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 انذٔنٙ انخاصانمإٌَ 

 فٕص٘ أكشٚىإػذاد 

 اهلل اششكٙػثذ  د.ذٚذ ذححسة 

77/75/6706 

 ذمذٚى 

ٝ جُٔ٘ظٔحش جُذ٤ُٝس ٝجُششًحش جُٔطؼذدز جُؿ٘غ٤س ، ٌَُٝ دُٝس  جُذٍٝٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔؿطٔغ جُذ٢ُٝ ٣طٌٕٞ ٖٓ 

جُكن ك٢ جُغ٤حدز جٌُحِٓس ػ٠ِ ضـر٤ن جُوحٕٗٞ جُخحص ذٜح ك٢ ٗـحهٜح جُؿـشجك٢ ٝضكذ٣ذ ٖٓ ْٛ ٓٞجؿ٘ٞٛح ٖٝٓ ْٛ 

جالٗلشجد١ جُٔٔ٘ٞـ ُِذُٝس ٛٞ ٗحذغ ٖٓ ٓوطؼ٤حش جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُؼحّ ٝٛٞ ٓح ٣غ٠ٔ جُكن  جالؾحٗد ، ٛزج

 ذحالخطظحص جالعطثػحس١ ُِذُٝس أ١ جُ٘ـحم جُوحطش ػ٠ِ جُذُٝس .

ًحِٓس جُغ٤حدز ، ذَ ًحٕ ٗط٤ؿس ضؼحهذ د٢ُٝ أعحعٚ جقطشجّ ٣٘شأ ك٢ ً٘ق دُٝس ٓغطوِس ُٔـشخ ُْ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ ك٢ ج

كٌحٕ جُوٞج٤ٖٗ جُشخظ٤س ُألؾحٗد ك٢ جُٔـشخ ، أ١ أٗٚ ؾحء جعطؿحذس ألٝػحع ع٤حع٤س ٝجهطظحد٣س ٝجؾطٔحػ٤س ٓؼ٤٘س 

كحضخز جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُخحص شٌلا ٓطؿحٝصز عطولاٍ أطركص ٓغأُس جألؾحٗد ، غْ ذؼذ جال 2:24ؿشص  23ظ٤ٜش 

 .جألؾحٗد جُز١ ض٘حٍٝ هؼح٣ح  :2:6دؾ٘رش  35ؾذ٣ذج ذؼذ طذٝس ظ٤ٜش 

 ذؼشٚف انمإٌَ انذٔنٙ انخاص : 

 ٛٞ ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضؼ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُٞجؾد ضـر٤وٚ ك٢ ػلاهس ٓشٞذس ذؼ٘ظش أؾ٘ر٢  -2

ط٢ ضؼ٤ٖ جالخطظحص جُطشش٣ؼ٢ ٝجالخطظحص جُوؼحت٢ جُذ٢ُٝ ك٢ ػلاهس هح٤ٗٞٗس ٛٞ ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُ -3

 ٓشٞذس ذ٘ؼظش أؾ٘ر٢

ك٢ هؼ٤س ٓشٞذس ذؼ٘ظش ٛٞ ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضؼ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُٞجؾد ضـر٤وٚ ٝجُٔكٌٔس جُٔخطظس  -4

 جُوؼحت٢ جألؾ٘ر٢ . أؾ٘ر٢ ، ٝضكذد جُٔٞؿٖ ٝجُؿ٘غ٤س ٝجُٔشًض جُوح٢ٗٞٗ ُألؾحٗد ٤ًٝل٤س ض٘ل٤ز جُكٌْ

 انمإٌَ انذٔنٙ انخاص : ذطٕس 

٠ِ رُي إٔ جُشٝجذؾ جُوح٤ٗٞٗس جُٔشطِٔس ػجُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُخحص ٛٞ هحٕٗٞ قذ٣ع جُ٘شأز ذحُٔوحسٗس ٓغ ذحه٢ جُوٞج٤ٖٗ 

ؼحَٓ جألؾ٘ر٢ ٓؼحِٓس هحع٤س ، أٓح جُٔؿطٔؼحش جُوذ٣ٔس كٌحٗص ُضُكذ٣ع جألؾ٘ر٢ ُْ ضضدٛش ئال ك٢ جُؼظش جػ٘ظش 

كٌحٕ جألؾ٘ر٢ ٓؿشدج ٖٓ شخظ٤طٚ جُوح٤ٗٞٗس ٤ُٝظ ُٚ أ٤ِٛس ٝؾٞخ ٝال أ٤ِٛس أدجء قط٠ ، ٗظشز ػذجء  ٝض٘ظش ئ٤ُٚ

ٝال ٣غٔف ُٚ إٔ ٣ٌٕٞ ؿشكح ك٢ جُؼلاهحش جُوح٤ٗٞٗس ٝال ٣غطـ٤غ إٔ ٣طضٝؼ ، ُٞجؾرحش ٣ٌطغد جُكوٞم ٝ ٣طكَٔ ذح

ٝجُرؼغ ُذٟ جالٗغحٕ جُوذ٣ْ  شؾغ جُرؼغ عرد رُي ئ٠ُ جُؼ٘ظش٣س ، ٣ُٝأٝ ٣ٌغد ٓحال أٝ ٣ـِد قوح ٖٓ جُوؼحء 

 جُـشذحء .ضخش٠ ذ٤٘ٔح ٣شؾغ أخشٕٝ رُي ئ٠ُ جُـر٤ؼس جُرشش٣س جُط٢ ئ٠ُ جُذ٣ٖ شؾغ جألٓش ٣ُج٥خش 

٣ٌٖٔ جُوٍٞ إٔ جُـ٤ِحٕ ٗظشج ُٔٞهؼٚ جُطؿحس١ ٝضؼحِْٜٓ ٓغ جألؾحٗد ذحعطٔشجس ًحٗٞج عرحه٤ٖ ئ٠ُ جػـحء جألؾحٗد 

٘حصع جُوٞج٤ٖٗ ًحٗٞج ٣ركػٕٞ ػٖ قَ ُط 24جُلوٚ ك٢ شٔحٍ ج٣ـح٤ُح خلاٍ جُوشٕ ، ق٤ع إٔ سؾحٍ جٌُػ٤ش ٖٓ جُكوٞم 

ك٢ جُؼلاهحش جُٔشٞذس ذؼ٘ظش جألؾ٘ر٢ ٝجٓطذ ٗـحم جُطل٤ٌش ٛزج ئ٠ُ ذش٣ـح٤ٗح جُوحٕٗٞ جُٞجؾد ضـر٤وٚ ٝضؼ٤٤ٖ 

، ٖٓ هرَ سؾحٍ جُلوٚ ك٢ ٛٞالٗذج  2945ٝكشٗغح ٝٛٞالٗذج ئ٠ُ إٔ جعطؼَٔ ٓظـِف جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُخحص ع٘س 

ُألؾحٗد ك٢ جه٤ِٜٔح ٝهحٕٗٞ ٓكَ قوح ئ٠ُ هرٍٞ جُذٍٝ جألسٝذ٤س ذٔرذأ ضـر٤ن جُوحٕٗٞ جُشخظ٢ ٝضـٞس جألٓش ال

 ٝؾٞد جُٔحٍ ٝهحٕٗٞ ٓكَ ئؾشجء جُؼوذ ػ٘ذ ض٘حصع جُوٞج٤ٖٗ ك٢ جُوؼح٣ح جُٔشٞذس ذؼ٘ظش جألؾ٘ر٢ .
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 انمإٌَ انذٔنٙ انخاص : يظادس 

 انًظادس انذاخهٛح : 

 أٔال : انرششٚغ 

، ٝجُٔششع أطرف جُطشش٣غ ٛٞ جُٔظذس جُشع٢ٔ ٌُحكس كشٝع جُوحٕٗٞ ، كٜٞ ٣كطَ جُظذجسز  29ٓ٘ز أٝجخش جُوشٕ 

طرحس أؾ٘ر٢ أٝ ه٤ذ د٢ُٝ ك٢ ض٘ظ٤ْ ٓٞػٞػحش دٕٝ جُ٘ظش أل١ جػ، ٣غطأغش ذٞػغ هٞجػذ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُخحص 

جالخطظحص جُوؼحت٢ جُذ٢ُٝ ٝض٘ل٤ز جألقٌحّ جألؾ٘ر٤س ٝجُؿ٘غ٤س ٝجُٔٞؿٖ ٝ جُٔشًض  ض٘حصع جُوٞج٤ٖٗ ٝض٘حصع 

جُوح٢ٗٞٗ ُألؾ٘ر٢ ، ٛزٙ جُوٞجػذ ضٔطحص ذحُذهس ٝجُٞػٞـ ، ٌُٜ٘ح ؿ٤ش ٓؿٔؼس ك٢ ٓؿٔٞػس ٝجقذز ػ٠ِ ؿشجس 

أٝ جُؿ٘حت٢ أٝ جُطؿحس١ ، ذَ ٢ٛ ٓلشهس ضشد ك٢ هٞج٤ٖٗ ٓخطِلس ًوحٕٗٞ جُؿ٘غ٤س ٝ هحٕٗٞ ئهحٓس  جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ

جُٔشًض جُوح٢ٗٞٗ ًزج حّ جُؿ٘غ٤س ٌٝٛزج ٣طذخَ جُطشش٣غ ُط٘ظ٤ْ أقٌجالؾحٗد ٝهحٕٗٞ ض٘ل٤ز جألقٌحّ جألؾ٘ر٤س . 

