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 هقدهت

حنلًددذ ر سد حنْددخنًٍٛ ٔحنقددسس ٔحنغددسو حىطًددخٌ ّهددٗ ،ددخطى حنُزٛددٍٛ، حنًزْددٕع    
 سكًش نهْخنًٍٛ، ّٔهٗ آنّ ٔفلزّ، ٔيٍ حقظفٗ أػشْى انٗ ٕٚو حنذٍٚ.

 أيخ رْذ:
فبٌ يٍ أَّى َْى حر ّهدٗ حنْزدخد أٌ ْدذحْى نمعدسو ٔرْدغ اندٛٓى سعدٕنّ يلًدذح          

ِِْن َزُظْاًل هِّْي ّهّٛ ٔعهى، قخل طْخنٗ:  فهٗ حر ٌِيَي ِإْذ َبَعَث ِفي َُ َعَلى اْلُوؤِه َلَقْد َهيَّ الّل
َِّإى َكماًُْْا ِهمي َقْبمُل َلِفم        َِْومَت  َّاْلِك َِِخماَ   ُِمُن اْل َُّيَعلُِّو ِِْن  َُّيَصكِّي  َِ ِِْن آَياِح ِِْن َيْخُلْ َعَلْي ي َأًُفِع

َضممٍ م ِهِبممييم 
(1)

حنشعددخنش ٔأدٖ حىيخَددش َٔقددق حىيددش ٔطددشكٓى ّهددٗ       غ كٛددغ ره دد  ،

حنًلـش حنزٛندخء نٛهٓدخ كُٓخسْدخ ال ٚضٚدغ ُّٓدخ اال ْخندو، فقدهٕحص سردٙ ٔعدسيّ ّهٛدّ           
ّٔهٗ آنّ ٔأفلخرّ حنكشحو حنزٍٚ ؿخْذٔح فٙ حر كق ؿٓخدِ كظٗ رَهَغ ْزح حنذٍٚ يؾدخس   

 حىسك ٔيغخسرٓخ.
يؼددم فددٙ طزهٛغددّ سعددخنش ح عددسو انددٗ    حنًُددٕرؽ حى نقددذ كددخٌ يلًددذ رددٍ ّزددذ حر   

، ٔفددٙ حَظٓخؿددّ يددٍ حنغددزم حنًسثًددش يددخ ًٚك ددٍ   انٛددّحنقشٚددذ ٔحنزْٛددذ، ٔفددٙ دّددٕس حنُددخط  
رْددذ يٕطددّ  طشحػددخ     نذّٕطددّ فددٙ حىسك رلغددذ يددخ طقظنددّٛ كددم يشكهددش، ٔقددذ ،هدد     

 مخًخ  فٙ يـخل حنذّٕس ح عسيٛش طلفَّ نُخ كظذ حنغٛشس ٔحنلذٚغ. 
ٍ رنو حنظشحع حننخى أٌ ح عسو ندى ُٚفقدم ٕٚيدخ  ّدٍ حندذّٕس      ٔأٔل يخ َغظفٛذِ ي
اْقمَسْأ ِباْظمِن َزبِّمَا الَّمِرل َقَلمَخ َ َقَلمَخ اِنًَعماَى ِهمْي َعَلمخم َ اْقمَسْأ           يُز َضٔل قٕنّ طْخنٗ: 

ََّزِبَا اأَلْكَسُم َ الَِّرل َعلََّن ِباْلَقَلِن َ َعلََّن اِنًَعاَى َها َلْن َيْعَلْن
(ٕ)

َْْم قٕنّ طْخنٗ:  ، انٗ اْلَي

ًٌما   ٍََم ِدي ُُِن اِنْظم ََّزِضيُج َل ًِْعَوِخي  ُِْن  ََّأْحَوْوُج َعَلْي ُِْن  ٌَ ُِْن ِدي َأْكَوْلُج َل
(ٖ)

، ٔأَدّ يدخ ُٚزغدٙ    
أٌ ُطْيم ٕٚيخ  كشكش حندذّٕس اندٗ ح عدسو رًقظندٗ ،خطًٛظدّ ّٔخنًٛظدّ ٔفيشٚظدّ، ٔيدٍ         

ُٔك م أيش حالعظًشحس فٙ طزهٛغ  رْذ يدٕص سعدٕل حر   -ْزح حنذٍٚ ٔحنذّٕس انّٛ، أؿم رنو، 
 -   .انٗ حنْهًخء ٔفٙ يقذيظٓى حنقلخرش سمٕحٌ حر ّهٛٓى 

ٔرًقظنددٗ رنددو، فددبٌ حنددذّخس يددذٌّٕٔ نظزهٛددغ سعددخنش حر انددٗ حنُددخط أؿًْددٍٛ فددٙ   
يؾدددخس  حىسك ٔيغخسرٓددددخ، ٔييددددخنزٌٕ رظُٕٚددددِ حنٕعددددخثم ٔحٜنٛددددخص ٔحنًُددددخْؾ طزْددددخ   

 نًظغٛشحص حنٕحقِ. 
انٗ كدم   يٍ ْزِ حنٕعخثم ٔأًْٓخ: طشؿًش حىكخدٚغ حنُزٕٚش ٔعٛشس حنًقيفٗ ٔ

 ؽْٕد حنْخنى، يًٓخ ح،ظهفض نغخطٓى ٔأّشحقٓى.
ٔحَيسقخ  يٍ ْزِ حىًْٛش حنكزٛشس نظشؿًش حنغُش ٔحنغٛشس حنُزٕٚش، ّضيدض حنـًْٛدش   

ٕٚش: حنٕحقدِ،  حنْهًٛش حنغْٕدٚش نهغُش ّٔهٕيٓخ ّهٗ ّقذ )َذٔس طشؿًش حنغُش ٔحنغٛشس حنُز
 حنظيٕٚش، حنًْٕقخص( رًقش حنـًْٛش رخنشٚخك.

ٔكخَض يدٍ دٔحّدٙ عدشٔس٘ ٔحاظزدخىٙ حنًؾدخسكش رـٓدذ٘ حنًظٕحمدِ يدٍ ،دسل          

 ـــــــــــــــــــــ

 .ٗٙٔ( آل ًّشحٌ: ٔ)
 .٘-ٔهق: ( حنْٕ)
 .ٖ( حنًخثذس: ٖ)
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طـشرظٙ حنًظٕحمْش فٙ يـدخل حنظشؿًدش، ٔرندو ربّدذحد رلدغ كدٕل )يْٕقدخص        
      ٕ (؛ نٛكدٌٕ  ، ٔعدزم حنظغهدذ ّهٛٓدخ   طشؿًش حنغدُش ٔحنغدٛشس حنُزٕٚدش رهغظدٙ حنفخسعدٛش ٔحنزؾدظ

اعٓخيخ  يُٙ فٙ انقخء حننٕء ّهٗ أرشص حنْٕحثق حنظٙ ٕٚحؿٓٓخ حنًظشؿى فٙ ْزح حنًـدخل،  
 فدلٛلش  ٔرٛدخٌ عدزم حنظغهدذ ّهٛٓدخ، نهٕفدٕل اندٗ يغدظٕٖ الثدق فدٙ ا،دشحؽ طشؿًدخص           

 قٕٚش َٔخفْش نهغُش ٔحنغٛشس حنُزٕٚش ّهٗ فخكزٓخ أفنم حنقسس ٔحنظغهٛى.
 ٔحنظغذٚذ.فؤعؤل حر حنْهٙ حنقذٚش حنظٕفٛق ٔح ّخَش 

 ٔقذ ؿخء ْزح حنزلغ فٙ طًٓٛذ، ٔيزلؼٍٛ، ٔ،خطًش.
حنظًٓٛذ: فٙ حنظْشٚ  رهغظٙ حنفخسعٛش ٔحنزؾظٕ، ٔطْشٚ  حنظشؿًش، ٔإَٔحّٓخ، ٔفٛدّ  

 ييهزخٌ:
 حنًيهذ حىٔل: حنظْشٚ  رهغظٙ حنفخسعٛش ٔحنزؾظٕ.

 حنًيهذ حنؼخَٙ: طْشٚ  حنظشؿًش فٙ حنهغش ٔحالفيسف، ٔإَٔحّٓخ.
هغظددٙ حنفخسعددٛش  رأرددشص يْٕقددخص طشؿًددش حنغددُش ٔحنغددٛشس حنُزٕٚددش      حنًزلددغ حىٔل:

 ٔحنزؾظٕ.
 حنًزلغ حنؼخَٙ: عزم حنظغهذ ّهٗ ْزِ حنًْٕقخص.

 حنخخطًش: أرشص حنُظخثؾ ٔحنظٕفٛخص حنظٙ طٕفم انٛٓخ حنزخكغ.
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 الخوِيد: الخعسيف بلغخي الفازظيت ّالبشخْ،
 ّحعسيف الخسجوت، ّأًْاعِا

 ٔفّٛ ييهزخٌ:

 ل: حنظْشٚ  رهغظٙ حنفخسعٛش ٔحنزؾظٕ:حنًيهذ حىٔ

 أّاًل: الخعسيف باللغت الفازظيت:

 : حنهغش حنفخسعٛش، أٔ حنفخسعٛش ح عسيٛش، ٔحنذسٚش.أظواؤُا
ٌ  جممرّزُا الخازيةيممت ٔكددزنو فددٙ  : حنهغددش حنفخسعددٛش يددٍ أقددذو حنهغددخص فددٙ أفغخَغددظخ

حنُٓددذٔ   ، ْٔددٙ يددٍ فقددٛهش حنهغددخص حٜسٚددش حنظددٙ طُظًددٙ انددٗ يـًّٕددش حنهغددخص         اٚددشحٌ
أٔسٔرٛددش، نٓددخ فددهش رخنهغددش حنغُغددكشٚظٛش فددٙ حنُٓددذ، ٔٚشؿددِ طددخسٚ  َؾددؤطٓخ انددٗ حنقددشٌ      

حنلخد٘ ّؾش قزم حنًٛسد انٗ عفٕف ؿزخل حنُٓذٔكؼ فٙ ؽًخل أفغخَغظخٌ حنلخنٛش
(ٔ)

. 
 ٔحنهغش حنفخسعٛش طُقغى طخسٚخٛخ  انٗ يشكهظٍٛ يًٓظٍٛ:  

 حنًشكهش حىٔنٗ: حنفخسعٛش حنقذًٚش قزم ح عسو.
ٔحنًشكهددش حنؼخَٛددش: حنذسٚددش حنلذٚؼددش، أٔ حنفخسعددٛش ح عددسيٛش رْددذ د،ددٕل ح عددسو        

    ٌ ٔفدخسط، فخنهغدش حنفخسعدٛش حنـذٚدذس ْدٙ حيظدذحد        ،)أفغخَغدظخٌ(  ٔحَظؾدخسِ فدٙ ردسد حىفغدخ
 نهغش حنفخسعٛش حنقذًٚش.

، ٔٔفددم ّقددشْخ حنًددٛسد٘ حصدْددشص حنهغددش حنفخسعددٛش حنلذٚؼددش فددٙ حنقددشٌ حنظخعددِ
رْددل حنًهددٕ  يددٍ عـغددظخٌ، ٔ،شحعددخٌ، ٔ،ددٕحسصو، ٔحنغضَددٍٕٚٛ،      حنددزْزٙ فددٙ ّٓددذ  

ٔحنغهـٕقٍٛٛ
(ٕ)

. 

كؼٛدشح  رخنهغدش حنْشرٛدش، كٛدغ حعدظزذنض ردخنخو        حنهغش حنفخسعٛش ح عسيٛش ٔقذ طؤػشص
ذ ردخنلشٔ  حنْشرٛدش   كَظد ُط فؤفدزلض حنْشردٙ،   ذ رٓخ قذًٚخ  حنخدو  كَظحنزٓهٕ٘ حنز٘ كخَض ُط

  ٙ ، نظقددزق كشٔفٓددخ حىرـذٚددش  : )پ، چ، ژ، گ(امددخفش انددٗ أسرْددش كددشٔ  فخسعددٛش ْدد
 .حػٍُٛ ٔػسػٍٛ كشفخ 

: حنهغش حنفخسعٛش أٔ حنذسٚش َؾؤص فٙ أكندخٌ أفغخَغدظخٌ حنخشحعدخَٛش،    هْاقع اًخشازُا
ػددى حَظؾددشص رًددشٔس حنددضيٍ اشرددخ  ٔؽددًخال ، ٔرحّددض فددٙ اٚددشحٌ ٔىخؿكغددظخٌ ٔاٛشًْددخ يددٍ  

حنزسد حنًـخٔسس
(ٖ)

. 

