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 الخالصح

ّحء ف١ٙح جخطالفح ٠ؼحٌؽ ٘زج جٌركع ِغأٌس ِٓ أُ٘ ٚأخطش ِغحتً ػٍَٛ جٌكذ٠ع، وزٌه دل١مس جٌّغٍه، ٚلذ جخطٍف جٌؼٍ

وػ١شج، ِطشؼرح ِٚطشحذىح لذ٠ّح ٚقذ٠ػح، ٟٚ٘ ِغأٌس جٌّشعً جٌخفٟ، ٚضٕرغ أ١ّ٘س ٘زٖ جٌّغأٌس ِٓ وٛٔٙح ضشضرؾ جسضرحؽح 

َذٌَّْظ ٚجٌّض٠ذ فٟ ِطظً جألعح١ٔذ، ٚأ٠ؼح ضشضرؾ ذأقحد٠ع جٌػمحش،  ُّ ٚغ١مح ذٕٛػ١ٓ ِٓ أٔٛجع ػٍَٛ جٌكذ٠ع ّ٘ح: جٌ

جٌغّٛع قٛي ٘زٖ جٌّغأٌس، ٚوزٌه ِٓ جٌّطٛلغ أْ ٠أضٟ ذفٛجتذ ػ١ٍّس دل١مس ِكشسز، فغ١ض٠ً ٘زج جٌركع وػ١شج ِٓ 

ٚرٌه ٌىٛٔٗ ذكػح ضطر١م١ح، ِٚٓ جٌّإًِ أْ ٠مَٛ جٌؿحٔد جٌططر١مٟ جٌزٞ ضؼّٕٗ ٘زج جٌركع ذطؼض٠ض جٌػمس فٟ ؾٙٛد أتّس 

 حٔس .ٚٔمحد جٌكذ٠ع جٌّرحسوس فٟ قّح٠س ٚقشجعس جٌكذ٠ع جٌٕرٛٞ جٌشش٠ف، ٚط١حٔطٗ ذىً أِ
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ABSTRACT 

This study deals with one of the most important and serious issues of Hadith sciences 

which needs to be based on a precise and accurate path. Scholars of Hadith have  

greatly differed  ,with  great discrepancy and  divergence , in the past and at  present .It 

is the  issue of the incompletely implicit transmission of Hadith, The importance of this 

issue stems from being closely related  to two types of Hadith  sciences : the Deceitful 

Hadith and the increased in Hadith with uninterrupted line of transmission .It is also 

linked with  the well-authenticated traditions .This study is going to reveal the 

ambiguity related to this issue and it is expected to bring great , precise and edited 

benefits as it is a practical one . It is also hoped that this practical side included in this 

study will strengthen the confidence in the blessed efforts of the imams and the critics 

of Hadith in order to protect, guard   and maintain the glorious Prophetic Tradition 

honestly and trustfully. 
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 المقذمح

جٌكّذ هلل سخ جٌؼح١ٌّٓ، ٚجٌظالز ٚجٌغالَ ػٍٝ ع١ذ جٌّشع١ٍٓ، ٚػٍٝ آٌٗ ٚطكرٗ أؾّؼ١ٓ، ٚجٌطحذؼ١ٓ ٌُٙ ذاقغحْ ئٌٝ 

 ٠َٛ جٌذ٠ٓ. أِح ذؼذ:

فاْ جإلعٕحد ئرج ػشع ػٍٝ وػ١ش ِٓ جٌؼٍّحء لذ ٠ُغطش ذظح٘شز، ٚال ٠ٙطذٞ ٌّح ف١ٗ ِٓ جالٔمطحع ٚجإلسعحي ئال جٌؿٙحذزز 

ٟ"، ِح  ِٓ جٌٕمحد، ِٚٓ خالي جٌٕظش فٟ ػٍَٛ ِظطٍف جٌكذ٠ع ٚؾذ جٌرحقع أْ ٘زج جٌٕٛع ِٓ جٌكذ٠ع "جٌّشعً جٌخف

َذٌَّْظ، ٚجٌّض٠ذ فٟ ِطظً  ُّ صجي ٠ىطٕفٗ وػ١ش ِٓ جٌغّٛع، ٚرٌه ذغرد ضذجخٍٗ، ٚطٍطٗ ذٕٛػ١ٓ آخش٠ٓ ِٓ جٌكذ٠ع جٌ

ضكذ٠ذج ِٛػٛع جٌػمس، ٚلذ ٌم١ص جٌمرٛي جألعح١ٔذ، ٚذفؼً هللا ضؼحٌٝ فمذ وحْ ٌٍرحقع دسجعحش رجش طٍس ذحٌّٛػٛع، 

ٟ" ٌُ ٠طٕحٌٚٙح أقذ ِٓ لرً ذحٌذسجعس  ٌذٜ جٌرحقػ١ٓ ٚجٌذجسع١ٓ، ٌىٓ ٘زٖ جٌّغأٌس "سد سٚج٠س جٌػمس ذغرد جإلسعحي جٌخف

 ٚجٌركع فٟٙ غ١ش ِغرٛلس، ٚهللا أػٍُ.

   :ٟ  ٚلذ ؾحء ٘زج جٌركع ػٍٝ جٌٕكٛ ج٢ض

 طحتؽ ِمذِس ٚأسذؼس ِرحقع ٚخحضّس ضؼّٕص أُ٘ جٌٕ

 جٌّركع جألٚي: ضؼش٠ف جٌػمس فٟ جٌٍغس ٚجالططالـ ٚأعرحخ سد سٚج٠طٗ، ٚف١ٗ غالغس ِطحٌد:

 جٌّطٍد جألٚي: ضؼش٠ف جٌػمس فٟ جٌٍغس .

ٟ: ضؼش٠ف جٌػمس فٟ جالططالـ .  جٌّطٍد جٌػحٔ

 جٌّطٍد جٌػحٌع: أعرحخ سد سٚج٠س جٌػمس .

ٟ: ضؼش٠ف جٌّشعً جٌخفٟ فٟ جٌٍغس ٚجالططالـ، ْ: جٌّركع جٌػحٔ  ٚف١ٗ ِطٍرح

 جٌّطٍد جألٚي: ضؼش٠ف جٌّشعً جٌخفٟ فٟ جٌٍغس .

ٟ: ضؼش٠ف جٌّشعً جٌخفٟ فٟ جالططالـ .  جٌّطٍد جٌػحٔ

 :ْ  جٌّركع جٌػحٌع: ػاللس جٌّشعً جٌخفٟ ذأٔٛجع جٌّظطٍف جألخشٜ ٚجٌفشق ذ١ّٕٙح ٚف١ٗ ِطٍرح

 جٌّطٍد جألٚي: جٌفشق ذ١ٓ جٌّشعً جٌخفٟ ٚجٌّض٠ذ فٟ ِطظً جألعح١ٔذ .

َذٌَّْظ .جٌ ُّ ٟ: جٌفشق ذ١ٓ جٌّشعً جٌخفٟ ٚجٌ  ّطٍد جٌػحٔ

 جٌّركع جٌشجذغ: "جٌذسجعس جٌططر١م١س" ٚضطؼّٓ سد سٚج٠س جٌػمس ذغرد جإلسعحي جٌخفٟ .

ٚأخ١شج فاْ جٌرحقع ٌُ ٠ذخشج ٚعؼح فٟ قذٚد ؽحلطٗ فٟ ضكشٞ جٌذلس ِغ جالخطظحس غ١ش جٌّخً قطٝ ال ٠طٛي جٌركع، 

لحَ ذٗ، ٚال ع١ّح أْ ٘زج جٌّٛػٛع خط١ش ٚؾ١ًٍ ٚدل١ك ِٚطشؼد، فّح وحْ طٛجذح فّٓ  فأّٙح ال ٠ذػٟ جٌىّحي ف١ّح

 ضٛف١ك هللا، ِٚح وحْ غ١ش رٌه فٕغأٌٗ ضؼحٌٝ جٌؼفٛ ٚجٌؼحف١س .
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 المثحث األول

 كان في تؼريف الثقح في اللغح واالصطالح وأسثاب رد روايته

 

 المطلة األول: تؼريف الثقح في اللغح 

َُٕٗ، ٚأَٔح ٚجغك ذِٗ ٚ٘ٛ 711لحي جذٓ ِٕظٛس) َّ غَِك ذِِٗ ٠َػُِك، ذحٌىغش ف١ّٙح، ِٚغَحلَسً ٚغِمَسً جتْطَ َٚ ٌَِه  ْٛ (٘ـ: "جٌػِّمَسُ: ِظذس لَ

ِْ ٚجٌؿّغ، ٚلذ ٠ؿّغ ػٍٝ غمحش، ٠ٚمحي فالْ  غٌُٛق ذِٗ، ٟٚ٘ ِٛغٌٛق ذِٙح ُٚ٘ ِٛغٌٛق ذُٙ؛ٚسؾً غِمس ٚوزٌه جاِلغَْٕح ْٛ َِ
غَّمْص فالٔح ئرج لٍص ئٔٗ غمس"غمس ٟٚ٘ غمس ُٚ٘ غمس، ٠ٚؿّغ  َٚ  1ػٍٝ غمحش فٟ ؾّحػس جٌشؾحي ٚجٌٕغحء، ٚ

 ٌٚفع جٌػمس ِٓ جٌّشطشن جٌٍفظٟ، ٚلذ ٚسد فٟ ٌغس جٌؼشخ فٟ ػذز ِؼحْ ِٕٙح:

1- :َ  جٌؼمذ ٚجإلقىح

ؼٙذ (٘ـ :"جٌٛجٚ ٚجٌػحء ٚجٌمحف وٍّس ضذي ػٍٝ ػمذ ٚئقىحَ، ٚٚغمص جٌشٟء أقىّطٗ، ٚج١ٌّػحق: ج395ٌ) لحي جذٓ فحسط

."ٗ  2جٌّكىُ، ٚ٘ٛ غمس ٚلذ ٚغمص ذ

 ٚجألِحٔس: -2

َُٕٗ " 817)ش لحي جٌف١شٚصآذحدٞ َّ غِمحً: جتْطَ ْٛ َِ غَِك ذٗ، َوٛسَِظ، غِمَسً ٚ َٚ  3(٘ـ:" 

 ٚجالػطّحد: -3

 4(٘ـ:ٚغمص ذٗ أغك غمس، عىٕص ئ١ٌٗ ٚجػطّذش" .425لحي جٌشجغد جألطفٙحٟٔ)ش

 5ذ ػ١ٍٙح فٟ جأللٛجي ٚجألفؼحي" .(٘ـ: "جٌػمس ٟ٘ جٌطٟ ٠ؼط816ّ)ش ٚلحي جٌؿشؾحٟٔ

ئرْ ٠ّىٓ جٌمٛي ئْ جٌػمس فٟ والَ جٌؼشخ: جٌّطػرص جٌّإضّٓ جٌمٛٞ، ٚؾحء فٟ جٌكذ٠ع جٌشش٠ف ػٓ أذٟ ٘ش٠شز    

 :ُ  سػٟ هللا ػٕٗ لحي: لحي سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍ

. "ٓ  6"جإلِحَ ػحِٓ ٚجٌّإرْ ِإضّٓ، جٌٍُٙ أسشذ جألتّس ٚجغفش ٌٍّإر١ٔ

، (٘ـ: "ِإضّٓ جٌمَٛ جٌزٞ ٠ػمْٛ ئ١ٌٗ ٠ٚطخزٚٔٗ أ١ِٕح قحفظح، ٠محي 606ذٓ جألغ١ش)شٚلحي ج ٌٓ َّ ْإضَ ُِ َٓ جٌشؾً فٙٛ  ِّ جْؤضُ

 "ُ  ٠7ؼٕٟ أْ جٌّإرْ أ١ِٓ جٌٕحط ػٍٝ طالضُٙ ٚط١حِٙ

 المطلة الثاوي: الثقح في االصطالح

ْ" .(٘ـ: "ضشطشؽ جٌؼذجٌس فٟ جٌشجٚٞ وحٌشح٘ذ، ٠ّٚطحص 748) لحي جإلِحَ جٌز٘رٟ  8جٌػمس ذحٌؼرؾ ٚجإلضمح

 فارج جؾطّؼص فٟ جٌشجٚٞ ػذجٌس جٌذ٠ٓ ٚجعطمحِس جٌشٚج٠س أٞ ضّحَ جٌؼرؾ، أؽٍك ػ١ٍٗ ِظطٍف غمس.

(٘ـ : "جٌػمس ِٓ ؾّغ جٌٛطف١ٓ جٌؼذجٌس ٚضّحَ جٌؼرؾ، ِٚٓ ٔضي ػٓ جٌطّحَ ئٌٝ أٚي 885لحي جإلِحَ جٌرمحػٟ)ش

ٗ: طذٚق، أٚ ال ذأط ذٗ ٚٔ  كٛ رٌه، دسؾحش جٌٕمظحْ، ل١ً ف١
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ٗ: غمس ئال جإلسدجف ذّح ٠ض٠ً جٌٍرظ"    9ٚال ٠محي ف١

ٞ: جعطمحِطٗ فٟ أِٛس د٠ٕٗ، ٚعالِطٗ ِٓ جٌفغك هلل، ٚعالِطٗ ِٓ خٛجسَ جٌّشٚءز.    10ٚػذجٌس جٌشجٚ

ـ: جٌّشجد ذحٌؼذي: "ِٓ ٌٗ ٍِىس ضكٍّٗ ػٍٝ ِالصِس جٌطمٜٛ ٚجٌّشٚءز"852ٚلحي جٌكحفع جذٓ قؿش) ٘)11 

شخض ئٌٝ آخش، فٟٙ لحذٍس ٌٍض٠حدز ٚجٌٕمظحْ، ٚلذ ٠طشأ ػ١ٍٙح ػٛجسع وػ١شز ِٕٙح: جٌفغك ٚجٌؼذجٌس ضطفحٚش ِٓ 

 ٚجٌرذػس . 

 12ٚضطكمك جٌؼذجٌس ذأِٛس ٟ٘ جإلعالَ، ٚجٌرٍٛؽ، ٚجٌؼمً، ٚجٌطمٜٛ، ٚجالضظحف ذحٌّشٚءز ٚضشن ِح ٠خً ذٙح. 

