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 يهخص انبحث
إ اادذلبحريااليللبحن ديااالبحتاا ل درب ااالمرلرنااال-بحم ااةحالبحزنثدريااايتناالدثلبحث ااثلبحمد اادجل

كلنتلملدةلألشهرلبحمنلظربتلبحن ديااليا لبحبرثياال ارتلثايحلإمالميحل ظيمايحلماحلحوماالبحن اد ثيحل
ثصااريال دبحك االو لإماالجلبحمدر ااالبحكدييااا لدح اادلبحراارهولبح ااثبالبحمشااهدريحل اايثديإلإماالجلبحمدر ااالبح

 دقاادلححصااةلثهااذالبحمناالظرةلبحكألياارلمااحلبألدااالج لدبحزياالدبتلبحتاا لبلحصااثلحهاالل داااذبلبحث ااثلي اا طل
بحيااادول  اااصلمااادذلصااا الااااذالبحريااايال دبحتااار يولبحن ااادرلحااارحرلبحثصااارةلدبحكدياااا داثلححلبحرصاااال

غليتإ؟لييالل حلتثروالبحك لو لمحلحنإلرشللبأل رببلحينتصردبلحاإللمخت رالأل ثلإالنال يثديإ دب 
 دكدنااإل ااثثللياا لاااالتل اايثديإ دحثيلحلححلتاالريدلاااذالبألمااالقاادلب تااربالكألياارلمااحلبحتشااديإلدبحااادسل
دبحت رياابلث ااثبلبحااارةلبحتاا لظهاارتلياا ل لياارةلبك ااالج إذلت االدثلكااثليرقااالححلتياا لمااحلشااةحل

ألتلألغااربتلياا لتاالريدلبحبظماالولمااحلحمتنااللدماانهجلبحك االو  دقدلبألخاارذلدترياا لمااحلشااةنهل دثذحتل ااد
حألثتلاذبلبحث ثلثربوةلبحك لو لمحلاذالبحتهما دحنإلبلي ادزلبحرادحليا ل دبحتإهألناإلإمالجلماحلحوماال

 بحرربوة دح دلبح ثبالبحمشهدريح دبحطبحلييإ طبحلي لبحمنردثل دادلكتلبلبهللل زلد َث.ل
ما تنلدحنللي لبحمردمالحاميالبحمديدعل دحمللبحمث اثلق جلبحث ثلإحصلمردمالدمث أليحلدخلت

يدخإلااااااااااااااااةتإ دشاااااااااااثإ دنشااااااامإ دن اااااااثلب اااااااااااحل ياااااااااااااااااااااالجل اااايثديإلماااااااااااااااالدحنللييااااإلبكمااااااااااابألدثليراااادلتن
ثلب مإ دن ثإ دنشةتإ دشاااايدخإل دتالمذتااااإ دهأللراتبحكتلبادتنلدحنللحييااااللبكماااالجلبحك اااالو لمااااحل ياااا

دتالمذتااااإلييااااالل ااااحلبح ااااديثل ااااحلمدر ااااالبحثصاااارةلدبحكديااااا دبحتنليسلثينهماااال لدحألاااارالياااا لنشاااادول
يربدل لبحمنلظربت.دحمللبحمث ثلبحأللن ليردلتيمحلبح ديثل حلم لوثلبحخالبلثيحلبحثصرةلدبحكديا دب 
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نااااصلبحم ااااةحالبحزنثدريااااالدبحثااااتلثصاااا الد دداااااللمااااحل دمااااإ دبحتر يولبحن اااادرلثاااايحلكاااااال
بحثصرييحلدبحكديييحلييالل حلتثروالبحك لو لمحلتهمالبحتاممرل  اصل ايثديإ.ألجلحردبلبحث اثلثاةاجل

لبحنتلوجلبحت لتدصثلإحيهل.ل
 

Al-;zanburya mater-comparative study. 

 

 
Dr. Ahmed salih hameed                                                                             

ABSTRACT 

      The present  study deals with  Al-znburya mater- comparative 

study deals with one of the grammatical  issues which was the subject of 

most famous grammatical debates in Arabic between the two great Imam 

scholars of  grammar ,sybawyh  ,Imam of  the Basrah school , and Al-

kesaey Imam of  the Al-kufa school , and one of the seven famous reders 

of the Holy Quran ,many false and untrue things ,which has no origin ,was 

added with this  debates ,this research sheds light on the truth of this  issue 

and   the grammatical balance in the opinion  of  Al- Basrah school and 

Al-kufa school and the story created for insulting  sybawyh and made him 

angry? 

  the   study consists of an introduction , two sections and conclusion, The 

introduction deals with the importance of the subject ,the first section 

deals with the Imam  sybawyh his name , incestors , growth, teachers 

,students, his achievements ,and Imam  Al-kesaey  his name , ancestors , 

growth, teachers ,studeats, his  achievements, and also talk about compete 

between Al- Basrah school and Al-kufa school. 

  the second  section deals with the differently matters and judge the 

reality of the story available or net, and the  research end with conclusion . 
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 املقذيـــــــــة

لبحبااالحميحلدبحصاااالةلدبح اااالجل  اااصلحشاااربلبحمر ااا يح لنثيناااللم مااادلد  اااصلهحاااإل بح مااادلهلللربل
لدص ثإلح مبيح.

إ اادذلبحريااليللبحن ديااالبحتاا ل درب ااالمرلرنااال-بحم ااةحالبحزنثدريااايتناالدثلبحث ااثلبحمد اادجل
ماحلحوماالبحن اد ثيحللكلنتلملدةلألشهرلبحمنلظربتلبحن ديااليا لبحبرثياال ارتلثايحلإمالميحل ظيمايح

دلبحرااااارهولبح اااااثبالااااااااااااااادر البحكديياااااالدح اااااااااااااالجلبحمااااااااااااا ااااايثديإلإمااااالجلبحمدر اااااالبحثصاااااريال دبحك ااااالو لإم
نمالليا ل لنابلبحراربوبتلبحررهنياالبحمشهدريحل دتكمحلحاميالبحمديدعلحيسلي ل لنابلبحن ادليراطل  دب 

راربوبتلبحررهنياال دح ادلبح اثبالبحمشاهدريحلحييلل يثلي  طلبحث ثلبحيادول  اصل الحجلماحل  مالولبح
ل ايثديإلدادلبحك الو  لدماللححصاةلثاإلماحلبتهالجلثالحغشلدبحرشادةلحاثبضلبأل ارببلكا لينتصارل  اص

يا لم اةحالاا ليا لبح ريراالم اةحالير ياالماحلبحم الوثلبحار ياالبحكأليارةلبحتا لبخت ابلييهاللبحثصاريدحل
رطدحل دبحاالبحك الو لبحاذرلاادلح ادلبحرارهولدبحكدييدحل دبليب لحص لبلااذبلببتهالجلحنهاجلثاذحتلي ا

لبح ثبال دبحطبحلييإلطبحلي لبحمنردث لدادلكتلبلربلبحبلحميح.
ق جلبحث ثلإحصلمردمالدمث أليحلدخلتما تنلدحنللي لبحمردمالحاميالبحمديدعل دحمللبحمث اثل

ثلااااااااااااااااااااااااااااااااإلماااااااااااااااااااااااحل يااااااااااااااااااااااااااااااااااااثديااااااااااااااالجل يااااااااااااااااااااااااااااااااااايإلبكمااااااااااااااااااااااااااااااااااااانللياااااااااااااااااااااااااااااالدحااااااااابألدثليرااااااااااااااااااااااادلتن
إ دشيدخإل دتالمذتااااإ دهأللراتبحكتلبادتنلدحنللحييااااللبكماااالجلبحك اااالو لماااااحلاااااااااااااااااااااااإ دن ثإ دنشةتااااااااااب م

 ياااااااثلب مإ دن ثإ دنشةتإ دشااااااايدخإلدتالمذتاااااااإليياااااااالل اااااااحلبح اااااااديثل اااااااحلمدر ااااااات لبحثصااااااارةل
نشاادولبحمنلظربت.دحمااللبحمث ااثلبحألاالن ليراادلتياامحلبح ااديثل ااحلدبحكديااا دبحتنليسلثينهماال لدحألاارالياا ل

يربدلناااصلبحم اااةحالبحزنثدرياااالدبحثاااتلثصااا الد ددااااللماااحل م ااالوثلبحخاااالبلثااايحلبحثصااارةلدبحكدياااا دب 
 دمااإ دبحتر يولبحن اادرلثاايحلكاااالبحثصاارييحلدبحكااديييحلييااالل ااحلتثروااالبحك االو لمااحلتهمااالبحتااممرل

لبحت لتدصثلإحيهل.لل  صل يثديإ.ألجلحردبلبحث ثلثةاجلبحنتلوج
ل
ل
ل
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 املبحث األًل
 أًال:اإلياو سيبٌيو, امسو,نسبو,نشؤجو,ًشيٌخو,جاليذجو,يؤنفاجو.

:ااادل مااردلثااحل ألماالحلثااحلقنثر دااادليلر اا لبألصااثلدمبناالال:ربو ااالبحتااالح دينتم لاسمم و
لدقنثرليثطإلبحايردزبثالدرلثياجل ا1تثلحدبولإحصلبح لرثلثحل مردلثحل  الثحل  دلثحلملحتلثحلحدد

دحملبحزمخشاااررليياااثطإلثااااتولبحرااالبلد اااكدحلبحندحتَقنىثراكماااللحشااالرلإحاااصلذحاااتليااا لا2ت ألاااجليتوتقبَنثااارا
لثردحإ:لا3تااال181تم يدالح يثديإلثبدلديلتإلي ل لجتت

 عمى ع رو بن عث ان بن َقْنبر          صدق   أال صمى اإللو صالة        
 ا4تْنَبرمممممماء  ِ ممممممَبنو  قمم  َواَل  َأبنَ          نُو مممفإن  ِكتَابو  لم  يغن  عَ                 

للا5ت ااا148دتشيرلبحردبيلتلحنإلدحدلي لقريالبحثييلولي لمدينالشيربزلي لثالدليلرسلي ل دددت
دبنتراااااثلاااااادلدحا اااااإلإحاااااصلبحثصااااارةلبحتااااا لكلناااااتلمركااااازبلح ألرلياااااالبك اااااالميالدمراااااربلح درب ااااالتلبحدينياااااال

لبوبتلألجلط بلبحارإلدبح ديثل  صل ملدلثحل  مالبحم دثلبحمشهدر.دبحن ديا دحخذلييهلل  جلبحررل
اااايننإلكالحليرتالدلكثالرل175يما لمالزماال ايثديإلح خ ياثلثاحلح مادلبحاربايادرتتلأيا شـيٌخو:

لبحشيدخلدبألومالي تكمثل  مإلمنهجل دححم لشيدخإلاج:
يحل د اااربلااااااردذلبح اااديثل اااحلكأليااارلماااحلبحتااالثب167اااال مااالدلثاااحل ااا مالثاااحلدينااالرلبحثصاااررتت1

لديبدلشيدل يثديإلبألدث.دردذلحإلبكملجلم  جلي لص ي إلا6تثلحتردذلدبحديحلدبحايثل
اااكلحلديناللدر اللألراالماحلحوماال177البألخاشلبألكثرلحثدلبحخطلبل ثدلبحم يدلثحل ثدلبح ميدتت2

ناإلدكلحلقدلحرا لبأل ارببليةخاذل انهج د حلحثا ل مارلثاحلبحبالو دقادلحخاذل ايثديإل لا7تبح غالدبحن د
لبح غاللدشيوللمحلبألدبل دردذل نإلي لكتلثإلن دل ث لدحرثبيحلمرة.

