
 ٓبهً 30 ثيبٕ

 :أيٜب اإلفٞح أُٞاؿٕ٘ٞ

 

اآلٕ يظجؼ ك٠ ئٌٓبٗ٘ب إٔ ٗزـِغ ئ٠ُ أَُزوجَ، ٝهجَ اآلٕ كإ ٓضَ مُي ُْ يٌٖ ًٌٓٔ٘ب ئال ثبالٍزـوام ك٠ 

األؽبلّ أٝ األٝٛبّ، ًٝبلٛٔب ال رَزَِْ ُٚ اُشؼٞة أُ٘بػِخ، كؼبًل ػٖ إٔ روغ كيٚ ثي٘ٔب ٠ٛ ػ٘ل ٓلزوم 

 اُـوم اُؾبٍٔخ ٝأٓبّ رؾليبد أُظيو

إٔ ٗ٘ظو ئ٠ُ أثؼل ٖٓ ٓٞاهغ أهلآ٘ب؛ كِول ً٘ب ثؼل اٌَُ٘خ ٓجبشوًح ػ٠ِ ؽبكخ هجَ اآلٕ ُْ يٌٖ ك٠ ٓولٝهٗب 

إٔ ٗزؾٌَ  -هجَ أٟ ش٠ء آفو -ًٝبٕ ٝاعج٘ب ك٠ مُي اُظوف يؾزْ ػِي٘ب . عوف ٓؼوع ُبلٜٗيبه ك٠ أٟ ٝهذ

ُٝول ًبٗذ عٔبٛيو اُشؼت ثٔٞهلٜب . ؿويو٘ب ئ٠ُ أهع أطِت رزؾَٔ ٝهلز٘ب، ٝأهع أهؽت رزَغ ُؾوًز٘ب

يٞٗيٞ ٠ٛ اُز٠ عؼِذ مُي هبثبًل ُِزؾوين؛ ثلؼَ ٓب أظٜورٚ ٖٓ رظٔيْ يوكغ اُٜيئخ ٝيضن ك٠  01ٝ ٠9 يٞٓ

 .اُ٘ظو

ئٕ أُٞهق أُإٖٓ ٝاُجـ٠ُٞ اُنٟ ارقنرٚ عٔبٛيو شؼج٘ب ك٠ مُي اُظوف اُؼظيت، ٛٞ ٝؽلٙ اُنٟ ٌٖٓ 

يش يٌٕٞ ك٠ ٓولٝهٗب اُيّٞ إٔ ُِزؾٞالد اُٜبٓخ، اُز٠ ٝهؼذ ٓ٘ن مُي اُٞهذ ٖٓ إٔ رؾلس كؼِٜب ٝأصوٛب؛ ثؾ

ٖٝٓ كالئَ اُقيو إٔ يٌٕٞ مُي . ئٗٚ اآلٕ يظجؼ ك٠ ئٌٓبٗ٘ب إٔ ٗزـِغ ئ٠ُ أَُزوجَ: ٗوٍٞ ثأَٓ ك٠ اهلل ػظيْ

ك٠ ٓولٝهٗب اُيّٞ ك٠ مًوٟ ػيل اُٜغوح ثٔب رؾِٔٚ ئ٠ُ أُإٓ٘يٖ ٖٓ ٓؼب٠ٗ اُزؼؾيخ كلاًء ُِٔجلأ، ٝاُ٘ؼبٍ 

 .٠ أُشبم ك٠ ٍجيَ ٗظو اهلل ػيييًا ٝطبكهًبأَُزٔو ٖٓ أعَ اُؾن، ٝاُظجو ػِ

 

 :أيٜب اإلفٞح أُٞاؿٕ٘ٞ

 

يٞٗيٞ، ٛٞ ٝؽلٙ اُنٟ ط٘غ ػلكًا ٖٓ اُزؾٞالد  01ٝ 9ئٕ أُٞهق اُجـ٠ُٞ أُإٖٓ ُغٔبٛيو شؼج٘ب ي٠ٓٞ 

اُٜبٓخ ٌٓ٘ذ ُؼِٔ٘ب ٖٓ إٔ يجزؼل ػٖ اُؾبكخ اُقـوح اُز٠ ًبٕ ػِيٜب ك٠ أػوبة اٌَُ٘خ، ُيوق ػ٠ِ األهع 

ٝأثوى . األطِت، ُٝيَزشوف األكن األٍٝغ اُنٟ يَزـيغ إٔ يزؾوى ػِيٚ ٗؾٞ أٛلاف ٗؼبُٚ اُشويلخ ٝاُـبُيخ

 :ٛنٙ اُزؾٞالد ًٔب ي٠ِ

 

 :أٝاًل

ئٗ٘ب اٍزـؼ٘ب ئػبكح ث٘بء اُوٞاد أَُِؾخ، ًٝبٗذ رِي ثلايخ ػوٝهيخ ٝثـيو ثليَ، ئم ً٘ب ٗويل علًا ٝؽوًب إٔ 

ثـيو ئػبكح ث٘بء اُوٞاد أَُِؾخ ُْ يٌٖ . ُؼلٝإ، ٝإٔ َٗزوك ٓب ػبع ٓ٘ب كيٚٗظؾؼ آصبه اٌَُ٘خ، ٝإٔ ٗييَ ا

ُٝؼِٚ ٓ٘ـن ًَ  -أٓبٓ٘ب ؿيو روجَ اُٜيئخ ٜٓٔب ًبٗذ آٓبُ٘ب، ٜٝٓٔب ًبٕ ئئبٗ٘ب؛ مُي إٔ ٓ٘ـن ٛنا اُؼظو 

أُجبكب ثـيو إٔ اُؾن ثـيو اُوٞح ػبئغ، ٝإٔ أَٓ اَُبلّ ثـيو ئٌٓبٗيخ اُلكبع ػ٘ٚ اٍزَبلّ، ٝإٔ  -اُؼظٞه

 .ٓولهح ػ٠ِ ؽٔبيزٜب أؽبلّ ٓضبُيخ ٌٓبٜٗب أَُبء، ُٝيٌ ُٜب ػ٠ِ األهع ٌٓبٕ

 



 :صبٗيًب

ئٗ٘ب اٍزـؼ٘ب رؾوين ٓـِت اُظٔٞك االهزظبكٟ، ك٠ ٝهذ ًبٗذ األشيبء ًِٜب رَيو ك٠ ارغبٙ ٓؼبًٌ ُلوطخ 

ٞهق ػوث٠ أطيَ ك٠ ٓإرٔو رؾويوٚ، ُٝول ٍبػل ػ٠ِ مُي هػب اُشؼت ثبُٔييل ٖٓ اُزؼؾيبد، ٍٝبػل ػِيٚ ٓ

ُٝول ًبٕ ٓؾزًٔب إٔ يَيو . اُقوؿّٞ، ٍٝبػل ػِيٚ أطلهبء ُ٘ب ػ٠ِ ارَبع اُؼبُْ ًِٚ، ٝهل٘ب ٓؼْٜ كٞهلٞا ٓؼ٘ب

ٓـِت اُظٔٞك االهزظبكٟ ع٘جًب ُغ٘ت ٓغ ػِٔيخ ئػبكح ث٘بء اُوٞاد أَُِؾخ؛ كِْ يٌٖ ك٠ اٍزـبػز٘ب ثـيو 

 ًبٕ ٓغليًب إٔ ٗوق هاثؼيٖ ػ٠ِ فـٞؽ اُ٘به ثي٘ٔب ٓولهر٘ب ػ٠ِ اهزظبك ٍِيْ إٔ ٗٞكو الؽزٔبٍ اُؾوة، ٝال

