلرك نس    ل 432 له3 نظ لت ش به لرك     لركار لل نكا )ن  ل ل)98(
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؛لرك ااا    لركاااار لل108 له7؛لركااا ه ل لتااانساخلرال اااال  ل 56 له1 نظااا لت ش باااه لربااا لص تااان  لل )ااان لرألع)ااان  ل ل)99(
ل.56 له1 نكا )ن  ل 

هلونك يااو للوننااتلركا حاانءلت اا لشاازءلياا للرا لي اارللهااالركا حنء لهالي كلم  قلت  لووللرالكااقهلركىاا ول ج ااوليسواالل)100(
ل.55 له2ب  لركجحا لرك لرك ىج لركح ر .ل نظ  لمنقا لركح ا  لي جكلرك   ر  ل 

ل.180 له7؛لرك     لركار لل نكا )ن  ل 251 له2 نظ لت ش به لمنقا لركح ا  لي جكلرالا نء ل ل)101(

؛ل نااا مك لرالسا ل447 له1؛لركااااا را  له مااارلرك ااا ر    ل 203هل 27 نظااا لت ش باااه لرك ااا   لركاااار لل نكا )ااان  ل ل)102(
ل.748هل-100 له1 ( ل 1896 ا ر لي ا رلرك الل ل ي   لل–ركب نءلركقنا ل  نلهالي  ا  لبالل

ل.42 له12؛لوحنكر لي جكلرك  ك    ل 105 له2 نظ لت ش به لرك     لركار لل نكا )ن  ل ل)103(

ل.209 له2 ) نلتا  لك  ننلي لرك  ناس ل نظ  لرك     لركار لل نكا )ن  ل ككلرت  لت  لت ش رلكهلل)104(
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 والمراجع قائمة المصادر 

 القرآن الكريمل-

 قائمة المصادر -

  (.870ها ل256 ليح  لب لر  نت ول   لركارنس ل •
  (.1942رك و  لل-ي ا ر ل ح  سلآ نالل-ركبنساخلركت    لرك ا رلراللك  لبال (1
  (1470ها ل874رب لتا  لب اا لربالرك حن  ل ا ولرألتن  لل   ل •
ركنجاااا لركزرهااا   ل اااللتااانساخلي ااااكلي ااا للركقااانه   لرك ا ااارلي ااااس ليااا ل ا ااارلارسلركتبااال ل (2

 تنساخ(.ل- ي   لبال
ل- ا اار لبااالل-رك ن ااولرك اان للرك ىاابا لل  اا لركااار ل لتحق ااق لن  ااوليح اا لت اا لرك زاااز لبااال (3

  (.1988 باللي ن  لي ا ر ل
  (.1201ها ل597رب لركجاز  لش نللرك   لت  لرك ح  لب لت لل   ل •
 ا ارل لارسلرك تا  ل ب ا ل  لل–رك نبظكل للتنساخلرك  اكللرأليك لتحق ق ل ا  ولزوانس لباالل (4

 تنساخ(.ل-بال
  (.939ها ل327رب لربللحنتك لت  لرك ح  لب ليح  لب لراساعلرك رز ل   ل •
  (.1952لركب   و لرك ا رلراللك  لارسلرح)نءلركب ريلرك  بل ل ب  ل  لركج حل (5
  (.1067حنشللص ) ر لي    لب لت  لهللال   ل •
  (.2007 ا ر لارسلرك ت  ل ب  ل  لل-كعولركظنا لت  لر نيللركتبلللرك نا  لبال (6
  (.965ها ل354رب لحان  ليح  لب لحان لركاىبلل   ل •
 تنساخ(.ل–رك ت  ل ب  ل  لبالللرك قن  لرك ا رلراللك  لارس (7
  (.1449ها ل852رب لحج لرك ىقالنل لك نبلرك   ليح  لب لت لل   ل •
ي ا ار ل ب ا ل  لبااللل- ا ر لبالل-تق اللركب   ل لتحق ق لت  لركاهنبلت  لرك  )  لبال (8

 تنساخ(.ل–
  (.1980رك و  لرك ن  لل-ي ا ر ل ح  سلآ نالل-ت   للركب   ل لرك ا رلراللك  لبال (9

ل–ي ان  لبااللل–ي ا ار ل بااللل–رك سسلركتنينرل لليع)ن لرك نئرلرك نينر لرك ا ارلرك نن)ار لباالل (10
 تنساخ(.