ااااحإلقاربوةل215اليبردبلثحلإ  لةلثاحلزيادلثاحل ثادبهلللثاحلحثا لإ ا لةلبح يارم لبحثصاررلتت3
كالحلح  اجلزملناإلثالحرربوبتلدبحبرثياا دقيثل:إناإلحدثلماحلثباجللا8ت مشهدرةلا لإ دذلبحراربوبتلبحبشار

لا9ترحلبحب ثبحن د لدمدلبحريلسل دش
مدحصلخلحدلثحلبحدحيد نزثليا لألريابللا11ت خا182ال ي صلثحل مرلبحألرا لبحثصررلحثدل  يملحتت4

لين بلإحيهج دحخذلبحن دلدبح غال حلحث لإ  لةلبح يرم .
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ااااحخذل احلحثا ل ماردلثاحلبحبالو د احل182تتلا11تالحثدل ثدلبحار محليادنسلثاحل ثيابلبحياث ل5
حاربول دحثاا ل ثياادة دنرثل اايثديإل نااإلماالليراالربلموتاا لردبيااال ماالدلثااحل اا ما دادلشاايدلبحك االو  دب

ليكلحلأللن لبحب ملولبحذيحلحكألرل يثديإلبحنرثل نهجلثبدلبحخ يثلثحلح مدلبحاربايدر.ل
خابأل اااتلذلبألكثااارلح ااايثديإ د لمالبح كليااااليااا ل175تلا12تاااالبحخ ياااثلثاااحلح مااادلبحاربايااادرلبحثصااارر6

لحلغيرلححليذكرلبحرلوثليهدلبحخ يث.كتلثإل دك مللقلثل يثديإتد ةحتإا حدتقلثام
د ااادالااادلبحصااا لث لا13تخا دااادلح ااادلردبةلبح ااديث215ااالحثاادلزيااادل اابيدلثاااحلحدسلبألنصاالررتت7

بح  يثلأللثتلثحلثشيرتري لبهللل نإالح دلبحألالألالبحذيحل مبدبلبحررهحل  اصل هادلبحنثا لتصا صلبهللل
ل  يإلد  جالدقدلحخذل يثديإلبح غال نإ.

دلشايدلبحخ ياثلثاحلح ماد ديدنسلااااااااااااااارةل دااااااااااااااالقالررولحااثلبحثص154وتتالحثادل ماردلثاحلبحباال8
 ثيب دقدلحخذلحثدل مرلثحلبحباالولبحن ادل احلبحنصارلثاحل لصاجلبح يألا لت مياذلحثا لبأل اددل(31)ثحل

ل.ا14تبحدؤح 
ااااالط اابلبحرااربوةليصاالرلرح االلييهاال دادلحدثلمااحلتتثاا لد اادال171ااالااالردحلثااحلمد ااصلبحن اادرتت9

لدردذلحإلبحثخلررل دم  ج..ا15تبحرربوبتل دتتث لبحشلذلمنهل
ردذلحاإل ايثديإلا16تاااال داادلحدثلماحل  اثلبحن ادل127ال ثدلبهلللثحلحثا لإ ا لةلبح يارم تت11

ل حلطريةليدنسلثحل ثييب.
اااااااد م لثلحرؤب اااا لهألنااااإلكاااالحل ظاااايجل187ااااالبحرؤب اااا  م مدلثااااحلبح  ااااحلثااااحلحثاااا ل اااالرةلتت11

لا17تإلي لكتلثإبحرحس دقدلنرثل يثديإل ن
لحمللتالمذتإليالليكلدليبربلبحتلريدللمنهجلإبلألالألا داج:جاليذجو:-
اااحخذل حلشيدخل يثديإلحكنإلحاجليةخاذلماحلبحخ ياثل215الحثدلبح  حلبألخاشل بيدلثحلم بدةتت1

لا18تل ألجلحخذل حل يثديإلم لحنإلكلحلح حلمنإ دقدلقرحلثبضلبحم لوثلمحلبحكتلبل  صل يثديإ.
اااااكلحلمالزمااللح اايثديإ دحخذلبحن اادل نااإ د حل216م ماادلثااحلبحم ااتنيرلبحثصااررتتااالقطااربلحثاادل2

لا19ت  ي صلثحل مر دحإلبرهولخلحبلييهللشيخإل يثديإ



 

 هجلت كليت العلوم اإلسالهيت

 م 2163-هـ 6341(                                 61/2دد )الع                                        التاسعالوجلد 

 044 

اااااالبحنلشااااا  دكلحلمماااااحلحخاااااذل اااااحل ااااايثديإل دبألخاش دياااااردذلحناااااإلديااااا لكتثااااالليااااا لبحن د دقااااالثل3
ل.ا21تبحمثرد:ح اظلمحلحخذل حل يثديإلبألخاش ألجلبحنلش  ألجلقطربل

 )انكحاب(آثاره-
حااصليدمنااللاااذب ثثلااادلمااحلحييااثلللللللل يباادلكتاالبل اايثديإلمااحلحشااهرلكتاابلبحن اادلمنااذلظهاادرال دب 

كتااابلبحن ااادل  اااصلبكطالة دكااالحلااااذبلبحكتااالبلحشاااهرتإل دييااا إل  مااالل نااادلبحن دييح يكااالحليرااالثل
ثلحثصااارة:قرحلياااالحلبحكتااالب ييب جلحناااإلكتااالبل ااايثديإ دقرحلياااالحلنصااابلبحكتااابل دبليشاااتلحناااإلكتااالبل

ااااحنإلكالحليردث:حناللمناذلألالألايحل انال225دقدلث غلماحللإ  البلحثا ل مارلبح رما لتتل ا21تثديإ ي
حثا ل مارلبح رما لكالحلصال بل اديث ي ملل  اجلكتالبلدذحاتلححللا22تحيت لبحنلسلمحلكتلبل يثديإ

 يثلإحلكتلبل يثديإليبتب جلمنإلبحنظرل دبحتاتيش ييالل حلبحبالقاالثايحلل يثديإلتارإلي لبح ديث
لدبحشريبا.بح غال

 .ثانيا:اإلياو انكسائي, امسو,نسبو,نشؤجو,ًشيٌخو,جاليذجو,يؤنفاجو
 دحراااابلثلحك اااالو لهألنااااإلكاااالحلي ااااثسلا23ت:ااااادل  اااا لثااااحل ماااازةلبحك اااالو لماااادحصلثناااا لح اااادل_اسمممم و

لك لو دقلثلبحشلطث لي لذحت:ل
لا24ت.لوأ ا عمي فالكسائي نعتو    ل ا كان في اإلحرام تسربالللللللللللللللللللل

قريااالقااربلبحكديااال ددخااثلبحكديااالدااادلغااالجلصااغير دييهللنشااةل دحخااذلبحب ااجل ااحلبحمااؤدثيحللدحاادلياا 
بحمنتشريحلي ل  رلتلبحدرسلدم لح اإليا لبحكديا دم ال داللشاةنإلشاةحلكأليارلماحلحثنلوهالليا لذحاتل
بحدقاااات ليةخااااذلبحبرثيااااال ااااحلحألناااايحلمااااحلبحمااااؤدثيحلبحمشااااهدريحلياااا لزملنااااإلداماااالل:مباااالذلثااااحلم اااا جل

حذرلن اابلإحيااإلدياا ل  ااجلبحصااربلياا لبحكديااا دحثدل بااارلبحرؤب اا لبحااذرل اادلاااااب187بحهااربوتت
مؤ سلمدر البحكديالبحن ديال دحخذلبحرربوةل حلمشليدلبكقرهولي ل صارال دبزجلشايدلقاربولبحكدياال

ااااااالداااادلح اااادلبحرااااربولبح اااثبا دمنهجلبثااااحلحثاااا لحي ااااصلل156يااا لزملنااااإل ماااازةلثاااحل ثياااابلبحزياااالتلتت
ل.ا25تلشدبحهمدبن ل دحثدلثكرلثحل ي

:ليراادلتند ااتلردبياادلبحك االو لبحب ميااالثاايحلبح غااال دبحرااربوبتلبحررهنيااال دكاالحلح مبااإلثاايحلأ مما ومميو و
لاذيحلبحب ميحلبألألرلبحكثيرلي لتكديحلشخصيتإ دحشهرلبحذيحلحخذل نهج:
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اااااا ديبدلشاايدلبحك ااالو لبألدثليااا لبحن اادل دردذلبح اااديثل اااحل187ااالمبااالذلثاااحلم اا جلبحهااارهولتت1
ل.ا26تلدة دقيثل:إنإلحدثلمحلدي ل  حلبحتصريبل بارلثحلم مدلبحص

ااااام مدلثااحلحثاا ل االرةلبحرؤب اا ل حخااذلبحبرثيااال ااحلحثاا ل ماارلثااحل178ااالحثاادل بااارلبحرؤب اا تت2
لبحبالول دتردجلي لبحن دل تصلقلثلبحك لو ل:مللد دتلي لبحكديالح دبلح  جلثلحن دلمحلحث ل بار

 لبح ماااا لدبكيربد دكتاااالبلياااا لبحدقاااابلبحرؤب اااا ل دحااااإلمااااحلبحمصاااانالتلتمباااالن لبحراااارهحلا دكتاااالبلياااا
لا27ت دببثتدبو

رلبح اااظلألشاابلرلبحبااربل دكاالحلبحن اادلحغ اابلااااااااااااااااااكلحلكألي182سلثااحل ثياابلبحظثاا تتااااااااااااااليدن3
  يااإل دحااإلقياالسلييااإل دصااناللكتثاالل دياادةلمنهلتمباالن لبحررهحادتكتاالبلبح غاالتا دتلكتاالبلبحناادبدرل

ل.ا28تلبحكثيرالدتكتلبلبحندبدرلبحصغيرا
خا دقادلكلناتلمالزمتاإلح خ ياثلق ي االمرلرناالثغيارالماحل175البحخ يثلثحلح مادلبحاربايادرلبحثصاررت4

بحب ملوهألنإلترتل  رالبحخ يثل  صلححليبددلإحيهلل در ثلإحصلبحثلديالي م ل لدي اظل لديددح دحملل
لا29تل لدلد دلححلبحخ يثلقدلتدي .

بال دحمللتدي لتصدرلبحك لو لم   اإل دقارحلثرربوتاإلااادادلح دلبحرربولبح ث156ال مزةلبحزيلتتت5
كحلمااحلبحرااربوبتليلختاالرلقااربوةلخلصااالثااإل ااربلثهاال لدتلثبااإلبحناالسل  ااصلاااااااحدثلبألماارلإحااصلححلتم

لا31ت ذحت.
لحمللتالمذتإليةشهراج:تال ذتو:-
ااااااحإلتصااالنيبلكأليااارةلمنهلتكتااالبلبح غااالتا دتبحدقبل217اااالحثااادلزكرياااللي ياااصلثاااحلزيااالدلبحااااربوتت1
 ا31تلبثتدبوا دتكتلبلبحندبدرادب

 اااحلبحك ااالو ل د ااايحلمؤدثاااللح مااايحللاااااادادلحدثلماااحلددح217اااال  ااا لثاااحلبحمثااالرتلبأل مااارتت2
 دكالحلمترادملل  اصلبحااربوليا للا32تثدصيالمحلبحك لو ل لدكلحلي اظلحرثبايحلححابلشالادليا لبحن اد

لا33ت يلةلبحك لو لح ددةلقري تإل دتردمإلي ل  ثلبحن دل دمرلييسلبحتصريب
ااااادادلصاال بلبحك االو ل دت ميااذالدقاادلحخااذل نااإلكأليااربلمااحل219ااالاشاالجلثااحلمبلديااالبحيااريرتت3

لا34تلبحن د لدحإلمصنالتلمنهللتكتلبل دددلبح ردبادتبحبدبمثلدبأليبلث دبختالبلمبلنيهلا
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اااامحلحكالثرلبحراربوليا لبحكدياال لدحاإل231البثحل بدبح لحثادل باارلم مادلثاحل ابدبحلبحياريرتت4
  ال35تبحن دلكتلبلمصنبلي 

 ثانثا: املذرسة انبصزية ًاملذرسة انكٌفية.
 اثلبحتلريدلبحبرث لثظهدرلبت لالتليكريالمتند ال لدحب دجلمخت اا لدمحلاذالبحب ادجل  اجلبحن اد ل
دقدلتنلدحإلبحب ملولبحرادملول لدماللحألارل انهجلحاجليكاحلشالييللكلييالليا لت ديادلببت لاالتلبحاكرياالحهاذبل

 تشارقدحليا لحدبواثلااذبلبحبصارليت راادبلمالل ألاردبل  ياإلماحلمال ظالتلبحباربلبحب جل لألاجلتنلدحاإلبحم
بحرادملول لدبخت اااتلبت لااالتهجلياا لتا اايرالل لدرب اادبلينااادحل لديألثتاادحلمااحلغياارلحملنااال  ميااالتاالرةل ل
دماااحلغيااارلتم ااايصلحدلد ااا لتااالرةلحخااارذ لألاااجل ااالولبحدبر ااادحلبحم ااادألدحلماااحلبحباااربليدقاااادبل  اااصل