 .اإلٗزبط ٓؼـِخ ٝهاء اُقـٞؽ، ٝشجؼ اُغٞع يٜلكٗب ثأٍوع ٖٓ رٜليل اُؼلٝ ُ٘ب

 

 :صبُضًب

ئٗ٘ب اٍزـؼ٘ب رظليخ ٓواًي اُوٟٞ اُز٠ ظٜود، ًٝبٕ ٖٓ ؿجيؼخ األٓٞه ٝؿجيؼخ اُ٘لًٞ إٔ رظٜو ك٠ ٓواؽَ 

اُؼَٔ اَُيب٠ٍ ال يوّٞ ثٚ أُبلئٌخ ٝئٗٔب يوّٞ ثٚ اُجشو، ٝاُويبكح اَُيبٍيخ ُيَذ ٍيلًب ئٕ . ٓقزِلخ ٖٓ ٗؼبُ٘ب

ثزبهًا هبؿؼًب، ٝئٗٔب ٠ٛ ػِٔيخ ٓٞاىٗخ ٝػِٔيخ افزيبه ثؼل أُٞاىٗخ، ٝأُٞاىٗخ كائًٔب ثيٖ اؽزٔبالد ٓقزِلخ، 

ب ئٌٖ هجُٞٚ ثؼل اٌَُ٘خ؛ ُٝول رغبٝىد األٓٞه ؽل ٓ. ٝاالفزيبه ك٠ ًضيو ٖٓ اُظوٝف ثيٖ ٓقبؿو ٓؾَٞثخ

ألٕ ٓواًي اُوٟٞ ٝهلذ ك٠ ؿوين ػِٔيخ اُزظؾيؼ فٞكًب ٖٓ ػيبع ٗلٞمٛب، ٖٝٓ اٌٗشبف ٓب ًبٕ فبكيًب ٖٓ 

ثظوف  -ًٝبٕ مُي ُٞ روى ٝشأٗٚ ًليبًل ثزٜليل عجٜخ اُظٔٞك اُشؼج٠؛ ُٝنُي كِول ًبٕ ٝاعجًب . رظوكبرٜب

رٌٖ رِي ثبَُٔأُخ اَُِٜخ ئىاء أُٞاهغ اُز٠ ًبٗذ رؾزِٜب رظليخ ٓواًي اُوٟٞ، ُْٝ  -اُ٘ظو ػٖ أٟ اػزجبه

ٝٛنٙ َٓأُخ أفبلهيخ  -ئٗ٘ب اٍزـؼ٘ب : هاثؼًب. ٓواًي اُوٟٞ، ٝك٠ ئؿبه اُظوٝف اُلهيوخ اُز٠ ًبٕ يؼيشٜب اُٞؿٖ

طٞهح ًبِٓخ  -ثٞاٍـخ أُؾبًٔبد اُؼِ٘يخ  -إٔ ٗؼغ أٓبّ اُغٔبٛيو -ٝٓؼ٘ٞيخ أػِن ػِيٜب هئخ ًجيوح 

ًٝبٕ هأي٠ إٔ ٛنٙ َٓئُٞيخ يغت إٔ يزؾِٜٔب ٗظبٓ٘ب اُضٞهٟ ثأٓبٗخ . د ٝأفـبء ٓوؽِخ ٍبثوخالٗؾواكب

ٝشغبػخ، ًٝبٕ هأي٠ أيؼًب إٔ اُؼٔيو اُٞؿ٠٘ اُنٟ أؽٌ ثإٔ اٗؾواكبد ٝأفـبء هل ٝهؼذ ٖٓ ؽوٚ ٖٝٓ 

؛ ٠ٌُ ٓظِؾزٚ إٔ يؼوف اُؾويوخ، ٝإٔ يقِض ٝعلاٗٚ ٖٓ أصوبُٜب، ٝإٔ ي٘لغ ػٖ ٗلَٚ ًَ هٝاٍت أُبػ٠

ٝٓغ ًَ اُؼناة اُنٟ رؾِٔزٚ شقظيًب ٝرؾِٔٚ أُٞاؿٕ٘ٞ ٓؼ٠ فبلٍ . يلفَ ئ٠ُ أَُزوجَ ثظلؾخ ٗويخ ؿبٛوح

ئٗ٘ب : فبًَٓب. ٛنٙ اُؼِٔيخ، كِول ثو٠ ئئب٠ٗ ثؼوٝهرٜب ًائب٠ٗ ثـت اُغواؽخ يوـغ ُي٘ظق، ٝيجزو ُي٘ون

خ ٝعجٜبد كُٝيخ، ٝر٘ٞػذ عٜٞكٗب اٍزـؼ٘ب إٔ ٗوّٞ ثغٜل ٍيب٠ٍ ٝاٍغ ػ٠ِ عجٜبد ػويؼخ؛ عجٜبد ػوثي

ٝرؼلكد ػ٠ِ ٛنٙ اُغجٜبد ثبالرظبٍ أُجبشو ٓغ األطلهبء ك٠ اُلٍٝ االشزواًيخ، ٝك٠ ٓولٓزٜب االرؾبك 

اَُٞكيز٠ اُنٟ أًلد ُ٘ب ظوٝف اٌَُ٘خ طلاهزٚ أُقِظخ ٝرؼبٝٗٚ اُظبكم ٝٝهٞكٚ اُظِت ك٠ عجٜخ اُضٞهح 

لٍٝ ؿيو أُ٘ؾبىح، ٝٓغ اُلٍٝ اآلٍيٞيخ ٝاإلكويويخ، ٝٓغ اُلٍٝ اُؼبُٔيخ أُؼبكيخ ُبلٍزؼٔبه، ًٝنُي ٓغ اُ

اإلٍبلٓيخ، ٝٓغ ًَ اُشؼٞة اُواؿجخ ك٠ ٍبلّ هبئْ ػ٠ِ اُؼلٍ، ٝٓغ ًَ اَُبٍخ اُؼبُٔييٖ اُنيٖ يَزـيغ ثؼل 

ٗظوْٛ إٔ يزغبٝى ٌَٗخ ػبهػخ ك٠ ربهيـ أٓخ ًبٕ ُٜب كٝهٛب اُؼظيْ ك٠ اُزبهيـ، ٍٝٞف يٌٕٞ ُٜب اُلٝه 

ئٕ ٛنٙ اُزؾٞالد ًِٜب هبكٛب ٝكػٜٔب ئؽَبً ػٔين ثبُٞاعت ُلٟ ًضيويٖ ٖٓ . ك٠ ٓظيو اإلَٗبٗيخ اُؼظيْ

هعبُ٘ب ك٠ ًَ ٓغبالد أَُئُٞيخ ك٠ اُوٞاد أَُِؾخ، ٖٝٓ فجواء االهزظبك ٝاُؼبِٓيٖ ك٠ ٝؽلاد اإلٗزبط، 

َُيبٍخ ٝاُلٌو ٖٝٓ أُِزيٓيٖ ثأٛلاف اُ٘ؼبٍ اُشؼج٠ ٝاُوبكهيٖ ػ٠ِ فلٓزٜب، ٖٝٓ أُشزـِيٖ ثب

ٝاُلثِٞٓبٍيخ؛ ًَ ٛإالء ٍبٛٔٞا ك٠ هيبكح ٝكػْ ٛنٙ اُزؾٞالد اُز٠ روبهة أُؼغيح، ٝاُز٠ َٗزـيغ ثؼلٛب إٔ 