ٞ: "ٚ٘ٛ أْ ٠ىْٛ جٌشجٚٞ ِط١مظح غ١ش غحفً، قحفظح ئْ قذظ ِٓ قفظ ٗ، ػحذطح ٌىطحذٗ ئْ قذظ ِٓ ٚػرؾ جٌشجٚ

 "ٝ   13وطحذٗ، ٚئْ وحْ ٠كذظ ذحٌّؼٕٝ أشطشؽ ف١ٗ ِغ رٌه أْ ٠ىْٛ ػحٌّح ذّح ٠ك١ً جٌّؼٕ

(٘ـ: "ِٚح روشش ٌه ِٓ ِٕحصٌُٙ فٟ جٌكفع، ِٚشجضرُٙ ف١ٗ، ف١ٍظ ِٓ ٔحلً خرش، ٚقحًِ أغش 261) لحي جإلِحَ ِغٍُ

ٚأشذُ٘ ضٛل١ح ٚجضمحٔح ٌّح ٠كفع ٠ٕٚمً، ئال ٚجٌغٍؾ ٚجٌغٙٛ  ِٓ جٌغٍف جٌّحػ١ٓ ئٌٝ صِحٕٔح ٚئْ وحْ ِٓ أقفع جٌٕحط،

 "ٗ  14ِّىٓ فٟ قفظٗ ٚٔمٍ

ٟ: "١ٌٚظ ِٓ قذ جٌػمس أٔٗ ال ٠غٍؾ ٚال ٠خطة، فّٓ جٌزٞ ٠غٍُ ِٓ رٌه غ١ش جٌّؼظَٛ جٌزٞ ال ٠مش  ٚلحي جٌكحفع جٌز٘ر

 15ػٍٝ خطأ" 

ز ئ١ٌٗ ٘ٛ أْ جٌشجٚٞ جٌػمس لذ ٠ىْٛ غمس ذش١خ، ٕٚ٘حن ألٛجي وػ١شز ٌألتّس قٛي ٘زج جٌّٛػٛع، ٌىٓ جٌزٞ ضؿذس جإلشحس

 ٌىٕٗ ػٍٝ وً جألقٛجي ٠رمٝ غمس. 16ٚلذ ٠ىْٛ ػؼ١فح ذش١خ آخش،

 المطلة الثالث: أسثاب َردُّ روايح الثقح 

 ئْ جألطً فٟ أقحد٠ع جٌػمحش لرٌٛٙح، ٚجالقطؿحؼ ذٙح، ٌىٓ سٚج٠س جٌػمس ١ٌغص ِمرٌٛس دجتّح. 

ذ ٠ضي جٌمٍُ ٠ٚخطة جٌغّغ، ٠ٚخْٛ جٌكفع، ف١ََْشِٚٞ جٌشحر ِٓ جٌكذ٠ع ػٓ غ١ش (٘ـ: "ٚل458) لحي جإلِحَ جٌر١ٙمٟ

لظذ، ف١ؼشفٗ أً٘ جٌظٕؼس جٌز٠ٓ ل١ؼُٙ هللا ٌكفع عٕٓ سعٌٛٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ػٍٝ ػرحدٖ، ٚ٘ٛ وّح لحي ٠ك١ٝ 

٠ُُٛف فٟ سٚج٠س جٌشش٠ؼس، فّطٝ أقرر جٌضِّ َٚ طُّٛلَسُ  ٓ: ٌٛال جٌؿٙحذزز ٌىػشش جٌغُّ ص فٍُٙ قطٝ أػضي ٌه ِٕٗ ٔمذ ذ١ص ذٓ ِؼ١

سِقِ"  َٛ   17جٌّحي، أِح ضكفع لٛي شش٠ف: ئْ ٌألغش ؾٙحذزز وؿٙحذزز  جٌْ

 ٠مٛي جٌرحقع: ِٚٓ خالي جعطمشجء ألٛجي جٌؼٍّحء فٟ سد سٚج٠س جٌػمحش، ضر١ٓ أْ سد سٚج٠حضُٙ ٠ؼٛد ئٌٝ غالغس أعرحخ:

 عحي جٌخفٟ ٚغ١ش٘ح .فمذجْ جالضظحي، ٠ٚذخً ضكطٗ جإلسعحي جٌؿٍٟ ٚجٌطذ١ٌظ ٚجإلس - أ

 جخطالي جٌؼرؾ جٌطحسب، ٠ٚذخً ضكطٗ جالخطالؽ ٚجٌطٍم١ٓ ٚعٛء جٌكفع. - خ

ِخحٌفس جٌػمحش، ٠ٚذخً ف١ٗ، جٌّؼً ٚجٌشحر ٚجٌّؼطشخ ٚجٌّذسؼ ٚجٌّمٍٛخ ٚجٌّض٠ذ فٟ ِطظً جألعح١ٔذ  - ش

ف ٚجٌّكشف ٚغ١ش٘ح.  ٚجٌّظكَّ

رد جإلسعحي جٌخفٟ، ٚ٘ٛ جٌزٞ عٛف ٠طٕحٌٚٗ ٚجٌغرد جألٚي ٚ٘ٛ سد سٚج٠س جٌػمس ذغرد فمذ جالضظحي ضكذ٠ذج، ذغ

 جٌرحقػحْ فٟ ٘زٖ جٌذسجعس ئْ شحء هللا ضؼحٌٝ.
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 المثحث الثاوي

 تؼريف المرسل الخفي في اللغح واالصطالح

 المطلة األول: تؼريف المرسل الخفي في اللغح

ف ٌفظس جٌّشعً غُ جٌخفٟ  ٌغس ئْ ٌفظس جٌّشعً جٌخفٟ ٟ٘ ِشود ئػحفٟ ٌزج ٠كغٓ ذٕح أْ ُٔؼشِّ

 أٚال: جٌّشعً ٌغس

ً: جعُ ِفؼٛي فؼٍٗ أسعً، ٠ٚؿّغ ػٍٝ ِشجع١ً ِٚشجعً، ٌٚإلسعحي فٟ جٌٍغس ِؼحْ ِطؼذدز ِٕٙح:  جٌّشع

، ٚئسعحي جٌىالَ ئؽاللٗ ذغ١ش 19، ٚأسعً جٌشٟء أؽٍمٗ ٚأٍّ٘ٗ 18جإلسعحي ذّؼٕٝ جإلؽالق ٚجإلّ٘حي ٚجٌطغ١ٍؾ. -1

 20ل١ذ. 

ً: ٘ٛ جٌمطغ ِٓ وً شٟء، ٠ٚؿّغ جإلسعحي ذّؼٕٝ جٌطفشق، ٚأطٍٗ ِٓ جٌشَّ  -2 َع َعً، ذفطف جٌشجء ٚجٌغ١ٓ، ٚجٌشَّ

ٚؾحء فٟ جٌكذ٠ع  ٠ٚ22محي: ؾحء جٌمَٛ أسعحال أٚ ؾحءش جإلذً أسعحال، أٞ ِططحذؼ١ٓ، ٠طرغ ذؼؼُٙ ذؼؼح.  21أسعحي.

ظٍْٛ جٌشش٠ف، ػٓ جذٓ ػرحط سػٟ هللا ػّٕٙح: "غُ دخً جٌٕحط ػٍٝ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ أسعحال، ٠

 ."ٗ  23ػ١ٍ

 24(٘ـ، "أٞ أفٛجؾح ٚفشلح ِطمطؼس، ٠طرغ ذؼؼُٙ ذؼؼح". 606) ٚلحي جذٓ جألغ١ش

(٘ـ: أسعحال: " أسعحال أٞ فشلح ِطمطؼس ٠طرغ ذؼؼُٙ ذؼؼح، فىأٔٗ ضظٛس ِٓ ٘زج جٌٍفع 761) ٚلحي جٌكحفع جٌؼالتٟ

ُِٕٙ ٌُ ضٍك جألخشٜ ٚال ٌكمطٙح". جاللططحع، فم١ً ٌٍكذ٠ع جٌزٞ لطغ ئعٕحدٖ ٚذمٟ غ١ش ِطظً ِشعً، أٞ وً ؽحتفس 
25 

جإلسعحي ِٓ جالعطشعحي: ٚ٘ٛ جالؽّثٕحْ، ٚجالعطشعحي: ٚ٘ٛ جالعطثٕحط ٚجٌطّأ١ٕٔس ئٌٝ جإلٔغحْ ٚجٌػمس ذٗ ف١ّح  -3

 ٠26كذغٗ، ٚأطٍٗ جٌغىْٛ ٚجٌػرحش"

 ٌضِخششٞٚ٘ٛ ِٓ جٌّؿحص، ٚلحي ج 27ٚلحي جذٓ فحسط: "ٚجعطشعٍص ئٌٝ جٌشٟء، ئرج جٔرؼػص ٔفغه ئ١ٌٗ ٚأٔغص". 

(538 "ٗ ْ: أٔرغؾ ئ١ٌ  28(٘ـ: "ِٚٓ جٌّؿحص: أٔح أعطشعً ئٌٝ فال

4-  ."ً ٚؾّغ ِشعحي: ِشجع١ً، ٚئذً  29جإلسعحي ذّؼٕٝ جإلعشجع، ٠ٚمحي: "ٔحلس ِشعحي، أٞ عٍٙس جٌغ١ش ِٓ ِشجع١

ً: ِٕرؼػس جٔرؼحغح عٙال.   ٚؾحء فٟ لظ١ذز وؼد ذٓ ص١٘ش: 30ِشجع١

ً: ؾّغ ِشعحي ٟٚ٘  31حق جٌٕؿ١رحش جٌّشجع١ً. ئال جٌؼط -أػكص عؼحد ذأسع ال ٠رٍغٙح ٚلحي جذٓ ِٕظٛس: "جٌّشجع١

 33فىأْ جٌّشعً ٌٍكذ٠ع أعشع ف١ٗ ػؿال، فكزف ذؼغ ئعٕحدٖ ٚجٌىً ِكطًّ. 32جٌغش٠ؼس جٌغ١ش".

 غح١ٔح: جٌخفٟ ٌغس 

فحألٚي  (٘ـ: "جٌخحء ٚجٌفحء ٚج١ٌحء أطالْ ِطرح٠ٕحْ ِطؼحدجْ،395ِٓ خفٟ ٚجٌخفحء ِٓ جألػذجد، لحي جذٓ فحسط)

طْش، ٚجٌػحٟٔ جإلظٙحس، خفٟ جٌشٟء ٠خفٟ ٚأخف١طٗ ٚ٘ٛ فٟ خف١س ٚخفحء،  جٌغَّ

  ."ٗ  34ئرج عطشض
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 ٠مٛي جٌرحقع: عٛف ٔمطظش ػٍٝ جٌّؼٕٝ جألٚي، أٞ جٌغطش ألٔٗ جٌّشجد ذٗ ٕ٘ح.

َِٝ(٘ـ: "خفٟ خفحٖ ِٓ ذحخ 666) ٚلحي جٌشجصٞ ، وطّٗ ٚأظٙشٖ أ٠ؼح ٚ٘ٛ ِٓ جألػذجد، ٚأخفحٖ عطشٖ ٚوطّٗ َس

 35ٚشٟء خفٟ أٞ خحف ٚؾّؼٗ خفح٠ح. 

ٚؾحء فٟ جٌكذ٠ع ػٓ عؼذ ذٓ ِحٌه، أْ سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ لحي: خ١ش جٌزوش جٌخفٟ، ٚخ١ش جٌشصق ِح 

 ."ٟ  ٠36ىف

 37(٘ـ: "أٞ ِح أخفحٖ جٌزجوش ٚعطشٖ ػٓ جٌٕحط". 606ٚلحي جذٓ جألغ١ش)

 المطلة الثاوي: تؼريف المرسل الخفي في االصطالح

أسجء جٌؼٍّحء فٟ ضؼش٠ف جٌّشعً جٌخفٟ جخطالفح ٚجعؼح ِٚطشؼرح، ٚلرً جٌرذء فٟ ذ١حْ ضؼش٠فحش جٌؼٍّحء  جخطٍفص

ِٕٚحلشطٙح ٠ٕرغٟ جٌطٕر١ٗ ئٌٝ أِش فٟ غح٠س جأل١ّ٘س، ٚ٘ٛ أْ جٌّمظٛد ذحإلسعحي ٕ٘ح ١ٌظ جٌّؼٕٝ جالططالقٟ ػٕذ 

ٗ ٚعٍُ، ٚئّٔح جٌّشجد ٚجٌّمظٛد ذحإلسعحي ٕ٘ح ؾّٙٛس أً٘ جٌكذ٠ع، ٚ٘ٛ لٛي جٌطحذؼٟ لحي سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍ

ٛ: ِطٍك جالٔمطحع.  ٘ 

(٘ـ: "١ٌٚظ جٌّشجد ذحإلسعحي ٕ٘ح ئعمحؽ جٌظكحذٟ ِٓ جٌغٕذ وّح ٘ٛ جٌّشٙٛس فٟ قذ 806) لحي جٌكحفع جٌؼشجلٟ

جٌّشعً، ذً ِطٍك جالٔمطحع، ٚ٘ٛ ٔٛػحْ ظح٘ش ٚ٘ٛ أْ ٠شٚٞ جٌشخض ػّٓ ٌُ ٠ؼحطشٖ، ذك١ع ال ٠شطرٗ ئسعحٌٗ 

 ."ٟ   38ذحضظحٌٗ ٚخف

ٟ: ففٟ ضؼش٠فٗ غالغس ألٛجي: ْ: ٚأِح جٌخف  ٠مٛي جٌرحقػح

ٟ: "٘ٛ أْ ٠شٚٞ ػّٓ عّغ ِٕٗ ِح ٌُ ٠غّغ ِٕٗ، أٚ ػّٓ ٌم١ٗ ٌُٚ ٠غّغ ِٕٗ، أٚ ػّٓ  جٌمٛي جألٚي: جٌّشعً جٌخف

 ."ٗ   39ػحطشٖ ٌُٚ ٠ٍم

ٟ:  ٚ٘زج جٌطؼش٠ف ٘ٛ ٌٍكحفع جٌؼشجلٟ ٚػ١ٍٗ فمذ عحٜٚ ذ١ٓ جٌّشعً جٌخفٟ ٚذ١ٓ َذٌَّْظ، ٌٚزج فمذ لحي جٌكحفع جٌؼشجل ُّ جٌ

 40"ٚ٘زج جٌٕٛع أشرٗ ذشٚج٠حش جٌّذٌغ١ٓ، ٚلذ أفشدٖ جذٓ جٌظالـ ذحٌزوش ػٓ ٔٛع جٌّشعً، فطرؼطٗ ػٍٝ رٌه". 