بحم تشرقيحل ليتثلينتلهربؤاجليياإ لدب تادجلثيانهجل ادثل لدخاالبليتد ا لمال ظلتللبحبربل لدحربول
يريةلمنهجلدز جلححلي لبحن دلبحبرث لخمسلمدبرسلن ديالحرلثباددلثيوالتلبحادرسلبحب ما لدحمالكحل
تدب اادال لدبزدااالرا لداااذالبحماادبرسلا تبحثصاارةل لدبحكديااال لدثغاادبدل لدمصاارلدبحشاالج لدبألناادحسا ل

رحياإليا لم ايرةلبحادرسلبحن ادرل  اصلح السل  ما لثبادلبحتاتايشلدبحتادقية للدب تدثليرياةلهخارليةقالج
دثاراحلحد اددلمدر اتيحليراطلاماللتبحثصارةل لدبحكديااا لدتطاربليرياةلأللحاثلياز جلححلبحن ادلبحبرثا ل
ثرمتإلادل  جلدب ادل  ياثلإحل ميا لبحن الةل ا كدبل اثياللدب ادبل لدتبالم دبلما لكاالجلبحباربلثبر ياال

ذبلكلحلألم لا36ت الخالبليهدلي لبحاردعلبلبألصدثل لديتنلدثلبح زويلتلبلبحك يلت.دب دةل لدب 
دبح ريرااالااا لححلبحاارحرلبحألاالن لبحرلوااثلثد ااددلمدر ااتيحلااادلبألقااربلح صاادببلكمااللذااابلحكألاارلحاااثل

قلماالا37تلبحب ج   لدقدل اثرتلبحثصارةلبحكديااليا لت ماثل ابولبحن ادل لد م اتل  اصلريا لقدب ادال لدب 
  صلححلن دلبحكديييحليؤحبلمذاثللم تراللحدلكملليرلثلي لحغالبحبصرللصر إ لدقدلح م لبحب ملو
 لدمااحلبح ااديرلثلحااذكرلححلبحخااالبلثاايحلبحمدر ااتيحلااادلياا لبحاااردعلبللا38تلبح ديثتمدر ااالم ااتر اا

بألصااادثليكتااابلبحخاااالبلبحتااا لكتثهااالل  مااالولبحن ااادلتنصااابليااا لبحبااالدةل  اااصلبحااااردعلبحن دياااالبحتااا ل
حل لثثلإحلبحثصرييحلحنا اهجليخت اادحل ادثلبحم اةحالبحدب ادةلتاةديالل لبخت بل  يهلل  ملولبحمدر تي

دتخري االل لدمدر ااالبحكديااالبلتثااليحلبحمدر ااالبحثصااريالياا لبألركاالحلبحبلمااالح ن اادليراادلثنااتلن دااالل
  اصلماللح كمتااإلبحثصارةلماحلت ااتلبألركالحلبحتاا لظ اتلإحاصلبحياادجلرب اخاليا لبحن اادلبحبرثا ل لد  ااصل
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دلدبألركاالحلتمكنااتلمااحلححلتاااتولحهااللطريرااللحمااذابلن اادرل دياادلحااإلاااااحردب بحاارغجلمااحلتثنيهااللحت ااتلب
لا39ت مثلدوإل لدقدب دال لدح  إ.

 .رابعا: انحنافس ًأثزه يف نشٌء املناظزات
إحلحرل  جلمحلبحب دجل ادليا ل ل االإحاصلبحتناليسلثايحل  ملواإلحكا لينمادل لديتطادرلن ادللللللللل

 الثيحل  ملوإلمترادةلمتدا االكالحلحاذحتلحألارلكثيارليا لححلبحنيجلدبحكملث لدك مللكلنتلردحلبحمنلي
ي اايرلاااذبلبحب ااجل اايربل أليألاالل لدينماادلنماادبلمتزبياادبل لد  ااجلبحن اادلكاالحلدب اادبلمااحلت ااتلبحب اادجلبحتاا ل
تطدرتل لدني تل ريبلل لدكلنتل ال تإلم الثل اثلةل لدمنلي االثادحتلالدواالااددوبليياإلبحخيارل

هليتصاالدجلبحب ماالولتصاالدمللخ اابلنتاالوجل ك اايال لدتاارتللك ااإلحب ااجلبحن اادل لدحكنهااللبيااطرمتلي ااةة
دحبثلملل رذلح مبالبحك لو ل لدادلح دلبحرربولبح اثبالحكثارلدحياثل  اصلااذبلجللا41تلألغربتل ديدةل 

خالثلبحزيلدبتلدببتهلملتلبحت لححصرتلثإلثبدلبحمنلظرةلبحتا ل ارتلثيناإلدثايحل ايثديإل لدبألخثالرل
البلثينهمااللكألياارةلياا لكتاابلبحتاالريد لدبحطثراالتل لدقاادلتاارتلاااذبلياا لتنااليسلبحاااريريحل لدب تاادبجلبحخاا

بحخالبلحألربلكثياربليا لبحدرب التلبحن دياال لدبح غدياال لماال لدقادلبنكابل  مالولبحااريريحل  اصلدرب اال
بحرااربحل لدبحشاابرل لدب ترصاالولم االوثلبح غااال لدبحن اادل كااثليااذبل ااحلمذاثااإلثمااللحدتاا لمااحل  ااجل ل

ثصرةل لدبحكديالإحصلثغدبدل يثلبحخ الول لدبألمربولبألألرلبحدبيولي لد اظ لدكلحلبنترلثل  ملولبح
تغذيالاذاللبحمنلي التل ليكالحلااؤبولبحخ االول لدبألماربوليشا بدحلبحب اجل لديغادقدحل  اصلبحب مالول ل

لا41تلدبألدثلوليةدذلذحتلبحتنليسلإحصلتطدرلبحدرب لتلبحن ديال لدبح غديا.
 املبحث انثاني

 ني انبصزيني , ًانكٌفيني.أًال: يسائم اخلالف ب
ب تمرلبحخالبلثيحل  ملولبحثصرةل لدبحكديال دثلبحم لوثلبحار يالمنذلحدبخرلبحررحلبحأللن لح ه ارة ل
دتشابثتلبحم الوثلبحتا لبخت اادبلييهالل لدبزدبتللثمااردرلبح انييحل لدث اغلبحخاالبلحد اإلثايحلبحمثااردل ل

بحااريريحل اادلبحه الول لدتثالدثلبحطباادحل للدألب ابل لدبتخاذلبحخااالبلطلثبالل الدبل لدبزدبتلبحنااارةلثايح
ليه للبحمثردلألب ثللثردحإ:
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 و وتكى الصِب إلى الصبِ  أقسُم   بال نيِل   العذِب                        
 رِب     ا  زاده  إال ع ى   القمِب .مممملو أ َذ النحو عن ال                     
لي ملل مبإلألب بلقلث:
 عرضاممفصنت عنو النفَس وال      يوت ني عبُد بني  س ع                      
 ا42تل. . ن ذا يعض الكمَب إن عضا      ولم  أجد  الحتقاري  لُو                       

ديبدلكتلبلبكنصلبلي لم لوثلبحخالبلثيحلبحن دييحلبحثصرييحلدبحكديييحلألث لبحثركلتلبألنثلررل
حاجلكتبلبحخالبل  صلبكطالة لدحجليتنلدثل مي لم لوثلبحخالبلثيحللبحثصارييحللااامح577تت

نمللبقتصرلي لكتلثإل  صلبحمشهدرلمنهللكمللنصلادلي لمردمالكتلثإ يةدردلح دذلا43تدبحكديييح لدب 
د شريحلدموالم ةحا لثينمللتصثل ندلثبضلبحمتةخريحلإحصلليببلاذبلبحبدد ليردلحدردلبح يدط ل

موتيحلدألالثلدألالأليحلم ةحالمنهلل ث لدألملندحلم ةحالمحلم لوثلبكنصالبل لدقادللاا44تي لتبحهم 
حدردلبحاادكتدرلم ياا لبحااديحلتدييااةلإثااربايجلياا لكتلثااإتبثحلبألنثاالررالياا لكتلثااإلبكنصاالبلياا لم االوثل
بحخااالبلثاايحلبحن اادييحلبحثصاارييحلدبحكااديييحلم  رااللثلحم االوثلبحخالييااالبحتاا لحااجليااذكراللحثاادلبحثركاالتل

لا45تررلي لكتلثإلبكنصلببألنثل
 ثانيا: نص املسؤنة انزنبٌرية.

قلحتلحردلحدردتلكتبلبحتلريدلييالل حلكتبلبحن ادل لدكتابلبحخاالبلااذالبحمنالظرة لدااذبلنصاهلتل
لححلبحبرربلحشدللح بالمحلبحزلنثدر لينذبلادلا  لدقلحدبلحييل:لينذبلادلإيلاال ل بحبرب:لقدلكنتلحظحل

ل اايثديإلقااادجل  اااصلداااذبلاااادلبحد ااإلبحاااذرلحنكاارال ااايث االل اااةحإلبحك االو ل لدكااالحلمااحلخثراماااللححل ديإلحمل
بحثربمكا ليبزجلي يصلثحلخلحدل  صلبح م لثينهمل لي باثلحاذحتليدمال لي مالل يارل ايثديإلترادلجلإحياإل

لبحارلبو لدبأل مرلي ةحإلبأل مرلل حلم ةحالية لبلييهل ليرلثلحإ:
:لحخطاةت ليرالثلحاإل ايثديإ:لااذبل ادولحدب لحخطةت لألجل اةحإلأللنياالدأللحألاا لداادلي يثاإ لديرادثلحاإ

يةقثثل  يإلبحارلبو ليرلثلحإل:لإحلي لاذبلبحر ثل دلةلد   ا لدحكحلمللترادثليايمحلقالث:لااؤبولحثادحل
لدمررتلثةثيح؟
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كياابلتراادثل  ااصلمألاالثلذحااتلمااحلدحيااتلحدلحدياات لية لثااإ ليراالث:لح اادلبحنظاار ليراالث:لح ااتلحك لمكماالل
ل:لت اةحن لحدلح اةحت؟ليرالثلحاإل ايثديإ:ل تلصلي يرلصل ثكمل لي يرلبحك لو  ل ليرلثلحإلبحك لو ل

لححلبحبرربلحشدللح بالمحلبحزلنثدر لينذبلادلا  لحدلل  ثلحنت؟لي ةحإل حلاذبلبحمأللث لقدلكنتلحظحل
ينذبلادلإيلال ليرلثل يثديإ:لينذبلادلا  لدبلي دزلبحنصب لد ةحإل احلحمألالثلذحاتلن اد:لخر اتل

لذحااتللياانذبل ثاادلبهلللبحراالوجب لحد :لبحبااربلترياا لكااثل لذحااتلثاالحري  ليراالثلحااإلبحك االو ل بحراالوج ليراالثلحااإ:لكااثل
:لاذال دتنصثإل ليرلثلي يص:لقدلبخت اتمل لدحنتمللروي للث ديكمل ليمحلي كجلثينكمل؟ليرلثلحإلبحك لو ل
بحبااربلثثلثاات لقاادل اام لماانهجلحاااثلبحث ااديح ليي يااردحلدي ااةحدح ليراالثلي يااص لد بااار:لحنصااات ل

بيردبلبحك لو ل ليل تكلحل يثديإ ليةمرلحإلي يصلثبشارةلهببلدرااج ليخارجلإحاصليالرس لية يردب ليدل
دحجليبدلإحصلبحثصرة لييرلث:لإحلبحبربلقدلحرشدبل  اصلذحات لحدلإنهاجل  مادبللا46تيةقلجلثهلل تلصلملت 

منزحالبحك لو لل ندلبحرلشيد لديرلث:لإنهجلإنمللقلحدبلبحردثلقدثلبحك لو ل ل
لدحجلينطردبلثلحا47ت حل نصب لدب 

لحح نتهجلبلتطدعلثإ لدحردلح  حلبكملجلبألديبلحثادل  يثديإلقلثلحي يص:لمراجلححلينطردبلثذحت لينحل
لإذلقالثلياا لمنظدمتاإلياا لبحن ادل لكيااللااذالبحدبقبااال اادلبألنصالررلبحررطاال ن ل بح  احل االزجللثاحلم مل

لدبحم ةحا:
 اممممفجأة األ ر الذي دى  إذا عنت     والعرب قد تحذف األ بار بعد إذا                
 امممممممما رب ممممممورّب ا  رفعوا  ن بعدى    نصبوا  بالحال  بعد   إذا     ورّب ا              
 امممممو غ  مموجو الحقيقة  ن إوكال     بي ا   فإّن توالى ض يران اكتسى               
 بويو الحتف والغ  اأىدت إلى سي     سألة   لذاك أعيت عمى  األفيام      