ٝاآلٕ ٝٗؾٖ ٗزـِغ ئ٠ُ : أيٜب اإلفٞح أُٞاؿٕ٘ٞ. اآلٕ يظجؼ ك٠ ئٌٓبٗ٘ب إٔ ٗزـِغ ئ٠ُ أَُزوجَ: ٗوٍٞ اُيّٞ

يغ إٔ ٗزَِؼ ثٚ ُٔٞاعٜخ َٓئُٞيبر٘ب أُوجِخ ٛٞ إٔ يٌٕٞ ك٠ أَُزوجَ، كإ اػزوبكٟ األًيل إٔ فيو ٓب َٗزـ

يلٗب ثوٗبٓظ ػَٔ ٓؾلك، ٗلهٍٚ ٓؼًب، ٝٗووٙ ٓؼًب، ٝرزلن ػِيٚ ئهاكر٘ب عٔيؼًب؛ ثوٗبٓظ ػَٔ يٌلَ ٝطُٞ٘ب ئ٠ُ 



األٛلاف اُوويجخ ُ٘ؼبُ٘ب، ٝيووة ٓ٘ب يّٞ اُٞطٍٞ ئ٠ُ األٛلاف اُجؼيلح ُٜنا اُ٘ؼبٍ، ثوٗبٓظ ػَٔ ال رقزِق 

يٚ االعزٜبكاد، ٝال رزظبهع اآلهاء ٝال رزظبكّ اُوٟٞ، ثوٗبٓظ ػَٔ َٗٔي ثٚ ك٠ أيلي٘ب، ٝثؼل إٔ يزؾون ُوبء ك

كٌوٗب ػِيٚ؛ صْ ٗٔؼ٠ ػ٠ِ ؿوين اٌُلبػ اُـٞيَ ٝك٠ يلٗب فويـخ ُؤلكن اُلَيؼ أٓبٓ٘ب، ٝفـخ ػَٔ ُزولٓ٘ب 

ذ عٔبٛيو شؼج٘ب ئ٠ُ ٝهلزٜب اُقبُلح ي٠ٓٞ ػ٠ِ ٛنا األكن، ثوٗبٓظ ُِزـييو يَزغيت ُآلٓبٍ اُؼويؼخ اُز٠ ؽوً

يٞٗيٞ، ٠ٛٝ اُٞهلخ اُز٠ ٍأظَ كائًٔب ٝئ٠ُ آفو ُؾظخ ك٠ اُؼٔو ٓإًٓ٘ب ثأٜٗب ًبٗذ ثؼضًب ُِضٞهح، ٝرغليلًا  01ٝ 9

ثاػبكح  -ًٔب رؼوكٕٞ  -ُٝول ثلأد اُزـييو . ُشجبثٜب، ٝئُٜبًٓب ال يقيت، ٝػٞءًا ال يقجٞ أٓبّ ؿوين أَُزوجَ

اهح، ٝاُنٟ يؼ٘ي٠٘ ك٠ رشٌيَ اُٞىاهح اُغليلح أٗٚ عبء ئ٠ُ ٓٞاهغ اُؾٌْ ثظلٞح ٖٓ شجبة ٛنا رشٌيَ اُٞى

اُٞؿٖ، ال يليٖ أؽل ْٜٓ٘ ثٔ٘ظجٚ ألٟ اػزجبه ٍٟٞ اػزجبه ػِٔٚ ٝرغوثزٚ ك٠ اُؼَٔ اَُيب٠ٍ، ْٝٛ ػ٠ِ أٟ 

أفوٟ هبكٓخ ك٠ هيبكاد  ٝئ٠ُ عبٗت مُي كٜ٘بى رـييواد. ؽبٍ ئضِٕٞ عيبًل عليلًا يزولّ ٗؾٞ هٔخ أَُئُٞيخ

ئٕ اٌُضيويٖ ٖٓٔ يشـِٕٞ ٛنٙ . اإلٗزبط، ٝك٠ اَُِي اُلثِٞٓب٠ٍ، ٝك٠ أُؾبكظيٖ، ٝك٠ هؤٍبء أُلٕ

أُ٘بطت أكٝا َٓئُٞيبرْٜ ثغلاهح ٝاٍزؾوبم، ٌُٖٝ ثؼؼْٜ ُْ يٌٖ ػ٠ِ َٓزٟٞ أَُئُٞيخ ٍيبٍيًب ٝر٘لينيًب، 

ٌُٖ اُزـييو يجو٠ ثؼل مُي أًجو ٖٓ إٔ يٌٕٞ . األعلهٖٝٓ اُؼوٝهٟ ػِيْٜ ٝػِي٘ب ئكَبػ أُغبٍ ُؤلهله ٝ

َٓأُخ أشقبص، ٝئٗٔب اُزـييو اُنٟ ٗويلٙ يغت إٔ يٌٕٞ أًضو ثؼلًا ٝأًضو ػٔوًب ٖٓ ٓغوك اٍزجلاٍ شقض 

ئٕ اُزـييو أُـِٞة الثل ُٚ إٔ يٌٕٞ رـييوًا ك٠ اُظوٝف ٝك٠ أُ٘بؿ، ٝئال كإ أٟ أشقبص علك ك٠ . ثشقض

ئٕ اُزـييو أُـِٞة . أُ٘بؿ ٍٞف يَيوٕٝ ك٠ ٗلٌ اُـوين اُنٟ ٍجن ئُيٚ ؿيوْٛ ٗلٌ اُظوٝف ٝك٠ ٗلٌ

يغت إٔ يٌٕٞ كٌوًا أٝػؼ، ٝؽشلًا أهٟٞ، ٝرقـيـًب أكم؛ ٝثنُي يٌٕٞ ُِزظٔيْ ٓؼ٠٘، ٝرٌٕٞ ُئلهاكح اُشؼجيخ 

 .ٓولهح اعزيبػ ًَ اُؼٞائن ٝاَُلٝك، ٗبكنح ٝاطِخ ئ٠ُ ٛلكٜب

 

 :أيٜب اإلفٞح أُٞاؿٕ٘ٞ

َُٔئُٞيخ اُزبهيقيخ ُؤليبّ اُؼظيجخ ٝأُغيلح اُز٠ ٗؼيش كيٜب، ٝٗؼيش ُٜب، رـوػ ث٘لَٜب ػِي٘ب ثوٗبٓظ ئٕ ا

ؽشل ًَ هٞاٗب اُؼٌَويخ ٝاالهزظبكيخ ٝاُلٌويخ ػ٠ِ فـٞؿ٘ب ٓغ اُؼلٝ؛ : اُغبٗت األٍٝ: ػَٔ ُٚ عبٗجبٕ

ٖٓ ئٌٓبٗيبد ٝؿبهبد ًبٓ٘خ؛ ٖٓ رؼجئخ ًَ عٔبٛيوٗب ثٔب ُٜب : اُغبٗت اُضب٠ٗ. ُزؾويو األهع ٝرؾوين اُ٘ظو

 .أعَ ٝاعجبد اُزؾويو ٝاُ٘ظو، ٖٝٓ أعَ آٓبٍ ٓب ثؼل اُزؾويو ٝاُ٘ظو

 

 :أيٜب اإلفٞح أُٞاؿٕ٘ٞ

ٍٞف أثلأ ثبُغبٗت األٍٝ ٖٓ ثوٗبٓظ ػِٔ٘ب أُوزوػ ٝٛٞ اُؾشل، ٝئ٠ٗ ألهعٞ إٔ يٌٕٞ ارلبه٘ب ًبٓبًل ػ٠ِ أٗٚ 

. طٞد أػ٠ِ ٖٓ طٞد أُؼوًخ، ٝال ٗلاء أهلً ٖٓ ٗلائٜب -اآلٕ ٝال ي٘جـ٠ إٔ يٌٕٞ ٛ٘بى  -ُيٌ ٛ٘بى اآلٕ 

