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 اىَحتىٌــاخقائَح 

 رقم الصفحــــة العنــــوان التسلسل
 ح ث٠٢ز 

 س ثال٘ذثء 

 ط شىش ٚصمذ٠ش 

 1 ثٌّمذِز 

 3 ِج١٘ز ؽش٠ّز ثالّ٘جي /ثٌّذقظ ثالٚي 

  ثٌّمذِز 

 4 ِؼٕٝ ؽش٠ّز ثالّ٘جي /ثٚالا  

 4  ثعذجح فذٚط ؽش٠ّز ثالّ٘جي /عج١ٔجا  

ؽش٠ّز ثالّ٘جي ثٚؽٗ ثٌشذٗ ٚثالخضالف د١ٓ  /عجٌغجا  

  ٚثٌؾش٠ّز ثٌؼّذ٠ز

6 

 6 ثٌخجصّز 

 11  ثسوجْ ثٌؾش٠ّز /ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ 

 11 ثٌّمذِز 

 11  ثٌشوٓ ثٌّجدٞ /ثٚالا  

 15 عج١ٔجا/ ثٌشوٓ ثٌّؼٕٛٞ 

 16 ثٌخجصّز 

 11 ثٌّذقظ ثٌغجٌظ/ ثٌؾضثء ثٌؾٕجةٟ ٚثٌّذٟٔ ػٓ ثٌؾش٠ّز 

 11 ثٌّمذِز 

 12 ثٚالا/ ثٌؾضثء ثٌؾٕجةٟ 

 13 عج١ٔجا/ ثٌؾضثء ثٌّذٟٔ 

 14 ثٌخجصّز 

 15 ثٌخجصّز 

 12 ثٌّظجدس 
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 اىَقذٍـــــح

صٕجٌٚش ثٌضشش٠ؼجس ثٌمذ٠ّز ثالّ٘جي ٚدظٛسر ِضؼذدر ِٕٚٙج شش٠ؼز فّٛسثدٟ ٚثٌضٟ         

صؼضذش ثالعجط ٌىغ١ش ِٓ ثٌمٛث١ٔٓ. ف١ظ وجٔش ِؼظُ ػمٛدجس ثالّ٘جي ٟ٘ ثٌغشثِز. فٟ 

ف١ٓ ثْ ِؼظُ فجالس ثٌؾشثةُ ثٌؼّذ٠ز ٟ٘ ػمٛدجس دذ١ٔز وجٌمطغ ٚثٌطشد ٚثٌقشِجْ فٟ 

ثٌزٞ ٚػؼضٗ لٛثس ثالفضالي ثالٔى١ٍض٠ز ٌٍؼشثق فٟ ف١ٓ ثْ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌذغذثدٞ 

ٌُ ٠ضؼّٓ شؤٔٗ فٟ رٌه شؤْ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼغّجٟٔ  1111ثٌقشح ثٌؼج١ٌّز ثالٌٚٝ ٌغٕز 

( ِٕٗ )ػٍٝ ثْ وً 111لجػذر ػجِز ٌٍخطؤ ٚثّٔج ٠ضؼٍك دؾشثةُ ِؼ١ٕز ف١ظ ٔظش ثٌّجدر )

ػٓ فؼً ٚثؽخ ػ١ٍٗ أٚ دغذخ ػٗ ِٓ لضً ٔفغجا خطؤ دغذخ فؼٍٗ ثٌّخجٌف ٌٍمجْٔٛ أٚ ثِضٕج

ػذَ ثٔضذج٘ٗ أٚ ثّ٘جٌٗ أٚ ػذَ ِشثػجصٗ ٌألٔظّز ٚثٌمٛث١ٔٓ ف١ظ ٠ؼجلخ دجٌقذظ ِذر ال صض٠ذ 

 ػٍٝ عالط عٕٛثس أٚ دغشثِز ِج١ٌز أٚ دّٙج ِؼجا(. 

ِٚٓ ٘زث ٠ضذ١ٓ ثْ طٛس ثٌخطؤ ؽجءس ػٍٝ عذ١ً ثٌقظش فٟ ِخجٌفز آِش ٚثؽخ أٚ 

ٔٛٔجا ثٞ ثٔٗ ٠ؾؼً ثالّ٘جي ثفذٜ ثٌظٛس ثٌضٟ ٠شصىخ دٙج ثالِضٕجع ػٓ فؼً ٚثؽخ ػ١ٍٗ لج

ثٌخطؤ ٚصضّغً دغٍٛن عٍذٟ ِمذَ ػٍٝ ػذَ ثالٌضضثَ دجٌق١طز ٚثٌقزس ثٌٛثؽذ١ٓ ِّج ٠ؤدٞ 

 1161ٌغٕز  111إٌٝ فذٚط ثٌؼشس ثٌؾشِٟ. ٌىٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ ثٌٕجفز سلُ 

ز ػّٓ ثٌمغُ ثٌخجص ػذد ِٓ ثٌّؼذي ف١ظ ثْ ٘زث ثٌمجْٔٛ ٠خضٍف ػٓ ثٌمٛث١ٔٓ ثٌغجدم

ثٌؾشثةُ غ١ش ثٌؼّذ٠ز ٟٚ٘ ؽشثةُ ؽٕـ ِٚخجٌفجس ١ٌٚظ ف١ٙج ِج ٠ؼذ ؽٕج٠ز ٚعذخ صؾش٠ّٙج 

 ثٌؼشس ثٌزٞ ٠ٕضؼ ػٕٙج ِٕٚٙج ثالّ٘جي ٚغ١ش٘ج ِٓ ثٌؾشثةُ غ١ش ثٌؼّذ٠ز. 

ٚفٟ ثٌمجْٔٛ ثٌفشٔغٟ ثعضذذٌش ػذجسر ِخجٌفز ثالٔظّز دؼذجسر ثالخالي دٛثؽخ ثٌق١طز أٚ 

ثٌزٞ ٠فشػٗ ثٌمجْٔٛ ٠ٚمظذ دؼذجسر ثالٔظّز فٟ ثٌمجْٔٛ ثٌؾضثةشٞ وً ثٌمٛث١ٔٓ  ثالِٓ

ٚثٌّشثع١ُ ٚثٌمشثسثس ٚثٌٍٛثةـ ٚثٌضؼ١ٍّجس دً ٚفضٝ لٛثػذ ثخالل١جس ثٌّٙٓ. ٚصخضٍف 

دسؽز ثٌقّج٠ز ثٌؾٕجة١ز ثٌضٟ ٠ؼف١ٙج ثٌمجْٔٛ ػٍٝ ثٌّظجٌـ فضجسر ٠مضظش ػٍٝ صؾش٠ُ 

جسر صّضذ فّج٠ضٗ إٌٝ فذ صؾش٠ُ وً فؼً ٠ؼشػٙج ٌّؾشد ثالفؼجي ثٌضٟ صٍقك ثٌؼشس دٙج ٚص

ثٌخطش. أٞ ثْ ٠ضٛفش ثٌمظذ ثٌؾٕجةٟ ثال ثْ ثٌّششع لذ ٠ٍؾؤ إٌٝ صؾش٠ُ ثالفؼجي ثٌضٟ صؼضذٞ 

٠ّٕٚـ ثٌّؾضّغ وً فشد لغطجا ِٓ  ػ١ٍٙج دْٚ ثْ ٠ؼٍك ثٌّغؤٌز ػٍٝ صٛثفش رٌه ثٌمظذ.

ألْ ثٌفشد فٟ ثٌّؾضّغ ٠ٍضضَ  ثٌقش٠ز ٚثٌقمٛق وّج ٠فشع ػ١ٍٗ ػذر ثٌضضثِجس ٚ٘زث

دجٌّغجّ٘ز فٟ صمذِٗ ٠ٚؼذ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثدثر ٌقّج٠ز ثٌّظجٌـ ثٌضٟ ٠شث٘ج ثٌّششع ؽذ٠شر 

دؤلظٝ فجالس ثٌقّج٠ز ثٌمج١ٔٛٔز ٚصخضٍف دسؽز ثٌقّج٠ز ثٌؾٕجة١ز ثٌضٟ ٠ؼف١ٙج ثٌمجْٔٛ ػٍٝ 

دٙج ثٌمظذ ثٌؾٕجةٟ إال ثٌّظجٌـ فضؾذٖ فٟ ثالعجط ٠ؼجلخ ػٍٝ ثالفؼجي ثٌؼّذ٠ز ثٌضٟ ٠ضٛثفش 

ثٔٗ لذ ٠ذٍغ أل١ّ٘ز دؼغ ثٌّظجٌـ ف١ؾشَ ثالفؼجي دْٚ صٛثفش ثٌمظذ ثٌؾٕجةٟ ٚثّٔج ٠ىضفٟ 

دقذٚط ثٌخطؤ ِٓ ؽجٔخ ثٌؾجٟٔ ٠ٕضؼ ِٕٗ ؽش٠ّز ٠طٍك ػ١ٍٙج ثٌؾش٠ّز غ١ش ثٌؼّذ٠ز ٚلذ 

( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ ثٌؾش٠ّز غ١ش ثٌؼّذ٠ز دمٌٛٙج )صىْٛ 35ػشفش ثٌّجدر )

ثٌؾش٠ّز غ١ش ػّذ٠ز إرث ٚلؼش ثٌٕض١ؾز ثٌؾش١ِز دغذخ خطؤ ثٌفجػً عٛثء أوجْ ٘زث ثٌخطؤ 

ثّ٘جالا أٚ سػٛٔز أٚ ػّذ٠ز أرث ٚلؼش ثٌٕض١ؾز ثالؽشث١ِز دغذخ ثٌخطؤ ثّ٘جالا أٚ سػٛٔز أٚ 

ػذَ ثالٔضذجٖ أٚ ػذَ ثالفض١جؽ أٚ ػذَ ِشثػجر ثٌمٛث١ٔٓ أٚ ثالٔظّز ٚثالٚثِش فؾش٠ّز 

فٟ ثٌق١جر ٚثٌضٟ قٓ دظذد دسثعضٙج ِٓ ثٌؾشثةُ غ١ش ثٌؼّذ٠ز وغ١شر ثٌقذٚط ثالّ٘جي ثٌضٟ ٔ
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صمغ ثٌٕض١ؾز دغذخ ثّ٘جي ثالشخجص فٟ ثصخجر ثٌق١طز ٚثٌقزس ثٌضٟ ٠طجٌذُٙ ثٌمجْٔٛ 

ِٚٓ دجالٌضضثَ دٙج ٌّٕغ ثالػشثس. ٌٍٚضؼش٠ف دؾش٠ّز ثالّ٘جي ٠ضطٍخ ِؼشفز ِج١٘ضٙج ثٚالا 

ي ِٚٓ عُ صقذ٠ذ رثص١ضٙج ٚرٌه دض١ّض٘ج ػٓ غ١ش٘ج ِٓ عُ ثٌضؼشف ػٍٝ ثعذجح فذٚط ثالّ٘ج

 ثٌؾشثةُ ٚثٌضٟ صشضذٗ دٙج ٚع١ىْٛ رٌه فٟ عالط ِذجفظ.

دضقذ٠ذ ؽذ١ؼضٙج ثٌمج١ٔٛٔز ِٓ خالي د١جْ  ٔضٕجٚي فٟ ثٌّذقظ ثألٚي ِج١٘ز ؽش٠ّز ثالّ٘جي 

ٌٙزٖ ٌٍؼمجح ػ١ٍٙج ٚثعذجح فذٚعٙج. ٚفٟ ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ ثٌشوٓ ثٌّجدٞ ثالعجط ثٌمجٟٔٛٔ 

ثٌؾش٠ّز ِٓ خالي د١جْ ثٌغٍٛن ف١ٙج ٚثٌٕض١ؾز ثٌضٟ ٠ؾخ ثْ صضقمك ٚثٌؼاللز ثٌغذذ١ز د١ٓ د١ٓ 

ثٌغٍٛن ٚثٌٕض١ؾز ٚثْ ثٌغٍٛن فٟ ٘زٖ ثٌؾش٠ّز ٘ٛ عٍٛن عٍذٟ, ٚوزٌه صطشلٕج إٌٝ ثٌشوٓ 

ثٌّؼٕٛٞ ٚد١جْ ػٕجطشٖ ِٚؼ١جسٖ فٛػغ ثٌضؼش٠ف ٠غجػذ فٟ صٛف١ذ ثٌشأٞ دشؤْ ثٌمؼج٠ج 

ٍٝ ثٌمؼجء. ٚفٟ ثٌّذقظ ثٌغجٌظ دقغٕج فٟ ثٌؾضثء ٚثٌضؼ٠ٛغ فٟ ٘زٖ ثٌضٟ صطشؿ ػ

ثٌؾش٠ّز ففٟ ثٌؾضثء ثٌؾٕجةٟ دؤْ ثٌمجػٟ ١ٌظ ِم١ذثا دضطذ١ك ػمٛدز ِٛفذر فٟ ؽ١ّغ 

ثٌقجالس ثٌّضشجدٙز فٍٗ ثْ ٠ظؼذ دجٌؼمٛدز ِٓ ثدٔج٘ج إٌٝ ثلظج٘ج فمذ ثدجؿ ٌٗ ثٌّششع ثْ 

 ٌظشٚف ثٌّشصذطز دجٌذػٜٛ ثٌؾٕجة١ز.٠مؼٟ دجٌؼمٛدز ثٌضٟ ٠شث٘ج ِضالةّز ِغ ث
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 اىَثحج األوه

 ٍاهٍح جزٌَح االهَاه

 -ثٌّمذِز:

 ٚثٌضٟ فّٛسثدٟ شش٠ؼز ِٕٚٙج ِضؼذدر ٚدظٛسر ثالّ٘جي ثٌمذ٠ّز ثٌضشش٠ؼجس صٕجٌٚش        

 فٟ. ثٌغشثِز ٟ٘ ثالّ٘جي ػمٛدجس ِؼظُ وجٔش ف١ظ. ثٌمٛث١ٔٓ ِٓ ٌىغ١ش ثالعجط صؼضذش

 فٟ ٚثٌقشِجْ ٚثٌطشد وجٌمطغ دذ١ٔز ػمٛدجس ٟ٘ ثٌؼّذ٠ز ثٌؾشثةُ فجالس ِؼظُ ثْ ف١ٓ

 فٟ ٌٍؼشثق ثالٔى١ٍض٠ز ثالفضالي لٛثس ٚػؼضٗ ثٌزٞ ثٌذغذثدٞ ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ ثْ ف١ٓ

 ثٌؼغّجٟٔ ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ شؤْ رٌه فٟ شؤٔٗ ٠ضؼّٓ ٌُ 1111 ٌغٕز ثالٌٚٝ ثٌؼج١ٌّز ثٌقشح

 وً ثْ ػٍٝ) ِٕٗ( 111) ثٌّجدر ٔظش ف١ظ ِؼ١ٕز دؾشثةُ ٠ضؼٍك ٚثّٔج ٌٍخطؤ ػجِز لجػذر

 دغذخ أٚ ػ١ٍٗ ٚثؽخ فؼً ػٓ ثِضٕجػٗ أٚ ٌٍمجْٔٛ ثٌّخجٌف فؼٍٗ دغذخ خطؤ ٔفغجا  لضً ِٓ

 صض٠ذ ال ِذر دجٌقذظ ٠ؼجلخ ف١ظ ٚثٌمٛث١ٔٓ ٌألٔظّز ِشثػجصٗ ػذَ أٚ ثّ٘جٌٗ أٚ ثٔضذج٘ٗ ػذَ

 ؽجءس ثٌخطؤ طٛس ثْ ٠ضذ١ٓ ٘زث ِٚٓ(. ِؼجا  دّٙج أٚ ِج١ٌز دغشثِز أٚ عٕٛثس عالط ػٍٝ

 ثٔٗ ثٞ لجٔٛٔجا  ػ١ٍٗ ٚثؽخ فؼً ػٓ ثالِضٕجع أٚ ٚثؽخ آِش ِخجٌفز فٟ ثٌقظش عذ١ً ػٍٝ

 ػذَ ػٍٝ ِمذَ عٍذٟ دغٍٛن ٚصضّغً ثٌخطؤ دٙج ٠شصىخ ثٌضٟ ثٌظٛس ثفذٜ ثالّ٘جي ٠ؾؼً

 لجْٔٛ ٌىٓ. ثٌؾشِٟ ثٌؼشس فذٚط إٌٝ ٠ؤدٞ ِّج ثٌٛثؽذ١ٓ ٚثٌقزس دجٌق١طز ثالٌضضثَ

 ػٓ ٠خضٍف ثٌمجْٔٛ ٘زث ثْ ف١ظ ثٌّؼذي 1161 ٌغٕز 111 سلُ ثٌٕجفز ثٌؼشثلٟ ثٌؼمٛدجس

 ؽٕـ ؽشثةُ ٟٚ٘ ثٌؼّذ٠ز غ١ش ثٌؾشثةُ ِٓ ػذد ثٌخجص ثٌمغُ ػّٓ ثٌغجدمز ثٌمٛث١ٔٓ

 ثالّ٘جي ِٕٚٙج ػٕٙج ٠ٕضؼ ثٌزٞ ثٌؼشس صؾش٠ّٙج ٚعذخ ؽٕج٠ز ٠ؼذ ِج ف١ٙج ١ٌٚظ ِٚخجٌفجس

 .ثٌؼّذ٠ز غ١ش ثٌؾشثةُ ِٓ ٚغ١ش٘ج
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 ٍؼْى جزٌَح االهَاه -1

دؤٔٙج ؽش٠ّز غ١ش ػّذ٠ز صمغ ٔض١ؾز ألغفجي ثٌؾجٟٔ أٚ ثِضٕجػٗ ػٓ ))ؽش٠ّز ثالّ٘جي         

ثالٌضضثَ دجصخجر ثٌق١طز ٚثٌقزس ثٌضٟ ثٚؽذٙج ثٌمجْٔٛ ػٍٝ ثالفشثد ِٓ ثؽً ِٕغ فذٚط 

 .(1) ((ػشس

دؤٔٙج ثٌؾش٠ّز ثٌضٟ صمغ خطؤ ِٓ ثٌفجػً ِؼٕٝ رٌه ثٔٙج ))ٚصؼشف ؽش٠ّز ثالّ٘جي ث٠ؼجا 

ثٌؾش٠ّز ثٌضٟ ال ٠مظذ ثٌفجػً ٚلٛػٙج فجٌؼشس فٟ ؽش٠ّز ثالّ٘جي ٔض١ؾز ٌغٛء صظشفٗ فٟ 

 .(2) ((ثٌٛلش ثٌزٞ وجْ ِٓ ث١ٌّغٛس ػ١ٍٗ ثْ ٠ضٛلغ دؤْ صظشفٗ لذ ٠ؤدٞ إٌٝ ثٚخُ ثٌؼٛثلخ