هذٔنددش رـخَددذ نغددش  نَغددظخٌ ْٔددٙ حنهغددش حنشعددًٛش  فٓددٙ طُظؾددش رؾددكم كزٛددش فددٙ أفغخ 

 ـــــــــــــــــــــ

، حنًـهددظ حىّهددٗ نهؼقخفددش،  ٕ٘نًلًددذ ْٕطددو ؿ «حنكُددض حنًكُددٌٕ »يلًددذ أيددخٌ فددخفٙ، يقذيددش طشؿًددش    حََددش: (ٔ)
 و.ٕٕٓٓحنقخْشس، 

و، 0ٓ1ٔيـهددش حنًؾددش ، حنْددذد حنخددخيظ، يددخسط     حََددش يقددخل: آدحد حنهغددش حنفخسعددٛش، نددٕٚظ ؽددٛخٕ حنٛغددّٕٙ،     (ٕ)
، يٛدش يلًدذ فدذٚق    1ؿ «أفغخَغدظخٌ دس ندُؾ قدشٌ ح،ٛدش    »حنخًغدش حى،ٛدشس   ، ٔأفغخَغدظخٌ فدٙ حنقدشٌٔ    ٕٕٔؿ

 و، رٛؾخٔس، رخكغظخٌ )رخنهغش حنفخسعٛش(.011ٔفشُْو، 
ٌ »( حََددش: يلًددذ أيددخٌ فددخفٙ، يقذيددش طشؿًددش    ٖ) ، حنًـهددظ حىّهددٗ نهؼقخفددش،  ٕ٘نًلًددذ ْٕطددو ؿ  «حنكُددض حنًكُددٕ

 و.ٕٕٓٓحنقخْشس، 
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 ٔ حنهغدش حنؾدْزٛش فدٙ    حنزؾظٕ، ٔطُظؾش فٙ اٚشحٌ ْٔٙ نغظٓخ حنشعًٛش ٔحنؾدْزٛش، 
ىخؿكغددظخٌ، ٔفددٙ رْددل أؿددضحء رخكغددظخٌ، كًددخ ُٚظؾددش حنُددخىقٌٕ رٓددخ فددٙ دٔل نخهددٛؾ       

 ، ٔأيشٚكخ.ٔدٔل أٔسرخ، حنًًهكش حنْشرٛش حنغْٕدٚشٔ ،حنْشرٙ
 شْصْى حنهغخص حىدرٛش ٔأكؼشْخ حصدْخسح  ٔحَظؾخسح ، ْٔٙ قذ أّػٔحنهغش حنفخسعٛش يٍ أ

شص فددٙ كؼٛددش يددٍ حنهغددخص ح عددسيٛش حى،ددشٖ،  فددٙ كؼٛددش يددٍ حنهغددخص حىفغخَٛددش، كًددخ أّػدد 
صركٛش، ٔحنظشكٛش، ٔحىسدٚش، ٔحنزهٕؿٛدش، ٔحنكشدٚدش، فدبٌ ْدزِ حنهغدخص رؤكًهٓدخ       ٔكخنهغش حى

، ٔكؼٛددشح  يددٍ حنًقدديهلخص فددٙ حىدرٛددخص قددذ أ،ددزص كؼٛددشح  يددٍ يفددشدحص حنهغددش حنفخسعددٛش 
 .، كًخ د،هض رْل حنًفشدحص حنفخسعٛش كزنو فٙ حنهغش حنْشرٛشٔحنذٔحثش حنْهًٛش

ٌ  : ٚظلذع رخنهغش حنفخسعدٛش أكؼدش يدٍ    عدد الٌاطقيي بِا يدٍ حنُدخط فدٙ      يخثدش يهٛدٕ
 .، ٔأيشٚكخٔأٔسرخ، ٔدٔل حنخهٛؾ حنْشرٙ ،اٚشحٌ، ٔأفغخَغظخٌ، ٔىخؿكغظخٌ

خعسيف بلغت البشخْثاًيًا: ال
(1)

: 

: نغش حنزؾظٕ أٔ حنزؾظَٕٛشأظواؤُا
(ٕ)

، ٔطْش  أٚنخ  رهغدش حنزخظدٕ أٔ حنزخظَٕٛدش   
(ٖ)

 ،

كًددخ طْدددش  رهغددش حىفغدددخٌ، أٔ رخنهغدددش حىفغخَٛددش، ٔحنُدددخىق رٓددخ ٚغدددًٗ )رؾدددظٌٕ(    
(ٗ)

أٔ  

)رخظٌٕ( ، ْٔٚش  أْهٓخ كزنو رـ)حىفغخٌ(
(٘)

، ْٔٚشفٌٕ فٙ حنُٓذ رخعى )رظٓخٌ(
(ٙ)

. 

: نغش حنزؾظٕ نغش كٛش َؾديش يدٍ فقدٛهش حنهغدخص حٜسٚدش حنقذًٚدش       ُا الخازيةيتجرّز
حنظددٙ طُظًددٙ انددٗ يـًّٕددش حنهغددخص حنُٓددذٔ أٔسٔرٛددش، ْٔٚددٕد طددخسٚ  َؾددؤطٓخ انددٗ حنقددشٌ       

حنخخيظ قزم حنًٛسد
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــ

 )نښظٕ(. :( ٔكظخرظٓخ رخىفغخَٛش ْكزحٔ)
حنكُددض ». حََدش: يلًددذ أيدخٌ فدخفٙ، يقذيدش طشؿًدش      «،ظدو »اندٗ اقهدٛى    «قُددذْخس»( ْٔدزِ نٓـدش أْدم حنـُدٕد يدٍ      ٕ)

 .ٕٗنًلًذ ْٕطو ؿ «حنًكٌُٕ
 . حََش: حنًشؿِ حنغخرق َفغّ.«رؾخٔس»انٗ اقهٛى  «كخرم»( ْٔزِ نٓـش أْم حنؾًخل يٍ ٖ)
نٓزِ حنكهًدش ٔسد فدٙ كظدخد )سٚكٕٚدذ( أكدذ حنكظدذ حىسرْدش        ، ٔأٔل ركش ( ٔكظخرظٓخ رخنلشٔ  حىفغخَٛش ْكزح: )نښظٌٕ(ٗ)

ِٕٚذٚددش( فددٙ أفغخَغددظخٌ كددٕحنٙ )       حىكددذحع حََددش:  . . و( قزددم حنًددٛسد ٓٓٗٔحنظددٙ كظزددض فددٙ ّٓددذ حنلنددخسس )حن
ٌ   ٖٖ٘ٔ، ّزذ حنلٙ كزٛزدٙ،  ٔؿ «دأفغخَغظخٌ طخسٚخٙ نٛښهٛو» حنظخسٚخٛش فٙ أفغخَغظخٌ  ْدـ ػ، كخردم، أفغخَغدظخ

 .)رهغش حنزؾظٕ(
( ٔيًٍ ركشْى رخعى )حىفغخٌ( أٔ )حىفغخَٛش( حنًئس،دٌٕ حنْدشد، كدخرٍ ريٕىدش فدٙ سكهظدّ حنًْشٔفدش، ٔحردٍ حىػٛدش          ٘)

 .«حنكخيم»فٙ كظخرّ 
ََشٚخص يظْدذدس ٔيظزخُٚدش، يُٓدخ: أٌ أفدهٓى يدٍ رُدٙ اعدشحثٛم،         فُٓخ ( فًٛخ ٚظْهق رؤفم عسنش حنزؾظٌٕ أٔ حىفغخٌ ٙ)

فشٌّٕ، ٔقٛم: أٌ أفهٓى يٍ حنظش  أٔ حنًغٕل، ٔقٛم: أٌ أفدهٓى يدٍ حىسيُٛدٍٛ،    ٔقٛم: أفهٓى يٍ حنقزيٍٛٛ أٚخو 
سٔحٚدخص طخسٚخٛدش اٛدش يٕػقدش، أٔ أعخعدٓخ ٔؿدٕد ؽدزّ         يـشد ٔنكٍ كم ْزِ حٜسحء اٛش قٕٚش، ْٔٙ يزُٛش ايخ ّهٗ

ّ  أفدٙ حنًسيددق، ٔحنْددخدحص،   ، رقددٕو آ،ددشحنظددٙ ال طقدهق رًـشدْددخ دنددٛس   نلدخ  قددٕو    ٔ اٛدش رنددو يددٍ أٔؿدّ حنظؾددخر
حنظخسٚخٛش حنًٕػقش أٌ أفهٓى ٚشؿِ انٗ عدسنش حٜسٚدٍٛ،    ذًّّ حنظلقٛقخص حنْهًٛش ٔحنكظخرخصٔحنشأ٘ حنقلٛق حنز٘ ط

 . . و( ٕٓٓ٘ٔحٜسٌٕٚ فٙ أفغخَغظخٌ ٚشؿِ طخسٚخٓى انٗ يُظق  حنقشٌ حنؼخنغ قزم حنًٛسد )كٕحنٙ 
   ٙ و، رٛؾددخٔس، 000ٔنهددذكظٕس كزٛددذ حر طدد ٖ،    ،1ٕ-ٔؿ حنزؾددظٌٕ )نښددظخَّ( : حََددش ْددزِ حٜسحء ٔيُخقؾددظٓخ فدد

، ّزددذ حنلددٙ ٔؿ «دأفغخَغددظخٌ طددخسٚخٙ نٛښددهٛو»حىكددذحع حنظخسٚخٛددش فددٙ أفغخَغددظخٌ ٔ)رهغددش حنزؾددظٕ(، رخكغددظخٌ، 
 ْـ ػ، كخرم، أفغخَغظخٌ )رهغش حنزؾظٕ(.ٖٖ٘ٔكزٛزٙ، 

فددشُ يددٍ حنهغددش  أَٓددخحنغددخيٛش، ٔؿددزٔس نغددش حنزؾددظٕ َٔؾددؤطٓخ حنظخسٚخٛددش، رؤَٓددخ يددٍ حنهغددخص    كددٕل( ُْٔددخ  سأ٘ آ،ددش 1)
ْدخؿشٔح اندٗ    ،اٌ حنزؾدظٌٕ أفدهٓى يدٍ رُدٙ اعدشحثٛم      :حنْزشٚش، أٔ حنكهذحَٛش، ْٔزح حنشأ٘ يزُخْخ ّهٗ حندشأ٘ حنقخثدم  

ال ٕٚؿذ دنٛم ٚذّى ْزح حنشأ٘، رم حنذسحعدخص حنهغٕٚدش ٔحنكظخردخص حنظخسٚخٛدش طؼزدض      نكٍ أفغخَغظخٌ فٙ قذٚى حنضيخٌ، ٔ

= 
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 ٙ  حىدد ٔنغددش فددٙ أٔحثددم د،دٕل ح عددسو انددٗ أفغخَغدظخٌ كخَددض نغددش   ْٔد

اضَددشرددسه حنلكددخو فددٙ يُددخىق ،شحعددخٌ، ٔ
(ٔ)

، ٔاددٕس ٔاٛشْددخ يددٍ يُددخىق أفغخَغددظخٌ 

حنلخنٛش
(ٕ)

. 

رْذ د،ٕل ح عسو انٗ أفغخَغظخٌ طدؤػشص رؾدكم كزٛدش رخنهغدش حنْشرٛدش، فٓدٙ         ْٔٙ
ّؾش كشفدخ  ،خفدخ  رهغدش حنزؾدظٕ، ْٔدٙ:       ٙطكظذ حٌٜ رخنلشٔ  حنْشرٛش، امخفش انٗ حػُ

ٔ ، (پ، ټ، چ، ځ، څ، ډ، ړ، ژ، ږ، ښ، ګ، ڼ)   أسرْدددش ٔيدددٍ ؿًهدددش ْدددزِ حنلدددش

 حنؼًخَٛددش ( يؾددظشكش رُٛٓددخ ٔرددٍٛ حنهغددش حنفخسعددٛش، ٔرقٛددش حنلددشٔ  پ، چ، ژ، گيُٓددخ )

،خفش رٓخ
(ٖ)

. 
: ّخؽض نغش حنزؾظٕ ٔال طضحل طْٛؼ كٛش ّهٗ ؿخَزٙ ؿزدخل ُْدذٔكؼ   هْاقع اًخشازُا
ٙ كظدٗ حنزُـدخد حنغشردٙ    يٍ ردخ،ظش حنظخسٚخٛدش فدٙ حنؾدًخل حىفغدخَ     ٔ ،حنؾخيخش ؽًخال  ٔؿُٕرخ 

 .  ظخٌفٙ رخكغ
فٓددٙ طُظؾددش أعخعددخ  فددٙ أفغخَغددظخٌ، ٔرخكغددظخٌ، كًددخ طُظؾددش فددٙ َيددخ  يلددذٔد فددٙ  
حنُٓذ، ُٔٚظؾش حنُخىقٌٕ رٓخ فٙ حنذٔل حىٔسرٛش، ٔأيشٚكخ، ٔطٕؿذ ؿخنٛدش كزٛدشس فدٙ دٔل    

كٛدغ طٕؿدذ فٛٓدخ ؿخنٛدش كزٛدشس       حنخهٛؾ حنْشرٙ، ٔرخخفش فدٙ حنًًهكدش حنْشرٛدش حنغدْٕدٚش    
 .يٍ حنُخىقٍٛ رخنزؾظٕ

يهَٕٛددخ  يددٍ حنُددخط فددٙ    ،ًغددٍٛ: ٚظلددذع رهغددش حنزؾددظٕ أكؼددش يددٍ   لٌمماطقيي بِمما عممدد ا
أسرْددٍٛ  أكؼددش يددٍ أفغخَغددظخٌ، ٔرخكغددظخٌ، فٓددٙ نغددش َقدد  عددكخٌ أفغخَغددظخٌ حنزددخنغ ّددذدْى 

ًْظ عكخٌ رخكغظخٌ حنزخنغ ّذدْىيهَٕٛخ  ٍ  ، ٔنغش ُ، يخثدش ٔ،ًغدٍٛ يهَٕٛدخ     أكؼش يد
(ٗ)

، امدخفش  
 انٗ حنُخىقٍٛ رٓخ فٙ حنُٓذ.

