األدالء يف املدينة املنورة
وجهودهم يف خدمة ضيوف الرمحن

( تــقرير )

أ  .خري اهد ّٙبّ ضبٌد بصساٜٗ
عض٘ صبوظ إداز ٝاملؤضط ٞاألٓو ٞٚهألدال١

بعددد أْ ٗ ددى اهددِ  إىل املدِٙدد ٞاملِدد٘زًٔ ٝددمدسا ًددّ
ًل ٞتغري فٔٚم كى غ ،١ٛتغري امسٔم ًّ ٙجسب إىل املد،ِٞٙ
ٗ مزت عم ٌ َٞاهدٗه ٞاإلضالً ٞٚاملتِمًٚدٙ ،ٞصصددٓم املطدوٌْ٘
ًددّ أزدددم ١اهعددمة هوصددالً ، ٝطددذدٓمٗ ،اهطددالَ عودد ٟزضدد٘ي اهلل ٗ ،توصدٛ
اهعوٍ أٗ اهتدزٙظ فٔٚمٗ .كمْ أٓى املدٙ ِٞٙصدًِّْ٘ كى ًم ميولْ٘ ًّ ًدمي
ٗدٔد هساسٓ ٞؤال ١اهصا٢دسٗ .ّٙخدالي اهصدسْٗ املتالسصد،ٞاشداد عددد اهصا٢دسّٙ
بػددلى كددعري فعٌدددت اسبلً٘ددمت املتعم عدد ٞإىل تِعدد ٍٚغددؤٍُٗٔٗ ،ت د ً
اهساس ٞهلٍ; فػدٚدت اه٘كدمالت ٗاألزبطد ٞالضتضدمفتٍٔ ،كٌدم أٗكودإ إىل
أغددصمم ًددّ أٓددى املدِٙددً ;ٞػددٔ٘د هلددٍ بددمه٘زا ٗاألًمُددٗ ٞاهصددال ،دؤٍ ًددّ
اهعوٌددمٗ ١اه٘دٔددمٙ ،١صً٘ددْ٘ عودد ٟخدددًتٍٔ ٗإزغددمدٍٓ  ،شٙددمزاتٍٔ هوٌطددذد
اهِع د٘ ٜاهػددسٗ ، ٙاهطددالَ عودد ٟزضدد٘ي اهلل  ٗ ددمسع ٕٚأبدد ٛبلددس ٗعٌددس
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زض ٛاهلل عٌِٔمٗ ،بصٚد اهغس دد سٚدح ًجد٘ ٠افالم ًدّ اهصدشمب، ٞ

ًٗطذد عمٗ ١غٔدا ١أسد ٗغريٓم ًّ املعمة اهػسعٗ ٞٚاهتمزخي. ٞٚ
ٗاضتٌس اسبمي عو ٟذهم سُٗم عدٙدُ ،ٝػ ت خالهلم ب شٗاز املطذد
اهِع٘ٗ ٜأٓى املد ِٞٙعال متٌ محٌٚد ،ٞت٘دددت بلعدى ع٘اًدى عدٙدد ٝضدمعدت
عو ٟتِمًٓ ٛرٖ اهعال دمتً ،دّ أٌٓٔدم اهلدل ٝاهد كدمْ ٙصضدٔٚم اهصا٢دس ،
املد ِٞٙاملِ٘ز ، ،ٝبٚإ اهدهٚى ً أٗالدٖ ٗأٓوٕ ٙ ،كى ممم  ٙكوْ٘ ٗٙػدسب
ممم ٙػسبْ٘ .
ٗكمُدددإ خدًدددٓ ٞدددؤال ١اهدددصٗاز أًدددسا ًػدددمعم هلدددى ًدددّ أزاد األددددس
ٗاهج٘اب ًٗ ،اشدٙمد أعداد أٓى املد ِٞٙظٔست فٔٚم عم٢الت اغتٔست خبدًدٞ
اسبذددمز ٗاهددصٗازٗ ،كمُددإ ٓددرٖ اهعددم٢الت تتٌتد بطددٌعٞب دٚعددًٗ ٞعسفدد ٞبوغددٞ
اهددددصٗاز اهددددر ّٙتصددددددَ اشبدًدددد ٞهلددددٍٗ ،أغودددد اهعددددّ أْ ذهددددم سددددددخ ،
عٔداملٌمهٚم ٗ ، ،إب ًتصمزب ً ظٔ٘ز ًِٔ ٞاهط٘اف ٞمبل ٞامللسً. ٞ
ٗ ،اهعٔد اهلكٗ ٛاهلممش ٛأخدرت األضدس اهد اغدتٔست بٔدرٖ املِٔدٞ
اهػددسٙلٞ

ددعغ ٞزمسٚددًُِٗ ،ٞشددإ هلددم تصددمزٙس كولددإ مب٘دعٔددم كددى أضددسٝ

خبدًً ٞصمدع ٞأٗ بود أٗ دِطً ٞٚع ًّ ِٞٚاسبذمزٗ ،كمْ أكجس ًّ ٙصدز
ٓرٖ اهتصمزٙس ًػمٙخ اسبسَ اهِع٘ ٜاهػسٗ ٙتعترب ٓرٖ اهتصمزٙس ٗثم٢ق زمسٞٚ
ٙت٘ازخ مب٘دعٔم األبِم ًّ ١افبم ١غسم ٓرٖ اشبدً.ٞ
ٗ ،عددمَ ٓ1325ددد ًٗ د شٙددمد ٝأعددداد سددمًو ٛاهتصددمزٙس ظٔددست ًػددٚصٞ
األدال ١ملسا ع ٞأعٌمهلٍ ٗتص٘ ٍٙضو٘كٚمتٍٔٗ ،كمْ غٚخ األدال ١ميمزع ٓرٖ
املٔمَ مبع ٞ٣ٚٓ ٞٚأٗ صبوظ ًِتصد ًدّ األدال ١ال ٙصٙدد عدّ عػدسٙ ،ٝتٌتعدْ٘
خبربات ٗاضع ، ٞخدً ٞاسبذمز ٗغؤْٗ األدالًٗ ١عسف ٞاألضس.
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ٗعِدًم دخوإ ٓرٖ اهدعالد اهطدمٓس ، ٝكِد اهدٗهدٞ
اهطع٘د ٞٙاسبمه ٞٚأ ددز املودم ععدد اهعصٙدص -زمحدٕ اهلل –
بالغم أ س ف ٕٚاألدال ١عود ٟعٌودٍُٔٗ ،ػدس اهدعاليف  ،دسٙددٝ
أَ اهصس ٠عدمَ ٓ1343دد ُٗصدٕ  ( :كدى ًدّ كدمْ ٓ ،درٖ اهددٙمز أٗ ًد٘ظلٛ
اسبسَ اهػس ٙأٗ املط٘ف ذا زات ًع فٔ٘ هدٕ ًدم كدمْ عوٚدٕ ًدّ عدى إْ
ة ُصدٖ فال ُِصصٕ غ٣ٚم عدا زدى أ مَ اهِدمع عوٚدٕ اسبذد ٞأُدٕ ال ٙصدومل ملدم
ٓ٘ م ٍ٢عو ٕٚفرهم ممِ٘ا ممم كمْ هٕ عىٗ ،كى ًّ كمْ هٕ سدق ثمبدإ
ً ،مي املطوٌ أعطِٚمٖ سصٕ ٗة ُِصصٕ غ٣ٚم ).
ٗبدأت ًسسوٞ

