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 الملخص  الكلمات المفتاحية
 

اٌدٛبث  ،االعددابث

 ،ـٟ اٌػشابث

ئعماط  ،اٌعفٛ

 اٌػذ

٘زٖ اٌٛسلاج خدػذذ عٓ بعض ِغمطاج اٌػذٚد بعٕٛاْ: أزش االعددابث ٚاٌدٛبث ٚاٌعفٛ ـٟ  اٌةاغر ضعً 

 ئعماط اٌػذ.

ٌعةااادٖ ٌىااٟ  –عااةػأٗ ٚخعاااٌٝ  –دْٚ ؼ١ش٘ااا أٔٙااا ٘ذ٠ااث ِاآ   ٘اازٖ اٌّغاامطاج  عااةا ايد١اااسٚواااْ 

٠دشاغّٛا ـ١ّا ب١ُٕٙ، ٚوزٌه ٌّا ـ١ٙا ِٓ ـشٚق دل١مث لذ خإزش ـٟ اٌعمٛبث اٌػذ٠ث ئ٠ماعاً ٚعذِاً ِآ غ١ار 

 ِا١٘دٙا ٚٚلح ئ٠ماعٙا ٚلةٌٛٙا ِٓ عذِٗ.

العالِٟ ٚئظٙاس ٠غشٖ ـ١ّا ٠دعٍك بدطة١ك اٌػذٚد اٌّدىاٍِث ـاٌٙذؾ ِٓ ٘زا اٌةػر ئبشاص عّاغث اٌذ٠ٓ ا

األسواااْ، ـٙاازٖ اٌّغاامطاج اٌسالزااث خٛلااؿ خطة١ااك اٌػااذ عٍااٝ ِشخىااا عااةةٗ ٌٚىاآ ب ااشٚط ِٚعااا١٠ش 

 عأٚضػٙا ـٟ ٘زا اٌةػر.

ـمذ غذد اٌةاغر اٌعمٛبث اٌػذ٠ث اٌدٟ خىْٛ ِعٙا ٘زٖ اٌّغمطاج ٚايدالـٙا عٓ بالٟ اٌعمٛباج ِآ غ١ار 

ً ِٕٙا بػك  ، أٚ غك اٌعةذ، أٚ و١ٍّٙا، ِٚا ٠دشخا عٍٝ رٌه ِٓ ضٛاص أٚ ِٕع خطة١ك اٌعمٛبث، خعٍك و

ـدٕاٚي اٌةاغر وً ِا عاةك بايداااس ِإ٠اذاً ءساأ ٚألاٛاي اٌفمٙااأ باٌّماشاذ اٌ اشع١ث اٌداٟ وأاح عٛٔااً 

 ٌٍةاغر عٕذ اٌدشض١ع أٚ اٌدع١ٍك ٚاٌة١اْ. 

اٌػذ٠ااث ٘ااٛ عااذَ ضااٛاص ئعااماطٙاب ٌدعٍمٙااا بػمااٛق، ؼ١ااش أْ  ٚال ٠خفااٝ أْ األشااً اٌعاااَ ـااٟ اٌعمٛباااج

اٌ ش٠عث اإلعال١ِث لذ ضعٍح ِخاسش خػاٛي دْٚ خطة١اك اٌػاذ عٍاٝ ِشخىاا عاةةٗ ـاٟ بعاض اٌعمٛبااج 

اٌػذ٠ث واٌشدت ٚاٌػشابث ٚاٌغشلث ٚؼ١ش٘ا، ب شٚط ِع١ٕث، ٚـٟ ِشاغً ٚأٚلاج ِػذدت، ٚ٘زٖ اٌّخااسش 

ضٟ عذَ ئعماط اٌعمٛبث، ٚ٘زا ِا ب١ٕٗ اٌةاغر ٚـك ِماذ ششعٟ ال خدعاسض ِع األشً اٌعاَ اٌزٞ ٠مد

 ِٕضةظ ٌىً ِغمظ.

 ٚلذ خٛشً اٌةاغر ئٌٝ عذت ٔدائص ِٚٓ ب١ٕٙا:

االعددابث ئال بعذ سـع األِش ئٌٝ اٌغٍطاْ، ـٍٛ خػممح لةٍٗ ال خغّٝ اعددابث بً خغّٝ خٛباث عذَ غاٛي 

 ضع عٓ سدخٗ.ٚبزٌه ال ٠ػداش ئٌٝ غىُ اٌػاوُ، ـمذ اسخذ اٌّشخذ ٚس

 ئْ االعددابث ِع وٛٔٙا ؼا٠ث ِماٛدت ٌزاخٙا ـٟٙ وزٌه ٚع١ٍث ٌذسأ اٌػذ عٓ ِشخىا عةةٗ.

ئْ اٌدٛبااث ال خىااْٛ ئال ِااع ضش٠ّااث اٌػشابااث اٌّدّسٍااث ـااٟ ئـااضاس إٌاااط ٚلاادٍُٙ ٚعااٍا أِااٛاٌُٙ، ـ١ىااْٛ 

 ِماٛد٘ا اإللالس عٓ اٌػشابث.

ششعح بعذٖ ألشةػح اعددابث، ٚبزٌه لاذ خٕدفاٟ شاشٚط  اٌدٛبث ئال لةً اٌشـع ئٌٝ اٌغٍطاْ، ـٍٛال خىْٛ 

 اٌدٛبث.

ااً٘ ـ١اٗ ـاٟ اٌطاشائُ اٌعّذ٠اث ااٌعذٚا١ٔاثا غداٝ ال ٠ىاْٛ عشـااً  ئْ اٌعفٛ ٚئْ واْ ِغدػةاً شاشعاً ال ٠تدسغس

 عائذاً ٠طش ئٌٝ خعط١ً اٌػذٚد ٚوسشت اٌّفاعذ.

 انًقذيـــــة:

اٌػّااذ ر سا اٌعااا١ٌّٓ ٚبااٗ ٔغاادع١ٓ، ٚاٌاااالت ٚاٌغااالَ عٍااٝ أشااشؾ األٔة١اااأ ٚاٌّشعاا١ٍٓ عاا١ذٔا ِػّااذ ٚعٍااٝ ءٌااٗ 

 ٚشػةٗ أضّع١ٓ.

 أيا تعــذ:

، –ِاا عاذا  األٔة١ااأ  –أْ ٠خٍك اإلٔغاْ ؼ١ش ِعاَٛ ِٓ اٌخطأ ٚاٌضٌاً  –عةػأٗ ٚخعاٌٝ  –ـمذ الدضح غىّث   

ث ٚئْ أساد اٌٛشاٛي ئ١ٌٙاا بطاشق ِ اةٛ٘ث ال ٠عٍاُ ِ اشٚع١دٙا، ٚال ٠اذسن عٛالةٙاا، ـٙٛ ِطةاٛي عٍاٝ غاا اٌدٍّاه ٚاٌش٠اعا

اواً ابآ ءدَ يطااأ  –شاٍٝ   ع١ٍاٗ ٚعاٍُ  –ـٕفظ اإلٔغاْ خضعؿ أغ١أاً أِاَ اٌ ٙٛاج ٚاٌٍّزاج اٌذ٠ٛ١ٔث، ـماذ لااي إٌةاٟ 

ٚي١ش اٌخطائ١ٓ اٌدٛابْٛا
(1)

ِااً ٚـاشائض ٠طةمٙاا ٚأياشٜ ٠إاياز بٙاا غ١ّٕاا ٌٍّغاٍُ أغىا –عةػأٗ ٚخعاٌٝ  –ب ٌزٌه ششس   

سيااً ِٚخاسش ِٚغمطاج ٌٍعمٛباثب دـعااً  –عةػأٗ ٚخعاٌٝ  –٠ةٍػ عٓ اٌدى١ٍؿ ِع اٌعمً. ٌّٚا واْ األِش وزٌه أٚضذ   ٌٗ 

 سغّث بٗ ٚخ١غ١شاً ٌٗ ٚخخف١فاً ع١ٍٗ غدٝ ٠ظٙش ٌٗ عّاغث د٠ٕٗ. –ٌٍّ مث ٚسـعاً ٌٍػشش ٚدسًأا ٌٍػّذ 

                                                           
خػم١ك ٚخع١ٍك: ِػّذ ـاإاد عةاذ اٌةاالٟ، ِطةعاث داس ئغ١ااأ اٌىداا (. 4251سلُ ) 2/1420( سٚاٖ ابٓ ِاضٗ ـٟ عٕٕٗ، وداا اٌض٘ذ، باا روش اٌدٛبث 1)

 اٌعشب١ث.

 أثش االسححاتة ٔانحٕتة ٔانعفٕ في إسقاط انحذ

 دساسة ٔصفية جحهيهية
 

 انٕنيذ سانى إتشاْيى خانذ
 alwaledarabi@gmail.comِغالخٗ، اٌطاِعث األعّش٠ث اإلعال١ِث، ١ٌة١ا،  –و١ٍث اٌعٍَٛ اٌ شع١ث 
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 ٘زٖ اٌٛسلاج خدػذذ عٓ بعض ِغمطاج اٌػذٚد ٟٚ٘ ااالعددابث ٚاٌدٛبث ٚاٌعفٛا.ـمذ ضعٍح  

 سثة اخحياسي نٓزِ انًسقطات دٌٔ غيشْا:

 أٚالً: أٔٙا ١ٌغح ِٓ أسواْ اٌطش٠ّث اٌدٟ خغمظ بغةةٙا اٌعمٛبث.

 ٚئْ خٛاـشج ششٚط اٌػذ. بعةادٖ بأْ غسُٙ عٍٝ اٌدشاغُ ـ١ّا ب١ُٕٙ –عةػأٗ ٚخعاٌٝ  –زا١ٔاً: أٔٗ ٠دطٍٝ ـ١ٙا ٌطؿ   

 زاٌساً: ٌّا ـ١ٙا ِٓ ـشٚق دل١مث لذ خإزش ـٟ اٌعمٛبث اٌػذ٠ث ئ٠ماعاً ٚعذِاً ِٓ غ١ر ِا١٘دٙا ٚصِٓ ئ٠ماعٙا ٚلةٌٛٙا ِٓ عذِٗ.

 يشكهة انثحث:

 خدٍخص اإلشىا١ٌث اٌدٟ ع١عاٌطٙا ِٛضٛس اٌةػر ـٟ عذت خغاؤالج: 

 أٚالً: ً٘ االعددابث ٚاٌدٛبث بّعٕٝ ٚاغذ؟

 اً: ً٘ ِفَٙٛ اٌدٛبث ـٟ اٌػشابث ٠خدٍؿ عٓ ِفِٙٛٙا اٌعاَ؟زا١ٔ

 زاٌساً: ً٘ ايدالؾ ئ٠ماس صِٓ وً ِغمظ ٠إزش ـٟ لةٌٛٗ ِٓ عذِٗ؟

 سابعاً: ً٘ صِٓ اإل٠ماس ٘زا ٌٗ دٚس ـٟ ئبشاص اٌّماشذ ِع ئِىا١ٔث ايدالـٙا بايدالؾ خٍه اٌّغمطاج؟ 

 انًُٓج انًحثع في ْزا انثحث:

إٌّٙص اٌٛشفٟ اٌدػ١ٍٍٟ اٌازٞ ٠ماَٛ عٍاٝ بػار اٌعاللاث با١ٓ أشا١اأ ِخدٍفاث ـاٟ طة١عدٙاا ٌاُ  اعدّذج ـٟ ٘زا اٌةػر 

٠غةك دساعدٙا، ٠ٚىْٛ رٌه ِآ ياالي اٌدفغا١ش ٚاٌم١ااط ٚاٌدػ١ٍاً اٌّدعّاك ١ٌادُ اٌدٛشاً ئٌاٝ ٔداائص راج أ١ّ٘اث عٍاٝ أشاىاي 

سل١ّث ِعةشت ٠ّىٓ خػ١ٍٍٙا
(1)

. 