 : جَ الوشخسكت بيي اللغت الفازظيت ّلغت البشخْاألّ
حنهغش حنفخسعٛش ٔنغدش حنزؾدظٕ طؾدظشكخٌ فدٙ فدفخص كؼٛدشس، ٔطهظقٛدخٌ فدٙ ؿدزٔسًْخ          

 حنظخسٚخٛش، َٔؾؤطًٓخ حنزٛجٛش.
فخنهغظخٌ كهظخًْخ يٍ فقٛهش حنهغخص حٜسٚش حنقذًٚش، ٔقذ ّخؽظخ ؿُزدخ  اندٗ ؿُدذ فدٙ     

ٍ   أفغخَغظخٌ حنقذًٚش، ٔيخ صحندض طْٛؾدخٌ فد    ٌ   ٙ ْدزح حنْقدش يظْدخَقظٛ ًْٔدخ  ، فدٙ أفغخَغدظخ
 طلًسٌ أٔؿّ ؽزّ كؼٛدشس فدٙ حنقدفخص، ٔكؼٛدش يدٍ حنقٕحّدذ، ٔحٜدحد، ٔىشٚقدش حنُيدق        

 ــــــــــــ =
كٛزٓدخ، ٔال  ححنكهًدخص ٔطش  ٔؿزٔس َٗخُخ  أ٘ ؽزّ رٍٛ نغش حنزؾظٕ ٔحنهغش حنْزشٚش، ال فٙ يز،س  رنو، ٔأَّ نٛظ ْ

   فٙ حنقٕحّذ حنهغٕٚش.
ٌ 000ٔ، نهددذكظٕس كزٛددذ حر طدد ٖ،   ٔٗ-1ٖ: حنزؾددظٌٕ )نښددظخَّ( ؿ َُٚددش نهظفقددٛم  )رهغددش  و، رٛؾددخٔس، رخكغددظخ

 ،ٕٙ-ٕٔى: يلًذ أيخٌ فخفٙ ؿنًلًذ ْٕطو رٍ دحٔد ،خٌ، طشؿًش ٔطقذٚ «حنكُض حنًكٌُٕ»ٔ ،حنزؾظٕ(
ٔحَظٓدض ْدزِ    ٔكخَٕح كفخسح  فؤعًهٕح رْذ د،ٕل ح عسو انٗ أفغخَغدظخٌ،  ْـ(ٕٓٔ)كٕحنٙ  «نٕٚكخٌ» عهيُش ( فٙ ّٓذٔ)

نښددظٕ ». حََددش: حنزؾددظٕ ٔنٕٚكددخٌ اضَددش ْددـ(ّٖ٘ٙددخو ) «عددزكظكٍٛ»َٓددٕس حنغددهيُش حنغضَٕٚددش ّهددٗ ٚددذ حنغددهيُش ر
، ٔحنزؾدظٕ قزدم أسرْدش    )رخنهغدش حنفخسعدٛش(   ْـ ػ، كخرم، أفغخَغظخٌٖٔٗٔ، ٛزٙ، طؤنٛ  ّزذ حنلٙ كز«ٔنٕٚكخٌ اضَّ
و، كٕٚظددخ، رخكغددظخٌ )رهغددش  ٕ٘ٓٓ، ّزددذ حنلددٙ كزٛزددٙ،  1٘ؿ «نښددظٕ اددٕحسنظ عددِٕ كخنددّ نخددٕح   »ّؾددش قشَددخ   

 .حنزؾظٕ(
 حََش: حنًشؿٍْٛ حنغخرقٍٛ.( ٕ)
 ْـ.1ُٔٗٔؾٕسحص ؿخيْش ح يخو، ، يٍ ئ٘-ٓ٘( حََش: حىدد حىفغخَٙ ح عسيٙ، يلًذ أيخٌ فخفٙ ؿٖ)
 ( حََش: حنًٕعّٕش حنْشرٛش حنْخنًٛش، يخدس )حنزخؽظٌَٕٕٛ(.ٗ)
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 ٔاٛشْددخ يددٍ حىٔؿددّ حنًؾددظشكش    حنًؾددظشكش، ، ٔحنلددشٔ  حنٓـخثٛددش ٔحنكظخرددش
 .  حى،شٖ

ٔاٌ كخٌ ُْخ  ؽٙء يٍ حال،ظس  رٍٛ حنهغظٍٛ فٙ حنظشكٛذ ٔحنَُى حنهغٕ٘
(ٔ)

. 

 :حنًيهذ حنؼخَٙ: طْشٚ  حنظشؿًش ٔإَٔحّٓخ

 أّاًل: حعسيف الخسجوت:

 الوعٌى اللغْل:
 ٚشد نفٌ حنظشؿًش فٙ حنهغش رًُْٗ حنظفغٛش، َٔقم حنكسو يٍ نغش انٗ أ،شٖ.

ٌ »: (ٕ)«نغددخٌ حنْددشد »ٚقددٕل حرددٍ يَُددٕس فددٙ    رفددظق حنظددخء   -حنظ شُؿًددخٌ ٔحنُظشؿًددخ
خل نظشؿًخَّ.. ٔحنظشؿًدخٌ رخنندى ٔحنفدظق:    حنًفغش ِنه غخٌ، ٔفٙ كذٚغ ْشقم: ق -ٔمًٓخ

ًَدّ،  ش، ٔقدذ  ْٕ حنز٘ ٚظشؿى حنكسو أ٘ ُٚقهّ يٍ نغش انٗ أ،شٖ، ٔحنظشؿًدخٌ: حنًفغ د   َطْشَؿ

 .  «َُّّٔطْشَؿَى 
«حنقخيٕط حنًلدٛو »ٔٚقٕل حنفٛشٔصآرخد٘ فٙ 

(ٖ)
ش ِنه غدخٌ، ٔقدذ   حنظشؿًدخٌ: حنًفغ د  »: 

 .«ُّّٔ ،ًََّؿْشَط
«نْددشٔططددخؽ ح»ٔٚقددٕل حنضرٛددذ٘ فددٙ  

(ٗ)
ًَُفغ ددُش ِنه غددخٌ ٔقددذ  : » ٔ ُٚقددخل َطْشُؿًددخٌ.. حن

ُّ ًَ ُّ ،َطْشَؿ ُْ َّ ّ٘، ِٔقٛدَم: َََقَهدّ ِيدٍ ُنَغدشٍ        ،َٔطْشَؿَى  ٌٍ آَ،َش، قخنّ حنـدْٕش ِارح َفغ ش َكسَيّ ِرِهغخ
 «.انٗ ُأْ،َشٖ

 الخعسيف االصطٍحي:
 ُّٓخ رهغش أٔنٗ.   حنظشؿًش ْٙ: حنظْزٛش رهغش ػخَٛش ٍّ حنًْخَٙ حنظٙ طى حنظْزٛش

      ٖ حنظْزٛدش ّدٍ    ٔٚذل ْزح حنظْشٚ  ّهدٗ ٔؿدٕد يغدظٍٕٚٛ: يغدظٕٖ حنًْدخَٙ، ٔيغدظٕ
ْددزِ حنًْددخَٙ رهغددش يُْٛددش، ٔفددٙ كددٍٛ ٚظغددخٖٔ رُددٕ حنزؾددش فددٙ كٛفٛددش حكظغددخد حنًْددخَٙ،   
ٚخظهفٌٕ فٙ ىشٚقش حنظْزٛش ُّٓخ رلغذ ح،ظس  نغدخطٓى، ٔٚكًدٍ ْدزح حال،دظس  فدٙ أٌ      

ٛزٛددش ٔحنقددشفٛش ٔحنقددٕطٛش حنظددٙ طغددظًْهٓخ نهظْزٛددش ّددٍ حنًْددخَٙ  نكددم نغددش ٔعددخثهٓخ حنظشك
قخثى فٙ أرْخٌ ؿًِٛ حنزؾش، ٔنكٍ حنظْزٛدش   -يؼس -حنًخظهفش، فًُْٗ حالعظفٓخو ٍّ حنؾٙء 

ُّدّ فدٙ حنهغدش حنْشرٛدش ٚدظى رٕعدخثم نٛغدض ْدٙ حنٕعدخثم حنظدٙ ُطغدظًْم نهظْزٛدش ُّدّ فددٙ              
 حنًْخَٙ.   حنهغخص حى،شٖ. ٔيؼم رنو ٔحسد أٚنخ  فٙ ؿًِٛ

فخنظشؿًددش ارٌ طْزٛددش دقٛددق ّددٍ حنًْددخَٙ رخنٕعددخثم حنظشكٛزٛددش ٔحنقددشفٛش ٔحنقددٕطٛش   
حنًظٕحفشس فٙ نغش ػخَٛدش )حنهغدش حنٓدذ ( ؽدشه أٌ طكدٌٕ يْخدندش نهٕعدخثم حنظدٙ حعدُظًْهض          
نهظْزٛش ٍّ ْزِ حنًْدخَٙ فدٙ حنهغدش حىٔندٗ )حنهغدش حنًقدذس(، ٔؽدشُه فدلظٓخ أٌ ٚكدٌٕ          

 ـ فٙ حنهغش حنًقذس ْٕ رحطّ فٙ حنهغش حنٓذ .يذنٕل حنْزخسس أٔ حنُ
يْشفش كخفٛش رًْـى حنهغدش   -ًّٕيخ -رُخء ّهٗ حنظْشٚ  حنغخرق، فبٌ حنظشؿًش طظيهذ 

 ـــــــــــــــــــــ

، ٕٙ-ٕٔ: يلًدددذ أيدددخٌ فدددخفٙ ؿ ٔطقدددذٚى نًلًدددذ ْٕطدددو ردددٍ دحٔد ،دددخٌ، طشؿًدددش   «حنكُدددض حنًكُدددٌٕ »: حََدددش( ٔ)
 .حنهغش حنفخسعٛش(ٔحنًٕعّٕش حنْشرٛش حنْخنًٛش، يٕحد: )أفغخَغظخٌ(، ٔ)حنزخؽظٌَٕٕٛ(، ٔ)

 ، ىزْش دحس فخدس.ٙٙ/ٕٔ( ٕ)
 ، ىزْش يئعغش حنشعخنش.00ٖٔ/ٔ( ٖ)
 ، ىزْش دحس حنٓذحٚش.1ٕٖ/ٖٔ(ٗ) 
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حنًقددذس ٔيْـددى حنهغددش حنٓددذ ، ٔرقٕحّددذ حنهغظددٍٛ حنُلٕٚددش ) رددخنًُْٗ حنْددخو        
ًْدخَٙ  نهُلٕ(؛ اال أَّ نٛظ يٍ حننشٔس٘ أٌ طظٕحفش فٙ كدم نغدش حىنفدخً حنذحندش ّهدٗ حن     

 حنًْزش ُّٓخ رؤنفخً نغش أ،شٖ.
ْددٙ ًّهٛددش ،هددق أٔ ارددذحُ فُددٙ، طكددخد ٔيددٍ ُْددخ فخنظشؿًددش نٛغددض ًّهٛددش عددٓهش، رددم 

طكٌٕ أكؼش فْٕرش يدٍ ًّهٛدش حنظدؤنٛ  أعخع دخ، ىٌ حنًئند  حرظدذحء ٚـدذ َفغدّ كدش ح فدٙ           
ح،ظٛخس يفشدحطّ ٔطشحكٛزّ ٔأعهٕرّ، ٚغظيِٛ أٌ ْٚدذل ّدٍ كهًدش اندٗ أ،دشٖ، ٔأٌ ٚظدش        

 شكٛزخ  نٛشؿق آ،ش، ػى ُّٚقق أعهٕرّ كًخ ٚشٚذ.ط
أيخ حنًظشؿى فٕٓ أعٛش حنُـ حندز٘ ٚظشؿًدّ، يقٛدذ ردّ ٔركدم يدخ فٛدّ، ال ٚلدق ندّ أٌ          
ٚزظْذ ُّّ، ار ْٕ يهظضو رخىيخَش، ٔارح حفظشمُخ أَدّ يدظًكٍ طًدخو حندظًكٍ أٔ ّهدٗ دسؿدش       