ئٕ أٟ رلٌيو أٝ ؽَبة ال يؼغ أُؼوًخ ٝػوٝهارٜب أٝاًل ٝهجَ ًَ ش٠ء ال يَزؾن إٔ يٌٕٞ رلٌيوًا، ٝال رييل 

ئٕ أُؼوًخ ُٜب األُٝٞيخ ػ٠ِ ًَ ٓب ػلاٛب، ٝك٠ ٍجيِٜب ٝػ٠ِ ؿوين رؾوين اُ٘ظو كيٜب . ٗزيغزٚ ػٖ اُظلو

ًَ ش٠ء، ٝيوفض ًَ ثنٍ؛ ٓباًل ًبٕ أٝ عٜلًا أٝ كًٓب، ٜٝٓٔب ًبٕ اَُجيَ اُنٟ ٌَِٗٚ ئ٠ُ رؾويو يٜٕٞ 

األهع ٝرؾوين اُ٘ظو كاٗٚ يظجؼ ٍجيبًل َٓلٝكًا ثـيو اٍزؼلاك ُِٔؼوًخ؛ ٍٞاء هجِ٘ب ثـوين اُؼَٔ اَُيب٠ٍ 

ٖ اُؼَٔ اَُيب٠ٍ ٝروً٘بٙ ٍٝوٗب كيٚ ئ٠ُ ٓلاٙ؛ كإ ٗزيغزٚ ٓوٛٞٗخ ثبٍزؼلاكٗب ُِٔؼوًخ، ٍٝٞاء يئَ٘ب ٓ

ٝال ٗياٍ  -ُٝول أثلي٘ب اٍزؼلاكٗب . ٝٝاعٜ٘ب أهلاهٗب ك٠ ٓيلإ اُوزبٍ؛ كإ اُ٘زيغخ ٓؼِوخ ػ٠ِ اٍزؼلاكٗب ُِٔؼوًخ

ُِؼَٔ اَُيب٠ٍ ػٖ ؿوين األْٓ أُزؾلح أٝ ؿيوٙ ٖٓ اُـوم، ٝٗؾٖ ٗؼغ ٓغ أشوبئ٘ب اُؼوة ًَ ٍٝبئِ٘ب؛  -

ٝٗؾٖ ٗزؼبٕٝ ٓغ ًَ اُوٟٞ اُشؼجيخ . ٞاٍـخ اُزَ٘ين اُض٘بئ٠ أُجبشوٍٞاء ثٞاٍـخ ٓإرٔواد اُؤخ، أٝ ث

ٝٗؾٖ ٗلزؼ ػوُٞ٘ب ٝهِٞث٘ب ُِؼبُْ . اُؼوثيخ ٖٓ أعَ أُوبٝٓخ أَُِؾخ ُِؼلٝ، ًٝبكخ أشٌبٍ أُوبٝٓخ األفوٟ



ؼَ ٗؾٖ ٗل. ًِٚ ٖٓ ٗلٌ أُ٘ـن اُنٟ ؽٌْ ٗؼبُ٘ب اُـٞيَ؛ ٝٛٞ أٗ٘ب ٗظبكم ٖٓ يظبكه٘ب ٝٗؼبكٟ ٖٓ يؼبكي٘ب

مُي ًِٚ ػٖ روليو ٝاع ُ٘زبئغٚ اُٞاهؼخ ٝأُؾزِٔخ، ٌُ٘٘ب ثؼلٙ يغت إٔ ٌٕٗٞ َٓزؼليٖ ُِٔؼوًخ ٜٓٔب ًِلز٘ب، 

ئٕ األهع أهػ٘ب ٝاُؾن ؽو٘ب، ٝأُظيو ٓظيوٗب، ٝال َٗزـيغ أٓبّ أٗلَ٘ب، ٝأٓبّ . ٝؽز٠ ئما ٝهل٘ب كيٜب ٝؽلٗب

كٗب ئ٠ُ األثل إٔ ٗزوكك أٝ ٗزقبمٍ أٝ ٗٞىع اُزجؼبد ػ٠ِ أٓز٘ب اُؼوثيخ، ٝأٓبّ األعيبٍ اُوبكٓخ ٖٓ أث٘بئ٘ب ٝأؽلب

ٛنا ٛٞ اُغبٗت األٍٝ . اآلفويٖ، ٜٓٔب اهزؼبٗب مُي ٖٓ اُزٌبُيق ػ٠ِ ٓٞاهكٗب ٝػ٠ِ أػظبث٘ب ٝػ٠ِ أهٝاؽ٘ب

ٖٓ ثوٗبٓظ ػِٔ٘ب، ٝال أظ٘ٚ ثي٘٘ب ٓٞػغ فبلف؛ مُي ألٕ اُقيبه كيٚ ٛٞ اُ٘ظو أٝ اُٜيئخ، اُشوف أٝ اُؼبه، 

أٝ أُٞد، ُٝيٌ ٛ٘بى فيبه ؽويو٠ ك٠ مُي ًِٚ؛ ألٕ اُوواه ؽز٠ٔ، ٝٛٞ أٗ٘ب ٗقزبه اُ٘ظو، ٝٗقزبه اُؾيبح 

 .اُشوف، ٝٗقزبه اُؾيبح

 

 :أيٜب اإلفٞح أُٞاؿٕ٘ٞ

أٗزوَ اآلٕ ئ٠ُ اُغبٗت اآلفو ٖٓ ثوٗبٓظ ػِٔ٘ب أُوزوػ، ٝٛٞ رؼجئخ ًَ عٔبٛيوٗب ثٔب ُٜب ٖٓ ؿبهبد ٝئٌٓبٗيبد 

ويو ٝاُ٘ظو، ٖٝٓ أعَ آٓبٍ ٓب ثؼل اُزؾويو ٝاُ٘ظو، ٝك٠ ٛنا اُظلك كا٠ٗ أؿوػ اُ٘وؾ ٖٓ أعَ ٝاعجبد اُزؾ

 :اُزبُيخ

 

ئٗٚ ٖٓ اُؼوٝهٟ ٝاُؾيٟٞ ؽشل ًَ اُوٟٞ اُشؼجيخ، ٝثٍٞيِخ اُلئوواؿيخ ٝػ٠ِ أٍبٍٜب؛ ٝهاء  -1

االشزوا٠ً اُنٟ ؽوو٘ب أٛلاف ٗؼبُ٘ب اُوويجخ ٝاُجؼيلح، أٟ ٝهاء ٝاعت أُؼوًخ، ٝهاء أَٓ ئرٔبّ ث٘بء أُغزٔغ 

 .ٓ٘ٚ ًضيوًا، ٝي٘جـ٠ إٔ ٗؾون ٓ٘ٚ أًضو

 

ئٕ طيـخ االرؾبك االشزوا٠ً ٠ٛ أًضو اُظيؾ ٓبلءٓخ ُؾشل اُوٟٞ اُشؼجيخ ثٍٞيِخ اُلئوواؿيخ ٝػ٠ِ  -2

أٍبٍٜب، ٠ٛٝ رغَيل ؽ٠ ٝطؾ٠ ُٔؼ٠٘ إٔ رٌٕٞ اُضٞهح ُِشؼت ٝثبُشؼت، صْ ئٜٗب اُؼٔبٕ ثؼل مُي ُزغ٘ت 

ًٔب رنًوٕٝ  -ٝاالرؾبك االشزوا٠ً . اُـجو٠، ٌُٝلبُخ كزؼ أٍوع اُـوم ٝأًضوٛب أٓبًٗب ئ٠ُ اُزولّ كٓٞيخ اُظواع