ِٕٗ صىْٛ  (35)ٌؼّذ٠ز فٟ ثٌّجدر ٚلذ ػشف لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ ثٌؾش٠ّز غ١ش ث

ْ ٘زث ثٌخطؤ ثٌؾش٠ّز غ١ش ػّذ٠ز إرث ٚلؼش ثٌٕض١ؾز ثالؽشث١ِز دغذخ خطؤ ثٌفجػً عٛثء وج

 . (3) ٚثالٚثِشٚثالٔظّز  ثٌمٛث١ِٔٓشثػجر  ػذَأٚ ثفض١جؽ  ػذَأٚ ثٔضذجٖ ػذَ أٚ ثّ٘جالا أٚ سػٛٔز 

ػٓ ثصخجر ِغٍه صٛؽخ لٛثػذ  ٚثالّ٘جي ٘ٛ ثٌضفش٠ؾ ٚػذَ ثالٔضذجٖ ٚؽٛ٘شر ثفؾجَ ثٌؾجٟٔ

ثٌخ١ش ثالٔغج١ٔز ثٌؼجِز ثٔضمجء ٌٍٕضجةؼ ثٌؼجسر ثٌضٟ صضشصخ ػٍٝ ػذَ ثصخجرٖ ف١مف ثٌؾجٟٔ 

ِٛلفجا عٍذ١جا فال ٠ضخز ٚثؽذجس ثٌق١طز ٚثٌقزس ٚثٌق١ٌٍٛز دْٚ ٚلٛع ثٌٕض١ؾز ٚ٘ٛ ٠ضّغً فٟ 

دقشثعز عؾ١ٓ صشن آِش ٚثؽخ أٚ ثالِضٕجع ػٓ فؼً ٠ؾخ ثْ ٠ضُ ِٚغجٌٗ ثْ ٠ىٍف فجسط 

 .(4) فش ٚوزٌه ثٌّجٌه ثٌزٞ ٠ضشن ِٕضٌٗف١غفً ػٕٗ ف

 اسثاب حذوث جزٌَح االهَاه -2

٠ضّغً فٟ ِض٠ؼ ػذَ ثعضقذثط ثْ ثالّ٘جي ٘ٛ خّٛي ثالسثدر ٚؽٛ٘ش ٘زث ثٌخّٛي         

٘ٛ صفجدٞ ثالِش ثٌّقظٛس. فجٌغٍٛن ثًٌّّٙ ٍِىز ثالٔضذجٖ ٚػذَ صقش٠ه ثالسثدر فٟ عذ١ً 

ٚفٟ وً ثٌظٛس عٍٛن عٍذٟ. ِٚٓ ثٌٕجف١ز ثٌغ١ىٌٛٛؽ١ز ٠ؼذ ِفَٙٛ ثالّ٘جي  ػٍٝ ثٌذٚثَ

 .(5) ٘ضّجَ( ثٌٟ ٠ّغً عّز ث٠ؾجد١ز ف١ٗعّز عٍذ١ز فٟ ثٌفشد ٚ٘ٛ ٔم١غ )ثال

ٚثال٘ضّجَ دٛطفٗ عّز ِشغٛح ف١ٙج أٚ طفز صخٍغ ػٍٝ دؼغ ثالفشثد ٚإّٔج ٟ٘ ٔضجػ 

ثالفضشثع ِغذمجا دؤْ ثٌفشد ع١ٍُ  ٌؼٛثًِ ِؼ١ٕز ثؽضّجػ١ز ِٕشطز فٟ ثٌذسؽز ثالٌٚٝ ِغ

دٛطفٗ طفز غ١ش ِشغٛح ِؼجف ِٓ ثٌٛؽٙض١ٓ ثٌظق١ز ٚثٌفغ١ٌٛٛؽ١ز. وّج ثْ ثالّ٘جي 

دٙج ٠ؼذ ث٠ؼجا ٔضجػ ثٌٕمض أٚ ػذَ صٛثفك أٚ طشثػجس فٟ ثٌؼٛثًِ ثالؽضّجػ١ز فجإلّ٘جي ٘ٛ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .16ص ,  1225 ثألٌٚٝ ,ثٌطذؼز  ثإلّ٘جي ,ؽش٠ّز  ,  ٚدثد ػذذثٌشفّٓ ثٌم١غٟ( 1)

 , ثإلعىٕذس٠ز , ِٕشؤر ثٌّؼجسف , ثٌطذؼز ثٌغج١ٔز ثإلّ٘جي ,ؽشثةُ  , ( أدٛ ث١ٌض٠ذ ػٍٟ ثٌّضذش1)

 .11ص,1165

 دغذثد , ِىضذز ثٌغٕٙٛسٞ , َ ثٌمغُ ثٌخجص ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجسششؿ ثفىج , ( ؽّجي ثدشث١ُ٘ ثٌق١ذس3ٞ)

 .111ص , 1213 ,

 .551ص , دذْٚ عٕز ٔشش  , ثٌطذؼز ثألٌٚٝ , ثٌٛع١ؾ فٟ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس , ثفّذ فضقٟ عشٚس (4)

 .1ص , 1161 , ِىضذز ثالٔؾٍٛ ثٌّظش٠ز ثإلّ٘جي ,ع١ىٌٛٛؽ١ز  , ػض٠ض فٕج دثٚد( 5)
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 عمجفز ػٛء ٚفٟ ثؽضّجػٟ ِؾجي فٟ ثٌفشد عٍٛن ػٍٝ ٠خٍغ ِفَٙٛ أٚ ِظطٍـ أٚ صغ١ّز

ِؼ١ٕز ٚصٛلؼجس ِقذدر ٚلذ صؼٛد ألعذجح أِج إٌٝ ٔغ١جْ ثٌشخض ثٌم١جَ دٛثؽذٗ أٚ إٌٝ 

 -صمجػغٗ ػٓ ثٌم١جَ دٗ ف١ّج ٠ؤصٟ:

 -اىْسٍاُ: -أ

إرث وجْ ثٌٛػٟ ٠فضشع لذسر ثٌشخض ػٍٝ ففع ِؼٍِٛجس ِؼ١ٕز ٚثعضشؽجػٙج ػٕذ         

ثٌٍضَٚ فؤْ ثٌٕغ١جْ ٠ؼٕٟ ػذَ ثٌمذسر ػٍٝ ثعضشؽجع ِقظٍز ِؼٍِٛجس عجدمز ٚ٘زث ثٌٕغ١جْ 

٠شؽغ إٌٝ ػٛثًِ ٔفغ١ز صؤعش فٟ ثٌشخض صٛلغ ثٌؼشس ثٌزٞ لذ ٠قذط ٔض١ؾز ٌغٍٛوٗ. 

ٟ ف١ٓ وجْ دئِىجٔٗ ِٚٓ أٚ ِٓ ف١ظ ػذَ ثٌضٛلغ ٌٍؼشس ف ٚفظ ثالدثسر ٌٍؼًّ ػٍٝ صفجدٞ

 .(1) ٚثؽذٗ رٌه

 -ٚثٌٕغ١جْ ٔٛػجْ:

ٚ٘ٛ ثٌزٞ ٠ٕضجح ثٌفشد فٟ ف١جصٗ ث١ِٛ١ٌز دْٚ أْ ٠ؤخز طٛسر  -ّسٍاُ ػادي: -اوالً:

ِشػ١ز ٚثٌغذخ فٟ رٌه ٠شؽغ أِج الوضغجح ثٌفجػً خذشثس ؽذ٠ذر ِٓ ثٌق١جر صؤعش فٟ 

١ٍٗ أٚ ػذَ ثعضخذثَ ثٌفشد ٌّؼٍِٛجصٗ ثٌمذ٠ّز فذّشٚس ثٌضِٓ ثٌخذشثس ثٌمذ٠ّز ٚصطغٟ ػ

٠ٕغٝ ٘زٖ ثٌّؼٍِٛجس. ٚلذ ٠ىْٛ ِشؽغ ثٌٕغ١جْ إٌٝ خطؤ فٟ ؽش٠مز ثٌضؼٍُ أٚ دغذخ 

ػٛثًِ دثخ١ٍز فغ١ٌٛٛؽ١ز ٔفغ١ز صخً دجٌغ١ش ثٌطذ١ؼٟ ٌٍّىضٟ ثالٔضذجٖ ٚثالسثدر ِٚغجٌٙج 

ك ٚثٌغؼخ ٚثٌخٛف ٚثٌغ١شر ِٓ ف١ظ ثالس٘جق, ثٌٕؼجط, ٚثٔفؼجالس ثٌفشؿ ٚثٌقضْ ٚثٌمٍ

ِٓ ف١ظ وٛٔٙج ِظذسثا ٌٍز٘ٛي ثٌفىشٞ ٚثٌذخً وٛٔٙج ِظذس ٌٍششٚد ثٌزٕٟ٘ ٚثٌىشث١٘ز 

ِٓ ف١ظ أٔٗ ٠ذفغ إٌٝ ثغفجي ثالفض١جؽجس ثٌالصِز دغذخ صىج١ٌفٙج ٚٔفمجصٙج ٠ٚؼجلخ ثٌشخض 

 فٟ ٘زٖ ثٌقجٌز ػٍٝ ٔغ١جٔٗ ثصخجر ثالفض١جؽجس ثٌالصِز.

لذ صضغغ دثةشر ثٌٕغ١جْ ثٌّشػٟ ثوغش ِٓ ٔطجق ثٌٕغ١جْ ثٌؼجدٞ ف١ظ  -ّسٍاُ ٍزضً: -2

٠فمذ ثٌّش٠غ ثعضؼجدصٗ ثٌفىش٠ز ٚلذسصٗ ػٍٝ وغ١ش ِٓ ثٌؼجدثس ثٌّىضغذز ٚلذ ٠ىْٛ عذخ 

ثٌٕغ١جْ ٘زث فجدط ٠ظ١خ ثٌشخض فؾؤر ف١فمذ ثٌزثوشر ف١ظ ٠ذخً فٟ ثؽجس ِٛثٔغ 

جْ ظشٚف شخظ١ز شجرٖ وقجدط ثٌّغؤ١ٌٚز ف١ّج ٠ضؼٍك دٗ. ٚلذ ٠ىْٛ عذخ ٘زث ثٌٕغ١

 .(2) أٚ ٔض١ؾز ٌضٍف ػؼٛٞ فٟ ِشوض ثٌّخثٌشخض فؾؤر ف١فمذٖ ثٌزثوشر 

 -اىتقاػس ػِ اىقٍاً تىاجثاخ اىحٍطح واىحذر: -ب

ثْ عّز ثالّ٘جي ِٓ ثٌغّجس ثٌضٟ ص١ّض ػجدر ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌّؾضّؼجس ثٌٕج١ِز ِّج         

ٌذٚي ثٌّضمذِز فضمً ظج٘شر ثالّ٘جي ٚصضضث٠ذ ٠ؤعش فٟ ثٔضجؽ١ز صٍه ثٌذٚي د١ّٕج ٠ٕذس فٟ ث

ُ ثٌؼجًِ شٛؽجا وذ١شثا فٟ فُٙ ثٌؼًّ ٚثعشٖ ٚفٙثالٔضجؽ١ز ف١ظ ثْ ثٌذٚي ثٌّضمذِز لطؼش 

ٚثعشٖ ثِج فٟ ثٌّؾضّؼجس ثٌٕج١ِز فال ٠ٙضُ وغ١شثا دجٌظشٚف ثٌضٟ صق١ؾ دجٌؼج١ٍِٓ ِٓ ف١ظ 

١ش ثالِىج١ٔجس ثٌّجد٠ز ِٓ ثدٚثس ص١ٙتز ثٌظشٚف ثٌّالةّز ٌٍم١جَ دجٌؼًّ ٚثٌضٟ صضّغً دضٛف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .31ص , ِشؽغ عجدك , ثٌشفّٓ ثٌم١غٟ( ٚدثد ػذذ 1)

 .31ص أػالٖ ,( ثٌّظذس 1)
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 ٕ٘جن وجْ ثرث ٚثِج ثٌؼًّ ِمش ِٓ ٚلشدٗ ِالةّضٗ ِٚذٜ ثٌغىٓ فٟ صضّغً ٚوّج ثٌؼًّ

 ثٌؼج١ٍِٓ ثس٘جق ٚػذَ ثٌؼًّ ثعٕجء فٟ ثٌغزثء ٚؽذجس ٚصٛف١ش ثٌّٛثطالس دضٛف١ش صغ١ٙالس

 ٚثٌّشجسوز ثٌّغٟء ِٚقجعذز ثٌّىجفتز ٠غضقك ِٓ ِٚىجفؤر ؽجلضُٙ ِٓ ثوذش دٛثؽذجس

 وذ١ش فذ إٌٝ ٠غُٙ رٌه فؤْ ثٌقجؽجس ٘زٖ ثشذؼش فّضٝ ٚثفضثُٔٙ ثفشثفُٙ فٟ ثٌٛؽذث١ٔز

صٕضفٟ عّز ثالّ٘جي ٌذٜ ثالفشثد فٟ ف١ٓ ٠ؤدٞ ػذَ ثشذجع صٍه ثٌقجؽجس إٌٝ  ثْ فٟ

ثالفغجط دؼذَ ثٌشػج ٚثفغجط دجٌفشً ٚثٌؼ١جع ٚث١ٌؤط ِّج ٠ٕؼىظ دجٌؼشٚسر ػٍٝ 

ٔٗ فٟ ثٌم١جَ دٛثؽذجصٗ ٚثٌزٞ ف١ضّغً فٟ طٛسر ثالّ٘جي ِٓ خالي صمجػغٗ ٚصٙجٚعٍٛن ثٌفشد 

 .(1)لذ ٠ؤدٞ إٌٝ ثالػشثس دّظجٌـ ثٌذٚي دشىً وذ١ش 

 -اوجه اىشثه واالختالف تٍِ جزٌَح االهَاه واىجزائٌ اىؼَذٌح: -3

صىْٛ ثٌؾش٠ّز دشىً ػجَ ػّذ٠ز وجٔش أٚ غ١ش ػّذ٠ز دضٛثفش ثسوجٔٙج ٟٚ٘ ثٌشوٓ         

عٍٛن ثؽشثِٟ ٠ضّغً دجٌم١جَ دفؼً  ))ثٌّجدٞ ٚثٌشوٓ ثٌّؼٕٛٞ ٠ٚضّغً ثٌشوٓ ثٌّجدٞ ح 

ٚٔض١ؾز صضشصخ ػٍٝ ثٌغٍٛن ثالؽشثِٟ (( ؽشِٗ ثٌمجْٔٛ أٚ ثالِضٕجع ػٓ فؼً آِش دٗ ثٌمجْٔٛ

ثٌٕض١ؾز فٟ ف١ٓ ٠ضّغً ثٌشوٓ ثٌّؼٕٛٞ فٟ ثٌؾش٠ّز فٟ ثٌؼاللز ٚػاللز عذذ١ز د١ٓ ثٌغٍٛن ٚ

 .(2) ثٌٕفغ١ز ثٌضٟ صشدؾ د١ٓ فؼً ثٌؾجٟٔ ٚثسثدصٗ

 -اوجه اىشثه: -أ

 -صضشجدٗ ثٌؾش٠ّز ثٌغ١ش ػّذ٠ز ِغ ثٌؾش٠ّز ثٌؼّذ٠ز فٟ ثٌشوٓ ثٌّجدٞ ٚوّج ٠ؤصٟ:        

 -ٍِ حٍج اىسيىك: -1

ثٌؼّذ٠ز دغٍٛن ثسثدٞ طجدس ِٓ ثٌؾجٟٔ ٠ٚىْٛ  صشصىخ ثٌؾش٠ّز ثٌؼّذ٠ز ٚغ١ش))        

٘زث ثٌغٛن ثِج ث٠ؾجد١جا ٠ٚضّغً فٟ ثسصىجح ثٌفؼً ثٌزٞ فشِٗ ثٌمجْٔٛ ٚدٗ ٠شصىخ ثٌؾش٠ّز 

. ٚلذ ٠ىْٛ ثٌغٍٛن عٍذ١جا ٠ٚضّغً فٟ ثالِضٕجع ػٓ (3) ((ثال٠ؾجد١ز ٠ّٚغً غجٌذ١ز ثٌؾشثةُ

 ز.ثٌم١جَ دؼًّ آِش دٗ ثٌمجْٔٛ ٚصمغ دٗ ثٌؾش٠ّز ثٌغٍذ١

 -ٍِ حٍج اىْتٍجح اىجزٍٍح: -2

ال صخضٍف ثٌٕض١ؾز ثٌؾش١ِز فٟ ؽش٠ّز ثالّ٘جي ػٕٙج فٟ ثٌؾشثةُ ثٌؼّذ٠ز ف١ظ صضشجدٗ         

ثٌٕض١ؾز فٟ ؽش٠ّز ثٌمضً ثٌخطؤ ِغ ثٌٕض١ؾز ثٌؾش١ِز فٟ ثٌمضً ثٌؼّذ ٟٚ٘ ثص٘جق سٚؿ ثٔغجْ 

( 341ثالّ٘جي ٚفك ثٌّجدر )ػٍٝ ل١ذ ثٌق١جر. ف١ظ صضشجدٗ ثٌٕض١ؾز ثٌؾش١ِز فٟ ؽش٠ّز 

( ػمٛدجس ٟٚ٘ ثٌؼشس ثٌزٞ ٠ظ١خ ثِٛثي 342ػمٛدجس ِغ ثٌٕض١ؾز ثٌؾش١ِز ٚفك ثٌّجدر )

أٚ ِظجٌـ ثٌؾٙز ثٌضٟ ٠ؼًّ ف١ٙج أٚ ٠ضظً دٙج دقىُ ٚظ١فضٗ أٚ دؤِٛثي ثالشخجص ثٌّؼٙٛد 

 إ١ٌٗ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .41ص , ِظذس عجدك,  ٚدثد ػذذ ثٌشفّٓ ثٌم١غٟ( 1)

 .41ص أػالٖ ,( ثٌّظذس 1)

 .43ص أػالٖ ,( ثٌّظذس 3)
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 -:اىسثثٍح اىؼالقح حٍج ٍِ -3

