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 ٓالفظجس ص٤ٜٔو٣ز

. ٤ُِ ثُـٌٛ ٖٓ ثُوٞثػو ثُضج٤ُز صوو٣ْ ٝٙق صل٢ِ٤ٚ ُ٘ظجّ ٗٔٞىؽ٢ ُِْؾٕٞ، دَ إٕ ًَ ٓج صقجُٝٚ ٛٞ إٔ 1

صقوه، ػ٠ِ أّجُ ثُضًٚٞثس ثُٔضٞثٝغ ػ٠ِ هذُٜٞج ػٔٞٓج ك٢ أ٣جٓ٘ج ٛيٙ ٝثُؼ٘جٌٙ ثألّج٤ّز ك٢ ثألٗظٔز 

 ثُٔذجها ٝثُوٞثػو ثُؼ٤ِٔز ك٢ ٓؼجِٓز ثُْٔؾ٤ٖٗٞ ٝإهثًر ثُْؾٕٞ. ثُٔؼجٌٙر ثألًغٌ ٙالفج، ٓج ٣ؼضذٌ ػٔٞٓج م٤ٌ

. ٖٝٓ ثُؾ٢ِ، ٗظٌث ُٔج صضٚق دٚ ثُظٌٝف ثُوج٤ٗٞٗز ٝثالؽضٔجػ٤ز ٝثُؾـٌثك٤ز ك٢ ٓنضِق أٗقجء ثُؼجُْ ٖٓ ص٘ٞع 2

٣قلَ دجُؾ، إٔ ٖٓ ؿ٤ٌ ثٌُٖٔٔ صطذ٤ن ؽ٤ٔغ ثُوٞثػو ك٢ ًَ ٌٓجٕ ٝك٠ أ١ ف٤ٖ. ٝٓغ ىُي ٣ٌؽ٠ إٔ ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ٓج 

ػ٠ِ ديٍ ثُؾٜو دجّضٌٔثً ُِضـِخ ػ٠ِ ثُٔٚجػخ ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ صؼضٌٛ صطذ٤وٜج، ثٗطالهج ٖٓ ًٜٞٗج صٔغَ، ك٢ ؽِٔضٜج، 

 ثٌُٖٟٝ ثُو٤ٗج ثُض٢ صؼضٌف دٚالفٜج ثألْٓ ثُٔضقور.

 . عْ ثٕ ٛيٙ ثُوٞثػو، ٖٓ ؽٜز أمٌٟ، صض٘جٍٝ ٤ٓوثٗج ٣ظَ ثٌُأ١ ك٤ٚ ك٢ صطًٞ ْٓضٌٔ. ٠ٛٝ دجُضج٢ُ ال صْضذؼو3

إٌٓج٤ٗز ثُضؾٌدز ٝثُٔٔجًّز ٓج هثٓش ٓضلوض٤ٖ ٓغ ثُٔذجها ثُض٢ صْضٖق ٖٓ ٓؾٔٞػز ثُوٞثػو ك٢ ؽِٔضٜج ٝٓغ 

ثُْؼ٢ ُضقو٤ن ٓوجٙوٛج. ٝدٜيٙ ثٌُٝؿ ٣ظَ هثةٔج ٖٓ فن ثإلهثًر ث٣ًٌَُٔز ُِْؾٕٞ إٔ صْٔـ دجُنٌٝػ ثالّضغ٘جة٢ 

 ػ٠ِ ٛيٙ ثُوٞثػو.

ٍ ثُوٞثػو ثُٔضؼِوز دجإلهثًر ثُؼجٓز ُِٔؤّْجس ثُؾَثة٤ز، ٝٛٞ ٣٘طذن ( ٝثُؾَء ثألٍٝ ٖٓ ٛيٙ ثُٔؾٔٞػز ٣ض٘ج1ٝ. )4

ػ٠ِ ؽ٤ٔغ كتجس ثُْٔؾ٤ٖٗٞ، ّٞثء ًجٕ ّذخ فذْْٜ ؽ٘جة٤ج أٝ ٓو٤ٗج، ّٝٞثء ًجٗٞث ٓض٤ٜٖٔ أٝ ٓوث٤ٖٗ، ٝدٔج ك٢ 

 ىُي أُٝتي ثُي٣ٖ صطذن دقوْٜ "صوثد٤ٌ أ٤٘ٓز" أٝ صوثد٤ٌ إٙالف٤ز أٌٓ دٜج ثُوج٢ٝ.

ج٢ٗ ك٤ضٖٞٔ هٞثػو ال ص٘طذن إال ػ٠ِ كتجس ثُْٔؾ٤ٖٗٞ ثُي٣ٖ ٣ض٘جُْٜٝ ًَ كٌع ك٤ٚ. ٝٓغ ىُي كئٕ ( أٓج ثُؾَء ثُغ2)

ثُوٞثػو ثُٞثًهر ك٢ ثُلٌع )أُق( ٓ٘ٚ دٖؤٕ ثُْؾ٘جء ثُٔوث٤ٖٗ ص٘طذن أ٣ٞج ػ٠ِ كتجس ثُْؾ٘جء ثُي٣ٖ صض٘جُْٜٝ 

ٜيٙ ثُلتجس ًٜٝٞٗج ك٢ ٙجُـ ٛؤالء ثُلٌٝع )دجء( ٝ )ؽ٤ْ( ٝ )هثٍ( ك٢ فوٝه ػوّ صؼجًٜٝج ٓغ ثُوٞثػو ثُنجٙز د

 ثُْؾ٘جء.

( ٝال صقجٍٝ ثُوٞثػو ص٘ظ٤ْ إهثًر ثُٔؤّْجس ثُٔنٚٚز ُألفوثط ثُؾجٗق٤ٖ )ٓغَ ثإلٙالف٤جس أٝ ٓؼجٛو 1. )5

 ثُضٜي٣خ ٝٓج إ٤ُٜج(، ٝٓغ ىُي كئٕ ثُؾَء ثألٍٝ ٜٓ٘ج ٣ِٚـ أ٣ٞج، ػ٠ِ ٝؽٚ ثُؼّٔٞ، ُِضطذ٤ن ك٢ ٛيٙ ثُٔؤّْجس.

ز ثألفوثط ثُٔؼضو٤ِٖ ٕجِٓز ػ٠ِ ثألهَ ُؾ٤ٔغ ثُوج٣ٌٖٙ ثُي٣ٖ ٣نٞؼٕٞ ُٚالف٤ز ٓقجًْ ( ٣ٝؾخ ثػضذجً كت2)

 ثألفوثط. ٣ٝؾخ إٔ صٌٕٞ ثُوجػور ثُؼجٓز أال ٣قٌْ ػ٠ِ ٛؤالء ثُؾجٗق٤ٖ ثُٚـجً دؼوٞدز ثُْؾٖ. 