ٛٞ ٝاعٜخ ػويؼخ رؼْ رؾبُق هٟٞ اُشؼت اُؼبِٓخ ًِٜب، صْ ر٘ظيْ ٍيب٠ٍ يوّٞ ٍٝـٜب ٖٓ  -ٝكوًب ُِٔيضبم 

ُْٝ رٌٖ أُشبًَ اُز٠ . جوبداُـبلئغ اُوبكهح ػ٠ِ هيبكح اُزلبػَ اَُيب٠ٍ ٗؾٞ ٛلف رنٝيت اُلٞاهم ثيٖ اُـ

ػبٗبٛب االرؾبك االشزوا٠ً روعغ ئ٠ُ هظٞه أٝ ػيٞة ك٠ طيـزٚ اُؼبٓخ، ٝئٗٔب ًبٗذ أٍجبة اُوظٞه ٝاُؼيٞة 

ٝأٍٝ ٛنٙ األٍجبة ٛٞ إٔ ػِٔيخ ئهبٓخ االرؾبك االشزوا٠ً ُْ رجٖ ػ٠ِ االٗزقبة اُؾو ٖٓ . روعغ ئ٠ُ اُزـجين

 .اُوبػلح ئ٠ُ اُؤخ

 

آلٕ إٔ ٗؼيل ث٘بء االرؾبك االشزوا٠ً ػٖ ؿوين االٗزقبة ٖٓ اُوبػلح ئ٠ُ اُؤخ؛ أٟ ٖٓ اُِغبٕ ئٕ ػِي٘ب ا -3

اُزأٍيَيخ ك٠ اُوويخ، ٝاُؾ٠، ٝأُظ٘غ، ٝاُٞؽلح، ئ٠ُ أُإرٔو اُو٠ٓٞ ُبلرؾبك االشزوا٠ً، ٝئ٠ُ ُغ٘زٚ 

يُٞيٞ أُبػ٠ ئ٠ُ  32يّٞ ٝرنًوٕٝ أ٠٘ٗ ً٘ذ هل أشود ك٠ فـبث٠ . أُوًييخ، ٝئ٠ُ اُِغ٘خ اُز٘لينيخ اُؼِيب

رٌٞيٖ اُِغ٘خ أُوًييخ ُبلرؾبك االشزوا٠ً، ًٝبٕ اُزظٞه ك٠ مُي اُٞهذ إٔ رٌٕٞ ثبُزؼييٖ، ُٝول أعِذ مُي 

فبلكًب ُٔب هِذ ٝٝػلد ثٚ، ػٖ اهز٘بع ثإٔ أٍِٞة اُزؼييٖ ُيٌ أكؼَ األٍبُيت، ٝإٔ اُزؼييٖ ك٠ اُٜ٘بيخ هل ال 

أٝ ٓب رولٓٚ أُغٔٞػبد أُقزِلخ ٝاُشَِ، ُٝيٌ مُي ٛٞ أُوعٞ، ُٝيٌ يؼـي٘ب ئال ٓب رلوىٙ ٓواًي اُوٟٞ، 

ئٕ ؿوين االٗزقبة ٍٞف يؼـي٘ب اُؾَ األٝكن؛ . ٛٞ ٓب يؾون ُ٘ب اُٜلف ٝاُلٝه اُنٟ ً٘ب ٗـِجٚ ُِغ٘خ أُوًييخ



كرٜب أُؼجوح إٔ يزْ ث٘بء االرؾبك االشزوا٠ً ثبإلهاكح اُشؼجيخ ٝؽلٛب، ٝإٔ روّٞ هٟٞ اُشؼت اُؼبِٓخ ثبفزيبه هيب

 .ػٜ٘ب ٝأَُزٞػجخ آلٓبُٜب اُضٞهيخ، صْ رلكؼٜب ئ٠ُ ٓٞاهغ اُويبكح اَُيبٍيخ

 :أيٜب اإلفٞح أُٞاؿٕ٘ٞ

 

 0: ٖٓ ٛنٙ اُ٘وؾ اُضبلس كا٠ٗ أهزوػ اُجوٗبٓظ اُز٘لينٟ اُزب٠ُ

 

رغوٟ االٗزقبثبد ُِٞؽلاد اُزأٍيَيخ ُبلرؾبك االشزوا٠ً اُؼوث٠، ٝرزلهط االٗزقبثبد ؽز٠ رظَ ئ٠ُ  -

أُإرٔو اُو٠ٓٞ ُبلرؾبك االشزوا٠ً، اُنٟ ي٘زقت ثلٝهٙ اُِغ٘خ أُوًييخ، اُز٠ ر٘زقت ثلٝهٛب هئبٍزٜب، ٠ٛٝ 

 .اُِغ٘خ اُز٘لينيخ اُؼِيب ُبلرؾبك االشزوا٠ً اُؼوث٠

يظَ أُإرٔو اُو٠ٓٞ أُ٘زقت ُبلرؾبك االشزوا٠ً اُؼوث٠ هبئًٔب ئ٠ُ ٓب ثؼل ئىاُخ آصبه اُؼلٝإ، ٝيؼول كٝهح  -2

 .ػبٓخ ثٌبَٓ ٛيئزٚ ٓوح ًَ صبلصخ شٜٞه؛ ٠ٌُ يزبثغ ٓواؽَ اُ٘ؼبٍ ٝيٞعٜٜب، ٝيظله ك٠ شأٜٗب ٓب يوٟ

 

بك كائْ، ٝروّٞ ُغبٜٗب اَُيبٍيخ رظَ اُِغ٘خ أُوًييخ أُ٘زقجخ ٖٓ أُإرٔو اُو٠ٓٞ ك٠ ؽبُخ اٗؼو -3

ٝاُؼٌَويخ ٝاالهزظبكيخ ٝاالعزٔبػيخ ثوٍْ ٍيبٍبد اُؼَٔ ك٠ عٔيغ أُغبالد؛ اٍزٜلاكًب ُزؾوين اُ٘ظو 

 .ٝئػبكح اُج٘بء اُلاف٠ِ

 

ئٕ ٓغٌِ األٓخ اُؾب٠ُ هل هبهة ػ٠ِ اٍزيلبء ٓلرٚ اُلٍزٞهيخ، ٝٛٞ ُْ يلوؽ ثؼل ٖٓ أُٜٔخ األٍبٍيخ  -4

ٝئما ًبٕ أُغٌِ ُْ يزٌٖٔ ٖٓ أكاء . ُيٚ؛ ٠ٛٝ ٝػغ اُلٍزٞه اُلائْ ُِغٜٔٞهيخ اُؼوثيخ أُزؾلحاُز٠ أًِٝذ ئ

ٝأُإرٔو اُو٠ٓٞ . ٛنٙ أُٜٔخ كي٘جـ٠ ُئلٗظبف إٔ ٗنًو ُٚ كٝهٙ اٌُجيو، ٝٓب هبّ ثٚ ٖٓ ػَٔ يَزؾن اُزوليو

هل يوٟ إٔ يوّٞ ث٘لَٚ  -ِخ ٝٛٞ أػ٠ِ ٍِـخ ٓٔضِخ ُزؾبُق هٟٞ اُشؼت اُؼبٓ -ُبلرؾبك االشزوا٠ً اُؼوث٠ 

ٜٝٓٔب يٌٖ . ثؼِٔيخ ٝػغ ٓشوٝع اُلٍزٞه اُلائْ ُِغٜٔٞهيخ اُؼوثيخ أُزؾلح، ٝهل يوٟ ك٠ األٓو هأيًب آفو