٠مٛي جٌرحقع: ٌُ ٠زوش جإلِحَ جذٓ جٌظالـ سقّٗ هللا ضؼش٠فح ٌٍّشعً جٌخفٟ، ٌىٕٗ ٠فُٙ ِٓ جٌىالَ جٌزٞ أٚسدٖ، أٔٗ ال 

ف١ٗ جإلسعحي  ُػشِفَ ج٠س جٌشجٚٞ ػّٓ عّغ ِٕٗ ِح ٌُ ٠غّؼٗ ِٕٗ ِٓ جٌّشعً جٌخفٟ، ق١ع لحي: "ِٕٗ ِح ٠ؿؼً سٚ

 ٠ٚرمٝ ِح روشٖ جٌؼشجلٟ جؾطٙحدج ٚهللا أػٍُ. 41ذّؼشفس ػذَ جٌغّحع ِٓ جٌشجٚٞ ف١ٗ أٚ ػذَ جٌٍمحء". 

ٟ: "٘ٛ أْ ٠شٚٞ جٌشجٚٞ ػّٓ ػحطشٖ، ٌُٚ ٠ػرص ٌم١حٖ ٟ: جٌّشعً جٌخف  42ٌٗ ش١ثح ذظ١غس ِكطٍّس".  جٌمٛي جٌػحٔ

 (٘ـ سقّٗ هللا.852وؼٓ، ٚلحي، ٚأْ، ٚٔكٛ٘ح. ٚ٘زج جٌطؼش٠ف ٘ٛ ضؼش٠ف جٌكحفع جذٓ قؿش)

ٟ: "٘ٛ جالٔمطحع فٟ ِٛػغ وحْ ِٓ جٌغٕذ، ذ١ٓ سج١٠ٚٓ ِطؼحطش٠ٓ ٌُ ٠ٍطم١ح، ٚوزج ٌٛ  جٌمٛي جٌػحٌع: جٌّشعً جٌخف

(٘ـ، ٚظح٘ش والَ جإلِحَ جذٓ 902ِحَ جٌغخحٚٞ سقّٗ هللا)ٚ٘زج ٘ٛ ضؼش٠ف جإل 43جٌطم١ح، ٌُٚ ٠مغ ذ١ّٕٙح عّحع". 

 ٚجٌزٞ عرك روشٖ فٟ جٌطؼش٠ف جألٚي. 44(٘ـ، 643جٌظالـ)

ٖ: "سٚج٠س جٌشجٚٞ  ق ١ِٚض ذ١ٓ جٌّشعً جٌخفٟ، ٚجٌّذٌظ جٌزٞ ٘ٛ ػٕذ ٚٔالقع فٟ ضؼش٠ف جإلِحَ جٌغخحٚٞ أٔٗ فشَّ

 ."ٗ  45ػّٓ عّغ ِٕٗ ِح ٌُ ٠غّؼٗ ِٕ

 ش٠فحش، ٠شؾف جٌرحقػحْ ضؼش٠ف جٌكحفع جذٓ قؿش ٚرٌه ٌألعرحخ ج٢ض١س:ٚػٕذ جٌٕظش فٟ ٘زٖ جٌطؼ
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َذٌَّْظ ض١ّضج ٚجػكح. -1 ُّ  أٔٗ ١َِّض ٚفشق ذ١ٓ جٌّشعً جٌخفٟ ٚذ١ٓ جٌ

 ئْ ضؼش٠فٗ أخض ِٓ ضؼش٠ف جإلِحَ جٌغخحٚٞ جٌزٞ أدخً ف١ٗ جٌٍمحء. -2

َذٌَّْظ ئْ ضؼش٠ف جذٓ قؿش ٠خطٍف ػٓ ضؼش٠ف جٌكحفع جٌؼشجلٟ جٌزٞ ال ٠فشق ذ١ٓ جٌّشعً  -3 ُّ جٌخفٟ ٚذ١ٓ جٌ

 وّح طشـ ٘ٛ ذزٌه ٚهللا أػٍُ.

ٟ: ٘ٛ سٚج٠س جٌشجٚٞ ػّٓ ػحطشٖ، ٌُٚ ٠ٍمٗ، ٌُٚ ٠غّغ ِٕٗ، ذظ١غس ضكطًّ  ٚأخ١شج ٠ّىٓ جٌمٛي: ئْ جٌّشعً جٌخف

 جٌغّحع، وؼٓ، أْ ،ٚلحي، ٚٔكٛ٘ح.

 46ٚعّٟ ٘زج جٌٕٛع ئسعحال خف١ح، ٌخفحتٗ ػٍٝ وػ١ش، الؾطّحع جٌشج٠ٚٓ فٟ ػظش ٚجقذ. 

 

 ٚوزٌه فاْ ٘زج جٌٕٛع ِٓ جإلسعحي ٠ؼشف ذحٌطشق ج٢ض١س:

أْ ٠ؼشف ػذَ جٌٍمحء ذ١ّٕٙح، ذٕض ذؼغ جألتّس ػٍٝ رٌه ذٛؾٗ طك١ف، ِٓ خالي جٌركع فٟ ضحس٠خ  -1

 جٌشٚجز.

 أْ ٠ؼشف ػذَ عّحػٗ ِٕٗ ِطٍمح ذٕض ئِحَ ػٍٝ رٌه أٚ ٔكٖٛ، وأْ ٠ظشـ جٌشجٚٞ ٔفغٗ ذزٌه. -2

ذ٠ع فمؾ، ئْ عّغ ِٕٗ غ١شٖ، ئِح ذٕض ئِحَ أٚ ئخرحسٖ ػٓ ٔفغٗ ذزٌه أْ ٠ؼشف ػذَ عّحػٗ ِٕٗ ٌزٌه جٌك -3

 فٟ ذؼغ ؽشق جٌكذ٠ع أٚ ٔكٛ رٌه.

 47أْ ٠شد فٟ ذؼغ ؽشق ص٠حدز سجٚ ذ١ّٕٙح. -4

٠مٛي جٌرحقع: ٚ٘زٖ جٌطش٠مس جألخ١شز أٚؾذش ئشىحال، ٚرٌه أْ ٠ؼحسع ذىٛٔٗ جٌّض٠ذ فٟ ِطظً جألعح١ٔذ، ٚلذ أؾحخ 

 ٌػحٌع، ػاللس جٌّشعً جٌخفٟ ذحٌّض٠ذ فٟ ِطظً جألعح١ٔذ ٚجٌفشق ذ١ّٕٙح.جٌرحقع ػٓ رٌه فٟ جٌّركع ج

 

 المثحث الثالث

 ػالقح المرسل الخفي تأوىاع المصطلخ األخري، والفرق تيىهما

 

 المطلة األول: الفرق تيه المرسل الخفي والمسيذ في متصل األساويذ

 48ظً سؾال ٌُ ٠زوشٖ غ١شٖ. جٌّض٠ذ فٟ ِطظً جألعح١ٔذ: ٘ٛ أْ ٠ض٠ذ سجٚٞ فٟ جإلعٕحد جٌّط

ٗ: أْ ٠مغ جٌطظش٠ف ذحٌغّحع أٚ جإلخرحس أٚ جٌطكذ٠ع فٟ ِٛػغ جٌض٠حدز.   49ٚششؽ

ِْ  ٚروش جإلِحَ جذٓ جٌظالـ أْ ٘ز٠ٓ جٌٕٛػ١ٓ َػح ٚأِح جٌكحفع  50ذىً ٚجقذ ِّٕٙح ػٍٝ ج٢خش.  ٠ُْؼطََشعَ ، ألْ ٠َطََؼشَّ

ٗ: )خفٟ جإلسعحي جٌؼشجلٟ فمذ ؾّغ ذ١ٓ جٌّشعً جٌخفٟ ٚجٌّض٠ذ فٟ ِطظً ج ألعح١ٔذ ذٕٛع ٚجقذ فؼْٕٛ فٟ أٌف١ط

 51ٚجٌّض٠ذ فٟ ِطظً جألعح١ٔذ(.

ٚرٌه لذ ٠ؿٟء جٌكذ٠ع جٌٛجقذ ذاعٕحد ٚجقذ ِٓ ؽش٠م١ٓ، ٌٚىٓ فٟ أقذّ٘ح ص٠حدز سجٚ، ٚ٘زج ٠شطرٗ ػٍٝ وػ١ش ِٓ أً٘ 

ذؼرطُٙ ٚئضمحُٔٙ، ٚضحسز ٠كىُ ذأْ  جٌكذ٠ع، ٚال ٠ذسوٗ ئال جٌٕمحد، فطحسز ضىْٛ جٌض٠حدز سجؾكس، ذىػشز جٌشج٠ٚٓ ٌٙح، أٚ
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ٟ" ٚئرج سؾف  سجٚٞ جٌض٠حدز ُٚ٘ ف١ٙح، ضرؼح ٌٍطشؾ١ف ٚجٌٕمذ، فارج سؾكص جٌض٠حدز وحْ جٌٕمض ِٓ ٔٛع "جإلسعحي جٌخف

 52جٌٕمض وحْ جٌضجتذ ِٓ "جٌّض٠ذ فٟ ِطظً جألعح١ٔذ" 

ٟ: "٠ٚشطرٗ رٌه ػٍٝ وػ١ش ِٓ أً٘ جٌكذ٠ع، ألٔٗ سذّح وحْ  جٌكىُ ٌٍضجتذ، ٚسذّح وحْ جٌكىُ ٚلحي جٌكحفع جٌؼشجل

ٌٍٕحلض، ٚجٌضجتذ ُٚ٘، ف١ىْٛ ِٓ ٔٛع جٌّض٠ذ فٟ ِطظً جألعح١ٔذ، فٍزٌه ؾّؼص ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ ٔٛع خفٟ جإلسعحي ٚئْ 

 ."ٓ  53وحْ جذٓ جٌظالـ ؾؼٍّٙح ٔٛػ١

 ٚأخ١شجً ٠ّىٓ جٌمٛي: ئٔٗ غّس فشل١ٓ ست١غ١ٓ ذ١ٓ جٌّشعً جٌخفٟ ٚذ١ٓ جٌّض٠ذ فٟ ِطظً جألعح١ٔذ ّ٘ح: 

ٟ جٌّض٠ذ فٟ ِطظً جألعح١ٔذ ال ذذ ِٓ غرٛش جٌغّحع ضحس٠خ١ح ذ١ٓ جٌشج١٠ٚٓ جٌّطٛج١١ٌٓ فٟ جإلعٕحد ف -1

٠ٓ قىّٕح ػٍٝ سٚج٠س  جٌّكزٚف، أِح جٌّشعً جٌخفٟ ف١ٍظ ٌذ٠ٕح ِح ٠ػرص أٔٗ لذ ٚلغ جٌغّحع ذ١ٓ جٌشج١٠ٚٓ جٌٍزَّ

 أقذّ٘ح ػٓ ج٢خش ذحإلسعحي.

جٌغّحع ذ١ٓ جٌشج١٠ٚٓ فٟ جإلعٕحد جٌخحٌٟ ػٓ جٌشجٚٞ جٌضجتذ،  فٟ ٔٛع جٌّض٠ذ ضىْٛ ط١غس جألدجء طش٠كس فٟ -2

ذأْ ٠ظشـ ذحٌغّحع ف١مٛي: قذغٕح أٚ عّؼص أٚ أخرشٔح، ٘زج ِغ وْٛ جٌشجٚٞ أضمٓ ِّٓ صجد٘ح، ف١كىُ 

ٌإلعٕحد جٌخحٌٟ ػٓ جٌشجٚٞ جٌضجتذ، ألْ ف١ٗ ص٠حدز غمس، ٟٚ٘ ئغرحش عّحػٗ ِّٓ فٛلٗ ذخالف جٌّشعً 

 54ٕحد جٌخحٌٟ ػٓ جٌشجٚٞ جٌضجتذ ِغطؼّال ف١ٗ ط١غس ػٓ أٚ لحي أٚ ٔكٛ٘ح. جٌخفٟ، ق١ع ٠ىْٛ جإلع

 المطلة الثاوي: الفرق تيه المرسل الخفي والُمَذلَّس  

َذٌَّْظ: ٘ٛ سٚج٠س جٌشجٚٞ ػّٓ عّغ ِٕٗ ِح ٌُ ذغّغ ِٕٗ ذظ١غس ِكطٍّس ٌٍغّحع.  ُّ جٌ
55 

ؼٕٟ ذٗ أْ ٠شٚٞ جٌّكذظ ػّٓ لذ عّغ ِٕٗ ِح ٌُ (٘ـ: "فّٓ ضٍه جألقٛجي جٌطذ١ٌظ، 628ٔٚ) لحي جٌكحفع جذٓ جٌمطحْ

٠غّغ ِٕٗ، ِٓ غ١ش أْ ٠زوش أٔٗ عّؼٗ ِٕٗ، ٚجٌفشق ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ جإلسعحي، ٘ٛ أْ جإلسعحي سٚج٠طٗ ػّٓ ٌُ ٠غّغ ِٕٗ. 
56 

َذٌَّْظ ٚجٌّشعً جٌخفٟ دل١ك قحطً ضكش٠شٖ ذّح روش ٕ٘ح: ٚ٘ٛ أْ جٌطذ١ٌظ  ُّ ٚلحي جٌكحفع جذٓ قؿش: "ٚ جٌفشق ذ١ٓ جٌ

ض ذّٓ سٜٚ ٠خطض ذّٓ سٜٚ ػّٓ ػشف ٌمحؤٖ ئ٠حٖ، فأِح ئْ ػحطشٖ ٌُٚ ٠ؼشف أٔٗ ٌم١ٗ، فٙٛ جٌّشعً جٌخفٟ، ٠خط

ِٚٓ أدخً فٟ ضؼش٠ف جٌطذ١ٌظ جٌّؼحطشز، ٌٚٛ ذغ١ش ٌُمٟ، ٌضِٗ دخٛي جٌّشعً جٌخفٟ فٟ ضؼش٠فٗ، ٚجٌظٛجخ جٌطفشلس 

 57ذ١ّٕٙح". 