 ثُؾَء ثألٍٝ: هٞثػو ػجٓز ثُضطذ٤ن

 ثُٔذوأ ثألّج٢ّ 

ال ٣ؾٍٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘جُي ص٤٤َٔ ك٢ ثُٔؼجِٓز دْذخ ثُؼٌ٘ٚ أٝ ثُِٕٞ ( صطذن ثُوٞثػو ثُضج٤ُز دًٚٞر ف٤جه٣ز. 1ٝ. )6

أٝ ثُؾِ٘ أٝ ثُو٣ٖ، أٝ ثٌُأ١ ٤ّج٤ّج أٝ ؿ٤ٌ ٤ّج٢ّ، أٝ ثُٖٔ٘ؤ ثُو٢ٓٞ أٝ ثالؽضٔجػ٢ أٝ ثُغٌٝر أٝ ثُُٔٞو أٝ أ١ 

 ٝٝغ آمٌ.

 ثُض٢ ٣٘ضْخ إ٤ُٜج ثُْؾ٤ٖ.( ٝك٠ ثُٞهش ٗلْٚ، ٖٓ ث١ًٌُٝٞ ثفضٌثّ ثُٔؼضووثس ثُو٤٘٣ز ٝثُٔذجها ثألماله٤ز ُِلتز 2)

 ثُْؾَ

( ك٢ أ١ ٌٓجٕ ٣ٞؽو ك٤ٚ ْٓؾ٤ٖٗٞ، ٣ضٞؽخ ْٓي ّؾَ ٓؾِو ٌٝٓهْ ثُٚلقجس، صًٞه ك٤ٚ ثُٔؼِٞٓجس ثُضج٤ُز 1. )7

 دٖؤٕ ًَ ٓؼضوَ:

 )أ( صلج٤َٙ ٣ٞٛضٚ،

 )ح( أّذجح ّؾ٘ٚ ٝثُِْطز ثُٔنضٚز ثُض٢ هًٌصٚ،

 )ػ( ٣ّٞ ّٝجػز همُٞٚ ٝإٟالم ٌّثفٚ.

 ك٢ أ٣ز ٓؤّْز ؽَثة٤ز هٕٝ أٌٓ فذِ ٌٖٓٝع صٌٕٞ صلج٤ِٙٚ هو هٝٗش ِّلج ك٢ ثُْؾَ. ( ال ٣وذَ أ١ ٕن2٘)

 ثُلَٚ د٤ٖ ثُلتجس

. صٞٝغ كتجس ثُْؾ٘جء ثُٔنضِلز ك٢ ٓؤّْجس ٓنضِلز أٝ أؽَثء ٓنضِلز ٖٓ ثُٔؤّْجس ٓغ ٌٓثػجر ؽْْٜ٘ 8

 ٝػٌْٔٛ ّٝؾَ ّٞثدوْٜ ٝأّذجح ثفضؾجٍْٛ ٝٓضطِذجس ٓؼجِٓضْٜ. ٝػ٠ِ ىُي:

ثٌُؽجٍ ٝثُْ٘جء، دووً ثإلٌٓجٕ، ك٢ ٓؤّْجس ٓنضِلز. ٝف٤ٖ صٌٕٞ ٛ٘جى ٓؤّْز صْضوذَ ثُؾ٤ْٖ٘ ػ٠ِ  )أ( ٣ْؾٖ

 ثُْٞثء ٣ضقضْ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؾٔٞع ثألٓجًٖ ثُٔنٚٚز ُِْ٘جء ٓ٘لٚال ٤ًِج،



 )ح( ٣لَٚ ثُٔقذّٕٞٞ ثفض٤ج٤ٟج ػٖ ثُْٔؾ٤ٖٗٞ ثُٔقٌّٞ ػ٤ِْٜ،

 ٕٞ، ػٖ ثُْٔؾ٤ٖٗٞ دْذخ ؽ٣ٌٔز ؽَثة٤ز،)ػ( ٣لَٚ ثُٔقذّٕٞٞ ألّذجح ٓو٤ٗز، دٔج ك٢ ىُي ثُو٣

 )ه( ٣لَٚ ثألفوثط ػٖ ثُذجُـ٤ٖ.

 أٓجًٖ ثالفضؾجٍ

( ف٤غٔج ٝؽوس ٍَٗثٗجس أٝ ؿٌف كٌه٣ز ُِّ٘ٞ ال ٣ؾٍٞ إٔ ٣ٞٝغ ك٢ ثُٞثفور ٜٓ٘ج أًغٌ ٖٓ ّؾ٤ٖ ٝثفو ٤ُال. 1. )9

ؾٕٞ إ٠ُ ثُنٌٝػ ػٖ ٛيٙ كئىث فوط ألّذجح ثّضغ٘جة٤ز، ًجالًضظجظ ثُٔؤهش، إٔ ثٝطٌس ثإلهثًر ث٣ًٌَُٔز ُِْ

 ثُوجػور، ٣ضلجهٟ ٝٝغ ْٓؾ٤ٖٗٞ ثع٤ٖ٘ ك٢ ٍَٗثٗز أٝ ؿٌكز كٌه٣ز.

( ٝف٤غٔج صْضنوّ ثُٜٔجؽغ، ٣ؾخ إٔ ٣ٖـِٜج ْٓؾٕٞٗٞ ٣ؼض٢٘ دجمض٤جًْٛ ٖٓ ف٤ظ هوًصْٜ ػ٠ِ ثُضؼجٌٕ ك٢ ٛيٙ 2)

 ثُظٌٝف. ٣ٝؾخ إٔ ٣ظَ ٛؤالء ٤ُال صقش ًهجدز ْٓضٌٔر، ٓٞثةٔز ُطذ٤ؼز ثُٔؤّْز.

ٞكٌ ُؾ٤ٔغ ثُـٌف ثُٔؼور الّضنوثّ ثُْٔؾ٤ٖٗٞ، ٝال ٤ّٔج فؾٌثس ثُّ٘ٞ ٤ُال، ؽ٤ٔغ ثُٔضطِذجس ثُٚق٤ز، ٓغ . ص10

ثُقٌٗ ػ٠ِ ٌٓثػجر ثُظٌٝف ثُٔ٘جم٤ز، ٝمٚٞٙج ٖٓ ف٤ظ فؾْ ثُٜٞثء ٝثُْٔجفز ثُو٤ٗج ثُٔنٚٚز ٌَُ ّؾ٤ٖ 

 ٝثإلٝجءر ٝثُضوكتز ٝثُض٣ٜٞز.