كاٗٚ ٖٓ أُْٜ إٔ يٌٕٞ ٓشوٝع اُلٍزٞه اُلائْ ٓؼلًا ثؾيش ئٌٖ كٞه اٗزٜبء ػِٔيخ ئىاُخ آصبه اُؼلٝإ إٔ 

ِٞٙ ٓجبشوح اٗزقبثبد ُٔغٌِ أٓخ عليل ػ٠ِ أٍبً اُلٍزٞه اُلائْ، يـوػ ُبلٍزلزبء اُشؼج٠ اُؼبّ، ٝإٔ رز

 .ٝاٗزقبثبد ُوئبٍخ اُغٜٔٞهيخ

 

ؿيو ٝاعجبرٜب أُؾلكح ك٠ هبٕٗٞ االرؾبك  -ئٕ اُِغ٘خ أُوًييخ ُِٔإرٔو اُو٠ٓٞ ٍٞف يٌٕٞ ػِيٜب  -5

: لح ٜٓبّ ئػبكيخ ٠ٛػ -االشزوا٠ً، ٝؿيو َٓئُٞيبد اُظوٝف اُقبطخ ُِ٘ؼبٍ اُٞؿ٠٘ ك٠ ٓوؽِزٚ اُؾبػوح 

ث٘بء اُز٘ظيْ اَُيب٠ٍ ُـبلئغ االرؾبك االشزوا٠ً، ٝرؾليل ٜٓبّ اُؼَٔ اُٞؿ٠٘ ُِٔوؽِخ اُغليلح ٝاُزَ٘ين ثيٜ٘ب، 

 .صْ أُشبهًخ ك٠ ٝػغ اُقـٞؽ اُؼويؼخ ُِلٍزٞه اُلائْ ُِغٜٔٞهيخ اُؼوثيخ أُزؾلح

 

 :أيٜب اإلفٞح أُٞاؿٕ٘ٞ



 

٘ب كا٠٘ٗ أهيل ٖٓ اآلٕ إٔ أػغ أٓبٌْٓ رظٞهٟ ُجؼغ أُٜبّ ٠ٌُ يٌٕٞ ٛ٘بى ػٞء ًبف ػ٠ِ ؿويو

 0: اُوئيَيخ ك٠ أُوؽِخ اُوبكٓخ ٖٓ ٗؼبُ٘ب

 

رأًيل ٝرضجيذ كٝه هٟٞ اُشؼت اُؼبِٓخ ٝرؾبُلٜب ٝهيبكارٜب ك٠ رؾوين ٍيـورٜب ثبُلئوواؿيخ ػ٠ِ اُؼَٔ  -

 .اُٞؿ٠٘ ك٠ ًبكخ ٓغبالرٚ

 

ئال اٍز٘بكًا  -ثؼل اُلئوواؿيخ  -ٓظو، ٝاُلُٝخ اُؾليضخ ال روّٞ  رلػيْ ػِٔيخ ث٘بء اُلُٝخ اُؾليضخ ك٠ -2

ػ٠ِ اُؼِْ ٝاُزٌُ٘ٞٞعيب؛ ُٝنُي كاٗٚ ٖٓ أُؾزْ ئٗشبء أُغبٌُ أُزقظظخ ػ٠ِ أَُزٟٞ اُو٠ٓٞ ٍيبٍيًب 

ٝك٘يًب؛ ٠ٌُ رَبػل ػ٠ِ اُؾٌْ، ٝئ٠ُ عبٗت ٓغٌِ اُلكبع اُو٠ٓٞ؛ كاٗٚ الثل ٖٓ ٓغٌِ اهزظبكٟ ه٠ٓٞ؛ يؼْ 

ًب ُِظ٘بػخ، ٝاُيهاػخ، ٝأُبٍ، ٝاُؼِّٞ، ٝاُزٌُ٘ٞٞعيب، ٝالثل ٖٓ ٓغٌِ اعزٔبػ٠ ه٠ٓٞ؛ يؼْ ُشؼجًب شؼج

ُِزؼِيْ ٝاُظؾخ ٝؿيوٛب ٓٔب يزظَ ثبُقلٓبد أُقزِلخ، ٝالثل أيؼًب ٖٓ ٓغٌِ صوبك٠ ه٠ٓٞ؛ يؼْ شؼجًب 

 .ُِلٕ٘ٞ ُٝآلكاة ُٝئلػبلّ

 

ٝاُيهاػخ ُزؾوين هكغ َٓزٟٞ اإلٗزبط ٝاُؼٔبُخ اٌُبِٓخ،  ئػـبء اُز٘ٔيخ اُشبِٓخ ككؼخ أًجو ك٠ اُظ٘بػخ -3

 4. ٓغ اُؼـؾ ػ٠ِ أٛٔيخ ئكاهح أُشوٝػبد اُؼبٓخ ئكاهح اهزظبكيخ ٝػِٔيخ

 

 .اُؼَٔ ػ٠ِ رلػيْ اُويْ اُوٝؽيخ ٝاُقِويخ، ٝاالٛزٔبّ ثبُشجبة ٝئربؽخ اُلوطخ أٓبٓٚ ُِزغوثخ -

 

 .ك٠ ٗوبثبد اُؼٔبٍ أٝ ٗوبثبد أُٜ٘ييٖ ئؿبلم اُوٟٞ اُقبلهخ ُِؾوًخ اُ٘وبثيخ ٍٞاء -5

 

 .رؼٔين اُزبلؽْ ثيٖ عٔبٛيو اُشؼت ٝثيٖ اُوٞاد أَُِؾخ -6

 

رٞعيٚ عٜل ٓوًي ٗؾٞ ػِٔيبد اُجؾش ػٖ اُجزوٍٝ؛ ُٔب أًلرٚ اُشٞاٛل اُؼِٔيخ ٖٓ اؽزٔبالد ثزوُٝيخ  -7

 .ئٌٓبٗيبد ػقٔخ ٝاٍؼخ ك٠ ٓظو، ُٝٔب يَزـيغ اُجزوٍٝ إٔ يؼـيٚ ُغٜل اُز٘ٔيخ اُشبِٓخ ٖٓ

 

رٞكيو اُؾبكي اُلوكٟ؛ رٌوئًب ُوئخ اُؼَٔ ٖٓ ٗبؽيخ، ٝاؽزلبظًب ُِٞؿٖ ثـبهبرٚ اُجشويخ اُوبكهح، ٝئكَبػ  -8

 .كوطخ األَٓ أٓبٜٓب

 



 .رؾوين ٝػغ اُوعَ أُ٘بٍت ك٠ أٌُبٕ أُ٘بٍت -9

 

ػٔبٕ ؽٔبيخ اُضٞهح ك٠ ظَ ٍيبكح اُوبٕٗٞ، ُٝؼِٚ يٌٕٞ ٓ٘بٍجًب إٔ روّٞ اُِغ٘خ أُوًييخ ثزشٌيَ ُغ٘خ  -10

فبطخ، ٝيٌٕٞ ُٜنٙ اُِغ٘خ ؽن ٗظو ًَ اإلعواءاد اُز٠ روٟ اَُِـخ ارقبمٛب ُلٝاػ٠ األٖٓ اُٞؿ٠٘ ك٠ 

 .اُظوٝف اُواٛ٘خ

 

 :أيٜب أُٞاؿٕ٘ٞ

 

إٔ  -ك٠ روليوٟ  -جظو أيؼًب ئ٠ُ ثؼغ اُقـٞؽ اُؼبٓخ اُز٠ يغت ؿِجًب ُٔييل ٖٓ اُؼٞء ٝاُٞػٞػ أٓل اُ

