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 /اخلالنث

يرش ىلع مْاقع اتلْانن االسخًايع األعٍاء املَّشيث  ةػوى  حؽنػ ِؼق املقاهثي  بلطد ن
 ( لوتاضد غيػ نتيح، حػؽَّض فيُيف حتقيق ادللخْر ابلاكء لمخاب ـحتْيُةػَْاف )ٍظؽات 

 جلقػ نرشة ادللخْر ابلاكء لمخاب ـحتْيُ، كقػ عوهج املقاهثي إىل غػة ٍخائز، يه/ 
اٍخقػ )ناضب اجلقػ( حتقيق ادللخْر ابلاكء، اذلم اكف اتلطقيق دليُ غًالن  (1

خاذ غتػ الفالـ حمًػ ِاركف، يف املْاىع  ذاٍْيًّا، كجتَب احلػيد غٌ ٌتػث اأـل
خاذ ِاركف.امللرتكث ةحًَّا، أك يف املْاىع اهيت   ٍقوّا د. ابلاكء يٌ ٌتػث اأـل

ا إىل "اإلعؽاج اهٍتايع"، اذلم يفّن التلافُ، كهحؿ  (2 ّن ْس اغهب اجلقػ اكف م
ْازٍث ةحَّا، كال أذؽ هلا يف "اجلم املطقق".  إىل قؽاءة اهجفظ أك امل

لى يٍوع ىلع خمٌٍْث كاضػة يٌ خمٌٍْات ادللخْر ابلاكء، ذى يخغين أكياء  (3
 غٌٍْث، ييوؾـ ةّا املطقق.يف حوك األنْؿ امل

 املتاهغث كاتليغيى يه الفًث اهغابلث يف ٍقػق. (4
ى إذتات اخلٍأ. (5 ْغُ يف ِك  كق
يفخػًن )ناضب اجلقػ( مهٍوطات غؽيتث/ فػَػق إًِاؿ اتلػويق يفىم/  (6

ا، كفؽكؽ اهجفظ حػين/ فؽكؽ املٍتْاعت،  ا أيين ٍن ا، كإًِاؿ اهرتقيى يفىم/ ـق ٍن ـق
مؼا.  ِك

 
 ث/تفخاضيامللكًات ال

 ٍقػ اجلقػ. –ـحتْيُ  -نرشة ابلاكء – اهجرشات ٍقػ
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 قػيثامل
 بفى اهلل الؽمحٌ الؽضيى

ني يٌ "ٍظؽات" عهّا ةاجلقػ هٍتػث ادللخْر  حتَاكؿ ِؼق الْرقث يا نرشق ةػو ادلاـر
ُ لرللخْر ابلاكء، اكف يف ذِين أٍُ يٌ  ْسَّ ابلاكء لمخاب ـحتْيُ، كضني ةػأتي يف قؽاءة اجلقػ امل

ٍأ اجلظؽ إىل ٌتػخُ ىلع أٍّا "حتقيق لوَم" فقً يٌ دكف املزيات األعؽل، كأف يٌ اخل
 الرضكرم االٌالع ىلع حاريظ مللكث يَّز ـحتْيُ دلل ابلاضرني، كنفغُ اخلٍيث املغخوتفث.

ا  ْدن خاذ ِاركف، كاكف اتلطقيق فيّا يقه جتَب )ناضب اجلقػ( احلػيد غٌ ٌتػث اأـل
دللخْر ابلاكء اهيت ساء اتلطقيق فيّا تلْذيق اجلم، كاكف اهغايث ذلاحُ، كأعؼ ةاجلقػ هٍتػث ا

يَّا ِْ اتلهَيف املَّيج ألةْاب لخاب ـحتْيُ، كحبنٌي يل أٍُ اكف يخطاىش املفاس 
خاذ ِاركف كال ـيًا يف األكياء امللرتكث ةحَُ كبني ادللخْر ابلاكء.  ةاأـل

ْـف الفَارم خاذ ي الؽأم يف يا  ُ ةيافى تً وى ٍى كه يفَّ، ثلقخُ؛ ال ةػ يل يٌ كمؽ نػييق اأـل
/ "إف (1) لختُ )ناضب اجلقػ( يٌ "ٍظؽات"، كقػ أعؼ ىلع )ناضب اجلقػ( قْهل يف يقػيخُ