 ؼ٤ٖٞث أٝ ٣ؼِٔٞث:. ك٢ أ١ ٌٓجٕ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ثُْؾ٘جء ك٤ٚ إٔ 11٣

)أ( ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ثُ٘ٞثكي ٖٓ ثالصْجع دق٤ظ صٌٖٔ ثُْؾ٘جء ٖٓ ثّضنوثّ ثُٞٞء ثُطذ٤ؼ٢ ك٢ ثُوٌثءر ٝثُؼَٔ، ٝإٔ 

 صٌٕٞ ًٌٓذز ػ٠ِ ٗقٞ ٣ض٤ـ همٍٞ ثُٜٞثء ثُ٘و٢ ّٞثء ٝؽوس أّ ُْ صٞؽو ص٣ٜٞز ٙ٘جػ٤ز،

 ثءر ٝثُؼَٔ هٕٝ إًٛجم ٗظٌْٛ.)ح( ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ثإلٝجءر ثُٚ٘جػ٤ز ًجك٤ز ُض٤ٌٖٔ ثُْؾ٘جء ٖٓ ثُوٌ

. ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ثٌُٔثف٤ٜ ًجك٤ز ُض٤ٌٖٔ ًَ ّؾ٤ٖ ٖٓ صِذ٤ز ثفض٤جؽجصٚ ثُطذ٤ؼ٤ز ك٢ ف٤ٖ ًٌٝٝصٜج ٝدًٚٞر 12

 ٗظ٤لز ٝالةوز.

. ٣ؾخ إٔ صضٞكٌ ٖٓ٘آس ثالّضقٔجّ ٝثالؿضْجٍ دجُوٓ دق٤ظ ٣ٌٕٞ ك٢ ٓووًٝ ًَ ّؾ٤ٖ ٝٓلٌٝٝج ػ٤ِٚ إٔ 13

ر ٓض٤ٌلز ٓغ ثُطوِ، دجُووً ثُي١ صضطِذٚ ثُٚقز ثُؼجٓز صذؼج ُِلَٚ ٝثُٔٞهغ ٣ْضقْ أٝ ٣ـضَْ، دوًؽز فٌثً

 ثُؾـٌثك٢ ُِٔ٘طوز، ػ٠ِ أال ٣وَ ىُي ػٖ ٌٓر ك٢ ثألّذٞع ك٢ ٓ٘جك ٓؼضوٍ.

. ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ؽ٤ٔغ ثألٓجًٖ ثُض٢ ٣ضٌهه ػ٤ِٜج ثُْؾ٘جء دجٗضظجّ ك٢ ثُٔؤّْز ْٓضٞكجر ث٤ُٚجٗز ٝثُ٘ظجكز ك٢ ًَ 14

 ف٤ٖ.

 ٖن٤ٚزثُ٘ظجكز ثُ

. ٣ؾخ إٔ صلٌٛ ػ٠ِ ثُْؾ٘جء ثُؼ٘ج٣ز د٘ظجكضْٜ ثُٖن٤ٚز، ٖٝٓ أؽَ ىُي ٣ؾخ إٔ ٣ٞكٌ ُْٜ ثُٔجء ٝٓج صضطِذٚ 15

 ثُٚقز ٝثُ٘ظجكز ٖٓ أهٝثس.

. دـ٤ز ص٤ٌٖٔ ثُْؾ٘جء ٖٓ ثُقلجظ ػ٠ِ ٓظٌٜ ٓ٘جّخ ٣ْجػوْٛ ػ٠ِ ثفضٌثّ ىٝثصْٜ، ٣َٝه ثُْؾٖ دجُض٤ْٜالس 16

 . ٣ٝؾخ ص٤ٌٖٔ ثُيًًٞ ٖٓ ثُقالهز دجٗضظجّ.ثُالٍٓز ُِؼ٘ج٣ز دجُٖؼٌ ٝثُيهٖ

( ًَ ّؾ٤ٖ ال ٣ْٔـ ُٚ دجًصوثء ٓالدْٚ ثُنجٙز ٣ؾخ إٔ ٣َٝه دٔؾٔٞػز ع٤جح ٓ٘جّذز ُِٔ٘جك ًٝجك٤ز ُِقلجظ 1. )17

 ػ٠ِ ػجك٤ضٚ. ٝال ٣ؾٍٞ ك٢ أ٣ز فجٍ إٔ صٌٕٞ ٛيٙ ثُغ٤جح ٤ٜٓ٘ز أٝ فجٟز دجٌٌُثٓز.

قجكع ػ٤ِٜج ك٢ فجُز ؽ٤ور. ٣ٝؾخ صذو٣َ ثُغ٤جح ثُوثم٤ِز ٝؿِْٜج ( ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ ؽ٤ٔغ ثُغ٤جح ٗظ٤لز ٝإٔ 2٣)

 دجُٞص٤ٌر ث٣ًٌُٝٞز ُِقلجظ ػ٠ِ ثُٚقز.

( ك٢ فجالس ثّضغ٘جة٤ز، ف٤ٖ ٣ْٔـ ُِْؾ٤ٖ، دجُنٌٝػ ٖٓ ثُْؾٖ ُـٌٛ ٌٓم٘ دٚ، ٣ْٔـ ُٚ دجًصوثء ع٤جدٚ 3)

 ثُنجٙز أٝ دجًصوثء ٓالدِ أمٌٟ ال صْضٌػ٠ ثألٗظجً.

ء دجًصوثء ع٤جدْٜ ثُنجٙز، صضني ُوٟ همُْٜٞ ثُْؾٖ صٌص٤ذجس ُٞٔجٕ ًٜٞٗج ٗظ٤لز ٝٙجُقز . ف٤ٖ ٣ْٔـ ُِْؾ٘ج18

 ُالًصوثء.

. ٣َٝه ًَ ّؾ٤ٖ، ٝكوج ُِؼجهثس ثُٔق٤ِز أٝ ث٤ُٟ٘ٞز، د٣ٌٌْ كٌهٟ ُٝٞثٍّ ُٜيث ث٣ٌٌُْ ٓنٚٚز ُٚ ًٝجك٤ز، 19

 ضوجًدز دجُووً ثُي١ ٣قلع ٗظجكضٜج.صٌٕٞ ٗظ٤لز ُوٟ ص٤ِْٔٚ إ٣جٛج، ٣ٝقجكع ػ٠ِ ٤ُجهضٜج، ٝصْضذوٍ ك٢ ٓٞثػ٤و ٓ

 ثُطؼجّ

( صٞكٌ ثإلهثًر ٌَُ ّؾ٤ٖ، ك٢ ثُْجػجس ثُٔؼضجهر، ٝؽذز ٟؼجّ ىثس ه٤ٔز ؿيثة٤ز ًجك٤ز ُِقلجظ ػ٠ِ ٙقضٚ 1. )20

 ٝهٞثٙ، ؽ٤ور ثُ٘ٞػ٤ز ٝفْ٘ز ثإلػوثه ٝثُضوو٣ْ.

 ( صٞكٌ ٌَُ ّؾ٤ٖ إٌٓج٤ٗز ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ٓجء ٙجُـ ٌُِٖح ًِٔج ثفضجػ إ٤ُٚ.2)

 ٔج٣ًٖ ث٣ٌُج٤ٝزثُض

( ٌَُ ّؾ٤ٖ ؿ٤ٌ ْٓضنوّ ك٢ ػَٔ ك٢ ثُٜٞثء ثُطِن فن ك٢ ّجػز ػ٠ِ ثألهَ ك٢ ًَ ٣ّٞ ٣ٔجًُ ك٤ٜج 1. )21

 ثُضٔج٣ًٖ ث٣ٌُج٤ٝز ثُٔ٘جّذز ك٢ ثُٜٞثء ثُطِن، إىث ّٔـ ثُطوِ ديُي.