ئٕ اُلٍزٞه اُغليل يغت إٔ يٌٕٞ . يزؼٜٔ٘ب اُلٍزٞه؛ ٠ٌُ رٌٕٞ ٖٓ اآلٕ رؾذ ٍٔؼ٘ب ٝثظوٗب كُيبًل ٝٓوشلًا

ؽويوخ ػِٔيخ ٍٝيبٍيخ، رؼيش ك٠ ٝاهؼ٘ب ٝر٘جغ ٓ٘ٚ؛ ُٜٝنا كا٠ٗ أهزوػ ٖٓ اآلٕ إٔ رزؼٖٔ ٓٞاك اُلٍزٞه 

 :األٍبٍيخ اُؼبٓخ اُزبُيخاُقـٞؽ 

 

إٔ ي٘ض اُلٍزٞه ػ٠ِ رؾوين ٝرأًيل االٗزٔبء أُظوٟ ئ٠ُ األٓخ اُؼوثيخ؛ ربهيقيًب ٝٗؼبُيًب ٝٓظيويًب،  -1

 .ٝؽلح ػؼٞيخ كٞم أٟ كوك ٝثؼل أٟ ٓوؽِخ

 

يضبم إٔ ي٘ض اُلٍزٞه ػ٠ِ ؽٔبيخ ًَ أٌُزَجبد االشزواًيخ ٝرلػئٜب؛ ثٔب ك٠ مُي اَُ٘جخ أُووهح ثبُٔ -2

ُِلبلؽيٖ ٝاُؼٔبٍ ك٠ ًَ أُغبٌُ اُشؼجيخ أُ٘زقجخ، ٝاشزواى اُؼٔبٍ ك٠ ئكاهح أُشوٝػبد ٝأهثبؽٜب، 

ٝؽوٞم اُزؼِيْ أُغب٠ٗ ٝاُزأٓي٘بد اُظؾيخ ٝاالعزٔبػيخ، ٝرؾويو أُوأح، ٝؽٔبيخ ؽوٞم األٓٞٓخ ٝاُـلُٞخ 

 .ٝاألٍوح

 

عزٔبػيخ ٝاُؾويخ اَُيبٍيخ، ٝإٔ رزٞكو ًَ إٔ ي٘ض اُلٍزٞه ػ٠ِ اُظِخ اُٞصيوخ ثيٖ اُؾويخ اال -3

اُؼٔبٗبد ُِؾويخ اُشقظيخ ٝاألٖٓ ثبَُ٘جخ ُغٔيغ أُٞاؿ٘يٖ ك٠ ًَ اُظوٝف، ٝإٔ رزٞكو أيؼًب ًَ اُؼٔبٗبد 

 .ُؾويخ اُزلٌيو ٝاُزؼجيو ٝاُ٘شو ٝاُوأٟ ٝاُجؾش اُؼ٠ِٔ ٝاُظؾبكخ

 

ُلُٝخ اُؼظويخ ُْ رؼل َٓأُخ كوك ُْٝ رؼل إٔ ي٘ض اُلٍزٞه ػ٠ِ هيبّ اُلُٝخ اُؼظويخ ٝئكاهرٜب؛ ألٕ ا -4

ثبُز٘ظيْ اَُيب٠ٍ ٝؽلٙ، ٝئٗٔب أطجؼ ُِؼِّٞ ٝاُزٌُ٘ٞٞعيب كٝهٛب اُؾيٟٞ، ُٜٝنا كاٗٚ يغت إٔ يٌٕٞ ٝاػؾًب 

إٔ هئيٌ اُغٜٔٞهيخ يجبشو َٓئُٞيخ اُؾٌْ ثٞاٍـخ اُٞىهاء، ٝثٞاٍـخ أُغبٌُ أُزقظظخ اُز٠ رؼْ 

 .ثٔب رؾووٚ ئكاهح اُؾٌٞٓخ ػٖ ؿوين اُزقظض ٝاُبلٓوًييخ فبلطخ اٌُلبءح ٝاُزغوثخ اُٞؿ٘يخ،

 



إٔ ي٘ض اُلٍزٞه ػ٠ِ رؾليل ٝاػؼ ُٔإٍَبد اُلُٝخ ٝافزظبطبرٜب؛ ثٔب ك٠ مُي هئيٌ اُلُٝخ  -5

ٖٝٓ أُوؿٞة كيٚ إٔ رزأًل ٍِـخ ٓغٌِ األٓخ ثبػزجبهٙ اُٜيئخ اُز٠ . ٝاُٜيئخ اُزشويؼيخ ٝاُٜيئخ اُز٘لينيخ

ويؼيخ، ٝاُوهبثخ ػ٠ِ أػٔبٍ اُؾٌٞٓخ، ٝأُشبهًخ ك٠ ٝػغ ٝٓزبثؼخ اُقـخ اُؼبٓخ ُِج٘بء رز٠ُٞ اُٞظيلخ اُزش

ًنُي كإ ٖٓ أُوؿٞة كيٚ ئكَبػ اُلوطخ ٍُٞبئَ اُوهبثخ . اَُيب٠ٍ، ُِٝز٘ٔيخ االهزظبكيخ ٝاالعزٔبػيخ

 .اُجؤُبٗيخ ٝاُشؼجيخ ُزؾوين ؽَٖ األكاء ًٝلبُخ أٓبٗزٚ

 

 .إٔ ي٘ض ك٠ اُلٍزٞه ػ٠ِ رأًيل أٛٔيخ اُؼَٔ ثبػزجبهٙ أُؼيبه اُٞؽيل ُِوئخ اإلَٗبٗيخ -6

 

إٔ ي٘ض ك٠ اُلٍزٞه ػ٠ِ ػٔبٗبد ؽٔبيخ أٌُِيخ اُؼبٓخ، ٝأٌُِيخ اُزؼبٝٗيخ، ٝأٌُِيخ اُقبطخ،  -7

 .ٝؽلٝك ًَ ٜٓ٘ب ٝكٝهٙ االعزٔبػ٠

 

ؽن اُزوبػ٠، ٝال ي٘ض ك٠ أٟ ئعواء َُِِـخ إٔ ي٘ض ك٠ اُلٍزٞه ػ٠ِ ؽظبٗخ اُوؼبء، ٝإٔ يٌلَ  -8

ػ٠ِ ػلّ عٞاى اُـؼٖ كيٚ أٓبّ اُوؼبء؛ مُي إٔ اُوؼبء ٛٞ أُييإ اُنٟ يؾون اُؼلٍ ٝيؼـ٠ ٌَُ مٟ ؽن 

 .ؽوٚ، ٝيوك أٟ اػزلاء ػ٠ِ اُؾوٞم أٝ اُؾويبد

 

يخ اُوٞاٗيٖ إٔ ي٘ض ك٠ اُلٍزٞه ػ٠ِ ئٗشبء ٓؾٌٔخ كٍزٞهيخ ػِيب، يٌٕٞ ُٜب اُؾن ك٠ روويو كٍزٞه -9

 .ٝرـبثوٜب ٓغ أُيضبم ٝٓغ اُلٍزٞه

 

إٔ ي٘ض ك٠ اُلٍزٞه ػ٠ِ ؽل ى٠٘ٓ ٓؼيٖ ُز٠ُٞ اُٞظبئق اَُيبٍيخ اُز٘لينيخ اٌُجوٟ؛ ٝمُي ػٔبًٗب  -10

 .ُِزغلك ُِٝزغليل ثبٍزٔواه

 

 :أيٜب اإلفٞح أُٞاؿٕ٘ٞ

 