 . ُألؾحٗد 

  ثاَٛا : انؼشف انذاخهٙ

جُؼشف عِٞى ٓؼ٤ٖ ٣ؼطحد جُ٘حط ػ٠ِ جضرحػٚ ٓغ جالػطوحد ذؼشٝسز ُضٝٓٚ ٝضشضد جُؿضجء جُٔحد١ ػ٠ِ ٖٓ ٣خحُلٚ ، 

كٜٞ ٓؿٔٞػس هٞجػذ هح٤ٗٞٗس ِٓضٓس ؿ٤ش ٌٓطٞذس ألٜٗح ال ضظذس ػٖ جُغِـس جُطشش٣ؼ٤س ذَ ض٘شأ ٖٓ جػط٤حد جُ٘حط 

ِٓضٓس ، ٝجُركع ػٖ جُوحػذز جُؼشك٤س ٝضـر٤وٜح صٓ٘ح ؿ٣ٞلا قط٠ ضػرص ٝضغطوش ٝضظرف ك٢ ٗظش جالكشجد ػ٤ِٜح 

ٙ ٌُٖ جُؼشف ٣رو٠ ٖٓ سؿْ إٔ جُطشش٣غ ٛٞ جُٔظذس جألٍٝ ُوٞجػذٝجؾد جُوحػ٢ ، كل٢ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُخحص 

جُٔظحدس جُٜٔٔس جُط٢ ٣ؼطٔذ ػ٤ِٜح ٗظشج ُذٝسٙ ك٢ قَ جُؼذ٣ذ ٖٓ جُٔغحتَ خظٞطح ػ٘ذٓح ضٌٕٞ جُ٘ظٞص 

، ٖٓ ذ٤ٖ جألػشجف ش ًحك٤س ُكَ ض٘حصع جُوٞج٤ٖٗ ٝض٘حصع جالخطظحص جُوؼحت٢ جُذ٢ُٝ جُوح٤ٗٞٗس جٌُٔطٞذس ؿ٤

ٌُٖ ٣ٌٖٔ جُوٍٞ إٔ دٝس جُؼشف ك٢ خؼٞع شٌَ جُؼوذ ُوحٕٗٞ ذِذ ئذشجٓٚ ٝ خؼٞع جأل٤ِٛس ُوحٕٗٞ جُؿ٘غ٤س ، 

هٞج٤ٜٗ٘ح  جُٞهص جُكحػش أػؼق ٓٔح ًحٕ ػ٤ِٚ ك٢ جُغحذن ك٢ ٓؼظْ جُذٍٝ جُط٢ كؼِص ضو٤ٖ٘ أقٌحّ جُؼشف ك٢

 جٌُٔطٞذس .

 ثانثا : انمؼاء انذاخهٙ 

ٛٞ هشجسجش جُٔكحًْ جُٞؿ٤٘س جُظحدسز ك٢ ٓغحتَ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُخحص ، ٢ٛٝ ٓظذس ٝػحَٓ ْٜٓ ُطـٞس ٛزج 

جُوحٕٗٞ ٝضٞؾ٤ٚ جُٔششع ك٢ ط٤حؿس ٗظٞطٚ ، كشؿْ إٔ دٝس جُوؼحء ٛٞ ضـر٤ن جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس ٌُ٘ٚ ٣شَٔ 

ك٤غطو٢ ٖٓ ُِؿضت٤حش  جُكٍِٞ حٕٗٞ ػ٘ذٓح ٣ط٠ُٞ جُوحػ٢ ضـر٤ن جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس ٣ٝؼغجُؿحٗد جُؼ٢ِٔ ُوأ٣ؼح 

٣ٌٖٔ ُٚ إٔ ٣شكغ جُكٌْ ذَ ٣وؼ٢ ذٔح ضٞق٢ ذٚ هٞجػذ  الجُٔظحدس جألخشٟ ُِوحٕٗٞ ًحُؼشف ٝؿ٤شٙ ٝئرج ُْ ٣ؿذ 

 جُؼذجُس ، ٌٛزج ضٔػَ هشجسجش جُٔكحًْ جُٔطٞجضشز ٓٞهلح هؼحت٤ح ٣ٜطذٟ ذٚ .

 انًظادس انذٔنٛح : 

 أٔال : االذفالٛاخ ٔانًؼاْذاخ انذٔنٛح 

جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُخحص سؿْ أٜٗح ضطؼِن ، كحُٔغحتَ جُط٢ ضخض جُط٢ ضرشّ ذ٤ٖ جُذٍٝ ك٢ ٓٞػٞػحش ٓخطِلس 

 ذٔظحُف جالكشجد ٌُٜ٘ح رجش طرـس د٤ُٝس ٝضٔظ أق٤حٗح ع٤حدز جُذُٝس ذظٞسز ؿ٤ش ٓرحششز ػٖ ؿش٣ن سػح٣س ٓظحُف

جُطحذؼ٤ٖ ُٜح ، كحُذٍٝ ضغؼ٠ ئ٠ُ ض٘ظ٤ْ ػلاهحضٜح ٝقَ ٓشٌلاضٜح ٝٝػغ جُكٍِٞ دجخَ جألعشز جُذ٤ُٝس ػٖ جالكشجد 

. جُٔششع جُٞؿ٢٘ ٝضكو٤ن جُٔظحُف ؿش٣ن جُٔؼحٛذجش ٝجالضلحه٤حش جُؿٔحػ٤س أٝ جُػ٘حت٤س ُطؿ٘د جُطٞضش ك٢ جُؼلاهحش 

صع جُوٞج٤ٖٗ أٝ ض٘حصع جالخطظحص جُوؼحت٢ جُذ٢ُٝ أٝ ضلٞضٚ أق٤حٗح ٓؼحُؿس ذؼغ جألعرحخ جُط٢ ضإد١ ئ٠ُ ض٘ح

جصدٝجؼ جُؿ٘غ٤س أٝ جٗؼذجٜٓح ، كلا ٣ٌل٢ جُطشش٣غ جُذجخ٢ِ ٝقذٙ ال٣ؿحد جُٔخشؼ جُوح٢ٗٞٗ كطِؿأ جُذٍٝ ئ٠ُ ػوذ 

، ٌٛزج ضرشّ جضلحه٤حش غ٘حت٤س أٝ ؾٔحػ٤س ٝهذ ٣غٔف ذحالٗؼٔحّ ئ٤ُٜح ٓؼحٛذجش ٝجضلحه٤حش د٤ُٝس ًٞع٤ِس ُٔؼحُؿطٜح 
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ٝقن جُؼَٔ جُشػح٣ح قٔح٣س ٝضغ٤ِْ جُٔط٤ٜٖٔ ٝضظٜش أ٤ٔٛس جالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس ك٢ ٓؼحُؿس ٓغحتَ جُؿ٘غ٤س  ٝقوح ، ال

حسعس جُ٘شحؽ جالهطظحد١ . جالضلحه٤حش جُذ٤ُٝس ٓظذس ُِوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُخحص ٝ ٓٔٝجالهحٓس ٝجُطأ٤ٖٓ جالؾطٔحػ٢ 

دُٝس  جضلحه٤س أذشٓص ٓغكٜٞ ٣طؼحَٓ ٓغ ُِطأ٣َٝ ٣ط٤ٔض ذحُظشجٓس ٝجُذهس ٝجُٞػٞـ ٝجُوحػ٢ ال ٣ط٤ٔض ذٜحٓش ٝجعغ 

 ٓطشؼرس . ٝجألٓش ُٚ ػلاهس ذٔظحُف د٤ُٝس ًرشٟ ُٜح جٓطذجدجش

 ثاَٛا : انؼشف انذٔنٙ 

ٕٞ دجخ٤ِس كوؾ ، ذَ د٤ُٝس ج٣ؼح ػ٘ذٓح ضطورِٜح جُذٍٝ ٣ٝطٌشس جُؼَٔ ذٜح ، كطظرف ٓظذسج ٖٓ جألػشجف ال ضٌ

ْٜٓ ك٢ خِن جُوحػذز  ٝس ُٜٝح دجُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُخحص ، ٝجُذٍٝ ضؼـ٢ أ٤ٔٛس هظٟٞ ُلاػشجف جُذ٤ُٝس  ٓظحدس

 جُوح٤ٗٞٗس .