 امممّد  ن الّزنبور وقع ح ممممقد ا أو       سبيا  مقد كانت العقرب العوجاء أح       
  اممممأو ىل إذا ىو إّياىا قد ا تص    وفي الجواب عمييا ىل إذا ىو ىي               

 ا48ت م ا.مممممممممقد ظ ا قال فييا أبا بور و    ي  ممممممو ّطأ ابن  زياد  وابن  ح زة  ف         
د  صلبحرغجلمحلتدبترلردبيالاذالبحرصالح م لغايرلمحلر لبتلبحتلريدل لدبحن ادللدبحتارب جلإبلححلل
ثبااضلبحب ماالولرَدلاااذالبحرصااالكلكماالجلبحااذاث ل يااثلقاالث:لدقاادل ماا لي يااصلبحثرمكاا لثاايحل اايثديإل

 ا51تصلذحااتلبحمررياازرلحيياالدذااابلإحاا,ا49تلدبحك االو لح مناالظرةل لد اارتلم ااةحالبحزنثاادرل لدااا لكااذب.
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حلحاااجليكاااحل دبخت ااابلبحب مااالوليااا لقدحإتكاااذبايرلحدب:لإحلبحك ماااالحصااالثهللبحتصااا يب لدحصااا هلتكذبادب 
تصاا ياللياالحمربدلثلحكااذبلانااللبحخطااةلحرلححلبحخطااةليبااددل  ااصلبحبثاالرةلكلم ااالمااحل هااالبحن ااد لدااادل

صااال لدح ااادبألهلل لدبيااولمااحل اايلةلبحكاااالج لدقاادلحألثااتلبحاااذاث لبحرصااالثنا ااإلمااحلخاااالثلذكاارالح ر
د زويلتهاال لدبح ريرااالححلبحرصااالصاا ي ال يااثلذكراااللبحخطياابلبحثغاادبدرلث ااندالياا لتاالريدلثغاادبدل ل

 ا51تلد ندلبحرصالم   ثلثلح غدييحلبحألرلت.

 ثانثا: انرتجيح اننحٌي بني كفة انبصزيني ًكفة انكٌفيني.
 لداادلماحلحادبزجللياطربري لد هلتلبحنظرل لدببخاتالبليا لبحارحرلاادلحمارلمب ادجلثلب إحلبحتثليح

 ليلحرااادرةل  اااصلبحتاكيااارل لدكياياااالمبلح اااالا52تلبحطثيباااال داااادلحمااارل ب اااإلبهلللتبااالحصليااا لثنااا لبحثشااار
بحرياااليلللددر اااالب اااتيبلبلبحبرااادثل دبحاااذكلولدبحاطنااااليااا لبب اااتنتلجلدبب اااتنثلطلكاااثلااااذالبألمااادرل

يكااااالحل كماااااللبحخاااااالبل ل لدبحاردقااااالتلبحاردياااااالمد اااااددةلدبلشاااااتلا53تلمتالدتاااااال نااااادلثنااااا لبكن ااااالحل
دببختالب لدكلحلمحلبألمدرلبحطثيبيالححلي دثلبحخالبل لدبب تكلتلثيحل  ملولبحثصارةلدبحكدياال
ذبل ااادنللإحاااصلبحتااار يولبحن ااادرلحهاااذالبحم اااةحالق ناااللححلبح اااةلمااا ل ااايثديإ ل يااا لبحرياااليللبحن دياااال لدب 

دقدحااااإلا54تل. ناااالظريحادبحراااربحلبحكااااريجلحصاااادةلشاااالادلحااااإلكمااااللياااا لقدحااااإلتباااالحصلتياااانذبلااااا لثيياااالولح 
 ا55تل ث لنإتينذبلا ل يالت بصال.

ثتلبحنصاابلتكنااتلحظااحلححلبحبرااربلحشاادلح اابالمااحلبحزنثاادرلياانذبلااادلااااادحاادلألا56تدحااإلشاادبادلحخاارذل
حلكاالحلبحك االو ل م ااإل  ااصلبحرياالسللا57تلإيلااالا حكاالحلخلر االل ااحلبحرياالسل لدب ااتبملثلبحاصاا لول لدب 

دقدلحدحصل  ملولبحن دلثدبوهجلدتم  دبلتم الللا58تلثإا يثلقلثلح يثديإتبحبربلتري لذحتلك إلدتنص
يياااللا59ت ظيماللياا لتخااريجلبحنصاابلذكاارلثبيااللمنهااللبحريا لياا لشاارحلبحكلييااالياا لثاالبلبحظااردب

دح لدلبحتاصيثلحهللبثاحلاشالجليا لكتلثاإتمغن لبح ثيابل احلكتابلا61ت حلم مد الكثيرةلمحلبحب ملول
بألدثلياا لمث ااثتإذباليااذكرلخم ااالحد ااإلماا ل يااثليصااثلبحكااالجل نهااللياا لبحثاالبللا61تلبأل لرياابا

لبحتبريبل  صلكثلد إلثمللياندال لدخالصالاذالبألد إ:
لا62تلبألدث:إحلبحظربلدادل"إذب"لنصبلبحيميرلألحلييإلمبنصلد دت.ل
لبحأللن :لإحلبحيميرلبحمنصدبلب تبيرلمحلمكلحليميرلبحري .ل
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لا63ت ذبلبحابثليلناصثلبحيمير.بحأللحث:لإحلبحيميرلمابدثلثإلدبألصث:لينذبلادلي لديهللألجلل
لا64تبحربث :لإحلبحيميرلمابدثلمط ةلدبألصث:لينذبلادلي   لح بتهللألجل ذبلبحابثلدبحميلب.ل

بحخاالمس:إحلبحيااميرلمنصاادبل  ااصلبح االثلمااحلبحيااميرلياا لبحخثاارلبحم ااذدبلدبألصااث:لياانذبلااادل
لا65تلأللثتلمأل هللألجل ذبلبحميلبليلناصثلبحيمير.

ااااالياا لاااذبل1118الماا لببختصاالرلح ماادلثااحلبح  ااحلبح ااداررتتدقاادل ماا لاااذالبألد ااإلبحخم اال
لا66ت بحنظج:

لدي ليميرلبحنصبلتلحيللإذب...لتبددلبحتد يإليلدرلبحمةخذب
لمابدحهلللحدللنلوبللبحمريدعل...لحدلنصثإلثاب إلبحمرطدعل

لحدلحنإللمابدثلليبثللمط رل...لحدلمبربل لبلحنيبليلرترص.
 نحآيز.رابعا: جربئة انكسائي ين جيًة ا

إحلبحااديلعل ااحلبألومااالبأل ااالجلدب اابلشاار  لقثااثلححليكاادحلدب ثاالل م يااللحدلحدثياالل لدااادلبلياارتثطل
ثماااذاب لدبليتب اااةلثن  اااال لي ااايسلماااحلبحاااالزجلححليكااادحلبكن ااالحلثصاااريلل ااايحليااادبي ل اااحلبكمااالجل

ر مإل ايثديإ لكمااللحناإلحاايسلمااحلبحاالزجلححليكاادحلبكن االحلشاليبيلل اايحلياادبي ل احلبكماالجلبحشااليب ت
ية الجلاذالبألماالااجل  راالبحدصاثلثايحلتالريدلااذالبألماالد ليارال لدبحطباحليايهجلاادلطباحللبهللا

ي لمللنر دالإحينالليا لشاتصلبحب ادجل لدخلصااليا ل  ادجلبحشاريبال لدحهاذبلب اتدقاتن لقيايالبحك الو ل
بدنالتل  اصلي لبحم ةحالبحزنثدرياال لدبحت نا لبحاالدحل  اصلااذبلبحبالحجلبح  ياثل لدقادلاالحن ل ايثلبحط

اااذبلبحباالحجلبحراالررولدكنااتلقاادلبط بااتلقثااثلذحااتل  ااصلكتاالبلأل اادلبحثاال أليحل ناادحلكتلثااإلثااات نليال
د اادجلبحتااةدبلاااذبل لدق ااالبب تااربجلامااللياا لا67تقاادلبرتكاابل نليااالر مااإلبهللا اايثديإالدكااةَحل اايثديإلت

دحالح طاحل لدا لم لا68تبح ريرالحمرلمرصددل لدمتبمدلاديإلقط لملي لاذالبألمال حل ليرالل
ي لألدبثتلاذالبألمالمحلح ثلتغيرلم لراللبحشار  ل لدبحب ما ل لدبألدثا ل لدبألخالقا ل لدبحب يابل
ححلمبظاااجلبحاااذيحلنر ااادبلبحم اااةحالبحزنثدرياااالاااااااالدااااجلكألراااااااالحاااجليتدقااابل نااادلااااذالبحم اااةحال لداااا لبتهااالجل

دااذبلبح كاجلحييالللبحك لو لثةنإلتممرلم لم مد المحلبأل رببلدرشلاجل تصلينتصرل  اصل ايثديإ
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حل يصدرل حلحدحوتلبحذيحليتميزدحلثلأل لديالي لبحتاكيرلمحلثلبلإحلحجلتكحلمب ليةنتليدر لدب 
لحجلتكحل لحملليةنتل لاثل لداكذب....

إحلبحاااذيحليط رااادحلااااذالبأل كااالجلحاااجليااادركدبلححلااااذبلببتهااالجليايااا لإحاااصلم مد اااالماااحلبحتصااادربتل
 لقااادلحخطاااةليااااللثااادلححليكااادحلااااذبلبحخطاااةلمثنااا ل  اااصلححلبحخلطوااالمنهل:حنناااللإذبلب تثرناااللححلبحك ااالو

لبحك لو ل لاثل لحدلح مةت لشلاا
دمحلبحتصدربتلبحخلطوالححلنبتثارلبحك الو لقادلب تالثل لدرشاللبأل ارببل تاصليشاهددبلحاإ لديصادقدبل
قدحااإلياا لم  ااسلي يااصلثااحلخلحاادلإذبل اا منللحنااإلبلد ااإلحااإلياا لتخااريجلبحشاالادل  ااصلبحنصاابلدححلل

لدبحررهحلحصدةلشلاد.ا69تلإليرط.بح ةلم ل يثدي
دمنهاللححليكاادحلبحك االو لذبلتخ اايطل لديااببلث ااثبلحخاذالمااحلح اارببلبح طميااالبحمدصاادييحلثباادجل

ين ب إلكذبثللدم تلبلبيطرلإحصلاذبلبحمييةلألنإلحجلي تط لححليةت لثم ةحالشاذتللا71تبحاصل ا
ل حل  جل يثديإلبحم يط.