 خطة انثحث:
 ث ِةاغر ٚياخّث:خٕاٌٚح ـٟ اٌةػر ِمذِث ٚزالز 

 ِةػر ٌالعددابث، ِٚةػر ٌٍدٛبث، ِٚةػر ٌٍعفٛ.

 عٍٝ إٌػٛ ا٢خٟ:

 ٠ػدٛٞ عٍٝ ِطٍة١ٓ:انًثحث األٔل: يثحث االسححاتة، 

 ِػٍٙا ِٓ اٌػذٚد. –غىّٙا  –د١ٌٍٙا  –اٌّطٍا األٚي: ِفَٙٛ االعددابث  -

 ٚلح ئ٠ماعٙا. –اٌّطٍا اٌسأٟ: عةا ِػٍٙا  -

 )ِٓ ِماشذ٘ا اٌ شع١ث(

 ٠ػدٛٞ عٍٝ ِطٍة١ٓ:ث انثاَي: انحٕتة، انًثح

 ِفِٙٛٙا اٌخاص. –ِػٍٙا ِٓ اٌػذٚد  –اٌّطٍا األٚي: ِفِٙٛٙا اٌعاَ  -

 ٚلح لةٌٛٙا ِٓ اٌّػاِسا. –اٌّطٍا اٌسأٟ: عةا ِػٍٙا  -

 )ِٓ ِماشذ٘ا اٌ شع١ث(

 ٠ػدٛٞ عٍٝ ِطٍة١ٓ:انًثحث انثانث: انعفٕ، 

 .ِػٍٗ ِٓ اٌػذٚد –د١ٌٍٗ  –اٌّطٍا األٚي: ِفِٙٛٗ  -

 اٌّطٍا اٌسأٟ: ٚلح لةٛي اٌعفٛ ٚاالعدذاد بٗ. -

 )ِٓ ِماشذٖ اٌ شع١ث(

 ٚخدضّٓ: انخاجًة 

 أٚالً: إٌدائص.  -

 زا١ٔاً: اٌدٛش١اج.  -

  

                                                           
 .53( ٠ٕظش اٌّف١ذ ـٟ ِٕٙط١ث اٌةػر ِٚعاٌطث اٌظٛا٘ش اٌغٍة١ث ـٟ اٌةػٛذ اٌع١ٍّث، أ.د. عةذ   إٌمشاط، ص1)
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انًثحث األٔل: االسححاتـــة
()*

 

 انًطهة األٔل/ يفٕٓو االسححاتة:

أٞ طٍا ِٕٗ –٠ماي اعدداا ـالٔا  
(1)

أْ ٠دٛا، ئراً ٟ٘ طٍا اٌدٛبث دـعاً إل٠ماس اٌػذ عٍٝ ِشخىا عةةٗ، ٚسؼةث ـاٟ  

ِٓ يالي ٘ازا اٌدعش٠اؿ ٠دةا١ٓ أْ االعاددابث ٘اٟ ٚعا١ٍث ٚؼا٠اث ِمااٛدت ٌازاخٙا. ٚعاأب١ٓ  –عةػأٗ ٚخعاٌٝ  –اٌشضٛس ئٌٝ   

 رٌه ِٓ يالي ِٓ خمع ِعٗ االعددابث.

 دنيهٓا:

أبٟ ِاعا اٌض٘شٞ أٔٗ لاي اغذزٕا ِاٌه عآ عةاذ اٌاشغّٓ بآ ِػّاذ عآ عةاذ   ِا سٚاٖ ِاٌه ـٟ اٌّٛطأ ِٓ سٚا٠ث  -1

بٓ عةذ اٌماسٞ عٓ أب١ٗ أْ سضالً لذَ ئٌٝ عّش بٓ اٌخطاا ِٓ لةً أباٟ ِٛعاٝ ـغاأٌٗ عآ إٌااط ـاأيةشٖ، زاُ لااي: ٘اً 

بث يةش؟ لاي: ٔعُ، سضً وفش بعذ ئعاالِٗ، لااي: ـّاا ـعٍادُ باٗ؟ لااي لشبٕاا ٖ، ـضاشبٕا عٕماٗ، ـمااي: ٘اال واْ ـ١ىُ ِٓ ِؽشِّ

غةغدّٖٛ زالزاً ٚأطعّدّٖٛ وً ٠َٛ سؼ١فاً، ٚاعددةدّٖٛ ٌعٍٗ ٠دٛا، أٚ ٠شاضع أِش  ؟ اٌٍُٙ ئٟٔ ٌُ أغضش، ٌٚاُ ءِاش، ٌٚاُ 

أسض ئر بٍؽٕٟ
(2)

 ، ـذي ٘زا األزش عٍٝ أْ لدٍٗ بؽ١ش اعددابث أِش ؼ١ش ِشضٟ ٚئال ٌّا خةشأ ِٕٗ ـٛضةح االعددابث.

ٟغذ٠ر اٌذاسلطٕ -2
(3)

 أيةش أْ اِشأت اسخذج ـأِش أْ خغدداا ـاْ خابح ٚئال لدٍح. –شٍٝ   ع١ٍٗ ٚعٍُ  –أْ سعٛي    

 حكًٓــا: 
اٌٛضااٛا عٕااذ األئّااث اٌسالزااث ئال أْ اإلِااا١ِٓ ِاٌااه ٚأغّااذ
(4)

لاااال: ئْ ِااذت االعااددابث زالزااث أ٠اااَ 
(5)

ِاآ ٠ااَٛ سدخااٗ،  

اٌ اـع١ث ـٟ سٚا٠ث، ٚلاٌٛا ـٟ سٚا٠ث أيشٜ أٔٗ ٠غدداا زالذ ِشاج ـٟ ِطٍظ ٚاغذ ـاْ خاا ٚئال لدً ٚٚاـمّٙا
(6)

. 

ٚعةا ٚضٛبٙا ٘ٛ أْ االعددابث ـٟ غك اٌّشخذ ـٟ غىُ ئبالغ اٌاذعٛت ٌٍىفااس، ٚئباالغ اٌاذعٛت ٚاضةاث ـىازٌه ٚضةاح 

 االعددابث.

الَ لاذ بٍؽداٗ، ٚدعاٛت ِآ بٍؽداٗ اٌاذعٛت ؼ١اش ٚاضةاث، ٚألْ ٚر٘ا األغٕاؾ ئٌٝ أٔٙاا ِٕذٚباثب ألْ اٌاذعٛت ئٌاٝ اإلعا

ٚضٛا االعددابث ٠ٛضا غظش دِٗ لةٍٙا ٚ٘ٛ ؼ١ش ِضّْٛ اٌذَ ٌٛ لدً لةٍٙا، ٚأْ اٌّذت ِدشٚوث ٌٍػاوُ بّا خمدض١ٗ اٌّاٍػث 

ٚسضاأ اٌدٛبث
(7)

. 

 يحهٓا يٍ انحذٔد:

ًس ِٕاٗ  خىْٛ ـٟ اٌشدت أٞ ِٓ اسخذ بعذ ئعالِٗ ِخداساً عّذاً بعذأٔالً:  ِا خمشس ئعالِٗ، ٚأظٙش سدخٗ ـأٗ ٠غدداا ـااْ خااا لتةِا

ٚئال لدً
(8)

، بخالؾ ِٓ يشش ِٓ اإلعالَ ئٌٝ ؼ١شٖ ِسً اٌضٔادلث
(9)

ٚأِساٌُٙ ٌُٚ ٠تْظٙش سدَّخٗت غداٝ ظٙاش ع١ٍاٗ ـأاٗ ٠مداً ٚال  

٠غدداا
(10)

. 

ـشض١دٙا ـمذ اسخذ عٓ اإلعاالَب إلٔىااسٖ ِّاا عٍاُ ِآ ـ١ّٓ خشن اٌاالت خٙاٚٔاً ١ٌٚظ ٔاوشاً ٌفشض١دٙا ـاْ أٔىش ٚضػذ ثاَياً: 

اٌذ٠ٓ باٌضشٚست
(11)

. 

                                                           
 )*( ال يالؾ ب١ٓ خعش٠فٙا ـٟ اٌٍؽث ٚاالشطالظ.

 .2، ط1/50اٌفىش دِ ك، عٛس٠ث،  ( ٠ٕظش: اٌماِٛط اٌفمٟٙ ٌغعذٞ أبٛ ض١ا داس1)

. سٚا٠اااث ٠ػ١اااٝ بااآ ٠ػ١اااٝ بااآ ٠ػ١اااٝ 2/280( 2152( سٚاٖ ِاٌاااه ـاااٟ اٌّٛطاااأ، ودااااا األلضااا١ث، بااااا ـااا١ّٓ اسخاااذ عااآ اإلعاااالَ سلاااُ اٌػاااذ٠ر )2)

 َ، داس اٌؽشا اإلعالِٟ.1997، 2ا١ٌٍسٟ، خػم١ك: د. ب اس عٛاد ط

 ٌةٕاْ. –، ِإعغث اٌشعاٌث، ب١شٚج 1ا خػم١ك ٚخع١ٍك: شع١ا األسٔاؤٚط، ط3214سلُ ا 4/128( سٚاٖ اٌذاسلطٕٟ وداا اٌػذٚد ٚاٌذ٠اج 3)

 ٘ـ، داس ئغ١اأ اٌدشاذ.1405، 1، ط9/17( ٠ٕظش: اٌّؽٕٟ البٓ لذاِث 4)

 ( اٌسالزث أ٠اَ: ٟ٘ اٌّذت اٌّضشٚبث إلبذاأ األعزاس.5)

 ، داس اٌىدا اٌع١ٍّث.1عٛض عادي عةذ اٌّٛضٛد ط، خػم١ك عٍٟ ِػّذ 159-13/158( ٠ٕظش: اٌػاٚٞ ـٟ ـشٚس اٌ اـع١ث ٌٍّاٚسدٞ 6)

َ، داس اٌىداا اٌع١ٍّاث، ب١اشٚج، 1997، 1، خػم١اك: صوش٠اا ع١ّاشاج، ط211-5/210( ٠ٕظش: اٌةػش اٌشائاك شاشظ وٕاض اٌاذلائك البآ ٔطا١ُ اٌػٕفاٟ 7)

 ٌةٕاْ.