صطذك فٟ ؽش٠ّز ثالّ٘جي ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌؼاللز ثٌغذذ١ز ٟ٘ رثس  ثٌضٟ ثٌمٛثػذ ثْ        

 مٛثػذ ثٌضٟ دشؤْ ثٌؾش٠ّز ثٌؼّذ٠ز.ثٌ

 -اوجه اىخالف: -ب

ثْ ثٌضشجدٗ د١ٓ ثٌؾش٠ّض١ٓ ال ٠ضؾجٚص ثٌٛؽٖٛ ثٌضٟ روشٔج٘ج عجدمجا, ٚعشػجْ ِج ٠ذذأ         

 .(1)فٟ ثٌشوٓ ثٌّؼٕٛٞ  ثالخضالف طش٠قجا ٚٚثػقجا 

فٟ ف١ٓ فٟ ثٌؾشثةُ ثٌؼّذ٠ز ٘ٛ ثٌمظذ فجٌشوٓ ثٌّؼٕٛٞ فٟ ؽش٠ّز ثالّ٘جي ٘ٛ ثٌخطؤ 

٘ٛ صٛؽ١ٗ ثٌفجػً ٚثسثدصٗ إٌٝ ثسصىجح ثٌفؼً ثٌّىْٛ ٌٍؾش٠ّز  ))ثٌؾٕجةٟ. ٚثٌمظذ ثٌؾٕجةٟ 

, ثٞ ثْ ثٌفجػً (2) ((٘جدفجا إٌٝ ثٌٕض١ؾز ثٌؾش١ِز ثٌضٟ ٚلؼش أٚ ث٠ز ٔض١ؾز ؽش١ِز أخشٜ

٠ٚش٠ذ ثٌٕض١ؾز ثٌّضشصذز ػ١ٍٙج فجٌّّشػز ثٌضٟ صش٠ذ لضً )ص٠ذ( ثٌؾش٠ّز  ثٌزٞ ٠ش٠ذ ثسصىجح

ثٌّؼٙٛد ث١ٌٙج دشػج٠ضٗ ِٓ خالي ثالِضٕجع ػٓ إػطجةٗ ثٌذٚثء ف١ّٛس ٔض١ؾز ٌزٌه صىْٛ لذ 

ثسصىذش ؽش٠ّز ػّذ٠ز إِج ثرث وجٔش ثٌّّشػز لذ ٔغ١ش ثػطجء ثٌذٚثء إٌٝ )ص٠ذ( ِٓ دْٚ 

 .(3)ثالّ٘جي  ث٠زثء فئٔٙج صىْٛ ِشصىذز ٌؾش٠ّز

ٚثٌفشق ثالعجعٟ د١ٓ ثٌمظذ ثٌؾٕجةٟ ٚثٌخطؤ ٘ٛ ثخضالف ِمذثس ثٌغ١طشر ٌذٜ ثٌؾجٟٔ ػٍٝ 

ِجد٠جس ثٌؾش٠ّز فجإلسثدر صغ١طش ع١طشر فؼ١ٍز شجٍِز ػٍٝ ِجد٠جس ثٌؾش٠ّز ػٕذِج ٠ضٛثفش 

ثٌمظذ ثٌؾشِٟ, إِج فٟ فجٌز ثٌخطؤ فؤْ ٔطجق ع١طشر ثالسثدر صمضظش ػٍٝ ِجد٠جس 

. (4)ٙج دجٌذؼغ ثالخش ِٕقظشر فٟ ِؾشد ثِىجْ ثٌغ١طشر ثٌؾش٠ّز فٟ ف١ٓ صىْٛ ػاللض

٠ٕٚذغٟ ػذَ ثٌخٍؾ د١ٓ ثٔؼذثَ ثٌمظذ ٚثٔؼذثَ ثالسثدر ثالعّز ششؽ ٌٍّغؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز فٟ 

ؽ١ّغ ثٌؾشثةُ ػّذ٠ز وجٔش أَ غ١ش ػّذ٠ز ٠ٚضشصخ ػٍٝ ثٔؼذثِٙج ثِضٕجع ثٌّغؤ١ٌٚز فٟ 

ض ٌٍؾْٕٛ أٚ ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌظغ١ش. إِج فٟ ٚثٌض١١ّثٌٕٛػ١ٓ ِؼجا وّج فٟ فجٌز فمذثْ ثالدسثن 

 ثٔؼذثَ ثٌمظذ ٠ؤدٞ إٌٝ ثٌذقظ ػٓ ثٌخطؤ ِٓ ثؽً فجٌضٗ.

 -٠ٚضشصخ ػٍٝ ثٔؼذثَ ثٌمظذ فٟ ؽش٠ّز ثالّ٘جي ػذر ٔضجةؼ ٟ٘:

ٚ٘ٛ ثٌذذء فٟ صٕف١ز فؼً دمظذ ثسصىجح ؽٕج٠ز أٚ ؽٕقز إرث ٚلؼش أٚ  -اّتفاء اىشزوع: -1

, ِٚٓ ٘زث ثٌٕض ٔغضخٍض ثْ ػٕجطش (5)ثٌفجػً ف١ٙج خجح ثعشٖ ألعذجح ال دخً إلسثدر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِطذؼز  , ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, ششؿ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌمغُ ثٌخجص , ( فخشٞ ػذذ ثٌشصثق ثٌقغ1ٟٕ١)

 .122ص , 1116دغذثد,  , ثٌضِجْ

 .1161ٌغٕز  111ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ سلُ  1ف, ( ٔض ثٌّجدر 1)

دثس  , ثٌطذؼز ثٌشثدؼز , ششؿ ؽشثةُ ثٌمضً ٚثالطجدز ثٌخطؤ ثٌٛع١ؾ فٟ ,( ِؼٛع ػذذ ثٌضٛثح3)

 .51ص,  1111 , رثٌمج٘ش , ثٌّؼجسف ثٌؼشدٟ

 .42ص , ( ٚدثد ػذذ ثٌشفّٓ ثٌم١غٟ, ِشؽغ عجدك4)

 .1161ٌغٕز  111ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ سلُ  1ف, 32( ٔض ثٌّجدر 5)
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 -دثْ ٠ىْٛ رٌه دمظذ ثسصىجح ؽٕج٠ز أٚ ؽٕقز,  -بثٌذذء فٟ صٕف١ز فؼً,  -أثٌششٚع ٟ٘: 

ثٌفجػً ف١ٙج. ِٚٓ ٘زث ٠ضؼـ ثْ ثْ ٠ٛلف ثٌفؼً أٚ ٠خ١خ ثعشٖ ألعذجح ال دخً إلسثدر 

 ثٌمظذ ثٌؾٕجةٟ ٘ٛ ػٕظش ِٓ ػٕجطش ثٔضفجء ثٌششٚع فٟ ثٌؾش٠ّز.

٘ٛ ٔشجؽ ٠شصذؾ دجٌفؼً ثالؽشثِٟ ٚٔض١ؾضٗ دشثدطز ثٌغذذ١ز دْٚ ثْ  -اّتفاء االشتزاك: -2

 ٠ضؼّٓ صٕف١زثا ٌٍؾش٠ّز أٚ ل١جِجا دذٚس سة١غٟ فٟ ثسصىجدٙج.

فجالشضشثن فٟ ؽش٠ّز ٠ضطٍخ صٛثفش لظذ ِؼجٚٔز ثٌفجػً ثالطٍٟ ػٍٝ ثصّجَ ثٌؾش٠ّز فئرث 

ثٔؼذَ رٌه ثٌمظذ فٟ فؼً ٘زث ثالخ١ش فٟ ؽش٠ّز ثالّ٘جي فٙٛ ِؼذَٚ ِٓ دجح أٌٚٝ فٟ فؼً 

ثٌشش٠ه ثٌزٞ ٠غضؼ١ذ ِٕٗ طفضٗ ثالؽشث١ِز ٚلذ ر٘ذش ِقىّز ثٌض١١ّض فٟ ثٌؼشثق إٌٝ صؤ١٠ذ 

ال ٠ضظٛس ثالشضشثن دؤٞ ٚؽٗ وجْ فٟ  ))فمشسس ن فٟ ؽشثةُ ثٌخطؤ ػذَ ؽٛثص ثالشضشث

 .(1)(( ثٌؾشثةُ ثٌضٟ ٠شضشؽ ف١ٙج ػذَ ٚؽٛد ثٌمظذ ثٌؾٕجةٟ

٠مَٛ ثٌّششع دضشذ٠ذ ثٌؼمٛدز  -ػذً تصىر اىظزوف اىَشذدج اىزاجؼح إىى ٍّح اىجاًّ: -3

ثٌؼمٛدز فٟ ثٌؾشثةُ فٟ ؽشثةُ ِؼ١ٕز ٔض١ؾز ٌضٛثفش ثٌمظذ ثٌؾٕجةٟ ٚال ٠ّىٓ صظٛس صشذ٠ذ 

 غ١ش ثٌؼّذ٠ز الٔضفجء ثٌمظذ ف١ٙج.

  -ٍؼٍار اىخطأ: -د

ػّج ٠ضؼ١ٓ ثْ ٠غٍىٗ صمَٛ فىشر ؽغجِز ثٌخطؤ ػٍٝ ثْ ثٌشخض لذ ثٔقشف وغ١شثا          

ٚثْ صمذ٠ش فذثفز ثالٔقشثف د١ٓ عٍٛن ثٌّخطب ٚعٍٛن ثٌشخض ثٌّؼضجد فٟ  ظشٚفٗ ٔفغٙج 

ثٌّششع آِش صقذ٠ذ٘ج ٌمجػٟ ثٌّٛػٛع  ثٌشخض ثٌّؼضجد ِغؤٌز ِٛػٛػ١ز صشن

فذسؽجس ثٌخطؤ صضظً ٍٕض١ؾز ِؼج١٠ش وجشفز ِٕٙج صٛلغ ثٌؾجٟٔ ٌ ٠غضخٍظٙج ِٓ خالي ػذر

دّذٜ صٛلغ ثٌؾجٟٔ ٌّج ٠ؤدٞ إٌٝ ِغٍىٗ ِٓ ٔضجةؼ ػجسر فئرث وجْ غ١ش ِضٛلغ ٌضٍه ثٌٕض١ؾز 

ٌٚىٓ دّشثػجر ٌُٚ ٠ىٓ ١ٌضٛلؼٙج ثٌٕجط ػجدر فٙٛ غ١ش ِخطب ٚثْ وجْ غ١ش ِضٛلغ ٌٙج 

ضؾ ٌُٚ ثٌظشٚف ثٌضٟ ٚؽذ ف١ٙج فئٔٙج ِضٛلؼز ٌذٜ ثٌشخض ثٌّجدٞ فؤٔٗ ًِّٙ ألٔٗ ٌُ ٠ق

٠ضذظش ٚثْ وجْ ٘ٛ ٠ضٛلغ صٍه ثٌٕضجةؼ ثٌؼجسر فؼالا ٌُٚ ٠ىضشط ٌضؾٕخ ٚلٛػٙج فئْ إّ٘جٌٗ 

ف١ٙج ١ٌظ ثّ٘جالا ػجد٠جا دً ٘ٛ ثّ٘جالا ؽغ١ّجا ألٔٗ صٛلغ ثٌٕض١ؾز ثٌؼجسر ٌُٚ ٠ضخز فزسٖ ٌضال

ٚدجٌشغُ , (2)فٙٛ ِضؼّذ لجطذثا ثفذثعٙج ثِج إرث صٛلغ ثٌٕض١ؾز ثٌؼجسر ٚثسصؼج٘ج فٟ صظشفٗ 

ِٓ ثْ ٘زٖ ثٌّؼج١٠ش ١ٌظ فجعّجا فٟ ثٌذالٌز ػٍٝ ؽغجِز ثٌخطؤ فمذ ٠ضٛثفش ثفذ ثالِٛس 

ثٌغجٌفز دْٚ ثْ صؤدٞ إٌٝ ؽغجِز ثٌخطؤ فضمذ٠ش ِذٜ ثٌؾغجِز آِش ِٛػٛػٟ ِضشٚن 

ٌضمذ٠ش ِقىّز ثٌّٛػٛع ٔغضخٍظٗ ِٓ ِؾّٛػز ثٌظشٚف ٚثالفٛثي ثٌضٟ صق١ؾ دجٌخطؤ 

ِٚٓ ػ١ٍٙج إال ف١ّج ٠ضؼٍك دظقز صغذ١خ ثٌٕض١ؾز ثٌضٟ ثٔضٙٝ إ١ٌٙج ٚال سلجدز ٌّقىّز ثٌض١١ّض 

 ٛد دٙج إ١ٌٗ ـجٌـ أٚ ثالِٛثي ثٌّؼٙـذٚط ػشس ٌٍّظـوجْ ِىش٘جا ػٍٝ ثٌم١جَ دؼًّ ثدٜ إٌٝ ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثٌّٛعٛػز ثٌؾٕجة١ز فٟ ثٌمؼجء , ػٍٝ ثٌغّجن 1146فٟ  1146ص١١ّض٠ز/  , 111لشثس سلُ ( 1)

 .456ص ,1166, دغذثد , ِطذؼز ثالسشجد , ثٌطذؼز ثألٌٚٝ , ثٌؾضء ثٌغجٌظ ,ثٌؾٕجةٟ ثٌؼشثلٟ

 .126ص , ِظذس عجدك , ( ٚدثد ػذذ ثٌشفّٓ ثٌم١غ1ٟ)
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ٚ٘زث  ,(1) ثالوشثٖ ٚ٘ٛ ثٌّغؤ١ٌٚز ِٛثٔغ ثفذ ٌٚضخف١ف ٌذ٠ٗ ثٌخطؤ الٔضفجء ِّٙالا  ٠ؼذ ال فؤٔٗ

ر ثٌّٛؽٙز ٌٍّضُٙ ٚفك ثٌّجدِج لذسصٗ ِقىّز ثعضتٕجف دغذثد دظفضٙج ثٌض١١ّض٠ز دئٌغجء ثٌضّٙز 

ثٌغ١جسر وجْ دئوشثٖ ثٌّضُٙ ٚصٙذ٠ذ ٌٗ دجٌغالؿ ٌُٚ عشلز ( ٚثالفشثػ ػٕٗ ٚرٌه ألْ 341)

ٚثلفجا دجح دثس ثٌّذ٠ش ثٌّغؤٚي ٠ىٓ ٔجشتجا ػٓ خطؤ ؽغ١ُ ٚال ثّ٘جي ِٕٗ ال ع١ّج ثٔٗ وجْ 

 .(2)ػٓ ٔمٍٗ ِٓ دثسٖ إٌٝ ثٌششوز ثٌؼجِز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ )) ال ٠غؤي ؽضثة١جا ِٓ ثوش٘ضٗ ػٍٝ ثسصىجح ثٌؾش٠ّز  61صٕض ثٌّجدر ( 1)

 ِؼ٠ٕٛز ٌُ ٠غضط١غ دفؼٙج((. لٛر ِجد٠ز أٚ

 .11/1/1112فٟ   ؽٕـ , لشثس غ١ش ِٕشٛس سلُ ( 1)
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 اىخاتَح

ٚد١ٓ ثٌؾش٠ّز ثٌؼّذ٠ز ػٍٝ ثْ ؽش٠ّز ثالّ٘جي ِؼشٚفز ِٕز ثٌمذَ ٌٚىٓ ٌُ ١ّ٠ض د١ٕٙج         

ثعجط ثٌمظذ ٚث١ٌٕز إال فٟ ػٙذ ثٌٍّه ثٌذجدٍٟ فّٛسثدٟ, خظض ٘زث ثٌّذقظ ٌذ١جْ 

ثالؽجس ثٌٕظشٞ ٌؾش٠ّز ثالّ٘جي ِٓ خالي ثٌضؼشف ػٍٝ ِج١٘ز ثٌؾش٠ّز ِٚٓ خالي 

غ١ش ػّذ٠ز صشصىخ دغٍٛن عٍذٟ ٠ضّغً دئغفجي أٚ صشن ثٌؾجٟٔ ثصخجر صؼش٠فٙج دؤٔٙج ؽش٠ّز 

ثالّ٘جي ف١ظ وزٌه صطشلٕج إٌٝ عذخ ٚلٛع  دجألخش٠ٓ,ؽجس ثٌالصِز ٌّٕغ ثالػشثس ثالفض١ج

ثسؽؼٕجٖ إٌٝ عذذ١ٓ ّ٘ج ثٌٕغ١جْ ٚثٌضمجػظ ػٓ ثٌم١جَ دجٌؼًّ ٚثٌٕغ١جْ لذ ٠ىْٛ ِشػ١جا ال 

٠ذ ٌٍشخض ف١ٗ ف١ظ ٠ذخً فٟ ثؽجس ِٛثٔغ ثٌّغؤ١ٌٚز أِج ثٌٕغ١جْ ثٌؼجدٞ فؤْ ثٌشخض 

ِٓ ثٌخطٛسر ٌزٌه ٚؽخ ثصخجر ثٌق١طز ٚثٌقزس, أِج ثٌضمجػظ ٠غؤي ػٕٗ ألٔٗ ٠ضؼّٓ ٔٛػجا 

فال ٠ؼزس ثٌمجْٔٛ ثٌّٛظف ثٌّضمجػظ فجإلّ٘جي عّز ٠ضظف دٙج ثٌشخض ف١ظ ال ٠ٛؽذ 

ثّ٘جي ٚث٘ضّجَ ٚثّٔج ٠ٛؽذ ثشخجص ٍِّْٙٛ ٚثشخجص ِٙضّْٛ, عُ د١ٕج رثص١ز ثٌؾش٠ّز 

 ٚؽٗ ثٌشذٗ ٚثٌخالف.دجٌض١١ّض د١ٕٙج ٚد١ٓ ثٌؾش٠ّز ثٌؼّذ٠ز ٚرٌه ِٓ خالي د١جْ ث
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 اىَثحج اىخاًّ

 ارماُ اىجزٌَح

 -اىَقذٍح:

ِٓ ثؽً ثػضذجس ثٌغٍٛن ثالٔغجٟٔ ؽش٠ّز دّؼٕج٘ج ثٌمجٟٔٛٔ فجٔٗ ٠ٕذغٟ ثْ صضٛثفش ف١ٗ         

أٚ ششٚؽ ِؼ١ٕز, ٚثٌششٚؽ ثٌالصِز ٌم١جَ ثٌؾش٠ّز ثٌؾٕجة١ز ِّٙج وجْ ٔٛػٙج أٚ ٚػؼٙج 

طٕفٙج صذػٝ دؼٕجطش ثٌؾش٠ّز أٚ ثسوجْ ثٌؾش٠ّز ٚثسوجْ ثٌؾش٠ّز ثِج ثْ صىْٛ ػجِز 

صٕذسػ صقش ٔطجلٙج وً ثٔٛثع ثٌؾشثةُ أٚ ثٔٙج خجطز صالصَ ؽش٠ّز دزثصٙج دقغخ ٔٛػٙج أٚ 

ػٍٝ سو١ٕٓ ّ٘ج ثٌشوٓ ثٌّجدٞ )ثٌغٍٛن ؽذ١ؼضٙج أٚ ظشٚفٙج. ٚثٌؾش٠ّز وفىشر ػجِز صمَٛ 

ّؼٕٛٞ ) ثٌض١١ّض ٚثالخض١جس( وّج ثٔٗ ٠ضطٍخ ثْ ٠قشَ ثٌمجْٔٛ ٘زث ٚثٌشوٓ ثٌثالٔغجٟٔ( 

( ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ ثٌؾش٠ّز غ١ش 35ثٌغٍٛن ثالٔغجٟٔ. ٚلذ ػشفش ثٌّجدر )

صىْٛ ثٌؾش٠ّز غ١ش ػّذ٠ز إرث ٚلؼش ثٌٕض١ؾز ثالؽشث١ِز دغذخ خطؤ  ))ثٌؼّذ٠ز دمٌٛٙج 

أٚ ػذَ ثٔضذجٖ أٚ ػذَ ثالفض١جؽ أٚ ػذَ  ثٌفجػً عٛثء وجْ ٘زث ثٌخطؤ ثّ٘جالا أٚ سػٛٔز

ِشثػجر ثٌمٛث١ٔٓ ٚثالٔظّز ٚثالٚثِش فؾش٠ّز ثالّ٘جي ٟ٘ ِٓ ثٌؾشثةُ غ١ش ثٌؼّذ٠ز وغ١شر 

ثٌقذٚط فٟ ثٌق١جر ٚثٌضٟ صمغ ٔض١ؾز إلّ٘جي ثالشخجص فٟ ثصخجر ثالفض١جؽجس ثٌضٟ ٠طجٌذُٙ 

جْ ثٌؾش٠ّز ِٓ خالي د١جْ . ٌزٌه دقغٕج فٟ ثسو ((ثٌمجْٔٛ دجالٌضضثَ دٙج ٌّٕغ ثالػشثس

ثٌشوٓ ثٌّؼٕٛٞ أٞ طفز ٚصىغخ ثٌفؼً ٚثٌشوٓ ثٌّجدٞ ِٓ عٍٛن ٚٔض١ؾز ٚػاللز عذذ١ز 

 د١ٓ ثٌغٍٛن ٚثٌٕض١ؾز ٚثٌشوٓ ثٌّؼٕٛٞ ثٌزٞ ٠ضّغً دجٌخطؤ.
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 اىزمِ اىَادي -1

٠مظذ دٗ دشىً ػجَ ٘ٛ ِجد٠جس ثٌؾش٠ّز أٞ ِج ٠ذخً فٟ و١جٔٙج ٚصىْٛ ٌٗ ؽذ١ؼز         

ٚثْ ل١جَ ثٌشوٓ ثٌّجدٞ ٠ؾؼً ثلجِز ثٌذ١ًٌ ١ِغٛسثا ف١ظ ثْ . (1)ِجد٠ز صٍّغٗ ثٌقٛثط 

( ِٓ لجْٔٛ 11ثعذجس ثٌّجد٠جس ثعًٙ ِٓ ثعذجس ثالِٛس ثٌّؼ٠ٕٛز. ٚلذ ػشفش ثٌّجدر )

عٍٛن ثؽشثِٟ دجسصىجح فؼً ؽشِٗ ثٌمجْٔٛ أٚ ثالِضٕجع ػٓ  ))ثٌؼمٛدجس ثٌشوٓ ثٌّجدٞ دؤٔٗ 

 .(2)(( فؼً آِش دٗ ثٌمجْٔٛ

 -ٚثٌشوٓ ثٌّجدٞ ٠ضىْٛ ِٓ ثٌؼٕجطش ث٢ص١ز:

 -اىسيىك االجزاًٍ: -أ

٠ؼجلخ ثٌمجْٔٛ ػٍٝ ثٌفؼً ثالٔغجٟٔ ثالسثدٞ ثرث ِج صّغً ف١ٗ ثٌٕشجؽ ثٌّجدٞ ثٌخجسؽٟ         

ثٌّىْٛ ٌٍؾش٠ّز ٠ٚؼضذش ثٌفؼً عٍٛوجا ثٔغج١ٔجا ثسثد٠جا إرث ِج ػذش ػٓ إسثدر طجفذٗ إر 

٠فضشع فٟ ثالفؼجي ثالسثد٠ز ٌإلٔغجْ ثٔٙج صظذس ػٓ ٚػٟ ِٕٗ ثدضغجء غج٠جس ِؼ١ٕز ٠ٕشذ٘ج 

عُ ثصؾجٖ ثسثدصٗ ٟٚ٘ ثٌضٟ ٠ذذٚ ثٔؼىجعٙج فٟ ٘زث أٚ رثن ِٓ عٍٛوٗ ٠ىْٛ ِٓ شؤٔٙج س

ٚدذْٚ ثْ ٠ىْٛ ٌٍغٍٛن ثالٔغجٟٔ ِظٙش ِجدٞ خجسؽٟ ِّٙج وجٔش طٛسٖ فئْ ثٌمجْٔٛ ال 

٠ضذخً إل٠مجع ثٌؼمجح الْ ثٌمجْٔٛ ال ٠ؼجلخ ػٍٝ ثٌٕٛث٠ج ٚثٌشغذجس ثٌذجؽٕز ِؾشدر ِٓ 

 .(3)ِظٙش٘ج ثٌّجدٞ ثٌخجسؽٟ 

وجٌضشن ٚثٌغٍٛن دجٌّؼٕٝ ثٌمجْٔٛ وً صظشف ؽشِٗ ثٌمجْٔٛ عٛثء وجْ ث٠ؾجد١جا أَ عٍذ١جا 

٠ٚضىْٛ ثٌغٍٛن ثالؽشثِٟ ٌٙزٖ ثٌؾش٠ّز ِٓ  .(4)ٚثالِضٕجع ِج ٌُ ٔض ػٍٝ خالف رٌه 

فؼً ٠ضظف دجٌخطؤ غ١ش ثٌؼّذٞ ٚدزٌه ٠ىْٛ ٕ٘جن ثسصذجؽ ٚع١ك د١ٓ ٘زث ثٌشوٓ ٚثٌشوٓ 

ً ثٌّجدٞ ثٌزٞ ثلضشفٗ ثٌؾجٟٔ ٠ؾخ ثْ ٠ؤصٟ ػٓ خطؤ غ١ش ػّذٞ ثٌّؼٕٛٞ ٌٍؾش٠ّز ألْ ثٌفؼ

ٚ٘ٛ ؽٛ٘ش ثٌشوٓ ثٌّؼٕٛٞ فٟ صٍه ثٌؾش٠ّز, فجٌقشوز ثالؽشث١ِز ثٌضٟ ٠ضشصخ ػ١ٍٙج 

 ثٌؼشس ٟ٘ ثٌشوٓ ثٌّجدٞ ٚٚطف ٘زٖ ثٌقشوز دجٌخطؤ ٘ٛ ثٌشوٓ ثٌّؼٕٛٞ.

 -اىْتٍجح اىجزٍٍح: -ب

ةُ غ١ش ثٌؼّذ٠ز وجفز ٠ضطٍخ ثٌّششع فذٚط ٚ٘زٖ ثٌؾش٠ّز وّج ٘ٛ ثٌقجي فٟ ثٌؾشث        

ٔض١ؾز ِؼ١ٕز ٟٚ٘ ثٌؼشس ثٌؾغ١ُ ثٌزٞ ٠ظ١خ ثالِٛثي ِٚظجٌـ ثٌؾٙز ثٌضٟ ٠ؼًّ دٙج أٚ 

٠ضظً دٙج دقىُ ٚظ١فضٗ أٚ دؤِٛثي أٚ ِظجٌـ ثالشخجص ثٌّؼٙٛد دٙج ث١ٌٗ فٟٙ ؽشثةُ رثس 

 ثٌخجسؽٟ ثٌؼجٌُ فٟ ٠قذط ثٌزٞ ثٌضغ١ش دؤٔٙج ثالؽشث١ِز ثٌٕض١ؾز صؼش٠ف ٠ّٚىٓ ِجد٠ز ؽذ١ؼز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .51ص , ِظذس عجدك , ( ٚدثٚ ػذذثٌشفّٓ ثٌم١غ1ٟ)

ِطذؼز  , ثٌطذؼز ثألٌٚٝ, ثٌؾش٠ّز , 1ػ , لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌّذجدا ثٌؼجِز فٟ , ( عجِٟ ثٌٕظشث1ٞٚ)

 .111ص ,1122ٌغٕز  , دغذثد, دثس ثٌغالَ

 .1161ٌغٕز  111لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ سلُ  , 11( ٔض ثٌّجدر 3)

ٌغٕز  ,ِظش , دثس ثٌٕٙؼز ثٌؼشد١ز ,1ػ , ثٌٛع١ؾ فٟ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼجَ , ( ثفّذ فضقٟ عشٚس4)

 .322ص ,1111
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 دجٌقّج٠ز ؽذثسصٗ ثٌشجسع لذس فمجا  أٚ ِظٍقز ٠ٕجي ػذٚثٔجا  ف١قمك ثالؽشثِٟ ٌٍغٍٛن وؤعش

 -ٚثٌششٚؽ ثٌضٟ ٠ؾخ صٛفش٘ج فٟ ثٌؼشس ٌضقمك ثٌؾش٠ّز ٟ٘: .(1) ثٌؾضثة١ز

 -اُ ٌنىُ اىضزر تصفح ػاٍح ٍحققاً: -أ

ٚثٌؼشس ثٌقجي ٘ٛ ثٌقم١مٟ عٛثء وجْ فجػشثا أٚ ِغضمذالا ٚدزٌه ثٞ فجالا ِٚؤوذثا         

فئٔٗ ٠ؾخ ػٕذ صمذ٠ش ثٌؼشس ثٌقجي ِشثػجر وً ثٌضطٛسثس ثٌطذ١ؼ١ز ثٌضٟ صضشصخ ِغضمذالا أِج 

ثٌؼشس ثٌّؤوذ فٙٛ ثٌغجدش ػٍٝ ٚؽٗ ث١ٌم١ٓ فئرث ٌُ ٠ٕضؼ ػٓ ثالّ٘جي ػشس فال ؽش٠ّز ٚال 

ثٌمجْٔٛ دؤٔٗ ٠ؾخ دّمضؼٝ  ١ٔٛ٠1142ٛ  6فٟ ػمجح ٚلذ ثلشس ِقىّز ثٌٕمغ ثٌّظش٠ز 

ثٌقىُ ٌٗ ِٓ ثٌّقىّز ثٌؾٕجة١ز دجٌقىُ دجٌضؼ٠ٛؼجس ٌظقز ؽٍخ ثٌّذػٟ دجٌقمٛق ثٌّذ١ٔز 

 .(2)ثْ ٠ىْٛ ثٌؼشس ثٌزٞ ٠ذػ١ٗ عجدضجا ػٍٝ ٚؽٗ ث١ٌم١ٓ ٚثلؼجا فضّجا ٌٚٛ فٟ ثٌّغضمذً 

ً ٌؼَو تها اىَىظف أو اُ ٌنىُ اىضزر ٍادٌاً ٌيحق تاألٍىاه أو ٍصاىح اىجهح اىت -ب

 -ٌتصو تها تحنٌ وظٍفته أو اٍىاه أو ٍصاىح االشخاص اىَؼهىد تها إىى تيل اىجهح:

ٚثٌّجي ٘ٛ وً ِج ٠شذغ ِظٍقز ثِج ثٌّظٍقز فٟٙ ثٌظٍز ثٌمجةّز د١ٓ ثالفغجط         

ف١ٍظ ثٌٕفغٟ دجٌقجؽز ٚد١ٓ ثٌّجي ثٌىف١ً دئشذجع ثٌقجؽز ٔفغٙج ٚلذ ٠ىْٛ ِؼ٠ٕٛجا ٚإرث وجٔش 

ِٓ ثٌؼشٚسٞ ثْ ٠ىْٛ رث و١جْ ِجدٞ ِؾغُ فمذ ٠ىْٛ ِجالا ِؼ٠ٕٛجا ِغً ِٙجدز ثٌذٌٚز فٟ 

 .(3) ٔظش ِٛثؽ١ٕٙج

 -ٚال دذ ٕ٘ج ِٓ صٛػ١ـ ٘زٖ ثٌّظجٌـ ٚوّج ٠ؤصٟ:

٠ٚضقمك ثالػشثس دؤِٛثي ِٚظجٌـ  -أٍىاه أو ٍصاىح اىجهح اىتً ٌؼَو تها اىَىظف: -1

ً دقىُ ٚظ١فضٗ دجإلّ٘جي فٟ ثٌّجي ثٌّغٍُ وؤْ ٠ًّٙ ثٌؾٙز ثٌضٟ ٠ؼًّ دٙج ثٌّٛظف أٚ ٠ضظ

ثٌّقجفظز ػ١ٍٙج ِّج ٠ضغذخ فٟ عشلضٙج ٚ٘زث ِج ر٘خ إ١ٌٗ لشثس ِقىّز عجةك ثٌغ١جسر 

ثعضتٕجف دغذثد دظفضٙج ثٌض١١ّض٠ز ثٌمجػٟ دضظذ٠ك لشثس ثدثٔز ثٌّضُٙ ٚثٌقىُ ػ١ٍٗ ٚفك 

, وّج ٠ؼذ ِٓ لذ١ً (4)ٙج ثٌقى١ِٛز ثٌّغؤٚي ػٓ ل١جدصفٟ فمذثْ ثٌغ١جسر  341ثٌّجدر 

ثالػشثس دّظٍقز ثٌؾٙز ثٌضٟ ٠ضظً دٙج دقىُ ٚظ١فضٗ أْ ٠ٕغخ فٟ صٍف أٚ فمذثْ أٚ 

عشلز أٚسثق ٘جِز ٌٙزٖ ثٌؾٙز ٚؽجء فٟ لشثس ِقىّز ثعضتٕجف دغذثد دظفضٙج ثٌض١ّض٠ز 

دٕمغ ثٌمشثس ثٌظجدس ِٓ ِقىّز ثٌؾٕـ ثٌّضؼّٓ ثدثٔز ثٌّضُٙ ٚثٌقىُ ػ١ٍٗ ٚفك ثٌّجدر 

ألٔٙج ٌُ صغضٛػـ ِٓ ِّغً ثٌذثةشر ػٓ ثٌشخض ثٌزٞ وجٔش ثٌّغضٕذثس ػمٛدجس  341

أٚ ثفشجء دؼغ ثعشثس ثٌّٕجلظز الفذ ثٌّضمذ١ِٓ دجٌؼطجءثس أٚ صف٠ٛش  ,(5)ثٌّفمٛدر دؼٙذصٗ 

 ثٌطؼـٓ فـٟ ثٌقىـُ ثٌخـجؽب ثٌظـجدس ِـٓ ثٌقىـِٛز إٌـٝ غـ١ش رٌـه ِـٓ ثالفؼـجي. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25ص , ِظذس عجدك , ٚدثد ػذذ ثٌشفّٓ ثٌم١غٟ( 1)

 .15ص , ِظذس عجدك , ثٌّضذش ػٍٟ ( ثدٛ ث١ٌض٠ذ1)

 .114ص , ِظذس عجدك, ثسفّٓ ثٌم١غٟ( ٚدثد ػذذ 3)

 .1112/ 1ثرثس/ 5فٟ  1112ٌغٕز  , ؽٕـ 51( لشثس غ١ش ِٕشٛس سلُ 4)

 .13/1/1112/ فٟ 1112ؽٕـ/  112( لشثس غ١ش ِٕشٛس سلُ 5)
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٠غضٛٞ فٟ ٘زٖ ثٌؾٙز  -أٍىاه االفزاد أو ٍصاىحهٌ اىَؼهىد تها إىى اىجهح اىحنىٍٍح: -2

ثْ ٠ؼًّ دٙج ثٌّٛظف أٚ ٠ضظً دٙج دقىُ ٚظ١فضٗ ِٚغجي رٌه ثْ ٠ضغذخ ثٌّٛظف فٟ 

دؼغ ثٌّغضٕذثس ثٌّّٙز فٟ لؼ١ز الفذ ثالفشثد فؤْ ثٌؾش٠ّز ال صمغ إرث ٌُ ثٌّقىّز دفمذثْ 

لذ ػٙذ دٙج إٌٝ ثٌؾٙز ثٌضٟ ٠ؼًّ دٙج ٚثْ ثٌّمظٛد دّظجٌـ ثالفشثد صىٓ ِظجٌـ ثالفشثد 

ثٌّظجٌـ ثٌّجد٠ز ثٞ ثٌّٕجفغ ثٌضٟ ٠ّىٓ صم١١ّٙج دجٌّجي ٠ٚغضٛٞ ثْ ٠ىْٛ ثٌؼشس فٟ  ٟ٘

 .(1)طٛسر ثٔضمجص ِجي أٚ ِٕفؼز أٚ صؼ١١غ سدـ ِقمك 

ٌُ ٠ىضفٟ ثٌّششع دٛلٛع ثٞ لذس ِٓ ثٌؼشس دً ثشضشؽ ثْ  -اُ ٌنىُ اىضزر جسٍَاً: -د

فٟ ػشس ثَ وجْ غ١ش ٠ىْٛ ثٌؼشس ؽغ١ّجا ٚرٌه وٟ ٚإرث ِج ؽؼً ثالّ٘جي ِقً ػمجح 

ؽغ١ُ فمذ صشن صمذ٠ش ثٌؾغجِز ٌمجػٟ ثٌّٛػٛع ٚرٌه الخضالف ِمذثس ثٌؾغجِز فٟ وً 

فجٌز صذؼجا الػضذجسثس ِجد٠ز ػذ٠ذر, فئرث صذ١ٓ ٌٙج ثْ ثٌؼشس غ١ش ؽغ١ُ ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ 

صٛثفش ثالّ٘جي فىّش ثٌذشثءر الٔضفجء ثٌؾش٠ّز ٠ّٚىٓ ثلجِز ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌضؤد٠ذ١ز ػ١ٍٗ 