 ثانثا : انمؼاء انذٔنٙ 

كٜٞ ٓؼـش الذطٌحس جُكٍِٞ جُوحػ٢ جُذ٢ُٝ ال ٣ٌٔ٘ٚ جالٓط٘حع ػٖ جطذجس جُكٌْ ٝ ئال ًحٕ ٌٓ٘شج ُِؼذجُس ، 

 .جُوح٤ٗٞٗس  وحػذزٓظذسج ُِٝجطذجس جالقٌحّ ، كحرج ضٌشس جُكٌْ ذشإٔ هؼح٣ح ٓطشحذٜس أطرف ػشكح هؼحت٤ح ٝأطرف 

 انًظادس انؼهًٛح : 

ك٢ قغْ ذؼغ ، كأسجؤْٛ ٣غطؼحٕ ذٜح ك٢ ٓٞجػ٤غ جُوحٕٗٞ  جُذ٢ُٝ جُخحص ٣ٝوظذ ذٜح أسجء جُٔإُل٤ٖ ٝجُرحقػ٤ٖ 

دجتٔح ك٤ٌٖٔ جالعطؼحٗس ذحسجء أؾ٘ر٢ ، ًٔح إٔ جُ٘ظٞص جُوح٤ٗٞٗس ٤ُغص طش٣كس جُٔ٘حصػحش جُٔشٞذس ذؼ٘ظش 

 .جُلوٜحء جُوح٤٤ٖٗٞٗ ػ٘ذ ؿٔٞع ك٢ جُ٘ض جُوح٢ٗٞٗ 

 يٕػٕػاخ انمإٌَ انذٔنٙ انخاص : 

ٝئال ع٤إد١ ئ٠ُ جالػشجس ذؼ٘ظش ، ألٗٚ ك٢ قحالش ال ٣ٌٖٔ ضـر٤ن جُوحٕٗٞ جُٞؿ٢٘ ٓرحششز  ذُاصع انمٕاٍَٛ -2

جالؾ٘ر٢ غْ ضؼشس جُؼلاهحش ٝجٗطلحء جُؼذجُس ٝئػحهس جُطؼحَٓ ذ٤ٖ أكشجد جُذٍٝ ٝػشهِس جُطؿحسز جُذ٤ُٝس ٝجُك٤ُِٞس دٕٝ 

كحُؼلاهس جُٔشٞذس ذؼ٘ظش جالؾ٘ر٢ ضـشـ جُغإجٍ ٖٓ ٛٞ جُوحٕٗٞ جُٞجؾد ضـر٤وٚ ٝجُػوحك٢ ، حس جالهطظحد١ جالصدٛ

ٖٓ ذ٤ٖ جُوٞج٤ٖٗ جُٞجؾد جُطـر٤ن ػ٠ِ جُؼ٘ظش جالؾ٘ر٢ جُوٞج٤ٖٗ ك٤طْ ضكذ٣ذ جُوحٕٗٞ أ١ ٓح ٣ظـِف ػ٤ِٚ ض٘حصع 

ٖ ؿش٣ن هٞجػذ هح٤ٗٞٗس ٓٞؾٞدز ك٢ هحٕٗٞ جُوحػ٢ ضغ٠ٔ هٞجػذ جُط٘حصع أٝ ك٢ قٌٔٚ ػجُٔط٘حصػس ُِذٍٝ جُٔخطِلس 

 هٞجػذ جالع٘حد

 أٝ ٌٓحٕ جُطٞجؾذ ذغرد جخطلاف ؾ٘غ٤س أؿشجف جُ٘ضجع أٝ ٌٓحٕ جٗؼوحد جُؼوذ ،  ذُاصع االخرظاص انمؼائٙ انذٔنٙ -3

 ُٞجؾرحش .ٝجُكوٞم ٔح ٣لشص أشخحطح ٓخطِل٤ٖ ٖٓ ق٤ع ج، ًأدجز ُطٞص٣غ جالكشجد ؾـشجك٤ح ، ٓ ُسٛحاند -4

، كوذ ٣كَٔ جُشخض ؾ٘غ٤س ٓح ٌُٝ٘ٚ ٣ؼ٤ش ك٢ ٓٞؿٖ آخش ٣ٝؼَٔ ذٚ ٣ٝؼ٤ش ك٤ٚ ٓغ ق٤ٖ٘ دجتْ ٝجسضرحؽ  انًٕطٍ -5

، ٣ٝ٘طؽ ػٖ رُي جُلشم ذ٤ٖ جُٔشًض جُوح٢ٗٞٗ ُِٔطٞؿٖ ٝؿ٤ش جُٔطٞؿٖ ٝجخطلاكٜٔح ٖٓ ٓذٟ ٓح ذحُرِذ جألطَ 

 .٣طٔطؼحٕ ذٚ ٖٓ قوٞم ٝٝجؾرحش جُذُٝس 

عٜلا ٝجالٗطوحٍ عش٣ؼح ، ٞجطَ أطرف طهش٣س طـ٤شز ٝجُ ، خظٞطح ك٢ ػحُْ جطرف انًشكض انمإََٙ نألخاَة -6

ٝسؿْ جالػطشجف ذكوٞم جالؾ٘ر٢ ج٤ُّٞ ك٢ دٍٝ جالهحٓس ٌُٖ رُي ال ٣ؼ٢٘ ٓغحٝجضٚ ذحُٞؿ٢٘ ك٢ جُكوٞم ٝجُٞجؾرحش 

 .كٔشًض جألؾ٘ر٢ ك٢ جُذُٝس ض٘ظٔٚ هٞجػذ هح٤ٗٞٗس ضكذد جُكوٞم جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ٣طٔطغ ذٜح 

ٝػغ ٛزج جُوشجس ٓٞػغ جُط٘ل٤ز عطؼحٗس ذوؼحء دُٝس أخشٟ ُطأ٤ٖٓ ، ك٤ٌٕٞ أٓشج ػشٝس٣ح جالض٘ل٤ز جألقٌحّ جألؾ٘ر٤س  -7

 ٝج٣ظحٍ جُكن ج٠ُ جطكحذٚ جُز٣ٖ هذ ٣ٞؾذٕٝ خحسؼ جُذُٝس جُط٢ جطذسش جُكٌْ .

 طثٛؼح انمإٌَ انذٔنٙ انخاص : 

ٛٞ هحٕٗٞ د٢ُٝ ُٚ طلس د٤ُٝس أّ هحٕٗٞ دجخ٢ِ ُٚ طلس ٝؿ٤٘س ؟ ٝئرج ُْ ضٌٖ ُٚ طلس د٤ُٝس ذحػطرحسٙ ٖٓ َٛ 

 جُوحٕٗٞ جُخحص أّ جُؼحّ ؟ جُوحٕٗٞ جُذجخ٢ِ ، كَٜ ٛٞ ٖٓ كشٝع 
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جُٞجؾرس جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُخحص ٛٞ رُي جُلشع ٖٓ جُوحٕٗٞ جُذجخ٢ِ جُز١ ٣ر٤ٖ جُكٍِٞ ٣ؼشكٚ جُذًطٞس قحٓذ ص٢ً " 

 "  ٝجالخطظحص ٣ٝكذد ؾ٘غ٤س جالشخحص جُطحذؼ٤ٖ ُِذُٝس ٝقحُس جألؾحٗد ك٤ٜحجالضرحع ك٢ ٓغحتَ ض٘حصع جُوٞج٤ٖٗ 

ٛزج جالخطلاف ٗحشة ػٖ قذجغس ٗشأز ٛزج جُوحٕٗٞ  ؟جُلوٜحء َٛ ٛٞ هحٕٗٞ دجخ٢ِ ذكص أّ أٗٚ هحٕٗٞ د٢ُٝ ٣خطِق 

ضكٌْ جالكشجد ك٢ ػلاهحضْٜ ٓؿٔٞػس جُوٞجػذ جُط٢ ٌزج ػشكٚ جُرؼغ ج٥خش ذأٗٚ " ، ٛٙ ٝٓٞػٞػحضٚ ٝض٘ٞع ٓظحدس

هحٕٗٞ د٢ُٝ كٜٞ ، ٤ُٝس ُذٝػ٠ِ ؾحٗد ؿر٤ؼس جُؼلاهس أ١ جٛزج جُطؼش٣ق سًض ػ٠ِ ؾحٗد جالشخحص "  جُذ٤ُٝس

كحُٔظحُف ك٢ جالشخحص ذ٤٘ٔح جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُؼحّ ٣ط٘حٍٝ جُؼلاهس ذ٤ٖ جُذٍٝ ، جُؼلاهس ذ٤ٖ ٗٚ ٣ط٘حٍٝ خحص أل

 جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُؼحّ ُٜح طلس ػحٓس ذ٤٘ٔح ك٢ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُخحص ُٜح طلس خحطس . 