دٗز اهص٘اُ ٗاملساضٍ اه ذبدد ٗتؤدس ٘اعد املِٔٞ

ٗأدا ١املِتطع هلم ،فصدز األًس اهطمً ٛاهلس ٍٙبممل٘افص ٞعودُ ٟعدمَ ٓ٣ٚدٞ
األدال ١بمملد ِٞٙاملِ٘ز ٝبس ٍ ٗ 145/1/54تدمزٙخ ٓ1356/12/25دد ٗ ،دد سددد
ٓرا اهِعمَ ض٘ابط مممزض ٞاهدهٚى ملِٔتٕ فِص عو ٟأْ اهددهٚى ٓد٘
تصسٙس ضد٘ا ، ١ذهدم

دمس

دمس اهتصسٙدس ُلطدٕ أٗ أبِدمؤٖ ٗاهتصسٙدس ٓد٘ اه٘ثٚصدٞ

اه تعطد ٟهوددهٚى كدشدذد ٞربدد٘هٕ ًعددمغس ٝغد ْ٘٣سذدمز اهعودداْ املٌِ٘سدٞ
هٕ  ،كٌم سدد اهِعمَ اهػسٗط احملدد ٝهصش ٞاهتصسٙس ًّٗ بِٔٚم أْ ٙلْ٘
مدزا عّ ًػمٙخ اسبسَ اهِع٘ ٜاهػس ، ٙأٗ أًساً ١لد ٞامللسًد ، ٞشًدّ
اسبلً٘دددمت اهطدددمبصًٗ ،ٞدددم كدددمْ

دددمدزا ًدددّ عٔدددد اسبلً٘ددد ٞاهطدددِٞٚ

اسبمضسٙٗ ،ٝػلط أْ ٙلْ٘ ً٘افصم عوٚدٕ ًدّ املصدمَ اهطدمًٗ ،ٛأْ ٙلدْ٘
ًصٚدا بطذالت األدال ١احملل٘ظ ٞبدا٢س ٝأٗ مم املطذد اسبساَ .
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ٗسددددد اهِعدددمَ ضددد٘ابط اهطدددؤاي عدددّ اهددددهٚى ٗاإلزخ ٗاهصطدددٌٞ

ٗاهتععٚددٗ ٞاهطددوخ ٗاهلذددسٗ ٝاهت٘  ٚد ٗ ،أسلددمَ عمًدد ٞهتِعدد ٍٚاهعال دد ٞب د
املط٘ف ٗاألدالٗ ،١سى املِمشعمت ب األدال. ١
ٗأ دددس اهِعدددمَ اُتصدددمب ٓ٣ٚددد ٞاألدالً ١دددّ األدال ١أُلطدددٍٔ ًدددّ عػدددسٝ
أغددصمم ،مبددم فدد ٍٔٚاهددسٚ٢ظ ٗاهِصٚد ُٗم٢د اهددسٚ٢ظ عودد ٟأْ تددستعط ٓ٣ٚددٞ
األدال ١حبمكٍ املد ِٞٙاملِ٘ز. ٝ
ٗسدد ض٘ابط مممزضًِٔ ٞد ٞاهددهٚىًٗ ،دّ بِٔٚدم
أْ ٙلْ٘ ًتصلم بمألخالق اهلمضوٗ ٞاهطري ٝاسبٌٚد،ٝ
ٗعوٚدددٕ أْ ال ٙوشدددّ  ،اهصٙدددمزٗ ٝاألدعٚدددٗ ،ٞأْ ال ٙسفد د
٘تٕ عّ املصداز املطو٘ب هطٌما ًّ خولٕ ًّ اسبذمزٗ ،أْ ٙلْ٘  ،سمهٞ
ًسضدد ٞٚهٚصتددد ٜبددٕ اسبذددمزٗ ،عوٚددٕ احملمفعدد ٞعودد ٟثددسٗات اسبذددمز اهددرّٙ
ٙت٘فْ٘  ،املد ِٞٙاملِ٘زٗ ٝجيس ٜفٔٚم ًصتضُ ٟعمًٔم املصص٘م .
ٗ)1385/3/27( ،

