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ُُ َوَيْػرُِف  ا ََيَْفُظ ًَ  بِ
 *َوَبْػُد: فَاإلْنَْساُن هَيَْس يَْْشُُف ... إِالَّ

ويِل اإلْحَسانِ 
ُ
ِة أ اَف االُيَّ ْْشَ

َ
اَك ََكَن َحاِموُْ اهُْقرآِن ... أ  ِِلَ

 ُّ ِْ اِس ـْى ِِف الَّ ـَوإنَّ
َ
ِّ ـُن اهلِل ... َوإنَّ ربََّـأ ِِ ـْى ُيبَ ـا بِ ٔـا  

ٌِ اْصَطف ُُ َي َورثَ
ْ
ُُ أ ْى َوًَلََف ...ِ بأٍَّ ُّ َٓ ـوقَاَل ِِف اهُْقرآِن َعَْ  

ُِ َوقَ  ُع ... ِفيْ َْ ِِف االُْخَرى َشافٌِع ُمَشفَّ ِْ ًَ ـَو ُِ يُْس ُُلُ َغويْ عُ ـْْ  

 ُُ ََّْج وَْك َيَع اْْلُْْلِ إَِذا ... تَ ًُ ُِ ال تَاَج اهَْمراَيِة َلَذا ُيْػَطٓ بِ  

اُه ِيَْ ـاِن ... َوأبَ ـٓ َدَرَج اجِلَـَرا َويْرقَ ــَيقْ  انِ ـُُ يُْكَسيَ ـَْ  

  ُِ ٌْ تَْرِتيِْو نَّ َقطُّ ِي ًَ ُِ ... َوال َي ِػيُد ِِف ََتِْصيِْو  فَوْيَِحرِص السَّ
ُِ ويلَْجتَ  ُِ َوِِف تَصِحيِح *...ّْد فَي ُِ ٌْ َصِحيِح ِى ٍُِقَن ِي ِ لََع اِلَّ  

. تػاىل زري ابٌ اجلطيبة اهنْش لإليام   
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 أمجعني.حممد وعىل آله وصحبه ، والصالة والسالم عىل نبينا رب العاملني احلمد هلل

   بعد:أما 

يح العرشة إلتقان قراءات فات)امل:  عىل كتابه  -اهلل  وفقه    –بري حممد  فقد أطلعني أخي الكريم الشيخ نور  

، وقد قرأت منه صفحات يسرية املشتمل عىل نصائح وتوجيهات نافعة تفيد الطالب املبتدئني  العرشة(

املفاتيح   فتعرفت عىل  باقيه اطالًعا رسيًعا  أوردالعرشة  واطلعت عىل  فيه،  التي  أن  ها  مة ذكر مقد  بعد 

أن طالع املُستعَجل  والذي يظهر يل من خالل ذلك االومعلومات مفيدة،  متعددة،    فوائد  عىل  احتوت 

فهمه وإتقانه، فيكون مفتاًحا هلم يسهل هلم    لداخلني إىل هذا العلم، القاصدينلفٌع  فيد ناالكتاب م  اهذ

ًرا أوليًّا عن هذه العلم الرشيفبابه،  ولوج   غبيه، أن ييرس هذا العلم عىل راأسأل  ، واهلل  ويعطيهم تصوُّ

خري اجلزاء، وجيزل له العطاء،  صاحبه  وجيزي    ،بقبول حسن  عملهذا ال  أن يتقبلوه لقاصديه،  ويسهل

عاء.   إنه سميع الدُّ

 عوانا أن احلمد هلل رب العاملني. وآخر د

 

 عزَّ وجلَّ املفتقر إىل عفو ربه

 

 ـه1443/  12/  14اتلاريخ: 

 م2022/  7 / 13وافق: ـامل    

 إىل ربه عز وجل املفتقروكتبه 

 

أستاذ القراءات القرآنية وعلومها مبركز ابن اجلزري 

 لإلقراء واإلجازة بالسند 

 هرجيسا -صوماليالند  
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 يل ىل مل خل
 دٞؽي٥ 

 ٌٚي٤ح النيغ املٞؿئ ٔجؽابلةرئ ا٤ٕ٣يم ظ٫ْٛ اهلل
 

احل٧ؽ هلل ككٍف، كالىبلة كالكبلـ ىلع اجليب املىٍُف ، ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع ءاهل كوعج٫ 
  أ٢٬ الٮٚةء، أ٦ة ثٕؽ .

ٛؿ  كدٚٓ إلٌ  –ك٫ٌٞٚ اهلل  –/ ٩ٮر ثٌؿم حم٧ؽ  ٌٚي٤ح األخٚٞؽ دكٌؿـ يلٌع  ٬ؾا الكِّ
ح اجلْؿ ٚي٫، كأتل٧ف دٞٮي٥ أٮصةص٫،  رسِّ

ي
املي٧ٮف، كاجلٮ٬ؿ امل١٪ٮف، ك٤َت إٌل أف أ

كد٤جيح اظذيةص٫، ك٣ك٨ احلٞيٞح أين أٚؽت ٠سريا ٨٦ االَبلع ىلع ٬ؾا ال١ذةب 
، إذ أ٣ٛيذ٫ ظٮل املٛةديط، ٞؿاءات ا٣ٕرشةا٣املٛةديط ا٣ٕرشة إلدٞةف ال٤ُيٙ املكىم / 

ثةملىةثيط، ظير رق٥ دلارس ا٣ٞؿاءات أق٭٢ ا٣ُؿؽ، كاصذ٭ؽ هل يف لك كأ٩ةر ا٣ُؿيٜ 
 إدٞةف ٬ؾا ا٨ٛ٣ ٨٦ مكةلٟ ٩ةٕٚح . ٦ة يٕ٪ي٫ ىلع

ىلع أف ممة ي٧زي ٬ؾا ال١ذةب أف مؤ٫ٛ٣ ظؿص ىلع إجيةد اخليةرات املذٕؽدة لؤلمٮر 
ق٭٤ح املكذىٕجح ممة يٕني اجلةّؿ ىلع كصؽاف ًةتٌل٫، كا٣ْٛؿ حبةصذ٫، كلك ذلٟ يف ٣٘ح 

ؽاةً   ٬ؾا ا٨ٛ٣ . كأق٤ٮب ٝؿيت لًني
ٚأقأؿ اهلل ال١ؿي٥ أف حيي٢ هلؾا ال١ذةب ا٣ٞجٮؿ، كأف ي٪ٛٓ ثأػي٪ة املؤ٣ٙ اذلم ٔؿٚ٪ةق 

 رقة ل٤ذؽكي٨ كال١ذةثح للك ٩ةٚٓ .دلذ٭ؽا يف إدٞةف ٬ؾا ا٥٤ٕ٣، كممة
 كوىل اهلل كق٥٤ كبةرؾ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع ءاهل كوعج٫ أدمٕني .

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 /ككذج٫ النيغ

 ٔجؽابلةرئ ث٨ ٔجؽالؿمح٨ ا٤ٕ٣يم
 األ٦ني ا٣ٕةـ ملؤقكح املة٬ؿ ل٤ٞؿءاف ال١ؿي٥

  نٮ٦ٞؽي –الىٮ٦ةؿ 
 ـ.17/4/2022/ املٮاٜٚ 1443٬/ رمٌةف/ 16اإلزجني 
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 يل ىل مل خل
 ٦ٞؽ٦ح ال١ذةب

ٕٚةن ل٤عؿج  احل٧ؽ هلل رب ا٣ٕةملني، أ٩ـؿ ا٣ٞؿءاف بكجٕح أظؿؼو دحكريان ل٤ٕجةد، كرى
، كقيؽ األك٣ني كإ٦ةـ املٞؿاني رمحًح اهلل ل٤ٕةملني،ٔ٪٭٥، كالٌىبلة كالٌكبلـ ىلع 

 كىلع آهل كوعج٫ أدمٕني، أ٦ٌة ثٕؽ.      كاآلػؿي٨، ٩بي٪ة حم٧ؽ 
ـي اهلل ال١ؿي٥  مٟ أف ا٣ٞؿءافٚبل ٧ٔٮ٦ة  ا٣ٕؿبيح ٤ٕٮـا٣مىؽره جل٧يٓ ٬ٮ ، كدٕةىل الك

٤ٮـ الرشيٕح ػىٮوة،  حيذةج إحل٫ املٞؿئ كاملٛرس كاملعؽث كا٣ٛٞي٫ كال٤٘ٮم أل٫٩ ٔك
.كال يكذ٘ىن ٔ٪٫ أظؽىلع ظؽٍّ قٮاء   

، ُٚٮىب مل٨ كاالنن٘ةؿ ثٞؿاءة ا٣ٞؿءاف كإٝؿاا٫ ٨٦ أص٢ِّ ٦ة يٞٮـ املك٥٤ كيذٕجٌؽي ث٫
 َّٜٚ اػذةرق اهلل ٨٦ ثني ػ٫ٞ٤ حبِٛ الك٫٦ كيرٌس هل ا٣ٞيةـ ث٫ د٧ُّ٤ٕة كد٤ٕي٧ة، كال ييٮ

ذللٟ إال ٨٦ أراد اهلل هل الرشؼ يف ادل٩ية كاحلكىن يف اآلػؿة، ٝةؿ دٕةىل/ٱٱُّٱ ىه يه 
.32ٚةَؿ .َّىييي مي خي حي  جي  

ك٣ٞؽ مٌؿ ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات ٚرتةن ٢ٝىٌ ٨٦ ي٭ذ٥ ث٫ كي٤ُج٫، ظىت وةر ٗؿيجة ىلع اجلةس، 
٪ٕخ الٌىبلة ث٫ دٕٚة ل٤تنٮيل كإزةرة ابل٤ج٤ح ٔ٪ؽ ا٣ٕة٦ٌح  ٧٭٥  -ك٦ي ، -ظكت ٔز

ألص٢ ٬ؾا اكف كاصجةن ىلع ا٣ُبلب إظيةء ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ كيـي٤ٮا ا٣٘ؿبح ٔ٪٫ ظىت يؿٕٚٮا ك
.  ٨ٔ املك٧٤ني  احلؿج  

٩ذ٫، إال ثذْةٚؿ اجل٭ٮد تلٕؿيٙ اجلٌةس ث٫٤ٌٛ كماككال يكٮف إظيةء ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ 
ب٫ إىل  كاجل٭ؿ ث٫ يف املعةريت كاملعة٢ٚ، ككرثة اتٌلىة٩يٙ كاتلآحلٙ املؼذ٤ٛح ا٣يت دٞؿِّ

ًٞؽ  ٔى أذ٬ةف ا٤ُ٣جح، كاٚذذةح مؿا٠ـ ك٦ٕة٬ؽ كلكيةت ل٤جعٮث كاإلٝؿاء كاإلصةزات، ك
 مكةثٞةت حلِٛ ا٣ٞؿءاف ال١ؿي٥ كإدٞة٫٩ ثؿكايةد٫ املؼذ٤ٛح ق٪ٮية .

زري ظٮؿ ٬ؾا ا٨ٛ٣ٌ كممة داعين إىل ٠ذةثح ٬ؾا ابلع
ي
ظجةَةت ٠سرية ٨٦ إ ر املؼذرص ٦ة أ

٨ دٞةٔف ة رأيخ ٦مؽة وٕٮبذ٫ ك٤ٌٝح اال٩ذٛةع ث٫ ، كمل٨٦  كختٮيٙ ا٣ُبلب ٔ٪٫،
ـكٚ٭٥ ٔ٪٫  ثُؿيٞح ق٭٤ح .  مٌضٕ٭٥ ىلع اإلٝجةؿ ٤ٔي٫أظججخي أف أ٥٧٬ ا٣ُبلب ٔك  
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يف نلك اعـ، ز٥ ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات ب بل ذ٠ؿتي ٚي٫ ٩جؾة يكرية ٨ٔص٤ٕخي ٚىكيف ابلؽايح 
٦ٛةديط ٔرشة تل٥ٌ٤ٕ ا٣ٞؿاءات كإدٞة٩٭ة،  رشٔخي يف ٣تَّ ال١ذةب ك٬ٮا٣ٛى٢ اثلةين 

ت جتؿبيت الٌبي٤ح  -كأق٭٢ األقةحلت كا٣ُؿؽ تل٧ُّ٤ٕ٭ة دؽرجيية كقأ٣ِف الٌٮء ، –ظكى
كإدٞة٩٭ة،  –٨٦ َؿيِف النةَجيح كادلرة-ىلع ٠يٛيح د٥ُّ٤ٕ ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش الى٘ؿل 

بلؽايح تل٥ٌ٤ٕ ا٣ٞؿاءات ا٣ٞؿءا٩يح كاتل٧ٌ٭ؿ ث٭ة ركايح كدرايح .  أل٩٭ة ٩ُٞح ا  
أكرث ٨٦ قجذني، كك٪خي ػبلهلة أاعكد اجلْؿ ٚي٭ة إًةٚح ك٣ٞؽ ٧ٝخي جب٧ٓ ٬ؾق املةدة 

٨٦ رأل ٚي٭ة ػُأ  ٮ ٨٦ لككظؾٚة، كمؿاصٕح كدىعيعة، ظىت أذف اهلل خبؿكص٭ة، ٚأرص
. قجعة٫٩  كظؽق٧١ةؿ هلٚض٢َّ ٨٦ ال خيُئ، كال، أف يجةدر إىل دىعييح  

٦٪ْٮ٦ذ٫ مٮرد ا٧ْ٣آف/ػةد٧ح ظير يٞٮؿ يف  رمح٫ اهلل  كرظ٥ اهلل اإل٦ةـ اخلٌؿاز  
كي *

ى
إًٍف أ

٣ٍخي ٚى ٤ى  ٨ٍ ثىؽَّ ٗى حٍبةن  ة ... ٦ً مى ٞى ُى ٤ٍذي٫ ٚىكى ٛى ٍد
ى
ٍك أ

ى
ى أ ةِّنِّ ُى  

ٮًٝ٪ ٪٫ٍي مي ًركى ًط ... ًذيٍ ٚىةدَّ ٣تىٍك٧ى ٛى ةن كى تلىٍى ٢و كى
٤ى ا ٨ٍ٦ً ػى ة ثىؽى *ًط ٧ى  

األ٬ؽؿ،  ث٨ أمحؽ ث٨ حيىي نيؼني اجل٤ي٤ني ادل٠ذٮر املٞؿئ أيب د٧ي٥ حم٧ؽل٤م١ؿ أك
ي٨ دٌٛبل  -ظْٛ٭٧ة اهلل  -ا٤ٕ٣يم  ث٨ ٔجؽالؿمح٨ كالنيغ املٞؿئ ٔجؽ ابلةرئ الزلَّ

٥ ًيٜ كٝذ٭٧   . ةككرثة انن٘ةهل٧ ةثةإلَبلع ىلع ٬ؾق الؿقة٣ح ٗر
٢ٌٞ يف ٦زياف كأقأؿ اهلل دٕةىل ثأق٧ةا٫ احلكىن كوٛةد٫ ا٣ٕىل  أف جي٢ٕ ٬ؾا اجلي٭ؽ ال٧ي

 أٝؿأين آيح ٨٦ ٠ذةب اهلل دٕةىل .ظك٪ةت كادلٌم ك٦زياف لٌك ميغ ٚة٢ً ٧ٌ٤ِّٔن أك 

 اهلل كق٥َّ٤ ىلع ٩بٌي٪ة حم٧ٌؽ كىلع آهل كوعج٫ أدمٕني. كوىٌل 
 
 

 
 
  

 
 

 ؽككذج٫/أثٮ٦ة٬ؿ ٩ٮر ثٌؿم حم٧
 ٬، 1443/رمٌةف/2

 ةملؽي٪ح امل٪ٮرةثةجلة٦ٕح اإلقبل٦يح ث
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يكرية ٨ٔ ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات ٞةط٩ا٣ٛى٢ األكؿ/   

 املجةدئ ا٣ٕرشة ٥٤ٕ٣ ا٣ٞؿاءات 

 ٥٤ٔو يك يكٮف ا٣ٞةرئ ىلع  ٥٤ٔ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ أف يؾ٠ؿ ٦جةدا٫ لك اكدت يف أٌم يججيغ ل
٥٤ي ٦٪٫ بىريةو ك ٔرشة، كيه/ ا٣ٞؿاءات ٠كةاؿ ا٤ٕ٣ٮـ هل ٦جةدئه  ، ٔك  

ؿؼ ث٫ ٠يٛيح اجلُٜ ثةللك٧ةت ا٣ٞؿآ٩يح، كَؿيٜ أداا٭ة ادٌٛةٝة           دٕؿي٫ٛ/ ٬ٮ "٥٤ٔه  يٕي
             كاػذبلٚة، ٦ٓ ٔـك لٌك كص٫و  إىل ٩ة٫٤ٝ ". 

 ٫ ٔٮ . ُٜ ث٭ة ككيٛيح أداا٭ةاجلٌ  اللك٧ةت ا٣ٞؿآ٩يح ٨٦ ظير/ مًٮ  

ًٕ  ز٧ؿد٫           عؿيٙكوية٩ذ٭ة ٨ٔ اتلٌ  ،ُٜ ثةللك٧ةت ا٣ٞؿآ٩يحى٧ح ٨٦ اخلُأ يف اجلٌ / ا٣
ًٕ ك ،٘يريكاتلٌ                     ٞؿأ ث٫ ٧يزي ثني ٦ة يي ٦ٓ اتلٌ  ا٣ٞؿاءة ح٥٤ ث٧ة يٞؿأ ث٫ لك ٨٦ أا٧ٌ ا٣

. ٞؿأ ث٫ك٦ة ال يي              

.أرشؼ ٠ذةبلنؽة د٤ٕٞح ثأك٬ٮ أرشٚ٭ة  الرٌشٔيح، ٨٦ أرشؼ ا٤ٕ٣ٮـ أ٫٩ /٫٤ٌٚ   

/ اتلجةي٨ . نكبذ٫ إىل ٗريق ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ  
٧ؿ كٝي٢ ،/ أا٧ح ا٣ٞؿاءة كا٫ًٕ   .كرلظٛه ث٨ ٧ٔؿ ادلٌ  أثٔٮ

.   ـجيؽ ا٣ٞةق٥ ث٨ قبلٌ ٔأثٮ  ٬ٮ ف ٚي٫كأكؿ ٨٦ دكٌ                 
٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات، دمٓ ٝؿاءة، ث٧ٕىن/ كص٫ه ٦ٞؿكء ث٫ .      ٫٧/ قا  
ٔي كعيعح ٞٮؿ الٌى ٨٦ اجلٌ  / قذ٧ؽادقا  رقٮؿاملٮوٮ٣ح إىل ٧٤ةء ا٣ٞؿاءات املذٮادؿة ٨ٔ 

 . هلل ا              
/ الٮصٮب ال١ٛةيئ د٧ُّ٤ٕةن كد٤ٕي٧ةن .ظك٥ الٌنةرع ٚي٫  

       ٤ٞجح ٨ٔ يةء ي٧ي٤٭ة محـة كال١كةيئلك أ٣ٙ ٦٪/ " ٠ٞٮهل٥، يحلكٌ ال ق/ ٝٮأؽ مكةا٫٤
ٙو  كي٤ِّ٤ٞ٭ةكػ٤ٙ،                كلك راء ٦ٛذٮظح أك م٧ٌٮ٦ح كٕٝخ ثٕؽ ٔ٪٫، كرش خبي٤
.(1)ك١٬ؾا " و٤يح أك يةء قة٠٪ح يؿٌٝٞ٭ة كرش"٠رسة أ             

* * * 
 

 . 9صة، ل٤نيغ ا٣ٞةيض ابلؽكر الـا٬ؿة يف ا٣ٞؿءات ا٣ٕرش املذٮادؿة ٨٦ َؿيِف النةَجيح كادلر( 1)
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 ةا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش  
ٝةـ ثإٝؿار٬ة  ،ال١ؿي٥ يه ٔجةرة ٨ٔ ٔرش ركايةت ٣ٞؿاءة ا٣ٞؿآفا٣ٞؿاءات ا٣ٕرشة 

 . اجليب ٣ٞؿاءات املذٮادؿة  ٨ٔ ا٧٤ٕ٣ةء يف حبٮز٭٥ ا٣يت اك٩خ خمىىح تلعؽيؽ ا
ثكؿ ث٨ يب أ اإل٦ةـ ىلع اػذيةر ٨٦ ت ا٣ٞؿاءات يف ابلؽايح ىلع قجٓ ٝؿاءاتةقذٞؿٌ ٚ

 اإل٦ةـ  زبلث ٝؿاءات ىلع يؽ ةثٕؽ ذلٟ د٧خ زيةدز٥  ق،ٕؽى ك٨٦ ثى دلة٬ؽ ابل٘ؽادم 
 . ٔرشان خ ا٣ٞؿاءات املذٮادؿة كأوجع،  ث٨ اجلـرمملعٜٞ اا
 رقٮؿي اهللك

ى
أ ٝؿى

ى
ؿئ لك   الىعةثحى ال١ؿاـ  أ ىلع خمذ٤ٙ هلضةد٭٥، كاكف يٞي

 اكف احلؿص ىلع مبلز٦ًح ا٣ٞؿاءات ا٣يت ٝجي٤ح ث٧ة يٮاٜٚ هلضذ٭ة، ٚعؿص ممس٤ٮ٬ة أمؽٌ 
ي٧٤ٕ٭٥ إيٌة٬ة ظؿٚة حبؿؼ، كظؿكح حبؿكح، كل٥ يك٨ لبلصذ٭ةد ٩ىيت ٨٦ األمؿ ابلذٌح، 

 .  (1)دٕةىل قجعة٫٩ ك ٚإف ا٣ٞؿاءات دميٕ٭ة يه كيح ٨٦ ٔ٪ؽ اهلل
ي٤ذبف   ٢تنةث٫ ا٣ٕؽد صٕك٣ك٨ٌ  األظؿؼ الكجٕح؛ ٣حكخ د٧ة٦ةكجٓ ا٣ٞؿاءات الك

  .(2)]ظىت ّ٪ٮا أف األظؿؼ الكجٕح يه ٩ٛف ا٣ٞؿاءات الكجٕح[، ةسٔ٪ؽ ثٕي اجل
،  رقٮؿ اهللىلع  أ٦ٌة األظؿؼ الكجٕح ٚيه ال٤٭ضةت ا٣ٕؿبيح ا٣يت ٩ـؿ ث٭ة ا٣ٞؿآفك

/ " / ٝةؿ رقٮؿ اهلل ٝةؿ  ق ٔجؽ اهلل ث٨ ٔجةسَٚف احلؽير الىعيط اذلم ركا
كٝٮهل ، (3)ىه إىل قجٕح أظؿؼ" أٝؿأين صربي٢ ىلع ظؿؼ ، ٥٤ٚ أزؿ أقزتيؽق ، ظىت ا٩ذ

٩ـؿ ىلع قجٕح أظؿؼ، ٚةٝؿؤكا ٦ة دحرٌس /"
ي
  .(4) ٦٪٫" إف ٬ؾا ا٣ٞؿءاف أ

إىل ٧ةء اػذبلٚة ٠جريا يف ٦ٕىن األظؿؼ الكجٕح ظىت ث٤٘خ أٝٮاهل٥ اػذ٤ٙ ا٤ٕ٣ك
يٞٓ ٚي٭ة  قجٕح أكص٫ ٦ٕ٪ة٬ة ٨ٔال ختؿج ، كل١٪٭٥ ٦ذٛٞٮف ىلع أ٩٭ة أربٕني ٝٮال

بلؼ .اتل٘ةيؿ كاإلػذ  
 

ٮعالنج١ح ا٣ٕ٪١جٮديح )( 1) ح مًٮ  .(مٮقٔٮ
 ٦ةثني امل١ٕٮٚني ٨٦ زيةدايت .( 2)
 ( .819/ كمك٥٤ ) 3219وعيط ابلؼةرم ثؿ٥ٝ  (3)
 ( .818(/ كمك٥٤ )2287)وعيط ابلؼةرم ثؿ٥ٝ  (4)
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كاذلم اػذةرق النيغ ٔجؽا٣ٛذةح  الؿازم ا٢ٌٛ٣ أيب اإل٦ةـ ٦ؾ٬تكأذ٠ؿ ٬٪ة 
يف كاالػذبلؼ اتل٘ةيؿ ث٭ة يٞٓ ا٣يت األكص٫ األظؿؼ ث٭ؾق ملؿادا أف" /  ٬ٮا٣ٞةيض 

 أكص٫ / قجٕح ٨ٔ ختؿج كال ،اللك٧ةت ا٣ٞؿءا٩يح
/كاتلأ٩ير كاتلؾ٠ري كاجل٧ٓ كاتلث٪يح اإلٚؿاد يف األق٧ةء اػذبلؼ/ األكؿ  

 ٣ِٛ ٝيًؿئ، [184ابلٞؿة  ] َّ  رثزث يت ىت نت  مت زت ٱُّٱ /دٕةىل ٝٮهل ٦س٢ 
  . (1) ثةجل٧ٓ" مكة٠ني" ١٬ؾا كٝؿئ ، ١٬ؾاثةإلٚؿاد " مك١ني"

 كٝؿئ ثةتلث٪يح، ١٬ؾا ٝيًؿئ ، [10احلضؿات  ] َّ مسحص خس حس  ُّٱٱ/دٕةىل ٝٮهل ك٦س٢
.(2) ثةجل٧ٓ ١٬ؾا" ك٥إٍػٮدً " أيٌة  

  /كأمؿ كمٌةرع ٦ةضو  ٨٦ األٕٚةؿ درصيٙ اػذبلؼ/ اثلةين
 ٢ٕٚ أ٫٩ ىلع ١٬ؾا ٝيًؿئ  ،[184ابلٞؿة  ]َّ  يفىق  ىف يث ىث نث مثُّٱٱٱ/دٕةىل اهلل ٝٮؿ حنٮ

، ٮَّعٍ " كٝؿئ ٦ةضو َُّ   . (3) دلـكـ مٌةرع ٢ٕٚ أ٫٩ ىلع" حى
 ىلع ١٬ؾا ٝيًؿئ ،[4األ٩بيةء ] َّ   نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ /دٕةىل ٝٮهل ككؾلٟ

، ٢ٕٚ أ٫٩ .(4) أمؿ ٢ٕٚ أ٫٩ ىلع" ٝي٢ٍ " كٝؿئ ٦ةضو  
ؿاب كصٮق اػذبلؼ/ اثلة٣ر   /اإٔل

 البلـ كرٚٓ اتلةء ث٥ٌ ٝيًؿئ ،[119ابلٞؿة ] َّمه جه هن من خن ٱُّٱٱ/دٕةىل ٝٮهل حنٮ
" يكأؿي ىكأٍؿ" البلـ كصــ اتلةء ثٛذط ؿئكٝي  ٩ةٚيح،" ال" أف ىلع "ت ( .5) ٩ة٬يح" ال" أف ىلع "ت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ٝؿأ ٩ةٚٓ كاث٨ اعمؿ كأثٮصٕٛؿ ثةجل٧ٓ، كابلةٝٮف ثةإلٚؿاد . (1)  
يح .ٝؿأ يٕٞٮب احلرضيم ثةجل٧ٓ، كٝؿأ ابلةٝٮف ثةتلث٪ (2)  
ٝؿأ محـة كال١كةيئ ثة٢ٕٛ٣ املٌةرع، كٝؿأ ابلةٝٮف ثةملةيض .  (3)  
  ٝؿأ ظٛه كمحـة كال١كةيئ كػ٤ٙ ث٢ٕٛ ٦ةض، كٝؿأ ابلةٝٮف ثةألمؿ .  (4)
( ٝؿأ ٩ةٚٓ كيٕٞٮب ثػ "ال اجلة٬يح"، كٝؿأ ابلةٝٮف ثػ "ال اجلةٚيح".5)  
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  /كالـيةدة ثةجلٞه ػذبلؼاال/ الؿاثٓ
  ثإزجةت ١٬ؾا ٝيًؿئ ،[133آؿ ٧ٔؿاف ] َّ  حم جم يل ىل مل  ُّٱٱ/دٕةىل ٠ٞٮهل

. (1)الٮاك  حبؾؼ كٝؿئ ،"الكني" ٝج٢" الٮاك"  

  /كاتلأػري ثةتلٞؽي٥ االػذبلؼ/ اخلةمف
 كدأػري" كٝةد٤ٮا" ثذٞؽي٥ ١٬ؾا ٝيًؿئ ،[195آؿ ٧ٔؿاف ] َّ ٰر ٰذ ُّٱ/دٕةىل ٠ٞٮهل

.(2) "كٝةد٤ٮا" كدأػري" كٝذ٤ٮا" ثذٞؽي٥ كٝيًؿئ ،"كٝذ٤ٮا"  

  /آػؿ ماكف ظؿؼ ص٢ٕ أم ،ثةإلثؽاؿ االػذبلؼ/ دسالكة
 بةءك ٦ٛذٮظح ثذةء ٝيًؿئ ،[30يٮنف ] َّ  هئجب مئ خئ حئ جئ يي ُّٱٱ/دٕةىل ٠ٞٮهل

.(3) قة٠٪ح كاثلةين ٦ٛذٮظح األكىل ثذةءي٨ ؿئكٝي  قة٠٪ح،  

  /ال٤٭ضةت يف االػذبلؼ/ الكةثٓ
 ككؾا، كا٣رتٝيٜ ٥كاتلٛؼي كاتلعٞيٜ، كا٣تك٭ي٢ كاإلداغـ، كاإلّ٭ةر كاإل٦ة٣ح، اك٣ٛذط
ٮاًت / "حنٮ ا٣ٞجةا٢ ٣٘ح ٚي٭ة اػذ٤ٛخ ا٣يت اللك٧ةت اجلٮع ٬ؾا يف يؽػ٢ ُي  دٞؿأ" ػي

 ثكرس٬ة ٞؿأكدي  ابلةء ث٥ٌ ٞؿأدي " يٮتثي / "كحنٮ ثتك١ي٪٭ة، كدٞؿأ ثةل٥ٌ، ا٣ُةء ثذعؿيٟ
ـء ٨٦ األظؿؼ الكجٕح  /، ك٦ٕىن ٬ؾاك١٬ؾا   . (4)أف ا٣ٞؿاءات الكجٓ أك ا٣ٕرش ص

* * * 
ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرشة كركاد٭٥ أا٧ح  

٢ ٔ٪٭٥ ا٣ٞؿاءات املذٮادؿة، كبؾلٮا ص٭ٮدا ْٔي٧ح ظىت  ٌؿاء ا٣ٕرشة ٥٬ اذلي٨ ٩ٞي ٞي ا٣
 دمٕٮا ا٣ٞؿاءات لك٭ة، كأٝؿأك٬ة ز٦٪ة َٮيبل ظىت امذ٭ؿت ٝؿاءاد٭٥ ثني اجلةس.

كنًكجح ا٣ٞؿاءات إحل٭٥ يه نكجح اػذيةر كامذ٭ةر، كمبلز٦ح كإدٞةف، ال نكجح اػرتاع 
 ألف ا٣ٞؿاءات ٦ججيح ىلع الؿكايح .ذ٭ةد، كاص

 

ٝؿأ ٩ةٚٓ كاث٨ اعمؿ كأثٮصٕٛؿ حبؾؼ الٮاك، كٝؿأ ابلةٝٮف ثإزجةد٫ .( 1)  
ٝي " ثذٞؽي٥ٝؿأ محـة كال١كةيئ كػ٤ٙ  (2)    ، كابلةٝٮف ثة١ٕ٣ف . "كٝةد٤ٮا" كدأػري" ذ٤ٮاك
( ٝؿأ محـة كال١كةيئ كػ٤ٙ ا٣ٕةرش ثذةءي٨، كابلةٝٮف/ ثذةء كبةء .3)  
. 7-5( الٮايف يف رشح النةَجيح، ل٤نيغ ا٣ٞةيض ص 4)  
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كللك كاظؽ ٨٦ ا٣ٞؿاء ا٣ٕرشة راكيةف؛ ٧٬ة أم٭ؿ ٨٦ ركل ٔ٪٫، كأٝؿأ٬ة يف ظيةد٫، 
 كامذ٭ؿت ركايذ٫، كدؿدحج٭٥ ٦ٓ ا٣ٞؿاء اكتلةل /

 ا٣ٞةرئ األكؿ/ ٩ةٚٓ املؽين ٬169 /
          ك٬ٮ/ أثٮ ركي٥، ٩ةٚٓ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ أيب ٩ٕي٥ ال٤ييث . 

          كراكيةق / ٝةلٮف، ٔحىس ث٨ ٦ي٪ة ث٨ كرداف ث٨ ٔحىس الـريق 220 ـه، 
          ك كرش، ٔس٧ةف ث٨ قٕيؽ ث٨ ٔجؽاهلل ث٨ ٧ٔؿك  ٬197 .

 ا٣ٞةرئ اثلةين / اث٨ ٠سري امليك ٬120 /  
         ك٬ٮ/ أثٮ ٦ٕجؽ، ٔجؽ اهلل ث٨ ٠سري ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ٔجؽاهلل امليك ادلارم.

         كراكيةق / ا٣زبم، أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽاهلل ث٨ أيب ثـة 250 ـه، 
         كٝ٪ج٢، حم٧ؽ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ػةدل املؼـكيم امليك  ٬291 .

٧ؿك ابلرصم ٬155 /  ا٣ٞةرئ اثلة٣ر/ أثٔٮ
       ك٬ٮ/ أثٮ ٧ٔؿك، زبةف ث٨ ا٣ٕبلء ث٨ ٧ٔةر ث٨ ٔجؽاهلل ابلرصم اتل٧ييم املةزين. 

       كراكيةق/ ادلكرم، ظٛه ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽا٣ٕـيـ األزدم 246 ـه، 
       كالكٮيس، وة٣ط ث٨ زيةد ث٨ ٔجؽاهلل ث٨ إق٧ةٔي٢ ث٨ اجلةركد ٬261 .

 ا٣ٞةرئ الؿاثٓ/ اث٨ اعمؿ النةيم ٬118/
       ك٬ٮ/ ٔجؽاهلل ث٨ اعمؿ ث٨ يـيؽ ث٨ د٧ي٥ احلعىيب النةيم .

       كراكيةق / ٬نةـ ث٨ ٧ٔةر ث٨ ٩ىري ث٨ ٦حرسة الك٤يم 245  ـه، 
        كاث٨ ذ٠ٮاف، ٔجؽاهلل ث٨ أمحؽ ث٨ برش ادلمنِف ٬242 .

 ا٣ٞةرئ اخلةمف/ اعو٥ ال١ٮيف ٬127 / 
 ك٬ٮ/ أثٮبكؿ ، اعو٥ ث٨ أيب اجلضٮد األقؽم ال١ٮيف .

        كراكيةق / مٕجح، أثٮبكؿ ث٨ ٔيةش ث٨ قةل٥ احل٪ةط األقؽم 173 ـه، 
         كظٛه ث٨ ق٤ي٧ةف ث٨ امل٘رية ث٨ أيب داككد األقؽم ال١ٮيف ٬180 . 
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 ا٣ٞةرئ الكةدس/ محـة ال١ٮيف ٬156 .
       ك٬ٮ/ أثٮ ٧ٔةرة، محـة ث٨ ظجيت ث٨ ٧ٔةرة الـيةت ال١ٮيف .        

         كراكيةق / ػ٤ٙ ث٨ ٬نةـ ث٨ ز٤ٕت ث٨ ػ٤ٙ األقؽم ا٣زبار 229 ـه، 
         ك ػبلد ث٨ ػةدل النحجةين الىرييف ال١ٮيف ٬220 .

 ا٣ٞةرئ الكةثٓ/ يلٌع ال١كةيئ ال١ٮيف ٬189 .
       ك٬ٮ/ أثٮ احلك٨، يلع ث٨ محـة ث٨ ٔجؽ اهلل ال١كةيئ ال١ٮيف .

       كر اكيةق / أثٮاحلةرث ال٤ير ث٨ ػةدل املؿكزم ابل٘ؽادم 240 ـه، 
       كادلكرم، ظٛه ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽا٣ٕـيـ األزدم ٬246 .

 ا٣ٞةرئ اثلة٨٦/ أثٮصٕٛؿ املؽين  ٬130 .
      ك٬ٮ / يـيؽ ث٨ ا٣ٕٞٞةع املؼـكيم املؽين .

      راكيةق/ اث٨ كرداف، ٔحىس ث٨ كرداف املؽين 160 ـه، 
      كاث٨ دمةز، ق٤ي٧ةف ث٨ دل٧ؽ ث٨ مك٥٤ ث٨ دمةز ٬175.

 ا٣ٞةرئ اتلةقٓ/ يٕٞٮب احلرضيم ابلرصم ٬205 .
      ك٬ٮ/ يٕٞٮب ث٨ إقعةؽ احلرضيم ابلرصم . 