ُٞؿ٢٘ ك٢ ًَ دُٝس ذٔح ُٚ ٖٓ ؿ٤٘س ك٢ ٓظذسٛح ٣ٝطٌلَ جُٔششع جهٞجػذ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُخحص ٝٝٓح دجٓص 

ذٞػؼٜح ذٌَ قش٣س ٝضوّٞ جُٔكحًْ جُٞؿ٤٘س ذطـر٤وٜح ك٢ جُكذٝد جاله٤ٔ٤ِس ك٢ٜ دجخ٤ِس ٓكؼس ، كلا ٣ٞؾذ ع٤حدز 

، ٝٛ٘حى ض٤حس آخش ٣شٟ ك٤ٚ جُظلس ، ذَ ئٕ ًَ دُٝس ُٜح هحٜٗٞٗح جُذ٢ُٝ جُخحص هحٕٗٞ د٢ُٝ خحص ُؿ٤ٔغ جُذٍٝ 

ذ٤ُٝس ٣ٝوُٕٞٞ ذإٔ جُوحٕٗٞ جُٞؿ٢٘ ٣كٌْ جُؼلاهحش جُوح٤ٗٞٗس جُٔكؼس ، ك٢ ق٤ٖ إٔ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُخحص ٣ؼحُؽ جُ

ػ٠ِ ػلاهحش جُذٍٝ ٗط٤ؿس عحش حٗؼًٌٔح إٔ ُٚ ج، كٜٞ هحٕٗٞ د٢ُٝ ، هؼح٣ح ٓشٞذس ذأكشجد ضحذؼ٤ٖ ُذٍٝ ٓخطِلس 

سؿْ ض٘حٍٝ هٞجػذٙ قَ جُ٘ضجع ذ٤ٖ كٜٞ هحٕٗٞ كٞم جُوٞج٤ٖٗ جُذجخ٤ِس  الٛطٔحّ ؾ٤ٔغ جُذٍٝ ذٔظحُف سػح٣حٛح ، ُزُي

 .ذحالكشجد جُٔظحُف جُخحطس 

جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُخحص هحٕٗٞ ٝؿ٢٘ ًغحتش جُوٞج٤ٖٗ جُذجخ٤ِس ٤ُٝظ ُٚ طلس د٤ُٝس ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٝجُٞجهغ إٔ 

ٝض٘حصع جالخطظحص صع جُوٞج٤ٖٗ جُذٍٝ ، ألٕ هٞجػذٙ جُٔطؼِوس ذط٘حكٞم ٓػَ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُؼحّ جُز١ ٣ؼطرش هحٗٞٗح 

ُٔح ًحٕ ٛزج جالخطلاف جُوؼحت٢ ال ضضجٍ ذؼ٤ذز ٖٓ إٔ ضٌٕٞ ػحٓس  ٝٓشطشًس ذ٤ٖ ؾ٤ٔغ جُذٍٝ ، كِٞ ًحٗص د٤ُٝس 

، كحُٔششع ك٢ ًَ دُٝس ٣غطأغش ذٞػغ هٞجػذٙ ذٌَ قش٣س ٓشجػ٤ح ك٢ رُي ظشٝف ذلادٙ ٖٓ دُٝس ئ٠ُ أخشٟ 

ٝجُٔكحًْ جُذجخ٤ِس ٢ٛ ٖٓ ضِضّ جُ٘حط ذحضرحػٚ جػحكس ئ٠ُ ػذّ جُذ٤٘٣س ٝجالهطظحد٣س ٝ جالؾطٔحػ٤س ٝجُغ٤حع٤س ، 

ٕٞ جُذ٢ُٝ جُؼحّ كٌَ ٖٓ هٞجػذ جُوح٤ٖٗٞٗ ال ضطلن ك٢ جُٔظذس ٝجُٔٞػٞع ٝؾٞد ضٔحغَ ذ٤ٖ هٞجػذٙ ٝهٞجػذ جُوحٗ

 ٝهٞز جالُضجّ .

 خظائض انمإٌَ انذٔنٙ انخاص 

جُؿضجء جُٔحد١ جُز١ ٣كٌْ ذٚ جُوؼحء جُٔخطض ك٢ ، ألٕ ذؼغ هٞجػذٙ ٣طؼٖٔ  لإٌَ يهضو تانًؼُٗ انظحٛح -2

الطٍٞ جعٞز ذط٘ل٤ز جألقٌحّ جُظحدسز ذٔٞؾد  جُوٞج٤ٖٗ جألخشٟ جُذُٝس ٣ٝطْ ض٘ل٤ز جالقٌحّ جُظحدسز ذٔٞؾرٚ قغد ج

 ك٢ جُذُٝس .

٣ركػٕٞ جألخشٟ ، ئر ذذأ سؾحٍ جُلوٚ  ، ٗغر٤ح جرج ٓح ه٤غص ٗشأضٚ جُؼذ٣ذ ٖٓ ذحه٢ كشٝع جُوحٕٗٞ لإٌَ حذٚث انُشأج -3

ُوٞج٤ٖٗ ٝسجقٞج ٣ِطٔغٕٞ جُكٍِٞ ُٜزٙ جُٔغأُس ك٢ ج 24جُوٞج٤ٖٗ ك٢ جُوشٕ ُط٘حصع ك٢ شٔحٍ ج٣ـح٤ُح ػٖ قَ 

ذطأغش ٖٓ  2945ٍٝ ٓشز ع٘س قط٠ جعطؼَٔ ألجُطل٤ٌش ئ٠ُ جٗؿِطشج ٝ كشٗغح ٝ ٛٞالٗذج  ٓطذجُشٝٓح٤ٗس ٝجالػشجف غْ ج

جال ذؼذ جُػٞسز جُلشٗغ٤س ألٕ جُذٍٝ هذ٣ٔح جُلوٚ جُٜٞالٗذ١ ، ٌُٖ ٣ٌٖٔ جُوٍٞ إٔ ٛزج جُوحٕٗٞ ُْ ٣طؼف ُْٝ ٣طـٞس 

 ًحٗص ضطشذد ك٢ جُطٔغي ذٔرذأ جُغ٤حدز جُٔـِوس ٝئه٤ٔ٤ِس هٞج٤ٜٗ٘ح .

ُوحٕٗٞ جُٞجؾد ضـر٤وٚ ٝجُٔكٌٔس جُٔخطظس ك٢ ، ٣كٌْ ضؼ٤٤ٖ ج انذاخهٛح األخشٖلإٌَ ٔطُٙ كسائش انمٕاٍَٛ  -4

 ػلاهحش خحطس ٓشٞذس ذؼ٘ظش أؾ٘ر٢ ذ٤ٖ جالشخحص .

 .خطظس ٔجُ، هٞجػذٙ ضؼ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُٞجؾد جُطـر٤ن ٝجُٔكٌٔس  انخاص فشع يٍ فشٔع انمإٌَ -5

ضوطظش ٝظ٤لطٜح ػ٠ِ ئع٘حد قٌْ جُؼلاهس جُوح٤ٗٞٗس رجش  حانحاإلأ٘ لٕاػذ انرُاصع كمٕاػذ االسُاد ٔتؼغ لٕاػذِ  -6

جُؼ٘ظش جألؾ٘ر٢ ئ٠ُ جُوحٕٗٞ جُٞجؾد ضـر٤وٚ ػ٘ذٓح ضط٘حصع هٞج٤ٖٗ ػذز دٍٝ ػ٠ِ قٌْ ٛزٙ جُؼلاهس دٕٝ إٔ ضٔظ 

جُوحٕٗٞ جُٞجؾد ضـر٤وٚ ٝجُٔكٌٔس جُٔخطظس ذ٤٘ٔح ، أ١ أٜٗح ضششذ هحػ٢ جُٔٞػٞع  ج٠ُ ٓٞػٞع جُ٘ضجع أطلا 

ٌحّ ذؼغ هٞجػذٙ جالخشٟ ٓٞػٞػ٤س ضلظَ ك٢ جُ٘ضجع ٓرحششز ًوٞجػذ جُؿ٘غ٤س ٝٓشًض جالؾحٗد ٝض٘ل٤ز جالق

 جالؾ٘ر٤س .
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ٓخطِلس ، ًحُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ ٝجُوحٕٗٞ ذ٤ٖ هٞج٤ٖٗ  ٓٞصع ، ذَ ٛٞ ال ذٕخذ لٕاػذِ تشكم يدًٕػح ٔاحذج يسرمهح -7

جُطؿحس١ ٝهحٕٗٞ جُؿ٘غ٤س ٝهحٕٗٞ ئهحٓس جالؾحٗد ، ألٕ أقٌحٓٚ ال ضرِؾ ٖٓ جٌُػشز قذج ٣غٞؽ ج٣شجدٛح ك٢ ٓؿٔٞػس 

جُوؼحت٢ جُذ٢ُٝ ، ُٜٝزج ك٢ٜ ضذسؼ ك٢ جُوٞج٤ٖٗ ٝض٘حصع جالخطظحص  ٓغطوِس ، خحطس ذحُ٘غرس ألقٌحّ ض٘حصع

 جُوحٕٗٞ جُٔذ٢ٗ ٝهحٕٗٞ أطٍٞ جُٔكحًٔحش جُٔذ٤ٗس .