تهمااالبحتاا لنر هالل ااَثل  ماالولبح اير لدبح غااا لدبحن ااد لدااذالبحتصاادربتلبحتاا لت اتنثطلمااحلدبقاا لااذالبح
دبحترب جلتنذرلثمصيثال ظيمال لدا لحنهجلي رطدحلبحك لو للتململلمحلبحميزبحلبحب ما ل لدم ات زجل
ذحتليرتي لححلن رطل نإلحييللبكملمالي لبحراربوةلينخر اإلماحلبحراربولبح اثبالحيصايرلبحراربول اتال

لحومالبحرربوةلكذبثلل حدلم تلب.هألنإلبلينثغ لحثدبلححليكدحلح دل
ديترتبل  صلاذبلحييللححلنخرجلحقدبثلبحك لو لمحلكثلكتبلبح غا لدمب ملتهللهألنناللبليمكاحلححل

لنألةلثردبيالبحكذببل حدلبحمخ طلبح لاثتل لشلاا
دبح ريرااالححلبحك االو لحااجلي لناابلبحصاادببلياا لردبيتااإلح رياا لدبحنصاابل ااحلبحباارب لدقاادل م ااإل  ااصل

تد  لييإلبحكدييدحلإحصل دلكثير لدرحيإلاذبلصلدرل حلمحلت رلالي لبح غالمحلح رببلبحريلسلبحذرل
مخ طيحلبل ثرةلثهجلي لكالجلبحبربلدقدلدبي لبحدكتدرلمهدرلبحمخزدم ل احلبحك الو ليا لتد ابإل
يا لبحريالسل ياثلقالث"لإَحلب تمالدلبحك االو ل  اصلقادجلدألاةلثهاجلدردبيتااإل انهج لداادلماللحاجلي ت ااغإل

بكااسلياا لنااادسلبحثصاارييحلياا لصاادرةلإي االدلح ن ااد لدحاايسلااادلإي االدزبلحااإ لدحكنااإلياا لبحثصااريدحلبن
لا71تلبحدبق لخردجل  صلمللححاإلبحثصريدح"
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ديردثل حلقيل إلي لمدي لهخر:ل"دحكحلقيل اإليخت ابل احلقيالسلبحثصارييحلماحل ياثلبحتطثياة ل
لمااحلبألصاادثلثباادلب ااترربوليرتنباادحلثصاا النتلو ااإ لديري اادحل يثينمااللن اادلبحثصاارييحليكدناادحلحصااالز
بحم االوثلبح زويااال  يااإلإذبلتااادبيرلييهاالل  ااالذحاااتلبألصااثهلإذلن اادلبحك ااالو ليكتااا لثلحشاالادلبحدب ااادل

حلكلحلاذبلبحشالادلبحم امدعلمماللبلنظيارلحاإ لحدلث مبإل محلح ربث ليألةلثاصل تإلحيريسل  يإ لدب 
مملليبدُّالبحثصريدحلشلذًّبلبليببتدُّلثإ لدرثملليثطإلبحثصريدحلدلرثمللغمطدالدح نداهلألحلمصلدرل

صلحح ةل مل هجلبحت لر مداللدقيددبلثهللبحدبر يحلحجلي تزجلثهللبحك لو  لثثلد  لدبورةلمصلدرال ت
ثهللح رببلبح طمياا لدح ارببل ادبدلثغادبد لدااجل نادلبحثصارييحلماحلغيارلحااثلبحاصال ا لدمماحلبل

لي دزلبألخذل نهج.ليل تدبدلبحك لو لدحخذال نهجليببدلي لنظراجلإي لدزبلح غالدقدب دال".
 لحماللألجليردث:ل"داذبلبكي لدلبحاذرلبتهاجلبحثصاريدحلثاإلبحك الو لإنماللاادلكي الدلحصادحهجلدمرارربتهج

 لدي يرلبحادكتدرلشادق لا72تكدنإليمسلبحن د ليي تلجلإحصلثرالح لبلحظنهجلب تطل دبلححليةتدبلثإ"ل
ححللا73تييبل  صلدربلبحدكتدرلبحمخزدم لييذكرلمدبيبزلل حلد هالنظرلبحك الو لحناإلماحلبحمؤكاد

ثااةحلبحك االو لت رااحل ااحلبحخ يااثلد اايثديإلد ي ااصلثااحل ماارلمبريااالبحب ااثلدبألقي ااا لثااثلكاالحليااؤمحل
بحن اادلإنمااللااادليااردبلمااحلبحرياالس لدماالليطاادذلييااإلمااحل  ااثلد  ااجلتشاادالدتراايجلحددا لد رًّااللإنااإل
تد  لي لبحريلسلي جليربلثاإل نادلبحم اتبمثلبحشالو ل  اصلبألح انا لدبل نادلح ارببلبحثاددهلثاثلمادال
حيشمثلمللينطةلثإلبحبربلبحمت يردحلممحليمكحلححليكدحلقدلدخثلبح  حل  اصلحح انتهجليا لرحرل
بحثصاارييح لدحب ااإلمااحلح ااثلذحااتلححياابلكتلثااإلياا لح ااحلبحباادبجهلحياادثل  ااصلحنااإلكاالحليااارةلثاايحلحغاالتل

لبحبربلدثيحلاذبلبح  ح.
دحاااجلمااحلذحااتلحنااإلمااديلبحن اادلحيشاامثلبحشاالذلبحناالدرلمااحلت ااتلبح غاالتلممااللحااجليكااحل اايثديإلدبحخ ياااثل

بحك االو لإحاصلاااذبلبحمدقابلمااحلي ااالحلثااإ لدبليريالحلحااإلقادرزب لألااجلقالث:ل"دحكثاارلبحظاحلححلبحااذرلديا ل
ن دامل لدححليا ولي لبحبرثيالح غلتلبحشلذةلبحنلدرةلحنإلكلحلمحلبحرربولح ذكرلبح كيج لدكلنتلت ررل
ي لقربوتإل ردبلتشذُّل  صلقدب دلبحن دلبحثصررهليخش لححليبظحلثهذالبح ردبلحنهللغيرل الوزة ل

ل لداا ل ميبزاللمردياال احلبحر ادثلصا صلدحنهللبلت ررل  صلبحبرثيالبح  يما لدرثماللخشا لبنادأللرا
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بهللل  يإلد  جلغيرلححلمنهللمللادلمتدبتر لدادلبحرربوبتلبح ث  لدمنهللمللادلغيرلمتدبترلدادلملل
لدربواللمحلقربوبت لد ميبهللص يو لدينثغ لححلنتد  لي لقدب دلبحن دلدبحصربل تصلتشم إ.

طثلبلينثغ لبحردثلثإلمط رلل  صلبحرغجلمحليلحردثلححلبحك لو لقدلب تة رلبأل رببلحيكذثدبلقدثلثل
تاادرطلبحكألياارلمااحلبحب ماالولبح االثريحلدبحال راايحلثااإليااننهجلنر اادبلبحكااالجلددحلتم اايصلحدلت  يااثلاااااااانبل
ق ياللمنهجلاااااالدي ابلإ ارلطلااذبلبحرادثلهألحلبحرادثلثاإلياؤدرلإحاصلنتالوجليل شاال يلحاذرليكاذبل  اصل

ي تة رلبأل رببلحيكذثدبلمحلح  إلبليمكحلححليكدحلإململليا لبحبربلبليمكحلبحدألدةلثإ ل لدبحذرل
دبلصل بلقربوةلمشهدرةلدمتادبترةلماحلبحراربوبتلبحررهنياالبح اث  ليياالل احلإ ارلطل ميا للا74تبحررهح

 لدااااذبلمااذابل ميااا لبحب مااالول ااادبوليااا لا75تماالل كااالال اااحلبحباااربهلبحلخثاارلبحكااالذبلغيااارلمرثااادثل
ل.ا76تبحشريبا لحدلبح غا

لالمحلتثروالح ك لو لمحلاذالبحتهمالمثن ل  صلقدب دلدح سلص ي الن داللمحلخالثلإحلمللحألثتن
 لحألنااصل  يااإل مهاارةلمااحلا77تمرلرنااالمااللردذل نااإ لدألناالولبحب ماالول  يااإليلحك االو لإماالجل لألرااا لألثاات

بحك لو للحلحربدلححليتث رلي لبحن دليهدل يلثل  صاااااااليب لبحذرلقلث:ماااااااااااااا لدبحشا78تبحب ملولكيدنسل
 لدحثااا لمنصااادرللا81ت لدقااالثلبثاااحلمبااايحل ناااإ:حجلحرلثبينااا لاااالتيحلحصااادةلحه اااالماااحلبحك ااالو ا79ت

ل.ا82ت لييالل حلحومالبحكديييحا81تبألزارر
  يثلقلث:حرياتلبحك الو ليدمالليرحيتاإلللا83تديشهدلحثربوتإلملليردذل حلصدقإل لددر إلمللذكرالبحارهول

حم ااتلي يااصلثااحلخلحاادليد ااإلإحاا ليي ياارن ليي ااةحن ل ااحلكلحثاالك  لير اات:لماالليثكياات؟لَيرَاالَث:لاااذبلب
حلثلدرتلحجلهمحلبحزحث.لَقلَث:لير تلااااالممت نالل بحش و لينحلحثطةتلي لبح دببلح رن لمنإل يبل لدب 
َحإبلاااااا:ليللَحَثللبحَ َ ح لمحليبترضل  يتللقثلمللشوت ليةنتلبحك لو .ليةخذلح لنإلثيداليرلث:لقطبإل

لا84تلج.بهلللإحلق تلمللبلح  
:لديااادل  ينااالل لماااثلماااحلحااااثلبحكدياااالحاااجلحرليااا ل مااالثلبح ااا طلحلا85تدقااالثلحثااادل ااالتجلبح   اااتلن للل

ثلحثصاارةلحثاارعلمنااإ لياادخ تلم اا ملل  يااإ ليراالثلحاا :لياالل   ااتلن  لمااحل  ماالؤكجلثلحثصاارة؟لق اات:ل
حيرهناااااال للا88تح  منااااااللثاااااالحن د لداااااااالثلبحاااااارحرلا87تح  منااااااللثب ااااااجلبألصاااااامب  لدبحماااااالزن ا86تبحزياااااالدرل

ماحلحكتثنالللا91تح  مناللثلح اديث لدحناللر ماتلبهلللحن ابلإحاصل  اجلبحرارهح لدبثاحلبحك ثا لا89تشلذكدن دبح
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ح شااردط.لقَاالَث:ليراالثلحكلتثااإ:لإذبلكاالحلغاادلياال مبهج.لقَاالَث:لي مبنااللَيرَاالَث:لحيكااجلحثاادل ألماالحلبحماالزن ؟ل
ثىاادلح اادر؟لقاالثلقاالثلحثاادل ألماالح:لاااللحنااللذبلير مااتلبهلل.لقَاالَث:لاااثلي اازرلياا لكااالرةلبحظهاالرل تااةل َل

ااثلدبماارحةل بحماالزن :لح ااتلصاال بليرااإ لحنااللصاال بل رثيااا.ليراالث:ليااللزياالدر لكياابليكتاابلثاايحلَر ب
لخلحبهللزد هلل  صلبحأل ثلمحلصدبقهل؟لَقلَث:لحيسلاذبلمحل  م  لاذبلمحل  جلاالثلبحرحر.
ذكدن .لَقلَث:ليللاالث لكجلح ندلبثحل دحل حلبح  ح؟لقلث:لحيسلاذبلمحل  م  لاذبلمحل  جلبحشل

لا اادبدَرابجى قاالث:لحاايسلاااذبلمااحل  ماا  لاااذبلمااحل  ااجلَحث اا للا91تلقالث:ليااللشاالذكدن ل:لمااحلقاارحلتتألناادن لصب
 لتج.لَقلَث:ليللحثلل لتج:لكيبلتكتبلإحصلحميرلبحمؤمنيحلكتلثللتصبلييإلخصلصالحاثلبحثصرةلدملل

ثالغالدكتلثإ لحنلللصل بل-ر متلبهللل-حصلثهجلي لبحألمرة لدت ةحإلحهجلبحنظرلدبحنظرة؟لَقلَث:لح ت
صل بلقارهح.لَيرَالَث:لماللحقاثولبحر اثليتبالطصلبحب اجلخم ايحل انالبليباربلإبليناللدب ادب ل تاصلإذبل

لاااذبلك ااإلاااااااااحل لحماااااااااااااااا ااوثل ااحلغياارالحااجلي ااثلييااإلدحااجليماار لدحك نللثلحكديااالبحك االو لحاادل ااوثلَ ااحى
 ل لديا لشاتصلبحب ادجليهادلدبوارةلمبالربلكمالل.داذالبحردبيالتشايرلإحاصل  اجلبحك الو لبحدب اا92تح لبل

ليبثرل نإلبحيدجلثلحمصط ولبحمبردب.
ديشاااهدلحتدبيااابإلماااللردبالاااادل اااحلنا اااإل ياااثلقااالث:لصااا يتلثهااالردحلبحرشااايدلياااة  ثتن لقربوتااا  ل

ببادَحل لَيرى   ير ات:لحب هاجليار بيح لا93تيغ طتلي لهيالمللغ طلييهاللصاث لقاط لحردتلححلحقادث:لَحَب يهباجى
 ترحلالردحلححليردثلح لحخطاةت لدحكناإلحمالل ا متلقَالَثلحا :لياللك الو  لحرلحغاالااذا؟ليدلبهلللمللب

:ليللحميرلبحمؤمنيح لقدليبألرلبح دبد. لَيَرلَث:لحمللاذبلينبج.لا94تلقب ىتب
:لب تمبااتلياا لبحك االو لحماادرلكاالحلح  ااجلبحناالسلثاالحن دلدحد ااداجلياا للا95تدقاالثلحثاادلثكاارلبألنثاالرر

ألردحل  يإل تصلبلييثطلبألخذل  يهجليي مبهجلاااااابحررهحليكلندبليكلدكلحلحد دلبحنلسلي لا96تبحغريب
دي  سل  اصلكر ا لديت ادلبحرارهحلماحلحدحاإلإحاصلهخارالدااجلي امبدحلديياثطدحل ناإل تاصلبحمرالط ل