دز ساز صبوظ اه٘شزا ١ز دٍ  159املصددق عوٚدٕ

بمملسضَ٘ املول ٛز دٍ ٗ َ/12تدمزٙخ ٓ1385/5/9د ،اهصمض ٛبإهغم ١اهتصدمزٙس
ٗذبدٙددد ضددددعى إ ددال ٗتطدد٘ٙس د٘ا ٢د ٗخدددًمت اسبذددمزٗٗ،زد  ،بعدد
ً٘ادٖ :
املدددمد : )2( ٝهلدددددى سدددددمز اسبسٙددد ٞاملطودصددد ، ٞاهطدددؤاي عدددّ املطددد٘م
ٗاهدهٚى اهرٙ ٜسٙدٖ  .هوٌط٘م اسبس ٞٙاملطوص ، ٞاختٚمز اه٘كٚى ٗاهصًصًدٛ
اهرٙ ٜسٙدٖ .
ٗتوغ ٟكمف ٞاهتصمزٙس ٗاهلاخٚص اه ب ٙد ٜاملط٘ف ٗاألدالٗ١اهصًمشً.ٞ
املمد : )3( ٝحيدق هوٌط٘م خدً ٞاسبذمز اهرٙ ٜط هْ٘ عِٕ ٗذهدم دْٗ
ذبدٙددد هعددددٍٓ ،عودد ٟأْ تساع دٗ ٛشاز ٝاسبددر ٗاألٗ ددمم (  ،ذهددم اه٘ ددإ )
عِد ضبمضع ٞكى ًط٘م عوً ٟصوشتٕ أْ تصسفٔم هٕ كمًو ٞعّ املم٢
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سمز األٗىلُٗ ،صلٔم عّ املم٢ت اهتمهٗ ٞٚزبعٔدم عدّ ًدم ٙصٙدد عدّ ذهدم
هلى ًّ اسبذمز .
املمدٙ : )4( ٝلْ٘ اهدهٚى سسا  ،ع٘ي اهتعمًى ً املطد٘ف  ،عود ٟأْ
تساعدٗ ٛشاز ٝاسبددر ٗاألٗ ددمم عِددد ضبمضددع ٞكددى دهٚددى عوددً ٟصددوشتٕ ُلددظ
اسبلددٍ املِصدد٘م عوٚددٕ بمملددمدً )3( ٝددّ ٓددرا املسضددَ٘ ٗذهددم بمهِطددع ٞهلددى
ًط٘م عو ٟسدٙ ًّٗ ٝتعمًوْ٘ ًعٍٔ.
املمد : )6( ٝذبدد خدً ٞاألدال ١بمملد ِٞٙاملِ٘ز ٝب٘ا عػس ٝزٙدمالت عدّ
كى سدمز ،تطدت٘ف ٟممدّ ٙسغد اهصٙدمزً ٝد اهع٘ا٢دد املصدسزٗ ،ٝحيدق هوددهٚى
خدًدد ٞاسبذددمز اهددرٙ ّٙط د هْ٘ عِددٕ ٗذهددم دْٗ ذبدٙددد هعددددٍٓ ،عودد ٟأْ
تساعددٗ ٛشاز ٝاسبددر ٗاألٗ ددمم عِددد ضبمضددع ٞكددى دهٚددى عوددً ٟصددوشتٕ أْ
تصسفٔم هٕ كمًو ٞعدّ األهد سدمز األٗىلُٗ ،صدلٔم عدّ األهد سدمز اهجمُٚدٞ
ٗزبعٔم عّ ًم ٙصٙد عو ٟذهم ًّ اسبذمز .
املمد :)7( ٝاسبذمز اهر ّٙة ٙط ه٘ا عّ ًط٘م أٗ دهٚى ٙع املط٘فْ٘
ٗاألدال ١هلٍ ًّ أفساد اهطم٢ل ٞاهر ّٙة حيصو٘ا عو ٟاسبد األدُد ٟهوٌصدوشٞ
اهلمًوً ً ،ٞساعم ٝإًلمُ ٞٚكى ًطد٘م ٗفصدم هولتٚعدمت ٗاهود٘ا٢مل املػدمز
إهٔٚم  ،املمدً ً )10( ٝساعم ٝأسلمَ املمدت ٓ ًّ 6 ، 3را املسضَ٘ .
املددمد : )8( ٝتوغدد ٟز٢مضدد٣ٚٓٗ ٞددمت املطدد٘ف اهددجالخ ٗز٢مضددمت ٗٓ٣ٚددمت
األدالٗ ١اه٘كال ٗ ١اهصًمشًٗ ٞاألًِمٗ ١ازبٌعٚمت اهعًٌ٘ ٗ ٞٚاهِصعمٗ ،١تِدمط
ًٌٔمتٔددم بدد٘شاز ٝاسبددر ٗاألٗ ددمم ًدد االضددتلمدً ٝددّ املدد٘ظل اسبددمه، ٚ
اهل٣ٚمت املرك٘ز ٝدعصم هوٌصوشٗ ٞاهِعمَ .
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املمد : )12( ٝعو ٟاهسؤضمٗ ١اهل٣ٚمت ٗاهِصعم ١املػدمز إهٔٚدم  ،املدمدٝ

(ً )8دددّ ٓدددرا املسضدددَ٘; تطدددو ٍٚكمفدددً ٞدددم بعٔدتد ددٍ ًدددّ ضدددذالت ٗٗثدددم٢ق
ًٗطتِدات إىل ٗشاز ٝاسبر ٗاألٗ مم; هتِعٌٔٚم ٗاهسد٘ا إهٔٚم عِد اال تضدم١
.
ٗبصددددٗز ٓدددرا املسضدددَ٘ املولددد ٛاهدددر ٜأهغددد ٟاهتصدددمزٙس مبدددم هلدددم ًدددّ
إجيمبٚمت ًٗم عؤٚم ًّ ضوعٚمت ،دخوإ ًسسو ٞاشبدً ٞد٘ز اهطدؤاي ٗسسٙدٞ
اختٚمز اسبمز ملدّ ٙسٙدد ًدّ األدالٗ ،١كدمْ ددَٗ اسبذدمز إىل املدِٙد ٞاملِد٘زٝ
ِٙتٔ ٛعِد (االضتط( ) ْ٘ٚضبط ٞاهصطدمز  ،اهعِربٙد ) ٞسٚدح ٓ٣ٚد ٞاهطدؤاي،
فٚط ي اسبمز عّ اهدهٚى اهرٙ ٜسغ اهِصٗي عِدٖٙٗ ،تٍ إُصاي اسبذدمز عودٟ
األدال ١اهر ّٙاختمزٍٗٓ .
ٗخالي فلٗ ٝدٚدص ،ٝظٔدست ضدوعٚمت كدجري ٝهلدرا اهِعدمَُ ،مدبد ٞعدّ
زغع ٞبع

األدال ، ١اسبص٘ي عو ٟأكرب عدد مملّ ًّ اسبذمز; فتددُإ

اشبدددًمت بػددلى ًوشدد٘ظ ،ممددم دفدد املطددؤٗه إىل إهغددمُ ١عددمَ اهطدددؤاي
ٗتعدٙوٕ بِعمَ اهت٘ش. ٙ
ٗمب٘دد ُعدمَ اهتد٘شٙدد أُخدر ًت٘ضددط أعدداد اسبذدمز اهدر ّٙخيدددًٍٔ
اهدهٚى  ،اهطِ٘ات اهجالث ٞاهطمبصٗ ،ٞدعى ٓرا املت٘ضط ًّ أعدداد اسبذدمز
ٓ٘ اهعدد اهجمبإ اهر ٜخيدًٕ اهدهٚى أٗ اهعم٢و٘ٙٗ ،ٞشا عو ًّ ٍٔٚعى ٓ٣ٚدمت
اهطؤايٗ ،خصص اهِعمَ أدِمضم ًّ اسبذمز هدهٚى ًع .
كٌم ٗض اهِعمَ سدا أعوٓٗ ٟد٘ عػدس ٝفالم سدمزٗ ،سددا أدُدٓ ٟد٘
أه سمز،هلى دهٚىٗ ،أُػ٣إ امللمت اشبم د ٞبدمألدال ١ملٌمزضد ٞأعٌدمهلٍ
ًّ خالهلمٗ ،كٌم ٓ٘ اسبمي ُ ،عمَ اهطؤاي ظٔست ضوعٚمت أخدس ٠ددٙددٝ
هِعمَ اهت٘ش ، ٙأدت  ،اهِٔم ٞٙإىل إهغم.ٕ٢
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دزت ًساضدً ٍٚولٚد ٞت٘اكد اهتطد٘ز اهدر ٜغدٔدتٕ اهدعالد
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املعمزك ًّٗ ٞأٌٓٔم :
األًدددددس اهطدددددمً ٛاهلدددددس ٍٙز دددددٍ /4مٓ1399/6/13 ، 13162/دددددد
بممل٘افصدد ٞعودد ٟإ مًددً ٞؤضطددمت شبدددًمت اسبذددمز مبلدد ٞامللسًددٗ ٞاملدِٙددٞ
املِ٘زٗ . ٝت٘اهدإ دسازات إُػدم ١املؤضطدمت ،ستدٟ