ُول هظلد إٔ أر٘بٍٝ أًجو هله ٌٖٓٔ ٖٓ هءًٝ أَُبئَ ٝرلبطيِٜب؛ ُيٌٕٞ ثوٗبٓظ اُؼَٔ اُنٟ رَٔي ثٚ 

أيلي٘ب ك٠ أُوؽِخ اُوبكٓخ هبكهًا ػ٠ِ اُٞكبء ٝػ٠ِ اُزؾوين، ٝثؼل مُي كا٠ٗ أهٟ ؿوػ ٛنا اُجوٗبٓظ اُنٟ 

ٓبهً ٍ٘خ  21ٝثـوػ ثوٗبٓظ ٓبهً ُبلٍزلزبء اُؼبّ،  21أهزوػ إٔ َٗٔيٚ افزظبهًا ثزبهيـ ٛنا اُيّٞ 

ُبلٍزلزبء اُؼبّ كا٠ٗ أهظل ثنُي إٔ يٌٕٞ ٝاػؾًب ُ٘ب عٔيؼًب ٓب ٗويل، ٝإٔ يٌٕٞ ٓٞػغ ارلبه٘ب؛ ًنُي  0991

أهيلٙ إٔ يٌٕٞ ٝاػؾًب أٓبّ أٓز٘ب اُؼوثيخ ٝٓلػبح ُضوزٜب ك٠ ٝؽلح اُ٘ؼبٍ ٝاٍزٔواهٙ، ٝأهيلٙ أيؼًب إٔ يٌٕٞ 

ػ٠ِ ؽل ٍٞاء، ٝٓٞػغ اػزجبه ًَ اُنيٖ يولٕٞ ٓؼ٘ب ًَٝ اُنيٖ يولٕٞ ٝاػؾًب أٓبّ اُظلين ٝأٓبّ اُؼلٝ 

يؼـ٠ ُوئيٌ اُغٜٔٞهيخ ؽن إٔ يَزلز٠ اُشؼت ك٠ أَُبئَ  0994ئٕ اُلٍزٞه أُإهذ اُظبكه ٍ٘خ . ػلٗب

ٓ٘ٚ، ٝئما ًبٕ ٛ٘بى ٖٓ يزظٞه طؼٞثخ  039اُٜبٓخ أُزظِخ ثٔظبُؼ اُجبلك اُؼِيب؛ ٝمُي ٝكوًب ُِٔبكح 



اُؼبّ ك٠ ٓضَ اُظوٝف اُز٠ ٗؼيش كيٜب كاٗ٘ب ٗوٟ إٔ مُي ٝهزٚ، ٝظوٝف أُؼوًخ ُيَذ ؽبئبًل كٝٗٚ االٍزلزبء 

ئٕ أُؼوًخ ُيَذ ٓؼوًخ كوك، ُٝيَذ ٓؼوًخ عيش، ٝئٗٔب ٠ٛ . ثَ ئٗ٘ب ٗواٙ ػوٝهح ٖٓ ػوٝهاد أُؼوًخ

ت اُؼبِٓخ ٠ٛ ئٕ هٟٞ اُشؼ. ٓؼوًخ شؼت ٝٓؼوًخ أٓخ ثأٍوٛب، ٠ٛٝ ك٠ ٗلٌ اُٞهذ ٓؼوًخ ؽيبح أٝ ٓٞد

ٝؽلٛب اُز٠ رَزـيغ رٞكيو ًَ ػوٝهاد اُ٘ظو، ٝؽشل ًَ اُـبهبد اُبلىٓخ ُزؾويوٚ، ٝئػـبء أًجو هله ٖٓ 

ئٕ أٟ ٗظبّ صٞهح يَز٘ل ػ٠ِ اُغٔبٛيو ٝؽلٛب ال يٌليٚ إٔ يٌٕٞ اُشؼت . ئهاكح اُظٔٞك ُغجٜخ ٓيلإ اُوزبٍ

 .يؾزبط ئ٠ُ إٔ يٌٕٞ اُشؼت أٓبٓٚ ٓٞعًٜب ٝهبئلًا ٝهاءٙ هاػيًب ٝٓإيلًا، ٝئٗٔب ٛٞ يؾزبط ئ٠ُ أًضو ٖٓ مُي؛

 

 :أيٜب اإلفٞح أُٞاؿٕ٘ٞ

 

 :ئما ًبٕ ٛنا اُجوٗبٓظ رٔضيبًل طؾيؾًب ألكٌبهٗب عٔيؼًب كا٠٘ٗ أهٟ اُقـٞاد اُز٘لينيخ اُزبُيخ

 

 .0991ٓبيٞ ٍ٘خ  3ك٠ يّٞ اُقٔيٌ  0991ٓبهً ٍ٘خ  21إٔ يغوٟ االٍزلزبء اُؼبّ ػ٠ِ ثوٗبٓظ  -1

 

ثؼل ظٜٞه ٗزيغخ االٍزلزبء، ٝئما ًبٗذ اُ٘زيغخ ث٘ؼْ كَٞف أطله هواهًا ثزشٌيَ ُغ٘خ ٓإهزخ ُئلشواف  -2

 .ػ٠ِ اٗزقبثبد أُإرٔو اُو٠ٓٞ، ٝيؾن ُٜب إٔ ر٘ؼْ ئ٠ُ ػؼٞيزٚ اُؼبِٓخ ثؼل اٗزٜبء ػِٔيخ اٗزقبثبد أُإرٔو

 

يُٞيٞ  32ُؼوث٠ إٔ يغزٔغ يّٞ اُضبلصبء ػ٠ِ ٛنا األٍبً كاٗٚ ئٌٖ ُِٔإرٔو اُو٠ٓٞ ُبلرؾبك االشزوا٠ً ا -3

 .، ٝيؼول كٝهح اكززبؽيخ ي٘زقت ك٠ ٜٗبيزٜب ُغ٘زٚ أُوًييخ0991ٍ٘خ 

 

 :أيٜب اإلفٞح أُٞاؿٕ٘ٞ

 

ئٕ ٍغَ ٗؼبُ٘ب يشٜل ُشؼج٘ب إٔ اُشؼت اُنٟ ؿيو ثٌلبؽٚ فويـخ اُشوم األٍٝؾ، ٝأىاٍ ٖٓ كٞهٜب ٍيـوح 

ظلٟ ك٠ ٍٝـٜب ُٔؾبٝالد االٍزؼٔبه اُغليل، ٝرؾَٔ رجؼبد اُٞؽلح اإلٓجواؿٞهيبد االٍزؼٔبهيخ اُولئخ، ٝر

ًٍِِٔب ٝؽوثًب، ٝكغو ػظو اُضٞهح االعزٔبػيخ، ٝث٠٘ أػظْ اَُلٝك، ٝهٜو اُظؾواء، ٝأهبّ أٍٝ هبػلح  اُؼوثيخ 

ػوثيخ ُِظ٘بػخ أُزولٓخ، ٛنا اُشؼت ئِي أُولهح ٝئِي اُزغوثخ ُزغبٝى ٛيئخ ػبهػخ ك٠ ربهيقٚ ٝربهيـ 

ئٗ٘ب ٍٞف ٗؾون ًٔب ؽوو٘ب، ٍٝٞف ٗ٘زظو ًٔب اٗزظوٗب، ُٝزؼِٞ ئهاكح اُؾن كٞم ًَ ئهاكح؛ ألٜٗب عيء . ٓزٚأ

 .ٖٓ ئهاكح اهلل

 

 .ٝاَُبلّ ػِيٌْ ٝهؽٔخ اهلل



 