يدم ركدم أرْدخد ْدزح     يُّ فٙ نغش حنُـ حنًظشؿى، فؼًدش قٛدٕد أ،دشٖ طلدذ يدٍ حنظضحيدّ حنكخ      
حنددُـ ٔٔؿددِٕ طفخفددٛهّ فددٙ نغظددّ، ار ٚـددذ َفغددّ أيددخو حنهغددش حى،ددشٖ، حنهغددش حنًظهقٛددش،       

، ال رددذ أٌ ٚظزْٓددخ ٔٚهظددضو أٔحيشْددخ «نغددش عددٛذس»حنًظددشؿى انٛٓددخ، ْٔددٙ يددخ ْٚزددش ُّٓددخ رددـ
َٕٔحْٛٓخ... ار ْٙ حنظٙ عٕٛحؿّ رٓدخ حنقدخسة، حندز٘ قدذ ال ْٚدش  اال  اٚخْدخ، ردم سرًدخ ال         

 ؽٛجخ  ٍّ نغش حنُـ حىفهٛش حنًظشؿى يُٓخ.ْٚش  

 ثاًيًا: أًْاع الخسجوت:

 حنظشؿًش طظلقق ريشٚقظٍٛ يخظهفظٍٛ:
: طشؿًش حنًفشدحص يٍ حنهغش حنًقذس انٗ حنهغش حىو، رلٛغ طظى طشؿًدش كدم   األّلى

يفشدس أٔ يخ ْٕ ؽزّ يفشدس ٔاٌ كخَض يشكزش يٍ كهًظدٍٛ فدؤكؼش ّهدٗ كدذس دٌٔ سريٓدخ      
حنـًهش، فظدؤطٙ حنظشؿًدش يٕحفقدش اخنزدخ  فدٙ ّدذد يفشدحطٓدخ، ٔطشطٛزٓدخ دح،دم          رزقٛش يفشدحص 

حنـًهش يٕحفقش نهغش حنًقذس، ًٔٚكٍ طغدًٛش يؼدم ْدزِ حنظشؿًدش ردـ)حنظشؿًش حنلشفٛدش، أٔ       
   حنظشؿًش حنًْـًٛش(.

قذس، ٔحنظْزٛش ُّّ فٙ الثاًيت ًهش كخيهش فٙ حنزٍْ كًخ ْٙ فٙ حنهغش حًن : طلقٛم يُْٗ حـن
َددش اندٗد طيددخرق حنهغددش حنٓدد فددشدحص فدٙد حنظْزٛددشٍٚ، ٔدٌٔ حُن َددش اندٗد طغددخٔ٘ ّددذد حًن ذ  دٌٔ حُن

خقٛش،        )حنظشؿًش حنغٛد ًو يٍد حنظشؿًدش رـد ًهش فٙ حنهغظٍٛ، ًٔٚكٍ طغًٛش ْدزح حنُد طشطٛذ يفشدحص حـن
ُْٕٚش(.  ٔأ حنظشؿًش حًن

ٔقذ كخَض ْخطخٌ حنيشٚقظخٌ يْدشٔفظٍٛ ندذٖ حنْدشد اردخٌ كشكدش حنظشؿًدش يدٍ حنهغدش         
ْددـ( ّددٍ فددسف حنددذٍٚ  َٖٔٓٔٛددش انددٗ حنْشرٛددش، كٛددغ َقددم رٓددخء حنددذٍٚ حنْددخيهٙ ) حنَٕٛخ

 أٌ نهْشد فٙ رنو ىشٚقظٍٛ:  »ْـ( قٕنّ:  1ٙٗحنقفذ٘ )ص
حىٔنٗ: أٌ َُٚش حنًظشؿى انٗ كم كهًش يفشدس يٍ حنكهًخص حنَٕٛخَٛدش ٔيدخ طدذل ّهٛدّ     

فدٙ حنذالندش ّهدٗ رندو     يٍ حنًُْٗ فٛؤطٙ حنُخقم رهفَش يفشدس يٍ حنكهًخص حنْشرٛش طشحدفٓخ 
 حنًُْٗ فٛؼزظٓخ، ُٔٚظقم انٗ حنهغش حى،شٖ كظٗ ٚؤطٙ ّهٗ ؿًهش يخ كخٌ ٚشٚذ طْشٚزّ.  

ٔحى،شٖ: أٌ ٚؤطٙ حنـًهش فٛلقم يُْخْخ فٙ رُّْ، ْٔٚزش ُّٓخ يٍ حنهغش حى،دشٖ  
.«رـًهش طيخرقٓخ عٕحء عخٔص حىنفخً أو ،خنفظٓخ

(ٔ)
 

 ـــــــــــــــــــــ

 . ٖٔؿ  «فٍ حنظشؿًش حىدرٛش»(  يلًذ ّزذ حنهيٛ  ْشٚذ٘، ٔ)
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ضحطٓددخ ّٕٔٛرٓددخ، نددٛظ ْددزح ٔنكددم ىشٚقددش يددٍ حنيددشٚقظٍٛ حنًددزكٕسطٍٛ يٛ
 يلم ركشْخ.



 لبشتى وسبل التغلب عليهامعىقاث ترجمت السنت والسيرة بلغتي الفارسيت وا
 9 

بلغخي  الوبكث األّ : أبسش عْائخ حسجوت العٌت ّالعيسة الٌبْيت
 الفازظيت ّالبشخْ

ْددٙ ًّهٛددش طلٕٚدم اَظددخؽ كسيددٙ فددٙ   حنًظددشؿىال ؽدو أٌ حنظشؿًددش حنظددٙ ًٚخسعدٓخ   
اكذٖ حنهغخص اندٗ اَظدخؽ كسيدٙ فدٙ نغدش أ،دشٖ، يدِ حنًلخفَدش ّهدٗ ؿخَدذ حنًندًٌٕ            

 أ٘ ّهٗ حنًُْٗ، ٔفٙ حنٕقض رحطّ ّذو ح ،سل ريخرِ حنُـ حنز٘ ٚظشؿى.   حنؼخرض،
ٔاٌ دقدددش حنظشؿًدددش ْدددٙ حنًؾدددخرٓش حنققدددٕٖ نلفدددم كًدددخ ْٚدددش  رخنظكدددخفئ فدددٙ     
حنًنًٌٕ ٔحنؾكم، ٔٚظلقق رنو رٕحعيش حنظلٕٚسص حنقٕحّذٚش، ٔحنًْـًٛدش، ٔحنذالنٛدش،   

 ٔكزنو حنذقش فٙ َقم أعخنٛذ حىفم.  ،ٔحالفيسكٛش
ٙ ٚظؤطٗ رنو فس رذ أٌ ٚكٌٕ حنًظشؿى ّخنًخ  ٔيظًكُخ  يٍ حنهغظدٍٛ حنًُقدٕل يُٓدخ    ٔنك

ٔحنًُقٕل انٛٓخ، كًخ أَّ ال رذ أٌ ٚكٌٕ يغدظّٕزخ  نهًدخدس حنظدٙ ٚظشؿًٓدخ، أيُٛدخ  فدٙ حنُقدم،        
 ٔيلخفَخ  ّهٗ ىخرِ حنًخدس حنًظشؿًش.

مْ  ْدزح  ٔيٍ ُْخ طؤطٙ حنْٕحثق ٔحنْقزخص فٙ ىشٚق حنظشؿًش حنقلٛلش، ٔكهًخ 
حنظًكٍ فٙ حنًظشؿى كهًخ صحدص َغزش حنخيؤ فٙ حنظشؿًش، ٍٔٓشص فٛٓخ عدًخص حنندْ    

 ٔحنشكخكش ٔحنخهم.
ٔحنْٕحثددق حنظددٙ ًٚكددٍ أٌ ٕٚحؿٓٓددخ حنًظددشؿى فددٙ طشؿًظددّ نهغددُش ٔحنغددٛشس حنُزٕٚددش،    

 فًٛخ ٚؤطٙ: ْخٔأرشص ٓخَزكش أًْ

 :الجولت ّهًِْاث الوغايسة في حسحيب أجصاءأّاًل: 

 نو:ر أرشصٔيٍ 
: فبَدّ ٚفٛدذ حنلقدش، ٔٚكدٌٕ     أّ )ال ّإال( أظلْ  الٌفي ّاالظخثٌاء بـ)ها ّإال( -1

طشطٛذ حنـًهش فٙ ْزح حىعهٕد ْكزح: كش  حنُفٙ، ػى حنًغظؼُٗ يُّ، ػى أدحس حالعدظؼُخء،  
 ػى حنًغظؼُٗ.

حنزؾظٕ ْكدزح: كدش  حالعدظؼُخء، ػدى     ظٙ حنفخسعٛش ٔرًُٛخ طشطٛذ ؿًهش حنلقش فٙ نغ
ى حنًغدظؼُٗ يُدّ، ػدى حنُفدٙ. فُٓدخ  فدش  كزٛدش ؿدذح  ردٍٛ حنهغظدٍٛ فدٙ طشطٛددذ            حنًغدظؼُٗ، ػد  

 أؿضحء حنـًهش حنلقشٚش.
فٛؤطٙ حنًظشؿى ٔٚظشؿى ْزح حىعهٕد رُفظ طشطٛذ يفشدحص حنـًهش حنْشرٛدش، فظدؤطٙ   
حنظشؿًش اٛش يؤنٕفش ٔسكٛكش، رم سرًخ كخَض اٛش يفٕٓيش فٙ رْل حىكٛدخٌ نًدٍ ٚقدشأ    

 ـ حنْشرٙ.حنظشؿًش فقو دٌٔ حنُ
: فبٌ طشطٛذ أؿضحء حنـًهش ٚكٌٕ ردزكش حنفْدم أٔال ، ػدى حنفخّدم،     الجولت الفعليت -2

 ػى حىؿضحء حى،شٖ يٍ يظْهقخص حنـًهش.
حنزؾظٕ ٚكدٌٕ ردزكش حنفخّدم أٔال  ػدى     ظٙ حنفخسعٛش ٔرًُٛخ طشطٛذ حنـًهش حنفْهٛش فٙ نغ

 حنفْم ػخَٛخ .
غش حنْشرٛش كخَدض حنظشؿًدش سكٛكدش،    فبرح طًض حنظشؿًش رلغذ طشطٛذ حنـًهش فٙ حنه

ٔكهًددخ ىخنددض حنـًهددش ٔكؼددشص أؿضحإْددخ كهًددخ حصدحدص ْددزِ حنشكخكددش، رددم سرًددخ كخَددض          
 حنظشؿًش فٙ رْل حىكٛخٌ اٛش يفٕٓيش نهقخسة.

: فبٌ حنًٕمِ حنيزْٛٙ نّ أٌ ٚزكش فٙ َٓخٚش حنـًهش، رًُٛخ فٙ نغش الوفعْ  بَ -3
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 رْذ حنفخّم، ٔقزم حنفْم. حنزؾظٕ ٔيؼهٓخ حنفخسعٛش ٚزكش حنًفْٕل رّ
: فددبٌ يلهددّ فددٙ حنغخنددذ فددٙ َٓخٚددش    الوفعممْ  فيممَ بٌْعيممَ الصهمماًي ّالوِمماًي   -4

حنـًهش فٙ حنهغش حنْشرٛش، رًُٛخ فٙ نغظٙ حنزؾدظٕ ٔحنفخسعدٛش ٚكدٌٕ فدٙ ٔعدو حنـًهدش، أ٘       
 رٍٛ حنفخّم ٔحنفْم.

مدْٓخ فدٙ   : كٛغ طزكش فٙ حنـًهش حنْشرٛش فٙ أٔنٓخ، رًُٛخ يٕاألفعا  الٌاظةت -5
 فٙ آ،ش حنـًهش. ٔحنزؾظٕ حنفخسعٛش نغظٙ

ٔٚخيت كؼٛش يٍ حنًظشؿًٍٛ كٛدغ ٚظشؿًَٕدّ فدٙ يٕمدْٓخ فدٙ أٔل حنـًهدش، ٔال       
ٚددزكشٌٔ نٓدددخ يقدددخرس  فدددٙ آ،دددش حنـًهدددش، فظددؤطٙ حنظشؿًدددش سكٛكدددش، ٔاشٚزدددش فدددٙ ؽدددكهٓخ   

 ٔطُخعقٓخ.
ٌٕ فدٙ  : فبَدّ فدٙ نغظدٙ حنفخسعدٛش ٔحنزؾدظٕ ٚكد      الشسط إذا ّزد في آقمس الجولمت   -6

 أٔل حنـًهش.
: فددبٌ حنًٕفددٕ  فددٙ حنهغددش حنْشرٛددش ٚظقددذو ّهددٗ حنقددفش،  الصممفت ّالوْصممْ  -7

رًُٛخ فٙ نغش حنزؾظٕ ُطقذ و حنقدفُش ّهدٗ حنًٕفدٕ ، ٔأيدخ فدٙ حنهغدش حنفخسعدٛش فٓدٕ ردُفظ          
 طشطٛذ حنهغش حنْشرٛش.