 (.  2151، سلُ اٌػذ٠ر )2/279( سٚاٖ ِاٌه ـٟ اٌّٛطأ، وداا األلض١ث، باا ـ١ّٓ اسخذ عٓ اإلعالَ، 8)

خفاْٛ ( اٌضٔادلث ُ٘ اٌمائٍْٛ بذٚاَ اٌاذ٘ش، ٚبطػاٛد اٌااأع اٌّاذبش ٌٍعااٌُ ٚال ٠دّغاىْٛ باٌ اش٠عث، ٚعٕاذ اٌطّٙاٛس ٘اُ اٌاز٠ٓ ٠ظٙاشْٚ اإلعاالَ 9٠ٚ)

 .١1/160ث ُ٘ اٌز٠ٓ ال ٠ٕدػٍْٛ د٠ٕاً بع١ٕٗ. اٌماِٛط اٌفمٟٙ اٌىفش، ٚعٕذ األغٕاؾ ٚسٚا٠ث اٌ اـع

تِ ( ٌمٌٛٗ خعاٌٝ: 10) ا٢سِياشس ٚس ١ْٔسا  ُْ ـِاٟ اٌاذو ت ااٌٙت ّس ةِطساْح أسْع ٌسكِاهس غس
ٚت ااـِشف ـسأ ٛس وس ٘تا ٚس ْح  ّت ِٗ ـس١س ْٓ ِد٠ِٕ ُْ عس ْٕىت ِِ ْٓ ٠سْشخسِذْد  ِس (، ٌٚماٛي 17عاٛست اٌةماشت، ِآ ا٠٢اث: ) ٚس

 9/13آِ بذي د٠ٕٗ ـالدٍٖٛا، أيشضٗ اٌةخاسٞ ـٟ شػ١ػٗ وداا اعددابث اٌّشخذ٠ٓ، بااا غىاُ اٌّشخاذ ٚاٌّشخاذت،  –ع١ٍٗ ٚعٍُ شٍٝ    –إٌةٟ 

 (.6922سلُ )

-1/236( ٠ٕظش: االعدزواس اٌطاِع ٌّزا٘ا ـمٙاأ األِااس ٚعٍّاأ األلطاس ـ١ّا خضّٕٗ اٌّٛطأ ِٓ ِعأٟ اٌشأٞ ٚا٢زاس البٓ عةذ اٌةش اٌمشطةاٟ 11)

 َ، داس اٌىدا اٌع١ٍّث، ب١شٚج، ٌةٕاْ.2000، 1، خع١ٍك عاٌُ ِػّذ عطا، ط237
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ايدالؾ اٌفمٙااأ ـاٟ غىاُ خااسن اٌااالت خٙاٚٔااً ـمااي اـااْ لِٛااً لااٌٛا ٠مداً،  -سغّٗ    -ٚلذ ٔمً ابٓ سشذ اٌػف١ذ  

ػٕابٍث، ُِٕٚٙ ِآ أٚضةاٗ غاذاً ٚ٘اٛ ٚلِٛاً لاٌٛا ٠عضس ٠ٚػةظ، ٚاٌز٠ٓ لاٌٛا ٠مدً ُِٕٙ ِٓ ضعً عةا لدٍٗ وفشاً ٚ٘ٛ ِز٘ا اٌ

 ِز٘ا ِاٌه ٚأبٛ غ١ٕفث ٚاٌ اـعٟ ٚأً٘ اٌظا٘ش.

أٔاٗ لااي: اال ٠ػاً دَ اِاشب  –شٍٝ   ع١ٍٗ ٚعٍُ  –ٚاٌغةا ـٟ ٘زا االيدالؾ ايدالؾ ا٢زاس ٚرٌه أٔٗ زةح عٕٗ 

ِغٍُ ئال باغذٜ زالذ، وفش بعذ ئ٠ّاْ أٚ صٔٝ بعذ ئغااْ أٚ لدً ٔفظ بؽ١ش ٔفظا
(1)

ٚٞ عٕٗ أٔٗ لاي: ااٌعٙذ اٌازٞ ب١ٕٕاا . ٚس

ب١ٕٕا ٚب١ُٕٙ اٌاالت ـّٓ خشن ـمذ وفشا
(2)

. 

اٌػم١مٟ ضعً ٘زا اٌػذ٠ر ٠فغش لٌٛٗ اوفش بعاذ ئ٠ّااْا أٚضاا لدٍاٗ وفاشاً، ِٚآ ـٙاُ  ـّٓ ـُٙ ٘إ٘ا ِٓ اٌىفش اٌىفش

: اال ٠ضٔاٟ اٌضأاٟ –شاٍٝ   ع١ٍاٗ ٚعاٍُ  –ِٕٗ اٌدؽ١ٍع ٚاٌدٛب١خب أٞ أْ أـعاٌٗ أـعاي واـش ٚأٔاٗ ـاٟ شاٛست وااـش وّاا لااي 

غ١ٓ ٠ضٟٔ ٚ٘ٛ ِإِٓا
(3)

ٌُ ٠ش لدٍٗ وفشاًا 
(4)

 . ا.٘ـ.

 ٔقث إيقاعٓا: –يحهٓا انًطهة انثاَي/ سثة 

  سثة يحهٓا يٍ انحذٔد:

عٍّٕا ـ١ّا عةك أْ االعددابث ٟ٘ طٍا اٌدٛبثب ألْ اٌغ١ٓ ٚاٌداأ ٌٍطٍا ٚاٌزٞ ٠اذس ِٕاٗ أِاش اٌطٍاا ٘اٛ اٌغاٍطاْ 

َ اٌزٞ ع١م١ُ اٌػذ عٍٝ ِشخىا عةةٗ، ـ١ىْٛ طٍةٗ ٌالعاددابث سـعااً ٌٍػاذ ٚدـعااً إل٠ماعاٗ، ئراً ـٙاٟ ٚعا١ٍث ٠دٛشاً بٙاا ئٌاٝ عاذ

ئ٠ماس اٌػذ ِع وٛٔٙا ؼا٠ث ِماٛدت ٌزاخٙاب ألٔٗ ٌّا وأح اٌشدت غاشٍث باٌمٛي أٚ اٌفعً أٚ االعدماد ٚال ٠داشضُ رٌاه ئال بااٌمٛي 

عٍٝ ِا  –شٍٝ   ع١ٍٗ ٚعٍُ  –أٚالً زُ اٌفعً واْ ٌضاِاً ع١ٍٗ أْ ٠شضع ئٌٝ اإلعالَ باٌمٛي ٠إ٠ذ رٌه ِا غذذ ـٟ عٙذ إٌةٟ 

ٟ شػ١ػٗ ِٓ غذ٠ر أبٟ بىش بٓ أبٟ ش١ةث أٔٗ لاي: غذزٕا أبٛ ياٌاذ األغّاش، غاذزٕا أبٛوش٠اا ٚأبٛئعاػاق سٚاٖ اإلِاَ ِغٍُ ـ

شاٍٝ   ع١ٍاٗ  –بٓ ئبشا١ُ٘ عٓ أبٟ ِعا٠ٚث والّ٘ا عٓ األعّش، عٓ أبٟ ظة١اْ عٓ أعاِث بٓ ص٠ذ لاي: ابعسٕاا سعاٛي   

اي ال ئٌاٗ ئال  ، ـطعٕداٗ ـٛلاع ـاٟ ٔفغاٟ ِآ رٌاه، ـزوشخاٗ ـٟ عش٠ث ـاةػٕا اٌػشلاج ِٓ ض١ٕٙث ـأدسوح سضالً ـما –ٚعٍُ 

ا لااي: لٍاح: ٠اا سعاٛي أقال ال إنّ إال هللا ٔقحهحّ؟: ا -شٍٝ   ع١ٍٗ ٚعٍُ  –ـماي سعٛي    –شٍٝ   ع١ٍٗ ٚعٍُ  –ٌٍٕةٟ 

ّٟ غداٝ خ١ّٕاح أٔاٟ لٍةاٗ غداٝ خعٍاُ ألاٌٙاا أَ ال؟ا ـّا  ئّٔا لاٌٙا يٛـاً ِٓ اٌغاالظ، لااي: اأـاال شاممح عآ  اصاي ٠ىشس٘اا عٍا

أعٍّح ٠ِٛكز
(5)

. 

: اـى١ؿ خإع بـ: ال ئٌٗ ئال   ئرا ضااأج ٠اَٛ اٌم١اِاثا؟ لااي ٠اا  –شٍٝ   ع١ٍٗ ٚعٍُ  –ٚـٟ سٚا٠ث أيشٜ لاي ٌٗ اٌشعٛي 

ٍاٝ أْ ٠ماٛي: او١اؿ سعٛي   اعدؽفش ٌاٟ لااي: اٚو١اؿ خاإع باـ: ال ئٌاٗ ئال   ئرا ضااأج ٠اَٛ اٌم١اِاثا؟ ـطعاً ال ٠ض٠اذٖ ع

خإع بـ: ال ئٌٗ ئال   ئرا ضاأج ٠َٛ اٌم١اِثا؟
(6)

. 

شاٍٝ   ع١ٍاٗ  –ٚوزٌه ِا سٚٞ عٓ عّش بٓ اٌخطاا أٔٗ واْ ٠مٛي ائْ أٔاعاً وأٛا ٠إيازْٚ بااٌٛغٟ ـاٟ عٙاذ سعاٛي   

ي١اشاً إِّٔااٖ ٚلّشبٕااٖ، ٌٚا١ظ ئ١ٌٕاا ِآ  ٚئْ اٌٛغٟ لذ أمطع ٚئّٔا ٔأيزوُ ا٢ْ بّا ظٙش ٌٕا ِٓ أعّاٌىُ، ـّٓ أظٙش ٌٕا –ٚعٍُ 

عش٠شخٗ شٟأ،   ٠ػاعةٗ ـٟ عش٠شخٗ، ِٚٓ أظٙش ٌٕا عٛأاً ٌُ ٔإِٔٗ ٌُٚ ٔاذلٗ، ٚئْ لاي ئْ عش٠شخٗ غغٕثا
(7)

. 

خشـع اٌػذ ٚئْ اٌغٍطاْ ٘ٛ اٌزٞ ٠أِش بٙااب ألٔاٗ باٌّماباً ٘اٛ اٌازٞ عا١ٛلع اٌػاذ عٍاٝ  ِٓ ٕ٘ا خة١ٓ ٌٕا أْ االعددابث 

 ِشخىا عةةٗ ئْ أبٝ االعددابث.