ٕٗٞ جُؼحّ ٝجُوحٕٗٞ جُخحص ٓٔح حٖٓ جُو لإٌَ يخرهط ٚشًم يٕػٕػاخ يرؼذدج غٛش يرداَسح ٔغٛش يرشاتطح -8

ٖ جُوحٕٗٞ جُخحص ًوٞجػذ ض٘حصع جُوٞج٤ٖٗ ٝض٘حصع طؼٞذس ك٢ ضكذ٣ذ ؿر٤ؼس هٞجػذٙ كٜٞ ٣ك١ٞ هٞجػذ ٣ٓػ٤ش 

ٖٓ جُوحٕٗٞ جُؼحّ ًوٞجػذ جُؿ٘غ٤س ٝٓشًض جالؾحٗد جُط٢ ضطذخَ جُذٍٝ ك٢ ض٘ظ٤ٜٔح جالخطظحص ٝأ٣ؼح هٞجػذ 

 ذحُغ٤حدز .ذظلطٜح طحقرس ع٤حدز ٝعِـس ػحٓس ألٜٗح ٖٓ أٗظٔس جُوحٕٗٞ جُؼحّ ٝٓطؼِوس 

ضؼ٤ٖ جُوحٕٗٞ جُٞجؾد ، القطٞجتٚ ػ٠ِ هٞجػذ ٖٓ جُوحٕٗٞ جُذجخ٢ِ  ٔنٙ ٔانمإٌَ انٕطُٙيضٚح يٍ انمإٌَ انذ -9

ضغٔف ذغ٤حدز جُطـر٤ن ٝجُٔكٌٔس جُٔخطظس ك٢ جُ٘ضجع جُٔشٞخ ذؼ٘ظش أؾ٘ر٢ ٝهٞجػذ أخشٟ ٖٓ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ 

 جُذٍٝ ػ٠ِ ٓؿحٍ ضـر٤ن جُوٞج٤ٖٗ .

جُؼلاهحش جُخحطس ذ٤ٖ أكشجد ٣٘طٕٔٞ ئ٠ُ دٍٝ ك٢  ٚحكى ذُاصع انمٕاٍَٛ ٔذُاصع االخرظاص انمؼائٙ انذٔنٙال  -:

جُوؼحت٢ جُذ٢ُٝ ك٢ جُؼلاهحش  ٓطؼذدز ٝؾ٘غ٤حش ٓخطِلس ككغد ذَ ٣كٌْ أ٣ؼح ض٘حصع جُوٞج٤ٖٗ ٝض٘حصٍ جالخطظحص

 ذ٤ٖ أكشجد ٣٘طٕٔٞ ئ٠ُ دُٝس ٝجقذز ٌُْٜ٘ ٝؾذٝج ػ٠ِ ضشجخ دُٝس أخشٟ .جُخحطس 

، جُطشش٣غ ٝجُؼشف ٝجُوحء ٝجُٔرحدب جُؼحٓس  انًظادس انٕطُٛح: ٢ٛ  إَٔاع 3نّ يظادس يرؼذدج ٔيخرهفح ذشًم  -21

ؼحء جُذ٢ُٝ ، ٝجُٔؼحٛذجش جُذ٤ُٝس ٝجالػشجف جُذ٤ُٝس ٝجُو٢ٛ جالضلحه٤حش  ٔيظادس دٔنٛحُِوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُخحص ، 

 ٝضطٔػَ ك٢ جُلوٚ جُذجخ٢ِ ٝجُذ٢ُٝ . انًظادس انؼهًٛحغْ 

 يفٕٓو ذُاصع انمٕاٍَٛ فٙ ظم انمإٌَ انذٔنٙ انخاص 

 يفٕٓو ذُاصع انمٕاٍَٛ : 

ُظش أخُثٙ فٙ ػاللح لإََٛح خاطح ْٕ انرُاصع انحاطم تٍٛ لٕاٍَٛ دٔنرٍٛ أٔ أكثش ػهٗ حم َضاع يشٕب تؼ" 

ذرظم فٙ ػُظش أٔ أكثش يٍ ػُاطشْا ترهك انمٕاٍَٛ انًرُاصػح ، ٔإخشاء انًفاػهح تٍٛ ْزِ انمٕاٍَٛ الخرٛاس 

 "  أَسثٓا نحكى انؼاللح تئسشاد يٍ لٕاػذ االسُاد

هذ٣ٔح عحد ٓلّٜٞ ئه٤ٔ٤ِس جُوحٕٗٞ ، أ١ ضـر٤ن هحٕٗٞ جُذُٝس ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُؼلاهحش جُوح٤ٗٞٗس ٝجالشخحص ٝجالٓٞجٍ ك٢ 

كِْ ٣ٌٖ ٛ٘حى أ١ ض٘حصع ُوٞج٤ٖٗ ، حٕ جُطشذد ذلٌشز جُغ٤حدز ًٝحٕ جُطؼظد ك٢ ٓرذأ جه٤ٔ٤ِس جُوحٕٗٞ ، جه٤ِٜٔح ، كٌ

كحُوحٕٗٞ جُٞق٤ذ جُٞجؾد جُطـر٤ن ٛٞ هحٕٗٞ جُذُٝس ٝال ٣ٔي جكغحـ جُٔؿحٍ ُطـر٤ن أ١ هحٕٗٞ آخش ك٢ جه٤ِٜٔح ، ٝٛٞ 

، ٌُٖ  ٓغ ضـٞس جُطؿحسز ٝٝعحتَ جُ٘وَ ر٢ أٓش ٣ؼٌظ جٗـلام جُٔؿطٔؼحش جُوذ٣ٔس ٝضخٞكٜح ٖٓ ًَ ٓح ٛٞ أؾ٘

ٝجالٗلطحـ ذ٤ٖ  جُشؼٞخ أطركص ًَ دُٝس ضِٔي ٓٞجؿ٤ٖ٘ ػ٠ِ دُٝس أخشٟ ، كأدٟ رُي ئ٠ُ ض٘حصٍ جُذٍٝ ػٖ 

ك٢ جُذٍٝ كغ٤ِو٠ ٓٞجؿ٘ٞى ٗلظ جُٔؼحِٓس ٓؼ٤٘س ٤ٖ أؾحٗد ذـش٣وس ٘ٓٞجؿجُطؼظد ٝجُطشذد ألٗي أرج ػحِٓص 

رُي ك٢ ه٤حّ ٓرذأ شخظ٤س عحْٛ ٝ ٖٓ ٓرذأ ٓـِن ئ٠ُ ٓرذأ ٗغر٢ ، ٍٞ ٓرذأ ئه٤ٔ٤ِس جُوحٕٗٞ ٌٛزج ضكجألخشٟ ، 

جُوحٕٗٞ جُ٘غر٢ ، جُوحػ٢ ذطـر٤ن جُوحٕٗٞ جُشخظ٢ ُألكشجد ك٢ ئه٤ِْ دُٝس أخشٟ خظٞطح ٓح٣طؼِن ذأٓٞس أقٞجُْٜ 

ؿٔؼْٜ أطٍٞ د٤٘٣س ٝجؾطٔحػ٤س ، ألٕ هحٕٗٞ جالقٞجٍ جُشخظ٤س ٣غش١ ػ٠ِ أػؼحء ؾٔحػس ٓؼ٤٘س ضجُشخظ٤س 

ك٢ ج٣ـح٤ُح جُوحٕٗٞ جُٔـِن ٗظشج الصدٛحس جُطؿحسز جُطخل٤ق ٖٓ ٓرذأ ئه٤ٔ٤ِس ٓؼ٤٘س ، ٝهذ ًحٗص ج٣ـح٤ُح عرحهس ئ٠ُ 

 ٝجخطلاؽ ٓٞجؿ٤ٜ٘ح ذؼذز ؾ٘غ٤حش ٓخطِلس .

 إَٔاع ذُاصع انمٕاٍَٛ : 

٣أخز طٞسج أخشٟ ٢ٗٞٗ دُٝط٤ٖ أٝ أًػش ، ًٔح ٣ٌٖٔ إٔ ٣أخز جُط٘حصع ذ٤ٖ جُوٞج٤ٖٗ طٞسج ٓطؼذدز ، كوذ ٣ٞؾذ ذ٤ٖ هح

 دجخ٤ِح أٝ ٓك٤ِح ك٢ قحُس ضؼذد جُوٞج٤ٖٗ أٝ جُششجتغ دجخَ ئه٤ِْ جُذُٝس جُٞجقذ .ًإٔ ٣ٌٕٞ ض٘حصػح 
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ٓػحٍ رُي جُٞال٣حش ك٢ قحُس ًحٗص جُذُٝس ٓوغٔس ئ٠ُ ٝال٣حش ٌَُ ٝال٣س هحٕٗٞ خحص  إلهًٛٛاجُطؼذد هذ ٣ٌٕٞ ٛزج 

ٓػحٍ رُي ًَ ؿحتلس  شش٣ؼس خحطس ػ٠ِق٤ٖ ضطؼذد جُـٞجتق جُذ٤٘٣س ق٤ع ضـرن  شخظٛاٝهذ ٣ٌٕٞ جُطؼذد  طكذزٔجُ

 ٣خطض ًَ ٜٓ٘ح ذاه٤ِْ ٓؼ٤ٖ أٝ ؿحتلس ٓؼ٤٘س . كٜزج جُط٘حصع جُذجخ٢ِ ٣طْ ذ٤ٖ هٞج٤ٖٗ ضغش١ دجخَ ًَ ٝقذزُر٘حٕ ، 