فمي   ِما لثاًيًا: بعض األظاليب الخي ُي هي قصْصيت اللغت العسبيت ّليط لِما هما يقاب  
 لغخي الفازظيت ّالبشخْ:

 ٔيٍ أيؼهش رنو يخ ٚؤطٙ:
: فبَّ ال ٕٚؿذ فٙ نغظٙ حنفخسعٛش ٔحنزؾظٕ يخ ٚشحد  حنًفْدٕل  الوفعْ  الوطلخ -1

حنًيهق، ٔطشؿًظّ كًخ ْٕ فٙ حنـًهش حنْشرٛش طشرو طُخعق حنـًهش ٔطئد٘ اندٗ ا،سنٓدخ،   
أردذح ، ردم طكدٌٕ حنـًهدش     ٔال ٕٚؿذ نًُْٗ حنًفْٕل حنًيهدق أ٘ يٕقدِ يُخعدذ فدٙ حنـًهدش      

 رذَٔٓخ كخيهش يظُخعقش يظشحريش ٔيفٛذس افخدس طخيش.
ٔنكٍ يِ رندو قدخو ٔٚقدٕو كؼٛدش يدٍ حنًظدشؿًٍٛ رظشؿًدش حنًفْدٕل حنًيهدق رقدفظّ           
كهًددش يغددظقهش فددٙ حنهغددش حنٓددذ  ٔرنددو رددذحفِ حنلددشؿ ّهددٗ َقددم يْددخَٙ حنهغددش حنًقددذس   

 رـًِٛ أنفخٍٓخ.
ٙ : فبَّ ال ٕٚؿدذ فدٙ   الخوييص -2 حنزؾدظٕ ٔحنفخسعدٛش يدخ ٚقخرهٓدخ يدٍ كٛدغ كَٕدّ         نغظد
 طًٛٛضح .
: فدبٌ حنًزدذل يُدّ ٚدزكش فدٙ حنـًهدش حنْشرٛدش أٔال ، ػدى ْٚقزدّ          البد  ّالوبد  هٌَ -3

ٔ حنزددذل رؤَٕحّددّ حنؼسػددش. ٔال ٕٚؿددذ فددٙ    حنزؾددظٕ أعددهٕد حنزددذل، ًٔٚكددٍ   نغظددٙ حنفخسعددٛش 
نو ايخ ربمدخفش حنـدضء   حالعظغُخء ٍّ رنو رؤعهٕد ح مخفش، أٔ حنقفش ٔحنًٕفٕ ، ٔر

انٗ حنكم، كًخ ْٕ فدٙ ردذل حندزْل يدٍ حنكدم، أٔ ربمدخفش يدخ ٚؾدظًهّ ّهٛدّ حنؾدٙء اندٗ            
حنؾٙء َفغّ، كًخ ْٕ فٙ رذل حالؽظًخل، أٔ رـْم حنٕفد  فدفش نهًزدذل يُدّ، كًدخ ْدٕ       
فٙ رذل حنكم يدٍ حنكدم، ٔاٌ عدًُٛخ ْدزِ حىعدخنٛذ رخنزدذل،  ففدٙ حنلدخالص حندؼسع ٚظقدذو           

 نًزذل يُّ.حنزذل ّهٗ ح
فْذو حنظُزّ انٗ ْزح حنفش  حنذقٛق ٕٚقِ حنًظدشؿى فدٙ حنخيدؤ فدٙ طشؿًظدّ، ٔٚـْهٓدخ       

 طشؿًش سكٛكش اٛش يظُخعقش.
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ثالثًا: صعْبت فِن بعض الخعبيساث ّالجول الجاهعت في ألفاظ األحاديث 
 الٌبْيت:

 .«ذزًّي ها حسكخِن»: هثل قْلَ 
ق رظشؿًش يفشدحص حنـًهدش فقدو، دٌٔ   فبٌ طشؿًش يؼم ْزح حنظْزٛش حنـخيِ، ال طظلق

حنَُددش انددٗ حنًْددخَٙ حنظددٙ ٚلًهٓددخ ْددزح حنهفددٌ حنُزددٕ٘ حنـددخيِ، رددم ال رددذ يددٍ فٓددى يُْددٗ     
حنلذٚغ فًٓخ  فدلٛلخ ، ٔطلقدٛم ْدزح حنًُْدٗ فدٙ حندزٍْ ػدى طشؿًظدّ اندٗ حنهغدش حنٓدذ             

 رؤنفخً يُخعزش ٔحملش.
 ّهي ذلا كثسة الخقديس في الجولت العسبيت:  

ى ُّذيخ ٚظشؿى حنـًهش دٌٔ حنَُدش اندٗ حىدٔحص ٔحنكهًدخص حنًقدذسس     فٛخيت حنًظشؿ
فٙ حنـًهش حنْشرٛش حنظٙ طكٌٕ يكًهش نًُْخْخ ٔيظًًدش ىؿضحثٓدخ، فظدؤطٙ حنظشؿًدش َخققدش      

 ٔاٛش يفٕٓيش.
 ٔيٍ أيؼهش رنو قٕنُخ:

رْشفش ،يزش ًَّٛش ؿخيْش، كدشو فٛٓدخ حندذيخء ٔحىيدٕحل..(، أ٘      )،يذ حنُزٙ 
ء حنًغدهًٍٛ، ٔكدّشو أكدم أيدٕحنٓى رخنزخىدم، أٔ كدّشو حالّظدذحء ّهدٗ ديدخء          كّشو اسحقش ديخ

 حنًغهًٍٛ ٔأيٕحنٓى رغٛش كق.
فددبرح ُطشؿًددض ْددزِ حنـًهددش طشؿًددش كشفٛددش يددٍ دٌٔ ْددزح حنظقددذٚش كخَددض حنظشؿًددش       

 ،خىجش، رم سرًخ طكٌٕ حنظشؿًش فٙ حطـخِ يْخكظ نًُْٗ حنـًهش فٙ حنهغش حنٓذ .

 بت ّالوصطلكاث )الةاصت(:زابعًا: ّجْد األلفاظ الصع

اٌ حنهغخص اٛش يظكخفجش فٙ حنظْزٛش ّدٍ حنفدشٔ  حنقخثًدش ردٍٛ حنًْدخَٙ أٔ حنًفدخْٛى،       
ٔيددٍ كٛددغ كؼددشس حنًفددشدحص ٔقهظٓددخ، أٔ ٔؿددٕد يفددشدس فددٙ حنهغددش حنًقددذس ّٔددذو ٔؿددٕد    
يقخرم نٓخ فٙ حنهغش حنٓذ ، ففٙ يؼم طهو حنلخالص ٚهـدؤ حنًظدشؿى اندٗ حنؾدشف ٔحنظفغدٛش،      

 نو مشٔسٚخ  نظظى ًّهٛش حنظشؿًش عهًٛش ٔفلٛلش.ٔٚكٌٕ ر
 فْهٗ عزٛم حنًؼخل:
: فددبٌ يُْددخِ ْددٕ حنزقددخء رْشفددش ىؿددم حنددذّخء ٔحنددزكش ٔحالعددظغفخس    الْقممْ  بعسفممت

 ٔحنظنشُ انٗ حر طْخنٗ.
ح،ظس  يُْٗ حنهفٌ رخ،ظس  حالفيسف، ٔرنو فٙ حىنفخً حنظدٙ طظْهدق رخىككدخو    

 ٔحالفيسكخص حنؾشّٛش:
 

 زٛم حنًؼخل:فْهٗ ع
: فبٌ يُْخِ ُّذ حنلُفٛش اٛش يخ ْدٕ ُّدذ ؿًٓدٕس حنفقٓدخء، فخنلُفٛدش      لفع )الْاجب(

ٚفشقٌٕ ردٍٛ حنٕحؿدذ ٔحنفدشك،  فخنٕحؿدذ ُّدذْى يدخ ػزدض ردذنٛم قيْدٙ ػزٕطدخ  ٔدالندش ،            
ٔحنٕحؿذ ُّذْى أقم يٍ حنفشك ْٕٔ يخ ػزض رذنٛم ٍُٙ ػزٕطخ  ٔدالندش  أٔ ٍُدٙ حنؼزدٕص    

ش فقدددو. ٔأيدددخ حنـًٓدددٕس يدددٍ حنفقٓدددخء فدددس ٚفشقدددٌٕ ردددٍٛ حنٕحؿدددذ  فقدددو، أٔ ٍُدددٙ حنذالنددد
ٔحنفشك، فًٓخ ُّذْى رًُْٗ ٔحكذ، ْٕٔ يخ كخٌ يؤيٕسح  رّ فٙ حنؾشُ ريشٚق حنهدضٔو.  
فخنٕحؿذ ُّذْى فٙ ّخيش حعظًْخالطّ حنؾشّٛش رًُْٗ حنفدشك، اٌ ندى طكدٍ ُْدخ  قشُٚدش      

يشطزظدّ دٌٔ حنفدشك،    طقش  يُْخِ انٗ حنٕحؿذ فٙ حفيسف حنلُفٛش، ْٔدٕ يدخ كخَدض   



 لبشتى وسبل التغلب عليهامعىقاث ترجمت السنت والسيرة بلغتي الفارسيت وا
 12 

 ٔال ٚزيم حنًْم رظشكّ، كًخ فٙ حنقسس أٔ حنلؾ يؼس .
فددبرح نددى ٚظُزددّ حنًظددشؿى انددٗ ْددزح حال،ددظس  فددٙ طلذٚددذ يفٓددٕو حنكهًددش، ٔطددشؿى            

ٙ )حنٕحؿذ( ٔيؾظقخطٓخ فٙ حنغُش حنُزٕٚش ركهًش )ٔحؿذ( فدٙ    َىِٓد حنفخسعدٛش، فَ ٔحنزؾدظٕ   نغظد
يُْٗ حنٕحؿذ حنز٘ ْٕ أقم يشطزدش   -يٍ حنلُفٛش ٔأاهزٛظٓى–يُّ حنقخسة فٙ حنهغش حنٓذ  

يٍ حنفشك، ٔرنو نؾُٕٛ حعظًْخل نفٌ حنٕحؿذ ُّذْى فٙ اٛش حنفشك، ٔأيخ حنٕحؿدذ  
 حنقيْٙ فْٛزشٌٔ ُّّ رهفٌ حنفشك، ٔنٛظ رهفٌ حنٕحؿذ.

فٛئد٘ ْزح حنخيؤ فدٙ حنظشؿًدش اندٗ ،هدم كزٛدش ؿدذح  فدٙ فٓدى حندُـ حنًظدشَؿى، ردم            
 ٔٚقهذ حنًُْٗ سأعخ  فٙ رْل حىكٛخٌ.

 قاهعًا: عدم فِن بعض الخسكيباث اللغْيت في اللغت العسبيت:

 فْهٗ عزٛم حنًؼخل:

: فبًَٓخ كهًظخٌ طفٛذحٌ يـظًْظدٍٛ حالعدظًشحسٚش ٔحندذٔحو، رًُٛدخ ٚدؤطٙ رْدل       ال يصا 
ًظشؿًٍٛ فٛظشؿى ْزح حنظشكٛذ ّهٗ أَّ كهًظٍٛ يغظقهظٍٛ، فٛظشؿًّ رؤدحس َفدٙ ػدى ٚدزكش    حن

رْذْخ فْس ، ْٕٔ ال ٚفٛذ يُْٗ حالعظًشحسٚش فٙ نغظٙ حنفخسعدٛش ٔحنزؾدظٕ، ردم ٚفٛدذ حنُفدٙ      
 ّٔذو دٔحو حنفْم، ٔرزنو ٚقِ فٙ حنخيؤ فٙ حنظشؿًش، ٔٚزْذ رْٛذح  ٍّ يشيٗ حنكسو.

 إلى شسّح الكديث في حكديد الوعٌى الوساد:ظادظًا: عدم السجْع 

 فْهٗ عزٛم حنًؼخل:
: ٔيُْدخِ: كظدٗ طقدٕو حنغدخّش أٔ حنقٛخيدش، رًُٛدخ ٚظشؿًدّ رْدل         حخى يمتحي أهمس ا   

حنًظشؿًٍٛ ربطٛدخٌ ككدى حر، دٌٔ أٌ ٚفغدشِ رخنقٛخيدش، ْٔدزح ،يدؤ ُٚؾدؤ يدٍ ّدذو يْشفدش           
 يُْٗ ْزِ حنـًهش.

الِلواث ّاأللفاظ لوعٌى ّاحد، ّكثسة األظواء لشيء  ًا: ثساء اللغت العسبيت بِثسةظابع
 :ّاحد

ٔقهش رنو فٙ نغظٙ حنفخسعٛش ٔحنزؾظٕ، ٔأيؼهش رنو كؼٛشس، يُٓخ ّهدٗ عدزٛم حنًؼدخل:    
حنغٛ ، فهّ أعًخء كؼٛشس، ٔكم حعى ٚلًم يُْدٗ يغدخٚشح  العدى آ،دش، رًُٛدخ ال طٕؿدذ فدٙ        

ْخنـددش يؼددم ْددزح حىيددش أكٛخَددخ   نغظددٙ حنفخسعددٛش ٔحنزؾددظٕ نهغددٛ  اال حعددى ٔحكددذ، فظكددٌٕ ي 
ربمددخفش كهًددش أ،ددشٖ طزددٍٛ حنًُْددٗ حنضحثددذ ّهددٗ حنكهًددش حىفددهٛش )حنغددٛ ( فددٙ حنهغددش          

 حنًقذس.