ٖٓٔ ٣ْٔـ ُْٜ  ( صٞكٌ صٌد٤ز ٣ًج٤ٝز ٝصٌك٤ٜ٤ز، مالٍ ثُلضٌر ثُٔنٚٚز ُِضٔج٣ًٖ، ُِْؾ٘جء ثألفوثط ٝؿ2ٌْٛ٤)

 ديُي ػٌْٔٛ ٝٝٝؼْٜ ثُٚق٢. ٣ٝؾخ إٔ صٞكٌ ُْٜ، ػ٠ِ ٛيث ثُوٚو، ثألًٛ ٝثُٖٔ٘آس ٝثُٔؼوثس ثُالٍٓز.

 ثُنوٓجس ثُطذ٤ز

. ٣ؾخ إٔ صٞكٌ ك٢ ًَ ّؾٖ موٓجس ٟذ٤خ ٓؤَٛ ٝثفو ػ٠ِ ثألهَ، ٣ٌٕٞ ػ٠ِ دؼٜ ثإلُٔجّ دجُطخ ثُ٘ل٢ْ. 22

ٝع٤ن ثُِٚز دئهثًر ثُٚقز ثُؼجٓز ثُٔق٤ِز أٝ ث٤ُٟ٘ٞز. ًٔج ٣ؾخ إٔ ٣ٝ٘ذـ٢ إٔ ٣ضْ ص٘ظ٤ْ ثُنوٓجس ثُطذ٤ز ػ٠ِ ٗقٞ 

 صٖضَٔ ػ٠ِ كٌع ُِطخ ثُ٘ل٢ْ صٖن٤٘ دـ٤ز فجالس ثُٖيٝى ثُؼو٢ِ ٝػالؽٜج ػ٘و ثًٌُٞٝر.

( أٓج ثُْؾ٘جء ثُي٣ٖ ٣ضطِذٕٞ ػ٘ج٣ز ٓضنٚٚز ك٤٘وِٕٞ إ٠ُ ّؾٕٞ ٓضنٚٚز أٝ إ٠ُ ْٓضٖل٤جس ٓو٤ٗز. ٖٝٓ 2)

ُْؾٖ موٓجس ثُؼالػ ثُض٢ صووٜٓج ثُْٔضٖل٤جس، إٔ صٌٕٞ ٓؼوثصٜج ٝأهٝثصٜج ٝثُٔ٘ضؾجس ثُٞثؽخ، ف٤ٖ صضٞكٌ ك٢ ث

ث٤ُٚوال٤ٗز ثُض٢ صَٝه دٜج ٝثك٤ز دـٌٛ صٞك٤ٌ ثٌُػج٣ز ٝثُٔؼجُؾز ثُطذ٤ز ثُالٍٓز ُِْؾ٘جء ث٢ٌُٝٔ، ٝإٔ صْٞ ؽٜجٍث 

 ٖٓ ثُٔٞظل٤ٖ ىٟٝ ثُضؤ٤َٛ ث٢ُٜ٘ٔ ثُٔ٘جّخ.

 ٣ْضؼ٤ٖ دنوٓجس ٟذ٤خ أّ٘جٕ ٓؤَٛ.( ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ ّٝغ ًَ ّؾ٤ٖ إٔ 3)

( ك٢ ّؾٕٞ ثُْ٘جء، ٣ؾخ إٔ صضٞكٌ ثُٖٔ٘آس ثُنجٙز ث٣ًٌُٝٞز ُضٞك٤ٌ ثٌُػج٣ز ٝثُؼالػ هذَ ثُٞالهر 1. )23

ٝدؼوٛج. ٣ٝؾخ، ف٤غٔج ًجٕ ىُي ك٢ ثإلٌٓجٕ، ثصنجى صٌص٤ذجس ُؾؼَ ثألٟلجٍ ٣ُٞوٕٝ ك٢ ْٓضٖل٠ ٓو٢ٗ. ٝإىث ُٝو ثُطلَ 

 ًٌ ىُي ك٢ ٕٜجهر ٤ٓالهٙ.ك٢ ثُْؾٖ، ال ٣٘ذـ٢ إٔ ٣ي

( ف٤ٖ ٣ٌٕٞ ٖٓ ثُْٔٔٞؿ دٚ دوجء ثألٟلجٍ ثٌُٝغ إ٠ُ ؽجٗخ أٜٓجصْٜ ك٢ ثُْؾٖ، صضني ثُضوثد٤ٌ ثُالٍٓز ُضٞك٤ٌ 2)

 هثً فٞجٗز ٓؾَٜر دٔٞظل٤ٖ ٓؤ٤ِٖٛ، ٣ٞٝغ ك٤ٜج ثٌُٝغ مالٍ ثُلضٌثس ثُض٢ ال ٣ٌٕٞٗٞ أع٘جءٛج ك٢ ًػج٣ز أٜٓجصْٜ.

ك٢ أهٌح ٝهش ٌٖٓٔ دؼو همُٞٚ ثُْؾٖ، عْ دلقٚٚ دؼو ىُي ًِٔج ثهضٞش  . ٣وّٞ ثُطذ٤خ دلق٘ ًَ ّؾ24ٖ٤

ثًٌُٞٝر، ٝمٚٞٙج دـ٤ز ثًضٖجف أ١ ٌٓٛ ؽْو١ أٝ ػو٢ِ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓٚجدج دٚ ٝثصنجى ؽ٤ٔغ ثُضوثد٤ٌ 

ث٣ًٌُٝٞز ُؼالؽٚ، ٝػٍَ ثُْؾ٘جء ثُي٣ٖ ٣ٖي ك٢ ًْٜٞٗ ٓٚجد٤ٖ دؤٌٓثٛ ٓؼو٣ز أٝ ّج٣ًز، ٝثّضذجٗٚ ؽٞثٗخ 

ُؾْو٣ز أٝ ثُؼو٤ِز ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صٌَٖ ػجةوج هٕٝ إػجهر ثُضؤ٤َٛ، ٝثُذش ك٢ ثُطجهز ثُذو٤ٗز ػ٠ِ ثُؼَٔ ُوٟ ثُوًٚٞ ث

 ًَ ّؾ٤ٖ.

( ٣ٌِق ثُطذ٤خ دٌٔثهذز ثُٚقز ثُذو٤ٗز ٝثُؼو٤ِز ٢ٌُِٝٔ، ٝػ٤ِٚ إٔ ٣وجدَ ٤ٓٞ٣ج ؽ٤ٔغ ثُْؾ٘جء ث٢ٌُٝٔ. 1. )25

 ٌػ٠ ثٗضذجٛٚ إ٤ُٚ ػ٠ِ ٝؽٚ مجٗ.ٝؽ٤ٔغ أُٝتي ثُي٣ٖ ٣ٌٖٕٞ ٖٓ ثػضالٍ، ٝأ١ ّؾ٤ٖ ثّض

( ػ٠ِ ثُطذ٤خ إٔ ٣ووّ صو٣ٌٌث إ٠ُ ثُٔو٣ٌ ًِٔج دوث ُٚ إٔ ثُٚقز ثُؾْو٣ز أٝ ثُؼو٤ِز ُْؾ٤ٖ ٓج هو صًٌٞس أٝ 2)

 ّضضًٌٞ ٖٓ ؽٌثء ثّضٌٔثً ّؾ٘ٚ أٝ ٖٓ ؽٌثء أ١ ظٌف ٖٓ ظٌٝف ٛيث ثُْؾٖ.