ددز اهصدساز اهد٘شاز ٜز دٍ

/324قٗ َ/تمزٙخ ٓ1405/8/5د اهصمض ٛبإُػم ١املؤضطد ٞاهتذسٙعٚد ٞامل٘سددٝ
هألدال ١اهر ٜس٘ي مب٘دعٕ اهعٌى اهلسد ٜإىل عٌدى ادمع٘ٙ ٛاكد اهِٔضدٞ
اهػددمًو ٞاه د تعٚػددٔم املٌولددٗ ،ٞمتػددٚم ً د ًددم ٔٙدددم إهٚددٕ ٗال ٝأًددس ٓددرٖ
اهعالد املعمزك ًّ ٞزف ًطت٘ ٠األدا ١هوصدًمت اه تصدَ هضد٘ٚم اهدسمحّ
شٗاز املطذد اهِع٘ ٜاهػس . ٙأدصبإ ٓ ،رٖ اهلدل ٝاٚد ًلمتد األدال١
ذبإ ًعو ٞاملؤضط ٞاألٓو ٞٚاهتذسٙع ٞٚهألدال. ١
ًٗم إْ

ددز دساز إُػدم ١املؤضطد ٞاألٓوٚد ٞهدألدال١

بمملدِٙدد ٞاملِدد٘ز ، ٝعددمَ ٓ1405ددد ،ستددً ٟمزضددإ ًٔمًٔددم
اُطال ددم ممددم ٗزد  ،ددساز اإلُػددمٗ،١اشبربات امللتطددعٞ
عرب شًّ د٘ٙى ً ف٣دمت اسبذدمز ًدّ طبتود ازبِطدٚمت
ٗ،تِددد٘ا عدددمداتٍٔ ٗهغدددمتٍٔ ٗ .اهتصًدددإ املؤضطددد ٞاألٓوٚدددٞ
هددألدال ١بتصددد ٍٙكمفدد ٞاشبدددًمت هوشذددمز ًددّ اضددتصعمهلٍٗ ،اهلس ٚد بٔددٍ
ٗتصٗٙدٍٓ بمملعوً٘مت اه٘افٚد ٞاملتصدو ٞبمهصٙدمزٗ ،ٝإضدلمٍُٔ ٗاإلغدسام عودٟ
زاستٍٔ دٚو ٞإ مًتٍٔ  ،املدِٙد ٞاملِد٘زٗ ،ٝأُػد٣إ ًلمتد تِلٚرٙدًٚ ٞداُٚدٞ
بوغ عددٓم (ً )12لتعم،خيدَ كى ًِٔدم ف٣د ٞأٗ ف٣دمت ًعِٚدً ٞدّ اسبذدمز،
ًٗ اهتطد٘ز اهدر ٜسددخ  ،خددًمت اسبدرً٘ٗ ،اكعد ٞاملؤضطد ٞهدٕ فصدد مت
شٙمد ٝعدد ًلمت اشبدًمت املٚداُ ٞٚهتصى إىل ( )26ضتٗ ٞعػسً ّٙلتعدم
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ًٚدددداُٚم تدددؤدًٔ ٜمًٔدددم ٗخددددًمتٔم هدددصٗاز املطدددذد اهِعددد٘ ٜاهػدددس، ٙ

بمإلضددمف ٞإىل ًلمت د اشبدددًمت املطددمُدًٗ ٝساكددص االضددتصعمي ٗاملغددمدز. ٝ
ٗأعدددت اشبطددط اهتػددغٚو ٞٚاهتلصددٚو ٞٚألعٌددمي االضددتصعمي ٗاهِصددى ٗاملغددمدزٝ
ٗاإلضددلمْ ٗ،اهعال ددمت اهعمًددٗ ٞاإلزغددمد ٗاإلغددسام اهلمًددى عودد ٟسسكددٞ
اسبذدددمز  ،املدِٙددد ٞاملِددد٘زًٗ ،ٝتمبعددد ٞاسبمهددد ٞاهصدددش ٞٚهوشذدددمز املِدددً٘ ،
املطتػددلٚمتٗ ،إُٔددم ١إدددسا١ات ًددّ ٙتدد٘فً ٟددٍِٔ بمهتِطددٚق ً د ازبٔددمت ذات
اهصو ٞبمسبر  ،املد ِٞٙاملِ٘ز ،ٝثٍ بدأت املؤضط ٞاألٓو ٞٚهألدال ، ١مممزضدٞ
أعٌمهلم ٗٗادعمتٔم فٌٚم ٙتعوق بإضلمْ اسبذدمز اعتعدمزا ًدّ ً٘ضدٍ سدر عدمَ
ٓ1407دٗ ،مت ذهم تدزجيٚم ،إىل أْ ٗ ى عب٘ ًسسو ًٌٞٔ ٞهتِع ٍٚإضدلمْ
اسبذمز بِم١ا عو ٟأٗاًس كولإ مب٘دعٔم املؤضطد ٞاألٓوٚد ٞهدألدال ١مبٌمزضدٞ
ٓددرا اهدددٗز سصددسا دْٗ ضدد٘آمٗ ،بددرهإ صبٔدد٘دات ضددصٌ ٞهتِعددٗ ٍٚتست ٚد
اإلضلمْ  ،املد ِٞٙاملِ٘ز ٗ .ٝدد ٗفصدإ كدجريا ٓ ،درا األًدس ،سٚدح ضدعإ
إىل زاسدد ٞاسبذددمز ٗإضددلمٍُٔ سط د املطددت٘ٙمتٌٚ ٗ ،دد ٞإجيددمز اهطددلّ،
ٗبٔددرا ت٘ د دٗز ٗتدددخالت اهطٌمضددسً ٝددّ اهددداخى ٗاشبددمزز ٗ ،ددد كددمْ
هت٘شٙد اهطددلّ عود ٟف٣ددمت ( أ -ب – ز ) ٗذهددم حبطد

سبددٕ ٗبعدددٖ عددّ

املطددذد اهِعدد٘ ٜاهػددسٗ ، ٙأٙضددم بِددم ١عو دُ ٟدد٘ا املعِ دٗ ٟاشبدددًمت املتدد٘فسٝ
فٚددددددٕ ،إىل أْ