      كركايةق / ركيف حم٧ؽ ث٨ املذٮلك ال٤ؤلؤم ابلرصم 238 ـه، 
      كركح ث٨ ٔجؽاملؤ٨٦ اهلؾل ابلرصم 235 ٬.
 ا٣ٞةرئ ا٣ٕةرش/ ػ٤ٙ ا٣زبار ابل٘ؽادم 229 ٬ / 

ا زٞح، كامذ٭ؿ ثج٘ؽاد. ة اعثؽن        ك٬ٮ/ ػ٤ٙ ث٨ ٬نةـ ا٣زبار ابل٘ؽادم، اكف اعل٧ن
       كراكيةق/ اقعةؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ث٨ ٔس٧ةف الٮرٌ اؽ املؿكزم 286 ـه، 

       كإدريف ث٨ ٔجؽ ال١ؿي٥ احلؽٌ اد ابل٘ؽادم ٬292. 
 * * * 
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 رمٮز ا٣ٞؿٌ اء ا٣ٕرشة كركاد٭٥
 /يف ا٣ٞؿاءات الكجٓ ٦نت النةَجيح أكال/

 ىلع ال٣حلرل ػةوح كلك٧يح ظؿٚيح رمٮزا ٦٪ْٮ٦ذ٫ يف اإل٦ةـ النةَيب اقذؼؽـ
 زٮثؿم كالؿكاةأ ا٣ٞؿاءأك راك أك دمٓ ٨٦  ٝةرئ للك رمـ ظير ،كالؿكاة ا٣ٞؿاء أق٧ةء
 .كرمٮز لك٧يح رمٮز ظؿٚيح /ٝك٧ني إىل ك٬ؾق الؿمٮز د٪ٞك٥، ٦ٕي٪ح

 ةٔيح /دمرمٮز ديح كٚؿكيه ٩ٮاعف / رمٮز  ؿٚيحاحل الؿمٮز  /كؿا٣ٞك٥ األ
 ٦٪٭ة ٝةراة ىلع لك ظؿؼدؽؿ ا٣يت  الؿمٮز يهك/ ديحٚؿاجلٮع األكؿ/ رمٮز ظؿٚيح 

ح يفية كاظؽا، كيه أك راك ا،كاظؽ ـ، ظُٰ، لك٥، ٩ىٓ، "أثش، د٬ لك٧ةت قجٓ دل٧ٔٮ
 ٦٪ْٮ٦حكٝٓ دؿدحج٭٥ يف  ٧ةظكج ركاد٭٥،ك ٔح ىلع األا٧ح الكجٕحمٮزٌ ٌٜٚ، رقخ" ك

 / اكتلةل ، كيهالنةَجيح
  . كرش / ج ، ٝةلٮف / ب ، ٩ةٚٓ / أ = أثش -   
  . ٝ٪ج٢ / ز،  ا٣زبم / ٬، اث٨ ٠سري  / د = د٬ـ -   
٧ؿك / ح=  ظُٰ  -     . الكٮيس / م ، ادلكرم / ط، أثٔٮ
 . اث٨ ذ٠ٮاف/  ـ ، ٬نةـ / ؿ ، اث٨ اعمؿ / ؾ = لك٥ -   
  . ظٛه/  ع ، مٕجح/  ص ، اعو٥ / ف = ٩ىٓ  -   
  . ػبلد / ؽ ، ػ٤ٙ/  ض ، محـة / ؼ = ٌٜٚ -   
 . ادلكرم / ت ، أثٮاحلةرث / س ، ال١كةيئ / ر = رقخ -   

 / اجلٮع اثلةين/ رمٮز ظؿٚيح دمةٔيح
ح يف  يهك " أجبؽ"٦ة دجُف ٨٦ ظؿكؼ ، كيه ىلع أكرث ٨٦ ٝةرئدؽؿ ظؿكؼ  دل٧ٔٮ

ٮزٌٔح اكتلةل/  ٝٮلٟ/ "خثؾ ّ٘ل" ، كدكٮف مي

 .- اعو٥ كمحـة كال١كةيئ - ل١ٮٚيٮف اثلبلزحا  :ث -     

 . املؽين ةٔؽا ٩ة٣ٕٚٞؿاء الكجٓ ٦ة ا  :خ -     

 النةيم . كاث٨ اعمؿ ل١ٮٚيٮفا  :ذ -     
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 امليك . كاث٨ ٠سريل١ٮٚيٮف ا  :ظ -     

٧ؿكل١ٮٚيٮف ا  :غ -       ابلرصم . كأثٔٮ

 . محـة كال١كةيئ  :ش -     

 اجل٧ةٔيح اللك٧يحالؿمٮز ا٣ٞك٥ اثلةين/ 
ح ٨٦ ا٣ ز٧ةين لك٧ةت يهك عجح، وعةب، ٥ٌٔ، "و/كيه ك الؿكاة ٌٞؿاءدؽؿ ىلع دل٧ٔٮ

، ظى٨"، كدكٮف اكتلةل/  ق٧ة، ظٜ، ٩ٛؿ، ظؿيمٌّ

 . محـة كال١كةيئ كمٕجح :وعجح -   

 . محـة كال١كةيئ كظٛه  :وعةب -   

 . ٩ةٚٓ كاث٨ اعمؿ  :٥ٌٔ  -   

٧ؿك  :ق٧ة -     . ٩ةٚٓ كاث٨ ٠سري كأثٔٮ

٧ؿك اث٨ ٠سري  ظٜ -     . كأثٔٮ

٧ؿك كاث٨ اعم   ٩ٛؿ -     . ؿاث٨ ٠سري كأثٔٮ

 . ٩ةٚٓ كاث٨ ٠سري  ظؿيم -   

 .٩ةٚٓ كال١ٮٚيٮف   ظى٨ -   
* * * 

 زة٩ية/ ٦نت ادلرة يف ا٣ٞؿاءات اثلبلث
٢ كصٕ ٩ٛف ٦٪ٮاؿ النةَجيح، –ادلرة  – يف ٦٪ْٮ٦ذ٫ ق٤ٟ اإل٦ةـ اث٨ اجلـرم

  ركايذ٫ ٨ٔ محـة .٨٦ أو٢ أيب صٕٛؿ ٩ةٕٚة، كيٕٞٮب أثة ٧ٔؿك، كػ٤ٙ 
ٞي يح يف دالكاقذؼؽـ رمٮزا ظؿٚيح ٚؿد ك٬ؾق الؿمٮز يه ٩ٛف ، اء كركاد٭٥ؿٌ ٣ح أق٧ةء ا٣

اكتلةل/ كيهرمٮز أو٢ لك كاظؽ ٦٪٭٥ ٨٦ النةَجيح،   
 اث٨ دمةز .  / ج اث٨ كرداف ، / ب أثٮصٕٛؿ ، / أ = أثش -   
 ركح . / م ركيف ، / طيٕٞٮب،  / ح=  ظُٰ  -   
 إدريف.  / ؽ / إقعةؽ ، ض ػ٤ٙ ، / ؼ = ٌٜٚ -   

* * * 
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٨٦ النةَجيح كادلرة كاةَؿؽ الؿٌ    

 ل٤ؿكاة ا٣ٕرشي٨ دبل٦ؾة أػؾكا ٔ٪٭٥، كيكىم لك كاظؽ ٦٪٭٥ َؿيٞة، كاإل٦ةـ النةَيب
ؽ يف ٦٪ْٮ٦ذ٫، كٝؽ   ؿي ُي ٌى٢ ٬ؾق ا٣ ؽ ركاة الكجٕح ذ٠ؿل٥ يٛي ؿي  النيغ الٌجةع  َي

/كيه ىلع اجلعٮ اتلةل" إرمةد املؿيؽ إىل ٦ٞىٮد ا٣ٞىيؽ يف رشظ٫ "   

.  ننيٍ حم٧ؽ ث٨ ٬ةركف ٮيٜ ٝةلٮف/ أثَؿ -     

. يٕٞٮب يٮقٙ األزرؽ ٮكرش/ أثَؿيٜ  -     

.  ربيٕح حم٧ؽ ث٨ إقعةؽ ٮا٣زبم/ أثَؿيٜ  -     

. ثكؿ أمحؽ ث٨ دلة٬ؽ ٮٝ٪ج٢/ أثَؿيٜ  -     

ـٔؿاء ٔجؽ الؿمح٨ ث٨ ٔجؽكس ٮكرم / أثظٛه ادل َؿيٜ -    . ال  

.ؿي٧ٔؿاف مٮیس ث٨ صؿ ٮالكٮيس/ أث َؿيٜ -     

. احلك٨ أمحؽ ث٨ يـيؽ احل٤ٮاين ٮ٬نةـ/ أثَؿيٜ  -     

. ٔجؽ اهلل ٬ةركف ث٨ مٮیس األػٛل ٮاث٨ ذ٠ٮاف/ أثَؿيٜ  -     

. ث٨ آدـ الى٤يح حيىية يزكؿ ٮمٕجح/ أثَؿيٜ  -     

. حم٧ؽ ٔجيؽ ث٨ الىجةح اجل٭نيل ٮثأظٛه/ َؿيٜ  -     

.٫احلؽاد ٔ٪ إدريف٨ٔ أيب احلك٨ أمحؽ ث٨ ٔس٧ةف ث٨ ثٮيةف  ػ٤ٙ/َؿيٜ  -     

. ثكؿ حم٧ؽ ث٨ مةذاف اجلٮ٬ؿم ٮػبلد/ أثَؿيٜ  -     

. ٔجؽ اهلل حم٧ؽ ث٨ حيىي ابل٘ؽادم ٮ/ أثال٤ييثأثٮ احلةرث  َؿيٜ -     

. ا٢ٌٛ٣ صٕٛؿ ث٨ حم٧ؽ اجلىييب ٮكرم/ أثظٛه ادل َؿيٜ -     
 كأ٦ة َؿؽ الؿكاة ٨٦ ا٣ٞؿاء اثلبلث يف ٦٪ْٮ٦ح ادلرة /

ا٢ٌٛ٣ ث٨ مةذاف .ف/ اث٨ كردا َؿيٜ -     
أيٮب اهلةميم . اث٨ دٌمةز/ أثٮ َؿيٜ -     
.أثٮ ا٣ٞةق٥ ٔجؽ اهلل ث٨ ق٤ي٧ةف اجلؼةس ٨ٔ اتل٧ةر ٔ٪٫ركيف /  َؿيٜ -     
. أثٮ ثكؿ حم٧ؽ ث٨ ك٬ت ث٨ ا٣ٕبلء اثلَٞف ٔ٪٫ركح/  َؿيٜ -     
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.الكٮق٪ضؿدم ٨ٔ اث٨ أيب ٧ٔؿ اجلٞةش ٔ٪٫ أثٮ احلكني أمحؽعةؽ/ إق َؿيٜ -     
املُٮيع كا٣ُٞييع . إدريف/ َؿيٜ -     

* * * 
  مؿادت ا٣ٞؿٌ اء كركاد٭٥ ظكت الؿكايح

 ء ىلع زبلث مؿادت، كيه /ا٬ة جنؽ أف الؿكاة ٦ٓ ا٣ٞؿٌ ءات كأػؾً  ا٣ٞؿا٩ْؿا تل٤ٌِف ك
 ك٥٬/  ثؽكف كاقُح،٦جةرشة  ٨٦ أػؾ ٨ٔ اإل٦ةـ/ 1

  ٩ةٚٓ املؽين .ٝةلٮف ككرش ٨ٔ اإل٦ةـ  -     
 ح كظٛه ٨ٔ اإل٦ةـ اعو٥ ال١ٮيف .مٕجك -     
 ـ ال١كةيئ.أثٮاحلةرث كظٛه ادلكرم ٨ٔ اإل٦ة -     
 ث٨ كرداف كاث٨ دمةز ٨ٔ أيب صٕٛؿ .كا -     
 ركيف كركح ٨ٔ يٕٞٮب احلرضيم -     
 إقعةؽ كإدريف ٨ٔ ػ٤ٙ ا٣زبار . -     

 2/ ٨٦ اكف ثح٪٫ كبني اإل٦ةـ كاقٍ كاظؽ، ك٥٬/ 
     - ادلكرم كالكٮيس ٨ٔ )حيىي ا٣زييؽم( ٨ٔ أيب ٧ٔؿك ابلرصم .

     - ػ٤ٙ كػبلد ٨ٔ )قي ٤ي٥( ٨ٔ محـة الـيةت .
 3/ ٨٦ اكف ثح٪٫ كبني اإل٦ةـ أكرث ٨٦ كاقٍ كاظؽ، ك٥٬/

 أكرث ٨٦ راك/(اث٨ ٠سري )كبني ميؼ٭٧ة ا٣زبم كٝ٪ج٢ ثح٪٭٧ة  -    
                             ٞكٍ،كٝ٪ج٢ ٨ٔ ا٣ٞٮاس ٨ٔ ك٬ت ٨ٔ ا٣ )ا٣زبم ٨ٔ ١ٔؿ٦ح ٨ٔ ا٣ٞكٍ،       

                                                                                                                                                                                               .  ٨ٔ اإل٦ةـ اث٨ ٠سري( -كا٣ٞكٍ أيٌة - ك٦ٕؿكؼ ك٧٬ة٨ٔ مج٢  .       كا٣ٞكٍ
 أكرث ٨٦ راك/ ث٨ اعمؿ ٬نةـ كاث٨ ذ٠ٮاف ثح٪٭٧ة كبني ميؼ٭٧ة ا -   

ٌؿاؾث٨ د٧ي٥ د٧ي٥، كاث٨ ذ٠ٮاف ٨ٔ أيٮبكأيٮب ث٨ ٬نةـ ٨ٔ ٌٔؿاؾ املٌؿم )                         ، ٔك
  . (٦ةرم ٨ٔ اث٨ اعمؿكأيٮب ٨ٔ حيىي اذلِّ  املؿٌم         .

* * * 
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 ٨٦ ظير األمىةرؽارس ا٣ٞؿاءات ٦ 
 كيه/ ،مخكحأف ٦ؽارس ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرشة ٨٦ ظير املاكف ثكا٥٤ٔ 

 أثٮصٕٛؿ ك٩ةٚٓ .ك٧٬ة  ،ٝةراةفاملؽرقح املؽ٩يح/ كٚي٭ة / 1
 ٔجؽاهلل ث٨ ٠سري . ، ك٬ٮٝةرئ كاظؽ / املؽرقح امل١يح/ كٚي٭ة2
٧ؿك كيٕكٚي٭ة ٝةراةف، ك٧٬ة / املؽرقح ابلرصيح/ 3  ٞٮب احلرضيم .أثٔٮ
 ٔجؽاهلل ث٨ اعمؿ النةيم.ٝةرئ كاظؽ، ك٬ٮ / املؽرقح النة٦يح/ كٚي٭ة 4
  .(1) اعو٥ كمحـة كال١كةيئ كػ٤ٙ ا٣ٕةرش ك٥٬أربٕح،  / املؽرقح ال١ٮٚيح/ كٚي٭ة5

 * * * 

 أراكف ا٣ٞؿاءة الىعيعح 
ٓ ا٧٤ٕ٣ةء املعٞٞٮف رشكَة تل٧يزي ا٣ٞؿاءات الىعيعح ٨٦ ٗري٬ة ظىت حنك٥  ًك

زبلزح ًٮاثٍ  ٗري٬ة، كأدمٕخ األ٦ح ىلع رشكط كعذ٭ة ك٩ذٌٕجؽ ث٭ة يف الى٤ٮات كيفثى
 كيه/ املٞجٮ٣ح الىعيعح ٣ٞؿاءةأف دكٮف ٦ذٮٚؿة يف اىلع 
 ىلع دمةٔح ٨ٔ دمةٔح ي٧ذ٪ٓ دٮاَب٭٥ ٢ٞ٩/  ك٬ٮ/ ؿ )وعح الك٪ؽ( اتلٮاد / أكال

 .(2)، ٨٦ أكؿ الك٪ؽ إىل ٦٪ذ٭ةق ٨٦ ٗري دٕيني يف ا٣ٕؽد ال١ؾب
/"ًةثٍ لك ٝؿاءة دٮادؿ ٤ٞ٩٭ة، ككاٚٞخ ا٣ٕؿبيح ٤ُ٦ٞة كرق٥ ٝةؿ اإل٦ةـ اجلٕربم 

 . (3)املىعٙ كلٮ دٞؽيؿا، ٚيه ٨٦ األظؿؼ الكجٕح، ك٦ة ال جتذ٧ٓ ٚي٫ ٚنةذ" 
/  -اجلعٮ ٝٮأؽ - ا٣ٕؿبيح ال٤٘حكصٮق  ٨٦ ٮص٫ل ذ٭ةمٮاٚٞزة٩ية/   

ًٕيٛة ٨٦ ظير  ٮ٫٩أٚىط أـ ٚىيعة، كال يرض ٠ ٬ؾا الٮص٫ كالي٤ــ أف يكٮف
٠ٞؿاءة اإل٦ةـ ٔخ كد٤ٞة٬ة األا٧ح ثةلك٪ؽ الىعيطإذااك٩خ ا٣ٞؿاءة ٝؿاءة مةال٤٘ح،   

 ٬ةظير ٝؿأ، [1ا٣جكةء آيح ] َّ ميىي         خي    حي جي       يه  ىهُّٱٱٱٱ/دٕةىلاهلل  يف ٝٮؿ محـة
" ُٔٛة ىلع ال٧ٌري املضؿكر يف "ث٫ً" .ثةجلٌؿ يف "األرظةـ  

 

ل٤نيغ أيب مىٕت املرصم .٤ٞ٩خ يف ٦ؾ٠ؿة ( 1)  
  ( .96املؽػ٢ إىل ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات، ل٤نيغ ٔجؽا٣ٞيٮـ الك٪ؽم )ص ( 2)
(. 5ا٣ٞؿاءات النةذة، ل٤نيغ ٔجؽا٣ٛذةح  ا٣ٞةيض )ص ( 3)  
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ك٬ٮ مٮاٚٞح ٦ة اكف زةثذة يف مىعٙ ٨٦ / اظذ٧ةالن  كلٮ ا٣ٕس٧ةين الؿق٥ مٮاٚٞح زةثلة/
 مه   جه    ين ىن  من ُّٱيف ٝٮهل/ "٦٨" اإل٦ةـ، ٠ٞؿاءة اث٨ ٠سري ثـيةدة مىةظٙ

.أل٩٭ة زةثذح يف املىعٙ امليك ،[100اتلٮبح آيح  ] َّ  ىه  
ل٤ؿق٥  " ٦ة يٮاٜٚ الؿق٥ كلٮ دٞؽيؿا، ألف مٮاٚٞح ا٣ٞؿاءاتكلٮ اظذ٧ةال كاملؿاد ٨٦ دم٤ح "

ذجخ لك٧ح "م٤ٟ" يف حتٞيٞة كدرصحية، كٝؽ دكٮف دٞؽيؿا كاظذ٧ةال،  ٝؽ دكٮف ٚٞؽ ٠ي  
، [4ا٣ٛةحتح آيح  ] َّ ين ىن من ُّٱ/يف ٝٮهلأ٣ٙ يف دميٓ املىةظٙ، ثؽكف ا٣ٛةحتح  

٢"، ككٝيؿاخ ثإزجةت األ٣ٙ ثٕؽ املي٥ ىلع كزف  ًٔ ٢""ٚة ًٕ   .(1)، كا٣ٞؿاءدةف ٦ذٮادؿدةف "ٚ

  / اجلـرم اث٨املعٜٞ  اإل٦ةـ ٝةؿ
 . ٮمػحي اظذ٧ةال ؿق٥ػل٤ كاكف ***  حنٮ ٫كص ٜػٚاك ٦ة ٢ػ١ٚ

 .   ةفػاألرك بلزحػاثل ؾقػٚ٭   ***  ؿآفػا٣ٞ ٬ٮ إق٪ةدا طػكو
.(2) حػالكجٕ يف أ٫٩ لٮ ؾكذقػم     *** أزجخ  ٨ػرك ٢ػخيذ ظيس٧ةك  

* * * 
النةذة ٣ٞؿاءاتا   

كيه مى٤ُط للك  الكةثٞح، اثلبلزح يه ا٣ٞؿاءة ا٣يت ٚٞؽت رك٪ة ٨٦ أراكف ٝجٮؿ ا٣ٞؿاءة
    النؾكذ . لك٭ة ٣حكخ ٦تكةكيح يف٣ك٨ ة ٨ٔ ا٣ٕرش، كٝؿاءة زااؽ

/  كأم٭ؿ٬ة أربٕح كيه   
، كركل ٔ٪٫ ا٣زبم كاث٨ مججٮذ .123٬ٝؿاءة اإل٦ةـ اث٨ حميى٨ امليك / 1  
.ق٤ي٧ةف ث٨ احلك٥ كأمحؽ ث٨ ٚؿح ، كركل ٔ٪٬٫ 202 حيىي ا٣زييؽم اإل٦ةـ ٝؿاءة/ 2  
ٔ٪٫ مضةع ابل٤يخ كظٛه ادلكرم .كركل ، 110٬ٝؿاءة اإل٦ةـ احلك٨ ابلرصم / 3  
٧ل / 4 كركل ٔ٪٫ املُٮيع كالنججٮذم .، ٬ 148ٝؿاءة اإل٦ةـ ق٤ي٧ةف ث٨ ٦٭ؿاف اأٔل  

    

(. 99( املؽػ٢ إىل ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات، ل٤ك٪ؽم )ص 1)  
  (. 16-٦14نت َيجح ا٣جرش، ل٤ٕبل٦ح اث٨ اجلـرم ثيخ ر٥ٝ )   (2)
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، ك٣ك٨ يف يف كٝخو ٦ٕذ٧ؽة  ٝؿاءات خ٩اكك تكىم األربٓ الـكااؽ، ك٬ؾق ا٣ٞؿاءات
 بٕيك ،ز٥ ا٩ؽزؿتثلبلزح ثٕؽ٬ة اك ا٠ذٍف اجلةس ثة٣ٞؿاءات الكجٕح ٔرص اتلأحلٙ
اء الكجٕح ميٮخه  ٬ؤالء األربٕح ؿَّ ٞي   . بلًٕي ا٣

/ األربٓ الـكااؽا٣ٞؿاءات إٝؿاء ٝؿاءة ك حٞيَؿ  
ًٕخ ٦ٓ  ٚؿًدٍت  أـ دمي

ي
ةتو ثةتلبلكة كاألداء، قٮاء أ ؿأ ث٭ة ػذ٧ةتو اكمبلتو دة٦َّ 1/ أف يٞي

ٍٕخ  ٦ٓ ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش يف ػذ٧ح كاظؽة، ك٬ٮ ٦ؾ٬تي  املذٌٞؽ٦ني . ً   ثٌٕ٭ة، أك دمي
ؿأ ظؿكؼ اخلبلؼ ٦٪٭ة ٍٚٞ؛ كيه اللك٧ةت ا٣يت ػؿصخ/ 2 ٨ٔ ا٣ٞؿاءات  أف دٞي

هو هلة ٟذل ، كيكٮفا٣ٕرش ٭ة ٩رثان ٨٦ م٤ؼَّ ًً ٓو هلة ، أك ٨٦ثٕؿ ك٬ٮ ٦ة ٤ٔي٫ ، ٦نتو صة٦
. ؿكف ٨٦ ا٣ٌٞؿاءملذأػٌ ا   

ؿأ ث٭ة ثٕيي ا٣ٞؿآف ث٧ٞؽارو ال ي٢ُّٞ ٨ٔ ري / أ3 ثي٥ٌ ييك٢٧ ثٕؽ ذلٟ ثٞؿاءة ، بٕنيف يٞي
.(1)املذٮٌّل ٤ُ٣جذ٫ ث٭ة  اإل٦ةـ ؽ إصةزةك٬ٮ أظؽ َؿ، اخلبلؼظؿكؼ   

* * * 
ا٣ٞؿاءات٥٤ٔ ثجٕي مى٤ُعةت  ةتدٕؿيٛ   
 ا٣يت الرشيٙ ا٥٤ٕ٣ اهلؾ ٦ٛذةظة دكٮف وُبلظةتا ىلع ا٨ٛ٣ ٬ؾا أ٢٬ او٤ُط كٝؽ

   ٦٪٭ة/ك ،ٚي٫ الرشكع ٝج٢ ث٭ة ي٥٤َّ  أف ل٤ُة٣ت يججيغ
، ٩ةٚٓحنٮ/ ٝؿاءة اإل٦ةـ ، اء ا٣ٕرشةأا٧ح ا٣ٞؿٌ ٨٦ جكت إىل أظؽ يي ٦ة لك  يه ا٣ٞؿاءة/

 اعو٥، كٝؿاءة اإل٦ةـ يٕٞٮب احلرضيم .كٝؿاءة اإل٦ةـ 

حنٮ/ ، كلٮ ثٮاقُحاء ا٣ٕرشة جكت إىل أظؽ الؿكاة ٨ٔ أظؽ أا٧ح ا٣ٞؿيي ٦ة لك  يه الؿكايح/
 ٨ٔ اعو٥. ظٛه، كركايح أيب ٧ٔؿك٨ٔ  -"٨ٔ ا٣زييؽم"  -الكٮيس ركايح 

َؿيٜ األزرؽ ٨ٔ حنٮ/ ، ٨ٔ أظؽ الؿكاة كإف ق٢ٛ ػؾجكت لآليي  ٦ة لك ٬ٮ ا٣ُؿيٜ/
 جكت إىل ال١ذت ا٣يتأك يكٮف ٦ة يي  ]،ظٛهكرش ، أك َؿيٜ ٔجيؽ ث٨ الىجةح ٨ٔ 

 

، كب٭ؾق ا٣ُؿيٞح األػرية ٝؿأتي  _ثذرصؼ_ا٣ُجيت د. ٦ةصؽ م٧يس ثةمة احل٧يص ( ٦ٞةؿ ل٤نيغ املٞؿئ 1)
ؽو كأصةزين ث٭ة . ا٣ٞؿاءات األربٓ الـكااؽ ىلع ٌٚي٤ذ٫ ٨ٔ ثٕي  

www.Quranonlinelibrary.com

املكتبة العاملية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



رواية ودراية ___________________________املفاتيح العشرة إلتقان القراءات العشرة   

 
 

18 

٦ة كرد ٨ٔ نكجح إىل  ،٨٦ َؿيٜ النةَجيحركايح ظٛه / حنٮكردت ا٣ٞؿاءة ٨ٔ َؿي٫ٞ  
إىل ٦ة كرد ٨ٔ َؿيٜ  نكجح ،ظٛه ٨٦ َؿيٜ ا٣ُيجحيٞةؿ/ كأ، النةَيبَؿيٜ ٦٪ْٮ٦ح 

 . [ ...ك١٬ؾا الث٨ اجلـرم ا٣ُيجح٦٪ْٮ٦ح 
رئ خمرٌيا يف اإلديةف ثٮص٫ ة٬ٮ لك ػبلؼ ييؿكل ٨ٔ ا٣ٌٞؿاء أكالؿكاة، كاكف ا٣ٞ الٮص٫/
 حنٮ/ ٠أكص٫ ا٣بك٤٧ح كأكص٫ الٮٝٙ ىلع ا٣ٕةرض ل٤ك١ٮف .٦٪٭ة، 

 كاخلبلؼ ثني ا٣ٌٞؿاء إ٦ة ػبلؼ كاصت أكػبلؼ صةاـ .
٤ــ ، / ٔني ا٣ٞؿاءات كالؿكايةت كا٣ُؿؽ٬ٮ تاخلبلؼ الٮاص ث٧ٕىن/ أف ا٣ٞةرئ مي

ٌؽ ذلٟ ٩ٞىة يف ركايذ٫، ٠أكص٫ ابلؽؿ ٦ٓ  ثةإلديةف جب٧يٕ٭ة، ٔي ٤ٚٮ أػ٢ٌ بيشء ٦٪٭ة 
  ةع اتلٕجري ٔ٪٭ة ثةألكص٫ تكة٬بل .كإف م ذات احلةء لٮرش، ٚيه َؿؽ،

٤٧ح ٠أكص٫ ا٣بكإلثةظح، / ػبلؼ األكص٫ ا٣يت ىلع قبي٢ اتلؼيري كا٬ٮ كاخلبلؼ اجلةاـ
  .كأكص٫ الٮٝٙ ىلع اعرض الك١ٮف

٤ــ ثةإلديةف ث٭ة لك٭ة،  ة،كص٫ ٦٪٭  يف اإلديةف ثأٌم ٚة٣ٞةرئ خمرٌي  ٤ٚٮ أىت ثٮص٫ ٗري مي
ـأق، كال يٕذرب ذلٟ دٞىريا ٦٪٫ كال ٩ٞىة يف ركايذ٫  .(1)كاظؽ ٦٪٭ة أص  

كيججيغ ل٤ُة٣ت أيٌة ٝج٢ أف يجؽأ دراقح ا٣ٞؿاءات كي٤ذعٜ حب٤ٞةت اإلصةزات أف 
يؽرس ٦ةدة املؽػ٢ إىل ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات أل٩٭ة دُٕيٟ دىٌٮرا إدمةحلة ٨ٔ مكةا٢ ٠ربل 

 يف ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات تكذٛيؽ ٦٪٫ بنلك ٠جري يف دراقذٟ ٥٤ٕ٣ ا٣ٞؿاءات )2( . 
ا٣ٞٮأؽ املُؿدة ا٣يت د٪ُجٜ ىلع لك صـايةت ا٣ٞةٔؽة، كا٣يت يكرث  يه/ األوٮؿ

. ، كأظاكـ اهل٧ـاتاإل٦ة٣حك املؽ كا٣ٞرص،ك ال١جري، إداغـ، ٠دكر٬ة كيذعؽ ظ٧١٭ة  

كيكىم  ة،عؽ ظ٧١٭كال يذٌ  دكر٬ة كدكؿار٬ة، ا٣يت ي٢ٞ ا٣ٞؿءا٩يح يه اللك٧ةت /ا٣ٛؿش
َّيق  نب ُّٱٱٱٱٱ/٦س٢ أيٌة ا٣ٛؿكع،  

* * * 
 

 .( 17ص)ابلؽكر الـا٬ؿة يف ا٣ٞؿءات ا٣ٕرش املذٮادؿة، ل٤نيغ ا٣ٞةيض  (1)
 ؼ، ل٤نيغ ًيٙ اهلل الن٧ؿاين .( د٘ؿيؽة دٮيرتيح ثذرص2)
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  ٌيف ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءاتاجلرثيح  املؤ٣ٛةت أ٥٬ 
/  1/ ٠ذةب الكجٕح، أليب ثكؿ ث٨ دلة٬ؽ ابل٘ؽادم 

يٕذرب ٠ذةب الكجٕح الث٨ دلة٬ؽ ٨٦ أٝؽـ ال١ذت يف ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات كأ٧ْٔ٭ة ٩ٕٛة، كٝؽ 
 أ٣ٌ ٙ ٚي٫ ٝؿاءات األا٧ح الكجٕح املن٭ٮرة، ك٬ٮ أكؿ ٨٦ دمٓ ٬ؾق ا٣ٞؿاءات يف مؤ٣ٙ.

ك٨٦ أ٥٬ أقجةب اٝذىةرق ىلع ا٣ٞؿاءات الكجٓ لن٭ؿد٭٥، كادٛةؽ أ٢٬ األمىةر ٤ٔي٭٥، 
ذٞةدق أف األظؿؼ الكجٕح يه ا٣ٞؿاءات الكجٕح ٧٠ة ّ٪٫ ال١سريكف .  ال أل

/  / اتلحكري يف ا٣ٞؿاءات الكجٓ لئل٦ةـ أيب ٧ٔؿك ادلاين2  
كٝؽ ٬ٮ ٨٦ أم٭ؿ ٠ذت اإل٦ةـ ادلاين، ك ا٣ٞؿاءات،رب ٠ذةب اتلحكري ٨٦ أص٢ٌ ٠ذت يٕذ

.ث٧ٌ٧٪٫ اءاتيٞؿءكف ا٣ٞؿكح حيْٛٮ٫٩ م٭ؿة ْٔي٧ح كوةر ا٤ُ٣ج امذ٭ؿ يف األ٩ؽلف   
يف  ٫٧ْ٩ٝؽ النةَيب اإل٦ةـ كممة زاد يف م٭ؿة اتلحكري كق٭٢ ا٩تنةرق ثني اجلةس أف 

 .، ٚىةر اجلةس حيْٛٮ٩٭ة إىل يٮ٦٪ة ٬ؾا ككص٫ اتل٭ةين ٦٪ْٮ٦ذ٫ ظؿز األ٦ةين
/  / حتجري اتلحكري، لئل٦ةـ اث٨ اجلـرم3  

ة كٚةاؽة، كهل  ٕن ك٬ٮ يف ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش، أظؽ أ٥٬ ٠ذت ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات كأ٧ْٔ٭ة ٩ٛ
ماك٩ذ٫ ا٣ٕةحلح ك٦زنتل٫ الكة٦يح، ك٬ٮ٠ذةب اتلحكري مٌةٚة إحل٫ ا٣ٞؿاءات اثلبلث، كٝؽ 

ًٛ ْ٭ة كظِٛ النةَجيح ٝؽ دمٓ ا٣ٞؿاءات  ثنٌي  اث٨ اجلـرم أ٫٩ ٥ْ٩ ادلرة حل١ٮف ٦ى ٨ ظ
 ا٣ٕرش ٧ْ٩ة، ز٥ أ٣ٌ ٙ ٦٪٭ة حتجري اتلحكري ٩رثا .

 /  4/ ا٣جرش يف ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش لئل٦ةـ املعٜٞ اث٨ اجلـرم 
أ٫ٌٛ٣ اإل٦ةـ اث٨ اجلـرم ك٬ٮ٨٦ أدمٓ ٠ذت ا٣ٞؿاءات كأ٩ٕٛ٭ة؛ ظىت كو٫ٛ ثٕي أ٢٬ 
يكجٜ إىل ٦س٫٤"، ٚ٭ٮ ال١ذةب املٕذ٧ؽ ك املؿصٓ الؿاحيس  ا٥٤ٕ٣ ثٞٮهل٥"ال١ذةب اذلم ل٥ ي

 ٥٤ٕ٣ ا٣ٞؿاءات، ٚلك ٨٦ و٪َّٙ يف ا٣ٞؿاءات ثٕؽق اكف اع٣ح ٤ٔي٫ . 

كٝؽ الًف ٝجٮال كا٩تنةرنا كاقٕة، ك٩ةؿ ا٬ذ٧ةـ ٨٦ صةء ثٕؽق، كهل َجٕةت ٔؽيؽة، 
كحتٞيٞةت ٠سرية، د٪ةكؿ ٚي٫ مؤ٫ٛ٣ لٌك وعيط ٨٦ َؿؽ كركايةت ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش 

 اخلةوح ثة٣ٞؿآف ال١ؿي٥.
* * * 
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ةت يف ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءاتحلٌ أكٌ    

ٓ ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات ٬ٮ حيىي ث٨ ي٧ٕؿ  -      .ظٛه ادلكرم كٝي٢ ،٬ 90أكؿ ٨٦ ًك

جيؽ ا٣ٞةق٥ ث٨ قبل أكؿ ٨٦ دٌكف كأ٣ٌٙ يف ا٣ٞؿاءات - . ٬ 224ـ ٬ٮ اإل٦ةـ أثٔٮ    

. ٬ 324دلة٬ؽ ابل٘ؽادم ث٨ ٬ٮ أثٮ ثكؿ  الكجٕح أكؿ ٨٦ قجٌٓ ا٣ٞؿاءات -   

٬ 428ا٧٤ُ٣٪يك األ٩ؽلف ٬ٮ أثٮ ٧ٔؿ أمحؽ ٥ ا٣ٞؿاءات يف ثبلد أكؿ ٨٦ أدػ٢ ٤ٔ - .  

٬ 378ابل٘ؽادم  الكجٓ ٬ٮ احلكني ث٨ ٔس٧ةفأكؿ ٨٦ ٥ْ٩ ٠ذةثةن يف ا٣ٞؿاءات  - .  

٬ 590 نةَيبة النةَجيح لئل٦ةـ الأم٭ؿ ٦٪ْٮ٦ح يف ا٣ٞؿاءات الكجٓ يه ا٣ٞىيؽ - .  
. ٬ 590 يبنةَإل٦ةـ الاأكؿ ٨٦ اقذؼؽـ الؿمٮز يف ٥ْ٩ ٬ٮ  -   

٬ ٬833ٮ اإل٦ةـ اث٨ اجلـرم  أكؿ ٨٦ ٥ْ٩ يف ا٣ٞؿاءات اثلبلث - .  