 ٔقث إيقاعٓا:

ال ٠ؽفش أْ ٠ اشن باٗ ٠ٚؽفاش ِاا دْٚ  –عةػأٗ ٚخعاٌٝ  –ال شه أْ اٌشدت أعظُ اٌىةائش، ٚوزٌه خشن اٌاالت، ـار  

 سدخٗ ـاْ عٍّٗ ِػةظ ال زٛاا ٌٗ وّا ٘ٛ ِعٍَٛ. رٌه ٌّٓ ٠ اأ، ٚاٌّشخذ ئْ ِاج عٍٝ

٠ٚشضاع ئ١ٌاٗ ـ١ٕاذَ عٍاٝ ِاا ـعاً طٛاع١اث دْٚ أِاش ِآ  -عةػأٗ ٚخعاٌٝ  -ألضً رٌه ٠ٕةؽٟ ع١ٍٗ أْ ٠دٛا ئٌٝ    

ٌاٝ أغذ ٚ٘زٖ خغّٝ خٛبث ياٌاث ِٓ لٍةٗ، ٚأِا ئْ عٍُ بٗ اٌغٍطاْ ٚظٙش أِشٖ ئ١ٌٗ غ١ٕٙا ٠أِشٖ اٌغاٍطاْ باٌدٛباث ٚاٌشضاٛس ئ

 ـٙزا ٚلح االعددابث. –عةػأٗ ٚخعاٌٝ  –  

                                                           
 .4/1861( 4352( سٚاٖ أبٛ داٚد ـٟ عٕٕٗ وداا اٌػذٚد باا اٌػىُ ـ١ّٓ اسخذ سلُ اٌػذ٠ر )1)

، خػم١اك ِػّاذ ـاإاد عةاذ 1/342( 1079( سٚاٖ ابٓ ِاضٗ ـٟ عٕٕٗ وداا ئلاِث اٌاالت ٚاٌغٕث ـ١ٙا باا ِٓ ضاأ ـا١ّٓ خاشن اٌااالت سلاُ اٌػاذ٠ر )2)

 اٌةالٟ، داس ئغ١اأ اٌىدا اٌعشب١ث.

. خػم١ااك د. اٌغاا١ذ ِػّااذ عاا١ذ 4/2002( 4689( سٚاٖ أبااٛ داٚد ـااٟ عاإٕٗ، وداااا اٌغاإٓ، باااا اٌااذ١ًٌ عٍااٝ ص٠ااادت اإل٠ّاااْ ٚٔماااأٗ، سلااُ اٌػااذ٠ر )3)

 َ، داس اٌػذ٠ر، اٌما٘شت.1999، 1ٚءيشْٚ ط

، خػم١ك: ـش٠اذ عةاذ 98-1/97البٓ سشذ اٌػف١ذ، وداا اٌاالت، اٌّغأٌث اٌشابعث، آِ خشوٙا عّذاً ٚأِش بٙا ـاِدٕعا  ( بذا٠ث اٌّطدٙذ ٚٔٙا٠ث اٌّمداذ4)

 َ، داس اٌػذ٠ر، اٌما٘شت.2004عةذ اٌعض٠ض اٌطٕذٞ، ط

َ، داس اٌىداا 2001، 1(. ط96-158( سٚاٖ اإلِاَ ِغٍُ ـٟ شػ١ػٗ وداا اإل٠ّاْ، باا خػش٠ُ لدً اٌىاـش بعذ أْ لاي ال ئٌٗ ئال  ، سلُ اٌػاذ٠ر )5)

 اٌىدا اٌع١ٍّث، ب١شٚج، ٌةٕاْ.

 (.97-160( اٌّاذس ٔفغٗ سلُ اٌػذ٠ر )6)

َ، داس اٌىداا 2007، 5(. خػم١ك: ِػّاٛد ِػّاذ ٔاااس، ط4126( سٚاٖ اٌةخاسٞ ـٟ شػ١ػٗ وداا اٌ ٙاداج، باا اٌ ٙذاأ اٌعذٚي سلُ اٌػذ٠ر )7)

 اٌىدا اٌع١ٍّث، ب١شٚج، ٌةٕاْ.
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 )يٍ يقاصذْا انششعية(

ٌٍمداً ـٙاٛ ال ٠شضاٝ ألخةاعاٗ اٌفٕااأ  ٌعً اٌػىُ بٛضٛبٙا ضعٍٙا أٚي ِماشذ اٌ اش٠عث، ـاإلعاالَ غ١ّٕاا أٚضةٙاا دسًأا 

ٚاٌٙالن، ٚبزٌه خظٙش عاّاغث اٌ اش٠عث اإلعاال١ِث ٚسٚغٙاا اٌداٟ ضااأج ِآ أضاً اٌػفاع عٍاٝ اٌإفظ ِآ ضٙاث، ِٚآ ضٙاث 

ب شٚطٙا وّا أشاس ئٌاٝ رٌاه أزاش عّاش ٚلٌٛاٗ: اٌعٍّاٗ  –خعاٌٝ  –االعددابث ٌشضاأ اٌدٛبث ٚاٌشضٛس ئٌٝ   أيشٜ ـمذ ششعح 

اٌّماٛد ِٓ لدً اٌّشخذ ئلالعٗ عٓ سدخٗ، ٚاالعددابث أٌٚٝ ٚأيص باإللالس عآ سدخاٗ ِآ اٌمداً. ٚأْ  ا ٚأل٠ْشاضع أِش  

 األِش ـ١ٗ ععث إلِىا١ٔث خذاسن اٌّماذ األشٍٟ ٚـٛاج ِفاعذٖ.

ِٚا ر٘اا ئ١ٌاٗ األغٕااؾ ِآ أْ األضاً ـ١ٙاا ٠داشن خماذ٠شٖ ٌٍػااوُ ـ١ماذس بػغاا اٌّااٍػث ي١اش د١ٌاً عٍاٝ عاّاغث 

 الَ ٠ٚغشٖ.اإلع

ـاٌ ش٠عث اإلعال١ِث لذ عذج رس٠عث اٌمدً ٚضعٍح االعددابث ٟ٘ اٌف١ااً ـاٟ اٌمداً ٚعذِاٗب ٌاكال ٠تدخاز رس٠عاث ـ١ادُٙ 

 وً ِٓ ٠شاد لدٍٗ بٙزٖ اٌدّٙث دْٚ خػمك ِٕٗ ِٚٓ أـعاٌٗ، ـىأح االعددابث ٟ٘ اٌّعٛي ع١ٍٙا ٚاٌفاشً ـٟ رٌه.

ـ١غاش   ـاٟ رٌاه عٍاٝ  –خعااٌٝ  –اٌعةذ ٚسبٗ، ٚ٘ٛ غك ِٓ غماٛق   زُ ئْ اإل٠ّاْ ِػٍٗ اٌمٍا ٚ٘ٛ اٌعاللث ب١ٓ 

ِٓ خطشأ عٍٝ ٘زا اٌػك باالعددابث، بخالؾ غمٛق اٌعةاد ـّدٝ زةح عةا اٌػذ ـاِاا اٌعفاٛ ٚئِاا اٌعمٛباث، ٌٚٙازا ٔطاذ االعاددابث 

ـاٟ اإلعاالَب ألٔاٗ ٘اٛ األشاٍع  ـٟ غمٛق   اٌخاٌاث دْٚ غمٛق اٌعةاد، ـّماشذ اٌ ش٠عث ـٟ ٘ازا اٌةااا ٘اٟ دياٛي إٌااط

 ٚاألٔفع ٌُٙ ب١ّٕا اٌمدً ١ٌظ ِماذاً ـٟ غذ راخٗ، ٌٚٙزا وأح االعددابث عةا ٠دٛشً بٗ ئٌٝ اٌّماذ األعّٝ وٍّا أِىٓ رٌه.

انًثحث انثاَي: انحٕتـــــة
()*

 

 يفٕٓيٓا انخاص: –يحهٓا يٍ انحذٔد  –انًطهة األٔل/ يفٕٓيٓا انعاو 

  يفٕٓيٓا انعاو:
اٌشضٛس عٓ اٌازٔا، ٚخشواٗ ٌمةػاٗ، ٚإٌاذَ عٍاٝ ـعٍاٗ، ٚاٌعاضَ عٍاٝ عاذَ اٌعاٛد، ٚسد اٌّظٍّاث ئْ ٚضاذج، أٚ ٟ٘ 

-خعاٌٝ  –طٍا اٌةشاأت ِٓ شاغةٙا، ٚل١ً ٟ٘ اٌدٛبث اٌاادلث إٌاشػث خعظ١ّاً ر 
(1)

. 
طٛاع١اث ِآ اٌمٍاا دْٚ ـإٌذَ عٍٝ ِا ـاج ٚاٌعضَ عٍٝ عذَ اٌعٛد ٚسد اٌّظاٌُ ٟ٘ ِظٕث اٌدٛباث اٌخاٌااث إٌابعاث  

ئوشاٖ ِٓ أغذ، ٚلذ دي اٌمشءْ اٌىش٠ُ
(2)

 عٍٝ ٚضٛبٙا ـٟ ؼ١ش ِا ِٛضٍع. 

 يحهٓا يٍ انحذٔد ٔدنيم رنك:
ٌمذ روشج اٌدٛبث ششاغث ِع غاذ اٌػشاباث دْٚ ؼ١ش٘اا ِآ اٌػاذٚد، ٚئْ ٚضاذج ـاٟ االعاددابث، ٚاٌػشاباث وّاا ٘اٛ  

ٚـضعُٙ ِٓ االٔدفاس بٙا، ِسً ٔٙا أِٛاٌُٙ أٚ ضشبُٙ باٌغاالظ أٚ لادٍُٙ، دْٚ ِعٍَٛ ٟ٘: لطع اٌطش٠ك باياـث اٌغاٌى١ٓ ـ١ٙا 
أٞ عةا، ِسً اٌعذاٚت ٚؼ١ش٘ا، عٍٝ ٚضٗ ٠دعزس ِعٗ اٌؽٛذ
(3)

. 

 دنيهٓــا: 
سف  -خعاٌٝ  -لٛي    فٛت س ؼس َّ  َّْ ٛا أس ّت ُْ ـساْعٍس ِٙ ٍس١ْ ٚا عس ْْ خسْمِذست ًِ أس ْٓ لسْة ِِ ا  ٓس خسابٛت ُف ئالَّ اٌَِّز٠ ِغ١ سس

(4)
، ـا٠٢ث اٌىش٠ّث خػاذزح 

خػذزح ٕ٘ا عٓ خٛبث اٌّػاسب١ٓ ِٓ اٌّغ١ٍّٓ
(5)

ٚبّا أٔٙا وزٌه ـٟٙ راج شفث ياشث ؼ١ش ِفِٙٛٙا اٌعاَ اٌزٞ روشخٗ عاابماً.  
 عابماً. ـٟٙ ياشث باٌّغ١ٍّٓ اٌّػاسب١ٓ.