ْسيّث اهيت تفْغ لوتاضرني كاملخغههني قتْؿ إاعدة حتقيق المخاب  تاب ال أِى اأـل
أك قػيّا هحفج تنيَّ هل ةأف ٍتفاـث اهجفظ فكاالضختفاء ةُ ... ِْ ظّْر نفظ أعؽل ٍتفحفث"، 

ا إلاعدة اتلطقيق يا ظ لى يكٌ يف اهجفغث ـبتنا يقَػن هيت لى يقف غويُ املطقق ا أك اهجُّفى
 لررية أك إىافات سػيػة، حهص نفبخّا إىل املؤهف. كقػ أقؽَّق يف ذلك. حهْيتاته الفاةق هل 
كلى أحقػـ ةُ إىل املشالت  ،لًا فػن اجلاقػ ق ىلع مْاقع اتلْانن االسخًايعنرشى  جي كقػ ارحأي
 كأضفب أف ِؼا يٌ أدةيات ابلطد اهػويم.رٍش، اهج ًغٍػالن هل يف وكْفى أل اهػوًيث،

ػ كاآلف أـخػؽض أةؽز يا ساء ةُ )ناضب اجلقػ( يف "ٍظؽاحُ" يٌ أعٍاء يَّشيث يف ٍق
 اتلطقيق/
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ى األعٍاء/ ُِّ / حْ  أكالن
 (/11 – 9) جلَظؽ إىل ِؼا املراؿ يٌ )ناضب اجلقػ( يقْؿ

 

 
 ! أوكرث يٌ مخفث أـٍؽ ىلع أم يشء؟

ى"!، يف ٌتػث ابلاكء ) ( 1/115ٍَظؽ إىل املْىع اذلم يهتفُ ةأٍُ "لى يتفًُّ ... فاكف الِْ
 اآلحيث/

 
 ُ خاذ ِاركف )قارٍف الكيى  ( اآلحيث/1/46ةٍتػث اأـل

  
 ِن كسػحى عٍأ؟!

ؾ ابليج، كيروُ هحؿ خباؼو ىلع ادللخْر  امهلل إال سػن غؽكض ابليج )فإٍين( يف غشي
ؼا يػػكد يٌ أعٍاء جتارب  خاذ ِاركف، ِك ابلاكء، ال ـيًا كقػ ساء ىلع نْاةُ يف نرشة اأـل

 اهٍتع، لًا يػوًُ املَهتفْف.
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خاذ ِاركف/ الوفاف  كإًعاؿ اجلاقػى قػ غػَّ يٌ االسزتاء ضؼؼى  ادللخْر ابلاكء قْؿ اأـل
 (.426/ 2)هنب( كاخلؾاٍث )

ن يرن ِؼا يػػ اسزتاءن ؟!   ِك
خاذ  ن يرن ذلك يقخيض أف يقْؿ اجلاقػ يف ضقُ/ )هكٌ املطقق اسزتأ الكـ اأـل ِك

ى !( ؟!  ِاركف، كلى يتفًُّ ىلع كسُّ، فاكف الِْ
 أدعي اجلْابى لوًَهتفني!

 
 ـخػًوّا )ناضب اجلقػ(/ذاٍينا/ األداة اهيت ا

ن راسع خمٌٍْث كاضػة  يٌ يا يه األدكات كاملؽاسع اهيت اـخػًوّا يف ٍقػ اتلطقيق؟ ِك
 ٌتػث ابلاكء أك غريِا؟

اجلْاب، ال، لك يا فػوُ كىع املٍتْع جباٍب ٌتػث ابلاكء كذِب يتختع األعٍاء املٍتػيث، 
لى يقخرص ىلع ذلك ةن ٍهص اهيت يًكٌ كىػّا يف موطق حهْيتات يف آعؽ المخاب، لمَُ 

 ادللخْر ابلاكء، فقاؿ )ناضب اجلقػ(، يا ِؼق نْرحُ/

 
 

خاذ غتػ الفالـ ِاركف/  ذاثلنا/ يبخػػ غٌ ٍقػ اأـل
ملا اكف ادللخْر ابلاكء يجلغالن ةاتلهَيف املَّيج، اغخًػ ىلع ختؽيز اللْاِػ غَػ 

خاذ غتػ الفالـ ِاركف، لًا ذلؽ يف يقػيخُ كيف لرري يٌ ا هلْامق، كيٌ اهٍتييع أف اأـل
 يؤدم ذلك إىل االكرتاؾ يف لرري يٌ مْاىع اتلغؽيز.