ٛ: أْ ِٓ روش ذحٌطذ١ٌظ أٚ جإلسعحي ئرج روش ذحٌظ١غس ٚلحي جٌكحفع جذٓ قؿش أ٠ؼح: "ٚجٌطكم١ك ف١ٗ جٌطفظ١ً ٚ٘

 58جٌّّٛ٘س ػّٓ ٌم١ٗ، فٙٛ ضذ١ٌظ، أٚ ػّٓ أدسوٗ ٌُٚ ٠ٍمٗ فٙٛ جٌّشعً جٌخفٟ، أٚ ٌُ ٠ذسوٗ فٙٛ ِطٍك جإلسعحي". 

ٟ: أْ جإلسعحي سٚج٠س جٌشخض 841) ٚلحي عرؾ ذٓ جٌؼؿّٟ جٌكٍرٟ (٘ـ: "جٌفشق ذ١ٓ جٌطذ١ٌظ ٚذ١ٓ جإلسعحي جٌخف

غّغ ِٕٗ، ٚلحي جٌكحفع أذٛ ذىش جٌرضجس: ئْ جٌشخض ئرج سٜٚ ػّٓ ٌُ ٠ذسوٗ ذٍفع ُِٛ٘، فاْ رٌه ١ٌظ ػّٓ ٌُ ٠

ْ" أٚ "لحي" ٚوحْ لذ ػحطش جٌّشٚٞ  ٓ" أٚ "أ ٝ" ٚجٌطذ١ٌظ ئرج سٚٞ خ "ػ ذطذ١ٌظ ػٍٝ جٌظك١ف جٌّشٙٛس "جٔطٙ

ػٕٗ، ٚلذ قىٝ جذٓ ػرذ جٌرش فٟ ػٕٗ أٚ ٌم١ٗ ٌُٚ ٠غّغ ِٕٗ، أٚ عّغ ِٕٗ ٌُٚ ٠غّغ ِٕٗ رٌه جٌكذ٠ع جٌزٞ دٌغٗ 

جٌط١ّٙذ ػٓ لَٛ جٌزٞ روشضٗ فٟ جإلسعحي جٔٗ ضذ١ٌظ، فؿؼٍٛج جٌطذ١ٌظ أْ ٠كذظ جٌشؾً ػٓ جٌشؾً ذّح ٌُ ٠غّؼٗ ِٕٗ 

ذٍفع ال ٠مطؼٟ ضظش٠كح ذحٌغّحع ٚئال ٌىحْ وزذح ٚجٌظك١ف جألٚي، ٚ٘ٛ جٌفشق ذ١ٓ جٌطذ١ٌظ ٚجإلسعحي جٌخفٟ ٚهللا 

 ."ُ  59أػٍ
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ٓ:ٚلحي ٔٛس جٌذ  ٠ٓ ػطش: ٚقحطً جٌطفش٠ك ذ١ّٕٙح ِٓ ٚؾ١ٙ

جألٚي: أْ جٌّذٌظ ٠شٚٞ ػّٓ عّغ ِٕٗ أٚ ٌم١ٗ، ِح ٌُ ٠غّغ ِٕٗ ذظ١غس ِّٛ٘س ٌٍغّحع، ٚأِح جٌّشعً فأٗ ٠شٚٞ 

 ػّٓ ٌُ ٠غّغ ِٕٗ ٌُٚ ٠ٍمٗ، ئّٔح ػحطشٖ فمؾ فّٙح ِطرح٠ٕحْ.

ٟ: ئْ جٌطذ١ٌظ ئ٠ٙحَ عّحع ِح ٌُ ٠غّغ، ١ٌٚظ فٟ جإلسعحي ئ٠ٙ حَ، فٍٛ ذ١ٓ جٌّذٌظ أٔٗ ٌُ ٠غّغ جٌكذ٠ع ِٓ جٌزٞ جٌػحٔ

 60دٌغٗ ػٕٗ ٌظحس جٌكذ٠ع ِشعال ال ِذٌغح. 

 المثحث الراتغ

 رد روايح الثقح تسثة اإلرسال الخفي

 

ٕ٘حن أقحد٠ع وػ١شز سدش ُٚػٍٍص ذغرد جإلسعحي جٌخفٟ، ٚلذ ػٕٝ جٌؼٍّحء ٚجٌٕمحد ذىشف ٚذ١حْ ٘زج جٌٕٛع ِٓ جٌؼًٍ، 

 س جٌرص ف١ٗ، ِّح دفغ ذؼغ جٌؼٍّحء إلفشجدٖ ذحٌطظ١ٕف.ٚرٌه أل١ّ٘طٗ ٚطؼٛذ

(٘ـ: "٘زج ٔٛع ُِٙ ػظ١ُ جٌفحتذز، ٠ذسن ذحالضغحع فٟ جٌشج٠ٚس ٚجٌؿّغ ٌطشق جألقحد٠ع 643) لحي جٌكحفع جذٓ جٌظالـ

"ً ٗ: وطحخ جٌطفظ١ً ٌّرُٙ جٌّشجع١ ٛ (٘ـ: " 761٘ٚ) ٚلحي جٌكحفع جٌؼالتٟ 61ِغ جٌّؼشفس جٌطحِس، ٌٍٚخط١د جٌكحفع ف١

ٔٛع ذذ٠غ ِٓ أُ٘ أٔٛجع ػٍَٛ جٌكذ٠ع ٚأوػش٘ح فحتذز، ٚأػّمٙح ِغٍىح ٌُٚ ٠طىٍُ ف١ٗ ذحٌر١حْ ئال قزجق جألتّس جٌىرحس، 

 ٠ٚ62ذسن ذحالضغحع فٟ جٌشٚج٠س ٚجٌؿّغ ٌطشق جٌكذ٠ع، ِغ جٌّؼشفس جٌطحِس ٚجإلدسجن جٌذل١ك". 

جٌؼٍّحء، ِّٓ ٌُ ٠ذسن غمحش جٌشؾحي  (٘ـ: "فاْ جإلعٕحد ئرج ػشع ػٍٝ وػ١ش 774ِٓٚلحي جٌكحفع جذٓ وػ١ش)

ٚػؼفحتُٙ، لذ ٠غطش ذظح٘شٖ، ٠ٚشٜ سؾحٌٗ غمحش، ف١كىُ ذظكطٗ، ٚال ٠ٙطذٞ ٌّح ف١ٗ ِٓ جالٔمطحع، أٚ جإلػؼحي، أٚ 

 63جإلسعحي". 

ٚعٛف ٠مَٛ جٌرحقع فٟ ٘زج جٌركع، ذا٠شجد ذؼغ جألِػٍس ألقحد٠ع سٚج٘ح جٌػمحش، ٚسدش ذغرد جإلسعحي جٌخفٟ، 

 ١ً جٌطّػ١ً ال جٌكظش، فٕغأي هللا جٌؼْٛ ٚجٌغذجد.ٚرٌه ػٍٝ عر

ُٓ  المثال األول: غََٕح ٠ُُُٛٔظ ذْ ، لَحَي: َقذَّ ٌُ غََٕح َُ٘ش١ْ ، لَحَي: َقذَّ ُّٞ ُٓ َػرِْذ هللاِ جٌََٙشِٚ ُُ ذْ غََٕح ئِذَْشج١ِ٘ ٞ: َقذَّ ْٓ لحي جٌطشِز  ُػر١ٍَْذ، َػ

 ُ ِّٟ َطٍَّٝ هللاَّ ِٓ جٌَّٕرِ َش، َػ َّ ِٓ ُػ ِٓ جذْ الَ ضَرِْغ َٔحفِغٍ، َػ َٚ ٍٍِٟء فَحضْرَْؼُٗ،  َِ ئَِرج أُِقٍَْص َػٍَٝ  َٚ  ، ٌُ ِّٟ ظٍُْ ًُ جٌَغِٕ َِطْ َُ لَحَي: " َعٍَّ َٚ  َػ١ٍَِْٗ 

ِٓ فِٟ ذ١ََْؼسٍ".  ذ١ََْؼط١َْ
64 

، ٌىٓ 66أدسن ٔحفؼح، ٚػحطشٖ قطٝ ػذ ف١ّٓ عّغ ِٕٗ  65فٙزج جٌكذ٠ع ئعٕحدٖ ظح٘شٖ جالضظحي، ٠ٚٛٔظ ذٓ ػر١ذ 

(٘ـ: 233ٌّكذغ١ٓ ٔظٛج ػٍٝ أٔٗ ٌُ ٠غّغ ِٕٗ، ِٚٓ جٌٕمحد جٌز٠ٓ ٔظٛج ػٍٝ رٌه: لحي جذٓ ِؼ١ٓ)أتّس جٌٕمذ ِٓ ج

، ٚلحي جإلِحَ  67"٠ٛٔظ ذٓ ػر١ذ ٌُ ٠غّغ ِٓ ٔحفغ ش١ثح، ئّٔح سٜٚ ػٕٗ ِشجع١ً، ٌٚىٕٗ سٜٚ ػٓ جذٓ ٔحفغ". 

ٗ". (٘ـ: "٠ٛٔظ ذٓ ػر١ذ ٌُ ٠غّغ ِٓ ٔحفغ ش١ثح، ئّٔح عّغ ِٓ جذٓ ٔحفغ ػٓ 241أقّذ) ، ٚلحي جإلِحَ  68أذ١

،  69(٘ـ: ِح أسٜ ٠ٛٔظ ذٓ ػر١ذ عّغ ِٓ ٔحفغ، ٚسٜٚ ٠ٛٔظ ذٓ ػر١ذ ػٓ جذٓ ٔحفغ ػٓ أذ١ٗ قذ٠ػح". 256جٌرخحسٞ)

 70(٘ـ. 327ٚٔض ػٍٝ ٘زج جٌمٛي أ٠ؼح: أذٛ قحضُ جٌشجصٞ)

عحي جٌخفٟ، ٚ٘ٛ ٚػ١ٍٗ فاْ ٘زج جٌكذ٠ع ِٓ جٌّشعً جٌخفٟ، ٚسج٠ٚٗ غمس ٚ٘ٛ ٠ٛٔظ ذٓ ػر١ذ، ٌىٕٗ سد ذغرد جإلس

 عّحع ٠ٛٔظ ذٓ ػر١ذ ِٓ ٔحفغ.
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ْٓ أََٔظٍ  المثال الثاوي: َّشِ، َػ ِٓ جألَْػ ُٓ َقْشخٍ، َػ َِ ذْ الَ غََٕح َػرُْذ جٌغَّ ُٓ َعِؼ١ٍذ، لَحَي: َقذَّ غََٕح لُط١َْرَسُ ذْ ٞ: َقذَّ ، لَحَي: لحي جٌطشِز

َُ ئَِرج أََسجدَ  َعٍَّ َٚ ُ َػ١ٍَِْٗ  ُّٟ َطٍَّٝ هللاَّ َْ جٌَّٕرِ َٓ جألَْسعِ".  "َوح ِِ  َٛ ذَُٗ َقطَّٝ ٠َْذُٔ ْٛ ُْ ٠َْشفَْغ غَ  71جٌَْكحَؾسَ ٌَ

أدسن أٔغح ٚػحطشٖ ٌُٚ ٠ٍمٗ، فٙزج جٌكذ٠ع ِٓ جٌّشعً جٌخفٟ،  72فٙزج جٌكذ٠ع ئعٕحدٖ ظح٘شٖ جالضظحي ٚجألػّش 

 ألْ جألػّش ٌُ ٠غّغ ِٓ أٔظ ذٓ ِحٌه، ٚلذ ٔض ٔمحد جٌكذ٠ع ػٍٝ رٌه:

ٟ: "جألػّش ٌُ ٠غّغ ِٓ أٔظ ذٓ ِحٌه، ٚئّٔح سآٖ ذّىس ٠ظٍٟ خٍف جٌّكشجخ، فأِح ؽشق لحي جإلِحَ ػٍٟ ذٓ جٌّذ٠ٕ

  73جألػّش ػٓ أٔظ فأّح ٠ش٠ٚٙح ػٓ ٠ض٠ذ جٌشلحشٟ ػٓ أٔظ". 

ٞ: ٠ٚمحي: ٌُ ٠غّغ جألػّش ِٓ أٔظ ذٓ ِحٌه، ٚال ِٓ أقذ ِٓ أطكحخ جٌٕرٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ، ٚلذ  ٚلحي جٌطشِز

ٞ: "سٜٚ ػٓ أٔظ  74حي: سأ٠طٗ ٠ظٍٟ فزوش ػٕٗ قىح٠س فٟ جٌظالز ". ٔظش ئٌٝ أٔظ ذٓ ِحٌه، ل ، ٚلحي جٌكحفع جٌّض

 75ذٓ ِحٌه ٌُٚ ٠ػرص ٌٗ ِٓ عّحع". 

 ٚ٘ىزج فاْ ٘زج جٌكذ٠ع سج٠ٚٗ غمس، ٚلذ سد ذغرد جإلسعحي جٌخفٟ.