 يفٕٓيٓا انخاص:
 غ١ر لاي: –سغّٗ    –ذ لذ ايدٍؿ اٌفمٙاأ ـٟ شفث خٛبث اٌّػاسا عٍٝ ألٛاي، ٚٔمً ٘زا اٌخالؾ ابٓ سش 

 أْ ٠دشن ِا ٘ٛ ع١ٍٗ ٚئْ ٌُ ٠أج اإلِاَ طائعاً."أٔنٓا: 

 أْ ٠ٍمٟ عالغٗ ٠ٚأخٟ اإلِاَ طائعاً ٚ٘ٛ ِز٘ا ابٓ اٌماعُ.انثاَي: 

ئْ خٛبدٗ ئّٔا خىْٛ باٌّطٟأ ٌإلِاَ، ـاْ خشن ِا ٘ٛ ع١ٍٗ ٌُ ٠غمظ رٌه عٕاٗ غىّااً ِآ األغىااَ ئْ أياز لةاً أْ ٠اأخٟ انثانث: 

ٌإلِاَ، ٚخػا١ً رٌه ٘ٛ أْ خٛبدٗ أْ ٠أخٟ ٌإلِاَ لةً أْ ٠مذس ع١ٍٗا
(6)

 ٚلاي أ٠ضاً:  

                                                           
 فٙا ـٟ اٌٍؽث ٚـٟ االشطالظ اٌعاَ ٌٙا، ـاٌعاللث ب١ّٕٙا واٍِث ِٓ ض١ّع اٌٛضٖٛ.)*( ال يالؾ ب١ٓ خعش٠

 .50( ٠ٕظش: اٌماِٛط اٌفمٟٙ، ص1)

ْس : - خعاٌٝ –( لاي 2) ٛ ُْ ختْفٍِػت ٍَّىت ْس ٌسعس ٕٛت ِِ ْإ ّت س اٌ ١ًعا أس٠ٗو ِّ ِ ضس ا ئٌِٝس  َّ بٛت خٛت بتاٛا ئٌِساٝ أس ٠س : - خعااٌٝ –(، ٚلاي 31عٛست إٌٛس ِٓ ا٠٢ث ) ٚس ٕتاٛا خٛت ِس ٓس ءس ٠وٙساا اٌَّاِز٠

ًٛغا بسثً ٔسات ْٛ ِ خس َّ  ( 8عٛست اٌدػش٠ُ ِٓ ا٠٢ث.) 

، خػم١اك 4/154، أعإٝ اٌّطاٌاا شاشظ سٚض اٌطاٌاا ألباٟ صوش٠اا األٔاااسٞ، 6/191( ٠ٕظش: بذا٠ث اٌّطدٙذ ٚٔٙا٠ث اٌّمدااذ البآ سشاذ اٌػف١اذ 3)

 ، ب١شٚج، ٌةٕاْ.، داس اٌىدا اٌع١ٍّث1ِػّذ ِػّذ خاِش، ط

 (.34( عٛست اٌّائذت، ِٓ ا٠٢ث: )4)

ٛ داـاع ( لاي ـٟ أعٕٝ اٌّطاٌا الاي أوسش اٌعٍّااأ ٔضٌاح ـاٟ لطااس اٌطش٠اك ال ـاٟ اٌىفااس ... ٌٚاٛ وااْ اٌّاشاد باٌىفااس ٌىأاح خاٛبدُٙ باإلعاالَ، ٚ٘ا5)

 .4/154٘ـ، أعٕٝ اٌّطاٌا 1ٌٍعمٛبث لةً اٌمذست ٚبعذ٘ا...(، 

 .241-4/240ذ ٚٔٙا٠ث اٌّمداذ، ( بذا٠ث اٌّطد6ٙ)
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 اٚأِا ِا خغمطٗ اٌدٛبث ـمذ ايدٍفٛا ـٟ رٌه عٍٝ ألٛاي ِٕٙا:  

 أٔٙا خغمظ عٕٗ غذ اٌػشابث ـمظ ٠ٚإيز ِّا عٜٛ رٌه ِٓ غمٛق   ٚغمٛق ا٢د١١ِٓ. -1

ٓ ِاي ٚدَ ئال ِا واْ ِٓ األِٛاي لائُ اٌع١ٓ ب١ذٖاأْ اٌدٛبث خغمظ ض١ّع غمٛق   ٚا٢د١١ِٓ ِ -2
(1)

. 

 ٔقث قثٕنٓا يٍ انًحاسب: –انًطهة انثاَي/ سثة يحهٓا 

 سثة يحهٓا:

روش٘ا ـٟ ودابٗ اٌعض٠اض ِمدشٔاث ِاع غاذ اٌػشاباث ب اشٚطٙا اٌّازوٛست، ـاٌػشاباث أِش٘اا  –عةػأٗ ٚخعاٌٝ  –ئْ    

 ّْ ظ اٌّدفك عٍٝ غفظٙا شش٠عث ٚعشـاً، ـاٌّػاسا ٠خ١ؿ ِٓ أساد ِٓ إٌاط، ٠ٚمداً عظ١ُ ٚضش٠ّث يط١شت خفدِه باٌى١ٍاج اٌخس

ِٓ أساد ُِٕٙ، ٠ٚغٍا ِٓ أساد، ٠ٚغشق ِا ٠ش٠ذ، ٠ٚضشا ِٓ ٠ش٠ذ ُِٕٙ، ـةفعٍاٗ ٘ازا ٠خداً األِآ ٚخٕد اش اٌفٛضاٝ ٚخىساش 

ٚاٌغالظ، ـأشاةع ِدعا١ٌااً ال ٠اشٜ ـٛلاٗ  اٌطشائُ ٚ٘ٛ ال ٠عٍّٗ أغذ ٚال ٠شالةٗ أغذ ٚال ٠غدط١عٗ أغذ ِٓ إٌاط باعدخذاَ اٌمٛت

 أغذاًب ألْ ٔفغٗ خأِشٖ بزٌه.

أْ ٠اأخٟ ئٌااٝ  –أٞ اٌدٛباث  –ٌّٚاا وااْ األِاش واازٌه ٚضاا ع١ٍاٗ أْ ٠داٛا بٕفغااٗ دْٚ أِاش ِآ أغاذ، ٚعالِااث رٌاه  

 اإلِاَ. 

ؼ١اش أْ رٌاه  –عاةػأٗ ٚخعااٌٝ  –ـاْ ضاأ ئٌٝ اإلِاَ طائعاً ـاْ رٌه ِظٕث اٌدٛبث، ئر اٌدٛبث يف١اث ال ٠عٍّٙاا ئال   

 اٌداشؾ ِٕٗ عالِث عٍٝ خٛبدٗ ٚخشن ِا واْ ٠فعً.

ٚاٌعااضَ عٍااٝ عااذَ اٌعااٛد ٌاازٌه، ـدىااْٛ خٛبدااٗ  –عااةػأٗ ٚخعاااٌٝ  –ٚاٌاإفظ ال ٠شدعٙااا ئال إٌااذَ ٚاٌشضااٛس ئٌااٝ   

 ياٌاثً خدػمك ـ١ٙا سد اٌّظاٌُ ئٌٝ أٍ٘ٙا لةً أْ ٠ظفش اإلِاَ بٗ.

   ب:ٔقث قثٕنٓا يٍ انًحاس  
ٌمذ أوذج ا٠٢ث اٌىش٠ّث ٚلح اٌدٛبث خأو١ذاً ال ٠ذس ِطاالً ٌٍ ه ٚ٘ٛ لةً أْ ٠ظفش بٗ اإلِاَب ـااْ ظفاش اإلِااَ باٗ ـااْ  

خٛبدٗ ٚئْ ششظ بٙا ِ ىٛن ـ١ٙاب ئر األشً بماؤٖ عٍٝ ِا واْ ع١ٍاٗ ٌاٛال ظفاش اإلِااَ باٗ ـٍاُ خمةاً ِٕاٗب ألٔٙاا ِػاً شاةٙث، 

طٍاا ِٕاٗ اٌدٛباثب ٌىاٟ ٠شـاع عٕاٗ اٌػاذ، ـااْ ـعاً اإلِااَ رٌاه ٠اا١ش ِدٙاٚٔااً ـاٟ خطة١اك ٚاٌشاضع عذِٙا، ١ٌٚظ ٌإلِاَ أْ ٠

اٌػذٚد ٚخعط١ٍٙا اٌداٟ خػمماح شاشٚطٙا، ياشاث ٚئْ أعاةاا ٘ازٖ اٌػاذٚد ِدعٍماث بػاك   ٚغاك اٌعةااد ٚغاك ٚغاذت اإلعاالَ 

 ى١ٓ ٌّسً ٘زٖ اٌّااٌع. ٚإِٔٗ، ٚالبذ ٌٙزٖ اٌّاٍػث اٌعاِث أْ خشاعٝ ششعاً ٌٚٛ أدٜ رٌه ئٌٝ لدً إٌّدٙ

 )يٍ يقاصذْا انششعية(

وّا روشٔا أٔٗ ١ٌظ ٌإلِاَ أْ ٠ؽ١ش ٚلح خٛبث اٌّػاساب ألٔٗ ٌٛ ؼ١ش ٚلدٙا بأْ ضعٍٙا بعذ اٌظفاش باٗ الٔدفاح ِماشاذ  

 اٌ ش٠عث ِٕٙا، ِٚٓ ٘زٖ اٌّماشذ: 

 ١٘ةث اٌغٍطاْ ٚٔفٛر غىّٗ ٚأِشٖب ألْ خطة١ك اٌػذ ِٛوسً ئ١ٌٗ.

ٚوزٌه اٌػفاظ عٍٝ غماٛق إٌااط، ـٍاٛ غااسا اٌّػااسا زاُ ظفاش باٗ اإلِااَ ٚطٍاا االعاددابث ِٕاٗ ٚخااا اٌّػااسا ـةاٌّماباً 

ع١ذـع عٕٗ اٌػذ ٔظ١ش خٛبدٗ، ٚبزٌه خض١ع غمٛق إٌاط ـٟ اٌذِاأ ٚاألِٛاي ٚؼ١ش٘اا، ـ١ىاْٛ ِاذعات الٔد ااس اٌػشاباث ٚلطاع 

 ٌه ِٓ اٌّفاعذ ِاال ٠خفٝ عٍٝ أغذ. اٌطش٠ك ٚأد اس اٌفٛضٝ ٚايدالي األِٓ، ٚـٟ ر

 انًثحث انثانث: انعفــــٕ

 يحهّ يٍ انحذٔد: –دنيهّ  –انًطهة األٔل/ يفٕٓيّ 

٘ٛ اٌطّظ ٚاٌّػٛ، ِٕٚٗ عفح اٌش٠اظت ا٢زاسس ئرا دسعدٙا ِٚػدٙانغة: 
(2)

  . 

ا٘ٛ اٌدطاٚص عٓ اٌزٔا ٚئعماط اٌػك اٌزٞ عٍٝ اٌؽ١شااصطالحاً: 
(3)

. 

 دنيهــّ:

ٓس : - خعااٌٝ –اٌمشءْ اٌىش٠ُ اٌعفٛ ٚغر اٌّغ١ٍّٓ ع١ٍٗ ـ١ّا ب١ُٕٙ ـٟ عذت ء٠اج وش٠ّث ِٕٙا لٌٛٗ  ٌمذ روش  ا١ ِّ ِظ اٌىس ٚس
ِٓ إٌَّاطِ  ٓس عس ف١ِ اٌعس ٚس ١ْعس  اٌؽس

(4)
ِ : - خعاٌٝ –ٚلٌٛٗ   ٍٝس  َّ ٖت عس أسْشٍسعس ـسأسْضشت ٚس فسا  ْٓ عس ّس ـس

(5)
ٟس ٚلاي أ٠ضاً ـٟ اٌماااص:   فِا ْٓ عت ا ّس ـس

ت  ٟس ٌٗس فِ ثف عت ّس ْغ سس ٚس  ُْ بِّىت ْٓ سس ِِ ٌِهس خسْخف١ِؿف  ٍْ رس ا ِٗ بِاِْغغس اأف ئٌِس١ْ أسدس ٚس ِٚؾ  ْعشت ّس أف ـساخِّةساسف بِاٌ ْٟ ِٗ شس ْٓ أسِي١ ِِ
(6)

. 