 عسبي(: –بشخْ( ّ)بشخْ  –ثاهًٌا: عدم ّجْد هعجن كبيس )عسبي 

ََددشح  نْددذو يؼددم ْددزح حنًْـددى حنددز٘ ٚكددٌٕ يشؿْددخ  نهًظددشؿى، ٕٚحؿددّ كؼٛددش يددٍ            
ظشؿًددش، كٛددغ ال ٚـددذٌٔ رغددٕٓنش طشؿًددش حنًفددشدحص     حنًظددشؿًٍٛ فددْٕرش فددٙ ًّددم حن  

ٔحىنفدددخً حنقدددْزش، أٔ قهٛهدددش حالعدددظًْخل، ٔكدددزنو حنًقددديهلخص حنؾدددشّٛش، ٔحىعدددخنٛذ 
ٔحنظشحكٛذ حنهغٕٚش حنخخفش رخنهغدش حنْشرٛدش ٔيدخ ٚقخرهٓدخ يدٍ أعدخنٛذ ٔطشحكٛدذ فدٙ حنهغدش          

 حنٓذ .

 حاظعًا: األقر بالخسجوت الكسفيت:

نددم فددٙ ًّهٛدش حنظشؿًددش حى،دز رخنظشؿًددش حنلشفٛددش أٔ   اٌ ّدذدح  يددٍ حنًظدشؿًٍٛ ٚف  
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حنًْـًٛش فدٙ طشؿًدش حنغدُش ٔحنغدٛشس حنُزٕٚدش، ٔحنظشؿًدش حنلشفٛدش نٓدخ ّٛدٕد          
 كؼٛشس َزكش يُٓخ:

مددْ  حنظشؿًددش يددٍ كٛددغ افخدطٓددخ فددٙ حنهغددش حنٓددذ ، ٔرنددو أٌ طشكٛددذ حنكهًددخص   
ش، ٔرخنظدخنٙ طندْ    ٔحنًفشدحص فٙ حنهغش حنٓذ  ال ٚظٕحفق يِ قٕحّذْخ ٔىزْٛظٓدخ حنهغٕٚد  

 افخدطٓخ نهًُْٗ حنًشحد يٍ حنـًهش فٙ حنهغش حنًقذس.
سكخكددش حنـًهددش ْٔؾخؽددظٓخ ٔفقددذحٌ حنُخكٛددش حنـًخنٛددش فددٙ حنهغددش حنٓددذ ، ٔرنددو ىٌ   
حنظشؿًش طًض ٔفق يكَٕدخص حنـًهدش حنْشرٛدش ٔردُفظ طشطٛدذ يفشدحطٓدخ، كدم يفدشدس ّهدٗ          

حّذ حنهغش حنٓدذ ، ّٔدذو حعدظخذحو    كذس فٙ يٕمْٓخ يٍ حنـًهش حنْشرٛش، دٌٔ يشحّخس قٕ
حىعخنٛذ ٔحنظشحكٛذ حنًُخعزش ٔحنـًٛهدش فدٙ حنهغدش حنٓدذ  نًْدخَٙ أنفدخً حنهغدش حنًقدذس،         

 يًخ ٚفقذْخ ؿًخل حنظْزٛش، ٔقٕس اٚقخل حنًْخَٙ رؤنفخً كخفٛش، ٔأعهٕد الثق.
حنٕقُٕ فٙ حنخيؤ فٙ فٓى حنًُْٗ حنًشحد يدٍ حندُـ فدٙ حنهغدش حنًقدذس، ٔٚلقدم       

عدٛيشس يـدخسحس حنهغدش حنًقدذس ٔقدٕس طؤػٛشْدخ ّهدٗ حنًظدشؿى، ّٔدذو حنُْخٚدش            رنو رغدزذ 
 رًقٕيخص حنهغش حنٓذ  ٔقٕحّذْخ. 

 األظبا  الداعيت للجْء إلى الخسجوت الكسفيت:

ًٚكددٍ أٌ َؾددٛش فًٛددخ ٚهددٙ انددٗ أرددشص حىعددزخد حنظددٙ طـْددم حنًظددشؿى ٚؤ،ددز رددًُو        
 حنظشؿًش حنلشفٛش، ٔال ٕٚنٙ ُّخٚش نهظشؿًش حنًُْٕٚش:

مدددْ  حندددظًكٍ ّٔدددذو ح ؿدددخدس نهغدددش حنًقدددذس ٔحنهغدددش حنٓدددذ ، أٔ اكدددذحًْخ،  -ٔ
ٔرخخفش نًٍ نى ًٚخسط حنهغش يًخسعش ًّهٛش يٍ كٛدغ حنكظخردُش ٔحنظدؤنُٛ  ٔحنظشؿًدُش، أٔ     
نى طكٍ حنهغش رخنُغدزش ندّ نغدش حنظْهدٛى ٔحنذسحعدش، ٔاًَدخ طهقخْدخ ريشٚقدش اٛدش أكخدًٚٛدش، أٔ           

حد حنهغش، ٔحنكظخردش حنْهًٛدش ٔحنظدؤنٛ  ٔحنظشؿًدش، كًدخ ْدٕ       كخٌ حْظًخيّ مْٛفخ  رذسحعش آد
حنلخل فٙ ّذد يدٍ ،شٚـدٙ حنًدذحسط حنذُٚٛدش حىْهٛدش حنظقهٛذٚدش فدٙ اٚدشحٌ، ٔأفغخَغدظخٌ،          

 ٔرخكغظخٌ، ٔؽزّ حنقخسس حنُٓذٚش.
عددٕٓنش حنظشؿًددش حنلشفٛددش؛ فبَٓددخ ال طكّهدد  حنًظددشؿى ُّددخء ٔيؾددقش، فٛهـددؤ كؼٛددش   -ٕ

، أٔ كخٌ يزظذثخ  فٙ ْزح حنًـخل اندٗ ْدزح حندًُو يدٍ حنظشؿًدش،      يًٍ نى ٚزشُ فٙ حنظشؿًش
فٛظشؿى كم كهًش أٔ كم ّزخسس فٙ يٕمْٓخ كًدخ ْدٙ، دٌٔ حنَُدش اندٗ طشطٛدذ يكَٕدخص       

 حنـًهش فٙ حنهغش حنٓذ ، ٔدٌٔ يشحّخس قٕحّذْخ حنهغٕٚش.
حنُضّددش حنقذعددٛش؛ ٔرنددو أَٓددى ىؿددم أٌ ٚلددخفَٕح ّهددٗ قذعددٛش حنددُـ حنقشآَددٙ      -ٖ
َقددٕؿ حنغددُش حنُزٕٚددش، ٔٚشحّددٕح حنذقددش فددٙ َقددم يْخَٛٓددخ كًددخ ْددٙ فددٙ حنهغددش      ٔقذعددٛش 

حنًقذس، نـؤٔح انٗ حنظشؿًش حنلشفٛش، ػى عٛيشص ّهٛٓى ْدزِ حنُضّدش كظدٗ طدؤػشْص رٓدخ      
طشؿًخطٓى نغخثش حنكظذ حنذُٚٛش يٍ فقّ، ٔأفٕل، ّٔقٛذس، ٔاٛشْخ يٍ حنْهٕو حنؾدشّٛش،  

 ٗ حٌٜ ّهددٗ أًّددخل حنظشؿًددش حنظددٙ طددظى فددٙ   ٔيخصحنددض ْددزِ حنُضّددش حنقذعددٛش يغددٛيشس اندد
 حىٔعخه حنذُٚٛش حنظقهٛذٚش، ٔرخخفش فٙ يلٛو رخكغظخٌ.

ٔكزنو كشفٓى حنؾذٚذ ّهٗ سردو حنقدخسة ردخنُـ حنْشردٙ نهغدُش حنُزٕٚدش، ٔأَدّ ال        
ًٚكددٍ حالعددظغُخء ُّددّ رخنظشؿًددش، فٛددشٌٔ أٌ حنظشؿًددش ْددٙ ٔعددٛهش يئقظددش نفٓددى حنددُـ         

 يلهّ. حنْشرٙ، ٔال ُٚزغٙ نٓخ أٌ طلم
ـََشْدخ          َْ ٔٚنخ  انٗ رنو عٛيشس حنهغدش حنقذًٚدش حنظدٙ حَدذػش كؼٛدش يدٍ يفشدحطٓدخ، ٔ
حنُخىقٌٕ رٓخ، ْٔزح كؼٛدش فدٙ أٔعدخه حنًظْهًدٍٛ فدٙ حنًدذحسط حنذُٚٛدش حنظقهٛذٚدش حىْهٛدش،          
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فبٌ ًّهٛش حنظيٕٚش ٔحنظـذٚذ فٙ يُخْـٓخ ريٛجش ؿدذح ، ردم سرًدخ طكدٌٕ يفقدٕدس      
حنفخسعدٛش ٔحنزؾدظٕ ٔآدحرًٓدخ،     نهغظٙٓخ، ٔيٍ رنو دسحعظٓى فٙ رْل حنْهٕو حنظٙ ٚذسعَٕ

فددبٌ كظددذ حنقٕحّددذ حنظددٙ ٚذسعددَٕٓخ نٓددخطٍٛ حنهغظددٍٛ، ٔحنًْددخؿى حنظددٙ ٚغددظٌُْٕٛ رٓددخ فددٙ     
حنظشؿًش رْٛذس ؿذح  ّدٍ يٕحكزدش حنظيدٕس حندز٘ كقدم فدٙ حنلٛدخس حىدرٛدش، ٔحالؿظًخّٛدش،          

 فٙ ْخطٍٛ حنهغظٍٛ. ٔيخ ؿّذ يٍ أعخنٛذ ٔيفشدحص فٙ يـخل حنكظخرش ٔحنظؤنٛ 
ٔيٍ يَخْش ْزح حنًُو يٍ حنظشؿًش )ْٔٙ حنظشؿًدش حنلشفٛدش( أٌ حندُـ حنًظدشَؿى     
)فدٙ حنهغدش حنٓدذ ( ٚكظدذ يزخؽدشس طلدض حندُـ حنْشردٙ )حنهغدش حنًقدذس(، فظشؿًدش كددم            
كهًددش ّشرٛددش طكظددذ طلظٓددخ يزخؽددشس، ٔرنددو فددٙ أاهددذ حنظشؿًددخص حنظددٙ طًددض فددٙ يلددٛو    

 رخكغظخٌ.
يلٛو أفغخَغظخٌ فبَّ قذ كقم طلغٍُّ كزٛش فٙ ْدزح حنـخَدذ؛    ٔنكٍ ارح سؿُْخ انٗ

ٔحنغزذ فٙ رنو أٌ حنهغش حنفخسعٛش ٔنغش حنزؾدظٕ نغظدخٌ سعدًٛظخٌ فدٙ حنذٔندش، ًْٔدخ نغظدخ        
حنذسحعددش حنَُخيٛددش، ٔنغددش حنظخخىددذ فددٙ حنًكخطزددخص حنشعددًٛش، كًددخ أٌ حنُقددخد حنظْهًٛددٙ 

ؾدظٕ ٔحنفخسعدٛش، امدخفش اندٗ أًَٓدخ      ٚظنًٍ دسحعش كظذ حٜدحد ٔحنقٕحّذ فدٙ حنهغظدٍٛ حنز  
 نغظخ حنقلخفش ٔح ّسو رؾكم ّخو. 

فغخًْض كم ْزِ حنْٕحيدم فدٙ طلغدٍٛ يغدظٕٖ حنهغدش فدٙ يـدخل حىدد، ٔحنكظخردش،         
ؿٛدذس ٔقٕٚدش يدٍ حنُخكٛدش حنهغٕٚدش       -يدِ قهظٓدخ  -ٔحنظشؿًش ؿًْٛدخ ، فكخَدض أًّدخل حنظشؿًدش     

 ٔحىدرٛش.  