٬ 833أكؿ ٨٦ ٥ْ٩ يف ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش ٬ٮ اإل٦ةـ اث٨ اجلـرم  - .  
.٬ 385ادلارُِّٝن  اإل٦ةـ ٨ ٝك٥ ا٣ٞؿاءات إىل أوٮؿ كٚؿش ٬ٮأكؿ ٦ -  
. ٬ 643 ٬ٮ اإل٦ةـ ٥٤ٔ ادلي٨ الكؼةكم أكؿ ٨٦ رشح ٦٪ْٮ٦ح النةَجيح -  
.   ٬ 857 اجلٮيؿم اإل٦ةـ أكؿ ٨٦ رشح ٦٪ْٮ٦ح ادلرة ٬ٮ -  
  رمح٭٥ اهلل دميٕة.، ٬ 833اث٨ اجلـرم  أكؿ ٨٦ رشح ٦٪ْٮ٦ح َيجح ا٣جرش ٬ٮ اإل٦ةـ -

* * * 
 ٢ٌٚ ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات 

٨٦ أ٥ْٔ  ف، كإا٣ٕجةدات ا٣يت ٚي٭ة إصبلؿ هلل دٕةىل كدْٕي٫٧ أ٥ْٔ ٨٦ ٗري٬ة/ 1
  كبلـ اهلل دٕةىل.أف ي٭ذ٥ املؤ٨٦ ث إصبلؿ هلل دٕةىل

ـاهل ا٣ٞؿآف ثأكرث ٨٦ ظؿؼ ، ألف ٬ؾا ال  /2 ثيةف ٢ٌٚ اهلل دٕةىل ىلع ٬ؾق األ٦ح يف إ٩
  . ث٧ٕؿٚح ا٣ٞؿاءات كممةرقذ٭ة يتجني كال يذٌط إال

ال  ٜ كرد٢ ٧٠ة ٠٪خ دؿد٢ يف ادل٩ية "يٞةؿ ٣ٞةرئ ا٣ٞؿآف اٝؿأ كارد/"ف ٝٮهل أ/ 3
إذا أػ٤ىٮا هلل يف  ير أكٚؿ احلِاء هل٥ ٨٦ ٬ؾا احلؽاظؽة ٚإف ا٣ٞؿٌ يٞذرص ىلع ركايح ك

ذلٟ ،إذ إف ٨٦ ظِٛ ا٣ٞؿآف ثؿكايح كاظؽة قيٞؿأ اآليح مؿة كاظؽة أ٦ة أوعةب ٥٤ٔ 
.ا٣ٞؿاءات ٚكيٞؿاٮف اآليح ٔؽة مؿات يك يكذٮٚٮا ٦ة كرد ٚي٭ة ٨٦ ٝؿاءات  
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٫٧٤ " ػري/"ف ٝٮهل / أ4 تلةثيع اجل٤ي٢ أثٮ              ا ٝؽ ٚرسقك٥ ٨٦ د٥٤ٕ ا٣ٞؿآف ٔك
٤يم      .ثةإلٝؿاء ٔجؽالؿمح٨ الكي  

         ، كأ٢ٌٚ اذل٠ؿ ٬ٮ دبلكة ا٣ٞؿآف كالذ٠ؿ اهلل إف ٨٦ أ٢ٌٚ ٦ة ين٢٘ الٮٝخ ٬ٮ/ 5
.ةؿ إال٨٦ د٥٤ٕ ا٣ٞؿآف كا٣ٞؿاءات يذؾكؽ ثؿكح ذلٟ ىلع اتل٧ةـ كال٧١         

           ؾا ا٥٤ٕ٣ ل٥ يكؽ ٠ٛةيذ٦٫ح لك٭ة ك٬ا٣ٞةا٥ ثٛؿض ال١ٛةيح يؿٚٓ احلؿج ٨ٔ األ/ 6
ؿئ اجلةس ، ٚٞؽ جتؽ ٔؽة ثبلداملك٧٤ٮف          ، ٚةال٩ذؽاب تلعىي٢ك٣حف ٚي٭ة ٨٦ يٞي
.ٓ ْٔي٥ ألث٪ةء ٬ؾق األ٦ح ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ٚي٫ رٚٓ ظؿج ٠جري ٨ٔ املك٧٤ني ك٩ٛ       

 أف املض٭ٮد املجؾكؿ٦ٓ  ة،ٕني ىلع جتؿيؽ ا٣ٞىؽ إذ إف دلةؿ الن٭ؿة ٚي٫ حمؽكدذأ٫٩ ي/ 7
ـد ٨ٔ ا٤ٕ٣ٮـ األػؿل ٚي٫ ال ي٢ٞ         . ق ٔ٪٫إف ل٥ ي

        ٧١ٚة ذ٠ؿ ،اجل٤ي٢ أقىم ٦ٕة٩ي٭ة يف ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ دذٌط ٔبلٝح اتل٧٤يؾ بنيؼ٫ يف/ 8
 الكيم ثةل١سري ٨٦ اذل٠ؿ كاثل٪ةء كالن١ؿ كال يؽرؾ ػٌى٫ ٫٧ ا٣ٞؿآف٨٦ ٤ٌٔ اإلنكةف     

 ٦ة ثني ا٣ُة٣ت كبني ميؼ٫ ٨٦ احلت املنةيغ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ٚإف٬ؾا إال ٨٦ درس ىلع      
. كدكاـ الى٤ح ٦ة ٣حف يف ٗريق         

 كال جتؽ ألظؽ ٨٦ أ٢٬ ابلؽع ،أ٢٬ الك٪ح كاجل٧ةٔح ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات ق٧ح ٨٦ ق٧ةت/ 9
ط ،ا اال٬ذ٧ةـ يف ٢ٞ٩ ا٣ٞؿآف كد٤ٞي٬٫ؾ        ا أل٢٬ الك٪ح ك٦زية دًٮ      ككٍف ث٭ؾا ٚؼؿن
.(1) أ٢٬ احلٜ ٨٦ ٩٭٥أ         

* * * 
  ا٩تنةر ا٣ٞؿاءات يف ا٣ٕةل٥ اإلقبليم 

أيب ٧ٔؿك ابلرصم كػةوح ركايح ادلكرم يه الؿكايح امل٪ترشة يف  ٝؿاءةيف املةيض اك٩خ 
 اآلف .ا٣ٕةل٥ ٧٠ة يه ركايح ظٛه ك٥ْٕ٦ لنةـ كاحلضةز كاحل٨٧ كمرص ا
 يف  النةإح كالكةاؽةيه اعو٥ ٨ٔ ظٛه ركايح ٚإف اآلف ا٣ٞؿاءات ا٩تنةرأ٦ة ك

 . اإلقبليم ا٣ٕةل٥ ادلكؿ ٥ْٕ٦
 

 د٤ؼيه ٦ٞةؿ ل٤نيغ د. إي٭ةب أمحؽ ١ٚؿم ثٕ٪ٮاف ٢ٌٚ ٥٤ٔ ا٣ٞؿءات .( 1)
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كركايح كرش ٨ٔ ٩ةٚٓ ٦٪ترشة يف ثبلد امل٘ؿب ا٣ٕؿيب اكجلـااؿ كامل٘ؿب كمٮريذة٩ية، كيف 
 ك٦ةل ك٩يضريية .ٗؿب إٚؿيٞية اكلك٪٘ةؿ كاجليضؿ 

 كدٮنف.كيه الؿق٧يح ٔ٪ؽ٥٬، ف ٨ٔ ٩ةٚٓ أيٌة ٦٪ترشة يف حلبية كركايح ٝةلٮ
اآلف يف ريٙ الكٮداف كتنةد  ٨ٔ أيب ٧ٔؿك ابلرصم ٚإ٩٭ة دٮصؽ كأ٦ة ركايح ادلكرم

 كبٕي ٝؿل الىٮ٦ةؿ كظرضمٮت يف احل٨٧ .
/    ٦٪٭ة ٠سرية،ركايح ظٛه ٨ٔ اعو٥  أٌدت إىل ا٩تنةر  كا٣ٕٮام٢ ا٣يت 

ٓ هلة ا٣ٞجٮؿ كاإلٝجةؿ، ٦ٓ أف دميٓ ا٣ٞؿاءات ٨٦ ٔ٪ؽق. أف اهلل قجعة٫٩ كدٕةىل /1 ًك  
٢ اإل٦ةـ ظٛه ك/2 ٌٞ ارحت٢ إىل  ز٥ال١ٮٚح، أي٪٧ة ظ٢ٌ ثؽءا ٨٦  دٛؿٌٗح لئلٝؿاء٠رثة د٪

. ٚأػؾ ٔ٪٫ ٠سري ٨٦ اجلةس ٧٠ة ٝؿأ ث١٧ح اد،ث٘ؽ  
، إدٞةف ظٛه لؿكايذ٫ ٨ٔ اعو٥, كٝٮة ق٪ؽق ٨٦ األقجةب امل٭٧ح يف ا٩تنةر ركايذ٫/ 3
٧ة ٝةؿ النةَيب رمح٫ اهلل ٔ٪٫/" كظٛه كبةإلدٞةف اكف ٦ٌٛبل" .٠  
/ إٝجةؿ ٠سري ٨٦ اجلةس، ملة د٧ذةزق الؿكايح ٨٦ الك٭ٮ٣ح كا٣حرس ٨٦ ٗري٬ة، إذ ٣حف 4

ري٬ة. ـات ٔ٪ؽ الٮٝٙ، كو٤ح ٦ي٥ اجل٧ٓ، ٗك  ٚي٭ة إ٦ةالت كق١ذةت ٠سرية، كد٘يري اهل٧
ا٣يت اك٩خ حتخ ظ٧١٭٥ . ٚؿضي احلك٥ األدؿاؾ ىلع األُٝةر اإلقبل٦يح/ 5  
٥ ككرثة دٮزيٕ٭ة .ركايح ظٛه ٨ٔ اعوىلع  كاٝذىةر٬ة جةٔح املىةظٙ/ ثؽء 6َ  

.كدؿكزي٥٬ لؿكايح ظٛه  إىل ثرلا٩٭٥ َبلب ا٥٤ٕ٣ ٨٦ صـيؿة ا٣ٕؿب٦بةت صٮع / ر7  

. ؾ٬ت اإل٦ةـ اعو٥ اث٨ أيب اجلضٮد٦ ى٪يٙ ٠ذت اتلضٮيؽ ىلع ٦ة يٮاٜٚ/ د8  

بلـ يٮ٦يثؿكايح ظٛه كبسِّ ا٩يح ٞؿءرثة ا٣تكضيبلت ا٠٣/ 9 ة .٭ة ٔرب كقةا٢ اإٔل  
  

* * * 
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ىلع ٗريق ة٣ٞؿاءاتث٢ٌٚ املة٬ؿ    
٨ٔ  كاإلز٥  ف املة٬ؿ ثة٣ٞؿاءات املذٮادؿة ٫٤ٌٚ ْٔي٥ كأصؿق ٠جري، أل٫٩ يؿٚٓ احلؿجإ

٥ أصؿا ٨٦ ا٣ٞةا٥ ىلع ألف ا٣ٞةا٥ ثٛؿض ال١ٛةيح أْٔاأل٦ح لك٭ة، كإال ألز٥ اجل٧يٓ، 
٤ٮِّ ٦زنتل٫.ٚؿض    ا٣ٕني، كال مٟ يف ٫٤ٌٚ ٔك

/ "ذ٬ت ٚؿيٜ ٨٦ األا٧ح ٦٪٭٥ إ٦ةـ احلؿ٦ني  امل٪حيس ظ٫ْٛ اهللٝةؿ ميؼ٪ة د.كحلؽ 
اجلٮيِّن إىل أف ٚؿض ال١ٛةيح أصؿق كزٮاث٫ أ٥ْٔ ٨٦ زٮاب ٚؿض ا٣ٕني ٨٦ ص٭ح أف 

ٛؿض ا٣ٞةا٥ ثٛؿض ال١ٛةيح يؿٚٓ اإلز٥ ٨ٔ األ٦ح ٚي١ٮف أصؿق أ٥ْٔ، خببلؼ ا٣ٞةا٥ ث
٤ٚٮ ل٥ يك٨ ، ا٣ٕني ٚإ٫٩ يؿٚٓ اإلز٥ ٨ٔ ٩ٛك٫ ٚعكت، ٚاكف دك٫٩ يف األصؿ كاثلٮاب

.٬ إ"١ٍف ث٫ رشٚة كٌٚبل ...يف د٥٤ٕ ا٣ٞؿاءات كد٤ٕي٧٭ة قٮل ا٣ٞيةـ ثٛؿض ال١ٛةيح ل  
 

٤ٌ /"ػريك٥ ٨٦ د٤ٌٕ  ٝٮهل ك ادل٩ية يف  حرييؾق اخلجتذ٧ٓ هل ٚبل ،(1) ٫٧"٥ ا٣ٞؿآف ٔك
دةرة ي٥ٌ٤ٕ أل٫٩ ثني ظةتلني  ،ك٦ٞؿئ ا٣ٞؿاءات ال١ؿي٥ ا٣ٞؿءاف٥٤ٕ ال ل٧ي كاآلػؿة إ

  اجلةس كدةرة يذ٧٤ٕ٭ة . 
ٌٟ أٌف اجلة٦ٓ ثني دٕ/ "ٝةؿ احلةِٚ اث٨ ظضؿ  ٢ ٤ُّ كال م ٥ ا٣ٞؿآف كد٤ٕي٫٧ م٧١ِّ

ٓه ثني اجلٌٛٓ ا٣ٞةرص، كاجلٌٛٓ امل م، كهلؾا اكف أ٢ٌٚذجلٛك٫ ك٣٘ريق، صة٦ ، ٕؽِّ  
ىنى قج   نت مت زت رت يب ىب نب مب ٱُّٱ/ثٞٮهل كدٕةىل ة٫٩عك٬ٮ ٨٦ دم٤ح ٨٦ خى

كادلاعء إىل اهلل يٞٓ ثأمٮر مىٌت، ٨٦  ،[ 33ٚى٤خ آيح ] َّ مث زث رث  يت ىت
. (2)اجل٧يٓ"  ا٣ٞؿآف، ك٬ٮ أرشؼدم٤ذ٭ة د٤ٕي٥   

/"٠سري ٨٦ اجلةس يٞٮلٮف ييكذٍف ثؿكايح ظ٫ْٛ اهلل ٝةؿ النيغ يرسم ٔجؽا٣ٛذةحك
ٞٮلٮف الكجٕح دكَف، ، ي؟كاظؽة، ٧ٚة ثة٣ك٥ ثةلؿكايةت اثلبلث  

٬ٮ ٚؿض ٠ٛةيح، ال ثؽ أف يكٮف يف املضذ٧ٓ كابلرلة اذلم إػٮة دٌييٓ ل٤ٮيح  ٚ٭ؾا ية
. (3)٥ ا٣ٞؿاءات كإال ألز٥ اجل٧يٓ" ٤ٌٕ ٢ٝ الٮاظؽ يي يف املاكف ىلع األ  

(. 4639 ) ابلؼةرم يف وعيع٫( 1)  
( .76/9ٚذط ابلةرم / )( 2)  

  (.12لنةَجيح ) ال١ٮا٠ت ادلريح يف ربٍ ادلرة ثة (3)
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ؽ اهلل قجعة٫٩ كدٕةىل ممة يؿٚٓ درصح املٞؿئ املجن٢٘ ثةلٮيح أفك مل٨ م٫٤٘ ا٣ٞؿءاف  ٔك
.لكةا٤ني كاذلا٠ؿي٨ دكف أف يكأهل٨ٔ مكأتل٫ أ٫٩ يُٕي٫ أ٢ٌٚ ممة يُٰٕ ا  

ذ٫ ي/"ٝةؿ رب ا٣ٕـة/ ٨٦ م٫٤٘ ا٣ٞؿآف ٨ٔ ذ٠ؿم كمكأ٣يت أُٔ رقٮؿ اهلل ٝةؿ
. (1)"أ٢ٌٚ ٦ة أُٰٔ الٌكةا٤ني  

؟! .١ٚيٙ ث٨٧ أوجط م٫٤٘ النة٢ٗ ٨ٔ ا٣ٞؿاءات كأٚىن ٧ٔؿق ٚي٭ة  
.(2)" ي٪٢ ػري أصؿ اذلا٠ؿي٨ م٧١بل*/"ك٨٦ م٢٘ ا٣ٞؿءاف ٔ٪٫ لكة٫٩كٝةؿ النةَيب  

ظكت ٦ٞؽار ظْٛ٭٥ ٨٦ ا٣ٞؿءاف ىلع اجلةس ٦ذٛةكدٮف يف درصةت اجل٪ح امل٤ٕٮـ أف ك  
ـءان ، ال١ؿي٥   زي٤سى٫، ككؾلٟ الف ٨٧٠ ظِٛ ٨٦ ا٣ٞؿءا ٚبل يكذٮم درصح ٨٦ ظِٛ ص

اليكذٮم ٨٦ ظِٛ ا٣ٞؿءاف ثؿكايح ك يكذٮم ٨٦ ظِٛ ٩ىٙ ا٣ٞؿءاف ٨٧٠ ظِٛ لك٫،
.٨٧ ظ٫ْٛ جب٧يٓ ٝؿاءاد٫ املذٮادؿةث كاظؽة  

 ك٬ٮ يؿدِف درصةت اجل٪ح، ركايحو  ٔٞت يٞؿأ ركايحن  ا٣ٕرش ا٣ٞؿءاف ثة٣ٞؿاءاتٚعةِٚ 
كيزنؿ يف أىلع  ٨٦ ا٣ٞؿاءات لك٭ة،، ظىت يجذيه ذ٭ةأػلك٧ة ا٩ذىه ٨٦ ركايح ثؽأ ثٚ

  .– كاهلل أ٥٤ٔ – ادلرصةت
/" كرشؼ وةظت ا٣ٞؿاءات ٨ٔ ٗريق أ٫٩ يٞةؿ لىةظت إل٦ةـ النٮاكين اٝةؿ 

"اٝؿأ كاردٜ كرد٢" ٚيٞؿأ ثةلؿكايح ا٣ىت ٔ٪ؽق ظىت خيذ٧٭ة ٚريدِف ىلع  /الؿكايح الٮاظؽة
 ز٥ يٞؿأ ثةألػؿل ٚريدِف ٝؽر٬ة، أ٦ة وةظت ا٣ٞؿاءات ٚيٞؿأ ثؿكايح ٚيؼذ٧٭ة ٚريدِف

. (3) ٠ؾلٟ ظىت يجذيه"  

اردٜ ك يٞةؿ ٣ٞةرئ ا٣ٞؿآف اٝؿأ "/ٞٮهل ٚ "كٝةؿ النيغ إي٭ةب ١ٚؿم ظ٫ْٛ اهلل/
ٚإف ا٣ٌٞؿاء هل٥ ٨٦ ٬ؾا  ،٧٠ة ٠٪خ دؿد٢ يف ادل٩ية " ال يٞذرص ىلع ركايح كاظؽة كرد٢

... إذا أػ٤ىٮا هلل ؛احلؽير أكٚؿ احلِ كػريق  
 

  ( . 2926)ريض اهلل ٔ٪٫  ٨٦ ظؽير أيب قٕيؽ اخلؽرما٣رت٦ؾم ( 1)
.. 1124  ٦٪ْٮ٦ح النةَجيح ر٥ٝ ثيخ (1)  
  . ل٥ أٝٙ ىلع املىؽر (2)
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ف ٨٦ ظِٛ ا٣ٞؿآف ثؿكايح كاظؽة قيٞؿأ اآليح مؿة كاظؽة أ٦ة أوعةب ٥٤ٔ أإذ 
الكـ ٮ٬كا٣ٞؿاءات ٚكيٞؿاٮف اآليح ٔؽة مؿات يك يكذٮٚٮا ٦ة كرد ٚي٭ة ٨٦ ٝؿاءات   

. (1) اهلل دٕةىل، ٚذأم٢ ٬ؾا ا٢ٌٛ٣ ا٣ْٕي٥"   

أف ا٣ٞؿاءة األػؿل دكٮف  -كإف ل٥ يك٨ رصحية -كممة يؤيؽ ٬ؾا الكـ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء 
. (2)إذ لك ٝؿاءة ث٧زن٣ح اآليح"  ... /" ث٧زن٣ح ءايح أػؿل، ٝةؿ اث٨ اجلـرم  

لك٭ة ظٜ،  "ٚ٭ؾق ا٣ٞؿاءات ا٣يت يذ٘ةيؿ ٚي٭ة املٕىن /كٝةؿ ميغ اإلقبلـ اث٨ دي٧يح
،٦ٓ اآليح ؛ جيت اإلي٧ةف ث٭ة لك٭ةكلك ٝؿاءة ٦٪٭ة ٦ٓ ا٣ٞؿاءة األػؿل ث٧زن٣ح اآليح   

٧بل، ال جيٮز دؿؾ مٮصت إظؽا٧٬ة "  . (3)كادجةع ٦ة د٧ٌ٪ذ٫ ٨٦ املٕىن ، ٧٤ٔة ٔك   

ريق ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء  كٝةؿ ا٣ٞةيض املة٬ؿ  ............ظؽير "املة٬ؿ ثة٣ٞؿآف" / يف رشح  ٗك
ٛؿة كهل أصٮر ٠سرية أصؿا؛ أ٢ٌٚ كأكرث   ،كل٥ يؾ٠ؿ ٬ؾق املزن٣ح ٣٘ريق ،أل٩ى٫ ٦ٓ الكى
ل٥ يٕنت ثكذةب اهلل دٕةىل كظ٫ْٛ كإًدٞة٫٩ ككرثة دبلكد٫ كركايذ٫  ٨٦ ٫ث ٜككيٙ ي٤ع

ؿى ٚي٫؟!  ٭ى   . (4)اكٔذ٪ةا٫ ظىت مى
 
 

* * * 
 
 

 
 
 
 

(. 11ص)٦ٞؽ٦ح أصٮبح ا٣ٞؿاء ا٣ٌٛبلء ( 1)  
(.  52/ص 1ج )٣ٕرش ا٣جرش يف ا٣ٞؿاءات ا( 2)  
(.  393/ 13 ) دل٧ٮع ا٣ٛذةكل( 3)  
.( 6/325 ) وعيط مك٥٤ برشح اجلٮكم( 4)   
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 ٞؿاءات ا٣ٕرشةا٣ ٛةديط ا٣ٕرشة إلدٞةفٛى٢ اثلةين/ املا٣
... أػيت احلةْٚح/أيخ احلةِٚ  

، أف ٬ؽاؾ إىل ا٣ٞؿءاف ال١ؿي٥ كرزٟٝ ٧ٕح ْٔي٧ح ك٦٪ٌح ص٤ي٤ح٣ٞؽ أقجٖ اهلل ٤ٔيٟ ٩
ٕةدهلة يشء، ٚبل ي٧ٕ٩ح ال  - كاهلل –ٚ٭ؾق ٫٧، عجذ٫، كقٌ٭٢ لٟ دبلكد٫ كد٤ٕي٫ْٛ كوي ظً 

ثٌؽ أف دؽرؾ ٝؽر ٬ؾق اجل٧ٕح كتن١ؿ اهلل قجعة٫٩ كدٕةىل، ٚ٭٪ةؾ املبليني ٨٦ املك٧٤ني 
يذ٧ذٕٮا ثأكص٫ ٝؿاءاد٫ .يذ٧٪ٌٮف أف حيْٛٮ ا٣ٞؿءاف ظىت يذزلذك حببلكد٫ ك   

ٍٚخ ٦زنتليٟ أي٭ة  ٤ٝجٟ ٨٦ الكـ  عْٮظ ث٧ة ظٮل وؽرؾ ككىعاحلةِٚ املك٣ٞؽ رشي
بل، ٚةمح٢ ٬ؾق األ٦ة٩ح ث٭٧ح اعحلح كبٕـي٧ح وةدٝح ٩ةء ال٤ي٢ آدٌٕ٭ؽ ث٫  ،اهلل ص٢ ٔك

.    كال درتك٫ ٦٭٧ة اك٩خ ا٣ْؿكؼ كاألظٮاؿ ،كظةِٚ ىلع كردؾ احلٮيم ،كأَؿاؼ اجل٭ةر   

٣ٞؿاءات ااتلضٮيؽ كك ثة٣ٞؿءاف ال١ؿي٥ اكتلٛكري ذى٤ح٤ُت ا٤ٕ٣ٮـ امل٤ٔيٟ ثك
ري٬ة، كبةدر إىل دُٮيؿ ٩ٛكٟ كازديةد ا٥٤ٕ٣ الرشيع ثٛ٪ٮ٫٩ املؼذ٤ٛح . ٗك  

ؿ د٧٭ٌ كأكال يججيغ ملس٤ٟ أي٭ة احلةِٚ أف د١٧ر ثؿكايح كاظؽة دكف أف دٛ٭٥ ٦ٕة٩ي٭ة 
 .الىعيعح ٨ٔ الؿقٮؿ  ة٣ٞؿاءات ا٣ٕرش املذٮادؿةث

بح كدٕٞيؽا، كل٥ د٪ترش كإف د٥ُّ٤ٕ ا٣ٞؿاءات ا٣ٞؿءا٩يح ٨٦ أكرث ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح وٕٮ
ظىت اآلف ثني ا٣ٕة٦ح يف ٠سري ٨٦ ادلكؿ اإلقبل٦يح اك٩تنةر ا٤ٕ٣ٮـ األػؿل ٦س٢ 

ري٬ة، كالكجت يٕٮد ىلعكا٣ٕٞيؽة احلؽير كا٫ٞٛ٣  ل١رثة  ، كرب٧ةاقذىٕةب اجلةس ٗك
  . املؼذ٤ٛح ٦٫ذٮ٨٦٩  حمٛٮّةد٫

ثذح، ث٢ هلة صٮا٩ت كد٥ُّ٤ٕ ا٣ٞؿاءات كإدٞة٩٭ة ٣حكخ هلة ٦٪٭ضيح ػةوح كَؿيٞح زة 
٦ذٕؽدة كأقةحلت ٠سرية، ٧ٚ٪٭٥ ٨٦ يجؽأ جب٧ٓ ا٣ٞؿاءات دكف إٚؿاد، ك٦٪٭٥ ٨٦ يجؽأ 

 ثإٚؿاد ا٣ٞؿاءات لك٭ة ز٥ جي٧ٕ٭ة، ك٦٪٭٥ ٨٦ يجؽأ جب٧ٓ ال١ربل ٝج٢ الى٘ؿل. 
٨ دجؽأ ٦ ،ثُؿيٞح دلٌؿبح كإدٞة٩٭ة ا٣ٞؿاءات ة ٔرشة تل٥ٌ٤ٕكل١ِّن أ٢ٞ٩ لٟ ٬٪ة ٦ٛةديع

جذٟ هلؾ  ٧٭ؿ ث٫ ثإذف اهلل دٕةىل .ا ا٥٤ٕ٣ إىل أف ديٮـ ٗر
* * * 
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  ٌدٕةىلح لٌل يٌ ؿ/ إػبلص اجلٌ املٛذةح األك  
لك ٢٧ٔ وة٣ط، ككاظؽ ٨٦ رشَطى  ٝجٮؿ اإلػبلص ٨٦ أ٥ْٔ أوٮؿ ادلي٨، كأقةس

ؽ اإلػبلص ل٥ يك٨ ا٢٧ٕ٣ ٦ٞجٮال ٔ٪ؽ اهلل، ًٞ ٧ةؿ، ٚإذا ٚي ثؾلٟ ٚٞؽ صةءت  ٝجٮؿ اأٔل
       خس      حس     جس  مخ     ُّٱ/ دٕةىل اهلل ٝةؿ ،٪ح ل٤ذعؾيؿكالكال١ذةب  ٩٨٦ىٮص ٠سرية 

  . [5  قٮرة ابلح٪ح آيح] َّ جض        مص    خص    حص مس

        هش     مش        هس مس       هث مث        هت        مت     هب  مب  هئ     مئ    ُّٱ/دٕةىلقجعة٫٩ كٝٮهل ك

   . [110  قٮرة ال١٭ٙ آيح]ٱَّ  لك

. [ 2قٮرة امل٤ٟ ءايح  ] َّ مهىه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱ/كٝٮهل دٕةىل  

يف ٬ؾق اآليح/ "ا٢٧ٕ٣ احلك٨ ٬ٮ أػ٤ى٫ كأوٮب٫"، ٝةلٮا/ يٞٮؿ ا٣ٌٛي٢ ث٨ ٔيةض ك
ية أثة يلع، ٦ة أػ٤ى٫ كأوٮب٫؟ ٝةؿ/ "إف ا٢٧ٕ٣ إذا اكف ػةلىةن كل٥ يك٨ وٮاثةن ل٥ 

جى٢، كإذا اكف وٮاثةن كل٥ يك٨ ػةلىةن ل٥ يٞج٢، ظىت يكٮف ػةلى ةن وٮاثةن، يٞي
. ( 1)" كاخلةله/ ٦ة اكف هلل، كالىٮاب/ ٦ة اكف ىلع الك٪ح  

 ، كيف ٗريق ىلع إػبلص اجليح هلل دٕةىل يف ٤َت ا٥٤ٕ٣  ال١ؿي٥ اجليب ٪ةكٝؽ ظسٌ 
" يٞٮؿ/ / ق٧ٕخ رقٮؿ اهلل ٝةؿ َٚف احلؽير املن٭ٮر ٨ٔ ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب 

ة ٣ً  إًج٧َّى ةؿي ثًةجلِّيَّةًت، كى ٍخ٧ى
ى
ة األ ة ٩ىٮىلإًج٧َّى ِّ اٍمًؿئو ٦ى  .(2)..."  لكي

يؽ النؽيؽ مل٨ يذ٥٤ٕ ا٥٤ٕ٣ الرشيع ألص٢ ادل٩ية ٨ٕٚ أيب  ،كاتل١كت ث٫ كصةء الٔٮ
َـّ / " ٝةؿ / ٝةؿ رقٮؿ اهلل  ٬ؿيؿة  ٔى  ً ة ييبٍذىَغى ث٫ًً كىٍص٫ي اللَّ ة ًم٧َّ ٧ٍ٤ن ًٔ ٥َّ٤ى  ٕى ٨ٍ تى ٦ى

٫ي إًالَّ حًليًىيتى ث٫ًً  ٧َّ٤ي ٕى ذى ٢َّ الى حى حً كىصى يىة٦ى ًٞ ـى ا٣ٍ ؿٍؼى اجٍلى٪ًَّح يىٍٮ ٔى ٍؽ  ً
ى٥ٍ جيى ٍجيىة ل ة ٨ٍ٦ً ادلُّ ًن ؿى  .(3)"ٔى

٤ٮ٫٦ ٨٦   ا٣يت ييبذيغ ث٭ة كص٫ اهلل دٕةىل. كأص٤ِّ٭ة أ٥ْٔ ا٤ٕ٣ٮـ ٚة٣ٞؿءاف ال١ؿي٥ ٔك
 

 

(.  95 /8ظ٤يح األكحلةء )( 1)   
( ركاق ابلؼةرم كمك٥٤  .2)  
. ( ركاق أثٮ داككد ثإق٪ةد وعيط3)  
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بلح اجليح إو يف د٥ُّ٤ٕ ا٣ٞؿاءات مكريدٟ أيخ ال١ؿي٥ أكؿ ٦ة دبذؽئ ث٫ ية ٤ٚيك٨
ظؾًٌٌّرؾ ك٨٦ ٩ٛيس  ؽ ا٤ُ٣ت لٮص٭٫،ؽؽ ٫ٕ٦، كأف دٞى، كالىِّ كإػبلص ا٢٧ٕ٣ هلل

ي
كأ

تجةيه ثةألٝؿاف أف ٤ُ٩ت ا٤ٕ٣ٮـ الرشٔيح كػةوح ا٣ٞؿءاف ال١ؿي٥ جلٛٓ د٩يٮم ٠أف ٩
ري٬ة، أكب٢ذىٌؽر يف املعة٩ٚ ذٌٛٮؽ ٤ٔي٭٥، أك أفك٩أ .٧نةركح املكةثٞةت ٗك  
ًؽـ ىلع د٤ُّٕ لك ٢٧ٔـ ىلع ٞؽٌ ٦ي  اإلػبلص ك أك  ٥ ا٣ٞؿءاف كد٤ٕي٫٧، ٚيججيغ للك ٨٦ يٞي

.كاملجة٬ةة، أك يذؼؾق ٦٘٪٧ة يذ١كت ٦٪٫ أف حيؾر ٨٦ الؿيةء إٝؿاا٫  
٭٪ةؾ أد٣ح ٩جٮيح مؤذ٩ح ثةحلرسة كاجلؽا٦ح كاخلرساف يٮـ ا٣ٞية٦ح للك ٨٦ ل٥ يٞؿؤق ٚ

ألص٢ اهلل دٕةىل، ك٦٪٭ة احلؽير اذلم ركاق أثٮ قٕيؽو اخلؽرم  ٨ٔ اجلٌ يب  
ادٌل٩ية، ٚإٌف ث٫  ٧ٮا ا٣ٞؿآف، كق٤ٮا اهلل ث٫ اجل٪ٌح، ٝج٢ أف يذ٫٧ٌ٤ٕ ٝٮـ، يكألٮف٤ٌٕ د"ٝةؿ/ 

. (1)" هلل ذأًك٢ ث٫، كرص٢ يٞؿأقكا٣ٞؿآف يذ٫٧ٌ٤ٕ زبلزح/ رص٢ يجةيه ث٫، كرص٢ ي  

 ٮـٝ / زبلزح يف ًٮء ٬ؾا احلؽير اجلجٮم إٝؿاا٫كف ا٣ٞؿءا ٝؿاءةأو٪ةؼ اجلةس يف ك
، ا٣ٞؿءاف ل٤ذ١كت ٦٪٫ كاألك٢ ث٫ ٝؿءكاٝٮـ ، كا٣ٞؿءاف ل٧٤جة٬ةة كاملٛةػؿة ٝؿءكا   

. ا٣ٞؿءاف ألص٢ اهلل دٕةىل ٝؿءكاٝٮـ ك  
ي  احلؽير ٚذأم٢ ٦يع أيخ ال١ؿي٥ ٌٕ اجلجٮم "أكؿ ٨٦ ت ٫٤٧ٔ يف ٚ٭ٮ ٨٦ اكف  ؿ ث٭٥ اجلةر"ك

ػةثٮا ٥؛ كل١٪٭ة٦٪ٛٞ ة٦ذىؽٝ أك، ادلة٬ؽ أكاكف ٝةراةن ل٤ٞؿآف، ك، ةْة٬ؿ وةحلا٣  
٧ةؿ ٚٞؽت اإلػبلص؛ ٚاك٩ٮا ٨٦ أكاا٢ اجلةس تكٕريان ل٤٪ةر،  كػرسكا؛ ألف ٬ؾق اأٔل

. كإف اك٩ٮا ال خيرلكف يف اجلةر؛ أل٩٭٥ ٨٦ أ٢٬ اتلٮظيؽ    
يت٦٪٭٥/"  كٝؽ ذ٠ؿ اجليب 

ي
٫٧َّ٤، كٝؿأ ا٣ٞؿآف، ٚأ ٫ٚ ٫٧ٕ٩  كرص٢ د٥٤ٕ ا٥٤ٕ٣ ٔك ث٫ ٕٚؿَّ

٧٤ذ٫، كٝؿأت ٚيٟ ا٣ٞؿآف، ٝةؿ/  ٕٚؿٚ٭ة، ٝةؿ/ ٧ٚة ٤٧ٔخ ٚي٭ة؟ ٝةؿ/ د٧٤ٕخ ا٥٤ٕ٣ ٔك
٠ؾثخ كل١٪ٟ د٧٤ٕخ ا٥٤ٕ٣ حلٞةؿ اعل٥، كٝؿأت ا٣ٞؿآف حلٞةؿ ٬ٮ ٝةرئ، ٚٞؽ ٝي٢، ز٥ 

 
ي
ٙه ، (2)"مؿ ث٫ ٚكعت ىلع كص٭٫ ظىت أ٣ِف يف اجلةرأ   صؽا. ظؽيره خمي

* * * 
 

.(258(، كوعع٫ األبلةين يف ق٤ك٤ذ٫ ثؿ٥ٝ )439/4ٞؿءاف، ثةب ٢ٌٚ دبلكة ا٣ٞؿءاف )٠ذةب ٌٚةا٢ ا٣( 1)  
( أػؿص٫ اإل٦ةـ مك٥٤ يف وعيع٫ . 2)  
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  ًيٌحؽٌ املٛذةح اثلةين/ ا٣ٕـي٧ح كاجل 
جح مؽيؽة ٫دلي ، كدكٮفا٣ُة٣ت مكذٕؽا كٝةثبل كٮفيأف يججيغ   ،ح اعحلحك٧٬ٌ  ،ٗر

ـي٧ح ٝٮيح  ألف اتلؼىه يف ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات يٛذٞؿ  يف ٤َت ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ الرشيٙ، "ٔك
ؽي٨ ٚي٫"  ـي٧ح أكيؽة، لىٕٮبذ٫ ككرثة املـ٬ِّ جح مؽيؽة، ٔك . (1)٦٪ٟ إىل ٗر  

ٮاو٤ح اتل٥ُّ٤ٕ، كٚ ٘يت دال ك دىرب كدكةٚط أفة٣ٕـي٧ح الىةدٝح ٔ٪رص ٦٭٥ٌ صٌؽا يف مي
  . املةيض كييٞرص اهل٧ح٨ٔ احل٤ٞح ألف ٠رثة ا٣٘يةب ييجىًس 

دىعيط أك إصةزة ٤ٕٚيٟ أف تكتنٕؿ  ظ٤ٞح ؿءا٩يح قٮاء اك٩خ٤ٞح ٝحب اتلعٞخإذا ك
م٤زت٦ة ث٧ٮأيؽ٬ة كلٮاحئ٭ة . ثةملكبٮحلح كدجذ٭ـ ٦٪٭ة   

، ٞح النيغ ثٟكزً ، ـ مكذٮاؾدٞؽُّ يف  ٥٤ٔ أف ظٌٮرؾ احلٮيم املج١ٌؿ ل٤ع٤ٞح قجته كا
ٗيةثٟ امل١ؿر ٨ٔ احل٤ٞح ٦٭٧ةاك٩خ األقجةب أ٦ة ككحتٞيٜ ٧َٮظةدٟ،  ككرثة ػذ٧ةدٟ

ؽـ زٞح النيغ ثٟ، كٚذٮر ٧٬ذٟ، ٚإف ل٥ دك٨ ثٞؽر  يكجت ًٕٙ يف مكذٮاؾ، ٔك
  اتلعٌؽم كال د٭ذ٥ ثةحل٤ٞح ٚةنكعت ث٭ؽكء.

ؽـ االقذٕضةؿ ٚي٫، أيٌة ممة يججيغ دؿكزيقك  ٚبل يك٨ ٧ٌ٬ٟ اتلؽرج يف أػؾ ا٥٤ٕ٣ ٔك
٤يٟ ثة٣، ٚةتل٤ٕي٥ ٨٦ امل٭ؽ إىل ال٤عؽ ،أف دتنيٌغ يف ٦ؽة كصزية أي٭ة ا٣ُة٣ت  زتكٌدٔك

   . ، أل٫٩ أقةس تلعىي٫٤لىرب يف ٤َت ا٨٦٥٤ٕ٣ ا
جٮا ٨ٔ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣  ٦زن٣ح ٬ؾا  ٥٬ٔؽـ اقتنٕةرتي ذلٟ/قجى كٚجٕي َبلب احلٮـ ٗر

ٕٙ ٧٬ذ٭٥، كا ذ٭٤٥ح ٔـي٧الؿٚيٕح، كٝ حذكماك٩ ا٥٤ٕ٣ ، ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ٭٥قذىٕةثًك
ـ إدٞةف ؽٔك، كػةوح يف ابلبلد اجلةايح ٨ٔ أرض مرص كاحلضةز، ؿبح ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ٗي ك

٦ُةبلح ظِٛ ٠سري ٨٦ ، كٌٚبل ٨ٔ ٦ذٮف ا٣ٞؿاءات ا٣ٞؿءاف كجتٮيؽق ِب ظٛا٣ُبل
كالنةَجيح  ،يف اتلضٮيؽ اكتلعٛح كاجلـريح بنلك يٮيم كمؿاصٕذ٭ةاملذٮف يف ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ 

ا٣ٕٞي٤ح ك ،يف ا٣ٕؽٌ أك ٩ة٧ّح الـ٬ؿ  كا٣ٛؿااؽ احلكةفيف ا٣ٞؿاءات،  كادلرة كا٣ُيجح
ري٬ة٣ربيح يف اتلعؿيؿاتكالٌجٍ، كإحتةؼ ا ٥مٮرد ا٧ْ٣آف يف الؿقأك  .، ٗك

* * * 
  ( د٘ؿيؽة دٮيرتيح ل٤نيغ ًيٙ اهلل الن٧ؿاين2)
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 ٞاتلضٮيؽ إدٞةف ٦ٓ اكمبل ؿي٥ؿءاف ال١املٛذةح اثلة٣ر/ ظِٛ ا٣ 
٢ٌٚ ْٔي٥، كأ٧٬يح ثة٣٘ح، كدرصح ال خيٍف ىلع أظؽ ٦ة حلِٛ ا٣ٞؿءاف ال١ؿي٥ ٨٦ 

 اذلم رشكعاملجل٧يٓ ذ٠ٮرا كإ٩ةزة، ٠جةرا كو٘ةر، ٚ٭ٮ مرشكع ا، ٚعِٛ ا٣ٞؿءاف اعحلح
 ال يٕؿؼ ا٣ٛن٢ كرحب٫ م٧ٌٮف، ك٬ٮ اتلضةرة ا٣يت ال دجٮر .