ِٔ،  االسرؼًاس٘جُوٞج٤ٖٗ ٛ٘حى أ٣ؼح ض٘حصع  َٔجُز١ ٣كذظ ذ٤ٖ هٞج٤ٖٗ جُذٍٝ جُٔغطؼ ٓػحٍ رُي شز شز ٝجُذٍٝ جُٔغطؼ

 .٤ٖ جُلشٗغ٤س ٝجُشش٣ؼس جالعلا٤ٓس ٗجُط٘حصع جُز١ قظَ ذ٤ٖ جُوٞج

ٜح أٝ ؾضء ٜٓ٘ح ، ٣كذظ رُي ػ٘ذٓح  ضؼْ دُٝس ذٌحِٓ انرُاصع انُاشئ ػٍ انؼىٛ٘حى ج٣ؼح طٞسز ٗحدسز ٢ٛٝ 

كطرو٠ جُذُٝس جُؼحٓس هٞج٤ٖٗ جُذُٝس جُٔؼٔٞٓس ٓذز ٓؼ٤٘س ذؿحٗد هٞج٤ٜٗ٘ح ، ٝٛ٘ح ٣ٌٖٔ إٔ ٣كذظ ئ٠ُ دُٝس أخشٟ 

طحقرس هحٕٗٞ ض٘حصع ذ٤ٖ هٞج٤ٖٗ جُذُٝس جُؼحٓس ذحػطرحسٛح جُوحٕٗٞ جُؼحّ ٝذ٤ٖ هٞج٤ٖٗ جُذُٝس جُٔؼٔٞٓس ذحػطرحسٛح 

 ذ ػْ جالصجط ٝج٣ؼح ٓح قذظ ك٢ أُٔح٤ٗح .ٓك٢ِ ، ٓػحٍ رُي ٓح قذظ ك٢ كشٗغح ذؼ

 آنٛاخ حم ذُاصع انمٕاٍَٛ 

 أٔال : انركٛٛف 

٣وظذ ذٚ ضِي جُؼ٤ِٔس جأل٤ُٝس جُط٢ ٣وّٞ ذٜح جُوحػ٢ ُطكذ٣ذ جُطظشف أٝ جُٞجهؼس جُوح٤ٗٞٗس ٓكَ جُ٘ضجع ٝجُٔشطِٔس 

طظشف أٝ جُٞجهؼس ، ٣ٝغطٜذف ضكذ٣ذ جُـر٤ؼس ٜح جُٞطق جُوح٢ٗٞٗ جُز١ ٣كٌْ ٛزج جُػ٠ِ ػ٘ظش أؾ٘ر٢ ٝئػـحت

جُوح٤ٗٞٗس ُِٔغأُس جُط٢ ضػ٤شٛح ٝهحتغ جُٔ٘حصػس ، أ١ ضشؾٔس أٝ ط٤حؿس أٝػحع ٝجهؼ٤س ئ٠ُ أكٌحس هح٤ٗٞٗس ٓكذدز 

ُٜح هحش جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ٝػغ ذـ٤س ئدسجؾٜح ك٢ ؿحتلس ٓؼ٤٘س ٖٓ ؿٞجتق جُؼلاجُوحٕٗٞ ، ٣ٌٖٔ إٔ ضغطٞػرٜح هٞجػذ 

 ٝجُط٤٤ٌق ُٚ ؿحذغ هح٢ٗٞٗ ظحٛش .جُوحٕٗٞ هحػذز ض٘حصع ، 

 ذحذٚذ انمإٌَ انٕاخة انرطثٛك ػهٗ انركٛٛف 

 ٙذاخؼحع ٓغأُس ، جُز٣ٖ هحال ُِلو٤ٚ جُلشٗغ٢ ٛحسضحٕ ٝجالُٔح٢ٗ ًحٖٛ ضؼضٟ :  اخؼاع انركٛٛف نمإٌَ انماػ

س ٝرُي ألٕ جُٔششع جُٞؿ٢٘ ػ٘ذٓح ٣غٔف ذطـر٤ن جُوحٕٗٞ جُط٤٤ٌق ُوحٕٗٞ جُوحػ٢ الػطرحسجش جُغ٤حدز جُٞؿ٤٘

جألؾ٘ر٢ ذٞجعـس هحػذز جالع٘حد ئٗٔح ٣ؿذ ٖٓ جُغ٤حدز جاله٤ٔ٤ِس ُذُٝطٚ ُزج ٣ؿد جُشؾٞع ئ٠ُ جُٔششع جُٞؿ٢٘ ٗلغٚ 

ق ػرحسز ضلغ٤ش ضك٤َِ ٛزٙ جُ٘ظش٣س ٣وٍٞ ذإٔ جُط٤٤ٌ ؼحطش، ك٢ جُلوٚ جُُِٔطؼشف ػ٠ِ ٓذٟ ٛزج جُط٘حصع ٝقذٝدٙ 

ٝ هذ هذّ جُلوٚ جُكذ٣ع ٓؿٔٞػس ٖٓ ُوٞجػذ جالٗغحٕ جُٞؿ٢٘ ٝذذ٢ٜ٣ إٔ ٣طْ رُي ٝكوح ُِوحٕٗٞ جُٞؿ٢٘ ٗلغٚ . 

 جُكؿؽ ػ٠ِ رُي : 

 ٣طـ٤ش جُوحٕٗٞ  جُط٤٤ٌق ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ  ٝجقذج كلا -

٣كذد كٖٔ جُـر٤ؼ٢ إٔ ٢ٗٞٗ حٝجُوضطغْ ٛزٙ  جُكؿس ذـحذغ ٗلغ٢ كحُوحػ٢ ٤ٌ٣ق جُوؼ٤س ذكٌْ ض٣ٌٞ٘ٚ جُػوحك٢  -

 جالٝطحف جُوح٤ٗٞٗس ُِٔغأُس ؿروح ُوحٗٞٗٚ .

ضلغ٤ش هحػذز ٓح ك٢ هحٕٗٞ ٓح ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ئال ٝكوح ُٜزج إٔ ُٞج ذحٝجُلوٜحء كوٛزٙ جُكؿس أخز ذٜح ؿحُر٤س جٌُطحخ  -

 جُوحٕٗٞ رجضٚ .

 طحؿٜح جُلو٤ٚ جُغحذوس : ٢ٛ ٗظش٣س ػٌغ٤س ذحُٔوحسٗس ٓغ جُ٘ظش٣س  َظشٚح ذطثٛك انمإٌَ انز٘ ٚحكى انمؼٛح ،

س ٓكَ جُ٘ضجع ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٝكوح جُلشٗغ٢ د٣غرح٤٤ٗٚ ٣ٝشٟ جطكحخ ٛزٙ جُ٘ظش٣س إٔ ض٤٤ٌق ؿر٤ؼس جُؼلاهس جُوح٤ٗٞٗ

جُز١ ػ٠ِ ػشٝسز جُشؾٞع ئ٠ُ جُوحٕٗٞ جُشأ١  ًٔح ٣إًذ أطكحخ ٛزججُ٘ضجع  ُِوحٕٗٞ جُٔخطض ذكٌْ ٓٞػٞع ٛزج

 ٓكَ جُ٘ضجع ٣ٝغط٘ذ ٛإالء ئ٠ُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُكؿؽ : ٔغأُس جُهحػذز جالع٘حد ذطـر٤وٚ ُطكذ٣ذ ؿر٤ؼس أشحسش ئ٤ُٚ 

َ جُز١ ٣كٌْ جُوؼ٤س كٖٔ ؿ٤ش جُٔلّٜٞ إٔ ضخطحس هحػذز ض٘حصع هحٗٞٗح ٓؼ٤٘ح ُكَ ٗضجع غْ جقطشجّ جالخطظحص جٌُحٓ -

 ال ٣ـرن جُوحػ٢ رُي جُوحٕٗٞ ًحٓلا .