يكياابلثمااحليت اادلبحراارهحلمااحلحدحااإلإحااصلهخاارالدبحناالسلي اامبدحلدييااثطدحل نااإلححلا98تل.دبحمثاالدرا97ت
ل؟!!!ا99تللزبوثيتممرلحدليكذبلحمتلعلمحلبحدني

حننااللبلننكاارلححلبحبصااثيالح مااذابلدبحتنااليسلبحم ماادجللقاادلديبااتلثبااضلبحب ماالولإحااصلببثتباالدل ااحل
هلكق ااالجلبحخصااادج ل تاااصل ااالولثبياااهجلثشااادبادلا111تبحب اااجلدبح  ااادولإحاااصلبحديااا لدببيتبااالثلدببتهااالج
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نطريااال دحكااحل داااذبلبحكااالجل  ااصلم م ااإلقاادليكاادحلمرثاادبلمااحلبحنل يااالبحما111تن ديااالدصاارييالماتب ااا
حجلححلانااالتلحمااادربلي ااابلل؟ااااثليصاااربلااااذبلبحتصااادرلإحاااصل ميااا ل  مااالولبحن ااادل لدبحمشاااتغ يحليياااإ

.خلصاالدححل اَثل  مالولبحن ادلبحمترادميحلااجلمماحلبشاتغثل؟مرب لتهللقثاثلتد ياإلببتهالجل لدببد لو
جلياا لبح غااالبحااذرلااادلإماالابل112تياا لبحب اادجلبحشاار يالحدلياا لبحرااربوبتلبحرربنيااالكااةث ل مااردلثااحلبحبااالول

لدح دلبحررهولبحمشهدريحلداذبلبألمرلحيسلثغريبلث ثبلبحبالقالثيحلبح غالبحبرثيال لد  دجلبحشريبا.
 اخلامتة ًأىى اننحائج

لبحت لتدصثلإحيهللاذبلبحث ث لدا لثبدلببنتهلولمحلاذالبحدرب اليمكحلحنللححلند زلحاجلبحنتلوج
تشاديإلدبحادسلدبحت ريابلث اثبلبحاارةلبحتا لظهارتلحدب:لإحلتالريدلااذالبألماالقادلب تاربالكأليارلماحلبح

ي ل ليرةلبك الج إذلت لدثلكثليرقالححلتيا لماحلشاةحلبألخارذلدتريا لماحلشاةنهل دثذحتل ادألتل
لألغربتلي لتلريدلبحبظملولمحلحمتنللدمنهجلبحك لو .

أللنيااال:لثاااربوةلبحك ااالو لماااحلتهماااالبحتاااممرل  اااصل ااايثديإل دحناااإلرشاااللبأل ااارببل تاااصلينتصاااردبلحاااإليااا ل
لظرتإلدححلاذبلبألمرلثلطثل م الدتاصيال.منل

أللحألااااااال:لبلي ااااااادزلبحرااااااادحليااااااا ل دبحاااااااالبحك ااااااالو لهألناااااااإلإمااااااالجلماااااااحلحوماااااااالبحرربوة دح ااااااادلبح اااااااثبال
بحمشهدريح دبحطبحلييإ طبحلي لبحمنردثل دادلكتلبلبهللل زلد َث لداذالبحنتي االاا ليا لبح ريراال

لمحلحاجلبحنتلوجل  صلبكطالة.
 ااالبحثصاااريا لدبحمدر اااالبحكدييااالاااادليااا لبحاااردعلبلبألصااادث ليكتااابلإحلبحخاااالبلثااايحلبحمدرلربثباال:ل

لبحخالبلبحت لكتثهلل  ملولبحن دلتنصبلي لبحبلدةل  صلبحاردعلبحن ديالحمللبألصدثليدب دة.
خلم ل:لإحلحرل  جلمحلبحب دجل ادليا ل ل االإحاصلبحتناليسلثايحل  ملواإلحكا لينمادل لديتطادرلن ادل

حمنلي الثيحل  ملوإلمترادةلمتدا االكالحلحاذحتلحألارلكثيارليا لححلبحنيجلدبحكملث لدك مللكلنتلردحلب
لي يرلاذبلبحب جل يربل أليأللل لدينمدلنمدبلمتزبيدب.

 لد ل:لكلحلبنترلثل  ملولبحثصرةل لدبحكديالإحصلثغدبدل يثلبحخ الول لدبألمربولبألألارلبحدبياوليا ل
بوليش بدحلبحب جل لديغدقدحل  صلتغذيالاذاللبحمنلي لتل دبحمنلظربتلليكلحلاؤبولبحخ الول لدبألمرل

لبحب ملول لدبألدثلوليةدذلذحتلبحتنليسلإحصلتطدرلبحدرب لتلبحن ديال لدبح غديا.



 

 -دراست هقارنت-الوسألت الزنبوريت 

 د. احود صالح حويد

 040 

  ااصلبحاارغجلمااحلتاادبترلردبيااالبحم ااةحالبحزنثدريااالح ماا لغاياارلمااحلر االبتلبحتاالريدل لدبحن اادللل االثبل:
ث:لدقادل ما لي ياصلبحثرمكا لدبحترب جلإبلححللثبضلبحب ملولرَدلاذالبحرصالكلكملجلبحذاث ل يثلقال
دذااابلإحااصلذحااتلبحمررياازرل,ثاايحل اايثديإلدبحك االو لح مناالظرةل لد اارتلم ااةحالبحزنثاادرل لدااا لكااذب.

حييلل لدبح ريرالححلبحرصالأللثتالص ي الذكراللبحخطيبلبحثغدبدرلث نداليا لتالريدلثغادبدل لد اندل
لبحرصالم   ثلثلح غدييحلبحألرلت.

جلدب اابلشاار  لقثااثلححليكاادحلدب ثاالل م يااللحدلحدثياالل لدااادلبلإحلبحااديلعل ااحلبألمااالبأل اااللأللمناال:
يرتثطلثمذاب لدبليتب ةلثن  ال لي يسلمحلبحالزجلححليكدحلبكن لحلثصريلل يحليادبي ل احلبكمالجل
 ايثديإ لكمااللحناإلحاايسلمااحلبحاالزجلححليكاادحلبكن االحلشاليبيلل اايحلياادبي ل احلبكماالجلبحشااليب تر مإل

راالبحدصاثلثايحلتالريدلااذالبألماالد ليارال لدبحطباحليايهجلاادلطباحلية الجلاذالبألماالااجل  لبهللا
لي لمللنر دالإحينللي لشتصلبحب دجل لدخلصالي ل  دجلبحشريبا.

تل اابل:لإحلبحك االو لحااجلي لناابلبحصاادببلياا لردبيتااإلح رياا لدبحنصاابل ااحلبحبااربتلياانذبلااادلااا  لحدلل
نمالل م اإل  اصلبحريالسلبحاذرلتد ا ليياإلبحكدييادحل إحاصل ادلكثيار لدرحياإلااذبلصالدرلينذبلاادلإيلالادب 

ل حلمحلت رلالي لبح غالمحلح رببلمخ طيحلبل ثرةلثهجلي لكالجلبحبرب 
 

 ىٌايش انبحث

                                                 

ل.1/49 لدبحث غالي لترب جلحومالبح غالدبحن دل:2/227مب جلبألدثلول:لا1ت
ل.13/478تلجلبحبردسل:لا2ت
ل.2/131ثغيالبحد لةل:لا3ت
ل.1/51بحث غالي لترب جلحومالبح غالدبحن دل:لا4ت
ل.2/129رلثغيالبحد لةل:ينظلا5ت
ل.2/272ينظرلبأل الجل:ا6ت
ل.2/11ثغيالبحد لةل:لا7ت
ل.1/175مبريالبحررهولبحكثلرل م مدلثحلح مدلبحذاث ل:ا8ت
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ل.1/82ينظر:لبحث غالي لترب جلحومالبحن دلدبح غال:لا9ت
ل.5/116ينظر:لبأل الجل:للا11ت
ل.8/261ج.ح:للا11ت
ل.13/477بألرنلؤدطل:ينظر:ل يرلح الجلبحنثالول:ت رية:لشبيبللا12ت
ل.2/273ينظر:ثغيالبحد لةل:لا13ت
ل.1/22بحث غالي لترب جلحومالبحن دلدبح غا:لا14ت
ل.27/123بحدبي لثلحدييلت:للا15ت
ل.1/8ينظرل:نزاالبألحثلولي لطثرلتلبألدثلو:لا16ت
ل.1/57ثغيالبحد لةل:لا17ت
ل.1/24بحث غالي لترب جلحومالبحن دلدبح  غا:لا18ت
ل.ل7/95البأل الجل:19ت
ل.1/591ثغيالبحد لة:للا21ت
ل.65ينظرل:مربتبلبحن دييحل لحثدلبحطيبلبح غدر:لا21ت
ل.5/53:لابحمدبيرلت22ت
ل.138 دطثرلتلبحن دييحل لدبح غدييح:ل74ينظر:لمربتبلبحن دييحل:لا23ت
ل.1/41شرحلبحشلطثيالبحم مصتحثرزلبحمبلن لمحل رزلبألملبن لي لبحرربوبتلبح ث لل:ا24ت
ل.1/122مبريالبحررهولبحكثلرل:لا25ت
ل.75 لدبحث غالي لترب جلحومالبحن دلدبح غا:ل7/258ينظر:لبأل الج:لا26ت
ل.135 لدطثرلتلبحن دييحلدبح غدييحل:24ينظر:لمربتبلبحن دييحل:لا27ت
ل.1/19ينظرل:لنزاالبألحثلول:لا28ت
لدقدلتردمتلتر متإل ندلبح ديثل حل يدخل يثديإ.ا29ت
ل.13/117ينظر:ل يرلح الجلبحنثالول:للا31ت
ل.3/3 لدمب جلبألدثلو:ل1/42ر:لنزاالبألحثلول:ينظا31ت
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ل.17/95ينظرل: يرلح الجلبحنثالو:لا32ت
ل.42ينظرل:نزاالبألحثلول:ا33ت
ل.2/212ينظرل:ثغيالبحد لة:ا34ت
ل.76نزاالبألحثلو:للا35ت
بحمااادبرسلبحن دياااالثااايحلحيااادرلبحدبر ااايح لح.د.نبماااالر ااايجلبحبااازبدر لث اااثلمنشااادرليااا لك يااااللا36ت

ل4بحمدرد:لبحترثياتبثحلرشدالم  ا
مدر اااااااااااالبحكدياااااااااااالبحن دياااااااااااا لح.د.نبماااااااااااالر اااااااااااايجلبحبزبدر ث اااااااااااثلمنشااااااااااادرليااااااااااا للم  ااااااااااااالا37ت

لج.2111ا1بحكديا عت
ل.96بثحلبحنديج:ينظرلبحاهر تل38ت
ل..8ينظرلبحمدبرسلبحن ديال:ال39ت
ل.115حث لثلي لبح غالدبحن دلدبحرربوبت:د.لم مددلمغلح ا:41ت
ل.288بل:بثحلبألنثلررلي لكتلثإلبألنصلبلي لم لوثلبحخال41ت
ل.173ينظر:لثغيالبحد لة:ال42ت
ل.ذذ312ينظرلبألنصلب:43ت
ل.3ام لبحهدبم لشرحل م لبح دبم :اينظرل44ت
ل.317البثحلبألنثلررلي لكتلثإلبألنصلب:ل45ت
ينظاااارلشااااذربتلبحااااذابلياااا لحخثاااالرلمااااحلذااااابل:ح ماااادلثااااحلبحبماااالدلبح نث اااا  لت ريااااةل:شاااابيبلا46ت

ل.2/281بألرنؤدط:
ل.1/221ةلبحربيب :تلريدلهدببلبحبرب:لمصطاصلصلدلا47ت
ل.1/123.دمغن لبح ثيبل:282شذربتللبحذابلي لحخثلرلمحلذاب:لا48ت
ل.7/346 يرلح الجلبحنثالو:ال49ت
ااااااااااالت رية:م مااااااادل ثااااااادلبح ميااااااادل845إمتااااااالعلبب اااااااملع:ح مدلثاااااااحل  ااااااا لبحمرريااااااازرلتتللا51ت