 كلك
ي
ظِٛ يف  ا٣ٞؿاءات ىلع أف يجؽأ ٥٤ٔ ُة٣تقؽم ٩ىيعح ٣خ يف ٬ؾا املٞةـ أل

اكمبل ٦ٓ اتلضٮيؽ كاإلدٞةف أف يكٮف ظةْٚة ل٤ٞؿءاف  ٤ٔي٫ أقةقة، ث٢ جيت ا٣ٞؿءاف
أك كرش  ،أك ادلكرم ٨ٔ أيب ٧ٔؿك ابلرصم ،ثرلق قٮاء اك٩خ ظٛه ٨ٔ اعو٥ثؿكايح 

، ألف ًظِٛ ا٣ٞؿءاف ٦ٓ إدٞةف دبلكد٫ دٕذرب ، أك أم ركايح أػؿلكٝةلٮف ٨ٔ ٩ةٚٓ املؽين
 . كإدٞة٫٩ ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات ؽء اخلُٮة كد٥ُّ٤ٕبل كال٤ٌج٪ح األقةقيح ابليجيح اتلعذيح

ديؿل ... ٠يٙ  ؛مبل أك اكف ظ٫ْٛ ٗري ٦ذنيٚإذا اكف ا٣ُة٣ت ال حيِٛ ا٣ٞؿءاف اك
 يكذُيٓ ٔ٪ؽ دمٓ ا٣ٞؿاءات أف يُٕٙ األكص٫ ثٌٕ٭ة ثجٕي ؟ 

 ٢٬ يؿكـ يف رسد اآليةت أـ يؿكـ يف دؿديت الؿكايةت كاألكص٫ ا٣يت جي٧ٕ٭ة ؟ 
 ك٢٬ ي٧ك٨ هل أف حيِٛ املذٮف امل٤ُٮبح إذا ٔضـ ٨ٔ ظِٛ ا٣ٞؿءاف ؟! . 

٢ اق٧ٟ يف ٝك٥ ا٣ٞؿاءات؛  ل١ؿي٥ا إذا ل٥ دك٨ ظةْٚة ل٤ٞؿآف" ك ٨٧ٚ اخلُأ أف تكضِّ
ينرتىط ٚي٫ أف دكٮف ظةْٚة ل٤ٞؿآف، كال دججيغ املضةم٤ح ٬٪ة "، ألفَّ ٬ؾا اتلؼىه ي

 .  (1) ـ ٩ٛكٟ إىل م٢٘ ٨٣ حت٧ؽ ٔٞجةقٞؽِّ بل دي ٚ

٤ي٫ أف يذٕة٬ؽ ثؿكايذ٫ ٕٚ ،ظِٛ ا٣ٞؿءاف ال١ؿي٥ وٕت كمةٌؽ ٤ٔي٫ أف ليؿ ٨٧ٚ
ج٢ أف ٩ىع٫أ ْة كإدٞة٩ة، كالظٛ  .ل١رثة ظِٛ املذٮف امل٤ُٮبح  ا٣ٞؿاءات،د٥ُّ٤ٕ  ىلع يٞي

تل٥ُّ٤ٕ ا٣ٞؿاءات كظىٮؿ  ٭٥ٌ ًظِٛ ا٣ٞؿءاف ال١ؿي٥ ظْٛةاكمبل ك٦ذٞ٪ة رشط ٦ي  إذان 
ا ٨٦ً احلٗيجنة ٨٦ً كو٤خ إحل٪ة  لك٭ة ا٣ٞؿآف ا٣ْٕي٥ ألٌف أقة٩يؽالك٪ؽ املذى٢،  ِٛ، ثؽءن

 ، ك١٬ؾا... إىل اجليب  ٣ٞؿءاف ال١ؿي٥اذلي٨ ٧ٌ٤ٔٮ٩ة كأكو٤ٮ٩ة ا منةخي٪ة
* * * 

 
 ( د٘ؿيؽة دٮيرتيح ل٤نيغ ًيٙ اهلل الن٧ؿاين .1)
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 ٛ٭ة٦ٓ درايذ ٭ٮرةٮيؽ املنِ ٦ذٮف اتلضاملٛذةح الؿاثٓ / ظ. 
 يف ا٣ُة٣ت ثؽايح ٝج٢ ٦٭٥ ٔ٪رص ٩ْؿية كدُجيٞة ث٭ة كادلرايح اتلضٮيؽ ٦ذٮف ظِٛ
 .  املذٮف ٬ؾق د٥ٌ٤ٕ يف املنةٚ٭حك اتل٤ٌِف  ٨٦ ثؽ كال ا٣ٞؿاءات، د٥ُّ٤ٕ
 نيغل٤ " األَٛةؿ حتٛح " ٦نتأوة٣ح  كٚ٭٧٭ة ظْٛ٭ة امل٤ُٮبح اتلضٮيؽ ٦ذٮف أ٥٬ٌ  ك٨٦

  . اجلـرم اث٨ ٧٤عٜٞل "املٞؽ٦ح" ٦نتك ، اجل٧ـكرم ظكني ث٨ ق٤ي٧ةف
٪ةيح كاقٕة ٝجٮال ٦٪ْٮ٦ذي٭٧ة كالٝخ  ظْٛ٭٧ة ظير ا٣ٞؿءاف، أ٢٬ ثني ٠جرية ٔك

  . كاملذأػؿي٨ املذٞؽ٦ني ٨٦ ٠جري ٔؽد برشظ٭٧ة كٝةـ املبليني
 ، كدكٮفا٤ٕ٣يم كا٧ٕ٣يل ٚبل ي٧ك٨ ٣ُة٣ت ا٣ٞؿاءات أف يٌٛؿط يف ٬ؾا اجلة٩ت

ثأظاكـ  كال ي٭ذ٥ٍٚٞ،  احلٮـ ي٤ُت اإلصةزة كرثكاألثٌةٔذ٫ يف اتلضٮيؽ ٤ٝي٤ح، 
 ٚ٭ؾا ٔيت ىلع َة٣ت ا٣ٞؿاءات . ،اتلضٮيؽ

كحتٛي٫ْ، أ٦ة ٨٦ أؿءاف يٞٮـ ثذؽريف ا٣ٞ ٨٦ ظِٛ ٬ؾق املذٮف ىلع لك جيتككؾلٟ 
حيِٛ ا٣ٞؿءاف ل٤ذٕجٌؽ ث٫ يف و٤ٮاد٫ كأكرادق كال يٞٮـ ثةتلؽريف ٚبل ي٤ـ٫٦ أف حيِٛ 
،ألف  ْ٭ة ٚعك٨ه ًٛ ٦ذ٪ة ل٤ذضٮيؽ، يكٛي٫ أف يكٮف ٦ذٞ٪ة ٨٦ اجلة٩ت ا٧ٕ٣يل، كإٍف ظى

  ظِٛ املذٮف كقي٤ح ك٣حكخ اغيح. 
–كٮف ٝؿاءد٫ دلٮدة ك٦ذٞ٪ح ػةحلح ٨٦ ال٤ع٨ أف دكٝج٢ ٬ؾا ىلع َة٣ت ا٣ٞؿاءات 

ة ىلع ٩ُٜ ظؿكؼ ا٣ٞؿءاف بنلك وعيط .-ػٛية اكف أـ ص٤ية  ، كيكٮف لكة٫٩ مؿكًَّ
ك٨٦ أ٢ٌٚ ال١ذت اتلضٮيؽيح ا٣يت د٭ذ٥ ثرتكيي ال٤كةف ىلع اجلُٜ الىعيط كدٞٮي٫٧ 

د٧ي٥ ادل٠ذٮر أيب املٞؿئ " ل٤نيغ  ٠ذةب "ريةًح ال٤كةف ىلع اجلُٜ ثأظؿؼ ا٣ٞؿءاف
، ٚإ٫٩ ٠ذةب و٘ري احلض٥ ٠سري ا٣ٛٮااؽ، كيٕذِّن ٧ؽ أمحؽ األ٬ؽؿ ظ٫ْٛ اهللحم

 لٟكؾكثةحلؿكؼ ا٣ٞؿءا٩يح ٦ٛؿدة كمؿكجح،  ثرتكيي ال٤كةف ىلع اجلُٜ الىعيط
 "اتلضٮيؽ املىٮر" ل٤نيغ د.أي٨٧ رمؽم ظ٫ْٛ اهلل .

٩يح ٦نت اتلعٛح يججيغ أف يكرث ٨٦ اقذ٧ةع ثٕي اتلبلكات ا٣ٞؿءا كأز٪ةء ظِٛ
ٌؿاء املذٞ٪ني يف اجلخ، كيٞٮـ ثذ٤ٞي٪٭ة كيذؽرب ٤ٔي٭ة، كبٌٕ٭ة ىلع ملك  ٞي املكض٤ح ل٤
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ٝؿاءة إمبلايح د٤ٕي٧يح، ك٨٦ ٬ؾق ادلركس يف النج١ح ا٣ٕ٪١جٮديح دلةلف دىعيط 
 . اهلل ٧ةدركس اتل٤ٞني ل٤نيغ ٔجؽا٣ٞةدر ا٣ٕس٧ةف ظْٛ٭بلكة  ل٤نيغ أي٨٧ قٮيؽ، كاتل

ـ األثٮاب ا٣يت زادت ىلع ريح ٚيعْٛ٭ة كيرشع يف ٚ٭٧٭ة كيؿكٌ ز٥ ييثِّنِّ ثةملٞؽ٦ح اجلـ
كالنيغ يلع  ،املضٮٌدة اكلنيغ ػ٤ي٢ احلرصم ، كيكذ٧ٓ إىل اتلبلكات اتلعٛح

،  ، كيذؽرب ثةألظاكـ ا٣يت د٧ٌ٤ٕ٭ة كظْٛ٭ة كأ٦سةهل٧ة ٨٦ املذٞ٪ني ظ٫ْٛ اهلل احلؾيَف
 ٕؿض ػذ٧ح ىلع ميغ يف ٬ؾق ا٣ٛرتة .ثكال ثأس أف يجؽأ 
ٚيه  ؛ةيف ل٤نيغ ٔس٧ةف ق٤ي٧ةف مؿاد يه ٦٪ْٮ٦ح الك٤كبي٢ النكامل٪ْٮ٦ح اثلةثلح 

٥ يف أثٮاب أظاكـ اتلضٮيؽ،  ال د٢ُّٞ أ٧٬يح ٨ٔ اتلعٛح كاملٞؽ٦ح، كيه ٨٦ أدمٓ ٦ة ٩ْي
هلة اتلعٛح  ْٛ٭ة اكؼ يف اتلضٮيؽ، أل٩٭ة دذُؿؽ ألثٮاب ل٥ دذُؿؽكيؿل ثٌٕ٭٥ أف ظ

 ًٗ  ل٧٤ٞؽ٦ح أل٩٭ة أم٭ؿ د٪ةكال، كأٝؽـ دأحلٛة، كأيرس ٣ْٛة .ىن كاجلـريح، ك٦ٓ ٬ؾا ٚبل 
ثؽر  ٦٪ْٮ٦ح املٛيؽ يف اتلضٮيؽ لئل٦ةـ املٞؿئ م٭ةب ادلي٨ أمحؽ ث٨ أمحؽ ث٨ كراثٕة/

 ثحذة . 193دذ١ٮف ٨٦ ٨ حبؿ الؿصـ، ك٦ ٦٪ْٮ٦ح ٚيه ادلي٨ ث٨ إثؿا٬ي٥ ا٣ُييب 
٠ٕؽد احلؿكؼ اهلضةايح كٚي٭ة أثٮب زااؽة ٤ٔي٭ة  ككأ٩٭ة ٦ذ٧٧ح ل٧٤ٞؽ٦ح اجلـريح

ري٬ةكإد٧ةـ احلؿاكت   .كاالػذبلقةت ٗك
ككؾلٟ ٨٦ ال١ذت امل٭ح يف اتلضٮيؽ ٠ذةب " ٬ؽايح ا٣ٞةرم إىل جتٮيؽ الكـ ابلةرم " 

 ، ٚ٭ٮ ٠ذةب صة٦ٓ أل٦٭ةت مكةا٢ ٨ٌٚ ٔجؽا٣ٛذةح الكيؽ ٔضيم مؿوَف  ل٤نيغ
أيٌة كدٮصؽ  أدٌٝ٭ة، ة٣ت ٨٦ أبكٍ املكةا٢ إىلاتلضٮيؽ منذ٧بل ىلع لك ٦ة حيذةص٫ ا٣ُ

 .ٚةٝذِّن ث٭ةثةملٞىٮد  ٠ذت أػؿل ٦ٕةرصة ثأق٤ٮب ق٭٤ح ككاٚيح
مل٪ْٮ٦ةت كيٛ٭٧٭ة صيؽا، ٬ؾق از٥ إف ىلع ٦ٞج٢ ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات أف يٞؿأ رشكح 

ك٪ األ٢ٌٚ هلك ٨ يف ٬ؾق املذٮف؛ أف يجعرى ٨ٔ ميغ مي ًٞ ذ حيْٛ٭ة ز٥  ٣حرشح هلؽو ك٦ي
ا ٦ذىبلن إككيٞؿأ٬ة ٤ٔي٫،   .ة٩ة٧ّ٭ىل يأػؾ ق٪ؽن

* * * 
 
 

www.Quranonlinelibrary.com

املكتبة العاملية الفريدة لكتب التجويد والقراءات علی الشبكة العنكبوتية



رواية ودراية ___________________________املفاتيح العشرة إلتقان القراءات العشرة   

 
 

33 

  ٦ٞؿئ عجح ميغاملٛذةح اخلةمف/ وي  ًٞ   .٦٨ذ
٨ أد٨ٞ ظِٛ ا٣ٞؿءاف كأػؾ ًٝكُة ٠جريا ٨٦ أظاكـ اتلضٮيؽ كراـ د٤ُّٕ ٥  ٬ؾا كإف ٦ى

ا٣ٞؿاءات يججيغ أف يجعر ٨ٔ ميغ حمٜٞ ٦ذ٨ٞ ٔ٪ؽق أ٤٬يح، ألف أػؾ ا٥٤ٕ٣ ٨٦ أ٫٤٬ 
ؿؽ  َي أ٩ٛٓ َؿؽ ا٥٤ٕ٣ املٮو٤ح إىل /" ٨٦حتىي٢ ا٥٤ٕ٣، ٧٠ة ٝةؿ النةَيب ٨٦ أ٥٬   

ق ٨ٔ أ٫٤٬ املذعٞٞني ث٫ ىلع ال٧١ةؿ كاتل٧ةـ"   . (1)اغيح اتلعٜٞ ث٫ أػؾي  
 كٝؽ أمةر النيغ ٔجؽابلةرئ ا٤ٕ٣يم ظ٫ْٛ اهلل يف ٦٪ْٮ٦ذ٫ ٚٞةؿ/

 " َّٚ ِّٞ ابلعػر ٨ٔ ٦ٕػ٤ِّ   ***  ػٜك٨٦ ذ٠ػةء ا٣ُػة٣ت املػٮ ػٜ .٥ حم  
ـٌ احلكةـ ًػةربة .  (2)" ا٣ٛضػؿ ٚضػؿاف ٚؼ٢ٌ الاكذثة  ***  ٦ة ٠ػ٢ ٨٦ ٬  

كجيت ىلع َة٣ت ا٥٤ٕ٣ أف خيذةر دلي٪٫ أ٢٬ ادلية٩ح كاإلدٞةف كالكبل٦ح يف ا٣ٕٞيؽة 
 كاملأػؾ كأ٢٬ اإلملةـ ثة٤ٕ٣ٮـ ا٣يت هلة و٤ح ثة٣ٞؿءاف ال١ؿي٥ . 

ثٌٕة ٨٦ مٮاوٛةت املٞؿئ، ٚٞةؿ / "ٚإذا  كٝؽ ذ٠ؿ ميك ث٨ أيب َة٣ت ا٣ٞحيس 
إصذ٧ٓ ل٧٤ٞؿئ وعح ادلي٨ كالكبل٦ح ىف اجل٢ٞ، كا٣ٛ٭٥ ىف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف كاجلٛةذ ىف 

٤خ ظةهل ككصجخ إ٦ة٦ذ٫" )3(.   ٤ٔٮـ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح، كاتلضٮيؽ حباكيح أ٣ٛةظ ا٣ٞؿآف، ٧٠ي
٬ؾا النيغ ا٣ٛة٢ً ٚ٭ٮ/٭ة ا٣ُة٣ت ثٌٕة ٨٦ مٮاوٛةت كأزيؽؾ أي  

/ ٦ذؼ٤ٌٜ ثأػبلؽ ا٣ٞؿءاف ال١ؿي٥ ك٦ذىٙ ثةلىٛةت احل٧يؽة .1  
ال ي٧ؽح ٩ٛك٫ .٦ذٮآً، ٣نٌي اجلة٩ت،  /2  
ذةب أظؽه يف دل٤ك٫، أكي٢٤ٞ ٨٦ مأف أظؽو ٦٭٧ة اكف .3 / ال يٞج٢ أف ي٘ي  
/ ينرتط ٤ٔيٟ ظِٛ ا٣ٞؿءاف اكمبل كاإلملةـ ثأظاكـ اتلضٮيؽ .4  
٦ذٮف ا٣ٞؿاءات ا٣يت دٞؿأ ث٧ٌ٧٪٭ة . كإدٞةف / ينرتط ظ5ِٛ  
  ةلنٮا٬ؽ أز٪ةء ا٣ٞؿاءة .ثبلٟ ة/ ي6ُ
ٞؿئ ػذ٧ةت اكمبلت ٗيجة ٨٦ ظْٟٛ .يي  /7  
(. 1/139( املٮاٚٞةت ل٤نةَيب )ص 1)  
(. 102/103( ٦٪ْٮ٦ح اإلجيةز يف حتٛح املضزي كاملضةز، ر٥ٝ ثيخ ) 2)  
  (.  89( الؿاعيح ل٧٤يك )ص 3)
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ريق أز٪ةء ا٣ٞؿاءة/ اليتكة٢٬ يف اإلٝؿاء، 8ٚ . بل يجن٢٘ ثةجلٮاؿ ٗك  
إ٦ة أف يٞج٤ٟ أك يٕذؾر ٦٪ٟ . / دٝيٜ يف مٮأيؽق، ال يي٧ة٤َٟ، 9  
/ جيذ٭ؽ يف دكٮي٪ٟ ا٤ٕ٣يم، كيٛيؽؾ ٨٦ ديررق .10  
. / ي٪ىعٟ داا٧ة ثةٝذ٪ةء ال١ذت املٛيؽة كاملؿاصٓ اهلة٦ح11  

ري٬ةجعس٤ٚيك٨ النيغ اذلم د ، كرٌب اكف ٩ةزؿ الك٪ؽ لٮك ٫ ٦ذىٛة ث٭ؾق الىٛةت ٗك
يؽؾ كل١٪٫  اعؿ قق٪ؽءاػؿ أ٥ْٔ ٩ٕٛة ٨٦  ٩ةزؿق٪ؽ  محبة، كلؤلقٙ أوجط لك ال يٛي

  ٦٪ة احلٮـ يجعر ٨ٔ الك٪ؽ ا٣ٕةل كيٛؼؿ ث٫ ٦ٓ ٔؽـ ًج٫ُ .
ا تك٤ك٢ ثة٣ٌٞؿاء املذٞ٪ني أ٢٬  / ظ٫ْٛ اهلل كٝةؿ ادل٠ذٮر ٚ٭ؽ املي٧ٮين "ٚإٌف إق٪ةدن

.(1) ادلرايح كإف ٩ـؿ أ٥ْٔ ٨٦ إق٪ةد تك٤ك٢ ثةملتكة٤٬ني كإف ٔبل"  

يؽق كي٭ذ٥ ث٫ ٚيججيغ ل٤ُة٣ت املجذؽئ أف ي٤ــ يف ابلؽا يح النيغ الٌةثٍ املذ٨ٞ اذلم يٛي
 كإف اكف ٔ٪ؽق إق٪ةد ٩ةزؿ، كال يجيل ثةلك٪ؽ ا٣ٕةل . 

إذا ٠٪خ تكذُيٓ أف دٞؿأ ىلع ميغ جي٧ٓ ثني  " / النيغ إي٭ةب ١ٚؿم ظ٫ْٛ اهللٝةؿ 
ٚىًج٭ة ك٧ٕ٩خ، أ٦ة إذا اكف النيغ اعل اإلق٪ةد الجييؽ مكةا٢ ٬ؾا  ٤يٮِّ اإلق٪ةد كالٌجٍ  ٔي

ؾا ا٥٤ٕ٣، هل٥٤ٕ٣ إ٦ة ل١رب ًق٨ٌ أك انن٘ةؿ أك ٔؽـ ٔ٪ةيح، كاكف ا٣ُة٣ت يف ثؽء د٫٧٤ٕ ا
.  ٤ٕٚي٫ أف ي٤ــ املضيؽي٨ ٨٦ النيٮخ، كإف اكف إق٪ةد٥٬ ٩ةزال  

٤يٮ  ٕي أ٦ة إذا اكف ا٣ُة٣ت ٝؽ قجٜ هل ًجٍ ٝؿاءد٫ ىلع ميغ دلٮد ز٥ أراد ٤َت ا٣
٧٤ةن ٚؾلٟ  ًٔ صةاـ، أل٫٩ ي٥٤ٕ وٮاب ا٣ٞؿاءة ككص٭٭ة ثة٣ٞؿاءة ىلع اعل اإلق٪ةد األ٢ٝ 

.... ث٢ ٝؽ يٛيؽ ميؼ٫ يف ذلٟ كي٪ىع٫  
٨٦ امل٤ٕٮـ أف إق٪ةد اإل٦ةـ النةَيب ٦ٞةر٩ح ث٘ريق يٕذرب إق٪ةدا ٩ةزال، ك٣ك٨ رز٫ٝ ك

٤ٚيك٨ يف ذلٟ  اهلل ا٣ٞجٮؿ ظىت يٛؼؿ لك ٦٪ة أف هل إق٪ةدا ٨٦ َؿيٜ اإل٦ةـ النةَيب،
ْح أل٢٬ ا٣ٕرص ٨٦ اذلي٨ يتج .(2)ة٬ٮف ث٤ٌٕٮ اإلق٪ةد ٦ٓ ٤ٝح ًجُ٭٥ ..." ًٔ  

  

د٘ؿيؽة دٮيرتيح، ل٤نيغ ٚ٭ؽ املي٧ٮين . ( 1)  
  (. 82أصٮبح ا٣ٞؿاء ا٣ٌٛبلء، )ص ( 2)
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  يف ٬ؾق املٞةر٩ح/ٔجؽابلةرم ا٤ٕ٣يم ظ٫ْٛ اهلل النيغ ٚٞةؿ

٤ي ػكتل٤ُ ٕي د .ةػٮ الؿمػؾا اكف أك٣ػ٭١ٚ ***   ةدػيف اإلق٪ ٮَّ ػت ا٣  

. ؽػٍ ل٥ يٕذ٧ػ٫ يف الٌجػل١٪ ***   ؽػبل يف الك٪ٔ ٨إف يذٕةرض ٦  
. بلػٍ ٔػ٫ يف ردجح الٌجػل١٪  *** ـال ػةدق ٝؽ ٩ػؿ إق٪٦ٓ ءاػ  

. ةيمػؾق ٨٦ ٩ْػ٫ ٚؼػدك٩ك  *** ةـ ػت املٞػ٫ حبكػ٤ػدٛىي  
. ةثٍ كٜٚ األرمؽػــ الٌػ٤ٚي٤  ***  إف اكف ٨٦ ي٤ُت ذاؾ ٦جذؽم  

ٕي   ***ة ػأك اكف ٝؽ ظٌى٢ ٝؽرا اكٚي .(1)" ةػٮ إق٪ةد يكٮف مةٚيػ٤ٚ  
  ل٤ُة٣ت . رشطألػؾ ٝج٢ اذ٭٥ كابلعر ٨ٔ أ٤٬يٌ ، حه ٪ٌ قي  املذٞ٪نيا٣ٞؿاءة ٨ٔ  أػؾي ٚ
/  كأ٦سةهلة إذا ٝىؽت إىل ميغ ٦ٞؿئ ال حتؿص٫ ث٭ؾق األقب٤حك  
؟ ٝؿاءة ٠ؾا ٦ؽة ختذ٧ِّنك٥  ؟ ةذا ل٥ دٞؿأ ىلع النيغ ٚبلفكمل ٨٦؟ميغ ٝؿأت ىلع  -  
 ؟ٛبلينا٣نيغ الإٝؿاء  َؿيٞح ٠يٙ دؿل ؟أـ ثأصؿة ؿئ دلة٩ة٢٬ دٞي ؟ؾق٪ؽك٥  -

ري٬ة ٨٦ األمٮر ا٣يت ال د٭٥ٌ  ٣ت أف دٕؿؼ ٦ٓ ٬ؾا ٚيعٜ لٟ أي٭ة ا٣ُة٣ك٨، ك، ٗك
/ ٦٪٭ضيذ٫ كرشك٫َ ة يذ٤ٕٜ ٨ٔ، كذلٟ ممٝج٢ أف د٤ذعٜ حب٤ٞح ميغ األمٮرثٕي   

  . ٨ٔ َؿيٜ أٝؿاف النيغ تكذٛرس٥٬ ثأدب كاظرتاـ/ إ٦ة 1
.  كأػؾكا ٔ٪٫ ٤ٔي٫ كاٝؿأ ٨دٕؿؼ ٨ٔ َؿيٜ ٤َجح النيغ اذليذُيٓ أف تكأك / 2  
/ كإ٦ٌة ٨ٔ دٕؿيي، دكف أف حتؿج النيغ إف ٠٪خ ذا ًُٚ٪ح .3  

ٚ٘ة٣ت املنةيغ – صـا٥٬ اهلل ػريا –  ٔ٪ؽ اإلٝؿاء ٠سريا ٦ة ينرتَٮف ىلع أمٮر يٕٮد 
ـٌ اال / اجلٞةط اتلةحلحك٦٪٭ة  ٩ٕٛ٭ة ىلع ا٣ُة٣ت، ٣زتاـ يف كاال ،احل٤ٞحيف  ٩ٌجةط اتلة

حلٌٮر املج١ؿ ا، كاجليٌؽ ل٧٤ٞؽار اتلعٌري املكجٜ، ك٬ذ٧ةـكاال اجلٌؽيٌحك مٮأيؽ٬ة
ري٬ة.. ظِٛ املذٮف، كاقذعٌةر النٮا٬ؽ ثإدٞةف، كاحلٮيم .. ٗك  

ب٢ النيغ إي٭ةب ١ٚؿم ٨ٔ قؤاؿ ثٕي ا٣ُبلب ل٧٤نةيغ ٚٞةؿ/"أف ٧٠ةؿ  ك٣ٞؽ قي
ٗريق لاكف أكىل".األدب يذ٤ٌُت جت٪ُّت ذلٟ، كلٮ قأؿ   

* * * 
(. 25 – 20( ٦٪ْٮ٦ح اإلجيةز يف حتٛح املضزي كاملضةز، ثيخ ر٥ٝ ) 1)   
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 ٦٪٭ة رل ك٩ي٢ إصةزةو ؿكايح ابلث ٧حو ة ػذةدس/ ٝؿاءاملٛذةح الك 
دٞؿأ ٤ٔي٫ ػذ٧ذٟ األكىل ثؿكايح ظٛه أك ركايح ثرلؾ  ة٦ذٞ٪ ةميؼإف كٟٚٞ اهلل 

 رة جب٧يٓ األكص٫ ٗيجة ٨٦ ظْٟٛ.ح حمؿٌ ٚةظؿص أف دكٮف ٬ؾق اخلذ٧ح اكم٤ح ٦ذٞ٪
اف ألف ا٣ٞؿاءة األكىل ثةإلدٞةف يه ابلٮاثح الؿاحكيح ٚي٧ة ثٕؽ ٨٦ د٥ُّ٤ٕ ٝؿاءات ا٣ٞؿء

٤ٮ٫٦،  أز٪ةء ٬ؾا اخلذ٧ح ٠سريا ٨٦ دٝةاٜ اتلضٮيؽ  كقتذ٥ٌ٤ٕال١ؿي٥ كدراقح دٛكريق ٔك
ةت النيغ، كالٮٝٙ كاإلثذؽاء ككيٛيح أداء ثٕي األكص٫ ٨٦ ػبلؿ دىعيط كدٮصي٭

 .٬ةكحنٮكاإلػذبلس  كاإلم٧ةـ لؿكـألف ٬٪ةؾ لك٧ةت ال دؤػؾ إال ثةتٌل٤ٌِف كاملنةٚ٭ح اك
ؽو  –كإيٌةؾ ز٥ إيٌةؾ أف دٞؿأ ػذ٧ذٟ األكىل ٔرب اإل٩رت٩خ  ٚ٭٪ةؾ ٠سري ٨٦  -٨ٔ ثٕي

دل٭ٮّل اهلٮيح، يٌؽٔٮف اإلٝؿاء ك٦٪ط اإلصةزات ثأىلع األقة٩يؽ ٚبل د٪ؼؽع ث٭٥ ٚذٌيٓ 
، كال تكذٛيؽ ٦٪٭٥ محبة، ٤ٕٚيٟ ثةتٌل٤ٌِف كاملنةٚ٭ح .كٝذٟ كص٭ؽ ٟى  ؾ ك٦ةل

/ "ال دٞذرص أيخ ال١ؿي٥ ىلع املٞةرئ اإلل١رتك٩يح ظ٫ْٛ اهلل ٝةؿ النيغ ظك٨ الٮراٌف
أك اتل٤ٕي٥ ٨ٔ ثٕؽ دكف اجل٤ٮس ثني يؽم املنةيغ كاحلٌٮر أ٦ة٦٭٥ ٦جةرشة؛ ألف 

ا ٨٦ ثؿكح  ل٤ض٤ٮس ثني أيؽي٭٥ ذلةن ال يٕؿٚ٭ة إال ٨٦ ذاٝ٭ة، ًؿـ ػرينا ٠سرين ٨ ٚٞؽ٬ة ظي ك٦ى
ري ذلٟ ٚةصذ٭ؽ أف دٞؿأ ٦جةرشة ، املض٤ف كاإلٚةدة ٨٦ ٧٤ٔ٭٥ ك٬ؽي٭٥ كق٧ذ٭٥، ٗك

. إ٬ٝؽر اقذُةٔذٟ كلٮ ػذ٧ح كاظؽة ىلع األ٢ٌٝ.   
كإذا اك٩خ ركايح ظٛه ركايح ثرلؾ ال ثأس أف جت٧ٓ ثني راكيي اعو٥ - مٕجح كظٛه 

ٌؿاء، ك٣ك٨ إف اك٩خ ركايح  ٞي - خبذ٧ح كاظؽة ألف اػذبلٚ٭٧ة ٤ٝي٢ ثة٣جكجح بلٕي ا٣
ثرلؾ كرش أك ٝةلٮف ٨ٔ ٩ةٚٓ، أكادلكرم أك الكٮيس ٨ٔ ابلرصم ٚبل جت٧ٓ ثح٪٭٧ة 
ل١رثة اػذبلٚ٭٧ة كػةوح يف أثٮاب األوٮؿ، كألف لك ركايح ٦٪٭ة هلة أكص٫ ٠سرية، 

 ٠ٞةلٮف هل أربٕح أكص٫ ٦سبل .
 حمخك٧ةاأك حزبلز٧ةاِ ٦٪ْٮ٦ح م١ٌٮ٩ح ٨٦ ظٛيف  أيٌة أف ال دٌيٓ كٝذٟ كأ٩ىعٟ

 دٛ٭٥ ، ٍٚٞ يكٛيٟ أف٦سبل، أك يف ادلكرم كالكٮيس ثيخ يف اػذبلؼ مٕجح كظٛه
ألف أ٦ةمٟ ٦٪ْٮ٦ةت ٠سرية قذعْٛ٭ةكدٌجٍ اػذبلٚ٭٧ة يف اللك٧ةت ا٣ٛؿميح، ز٥   
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.ػؿ ص٭ؽؾ هلؾاظذ٧ة، ٚةدٌ    
يؽرس ٦نت، ٍٚٞ ٤ٔي٫ أف  اذلم يٞؿأ ٝؿاءة أك ركايح كاظؽة ال ي٤ــ ٤ٔي٫ ظِٛألف ك

.ا٣ٞؿاءة كٝٮأؽ٬ة املُؿدة، كيٌجٍ ٚؿم٭ة كلك٧ةد٭ة املؼذ٤ٛح . أوٮؿ  
كإذا اتلعٞخ حب٤ٞح إصةزة كك٪خ دٞؿأ ػذ٧ح ثٞؿاءة أك ثؿكايح كاظؽة اظؿص ىلع أف ال 

ح ٣ٞؿاءة ركايح ُٮي٤ةجل٤كةت ا٣ٚ، ألف املنٮار أ٦ةمٟ َٮي٢ ٔؽيؽة ق٪ٮات دأػؾ ٦٪ٟ
٥  - ق٪ٮات 4أك  3تكذ٧ؿ ألكرث ٨٦  ا٣يت رب٧ة -كاظؽة  ًٕٙ كييٛرًت ٧٬ًى ٨٦ أمؽ ٦ة يٌي

 ا٣ُبلب، كيكجت هل٥ ا٣ٕـكؼ ٨ٔ ا٣ٞؿاءات . 
إف ل٥ دك٨ ٬ؾق ا٣ٞؿاءة ا٣يت تكذ٘ؿؽ لك ٬ؾا الٮٝخ دمٕة ثة٣ٞؿاءات الكجٓ أك ٚ

ؽـ االقذٛةدة ٦٪٫،  إًةٔحؾا ا٣ٕرش ٚ٭ ـ يف ٬ؾق ا٣ٛرتة، ا٣ُة٣ت ال يذٞؽٌ كل٤ٮٝخ ٔك
كظىٮؿ  اتأف جت٢ٕ ٧ٌ٬ٟ األكىل ٝؿاءة ػذ٧ةت ٠سري ىؽم ٨٦ ٬ؾا الالكـ٣حف ٝك

.يف أ٢ٝ ٦ؽةاإلصةزات ا٣ٕؽيؽة   
٤ٕٚيٟ ثسبلزح أمٮر/  ةيكري يف ٦ؽة –إٚؿادا أك دمٕة  – كإذا أردت أف دٞؿأ ػذ٧ح  

. يذ٢ٌٛ ٤ٔيٟ ٨٦ كٝذ٫ اثل٧ني اغ٦ذٛؿٌ / أف جتؽ ميؼة 1  
ار كا٣٘يةب . ٔذؾأف دٮاّت ىلع احلٌٮر كال دكرث اال/ 2  
/ أف ال دؾ٬ت إىل ظ٤ٞح ٚي٭ة ازدظةـ مؽيؽ، ٚلك٧ة ازداد ٔؽد ا٣ُبلب يف احل٤ٞح ٢ٌٝ 3

 ٦ٞؽار ٝؿاءدٟ، ألف النيغ يٮٌزع الٮٝخ ىلع ا٣ُبلب امل٪ذ٧ْني .
* * * 

 ا٣ٞؿاءة ا٣يت ييجؽأ ث٭ة يف ظ٤ٞةت اإلصةزات   

 ًٍ ٤خ ك ى٥ اجلةس احلٮـ ٓ ا٣ٞؿاءات ا٣ٞؿآ٩يح ٨٦ ظير اال٩تنةر الٮإذا دأ٦َّ اٝيع يف اعل
/ أ٣ٛيذى٭ة دٞذرص ىلع أربٓ ركايةت  

ٮد ال١ٮيفٔ كايح ظٛه ث٨ ق٤ي٧ةف/ ر1 . ٨ اعو٥ ث٨ أيب اجلَّضي  

. ٨ٔ ٩ةٚٓ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ املؽين كايح كىرٍش ٔس٧ةف ث٨ قٕيؽ/ ر2  

يٮف ٔحىس ث٨ ٦ًي٪ة/ ر3 . ٨ٔ ٩ةٚٓ ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ املؽين كايح ٝىةل   

ٕىبلء ابلرصم ظٛهكايح ادٌلكرم / ر4 . ٨ٔ أيب ٧ٔؿك ث٨ ا٣  
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  .اإلقبليم ةل٥بذي٭ة حبكت ظض٥ ا٩تنةر٬ة يف ا٬ٕ٣ؾق الؿكايةت األربٓ ردٌ 
، ز٥ ركايح ، ز٥ ركايح ٝةلٮف ، د٤ي٭ة ركايح كرشكالكةاؽة يه األكىلٚؿكايح ظٛه 

  . ادلكرم ٨ٔ أيب ٧ٔؿك ابلرصم

املن٭ٮرة امل٪ترشة يف ثرلق،  ت ا٣ٕةدة ثأف حيِٛ ا٣ُة٣ت ا٣ٞؿآف ىلع الؿكايحصؿكٝؽ 
ٚيعِٛ ال٤ييب ثؿكايح ٝةلٮف، كحيِٛ امل٘ؿيب ثؿكايح كرش، كحيِٛ الكٮداين ثؿكايح 

ؿت ث٫ ا٣ٕةدة ٬٪ة ٬ٮ امل٪٭ضيح ِٛ أكرث اجلةس ثؿكايح ظٛهادلكرم، كحي ، ك٦ة صى
. الىعيعح يف األػؾ كاتل٤ٌِف هلؾا ا٥٤ٕ٣  