 /(12) جلَظؽ إىل ِؼق اإلٌاهث يف قْؿ )ناضب اجلقػ(
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 ( اآليت/1/233يقهػ ِؼا املْىع يٌ ٌتػث ةابلاكء )

 

 
خاذ غتػ الفالـ ِاركف ) ْ املْىع ٍتففُ غَػ اأـل  ( اآليت/1/161ِك

 

 
لخْر ابلاكء، ألٍُ لى يجتُ غويُ. جيػق يف ٌتػث ِاركف، حيًوُ ىلع ادل كإف الفقً اذلم

 كجلَظؽ إىل ِؼا املراؿ يٌ ٍقػق/
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 لكًث )ذا( ـقٍج يٌ ٌتػث ِاركف، ككردت ذاةخث يف ٌتػث ابلاكء، فػٌػق عٍأ!

 كجلَظؽ يف يراؿ آعؽ/
قاؿ  ِْ يؽل غػـ اتلػقيق يف حؽدمث أيب إـطاؽ إةؽاِيى ةٌ ـتفياف الؾيادم، ضني 

 ادللخْر ابلاكء يف حؽدمخُ/ "قؽأ ىلع ـحتْيُ لخاةُ كلى يخًُ".
ؼق نْرحّا )ٌتػث ابلاكء   (/35اتلػويق  51/ 1ِك

 
خاذ غتػ الفالـ ِاركف يف ٌتػخُ  أقْؿ/ كملاذا لى يجخقػ ِؼا املْىع ٍتففُ غَػ اأـل

ؼق نْرحّا/1/ اتلػويق 11/ 1لومخاب )  ( ِك

 
ْغُ يف  خاذ ِاركف أييا، غوًَا فوًا لى يتفػن ذلك يع كق أٍُ اكف يخطاىش نرشة اأـل

خاذ ِاركف كلْ ةاإلكارة ا ملْاىع ٍقوّا ادللخْر ابلاكء املفاس ةٍتػث اأـل ؽ أـٍؽن ٍِّ ، كحؽاق يف
خاذ ِاركف، كيقْؿ يف ضق ادللخْر ابلاكء "لى حيقق يف أـًاء ةػو اهػوًاء  يٌ نرشة اأـل

كاللػؽاء، كلى يقف كقتفث ٍقػيث يخأٍيث ... كاهػشيب أف املطقق لى يجختُ ..."، كيرن حوك 
 اهػتارات.

 فّن يػػُّ ِؼا إٍهافنا ؟!
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ا/ حيغيى األعٍاء/  راةػن
يف ٍقػق،  كحيغيى األعٍاء يف يا هحؿ فيُ لتري فائػة ىلع اجلم املطقق، ظاِؽة ٌاغيث

 (/9)إىل ِؼا املراؿ كجلَظؽ 

 
خاذ ِاركف يا هحؿ  كجلَظؽ إىل يراؿ آعؽ، ِْ يؽل أف ادللخْر ابلاكء نفب هٍتػث اأـل

 (/9) فيّا، يقْؿ )ناضب اجلقػ(

 
 لك الالكـ الفاةق إًٍا ذًؽحُ يف ضؼؼ رمؾ )ِ(، ال غري، يٌ ضاكيث ٌتػث ابلاكء اآلحيث/ 

 
 

وْب كاملَّز اذلم ـومُ )ناضب  ا/ اأـل  اجلقػ(/عامفن
، لمَُ لى  ا يقتْالن لْ اقخرص )ناضب اجلقػ( ىلع ذلؽ األعٍاء اهٍتاغيث، لاكف أمؽن

قاؿ ؛ فةال دحلن، ةن ةػأ ةاتلَظري هػ "نَػث اتلطقيق" مى يٍوق داعك يكخف ةؼلك، ةن ذِب
 (/4)  يقػيخُيف 

 
ْ لى يٍوع ىلع نفغث كاضػة مما اٌوع غويُ د. ابلاكء؟  ! أقْؿ/ غٌ أم نفظ يخلكى، ِك

 (/2يف ِامق 9) اغرتؼ ةؼلك يف أضػ اهلْامق، فقاؿكقػ 
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ا لررينا"نَػث اتلطقيق" اهيت  أيا ِر  ، فَشػِا يف اـخػًاالحُ اآلحيث/لؽَّ