                                                           
 ( اٌّاذس ٔفغٗ.1)

 1/666َ، داس اٌػاذ٠ر، اٌماا٘شت، ِاادت )ج ٚ ا( أعااط اٌةالؼاث ٌإلِااَ اٌضِخ اشٞ 2003، ط339-6/338( ٠ٕظش: ٌغااْ اٌعاشا البآ ِٕظاٛس، 2)

 َ، داس اٌىدا اٌع١ٍّث، ب١شٚج، ٌةٕاْ.1998، 1خػم١ك: ِػّذ باعً، ع١ْٛ اٌغٛد، ط

 َ، داس إٌفائظ. 1988، 2، ط316فمٙاأ، ٌّػّذ لٍعطٟ غاِذ شادق ل١ٕةٟ ص( ِعطُ ٌؽث ا3ٌ)

 (.134( عٛست ءي عّشاْ، ِٓ ا٠٢ث: )4)

 (.40( عٛست اٌ ٛسٜ، ِٓ ا٠٢ث: )5)

 (.178( عٛست اٌةمشت، ِٓ ا٠٢ث: )6)
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 يحهّ يٍ انحذٔد:

ٌمااذ روشٔااا ـ١ّااا عااةك أْ اٌعفااٛ ٘ااٛ اٌااافع ِاآ شاااغا اٌػااك، ـااال ٠ىااْٛ اٌعفااٛ ئال ِااع اٌػااذ اٌاازٞ ٠دعٍااك بااٗ غااك  

ا٢د١١ِٓ ال ٠ىْٛ ئال ـٟ غذٚد ِع١ٕث ِٕٙا غذ اٌمدً ـٟ ؼ١ش اٌػشاباث، ٚغاذ اٌغاشلث، ٚغاذ اٌمازؾ، ـػاذو اٌمداً ا٢د١١ِٓ، ٚغك 

خدعٍك بٗ دِاأ إٌاط، ٚغذ اٌغشلث خدعٍك بٗ أِٛاٌُٙ، ٚغذ اٌمزؾ خدعٍك باٗ أعشاضاُٙ، ٚال ٠ّىآ ئعاماط اٌعمٛباث عآ اٌطاأٟ 

 يز بٗ ٠خدٍؿ ِٓ غذ ٢يش.ئال باٌعفٛ ِٓ شاغا اٌػك، ٌٚىٓ لةٛي اٌعفٛ ٚاأل

 انًطهة انثاَي/ ٔقث قثٕل انعفٕ ٔاالعحذاد تّ:

 ٠خدٍؿ صِٓ لةٛي اٌعفٛ ٚاالعدذاد بٗ ِٓ غذ ٢يش: 

ـػذ اٌمدً ـٟ ؼ١ش اٌػشابث ٚغذ اٌطٛاسظ -1
(1)

٠مةً اٌعفٛ ٠ٚإيز بٗ عٛاأ لةاً سـاع األِاش ئٌاٝ اإلِااَ أٚ بعاذٖب ألْ اٌماشءْ  

ِٚؾ : - خعاٌٝ –ً ٌُٚ ٠م١ذٖ بضِٓ ِع١ٓ، لاي اٌىش٠ُ لذ أطٍك اٌعفٛ ـٟ غذ اٌمد ْعشت ّس أف ـساخِّةساسف بِاٌ ْٟ ِٗ شس ْٓ أسِي١ ِِ ت  ٟس ٌٗس فِ ْٓ عت ّس ـس

 ٍْ ا ِٗ بِاِْغغس اأف ئٌِس١ْ أسدس ٚس
(2)

 ، ٚوزٌه ـٟ غذ اٌطٛاسظ.

 –ئعماطٗب ٌمٛي إٌةٟ أِا غذ اٌغشلث ـ١مةً اٌعفٛ ٠ٚإيز بٗ لةً سـعٗ ئٌٝ اإلِاَ، ـاْ سـع ئٌٝ اإلِاَ ٚضا ١ٌٚظ ٌإلِاَ  -2

اخعاـٛا اٌػذٚد ـ١ّا ب١ٕىُ ـّا بٍؽٕٟ ِٓ غذ ـمذ ٚضاا –شٍٝ   ع١ٍٗ ٚعٍُ 
(3)

. 

ٌٚماث شافٛاْ بآ أ١ِاث غ١ّٕاا ضااأٖ سضاً ٚ٘اٛ ٔاائُ ـاٟ اٌّغاطذ عٍاٝ ي١ّاادٗ زّٕٙاا زالزاْٛ دسّ٘ااً ـايدٍغاٙا ِٕاٗ، 

أْ ٠مطعاٗ ـاأغضْ رٌاه شافٛاْ، ـمااي ٠اا سعاٛي   ـاأساد إٌةاٟ  –شاٍٝ   ع١ٍاٗ ٚعاٍُ  –ـأدسوٗ ٚر٘ا بٗ ئٌٝ إٌةٟ 

ا٘اال وااْ رٌاه لةاً  –شٍٝ   ع١ٍٗ ٚعاٍُ  –أخمطعٗ ِٓ أضً زالز١ٓ دسّ٘اً؟ أٔا أب١عٗ ئ٠ا٘ا ٚأٔغكٗ زّٕٙا، ـماي ٌٗ إٌةٟ 

أْ خأخ١ٕٟا
(4)

  . 

سـعٗ ٌإلِاَ، ـاْ سـع ٌإلِااَ ـماذ  ٚأِا غذ اٌمزؾ ـايدٍؿ ـ١ٗ اٌفمٙاأ، ـاٌطّٙٛس لاٌٛا ال ٠مةً اٌعفٛ ٚال ٠إيز ِٕٗ ئال لةً -3

–خعاٌٝ  –ٚضا، بٕاأ عٍٝ أٔٗ خّػَّض غماً ر 
(5)

ئْ أساد اٌّمازٚؾ اٌغادش عٍاٝ ٔفغاٗ  –سغّاٗ    –، ٚلاي اإلِاَ ِاٌه 

ٌكال ٠ ١ع أِشٖ ب١ٓ إٌاط ـ١خ ٝ اٌّعّشت ٌزٌه ضاص ئعماطٗ بٕاأ عٍٝ أٔاٗ غاكف ٌٍعةاذ ـادالغع ـ١اٗ ِااٍػدٗ، ٚئْ ٌاُ ٠ىآ 

اٌغدش عٍٝ ٔفغٗ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ئعماطٗلاذٖ 
(6)

. 

 )يٍ يقاصذِ انششعية(

خخدٍااؿ اٌّماشااذ اٌ ااشع١ث بااايدالؾ ِػااً اٌعفااٛ، ـاٌّماشااذ اٌ ااشع١ث اٌّٛضااٛدت ـااٟ عفااٛ اٌغااشلث ؼ١ااش اٌّماشااذ  

 اٌ شع١ث اٌّٛضٛدت ـٟ عفٛ اٌمدً، ٚاٌمزؾ.

 ـ انعفٕ في حذ انسشقة:

وّا ـٟ اٌػاذ٠ر اٌّدماذَ ـاٟ لااث شافٛاْ بآ أ١ِاث، ـاٌّمااذ ِآ  اٌعفٛ ـٟ غذ اٌغشلث ٠عًّ بٗ لةً بٍٛؼٗ اإلِاَ، 

ٚساأ عذَ اٌعفٛ ـٟ اٌغشلث بعذ سـع األِش ئٌٝ اإلِاَ ٘ٛ أْ األِش ـ١ٗ ععث لةً اٌشـع، ـّٓ شاأ عفا ِٚٓ شاأ ٌاُ ٠عفاٛب رٌاه 

، ٚوً أِش لذ شاس با١ٓ إٌااط ال ألْ اٌفعً ٌُ ٠ٕد ش ب١ٓ إٌاط، بخالؾ ِا ئرا سـع األِش ئٌٝ اإلِاَ، ـاْ األِش لذ شاس ٚراس

٠غدٙاْ بٗب ألْ ـٟ االعدٙأث باٗ اعادخفاؾ باٌمضااأ ٚاٌذٌٚاث، ٚ٘ازا ـ١اٗ ِآ اٌّفاعاذ ِاا ـ١اٗ، ـعٍاٝ اإلِااَ أْ ٠عالاا اٌفاعاً 

٠ٚأيز عٍٝ ٠ذ٠ٗ، ٚال ٠شاعٟ اٌعفٛ غ١ٕٙا، ئر اٌخضٛس ٌٍعفٛ ٚاٌػاٌث ٘زٖ ٠غةا اٌطّع ـٟ اٌعفٛ اٌزٞ ِٓ شاأٔٗ ٠عاذَ اٌخاٛؾ 

اٌعمٛباج، ـ١طّع اٌفاعً ِٓ اٌدخٍص ِٕٙا، ـدىسش اٌطشائُ ٚخٕد ش، ٚ٘زا أِش ِ ١ٓ ٌٍذٌٚث ـدضاعؿ ٠ٚػاً ِػاً ضاعفٙا ِٓ 

 لٛت اٌّطش١ِٓ ٚعطٛخُٙ عٍٝ إٌاط ٚاألِٛاي.

ا عٓ اٌطشائُ ٚاٌغاشلاج ٚٚضاعٛا ٔااا   فٛو ئْ اٌّطش١ِٓ ئرا عٍّٛا أٔٗ ال ِٕاص ِٓ اٌعمٛبث غ١ٓ سـعٙا ٌٍمضاأ وس

ٛالا غ١ٓ اإللذاَ ع١ٍٙا، ـ١ؽٍةاٛا ضأاا اإلغطااَ عٍاٝ اإللاذاَ، ـدٕدااش اٌذٌٚاث ٠ٚضاعؿ اٌّطشِاْٛ ٠ٚػاً األِآ أع١ُٕٙ اٌع

 ٚاالعدمشاس، ٚ٘زا ٘ٛ اٌّماٛد ٚاٌؽا٠ث اٌّطٍٛبث اٌدٟ ٠ش٠ذ٘ا اٌ اسس اٌػى١ُ.

ٚاعدكاااٌٗ ـاٌغشلث ِشض يط١ش خااا بٗ ا١ٌذ اٌدٟ اعدادج ع١ٍٙا ٚرالح طعّٙا، ـالباذ ِآ عاالش ٘ازا اٌّاشض  

ِٓ ضزٚسٖ بدطة١ك غذ اٌمطع ع١ٍٙا
(7)

. 