ا، كٝؿاءة ػذ٧ح اكم٤ح ث٭ة  ُة٣ت ل٤ؿكايح املنذ٭ؿة يف ثرلقا٣بٕؽ إدٞةف ك ة كجتٮيؽن ْن ظٛ
زيق ثؿكايذ٭ة يجذ٢ٞ ثٕؽ ذلٟ إىل ركايح أػؿل   . ىلع ٦ٞؿئ ٦ذ٨ٞ جيي

  ؟ ٢ يجذ٢ٞ ا٣ُة٣ت إىل أم ركايح مةء/ ٬ك٬٪ة قؤاؿ
/ أف يذؽرَّج ٦ٓ ميؼ٫ ثة٣ُؿيٞح اآلديح -ٔ٪ؽم –٣ك٨ األ٢ٌٚك، هل ذلٟ/ اجلٮاب   

اعو٥/ يثٌِّن بنٕجح ٨ٔ اعو٥، ز٥ يس٤ِّر ٨ اك٩خ ػذ٧ذ٫ األكىل حلٛه ٨ٔ / ٦أكال
٨ٔ أيب ٧ٔؿك ابلرصم. ثٞةلٮف ٨ٔ ٩ةٚٓ، ز٥ يؿبِّٓ ثٮرش ٨ٔ ٩ةٚٓ، ز٥ خيذ٥ ثةدلكرم  

٨ٔ  ، ز٥ يس٤ِّر حبٛه٨ٔ ٩ةٚٓ  ٨ اك٩خ ػذ٧ذ٫ األكىل لٮرش/ يثٌِّن ثٞةلٮف/ ٦زة٩ية
٨ٔ أيب ٧ٔؿك ابلرصم. ، ز٥ خيذ٥ ثةدلكرماعو٥   

٨ٔ  ، ز٥ يس٤ِّر حبٛه٨ٔ ٩ةٚٓ  ىل ٣ٞةلٮف يثٌِّن ثٮرش٨ اك٩خ ػذ٧ذ٫ األك/ ٦زةثلة
٨ٔ أيب ٧ٔؿك ابلرصم. ، ز٥ خيذ٥ ثةدلكرماعو٥   

ٮيًس / ٦راثٕة ، ز٥  ٨ٔ أيب ٧ٔؿك ابلرصم ٨ اك٩خ ػذ٧ذ٫ األكىل لرلكرم/ يثِّنِّ ثةلكُّ
٨ٔ ٩ةٚٓ ٦ٕة. ، ز٥ يؿبِّٓ ثٞةلٮف ز٥ خيذ٥ ثٮرش٨ٔ اعو٥ يس٤ِّر حبٛه  

يٌةش ٨ٔ اعو٥ مل٨ اك٩خ ٝؿاءد٫ كأ٩خى دؿل أين أًٛخي رك ٍٕجح أثٮ ثكؿ ث٨ خى ايح مي
ٮيًس وة٣ط ث٨ زيةد ٨ٔ أيب ٧ٔؿك  ابلرصم األكىل حلٛه ٨ٔ اعو٥، كزدتي ركايح الكُّ

ايتني ٣حكذة، ٦ٓ أف ٬ةدني الؿكابلرصممل٨ اك٩خ ركايذ٫ األكىل لرلكرم ٨ٔ أيب ٧ٔؿك  
/٨اقذعك٪خي إًةٚذ٭٧ة ألمؿي ل١ِّنك، ث٧نذ٭ؿدني اكبلةٝيةت   
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ة أف يٌيٙ إحل٭ة مٕجح؛ ألفاألكؿ / أ٫٩ يك٭٢ ىلع ٨٦ اك٩خ ٝؿاءد٫ األكىل ظٛىن  
اخلبلؼ ثني الؿكايني يكري، ق٭٢ االقتيٕةب، كا٣ُة٣ت يف ٬ؾق احلةؿ ٦ٕذةد ىلع ركايح 

نيًّة، ٚي٧ك٨ أف يٌيٙ ىلع مىع٫ٛ ا٣ٛؿكؽ . ظٛه يٞؿؤ٬ة ثكؿة ٔك  
، ٚإ٩ ككؾلٟ .الكٮيس ٫ يك٭٢ ٤ٔي٫ اقتيٕةب ٚؿكؽمل٨ اك٩خ ٝؿاءاد٫ األكىل ادلكرمَّ  

إىل اقذ٧١ةؿ الؿكايح األػؿل ٨ٔ ا٣ٞةرئ اذلم يٞؿأ  ؽ/ أف ٩ٛف ا٣ٞةرئ دتنٮَّ اثلةين
.(1) ألظؽ راكيي٫؛ حلأػؾ ٝؿاءة اإل٦ةـ ثك٧ةهلة، ك٨٦ صؿَّبى ٔؿؼ  

 ركايحن  أف يٞؿأ يؿيؽإذا أدةق ٨٦ يٌؽيع أ٫٩ دلةز ثؿكايح ثرلق كيذعٜٞ ٕىل املٞؿئ أف ٚ
ِٛ ا٣ٞؿءاف اكمبل ، ألف ٠سريا ٦٪٭٥ ٩ةلٮا اإلصةزة ٔرب اجلخ، ز٥ خيذربق النيغ حبة٬ٗري

  .أوٮؿ ا٣ٞؿاءة ا٣يت يؿيؽ أف يٞؿأ٬ة٦ٓ اإلدٞةف كب
- أف ا٣ُة٣ت ٝؽ أٚؿد قةثٞة ثٕي ا٣ٞؿاءات ذعٜٞكإف اكف يؿيؽ دمٓ الكجٓ ٤ٕٚي٫ أف ي
كٚ٭٧ة،  ةَجيح ظْٛة، ز٥ خيذربق ثةلن-اإلدٞةف ثةبكإف اك٩خ ٣حكخ رشَة ك٣ك٨ ٨٦ 

.إف اكف يؿيؽ ا٣ٕرش الى٘ؿل ٚيؼذربق ثةلنةَجيح كادلرة ٦ٕةك  
كال يكٮف ٬ؽ٫ٚ دذةثٓ ػذ٧ةت ا٣ُبلب، ث٢ ىلع كوٮهل٥ درصح ٨٦ اإلدٞةف، ألف 

  إدٞةف ركايح كاظؽة، أكىل كأكرث ٚةاؽة ٨٦ ٝؿاءة ا٣ٕرشة دكف إدٞةف .
٩ةوعةن ؿئ أف يكٮف مٮٌص٭ةن مؿًمؽان، ىلع املٞ " /ظ٫ْٛ اهلل حيىي ا٣٘ٮزةين د.ٝةؿ النيغ 

٨٦ يؿيؽ أف يٞؿأ الكجٓ أك ا٣ٕرش ٤ٚيذعٜٞ أكال ٨٦  ٦سبل -أ٦ي٪ة ٤ٚٮ صةءق ٣ُبلث٫
   رقٮخ ظ٫ْٛ، كزة٩ية ٨٦ ٝٮة أداا٫ كصٮدد٫ . 

ٙو كبلةٝحو  -ٚإف اكف دكف املكذٮل امل٤ُٮًب، أرمؽق ٓى هل ٝؿاءةي ػذ٧حو  -ث٤ُ إىل أف األ٩ٛ
، كدؿقيًغ ظِٛ ثؿكايح أ٢ً٬  اإًٚؿاد ٌ ًِ ا٣ٞؿآف، ك٦نتو جتٮيؽمو ثرًلق، ٦ٓ د١٧ني ظٛ

ٙو يف الؿك٪ني األقةقحني  ٪ؽق ًٕ ىك٧ٍط هل ثةجل٧ٓ ٔك احلِٛ  -النةَجيح كادلرة.. كال ي
٨ ٞى   .(2) ٬ٝج٢ الرشكًع يف د٥٤ٕ ا٣ٞؿاءات، كا٣ٕؿًض ىلع املنةيغ" إ – الؿاقغ كاألداء املذ

* * *  
  .يٙ اهلل الن٧ؿايناتلٛكري، ثٕ٪ٮاف/ث٤٘ح املٞذىؽ ٨٦ ركايح ا٣ٞؿاءات، لٌ ( ٦ٞةؿ يف وٛعح م٤ذُف أ1٢٬)
.( ٦٪ٞٮؿ ٨٦ وٛعح النيغ ا٣٘ٮزةين يف النج١ح ا٣ٕ٪١جٮديح 2)  
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 وٮر كأ٩ٮاع اإلصةزات ا٣ٞؿءا٩يح 

، كيه/اإلصةزة يف ا٣ٞؿآف كا٣ٞؿاءات ٣حكخ ىلع وٮرة كاظؽة ، ث٢ ىلع قخ وٮر   

٧ٓ ا٣ُة٣ت، ز٥ يٞؿأ ا٣ُة٣ت ك٬ٮ أف يٞؿأ النيغ كيك/ صةزة ا٣ٕؿض كالك٧ةعأكال/ إ
. النيغ، كيه أٝٮل مؿادت اإلصةزات كأ٩ٮاع اتل٤ٌِف كإف ٢ٌٝ دُجي٫ٞ كيك٧ٓ   

. ك٬ٮ أف يٞؿأ ا٣ُة٣ت ػذ٧ح اكم٤ح ىلع ميؼ٫، ك٬ؾا ٬ٮ النةآ/ صةزة ا٣ٕؿض زة٩ية/ إ   

ك٬ٮ  ف يؿدد كراءقك٬ٮ أف يٞؿأ النيغ كيك٧ٕ٭ة ا٣ُة٣ت دكف أ/ / إصةزة الك٧ةع زةثلة
.يف ا٣ٞؿآف ٦ٓ وعذ٫ ىلع أظؽ أٝٮاؿ أ٢٬ ا٥٤ٕ٣، ٠سري يف احلؽير ٩ةدر  

ُة٣ت ثأكص٫ ا٣ٞؿاءة يف مٮآً ا٣ك٬ٮ أف خيذرب النيغ  / إلصةزة ثةإلػذجةرراثٕة/ ا
ربق ٚي٫ .ذث٧ة اػ ٦ذٕؽدة ٨٦ ا٣ٞؿآف ز٥ جيزيق   

ز٥  ،ت ٨٦ ا٣ٞؿآف ٍٚٞك٬ٮ أف يٞؿأ ا٣ُة٣ت ثٌٓ آية/ افءإلصةزة ثجٕي ا٣ٞؿػةمكة/ ا
ك٬ٮ أف جي٤ف النيغ / ك٬ٮ اإلصةزة ثةمل٪ةكبح ٭ة ٩ٮع اق٫٧حتذكي٪ؽرج ، جيزيق ميؼ٫

ـءان ثةتل٪ةكب إىل اخلذ٥ . كقٍ ظ٤ٞح ، لك َة٣ت ٚي٭ة يٞؿأ ص   

ك٬ٮ أف يؿق٢ النيغ إصةزة ل٤ُة٣ت كإف ل٥ ي٫ٞ٤ كل٥ يك٧ٓ / إلصةزة ثةملاكدجحقةدقة/ ا
.كال يٕؿؼ أظؽ ا٣ُؿٚني اآلػؿ، أ٤٬يذ٫ ٦٪٫ ظؿٚةن كاظؽان؛ ثلٞذ٫ يف  

٦ٞيٌؽة  "ةملاكدجح ثةالػذجةر أك ثثةبلٕي أك " األ٩ٮاع اثلبلزح األػرية مبلظْح/    
.ػذ٧ةت اكمبلت ٨٦ ٝج٢ ؛ أم ال دذعٜٞ إال مل٨ ٝؿأبرشط ػذ٧ح قةثٞح مٌجٮَحك  

/ ٨، ٨٤ٚ خي٤ٮ ٨٦ أظؽ أمؿيػذ٧ح اكم٤حكأ٦ة ٨٦ ٤َج٭ة كل٥ يك٨ ٝؽ ػذ٥ ٨٦ ٝج٤٭ة    

.وةظت اغيح االػذىةر ك٬ٮ اػذيةر اهل٧ؾاين ،ث٢ ٨٦ أكرب ال١جةاؿ ،اتلعؿي٥ ٤ُ٦ٞةن / 1   

ك٬ٮ اػذيةر اث٨ اجلـرم، ٠أ٤٬يح د٧٤يؾق  ،اتلٮٌٝٙ ٚي٫، كامرتاط أ٤٬يح ٤ُ٦ٞح/ 2
ريق مم٨ ، اجلٮيؿما٣ٕبل٦ح  .(1) يٞؿأ ث٭ة ػذ٧ح اكم٤ح كل٥أصةزق ٗك   

صزي ثجٕي ا٣ٞؿءاف إػذجة٤ٝخي 
ي
اكم٤ح را أك ثةتل٪ةؤب كل٥ يٞؿأ ٝج٢ ذلٟ ػذ٧ح / ٨٧ٚ أ

ري ٦ٕذربة ٔ٪ؽ أ٢٬ ا٨ٛ٣، كميؼ٫ ٦تكة٢٬ .أػؾ إصةزة ثة٤َح ٗك   

* * * 
.ظ٫ْٛ اهلل( ٦ٞةؿ ل٤نيغ ا٣ُجيت املٞؿئ د. ٦ةصؽ م٧يس ثةمة 1)  
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 ظْٛة ٦ذح٪ة املٛذةح الكةثٓ/ ظِٛ ٦ذٮف ا٣ٞؿاءات 
 ذٮفامل وٕٮبح مؽيؽة يف ظِٛ ابلؽايح يف ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات جيؽ امل٤ٕٮـ أف املٞج٢ ىلع٨٦ 

ٚ٭ؾا أمؿه ، ذاكق٢ كال يرتاصٓي اليججيغ أف ٚ، مؿاصٕذ٭ة كػةوح يف ،اكلنةَجيح كادلرة
  .ركايح كدرايح كأدٞ٪٫ ،٬ؾا ا٥٤ٕ٣ َؿيٜ ق٫١٤ لك ٨٦ ثؿع يفَجييع، ك٬ٮ 

ٞؿيجة ٥ ي٪٧ْة ا٣ٞىةاؽ إال دحكريا ل٤عِٛ كدل كالنةَيب كاث٨ اجلـرم رمح٭٧ة اهلل دٕةىل
٨٦ ا٣ٛ٭٥ كاجلْؿ يف رشكظ٭ة . أيٌة ال ثؽك، ل٤ٛ٭٥ كتك٭يبل ل٤ٮوٮؿ  

ٚيججيغ مل٨ أراد أف يٞؿأ ا٣ٞؿاءات الكجٓ دمٕة ظِٛ ٦نت النةَجيح ظىت يك٭٢ ٤ٔي٫ 
٦ٕة،  النةَجيح كادلرة ِٛحب، ككؾلٟ ٨٦ أراد الى٘ؿل ٤ٕٚي٫ ءا٣ٞؿااػذبلؼ ٦ٕؿٚح 

.  جرشَيجح ا٣ يعِٛ ٦نت٤ك٨٦ أراد ا٣ٕرشال١ربل ٚ  
ل١ؿي٥ أف ظِٛ اكا٥٤ٔ أيخ ٝةؿ النيغ ظك٨ مىٍُف الٮراٌف ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل/ " 
٨ ٨٦ً اجلةس اآلف حيِٛ  ،املنت أق٭٢ كأ٢ٌٚ ٨٦ ظِٛ ٠ذةب حيٮم ا٣ٞؿاءات ٧ٚى

صؽ أ٨ّ ال أظؽ، كإف كي ، !؟ ٫٩ ا٣ٞؿاءاتٮاتلحكري أليب ٧ٔؿك ادلاين كيٞؿأ ث٧ٌ٧ ٠ذةب
ٔؽدا ال  ٨ ذلٟذٮف ا٣ٞؿاءات كيٞؿؤف ث٤ٞٚ٧ٌ٧ي٢ صؽا، كإ٧٩ة اذلي٨ حيْٛٮف ٦

.(1) "كظِٛ املنت أٝٮل يف اقذعٌةر ادلحل٢ حيىٮف،  
/ ٝةؿ النيغ ٔجؽابلةرئ ا٤ٕ٣يم ظ٫ْٛ اهلل  

ال قيػ٧ة ملػ٨ يػؿكـ ا٣ٕنػؿة  ***"كيججيغ ظِٛ املذٮف املن٭ؿة    
ٚةقذػؾ٠ؿ األثيػةت كالنػٮا٬ؽا   ***  ٚعْٛ٭ػة يٞيػؽ النػٮاردا  

٨٦ ٗري ٦ذػ٨ اكإل٦ػةـ ادلاين؟ ! ***ٌجٍ ثؾا الـ٦ػةف ٨٦ يٌؽيع ال  
ػؿ اجلضػةح ***ظؿز اإل٦ةـ النةَيب ٦ٛذػةح  ٨٦ ٗيػؿ٬ة يكذػٔٮ  
. كدمٕػخ مذػةت ٚػؿش ٦٪تنػؿ ***ٝؽ ٧ْ٩خ أوٮؿ ٔٞؽ ٦٪تسػؿ  

ٕى٤ػ٥ *** كٝػؽ أدت٪ػػة درة دذ٧ػ٥ ٝؽ وػةٗ٭ة اث٨ اجلػـرم ا٣  
يػؿ ٝػةدـ ٦٪ػذػْؿ ثكػ٢ ػ ***٨٦ ظةز٬ة ٦ٓ ظؿز٬ة ٤ٚيبرش   

 

حمةرضة و٪ٕح اإلٝؿاء، ل٤نيغ ظك٨ مىٍُف الٮراٌف .( 1)  
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.(1)َيجػح ا٣جنػؿ بلػةيغ ال١جػؿل"  ***إذ دكٛيػةف ٨٦ أراد الى٘ػؿل  
ـ٥ٔ أ٫٩ دلةز ثة٣ٞؿاءات الكجٓ أك ا٣ٕرش كال يٕؿؼ ٨ٔ النةَجيح أك ادلرة  ٚرتل ٨٦ ي

ري٬ة.اكتلٮ ا٤ٕ٣ٮـ املذى٤ح ثة٣ٞؿاءات ٨محبة ٌٚبل ٔ صي٫ كاتلعؿيؿات ٗك  
. ا٣ُة٣ت املضةز ٨٦ كدٞىريه  املضزي، نيغال٨٦  كال مٟ أف ٬ؾا تكة٢٬ه    

ةز ثُة٣ت ل٥ حي... ٠يٙ  ديؿل ؟!، ككيٙ يٛؿؽ ثني الؿكايةت إذا يٕذ٧ؽ ٤ٔي٫ِٛ ٦ذ٪ة جيي
... ؟! ٞؿئ ٗريقاػذ٤ُخ ٤ٔي٫؟!، ككيٙ ي٧ك٨ هل أف يي   

٬ؾق امل٪ْٮ٦ةت  -أم ا٣ُة٣ت-ل٥ حيِٛ  "ٚإف/ظ٫ْٛ اهلل ٝةؿ النيغ حم٧ؽ ٚ٭ؽ ػةركؼ
ٓه  ثؽكف  ٠ذت هل النيغ املضزي ىلع إصةزد٫ املُٕةة هل كخب٫ُ ظرصا مم٭ٮرا خبذ٧ح دم

.... ٚنذةف ثني  ة أك ثؽكف ظِٛ ٦٪ْٮ٦ح َيجح ا٣جرشظِٛ ٦٪ْٮ٦ح النةَجيح أك ادلر
٢ كاملُؿ َُّ . (2)" ٨٦ دمٓ ظةْٚة امل٪ْٮ٦ةت ك٨٦ دمٓ ثؽكف ظِٛ هلة، ٚ٭٧ة اك٣  

* * * 
اءات امل٤ُٮبح ظْٛ٭ة٦ذٮف ا٣ٞؿ   

 أكال/ ٦نت النةَجيح "ظؿز األ٦ةين ككص٫ اتل٭ةين يف ا٣ٞؿاءات الكجٓ" /
 ٚريُّق ث٨ ا٣ٞةق٥ اإل٦ةـ ٧ْ٩٭ة ثحذة، 1,173 ٨٦ م١ٮ٩ح ٨٦ حبؿ ا٣ُٮي٢ ال٦يح ٦٪ْٮ٦ح
 مةَجح ٦ؽي٪ح ٨٦ كأو٫٤ ،590٬ث٧رص ق٪ح املذٮىف ،األ٩ؽليسالؿُّٔيِّن  النةَيب

.مح٭٧ة اهللر اين٦ةـ ادللئل اتلحكري ٠ذةب ٨٦ ٥ْ٩ ٚي٭ة قجٓ ٝؿاءاتك أل٩ؽلف،ثة  
.ٔ٪ؽ ا٧٤ٕ٣ةء ك٦زن٣ح اعحلح ٬ؾا اجل٥ْ املجةرؾ املن٭ٮر ثةلنةَجيح دجٌٮأ ماك٩ح رٚيٕح  

. كٝذ٪ة احلةرضإىل  ٨٦ ز٨٦ ٩ة٤٫٧ّٞؿاءات ل اء ظىت أوجط ٧ٔؽةكا٣ٞؿٌ   

ِى  –ث٢ كا٣ٕرش الى٘ؿل – لكجٓ كيذٞ٪٭ةاكف ال ثٌؽ مل٨ أراد أف يذ٥٤ٕ ا٣ٞؿاءات اك ًظٛ
ػذ٤ٙ ٚي٭ة ايف ا٣ٞؿءاف مٮآً ٚؿميح يٮصؽ  /٧سبلٚ، األمؿ يىٕتكبؽك٫٩  نت،٬ؾا امل

ٝؿاءات، ٨٧ٚ ل٥ حيِٛ قذحٛي٭ة ٚ"  أرصب٫"حنٮ/  ،ةٝؿاءأكرث ٨٦  ككرد ٚي٫ ٠سريا اءا٣ٞؿٌ   
كال يؿايع ي٥ ٝؿاءة٠ذةثة يٕذ٧ؽ ٤ٔي٫ يف ا٣ٞؿاءة يذؼجٍ يف ٦س٢ ٬ؾق املٮآً ٚبل يٞ  

 

(. 89 – 81( ٦٪ْٮ٦ح اإلجيةز يف حتٛح املضزي كاملضةز، ثيخ ر٥ٝ ) 1)   

  ٦ٞؽ٦ح مىعٙ النيغ حم٧ؽ ٚ٭ؽ ػةركؼ ل٤ٞؿاءات ا٣ٕرش . (2)
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ٝة ؿي .اعف ٦ة دذبل ى ا٣ٞؿاءات ٨٦ ذ٬٪٫، كرسَي  
٫٧ ٢ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ىلع َةبلي٫ ث٧ة ٩ْ/"ز٥ إف اهلل دٕةىل ق٭ٌ املٞؽيس  ٝةؿ أثٮمة٦حك

حبؿز  ٨٦ ٝىيؽد٫ املن٭ٮرة امل٪ٕٮدح النيغ اإل٦ةـ ا٣ٕةل٥ الـا٬ؽ أثٮ ا٣ٞةق٥ النةَيب
 دل٬ؿ أٔضٮبح أل٢٬ ا٣ٕرص، ٚ٪جؾ اجلةس قٮا٬ة ٨٦ا ا٣يت ٩ج٘خ يف آػؿ األ٦ةين،

  ، كدٞييؽ امل٭٧بلت ،٨٦ ًجٍ املنالكت ة ملة ظٮتمى٪ٛةت ا٣ٞؿاءات، كأٝج٤ٮا ٤ٔي٭
. (1)" ٦ٓ و٘ؿ احلض٥ ككرثة ا٥٤ٕ٣  

يف َبلب ا٥٤ٕ٣ دميٕة ث٧ة ي٥٤ٕ ٦ة   اث٨ اجلـرم املعٜٞ اإل٦ةـك٣ٞؽ أظك٨ ٨ّ 
ك٣ٞؽ رزؽ ٬ؾا ال١ذةب  " /، ٚٞةؿ٨٦ ٠٪ٮز دمح كٚٮااؽ ْٔي٧ح ٦٪ْٮ٦ح النةَجيح حتٮم

ث٢ أكةد أف أٝٮؿ كال يف  ،٨٦ الن٭ؿة كا٣ٞجٮؿ ٦ة ال أ٫٧٤ٔ ل١ذةب ٗريق يف ٬ؾا ا٨ٛ٣
ث٢ ال أ٨ّ أف ثيخ  ،ثرلا ٨٦ ثبلد اإلقبلـ خي٤ٮ ٦٪٫ٚإ٩ِّن ال أظكت  ،ٗري ٬ؾا ا٨ٛ٣

.(2)"  َة٣ت ٥٤ٔ خي٤ٮ ٨٦ نكؼح ث٫  
جٮا ٨ٔ ١سري ٨٦ ٤َجح ا٥٤ٕ٣ ٚ  ، ٦٥٪ْٮ٦ح النةَجيح حبضح أ٩٭ة ٣حكخ ٨٦ ختىى٭ٗر

.ة يف ٤ٔٮـ مىت٠سري ديرراحتٮم  ٭ةت ٍٚٞ، كٝؽ ػَف ٤ٔي٭٥ أ٩كأ٩٭ة يف ا٣ٞؿاءا   

  .لك ٔرص ٝجٮال ٦٪ُٞٓ اجلْرييف  ٬ؾا املنت ةءا٧٤ٕ٣ ٝؽ د٤ٌُف ك
/  ؼةكمٚٞؽ ٝةؿ ٔ٪٭ة الكٌ   

ِّٞ  ٨٦ أص٢ً ***  حه كٚيَّ  ؿادً ثةل٧ي  ٬ؾم ا٣ٞىيؽةي "   . " .ىنى ال٧ي  ؿزى جخ ظً ذا ٣ي
ر٬ةٚ دمٕخ / "ظ٫ْٛ اهللادلاككدم  وٛٮاف.دٚٞةؿ ميؼ٪ة  ،٭٪ةؾ أقجةب أٌدت إىل دىؽُّ

ٌ٪ٙٝىيؽة النةَجيح ٔؽدا ٨٦ الىٛةت ا٣يت ص٤ٕذ٭ة يف ٧ٌٝح ٦ .يف ٬ؾا ا٨ٛ٣ ة وي  
ر٬ة دربُّ  ظؽأ ك٢ٕ٣ ؽـ اتلٕةل كاتلٛةػؿؤ مى٪ٌٛ٭ة ٨٦ ظٮاألقجةب يف دىؽيٌ  هل كٝٮد٫، ٔك

.[32اجلض٥/ ]َّ        محجخ جح مجٱٱٱٱٱٱُّ/دٕةىل اهلل ث٭ة ٦ٓ ثبلٗذ٭ة كٚىةظذ٭ة، ٧ٔبل ثٞٮؿ  
ذ٧ةد ٤ٔي٫ يف ٝجٮهلة دٕةىل إىل اهلل ز٥ اإلتلضةء دٕةىل ٧خ اجلة٥ّ ٚاكف ٨٦ قى ، كاإٔل

/ كاإلػجةت، ثنٌي ذالٟ يف ٝٮهل اتلٮآً  
  

(. 81إثؿاز املٕةين ٨٦ ظؿز األ٦ةين، أليب مة٦ح املٞؽيس )ص (1)  
(. 22/ 2اغيح اجل٭ةيح يف َجٞةت ا٣ٞؿاء، الث٨ اجلـرم ) ( 2)   
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.بلػٚأص٪خ ثٕٮف اهلل ٦٪٫ مؤ٦ *** يف يرس٬ة اتلحكري ر٦خ اػذىةرق"ك  

.(1)" ٤ٚٛخ ظيةء كص٭٭ة أف دٌٛبل ***  ؽٮااػؿ ٚػةٚ٭ة زادت ثجنػكأ٣ٛ  
اتلحكري" اقذعيةء الى٘ري  "٢ ٠ذةبٌٍٛأف تي  قذعيٍخ /"ايٞٮؿ أثٮ مة٦ح املٞؽيس ك

.(2)" ٨٦ ال١جري، كاملذأػؿ ٨٦ املذٞؽـ  
ا٣ُيجح قةلاك ٬ؾق ا٣ُؿيٞح / ، ٝةؿ ٨ٔ ٦٪ْٮ٦ذ٫  اث٨ اجلـرم املعٜٞ إل٦ةـكا  

٭٢ اقذعٌةر لك َة٣ت٣حك  ***النةَيب   ٫لك ذا ادجٕخ ٚيك"  
ـيـةػؿٝة ٔػخ ٚي٭ة َػدمٕ ***  ـةػٮزة كصيؾق أرص٬ك  

ؿز األ٦ةين ث٢ ث٫ ٝؽ ٤٧٠خظ *** ؽ ٤ٌٚخػٮؿ إ٩٭ة ٝػكال أٝ  
ٕٙ ٫ًٕٛ قٮل اتلعؿيؿ " ***ري  ظٮت ملة ٚيػ٫ ٦ٓ اتلحكػ . (3) ًك  

ال ٦سي٢ هل . ٝىيؽدي٭٧ة ا٩تنةرا كاقٕة (4)كذأخٚة٩ترشت   

٧خ يف ا٣ٞؿاءات الكجٓ، ٚٞؽ ٧ْ٩ يه النةَجيح ٥ دك٨لك / ٭ةالٮظيؽة ا٣يت ٩ْي  
يف ا٣ٞؿاءات الكجٓ " . ةف األ٩ؽليس يف ٦٪ْٮ٦ذ٫ " ٔٞؽ الآللأثٮظيٌ اإل٦ةـ  /1  
"ا٣ٞىيؽة املةل١يح  ، يف ٝىيؽد٫ املك٧ةة ثػوةظت " األ٣ٛيح " اث٨ ٦ةلٟ / كاإل٦ةـ 2

ري٬ة ... الكجٓ"، يف ا٣ٞؿاءات ٓ هلة ا٣ٞجٮؿ جيح اك٣ك٨ اهلل أراد ل٤نةَ ٗك    .بلٞةء كًك
يك  يكري ٤ٔي٫ ٪٭ضة اع٦ةك٦ اوُبلظةترمٮزا دٝيٞح كيف ٦٪ْٮ٦ذ٫  أذ٧ؽ ٣ٞؽ ك
  أظؽ. ةممزية، ل٥ يكجٜ إحل٭ ثُؿيٞح ق٭٤ح كأق٤ٮبا٣ٞؿاءات  كٌ٭٢ ل٤ُة٣ت ٦ٕؿٚحي

، ا٣ٞيؽ كاإلَبلؽ، كاألًؽاد، كالٮاك ا٣ٛةو٤حز، كؿمٮالاقذ٧ٕةؿ  ك٨٦ اوُبلظةد٫
ري٬ة .٪ةء ثةل٤ِٛ ٨ٔ ا٣ٞياالقذ٘ك ؽ، ٗك  

 كاقذؼؿاج ا٣ٞؿاءات ٦٪٭ة النةَجيح ٛ٭٥ ٦ٞىؽ ٦٪ْٮ٦حألظؽ أف يكال ي٧ك٨ 
كاوُبلظةد٫ الؿمـيح ادلٝيٞح يف امل٪ْٮ٦ح، ٦٪٭ش اجلة٥ّإال ث٧ٕؿٚح  كاقت٪جةط أظاك٦٭ة  

  

(. ٦68/69٪ْٮ٦ح النةَجيح ، ثيخ )  (1)  
(. 34ة٦ح املٞؽيس )ص( إثؿاز املٕةين ٨٦ ظؿز األ٦ةين، أليب م2)  
(. 57-٦54٪ْٮ٦ح َيجح ا٣جرش ، ثيخ )  (3)  
( ٦ٞؽ٦ح يف دل٤ف لك٧ةع ٦٪ْٮ٦ح النةَجيح، ل٤نيغ وٛٮاف ٔؽ٩ةف ادلاككدم ثةملؽي٪ح امل٪ٮرة .5)  
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  كظىت ادلرة يف ا٣ٞؿاءات اثلبلزح كا٣ُيجح يف ال١ربل ٦ججيح ىلع ٬ؾا امل٪ٮاؿ .
* * * 

؟ ِٛ ٦نت النةَجيححت٠يٙ    

زبلث مكةرات  إىلب ٩ةصط قأرمؽؾ  كبأق٤ٮب دلؿٌ ِٛ النةَجيح ثإدٞةف ممزٌي يك حت
/تكذُيٓ كيك٧ط لٟ كٝذٟ ة٭ٚةػرت أيٌ    

  /املكةر األكؿ
ز٥ اربٍ ثح٪٭٥  لك ثيخ مؿارا ظىت يثجخ، ككؿر ،يف صٮ ٬ةدئ ،أثيةت يٮ٦ية ٥ٝ3 حبِٛ 

حمىٮلٟ ب٭ؾا يكٮف ك، ه حلٮـ اجل٧ٕح مؿاصٕح املعٛٮّةت الكةثٞحكػٌى  ظْٛة،
 864 ٮمكحمىٮلٟ الك٪، ثحذة 72 =4×18 الن٭ؿم حمىٮلٟكثحذة،  18=6×3األقجٮيع 

. دٕةىل ٬ؾا املكةر ػبلؿ ق٪ح ك٩ىٙ ثإذف اهلل ىلع كختذ٥ ظِٛ النةَجيح، ثحذة  
/ املكةر اثلةين  

ز٥ اربٍ ثح٪٭٥  ككؿر لك ثيخ مؿارا ظىت يثجخ، ،يف صٮ ٬ةدئ أثيةت يٮ٦ية ٥ٝ5 حبِٛ 
ب٭ؾا يكٮف حمىٮلٟ كالكةثٞح،  ٮـ اجل٧ٕح مؿاصٕح املعٛٮّةته حلكػٌى  ظْٛة،

كختذ٥ ظِٛ النةَجيح يف ، ثحذة120  =4×30حمىٮلٟ الن٭ؿمك، ثحذة 30= 6×5األقجٮيع 
. أم٭ؿ ثإذف اهلل دٕةىل ٬10ؾا املكةر ػبلؿ    

/ املكةر اثلة٣ر  
ربٍ ز٥ ا ككؿر لك ثيخ مؿارا ظىت يثجخ، ،يف صٮ ٬ةدئ ،أثيةت يٮ٦ية ٥ٝ10 حبِٛ 

كب٭ؾا يكٮف ، كػىه حلٮـ اجل٧ٕح مؿاصٕح املعٛٮّةت الكةثٞحثح٪٭٥ ظْٛة، 
كختذ٥ ظِٛ ، ثحذة 240 =4×60 كحمىٮلٟ الن٭ؿم، ثحذة 60= 6×10حمىٮلٟ األقجٮيع 

. أم٭ؿ ثإذف اهلل دٕةىل 5النةَجيح يف ٬ؾا املكةر ػبلؿ   
ـد ٚ   . ٔ٪٫ دذاكق٢ دذع٧ف يف ابلؽايةت ز٥ ظىت الا٣يت ثؽأت ث٭ة ثيةت األ ىلعبل د

ٕةف ٦ٓ ثٕي ٚ٭ؾا  كإف كصؽٌت  يك٧ِّ . ك٧ٕ٩ح ٢ٌٚه ز٦يبل يؿاصٓ ٦ٕٟ يٮ٦ية كت   
كرثة ، كثٕي ا٣ُبلب ٨٦ وٕٮبح امل٪ْٮ٦ح، كرسٔح د٤ُّٛذ٭ة ثٕؽ ظْٛ٭ة ينذيكك

ال  إذا ُٝٓ مٮَةن ظىت  ،محةقح٭ؽ كجب ٭ةالٮاظؽ ٦٪٭٥ يجؽأ يف ظْٛٚرتل  ،مؿاصٕذ٭ة
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٤ًُّذ٭ةذ٭ة كتى ثأس ث٫ ٚإذا ٬ٮ ينذيك ٨٦ وٕٮب ثتربيؿات ٗري ٦٪ُٞيح  ٭ة، كيأيتيرتك ز٥ ،ٛى
ت ٧ٌ٬ذ٫، ٝمم٨ ىؽر إال دال  ك٬ؾق اتلربيؿاتكا٬يح، كيؾـ النةَجيح ثأقجةب  رصي

    ٤ٔي٭ة. اخلُح ا٣يت قةركإ٧٩ة يف  النةَجيح حٕٮب٣حكخ يف وي  ةملنلكحٚ

ٔؽد ال  ٦٪ْٮ٦ح ظْٛ٭ة٧٪ْٮ٦ح النةَجيح أث٭ؿت األك٣ني كاألػؿي٨، كيه أكرث ٚ
ٌٞ حيىص ة٬ة ا٧٤ٕ٣ةء يف لك ا٣ٕىٮر ثٞجٮؿ ظك٨ ، كيه ا٣يت قةرت ث٭ة الؿكجةف، كد٤

٪ٮا ث٭ة أ٥ْٔ ٔ٪ةي  ظْٛة ٦ذٞ٪ة ِ النةَجيحف ٨٦ يؿيؽ أف حيٛكأٝٮؿ ثك٢ زٞح أح، ٔك
ظجٌةن دٌمةن . ثؽ يف ابلؽايح أف حيجَّ٭ةال  

* * * 
 يح /زة٩ية  / ادلرة املٌيح يف ا٣ٞؿاءات اثلبلث املًؿ
رة ٝىيؽة يف ٥٤ٔ ا٣ٞؿاءات، ال٦يح ىلع كزف النةَجيح كركٌي٭ة ك٨٦ حبؿ ا٣ُٮي٢، ادل

  .  833٬ اجلـرم حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ اء حم٧ؽ٧ْ٩٭ة حمٜٞ ا٨ٛ٣ كميغ ا٣ٞؿٌ ك
٭٥ ٨٦ ٝٮؿ ٧٠ة (1) ثحذة 240دذ١ٮف ٨٦ ك  أم" "كد٥ ٩ْةـ ادلرة اظكت ثٌٕؽ٬ة ة٥ّاجل يٛي

/ تلةلاك كيه، ٔؽاد ظكةب اجلي٨٦٢٧ٌ أ اظكت ٦ة يكةكم ظؿكؼ لك٧ح ادلرة  
.  240، كب٭ؾا يكٮف املض٧ٮع=5، كاهلةء=200، كالؿاء=4، كادلاؿ=30، كالبلـ=1األ٣ٙ =   
ٝؿاءة أيب  / يه، كخ ث٭ة ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش٧ٌ زبلث ٝؿاءات ٦ذٮادؿة د٧ ادلرة كدذ٨٧ٌ

.أك ا٣ٕةرش  ػ٤ٙ ا٣زبار، كيٕٞٮب احلرضيم، كصٕٛؿ املؽين  
 ة،يف ادلر حيف النةَجيح، كزبلز ةقجٕ ؛٧ْ٩ةاءات ا٣ٕرش املذٮادؿة ا٣ٞؿ ىجطدب٭ؾا ك
.ثة٣ٕرش الى٘ؿل ث٨٧ٌ٧ النةَجيح كادلرة ٞؿاءات٬ؾق ا٣ تكىمك  