  (.11ك 9يٍوق "فؽكؽ اهجفظ" كيػين/ فؽكؽ اهٍتػات. )ص 
 (.22يٍوق "الفقً"، كيػين/ إًِاؿ اتلػويق أك اهرتقيى )ص 
تفوفن األرقاـ كاحلْايش اهيت هَػث" فيؼلؽ أٍّا يف قييث اتلطقيق غَػ "أِن الكأيا 
 (/23) ! لًا يف قْهل اآليتاحػرج آحلًّ 

 
فإذا اٍخقوَا إىل اتلَظري هػ "نَػث اتلطقيق"، جنػ ابلػيّيات كالْاىطات، كحتهين  

 احلانن، اكآليت/
 (.5ـحتْيُ ال ختاهىف؛ ألٍّا ـَث. )ص اهقؽاءة اهقؽآٍيث غَػ 
 ٌ(.19. )صيت ال ييػخػ ةّا ركيًّااألضؽؼ اه اتلَْيٌ ي 
  (.16يَمرس الْزف اذا اعخن ىتً اللاِػ اللػؽم، )ص 

 /(16) لًا يف قْهل اآليتذى جلَظؽ إىل ِؼا اتلّْين اذلم يهٍَػُ، 

 
 ذى أعؼ يرضب األيروث.
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/ ا/ يخغين األنْؿ اخلٍيث يف ذَُِ ختيالن ـن  ـاد
اكء، فًاذا يهَع إذف؛ ل ي يخى لى يقف )ناضب اجلقػ( ىلع اهجفظ املغٌٍْث تلطقيق ابل

 هل ٍقػ ادللخْر ابلاكء؟ 
 ،  /(9) لًا يف قْهل اآليتيخغين نْرحّا ختيالن

 
أقْؿ/ لى يٍوع )ناضب اجلقػ( ىلع اهجفظ املغٌٍْث، فًٌ أيٌ هل أف ىلع املطقق أف 
ْد يف اهجفظ كأف املطقق لى يؼلؽق؟  ْس  يثتج يف فؽكؽ اهجفظ يا افرتىُ؟ ذى ليف غؽؼ أٍُ م

ً كال يػغَا )ناضب اجلقػ( ٍتفمؽ لررينا ككأٍُ غوً  غويُ ذلك، فيػوق يف  دي ى أٍُ ـريى
 (/2ِامق 9) اهلامق قائالن 

 
، ككأف اهجفظ أف "ـياؽ الالكـ" ِْ اذلم يػؿ غويُ يف ِؼا الالكـ يؽل )ناضب اجلقػ(

املطقق أف  ذى ىلع ،ةاٌؽاد، أك ِمؼا ِْ يخغيوّا ختيالن  اخلٍيث حجفاؽ كراء ـياقات ادلراـني
 يجفاؽ كراء عياالحُ كيَاياحُ!

 
ا/ ٍْع األعٍاء اهيت حتتػّا )ناضب اجلقػ(/  ـاةػن

ُّ يقع ىًٌ "اخلٍأ املٍتيع" ك"اإلعؽاج اهتفين"، كيا ذلؽق يٌ اغهب اجلقػ اذلم كسَّ 
ًَّ أعٍاء يأعؼ غػة مي   يات غَػق، فإذا كقػج األعٍاء املٍتػيث/ف

 .يف احلْايش كاإلضاالت، فيه/ يَّشيث 
 .كيف آعؽ اللكًث، يه/ حنْيث 
 .كيف ةجيث اللكًث، يه/ رصفيث 
 .ى اهلًؾة، يه/ إمالئيث  كيف ـر
 .كيف ابليج كاهقافيث، يه/ غؽكىيث 

 أيا "يآعؼ اإلعؽاج اهٍتايع" ػ غَػق ػ فيه/



 

 
00 

 

o يف اتلهطيف كاتلطؽيف.  
o ًكيف الفق. 
o .كيف غاليات اهرتقيى، كِمؼا 

ْ ال يتفؽؽ يف "اتلهطيف كاتلطؽيف" ةني  ْء اهقؽاءة كبني اجلاسى غٌ ِك اجلاسى غٌ ـ
ْء اإلعؽاج اهٍتايع.  ـ

فػ"األعٍاء املٍتػيث" حقع يف جتارب اهٍتع، ييجٌتُ غويّا يف آعؽ المخاب، كقػ حتػث  
خاذ غتػ الفالـ ِاركف غٌ مؾالت حهطيص اتلشارب  حتقيق اجلهْص يف لخاةُ )اأـل