 ج٤ُز ٝإٔ ٣ووّ ثُ٘ٚـ إ٠ُ ثُٔو٣ٌ دٖؤٜٗج:( ػ٠ِ ثُطذ٤خ إٔ ٣وّٞ دًٚٞر ٓ٘ضظٔز دٔؼج٣٘ز ثُؾٞثٗخ ثُض1. )26

 )أ( ٤ًٔز ثُـيثء ٝٗٞػ٤ضٚ ٝإػوثهٙ،

 )ح( ٓوٟ إصذجع ثُوٞثػو ثُٚق٤ز ٝثُ٘ظجكز ك٢ ثُْؾٖ ُٝوٟ ثُْؾ٘جء،

 )ػ( فجُز ثٌُٔثكن ثُٚق٤ز ٝثُضوكتز ٝثإلٝجءر ٝثُض٣ٜٞز ك٢ ثُْؾٖ،

 )ه( ٗٞػ٤ز ٝٗظجكز ٓالدِ ثُْؾ٘جء ُٝٞثٍّ أٌّصْٜ،

 دجُوٞثػو ثُٔضؼِوز دجُضٌد٤ز ثُذو٤ٗز ٝث٣ٌُج٤ٝز، ف٤ٖ ٣ٌٕٞ ٓ٘ظٔٞ ٛيٙ ثألٗظٔز ؿ٤ٌ ٓضن٤ٖٚٚ.)ٛـ( ٓوٟ ثُضو٤و 

، كئىث 26( ٝ 2) 25( ٣ٞغ ثُٔو٣ٌ ك٢ ثػضذجًٙ ثُضوج٣ًٌ ٝثُ٘ٚجةـ ثُض٢ ٣ووٜٓج ُٚ ثُطذ٤خ ػٔال دؤفٌجّ ثُٔجهص٤ٖ 3)

ُض٤ٙٞجس ٓٞٝغ ثُض٘ل٤ي. أٓج إىث ُْ ٣ٞثكوٚ ػ٠ِ ثُضو٠ ٓؼٚ ك٢ ثٌُأ١ ػٔو كًٞث إ٠ُ ثصنجى ثُضوثد٤ٌ ثُالٍٓز ُٞٝغ ٛيٙ ث

ًأ٣ٚ أٝ ًجٗش ثُض٤ٙٞجس ثُٔوضٌفز مجًػ ٗطجم ثمضٚجٙٚ كؼ٤ِٚ إٔ ٣ووّ كًٞث صو٣ٌٌث دٌأ٣ٚ ثُٖن٢ٚ، ٌٓكوج دآًثء 

 ثُطذ٤خ، إ٠ُ ِّطز أػ٠ِ.

 ثالٗٞذجٟ ٝثُؼوجح

ُو٤ٞه أًغٌ ٓٔج ٛٞ ١ًٌٝٝ . ٣ؤمي دجُقَّ ك٢ ثُٔقجكظز ػ٠ِ ثالٗٞذجٟ ٝثُ٘ظجّ، ٌُٖٝ هٕٝ إٔ ٣لٌٛ ٖٓ ث27

 ٌُلجُز ثألٖٓ ٝفْٖ ثٗضظجّ ثُق٤جر ثُٔؾضٔؼ٤ز.

 ( ال ٣ؾٍٞ إٔ ٣ْضنوّ أ١ ّؾ٤ٖ، ك٢ موٓز ثُٔؤّْز، ك٢ ػَٔ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ ٙلز صؤه٣ذ٤ز.1. )28

( إال أٗٚ ال ٣ؾٍٞ صطذ٤ن ٛيٙ ثُوجػور ػ٠ِ ٗقٞ ٣ؼ٤ن ٗؾجؿ أٗظٔز هجةٔز ػ٠ِ ثُقٌْ ثُيثص٢، صضٔغَ ك٢ إٔ ص٘جٟ 2)

ز أٝ ْٓؤ٤ُٝجس ثؽضٔجػ٤ز أٝ صغو٤ل٤ز أٝ ٣ًج٤ٝز ٓقوهر، صقش إٌٕثف ثإلهثًر، دْؾ٘جء ٓ٘ظ٤ٖٔ ك٢ ٓؾٔٞػجس أٖٗط

 ألؿٌثٛ ثُؼالػ.

 . صقوه ثُ٘وجٟ ثُضج٤ُز، هثةٔج، إٓج دجُوجٕٗٞ ٝإٓج د٘ظجّ صٞؼٚ ثُِْطز ثإلهث٣ًز ثُٔنضٚز:29

 )أ( ثُِْٞى ثُي١ ٣ٌَٖ ٓنجُلز صؤه٣ذ٤ز،

 ثُضؤه٣ذ٤ز ثُض٢ ٣ٌٖٔ كٌٜٝج، )ح( أٗٞثع ٝٓور ثُؼوٞدجس

 )ػ( ثُِْطز ثُٔنضٚز دضو٣ٌٌ إَٗثٍ ٛيٙ ثُؼوٞدجس.



( ال ٣ؼجهخ أ١ ّؾ٤ٖ إال ٝكوج ألفٌجّ ثُوجٕٗٞ أٝ ثُ٘ظجّ ثُٔي٣ًًٖٞ، ٝال ٣ؾٍٞ أدوث إٔ ٣ؼجهخ ٌٓص٤ٖ ػ٠ِ 1. )30

 ثُٔنجُلز ثُٞثفور.

٤ِز ُؼٌٛ هكجػٚ. ٝػ٠ِ ثُِْطز ثُٔنضٚز إٔ ( ال ٣ؼجهخ أ١ ّؾ٤ٖ إال دؼو إػالٓٚ دجُٔنجُلز ٝإػطجةٚ كٌٙز كؼ2)

 صوّٞ دوثًّز ْٓضل٤ٞز ُِقجُز.