٩ٛف اوُبلظةت النةَجيح اكٔذ٧ةد الن٭ؿة اجلـرماث٨  اإل٦ةـ كٝؽ او٤ُط
ري٬ة، كاإل  اثلبلزح أوبل ٨٦ لك ٝةرئ ٨٦ ٬ؾقكص٢ٕ لقذ٘٪ةء ثةل٤ِٛ كاإلَبلؽ ٗك

كال يؾ٠ؿق، كإف ٫ النةَجيح، ٚإذا كاٜٚ أظؽ ٨٦ ٬ؤالء اثلبلزح أو٫٤ ي٭٤٧٪ْٮ٦ح ٦
ض٢ٕ/ أو٢ أيب صٕٛؿ كراكيةق ٠٪ةٚٓ املؽين كراكيةق، كأو٢ يٕٞٮبٚ، ػة٫ٛ٣ ذ٠ؿق  

 

(، ك٬ٮ ٝٮهل/                    238ثحذة، ٠جكؼح اإل٦ةـ اجلٮيؿم، كقٍٞ ٦٪٭ة ابليخ ر٥ٝ )  240( كيف ثٕي ا٣جكغ 1)
ؿاب ثةل٤ي٤ح ٤ٛٗح *** ٧ٚة دؿكٮا محبة ككؽت ألٝذبل".        "كَٮِّٝن اأٔل  
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ٙو خل ٢ى ابلرصم كراكيةق، كأوَّ  ٧ٔؿك ٠أيب احلرضيم .الـيةت ركايذ٫ ٨ٔ محـة ٤  
* * * 

؟ ِٛ ٦نت ادلرة املٌيححت٠يٙ   

ظكت جتؿبيت أف ظِٛ ادلرة أوٕت ، كال دلةم٤ح يف ظِٛ ادلرة، ٚٞؽ أدٕجخ الؿصةؿ
 241أك  240 ٭ةٔؽد أثيةدك، مؿات ثأرب٨٦ٓ النةَجيح  ة، ٦ٓ أ٩٭ة أ٢ٝ أثيةد٨٦ النةَجيح

/ةرات اثلبلزح املك ق٬ؾ لظؽإظِٛ ادلرة أف يك٤ٟ  ٞج٢ىلع ٦ك، ٍٚٞ ثحذة   

/ األكؿ ةراملك  
حلٮـ اجل٧ٕح مؿاصٕح ػىه ك ،ظىت يثجخ مؿارا قيٮ٦ية ككؿر اظؽو ك ٥ٝ حبِٛ ثيخو 

 24=4×6حمىٮلٟ الن٭ؿم ك، أثيةت 6 =6×1 يكٮف حمىٮلٟ األقجٮيعك، عٛٮظامل
.أم٭ؿ ثإذف اهلل دٕةل 10 ٭ؾق ا٣ُؿيٞح أث ختذ٥ ظِٛ ادلرةك، ثحذة  
ز٥ اربٍ ثح٪٭٥ ، ككؿر لك ثيخ مؿارا ظىت يثجخ ،أثيةت يٮ٦ية ٥ٝ3 حبِٛ  /يناثلة ةراملك

 ب٭ؾا يكٮف حمىٮلٟ األقجٮيعك، عٛٮظاملحلٮـ اجل٧ٕح مؿاصٕح كػىه  ظْٛة،
يف ختذ٥ ظِٛ ادلرة  ح٬ؾق ا٣ُؿيٞكىلع ، ثحذة 72حمىٮلٟ الن٭ؿم ك،  ثحذة 18 =6×3

. ثإذف اهلل دٕةل أم٭ؿ ٦4ؽة أ٢ٝ ٨٦    
 املكةر اثلة٣ر/ 

ز٥ اربٍ ثح٪٭٥  ككؿر لك ثيخ مؿارا ظىت يثجخ، ،يف صٮ ٬ةدئ ،أثيةت يٮ٦ية ٥ٝ5 حبِٛ 
 ب٭ؾا يكٮف حمىٮلٟ األقجٮيعك، ه حلٮـ اجل٧ٕح مؿاصٕح املعٛٮّةتكػٌى  ظْٛة،

 يف ٬ؾا املكةر ػبلؿ رةكختذ٥ ظِٛ ادل، ثحذة120حمىٮلٟ الن٭ؿم ك، ثحذة 30= 6×5
. دٕةىل  ثإذف اهلل م٭ؿي٨  

ـد  . ٔ٪٫ ذاكق٢ىت ال دذع٧ف يف ابلؽايةت ز٥ دظ املعؽدة ثيةتاأل ٔؽد ىلعٚبل د   

ي ٤ذِف ث٫ لك يٮـ كدك ٟز٦يبل يؿاصٓ ٦ٕ تكإف كصؽ ٕةف ٦ٓ ثٕي ٚ٭ؾا أ٢ٌٚت ِّ٧   .كى
أثيةت يٮ٦ية ٨٦ ادلرة ٚ٭ؾا ٚؿيؽ ٨٦ مخكح ٨٦ أكرث ِٛأف حي ذلم يُيٜاا٣ُة٣ت ك  
 ٫ . ا٣ُة٣ت ٚؿاغت كى حبك ،حرس ٨٦ اهلل، ز٥ ثؾؿ اجل٭ؽثذ ٦ذ٤ٕٜ أيٌة األمؿ، ك٩ٔٮ  

ًً  أيخية  كا٥٤ٔ/ دججي٫ ٕٙ ٦ة حتذةص٫ النةَجيح ٨٦أف ٦٪ْٮ٦ح ادلرة حتذةج ٦٪ٟ   
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مؿدجُح ثةلنةَجيح ة، أل٩٭ة ٭٨٦٧ النةَجيح ظْٛة ك٩ٚ٭ة أوٕت ظِٛ كدؿكزي، إذ أ
دكف  ٨٧ٌ٧ ادلرةثف يذ٨ٞ ا٣ٞؿاءات ا٣يت كردت ٚبل ي٧ك٨ ألظؽ أ، ٚةٝة كػبلٚةكً 

  .النةَجيح ٨٦ ٦نتإدٞةف أوٮهل٥ 
اء اثلبلزح ٨٦ النةَجيح داا٧ة أف دؿبٍ ثح٪٭ة كبني أوٮؿ ٬ؤالء ا٣ٞؿٌ  ادلرة كحتذةج

.ظِٛ ادلرة  دلةم٤ح يفبلٚك١٬ؾا،  ؟٬ة أوٮهل٥ أـ ػة٣ٛٮ ا٢٬ كاٚٞٮكدتكةا٢/   
* * * 

يف ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش َيجح ا٣جرش٦نت زةثلة/    
ؽد أثيةد٭ة 1014 ثحذة، كيه يف ا٣ٞؿاءات  َيجح ا٣جرش ٦٪ْٮ٦ح أ٣ٛيح ىلع حبؿ الؿصـ، ٔك
، كد٪ةكؿ ٚي٭ة ا٣ٞؿاءات  ا٣ٕرش ال١ربل، ك٧ْ٩٭ة حمٜٞ ا٨ٛ٣ ا٣ٕبل٦ح اث٨ اجلـرم 

 ا٣ٕرشة أوٮالن كٚؿمةن ، كيه ٦٪ْٮ٦ح ٤ٝي٤ح األ٣ٛةظ ٠سرية املٕةين .
، كب٤ٖ ٔؽد٬ة 980 َؿيٞةن .  كٝؽ دمٓ ٚي٭ة دميٓ َؿؽ ا٣ٞؿاءات املذٮادؿة ٨ٔ اجليب

ى٤ُعةت ٣حك٭٢ ىلع لٌك َة٣ت الؿمٮز كاملك٣ٞؽ اٝذٍف ٚي٭ة أزؿ النةَيب يف اقذؼؽاـ 
٦ة يف النةَجيح ككذةب ىلع كأذ٧ؽ  ٝٮأؽ ٬ؾا ا٨ٛ٣، كحتىي٢ مكةا٫٤، اقذعٌةر

، ٕٙ ٨٦ ا٣ٞؿاءات كالؿكايةت كا٣ُؿؽحكري أليب ٧ٔؿك ادلاين، كزاد ٤ٔي٭٧ة الٌاتل
أق٭٢ كأ٦ة ٠يٛيح ظْٛ٭ة ٚبل دجٕؽ ٨ٔ ٦٪٭ش ظِٛ النةَجيح اذلم قجٜ ذ٠ؿق، ٚيه 

  ٨٦ ادلرة كأوٕت ٨٦ النةَجيح .
* * * 

  ؟ أـ ٚ٭٫٧ األ٢ٌٚ ل٤ُة٣ت املجذؽئ ظِٛ املنت أكالن  ٭٧ةأيُّ  
املذٮف، كيه/ح حلِٛ ٬٪ةؾ زبلث َؿؽ راحكي  

/ ٚ٭ؾا ا٣ُؿيٜ ٬ٮ أيرس ا٣ُؿؽ كأرسٔ٭ة ظْٛة، ثؽكف أف ِٛ املنت ٝج٢ ٚ٭٫٧ظأكال/ 
.يجن٢٘ ا٣ُة٣ت يف رشظ٫ كٚ٭٫٧  

ٚ٭٥ املنت ٝج٢ ظ٫ْٛ/ ٨٦ الك٭٢ أف حتِٛ محبة دٛ٭٫٧، ك٣ك٨ ٬ؾق ا٣ُؿيٞح زة٩ية/  
٦٪٭ة محبة . إىل ٚ٭٥ ٦٪ْٮ٦ح ال حيِٛ ح ل٤ُة٣ت املجذؽئ، ٚيرصؼ لك كٝذ٤٫ٌ ٧ً مي    

٫. زةثلة/ ظِٛ املنت كٚ٭٫٧ ٦ٕة، أم يكذ٧ٓ إىل رشح املٞؽار اذلم حي٫ْٛ يٮ٦ية كيٛ٭٧ى  
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ا٣ُؿيٜ ، كأف ا٣ُؿيٜ األكؿ ٬ٮ األيرس كاأل٢ٌٚ ل٤ُة٣ت املجذؽئ -كاهلل أ٥٤ٔ –كأرل
.ك٬ٮ ٩ةٚٓ ثإذف اهلل دٕةىل اثلة٣ر ال ثأس ث٫  

* * * 
ذٮفاملممة يٕي٪ٟ ىلع ظِٛ      

  ، كاإلػبلص هل .كا٨٤ٕ٣  دٕةىل يف الرٌسٌ دٞٮل اهلل/ 1
  ، كدرتؾ املٕةيص ّة٬ؿ٬ة كبةَ٪٭ة .ظْٛ٭ة أف يك٭٢ لٟ اهلل قؤاؿ/ 2
حن ٝٮيح يف احلِٛ ٧ٌ٬ح اعحلحكٮف ٔ٪ؽؾ ٩يح وةدٝح كدأف /3 ٤ى١ى .  كمى  
.  كالكٍٞ إكػةحلح ٨٦ اخلُ ةأف جتؽ نكؼح مٌجٮَح دٕذ٧ؽ ٤ٔي٭/ 4  
.  ٩ة ٬ةداة ل٤عِٛأف حتؽد كٝذة ٦٪ةقجة كماك/ 5  
.  أف دؿٚٓ وٮدٟ ثة٣ٞؿاءة ٔ٪ؽ احلِٛ ٚإ٫٩ يثجخ املعٛٮظ/ 6  
ٮديٮب، ٠تكضي٢ النيغ منةرم ةت يف احلتكذ٧ٓ إىل تكضيبلت امل٪ْٮ٦/ أف 7

ري٥٬.ا٣ٕٛةيس ك د.أي٨٧ قٮيؽ كالنيغ ٔجؽالؿميؽ وٮيف ك٫َ ا٣ٛ٭ؽ ٗك  
يك٧ٌٕةف/ أف جتؽ ز٦يبل يؿا8 عٛٮظ اجلؽيؽ .امل صٓ ٦ٕٟ املعٛٮظ ا٣ٞؽي٥، كت  
ٔ٪ؽ اجل٧ٓ ظىت دذٞ٪٭ة .ةألثيةت ثقتن٭ةد اال٨٦ كدذؽرب ف تكذ١رث / أ9  
ح .لٟ أدىع إىل دثجيخ امل٪ْٮ٦ٚإف ذ ٭ةأف دٞٮـ ثذؽريك/ 10  

 يف امؽيؽ ةًٕٛ ٦ذِّن النةَجيح كادلرة٨٦ اإلػٮة اذلي٨ ظْٛٮ  ثٕيٕةين كي
/ ي٨ راحكحنيإىل أمؿلكح دؿصٓ ، ٚأرل أف ٬ؾق املن٦٪٭٧ة نٮا٬ؽالاقذعٌةر   

 

  /ل٥ حتِٛ املنت ظْٛة ٦ذٞ٪ة  أ٧٬ٟ٩ة/ أكال
برسٔح إال إذا ٝؿأت ثحذة أك ثحذني  ا٣ٞؿاءات مة٬ؽذا رأيخ أ٩ٟ ال تكذُيٓ أف دأيت ٚإ

ٗري زةثخ، ٚبل ثؽ ك ًٕيٛةٚة٥٤ٔ أف ظْٟٛ ٦ةزاؿ  ،اإلديةف ث٫ ٨ٔٝج٫٤ أك رب٧ة دٕضـ 
. ٟاق٧ ٦س٢ ا٣ٞؿاء ٤ٙ ٚي٫ػذي ا أف حتِٛ مة٬ؽ لك ٚؿش  

ثةحلِٛ ٍٚٞ، ث٢ ال ثؽ ٨٦ املؿاصٕح املكذ٧ؿة، كاتلٕة٬ؽ ا٣ُة٣ت أي٭ة كذَفكال د  
 ذ٥ختكيكٮف لٟ كرد يٮيم احلٮ٦يح،  جت٤ٕ٭ة أكىلى أكلٮٌيةدٟادلاا٧ح هلؾق املذٮف، حبير 

ٞٮـدلك ػذ٧ح ثٞؿاءة أك ثؿكايح ز٥  ٞؿأدك ،يف األقجٮع مؿة النةَجيح كادلرة ٚي٫  
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  . ٤ٟٔيد لك ػبلؼ ي٧ٌؿ ةقتن٭ثة
كإف كصؽت ٨٦ خيذربؾ يف إديةف مٮا٬ؽ ا٣ٛؿش يٮ٦ية ظىت دذٞ٪٭ة ٚعك٨، ألف ًظِٛ 

 املنت كظؽق ال يكَف إلدٞةف ا٣ٞؿاءات، ث٢ الثؽ ٨٦ ٠رثة امل٧ةرقح كاتلُجيٜ.
ٝةؿ النيغ املٞؿئ د.أثٮ د٧ي٥ حم٧ؽ أمحؽ األ٬ؽؿ ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل/ "كإدٞةف ظِٛ ٦ذٮف 

ا٣ٞؿاءات، كٚ٭٧٭ة ٦ٛيؽ صؽنٌ ا القذعٌةر ا٣ٞؿاءات ٩ْؿينٌة، كملٕؿٚح أكص٫ اخلبلؼ ثني 
ا٣ٌٞؿاء، ك٨٦ أ٢ٌٚ ٦ة يٕني ىلع دُجيٞ٭ة، ك٣ك٨ ذلٟ كظؽق ال جي٢ٕ صة٦ٓ ا٣ٞؿاءات 

ا ث٭ة دبلكة ٦ة ل٥ دىعج٫ ٠رثة امل٧ةرقح كاتلُجيٜ" إ٬.  ٦ة٬ؿن

  /امل٪ْٮ٦ح ؽلٮؿأ٩ٟ ل٥ دٛ٭٥ ٦زة٩ي٭٧ة/ 
 ٨٦ٚبل ثؽ ، ك٦٪٭ض٫ عةت اإل٦ةـ النةَيبمى٤ُ ٚ٭٨٦٥ ٧ٚسبل النةَجيح ال ثؽ 

ٌٟ أ٣٘ةز أ٩ىعٟ  ، ز٬٥ة كحيي٢ٌ ٤ٌٕ٦٭ة كيٌٛى٢ دل٤٧٭ةميغ يرشح لٟ امل٪ْٮ٦ح كيٛ
. ت مكذٮاؾ اتل٤ٕييمثٕي رشكظةت النةَجيح ظكى ث٧ُة٣ٕح   

ثةل١ذت ا٣يت أذ٪خ جب٧ٓ ا٣ٛؿش ٦ٓ أدتل٭ة، كيذؽرب  ا٣ُة٣ت أف يٞذِّنكأ٩ىط 
، كد١ٌ٧٪٫ اتلؽرب ىف اقذعٌةر الٌجٍ كاإلدٞةف ٞيٜحت ىلع أل٩٭ة دٕي٪٫ ٤ٔي٭ة،

ك٨٦ ٬ؾق ال١ذت /  ، النٮا٬ؽ بنلك رسيٓ  
ٔجؽا٣ٕـيـ ا٣ٕزنم . ل٤نيغ دحل٢ ٥٤ٕ٦ النةَجيح/ 1  
ٔجؽا٣ٕـيـ ا٣ٕزنم . ، ل٤نيغادلرة دحل٢ ٥٤ٕ٦/ 2  
  ، ل٤نيغ ٚذيح ث٨ ٬ةف قٕؽ .ٚذط امل٪ةف يف ٚؿش ظؿكؼ ا٣ٞؿءاف/ 3
، ل٤نيغ يرسم ٫َ ا٣ٕجؽ. ةلنةَجيحث ربٍ ادلرة١ٮا٠ت ادلريح يف ال/ 4  

أف حيِٛ ا٣ُة٣ت أوٮؿ ٦ذِّن النةَجيح كادلرة ظْٛة ٦ذٞ٪ة كيٛ٭٧٭ة ٚ٭٧ة كامل٤ُٮب 
كال ثأس حبِٛ كٚ٭٥ ٦ٞؽار اجل٧ٓ جب٧ٓ ا٣ٞؿاءات الكجٓ أك ا٣ٕرش ،  صيؽا ٝج٢ أف يجؽأ

 أيرس ٨٦ ٚيه ، أ٦ة ا٣ٛؿشأكرث يٮ٦ية ٨٦ ا٣ٛؿش، ألف األوٮؿ حتذةج إىل ظِٛ كٚ٭٥
ىلع ا٣ُة٣ت يف ابلؽايح ظِٛ  ٤ـمٮفدؿل ثٕي املنةيغ املٞؿاني يي كهلؾا  ،األوٮؿ

. كإف ل٥ يك٢٧ ظِٛ ا٣ٛؿش ثٕؽإذا أراد أف يٞؿأ ثةجل٧ٓ  األوٮؿ كٚ٭٧٭ة  
* * * 
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  امل٪ةقجح ل٤ُة٣ت املجذؽئ النةَجيح كادلرة رشكظةت 
ملٕىن اإلدمةل لؤلثيةت، ثٕيؽا د٭ذ٥ ثةكق٭٤ح ا٣ٕجةرات، خمذرصة  ٠سرية ةتدٮصؽ رشكظ

 ٢ٌٞ ٢ٌ٧، كاالػذىةر ال٧ي / األػٙ كاألق٭٢ ك٨٦ ٬ؾق الرشكظةت، ٨ٔ اتلُٮي٢ ال٧ي  
/ دٞؿيت املٕةين يف رشح ظؿز األ٦ةين، ل٤نيؼني قيؽ المني كػةدل ا٤ٕ٣يم .1  
ح ٨٦ ادلاكدؿة . 2 / املـ٬ؿ يف رشح النةَجيح كادلرة، ملض٧ٔٮ  
يؽ النةَيب، أليب ا٣ٕجةس ث٨ قك٨ األ٩ؽليس، / امل٭٪ؽ ا٣ٞةًيب يف رشح ٝى3  

يٮقٙ ث٨ مى٤ط الؿدادم ظ٫ْٛ اهلل .٪ة أ.دميؼدراقح كحتٞيٜ        
                أمحؽ ٔحىس ل٤نيؼني اجل٤ي٤ني / اإلمةرات ابل٭يح يف ظ٢ رمٮز النةَجيح/4

               ، كممة د٧زي ث٫ ٬ؾا ال١ذةب/املٕرصاكم كحم٧ؽ ٚؤاد ٔجؽاملضيؽ        

     ٨٦ دٕؿيٛةت كمى٤ُعةت ػةوح ا٥٤ٕ٣ ؽػ٢ ٦بكٍ للك ٦ة حيذةص٫ َة٣ت٦ -     
.ا٣ٞؿآ٩يح ث٥٤ٕ ا٣ٞؿاءات            

  ٦ٓ ٔؿض ،كبيةف ٦ٛى٢، رشح أوٮؿ كٝٮأؽ ا٣ٞؿاء الكجٕح يف اػذىةر كصزي -      
. النةَجيح ٦ٓ لك ظك٥ ادلحل٢ ٨٦           

ثأق٤ٮب صؽيؽ ٦ٓ ٔؿض ادلحل٢ ٨٦ النةَجيح ؿميح ل٤ٞؿاءثيةف اللك٧ةت ا٣ٛ .        -  

 ٔؿض دحل٢ ا٣ٞؿاءة ٨٦ النةَجيح قٮاء يف األوٮؿ أك ا٣ٛؿش ثُؿيٞح ا٣رتدمح أم -      
. ادلحل٢ اخلةص ثة٣ٞؿاءة ٔ٪ؽق ث٧ة يجذيه              

ت ٬ؾق اكلٮايف ل٤ إىل رشكح أكقٓ ٨٦ز٥ يجذ٢ٞ  ٞةيض كإرمةد املؿيؽ ل٤ٌجةع ظكى
٤ٕييم إىل أف يى٢ إىل الرشكظةت املذٮقُح ٠رساج ا٣ٞةرئ املجذؽئ الث٨ مكذٮاق اتل

ا٣ٞةوط، كٚذط الٮويؽ  يف رشح ا٣ٞىيؽ ٥٤ٕ٣ ادلي٨ الكؼةكم، كيؿدِف ثٕؽ ذلٟ إىل 
 الرشكظةت املُٮ٣ح اك٣ٕٞؽ اجلٌيؽ يف رشح ا٣ٞىيؽ ل٤ك٧ني احل٤يب، كإثؿاز املٕةين

.ؿا٬ي٥ اجلٕربم أليب مة٦ح املٞؽيس، ككزن املٕةين لئل٦ةـ إث  
كال ثأس أف يٞٮـ ث٧ُة٣ٕح الرشكظةت املٕةرصة ٠ذٞؿيت النةَجيح لرل٠ذٮر إي٭ةب 

 ١ٚؿم، كال١ذت ا٣يت ركـت ىلع األوٮؿ ١٠ذةب اإلًةءة يف أوٮؿ ا٣ٞؿاءة ل٤ٌجةع. 
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            ، ثذ٤ٕيٞةت كربٍ ث٧نت  / اإليٌةح ملنت ادلرة، ل٤نيغ ٔجؽا٣ٛذةح ا٣ٞةيض4
ٔجؽا٣ٞيٮـ ٔجؽا٣٘ٛٮر الك٪ؽم .د. ٤نيغل النةَجيح         

،  ىلع ٦نت ادلرة يف ا٣ٞؿاءات اثلبلزح املذ٧٧ح ل٤ٕرش، لئل٦ةـ الـبيؽماإليٌةح / 5
ؽالؿزاؽ مٮیس.جٚ٭ٮ رشح خمذرصا صؽا ي٪ةقت املجذؽاني، كٝؽ ظ٫ٞٞ النيغ ٔ  

ٮاف الرشٝةكمٞيٜ كد٤ٕيٜ النيغ ٔجع٤٪ٮيؿم، ثذادلرة املٌيح ل / رشح6 .ؽالؿاٚٓ ًر  
. اجلـرم أمحؽ اث٨ حم٧ؽ اجلة٥ّ الث٨ ، ح َيجح ا٣جرش يف ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش/ رش7  

.٤نيغ أيب ا٣ٞةق٥ حم٧ؽ اجلٮيؿم ل ،ح َيجح ا٣جرش يف ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش/ رش8  

اهلةدم رشح َيجح ا٣جرش يف ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش كال١نٙ ٨ٔ ٢٤ٔ ا٣ٞؿاءات / 9
ري٬  كدٮصي٭٭ة لرل٠ذٮر حم٧ؽ قةل٥ حمحك٨ ة .... ٗك  

* * * 
  ا٣ٛؿؽ ثني ظِٛ النةَجيح كادلرة 

/أٝٮؿبح ٧ٞةر٩ح ا٣ٛؿؽ ثني ظِٛ امل٪ْٮ٦ذني ٨٦ ظير الك٭ٮ٣ح كالىٕٮٚ  

. ٔؾكبح املٕةين ٨٦ ادلرة، أل٩٭ة ق٭٤ح األ٣ٛةظ النةَجيح أق٭٢ ،يف ثؽايةت احلِٛ -  

.٨٦ النةَجيح ٣٘ؿاثح أ٣ٛةّ٭ة ككرثة الؿمٮز يف أثيةد٭ة كتنةث٭٭ةادلرة أوٕت  -  

. النةَجيح أرسع د٤ُّٛذة ٨٦ ادلرة ثٕؽ احلِٛ، ل١رثة ٔؽد أثيةد٭ة -  

     يـيؽ ٔ٪٫، أك  كةكم ٩ٛف كٝخ النةَجيح،الٮٝخ اذلم يكذ٘ؿؽ ٚي٫ ظِٛ ادلرة ي -
.دؿكيج٭ة كراك٠ح أ٣ٛةّ٭ة  لىٕٮبح        

.٤ٞ٣ٌح أثيةد٭ة النةَجيح ثٕؽ احلِٛادلرة أرقغ ٨٦  ٦٪ْٮ٦ح دكٮف -   

. ، ثح٪٧ة ي٧ك٨ مؿاصٕح ادلرة يف دل٤ف كاظؽح النةَجيح إىل دلةلفج مؿاصٕحتذة -   
* * * 

  أوٕت األثيةت ظْٛة ٨٦ النةَجيح كادلرة 
٨٦ امل٤ٕٮـ أف املٞج٢ ىلع ظِٛ النةَجيح أك أم ٦نت ٨٦ املذٮف جيؽ أف ثٕي أثيةد٭ة 

.أوٕت ٨٦ ثٕي، كحتذةج ٬ؾق األثيةت إىل دؿكزي كدكؿار أكرث ٨٦ ٗري٬ة   
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 ك٣ك٨ يٮصؽ وٕٮبح -صـل اهلل ٩ة٧ّ٭ة-ح النةَجيح ٦٪ْٮ٦ح ق٭٤ح ق٤ك٤ح ٧ٚ٪ْٮ٦
/ ، ك٨٦ ٬ؾق األثيةت ظكت ِّّنيف ثٕي أثيةد٭ة يف احلِٛ  

اجلة٥ّ ا٣يت يذلك٥، 55إىل  49ح يف ظِٛ األثيةت ٨٦ يف املٞؽ٦ح جيؽ ا٣ُة٣ت وٕٮب/ 1  
/ ٨ٔ رمٮز ا٣ٞؿاء املضذ٧ٕني "ظؿٚيح كلك٧يح" كيه ٝٮهل ٚي٭ة   

" كظى٨ ٨ٔ ال١ٮيف ك٩ةٕٚ٭٥ ٔبل *** ٝٮهل/ إىل ***ل١٤ٮيف زةء ٦س٤ر  ك٦٪٭٨ "  

/، ك٬ٮ ٝٮهل137 ر٥ٝ ابليخيف  / يف ثةب إداغـ املذٞةربني2  
زٮل اكف ذا ظك٨ قآل ٦٪٫ ٝؽ صبل ***مٛة ل٥ دٌٜ ٩ٛكة ث٭ة رـ دكا ٨ً " "  

".٢٬ كب٢الـ كداؿ ٝؽ، كدةء اتلأ٩ير، كذ٠ؿ ذاؿ إذ، يف اإلداغـ الى٘ري " األثٮاب/ 3  

/ ، ك٬ٮ ٝٮهلالٮٝٙ ىلع مؿقٮـ اخلٍ ٨٦ ثةب 386ابليخ / 4  

٫٧ ث٫٧ مل٫" *** خب٤ٙ ٨ٔ ا٣زبم كادٚٓ دل٭بل" . كٚي٫٧ كمم٫ ٝٙ ٔك  

/٨٦ قٮرة يٮقٙ ٤ٔي٫ الكبلـ، ك٬ٮ ٝٮهل 782 ر٥ٝ ابليخ/ 5  

٨ٔ ا٣زبم خب٤ٙ كأثؽال".  أقٮا ا٤ٝتػ *** كييأس ٦ٕة كاقتيأس اقتيأقٮا كدي"   

/٨٦ قٮرة اإلنكةف، يف ٝٮهل 1095إىل  1093ةت ٨٦ األثي/ 6  

"كيف اثلةف ٩ٮف إذ رككا رص٫ٚ ك٢ٝ *** ٝٮهل/ إىل ***قبلق٢ ٩ٮف إذ رككا رص٫ٚ جلة "  

/يف ٝٮهل ٨٦ ثةب املؼةرج كالىٛةت ،1149،1148 ر٥ٝ ابلحذني/ 7  

أ٬ةع ظنة اغك ػبل ٝةرئ ٧٠ة ... صؿل رشط يرسل ًةرع الح ٩ٮٚبل"  

" . ٢ّ ذم ز٪ة ... وٛة قض٢ ز٬ؽ يف كصٮق ثِّن مبل رىع َ٭ؿ دي٨ د٫٧  

 ٨٦ وٕتأ٧ك٨ أف دكٮف يممة  - كإف اكف األمؿ نكيب - كأ٦سةهلة ٚ٭ؾق األثيةت
.يف ثؽايةيت ٦ٓ النةَجيح ممة الظْذ٫  اٗري٬ة، ك٬ؾ  

ٚيضؽ ا٣ُة٣ت ٚٮر د٪٫٤ٞ ٨٦ النةَجيح إىل ادلرة ٔ٪ذة ثة٣٘ة ٨٦ ثؽايح أ٦ة ٦٪ْٮ٦ح ادلرة 
أكرث ٨٦  ت دؿكزي٬ة كاإل٬ذ٧ةـ ث٭ةل١جري إىل ٩٭ةيح امل٪ْٮ٦ح، كذلالٟ جياإلداغـ ا
٧٠ة قجٜ أف ذ٠ؿ٩ة كاهلل أ٥٤ٔ . ، أل٩٭ة أوٕت ٦٪٭ةالنةَجيح  

 
* * * 
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 ٛذةح اثلة٨٦ / إٚؿاد ا٣ٞؿاءاتامل 
جُ٭ة، الٮقةا٢أ٥٬ُّ ٨٦  إٚؿاد ا٣ٞؿاءات ىلع ػذ٧ةت ٠سريات ف كاك إلدٞةف ا٣ٞؿاءات ًك

لك ركايح ىلع  كرثكف ٝؿاءة اخلذ٧ةت إٚؿادا،ظير اك٩ٮا يي  ٬ٙؾا دأبي الٌك٤
 .  ٠ذةب اهلل دٕةىل إدٞةفذ٭٥، كظؿو٭٥ ىلع ٥ْ ٧٬ٌ ًٔ ك٬ؾا يؽؿ ىلع ظؽة، 

/ " ٚةذلم اكف ٤ٔي٫ الك٤ٙ أػؾ لك ػذ٧ح ثؿكايح ال  ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ اجلـرم 
جي٧ٕٮف ركايح إىل ٗري٬ة إىل أز٪ةء املةاح اخلةمكح ك٬ٮ ٔرص اإل٦ةـ ادلاين، كاث٨ ميُة، 
كاأل٬ٮازم ، كاهلؾل ... ك٨٦ ثٕؽ٥٬، ٨٧ٚ ذلٟ الٮٝخ ّ٭ؿ دمٓ ا٣ٞؿاءات يف اخلذ٧ح 
 الٮاظؽة، كاقذٞؿ ٤ٔي٫ ا٢٧ٕ٣، كل٥ يكٮ٩ٮا يك٧عٮف ث٫ إال مل٨ أٚؿد ا٣ٞؿاءات كأد٨ٞ

َي ؿي ٝ٭ة كٝؿأ للك ٝةرئ خبذ٧ح ىلع ظؽة " )1(.   
كإٚؿاد ا٣ٞؿاءات ٔجةرة ٨ٔ ٝؿاءة لك ركايح خبذ٧ح اكم٤ح يِّٕن ٔرشي٨ ػذ٧ح، ػذ٧ح 

ؿد دميٓ ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرشة ... ز٥ ثٕؽ٬ة يكٮف  ٣ٞةلٮف، ز٥ ػذ٧ح لٮرش، ك١٬ؾا يٛي
  /  مؤ٬ِّ بل جل٧ٓ ا٣ٞؿاءات خبذ٧ح كاظؽة ، ٝةؿ اإل٦ةـ اث٨ اجلـرم 

  . حػةرئ خبذ٧ػؿاد لك ٝػإٚ *** حػؿل ٨٦ اعدة األا٧ؽ صػكٝ"
. (2)" ؿ أك ثةلكجٓػؿ أك أكسػثة٣ٕن*  **  ٓػٓ اجل٧ػٮ جل٧ػٯ يؤ٤٬ػظذ  

  ٨٦ ظير الٌجٍ كاإلدٞةف .  ٨٦ اجل٧ٓ، كأكرث ٩ٕٛة كٚةاؽة ل٤ُة٣ت،كاإلٚؿاد أكىلى 
جة٤ٌٝ ك أف  ، كال ي٧ك٨ٝؽ ق٤ٟ ٬ؾا املك٤ٟإال ك ل٤ٞؿاءات ٧ة جتؽ َةبلة ٦ذٞ٪ة مكذٔٮ

. ٬ة٨٦ أٚؿد ٝج٢ ذلٟ ك٨٦ ل٥ يٛؿد ٧ٓاجليكذٮم ٔ٪ؽ   
أف يٛؿد٬ة  -إف اكف ثةقذُةٔذ٫–ا٣ٕرش الكجٓ أكيذ٨ٞ ا٣ٞؿاءات  ٪ىيعيت مل٨ أراد أفٚ

ك٬ؾا ٬ٮ األو٢ يف  ،ظىت يجذيه ٦٪٭ة لك٭ة مكذ٤ٞح كيٞؿأ لك ركايح ىلع ػذ٧ح أكالن 
. كل١٪٭ة حتذةج إىل ص٭ؽ كورب ككٝخ َٮي٢ ،اإلٝؿاء  

ة٣ىت ا٣ُة٣ت حبِٛ ٦٪ْٮ٦حو إذا اكف يٞؿأ إٚؿادان ك ؽ ، ٍٚٞ يكٛي٫ أف يٌجٍ كيٛؿٌ ال يُي
٧خ ألف ٦٪ْٮ٦ةت ا٣ٞؿاءات املٕذ٧ؽة اكلن، ةت ثني ا٣ٞؿاءاتاخلبلٚ ةَجيح كادلرة ٩ْي
ٓو  ك٣حف لئلٚؿاد . ٨٦ ا٣ٞؿاءات جل٧  
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٣ٌٛخ ىلع ملك 
ي
ؿد أف يكذٛيؽ ٨٦ ٠ذت ا٣ٞؿاءات ا٣يت أ كي٧ك٨ ل٤ُة٣ت اذلم يٛي

ط ًِّ ا٣ٛؿؽ ثني ظٛه كبني الؿكايةت األػؿل، ٦س٢ ٠ذت النيغ دٮٚيٜ  صؽاكؿ، كدٮ
، ٚ٭ؾق احل٧ٮم  ٩ج٭ةف املرصمث٨ النيغ حم٧ؽ ا٬ي٥ ٧ًؿة ظ٫ْٛ اهلل، ككذت إثؿ

يذ٫ كحيرضِّ ٦٪٭ة املٞؽار اذلم قيٞؿؤق ىلع ميؼ٫.  ال١ذت كأ٦سةهلة جيؽ ا٣ُة٣ت ث٘ي
ك٣ك٨ اليججيغ ل٤ُة٣ت أف يٕذ٧ؽ ٤ٔي٭ة كحيرٌض ٦ٞؽارق ٨٦ ٬ؾق ال١ذت َي٤ح 

يجىس أكص٫ ا٣ٞؿاءات املؼذ٤ٛح دراقذ٫، ث٢ ٤ٔي٫ أف يذ٨ٞ ٦ذٮف ا٣ٞؿاءات ظىت ال 
 كيؽػ٢ ٤ٔي٫ الٮ٥٬ كا٤٘٣ٍ.

ٝةؿ النيغ املٞؿئ أثٮبكؿ ٠ٮيةيت ظ٫ْٛ اهلل/ "كممة ّ٭ؿ يف كٝخ ٦ذأػؿ، كل٥ يك٨ 
٨٦ ٦٪٭ش الكةثٞني ٬ٮ ا١ٕ٣ٮؼ ىلع مىةظٙ حتذٮم ىلع ذ٠ؿ ػبلٚةت ا٣ٞؿاء 

كمٮا٬ؽ٬ة ٨٦ املذٮف املن٭ٮرة، كيه يف األو٢ ٢٧ٔ ظك٨، ل١٪٭ة أًعخ يف ز٦ة٩٪ة 
 حتٜٞ اٝذىةر الـ٨٦ كال حتٜٞ الٌجٍ كاإلدٞةف. 

ٚأوجط ثٕي املذ٤ٞني ي٤ٛ٘ٮف ٨ٔ ظِٛ املذٮف، كإ٧٩ة حيةكلٮف ًجٍ ٦ة ذ٠ؿ وةظت 
املىةظٙ كحيرضكف املٞؽار امل٤ُٮب يف احلٮـ املٕنٌي، ز٥ ال يٕٮد إحل٫ ثٕؽ اصذيةزق، ممة 

ذ٧ةد ىلع املىةظٙ ٝؽ يٮٝٓ يف اخلُأ،  يرسع يف ا٧ًعبلؿ املٞؿكء كنكية٫٩، ث٢ األ
 ك٦ة أكرث األػُةء ا٣يت ا٠تنٛخ ٚي٭ة، إ٦ة ٦ة قبج٫ َجةٔح أك ذ٬ٮؿ. 