ثْ ثٌّؼ١جس ثٌزٞ ٠ضخزٖ ثٌمجػٟ فٟ صقذ٠ذ ثٌؼشس ذضٗ ػٓ إّ٘جٌٗ فٟ ثػّجي ٚظ١فضٗ ِٚؼجل

 .(2)٘ٛ ثٌم١ّز ثٌّجد٠ز ٌألِٛثي أٚ ثٌّظجٌـ ثٌؼجِز ثٌّؼٙذ دٙج إ١ٌٗ 

ػاللز ثٌغذذ١ز ٟ٘ ثٌظٍز ثٌضٟ صشدؾ ِج د١ٓ  -اىؼالقح اىسثثٍح تٍِ اىسيىك واىْتٍجح: -د

فٟٙ صشدؾ د١ٓ  ٘ٛ ثٌزٞ ثدٜ إٌٝ فذٚط ثٌٕض١ؾزثٌفؼً ٚثٌٕض١ؾز ٚصغذش ثْ ثسصىجح ثٌفؼً 

ػٕظشٞ ثٌشوٓ ثٌّجدٞ ٌٍؾش٠ّز فضم١ُ دزٌه ٚفذصٗ ٚو١جٔٗ فال ٠ىفٟ ٌم١جَ ثٌشوٓ ثٌّجدٞ فٟ 

ضَ فؼالا ػٓ رٌه ثْ ؽش٠ّز ثْ ٠مغ عٍٛن ثؽشثِٟ ِٓ ثٌفجػً ٚثْ ٠قذط ٔض١ؾز دً ٠ٍ

جٌضجٌٟ فّٓ دٚٔٙج ال ل١جَ ٚد. (3)صٕغخ ٘زٖ ثٌٕض١ؾز إٌٝ ثٌغٍٛن ِغٍّج ٠ٕغخ ثالعش إٌٝ ثٌغذخ 

إِج إرث ػٓ ششٚع فٟ ثٌؾش٠ّز إرث وجٔش ثٌؾش٠ّز ػّذ٠ز فئْ ِشصىخ ثٌغٍٛن ال ٠غؤي إال 

غ ثٌؼاللز وجٔش غ١ش ػّذ٠ز فال ٠غؤي ثؽاللجا ألٔٗ ششٚع فٟ ثٌؾشثةُ غ١ش ثٌؼّذ٠ز. ٚصٕمط

ثٌغذذ١ز وٍّج صذثخٍش ػٛثًِ شجرٖ غ١ش ػجد٠ز ِؤٌٛفز ٚوجٔش وجف١ز دزثصٙج إلفذثط ثٌٕض١ؾز 

ثٌؾش١ِز ٌٚٛ ٌُ ٠مغ خطؤ ِٓ ثٌّضُٙ ٚصٍضَ ِقىّز ثٌّٛػٛع دؤْ صغذش فٟ فىّٙج دجإلدثٔز 

ؾز صٛثفش ثٌؼاللز ثٌغذذ١ز فئْ ٌُ صفؼً وجْ فىّٙج لجطش ثٌضغذ١خ ثرثا فؤْ ثٌّغؤ١ٌٚز ػٓ ثٌٕض١

ٚػٍٝ ثٌّقىّز ثْ صم١ُ غ١ش ِضظٛسر فٟ ثٌمجْٔٛ ِجٌُ صمُ ثٌؼاللز د١ٕٙج ٚد١ٓ فؼً ثٌؾجٟٔ 

ثٌذ١ًٌ ػٍٝ صٛفش٘ج ِٓ ٚلجةغ ثٌذػٜٛ ٚإرث ٔفش ثٌّقىّز ثٌؼاللز ثٌغذذ١ز فٟٙ ٍِضِز دضذشةز 

ثٌّضُٙ ِٓ ثٌّغؤ١ٌٚز ػٓ ثٌٕض١ؾز ثٌضٟ ٌُ صضٛثفش د١ٕٙج ٚد١ٓ فؼٍٗ ٘زٖ ثٌؼاللز ٚثٌؼاللز 

ٚال سلجدز ذ١ز ِغؤٌز ِٛػٛػ١ز ٠غضخٍظٙج لجػٟ ثٌّٛػٛع ِٓ ٚلجةغ ثٌذػٜٛ ثٌغذ

فٟ ٌّقىّز ثٌض١١ّض ػ١ٍٙج فٟ رٌه ٌٚىٓ ٌٙج ثْ صشثلخ لجػٟ ثٌّٛػٛع ِٓ ف١ظ ثٌفظً 

 .(4)آِش ِؼ١ٓ ٠ظٍـ لجٔٛٔجا ثْ ٠ىْٛ عذذجا ٌٕض١ؾز ِؼ١ٕز ٚال ٠ظٍـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .26ص , ِظذس عجدك , ( ٚدثد ػذذثٌشفّٓ ثٌم١غ1ٟ)

 .16ص أػالٖ,( ثٌّظذس 1)

ثٌّىضذز , ثٌّذجدا ثٌؼجِز فٟ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس , ثٌشجٚٞػٍٟ فغ١ٓ ثٌخٍف ٚعٍطجْ ػذذ ثٌمجدس ( 3)

 .141ص ,دذْٚ عٕز ٔشش ثألٌٚٝ ,ثٌطذؼز , دغذثد , ثٌمج١ٔٛٔز

 .121ص ,ِظذس عجدك ,ٚدثد ػذذثٌشفّٓ ثٌم١غٟ( 4)
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ف١ظ لجي ال ٠غؤي شخض  11صىٍُ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ ػٓ ثٌؼاللز ثٌغذذ١ز فٟ ثٌّجدر 

ٌغٍٛوٗ ثالؽشثِٟ ٌٚىٕٗ ٠غؤي ػٓ ؽش٠ّز ٌٚٛ وجْ لذ عجُ٘ ِغ ػٓ ؽش٠ّز ٌُ صىٓ ٔض١ؾز 

إِج إرث  ك أٚ ِؼجطش أٚ الفك ٌٚٛ وجْ ٠ؾٍٙٗعٍٛوٗ ثالؽشثِٟ فٟ ثفذثعٙج عذخ ثخش عجد

ثٌؾش١ِز فال ٠غؤي ثٌفجػً فٟ ٘زٖ ثٌقجٌز إال ثٌٕض١ؾز  إلفذثطوجْ رٌه ثٌغذخ ٚفذٖ وجف١جا 

ذ١ٓ أْ ثٌفمشر ثألٌٚٝ صمشس لجػذر ػجِز ثعجعٙج ػٓ ثٌفؼً ثٌزٞ ثسصىذٗ ِٚٓ ٘زٖ ثٌفمشص١ٓ ٠ض

ثْ ِغجّ٘ز ػٛثًِ ثخشٜ ِغ عٍٛن ثٌؾجٟٔ فٟ ثفذثط ثٌٕض١ؾز ثٌؾش١ِز ال صٕفٟ ػاللز 

ثٌغذ١ز د١ّٕٙج عٛثء وجٔش ٘زٖ ثٌؼٛثًِ عجدمز أٚ ِؼجطشر أٚ الفمز ٌٍغٍٛن ثالؽشثِٟ 

غٍٛن لذ عجُ٘ ٌٚٛ ٚعٛثء ػٍُ دٙج طجفخ ثٌغٍٛن أٚ ٌُ ٠ؼٍُ ِٚٓ ٕ٘ج ٠ضؼـ ثْ ٠ىْٛ ثٌ

دٕظ١خ وذ١ش ٚصغضط١غ ثٌمٛي ثْ دٕظ١خ ِج فٟ ثفذثط ٚعجّ٘ش ِؼٗ ػٛثًِ ثخشٜ 

. إِج ثٌفمشر ثٌغج١ٔز (1)ثٌمجْٔٛ ثٌؼشثلٟ ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌغذذ١ز صؼجدي ثالعذجح ٠ٚؤخز دؤفىجِٙج 

ِٓ ٔفظ ثٌّجدر ؽجءس صؤوذ إلشثس ثٌمجْٔٛ ثٌؼشثلٟ ٌٕظش٠ز صؼجدي ثالعذجح دؼذ ثْ ثػ١فش 

غ ثٌشٟء ِٓ ٔطجلٙج ٚرٌه دؤْ ٔفش ل١جَ ػاللز  ثٌغذذ١ز د١ٓ ثٌغٍٛن ثالؽشثِٟ ٚثٌٕض١ؾز دؼ

ثالؽشث١ِز فٟ دؼغ ثٌقجالس ثٌضٟ صمش فٟ ثالطً ٔظش٠ز صؼجدي ثالعذجح ل١جَ ػاللز 

 .(2)ثٌغذذ١ز د١ّٕٙج 

 اىزمِ اىَؼْىي -2

١ٌىْٛ رٌه ال ٠ىفٟ إلعٕجد ثٌفؼً أٚ ثالِضٕجع ثٌّخجٌف ٌٍمجْٔٛ إٌٝ شخض ِؼ١ٓ         

ثٌشخض ِغؤٚالا ؽٕجة١جا أٚ ثْ ٠ىْٛ ٕ٘جن ؽش٠ّز ٚثّٔج ٠ؾخ ثْ ٠مَٛ إٌٝ ؽجٔخ ٘زٖ 

ثٌؼاللز ثٌّجد٠ز ػاللز ثخشٜ رثس خظجةض ٔفغ١ز صؾّغ ٘زٖ ثٌخظجةض فٟ سوٓ خجص 

د١ٓ ثٌٕشجؽ ثٌّجدٞ ٚثٌٕشجؽ ثٌزٕٟ٘ فؤٚي ِج  دٙج ٠غّٝ ثٌشوٓ ثٌّؼٕٛٞ ٠ٚمَٛ ػٍٝ ثٌظٍز

٠غضٍضِٗ ثْ صىْٛ ٕ٘جن إسثدر ٚثْ صٕظشف ٘زٖ ثإلسثدر إٌٝ ثٌغٍٛن دْٚ ثٌٕض١ؾز, ٚثْ 

لذ ثدضؼذ ػٓ صطٍخ ثٌؾغجِز ٚ ثوضفٝ دضطٍذٙج فٟ ثٌؼشس فمؾ إر ٠شضشؽ ثٌّششع ثٌّظشٞ 

سؽضٗ. ٠شضشؽ الػضذجس ٠ىْٛ ؽغ١ّجا ٚدزٌه صمغ ثٌؾش٠ّز ِضٝ صٛثفش ثٌخطؤ ث٠جْ وجٔش د ثْ

. ٚثٌشوٓ (3)ثٌفؼً أٚ ثٌضشن ؽش٠ّز ثْ ٠ىْٛ ١ِٕٙجا أٚ ِؤِٛسثا دٗ دّمضؼٝ لجْٔٛ ؽٕجةٟ 

ثٌّؼٕٛٞ ثٌزٞ ٠ضطٍخ صٛثفش ثٌمظذ ثٌؾشِٟ ثٌؼجَ ٚثٌزٞ ٠ضّغً دجٌؼٍُ ٚثإلسثدر فجٌؼٍُ ٠ضّغً 

عالِز دؼٍُ ثٌؾجٟٔ ثْ فؼٍٗ ٠ٕظخ ػٍٝ ؽغُ إٔغجْ فٟ ٚػٍّٗ دؤْ فؼٍٗ رث خطٛسر ػٍٝ 

ؽغُ ثٌّؾٕٝ ػ١ٍٗ ٚوزٌه ثْ ٠ضٛلغ ثٌؾجٟٔ ثالرٜ ثٌزٞ ٠ظ١خ ثٌّؾٕٝ ػ١ٍٗ وؤعش ٌفؼٍز, ثِج 

٠ٚؾخ ثْ صىْٛ ثسثدصٗ غ١ش ِضؾٙز إٌٝ ث٠مجع ثالسثدر ٟ٘ ثْ صضؾٗ إل٠زثء ثٌّؾٕٝ ػ١ٍٗ 

 .(4)ثٌّٛس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .145ص, ِظذس عجدك ,( ػٍٟ فغ١ٓ ثٌخٍف ٚعٍطجْ ػذذثٌمجدس ثٌشجٚٞ  1)

 .146ص أػالٖ,( ثٌّظذس 1)

 .126ص, ِظذس عجدك,  ( ٚدثد ػذذثٌشفّٓ ثٌم١غ3ٟ)

 .164ص , ِظذس عجدك , ( ؽّجي ثدشث١ُ٘ ثٌق١ذس4ٞ)
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أِج ثالصؾجٖ ثالخش إٌٝ ث٠شثد ٔض فٟ لغّٙج ثٌؼجَ ٠قذد ِؼٕٝ ثٌخطؤ ِٕٚٙج لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس 

صىْٛ ثٌؾش٠ّز غ١ش ػّذ٠ز أٚ  ))ثٌضٟ ؽجء ف١ٙج  134فٟ ثٌّجدر  1132ثال٠طجٌٟ ٌغٕز 

ٌٍمظذ ػٕذِج ال ٠ش٠ذ ثٌؾجٟٔ ثٌقذٚط فضٝ ٌٚٛ وجْ ِضٛلؼجا ثٌزٞ ٠مغ دغذخ ثالّ٘جي ِخجٌفز 

. ٠ٚؼشف ثٌخطؤ ثخالي شخض (1) ((ٚ ػذَ ثفضشثَ ثٌمٛث١ٔٓ ٚثالٚثِشأٚ ػذَ ثٌقشص أ

دٛثؽذجس ثٌق١طز ٚثٌقزس ثٌضٟ ٠فشػٙج ثٌمجْٔٛ أٚ صفشػٙج ثٌخذشر ثالٔغج١ٔز ػٕذ صظشفٗ 

ٚػذَ ف١ٌٍٛضٗ صذؼجا ٌزٌه دْٚ ثْ ٠مؼٟ صظشفٗ إٌٝ ثفذثط ثٌٕض١ؾز ثٌؾش١ِز عٛثء وجْ ٌُ 

ٓ ٚثؽذٗ أَ صٛلؼٙج ٌىٕٗ فغخ ػٍٝ ثعجط ثْ ٠ضٛلؼٙج فٟ ف١ٓ وجْ رٌه فٟ ثعضطجػضٗ ِٚ

 .(2)فٟ ثعضطجػضٗ ثؽضٕجدٙج 

 -ػْاصز اىخطأ: -ب

٠مغ ػٍٝ ػجصك ثالفشثد ٚثؽخ ثصخجر ٚثٌقزس وٟ ال ٠ؼشػٛث ثٌقمٛق ثٌّق١ّز لجٔٛٔجا         

ٌٍخطش فىً فشد ٍِضَ دؤْ ٠ضظشف ٚفمجا ٌّج ٠قفع ٌٍّؾضّغ ثِٕٗ ٚعالِضٗ ٌٚىٓ ثٌخطؤ ال 

٠مغ دّؾشد ثالخالي دٛثؽذجس ثٌق١طز ٚثٌقزس ٚثّٔج ٠ؼجلخ إرث ثفؼٝ رٌه ثٌغٍٛن إٌٝ 

ذذ١ز د١ٓ ثالسثدر ٚثٌٕض١ؾز صّغً ؽٛ٘ش ثٌخطؤ فٙزٖ ثٌؼاللز صّغً ٔض١ؾز ثؽشث١ِز ٚثٌؼاللز ثٌغ

 -ِٓ ػٕجطش ثٌخطؤ ٚصضؾغذ فٟ طٛسص١ٓ:ثٌؼٕظش ثٌشة١غٟ 

 -صىرج ػذً تىقغ اىىفاج: -1

٠ٚؼذش ػٕٙج ح ثٌخطؤ دذْٚ دغ١ش صذظش ٚػٍٝ ٚفك ٘زٖ ثٌظٛسر ثْ ثٌؾجٟٔ ٠مذَ         

جر ثٔغجْ ٌُٚ صضؾٗ ثسثدصٗ إٌٝ ٘زٖ ػٍٝ ٔشجؽٗ دْٚ ثْ ٠ضٛلغ ِج ٠قذعٗ ثٌٕشجؽ ِٓ ٚف

ٚػٕجطش ٘زٖ ِٚغ رٌه فٕٙجن سثدطز د١ٓ ثسثدر ثٌؾجٟٔ ٚثٌٛفجر ثٌضٟ صقممش ثٌٕض١ؾز, 

ِٚٓ ثٌشثدطز صضّغً فٟ إٔٗ وجْ دجعضطجػز ثٌؾجٟٔ ثْ ٠ضٛلغ ثٌٛفجر ٚوجْ ٠ؾخ ػ١ٍٗ رٌه 

ٚفمجا ؽجٔخ ثخش وجْ فٟ ثعضطجػز ثٌؾجٟٔ ثْ ٠قٛي دْٚ فذٚط ثٌٛفجر ٚوجْ ٘زث ِٓ ٚثؽذٗ 

ٌٙزٖ ثٌشثدطز فؤْ خطؤ ثٌؾجٟٔ ٠ىّٓ فٟ ثٔٗ ٌُ ٠ضٛلغ ثٌٛفجر ِٚٓ عُ ٌُ ٠ضخز ِج وجْ ػ١ٍٗ ِٓ 

ثٌق١طز ٚثٌقزس ِّج ٠قٛي دْٚ ثٌٛفجر ٌٚىٓ صقمك ثٌخطؤ ِششٚؽ ثٞ ثْ صىْٛ ثٌٛفجر 

ِغجي رٌه , (3)ٙج ٚوزٌه إرث وجٔش صذخً فٟ ٔطجق ثٌغ١ش ثٌؼجدٞ ٌألِٛس ِضٛلؼز فٟ رثص

ثخالي ثٌّّشػز دٛثؽذٙج فؤػطش ثٌذٚثء ِشص١ٓ دذالا ِٓ ِشر ٚثفذر وّج صمؼٟ صؼ١ٍّجس 

ِج ٚػغ عّجا فٟ ػٍذز ثٌذٚثء فٟ ثٌفضشر ثٌضٟ ِؼش د١ٓ ثٌّشص١ٓ ثٌطذ١خ ٌٚىٓ شخض 

ٛفجر فٕٙج ثْ ثٌّّشػز ثٌٛفجر خطؤ ألٔٙج ٔضؾش فضشصخ ػٍٝ صٕجٚي ثٌّش٠غ ثٌؾشػز ثٌغج١ٔز ثٌ