َِْخٍٍَذ، ػَ  المثال الثالث:  ْٓ ، َػ ٍْ ٛ ُّ ْ١ َِ  ُٓ ُّٟ ذْ ٟ: أَْخرََشَٔح َػٍِ ِٓ َػرَّحطٍ، لحي جإلِحَ جٌٕغحت ْٓ جذْ ، َػ َٓ ِٓ ِع١ش٠ِ ْٓ جذْ ، َػ ٍَ ْٓ َِ٘شح

ْٚ َطحػً  ْٓ َشِؼ١شٍ، أَ ِِ ْٚ َطحًػح  شِ، أَ ّْ ْٓ ضَ ِِ ْٚ َطحًػح  ، أَ ْٓ ذُشٍّ ِِ ْٓ ُعٍْصٍ". لَحَي: "َرَوَش فِٟ َطَذلَسِ جٌْفِطْشِ، لَحَي: َطحًػح  ِِ ح 
76 

، 77(٘ـ 33ط ٚأدسوٗ، ق١ع ئْ جذٓ ع١ش٠ٓ ٌٚذ)ٚ٘زج جٌكذ٠ع ئعٕحدٖ ظح٘شٖ جالضظحي، ٚجذٓ ع١ش٠ٓ ػحطش جذٓ ػرح

ِٓ جذٓ  79، ٌىٓ ٘زج جٌكذ٠ع سد ذغرد جإلسعحي جٌخفٟ، ٚ٘ٛ ػذَ عّحع جذٓ ع١ش78ٓ٠(٘ـ 68ٚجذٓ ػرحط ضٛفٟ)

 ػرحط سػٟ هللا ػّٕٙح، ٚلذ ٔض ٔمحد جٌكذ٠ع ػٍٝ ػذَ عّحع جذٓ ع١ش٠ٓ ِٓ جذٓ ػرحط، ِّٚٓ ٔض ػٍٝ رٌه:

ٓ: "ٌُ ٠غّغ جذٓ ع١ش   ٠80ٓ ِٓ جذٓ ػرحط، ئّٔح عّغ ِٓ ػىشِس ػٓ جذٓ ػرحط". لحي جذٓ ِؼ١

ٟ: "ٌُ ٠غّغ جذٓ ع١ش٠ٓ ِٓ  81ٚلحي جإلِحَ أقّذ: "جذٓ ع١ش٠ٓ ٌُ ٠غّغ ِٓ جذٓ ػرحط ش١ثح".  ٚلحي ػٍٟ ذٓ جٌّذ٠ٕ

ٚ٘زج وّح سأ٠ٕح فاْ ٘زج جٌكذ٠ع ِٓ جٌّشعً جٌخفٟ، ٚسج٠ٚٗ ِكّذ ذٓ ع١ش٠ٓ ٚ٘ٛ غمس، ئال أْ  82جذٓ ػرحط ش١ثح". 

 كذ٠ع سد ذغرد ئسعحٌٗ، ٚهللا ضؼحٌٝ أػٍُ.جٌ

ِٓ  المثال الراتغ: ُ َػُْٕٗ، َػ َٟ هللاَّ ْٓ أَذِٟ َُ٘ش٠َْشزَ َسِػ ، َػ َْ ْؼَذج َِ  ِٓ ْٓ َخحٌِِذ ذْ ُٓ ٠َض٠َِذ، َػ ُس ذْ ْٛ ِح أخشؾٗ جٌكحوُ ِٓ ؽش٠ك غَ

َٕحسِ جٌطَّش٠ِكِ"، ٚلحي: ٘زج ق َّ َٕحًسج َو َِ َٚ ًءج  ْٛ َِ َػ ْعاَل َّْ ٌِإْلِ ، لَحَي: "ئِ َُ َعٍَّ َٚ ِّٟ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَِْٗ  ١ف ػٍٝ ششؽ ذ٠ع طكجٌَّٕرِ

جٌرخحسٞ، فأِح عّحع خحٌذ ذٓ ِؼذجْ ِٓ أذٟ ٘ش٠شز فغ١ش ِغطرذع )وزج(، فمذ قىٝ ج١ٌٌٛذ ػٓ غٛس ذٓ ٠ض٠ذ ػٕٗ أٔٗ 

ُ: عّحع خحٌذ ذٓ ِؼذجْ، ِٓ أذٟ  83لحي: ٌم١ص عرؼس ػشش سؾال ِٓ أطكحخ جٌٕرٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ.  ٠مٛي جٌكحو

ص عّحػٗ، ٌىٕٗ ِّىٓ ٌٚٙزج طشـ جٌؼٍّحء ٚٔمحد جٌكذ٠ع، ػٍٝ أْ خحٌذ ٘ش٠شز غ١ش ِغطرذع، ٠ؼٕٟ أٔٗ ٠مش أٔٗ ٌُ ٠ػر

 ٌُ ٠غّغ ِٓ أذٟ ٘ش٠شز. 84ذٓ ِؼذجْ 

ٞ: "أدسن أذح ٘ش٠شز ٚال ٠زوش عّحػح".  ٚلذ روش جٌرخحسٞ فٟ جٌطحس٠خ جٌىر١ش، ٌُٚ ٠ٕض ػٍٝ  85ٚلحي أذٛ قحضُ جٌشجص

خحٌذ ذٓ ِؼذجْ ػحطش أذح ٘ش٠شز، ٚأدسوٗ ٌُٚ  فٙزج جٌكذ٠ع ِٓ جٌّشعً جٌخفٟ، ئر أْ 86عّحػٗ ِٓ أذٟ ٘ش٠شز. 

 ٠غّغ ِٕٗ، ٚلذ سد ٘زج جٌكذ٠ع ٚخحٌذ ذٓ ِؼذجْ غمس، ٚرٌه ذغرد جإلسعحي جٌخفٟ.

َّْ  المثال الخامس: ِٓ َعْشِؾَظ، أَ ِ ذْ ْٓ َػرِْذ هللاَّ ْٓ لَطَحَدزَ، َػ غَِٕٟ أَذِٟ، َػ ، َقذَّ ٍَ ُٓ َِ٘شح َؼحُر ذْ ُِ ِح أخشؾٗ جٌكحوُ، ِٓ ؽش٠ك 

َشجؼَ جٌَّٕ  ُْ أَؽْفِثُٛج جٌغِّ طُ ّْ ئَِرج ِٔ َٚ ُْ فِٟ جٌُْؿْكشِ،  َّٓ أََقُذُو ، لَحَي: "اَل ٠َرٌَُٛ َُ َعٍَّ َٚ َّٟ َطٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَِْٗ  َّْ جٌْفَأَْسزَ ضَأُْخُز جٌْفَط١ٍَِسَ رِ ِ ، فَا

َشجخَ  ُشٚج جٌشَّ ِّّ َخ َٚ وِثُٛج جأْلَْعم١َِسَ،  ْٚ أَ َٚ ًِ جٌْر١َْصِ،  ِٓ فَطُْكشُِق َػٍَٝ أَْ٘ ١َْخ١ْ جَخ" ٚلَحَي ََ٘زج َقِذ٠ٌع َػٍَٝ َشْشِؽ جٌشَّ َٛ أَْغٍِمُٛج جأْلَذْ َٚ  ،

ْٓ َػرِْذ  ِِ حَػُٗ  َّ ُْ ٠َْزُوْش َع َّْ لَطَحَدزَ ٌَ ُُ أَ َّ٘ َٛ ح ٠َطَ ًّ ِّ٘ َٛ طَ ُِ  ًَّ ٌََؼ َٚ جضِِٗ،  َٚ ١غِ ُس ِّ ح ذَِؿ ْغطَرَْذعٍ، فَمَِذ جْقطَؿَّ ُّ ١ٌََْظ ََ٘زج ذِ َٚ ِٓ َعْشِؾَظ،  ِ ذْ هللاَّ
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لَِذ  َٚ ُي،  َٛ َْ جأْلَْق ح َّ ُٓ ُع١ٍَْ ُُ ذْ ُْ َػحِط ُْٕٙ ِِ ْغ  َّ ْغ َ٠ ُْ َكحذَسِ ٌَ َٓ جٌظَّ ِِ حَػسٍ  َّ ْٓ َؾ ِِ َغ لَطَحَدزُ  ِّ ْٓ فَمَْذ َع ، َػ ٍُ ٌُ ذَِكِذ٠عِ َػحِط ْغٍِ ُِ جْقطَؽَّ 

 . ُُ ُ أَْػٍَ هللاَّ َٚ ْٓ َعحوِِٕٟ جٌْرَْظَشزِ،  ِِ  َٛ ُ٘ َٚ ِٓ َعْشِؾَظ  ِ ذْ  87َػرِْذ هللاَّ

ٌُ ٠ػرص عّحػٗ ِٓ ػرذ هللا ذٓ عشؾظ، ٌىٕٗ أدسوٗ ٚػحطشٖ،  88ي جٌرحقع: ٚ٘زج ئلشجس ِٓ جٌكحوُ أْ لطحدز ٠ٚمٛ

ً: ِح أػٍُ لطحدز عّغ ِٓ أطكحخ جٌٕرٟ طٍٝ هللا  ٚلذ ٔض ٔمحد جٌكذ٠ع ٚأتّطٗ ػٍٝ رٌه، لحي جإلِحَ أقّذ ذٓ قٕر

ٞ: "عّغ أٔغح  89ىأٔٗ ٌُ ٠شٖ عّحػح. ػ١ٍٗ ٚعٍُ ئال ِٓ أٔظ ذٓ ِحٌه سػٟ هللا ػٕٗ، ل١ً فحذٓ عشؾظ ف ٚلحي جٌرخحس

 90ٚأذح جٌطف١ً...". 

ٟ: ألْ لطحدز ػحطش ػرذ هللا ذٓ عشؾظ، ٌُٚ ٠ػرص ٌمحؤٖ ٌٗ، ٚلطحدز غمس،  ٠مٛي جٌرحقع: ٘زج جٌكذ٠ع ِٓ جٌّشعً جٌخف

ذ هللا ذٓ ٚلذ سد قذ٠ػٗ ذغرد جإلسعحي جٌخفٟ، ٌٚٙزج ال ٔؿذ فٟ طك١ف جٌرخحسٞ قذ٠ػح ِٓ ؽش٠ك لطحدز ػٓ ػر

 عشؾظ، ٚهللا أػٍُ.

 الىتائج والخاتمح 

أغرص ٘زج جٌركع أْ جٌشجٚٞ جٌػمس ِّٙح ػٍص ِىحٔطٗ ٚعّص ِشضرطٗ، فاْ سٚج٠طٗ لذ ضشد ئرج دٌص جٌمشجتٓ ػٍٝ  -1

 خطثٗ ّٚٚ٘ٗ.

 ذ١ٓ ٘زج جٌركع أْ جٌػمس لذ ٠ؼطش٠ٗ أِش ٠غطٛؾد سد قذ٠ػٗ. -2

ش ِٚطحذؼس ِش٠ٚحضُٙ، ٚرٌه ٌٍكفحظ ػٍٝ جٌغٕس جٌٕر٠ٛس أظٙش ٘زج جٌركع ج٘طّحَ ٔمحد جٌكذ٠ع ذأقٛجي جٌػمح -3

 جٌّطٙشز.

أظٙش ٘زج جٌركع ذحٌذ١ًٌ جٌمحؽغ ٚجٌكؿس جٌذجِغس، أْ جٌّكذغ١ٓ ٌُ ٠غطشٚج أذذج ذؼحًِ جضظحي جٌضِٓ ٌك١حز  -4

 جٌشٚجز، ذً ؾؼٍٛج جٌؼّذز ٚجٌكىُ فٟ جضظحي جٌغٕذ أدق ِٓ رٌه ٚ٘ٛ ضكمك جٌٍمحء ٚجٌغّحع ذ١ٓ جٌشٚجز.

ج جٌركع دلس جٌّكذغ١ٓ جٌّٕٙؿ١س، ٚرٌه ِّح جٔطٙٛج ئ١ٌٗ ِٓ غح٠س جٌرشجػس ٚجٌكزق، ق١ع فشلٛج ذ١ٓ أظٙش ٘ز -5

َذٌَّْظ ٚجٌّشعً جٌخفٟ. ُّ  جٌ

١ِض ٘زج جٌركع ذ١ٓ جٌّشعً جٌخفٟ ٚجٌّشعً جٌؿٍٟ ذكظٛي جإل٠ٙحَ ٚجٌخفحء فٟ جألٚي ٚرٌه ٌكظٛي  -6

 جٌّؼحطشز ذ١ٓ جٌّشِعً ٚجٌّشَعً ػٕٗ.

جٌّشعً جٌخفٟ ٠شضرؾ ٠ٚطذجخً ِغ ٔٛػ١ٓ ِٓ ػٍَٛ جٌكذ٠ع ّ٘ح جٌّض٠ذ فٟ ِطظً  أظٙش ٘زج جٌركع أْ -7

َذٌَّْظ. ُّ  جألعح١ٔذ، ٚجٌ

أغرص ٘زج جٌركع أْ ئعٕحد جٌكذ٠ع لذ ٠ىْٛ وٍٗ غمحش، ٠ٚىْٛ جٌكذ٠ع ؾشٜ ف١ٗ ئسعحي خفٟ، ٚ٘زج ِٓ أدق  -8

 جألِٛس ٚال ٠ؼشف رٌه ئال جٌٕمحد.

ٚأدق ٚأخطش أٔٛجع ػٍَٛ جٌكذ٠ع، ِٚح صجي ٠ىطٕفٗ جٌىػ١ش ِٓ  وشف ٘زج جٌركع أْ جٌّشعً جٌخفٟ ِٓ أُ٘ -9

 جٌغّٛع.