 ( ٣ْٔـ ُِْؾ٤ٖ، ف٤ٖ ٣ٌٕٞ ىُي ٣ًٌٝٝج ٌٝٓٔ٘ج، دؼٌٛ هكجػٚ ػٖ ٣ٌٟن ٓضٌؽْ.3)

. ثُؼوٞدز ثُؾْو٣ز ٝثُؼوٞدز دجُٞٝغ ك٢ ٍَٗثٗز ٓظِٔز، ٝأ٣ز ػوٞدز هج٤ّز أٝ ال إْٗج٤ٗز أٝ ٤ٜٓ٘ز، ٓقظًٞر 31

 ذ٤ز.٤ًِج ًؼوٞدجس صؤه٣

( ال ٣ؾٍٞ ك٢ أ١ ف٤ٖ إٔ ٣ؼجهخ ثُْؾ٤ٖ دجُقذِ ثُٔ٘لٌه أٝ دضنل٤ٜ ثُطؼجّ ثُي١ ٣ؼط٠ ُٚ إال دؼو إٔ ٣ٌٕٞ 1. )32

 ثُطذ٤خ هو كقٚٚ ٕٜٝو مط٤ج دؤٗٚ هجهً ػ٠ِ صقَٔ ٓغَ ٛيٙ ثُؼوٞدز.

٤ِز. ٝال ٣ؾٍٞ ( ٣٘طذن ثألٌٓ ٗلْٚ ػ٠ِ أ٣ز ػوٞدز أمٌٟ ٣قضَٔ إٔ صِقن ثألىٟ دٚقز ثُْؾ٤ٖ ثُؾْو٣ز أٝ ثُؼو2)

 أٝ إٔ صنٌػ ػ٘ٚ. 31ك٢ أ١ فجٍ إٔ صضؼجًٛ ٛيٙ ثُؼوٞدجس ٓغ ثُٔذوأ ثُٔوًٌ ك٢ ثُوجػور 

( ػ٠ِ ثُطذ٤خ إٔ ٣وّٞ ٤ٓٞ٣ج د٣َجًر ثُْؾ٘جء ثُنجٝؼ٤ٖ ُٔغَ ٛيٙ ثُؼوٞدجس، ٝإٔ ٤ٖ٣ٌ ػ٠ِ ثُٔو٣ٌ دٞهق 3)

 أٝ ثُؼو٤ِز. ثُؼوٞدز أٝ صـ٤٤ٌٛج إىث ًأٟ ىُي ٣ًٌٝٝج ألّذجح صضؼِن دجُٚقز ثُؾْو٣ز

 أهٝثس صو٤٤و ثُق٣ٌز

. ال ٣ؾٍٞ أدوث إٔ صْضنوّ أهٝثس صو٤٤و ثُق٣ٌز، ًجألؿالٍ ٝثُْالَّ ٝثألٙلجه ٝع٤جح ثُضٌذ٤َ ًّٞجةَ ُِؼوجح. 33

ٝدجإلٝجكز إ٠ُ ىُي ال ٣ؾٍٞ ثّضنوثّ ثُْالَّ أٝ ثألٙلجه ًؤهٝثس ُضو٤٤و ثُق٣ٌز. أٓج ؿ٤ٌ ىُي ٖٓ أهٝثس صو٤٤و 

 ال ك٢ ثُظٌٝف ثُضج٤ُز:ثُق٣ٌز كال صْضنوّ إ

 )أ( ًضود٤ٌ ُالفضٌثٍ ٖٓ ٌٛح ثُْؾ٤ٖ مالٍ ٗوِٚ، ٣ٌٕطز إٔ صلي دٔؾٌه ٓغُٞٚ أٓجّ ِّطز هٞجة٤ز أٝ إهث٣ًز،

 )ح( ألّذجح ٟذ٤ز، د٘جء ػ٠ِ صٞؽ٤ٚ ثُطذ٤خ،

٤ٌٙ أٝ )ػ( دؤٌٓ ٖٓ ثُٔو٣ٌ، إىث أملوش ثُّٞجةَ ثألمٌٟ ك٢ ًذـ ؽٔجؿ ثُْؾ٤ٖ ُٔ٘ؼٚ ٖٓ إُقجم ثألىٟ د٘لْٚ أٝ دـ

ٖٓ صْذ٤خ مْجةٌ ٓجه٣ز. ٝػ٠ِ ثُٔو٣ٌ ك٢ ٓغَ ٛيٙ ثُقجُز إٔ ٣ضٖجًٝ كًٞث ٓغ ثُطذ٤خ ٝإٔ ٣ذِؾ ثألٌٓ إ٠ُ ثُِْطز 

 ثإلهث٣ًز ثألػ٠ِ،

. ثإلهثًر ث٣ًٌَُٔز ُِْؾٕٞ ٢ٛ ثُض٢ ٣ؾخ إٔ صقوه ٗٔجىػ أهٝثس صو٤٤و ثُق٣ٌز ٣ٌٟٝوز ثّضنوٜٓج. ٝال ٣ؾٍٞ 34

 ٔور ث٣ًٌُٝٞز ًَ ثًٌُٞٝر.ثّضنوثٜٓج أدوث ُٔور أٍٟٞ ٖٓ ثُ

 ص٣َٝو ثُْؾ٘جء دجُٔؼِٞٓجس ٝفوْٜ ك٢ ثٌُٖٟٞ

( ٣َٝه ًَ ّؾ٤ٖ، ُوٟ همُٞٚ ثُْؾٖ، دٔؼِٞٓجس ٌٓضٞدز فٍٞ ثألٗظٔز ثُٔطذوز ػ٠ِ كتضٚ ٖٓ ثُْؾ٘جء، 1. )35

ٝفٍٞ هٞثػو ثالٗٞذجٟ ك٢ ثُْؾٖ، ٝثُطٌم ثٌُٔم٘ دٜج ُطِخ ثُٔؼِٞٓجس ٝصوو٣ْ ثٌُٖجٟٝ، ٝفٍٞ أ٣ز ْٓجةَ 

 أمٌٟ صٌٕٞ ٣ًٌٝٝز ُض٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ ٓؼٌكز فوٞهٚ ٝٝثؽذجصٚ ػ٠ِ ثُْٞثء ٖٝٓ ص٤٤ٌق ٗلْٚ ٝكوج ُق٤جر ثُْؾٖ.

 ( إىث ًجٕ ثُْؾ٤ٖ أ٤ٓج ٝؽخ إٔ صووّ ُٚ ٛيٙ ثُٔؼِٞٓجس دًٚٞر ٕل٣ٞز.2)

و٣ٌ ( ٣ؾخ إٔ صضجؿ ٌَُ ّؾ٤ٖ إٌٓج٤ٗز ثُضووّ، ك٢ ًَ ٣ّٞ ػَٔ ٖٓ أ٣جّ ثألّذٞع، دطِذجس أٝ ٌٕجٟٝ إ٠ُ 1ٓ. )36

 ثُْؾٖ أٝ إ٠ُ ثُٔٞظق ثُٔلٞٛ دضٔغ٤ِٚ.