دددددددزت ضدددددد٘ابط إضددددددلمْ اسبذددددددمز بددددددس ٍ ، 8/568

ٓ1410/7/11د امل٘افق عؤٚم بمألًس اهطدمً ٛاهلدس ٍٙاهد أُمددإ ًطد٘٣هٞٚ
اإلضلمْ بععجمت اسبر أٗ ًّ ميجوْ٘ اسبذمز .
ٗسس إ املؤضط ٞاألٓو ٞٚهألدال ١أٙضم عو ٟإُلمذ اهتعوٌٚمت اهصمدزٝ
بٔرا اشبص٘م بمهتعمْٗ ًد األدٔدص ٝذات اهصدو ٞبدمسبرٗ ،مت تطد٘ٙس أدٔدصٝ
املؤضطددد ٞاألٓوٚددد ٞهدددألدال ٗ ،١طمعمتٔدددم اهتِلٚرٙدددٗ ٞاملٚداُٚدددٗ ،ٞفدددق بدددساًر
ٗخطط تػغٚوً ٞٚدزٗضٗ ،ٞست ٟتتضمل اهص٘ز ٝفدإْ دٔد٘د املؤضطد ٞهتطد٘ٙس
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اهلعمهد ، ٞذبصٚدق األٓددام اه تسً ٛإهٔٚم ٚمدٓ ٝرا اهعود املعطم. ١
تت٘شا ٓرٖ املؤضطمت سط األ مه ٍٚازبغساف ٞٚاه
 ٙتًِٔ ٛم اسبذمز ٗٓ: ٛ
ً- 1ؤضطدد ٞسذددمز تسكٚددم ًٗطددوٌ ٛأٗزٗبددم ٗأًسٙلددم
مب٘ددددددد اهصددددددساز اهدددددد٘شاز ٜز ددددددٍ  / 444ق ، َ /
ٓ 1402/11/18د .
ً- 2ؤضطدد ٞسذددمز إٙددساْ مب٘د د اهصددساز اهدد٘شاز ٜز ددٍ
 / 263ق ٓ 1403/9/14 ، َ /د .
ً- 3ؤضط ٞسذمز دِ٘ب فضٚم مب٘د اهصساز اه٘شاز ٜز ٍ  / 377ق ، َ /
ٓ 1404/9/25د .
ً- 4دددددددؤضط ٞسذددمز إفددددسٙصٚم غددري اهعسبٚدد ٞمبد٘دددددد اهصددساز اهدد٘شاز ٜز ددٍ
 / 124ق ٓ 1404/5/3 ، َ /د .
ً- 5ؤضطدد ٞسذدددددددمز دِدد٘ب غدددددددسق فضددددددٚم مب٘دد اهصددددددساز اهدد٘شاز ٜز ددٍ
 / 125ق ٓ 1404/5/3 ، َ /د .
- 6املؤضط ٞاهتذسٙع ٞٚهألدال ١مب٘د اهصساز اه٘شاز ٜز ٍ  / 324ق ، َ /
ٓ 1405/8/5د .
ً- 7ؤضط ٞسذمز اهدٗي اهعسب ٞٚمب٘د اهصدساز اهد٘شاز ٜز دٍ  / 325ق َ /
ٓ 1405/8/5 ،د .
ً- 8لت اهصًمشً ٞامل٘سد مب٘دد اهصدساز اهد٘شاز ٜز دٍ  / 367ق ، َ /
ٓ 1403/9/21د .
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ً- 9لت اه٘كال ١امل٘سد مب٘د اهصساز اه٘شاز ٜز ٍ  / 635ق َ /

ٓ 1395/8/7 ،د .
ٗ ددد ت٘اهددإ اهصددسازت املِعٌدد ٞهوعٌددى عو د ٟأغددلمي طبتولدد( ٞهدد٘ا٢مل –
تعوٌٚدددمت – أُعٌدددًٗ ،) ...ٞدددست املؤضطددد ٞبدددمهلجري ًدددّ اهتطددد٘ز ٗاهتغري،كدددمْ
فخسٓم اعتٌمد تػلٚى صبمهظ إدازات ًؤضطمت أزبدمب اهط٘ا٢د ( ًط٘فدْ٘
– أدالٗ – ١كال – ١شًمشً ) ٞعّ دسٙق االُتصمب ًّ املطمٌٓ ( األدال. ) ١
ٗ مز ٙدٙس غؤْٗ املؤضط ٞصبوظ إدازٙ ٝت ه ًّ اثين عػس عضد٘ا،
ٙعد ٗشٙددس اسبددر أزبعدد ٞأعضددمٗ ،١ربتددمز ازبٌعٚدد ٞاهعًٌ٘ٚدد ٞاهعددم
االُتصمب بمهتِمفظ بد

بطسٙصددٞ

د٘ا ٍ٢تضدٍ كدى مٌ٢دً ٞدٍِٔ مُٚد ٞأعضدمٙ ١سغد

أفسادٓم  ،اهدخ٘ي صبتٌع  ،صبوظ اإلداز. ٝ
ٙض د ٓددرا ااوددظ اهطٚمضددمت ٗاشبطددط ،بمهتِطددٚق ً د ٗشاز ٝاسبددر
بٔددددم دبٌٚددد اهطم دددمت ٗاهصددد٘ ٠اهعمًودددٗ،ٞتط٘ٙس أدأ٢دددم هتصدددد ٍٙأفضدددى
اشبدًمت هوشذمز ٗاهصا٢س. ّٙ
ِٗٙعجددق عددّ ااوددظ عدددد ًددّ اهصطمعددمتٗ ،مخددظ صبددمهظ تِلٚرٙدد،ٞ
تػسم عو ٟاألعٌمي اإلداز ٞٙاه ٙلو بٔم اهعمًوْ٘ ً ،لمت اشبدًمت
املٚداُٚددٗ ،ٞتعددم
بمهص٘ز ٝاملطو٘ب.ٞ

أً ٜع٘ ددمت ًٚداُٚدد ٞأٗ إدازٙدد ٞتددؤثس عودد ٟتصددد ٍٙاشبدًددٞ
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أٗال  :تصدددد ٍٙاشبددددًمت املعمغدددس ٝهوشذدددمز اهلدددساَ; ًدددّ
خالي اهدَّٗز املِمط بٔم اهر ٜسددتٕ األُعٌٗ ٞاهو٘ا٢مل .
ثمُٚددم  :االزتصددم ١مبطددت٘ ٠اشبدددًمت; ًددّ خددالي االضددتلمدٝ
اهصص٘ٗ ًّ ٠ضم٢ى اهتصِ ٞٚاسبدٙج.ٞ
ثمهجددم  :تطددصري كمفدد ٞاإلًلمُددمت املمدٙددٗ ٞاهعػددس ٞٙاملؤٓودد ٞهسف د ًطددت٘٠
اشبددًمت اهد تصددَ هوشذددمز  ،دٚعد ٞاهطٚعددٗ ،ٞذبلٚدص كمفدد ٞاهعددمًو ،
خدًد ٞاسبذمز ،هتصدد ٍٙكدى ًدم ًدّ غد ُٕ ذبصٚدق ادٌِ٣دمٍُٔ ٗزاسدتًٍٔ ،د
اهطع ٛهتلمًى ٓدرٖ اشبددًمت مبدم ٙدتالًٗ َ١لمُدً ٞدِٙد ٞاملصدطل،  ٟ
ُل٘ع املطوٌ ٗ ،مبدم تصدًدٕ سلً٘تِدم اهسغدٚدً ٝدّ بدري اهغدمهٗ ٛاهِلدٚظ
هساستٍٔ ٗأًٍِٔ .
زابعدددم  :تلجٚدد أعدددداد ًساكدددص االضدددتصعمي ًٗلمتدد اشبدًددد ٞاملٚداُٚدددٞ
ٗاملعمُٗٗ ٞاملطمُدٗ ،ٝشٙمد ٝأعداد اهعدمًو  ،تودم امللمتد  ،تٚطدريا هساسدٞ
ٗادٌِ٣مْ سذمز بٚإ اهلل اسبساَ شٗاز ًطذد اهسض٘ي اهلس.  ٍٙ
خمًطم  :ت٘ثٚق ٗغدم٢ر اهعال د ٞبد املؤضطد ٞاألٓوٚد ٞهدألدالٗ ١ازبٔدمت ذات
اهعال  ٞبػؤْٗ اسبر بمملد ِٞٙاملِ٘زٗ ٝخمزدٔم .
ضمدضم  :تلعٚى أٗا س اهلابط ب صبودظ اإلدازٗ ٝاألدالً ;١دّ خدالي اهجصدٞ
اه أٗالٍٓ إٙمٓم ًعمهٗ ٛشٙدس اسبدر املد٘ س ; ضدعٚم ٗزا ١ت٘سٚدد دٔد٘د اٚد
ًِط٘ب ٛاهطم٢ل ٞهترهٚى كى ًم ٙعلض اسبمز ًّ عمب ٗتٚطري إ مًتٕ .
ضددمبعم  :تٌِٚدد ٞاهلدد٘ادز اهعػددسً ٞٙددّ خددالي اهدددٗزات اهتدزٙعٚددٗ ٞاهت ٓٚوٚددٞ
ٗغريٓم .
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ثمًِم  :تلعٚى دٗز امللمت املٚداُ ٞٚهتٌلِٔٚم ًّ أدا ١أفضى حيصدق ددزا