ٛزج جالخ٤ش ك٢ ؿ٤ش جُكحالش  ر٤نـجؾشجء ض٤٤ٌق ؿروح ُوحٕٗٞ آخش خلاف جُوحٕٗٞ جُٞجؾد جُطـر٤ن ٣كَٔ ٓـرس ض -

 جُط٢ ٣غش١ ػ٤ِٜح 
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 جُوحػ٢ ، كاخؼحع جُط٤٤ٌق ُِوحٕٗٞ جُز١ ٣كٌْ جُ٘ضجع ٣طلاك٠هحٕٗٞ ٝغـشجش جُس ذقؿؽ ٓطؼِوس ذحػطرحسجش جُؼ -

 إٔ ٣وٞد ئ٤ُٜح ضـر٤ن هحٕٗٞ جُوحػ٢ ػ٠ِ جُط٤٤ٌق .جُـ٤ش جُؼحدُس جُط٢ ٣ٌٖٔ جُ٘طحتؽ 

٣ؼ٢٘ إٔ جُوحػ٢ جُٞؿ٢٘ ٣طؼ٤ٖ ػ٤ِٚ إٔ ٣ؿش١ جُط٤٤ٌق ؿروح ُِٔوطؼ٤حش ٝجُطظٞسجش جُغحتذز ك٢  لإٌَ انماػٙ

 جُوحػ٢ جُٔـشذ٢ إٔ ٣ؿش١ جُط٤٤ٌق ٝكوح ُِوحٕٗٞ جُٔـشذ٢ هحٕٗٞ جُذُٝس جُط٢ ٣كٌْ ذحعٜٔح ٣ٔؼ٠٘ أٗٚ ٣طٞؾد ػ٠ِ 

حػ٢ ٣ؼطرش ششؽ جُضٝجؼ جُذ٢٘٣ دجخلا ك٢ جُششٝؽ جُش٤ٌِس ٓػلا كإ ٛزج جُط٤٤ٌق ٛٞ ٓػحٍ رُي ، جرج ًحٕ هحٕٗٞ جُو

جُز١ ٣طؼ٤ٖ ػ٠ِ جُوحػ٢ جُؼَٔ ذٚ ك٤ؼطرش جُطظشف جُٔرشّ ؿروح ُوحٕٗٞ دُٝطٚ طك٤كح ذظشف جُ٘ظش ػٖ جُط٤٤ٌق 

 جُز١ ٣وؼ٢ ذٚ جُوحٕٗٞ جالؾ٘ر٢ ٝال هحػذز جالع٘حد جُط٢ ضٞؾذ ك٢ هحٕٗٞ جُوحػ٢ .

 انمإٌَ انًماسٌ ذطثٛك َظشٚح 

٣شٟ أطكحخ ٛزٙ جُ٘ظش٣س إٔ جُط٤٤ٌق ٣ؿد إٔ ٣طْ ٝكوح ُِوحٕٗٞ جُٔوحسٕ ج١ ٣ؿد إٔ ٣غطخِض ٛزج جُط٤٤ٌق ٝكوح 

ْ هحٕٗٞ ٓؼ٤ٖ ذزجضٚ عٞجء ًحٕ هحٕٗٞ جُوحػ٢ أٝ ُألكٌحس جُؼح٤ُٔس جُٔغطخِظس ٖٓ دسجعس جُوحٕٗٞ ٝدٕٝ جُطو٤ذ ذٔلح٤ٛ

 ُْٜٝ قؿؽ ك٢ رُي :  .جُ٘ضجع  جُوحٕٗٞ جُٞجؾد جُطـر٤ن ػ٠ِ

ئٕ جُط٤٤ٌق ك٢ ض٘حصع جُوٞج٤ٖٗ ٝهحٕٗٞ جُؼلاهحش جُخحطس جُذ٤ُٝس ٤ُظ ٛٞ جُط٤٤ٌق ك٢ جُوحٕٗٞ جُذجخ٢ِ ٝذحُطح٢ُ  -

قغد أكٌحس ٝٓرحدب ضطلن ٝخظٞط٤س ض٘حصع جُوٞج٤ٖٗ جُز١ ٣طظَ ذؼلاهحش رجش ؿحذغ ٣ٌٕٞ جُط٤٤ٌق  ٣ؿد إٔ

 د٢ُٝ .

ئٕ ئؾشجء جُط٤٤ٌق ٝكوح ُِوحٕٗٞ جُٔوحسٕ ٣غحػذ ػ٠ِ ضٞه٢ ػ٤ٞخ جُ٘ظش٣ط٤ٖ جُغحذوط٤ٖ ال ع٤ٔح ك٢ جُلشػ٤س جُط٢  -

 هحٗٞٗٚ أٝ جُوحٕٗٞ جُٞجؾد جُطـر٤ن ػ٠ِ جُوؼ٤س  جُوحػ٢ ٗظحٓح هح٤ٗٞٗح ٣ؿؼ٣ِٚٞجؾٚ ك٤ٜح 

 ثاَٛا : االسُاد 

٢ٛ ضِي جُوٞجػذ جُوح٤ٗٞٗس جُط٢ ضذٍ جُوحػ٢ ػ٠ِ جُوحٕٗٞ جُٞجؾد جُطـر٤ن ػ٠ِ جُٔ٘حصػحش جُٔشطِٔس ػ٠ِ ػ٘ظش 

ٖ ذ٤ْٜ٘ أؾ٘ر٢ أٝ أًػش ٝجُط٢ ٣طضجقْ ػ٠ِ قٌٜٔح هح٤ٖٗٞٗ أٝ أًػش ًَ طحُف ُِطـر٤ن ٢ٌُٝ ٣طؼ٤ٖ جخط٤حس ٝجقذ ٓ

 ذكٌْ جُ٘ضجع جُوح٢ٗٞٗ كوؾ .

 ػُاطش لاػذج االسُاد 

ضغ٠ٔ جالكٌحس جُٔغ٘ذز ، جُؼلاهحش جُٔطشحذٜس ، ٛزٙ جُلثحش جُلٌشز جُٔغ٘ذز : ػ٘ذٓح ٣وّٞ جُٔششع جُٞؿ٢٘ ذطظ٤٘ق  -2

ػٖ ؿش٣ن ٓؼ٤حس جُطـر٤ن ٝرُي ٣وّٞ ذحغرحش جالخطظحص ذكٌْ ٛزٙ جُلٌشز ئ٠ُ هحٕٗٞ ٓؼ٤ٖ ٣ٌٕٞ ٛٞ جُٞجؾد 

 ٝٛٞ ػحذؾ جالع٘حد 

جُٞجؾد جُطـر٤ن ٓغ ػشٝسز جُوحٕٗٞ جُٔششع جُٞؿ٢٘ ُلاسشحد ئ٠ُ خطحسٙ ٣ػحذؾ جالع٘حد : ٝٛٞ جُٔؼ٤حس جُز١  -3

 ذحُؼ٘ظش جُشت٤غ٢ ك٢ جُٔشًض جُوح٢ٗٞٗ ؾ جالع٘حد ٓطظَ ٓشجػحز ًٕٞ ػحذ

جُوحٕٗٞ جُٔغ٘ذ ئ٤ُٚ : ئٕ جُوحٕٗٞ جُٔغ٘ذ ئ٤ُٚ ٛٞ رُي جُوحٕٗٞ ُذُٝس ٓؼ٤٘س ٓغ ػشٝسز غرحش ٤ًحٕ ٛزٙ جُذُٝس ٝكوح  -4

٤ٗٞس ك٢ جُوحٕٗٞ ٓح ٢ٛ جُوٞجػذ جُوحٗ. ٣رو٠ جُغإجٍ  ألقٌحّ جُوحٕٗٞ جُذ٢ُٝ جُؼحّ ٝضٌٕٞ دُٝس جُوحػ٢ ٓؼطشف ذٜح

 جُٔخطض جُط٢ ع٤ـروٜح جُوحػ٢ ؟ ضؼشف ٛزٙ جُ٘ظش٣س ذ٘ظش٣س جالقحُس .

ٓٞؾٞد ك٢ جالسدٕ كل٢ ٓػحُ٘ح ٛزج ُٞ غحس ٗضجع جرج ضؼحهذ ٓـشذ٢ ٓغ ضٞٗغ٢ ك٢ ؿ٤ًٞٞ ػ٠ِ ششجء ٓ٘وٍٞ ٓػحٍ : 

ٝػشع أٓحّ هحع ٓخطض ذ٘ظشٙ ذٔٞؾد أ١ هحٕٗٞ ٣كٌْ ؟ َٛ ٛٞ جُوحٕٗٞ جُٔـشذ٢ ذٞطلٚ هحٕٗٞ جُذُٝس جُط٢ 

هذ جالخش أّ ٛٞ جُوحٕٗٞ ج٤ُحذح٢ٗ ذٞطلٚ ٢ٔ٘٣ ج٤ُٜح أقذ جُٔطؼحهذ٣ٖ أّ ٛٞ جُوحٕٗٞ جُطٞٗغ٢ ذٞطلٚ هحٕٗٞ دُٝس جُٔطؼح

جالسدٕ جُذُٝس جُط٢ ٣ٞؾذ ك٤ٜح جُٔ٘وٍٞ ، ٛزج جُطؼذد ك٢ جُوٞج٤ٖٗ هحٕٗٞ جُذُٝس جُط٢ أذشّ ك٤ٜح جُؼوذ أّ ٛٞ هحٕٗٞ 

جُٔكطِٔس جُطـر٤ن جٗٔح ٛٞ ػ٤ِٔس ضوّٞ ك٢ رٖٛ جُوحػ٢ ٝػ٤ِٚ إٔ جخط٤حس جُوحٕٗٞ جألًػش ٓلاءٓس ٝرُي ػٖ ؿش٣ن 

 .ع٘حد ك٢ هحٗٞٗٚ جُٞؿ٢٘ هحػذز جال
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 ثانثا : االحانح 

ُٔح ًحٗص هٞجػذ جالقحُس ضخطِق ٖٓ دُٝس ئ٠ُ أخشٟ كوذ ٗطؽ ػٖ رُي ذشٝص جُط٘حصع ، ٛزج جُط٘حصع ٗٞػ٤ٖ ئؾحذ٢ 