( ٣ؾخ إٔ ٣ْضط٤غ ثُْؾ٘جء ثُضووّ دطِذجس أٝ ٌٕجٟٝ إ٠ُ ٓلضٔ ثُْؾٕٞ مالٍ ؽُٞضٚ ثُضلض٤ٖ٤ز ك٢ ثُْؾٖ. 2)

٣ٝؾخ إٔ صضجؿ ُِْؾ٤ٖ كٌٙز ُِضقوط ٓغ ثُٔلضٔ أٝ ٓغ أ١ ٓٞظق آمٌ ٌِٓق دجُضلض٤ٔ هٕٝ إٔ ٣قٌٞ فو٣غٚ 

 .ٓو٣ٌ ثُْؾٖ أٝ ؿ٤ٌٙ ٖٓ ٓٞظل٤ٚ

( ٣ؾخ إٔ ٣ْٔـ ٌَُ ّؾ٤ٖ دضوو٣ْ ِٟخ أٝ ٌٕٟٞ إ٠ُ ثإلهثًر ث٣ًٌَُٔز ُِْؾٕٞ أٝ ثُِْطز ثُوٞجة٤ز أٝ إ٠ُ 3)

ؿ٤ٌٛٔج ٖٓ ثُِْطجس، هٕٝ إٔ ٣نٞغ ثُطِخ أٝ ثٌُٖٟٞ ٌُِهجدز ٖٓ ف٤ظ ثُؾٌٞٛ ٌُٖٝ ػ٠ِ إٔ ٣ضْ ٝكوج ُألٍٙٞ 

 ٝػذٌ ثُطٌم ثُٔوًٌر.

ٛز أٝ دال أّجُ، ٣ضٞؽخ إٔ ٣ؼجُؼ هٕٝ إدطجء، ٝإٔ ٣ؾجح ػ٤ِٚ ك٢ ( ٓج ُْ ٣ٌٖ ثُطِخ أٝ ثٌُٖٟٞ ؽ٢ِ ثُضلج4)

 ثُٞهش ثُٔ٘جّخ.

 ثالصٚجٍ دجُؼجُْ ثُنجًؽ٢

. ٣ْٔـ ُِْؾ٤ٖ ك٢ ظَ ثٌُهجدز ث٣ًٌُٝٞز، دجالصٚجٍ دؤٌّصٚ ٝدي١ٝ ثُْٔؼز ثُقْ٘ز ٖٓ أٙوهجةٚ، ػ٠ِ كضٌثس 37

 ٓ٘ضظٔز، دجٌُٔثِّز ٝدضِو٢ ث٣َُجًثس ػ٠ِ ثُْٞثء.

ُْؾ٤ٖ ثألؽ٘ذ٢ هوًث ٓؼوٞال ٖٓ ثُض٤ْٜالس ُالصٚجٍ دجُٔٔغ٤ِٖ ثُودِٞٓج٤٤ّٖ ٝثُو٤٤ِٖٚ٘ ُِوُٝز ثُض٢ ( ٣ٔ٘ـ ث1. )38

 ٣٘ض٢ٔ إ٤ُٜج.

( ٣ٔ٘ـ ثُْؾ٘جء ثُٔ٘ضٕٔٞ إ٠ُ هٍٝ ٤ُِ ُٜج ٓٔغِٕٞ هدِٞٓج٤ّٕٞ أٝ ه٤ِٕٚ٘ٞ ك٢ ثُذِو ٝثُالؽتٕٞ ٝػو٣ٔٞ 2)

وُٝز ثٌُِٔلز دٌػج٣ز ٓٚجُقْٜ أٝ دؤ٣ز ِّطز ٤ٟ٘ٝز أٝ ثُؾ٤ْ٘ز، ص٤ْٜالس ٓٔجعِز ُالصٚجٍ دجُٔٔغَ ثُودِٞٓج٢ّ ُِ



 ه٤ُٝز صٌٕٞ ٜٓٔضٜج فٔج٣ز ٓغَ ٛؤالء ثألٕنجٗ.

. ٣ؾخ إٔ صضجؿ ُِْؾ٘جء ٓٞثِٙز ثإلٟالع دجٗضظجّ ػ٠ِ ٓؾٌٟ ثألفوثط ىثس ثأل٤ٔٛز ػٖ ٣ٌٟن ثُٚقق ث٤ٓٞ٤ُز 39

٠ُ ٓقطجس ثإلىثػز أٝ إ٠ُ ثُٔقجٌٝثس، أٝ ثُو٣ًٝز أٝ أ٣ز ًٖٓ٘ٞثس مجٙز صٚوًٛج إهثًر ثُْؾٕٞ أٝ دجالّضٔجع إ

 أٝ دؤ٣ز ٤ِّٝز ٓٔجعِز صْٔـ دٜج ثإلهثًر أٝ صٌٕٞ مجٝؼز إلٌٕثكٜج.

 ثٌُضخ

. ٣َٝه ًَ ّؾٖ دٌٔضذز ٓنٚٚز ُٔنضِق كتجس ثُْؾ٘جء صْٞ هوًث ٝثك٤ج ٖٓ ثٌُضخ ثُضٌك٤ٜ٤ز ٝثُضغو٤ل٤ز ػ٠ِ 40

 .ثُْٞثء. ٣ٖٝؾغ ثُْؾ٘جء ػ٠ِ ثإلكجهر ٜٓ٘ج إ٠ُ أدؼو فو ٌٖٓٔ

 ثُو٣ٖ

( إىث ًجٕ ثُْؾٖ ٣ْٞ ػوه ًجك٤ج ٖٓ ثُْؾ٘جء ثُي٣ٖ ٣ؼض٘وٕٞ ٗلِ ثُو٣ٖ، ٣ؼ٤ٖ أٝ ٣وٌ صؼ٤٤ٖ ٓٔغَ ُٜيث ثُو٣ٖ 1. )41

ٓؤَٛ ُٜيٙ ثُٜٔٔز. ٣ٝ٘ذـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ٛيث ثُضؼ٤٤ٖ ُِؼَٔ ًَ ثُٞهش إىث ًجٕ ػوه ثُْؾ٘جء ٣ذًٌ ىُي ًٝجٗش ثُظٌٝف 

 صْٔـ دٚ.

إٔ ٣و٤ْ ثُِٚٞثس دجٗضظجّ ٝإٔ ٣وّٞ، ًِٔج ًجٕ ىُي  1ْ إهٌثً صؼ٤٤٘ٚ ٝكوج ُِلوٌر ( ٣ْٔـ ُِٔغَ ثُٔؼ٤ٖ أٝ ثُي١ ص2)

 ٓ٘جّذج، د٣َجًثس مجٙز ُِْٔؾ٤ٖٗٞ ٖٓ أَٛ ه٣٘ٚ ًػج٣ز ُْٜ.

( ال ٣قٌّ أ١ ّؾ٤ٖ ٖٓ ثالصٚجٍ دجُٔٔغَ ثُٔؤَٛ أل١ ه٣ٖ. ٝك٠ ٓوجدَ ىُي، ٣قضٌّ ًأٟ ثُْؾ٤ٖ ٤ًِج إىث ٛٞ 3)

 د٣َجًر ُٚ. ثػضٌٛ ػ٠ِ ه٤جّ أ١ ٓٔغَ ه٢٘٣

. ٣ْٔـ ٌَُ ّؾ٤ٖ، دووً ٓج ٣ٌٕٞ ىُي ك٢ ثإلٌٓجٕ، دؤهثء كٌٝٛ ف٤جصٚ ثُو٤٘٣ز دقًٞٞ ثُِٚٞثس ثُٔوجٓز ك٢ 42

 ثُْؾٖ، ٝدق٤جٍر ًضخ ثُٖؼجةٌ ٝثُضٌد٤ز ثُو٤٘٣ز ثُض٢ صؤمي دٜج ٟجةلضٚ.