أظٙش ٘زج جٌركع ٚذىً ؾالء ٚٚػٛـ أ١ّ٘س جٌذسجعحش جٌططر١م١س فٟ ػٍَٛ جٌكذ٠ع، ألٔٗ فمؾ ِٓ خالٌٙح  -10

٠ّىٓ ئػطحء ٔطحتؽ دل١مس ِٚكشسز، ٟٚ٘ ضكٟ ِٕٙؽ جألتّس جٌّطمذ١ِٓ، جٌزٞ وحْ ِٕٙؿح ػ١ٍّح ضطر١م١ح ذؼ١ذج 

 ٌطؼم١ذ.ػٓ ج

أغرص ٘زج جٌركع أْ جٌغٕس جٌٕر٠ٛس ِكفٛظس ذكفع هللا، ٚرٌه ذط١غ١ش هللا ضؼحٌٝ ٌٙح ػٍّحء ٚٔمحد ؾٙحذزز أفٕٛج  -11

 أػّحسُ٘ فٟ خذِطٙح ٚجٌكفحظ ػ١ٍٙح. 
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 الهىامش 

                                                 
َ، ِحدز 2014(، دجس طحدس، ذ١شٚش، 8(٘ـ، ٌغحْ جٌؼشخ، ؽ)711ٕظٛس، ِكّذ ذٓ ِىشَ ذٓ ػٍٟ جإلفش٠مٟ)جذٓ ِ 1

 .152-15/151"ٚغك" 

(، دجس جٌؿ١ً، 1(٘ـ، ِؼؿُ ِمح١٠ظ جٌٍغس، ضكم١ك ػرذ جٌغالَ ٘حسْٚ،ؽ)395جذٓ فحسط، أقّذ ذٓ صوش٠ح جٌمض٠ٕٟٚ) 2

 .6/85َ، 1991ذ١شٚش، 

(، 1(٘ـ، جٌمحِٛط جٌّك١ؾ، ضكم١ك ػرذ جٌخحٌك ػرذ جٌخحٌك، ؽ)817مٛخ ذٓ ِكّذ)شجٌف١شٚصآذحدٞ، ِكّذ ذٓ ٠ؼ 3

 .790َ، ِحدز ٚغك ص2009ِىطرس جإل٠ّحْ، جٌّٕظٛسز، ِظش، 

(٘ـ،ِفشدجش أٌفحظ جٌمشآْ، ضكم١ك طفٛجْ جٌذجٚدٞ، 425جٌشجغد جألطفٙحٟٔ، جٌكغ١ٓ ذٓ ِكّذ ذٓ جٌفؼً)ش 4

 .853َ، ص1992(، دجس جٌمٍُ، دِشك، 1ؽ)

(، ِىطرس جٌمشآْ، جٌمح٘شز، 1(٘ـ، جٌطؼش٠فحش، ضكم١ك ِكّذ ػٍٟ أذٛ جٌؼرحط، ؽ)816جٌؿشؾحٟٔ، ػٍٟ ذٓ ِكّذ)ش 5

 .78َ، ص2003

(٘ـ، جٌؿحِغ جٌىر١ش جٌّخطظش، ضكم١ك جٌذوطٛس ذشحس ػٛجد، 279أخشؾٗ جٌطشِزٞ، ِكّذ ذٓ ػ١غٝ ذٓ عٛسز) 6

ٌظالز، ذحخ ِح ؾحء أْ جإلِحَ ػحِٓ ٚجٌّإرْ َ، وطحخ أذٛجخ ج1998(، دجس جٌغشخ جإلعالِٟ، ذ١شٚش، 2ؽ)

 .207/سل1/248ُِإضّٓ، 

(٘ـ، جٌٕٙح٠س فٟ غش٠د جٌكذ٠ع 606جذٓ جألغ١ش جٌؿضسٞ، أذٛ جٌغؼحدجش جٌّرحسن ذٓ ِكّذ ذٓ ِكّذ ذٓ ػرذ جٌىش٠ُ) 7

 .1/72َ، 1997(، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، 1ٚجألغش، ضكم١ك طالـ ػ٠ٛؼس، ؽ)

(، 3(٘ـ، جٌّٛلظس فٟ ػٍُ ِظطٍف جٌكذ٠ع، ضكم١ك ػرذ جٌفطحـ أذٛ غذز، ؽ)748ّذ ذٓ ػػّحْ)جٌز٘رٟ، ِكّذ ذٓ أق 8

 .67٘ـ، ص1418دجس جٌرشحتش جإلعال١ِس، ذ١شٚش، 

(، 1(٘ـ، جٌٕىص جٌٛف١س ذّح فٟ ششـ جألٌف١س، ضكم١ك د. ِح٘ش جٌفكً، ؽ)885جٌرمحػٟ،ذش٘حْ جٌذ٠ٓ ئذشج١ُ٘ ذٓ ػّش) 9

 .1/589 ،2007ِىطرس جٌشش١ذ، جٌش٠حع، 

(، 1(٘ـ، ضٛػ١ف جألفىحس ٌّؼحٟٔ ضٕم١ف جٌٕظحس، ضكم١ك طالـ ػ٠ٛغ، ؽ)1182جٌظٕؼحٟٔ، ِكّذ ذٓ ئعّحػ١ً) 10

 .2/85َ، 1997دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، 

(، دجس جذٓ 1(٘ـ، ٔض٘س جٌٕظش فٟ ضٛػ١ف ٔخرس جٌفىش، ضكم١ك ٔحطش جٌّط١شٞ، ؽ)852جذٓ قؿش، أقّذ ذٓ ػٍٟ) 11

 .35٘ـ، ص1431 جٌؿٛصٞ، جٌغؼٛد٠س،

، ذطظشف 80-79َ، 1992(، دجس جٌفىش، دِشك، 3ػطش، ٔٛس جٌذ٠ٓ ِكّذ، ِٕٙؽ جٌٕمذ فٟ ػٍَٛ جٌكذ٠ع، ؽ) 12

 ٚجخطظحس.

(، دجس جٌفىش، 19(٘ـ، ػٍَٛ جٌكذ٠ع، ضكم١ك د. ٔٛس جٌذ٠ٓ ػطش، ؽ)643جذٓ جٌظالـ، ػػّحْ ذٓ ػرذ جٌشقّٓ) 13

 .105-104َ، جٌٕٛع جٌػحٌع ٚجٌؼششْٚ، ص2013دِشك، 

(٘ـ، جٌط١١ّض، ضكم١ك د.ِكّذ جألػظّٟ، ِطرٛػحش 261ِغٍُ، أذٛ جٌكغ١ٓ ذٓ جٌكؿحؼ ذٓ ِغٍُ جٌمش١شٞ، ش) 14

 .124ؾحِؼس جٌش٠حع، ذذْٚ ضحس٠خ، ص

 .78جٌز٘رٟ، جٌّٛلظس، فٟ ػٍُ ِظطٍف جٌكذ٠ع، ص 15

(، ِىطرس 1ؽ) (٘ـ، ششـ ػًٍ جٌطشِزٞ، ضكم١ك د.ّ٘حَ عؼ١ذ،795جذٓ سؾد، ػرذ جٌشقّٓ ذٓ أقّذ جٌكٕرٍٟ) 16

 .2/781َ، 1987جٌّٕحس، جألسدْ، 

(، دجس 1(٘ـ، ِؼشفس جٌغٕٓ ٚج٢غحس، ضكم١ك ع١ذ وغشٚٞ، ؽ)458جٌر١ٙمٟ، أذٛ ذىش أقّذ ذٓ جٌكغ١ٓ ذٓ ػٍٟ) 17

 .1/82َ، 1991جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، 

(٘ـ، ١1094ٕٟ)، ٚجٌىفٛٞ، أذٛ جٌرمحء أ٠ٛخ ذٓ ِٛعٝ جٌكغ856جٔظش: جٌف١شٚصآذحدٞ، جٌمحِٛط جٌّك١ؾ، ص 18

 .63َ، ص2012(، ِإعغس جٌشعحٌس، دِشك، 2جٌى١ٍحش، ضكم١ك د.ػذٔحْ دس٠ٚش،ِٚكّذ جٌّظشٞ، ؽ)

 ِحدز سعً. 6/154جٔظش:جذٓ ِٕظٛس، ٌغحْ جٌؼشخ،  19

 .63أٔظش: جٌىفٛٞ، جٌى١ٍحش، ص 20
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 856جٔظش: جٌف١شٚصآذحدٞ، جٌمحِٛط جٌّك١ؾ، ص 21

 .2/392فحسط، ِؼؿُ ِمح١٠ظ جٌٍغس، ، ٚجذٓ 6/152جٔظش:جذٓ ِٕظٛس، ٌغحْ جٌؼشخ،  22

(، دجس جٌّؼشفس، ذ١شٚش، 1(٘ـ، جٌغٕٓ، ضكم١ك خ١ًٍ ش١كح، ؽ)273أخشؾٗ جذٓ ِحؾس، أذٛ ػرذ هللا ِكّذ ذٓ ٠ض٠ذ) 23

 (.1628سلُ)2/285َ، وطحخ جٌؿٕحتض، ذحخ روش ٚفحضٗ ٚدفٕٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ، 1996

 .2/202جذٓ جألغ١ش، جٌٕٙح٠س فٟ غش٠د جٌكذ٠ع ٚجألغش،  24

(٘ـ، ؾحِغ جٌطكظ١ً فٟ أقىحَ جٌّشجع١ً، ضكم١ك قّذٞ جٌغٍفٟ، 761جٌؼالتٟ، أذٛ عؼ١ذ ذٓ خ١ًٍ ذٓ و١ىٍذٞ) 25

 .23َ، ص1997(، ػحٌُ جٌىطد، ذ١شٚش، 3ؽ)

 .6/152جذٓ ِٕظٛس، ٌغحْ جٌؼشخ،  26

 .2/393جذٓ فحسط، ِؼؿُ ِمح١٠ظ جٌٍغس،  27

 .231َ، ص1994س جٌفىش، ذ١شٚش، (٘ـ، دج538جٌضِخششٞ، أذٛ جٌمحعُ ِكّذ ذٓ ػّش) 28

 .856جٌف١شٚصآذحدٞ، جٌمحِٛط جٌّك١ؾ، ص 29

 . 352جٌشجغد جألطفٙحٟٔ، ِفشدجش أٌفحظ جٌمشآْ، ص 30

 .6/153جذٓ ِٕظٛس، ٌغحْ جٌؼشخ،  31

 .6/153جٌّظذس جٌغحذك ٔفغٗ،  32

 .24جٌؼالتٟ، ؾحِغ جٌطكظ١ً فٟ أقىحَ جٌّشجع١ً، ص 33

 .2/202جذٓ فحسط، ِؼؿُ ِمح١٠ظ جٌٍغس،  34

َ، 1998(، ِىطرس ٌرٕحْ، ذ١شٚش، 1(٘ـ، ِخطحس جٌظكحـ، ؽ)666جٌشجصٞ، ِكّذ ذٓ أذٟ ذىش ذٓ ػرذ جٌمحدس) 35

 .77ص

(٘ـ، طك١ف جذٓ قرحْ، ضشض١د ػالء جٌذ٠ٓ جٌفحسعٟ، ضكم١ك 354أخشؾٗ جذٓ قرحْ، ِكّذ ذٓ قرحْ جٌرغطٟ) 36

(، ٚلحي 809سلُ)3/91ٌشلحتك، ذحخ جألروحس، َ، وطحخ ج1997(، ِإعغس جٌشعحٌس، ذ١شٚش، 3شؼ١د جألسٔحؤٚؽ، ؽ)

 شؼ١د جألسٔحؤٚؽ، ئعٕحدٖ ػؼ١ف.

 .2/55جذٓ جألغ١ش، جٌٕٙح٠س فٟ غش٠د جٌكذ٠ع ٚجألغش،  37

(٘ـ، جٌطرظشز ٚجٌطزوشز ششـ أٌف١س جٌؼشجلٟ، ػٕح٠س 806جٌؼشجلٟ، ص٠ٓ جٌذ٠ٓ ػرذ جٌشق١ُ ذٓ جٌكغ١ٓ جٌىشدٞ) 38

 .2/306ش، ذذْٚ ضحس٠خ، ِكّذ جٌؼشجلٟ، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚ

 .307-2/306جٌّظذس جٌغحذك ٔفغٗ،  39

 .2/307جٌّظذس جٌغحذك ٔفغٗ،  40

 .288جذٓ جٌظالـ، ػٍَٛ جٌكذ٠ع، جٌٕٛع جٌػحِٓ ٚجٌػالغْٛ، ص 41

(، دجس 1(٘ـ، ؽرمحش جٌّذٌغ١ٓ، ضكم١ك جٌذوطٛس ِكّذ ػضخ، ؽ)852جٔظش: جذٓ قؿش جٌؼغمالٟٔ، أقّذ ذٓ ػٍٟ) 42

 .26َ، ص1986جٌظكٛز، جٌمح٘شز، 

(٘ـ، فطف جٌّغ١ع ششـ أٌف١س جٌكذ٠ع، ضكم١ك طالـ ػ٠ٛؼس، 902جٌغخحٚٞ، ِكّذ ذٓ ػرذ جٌشقّٓ ذٓ ِكّذ) 43

 .3/74َ، 1996(، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، 1ؽ)

 .289جٔظش: جذٓ جٌظالـ، ػٍَٛ جٌكذ٠ع، جٌٕٛع جٌػحِٓ ٚجٌػالغْٛ، ص 44

 .3/74جٌغخحٚٞ، فطف جٌّغ١ع ششـ أٌف١س جٌكذ٠ع، 45

(٘ـ، فطف جٌرحلٟ ػٍٝ أٌف١س جٌؼشجلٟ، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، 925أٔظش:جألٔظحسٞ، ص٠ٓ جٌذ٠ٓ صوش٠ح ذٓ ِكّذ) 46

 .2/307ذ١شٚش، ذذْٚ ضحس٠خ، 

(٘ـ، ضٛؾ١ٗ جٌٕظش 1338، ٚجٌؿضجتشٞ، ؽح٘ش ذٓ طحٌف ذٓ أقّذ)2/307جٔظش: جٌؼشجلٟ، جٌطرظشز ٚجٌطزوشز،  47

، 2/594َ، 1995(، ِىطد جٌّطرٛػحش جإلعال١ِس، قٍد، 1أذٛ غذز، ؽ) ئٌٝ أطٛي أً٘ جألغش، ضكم١ك ػرذ جٌفطحـ

(، ِىطرس جذٓ ض١ّ١س، جٌمح٘شز، 2(٘ـ، ششـ أٌف١س جٌغ١ٛؽٟ فٟ ػٍُ جٌكذ٠ع، ؽ)1277ٚشحوش، أقّذ ذٓ ِكّذ)

 ، ذطظشف ٚجخطظحس.37َ، ص1998
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(، ِىطرس دجس جٌطشجظ، 3(٘ـ، جخطظحس ػٍَٛ جٌكذ٠ع، ضكم١ك أقّذ شحوش، ؽ)774جذٓ وػ١ش، ئعّحػ١ً ذٓ ػّش) 48

 . 149َ، ص1979جٌمح٘شز، 

 .3/75، ٚجٌغخحٚٞ، فطف جٌّغ١ع، 66جٔظش: جذٓ قؿش، ٔض٘س جٌٕظش، ص 49

 .291جٔظش: جذٓ جٌظالـ، ػٍَٛ جٌكذ٠ع، ص 50

 .2/306جٌؼشجلٟ، جٌطرظشز ٚجٌطزوشز،  51

س جٌطشجظ، جٌمح٘شز، (، ِىطرس دج3(٘ـ، جٌرحػع جٌكػ١ع ششـ جخطظحس ػٍَٛ جٌكذ٠ع، ؽ)1277شحوش، أقّذ) 52