ٝعِر٢ ، كحُط٘حصع جال٣ؿحذ٢ ٣رشص ػ٘ذٓح ضؼـ٢ ًَ هحػذز ٖٓ هحػذض٢ جالع٘حد جُٔط٘حصػط٤ٖ جالخطظحص ُوحٜٗٞٗح 

ض٤٘ؾ جالخطظحص جػذ جالع٘حد ٢ٞ كإ ًَ هحػذز ٖٓ هجُذجخ٢ِ أٗزجى ٣ـرن جُوحػ٢ هحٕٗٞ دُٝطٚ ، أٓح جُط٘حصع جُغِر

ذحُوحٕٗٞ ج٥خش ، ٝضؼشف ذحالقحُس ذأٜٗح ضِي جُلٌشز جُط٢ ضوطؼ٢ ذطـر٤ن هٞجػذ جالع٘حد ك٢ جُوحٕٗٞ جألؾ٘ر٢ 

 .ٛزٙ جألخ٤شز ًٝحٕ جُط٘حصع ذ٤ٜ٘ٔح عِر٤ح جخطِلص  جُٔخطض ذكٌْ جُؼلاهس ذٔوطؼ٠ هٞجػذ جالع٘حد جُٞؿ٤٘س ٓط٠

 انح : إَٔاع اإلح

جُوحٕٗٞ جألؾ٘ر٢ ٝجؾد جُطـر٤ن ك٢  ك٢ جُكحُس جُط٢ ٣إد١ ك٤ٜح أػٔحٍ هحػذز جُط٘حصع :  االحانح يٍ انذسخح االٔنٗ -2

جػطرحسج ئ٠ُ سكغ ضشش٤كٚ أٝ هحذ٤ِس جُكٌْ ُٔغأُس ٓكَ جُ٘ضجع ٝسد جالخطظحص ئ٠ُ هحٕٗٞ جُوحػ٢ ذك٤ع ٣ـرن 

 ئػحدز ضـر٤وٚ ُوٞجػذ جُط٘حصع جُٞؿ٤٘س جألخشٟ  جُوحػ٢ جُوٞجػذ جُٔٞػٞػ٤س ك٢ هحٗٞٗٚ ٝال ٣طظٞس

جُٔخطحس ئ٠ُ سكغ كٌشز ك٤ٜح ٣إد١ جُشؾٞع ئ٠ُ هٞجػذ جُط٘حصع ك٢ جُوحٕٗٞ جألؾ٘ر٢ :  االحانح يٍ انذسخح انثاَٛح -3

 جُوحػ٢ ذَ ُوحٕٗٞ دُٝس غحُػس ٤ُظ ئ٠ُ هحٕٗٞ أٝ جإلقحُس ذكٌْ إٔ جُٔغأُس جُٔؼشٝػس جالخطظحص 

: ق٤٘ٔح ٣إد١ جُشؾٞع ئ٠ُ هٞجػذ جُط٘حصع ك٢ جُوحٕٗٞ جألؾ٘ر٢ جُٔخطض ؿروح ُوٞجػذ جُط٘حصع ك٢  االحانح انطٕٚهح -4

هحٕٗٞ جُوحػ٢ ئ٠ُ سكغ جخطظحص هحٜٗٞٗح ، ئقحُطٚ ئ٠ُ دُٝس غحُػس جُز١ ٣شكغ ذذٝسٙ جالخطظحص ؿروح ُوٞجػذ 

ك٤ٚ ٣ٝك٤ِٚ ج٠ُ هحٕٗٞ دُٝس سجذؼس ٝجُز١ ٣ك٤ِٚ ئ٠ُ هحٕٗٞ دُٝس خحٓغس ٌٝٛزج ج٠ُ إٔ ٣٘ط٢ٜ جألٓش ذورٍٞ  جُط٘حصع

 ػ٠ِ جُٔغأُس جُٔؼشٝػس أٓحّ جُوحػ٢ جُٞؿ٢٘ هحٕٗٞ ٓؼ٤ٖ جُطـر٤ن 

ػس ، ؿ٤ش : ضطكون ػ٘ذٓح ضوشس هٞجػذ جُط٘حصع ك٢ جُوحٕٗٞ جألؾ٘ر٢ جُٞجؾد جُطـر٤ن جخط٤حس دُٝس غحُ االحانح انذائشٚح -5

هٞجػذ جُط٘حصع ٣ؿؼَ جالخطظحص ئٓح ُوحٕٗٞ دُٝس جُوحػ٢ أٝ ُوحٕٗٞ جُذُٝس جالؾ٘ر٤س جُز١ ضْ ئ٠ُ  إٔ جُشؾٞع 

 جُط٘حصع ك٢ هحٕٗٞ جُوحػ٢ جخط٤حسٙ جذطذجء قغد هٞجػذ 

٠ُ هحٗٞٗٚ أٝ : جُوحػ٢ جُٞؿ٢٘ ال ٣ـرن هٞجػذ جُط٘حصع ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔخطض أطلا ٝجُط٢ ضك٤ِٚ ئ االحانح انكايهح -6

ٗلغٚ ٓٞػغ هحػ٢ جُذُٝس جألؾ٘ر٤س جُط٢ ئ٠ُ هحٕٗٞ دُٝس غحُػس ذَ ذٔوطؼحٙ ٣خؼغ جُوحػ٢ جُز١ ٣لظَ ك٢ جُٔغأُس 

 ٣٘ط٢ٔ ج٤ُٜح جُوحٕٗٞ جُٞجؾد جُطـر٤ن ٣ٝكَ ض٘حصع جُوٞج٤ٖٗ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُز١ ع٤ك٤ِٚ ذٚ جُوحػ٢ جالؾ٘ر٢

 االحانح تٍٛ انمثٕل ٔانشفغ 

 يؤٚذٔ االحانح : 

، كم دٔنح حشج فٙ ذطثٛك انمإٌَ األخُثٙ ٔإرا لؼد ترطثٛمّ فؼهٛٓا أٌ ذطثمّ ككم ال ٚردضأ أ٘ ككم ٚرشكة يٍ لٕاػذ االسُاد  -0
 انمٕاػذ انًٕػٕػٛح 

، ػالٔج ػهٗ احرشاو انحكى انز٘ ٚظذس  انحهٕلٚؤد٘ ذطثٛك لٕاػذ االسُاد فٙ انمإٌَ األخُثٙ انٕاخة انرطثٛك إنٗ ذؼًٛى  -6
انحهٕل تٍٛ انذٔنرٍٛ طاحثرٙ انشأٌ ٔٚسٓم ذُفٛز االحكاو فٙ انخاسج  انماػٙ انٕطُٙ ٔاالػرذاد تّ ، ٔاألخز تٓا ٚحمك ذثادال فٙ

 ػٍ طشٚك انحظٕل ػهٗ األيٕس تانرُفٛز 

 سػٙ االحانح : يؼا

لإٌَ انماػٙ أٔ انمإٌَ األخُثٙ ذؼذ يٍ لٕاػذ انمإٌَ انؼاو طثٛؼح لٕاػذ انرُاصع ٔٔظٛفرٓا إٌ لٕاػذ انرُاصع سٕاء فٙ  -0
  ٔتانرانٙ فٓٙ الهًٛٛح انرطثٛك ٔال ٚطثمٓا إال لاػٙ انذٔنح انرٙ ٔػؼرٓا

 نٗ يا ال َٓاٚح يًا ٚسثة ػٛاع يظانح االفشاد االحانح ذؤد٘ إنٗ حهمح يفشغح أٔ إنٗ ذراتغ االحاالخ إ -6
 تفكشج انًدايهح انذٔنٛح ػؼف فكشج انًدايهح انذٔنٛح فُظاو االحانح ال ًٍٚ ذثشٚشِ إال  -3
االحانح دٔاء نغٛش داء فمٕاػذ انرُاصع ػًٕيا ٔخذخ نفغ انرُاصع نزنك ال يدال نألخز تاالحانح يٍ انُاحٛح انًُطمٛح حٛث يشكهح  -4

 اػذ انرُاصع فٙ لإٌَ انماػٙ ٔاخرٛاس انمإٌَ انٕاخة انرطثٛك ذُاصع انمٕاٍَٛ لذ حهد تًدشد إػًال لٕ

سفؼد يدًٕػح يٍ انذٔل َظشٚح االحانح يُٓا اٚطانٛا ٔانَٕٛاٌ ٔانثشاصٚم ٔاسثاَٛا ٔ يظش ٔسٕسٚا تًُٛا لثهٓا االخرٓاد انمؼائٙ 
ْا٘ ٔخُثٛف تشأٌ االٔساق انرداسٚح ، أيا فٙ انًغشب اذفالٛح الفٙ تشٚطاَٛا ٔانًاَٛا ٔسٕٚسشا ٔ انٛاتاٌ ٔانظٍٛ ٔ انسٕٚذ ٔكزا 

 .فهى ٚرؼشع انظٓٛش انًرؼهك تٕػؼٛح االخاَة نٓزِ انًسأنح 

االياو انًدذد سحًّ اهلل إنٗاالْذاء   