ػٓ ػجًِ ثخش ٕٚ٘ج ال صغؤي ػٓ ثٌمضً ثٌخطؤ ٚثّٔج ٠ٕغخ ث١ٌٙج ثٌخطؤ ٌٕض١ؾز ثخشٜ ٟٚ٘ 

وجْ فٟ ٚعؼٙج صٛلؼٙج إال ٟٚ٘ ثٌؼشس ثٌزٞ ٌقك دٗ ِٚٓ ؽجٔخ ثخش ثْ ٠ىْٛ دجعضطجػز 

ِٓ ٘زث ٠فُٙ ثْ ثٌّغؤ١ٌٚز ِٕغ فذٚط ثٌٛفجر ٌٚىٕٗ ٌُ ٠ضخز ِج ٠ٍضَ فٟ عذ١ً رٌه ٚثٌؾجٟٔ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122ص , ِظذس عجدك,  ( ٚدثد ػذذثٌشفّٓ ثٌم١غ1ٟ)

دثس ثٌٕٙؼز  , ثٌطذؼز ثٌخجِغز , ششؿ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌمغُ ثٌخجص , ( ِقّٛد ٔؾ١خ فغ1ٟٕ)

 .613ص,1111 , ثٌؼشد١ز

 .122ص , ِظذس عجدك , ( ؽّجي ثدشث١ُ٘ ثٌق١ذس3ٞ)
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 فٟ ٠ىٓ ٌُ ثٔٗ ٚصغذش ثٌٛفجر ثٌّضُٙ ٠ضٛلغ ٌُ إرث ثٌخطؤ الٔضفجء صٕضفٟ ثٌخطؤ ثٌمضً ػٓ

 .(1) ِضٛلؼز غ١ش ألٔٙج ٚثؽذٗ ِٓ ٠ىٓ ٌُٚ صٛلؼٙج ثعضطجػضٗ

 -صىرج تىقغ اىىفاج: -2

ِغ ثٌضٛلغ أٚ ثٌخطؤ ثٌٛثػٟ فؤْ ٚفك ٘زٖ ثٌظٛسر ثْ ثٌؾجٟٔ وجْ ٠ٚؼضذش ثٌخطؤ         

٠ضٛلغ ثٌٛفجر ِّىٕز ثٌقذٚط ٌٚىٕٗ ثػضمذ دجعضقمجق ثٔٙج ٌُ صقذط فٍُ ٠ضخز ثٞ ثفض١جؽ 

عغ ثٌؾجٟٔ ثصخجر . ٠ٚشضشؽ فٟ صقم١ك ثٌّغؤ١ٌٚز ثْ ٠ىْٛ فٟ ٚ(2)ٌٍق١ٌٍٛز دْٚ فذٚعٙج 

ثالفض١جؽ ثٌىجفٟ ٌىٕٗ ٌُ ٠فؼً رٌه ِغجي رٌه ثٌشخض ٠مٛد ع١جسصٗ فٟ ؽش٠ك ِضدفُ 

دغشػز وذ١شر ٠ٚضٛلغ ثْ ٠ذػٝ ثفذ ثٌّجسر ٌٚىٕٗ ٠ؼضّذ ػٍٝ ِٙجسصٗ فٟ ثٌم١جدر ٌضفجدٞ 

ثٌذػظ أٚ ثٔٗ ٠ؼضمذ ثعضخفجف دؤٔٗ ِٓ ٠مغ ثٞ فجدط ٠ٚضشصخ ػٍٝ ِج صمذَ ثْ ثٌّغؤ١ٌٚز 

ً ثٌخطؤ صٕضفٟ الٔضفجء ثٌخطؤ ثرث صٛلغ ثٌٛفجر ٌٚىٓ ٌُ صضؾٗ ثسثدصٗ إ١ٌٙج ٌُٚ ٠ىٓ فٟ ػٍٝ ثٌمض

ثْ صقٛي دْٚ فذٚعٙج ٚصٕضفٟ وزٌه ثرث وجْ ٚعؼٗ ثصخجر ثالفض١جؽجس ثٌضٟ ِٓ شؤٔٙج 

ثٌّؾٕٝ ػ١ٍٗ ِٓ ثٌغشثدز ٚثٌشزٚر ػٍٝ ٔقٛ ال ٠غضط١غ ِؼٗ ثٌفجػً صٛلؼٗ ِّج ٠ؾؼً ثٌٛفجر 

ش ِضٛلؼز ث٠ؼجا ِغجي رٌه َٔٛ ثٌّؾٕٝ ػ١ٍٗ فٛق لؼذجْ دجٌغىز ثٌقذ٠ذ ثٌضٟ صضشصخ ػ١ٍٗ غ١

 .(3)ِّج ثدٜ د٘غٗ دجٌمطجس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .122ص,  ِظذس عجدك,  ؽّجي ثدشث١ُ٘ ثٌق١ذسٞ( 1)

 .111ص , -1142 , ِطذؼز ثٌمج٘شر,  ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌؾٕجة١ز, ( ِقّٛد ٔؾ١خ فغ1ٟٕ)

 .121ص, ِظذس عجدك , ؽّجي ثدشث١ُ٘ ثٌق١ذسٞ( 3)
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 اىخاتَح

فٟ ٘زث ثٌّذقظ دقغش فٟ ثسوجْ ثٌؾش٠ّز ففٟ ٘زٖ ثٌؾش٠ّز ٠ٛؽذ ثٌشوٓ ثٌّجدٞ         

ثٌغٍٛن ٚثٌٕض١ؾز ٚثٌؼاللز ثٌغذذ١ز أِج ثٌٕض١ؾز ٌٍؾش٠ّز ٚثٌزٞ ٠ضىْٛ ِٓ عالعز ػٕجطش ٟ٘ 

غ١ش ؽغ١ُ ػٍٝ ِٓ صٛثفش ثٌخطؤ ثالؽشث١ِز ٟ٘ ثٌؼشس ٚثعضٕجدثا إٌٝ رٌه إرث وجْ ثٌؼشس 

شثءر ثٌّضُٙ الٔضفجء ثفذ ػٕجطش ثٌشوٓ ثٌّجدٞ ٚ٘ٛ ثٌؼشس ثٌؾغ١ُ فؤٔٗ ٠ؾخ ثٌقىُ دذ

ثٌؾغ١ُ ػٍٝ ثْ رٌه ال ٠ّٕغ ِٓ ثلجِز ثٌّغؤ١ٌٚز ثٌضؤد٠ذ١ز ػ١ٍٗ ِٚؼجلذضٗ إدثس٠جا ػٓ ثّ٘جٌٗ 

فٟ ثٌؼاللز ثٌغذذ١ز ٟٚ٘ ِغؤٌز ِٛػٛػ١ز ٠غضخٍظٙج لجػٟ ثٌّٛػٛع, ٚوزٌه دقغٕج فٟ 

ِٓ  35دزوش ثٌخطؤ ٚطٛسٖ فٟ ثٌّجدر  ثٌشوٓ ثٌّؼٕٛٞ غ١ش ثْ ثٌّششع ثٌؼشثلٟ ثوضفٝ

 .1161ٌغٕز  111لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ سلُ 
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 اىَثحج اىخاىج

 اىجزاء واىتؼىٌض

 -ثٌّمذِز:

ثٌؾضثء ٠ضّغً دؼمٛدز ٠مشس٘ج ثٌمجْٔٛ ٌّظٍقز ثٌّؾضّغ صٕف١زثا ٌقىُ لؼجةٟ ػٍٝ ِٓ         

ثٌؾش٠ّز ِشر أخشٜ ِٓ لذً ٔفظ ثٌّؾشَ أٚ دم١ز صغذش ِغؤ١ٌٚضٗ ػٓ ؽش٠ّز ٌّٕغ ثسصىجح 

ثٌّٛثؽ١ٕٓ ٚثٌؾضثء أِج ؽٕجةٟ ف١ظ ال ٠ؼجلخ ثٌّششع ثٌؼشثلٟ ػٍٝ ثٌخطؤ فٟ ؽش٠ّز 

ثالّ٘جي إرث ٌُ ٠غفش ثٌخطؤ ػٓ ػشس ٠ٍقك دجٌغ١ش ٠ٚضشصخ ػ١ٍٗ ِؼجلذز ثٌفجػً أِج 

فٟ صقذ٠ذ  ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ؽش٠ك دػٜٛ صشفغ ثِجَ ِقىّز ثٌؾضثء ٚثالِش ِضشٚن ٌٍمجػٟ

 ثٌؼشس.
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 اىجزاء اىجْائً ػِ جزٌَح االهَاه -1

ثْ ثٌؼمٛدز ٟ٘ ثٌؾضثء ثٌزٞ ٠مشس ثٌمجْٔٛ دجعُ ثٌؾّجػز ٌٚظجٌقٙج ػذ ِٓ ٠غذش         

ِغؤ١ٌٚضٗ ػٓ ثٌؾش٠ّز فٟٙ صذد١ش لٙشٞ ػذ ِشصىخ ثٌؾش٠ّز ٠شلٟ إٌٝ صط١ٙش ٔفظ 

. (1)ِٓ شٛثةذٙج ٌىٟ ال ٠ؼٛد إٌٝ ثسصىجح ثٌؾش٠ّز ٌّٕٚغ غ١ش ِٓ ثاللضذثء دٗ ثٌّؾشَ 

فجٌؼمٛدز ِٓ ف١ظ ٟ٘ ؽضثء صٕطٛٞ ػٍٝ ثال٠الَ ثٌزٞ ٠ق١ك دجٌّؾشَ ػٓ ؽش٠ك ثالٔضمجص 

ِٓ فمٛلٗ أٚ ِظجٌقٗ ٌّخجٌفضٗ ثِش ثٌمجْٔٛ ٚثٌؼمٛدز ال صٛلغ إال ػٍٝ ِٓ صغذش ِغؤ١ٌٚضٗ 

صؤخز ٚػؼٙج ثٌمجٟٔٛٔ ِٓ وٛٔٙج ثٌّمجدً ْٚ ػمٛدز فٟٙ ػٓ ثٌؾش٠ّز إر ال ؽش٠ّز دذ

ٌٍٛثلؼز ثٌضٟ ؽشِٙج ثٌمجْٔٛ ٚغج٠ز ثٌؼمٛدز ٟ٘ ِٕغ ثسصىجح دجٌؾش٠ّز ِٓ لذً ثٌّؾشَ أٚ 

. ٚإرث دقغٕج ػٓ ثٌقىّز ِٓ ٚسثء ثٌؼمجح ػٍٝ ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ثالّ٘جي ٌٛؽذٔج ثٔٙج (2)غ١شٖ 

ٟٚ٘ ثٌؾشثةُ غ١ش ثٌؼّذ٠ز ٟٚ٘ ػٍز صؾش٠ُ صشصذؾ دّشىٍز ثٌؾشثةُ غ١ش ثٌؼّذ٠ز دشىً ػجَ 

ثالّ٘جي ٚثٌشثؽـ ثْ ثٌؼمجح ػٓ ثٌخطؤ ِٓ شؤٔٗ ثْ ٠قظ ثٌشخض ػٍٝ ثْ ٠ّجسط ِض٠ذثا 

ِٓ ثٌشلجدز ػٍٝ ثػّجٌٗ ف١ذفؼٗ إٌٝ ثٌضؤًِ فٟ ثالِٛس ٚثٌضفى١ش لذً ثاللذثَ ػ١ٍٗ ففٟ ثٌؾضثء 

فش ثٌخطؤ ػٓ ػشس ٠ٍقك ثٌؾٕجةٟ ال ٠ؼجلخ ثٌّششع ثٌخطؤ فٟ ؽشثةُ ثالّ٘جي إر ٌُ ٠غ

دذثخٍٗ ٚثْ دغ١شٖ ٚ٘زث دذ٠ٟٙ إر ال ٠ّىٓ ِؤثخزر ثٌفشد ػٓ ثالٔفؼجالس ثٌٕفغ١ز ثٌضٟ صذٚس 

ِؤثخزصٗ فمؾ صىْٛ ػٓ صظشفجصٗ ثٌّجد٠ز ثٌضٟ ٠ٍّغٙج ثٌّؾضّغ أٚ دّؼٕٝ ثخش صٍه 

ثٌضظشفجس ثٌضٟ ٠ضشصخ ػٕٙج ٔضجةؼ ػجسر دجٌّؾضّغ فجٌّٕٙذط ثٌزٞ ٠ؼذ ثوغش ِٓ صظ١ُّ 

ثسع عُ ٠خضجس ثفذٜ ٘زٖ ثٌضظج١ُِ فٟ صش١١ذ ثٌذٕجء فؤٔٗ ال ٠غؤي ػٓ ٟ دٕجء لطؼز ف

ثٌضظج١ُِ ثٌضٟ ٌُ ٠خشؽٙج إٌٝ ػجٌُ ثٌٛؽٛد ٚثّٔج ٠غؤي فمؾ ػٓ ثٌضظ١ُّ ثٌزٞ ثعجعٗ ش١ذ 

ثٌذٕجء ٚدّج ثْ ثٌؼمٛدز صشصذؾ دجٌٕضجةؼ ثٌؼجسر فؤْ ثٌؾضثء ٠ؾخ ثْ ٠ىْٛ ِضغٍغالا ِغ ٘زٖ 

 .(3)غخ ؽغجِز وً ِٕٙج ثٌٕضجةؼ ثٌؼجسر ف

ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ ػٍٝ ِؼجلذز ِشصىخ ؽش٠ّز ثالّ٘جي  341ٚصمؼٟ ثٌّجدر 

ػٍٝ عالط صض٠ذ  ثٌؾغ١ُ فٟ إدثء ثٌٛظ١فز ثٌؼجِز إرث ٔضؼ ػٕٙج ػشس ؽغ١ُ دجٌقذظ ِذر ال

ػ١ٍٗ فؤْ  .(4)عٕٛثس أٚ دغشثِز ال صض٠ذ ػٍٝ عالعّجةز د٠ٕجس ٚف١ظ ثٌغ١ش ػمٛدز ثٌغشثِز 

ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ ٚثٌقذظ ٕ٘ج  16ثٌؾش٠ّز ٟ٘ ِٓ ثٌؾٕـ فغخ ٔض ثٌّجدر 

٠ؼٕٟ ث٠ذثع ثٌّقىَٛ ػ١ٍٗ فٟ ثفذٜ ثٌّٕشآس ثٌؼمجد١ز ثٌّخظظز لجٔٛٔجا ٌٙزث ثٌغشع 

 .(5)ػ١ٍٗ دجٌقذظ ثٌشذ٠ذ دئدثء ثالػّجي ثٌّمشسر لجٔٛٔجا فٟ ثٌّٕشآس ثٌؼمجد١ز  ٌّقى٠َٚٛىٍف ث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .433ص ,1112-1122 , ثٌطذؼز ثألٌٚٝ , ششؿ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس , ( ِقّٛد ِقّٛد ِظطف1ٝ)

 .126/ ص1121 , ثٌطذؼز ثألٌٚٝ , أطٛي ثٌغ١جعز ثٌؾٕجة١ز , ( ثفّذ فضقٟ عشٚس1)

 .111ص , ِظذس عجدك , ثٌّضذش ػٍٟ ( ثدٛ ث١ٌض٠ذ3)

 ثٌزٞ ٠ٕض ػٍٝ ثْ صقً ػمٛدز ثٌقذظ ِقً ػمٛدز ثٌغشثِز. 2/1/1111( لشثس ِؾٍظ ثٌغٛسر سلُ 4)

 ثالخ١ش. ثٌّؼذي ثٌشك 1161ٌغٕز  111ِٓ لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ سلُ  11( ٔض ثٌّجدر 5)
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ثٌّٛػٛع ٚفذٖ ٚ٘ٛ ٚصمذ٠ش ثٌؼمٛدز فٟ فذ٘ج ثالػٍٝ ٚثالدٔٝ ٠شؽغ إٌٝ عٍطز لجػٟ 

ثٚلغ ٘زٖ ثٌؼمٛدز دْٚ غ١ش٘ج ِج دثَ ٌُ ٠ضؼذٜ غ١ش ٍِضَ فٟ د١جْ ثالعذجح ثٌضٟ ِٓ ثؽٍٙج 

ِج ؽجء دجٌٕض ٌٚىٓ فٍّج صخٍٛ ثٌذػٜٛ ثٌؾٕجة١ز ِٓ ظشٚف شخظ١ز أٚ ظشٚف ِؼ١ٕ١ز 

دضطذ١ك ػمٛدز ِٛفذر فٟ ؽ١ّغ صغضذػٟ صشذ٠ذ ثٌؾضثء أٚ صخف١ؼٗ فجٌمجػٟ ١ٌظ ِم١ذثا 

ثدجؿ ٌٗ ثٌّششع ثْ فمذ ثٌقجالس ثٌّضشجدٙز فٍٗ ثْ ٠ظؼذ دجٌؼمٛدز ِٓ ثدٔج٘ج إٌٝ ثلظج٘ج 

ٚصشذد  ,(1)٠مؼٟ دجٌؼمٛدز ثٌضٟ ٠شث٘ج ِضالةّز ِغ ثٌظشٚف ثٌّشصذطز دجٌذػٜٛ ثٌؾٕجة١ز 

( 416-41ثٌؼمٛدز فٟ فجٌز ؽغجِز ثٌخطؤ ٚدغالط فجالس ؽذمجا ٌّج ٔظش ػ١ٍٗ ثٌّجدص١ٓ )

 -٠ذ ثٌؼمٛدز ػٕذ صٛثفش ظشٚف ِؼ١ٕز:ػٍٝ صشذ

ثالطً  -ه ػيٍه وظٍفته أو ٍهْته أو حزفته:اخاله اىجاًّ اخالالً جسٍَاً تَا تفزض -1

ػٕذ صقذ٠ذ ِذٜ ثٌخطؤ ال ٠ؾٛص ثٌٛلٛف ف١ٗ ػٕذ ثٌخطؤ ثٌفٕٟ ٚفذٖ ٚثٌزٞ ٠ضقذد دجٌشؽٛع 

إٌٝ ثٌمٛثػذ ثٌؼ١ٍّز ٚثٌف١ٕز دً ٠ؾخ ثْ ٠ّضذ إٌٝ غ١ش رٌه ِٓ ٚثؽذجس ثٌق١طز ٚثٌقزس 

غالا ٌٛظ١فز دّج جٌٚزٌه ٠شضشؽ صٛثفش ششؽ١ٓ ثٌششؽ ثالٚي ثْ ٠ىْٛ ِشصىخ ثٌفؼً ش

صفشػٗ ثطٛي ثٌٛظ١فز أٚ ثٌّٕٙز أٚ ثٌقشفز فال ٠ضٛس ثٌظشف ثٌّشذد إرث وجْ ِج طذس ػٕٗ 

ثٌضٟ ٠ٍضضَ دٙج ثٌٕجط وجفز ٚال ٠ضٛثفش وزٌه إرث وجْ , (2)ثخالالا دٛثؽذجس ثٌق١طز ٚثٌقزس 