  (.1071ها ل463ركر  للركاا را  ليح  لب لت للربال   ل   ل •
  ا ر لارسلركتبللرك   )ر ل ب  ل  لباللتنساخ(.ل–تنساخل ا را لبالل (11
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ل-ي ا ار ل باالل– ا ار لبااللل–رك ل)هللرك ب قه لت اح)حللت   اق لر ا نت ولرألن انس  لباالل (12
 ها(.1395ي ن  ل

  (.1406ها ل808 ل   ليح رب لص  ل  لت  لرك ح  لب ل •
  (.1998ي ن  لل–بالل رك ق ير لرك ا رلرأللك  لارسلرك ت  ل (13
  (.1283ها ل681ك علرك   لرح  لب ليح  ل   للرب لص تن   •

 ا ااار لارسلصاااناس لل–ل )ااان لرألع)ااان لليناااانءلربنااانءلركزيااان  لتحق اااق لرحىااان لعاااانب لباااالل (14
  (.1990ب  ل  ل 

  (.1348ها ل748رك ه ل لربالت  لهللالرح  لب لت  ن لب لقنم نزل   ل •
  (.1287 ا ر لارسلرك ت  ل ب  ل  لل–تنساخلرال ال  لتحق ق لت  لت  لركىال  لبالل (15
ب اا ل  ل  اا  لرتااال لركناا الء لتحق ااق لكاا  للرالسناا ل  لرك ا اارلركبن اا ر لي  ىاارلرك  اانكر ل (16

1993.)  
 ا ااار لارسلركتباااللرك   )ااار لل–رك  ااا ل اااللص ااا ليااا لي ااا  لتحق اااق لرباااالهااانش ليح ااا  لباااالل (17

  (.1984ب  ل  ل
  (.1373ها ل774 لسر علركىاليل لتقللرك   لربالرك  نكلل   لرب •

ل-ب اا ل  لباااال ركا )اان  لتحق ااق لصاانكحلي ااا  لعااانب لرك ا اارلراللكاا  لي  ىااارلرك  اانكر ل (18
 تنساخ(.

  (.1791ها ل1205ركزب    ليح  لي تض لركحى نلل   ل •
 ا ار لبااللل–تن لرك  لبلي لك حلشاره لركقانياب.لتحق اق لت ا لركىابنسليح ا ل ا ر  لباالل (19

 .( 1307ركقنه   ل ي ا ر لل–
  (.1370ها ل771ركىا ل لتن لرك   لت  لركاهنبلب لت لل   ل •

 اقن لركعن ي)رلركت  ا لتحق ق لت  لرك بنحليح   لرك ا رلراللك  لي    لع)ى لركاانبلل (20
 .(تنساخل–ي ن  لباللل–بالل ركح  لللك ونئه ل

  (.1506ها ل911ركى ا ل لت  لرك ح  لب لربلل   ل   ل •
حىااا لرك حنوااا  ل اااللتااانساخلي ااا للركقااانه   لتحق اااق ليح ااا لرباااالرك ضاااولربااا را)ك لرك ا ااارل (21

 .( 1968ركقنه   ل راللك  لي ا رلارسلرح)نءلركتبللرك  ب)ر ل
ل- ا ر لرك  بارلركبجنسار لبالل–تنساخلركر  نء لتحق ق ليح  ليح للرك   لت  لركح    لبالل (22

  .1969ي ن  ل
  (.1835هاا ل1250  لب لت لل   لركعاوننل ليح •
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 .( 1971ب  ل  ل  ا ر لارسلرك    ر لل-رك  سلرك نكعل  حن  لي ل   لركق  لركىن ع لبال (23
  (.1363ها ل764رك     لصالحلرك   لب لي اكل   ل •

ركااار لل نكا )اان  لتحق ااق لشااالللرأل اا ا ل لرك ا اارلراللكاا  لارسلركتبااللرك   )اار ل ب اا ل  ل (24
1971.)  

  (.1448ها ل851ك ار لربال   ليح  لب ليح  لرأل   ل   لرب لقنولل •
 اقان لركعاان ي)ر لتحق ااق لركحاان ظلت اا لرك  اا)كلصاان  لرك ا اارلراللكاا  لتاانككلركتباال ل ب اا ل  ل (25

  (.ل1992
  (.1419ها ل821ركق قعن   لربالركيانبلرح  لب لت لل   ل •

اللك  لارسلرك ت  لك ا رلررصاحلرألتع ل للصننترلرالنعن لتحق ق ل ا ولت للرك ااو ل (26
  .1987ايعق ل

  (.1362ها ل764ركتب ل ليح  لب لكنك ل   ل •
 .(تنساخل-ب  ل  لبال  ا ر لارسلصناس لل– ار لركا )ن  لتحق ق لرحىن لعانب لبالل (27
  (.1372ها ل774رب لو    ليبللرك  رءلر  نت ولب لت  لرك يعقلل   ل •