                                                           
ُْ ـ١ِٙساااا: - خعااااٌٝ –( ٚ٘اااٟ األعضااااأ اٌّااازوٛست ـاااٟ عاااٛست اٌّائاااذت، لااااي 1) ِٙ ٍسااا١ْ دسْةٕساااا عس وس ِْٔؿ  ٚس ْٔاااؿس بِااااألس األس ٚس  ِٓ ١ْ ٓس بِااااٌعس ااا١ْ اٌعس ٚس َّْ اٌااإَّْفظس بِاااإٌَّْفِظ  أس

اصف  ٚظس لِاس شت اٌطت ٚس  ِّٓ َّٓ بِاٌغِّ اٌغِّ ٚس  ِْ رت
ْس بِاألت األترت  (.45عٛست اٌّائذت ِٓ ا٠٢ث ) ٚس

 (.178( عٛست اٌةمشت، ِٓ ا٠٢ث: )2)

 (.4376/ سلُ اٌػذ٠ر )4/1870ٚد ِا ٌُ خةٍػ اٌغٍطاْ، ( سٚاٖ أبٛ داٚد ـٟ عٕٕٗ وداا اٌػذٚد، باا اٌعفٛ عٓ اٌػذ3)

، خػم١ااك عةااذ اٌؽفاااس 4/330( 7369( سٚاٖ إٌغاائٟ ـااٟ اٌغاإٓ اٌىةااشٜ، وداااا لطااع اٌغااسق، باااا ِااا ٠ىااْٛ غااشصاً ِٚااا ال  ٠ىاْٛ، سلااُ اٌػااذ٠ر )4)

 َ، داس اٌىدا اٌع١ٍّث، ب١شٚج، ٌةٕاْ.1991، 1ع١ذ وغشٚٞ غغٓ، ط –ع١ٍّاْ اٌةٕذاسٞ 

 ٠6/140ٕظش: بذا٠ث اٌّطدٙذ ٚٔٙا٠ث اٌّمداذ، وداا اٌمزؾ، باا عمٛط غذ اٌمزؾ بعفٛ اٌمارؾ، ( 5)

، خػم١ك ِػّذ ع١ٍش، داس اٌفىش، ب١شٚج. ِٕٚٙاش اٌطاٌاا ـاٟ اٌّماسٔاث 4/331، ألبٟ اٌةشواج اٌذسد٠ش، ِخداش ي١ًٍ( ٠ٕظش: اٌ شظ اٌىة١ش عٍٝ 6)

 َ، داس اٌىدا اٌٛط١ٕث، بٕؽاصٞ، ١ٌة١ا.2001، 1، ٌعةذ اٌغ١ّع ئِاَ، ط253اٌّماسٔث ب١ٓ اٌّزا٘ا، 

 َ، ضاِعث اٌطةً اٌؽشبٟ.2012خأ١ٌؿ د. عع١ذ عاٌُ اٌفأذٞ، ط 253( ٠ٕظش دساعاج ـٟ اإلعطاص اٌمشءٟٔ ص7)
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 ـ انعفٕ في حذ انقزف:

٠شٜ ضّٙٛس اٌفمٙاأ وّا روشٔا أٔٗ ال عفٛ عٓ اٌمارؾ بعذ بٍٛؼٗ اإلِاَب ألٔٗ ٌٛ خغاً٘ اإلِاَ أ٠ضااً ـاٟ ٘ازا األِاش  

غ١ّٕاا ٠ماؿ با١ٓ ٠اذٞ اٌػااوُ ب ٌىسش اٌمزؾ ب١ٓ إٌاط، ـ١مزؾ اٌمارؾ واً ِآ ٠شؼاا ـاٟ لزـاٗ زاُ ٠ماٛي –بأْ عًّ باٌعفٛ  –

.  ع١عفٛ عٕٟ، ٚع١افع شاغا اٌػك عٕٟ ـ١شق لٍةٗ ٌّا ٠شٜ ِٓ ٚلع َّٟ  اٌعزاا عٍ

ٚ٘زا ِٕاٍؾ ٌٍّاٍػث اٌدٟ ضاأج إٌاٛص ِٓ أضٍٙا، ـالبذ ٌٍػاوُ أْ ٠دذيً لةً أْ خغدفػً اٌفاغ ث ـٟ اٌّطدّع 

ٚغمااً  -خعااٌٝ  -ا، ـعٕاذ بٍاٛغ األِاش ٌإلِااَ خّػاض غمااً ر بغةا اٌّمٛالج اٌطاعٕث ـٟ اٌِعشض ـدّدٕع اٌطش٠ّث بّٕع أعاةابٙ

 ٌٍّطدّع اإلعالِٟ بأعشٖ.

وّا عةك ِٓ ِماشذ عا١ِث –سغّٗ    –ٚال ٠خٍٛ ِا ر٘ا ئ١ٌٗ اإلِاَ ِاٌه  
(1)

. 

 ـ انعفٕ في حذ انقحم:

ئٌاٝ اٌعفاٛ بعاذ خمش٠اش ـٟ اٌٛلح اٌزٞ ـشض ـ١ٗ اإلعالَ اٌمااص غةا ـٟ اٌعفٛ ٚسعُ ٌٗ اٌػذٚد، ـىأح اٌاذعٛت  

اٌمااص اٌعذي، ٟ٘ دعٛت ئٌٝ اٌدغاِع ٚاٌدشابظ ٚص٠ادت األٌفث ب١ٓ أً٘ اٌطاأٟ ٚاٌّطٕاٟ ع١ٍاٗ ٚرٌاه ـاٟ غاذٚد اٌدطاٛس، ال 

ِٗ عٍٝ ٚضٗ اإلٌضاَ، وّا أشاس ئٌٝ رٌه بمٌٛٗ:  اأف ئٌِس١ْا أسدس ٚس ِٚؾ  ْعشت ّس أف ـساخِّةساسف بِااٌ ْٟ ِٗ شس ْٓ أسِي١ ِِ ت  ٟس ٌٗس فِ ْٓ عت ّس ٍْ ـس اا بِاِْغغس
(2)

 –ٚلٌٛاٗ  

ُف : - خعاٌٝ ١ ِّ ٌّٟ غس ٌِ ٚس ت  َّٗ أٔس تف وس ٚس ا ذس ت عس بس١ْٕٗس ٚس ا اٌَِّزٞ بس١ْٕسهس  ٓت ـساِرس ٟس أسْغغس ِ٘ اْدـسْع بِاٌَّدِٟ 
(3)

 ألضً رٌه ٌاُ ٠ ادشط اٌعفاٛ لةاً بٍاٛغ األِاش  

 ئٌٝ اإلِاَ.

اٌعفاٛ عٍاٝ اٌماااصب ٌّاا ـ١اٗ ِآ ئديااي  زُ ئْ ـٟ ئطاللٗ ٚعذَ خم١١اذٖ باضِٓ ِعا١ٓ ـغاػث أل٘اً اٌمد١اً بدفضا١ً 

َِ : - خعااٌٝ –اٌفشغث ٚاٌغشٚس عٍٝ أ٘اً اٌطاأٟ ٚعاذَ ئص٘ااق سٚغاٗ ِااذالاً ٌمٌٛاٗ  اْض ْٓ عس ا ِّ ٌِاهس ٌس َّْ رس فساشس ئِ ؼس ٚس اةسشس  ْٓ شس ا ّس ٌس ٚس
ٛسِ  ِت األت

(4)
١ًعا: - خعاٌٝ – ، ٚلٌٛٗ  ِّ ا أسْغ١سا إٌَّاطس ضس ّس َّ أٔس ْٓ أسْغ١سا٘سا ـسىس ِس ٚس

(5)
. 

ـّماشذ اٌ ش٠عث اإلعال١ِث ـٟ ٘زا اٌػذ ٘ٛ اٌطّع ب١ٓ ِااٌع ِدعذدت ِاٍػث اٌماخً ـٟ اٌعفٛ عٕٗ ِٚااٍػث أ٘اً  

اٌمد١ً ـٟ اٌسٛاا ٚأغ١أاً اٌذ٠ث )اٌّاي( ٌٚٙزا واْ غك ا٢دِٟ ـٟ ٘زا اٌػذ ٘ٛ اٌؽاٌا، ؼ١ش أْ ٘زا اٌػك ئرا اخخز عشـاً عاائذاً 

 بٗب ألٔٗ ـاعذ ٠مٛد ئٌٝ اٌّفاعذ اٌدٟ ضاأج اٌ ش٠عث اإلعال١ِث ٌذسأ٘ا.  ٠عفٝ بٗ عٓ اٌماخً اٌّدعّذ ـال ٠عدذ

ـاألعشاؾ اٌفاعذت ال اعدذاد بٙاب ألْ وً اٌػمٛق ٚئْ ؼٍا ـٟ بعضٙا غك ا٢دِٟ أٚ وأح ياٌاث ٌٗ الباذ ٚأْ ر  

 ٚاٌااٌػِث. ـ١ٙا غماًب ئر ٌٛ واْ األِش وزٌه ٌدتِشن أً٘ اٌطا١ٍ٘ث عٍٝ أعشاـُٙ وٍٙا، اٌفاعذِت ِٕٙا

زُ ئْ اٌّطدّع ٌٛ خٛاطأ أـشادٖ عٍٝ ِسً ٘زا اٌعفٛ ٌز٘ةح األٔفظ ٌٚدعطً ئغ١اأ إٌفٛط اٌزٞ ٘اٛ ِمااٛد اٌ ااسس  

اٌػى١ُ، ٌٚزا لشس ضّٙٛس اٌفمٙاأ لدً اٌطّاعث باٌٛاغذ
(6)

 ، غفظاً ٌٍٕفٛط ٚعذاً ٌٍزسائع.

  

                                                           
 ِٓ ٘زا اٌةػر. 16( ٠ٕظش ص1)

 .178( عٛست اٌةمشت، ِٓ ا٠٢ث: ص2)

 (.34( عٛست اٌ ٛسٜ، ِٓ ا٠٢ث: )3)

 .(43( عٛست اٌ ٛسٜ، ا٠٢ث: )4)

 (.32( عٛست اٌّائذت، ِٓ ا٠٢ث: )5)

 .4/182( ٠ٕظش بذا٠ث اٌّطدٙذ ٚٔٙا٠ث اٌّمداذ 6)
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 انخاجًــة

  أٔالً: انُحائج.

 اٌٛسلاج ألذَ ب١ٓ ٠ذٞ اٌماسب اٌىش٠ُ ضٍّث ِٓ إٌدائص اعدخٍادٙا ٟٚ٘:بعذ أدٙائٟ ِٓ ودابث ٘زٖ  

 ئْ االعددابث ال خأخٟ ئال ِع ِا واْ غماً ر ٚغذٖ عٍٝ عة١ً اٌدعةذ ـ١ىْٛ ِماٛد٘ا اٌشضٛس ئٌٝ اإلعالَ. -1

ث ٚبزٌه ال ٠ػداش ئٌٝ االعددابث ئال بعذ سـع األِش ئٌٝ اٌغٍطاْ، ـٍٛ خػممح لةٍٗ ال خغّٝ اعددابث بً خغّٝ خٛبال خػاً  -2

 غىُ اٌػاوُ، ـمذ اسخذ اٌّشخذ ٚسضع عٓ سدخٗ.