ذ٧ةد ىلع املذٮف املن٭ٮرة، ٚريصٓ إحل٭ة ٔ٪ؽ النٟ  ٣ك٨ املبلذ اآل٨٦ ل٤ُة٣ت ٬ٮ األ
حلذعٜٞ ٨٦ ٝؿاءد٫، ظىت يٞؿأ ٠ذةب اهلل ثيٞني، ٧١ٚة أ٫٩ ٨٦ رشكط املٞؿئ أف 

يكٮف ظةْٚة ل١ذةب منذ٢٧ ىلع ٦ة يٞؿئ ث٫ أوٮال كٚؿمة ١ٚؾلٟ ىلع ا٣ُة٣ت كإال 
 داػ٫٤ الٮ٥٬ كا٤٘٣ٍ"إ ـه.

ؿً  إذا ل٥ يذ٧ك٨ ل٤ُة٣ت أفك ؿا٫ أك لٌيٜ  ميغ كصٮد د دميٓ ا٣ٞؿاءات إ٦ة ٣ٕؽـيٛي يٞي
 لظؽأك املةديح، ٚعيجبؾ ي٧ك٨ هل أف خيُٮ إ كٝذ٫، أكل٥ تك٧ط هل ّؿك٫ٚ النؼىيح

الى٘ؿل /جب٧ٓ الكجٕح أك ج٢ أف يجؽأ ٬ةدني اخلُٮدني ٝ  
 )1( ا٣جرش يف ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش )ج2 ص194 (. 

   (. 427-426( ٦٪ْٮ٦ح َيجح ا٣جرش، ثيخ ر٥ٝ ) 2)
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/ أف يٞؿأ ٝؿاءة أك ٝؿااتني إٚؿادا، ز٥ يذ٨ٞ املذٮف ا٣يت يؿيؽ أف يٞؿأ ث٧ٌ٧٪٭ة ظْٛة أكال
ا٣ٕرش ك ،ة يف اثلبلزحادلر٦نت ك، كجٓٞؿاءات اليف ا٣ ٦سبل عِٛ ٦نت النةَجيحكٚ٭٧ة، ٚي
ثةجل٧ٓ . ػذ٧ححيِٛ النةَجيح كادلرة ٦ٕة ز٥ يجؽأ  الى٘ؿل  

"اجل٧ٓ الى٘ري" ك٬ٮ ٦ة يكىم ثػ / ثٕؽ أف ٝؿأ ػذ٧ح ثؿكايح ثرلق جيٮز هل أف يٞؿأزة٩ية
ٔجةرة ٨ٔ دمٓ ثٕي ا٣ٞؿاءات ا٣يت دذٮاٜٚ ٠سريا يف أوٮهلة، ٠أوعةب ا٣ٞرص، 

  أوعةب الى٤ح، كأ٢٬ ق٧ة ... ك١٬ؾا.كأوعةب اتلٮقٍ، كأوعةب اإلمجةع، ك
ك٬ٮ دمٓ ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش الى٘ؿل . ٓ ال١جريز٥ يجذ٢ٞ ثٕؽ٬ة إىل اجل٧  

* * * 
؟ أق٭٢أوٕت أك ٝؿاءة أمُّ    

كرية ىلع  ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش املذٮادؿة لك٭ة ق٭٤ح مل٨ يرس اهلل هلة كأػؾ أقجةب إدٞة٩٭ة، ٔك
أف  أٔؿؼ أ٩ٟ دٞٮؿ ٬ؾا الكؤاؿ كٝج٢ أف أصيت ٨ٔ، ٨٦ اقذىٕج٭ة كدكةق٢ ٔ٪٭ة

    . ٬ؾا ثة٣جكجح لٟ !!! ، ٦٭بلن ألق٭٢ركايح ظٛه يه ا

ككؾلٟ ال٤ييب يؿل أف ٝةلٮف  ق٭٢،يه األيؿل أف ركايح كرش  أك اجلـااؿم امل٘ؿيبأ٦ة 
ثح٪٧ة أ٩خ دؿل أف  ،٥ٔ٪ؽ٬ حأوٕت ركاييه ب٧ة دكٮف ركايح ظٛه كر يه األق٭٢

٨٦ ٗري٬ة، ٚلك ٦٪ة  يه األوٕت أ٩٭ةثايح رك كوٙبل ي٧ك٨ ، ٚظٛه يه األق٭٢
أذةد٬ة .الؿكايح ا٣يت ي٧ي٢ إىل تك٭٢ ٤ٔي٫ الؿكايح ا٣يت ظِٛ ا٣ٞؿءاف ث٭ة، ك  

ٙي ركايحو ثةلىٕٮبح أك ثةلك٭ٮ٣ح أمؿ نكيب، أم ٝؽ دكٮف الؿكايح أوٕت إذان،  كٍو
لٮ كظىت ءا٩ٛة،  لٟ ٤خي ثة٣جكجح لٟ يف ظني أ٩٭ة أق٭٢ ٦ةدكٮف ٔ٪ؽ ٗريؾ، ٧٠ة ٦سٌ 

، ٬ةيف حتؽيؽخيذ٤ٛٮف  أ٩٭٥ لٮصؽت ،/ أم ركايح أوٕت ؟قأ٣خ أث٪ةء الؿكايح الٮاظؽة
 ٧ٚسبل/ يٞٮؿ أظؽ٥٬/ كرش، كءاػؿ/ محـة، كاثلة٣ر/ الكٮيس... ك١٬ؾا .

 ةت،كد٤٘يِ البل٦ اتكرش يف دؿٝيٜ الؿاءٚلك ٦٪٭٥ يؿل الىٕٮبح ٨٦ صة٩ت، ٧ٚسبل/ 
كد٘يريق ل٤٭٧ـات ظةؿ كمحـة بك١ذةد٫  ،كأكص٫ ابلؽؿ ٦ٓ اصذ٧ةع ذات احلةء كال٤ني

. ك٧٬ـاد٫ املجؽ٣حة، كالكٮيس يف إداغ٫٦ ال١جري الٮٝٙ ٤ٔي٭  

٨ٔ األوٕتأك  األق٭٢ يها٣ٛبل٩يح ؿكايح ٩ىٙ ثةل جنــ أك أف أف ؾا يىٕتكهل  
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٭ٮ٣ح ألف الىٕٮبحٗري٬ة،   ، ٬ةأمؿ نًكيب، كاجلةس ٦ذٛةكدٮف يف حتؽيؽ ٪ة٧٠ة ٤ٝ أك الكُّ
ِ ث٭ة ا٣ٞؿءاف، كدىٕت ٤ٔي٫ ا٣يت ل٥ يذ٧ٌ٤ٕ٭ة كل٥ ٢ ٤ٔتك٭ي  ٚلكٌّ  ٌٛ ي٫ الؿكايح ا٣يت ظ

.-كاهلل أ٥٤ٔ– يذٕٮٌد ث٭ة   
* * * 

ؿأف ٤ُة٣ت أل٢ٌٚ لا٢٬   ؟املنةيغ عأـ ي٪ٮٌ  كاظؽ د ىلع ميغيٛي  
٤َُّٜٚة٣ت لاأل٢ٌٚ  إف  ٭٥ميغ كاظؽ، ث٢ ي٪ٮٌٔ ٨أف ال يٞذرص األػؾ ٔ اجلضيت املٮ

٦٪٭ضيذ٫ كمـٌيذ٫ كمرشب٫، لك ميغ ف لأل، ٮا٩ت ٦ذٕؽدةيكذٛيؽ ٨٦ صيك  دحرست هل،
، ءاػؿ ثةرع يف مؿااعة الٮٝٙ كاالثذؽاءك، ميغ ي٭ذ٥ يف دىعيط األداء ا٣ٞؿءاين /٧ٚسبل

، كالىٛةتؼةرج امليف  ءاػؿ ٦ذ٨ٞ، ك٩ْةاؿ احلؿكؼك دٮازف املؽكد كا٣٘ننيف كءاػؿ 
ػؿ ي٭ذ٥ ثٌٕؽ اآلم كرق٥ ءاك ،ةصي٫ ا٣ٞؿاءات كمٮا٬ؽ٬ة كحتؿيؿاد٭ءاػؿ يٕذِّن ثذٮك

ج٫ُ ري٬ة....  املىعٙ ًك .ٗك  

كٝؽ ٫، ٛيؽ ٨٦ لك ميغ دٮصي٭ةد٫ كمبلظْةد٦ذاكم٤ح كيكذ زكايةٚج٭ؾا دكٮف دلي٫ 
يف ٦٪ْٮ٦ذ٫ اإلجيةز/ ظ٫ْٛ اهلل  ٔجؽابلةرئ ا٤ٕ٣يم أمةر ٬ؾا ميؼ٪ة األديت  

. (1)"  ؽال دىربف ىلع َٕةـ كاظ ***ؽ " كاقذ١رثف ٨٦ لك ميغ ٦ةص  
* * * 

  مكةا٢ ٦٭٧ح ٔ٪ؽ ا٣ٞؿاءة كاإلٝؿاء.
 ٬٪ةؾ مكةا٢ ٦٭٧ح يججيغ أف يؿأي٭ة اجل٧يٓ ٔ٪ؽ ٝؿاءة كإٝؿاء ا٣ٞؿءاف ال١ؿي٥، ٦٪٭ة/ 

  . ل٤ٮٝٙ كاإلثذؽاء أزؿ ْٔي٥ يف ٚ٭٥ مؿاد الكـ اهلل دٕةىل / الٮٝٙ كاإلثذؽاء /1
٤ٙ رمح٭٥ اهلل دٕةىل ٝؽ ك ؽَّ اث٨ ، اء٥٤ٕ الٮٝٙ كاالثذؽثامذ٭ؿ أذ٪ةء الكَّ ٔى ظىت 

. ٥٬، كاك٩ٮا يٕذ٪ٮف ثؾلٟ ظةؿ اإلٝؿاءؽذلٟ ٦ذٮادؿان ٔ٪  اجلـرم  

أف ال جيزي املضزيي ا٣ٞةرئ ظىت يٕؿؼ ثكامرتط ٠سري ٨٦ اخل٤ٙ ٨٦ أ٢٬ ٬ؾا ا٨ٛ٣ 
. الٮٝٙ كاإلثذؽاء  

 
 

 )1( ٦٪ْٮ٦ح اإلجيةز يف حتٛح املضزي كاملضةز، ثيخ ر٥ٝ ) 114 (.
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كاقذؽؿ ثٕي ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع كصٮب د٥ُّ٤ٕ الٮٝٙ ث٧ة كرد ٨ٔ اإل٦ةـ يلٌع  ملة 
مه ىه يه  َّ]املـم٢ / 4[، ٝةؿ/ "ا٣رتدي٢ ٦ٕؿٚح  ب٢ ٨ٔ ٦ٕىن ٝٮؿ اهلل دٕةىل/ ُّٱ  قي

  .(1)الٮٝٮؼ كجتٮيؽ احلؿكؼ"

 ٕٚىل ،(2)"/"٨٦ ل٥ يٕؿؼ الٮٝٙ ل٥ ي٥٤ٕ ا٣ٞؿءافثٮظةد٥ الكضكذةين ٝةؿ اإل٦ةـ أك  
٦ىت  يكٮف اعرٚة ٮٝٙ ا٣ٞجيط كاالثذؽاء ا٣ٞجيط، كأفحيؾر ٨٦ ال أف ٝةرئ ا٣ٞؿءاف

، ك٨٦ أ٦س٤ح الٮٝٙ ا٣ٞجيط /؟ ككيٙ يٞٙ؟ كأي٨ ككيٙ يبذؽئ  
جغمغجفحفخفمفحقُّٱٝٮهل دٕةىل/  ٨٦ "مح٤ذ٫" ىلعالٮٝٙ / 1  

َّ ]ابلٞؿة /  286[ .     مقجكحكخكلك

يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ُّٱٱ/ٝٮهل دٕةىل ٨٦ "ا٣ْةملني" ىلع/ الٮٝٙ 2  

   ىق يق َّ  ]اإلنكةف / 31 [. 

ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱَّ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱ/دٕةىل " ٨٦ ٝٮهلٚأك٫٤" ىلع/ الٮٝٙ 3
 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ]يٮقٙ /17[. 

زت رت ىبيب يئربزبمبنبُّ/" ٨٦ ٝٮهل دٕةىليكذعىي" ىلع/ الٮٝٙ 4  

 ]ابلٞؿة / 26[ ، ألف لك ٬ؾق الٮٝٮؼ دؤدم إىل إٚكةد املٕىن املؿاد ث٫ .
    متنتىتَّ

نبىبيبرتزتمتنتىتيتُّٱٱ/"جتؿم" ٨٦ ٝٮهل دٕةىل ىلع/ الٮٝٙ 5  

     رثزث َّ ]ا٣جكةء / 13[ ، ٚةذلم جيؿم ٬ٮ األ٩٭ةر، ك٣حكخ اجل٪ح .
ك٬ٮ أف يبذؽئ ثكبلـ يٛكؽ املٕىن أك  ،ئلثذؽاء ٝجيطلأف ل٤ٮٝٙ ٝجيط ١ٚؾالٟ ٧١ٚة 

/ذ٫ييٮ٥٬ ػبلؼ املٕىن اذلم يؿيؽق اهلل دٕةىل، كق٪ؾ٠ؿ ثٌٕة ٨٦ أ٦س٤  
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ/دٕةىل  " ٨٦ ٝٮهلاهلل / اإلثذؽاء ٨٦ "إفٌ 1

 ]ءاؿ ٧ٔؿاف / 181  [.
 جنحن  َّ

 

  )1( اإلدٞةف يف ٤ٔٮـ ا٣ٞؿءاف، )230/1( .
 )2( ٣ُةاٙ اإلمةرات )249/1( . 
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   َّ  جغمغ مع  جع مظ حط خضمض حض جض مص خص ُّٱٱ/دٕةىل " ٨٦ ٝٮهليؽ/ اإلثذؽاء ٨٦ "2
      ]املةاؽة /  64 [ .

 ]ال١٭ٙ /  4[.
 3/ اإلثذؽاء ٨٦ "اختؾ" ٨٦ ٝٮهل/ُّٱ جم حم خم مم جن حن َّ

       َّ  ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱٱ/ " ٨٦ ٝٮهل دٕةىلإف اهلل/ اإلثذؽاء ٨٦ "4

       ]املةاؽة / 72[. 
             َّ مي خي حي جي يه  ىه مه ُّٱٱ/ اإلثذؽاء ٨٦ "كإيةك٥" ٨٦ ٝٮهل دٕةىل5

        ]امل٧ذع٪ح / 1[. 
ٓ األػري اتٚلك ٬ؾق اإلثذؽاء ٮ٥٬ً يي  أيٌة دؤدم إىل إٚكةد املٕىن املؿاد ث٫، كاملًٮ

اتلعؾيؿ ٨٦ اإلي٧ةف ثةهلل دٕةىل.    
2/ الٮو٢ /٠سري ٨٦ اآليةت املٮٝٮٚح ٤ٔي٭ة ال دْ٭ؿ ظؿكذ٭ة إال ٔ٪ؽ الٮو٢ أك اإلم٧ةـ 

ًمؿأك الؿكـ، ٚجٕي 
ي
  ظؿكذ٭ة. ُبٮاٮا األيح ثة٣يت ثٕؽ٬ة ألػأف يى٤ كاا٣ُبلب لٮ أ

ًٓ ا٣يت ينلك ظؿكذ٭ة ظةؿ ٮاامل يف ا٣ُة٣تى  النيغي  أف خيذرب ٚٞ٭يةت ٨ٌٚ اإلٝؿاء٨٦ ك
ال ، كلئلػذجةر ٠ٛةيح يف قٮرة ا٧ٞ٣ؿك ،ثةلٮو٢ يك ي٥٤ٕ ٦ؽل إدٞة٫٩الٮو٢، كيأمؿق 

كو٢ ءايةد٭ة إال ٦ذ٨ٞ.يُيٜ   
/ ظؿاكد٭ة ٔ٪ؽ الٮو٢ تنلٌك ىلع ا٣ُبلبك٨٦ ٬ؾق اآليةت   

1/ ٝٮهل دٕةىلٱ:ُّٱ  مت  نت ىت يت رث زث مث نث ىثَّ ]ا٣ٞىه / 24[ ، ٚي٤ع٪ٮف ظؿكح 
  " ك٣حف ٠ؾلٟ .ّ٪ة أ٩٭ة وٛح ٣ػ"ػريو  ٭ةكرسك٩كي الؿاء يف لك٧ح "ٚٞري"

ؿاؼ /  41[ ي٤ع٪ٮف يف ظؿكح   ]اأٔل
2/ ٝٮهل دٕةىل/ٱُّٱ ىي يي جئ حئ خئ مئ هئجب   َّ

"  النني "ٗٮاش" .دجٕة حلؿكح ادلاؿ يف "٦٭ةده  

 ]ا٣ربكج /  15[ ، ي٤ع٪ٮف ظؿكح ادلاؿ يف "املضيؽ" 
3/ ٝٮهل دٕةىل/ٱُّٱ مخ جس حس  َّ

، ك٣حكخ ٝؿاءد٫ ٠ؾلٟ .(1)ٝؿاءة ركايح ظٛه ٨ٔ اعو٥ كيكرسك٫٩ ٔ٪ؽ  
 )1( ٚي٭ة ػبلؼ ثني ا٣ٞؿاء يف ظؿكح ادلاؿ يف "املضيؽ"، ٚٞؿأ محـة كال١كةيئ كػ٤ٙ ا٣ٕةرش خبٛي ادلاؿ ٩ٕذة   

        ٣ػ"ا٣ٕؿش"، كٝؿأ ابلةٝٮف ثؿٚٓ ادلاؿ ٩ٕذة ٣ػ"ذك" ك٬ٮ اهلل قجعة٫٩ كدٕةىل .
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 ٝةؿ النيغ ٔجؽابلةرئ ا٤ٕ٣يم ظ٫ْٛ اهلل/ 
جل١ذػح د٘يػت ٔ٪ؽ ا٣ٛىػ٢ .   ***"كربػ٧ػة يأ٦ػؿق ثةلٮوػ٢    

. (1) "أيؿٚٓ املضيػؽ أـ ٣ْٛة جيػؿ  ***٠ٮو٢ "ذك ا٣ٕؿش املضيؽ" خيذػرب   

3/اقتيٕةب دميٓ أكص٫ الؿكايح/ ٨٦ اخلُأ امل٪ترش أف يٞؿأ ا٣ُة٣ت ىلع ميؼ٫ كص٭ة ٨٦ 
، ز٥ جيزيق النيغ ثأكص٫ الؿكايح لك٭ة، ٠أف يٞؿأ ٦سبل ركايح ٝةلٮف ثٞرص كايحأكص٫ ر

أك يٞؿأ َؿيٞة ز٥ امل٪ٛى٢ ٦ٓ الى٤ح، ز٥ جيزيق النيغ ركايح ٝةلٮف لك٭ة ثأكص٭٭ة األربٕح،
.د ٦ة ٝيؿئ ٤ٔي٫ال حيؽٌ  جيزيق النيغ دميٓ ا٣ُؿؽ أكٍ   

، مؿأية أ٦ة٩ح اتل٤ِف، النيغي ا٣ُة٣تى ث٧ة ٝؿأ ٤ٔي٫ كجيزيق كي٪ى٫ ٤ٔي٫ ٚيججيغ أف جيزي
. ٚبل ثؽ ٨٦ اقتيٕةب األكص٫ لك٭ة، ق٪ؽق وعيعة ٨٧ٚ أراد أف يكٮف  

4/ ا٣تنؽد كا٣تكة٢٬ يف اإلٝؿاء/ إف ٨٦ املٞؿاني ٨٦ يتكة٢٬ يف ٦٪ط اإلصةزة 
ؽ ا .تنؽد يف اإلٝؿاء٣تكة٢٬ ا٣ا٣ٞؿءا٩يح، ظىت يى٢ دلرصح اتلٛؿيٍ يف ذلٟ، ًك  

، ٚة٣تكة٢٬ كا٣تنؽد ٧٬ة َؿٚة ٩ٞيي يف دميٓ األمٮر، كػري األمٮر أكاقُ٭ة
. كا٣تكة٢٬ يٞٓ يف رسٔح اإلٝؿاء ٦ٓ ٔؽـ اإلدٞةف ك٬ؾا ٦ة أردت ثية٫٩ ك٬ٮ املٞىٮد  

 ً٘ ، أك املجة٣٘ح أك اتل٪ُٓ يف اإلٝؿاء ٤ْح يف اإلٝؿاءكأ٦ة ا٣تنؽد يف اإلصةزة ث٧ٕىن ا٣
. رصح اإلدٞةف ٚ٭ؾا ٦ؾمٮـ أيٌةل٤ٮوٮؿ إىل د  

ًٕٙ اإلظذ٧ةؿ كرسٔح ا٣ٌ٘ت أقجةب إف كدػي٢ ٔجؽاهلل ادلػي٢/ "ٝةؿ د. 
ؽـ األػؾ ٔ٪٫، ك إف ق٧ةظح اجلٛف كد٦ةزح اخل٤ٜ ٨٦ أ٥٬ لئل٩ٌٛةض ٨ٔ ا٣ٕةلً  ٥ ٔك

. (2) "أقجةب إٝجةؿ ا٤ُ٣جح كدـامح٭٥ يلع ا٣ٕةل٥ً  

/٫ْٛ اهللظ ٔجؽابلةرئ ا٤ٕ٣يم النيغٝةؿ    

ٞيذػةؾ كا٣تنإي  ٛيذػا٣تك ظةذرك   ***   ةػؽد ال٧ى . ةػة٢٬ ال٧ي  

ؿ ا٣تن ٌٛ .(2) ةالػ٭ة٢٬ اجلي ػكصٌؿأ ا٣تك   ***   صةالؽد الؿٌ ػك٥ ٩  
 

 )2( ٦٪ْٮ٦ح اإلجيةز يف حتٛح املضزي كاملضةز ثيخ ر٥ٝ ) 71-70 (. 
(.  170-151 ) إٝؿاء ا٣ٞؿءاف ال١ؿي٥ ص( 3)  
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٠سرية، ٦٪٭ة/ يحط إصةزة ا٣ٞؿآ٩أقجةب دٛيش ّة٬ؿة ا٣تكة٢٬ يف ٦٪ك  

. ٧٪ط اإلصةزاتزلم تكة٢٬ يف ٦٪ع٫ اإلصةزة، ٨ٌْٚ ٬ٮ أ٫٩ ١٬ؾا دي ل ٤ٞيؽ املٞؿئ/ د1   

   ٞؿئ، ٚ٭ٮ يٞؿئ َبلث٫ ٦ٓ ٤ٛٗذ٫ ٨ٔ ٠سري ٨٦ مل٤نيغ ا/ الٌٕٙ ا٤ٕ٣يم كاألدايئ ل2
        ٞةف ل٥٤ٕ٤دكف إد ةثَبل، ٚيذؼٌؿج  اتلججي٫ ٤ٔي٭ة ا٣يت يججيغ كاملكةا٢ األظاكـ      
   . اجلْؿم كال ل٤ذُجيٜ ا٧ٕ٣يل      

ا، ٚرييؽ 3 ا ٠جرين      / اتلٕةَٙ ٦ٓ ا٣ُة٣ت، إذ ٝؽ يؿل النيغ أف ا٣ُة٣ت ٝؽ ثؾؿ ص٭ؽن
. جح أم٢ أك وؽ٦ح٠يبل يٌٕؿ٫ً خلي دل٭ٮدق، أف يكةٚب٫ ىلع       

ؽـ النٕٮر ث4   .ز٢ٞ األ٦ة٩حةملكبٮحلح ك/ ًٕٙ الٮازع ادليِّن ٔك
ري٬ة  زي يف الن٭ؿة كاتلىٌؽر، ثأف يٞةؿ َبلث٫ ٠سريجح النيغ املضٗر/ 5 .ٗك  

  / احلىٮؿ ىلع ادل٥ٔ املةل، إذا اكف املٞؿئ يأػؾ األصؿة ىلع اإلٝؿاء، أك اكف ي٢٧ٕ يف6
ذٞةد كصٮد اردجةط ثني ٔؽد اخلٌؿجيني املضةزي٨ كبني  مؿكـ            حتٛيِ أك إٝؿاء، أل
. ِ كإٝؿاء ا٣ٞؿآفدؽٚٓ ملؿا٠ـ حتٛي يتظض٥ اتلرباٌعت ا٣         

.حكري يف ادلي٨ اذلم أمؿ ث٫ اجليب٨٦ اتل أف ا٣تكة٢٬ يف ٦٪ط اإلصةزة / ٨ّ النيغ7  

      ىعيط يكذ٭٤ٟ/ ٠ك٢ النيغ كٚذٮر ٧ٌ٬ذ٫ يف اتلىعيط كاتلؽٝيٜ، ٚةتلؽٝيٜ كاتل8
ا         .كٝذنة كص٭ؽن

ٕٙ ظٮاٌق٫، ٚيأدي٫ الاملٞؿئ ق٨ٌ  / دٌٞؽـ9   ةب الى٘ري اذلم ي٤ُت ٤ٌٔٮ الك٪ؽ،ن، ًك
٥ ٤ٔٮ ٝؽر النيغ كماك٩ذ٫ ا٧٤ٕ٣يح      . (1) كيذؼٌؿج دلةزنا ٨٦ ٗري اقذعٞةؽ، ٗر  

 
* * * 

 
 
 
  

(. 47-46( ٦٪ْٮ٦ح اإلجيةز يف حتٛح املضزي كاملضةز ثيخ ر٥ٝ ) 1)   
. -ثذرصؼ بكيٍ  –يف وٛعذ٫  أمحؽ احل٧يص ( ٦ٞةؿ ل٤نيغ1)  
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  /ٓؿاءاتدمٓ ا٣ٞاملٛذةح اتلةق 
يف ػذ٧ح كاظؽة، ككؾلٟ ال  بل جل٧ٕ٭ةىجط مؤ٬ٌ يف ٨٦ أٚؿد دميٓ ا٣ٞؿاءات ال مٟ أ

ا اكف ٝؽ ظِٛ ٦ذٮف ا٣ٞؿاءات ينرتط اإلٚؿاد ىلع اذلم دأ٢٬ٌ ٨٦ ٗري إٚؿاد، إذ
٣حف رشَة جل٧ٓ ا٣ٞؿاءات، ث٢ ٬ٮ  ف اإلٚؿادأل ا٣ٞؿاء، ةتع أف يٌجٍ ػبلٚكاقذُة
  . ئلدٞةف كاإلصةدةكقي٤ح ل

كال يججيغ أف يكذَف ا٣ُة٣ت ثإٚؿاد ا٣ٞؿاءات، كإف اكف أكرث دثجحذة كد١٧ي٪ة ٨٦ 
 اجل٧ٓ، إال أف اجل٧ٓ أيٌة ٚي٫ ٚٮااؽ ٠سرية، ٦٪٭ة/ 

٤ٮٝخ، ك٨٦ أص٢ اقذ٧١ةؿ ا٣ٞؿاءات يف ٦ؽة يكرية، ك٨٦ ٧ٓ ٨٦ أص٢ اػذىةر لأ٫٩ جيي 
ُٙ األكص٫  .ثجٕيثٌٕ٭ة أص٢ دؽريف كدؽريت ا٤ُ٣جح يف ٠يٛيح اجل٧ٓ ٔك  

ٓى  ٠ؾالٟ  تز٥ اجل٧ٓ، كإف ل٥ يذحرس ل٤ُة٣ كالن ثح٪٭٧ة اإلٚؿاد أ كأ٩ىط ا٣ُبلب اجل٧
ٚيضٮز هل أف يجؽأ ثةجل٧ٓ ثٕؽ ػذ٧ح ركايح ثرلق، ز٥ ي٪ٮٌ ع ا٣ٞؿاءات أز٪ةء ٝؿاءد٫ لٮردق 

 احلٮيم، دةرة يٞؿأ ػذ٧ح ثٞةلٮف كدةرة ثٮرش ك١٬ؾا ... إىل أف يٛؿد ا٣ٞؿاءات لك٭ة .
ز٥ حيةكؿ الٮٝٮؼ ٦ٓ اجلٛف ٔ٪ؽ لك ظؿؼ اػذي٤ٙ ٚي٫ ا٣ٞؿاء كقؤاهلة ثةلنٮا٬ؽ، ٚإف 

 ذلٟ أدىع ٣تك٭ي٢ اٝذ٪ةص األد٣ح، كأكٜٚ ل٤ٌجٍ كاإلدٞةف.
/ "كأكيص ا٣ُبلب ظ٫ْٛ اهلل وٮيف ث٨ النيغ يلع ٝةؿ النيغ املٞؿئ ٔجؽالؿميؽ

 إػٮا٩٪ة كيه أف ثٕؽ اإل٩ذ٭ةء ٨٦ رشح النةَجيحث٧كأ٣ح ٦٭٧ح صؿل ٤ٔي٭ة ثٕي 
أف يرسد ا٣ٞؿءاف رسدا ٨٦ أكهل إىل آػؿق يذٮٝٙ ٔ٪ؽ لك كادلرة ث٢ كا٣ٞؿاءة ث٧ٌ٧٪٭ة 

ل٤ٌٞؿاء، ز٥ يؿصٓ يٞؿأ  َّ  خل ٱٱٱُّٱقٮرة ابلٞؿة ٝٮهل دٕةىليف لك٧ح ٚحكذعرض ادلحل٢، ٦سبل 
"ظؿكؼ اتل٭ٌّج اٚى٢  كيٞؿأ أليب صٕٛؿ "أ٣ٙ الـ ٦ي٥" ثةلك١خ كيأيت ثةدلحل٢

ك١٬ؾا ... "،*** بك١خ ٠عة أ٣ٙ أال   
٥٤ٚ جنؽ أٚيىؽ كال أق٭٢ كال أًجٍ يف اقذعٌةر أد٣ٌح ا٣ٞؿاءات ٨٦ ٬ؾا الرسد ا٣ُيت 

. ٬إاذلم يذ٧ك٨ ٚي٫ َة٣ت ا٣ٞؿاءات ٨٦ اقذعٌةر األد٣ح"  
 كيججيغ ل٤نيغ ٦ُةبلح ا٣ُة٣ت ثةدلحل٢ أز٪ةء دمٓ ا٣ٞؿاءات ٨٦ ٦ذٮف النةَجيح كادلرة
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 ظىت يذؽرب ا٣ُة٣ت يف اقذعٌةر النٮا٬ؽ بنلك رسيٓ، كيجؾؿ ص٭ٮدا ٠سرية 
 ملؿاصٕح ا٣ٞؿاءات كاقذعٌةر مٮا٬ؽ٬ة ٔ٪ؽ اتلعٌري . 

ٟ ػذ٧ح ثةجل٧ٓ ىلع  ٝةؿ النيغ املٞؿئ د.أثٮ د٧ي٥ األ٬ؽؿ ظ٫ْٛ اهلل/" دلؿد ًٔؿ
ميؼٟ، كاإل٠ذٛةء ثؾلٟ دكف ص٭ؽ قةثٜ كالظٜ ل٤ذثجيخ كاالقذؾاكر كاتلؽريت ىلع 

ة ل٤ٞؿاءات ىلع احلٞيٞح" . ٕن  اتلبلكة ثةلؿكايةت ال جي٤ٕٟ صة٦
* * * 

 ٦ؾا٬ت النيٮخ يف ٠يٛيح دمٓ ا٣ٞؿاءات 

اجل٧ٓ ثةحلؿؼ/ املؾ٬ت األكؿ/   
ك٬ٮ أ٫٩ إذا اثذؽأ ا٣ٞةرئ ا٣ٞؿاءة كمٌؿ ثك٧٤ح ٚي٭ة ػبلؼ أويل أك ٚؿيش أاعد د٤ٟ 

ت دميٓ أظاك٦٭ة، ٚإذا قةغ الٮٝٙ كأرادق كٝٙ ىلع آػؿ كص٫  اللك٧ح ظىت يكذٔٮ
.كال يـاؿ ٠ؾلٟ ظىت يٞٙ ؽ٬ة كإال كو٤٭ة ث٧ة ثٕؽ٬ة ٦ٓ آػؿ كص٫،كاقذأ٩ٙ ٦ة ثٕ  

جل٧ٓ ثةلٮٝٙ/ ملؾ٬ت اثلةين/ اا  
ك٬ٮ أف يبذؽئ ا٣ٞةرئ ثٞؿاءة ٨٦ يٞؽ٫٦ ٨٦ الؿكاة كي٧يض ىلع د٤ٟ الؿكايح ظىت يٞٙ 
ظير يؿيؽ كيكٮغ، ز٥ يٕٮد ٨٦ ظير اثذؽأ كيأيت ثٞؿاءة الؿاكم اذلم يثِّن ث٫ كال يـاؿ 

.ؿاك ثٕؽ راك ظىت يأيت ىلع دميٕ٭٥ كيف لك ذلٟ يٞٙ ظير كٝٙ أكال٠ؾلٟ يأيت ث  
جل٧ٓ املؿكت )٨٦ املؾ٬جني(/ ملؾ٬ت اثلة٣ر/ اا  

.ك٬ؾا ٦ة يأيت ثؿكايح الؿاكم األكؿ كصؿل ا٢٧ٕ٣ ثذٞؽي٥ ٝةلٮف ألف النةَيب ٝؽ٫٦  
كاعدة ٠سري ٨٦ املٞؿاني دٞؽي٥ ٨٦ ٝؽ٫٦ وةظت ال١ذةب اذلم يٞؿؤكف ث٧ٌ٧٪٫ ك٬ٮ  

ٓ يكٮغ الٮٝٙ ٤ٔي٫  ٗري الزـ إال أ٫٩ أٝؿب ل٤ٌجٍ، ز٥ يى٢ إىل أف يٞٙ ىلع مًٮ
إىل ٦ة كٝٙ ٤ٔي٫  ٤ٛةن ك٨٦ خت٤ٙ ٚيٕيؽق كيٞؽـ أٝؿب٭٥ ػي ، ؽرج ٫ٕ٦ ٚبل يٕيؽق٨٧ٚ٩ ا

. ٚإف دـامحٮا ٤ٔي٫ ٚيٞؽـ األقجٜ ٚةألقجٜ، كيجذيه إىل الٮٝٙ الكةاٖ ٦ٓ لك راك  

جل٧ٓ ثةآليح / ملؾ٬ت الؿاثٓ/ اا  
أف يرشع يف اآليح ظىت يجذيه إىل ءاػؿ٬ة ز٥ يٕيؽ٬ة ٣ٞةرئ ٝةرئ ظىت يجذيه ك٬ٮ 

كيأػؾ كٝذة َٮيبل، ٚؿب٧ة اخلبلؼ ٚي٭ة ٤ٝي٢ صؽا، ك٣ك٨ ا٣ٞةرئ يٌُؿ إىل اخلبلؼ،  
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إاعدة اآليح مؿارا ٣حكذٮيف أكص٫ ا٣ٞؿاءة كالؿكاة كاظؽا ثٕؽ اآلػؿ .   
جل٧ٓ ثةتل٪ةقت/ ملؾ٬ت اخلةمف/ اا  

 ٦سبل ثة٣ٞرص أىت ثةملؿدجح ا٣يت ٚٮ٫ٝ ز٥ ٠ؾلٟ ظىت يجذيه إىل آػؿ مؿادتك٬ٮ إذا اثذؽأ 
، كإف اثذؽأ ثة٣ٛذط أىت كإف اثذؽأ ثةملؽ املنجٓ أىت ث٧ة دك٫٩ ظىت يجذيه إىل ا٣ٞرص املؽ،

ثٕؽق ثني ثني ز٥ املعي، كإف اثذؽأ ثةجل٢ٞ أىت ثٕؽق اتلعٞيٜ ز٥ الك١خ ا٤ٞ٣ي٢ ز٥ ٦ة 
١   . قرب٧ة يٮصؽ ٦ؾا٬ت أػؿل ٗري ٦ة ذ٠ؿ٩ة، ك(1)كة" ٚٮ٫ٝ، كيؿايع ثؾلٟ َؿدا ٔك

* * * 
 رشكط دمٓ ا٣ٞؿاءات 

أربٕح، كيه / ةرشكَا٧٤ٕ٣ةء لٌجٍ ا٣ٞؿاءة ٔ٪ؽ اجل٧ٓ كٝؽ امرتط   
ال جيٮز الٮٝٙ ك٬ٮ أف يٞٙ ا٣ٞةرئ يف ماكف يذ٥ ٚي٫ املٕىن، ٧ٚسبل  /ك٨ الٮٝٙظي / 1

 ٝج٢ االقتس٪ةء "هلإ" يف ٝٮهل دٕةىلٱٱُّٱ خم مم ىم يم جنحن َّ ]آؿ ٧ٔؿاف/ 62 [.
 يل ىل مل خل ُّٱٱٝٮهل دٕةىليف / ٚبل جيٮز االثذؽاء يف "لكخ" ك٨ االثذؽاءظي / 2

ؽ/ ]ٱَّ    حن جن يم  ىم مم خم جمحم . ٝج٫٤ ، دكف ٦ة [43الٔؿ  

 مث زث رث يت ُّٱٱٝٮهل دٕةىل يف ٦س٢ "كا٣ْةملني" / ٚبل جيٮز الٮٝٙ يفك٨ األداءظي / 3

. يت ث٧ة ثٕؽ٬ةظىت يأ ، [  31اإلنكةف/ ]ٱَّ يق ىق يف ىف يث نثىث  

٨٦  / ٚإذا ٝؿأ ٣ٞةرئ ال يجذ٢ٞ إىل ٝؿاءة ٗريق ظىت يذ٥ ٦ة ٚي٭ةؽـ ا٣رتكيتٔ/ 4  
،  [37ابلٞؿة/  ] َّ   حنخن جن مم خم حم جم هل ُّٱٱٝٮهل دٕةىل/ ،٨٧٠ يٞؿأاألكص٫

  ، ٚيعى٢ اػذبلط ثني ا٣ٞؿاءدني .ثؿٕٚ٭٧ة أك ٩ىج٭٧ة
  جح /يف ا٣ُي اإل٦ةـ اث٨ اجلـرم ٔ٪٭ةيٞٮؿ  ق الرشكطكيف ٬ؾ