 .( 1977ب  ل  ل رك  رمرللركن نمر لرك ا رلرك نن)ر لرك  نسف ل (28
  (.1568ها ل975رك بقللرك ن   لتالءلرك   لب لت لل   ل •

 تنساخ(.ل– ا ر لي  ىرلرك  نكر لب  ل  لباللل–كنزلرك  نل لتحق ق ل    لح)نتل لبالل (29
  (846ها ل232يح  لب لت  لركىال  ل   ل •

 اااااليح ااا لكااانك  لرك ا ااارلراللكااا  لي ا ااارلرك ااا نل ل اقااان ل حااااللركعااا  رء لتحق اااق ليح (30
  (.1974ركقنه   ل

  (.1342ها ل742رك ز  لش نللرك   لربللركحجن ل   ل •
رك  انكر لل–ت   للركت نلل اللر ا نءلرك شانل لتحق اق ل عانسلتاارا لرك ا ارلراللكا  لي  ىارل (31

 .(1980 ب  ل  
  (.1441ها ل845رك ق از  ليح  لب لت ل ل   ل •

  ا ر لي بارلرك  ن  ل  ا را لباللتنساخ(.ل–رك ارتظللرالتبانسلب و لركر اللرآللنس لبالل (32
  (.1311ها ل711رب لينظاس لربالرك ضولش نللرك   ليح  لب لي   ل   ل •

كىن لرك  ب لتحق ق لتني لح ا س لي رش ار لت ا لرك ان كلص  او لرك ا ارلراللكا  لارسلركتبالل (33
  (.2003رك   )ر ل ب  ل  ل

  (.1571ها ل978ي) ل لت  لركقناسلب ليح  لرك يعقلل   لركن •
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 .(1990ب  ل  ل رك رسبل للتنساخلرك  رسب لرك ا رلراللك  لارسلركتبللرك   )ر ل (34
  (.1405ها ل807رك    ل لناسلرك   ل   ل •

 .( 1988ب  ل  ل  ا ر لارسلركتبللرك   )ر لل–يج علركزلرئ لليناعلرك ارئ  لبالل (35
  (.1228ها ل626هللالرك ليلل   للمنقا لركح ا  لت  ل •

 .( 1955ب  ل  ل  ا ر لارسلصناس لل–ي جكلرك   ر  لبالل (36
 تنساخ(.ل–ب  ل  لبالل  ا ر لارسلرح)نءلركب ريلرك  بل لل–ي جكلرألا نء لبالل (37

 قائمة المراجع:

لركاا را  لر  نت ول نكنلب ليح  ليي  . •
ي ا اار ل ر اابنن ال لل– ا اار لباااللل–ت اا لوعااولركظنااا  لبااالللورمضاانحلرك  نااا ل االلركاا   -1

ل (.1947
ه مرلرك نس )رلر  نءلرك  ك   للآلنسلرك  ن    لرك ا رلرك نك ار ل ااعل  ننمارللونكارلرك  انسف ل -2

ل.( 1967ر بن ال ل 
لركح   ل لص مجر. •
ل (.2001رك  رسبلركنحاار لرك ا رلرك نك ر لارسلرأليو ل رسب  ل -3
لارالت )ر.رك لس  لر  نءلت •
ل (.2010 لللركا    ل رك ا رلراللك  لارسلرألسقك ل ا را لحرك س ل للتنساخلي -4
لركزسو ل لص  لرك   . •
قنيابلرالتال لكب رشكلالكا  لرك شانلللركنىانءليا لرك ا بلرك ىاب  ب  للرك ىبعا ق   لرك ا ارل -5

ل (.1987ركرنيىر لارسلرك  كلك  ال    ل ب  ل  ل
ل ن ك لرالسال •
ل.( 1896ي   ل  ا ر لي ا رلرك الل لل– نلهالي  ا  لباللركب نءلركقنا ل  -6
لركقناشل  •
 ا ار لل–رك  ا للركاكللرك  قا ل للب)ن لرحارللرك  ا  لتحق ق لت  لركجانسلزونس لباالللي ج ل -7

ل.( 1978ب  ل  ل ارسلركتبللرك   )ر ل
لكحنكر لت  لسون •
ل (.1972 ا ر لي ا رلركب قل ل ايعق لل–ي جكلرك  ك    لبالل -8
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 الرسائل واألطاريح

ت ااا لرك ااان ك لكااانك ليح ااااا لربااا لحجااا لرك ىاااقالنللين جاااهللياااارسا للي ااان نتهل اااللوبن اااهل -1
 (.1976رالصن ر لر  لحرلاوباسر لينعاس  ل شني رل ا را لو )رلرالارب ل

ل

ل

 