 .151-150َ، ص1979

 .308-2/307جٌؼشجلٟ، جٌطرظشز ٚجٌطزوشز،  53

، 288-287، ٚجذٓ جٌظالـ، ػٍَٛ جٌكذ٠ع، 126جٔظش: جٌؼالتٟ، ؾحِغ جٌطكظ١ً فٟ أقىحَ جٌّشجع١ً، ص 54

 .390، ٚجٌذوطٛس ٔٛس جٌذ٠ٓ ػطش، ِٕٙؽ جٌٕمذ فٟ ػٍَٛ جٌكذ٠ع، ص2/308ٚجٌؼشجلٟ، جٌطرظشز ٚجٌطزوشز، 

 ذطظشف. 72جذٓ جٌظالـ، ػٍَٛ جٌكذ٠ع، جٌٕٛع جٌػحٟٔ ػشش، ص 55

(٘ـ، ذ١حْ جٌُٛ٘ ٚجإل٠ٙحَ جٌٛجلؼ١ٓ فٟ وطحخ جألقىحَ، 628جذٓ جٌمطحْ، أذٛ جٌكغٓ ػٍٟ ذٓ ِكّذ ذٓ ػرذ جٌٍّه) 56

 . 5/493َ، 1997(، ضكم١ك جٌذوطٛس جٌكغ١ٓ آ٠ص عؼ١ذ، دجس ؽ١رس، جٌغؼٛد٠س، 1ؽ)

 .58-57صجذٓ قؿش، ٔض٘س جٌٕظش،  57

(٘ـ، جٌٕىص ػٍٝ وطحخ جذٓ جٌظالـ، ضكم١ك ِغؼٛد جٌغؼذٞ، 852جذٓ قؿش جٌؼغمالٟٔ، أقّذ ذٓ ػٍٟ ذٓ قؿش) 58

 .248َ، ص1994(، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، 1ِٚكّذ أذٛ فحسط، ؽ)

غ١ٓ، ضكم١ك (٘ـ، جٌطر١١ٓ ألعّحء جٌّذ841ٌعرؾ جذٓ جٌؼؿّٟ، ذش٘حْ جٌذ٠ٓ جٌكٍرٟ أذٛ جٌٛفح ئذشج١ُ٘ ذٓ ِكّذ ) 59

 .13، ص1979(، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، ٠1ك١ٝ شف١ك قغٓ، ؽ)

 

 .388-387جٌذوطٛس ٔٛس جٌذ٠ٓ ػطش، ِٕٙؽ جٌٕمذ فٟ ػٍَٛ جٌكذ٠ع، ص 60

 .289-288جذٓ جٌظالـ، ػٍَٛ جٌكذ٠ع، جٌٕٛع جٌػحِٓ ٚجٌػالغْٛ، ص 61

 .125جٌكحفع جٌؼالتٟ، ؾحِغ جٌطكظ١ً، ص 62

 .150ٌكذ٠ع، صجذٓ وػ١ش، جخطظحس ػٍَٛ ج 63

(٘ـ، جٌؼًٍ جٌىر١ش، ضشض١د أذٛ ؽحٌد جٌمحػٟ، ضكم١ك طركٟ جٌغحِشجتٟ، 279أخشؾٗ جٌطشِزٞ، ِكّذ ذٓ ػ١غٝ) 64

(، ٚأخشؾٗ جذٓ ِحؾٗ، أذٛ ػرذ هللا ِكّذ ذٓ 345، سلُ)194َ، ص1989(، ػحٌُ جٌىطد، ذ١شٚش، 1ؽ)

َ، وطحخ جٌظذلحش، ذحخ 1996ش، (، دجس جٌّؼشفس، ذ١ش1ٚ(٘ـ، جٌغٕٓ، ضكم١ك خ١ًٍ ش١كح، ؽ)٠273ض٠ذ)

 (.2404سلُ)3/140جٌكٛجٌس،

٘ٛ ٠ٛٔظ ذٓ ػر١ذ ذٓ د٠ٕحس جٌؼرذٞ أذٛ ػر١ذ جٌرظشٞ، لحي جٌكحفع جذٓ قؿش: غمس غرص فحػً ٚسع ِٓ جٌخحِغس  65

(، دجس جٌّؼشفس، ذ١شٚش، 1(٘ـ، ضمش٠د جٌطٙز٠د، ضكم١ك خ١ًٍ ش١كح، ؽ)852٘ـ، جٔظش: أقّذ ذٓ ػٍٟ)139ِحش عٕس

 (.8922سلُ) 2/395َ، 1997

ٞ: أذٛ جٌكؿحؼ ٠ٛعف ذٓ ػرذ جٌشقّٓ ذٓ ٠ٛعف) 66 (٘ـ، ضٙز٠د جٌىّحي فٟ أعّحء جٌشؾحي، ضكم١ك 742جٔظش: جٌّض

 (.7775سلُ) 8/212َ، 2010(، ِإعغس جٌشعحٌس، ذ١شٚش، 2جٌذوطٛس ذشحس ِؼشٚف ػٛجد، ؽ)

ركع جٌؼٍّٟ، ئق١حء جٌطشجظ جإلعالِٟ، (، ِشوض ج1ٌ(٘ـ، جٌطحس٠خ، ؽ)233جذٓ ِؼ١ٓ، أذٛ صوش٠ح ٠ك١ٝ ذٓ ِؼ١ٓ) 67

 .4/249َ، 1979ؾحِؼس جٌٍّه ػرذ جٌؼض٠ض، جٌش٠حع، 

ٚجٌذوطٛس ئعّحػ١ً  لٛؼ(٘ـ، جٌؼًٍ ِٚؼشفس جٌشؾحي، ضكم١ك جٌذوطٛس ؽٍؼص 241جذٓ قٕرً، أقّذ ذٓ قٕرً) 68

 .1/151َ، 1987(، جٌّىطرس جإلعال١ِس، ضشو١ح، 1أٚغٍٟ، ؽ)

 .194جٌطشِزٞ، جٌؼًٍ جٌىر١ش، ص 69

َ، 1983(، 1(٘ـ، جٌّشجع١ً، ضكم١ك أقّذ ػظحَ جٌىحضد، ؽ)327جذٓ أذٟ قحضُ جٌشجصٞ، ػرذ جٌشقّٓ ذٓ ِكّذ) 70

 .191دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، ص
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(، ٚأذٛ دجٚد، 14سلُ) 1/64أخشؾٗ جٌطشِزٞ، جٌؿحِغ جٌىر١ش، أذٛجخ جٌطٙحسز، ذحخ فٟ جالعططحس ػٕذ جٌكحؾس،  71

َ، وطحخ 1996(، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش،1جٌغٕٓ، ضكم١ك ِكّذ جٌخحٌذٞ، ؽ) (٘ـ،275ع١ٍّحْ ذٓ جألشؼع)

 (.14سلُ) 1/44جٌطٙحسز، ذحخ و١ف جٌطىشف ػٕذ جٌكحؾس، 

جألػّش ٘ٛ ع١ٍّحْ ذٓ ِٙشجْ جألعذٞ أذٛ ِكّذ جٌىٛفٟ، لحي ػٕٗ جٌكحفع جذٓ قؿش: غمس قحفع ػحسف ذحٌمشجءز،  72

 (.2882سلُ) 1/319، جٔظش: جذٓ قؿش، ضمش٠د جٌطٙز٠د، ٘ـ147ٚسع ٌىٕٗ ٠ذٌظ ِٓ جٌخحِغس، ِحش 

 (.128سلُ) 72جذٓ أذٟ قحضُ، جٌّشجع١ً، ص 73

 .65-1/64جٌطشِزٞ، جٌؿحِغ جٌىر١ش،  74

 .3/300جٌّضٞ، ضٙز٠د جٌىّحي،  75

(، دجس 3(٘ـ، جٌغٕٓ، ضكم١ك ِىطد جٌطشجظ جإلعالِٟ، ؽ)303أخشؾٗ جٌٕغحتٟ، أقّذ ذٓ ػٍٟ ذٓ شؼ١د) 76

 (.2508سلُ) 5/92َ، وطحخ جٌضوحز، ذحخ ٍِى١س صوحز جٌفطش، 1994ٚش، جٌّؼشفس، ذ١ش

(، ِىطرس دجس 1(٘ـ، جٌطحس٠خ جٌظغ١ش، ضكم١ك ِكّذ ئذشج١ُ٘ صج٠ذ، ؽ)256جٔظش: جٌرخحسٞ، ِكّذ ذٓ ئعّحػ١ً) 77

 .1/260َ، 1977جٌطشجظ، جٌمح٘شز، 

ٌظكحذس، ضكم١ك ػحدي ػرذ جٌّٛؾٛد (٘ـ، جإلطحذس فٟ ض١١ّض ج852جٔظش: جذٓ قؿش جٌؼغمالٟٔ، أقّذ ذٓ ػٍٟ) 78

 .4/131َ، 2002(، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، 2ٚص١ٍِٗ، ؽ)

جذٓ ع١ش٠ٓ ٘ٛ ِكّذ ذٓ ع١ش٠ٓ جألٔظحسٞ جٌرظشٞ، لحي جٌكحفع جذٓ قؿش: غمس غرص ػحذذ ور١ش جٌمذس، وحْ ال  79

 (.6679سلُ) 2/171د، (٘ـ، جٔظش: جذٓ قؿش: ضمش٠د جٌطٙز٠110٠شٚٞ جٌشٚج٠س ذحٌّؼٕٝ، ِٓ جٌػحٌػس، ِحش)

 .2/521جذٓ ِؼ١ٓ، جٌطحس٠خ،  80

 .2/521أقّذ ذٓ قٕرً، جٌؼًٍ ِٚؼشفس جٌشؾحي،  81

(، دجس جٌفىش، ذ١شٚش، 1(٘ـ، ضٙز٠د جٌطٙز٠د، ضكم١ك طذلٟ جٌؼطحس، ؽ)852ٔمٍٗ جذٓ قؿش، أقّذ ذٓ ػٍٟ) 82

1995 ،َ7/202. 

ػٍٝ جٌظك١ك١ٓ، ضكم١ك جٌذوطٛس ِكّٛد ِطشؾٟ،  (٘ـ، جٌّغطذسن405جٌكحوُ، أذٛ ػرذ هللا ِكّذ ذٓ ػرذ هللا) 83

 (، وطحخ جإل٠ّحْ.52سلُ) 1/116َ، 2009(، دجس جٌفىش، ذ١شٚش، 1ؽ)

(٘ـ، 103خحٌذ ذٓ ِؼذجْ جٌىالػٟ جٌكّظٟ أذٛ ػرذ هللا، لحي جذٓ قؿش: غمس ػحذذ ٠شعً وػ١شج، ِٓ جٌػحٌػس، ِحش) 84

 (.1838سلُ) 1/216جٔظش: ضمش٠د جٌطٙز٠د، 

 (.71سلُ) 50ُ، جٌّشجع١ً، صجذٓ أذٟ قحض 85

(، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، ذذْٚ ضحس٠خ، 1(٘ـ، جٌطحس٠خ جٌىر١ش، ؽ)256جٔظش: جٌرخحسٞ، ِكّذ ذٓ ئعّحػ١ً) 86

3/176. 

 (.686سلُ) 1/292جٌكحوُ، جٌّغطذسن، وطحخ جٌطٙحسز،  87

س، ِحش ذؼغ ػششز ِٚحتس، جٔظش: لطحدز ذٓ دػحِس ذٓ لطحدز جٌغذٚعٟ جٌرظشٞ، لحي جذٓ قؿش: غمس غرص ِٓ جٌشجذؼ 88

 (.6199سلُ) 130-2/129ضمش٠د جٌطٙز٠د، 

 (.310)139، ٚجذٓ أذٟ قحضُ، جٌّشجع١ً، ص255جٔظش: جٌؼالتٟ، ؾحِغ جٌطكظ١ً، ص 89

 .7/186جٌرخحسٞ، جٌطحس٠خ جٌىر١ش،  90

 
 المصادر والمراجع 

(٘ـ، جٌٕٙح٠س فٟ غش٠د 606ىش٠ُ)جذٓ جألغ١ش جٌؿضسٞ، أذٛ جٌغؼحدجش جٌّرحسن ذٓ ِكّذ ذٓ ِكّذ ذٓ ػرذ جٌ (1)

 َ.1997(، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، 1جٌكذ٠ع ٚجألغش، ضكم١ك طالـ ػ٠ٛؼس، ؽ)

(٘ـ، فطف جٌرحلٟ ػٍٝ أٌف١س جٌؼشجلٟ، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، 925جألٔظحسٞ، ص٠ٓ جٌذ٠ٓ صوش٠ح ذٓ ِكّذ) (2)

 ذ١شٚش، ذذْٚ ضحس٠خ.