يػؿ٩ة يأػ     ***    " كدمٕ٪ة خنذػةرق ثةلٮٝٙ  ؾق ثةحلػؿؼػػٗك  
.(1)" ت كحلضؽ ظك٨ األداءؿكٌ كال يي  ***رش٫َ ٤ٚريع كٝٛة كاثذؽاء ب  

* * * 
(. 268ص)  ، ل٤نيغ دػي٢ ادلػي٢،إٝؿاء ا٣ٞؿءاف ال١ؿي٥ ٠ذةب( ٦٪ٞٮؿ ثذرصؼ بكيٍ ٨٦ 1)  
   (. 427/428( ٦٪ْٮ٦ح َيجح ا٣جرش، ر٥ٝ ) 2)
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    دمٓ ا٣ٞؿاءاتب دؽرٌ  ال١ذت ا٣يت دٕي٪ٟ ىلع 
يف ٠يٛيح دمٓ ا٣ٞؿاءات،  يح مكريد٫ يف اجل٧ٓ ٠ذةثة يكذٕني ث٫حيذةج ا٣ُة٣ت يف ثؽا

َي٤ح دراقذ٫ أك دم٫ٕ   ال١ذةبك٣ك٨ ال أ٩ىط ثة٣ُة٣ت أف يذلٌك كي١ٕٙ ىلع
. يف ثؽايةد٫ل٤ٞؿاءات، ث٢ يكٛي٫ أف يكذ٧ؽ كيؿاصٓ ٦٪٫ صـاني أكزبلزح ىلع األكرث   

٠يٛيح ذؽرب ىلع ف ٤ٔي٫ أف يٌٓ ال١ذةب صة٩جة يك ي٧٭ؿ كيإذا د٧ك٨ ٨٦ اجل٧ٓ اكك
، كظيجبؾ يكٛي٫ أف يؿاصٓ اػذبلؼ ا٣ٌٞؿاء اجل٧ٓ كال حيذةج الؿصٮع إىل ال١ذةب داا٧ة

.ا٬ؿة ل٤نيغ ٔجؽا٣ٛذةح ا٣ٞةيض٨٦ ال١ذت ١٠ذةب ابلؽكر الـ  
دمٓ ا٣ٞؿاءات الكجٓ ٨٦ ٓ "امل٪ط اإلهليح يف كأ٢ٌٚ ٠ذةب رأيذ٫ يف دمٓ ا٣ٞؿاءات الكج

  . دلرلات 6، كيٞٓ يف  لرل٠ذٮر ػةدل ا٤ٕ٣يم ظ٫ْٛ اهلل" َؿيٜ النةَجيح

يف يٕذرب ٨٦ ال١ذت اجلةٕٚح ٣ُبلب ا٣ٞؿاءات كػةوح املجذؽاني ٦٪٭٥ اذلي٨ كصؽك ك
يك٭٢ كاملنت، وٕٮبح ٠جرية يف ٠يٛيح دمٓ ا٣ٞؿاءات كدؿديت األكص٫ كاقتن٭ةد ابلؽايح 

/  كممة د٧زي ث٫ ٬ؾا ال١ذةب، هل٥ لك ٬ؾق الىٕٮبةت   

.أ٫٩ جي٧ٓ األيةت جب٧ٓ الٮٝٙ كال يُي٢ املُٞٓ اغبلة/ 1  

.أ٫٩ ٝج٢ اجل٧ٓ يرشح ٦ة يف األيح ٨٦ أوٮؿ كٚؿش كيؾ٠ؿ مٮا٬ؽ٬ة ٨٦ النةَجيح/ 2   

. ُٕٙ كص٭ة ثٕؽ كص٫ أك راك ثٕؽ راك، كينري إىل امل٪ؽرصنيا٣أ٫٩ يؾ٠ؿ أكص٫ / 3  
. ل٧٤ٕ٤ةء ٚي٫ مٮا٬ؽاد ثٕي اتلعؿيؿات كي٪٢ٞ أ٫٩ يرسً / 4  

 كأيٌة ٨٦ ال١ذت ا٣يت أذ٪خ جب٧ٓ ا٣ٞؿاءات اثلبلزح ٨٦ ادلرة/
/ ا٣ٛؿظح ال١ربل يف دمٓ ادلرة، ل٤نيغ مؿكاف ث٨ ٬ةم٥ اجلضةر .1  

ٞؿاء اثلبلزح "أثٮصٕٛؿ ا٣ يف ٬ةمن٫ مٮآً اػذبلؼٓ ٔجةرة ٨ٔ مىعٙ دمي ك٬ٮ 
.اجله املسجخ ثؿكايح ظٛه  ار " أوٮال كٚؿمة، كص٢ٕٙ ا٣زبكيٕٞٮب كػ٤  

  .حم٧ؽ ٩ج٭ةف مرصم / ٔجري ٨٦ اتلعجري يف ا٣ٞؿاءات اثلبلزح، ل٤نيغ 2
كٝؽ ص٢ٕ املؤ٣ٙ ركايح ظٛه أوبل ل١ذةث٫، كيؾ٠ؿ ل٤ٞؿاء اثلبلزح ٦ة ػة٣ٛٮا ٚي٫ 

  ؿ كٚؿش، ك٦ة كاٚٞٮق يف ذلٟ يرتك٫ .ٮظٛىة ٨٦ أو
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  دمٓ ا٣ٞؿاءات الكجٓ أك ا٣ٕرش، ٦٪٭ة/  كيٮصؽ ٠ذت أػؿل ا٬ذ٧خ يف
/ إحتةؼ امل٭ؿة يف دمٓ ا٣ٕرشة ل٧٤ؤ٣ٙ ٝؽرم ث٨ حم٧ؽ ث٨ ٔجؽالٮ٬ةب . 1  
/ مىعٙ املة٬ؿ الى٘ري يف دمٓ ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش الى٘ؿل ل٤نيغ يةرس الك٧ؿم .3  
/ كا٣ُؿيٞح املسىل يف دمٓ ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش الى٘ؿل ل٧٤ؤ٣ٙ يرسم ث٨ ٫َ .4  
قبكيب.٧ؽ ٣ٕةَؿة يف دمٓ ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرشاملذٮادؿة ل٧٤ؤ٣ٙ حم/ اجلٛعةت ا5  
٣ٙ حم٧ؽ إثؿا٬ي٥ قةل٥ .ٌيح، ل٧٤ؤ/ اجلٛعح املك١يح يف دأوي٢ كدمٓ ادلرة امل6  

ا٣تكضيبلت ٓ إىل كذ٧يؽ ٦٪٫ ا٣ُة٣ت يف ثؽايةد٫ أف ية ي٧ك٨ أف يكذٛككؾلٟ مم
  ثٕي ا٣ٞؿاء .ثىٮت  ةت اجل٧ٓ الكجٕح أك ا٣ٕرشة املذٮٚؿة يف اجلخػذ٧الىٮديح يف 

* * * 
ا٣ٕرش الى٘ؿل ذج يف ٠يٛيح دمٓ ا٣ٞؿاءات٧٩ٮ   

ك٩ٞٙ اجل٧ٓ ثةملؿكت،  ك٬ٮ ٦ؾ٬ت٩أػؾ املؾ٬ت اذلم اػذةرق اإل٦ةـ اث٨ اجلـم 
٢ ٤ٔي٪ة دمٓ اآليح كاقذعٌةر مٮا٬ؽ٬ة، ك٩ؾ٠ؿ  ك٨ ٚي٫ الٮٝٙ ٣حك٭ي ٔ٪ؽ لك ماكف حيي

يف ا٣ٛؿش إف كيصؽ.  -النةَجيح كادلرة  –النٮا٬ؽ ٨٦ امل٪ْٮ٦ذني   
ـ ٔ٪ؽ اجل٧ٓ الؿاكم  ٌٝؽ٫٦، ٨٧ٚ ا٩ؽرج ٫ٕ٦  األكؿ ك٬ٮ ٝةلٮف، ألف النةَيب ك٩ٞؽِّ

ةد، ك٨٦ خت٤ٌٙ يؤىت ث٫ ٨٦ املاكف اذلم خت٤ٌٙ ٚي٫، ٚإف احتؽ  إىل ماكف الٮٝٙ ال يٕي
ىل ‘، كيجذيه ةألقج٫٦ٜ املنت ٚيؤىت ثماكف اخلبلؼ ألكرث ٨٦ ٝةرئ أك راك ٩ٌٞؽـ ٨٦ ٝؽٌ 

ؽ ٨٦ كق٪أػؾ ٧٠سةؿ آيةت ٨٦ قٮرة ال، الٮٝٙ الكةاٖ  / 43إىل  38ٔؿ  
جئحئخئمئهئجبحبييننىنينٰىريزيمينيىيٹٱٹٱُّٱ
 حص جخمخجسحسخسمسمحجتحتختمتهتمثحجمججحهبمب خب

خصمصجضحضخضمضحطمظجعمعجغمغجفحفخفمف
ملهلجمحمخمممجنحنخلخكلكمكجلحلحكحقمقجك  

خلملمئهئمبهبمتهتهيخنمنهنجهٰهجيحيخيمي  

.َّخمممىميمجنحنخنمنىنينجهحميلجمىل  
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 ػُٮات اجل٧ٓ 
َّٱىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن ُّ  

.صٕٛؿ كأثة٠سري كػ٤ٛة ٨ٔ محـة كال١كةيئ  اث٨إال كرمة ك اجل٧ي٫ٕ٦ٓ ا٩ؽرج ك /ٝةلٮف  
/ إ٦ة٣ح ٬ةء اتلأ٩ير يف "ذريح" كٝٛة .ال١كةيئ  

  . ٨ٔ محـة/ دؿؾ ا٣٘٪ح يف "أزكاصة كذريح"ػ٤ٙ 
/ و٤ح ٦ي٥ اجل٧يٓ ٦ٓ ٝرص امل٪ٛى٢ اذلم يذٮدل ٦٪٫، ك٫ٕ٦ اث٨ ٠سري كأثٮصٕٛؿ.ٝةلٮف  
/ و٤ح ٦ي٥ اجل٧يٓ ٦ٓ دٮقٍ امل٪ٛى٢ .ٝةلٮف  
يف "ك٣ٞؽ أرق٤٪ة" كإمجةع و٤ح ٦ي٥ اجل٧ٓ . / ثةجل٢ٞكرش  

أزكاصة" ٦ٓ دؿؾ ا٣٘٪ح هل٥ ص٤ٕ٪ة  " ك " ك٣ٞؽ أرق٤٪ة ١خ يف "ثةلك / ػ٤ٙ ٨ٔ محـة  
.يف "أزكاصة كذريح"             

ٱٱَّ مبهب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئٱُّ  

/ ا٩ؽرج ٫ٕ٦ اللك إال كرمة كالكٮيس كػ٤ٛة ٨ٔ محـة كأثةصٕٛؿ.ٝةلٮف  
"يأيت" ك٫ٕ٦ أثٮصٕٛؿ . / ثةإلثؽاؿ يفالكٮيس  

.ىلع كص٫ دؿؾ الك١خ٨ٔ محـة/ دؿؾ ا٣٘٪ح يف "أف يأيت"  ػ٤ٙ  
ٕني "لؿقٮؿ أف" ك"ثآيح إال" ٦ٓ اإلثؽاؿ يف "يأيت" .كرش / ثةجل٢ٞ يف املًٮ  
/ يُٕٙ ٦ةقجٜ ثذٮقٍ املؽ ابلؽؿ كإمجة٫ٔ .كرش  

ف يأيت" .٨ٔ محـة/ ثةلك١خ "لؿقٮؿ أف" ك"ثآيح إال" ٦ٕة ٦ٓ دؿؾ ا٣٘٪ح يف "أ ػ٤ٙ  
ٱَّخت حت جتٱُّ  

/ ال ػبلؼ ٬٪ة، كا٩ؽرج ٫ٕ٦ اجل٧يٓ .  ٝةلٮف  
ٱَّ جحمح مج حج مث هتٱُّ  

يط ا٣ٛؿش (/ ثإقاكف اثلةء كختٛيٙ ابلدًٮ ٧ؿك اث٨ ٠ ٬ةٝؿأ ةء )كييثًٍجخي سري كأثٔٮ
(ةء كابلةٝٮف ثٛذط اثلةء كتنؽيؽ ابلكاعو٥ كيٕٞٮب،  . )ييثىجِّخي  

."كيثجخ يف ختٛي٫ٛ ظٜ ٩ةرص"  /النةَجيح   
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      كأثٮصٕٛؿ ٫ٕ٦ اث٨ اعمؿ كال١كةيئ دٮقٍ املؽ ك٦ٓ  / ثٛذط اثلةء كتنؽيؽ اتلةءةلٮفٝ
           كػ٤ٙ .           

٧ؿك كاعو٥ "كييثًٍجخ" / يُٕٙ ثإقاكف اثلةء كختٛيٙ اتلةءاث٨ ٠سري             ، ك٫ٕ٦ أثٔٮ
كيٕٞٮب .              

املذى٢ كا٩ؽرج ٫ٕ٦ محـة . / ثٛذط اثلةء كتنؽيؽ اتلةء ٦ٓ إمجةع املؽكرش  
ٱَّٱٱجس مخ جخٱُّ  

٧ؿك  خب٤ٙ ٨ٔ ادلكرم كأثٮصٕٛؿ ٝةلٮف           / ثٞرص امل٪ٛى٢، ك٫ٕ٦ اث٨ ٠سري كأثٔٮ
كيٕٞٮب .            
      / دٮقٍ املؽ، ك٫ٕ٦ الٮص٫ اثلةين لرلكرم كاث٨ اعمؿ كاعو٥ كال١كةيئ كػ٤ٙ ٝةلٮف

ا٣ٕةرش.             
ى٢، ك٫ٕ٦ محـة ./ إمجةع املؽ امل٪ٛكرش  
ٱٱَّجعمع مظ حط مض خض جضحض خصمص حص مس خسٱٱٱٱُّ  

/ ثإقاكف و٤ح املي٥، ك٫ٕ٦ اجل٧يٓ إال كرمة كاث٨ ٠سري كػ٤ٙ ٨ٔ محـة .ٝةلٮف  
/ و٤ح ٦ي٥ اجل٧ٓ ٦ٓ ٝرص املؽ امل٪ٛى٢ املذٮدل، ك٫ٕ٦ اث٨ ٠سري كأثٮصٕٛؿ .ٝةلٮف  
/ و٤ح ٦ي٥ اجل٧ٓ ٦ٓ دٮقٍ املؽ امل٪ٛى٢. ٝةلٮف  
٦ٓ إمجةع املؽ امل٪ٛى٢.  / و٤ح ٦ي٥ اجل٧ٓكرش  

٨ٔ محـة/ الك١خ يف املٛىٮؿ "٩ٕؽ٥٬ أك" . ػ٤ٙ  
  َّجك مق  حق مف خف حف جف مغ ٱُّ

/ كا٩ؽرج ٫ٕ٦ اللك إال كرمة كالكٮيس كمحـة كأثٮصٕٛؿ .ٝةلٮف  
/ الٮٝٙ ثةجل٢ٞ يف "٨٦ أَؿاٚ٭ة" .ػبلد  
. أَؿاٚ٭ة"  يف "٨٦كاتلعٞيٜ / ثةلك١خ يف "األرض" ز٥ الٮٝٙ ثةجل٢ٞ  محـة  

/ يُٕٙ ثةلك١خ "٨٦ أَؿاٚ٭ة" كٝٛة .ٙػ٤  
/ اإلثؽاؿ يف "٩أيت"، ك٫ٕ٦ أثٮصٕٛؿ .الكٮيس  
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/ ثةجل٢ٞ يف "أكل٥ يؿك أ٩ة، األرض، ٨٦ أَؿاٚ٭ة" ٦ٓ اإلثؽاؿ يف "٩أيت" .        كرش  
يع " أكل٥ يؿك أ٩ة، األرض" ػ٤ٙ كالك١خ يف "٨٦ أَؿاٚ٭ة". ز٥ اجل٢ٞ/ الك١خ يف مًٮ  
ٱَّحلخل جل مك لك خكٱٱٱُّ  

/ ال ػبلؼ ٬٪ة، كا٩ؽرج ٫ٕ٦ اجل٧يٓ .  ٝةلٮف  
ٱَّٱجم  هل ملٱٱٱٱُّ

يط ا٣ٛؿش/  ٧ؿك كال١كةيئ كأثٮصٕٛؿ ثإقاكف اهلةءدًٮ )ك٬ٍٮ( كٝؿأ  ٝؿأ ٝةلٮف ك أثٔٮ
ٮ( ث٧ٌ٭ةابلةٝٮف  .)ك٬ي  

" ك٬ة ٬ٮ ثٕؽ الٮاك كا٣ٛة كال٦٭ة ك٬ة يه أقك٨ راًية ثةردا ظبل"./النةَجيح   
٨ أد كمحبل .. ٚعؿؾ "./ " ٬ٮ كيه ي٢٧ ٬ٮ ز٥ ٬ٮ أقكادلرة   
٧ؿك كال١كةيئ كأثٮصٕٛؿ . ٝةلٮف / ثإقاكف اهلةء يف "ك٬ٮ"، كا٩ؽرج ٫ٕ٦ أثٔٮ  
/ ث٥ٌ اهلةء يف "ك٬ٮ" ك٫ٕ٦ ابلةٝٮف .كرش  
ٱٱَّ جهمه هن من خن حن جن مم خمٱُّ  

/ ثإقاكف ٦ي٥ اجل٧ٓ، كا٩ؽرج ٫ٕ٦ اللك إال اث٨ ٠سري كأثٮصٕٛؿ . ٝةلٮف  
  كأثٮصٕٛؿ ./ ثى٤ح ٦ي٥ اجل٧ٓ، ك٫ٕ٦ اث٨ ٠سريٝةلٮف

ٱٱَّ ميهي خي حي جي ٰهٱُّ  

/ كا٩ؽرج ٫ٕ٦ اجل٧يٓ إال الكٮيس . ٝةلٮف  
/ إداغـ ٦ي٥ "ي٥٤ٕ" يف ٦ي٥ "٦ة" .الكٮيس  

ٱَّٱ مت هب مب هئ مئ ٱُّ
يط ا٣ٛؿش ٧ؿك كأثٮصٕٛؿ/ ٝؿأ ثةإلٚؿاد ٩ةدًٮ ، كابلةٝٮف " ) الاكٚؿ (ٚٓ كاث٨ ٠سري كأثٔٮ

.) ال١ٛةر(ثةجل٧ٓ   
ثةجل٧ٓ ذلبل " . / " كيف الاكٚؿ ال١ٛةرالنةَجيح   

/ ثةإلٚؿاد "الاكٚؿ"، ك٫ٕ٦ اث٨ ٠سري . ٝةلٮف  
/ يُٕٙ ثإ٦ة٣ح "ادلار" .ثٮ ٧ٔؿكأدكرم   
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/ دؿٝيٜ الؿاء يف "الاكٚؿ" ٦ٓ د٤ٞي٢ "ادلار" . كرش  
/ إداغـ راء "الاكٚؿ" يف الـ "مل٨" ٦ٓ إ٦ة٣ح "ادلار ".    الكٮيس  

ا٣ٕةرش.احلةرث كيٕٞٮب كػ٤ٙ كمحـة كأثٮ جل٧ٓ "ال١ٛةر" ك٫ٕ٦ اعو٥ / ثةاث٨ اعمؿ  
/ يُٕٙ ثإ٦ة٣ح "ادلار" . دكرم ال١كةيئ  

ٱَّٱجمحم يل ىل مل خلٱُّ  

/ ال ػبلؼ ٬٪ة، كا٩ؽرج ٫ٕ٦ اجل٧يٓ . ٝةلٮف  
ٱَّين ىن من خن حن جن يم ىم مم خمٱٱٱُّ  

٧ؿك كاث٨ / ثإقاكٝةلٮف اعمؿ كاعو٥ كيٕٞٮب، ككص٫ ا٣ٛذط لٮرش .ف املي٥، ك٫ٕ٦ أثٔٮ  
٠سري كأثٮصٕٛؿ . / ثى٤ح ٦ي٥ اجل٧ٓ، ك٫ٕ٦ اث٨ٝةلٮف  
/ د٤ٞي٢ ذكات احلةء يف "٠ٍف" .كرش  
  . (1)/ إ٦ة٣ح ذكات احلةء يف "٠ٍف"، كا٩ؽرج ٫ٕ٦ ال١كةيئ كػ٤ٙ ا٣ٕةرش  محـة

* * * 
٤٧ٔيح إلدٞةف ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش ال١ربلػُٮة    

ال١ربل ٨٦ َؿيٜ ا٣ُيجح كذلٟ  ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش كإدٞةف ٥د٤ُّٕ ٩ذٞةؿ إىل لبل كبة٣جكجح
/ي٧٭ة إىل زبلث مؿاظ٢، كيه دٞكي٧ك٨  ا٣ٕرش الى٘ؿل، إدٞةف ذ٭ةء ٨٦ثٕؽ اإل٩  

  مؿظ٤ح اتلأقحف /املؿظ٤ح األكىل
٬ؾق املؿظ٤ح يه األقةس األكىل كالؿك٨ األ٥٬ يف ٝؿع ثةب ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش ال١ربل، 

/اجلٞةط اتلةل كدذ٨٧ٌ   

. ل١ربلًجٍ إٚؿاد ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش ا -      

.      ابلٞؿة اكم٤ح ثٮ صٕٛؿ كدمٓأأوٮؿ ٝةلٮف كاث٨ ٠سري ك الـيةدات يف دراقح -       

  . ابلٞؿة اكم٤ح ٓثُؿيٞيح األزرؽ كاألوج٭ةين كدمأوٮؿ كرش الـيةدات يف  دراقح -     

. ابلٞؿة اكم٤ح أوٮؿ ابلرصيةف كدمٓالـيةدات يف  دراقح -      

بلٞؿة اكم٤حا يئ كا٣ٕةرش كدمٓأوٮؿ اعو٥ كال١كةالـيةدات يف  دراقح –     .  

.ل٤ٞؿاءات اثلبلزح  يف دمٓ ا٣ٞؿاءات الكجٕح، ثإًةٚيت امل٪ط اإلهليح (1)      
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أوٮؿ اث٨ اعمؿ كٝؿاءة ابلٞؿة اكم٤حالـيةدات يف  دراقح –   

. أوٮؿ محـة كٝؿاءة ابلٞؿة اكم٤ح دراقح الـيةدات يف –      
ذؽرب ٤ٔي٭ة ياء ا٣ٕرشة، ٚ٭ؾق قخ ػذ٧ةت اكمبلت يف قٮرة ابلٞؿة جل٧يٓ ا٣ٞؿٌ 

 يف ػذ٧ح ا٣ُة٣ت ظىت يكٮف ٝةدرا ىلع دمٓ ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش ال١ربل دٕٚح كاظؽة
دكف وٕٮبح . كاظؽة  

/٬ؾق املؿظ٤ح  أ٬ؽاؼ 
.  ٚ٭٥ أوٮؿ لك ركايح ٨٦ ػبلؿ د٤ِف رشظ٭ة ٦ٓ اقتيٕةب الـيةدات للك ركايح -        

. ًجٍ املؾ٬ت ا٣ٕةـ للك ٝةرئ -        

. ٕة٦ح للك راكًجٍ اتلعؿيؿات ا٣ -       

 املؿظ٤ح اثلة٩يح/ مؿظ٤ح اجل٧ٓ .
ل .دمٓ ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش ال١رب٠يٛيح ًجٍ        -  

.    ٩٭ةيح ا٣ٞؿآف ءاػؿ إىل ا٣ٛةحتحابلؽأ جب٧ٓ ا٣ٞؿاءات ٨٦ أكؿ  -        

.   رشح أوٮؿ َيجح ا٣جرش -        

.   االقذ٧ؿار يف ًجٍ حتؿيؿات ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرش -        

املؿظ٤حأ٬ؽاؼ ٬ؾق    

جُ٭ة -       .   ٚ٭٥ أوٮؿ ا٣ُيجح ًك  

.    االقذ٧ؿار يف ًجٍ اتلعؿيؿات -        

. ٓمؿظ٤ح اتلٮقُّ / املؿظ٤ح اثلةثلح  

. الٮوٮؿ ل٧٤ؿظ٤ح اجل٭ةايح ٣ٛ٭٥ اتلعؿيؿات       -  

يف حتؿيؿ أكص٫ ا٣ٞؿءاف ا٣ْٕي٥ .رشح د٪ٞيط ٚذط ال١ؿي٥  -       

 أ٬ؽاؼ ٬ؾق املؿظ٤ح 
  . اجل٭ةيئ ملةدة حتؿيؿات ا٣ٕرش ال١ربل الٌجٍ -      

.     اتلأ٬ي٢ لرشح د٪ٞيط ٚذط ال١ؿي٥ -       
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 ممزيات ٬ؾق املؿاظ٢

. وٮؿ لك ركايح ىلع ظؽقأثؽراقح  د٤ِف رشح األوٮؿ إٚؿادان  -       
. دمٕة ٨٦ ػبلؿ رشح أوٮؿ ا٣ُيجحد٤ِف رشح األوٮؿ  -        

جُ٭ة د٤ِف رشح اتلعؿيؿات ثأيرس ا٣ُؿؽ  -        .٦ٓ ٚ٭٧٭ة ًك
  . دأ٬ي٢ ا٣ُة٣ت لرشح ٬ؾق املةدة ٣٘ريق -     

  .دأ٬ي٢ ا٣ُة٣ت ٨٦ ػبلؿ ًجٍ اإلٚؿاد للك ركايح أك ٝؿاءة ٝج٢ الرشكع يف اجل٧ٓ -     

  . (1)  ٚ٭٥ املذٮف ٨٦ ػبلؿ د٤ِف رشظ٭ة، كدأ٬ي٢ ا٣ُة٣ت رشح ٬ؾق املذٮف ٣٘ريق -     

 

 
* * * 

 

 

 

 

 

 

 
 

.       -ٍ ثذرصؼ بكي –غ املٞؿئ أيب مىٕت املرصم أي٨٧ وبلح مجةيٟ ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل ( ٦ٞةؿ ل٤ني1)
ؽو  كب٭ؾق ا٣ُؿيٞح املذؽرصح ٝؿأتي ىلع ٌٚي٤ذ٫ ػذ٧ح اكم٤ح ثة٣ٞؿاءات ا٣ٕرش ال١ربل كأصةزين ث٭ة .  ٨ٔ ثٕي  
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   املٛذةح ا٣ٕةرش/ اإلٝؿاء كاتلؽريف 
إذا أػ٤ى٭ة ٛح اإلٝؿاء كاتلؽريف كّي يٞٮـ ث٭ة اإلنكةف الٮّةاٙ ا٣يتأرشؼ  ٨٦ً

ٚيه أ٥ْٔ كأص٢ٌ.ٛح قٮل رقة٣ح األ٩بيةء كاملؿق٤ني، كال دٌة٬ي٭ة كّيكأدٞ٪٭ة  
ئلٝؿاء، ألف أك دمٕة دِّٕن أ٫٩ مؤ٢٬ٌ لٚعىٮؿ ا٣ُة٣ت ىلع إصةزة ٨٦ ميؼ٫ إٚؿادا 

ًذف حليٞؿئ ث٭ة ٗريق 
ي
صزي ث٭ة كأ

ي
.اإلصةزة إٝؿاره ثأ٤٬يذ٫ كإدٞة٫٩ ثة٣ٞؿاءات ا٣يت أ  

ًؿئ ٮزال جي"ك ق املنةيغ ا٣ٕةرٚني  ٨٦ أٚٮابلاكم ان ظىت يأػؾق أػؾزي كجيي  ألظؽ أف يٞي
ؿئى ا٣ٞؿآ، هل ثةإلٝؿاء ٥ ييؤذفل ٚإف ،هل ثةإلٝؿاء كييؤذىف ،٪نيذٞملا ف ظىت لٮ ٚبل يججيغ أف يٞي

ح أداء ا٣ٞؿآف ثٕؽ عٌ ض ال يكٛيةف يف و٧ةع كا٣ٕؿالكٌ  مؿات ٔؽيؽة، ٚإفٌ  ٝؿأ ا٣ٞؿآف
٨، ث٢ ال ثيٌؽ ٦ٕ٭٧ة ٨٦ إصةزةو كإذفو ثة٣ٞؿاءة كاإلٝؿاء، كذلٟ ألٌف ال٤ٌع يٮعز٦ةف م

٨ي األداء ًٞ زييق النيغ ا٣ُة٣ت ٝؽ يٞؿأ ا٣ٞؿآف لك٫ٌ ىلع ميؼ٫ مؿارا كال ييذ . (1)"  ٚبل جيي  
كيججيغ ل٧٤ضةز إذا ث٤ٖ درصح ٨٦ الٌجٍ كاإلدٞةف أك رأل ٨٦ ٩ٛك٫ اجلٌش كاأل٤٬يح 

أف يذىؽٌ ر ل٤ذؽريف، كأف يذؼؽ ٤َجحن  يي ٞؿً اي ٭٥، اذ أ٫٩ ال ي٧ك٨ إدٞةف ا٣ٞؿاءات 
 كدثجيخ ٦ذٮ٩٭ة دكف املؽاك٦ح ىلع مؿاصٕذ٭ة كد٤ٕي٧٭ة.  

٨٦ ٗريق،  قي١ٮف أد٨ٞ ٪ح دؽريف ا٣ٞؿاءات أكص٤ف لئلٝؿاء ظذ٧ةن كإف ٨٦ ٦ةرس ٦٭
رشات ا٣ُبلب يٞؿؤكف ٤ٔي٫، ٧ٚة ٨٦ يٮـ ي٧ؿُّ  جي٤ف لئلٝؿاء  ٥ ز دةرة، ٭٥يٮٝٛٚإال ٔك

ح ثةلنة٬ؽ ك١٬ؾا، ١٤ٚرثة يكأهل٥ جت٫٤ٕ يٌجٍ  ٦ذةثٕذ٫ ٣ٞؿاءات ا٣ُبلب املذ٪ٔٮ
  .كالنٮا٬ؽ ٨٦ املذٮف اػذبلؼ ا٣ٞؿاءات

ٝةؿ النيغ املٞؿئ د.أثٮ د٧ي٥ حم٧ؽ األ٬ؽؿ ظ٫ْٛ اهلل/" االنن٘ةؿ ثذؽريف ا٣ٞؿاءات 
كإٝؿاا٭ة يٮزٜ و٤ذٟ ث٭ة كيٞٮم اقذعٌةرؾ ألكص٫ اخلبلؼ األوٮحلح كا٣ٛؿميح 

كيٕي٪ٟ ىلع اقذعٌةر النٮا٬ؽ كاالقذؽالؿ ث٭ة بنلك رسيٓ؛ ػةوح إذا ٠٪خ د٪ةٝل 
٨٦ يٞؿأ ٤ٔيٟ كد٤ُت ٦٪٫ النٮا٬ؽ ثني ظني كآػؿ؛ ٣ك٨ االٝذىةر ىلع ذلٟ ٨٣ 

ا ث٭ة دبلكة".   جي٤ٕٟ ٦ة٬ؿن
 

 )1( ٦٪ٞٮؿ ٨٦ وٛعح املض٤ف ا٣ٕة٣يم لنيٮخ اإلٝؿاء .
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ة، كيه كال يذ٥ حتٞيٜ ٬ؾا اإلدٞةف إال ثذ٤ٌِف  ًؿ ا٣ٞؿءاف ٨٦ أ٫٤٬ املذٞ٪ني منةٚ٭ح ٔك
.ق٪ح أػؾ٬ة األكاا٢ ٨ٔ قةثٞي٭٥، كاتلةثٕني ٨ٔ الىعةثح، كالىعةثح ٨ٔ اجليب  

"ٔؿض ا٣ٞؿءاف ىلع أ٢٬ ا٣ٞؿءاف يف رشح اخلةٝة٩يح/ ٝةؿ اإل٦ةـ أثٮ ٧ٔؿك ادلاين
جح املن٭ٮري٨ ثةإل٦ة٦ح، املؼذىني ثةدلرايح ق٪ح ٨٦ الكنن ا٣يت ال يكٓ أظؽ ا دؿك٭ة ٗر

 ٔ٪٭ة، كال ثؽ مل٨ أراد اإلٝؿاء كاتلىؽر ٦٪٭ة" . 
ٚبل أ٥٤ٔ َؿيٞحن  أ٢ٌٚ إلدٞةف ا٣ٞؿاءات ثٕؽ إٚؿاد٬ة ٨٦ إٝؿاا٭ة كدؽريك٭ة، ألف ذلٟ 

 أدىع إىل دؿقيغ مكةا٢ ا٣ٞؿاءات كمٮا٬ؽ٬ة يف ذ٨٬ املٞؿئ .
ح صكي٧ح، كاجلٌش، ٚ٭ؾا ػُؿ ٢ ر لئلٝؿاء ٝج٢ اتلأ٬ٌ أف دذىؽٌ  ز٥ إيٌةؾ إيٌةؾك ْٔي٥ كٚآ

  . ر ٝج٢ أكا٫٩ ٚٞؽ دىؽل هلٮا٫٩"مل٨ يذىٙ ث٭ة، ٚ٭ٮ ٧٠ة ٝي٢/ " ٨٦ دىؽٌ  ك٬ٮاف كذؿٌّ 
يف اهلؾل اإل٦ةـ َٚف دؿدمح اإل٦ةـ ٩ةٚٓ املؽين أمةركل٥ يك٨ ٬ؾا ٨٦ اعدة الك٤ٙ، 

.""أ٫٩ دىؽر لئلٝؿاء ثٕؽ إدٞة٫٩ ثـ٨٦ َٮي٢ ٠ذةث٫ الاكم٢/  
أف ينرتط كيي٤ــ ا٣ُبلب حبِٛ امل٪ْٮ٦ةت ا٣ىت  أ٩ىط للك ٨٦ يذىؽر لئلٝؿاءك

ة٣ت ظِٛ  يٞؿءكف ث٧ٌ٧٪٭ة، ٚإف اكف ا٣ُة٣ت يٞؿأ ػذ٧ح ثة٣ٞؿاءات الكجٓ ٚيُي
٦٪ْٮ٦ح النةَجيح، كإف اكف ثة٣ٕرش الى٘ؿل ٚزييؽ ادلرة، كإف اكف يٞؿأ ػذ٧ح ثة٣ٕرش 

                          ك١٬ؾا . ... ال١ربل ٚجة٣ُيجح
كأػريا ... ال يججيغ ل٤ُة٣ت أف يكذَف ثؿكايح اإلق٪ةد ٍٚٞ كي٭ذ٥ ث٤ٌٕٮق كجب٫ٕ٧، 

 -ٝؽر اقذُةٔذح –ثؽ ٨٦ اإلملةـاليف ٬ؾا األمؿ ٩ةقية صة٩ت ادلرايح، ث٢  قكيِّٛن ٧ٔؿى 
 الؿق٥ كالٌج٥٤ٍٔ ككاتلضٮيؽ ٥٤ٕ٠ اتلٛكري ة٣ٞؿاءات ثة٤ٕ٣ٮـ األػؿل املذ٤ٕٞح ث

٥٤ ا٣ٌٕؽ كا٣ٛٮاو٢ ٥٤  ٔك ٥٤ الٮٝٙ كاإلثذؽاء اتؿاتلعؿيك ٮصي٫اتلٔك ٥٤ ٔك ، ٔك
ري ذلٟ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣يت ال يكذ٘ىن ٔ٪٭ة املٞؿئ يف دؽريك٫ .   الؿصةؿ كاألقة٩يؽ، ٗك

ري٬ة،  ٤ي٫ أيٌة أف حيى٢ صة٩جة ٨٦ ٤ٔٮـ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح ٧ٔٮ٦ة اكجلعٮ كالرصؼ ٗك ٔك
ألف ا٣ٞؿاءات ٣حكخ ٍٚٞ أوٮادة يف د٘يري اللك٧ةت ا٣ٞؿءا٩يح، ث٢ يه ٥٤ٔ مكذ٢ٌٞ ، 

 يكذعٜ أف ي٪ٛؽ ٚي٫ ٧ٔؿا اكمبل. 
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٧٠ة ٝةؿ النيغ أيب ثكؿ ٠ٮيةيت ظ٫ْٛ اهلل دٕةىل/" ا٣ٞؿاءات ٣حكخ ٍٚٞ أوٮادة يف 
 د٘يري اللك٧ةت ا٣ٞؿءا٩يح،ث٢ يه ٥٤ٔ ٦ذاكم٢

٭ة، كيه ٨ٚ ٝةا٥ ىلع الؿكايح كادلرايح، كص٭٢ي    األراكف، ٦ؽركسه ٌٝةية٬ة كأوٮهلة كٚؿٔك
 ٝؿاءةو  كاظؽةو  ث٧زن٣ح ص٭٢ً  آيح ٨٦ ٠ذةب اهلل ثأ٣ٛةّ٭ة ك٦ٕة٩ي٭ة، كاجلةس يف ذلٟ 

 مؿادت، كاهلل دٕةىل أ٥٤ٔ كأظك٥.
كبةهلل اتلٮٚيٜ .كإىل ٬٪ة ا٩ذ٭ىخ الؿقة٣ح،   

  هل كوعج٫ أدمٕني .آكوىل اهلل كق٥٤ ىلع ٩بي٪ة حم٧ؽ كىلع 
* * * 

 
 
 

 
 بحمد اهلل تعاىل
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 مرشكع ظيةة املؤ٣ٙ أربٕح ٠ذت/
٠زن ا٣ُبلب ٨٦ ظؽااٜ ٦ٕةرؼ األز٬ةر )٦ُجٮع(. /1  
/ املٛةديط ا٣ٕرشة إلدٞةف ا٣ٞؿاءات ا٣ٕرشة )٦ُجٮع( .2  
يح       / اتلججي٭ةت اجل٤يح يف ركايح ظٛه ٨ٔ اعو٥ ٨٦ َؿيٜ النةَج3

)حتخ املؿاصٕح(.      
/ إرمةد ا٣ُبلب إىل ًجٍ أثٮاب األوٮؿ ٨٦ ٦٪ْٮ٦ح النةَجيح 4  

)ٝيؽ ابلعر كال١ذةثح(.       
 كأقأؿ اهلل اإلػبلص كا٣ٞجٮؿ.
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