ثٌٛظ١فز أٚ ثٌقشفز غ١ش ؽغ١ُ ٚلجػٟ ثٌّٛػٛع ٘ٛ ثٌزٞ ٠مذس ؽغجِز ثالخالي دؤطٛي 

, (3)ثٌخطؤ ٚثٌمٛي دؤٔٗ لذ دٍغ لذسثا ِٓ ثٌؾغجِز ثٌزٞ ٠ذشس ػذث ثٌظشف ثٌّشذد ِضٛثفشثا 

طٜٛ ثٌخطؤ ػٍٝ إرث ثِٔٚٓ ثُ٘ ثٌقجالس ثٌضٟ ٠ؼذ دٙج ثٌظشف ثٌّشذد ِضٛثفش ف١ٙج فجٌز ِج 

ثٌضٟ صقىُ ِذجششر ثٌٛظ١فز ِٚٓ ثٌّؼج١٠ش ثٌضٟ ل١ٍش فٟ  ثغفجي ثٌمٛثػذ ثال١ٌٚز ٚثٌذذ١ٙ٠ز

. (4)فٟ رثصٗ غ١ش ؽغ١ُ صقذ٠ذ ؽغجِز ثٌخطؤ ٘ٛ صىشثس ٔفظ ثٌخطؤ ٚثْ وجْ ٘زث ثٌخطؤ 

ِج ٠طٍك ػ١ٍٗ ِظطٍـ ثٌخطؤ ِغ ثٌضذظش ٠ٚمظذ دزٌه ثٌخطؤ ثٌزٞ ٠مذس ثٌشخض ٚث٠ؼجا 

الا ثصخجر ثالفض١جؽجس ثٌضٟ صقٛي ػٛثلذٗ عُ ٠غٍه ؽش٠مجا ِخجٌفجا ٌّمضؼٝ ٘زث ثٌضمذ٠ش ِّٙ

 .(5)دْٚ ٔشٛء ثٌؼشس ثػضّجدثا ػٍٝ ثٌظذفز ثٌذقضز أٚ ػٍٝ ثِٛس ال صقذط ػجدر 

ٌمذ شذد ثٌمجْٔٛ ثٌؼمٛدز فٟ فجٌز صؼجؽٟ ثٌؾجٟٔ ِغىشثا أٚ  -تؼاطً اىَسنز أو اىَخذر: -ب

ثْ و١ّز ل١ٍٍز ِخذسثا ػٕذ ثسصىجدٗ ثٌخطؤ ثٌزٞ ٔؾّش ِٕٗ ثٌٛفجر ٚثالطجدز ٚثٌقىّز ِٓ رٌه 

ِٓ ثٌخّش إرث صٕجٌٚٙج ثٌفشد فٟٙ وف١ٍز دؤْ صمًٍ ِٓ ثٌٛػٟ ٚصؼؼف ثالسثدر ف١ٕمض ِٓ 

رٌه ِٓ لذسر ثٌّضُٙ ػٍٝ ثصخجر ثعج١ٌخ ثٌق١طز ٚثٌقزس ٚثٌضٟ وجْ ِٓ شؤٔٙج ثْ صّٕغ ٚلٛع 

 ثٌقجدط ٠ٚضطٍخ صٛثفش ششؽجْ ّ٘ج ثٚالا ثْ ٠ىْٛ ثعىش أٚ ثٌضخذ٠ش ثخض١جس٠جا إر ٌٛ ٌُ ٠ىٓ

( ِٓ لجْٔٛ 61فٙٛ ال ٠غؤي ػٕٗ ٚال ٠ض٠ذ صذؼجا ٌزٌه ِٓ خطتٗ فمذ ٔظش ثٌّجدر )وزٌه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .111ص ,ِظذس عجدك ,ثدٛ ث١ٌض٠ذ ػٍٟ ثٌّضذش( 1)

 .115-114ص,  ٚدثد ػذذ ثٌشفّٓ ثٌم١غٟ( 1)

 .125ص,  ِظذس عجدك , ( ِقّٛد ٔؾ١خ فغ3ٟٕ)

 .115ص , ِظذس عجدك,  ( ٚدثد ػذذ ثٌشفّٓ ثٌم١غ4ٟ)

 ,1115ثإلعىٕذس٠ز ,دثس ثٌّطذٛػجس ثٌؾجِؼز  ٚثألِٛثي ,ؽشثةُ ثالشخجص  , ( ػٛع ِقّذ5)

 .32ص
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ٔجصؾجا ػٓ ِٛثد ِغىشر أٚ ِخذسر صٕجٌٚٙج  ثالسثدر أٚ ثالدسثن فمذ وجْ إرث ثٌؼشثلٟ ثٌؼمٛدجس

ثٌّؾشَ دجخض١جسٖ ػٛلخ ػٍٝ ثٌؾش٠ّز ثٌضٟ ٚلؼش ٌٚٛ وجٔش رثس لظذ خجص دغ١ش صخذ٠ش 

ثٌششؽ ثٌغجٟٔ ٠ضطٍخ ثْ صىْٛ فجٌز ثٌغىش ِؼجطشر ٌقظز ثسصىجح ثٌفؼً ثٌزٞ أٚ عىش. 

ْ ثٌّؼجطشر ٟ٘ ثٌضٟ صغّـ دجٌمٛي دؤْ ثلضشف دجٌخطؤ ٚٔؾّش ِٕٗ ٚفجر ثٌّؾٕٝ ػ١ٍٗ إر ث

ثٌقجٌز لذ طجسس ػٕظشثا فٟ ثٌخطؤ ٚصٕؼىظ ػ١ٍٗ فضض٠ذ ِٓ ؽغجِضٗ فجٌّذر صقذد ٘زٖ 

دجٌٛلش ثٌزٞ ٠قضًّ ثْ صذمٝ ف١ٗ ثعجس ثٌّغىش أٚ ثٌّخذس فٟ ثٌشخض ٚ٘زٖ صؼٕٟ ثٔٙج 

 .(1)صؼ١ف ٚصضغغ صذؼجا الخضالف ثاللٛثي 

ثٌّششع ثٌؼمٛدز فٟ فجٌز ٔىٛي ٌمذ شذد  -ّنىه اىَجْى ػِ ٍساػذج اىَجْى ػيٍه: -د

ثٌؾجٟٔ ٚلش ثٌقجدط ػٓ ِغجػذر ِٓ ٚلؼش ػ١ٍٗ ثٌؾش٠ّز أٚ ػٓ ؽٍخ ثٌّغجػذر ٌٗ ِغ 

٠ىْٛ دؤِظ ثٌقجؽز إٌٝ ثٌؼْٛ ثٌغش٠غ ٌضفجدٞ صّىٕٗ ِٓ رٌه ٚثٌقىّز ٘ٛ ثْ ثٌّؾٕٝ ػ١ٍٗ 

ثٌٕجط ػٍٝ صمذ٠ُ ٘زث ثٌؼْٛ ٌٗ ٚثالطً ثْ ٠ىْٛ وً ثٔغجْ ثٌّٛس ٚلذ ٠ىْٛ ثٌؾجٟٔ ثلذس 

( 3/ ف411ٚصشذد ثٌّجدر ) ,ِطجٌخ ثؽضّجػ١جا دضمذ٠ُ ثٌؼْٛ ٌّٓ ٠شٜ ثٔٗ فٟ فجٌز خط١شر

ػمٛدجس ثٌمضً ثٌخطؤ ثرث ٔضؼ ػٓ فؼً ثٌؾجٟٔ ِٛس عالعز ثشخجص ٚؽؼٍش ثٌؼمٛدز ثٌقذظ 

ثٌزٞ ثفذعضٗ ثٌؾش٠ّز دجٌّؾضّغ  ػٓ عالعز عٕٛثس ٚرٌه ٔظش ٌؾغجِز ثٌؼشسِذر ال صمً 

ٚ٘ٛ فٟ ثغٍخ ثالف١جْ لش٠ٕز ػٍٝ ؽغجِز ثٌخطؤ ٚف١ّج ٠ضؼٍك دجإلطجدز ثٌخطؤ صشذد ثٌؼمٛدز 

ٔض١ؾز ٌؾغجِز ثٌؼشس ٚ٘ٛ فذٚط ػج٘ز ِغضذ٠ّز ٌذٜ ثٌّؾٕٟ فؾؼٍش ثٌؼمٛدز عٕض١ٓ ألْ 

ٚثْ خطؤ ثٌؾجٟٔ ثدٜ إٌٝ ثصالف ػؼٛ ِٓ ثػؼجء ثٌّؾٕٝ ػ١ٍٗ ٚعذخ ػج٘ز ِغضذ٠ّز 

عذخ صشذ٠ذ ثٌؼمٛدز ٠ؼٛد إٌٝ ػشٚسر ثٌّقجفظز ػٍٝ عالِز ثٌؾغُ ف١ّج ٠خض ثالفشثد 

ٚػذَ ثٌضغجِـ ِغ ِٓ ٠ؼشدٙج ٚثْ وجْ رٌه دشىً غ١ش ِمظٛد أٚ ٔض١ؾز ثّ٘جي ٚثْ 

ثطجدز ثٌشخض دؼج٘ز ِغضذ٠ّز ع١ؤعش وغ١شثا ػٍٝ ٔفغ١ضٗ ٚفٟ لذسصٗ ػٍٝ ثٌؼًّ ٌزٌه 

 .(2) ٚؽٛد١زؽؼً ثٌمجْٔٛ ػمٛدز ثٌقذظ 

ٚصٕمؼٟ ثٌذػٜٛ ثٌؾضثة١ز دٛفجر ثٌّضُٙ أٚ طذٚس فىُ دجس دئدثٔضٗ أٚ دشثءصٗ أٚ فىُ أٚ 

لشثس دجس دؼذَ ِغؤ١ٌٚضٗ ػٓ ثٌؾش٠ّز ثٌّغٕذر إ١ٌٗ أٚ لشثس ٔٙجةٟ دجإلفشثػ أٚ ثٌؼفٛ ػٓ 

ثٌؾش٠ّز أٚ ٠ٛلف ثالؽشثءثس ف١ٙج ٚفمجا ٔٙجة١جا ٚفٟ ثالفٛثي ثٌضٟ ٠ٕض ػ١ٍٙج ثٌمجْٔٛ وّج 

 .(3)ػ١ٍٗ لٛثػذ ثالفشثػ ثٌششؽٟ ٌٙزٖ ثٌؾش٠ّز  صطذك

 اىجزاء اىَذًّ ػِ جزٌَح االهَاه -2

ثْ ثٌّضؼشس ِٓ ثٞ ؽش٠ّز ٠غضط١غ ثْ ٠ذػٟ دقمٗ ثٌّذٟٔ دؼش٠ؼز أٚ ؽٍخ شفٛٞ        

٠مذَ إٌٝ ثٌؾٙز ثٌّخضظز فٟ ِشفٍز ؽّغ ثالدٌز أٚ ثْ ٠ضمذَ دطٍخ ِذجششر إٌٝ ثٌؾٙز 

 ثٌّىٍفز دجٌضقم١ك وـمجػٟ ثٌضقم١ك أٚ ثٌّقمك ثٌـزٞ ٠ضـٌٛٝ ثٌضقم١ك فـٟ ثٌؾش٠ّز ثٌضٟ ٠ٕشب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .112-116ص , ِظذس عجدك,  ( ٚدثد ػذذثٌشفّٓ ثٌم١غ1ٟ)

 .111-112-111-111ص أػالٖ ,( ثٌّظذس 1)

 ثٌّؼذي. 1121ٌغٕز  13ثٌؾضثة١ز سلُ ِٓ لجْٔٛ ثطٛي ثٌّقجوّجس  331ثٌّجدر ( 3)
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ثٌذػٜٛ ػٕٙج ثٌؼشس أٚ ثْ ٠ضمذَ دطٍخ ِذجشش إٌٝ ِقىّز ثٌؾضثء ثٌضٟ صضٌٛٝ ثٌٕظش فٟ 

غ١ش ثْ صذخً ثٌّذػٟ دجٌقك ثٌّذٟٔ ٠ؾخ ثْ ال ٠ضشصخ ػ١ٍٗ  ثٌؾضثة١ز ثٌٕجشتز ػٓ ثٌؾش٠ّز

ٌذػٜٛ ثٌّذ١ٔز ٚإال فؤْ ِقىّز ثٌؾضثء عٛف صشفغ ثصؤخ١ش ثٌفظً فٟ ثٌذػٜٛ ثٌؾضثة١ز 

ػٍٝ ثْ ٠ىْٛ ٌٍّذػٟ دجٌقك ثٌّذٟٔ ثٌقك فٟ ِشثؽؼز ثٌّقجوُ ثٌّذ١ٔز ٚال صٍؾؤ ثٌّقىّز 

إال إرث سأس ثٌفظً فٟ ثٌذػٜٛ ثٌّذ١ٔز ٠مؼٟ ثؽشثء ثٌؾضثة١ز إٌٝ ِغً ٘زث ثالؽشثء 

. ٚثْ ثٌغج٠ز ِٓ ثالدػجء دجٌقمٛق (1)ثٌضقم١ك ِّج ٠غذخ صؤخ١ش ثٌفظً فٟ ثٌذػٜٛ ثٌؾضثة١ز 

ذ١ٔز ٘ٛ ثٌقظٛي ػٍٝ صؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼشس ثٌزٞ عذذضٗ ثٌؾش٠ّز وّج ثْ ٘زث ثٌقك ثٌّ

شخظ١جا فجٌّذػٟ ٠غضط١غ ثْ ٠شفغ دػٛثٖ ثِجَ ثٌؾضثة١ز ثٌضٟ صٕظش ثٌذػٜٛ ثٌؾضثة١ز وّج 

ثٔٗ ٠غضط١غ ثْ ٠شفغ دػٛثٖ ثِجَ ثٌّقجوُ ثٌّذ١ٔز دؼىظ ثٌقجي دجٌٕغذز إٌٝ ثٌّذػٟ فٟ 

ال ٠غضط١غ ثْ ٠م١ُ دػٛثٖ عٜٛ ثِجَ ثٌّقىّز ثٌّذ١ٔز ٚرٌه ثٌذػٜٛ ثٌّذ١ٔز ثٌؼجد٠ز ثٌزٞ 

ِٓ ثٌذػٜٛ ِظذسٖ فؼً ثٌؼشس ثٌزٞ ٠ؼذ ألْ ثٌؼشس ثٌٕجشب فٟ ِغً ٘زث ثٌٕٛع ثالخ١ش 

ؽش٠ّز ٚفٟ فجٌز ثلجِز ثٌّذػٟ دػٛثٖ ثِجَ ثٌّقىّز ثٌؾضثة١ز فؤْ ثخضظجص ٘زٖ ثٌّقىّز 

فمؾ ٌٍّٚقىّز عٍطز صمذ٠ش٠ز ٠مضظش ػٍٝ ثٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼشس ثٌزٞ ٔشب ػٓ ثٌؾش٠ّز 

فٟ ثٌضؼ٠ٛغ ثٌّطجٌخ دٗ وٍٗ أٚ دؼؼٗ أٚ لذ ال صقىُ دٗ إرث ِج ٚؽذس ثْ ثٌّذػٟ دجٌقك 

ثٌّذٟٔ ٘ٛ ثٌغذخ فٟ ثٌقجق رٌه ثٌؼشس ٌٍٚمجػٟ فش٠ز فٟ ثٌقىُ دجٌضؼ٠ٛغ ثٌّغٍٟ إرث 

 .(2)وجْ ِّىٕجا ٚخجطز فٟ فجٌز ثٌؼشس ثٌّجدٞ 

( ِٓ ثالطٛي ثٌؾضثة١ز ٔٛػ١ز ثٌؼشس ثٌٕجشب ػٓ ثٌؾش٠ّز ثٌضٟ 12ٚلذ ثشضشؽش ثٌّجدر )

٠ّىٓ ثْ ٠طجٌخ دٙج ثٌّذػٟ دجٌقك ثٌّذٟٔ دجٌضؼ٠ٛغ ػٕٗ دؤٔٗ ثٌؼشس ثٌّذجشش ِجد٠جا وجْ 

أَ ِؼ٠ٕٛجا ٚ٘زث ٠ؼٕٟ ثْ ثٌؼشس غ١ش ثٌّذجشش ال ٠ّىٓ ثالدػجء دٗ ثِجَ ثٌّقجوُ ثٌؾضثة١ز 

ثٌؼشس ٔجصؼ ػٓ ؽش٠ّز ٚثْ فذط ٚثْ ثدػٝ ثفذ دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ  فضٝ ٚثْ وجْ رٌه

, فٍٛ ثدػٝ (3) ثٌّقىّز ثْ صضؤوذ دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ ٘زث ثٌؼشس وٍٗ أٚ دؼؼٗثٌؼشس فؼٍٝ 

ثٌّذػٟ دجٌقك ثٌّذٟٔ دذ٠ٓ عجدك ػٍٝ ؽش٠ّز ثػطجء ش١ه دذْٚ سط١ذ فؤْ ِقىّز 

٠ٓ ثٌّذٟٔ ثٌزٞ ال ػاللز ثٌؾضثء ػ١ٍٙج ثْ صقىُ دؼذَ ثخضظجطٙج دجٌٕظش فٟ ثطً ٘زث ثٌذ

ٌٗ دؾش٠ّز صغٍُ ٘زث ثٌش١ه ٌٚىٓ ٌٛ ؽجٌخ دجٌضؼ٠ٛغ ػٓ ثٌؼشس ثٌزٞ عذذضٗ ٘زٖ ثٌؾش٠ّز 

( 341ػٕذ ثرْ صٕظش ثٌّقىّز فٟ ٘زث ثٌطٍخ ٚصقىُ دٗ ٚثْ ثٌّششع ثٌؼشثلٟ فٟ ثٌّجدر )

جا ػمٛدجس ثشضشؽش ثْ ٠ىْٛ ثٌؼشس دظفز ػجِز ِقممجا ثٞ فجالا ِٚؤوذثا ٚثْ ٠ىْٛ ِجد٠

 ٚثْ ٠ىْٛ ؽغ١ّجا ٚٔجشتجا ػٓ ثّ٘جي دئدثء ثٌؼًّ أٚ ثعجءر ثعضؼّجي ثٌغٍطز.