ًددّ املسُٗدد ، ٞإشاهددً ٞع٘ ددمت اهعٌددىٗ ،اربددمذ اهصددسازات املِمضددع ٞعددرب ااددمهظ
اهتِلٚر. ٞٙ
ٗهتشصٚددق ٓددرٖ األٓدددام عودد ٟأكٌددى ٗدددٕ طددٌإ املؤضطدد ٞإىل عدددٝ
طمعمت ٓ : ٛطما اهػدؤْٗ املمهٚد ٗ ٞاإلدازٙد – ٞطدما االضدتصعمي ٗاهتلدد٘ٙر
ٗ طما تصِ ٞٚاملعوً٘مت ٗاسبمض افه – ٛطدما اإلضدلمْ املدِعٍ ٗاهععجدمت
ٗاهطدد٘ازو ٗاهعٌوٚددمت – طددما اهػدد ْ٘٣اهعمًددٗ ٞاإلزغددمد  -طددما اهعٌوٚددمت
املٚداُ ٞٚاملتمبع. ٞ
تصدَ ٓرٖ اهصطمعمت خدًمت ًتلمًو ٞهوشذمز ٗ اهصا٢دسً ّٙدّ خدالي
ًساكص االضتصعمي ٗاهتل٘ٙر ( اهلذس ، ٝاملطمز  ،اهرب )ًٗ ،لمت اشبددًمت
املٚداُٚددددٗ ٞامللمتددد املطددددمُد ،ٝاهددد تِدددددتػس ًِ ،ددددمدق دبٌددد اسبذددددمز
هتطمعدٍٓ عو ٟتٚطري أً٘زٍٓ تطعٚصم هػعمزٓم (خدًد ٞاسبدمز غدسم ٗأًمُدٞ
ًٗطؤٗه.)ٞٚ
تعدددأ املؤضطدد ٞخبدًدد ٞاسبذددمز عددى ٗ دد٘هلٍ إىل
املد،ِٞٙسٚح تصدَ٘ بمهتػدمٗز ًد بعجدمت اسبدر اهسمسٚدٞ
ًِٗدٗب ٛاهػسكمت اهطدٚمس ٞٚه٘ضد اشبطد ٞاملٚداُٚدٞ
هصددددًٍٗٔ ٗإ دددمًتٍٔ ًٗغمدزتٍٔ،بٔددددم تصدددد ٍٙأعودددٟ
ًطددت٘ٙمت اهساسدد ٞهلددٍ ،ثددٍ تت كددد ًددّ دمٓصٙدد ٞاهدددٗز
اهطلِ ٞٚاملعد ٝإلضلمًٍُٔٗ ،عسف ٞإامه ٛاهطم  ٞاالضتٚعمب ٞٚاملصصصدٞ
هلٍ ًّ ٗا اهتصمزٙمل املطتصسدٗ ٞاهعص٘د املصد . ٞ
ٗعِد ٗ ٘ي اسبذمز اهرٙ ّٙصدز عددٍٓ ب كجس ًدّ ًوٚدْ٘ ٗأزبعٌم٢دٞ
أهد سدمز ضدِ٘ٙم ًدّ اٚد دٗي اهعدمة ، ،غدت ٟدصما املعٌد٘زٗ ٝعودً ٟددداز
ً٘مس ً٘ضٍ ًم عى اسبر ًٗ٘ضٍ ًم بعد اسبرٙ ،صوْ٘ ًساكص االضدتصعمي
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اهر ّٙمت تسغٚشٍٔ بعِمٗ ٞٙتدزٙعٍٔ بد  ٞبمضتصعمهلٍ ٗاهلس ٚبٔدًٍٗ ،طمبصدٞ
أعددددادٍٓ ًد د دددد٘اشاتٍٔ ٗ تلددد٘جئٍ ،ثدددٍ ٙدددسافصٍٔ ًِددددٗب املؤضطددد ٞإىل
اهطدددلّ املعدددد هلدددٍٗ ،اهدددر ٜمت اهت كدددد ًدددّ دمٓصٙتد دٕ سطد د اهػدددسٗط
ٗامل٘ا لمت اه أعطٚإ مب٘دعٔم اهتصمزٙمل اهالشً. ٞ
َُٗ٘ٙدَّددٕ اسبذددمز اهلددساد ٠إىل ًلمتد اشبدددًمت املٚداُٚدد،ٞسٚح ٙصددَ٘
اهعددمًوْ٘ فٔٚددم مبطددمعدتٍٔ إلجيددمد اهطددلّ املِمض د هلددٍ سط د زغعددمتٍٔ
ٗ دزاتٍٔ املمه. ٞٚ
ٗعِددد ٗ دد٘هلٍ اهطددلّٙ،ت كد ًِدددٗب املؤضطددً ٞددّ دددمٓص ٙتددٕ،
ٗتصَ٘ غسكمت ًتصصصٙ ٞتٍ اهتعم د ًعٔم ًطعصم بإُصاي أًتع ٞاسبذمز ًّ
اسبمفالتُٗ،صؤم إىل غسم اسبذمز ًّ أدى زاستٍٔ ٗادٌِ٣مٍُٔ.
ٗ ،أثِم ١متت اسبذمز بإ مًتٍٔ  ،املدٙ،ِٞٙتمب فسٙق اهطد٘ازو تِلٚدر
خط ٞاهطدالً ٞاه٘ مٚ٢د ;ٞهدتال ٗ ،د٘ا اسبد٘ادخ ال ددز اهلل ٗذهدم ًدّ خدالي
ًسا ع ٞاهعٌم٢س املصصص ٞهطلّ اسبذمز ،هوت كد ًّ تطعٚق خط ٞاهدفما
املدًُٗ ،ٛد ٠اهتصاَ أ شمب اهدٗز بتطعٚدق امل٘ا دلمتٗ ،اسبضد٘ز اهلد٘زٜ
عِد اهعاليف عدّ أٙد ٞسمهد ٞتتعودق بطدالً ٞاسبذدمزًٗ ،تمبعد ٞإ دال اهعطدى أٗ
االضتعداي ست ٟتع٘د األً٘ز إىل دعٚعتٔم.
كٌددم ٙصددَ٘ اهعددمًوْ٘  ،طددما تصِٚدد ٞاملعوً٘ددمت ٗ اسبمضدد افهدد،ٛ
ٗبطسع ٞفم٢ص،ٞبإدخمي بٚمُمت د٘اشات اسبذمز  ٗ ،إ ٚمضٗ،ٛذهم هت٘فري
اهػمغمت اهالشًٗ،ٞتِع ٍٚعٌو ٞٚاضتالَ ٗتطو ٍٚازب٘اشاتٗ،االضتعالَ عِٔدم
ٗفق منمذز أعدت بعِم ٞٙهضٌمْ ضالً ٞاإلدسا١ات.
ٗٙصَ٘ فسٙق فخس ًّ اهعمًو  ،طما اهػ ْ٘٣اهعمًدٗ ٞاإلزغدمد بت٘شٙد
اهِػسات عو ٟاسبذمز  ،طبتو اهوغمت ٙٗ .صدَ فخسْٗ كى ٗضدم٢ى اهساسدٞ
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هوشذددمز اهتددم ، ٔ٢أًددمكّ االُتعددمز املعددد ٝهلددٍِٙٗ ،طددصْ٘ ًد كمفددٞ