 فقاؿ/ـ(، 1965/ 2، ط84كنرشِا 

 
يَُ يقع حتج األعٍاء املٍتػيث، ، كسػٍا لررينا ذلؽق )ناضب اجلقػ( يا َاحأموإذا يا ك

 ٌ أيراهل أف يؽىاِا لْ كقف غويّا. ياهيت يظّؽ يف لرري يَّا أف ادللخْر ابلاكء يتػػ 
 ذايَنا/ حتوين ٍم كاضػ يٌ ٍقػق/ 

 اآليتجلطون َِا يا ساء غَُ يف دغْل "الفقً"، كلك يا أكردق خبهْنّا قاهل يف املْىع 
(22/) 

 
ِؼا لك يا أكردق يٌ ـقً ىلع اجلؾء األكؿ، فإذا ضووَاق، كسػٍا أف ِؼا اتلّْين اذلم 

 ".غريمأل ٍقػق ةُ، ال يهص إال يف مْىع كاضػ كيف لكًث كاضػة، يه/ "
 أيا إذا ضووَا ةقيث الكيُ كسػٍا اآليت/
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اِْ يفيم إًِاؿ اتلػويق ىلع اللاِػ يف احلاكيث/  (1 ٍن  !ـق
اقيى/ كيفيم إًِاؿ اهرت (2 ٍن  !ـق
3)  َِّ ْد هلا إالَّ يف خميوخُ. كيأيت ةأكياء يخْ  ًّا كال كس

 (/22) ناضب اجلقػ(يقْؿ )

 
أقْؿ/ لى تفقً )يٌ(، كلى حأًت )يٌ( يف أم ٌتػث يٌ اهٍتػات اهيت كقتفج غويّا، فّؼق 

 (/1/71ٌتػث ابلاكء )

 
 ( اآلحيث/1/7ةحَّا كبني ٌتػث ةاريؿ )قارٍف 

 
 اآلحيث/( 1/8ذى ٌتػث ةْالؽ )

 
 ( اآلحيث/1/24ذى ٌتػث غتػ الفالـ ِاركف )

 
ْعث اعـ  كيا جنػق يف املٍتْاعت الفاةقث مْافق بلػو اهجفظ اخلٍيث يرن ِؼق املجف

 ِز، يف نْرحّا اآلحيث/729

 
ْضث  1511خمٌٍْث لْبؽييل ةؽقى )  (/أ8ل
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 قيػ اخلخاـ/
عٍاء املٍتػيث اهحفرية، اهيت يػركّا أدىن يٌ هل يػؽفث، ٍقػ اتلطقيق هحؿ حهْيب األ

ا يا يكْف ؽاد املؤهف،  إًٍا اجلقػ ضقًّ يف حهْيب قؽاءة اجلم، كاعخيار األقؽب إىل مي
ا هلؼا اتلهْيب يف "اجلم املطقق". ُ املَاـتث، أدكاح يف غًويث اجلقػ مفخػًوني حاركني أذؽن

ا.  كاحلًػ هلل أكالن كآعؽن
* 
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 2 .........................................................................................................اخلالنث
 2 .........................................................................................اللكًات املتفخاضيث

 3 ..........................................................................................................املقػيث
ى ُِّ / حْ  4 ........................................................................................األعٍاء  أكالن

 5 .................................................... اهيت اـخػًوّا )ناضب اجلقػ(ذاٍينا/ األداة 
خاذ غتػ الفالـ ِاركف  5 .............................................ذاثلنا/ يبخػػ غٌ ٍقػ اأـل

ا  8 .................................................................................../ حيغيى األعٍاءراةػن
وْب ك ا/ اأـل  8 .................................. املَّز اذلم ـومُ )ناضب اجلقػ(عامفن

ا/ يخغين األنْؿ اخلٍيث يف ذَُِ ختيالن )رؤيث يٌ ٌؽؼ كاضػ( ـن  11 ..............ـاد
ا/ ٍْع ا  11 ............................................ألعٍاء اهيت حتتػّا )ناضب اجلقػ(.ـاةػن

 11 .....................................................................ٍم كاضػ يٌ ٍقػقيَنا/ حتوين ذا
 13 اخلخاـ......................................................................................................قيػ  

 
 

 
 
 
 

 
 
   