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثٌطذؼز  , ششؿ لجْٔٛ ثطٛي ثٌّقجوّجس ثٌؾضثة١ز , ثدشث١ُ٘ فشدز( ػذذ ثال١ِش ثٌؼى١ٍٟ ٚع١ٍُ 1)

 .53-51ص ,  دغذثد, ِىضذز ثٌغٕٙٛسٞ ثألٌٚٝ ,

 .311ص , ِظذس عجدك , ثدٛ ث١ٌض٠ذ ػٍٟ ثٌّضذش( 1)

 .42ص , ِظذس عجدك , ( ػذذ ثال١ِش ثٌؼى١ٍٟ ٚع١ٍُ ثدشث١ُ٘ فشدز3)
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 اىخاتَح

ثٌؾضثء فٟ ٘زث ثٌّذقظ دقغٕج فٟ ثٌؾضثء ٚثٌضؼ٠ٛغ فٟ ٘زٖ ثٌؾش٠ّز ٚروشٔج فٟ         

ثٌؾٕجةٟ دؤْ ثٌمجػٟ ١ٌظ ِم١ذثا دضطذ١ك ػمٛدز ِٛفذر فٟ ؽ١ّغ ثٌقجالس ثٌّضشجدٙز فٍٗ ثْ 

٠ظؼذ دجٌؼمٛدز ِٓ ثدٔج٘ج إٌٝ ثلظج٘ج فمذ ثدجؿ ٌٗ ثٌّششع ثْ ٠مؼٟ دجٌؼمٛدز ثٌضٟ ٠شث٘ج 

شصذطز دجٌذػٜٛ ثٌؾٕجة١ز أِج دخظٛص ثٌضؼ٠ٛغ فؤْ ِٓ فك ِضالةّز ِغ ثٌظشٚف ثٌّ

ثٌّضؼشس ِٓ ثٌؾش٠ّز ثْ ٠ذػٟ دقمٗ ثٌّذٟٔ ٌٍّطجٌذز ػٓ ثٌؼشس ثٌزٞ عذذضٗ ثٌؾش٠ّز 

 ف١ظ ثْ ثٌضؼ٠ٛغ ٠ؼذ ٚع١ٍز ثطالؿ ِج ٌقك ثٌّضؼشس ِٓ ثػشثس.
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 اىخاتَــــــــــــــــــح

 ػٍٝ ثٌؼّذ٠ز ثٌؾش٠ّز ٚد١ٓ د١ٕٙج ١ّ٠ض ٌُ ٌٚىٓ ثٌمذَ ِٕزثْ ؽش٠ّز ثالّ٘جي ِؼشٚفز         

ثٌزٞ صؼّٓ لجٔٛٔٗ ٔظٛطجا , فّٛسثدٟ ثٌذجدٍٟ ثٌٍّه صِٓ فٟ إال ٚث١ٌٕز ثٌمظذ ثعجط

صٛػـ رٌه ف١ظ فشق فٟ ثٌؼمٛدز ثٌّفشٚػز د١ٓ ِٓ ثسصىخ ثٌفؼً ػٓ ثّ٘جي أٚ خطؤ 

ثٌؼمٛدز ٕ٘ج ثشذ ِّج ػ١ٍٗ فٟ ثٌقجٌز ثالٌٚٝ. وّج ػشفش  ٚد١ٓ ِٓ ٠شصىذٗ ِؼضّذثا إر صىْٛ

ثٌمٛث١ٔٓ ثٌؾضثة١ز ثٌضٟ وجٔش ِطذمز فٟ ثٌؼشثق ِٕٚٙجال ثٌمجْٔٛ ثٌٕجفز ث٠ؼجا ثٌؾش٠ّز غ١ش 

ثٌؼّذ٠ز ٚد١ٕش فٟ ثٌمغُ ثٌخجص ِٕٙج ػذد ِٓ ثٌؾشثةُ ثٌضٟ صشصىخ دطش٠ك ثٌخطؤ ٚصضشصخ 

 ػ١ٍٙج ٔضجةؼ ِؼشٖ دّظجٌـ ثالفشثد.

 غ١ش ؽش٠ّز دؤٔٙج ثٌّذقظ ثألٚي ٌٍضؼش٠ف دؾش٠ّز ثالّ٘جي ِٚٓ خالي صؼش٠فٙجخظظٕج 

 ٌّٕغ ثٌالصِز ثالفض١جؽجس ثصخجر ثٌؾجٟٔ صشن أٚ دئغفجي ٠ضّغً عٍذٟ دغٍٛن صشصىخ ػّذ٠ز

 ّ٘ج عذذ١ٓ إٌٝ ثسؽؼٕجٖ ف١ظ ثالّ٘جي ٚلٛع عذخ إٌٝ صطشلٕج وزٌه, دجألخش٠ٓ ثالػشثس

 ف١ظ ف١ٗ ٌٍشخض ٠ذ ال ِشػ١جا  ٠ىْٛ لذ ٚثٌٕغ١جْ ؼًّدجٌ ثٌم١جَ ػٓ ٚثٌضمجػظ ثٌٕغ١جْ

 ٠ضؼّٓ ألٔٗ ػٕٗ ٠غؤي ثٌشخض فؤْ ثٌؼجدٞ ثٌٕغ١جْ أِج ثٌّغؤ١ٌٚز ِٛثٔغ ثؽجس فٟ ٠ذخً

 ثٌمجْٔٛ ٠ؼزس فال ثٌضمجػظ أِج, ٚثٌقزس ثٌق١طز ثصخجر ٚؽخ ٌزٌه ثٌخطٛسر ِٓ ٔٛػجا 

 ٚثّٔج ٚث٘ضّجَ ثّ٘جي ٠ٛؽذ ال ف١ظ ثٌشخض دٙج ٠ضظف عّز فجإلّ٘جي ثٌّضمجػظ ثٌّٛظف

 ٚد١ٓ د١ٕٙج دجٌض١١ّض ثٌؾش٠ّز رثص١ز د١ٕج عُ, ِٙضّْٛ ٚثشخجص ٍِّْٙٛ ثشخجص ٠ٛؽذ

 .ٚثٌخالف ثٌشذٗ ثٚؽٗ د١جْ خالي ِٓ ٚرٌه ثٌؼّذ٠ز ثٌؾش٠ّز

 ثٌّجدٞ ثٌشوٓ ٠ٛؽذ ثٌؾش٠ّز ٘زٖ ففٟ ثٌؾش٠ّز ثسوجْ خظظٕجٖ ٌذ١جْ أِج ثٌّذقظ ثٌغجٟٔ

 ثٌٕض١ؾز أِج ثٌغذذ١ز ٚثٌؼاللز ٚثٌٕض١ؾز ثٌغٍٛن ٟ٘ ػٕجطش عالعز ِٓ ٠ضىْٛ ٚثٌزٞ ٌٍؾش٠ّز

 ثٌخطؤ صٛثفش ِٓ ػٍٝ ؽغ١ُ غ١ش ثٌؼشس وجْ إرث رٌه إٌٝ ٚثعضٕجدثا  ثٌؼشس ٟ٘ ثالؽشث١ِز

 ثٌؼشس ٚ٘ٛ ثٌّجدٞ ثٌشوٓ ػٕجطش ثفذ الٔضفجء ثٌّضُٙ دذشثءر ثٌقىُ ٠ؾخ فؤٔٗ ثٌؾغ١ُ

 ثّ٘جٌٗ ػٓ إدثس٠جا  ِٚؼجلذضٗ ػ١ٍٗ ثٌضؤد٠ذ١ز ثٌّغؤ١ٌٚز ثلجِز ِٓ ٠ّٕغ ال رٌه ثْ ػٍٝ ثٌؾغ١ُ

 فٟ دقغٕج ٚوزٌه, ثٌّٛػٛع لجػٟ ٠غضخٍظٙج ِٛػٛػ١ز ِغؤٌز ٟٚ٘ ثٌغذذ١ز ثٌؼاللز فٟ

 ِٓ 35 ثٌّجدر فٟ ٚطٛسٖ ثٌخطؤ دزوش ثوضفٝ ثٌؼشثلٟ ثٌّششع ثْ غ١ش ثٌّؼٕٛٞ ثٌشوٓ

ٟٚ٘ ثالّ٘جي ٚثٌشػٛٔز ٚػذَ ثالٔضذجٖ  1161 ٌغٕز 111 سلُ ثٌؼشثلٟ ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ

 .ٚثصخجر ثٌق١طز ٚثٌقزس

 ثٌؾٕجةٟ ثٌؾضثء فٟ ٚروشٔج ثٌؾش٠ّز ٘زٖ فٟ ٚثٌضؼ٠ٛغ ٍؾضثءٚثٌّذقظ ثٌغجٌظ خظظٕجٖ ٌ

 ٠ظؼذ ثْ فٍٗ ثٌّضشجدٙز ثٌقجالس ؽ١ّغ فٟ ِٛفذر ػمٛدز دضطذ١ك ِم١ذثا  ١ٌظ ثٌمجػٟ دؤْ

 ِضالةّز ٠شث٘ج ثٌضٟ دجٌؼمٛدز ٠مؼٟ ثْ ثٌّششع ٌٗ ثدجؿ فمذ ثلظج٘ج إٌٝ ثدٔج٘ج ِٓ دجٌؼمٛدز

 ثٌّضؼشس فك ِٓ فؤْ ثٌضؼ٠ٛغ دخظٛص أِج ثٌؾٕجة١ز دجٌذػٜٛ ثٌّشصذطز ثٌظشٚف ِغ

 ثْ ف١ظ ثٌؾش٠ّز عذذضٗ ثٌزٞ ثٌؼشس ػٓ ٌٍّطجٌذز ثٌّذٟٔ دقمٗ ٠ذػٟ ثْ ثٌؾش٠ّز ِٓ

 .ثػشثس ِٓ ثٌّضؼشس ٌقك ِج ثطالؿ ٚع١ٍز ٠ؼذ ثٌضؼ٠ٛغ

 

 



28 
 

 

ِٓ ثالِٛس ثٌّغٍُ دٙج ثْ ثٌّٛظف ثٌزٞ ٠ؼًّ دئخالص فٟ خذِز  صذ١ٓ ثْٚلذ         

ثٌذٌٚز لذ ٠خطؤ ث٠ؼجا فال ٠ٛؽذ ِٓ ٘ٛ ِؼظَٛ ِٓ ثٌخطؤ ٌٚىٓ ٕ٘جن خطؤ ٠خضٍف ػٓ 

ثالخش فٕٙجٌه فشق د١ٓ ثٌخطؤ ثٌزٞ ٠مغ ِٓ ثٌّٛظف ٌىغشر ثٌؼًّ ٚد١ٓ ثٌزٞ ٠شصىذٗ ٔض١ؾز 

ٌٍّظٍقز ثٌؼجِز ِٚج ٠ؼ١ٕٕج ٕ٘ج ٘ٛ ثٌخطؤ ثػشثس ثالّ٘جي ٕٚ٘جن ثٌخطؤ ثٌزٞ ال ٠غفش ػٕٗ 

ثٌؾغ١ُ ثٌزٞ ٠شصىذٗ ثٌّٛظف ٔض١ؾز إّ٘جٌٗ ِٚج ٠ضشصخ ػ١ٍٗ ِٓ ػشس ؽغ١ُ دؤِٛثي ٚ 

ِظجٌـ ثٌؾٙز ثٌضٟ ٠ؼًّ دٙج أٚ ٠ضظً دقىُ ٚظ١فضٗ أٚ دؤِٛثي أٚ ِظجٌـ ثالشخجص 

 ثٌّؼٙٛد دٙج إ١ٌٗ.

ٌٍٚقذ وّٓ ٘زٖ ثٌؾش٠ّز ٔشٜ ػٍٝ ثالؽٙضر ثٌشلجد١ز ٚدٚثةش ثٌّفضش١ٓ ثٌؼ١ِّٛٓ ٠ّىٓ ثْ 

دٚسثا ث٠ؾجد١جا فٟ ٘زث ثٌّؾجي ١ٌظ فٟ ثالػضّجد فمؾ ػٍٝ ثٌضقم١ك فٟ ثٌمؼج٠ج ٚثفجٌضٙج صؤدٞ 

ثٌّخضظز الصخجر ثالؽشثءثس ثٌؾٕجة١ز دشؤٔٙج ٚثّٔج ػٓ ؽش٠ك صٕف١ز ِذجدسثس إٌٝ ثٌّقجوُ 

غم١ف ثٌشؼخ ثٌؼشثلٟ دغ١ز صم٠ٛز ِطجٌذز دئ٠ؾجد ل١جدر ٔض٠ٙز ٚشفجفز صضغُ ٌضٛػ١ز ٚص

دجٌّغؤ١ٌٚز ٚصخؼغ ٌٍّقجعذز ػٓ ؽش٠ك ثصذجع ثٌغ١جعز ثٌٛلجة١ز ٚوزٌه ٠ضؼ١ٓ ػٍٝ ثٌذٌٚز 

ثْ صؼًّ ػٍٝ سفغ ثٌّغضٜٛ ثٌّؼجشٟ ٌّٛظف١ٙج ٚصؤخز دٕظجَ ثٌقٛثفض ٚثٌّىجفآس ٌٍز٠ٓ 

 ٍُٙ.٠ذذْٚ صفٛلجا ٚٔشجؽجا فٟ ِؾجي ػّ
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 اىَصــــــــــــــــــــــــادر

 .ُثٌمشآْ ثٌىش٠ 

 :ًاىنتة -اوال 

 , ثٌّؼجسف ِٕشؤر , ثٌغج١ٔز ثٌطذؼزثإلّ٘جي , ؽشثةُ , ثٌّضذش ػٍٟ ث١ٌض٠ذ أدٛ -1

 .1165ثإلعىٕذس٠ز,

 .1121 ,ثألٌٚٝ ثٌطذؼز , ثٌؾٕجة١ز ثٌغ١جعز أطٛي ,عشٚس فضقٟ ثفّذ -1

 دذْٚ عٕز ٔشش. ,ثألٌٚٝ ثٌطذؼز ,ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ فٟ ثٌٛع١ؾ ,عشٚس فضقٟ ثفّذ -3

 ِىضذز , ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ ِٓ ثٌخجص ثٌمغُ ثفىجَ ششؿ , ثٌق١ذسٞ ثدشث١ُ٘ ؽّجي(  -4

 .1213 , دغذثد ,ثٌغٕٙٛسٞ

 ثٌطذؼز , ثٌؾش٠ّز , ػ , ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ فٟ ثٌؼجِز ثٌّذجدا,  ثٌٕظشثٚٞ عجِٟ -5

 .1122 ٌغٕز ,دغذثد , ثٌغالَ دثس ِطذؼز ,ثألٌٚٝ

 ,ثٌؾضثة١ز ثٌّقجوّجس ثطٛي لجْٔٛ ششؿ ,فشدز ثدشث١ُ٘ ٚع١ٍُ ثٌؼى١ٍٟ ثال١ِش ػذذ -6

 .1215 ,دغذثد , ثٌغٕٙٛسٞ ِىضذزثألٌٚٝ, ثٌطذؼز

 .1161 ,ثٌّظش٠ز ثالٔؾٍٛ ِىضذز ثإلّ٘جي, ع١ىٌٛٛؽ١ز ,دثٚد فٕج ػض٠ض -2

 ,ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ فٟ ثٌؼجِز ثٌّذجدا ,ثٌشجٚٞ ثٌمجدس ػذذ ٚعٍطجْ ثٌخٍف فغ١ٓ ػٍٟ -1

 .ٔشش عٕز دذْٚ ثألٌٚٝ, ثٌطذؼز ,دغذثد ,ثٌمج١ٔٛٔز ثٌّىضذز

 ثإلعىٕذس٠ز, ثٌؾجِؼز ثٌّطذٛػجس دثس ٚثألِٛثي, ثالشخجص ؽشثةُ ,ِقّذ ػٛع -1

1115. 

 ,ثألٌٚٝ ثٌطذؼز ,ثٌخجص ثٌمغُ ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ ششؿ ,ثٌقغ١ٕٟ ثٌشصثق ػذذ فخشٞ -12

 .1116, دغذثد ,ثٌضِجْ ِطذؼز

 .1112-1122 , ثألٌٚٝ ثٌطذؼز ,ثٌؼمٛدجس لجْٔٛ ششؿ ,ِظطفٝ ِقّٛد ِقّٛد -11

 .1141-1142 ,ثٌمج٘شر ِطذؼز , ثٌؾٕجة١ز ثٌّغؤ١ٌٚز, فغٕٟ ٔؾ١خ ِقّٛد -11

 ثٌطذؼز , ثٌخطؤ ٚثالطجدز ثٌمضً ؽشثةُ ششؿ فٟ ثٌٛع١ؾ , ثٌضٛثح ػذذ ِؼٛع -13

 .1111 , ثٌمج٘شر , ثٌؼشدٟ ثٌّؼجسف دثس , ثٌشثدؼز

 .1225 ثألٌٚٝ, ثٌطذؼز ثإلّ٘جي , ؽش٠ّز , ثٌم١غٟ ػذذثٌشفّٓ ٚدثد -14

 اىقىاٍِّ -حاٍّاً:

 ثٌّؼذي. 1161ٌغٕز  111لجْٔٛ ثٌؼمٛدجس ثٌؼشثلٟ سلُ  -1

 اىقزاراخ -حاىخاً:

 فٟ ثٌؾٕجة١ز ثٌّٛعٛػز ,ثٌغّجن ػٍٝ 1146 فٟ 1146, ص١١ّض٠ز ,  سلُ لشثس(  -1

 , دغذثد , ثالسشجد ِطذؼز ,ثألٌٚٝ ثٌطذؼز , ثٌغجٌظ ثٌؾضء , ثٌؼشثلٟ ثٌؾٕجةٟ ثٌمؼجء

1166. 

 .11/1/1112 فٟ ,1112 ,ؽٕـ ,121 سلُ ِٕشٛس غ١ش لشثس -2



31 
 

 .1112/ 1/ ثرثس5 فٟ 1112 ٌغٕز ,ؽٕـ 51 سلُ ِٕشٛس غ١ش لشثس -3

 .13/1/1112 فٟ,  1112,ؽٕـ 112 سلُ ِٕشٛس غ١ش لشثس -4

 ِقً ثٌقذظ ػمٛدز صقً ثْ ػٍٝ ٠ٕض ثٌزٞ 2/1/1111 سلُ ثٌغٛسر ِؾٍظ لشثس -5

 .ثٌغشثِز ػمٛدز