ازبٔمت ذات اهعال  ٞإلٙصمي ٓؤال ١اهتم ٔ٢إىل ًطمكٍِٔ بٚطس ٗضٔ٘ه. ٞ
ٗٙتدد٘ىل فسٙددق ًددّ اهعددمًو اإلغددسام عودد ٟاسبمهدد ٞاهصددش ٞٚهوشذددمز
املِددً٘  ،املطتػددلٚمتًٗ ،تددمبعتٍٔ ٗإُٔددم ١كمفدد ٞاإلدددسا١ات املتعوصدد ٞبٔددٍ
ست ٟخسٗدٍٔ ًدّ املطتػدل ٟبطدالً ٞاهللٗ ،إٙصدمهلٍ إىل ًصدمز ضدلٍِٔ أٗ
تطو ٌٍٔٚإىل بعجمت سذٍٔ.
كددٌ دد م ٙصددَ٘ ٓددرا اهلسٙددق بمهتِطددٚق ً د اهػددؤْٗ اهصددشٗ ٞٚبعجددمت
اسبددددر ; هتدد د ً ضددددٚمزات اإلضددددعمم اهالشًدددد ٞهِصددددى اسبذددددمز املِددددً٘
بمملطتػلٚمت ،اهصمدز ّٙعو ٟأدا ١فسٙض ٞاسبدر ٗاربدمذ كمفد ٞاإلددسا١ات
هوعِم ٞٙبٍٔٙٗ .تمب ٓرا اهلسٙدق إُٔدم ١إددسا١ات اسبذدمز املتددد٘ف ًٗتمبعدٞ
كددى س ددمه ٞستددٙ ٟتددددٍ دفددددِٔم أٗ ُصددددؤم إىل بالدٓددم سطدددد زغعدد ٞأٓددددى
املت٘ف ،ٟثٍ ٙت٘ىل ًِدٗب امللدت اضتصدد ساز غٔمدٗ ٝفدم ٝهلدم بمإلضمفدددٞ
إىل األٗزاق اهجع٘ت ٞٚاهالشًد.ٞ
ٗبعد أْ ٙتٌت اسبمز بمهععمد ٝاهلمد ٞ٢املطٌ ، ِٞ٣زسمب املد ِٞٙاملِد٘ز،ٝ
ٗذب ضمع ٞاه٘دااُٙ،شضس فسٙق ًّ ًلمتد اشبددًمت املٚداُٚد ٞبمهتِطدٚق
ً ُصمب ٞاهطٚمزات ٗاهػسكمت اهِم و ٞاسبمفالتِ إىل ًصمز ضدلٍِٔٗ ،تصدَ٘
غسكً ٞتصصص ٞحبٌى اسبصمٗٗ ٢ضعٔم ً ،لمُٔم املصصص ،ثٍ ٙت٘ىل
أسد املِدٗب ًطمبص ٞازب٘اشات عود ٟسذدمز كدى سمفودٗ،ٞفق اهٌِدمذز اهد
أعدددت هلددرا اهغددسض ( اهعٚددمْ افهدد ٛهوٌغددمدز ٝاملعدٚ٢دد ٞأٗ اهِٔمٚ٢ددً،) ٞددّ أًددمَ
اه٘سدات اهطلِٙٗ ،ٞٚطؤٌم هوطم٢ق اهرِٙ ٜصؤٍ إىل ازبٔ ٞاهد ٙطدمفسْٗ
ًِٔم .
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ا ٚاهصطمعمت  ،املؤضطٗ،ٞاإلعداد املطعق ًدّ خدالي اشبطدط ٗاهتددزٙ
اهعػددس ،ٜاهددرَ ٜأِٗهتددٕ املؤضطدد ٞآتٌمًددم كددعريا إميمُددم ًِٔددم ب ٌٓٚددٓ ٞددرا
اهصطددما هالزتصددم ١بددمهل٘ادز اهعػددس ٞٙاه د تعٌددى هددد ٠املؤضطددٗ ،ٞاه د بوددغ
عدددددٓم أكجدددس ًدددّ (ً٘ ) 3500ظدددد ٗ ،زفددد كلددددم١تٔم هتصدٙددددٍ أفضدددى
اشبدًدمت هض٘ٚم اهسمحّ .
فصددد ُعٌددإ املؤضطدد ٞدٗزات تجصٚلٚددٗ ٞربصصدد ٞٚبمهتعددمْٗ ًد اهعدٙددد
ًّ ازبٔمت املعِ ، ٞٚاًِ ٚمس ٛخدًمت اهعٌى ٗذبط األداٗ،١بوغ عدد
املتدزب أكجس ًّ ( )16000أه ًتدزب .
كٌددم كددمْ هػددعل ٞاسبمض د افهدد ٛاهددرٜ

ددسفإ عوٚددٕ املؤضطددٞ

بطصم ١دٗز فمعى  ،كى ًساسى اهعٌى .