ل.2/373بحنمي  :
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ل.818ينظرلبحتصنيبلبحمديد  لحتلريدلثغدبد:للا51ت
ل9البلبحم تهديح:حألرلبح غالي لبختلا52ت
ل.83ج.ح:ا53ت
ل.118 درةلبأل ربب:بآلياللا54ت
ل.21 درةلطإ:لبآلياللا55ت
ل.33ينظرل: درةلبحشبربو:لبآليالا56ت
ل.2/576بكنصلبلي لم لوثلبحخالب:لللا57ت
ل.58بحمدبرسلبحن ديا:لشدق لييب:لا58ت
ل.3/194شرحلبحري ل  صلبحكلييا:للا59ت
ل.75ينظرل:بألحغلزلبحن ديا:للا61ت
ل.ل1/126بح ثيبل:مغن للا61ت
لداذبلبحد إليبيبلهألحلبحابثتد دالمتبدلإحصلمابدحيح.لا62ت
ل.3/1311ينظر:لتدييولبحمرلصدلدبحم لحت:لللا63ت
 لد لشااااااايالبحخياااااااررل  اااااااصلبثاااااااحل326ينظر:بح ناااااااصلبحااااااادبن ليااااااا ل اااااااردبلبحمبااااااالن :للللا64ت

ل.ل2/215 ريث:
لداذبلبحد إليبيبلحييللهألحلبحيميرلبلير ل لب.لا65ت
ل.1/46 دلدتلريدلحشهرلبحن لة:لنشةةلبحنلا66ت
 نليال يثديإتبحريضلبحتالجلحمالليا لبحن ادلماحلحداالجا لزكرياللحدزدح منشادربتلريالضلبحاريسللا67ت

ل.1ح كتبلدبحنشر ثيردت  ط
لدقدلردلبحدكتدرلنثيثلحثدل مشال  صلاذالبحتخرصلتلردبل  ميللرصينل.لللا68ت
بحررهحل.ينحلبحكاالجليا لبح الوزلبليا لدحجليدعلح دلححل مي لبح غلتلبحاصي الم صدرةلي لللا69ت

لبحمشهدرليرط.
ل.51ينظرل:محلتلريدلبحن دلبحبرث ل:ل بيدلبأليغلن :للا71ت
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ل.17حصدثلبحن د:منلاجل لمبالبحمدينالبحبلحميا:للا71ت
ل.18حصدثلبحن د:لللا72ت
ل.48بحمدبرسلبحن ديا:للا73ت
ل.16حصدثلبحن د:لللا74ت
لحلدبحتبديث.ينظر:ل. دببلبح ليظلبحمنذررل حلبح رلللا75ت
ل.1/6ينظر:بح رحلدبحتبديثل:بثحلحث ل لتجل:للا76ت
ل.173 دبحنشرلي لبحرربوبتلبحبشر:ل78ينظر:بح ثبالي لبحرربوبت:للا77ت
 لم لبحثيلحلي لبحرربوبتلبح ث ل:ل ألمالحلثاحل ابيدلثاحل ألمالحلثاحل مارلحثادل ماردلالينظرل:ل78ت

ل.1/219ااامنشدربتل لمبالبحشلرقا بكملربت:444بحدبن لتاتل
اااااالمكتثاااال1419ادبياااالبحرااالررلإحاااصلت ديااادلكاااالجلبحثلرر: ثااادلبحاتااالحلحمصاااررلبحشاااليب لتبتلا79ت

 .2/677 ل2طيثال بحمدينالبحمندرة ط
ل.442مب جل الظلبحرربحل ثرلبحتلريد:لا81ت
ل.1/11ينظر:لتهذيبلبح غا:للا81ت
ل.153ينظرلبحمدبرلبحن ديا:شدق لييب:لا82ت
ل.64.لنزاالبألحثلولي لطثرلتلبألدثلو:ا83ت
ل.9/172بحمنتظجلي لتلريدلبحم دتلدبألمج:لا84ت
 ااااااهثلثااااااحلم ماااااادلثااااااحل ألماااااالحلثااااااحلبحرل ااااااجلحثاااااادل اااااالتجلبح   ااااااتلن لبحثصاااااارر ينظر:مب جلا85ت

ل.3/1416بألدثلو:
ادلحثدلإ  لةلإثربايجلثحل  يملحلثحلحث لثكرلثحل ثدلبحر محلثحلزيلدلثحلحثيإلدكلحلقادلقارحلا86ت

ل.68يثديإ ينظر:حخثلرلبحن دييحلبحثصرييح:كتلبل يثديإلدحجليتمإلدحإلنكتلي لكتلبل 
اااااااااغ بل  ياااااإل  اااااجلبحتصاااااريبلدثاااااإل249اااااادلحثااااادل ألمااااالحلثكااااارلثاااااحلم مااااادلبحمااااالزن تتللا87ت

ل.65بشتهر:ينظر:تلريدلبحب ملولبحن دييح:ل
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االثلثحلي يصلثحلم  جلبحثصرر:ليريإلمحلح يلحلبح نايا.لمحلحااثلبحثصارة.لحرابلثالحرحر لللا88ت
ل.8/92حريلس.ينظرلبأل الج:ح بال  مإلدكألرةلحخذالثل

اااااااينظر:طثرلتلبحم اادأليحل236حثاادلحياادبل اا يملحلثااحلدبددلثااحلثشاايرلثااحلزياالدلبحشاالذكدن تتا89ت
ل.2/123ثةصثهلحل:

ااااحلثشاااارلَحثباااادلبحمنااااذرلبحك ثاااا لصاااال بلبحن ب:ينظر:ح اااالحلللا91ت ااااحلبح اااالوبلثى اااادلثى ااااحلمبَ مي اشاااالجلثى
ل.6/196بحميزبح:

ل.188لحلي لتا يرلغريبلبحررهح:دا لقربوةلبثحل ثلسل ينظر:لبحتثيلا91ت
ل.2/261إنثلالبحردبةل  صلحنثلالبحن لة:لللا92ت
ل.41. درةلبحردج:بأليا:للا93ت
شاارحلطيثااالبحنشاارلياا لبحرااربوبتلبحبشاارلم ماادلثااحلم ماادلثااحلم مااد لحثاادلبحرل ااج لم اابلبحااديحلا94ت

 .لل1/55ااا:857بحنَُّديىررلتت
ل.1/173بحنشرلي لبحرربوبتلبحبشر حثحلبح زرر:لا95ت
ل.1/44شرحلطيثالبحنشرلي لبحرربوبتلبحبشر:لا96ت
  .99مقدمات في علم القراءات:  (97)
ل.ل131بحمنلرلي ل  دجلبحرربح:لا98ت
دقاادلثاايحلبحنثاا للصاا صلبهلللل  يااإلد اا جلبحراادرلبحبظاايجلح م ااالبحرااربحل يااثلقلثتحشاارببلحمتاا لا99ت

ل م البحرربحا
ل.لل17/33بحماصثلي لتلريدلبحبربلقثثلبك الج:لا111ت
ل.لل1/34ج.ح:ا111ت
ل77طثرلتلبحرربولبح ثبالدذكرلمنلقثهجلدقربوبتهج: ينظر:للا112ت
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 ثبث املصادر ًاملزاجع
ااااااااالحث اااااااالثلياااااااا لبح غااااااااالدبحن اااااااادلدبحرااااااااربوبت:لح.د.م مااااااااددل  اااااااان لمغلح ا منشاااااااادربتلمؤ  ااااااااال1

لجا.2112 تل1بحر لحا  ملح بألردح ط
حثصااارييح لدبحكاااديييح:لاااالبثاااحلبألنثااالررليااا لكتلثاااإلبألنصااالبليااا لم ااالوثلبحخاااالبلثااايحلبحن ااادييحلب2

ح.د.م ياااااااا لبحااااااااديحلتدييااااااااةلإثااااااااربايج لمؤ  ااااااااالدبرلبحكتاااااااابلح طثل ااااااااالدبحنشاااااااار  لمبالبحمدصااااااااثل
لجا.ل1979ااا/13999ت
لااا368الحخثلرلبحن دييحلبحثصرييح:لحثدل بيدلبح  حلثحل ثدلبهلللثحلبحمرزثلحلبح يربي  لتتل3

ل1373طاصلبحثالث لبح  ثا :لتت رية:لطإلم مدلبحزينا  لدم مادل ثادلبحمانبجلخاال  ل لمكتثاالمصا
لجا.ل1966اال/
الحألرلبح غالي لبختالبلبحم تهاديح:ل ثادلبحداالبل ثادلبح االجلطدي اا دبرلبح االجلح طثل االدبحنشارل4
لجا.ل2111اا/1421تل2 ط
لاللحصدثلبحن دل:منلاجل لمبالبحمدينالبحبلحمياتد.تا.5
لااا1396رك  لبحدمشر لتتلالبأل الج:لخيرلبحديحلثحلم مددلثحلم مدلثحل   لثحليلرس لبحزل6

لجا.2112تل15دبرلبحب جلح مالييحل ط
اااال:لبألحغااالزلبحن دياااالبحم ااامصلتبحطاااربزليااا لبألحغااالزا:ل ثااادلبحااار محلثاااحلحثااا لثكااار ل اااالثلبحاااديحل7

لجا.ل2113ل-االل1422ااا لبحمكتثالبألزاريال:لت911بح يدط لتتل
متلعل:ح مدلثاحل  ا لثاحل ثادلبحرالدر لالإمتلعلبأل ملعلثمللح نث لمحلبأل دبثلدبألمدبثلدبح ادةلدبح8

لااا845حثدلبحبثلسلبح  ين لبحبثيدر لتر لبحديحلبحمرريزرلتتل
لجال1999ل-تلاال1421ل1ت رية:لم مدل ثدلبح ميدلبحنمي   دبرلبحكتبلبحب ميال لثيردتلط

لااا646الإنثلالبحردبةل  صلحنثلالبحن لةل: ملثلبحديحلحثدلبح  حل   لثحليد بلبحراط لتتل9
لااا.ل1424تلل1كتثالبحبنصريا لثيردت لطبحم
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اللبكنصلبلي لم لوثلبحخالبلثيحلبحن دييحلبحثصرييحلدبحكاديييحل:لحثادلبحثركالتل ثادلبحار محل11
ل1ااالبحمكتثالبحبصريا ط577ثحلم مدلثحل ثيدلبهلللبألنصلرر ل لكملثلبحديحلبألنثلررلتتل

لجا.2113ل-اا1424ت
دبحن الةل:ل ثادلبحار محلثاحلحثا لثكار ل االثلبحاديحلبح ايدط لالثغياالبحد الةليا لطثرالتلبح غادييحل11

لحثنلحل/لصيدبلتد.تا.ل-اااللت ريةلم مدلحثدلبحايثلإثربايجلبحمكتثالبحبصريال911تت:ل
ااالبحث غااالياا لتاارب جلحومااالبحن اادلدبح غااال:لم اادلبحااديحلحثاادلطاالارلم ماادلثااحليبراادبلبحايردزهثاالدذل12
لجا.2111ل-اال1421ت1دبحتدزي  طلااا لدبرل بدلبحديحلح طثل الدبحنشر817تت
لاللتلجلبحبردسلمحل دبارلبحرلمدس13

لااا1215بحمؤحب:لحثدلبحايض:لم ملدلثحلم ملدلثحل ثدلبحرزلبةلبح  ين  ل لبحزيثيدرلتتل
لدبرلبحهدبيال تد.تا.ل

لااا لدبرلبحكتلبلبحبرث .1356التلريدلهدببلبحبرب:للمصطاصلصلدةلبحربيب لتبحمتديص:ل14
حب مالولبحن ادييحلماحلبحثصارييحلدبحكاديييحلدغياراج.ل:حثادلبحم ل احلبحماياثلثاحلم مادلاللتالريدلب15

ااااال لت ريااة:لبحاادكتدرل ثاادلبحاتاالحلم ماادلبح  ااد.لمنشاادربت:ل442ثااحلم اابرلبحتناادخ لبحمبااررلتت
لجا.1992ل-اال1412 لتل2ا رلح طثل الدبحنشرل لبحرلارةط

ثااحلم ماادلثااحل ماالدلبحااديحلثااحل  اا ل للااالبحتثياالحلياا لتا اايرلغرياابلبحراارهح:للحثاادلبحبثاالسلح مااد16
ااا لت ريةلدليل  ل ثدلبحثلق لم مد لدبرلبحغربلبك االم ل ل815شهلبلبحديح لبثحلبحهلوجلتت

لااا.ل1423 تل1ثيردتل لط
اااااااا م ل463ااااالبحتصاااانيبلبحمديااااد  لحتاااالريدلثغاااادبد:لحثاااادلثكاااارلح ماااادلبحخطياااابلبحثغاااادبدرتتل17