ٔقددذ أَؾددجض
(ٔ)

،خفددش يددٍ حىدرددخء   أكخدًٚٛددشحىفغخَٛددش فددٙ يذُٚددش كخرددم حنْخفددًش   
ُطَُْٗ رآدحد نغدش حنزؾدظٕ ٔطشؿًدش حنكظدذ حنذُٚٛدش يدٍ حنهغدش         «نښظٕ ټٕنُّ» رخعى ٔحنْهًخء

 حنْشرٛش انٛٓخ. 
فددٙ ْددزح حنًـددخل طشؿًددش يْددخَٙ حنقددشآٌ    حىكخدًٚٛددشٔكددخٌ يددٍ أرددشص أًّددخل ْددزِ   

حنغدٛشس حنُزٕٚدش فدٙ     ٔحنكشٚى ٔطفغٛشِ انٗ نغش حنزؾدظٕ فدٙ عدظش يـهدذحص، ٔكدزنو طشؿًدش      
أسرْددش يـهددذحص، ٔقددذ طًددض ىزخّددش طشؿًددش يْددخَٙ حنقددشآٌ حنكددشٚى حنًددزكٕسس فددٙ يـًددِ   

 حنًهو فٓذ نيزخّش حنًقل  حنؾشٚ  رخنًذُٚش حنًُٕسس.
حنظٙ ٍٓشص رهغش حنزؾظٕ فٙ يـخل حنغدٛشس حنُزٕٚدش،    حنقٕٚشٔيٍ حنظشؿًخص حنـذٚذس 

نهًزددخسكفٕس٘ «حنشكٛددق حنًخظددٕو»طشؿًددش كظددخد 
(ٕ)

 «يخظقددش صحد حنًْددخد»ٔطشؿًددش  ،

حنْٕددخد نهؾددٛ  يلًددذ رددٍ ّزددذ
(ٖ)

، كهظخًْددخ نهًظددشؿى حىفغددخَٙ حىعددظخر/ عددهيخٌ يلًددٕد  
 فسف.

سٚدددددخك »فدددددٙ حنهغدددددش حنفخسعدددددٛش: طشؿًدددددش  حنقٕٚدددددشٔيدددددٍ حنظشؿًدددددخص حنـذٚدددددذس 

«حنقددخنلٍٛ
(ٗ)

«حىسرْددٍٛ حنُٕٔٚددش»، ٔطشؿًددش 
(٘)

، كهظخًْددخ نهًظددشؿى حىفغددخَٙ حىعددظخر/ 

 ـــــــــــــــــــــ

 .ْـ(1ٕٗٔ) عُش طقشٚزخ  يٍ حٌٜ عظٍٛ( قزم ٔ)
 ( نى طيزِ انٗ حٌٜ.ٕ)
 ( نى طيزِ انٗ حٌٜ.ٖ)
 خكغظخٌ.( ييزّٕش فٙ يـهذٍٚ فٙ رٗ)
 ( ييزّٕش فٙ رخكغظخٌ.٘)
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٘  »يٕػ، ٔطشؿًدددش ّزدددذ حر ،دددخ  نهضرٛدددذ٘ «يخظقدددش فدددلٛق حنزخدددخس
(ٔ)

 ،

ٔؽشكّ رخنهغش حنفخسعدٛش 
(ٕ)

٘ « حنؾدًخثم حنُزٕٚدش  »، ٔطشؿًدش   نهظشيدز
(ٖ)

هدذكظٕس  ن حنؼسػدش ، 
حىعدظخر حنًؾدخس  فدٙ قغدى حنظشرٛدش ح عدسيٛش رـخيْدش حنًهدو          ّزذ حنشكٛى ْٚقٕد فٛشٔص

 .عْٕد رخنشٚخك
ش رٛؾخٔس ٔيخ ؿخٔسْخ يٍ حنًُخىق ٔأيخ نغش حنزؾظٕ فٙ رخكغظخٌ ٔرخخفش فٙ يذُٚ

فهى طظٓٛؤ نٓخ يٍ حنْٕحيم حنًغخّذس نظيٕٚشْخ ٔطقٕٚش يغدظٕحْخ يدٍ حنُخكٛدش حىدرٛدش، ٔاٌ     
كخَددض حنزٛجددش حنذُٚٛددش فٛٓددخ طًٛددضص ركؼددشس ٔمددخخيش أًّددخل حنظشؿًددش فددٙ ؿًٛددِ حنْهددٕو       
ش حنؾددشّٛش، ٔرخخفددش حنقددشآٌ حنكددشٚى ٔطفغددٛشِ، ٔحىكخدٚددغ حنُزٕٚددش ٔؽددشٔكٓخ، ٔعددخث     

حنكظددذ حنذُٚٛددش، ٔنكُٓددخ نددى طقددم يددٍ كٛددغ حنُّٕٛددش ٔحنكٛفٛددش انددٗ يغددظٕٖ حنظشؿًددخص       
 ْظٓخ يٍ كٛغ حنكًٛش.خَقحىفغخَٛش، ٔاٌ َف

ٔأيددخ فددٙ اٚددشحٌ فخنٕمددِ أفنددم ركؼٛدددش، ٔكشكددش حنظشؿًددش فٛٓددخ َؾدديش ٔقٕٚدددش          
حنهغددش حنفخسعددٛش فددٙ   حصدْددخس؛ ٔنْددم يددٍ حىعددزخد حنًُْٛددش ّهددٗ رنددو   يًظددخصٔرًغددظٕٖ 
ٔكَٕٓدددخ نغدددش حنذٔندددش حنشعدددًٛش فدددٙ ؿًٛدددِ حنًـدددخالص، كدددخنظْهٛى، ٔح ّدددسو،        اٚدددشحٌ، 

ٔحنقلخفش.. ٔحْظًدخو حنذٔندش رٓدخ، امدخفش اندٗ قدٕس كشكدش حنظشؿًدش، ٔكؼدشس حنظشؿًدخص،           
ٔحنًظددشؿًٍٛ، ٔكؼددشس حنذسحعددخص حىدرٛددش حنًظخققددش فددٙ ْددزح حنًـددخل فددٙ حنـخيْددخص       

 .  ح ٚشحَٛش ٔحنكهٛخص
ًش فٙ اٚدشحٌ أٌ يَْدى ْدزِ حىًّدخل طدظى يدٍ قزدم        ٔنكٍ حنًسكٌ فٙ يـخل حنظشؿ

 ٛس  يقخسَش رًخ ٚقٕو رّ حنؾْٛش.حنؾْٛش، ٔاعٓخو ّهًخء حنغُش فٙ ْزح حنًـخل ْٚظزش قه

 ـــــــــــــــــــــ

 ( ىزْظٓخ دحس حنغسو رخنشٚخك فٙ يـهذٍٚ.ٔ)
 ( ىزْظٓخ حنُذٔس حنْخنًٛش رخنشٚخك فٙ عظش يـهذحص.ٕ)
 ( اٛش ييزّٕش.ٖ)
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 الوبكث الثاًي: ظبل الخغلب على ُرٍ العْائخ

 ًٚكٍ حنظغهذ ّهٗ ْزِ حنْٕحثق رخنيش  حٜطٛش:
حنٓددذ ، فكهًددخ كددخٌ   حنددظًكٍ يددٍ يْشفددش قٕحّددذ حنهغددش حنًقددذس، ٔحنهغددش  قددٕس  -ٔ

حنًظددشؿى يظًكُددخ  يددٍ يْشفددش حنهغظددٍٛ ٔقٕحّددذًْخ، ٔأعددخنٛزًٓخ، ٔطشحكٛزًٓددخ،    
كخٌ أقذس ّهٗ اَظخؽ حنظشؿًش حنقلٛلش حنقٕٚش حنزْٛدذس ّدٍ حى،يدخء حنًخهدش     

 رخنًُْٗ.
طـُذ حنظشؿًدش حنلشفٛدش، ٔحنظًدشٌ ّهدٗ حنظشؿًدش حنًُْٕٚدش، فبَٓدخ أعدهى يدٍ           -ٕ

نًددشحد يددٍ حنددُـ حنًظددشؿى يُددّ، ٔأقددٕٖ فددٙ   حنخيددؤ، ٔأقددٕٖ افددخدس نهًُْددٗ ح 
 عسيش َقم يشحد حنًظكهى انٗ حنقخسة رخنهغش حنٓذ .

اٌ  ، ٔحنًْددخؿى حنًظخققددش فددٙ حنغددُش حنُزٕٚددش   حالعددظْخَش رخنًْددخؿى حنهغٕٚددش   -ٖ
 ُٔؿذص.

حنشؿددُٕ انددٗ كظددذ ؽددشٔف حنغددُش حنُزٕٚددش ٔحالعددظْخَش رٓددخ نًْشفددش ٔطلذٚددذ        -ٗ
ٔرخخفدش فدٙ حنكهًدخص حنقدْزش،      حنًُْٗ حنقلٛق ٔحنذقٛق يٍ نفدٌ حنلدذٚغ،  

 ٔحىنفخً حنُزٕٚش حنـخيْش، ٔحنًقيهلخص حنؾشّٛش حنخخفش.
حالعظفخدس يٍ حنظشؿًخص حنقلٛلش حنغهًٛش حنظٙ قخو رٓدخ يظشؿًدٌٕ يظًكُدٌٕ     -٘

ٔيظًشعٌٕ فٙ ْزح حنًـخل، ٔيٍ حىفندم فدٙ يشكهدش حنظًدشٌ ٔحنظدذسد أٌ      
رٍٛ طشؿًظّ ٔطشؿًدش  رظشؿًش طهو حنُقٕؿ يزذثٛخ ، ػى ٚقخسٌ  حنؾخـ ٚقٕو

ْئالء حنًظشؿًٍٛ حنًظًكٍُٛ، نْٛش  حنفش  رًُٛٓخ، ٔٚدظهًظ يٕحمدِ حنخهدم    
 ٔحننْ  فٙ طشؿًظّ، ٔحنًْم ّهٗ افسكٓخ ٔطلغُٛٓخ، ّٔذو طكشحسْخ.

ٍ يٍ حننشٔس٘ نهًظشؿى  -ٙ ، حىٔندٗ  ّهدٗ حىقدم   أٌ ٚقٕو رًشحؿْش ًّهّ يدشطٛ
نظزدخٍٚ فدٙ حنًُْدٗ. ٔفدٙ     نهًيخرقش رُٛٓخ ٔرٍٛ حنُـ حنْشرٙ نظسفدٙ حنخهدم ٔح  

حنًددشس حنؼخَٛددش ٚشحؿددِ حنظشؿًددش رْٛددذح  ّددٍ حنددُـ حنْشرددٙ، رددم ٚقددشأِ رخنهغددش      
حنٓذ  كقشحءس حنقخسة حنز٘ ال ْٚش  حنهغش حنْشرٛدش، فٛلدخٔل اّدخدس فدٛخاش     
حنـًددم ٔحنْزددخسحص ٔفددق قٕحّددذ حنهغددش حنٓددذ ، ٔاصحنددش يددخ رٓددخ يددٍ مددْ         

هش، ٔعددهًٛش، ٔيفٛددذس ٔسكخكددش ٔ،هددم، ٔٚلددشؿ ّهددٗ أٌ طكددٌٕ حنـًددم عهغدد  
 نهًُْٗ حنًشحد يٍ أٔل قشحءس.

فٓددزِ رْددل حنغددزم حنظددٙ ارح عددهكٓخ حنًظددشؿى ًٚكُددّ طـُددذ حى،يددخء حنكزٛددشس فددٙ      
طشؿًظّ، ٔٚغدخّذِ فدٙ اَظدخؽ طشؿًدش فدلٛلش ٔعدهًٛش ٔقٕٚدش اٌ ؽدخء حر طْدخنٗ طكدٌٕ           

 يٕمِ حعظفخدس حنقشحء رخنهغش حنٓذ  دٌٔ حنشؿُٕ انٗ حنهغش حنًقذس.
ُْدددٗ رندددو أَُدددخ َشٚدددذ ارْدددخد حنقدددخسة ّدددٍ َقدددٕؿ حىكخدٚدددغ حنُزٕٚدددش،   ٔندددٛظ ي

ٔحالعظغُخء رخنظشؿًدش ُّٓدخ، ّٔدذو حالعدظفخدس يُٓدخ يزخؽدشس، ردم حنًققدٕد يدٍ حنلدشؿ           
ّهٗ ا،دشحؽ حنظشؿًدش حنقدلٛلش حنغدهًٛش رخنذسؿدش حىٔندٗ ْدٙ َقدم حنًُْدٗ حنًدشحد يدٍ            

نهغدش حنْشرٛدش، ٔندٛظ ريخندذ     حنُـ حنُزٕ٘ قذس ح يكخٌ نهقخسة حنْخد٘ حنز٘ ال ْٚدش  ح 
 ّهى ؽشّٙ.