ًٗدددددّ أبدددددسش اإلُدذددددددمشات اهددد سصصتٔدددم املؤضطدددٞ
خدددالي اهطِ٘ات اهعػس ٝاملمض: ٞٚ
- 1تطددد٘ٙس فهٚدددً ٞغدددمدز ٝاسبذدددمز ٗفدددق ُعدددٍ اهتصِٚددد ٞاملٚدددداًُ ،ٛدددّ خدددالي
ًلمت اشبدً ٞاملٚداُ،ٞٚبمهتِطدٚق ً طما االضتصعمي ٗاهتلد٘ٙر ٗ طدما
تصِ ٞٚاملعوً٘مت ٗاسبمض افه. ٛ
- 2اهعٌى بِعمَ اهػعلمت ألدٔص ٝاسبمضد افهد ٛبد ًساكدص االضدتصعمي
ًٗلمت صبٌ٘عمت اشبدًمت املٚداُ. ٞٚ
- 3دبٔٚص ًساكص املعوً٘مت ٗامل٘ا املٚداُ ٞٚبد دٔص ٝددٙددً ٝدّ اسبمضد
افهٗ ٛبلمفً ٞطتوصًمتٔم .
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- 4زبط امل٘ا د املٚداُ ٞٚعرب غددعل ٞالضددول ( ٞٚاهد٘اٙسهظ )،إضدمفٞ

إىل خطد٘ط اهد( ٗ DDNاهدا ٜفب ) .
- 5إُػددددمٗ ١سددددد ٝهتصٚددددًٗ ٍٚتمبعدددد ٞاه٘كددددمالت أٗ اهػددددسكمت اهطددددٚمسٞٚ
ٗازبٌعٚمت اهد. ِٞٚٙ
- 6إُػمٗ ١سد ٝاهتل٘ٙر افه ٛمبشط ٞاهلذس. ٝ
- 7إُػم ١زبِ ٞاهعٌوٚمت املٚداُٗ ٞٚاملتمبع. ٞ
- 8إُػمٗ ١سد ٝاهلس ٚبمسبذمز اهلساَ .
- 9إُػم ١اامهظ اهتِلٚر ٞٙهتلعٚى أدا ١امللمتد اشبدًٚدٗ،ٞإجيمد تِدمفظ
خدًًٔ ٛين بِٔٚم ملصوش ٞاسبمز ٗسطّ خدًتٕ .
- 10اهددددسبط افهدددد ٛبدد د ًلمتدد د اشبدددددًمت املٚداُٚددددٗ ٞاهِصمبدددد ٞاهعمًددددٞ
هوطٚمزات ،هلتمل ًِٗمل اعتٌمد إزكمب اسبذمز ٗتطدٙد اهتراكس فهٚم .
- 11إ داز ًعمٙري تِعد ٍٚاهعٌدى ً ،ساكدص ٗ طمعدمت ًٗلمتد اشبدًدٞ
املٚداُٗ ٞٚاملطمُد. ٝ
- 12شٙمد ٝعدد اهلعم ّ٢شبدًد ٞاسبذدمز اهتدمٗ ٔ٢كعدمز اهطدّٗ ،ت٘ضدٚ
صبدددمي خددددًمتٔم هتػدددٌى كدددى امل٘ا د د سددد٘ي املطدددذد اهِعددد٘ ٜاهػدددسٙ
ٗاملٚصمت .
- 13اضدددتشداخ ز دددٍ صبدددمُ ٛه دمبد د ٞعوددد ٟكمفددد ٞاضتلطدددمزات اسبذدددمز
اهلساَ ٗاهػلمٗ. ٜ
- 14تد ً عدددد ًددّ اهطددٚمزات هلعددم ّ٢اهتددم ، ٔ٢بٔدددم إٙصددمي اسبذددمز
اهتم ٔ٢إىل ًصمز ضلٍِٔ بطسعٙٗ ٞطدس .
- 15إُػمً ١لمت ًٚداُ ٞٚددٙد ٝهتشط األداٗ ١تط٘ٙس اشبدًد ٞاملصدًدٞ
هوشذمز ،فصد كمْ عددد امللمتد املٚداُٚد ٞعِدد إُػدم ١املؤضطد ٞعػدسٝ
ًدلمت  ٗٗ،دى عددٓم افْ (ً 32لتعم) ،تػتٌى عوً ٟلمتد خدًدٞ
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ًعوً٘مت .
- 16اضددتشداخ ًلت د ( تِطددٚق خدددًمت اسبذددمز )ٗ،ذهددم بٔدددم تعددمدي
املعوً٘دددمت بد د ًؤضطدددمت أزبدددمب اهط٘ا٢د د مبلددد ٞامللسًدددًٗ ٞلتد د
اه٘كال ١امل٘سدد جبدد ،ٝبمهتِطدٚق ًد اهل٣ٚد ٞاهتِطدٚص ٞٚملؤضطدمت أزبدمب
اهط٘ا. ٢
- 17ت٘ش ٙعع٘ات ًّ ًٚمٖ شًصَ عو ٟاسبذمز اهلساَ ،،عددد ًدّ امل٘ا د
احملٚط ٞبمملطذد اهِع٘ ٜاهػس ٙبمهتعمْٗ ً ًلت اهصًمشً ٞامل٘سد .
 - 18ت٘ش ٙكٌٚمت ًّ ُػدسات اهت٘عٚد ٞاملصتولد ٞبعدد ٝهغدمت عود ٟاسبذدمز
اهلددساَ ،بمهتعددمْٗ ً د املدٙسٙدد ٞاهعمًدد ٞهوػددؤْٗ اهصددش ٞٚمبِطصدد ٞاملدِٙددٞ
املِ٘زٗ ٝفسا ٗشاز ٝاإلعالَ .
19د د عصدددت املؤضطدد ٞعددددا ًددّ اهدددٗزات اهتدزٙعٚددٗ ٞاهتصصصددٗ ٞٚاهِدددٗات
ٗاملوتصٚمت .
- 20تعٌى ا ٚطمعمت املؤضط ٞعوُ ٟعمَ أي ( األٗتود٘ن )،فٌٚدم خيدص
املساضالت عمًٗ ٞتعمدي املعوً٘مت .
- 21اضتشداخ ٗسدً ٝسا ع ٞازب٘د ٝفهٚمً (،تمبع ٞأعٌدمي امللمتد ٗسطدّ
أدأ٢م عّ دسٙق اسبمض ) .
- 22اضدددتشداخ صبودددظ اضتػدددمزً ٜدددّ األدال ١اهصدددددًم ١هتصدددد ٍٙاهِصدددمل
ٗاالضتػدمزات اهعوٌٚدٗ ٞاملِٔٚددٗ ٞاهِعمًٚدِٓٗ،ٞمن اهلددجري ممدم مت إظبددمشٖ
ٗال ٙتط اه٘ إ هركسٖٗ ،ال ٙصاي  ،دعع ٞاملؤضط ٞاهلجري ممم ميلدّ
إضمفتٕ إىل سصى خدًمتٔم املتٌٚصُٗ ،ٝتطو إىل اه َ٘ٚاهرٙ ٜدتٍ فٚدٕ إُٔدم١
اٚددد املعددددمًالت اهسمسٚدددد ٞاملتعوصدددد ٞبمسبذددددمز عددددرب اهػددددعل ٞاهعمملٚددددٞ
(اإلُلُإ)ٗ ،فق ُعمَ د ٚق ًِٗعٍ .
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أضدد ي اهلل اهعوددد ٛاهصدٙد ددس أْ حيصدددق فًمهِدددم٘ٙٗ ،فصِدددم إىل خدًدددٞ

ضدد٘ٚفٕ عودد ٟاه٘دددٕ اهددرٙ ٜسضدد ٕٚعِددم ،إُددٕ ٗهدد ٛذهددم ٗاهصددمدز عوٚددٕٗ ،فخددس
دع٘اُم أْ اسبٌد هلل زب اهعممل .
ٗ و ٟاهلل عو ٟضٚدُم ضبٌد ٗعو ٟفهٕ ٗ شعٕ أاع
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