لاااا1431 ت1بح دزر طلدترتيب:د.م مدلثحل ثدبهلللبحهثدبح دبرلبثح
لااا371اللتهذيبلبح غال:لحثدلمنصدرلم مدلثحلح مدلثحلبألزاررللبحهردر لتتل18

لجا.ل2111 تل1ثيردتلطل–ت رية:لم مدل دضلمر ب لدبرلإ يلولبحتربثلبحبرث ل
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التدييولبحمرلصدلدبحم لحتلثشرحلححايالبثحلملحت:لحثدلم مدلثدرلبحديحل  حلثحلقل جلثحل ثدل19
لبحماااربدرلبحمصاااررلبحمااالحك لتتبهلللثاااحل  اااااالشااارحلدت رياااةل:ل ثااادلبحااار محل  ااا ل ااا يملحل749 ااا ل

لجلا.2118ل-اال1428 لت1  دبرلبحاكرلبحبرث ل ط
ال لم لبحثيلحلي لبحرربوبتلبح ث :ل ألملحلثحل بيدلثحل ألملحلثحل مارلحثادل ماردلبحادبن لتت:ل21

لجا.ل2117ل-االل1428 تل1ااا ل لمبالبحشلرقال لبكملربتل ط444
البح رحلدبحتبديث:للحثدلم مدل ثدلبحر محلثحلم مدلثاحلإدرياسلثاحلبحمناذرلبحتميما  لبح نظ ا  ل21

لجال1952االل1271 تل1ااا لدبرلإ يلولبحتربثلبحبرث ل لثيردتلط327بحربزرلتت
ل22 البح نصلبحدبن لي ل ردبلبحمبلن ل:حثدلم مدلثادرلبحاديحل  احلثاحلقل اجلثاحل ثادلبهلللثاحل  ا ل

لااا لت ريةلدليخرلبحديحلقثلدةلدبأل تلذلم مدلنديجليليث749بحملحك لتتلبحمربدرلبحمصرر
لجا.ل1992اا/لل1413 تل1حثنلح لطل– دبرلبحكتبلبحب ميا لثيردتل

ااال نليااال اايثديإتبحريضلبحتاالجلحمااللياا لبحن اادلمااحلحدااالجا:لزكريااللحدزدح منشاادربتلرياالضلبحااريسل23
لتد.تا.1ح كتبلدبحنشر ثيردت  ط

رحلااااااااااا اليااااصلبح ااااااااااااااايجلبحمنااااذررلبحمصااااررل ااااحلح واااااااااااااامدل ثاااادلبحبظااااااااااااااصلم اااال اااادببلبح ااااليظلحثاااا24
لااا656: ثدلبحبظيجلثحل ثدلبحردرلثحل ثدلبهلل لحثدلم مد لزك لبحديحلبحمنذررلتتدبحتبديث

لبحمطثد لتلبك الميالث  بتد.تا.لت رية:ل ثدلبحاتلحلحثدلغدةل مكتب
شرحلبثحل ريثلألحاياالبثاحلملحاتل:لبحخياررل:لم مادلبحادميلط ل لتلتلال لشيالبحخيررل  صل25

لجل.1998 لل1االالت ريةل:لترك لير لحلبحمصطاصل لثيردتل لدبرلبحكتبلبحب ميال لط128
اااالل ااايرلح اااالجلبحناااثالول:شااامسلبحاااديحلحثااادل ثااادلبهلللم مااادلثاااحلح مااادلثاااحل ألمااالحلبحاااذاث لتتل26

لجا.ل1985تلاال/ل1415مؤ  البحر لحا ل ل1ااات رية:لبحشيدلشبيبلبألرنلؤدطل ط748
اااالشاااذربتلبحاااذابليااا لحخثااالرلماااحلذاااابل:ل ثااادلبح ااا لثاااحلح مااادلثاااحلم مااادلبثاااحلبحبمااالدلبحَبكاااررل27

لااال ت رية:لم مددلبألرنلؤدط :لدبرلبثحلكألير لدمشةل لثيردت1189بح نث   لتت
لجا.ل1986ل-االل1416 لتل1ط

لبألملن لي لبحرربوبتلبح ث اللشرحلبحشلطثيالبحم مص:إثربزلبحمبلن لمحل رزل28
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لااالتةحيبل:ل ثدلبحر محلثحلإ مل يثلثحلإثربايج591حإلملجلبحشلطث لبحمتدي ل نالت
لااا.665بحمبردبلثال:لحث لشلمالت

اااللشاارحلبحرياا ل  ااصلبحكلييااال رياا لبحااديحلبأل ااتربثلذر :تب ية:ليد اابل  ااحل ماارلمنشاادربتل29
لجلا.ل1978ل-خلل1398 لمبالقلريدنسلت

مدل اااالحجلم ي اااااحلتتلاااااااااااااااااادلم اااااااااااااااااايثالبحنشاااارلياااا لبحراااااربوبتلبحبشاااارل:م ماااادلم ماااااااااااااالشاااارحلط31
لجا.ل1997ل-االل1417 تل1 لدبرلبح يثل لثيردت لطااا1422

الطثرلتلبحرربولبح ثبالدذكرلمنلقثهجلدقربوبتهجل:لل ثدلبحدالبلثحليد بلثحلإثربايج للبحشاليب ل31
لصيدبلثيردتل- مدل زدزل لبحمكتثالبحبصريالااال ت رية:لح مدلم782تتل
لجا.ل2113ل-االل1423 تل1ط

الطثرلتلبحم دأليحلثةصثهلحلدبحدبرديحل  يهلل:لحثدلم مدل ثدلبهلللثحلم مدلثحل بارلثحل يلحل32
لااا369بألنصلررلبحمبردبلثةث  لبحشيدلبألصثهلن لتتل

ل–ل1412 لتل2ثياااردتلطل–ت رياااة:ل ثااادلبحغاااادرل ثااادلبح اااةل  ااايحلبحث دشااا ل لمؤ  اااالبحر ااالحال
لجا.1992

اللطثرلتلبحن ادييحلدبح غادييحل:حثادلثكارلبحزثيادر لت رياة:لم مادلحثادلبحاياثلإثاربايج لمنشادربتل33
لدبرلبحمبلرب.تد.تا.

لالبحاهر ت:لبثحلبحنديجللمنشدربتلمكتثالبحر ملنيا لل بحرلارة تد.لتا.34
لااا852حل  رلبحب رالن تتالح لحلبحميزبحل:لحثدلبحايثلح مدلثحللم مدلثحلح مدللث35

لجا.1971اال/1391 لت2مؤ  البأل  م لح مطثد لتلثيردتل لحثنلح لط
ااااااال/لل1422 لدبرلبألماااااثل لبرثاااااد لبألردحتلل3اااااالبحمااااادبرسلبحن دياااااال:لد.لخدي اااااالبح اااااديأل ل ط36

لجا.ل2111
لااا1426البحمدبرسلبحن ديال:ح مدلشدق ل ثدلبح الجلييبلبحشهيرلثشدق لييبلتتل37

لدبرلبحمبلرب تد.لتا.بحنلشر:ل
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ااالبحماادبرسلبحن ديااالثاايحلحياادرلبحدبر اايحل:.حلد.لنبمااالر اايجلبحباازبدرل للث ااثلمنشاادرلياا لم  ااال38
لجلا.2111ال لت5بحمدرد لعت

مالر ااايجلبحبااازبدرل للث اااثلمنشااادرليااا لم  اااالبحكدياااال لااااااااالبحن دياااال:.حلد.لنبااااااااالللمدر اااالبحكدي39
لجلا.2111ال لت1عت
حثااادلبحطيااابلبح غااادر:لت رياااةلم مااادلحثااا لبحاياااثلإثاااربايج لمطثباااالنهياااالااااللمربتااابلبحن ااادييح:ل41

لجا.1955مصر بحرلارة تل
اااااال لدبرل1422رهحل ثااارلبحتااالريدل:م مااادلم مااادلم مااادل ااالحجلم ي اااحلتتلااااااااالمب اااجل اااالظلبحر41

لجا.ل1992ل-االل1412 ت1بح يثل لثيردتل ط
لااا626لبحردم لبح مدرلتتلالمب جلبألدثلول:شهلبلبحديحلحثدل ثدلبهللليلقدتلثحل ثدلبهلل42

لجا.ل1993اال/لل1414 لت1ت رية:لإ  لحل ثلسل دبرلبحغربلبك الم  لثيردتلط
المبريالبحرربولبحكثلرل  صلبحطثرلتلدبأل صالرل:لشامسلبحاديحلحثادل ثادلبهلللم مادلثاحلح مادلثاحل43

لجا.1997ل-اال1417 تل1ااال لدبرلبحكتبلبحب ميال ط748 ألملحلبحذاث لتت
ح ثيبل حلكتبلبأل لريبل:ل ثدلبهلللثحليد بلثحلح مدلثاحل ثادلبهلللبثاحليد اب لحثادلالمغن لب44

زحلبحمثاالرتل دلم ماادل  اا ل ماادلية:لد.لماالاااااااااال ت ر761شلجلتتلااااااااااااااام مااد ل ماالثلبحااديح لبثااحلا
لجا.1985 تل6 لدبرلبحاكرل دمشة طبهلل
لااال لدبرلبح لق 1418البحماصثليصلتلريدلبحبربلقثثلبك الج:د.ل دبدل   لتتل45
لجا.2111اا/ل1422 لتل4ط

 مدلح مااادلما اااولبحريااالة لح مااادلخلحااادلشاااكرذ لم مااادلخلحااادلااااااااااااالمرااادملتليااا ل  اااجلبحراااربوبت:لم46
لجا.ل2111اال/لل1422 لت1 ملحلتبألردحالطل-منصدرل لدبرل ملرل

لااا1417المحلتلريدلبحن دلبحبرث ل:ل بيدلثحلم مدلثحلح مدلبأليغلن لتتل47
لالبحاالح تد.تا.مكتث
اااالبحمنااالرليااا ل  ااادجلبحرااارهحلمااا لمااادخثليااا لحصااادثلبحتا ااايرلدمصااالدرا:د.لم مااادل  ااا لبح  اااح لل48

لجا.ل2111ل-االل1421 تل1مد  البحر لحال لثيردت لط
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لااا791البحمدبيرلتل:لإثربايجلثحلمد صلثحلم مدلبح خم لبحغرنلط لبحشهيرلثلحشلطث لتتل49
لجا.1997اا/ل1417 لت1  ملح لدبرلبثحل الحلطت رية:لحثدل ثيدةلمشهدرلثحل  حلهثل

النشةةلبحن دلدتلريدلحشهرلبحن لةل:لبحشيدلم مدلبحطنطلدرل ت رية:لحثدلم مدل ثدلبحر محلثاحل51
لجا.2115خل/1426 لت1م مدلثحلإ مل يث لمكتثالإ يلولبحتربثلبك الم ل ط

بهلللبألنصااالرر لحثااادللاااالنزااااالبألحثااالوليااا لطثرااالتلبألدثااالول:ل ثااادلبحااار محلثاااحلم مااادلثاااحل ثياااد51
ل– مكتثاالبحمنالر لبحزرقالولاااال ت رياة:لإثاربايجلبح المربو ل577بحثركلت لكمالثلبحاديحلبألنثالررلتتل

لجا.ل1985اال/لل1415 تل3طلبألردح
البحنشرلي لبحرربوبتلبحبشرل:لشمسلبحديحلحثدلبحخيرلبثحلبح ازرر لم مادلثاحلم مادلثاحليد ابل52
لااال بحمطثبالبحت لريالبحكثرذ تد.تا.ل1381لعلتتااالت ريةل:ل   لم مدلبحيثل833تتل
ااالادبيااالبحراالررلإحااصلت دياادلكااالجلبحثاالررل:ل ثاادلبحاتاالحلثااحلبح اايدل  ماا لبحمصااررلبحشااليب لتتل53

ل ل تد.تا.2ااا :لمكتثالطيثا لبحمدينالبحمندرة لط1419
دط لتتلام لبحهدبم لي لشرحل م لبح دبما ل:ل ثادلبحار محلثاحلحثا لثكار ل االثلبحاديحلبح ايال54

 ااا لت رية:ل ثدلبح ميدلاندبدرل بحمكتثالبحتدييريال لمصر تد.تا.911
لااا764الحدبي لثلحدييلتل:لصالحلبحديحلخ يثلثحلحيثتلثحل ثدلبهلللبحصادرلتتل55

لجا.2111اا/1421ثيردتلتل–ت رية:لح مدلبألرنلؤدطل لدترك لمصطاصل لدبرلإ يلولبحتربثل
ل