 ئْ االعددابث ِع وٛٔٙا ؼا٠ث ِماٛدت ٌزاخٙا ـٟٙ وزٌه ٚع١ٍث ٌذسأ اٌػذ عٓ ِشخىا عةةٗ. -3

ئْ اٌدٛبث ال خىْٛ ئال ِع ضش٠ّث اٌػشابث اٌّدّسٍث ـٟ ئـضاس إٌاط ٚلدٍُٙ ٚعٍا أِٛاٌُٙ، ـ١ىْٛ ِمااٛد٘ا اإللاالس عآ  -4

 شابث.اٌػ

 اٌدٛبث ئال لةً اٌشـع ئٌٝ اٌغٍطاْ، ـٍٛ ششعح بعذٖ ألشةػح اعددابث، ٚبزٌه لذ خٕدفٟ ششٚط اٌدٛبث.ػاً ال خ -5

 سد اٌّظاٌُ ششط ِٓ ششٚط اٌدٛبث ٚال ٠دعٍك ئال بػمٛق ا٢د١١ِٓ، ٚلذ ال ٠ىْٛ رٌه ـٟ االعددابث. -6

ااً٘ ـ١اٗ ـاٟ اٌطاشائُ ا -7 ٌعّذ٠اث ااٌعذٚا١ٔاثا غداٝ ال ٠ىاْٛ عشـااً عاائذاً ٠طاش ئٌاٝ ئْ اٌعفٛ ٚئْ واْ ِغادػةاً شاشعاً ال ٠تدسغس

 خعط١ً اٌػذٚد ٚوسشت اٌّفاعذ.

 ثاَياً: انحٕصيـات.

٠طا عٍٝ اٌطٙاج اٌّغإٌٚث ٚاٌّدّسٍث ا٢ْ ـٟ ضّع١ث اٌذعٛت اإلعال١ِث اٌعا١ٌّاث ـاٟ بٍاذٞ ١ٌة١اا ٚاٌّشاواض اٌذع٠ٛاث ـاٟ  -

١ّااا ٠دعٍااك بعمٛبااث اٌّشخااذ ٚعمٛبااث اٌمدااً ٚاٌغااشلث ٚؼ١ش٘ااا ِاآ اٌعاااٌُ اإلعااالِٟ أْ خةااشص غم١مااث اٌ ااش٠عث اإلعااال١ِث ـ

اٌعمٛباج، ٚو١ؿ أْ اإلعالَ لذ أباظ بعض اٌّخاسش اٌدٟ خػٛي دٚي خطة١ك اٌػاذٚد عٍاٝ ِشخىةاٟ أعاةابٙا ٚئْ خىاٍِاح 

 ششٚط خطة١ك اٌػذ.

ٌح بّا ئْ اٌّشاوض اٌذع٠ٛث ِغإٌٚثف عٍٝ خٛض١ع بعض اٌّفا١ُ٘ اإلعال١ِث ٚؼا٠ث اٌ شس اٌػ١ٕؿ  - ّٚ ِٕٙا، ٚاٌدٟ ـّٙح ْٚأ

 ٠خذَ ِااٌع شخا١ث أٚ ع١اع١ث ٌةعض اٌذٚي إٌّا٘ضث ٌإلعالَ ٚخعا١ٌّٗ.

ـأعذاأ اإلعالَ ٠دشباْٛ بأخةاعٗ ٠ٚػاٌْٚٛ ب دٝ اٌطشق خ ٠ٛٗ اإلعاالَ ٚسـاض أٞ غىاُ شاشعٟ ال ٠دّاشاٝ ِاع  

ُ لدً ٚالصاي ٠مدً أبٕاأ اٌّغ١ٍّٓ ـٟ بعاض دٚي أ٘ٛائُٙ ٚسؼةاخُٙ بػطث غمٛق اإلٔغاْ ٚؼ١ش٘ا، ٚلذ خٕاعٛا أْ اٌةعض ِٕٙ

 اٌعاٌُ أٚ ٠غاعذ عٍٝ رٌه.

 ٚـٟ يداَ ٘زا اٌةػر ال أّدعٟ اٌىّاي، ـعًّ اإلٔغاْ ٠عدش٠ٗ إٌمص ٚاٌخطأ، ِٕٚدٙٝ اٌعٍُ ئٌٝ   اٌعظ١ُ.

 ٚشٍٝ   ٚعٍُ عٍٝ ع١ذٔا ِػّذ ٚعٍٝ ءٌٗ ٚشػةٗ أضّع١ٓ
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 قائًة انًصادس ٔانًشاجع

  ْاٌىش٠ُ بشٚا٠ث غفص عٓ عاشُ اٌىٛـٟ.اٌمشء 

٘اـ، داس اٌىدااا اٌع١ٍّاث، ب١ااشٚج، 1419، 1٘ااـ( خػم١اك: ِػّاذ باعااً، ط538أعااط اٌةالؼاث ٌإلِاااَ اٌضِخ اشٞ، )ج:  -1

 ٌةٕاْ.

٘اـ(، خػم١اك: ِػّاذ ِػّاذ خااِش، داس اٌىداا 823أعٕٝ اٌّطاٌا ششظ سٚضث اٌطاٌا، ألباٟ صوش٠اا األٔاااسٞ، )ج:  -2

 .ٌةٕاْ –اٌع١ٍّث، ب١شٚج 

االعدزواس اٌطاِع ٌّزا٘ا ـمٙاأ األِااس ٚعٍّاأ األلطاس ـ١ّا خضّٕٗ اٌّٛطأ ِٓ ِعأٟ اٌشأٞ ٚا٢زااس ٌإلِااَ اٌػااـع  -3

َ، داس اٌىدااا 2000، 1٘ااـ(، خػم١ااك: عاااٌُ ِػّااذ عطااا، ِػّااذ عٍااٟ ِعااٛض، ط463اباآ عةااذ اٌةااش اٌمشطةااٟ، )ج: 

 اٌع١ٍّث، ب١شٚج، ٌةٕاْ.

َ، داس اٌىداا 1997، 1٘اـ(، خػم١اك: صوش٠اا ع١ّاشاج، ط970بٓ ٔط١ُ اٌػٕفٟ، )ج: اٌةػش اٌشائك ششظ وٕض اٌذلائك ال -4

 اٌع١ٍّث، ب١شٚج، ٌةٕاْ. 

٘اـ(، خػم١اك: عٍاٟ ِػّاذ عاٛض، عاادي أغّاذ عةاذ اٌّٛضاٛد، 450اٌػاٚٞ ـٟ ـشٚس اٌ اـع١ث ٌإلِاَ اٌّاٚسدٞ، )ج:  -5

 ٌةٕاْ. –، داس اٌىدا اٌع١ٍّث، ب١شٚج 1ط

٘ااـ(، خػم١ااك: عةااذاٌؽفاس عاا١ٍّاْ اٌةٕااذاسٞ، عاا١ذ وغااشٚٞ 303اٌااشغّٓ إٌغااائٟ، )ج:  اٌغاإٓ اٌىةااشٜ ٌإلِاااَ أبااٟ عةااذ -6

 َ، داس اٌىدا اٌع١ٍّث، ب١شٚج، ٌةٕاْ.1991، 1غغٓ، ط

٘ـ(، خػم١ك: ِػّذ ع١ٍش، داس اٌفىش، 1201ٌإلِاَ أبٟ اٌةشواج أغّذ اٌذسد٠ش، )ج:  ِخداش ي١ًٍاٌ شظ اٌىة١ش عٍٝ  -7

 ب١شٚج.

 عٛس٠ا. –ض١ا، داس اٌفىش، دِ ك  اٌماِٛط اٌفمٟٙ ٌغعذٞ أبٛ -8

 ٘ـ.1405، 1٘ـ(، داس ئغ١اأ اٌدشاذ، ط620اٌّؽٕٟ البٓ لذاِث اٌّمذعٟ، )ج:  -9

َ، داس 2012، 1اٌّف١ذ ـٟ ِٕٙط١ث اٌةػر ِٚعاٌطث اٌظٛا٘ش اٌغٍة١ث ـٟ اٌةػٛذ اٌع١ٍّث، أ.د. عةذ   ِػّاذ إٌماشاط، ط -10

 ١ٌة١ا. –اٌىدا اٌٛط١ٕث، بٕؽاصٞ 

٘اـ(، سٚا٠اث ٠ػ١اٝ بآ ٠ػ١اٝ ا١ٌٍساٟ، خػم١اك: ب ااس عاٛاد ِعاشٚؾ، 179اٌٙطشت ِاٌه بٓ أٔاظ، )ج:  اٌّٛطأ إلِاَ داس -11

 َ، داس اٌؽشا اإلعالِٟ.1997، 2ط

٘اـ(، خػم١اك: ـش٠اذ عةاذ اٌعض٠اض اٌطٕاذٞ، 898بذا٠ث اٌّطدٙذ ٚٔٙا٠اث اٌّمدااذ ٌإلِااَ اٌماضاٟ ابآ سشاذ اٌمشطةاٟ، )ج: -12

 َ، داس اٌػذ٠ر، اٌما٘شت.2004ط

 َ، ضاِعث اٌطةً اٌؽشبٟ.2012دساعاج ـٟ اإلعطاص اٌمشءٟٔ، خأ١ٌؿ: أ.د. عع١ذ عاٌُ اٌفأذٞ، ط -13

 ٘ـ(، خػم١ك: ِػّذ ـإاد عةذ اٌةالٟ، داس ئغ١اأ اٌىدا اٌعشب١ث.275عٕٓ ابٓ ِاضٗ، ٌإلِاَ ابٓ ِاضٗ اٌمض٠ٕٟٚ، )ج:  -14

 ِػّذ اٌغ١ذ ٚءيشْٚ، داس اٌػذ٠ر، اٌما٘شت. ٘ـ(، خػم١ك: اٌغ١ذ275عٕٓ أبٟ داٚد ٌإلِاَ أبٟ داٚد اٌغطغدأٟ، )ج:  -15

 ٌةٕاْ. –، ِإعغث اٌشعاٌث، ب١شٚج 1٘ـ(، خع١ٍك: شع١ا األسٔاؤٚط، ط385عٕٓ اٌذاسلطٕٟ ٌإلِاَ اٌذاسلطٕٟ، )ج:  -16

َ، داس 2007، 5٘اـ(، خػم١اك: ِػّاٛد ِػّاذ ٔاااس، ط256شػ١ع اٌةخاسٞ ٌإلِاَ ِػّذ بٓ ئعّاع١ً اٌةخاسٞ، )ج:  -17

 ٚج، ٌةٕاْ.اٌىدا اٌع١ٍّث، ب١ش

 ٌةٕاْ. –َ، داس اٌىدا اٌع١ٍّث، ب١شٚج 2001، 1٘ـ(، ط651شػ١ع ِغٍُ، ٌإلِاَ ِغٍُ بٓ اٌػطاش )ج:  -18

 َ، داس اٌػذ٠ر، اٌما٘شت.2003٘ـ(، ط711ٌغاْ اٌعشا ٌإلِاَ ِػّذ بٓ ِىشَ ابٓ ِٕظٛس، )ج:  -19

 َ، داس إٌفائظ.1988، 2غاِذ شادق ال١ٕةٟ، ط –ِعطُ ٌؽث اٌفمٙاأ ٌّػّذ يٍعطٟ  -20

 ١ٌة١ا. –َ، داس اٌىدا اٌٛط١ٕث، بٕؽاصٞ 2001، 1ِٕٙاش اٌطاٌا ـٟ اٌّماسٔث ب١ٓ اٌّزا٘ا، عةذ اٌغ١ّع ئِاَ، ط -21

 

 