ّٕل ّهٛدّ أٔال  ٔآ،دشح ،     ٔأيخ حنُـ حنْشرٙ نلكخدٚغ حنُزٕٚش فٛزقٗ ْٕ حىفم حنًْد
ٔنزنو ٚفنم ٔؿدٕد حندُـ حنلدذٚؼٙ فدٙ طشؿًدخص حىكخدٚدغ حنُزٕٚدش،        ٔال ٚغظغُٗ ُّّ، 
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ٔنكددٍ ال طكظددذ حنظشؿًددش طلددض حنلددذٚغ حنُزددٕ٘ يزخؽددشس، رددم ٚكددٌٕ حنددُـ         
ال  رؤكًهدّ ّدٍ حنظشؿًدش، رلٛدغ ارح قدشأ حنقدخسة )اٛدش حنُدخىق رخنْشرٛدش(          حنلذٚؼٙ يفقٕ

َِٓى حنًُْٗ حنًشحد، ٔٔفم انٗ يغضٖ حنلذٚغ حنُزٕ٘.  حنظشؿًَش َف
ْٚش  حنهغش حنْشرٛدش، َٔقدٕؿ حىكخدٚدغ حنُزٕٚدش ٔندٕ يْشفدش       ٔأيخ حنقخسة حنز٘ 

ٔعددٛهش انددٗ  فبَددّ ٚغددظٍْٛ رخنظشؿًددش ّهددٗ يْشفددش أنفددخً حنلددذٚغ، ٔٚكددٌٕ رنددو   مددْٛفش،
حنْشرٛش، ٔيْشفدش يْدخَٙ حىكخدٚدغ حنُزٕٚدش، ٔطقٕٚدش يخضَٔدّ حنهغدٕ٘         حنهغَش ّطْهًؿٕدس 

 حنًْـًٙ فٙ حنهغش حنْشرٛش.
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 الةاحوت: أبسش الٌخائج ّالخْصياث

 أّاًل: أبسش الٌخائج:
 حنُظخثؾ حنظخنٛش: ٍّ حنًْٕقخص ٔعزم حنظغهذ ّهٛٓخ حنغخرق َغظخهـ يٍ رلؼُخ

ظشؿًددش حنغددُش ٔحنغددٛشس حنُزٕٚددش، ٔأٌ حنُْخٚددش رظشؿًظٓددخ يًددخ  ٔؿددٕد حنُْخٚددش ر -ٔ
ٚغدخّذ ّهدٗ َؾدشْخ، ٔطزهٛغٓددخ اندٗ ّخيدش حنًغددهًٍٛ حندزٍٚ ال ُٚيقدٌٕ رخنهغددش        

 حنْشرٛش.
أٌ ُْددخ  ّددذدح  يددٍ حنًْٕقددخص حنظددٙ ٕٚحؿٓٓددخ حنًؾددظغهٌٕ فددٙ يـددخل طشؿًددش    -ٕ

 حنغُش ٔحنغٛشس حنُزٕٚش.
ٔأقدٕٖ يدٍ حنْٕحثدق فدٙ طشؿًدش      حنُزٕٚدش، أكؼدش    حنغُشأٌ حنْٕحثق فٙ طشؿًش  -ٖ

ػددخَٙ حنددٕكٍٛٛ، ٔأٌ أنفخٍٓددخ ،شؿددض يددٍ   حنغددُشحنغددٛشس حنُزٕٚددش؛ ٔرنددو ىٌ 
ًّخندش يْدخَٙ، رخدس          يؾكخس حنُزٕس فٙ أنفدخً ؿخيْدش، رهٛغدش، رحص أٔؿدّ، ٔك

رؤنفخً  كٛخس حنُزٙ  دقخثق ٔطفخفٛمحنغٛشس حنُزٕٚش، فٓٙ ككخٚش ٔطْزٛش ٍّ 
 رْذْى. اٛش حنًْقٕيٍٛ يٍ حنقلخرش ٔيٍ

ٗ-       ٙ  رخنَُش انٗ ٔحقِ حنظشؿًخص حنًٕؿٕدس فدٙ نغظدٙ حنفخسعدٛش ٔحنزؾدظٕ، َـدذ فد
مْفخ  يٍ حنُخكٛش حنهغٕٚش، ٔأَٓخ نٛغض رًغظٕٖ الثق، ٔنى طقم  رْل يُٓخ

انددٗ يشكهددش حنظشؿًددش حنـًٛهددش حنًددئػشس، ٔيددِ رنددو فددبٌ حنظشؿًددخص رخنهغددش         
ظٕ، ٔأٌ حنظشؿًدخص  أفنم كخال  يٍ حنظشؿًخص رهغش حنزؾ فٙ يـًهٓخ حنفخسعٛش

رهغدش حنزؾددظٕ حنظددٙ طًددض فددٙ يلددٛو أفغخَغددظخٌ ٔيددٍ قزددم حنًظددشؿًٍٛ حىفغددخٌ  
ٌ يدٍ  يٍ حنظشؿًخص حنظٙ طًض فٙ يلٛو رخكغظخ -فٙ حنغخنذ–أفنم ٔأقٕٖ 

ٔأٌ أاهددذ حنظشؿًددخص حنظددٙ طًددض فددٙ أٔعددخه  قزددم حنًظددشؿًٍٛ حنزخكغددظخٍَٛٛ،
يدٍ طهدو حنًدذحسط ٚغهدذ     حنًذحسط حنذُٚٛش حنظقهٛذٚدش، أٔ يدٍ قزدم حنًظخدشؿٍٛ     

 ّهٛٓخ ًَو حنظشؿًش حنلشفٛش.
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 ثاًيًا: أُن الخْصياث:
ٔنكددٙ َددظًكٍ يددٍ طيددٕٚش أًّددخل حنظشؿًددش، ٔطلغددٍٛ يغددظٕحْخ، ٔحنظغهددذ ّهددٗ         

 حنْٕحثق حنًٕؿٕدس فٙ ْزح حنًـخل، َٕفٙ رًخ ٚهٙ:
ّقذ َذٔحص يؾخرٓش نًؼدم ْدزِ حنُدذٔس حنًزخسكدش نذسحعدش ٔحقدِ حنظشؿًدخص فدٙ          -ٔ

، ٔحنًْم ّهدٗ  ٔحنغٛشس حنُزٕٚش، ٔطؾخٛـ ؿٕحَذ حننْ  فٛٓخيـخل حنغُش 
 يْخنـظٓخ، ٔطيٕٚشْخ.

 َؾش حنزلٕع حنًُْٛش رٓزح حنـخَذ. -ٕ
ٖ-  ٍُ حنقٕٚددش فددٙ حنظشؿًددش، ٔرنددو   ، ٔحنخزددشُسدّددى حنًظددشؿًٍٛ حنددزٍٚ نددذٚٓى حنددظًك

طشؿًش أًّخل حنغُش ٔحنغٛشس حنُزٕٚدش، ٔحالعدظفخدس يدٍ ،زدشحطٓى      رظٍٕٛفٓى فٙ
 فٙ ْزح حنًـخل.

َؾش حنظشؿًخص حنقلٛلش حنقٕٚش نهغُش ٔحنغدٛشس حنُزٕٚدش، عدٕحء حنظدٙ ىزْدض       -ٗ
ٌ   حنظشؿًخص قهٛهش، أٔ ركًٛخص رغدزذ ّدذو ٔؿدٕد دّدى      حنظٙ نى طيزدِ اندٗ حٜ
 .نيزخّظٓخ

ٕ -كزٛش )ّشرٙ نغٕ٘ ٔمِ يْـى -٘ ّشردٙ(؛ ٔرندو نْدذو ٔؿدٕد     -رؾظٕ( ٔ)رؾدظ
نفخسعدٛش فظٕؿدذ   ْدزِ حنهغدش، ٔأيدخ حنهغدش ح    يْـى قٕ٘ ٚشؿدِ انٛدّ حنًظدشؿى فدٙ     

 .فٛٓخ يْخؿى اٚشحَٛش
ٔحىنفددخً ، ٔحىنفددخً حنقددْزشٔمددِ يْـددى يظخقددـ نؾددشف حنًقدديهلخص،  -ٙ

 .حنـخيْش ٔاٛشْخ فٙ حنغُش حنُزٕٚش ٔحىكخدٚغ حنؾشٚفش
رٛددخٌ أًْٛددش حنظشؿًددش حنًُْٕٚددش، ٔقٕطٓددخ فددٙ ح فددخدس، ٔيددذٖ حنلخؿددش حنًخعددش    -1

ش نُقددم يْددخَٙ حنغددُش  انٛٓددخ، ٔأَٓددخ ْددٙ حنظشؿًددش حنقددلٛلش حنغددهًٛش حنًُخعددز   
ٔحنغددٛشس حنُزٕٚددش نهقددخسة رخنهغددش حنٓددذ ، ٔأَددّ ال مددٛش فددٙ أٌ ٚشؿددِ اٛددش     
حنُددخىق رخنهغددش حنْشرٛددش انددٗ حنظشؿًددش ٔكددذْخ ٔٚغددظفٛذ يُٓددخ، ًْٔٚددم رٓددخ،         
ٔرخخفش حنْٕحو يدٍ حنًغدهًٍٛ حندزٍٚ ال ٚظًكُدٌٕ يدٍ طْهدى حنهغدش حنْشرٛدش اال         

 يدِ يسكَدش أٌ حىفدم    ،خنكهٛدش رقْٕرش رخنغش، أٔ قذ ْٚـضٌٔ ٍّ طّْهًٓدخ ر 
ْدٕ حندُـ حنْشردٙ، ٔأَدّ ُٚزغدٙ نهًغدهى أٌ ٚدظْهى حنهغدش حنْشرٛدش فدٙ            ٔحنًْذس

ٛغددظقٙ يُٓددخ  نكددذٔد ح يكددخٌ، ٔٚفٓددى حنُقددٕؿ حنؾددشّٛش رخنهغددش حنْشرٛددش،     
 حىككخو، ٔٚؤ،ز رظٕؿٛٓخطٓخ فٙ كٛخطّ حنًْهٛش.

 ٍٛ.ْزح، ٔفهٗ حر ٔعهى ّهٗ َزُٛخ يلًذ ّٔهٗ آنّ ٔفلزّ أؿًْ
 
 
 

         عبد الٌافع شال  عبد الكي
           حنيخنذ رًشكهش حنذكظٕسحِ 

 رخنًْٓذ حنْخنٙ نهقنخء، قغى حنفقّ حنًقخسٌ
                  ْـ1ٕٗٔ/ٔٔ/ٔ
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 فِسض الوكخْياث

 ٔ ........................................................................................... يقذيش

 ٗ ..................... حنظًٓٛذ: حنظْشٚ  رهغظٙ حنفخسعٛش ٔحنزؾظٕ، ٔطْشٚ  حنظشؿًش، ٔإَٔحّٓخ

 ٗ ....................................... ٚ  رهغظٙ حنفخسعٛش ٔحنزؾظٕ:حنًيهذ حىٔل: حنظْش

 ٗ ...................................................... أٔال : حنظْشٚ  رخنهغش حنفخسعٛش:

 ٙ ......................................................... :)(ػخَٛخ : حنظْشٚ  رهغش حنزؾظٕ

 1 ............................................... حنًيهذ حنؼخَٙ: طْشٚ  حنظشؿًش ٔإَٔحّٓخ:

 1 ............................................................... أٔال : طْشٚ  حنظشؿًش:

 ٓٔ ............................................................... ػخَٛخ : إَٔحُ حنظشؿًش:

 ٕٔ ........حنزؾظٕحنًزلغ حىٔل: أرشص ّٕحثق طشؿًش حنغُش ٔحنغٛشس حنُزٕٚش رهغظٙ حنفخسعٛش ٔ

 ٕٔ ..................................... أٔال : حنًغخٚشس فٙ طشطٛذ أؿضحء ٔيكَٕخص حنـًهش:

ػخَٛخ : رْل حىعخنٛذ حنظٙ ْٙ يٍ ،قٕفٛش حنهغش حنْشرٛش ٔنٛظ نٓخ يخ ٚقخرهٓخ 

 ٗٔ ............................................................. فٙ نغظٙ حنفخسعٛش ٔحنزؾظٕ:

 ٗٔ ..... ػخنؼخ : فْٕرش فٓى رْل حنظْزٛشحص ٔحنـًم حنـخيْش فٙ أنفخً حىكخدٚغ حنُزٕٚش:

 ٘ٔ ............................... فخً حنقْزش ٔحنًقيهلخص )حنخخفش(:سحرْخ : ٔؿٕد حىن

 ٙٔ ........................... ،خيغخ : ّذو فٓى رْل حنظشكٛزخص حنهغٕٚش فٙ حنهغش حنْشرٛش:

 1ٔ ................... عخدعخ : ّذو حنشؿُٕ انٗ ؽشٔف حنلذٚغ فٙ طلذٚذ حنًُْٗ حنًشحد:

عخرْخ : ػشحء حنهغش حنْشرٛش ركؼشس حنكهًخص ٔحىنفخً نًُْٗ ٔحكذ، ٔكؼشس حىعًخء 

 1ٔ ............................................................................. نؾٙء ٔحكذ:

 1ٔ ................... ّشرٙ(: –رؾظٕ( ٔ)رؾظٕ  –و ٔؿٕد يْـى كزٛش )ّشرٙ ػخيُخ : ّذ

 1ٔ ........................................................ طخعْخ : حى،ز رخنظشؿًش حنلشفٛش:

 1ٔ ..................................... حىعزخد حنذحّٛش نهـٕء انٗ حنظشؿًش حنلشفٛش:

 ٕٕ ............................................... حنًزلغ حنؼخَٙ: عزم حنظغهذ ّهٗ ْزِ حنْٕحثق

 ٕٗ ............................................................ حنخخطًش: أرشص حنُظخثؾ ٔحنظٕفٛخص

 1ٕ ............................................................................ فٓشط حنًلظٕٚخص
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