 (، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، ذذْٚ ضحس٠خ.١1ش، ؽ)(٘ـ، جٌطحس٠خ جٌىر256جٌرخحسٞ، ِكّذ ذٓ ئعّحػ١ً) (3)
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(، ِىطرس دجس 1(٘ـ، جٌطحس٠خ جٌظغ١ش، ضكم١ك ِكّذ ئذشج١ُ٘ صج٠ذ، ؽ)256جٌرخحسٞ، ِكّذ ذٓ ئعّحػ١ً) (4)

 َ.1977جٌطشجظ، جٌمح٘شز، 

(٘ـ، جٌٕىص جٌٛف١س ذّح فٟ ششـ جألٌف١س، ضكم١ك د. ِح٘ش 885جٌرمحػٟ،ذش٘حْ جٌذ٠ٓ ئذشج١ُ٘ ذٓ ػّش) (5)

 َ.2007(، ِىطرس جٌشش١ذ، جٌش٠حع، 1ً، ؽ)جٌفك

(، 1(٘ـ، ِؼشفس جٌغٕٓ ٚج٢غحس، ضكم١ك ع١ذ وغشٚٞ، ؽ)458جٌر١ٙمٟ، أذٛ ذىش أقّذ ذٓ جٌكغ١ٓ ذٓ ػٍٟ) (6)

 َ.1991دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، 

(٘ـ، جٌؿحِغ جٌىر١ش جٌّخطظش، ضكم١ك جٌذوطٛس ذشحس ػٛجد، 279جٌطشِزٞ، ِكّذ ذٓ ػ١غٝ ذٓ عٛسز) (7)

 َ.1998س جٌغشخ جإلعالِٟ، ذ١شٚش، (، دج2ؽ)

(٘ـ، جٌؼًٍ جٌىر١ش، ضشض١د أذٛ ؽحٌد جٌمحػٟ، ضكم١ك طركٟ جٌغحِشجتٟ، 279جٌطشِزٞ، ِكّذ ذٓ ػ١غٝ) (8)

 َ.1989(، ػحٌُ جٌىطد، ذ١شٚش، 1ؽ)

(، ِىطرس جٌمشآْ، 1(٘ـ، جٌطؼش٠فحش، ضكم١ك ِكّذ ػٍٟ أذٛ جٌؼرحط، ؽ)816جٌؿشؾحٟٔ، ػٍٟ ذٓ ِكّذ)ش (9)

 .2003َجٌمح٘شز، 

(٘ـ، ضٛؾ١ٗ جٌٕظش ئٌٝ أطٛي أً٘ جألغش، ضكم١ك ػرذ جٌفطحـ 1338جٌؿضجتشٞ، ؽح٘ش ذٓ طحٌف ذٓ أقّذ) (10)

 َ.1995(، ِىطد جٌّطرٛػحش جإلعال١ِس، قٍد، 1أذٛ غذز، ؽ)

(، 1(٘ـ، جٌّشجع١ً، ضكم١ك أقّذ ػظحَ جٌىحضد، ؽ)327جذٓ أذٟ قحضُ جٌشجصٞ، ػرذ جٌشقّٓ ذٓ ِكّذ) (11)

 َ.1983، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش

(٘ـ، جٌّغطذسن ػٍٝ جٌظك١ك١ٓ، ضكم١ك جٌذوطٛس ِكّٛد 405جٌكحوُ، أذٛ ػرذ هللا ِكّذ ذٓ ػرذ هللا) (12)

 َ.2009(، دجس جٌفىش، ذ١شٚش، 1ِطشؾٟ، ؽ)

(٘ـ، طك١ف جذٓ قرحْ، ضشض١د ػالء جٌذ٠ٓ جٌفحسعٟ، ضكم١ك شؼ١د 354جذٓ قرحْ، ِكّذ ذٓ قرحْ جٌرغطٟ) (13)

 َ.1997، ذ١شٚش، (، ِإعغس جٌشعحٌس3جألسٔحؤٚؽ، ؽ)

(، 1(٘ـ، ٔض٘س جٌٕظش فٟ ضٛػ١ف ٔخرس جٌفىش، ضكم١ك ٔحطش جٌّط١شٞ، ؽ)852جذٓ قؿش، أقّذ ذٓ ػٍٟ) (14)

 ٘ـ.1431دجس جذٓ جٌؿٛصٞ، جٌغؼٛد٠س، 

(٘ـ، جإلطحذس فٟ ض١١ّض جٌظكحذس، ضكم١ك ػحدي ػرذ جٌّٛؾٛد 852جذٓ قؿش جٌؼغمالٟٔ، أقّذ ذٓ ػٍٟ) (15)

 َ.2002، ذ١شٚش، (، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس2ٚص١ٍِٗ، ؽ)

(، دجس جٌفىش، ذ١شٚش، 1(٘ـ، ضٙز٠د جٌطٙز٠د، ضكم١ك طذلٟ جٌؼطحس، ؽ)852جذٓ قؿش، أقّذ ذٓ ػٍٟ) (16)

1995.َ 

(، دجس 1(٘ـ، ؽرمحش جٌّذٌغ١ٓ، ضكم١ك جٌذوطٛس ِكّذ ػضخ، ؽ)852جذٓ قؿش جٌؼغمالٟٔ، أقّذ ذٓ ػٍٟ) (17)

 َ.1986جٌظكٛز، جٌمح٘شز، 

(٘ـ، جٌٕىص ػٍٝ وطحخ جذٓ جٌظالـ، ضكم١ك ِغؼٛد 852قؿش) جذٓ قؿش جٌؼغمالٟٔ، أقّذ ذٓ ػٍٟ ذٓ (18)

 َ.1994(، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، 1جٌغؼذٞ، ِٚكّذ أذٛ فحسط، ؽ)

(، دجس جٌّؼشفس، ذ١شٚش، 1(٘ـ، ضمش٠د جٌطٙز٠د، ضكم١ك خ١ًٍ ش١كح، ؽ)852جذٓ قؿش، أقّذ ذٓ ػٍٟ) (19)

1997.َ 

ٚجٌذوطٛس ئعّحػ١ً  ؽٍؼص لٛؼؾحي، ضكم١ك جٌذوطٛس (٘ـ، جٌؼًٍ ِٚؼشفس جٌش241جذٓ قٕرً، أقّذ ذٓ قٕرً) (20)

 َ.1987(، جٌّىطرس جإلعال١ِس، ضشو١ح، 1أٚغٍٟ، ؽ)

(، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، 1(٘ـ، جٌغٕٓ، ضكم١ك ِكّذ جٌخحٌذٞ، ؽ)275أذٛ دجٚد، ع١ٍّحْ ذٓ جألشؼع) (21)

 َ.1996ذ١شٚش،

، ضكم١ك ػرذ جٌفطحـ أذٛ (٘ـ، جٌّٛلظس فٟ ػٍُ ِظطٍف جٌكذ٠ع748جٌز٘رٟ، ِكّذ ذٓ أقّذ ذٓ ػػّحْ) (22)

 ٘ـ.1418(، دجس جٌرشحتش جإلعال١ِس، ذ١شٚش، 3غذز، ؽ)

(، ِىطرس ٌرٕحْ، ذ١شٚش، 1(٘ـ، ِخطحس جٌظكحـ، ؽ)666جٌشجصٞ، ِكّذ ذٓ أذٟ ذىش ذٓ ػرذ جٌمحدس) (23)

1998.َ 
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(٘ـ،ِفشدجش أٌفحظ جٌمشآْ، ضكم١ك طفٛجْ 425جٌشجغد جألطفٙحٟٔ، جٌكغ١ٓ ذٓ ِكّذ ذٓ جٌفؼً)ش (24)

 َ.1992(، دجس جٌمٍُ، دِشك، 1ؽ) جٌذجٚدٞ،

(، 1(٘ـ، ششـ ػًٍ جٌطشِزٞ، ضكم١ك د.ّ٘حَ عؼ١ذ، ؽ)795جذٓ سؾد، ػرذ جٌشقّٓ ذٓ أقّذ جٌكٕرٍٟ) (25)

 َ.1987ِىطرس جٌّٕحس، جألسدْ، 

 َ.1994(٘ـ، دجس جٌفىش، ذ١شٚش، 538جٌضِخششٞ، أذٛ جٌمحعُ ِكّذ ذٓ ػّش) (26)

(٘ـ، جٌطر١١ٓ ألعّحء جٌّذٌغ١ٓ، 841ئذشج١ُ٘ ذٓ ِكّذ ) عرؾ جذٓ جٌؼؿّٟ، ذش٘حْ جٌذ٠ٓ جٌكٍرٟ أذٛ جٌٛفح (27)

 .1979(، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، 1ضكم١ك ٠ك١ٝ شف١ك قغٓ، ؽ)

(٘ـ، فطف جٌّغ١ع ششـ أٌف١س جٌكذ٠ع، ضكم١ك طالـ 902جٌغخحٚٞ، ِكّذ ذٓ ػرذ جٌشقّٓ ذٓ ِكّذ) (28)

 َ.1996(، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، 1ػ٠ٛؼس، ؽ)

(، ِىطرس جذٓ ض١ّ١س، 2(٘ـ، ششـ أٌف١س جٌغ١ٛؽٟ فٟ ػٍُ جٌكذ٠ع، ؽ)1277ّذ)شحوش، أقّذ ذٓ ِك (29)

 َ.1998جٌمح٘شز، 

(، ِىطرس دجس جٌطشجظ، 3(٘ـ، جٌرحػع جٌكػ١ع ششـ جخطظحس ػٍَٛ جٌكذ٠ع، ؽ)1277شحوش، أقّذ) (30)

 َ.1979جٌمح٘شز، 

(، دجس 19ش، ؽ)(٘ـ، ػٍَٛ جٌكذ٠ع، ضكم١ك د. ٔٛس جٌذ٠ٓ ػط643جذٓ جٌظالـ، ػػّحْ ذٓ ػرذ جٌشقّٓ) (31)

 َ.2013جٌفىش، دِشك، 

(٘ـ، ضٛػ١ف جألفىحس ٌّؼحٟٔ ضٕم١ف جٌٕظحس، ضكم١ك طالـ ػ٠ٛغ، 1182جٌظٕؼحٟٔ، ِكّذ ذٓ ئعّحػ١ً) (32)

 َ.1997(، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، 1ؽ)

 َ.1992(، دجس جٌفىش، دِشك، 3ػطش، ٔٛس جٌذ٠ٓ ِكّذ، ِٕٙؽ جٌٕمذ فٟ ػٍَٛ جٌكذ٠ع، ؽ) (33)

(٘ـ، جٌطرظشز ٚجٌطزوشز ششـ أٌف١س جٌؼشجلٟ، 806ػرذ جٌشق١ُ ذٓ جٌكغ١ٓ جٌىشدٞ) جٌؼشجلٟ، ص٠ٓ جٌذ٠ٓ (34)

 ػٕح٠س ِكّذ جٌؼشجلٟ، دجس جٌىطد جٌؼ١ٍّس، ذ١شٚش، ذذْٚ ضحس٠خ.

(٘ـ، ؾحِغ جٌطكظ١ً فٟ أقىحَ جٌّشجع١ً، ضكم١ك قّذٞ 761جٌؼالتٟ، أذٛ عؼ١ذ ذٓ خ١ًٍ ذٓ و١ىٍذٞ) (35)

 .1997َ(، ػحٌُ جٌىطد، ذ١شٚش، 3جٌغٍفٟ، ؽ)

(، 1(٘ـ، ِؼؿُ ِمح١٠ظ جٌٍغس، ضكم١ك ػرذ جٌغالَ ٘حسْٚ،ؽ)395جذٓ فحسط، أقّذ ذٓ صوش٠ح جٌمض٠ٕٟٚ) (36)

 َ.1991دجس جٌؿ١ً، ذ١شٚش، 

(٘ـ، جٌمحِٛط جٌّك١ؾ، ضكم١ك ػرذ جٌخحٌك ػرذ جٌخحٌك، 817جٌف١شٚصآذحدٞ، ِكّذ ذٓ ٠ؼمٛخ ذٓ ِكّذ)ش (37)

 َ.2009(، ِىطرس جإل٠ّحْ، جٌّٕظٛسز، ِظش، 1ؽ)

(٘ـ، ذ١حْ جٌُٛ٘ ٚجإل٠ٙحَ جٌٛجلؼ١ٓ فٟ وطحخ 628طحْ، أذٛ جٌكغٓ ػٍٟ ذٓ ِكّذ ذٓ ػرذ جٌٍّه)جذٓ جٌم (38)

 َ. 1997(، ضكم١ك جٌذوطٛس جٌكغ١ٓ آ٠ص عؼ١ذ، دجس ؽ١رس، جٌغؼٛد٠س، 1جألقىحَ، ؽ)

(، ِىطرس دجس 3(٘ـ، جخطظحس ػٍَٛ جٌكذ٠ع، ضكم١ك أقّذ شحوش، ؽ)774جذٓ وػ١ش، ئعّحػ١ً ذٓ ػّش) (39)

 َ.1979ح٘شز، جٌطشجظ، جٌم

(٘ـ، جٌى١ٍحش، ضكم١ك د.ػذٔحْ دس٠ٚش، ِٚكّذ 1094جٌىفٛٞ، أذٛ جٌرمحء أ٠ٛخ ذٓ ِٛعٝ جٌكغ١ٕٟ) (40)

 َ.2012(، ِإعغس جٌشعحٌس، دِشك، 2جٌّظشٞ، ؽ)

(، دجس جٌّؼشفس، ذ١شٚش، 1(٘ـ، جٌغٕٓ، ضكم١ك خ١ًٍ ش١كح، ؽ)273جذٓ ِحؾس، أذٛ ػرذ هللا ِكّذ ذٓ ٠ض٠ذ) (41)

1996.َ 

(٘ـ، ضٙز٠د جٌىّحي فٟ أعّحء جٌشؾحي، ضكم١ك 742حؼ ٠ٛعف ذٓ ػرذ جٌشقّٓ ذٓ ٠ٛعف)جٌّضٞ، أذٛ جٌكؿ (42)

 َ.2010(، ِإعغس جٌشعحٌس، ذ١شٚش، 2جٌذوطٛس ذشحس ِؼشٚف ػٛجد، ؽ)

(٘ـ، جٌط١١ّض، ضكم١ك د.ِكّذ جألػظّٟ، 261ِغٍُ، أذٛ جٌكغ١ٓ ذٓ جٌكؿحؼ ذٓ ِغٍُ جٌمش١شٞ، ش) (43)

 ِطرٛػحش ؾحِؼس جٌش٠حع، ذذْٚ ضحس٠خ.

(، ِشوض جٌركع جٌؼٍّٟ، ئق١حء جٌطشجظ 1(٘ـ، جٌطحس٠خ، ؽ)233ِؼ١ٓ، أذٛ صوش٠ح ٠ك١ٝ ذٓ ِؼ١ٓ) جذٓ (44)

 َ.1979جإلعالِٟ، ؾحِؼس جٌٍّه ػرذ جٌؼض٠ض، جٌش٠حع، 
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(، دجس طحدس، ذ١شٚش، 8(٘ـ، ٌغحْ جٌؼشخ، ؽ)711جذٓ ِٕظٛس، ِكّذ ذٓ ِىشَ ذٓ ػٍٟ جإلفش٠مٟ) (45)

2014.َ 

(، دجس جٌّؼشفس، 3(٘ـ، جٌغٕٓ، ضكم١ك ِىطد جٌطشجظ جإلعالِٟ، ؽ)303جٌٕغحتٟ، أقّذ ذٓ ػٍٟ ذٓ شؼ١د) (46)

 َ.1994ذ١شٚش، 

 