 فلع ٓضجع ثُْؾ٘جء

ه أٝ أ٤ٕجء ع٤ٔ٘ز أٝ ع٤جح أٝ ؿ٤ٌ ىُي ٖٓ ( ف٤ٖ ال ٣ْٔـ ٗظجّ ثُْؾٖ ُِْؾ٤ٖ دجالفضلجظ دٔج ٣قَٔ ٖٓ ٗو1ٞ. )43

ٓضجػٚ، ٣ٞٝغ ىُي ًِٚ ك٢ فٌٍ أ٤ٖٓ ُوٟ همُٞٚ ثُْؾٖ. ٣ٝٞٝغ ًٖق دٜيث ثُٔضجع ٣ٞهؼٚ ثُْؾ٤ٖ، ٝصضني ثُضوثد٤ٌ 

 ثُالٍٓز ُإلدوجء ػ٠ِ ٛيٙ ثأل٤ٕجء ك٢ فجُز ؽ٤ور.

ـ ُٚ دئٗلجهٚ ٖٓ ٓجٍ أٝ ٓج أًِّٚ إ٠ُ ( ُوٟ إٟالم ٌّثؿ ثُْؾ٤ٖ صؼجه إ٤ُٚ ٛيٙ ثُ٘وٞه ٝثُقٞثةؼ، دجّضغ٘جء ٓج 2ّٔ)

ثُنجًػ ٖٓ ٓضجع أٝ ٓج هػش ثُٔوض٤ٞجس ثُٚق٤ز إ٠ُ إصالكٚ ٖٓ ع٤جح. ٣ٝٞهغ ثُْؾ٤ٖ ػ٠ِ إ٣ٚجٍ دجُ٘وٞه ٝثُقٞثةؼ 

 ثُض٢ أػ٤وس إ٤ُٚ.

 ( صطذن ٛيٙ ثُٔؼجِٓز ىثصٜج ػ٠ِ أ٣ز ٗوٞه أٝ فٞثةؼ صٌَّ إ٠ُ ثُْؾ٤ٖ ٖٓ مجًػ ثُْؾٖ.3)

 ُوٟ همُٞٚ ثُْؾٖ، ٣قَٔ أ٣ز ػوجه٤ٌ أٝ أه٣ٝز، ٣وًٌ ٤ٌٚٓٛج ٟذ٤خ ثُْؾٖ.( إىث ًجٕ ثُْؾ٤ٖ، 4)

 ثإلمطجً دقجالس ثُٞكجر أٝ ثٌُٔٛ أٝ ثُ٘وَ، ثُل

( إىث صٞك٠ ثُْؾ٤ٖ أٝ أ٤ٙخ دٌٔٛ مط٤ٌ أٝ دقجهط مط٤ٌ أٝ ٗوَ إ٠ُ ٓؤّْز ُؼالػ ثألٌٓثٛ ثُؼو٤ِز، 1. )44

ٍٝؽٚ، ٝإال كؤهٌح أْٗذجةٚ إ٤ُٚ، ٝك٠ أ٣ز فجٍ أ١ ٕن٘ آمٌ  ٣وّٞ ثُٔو٣ٌ كًٞث، إىث ًجٕ ثُْؾ٤ٖ ٓضَٝؽـج، دئمطجً

 ٣ٌٕٞ ثُْؾ٤ٖ هو ِٟخ إمطجًٙ.

( ٣نطٌ ثُْؾ٤ٖ كًٞث دؤ١ فجهط ٝكجر أٝ ٌٓٛ مط٤ٌ ٤ُْ٘خ ه٣ٌخ ُٚ. ٝإى ًجٕ ٌٓٛ ٛيث ث٤ُْ٘خ دجُؾ ثُنطًٞر 2)

 ٔلٌهٙ.٣ٌم٘ ُِْؾ٤ٖ، إىث ًجٗش ثُظٌٝف صْٔـ ديُي، دجُيٛجح ُؼ٤جهصٚ إٓج دٌكوز فٌُ ٝإٓج د

 ( ٣ٌٕٞ ٌَُ ّؾ٤ٖ فن إػالّ أٌّصٚ كًٞث دجػضوجُٚ أٝ د٘وِٚ إ٠ُ ّؾٖ آمٌ.3)

 ثٗضوجٍ ثُْؾ٘جء

( ف٤ٖ ٣٘وَ ثُْؾ٤ٖ إ٠ُ ثُْؾٖ أٝ ٓ٘ٚ، ٣ؾخ ػوّ صؼ٣ٌٞٚ ألٗظجً ثُؾًٜٔٞ إال دؤه٠ٗ هوً ٌٖٓٔ، ٣ٝؾخ 1. )45

 إٌٔجُٜج.ثصنجى صوثد٤ٌ ُقٔج٣ضٚ ٖٓ ٕضجةْ ثُؾًٜٔٞ ٝكُٞٞٚ ٖٝٓ ثُؼ٤ِ٘ز دؤ١ ٌَٕ ٖٓ 

( ٣ؾخ إٔ ٣قظٌ ٗوَ ثُْؾ٘جء ك٢ ظٌٝف ٤ّتز ٖٓ ف٤ظ ثُض٣ٜٞز ٝثإلٝجءر، أٝ دؤ٣ز ٤ِّٝز صلٌٛ ػ٤ِْٜ ػ٘جء 2)

 ؽْو٣ـج ال ًٌٝٝر ُٚ.

 ( ٣ؾخ إٔ ٣ضْ ٗوَ ثُْؾ٘جء ػ٠ِ ٗلوز ثإلهثًر، ٝإٔ صْٞه ثُْٔجٝثر د٤ْٜ٘ ؽ٤ٔؼـج.3)

 ٓٞظلٞ ثُْؾٖ

ػ٠ِ ثمضالف هًؽجصْٜ دٌَ ػ٘ج٣ز، إى ػ٠ِ َٗثٛضْٜ ٝإْٗج٤ٗضْٜ ( ػ٠ِ إهثًر ثُْؾٕٞ إٔ ص٘ضو٠ ٓٞظل٤ٜج 1. )46

 ًٝلجءصْٜ ث٤ُٜ٘ٔز ٝهوًثصْٜ ثُٖن٤ٚز ُِؼَٔ ٣ضٞهق فْٖ إهثًر ثُٔؤّْجس ثُؾَثة٤ز.

( ػ٠ِ إهثًر ثُْؾٕٞ إٔ صٌْٜ دجّضٌٔثً ػ٠ِ إ٣وجظ ٝص٤ٌّل ثُو٘جػز، ُوٟ ٓٞظل٤ٜج ُٝوٟ ثٌُأ١ ثُؼجّ، دؤٕ ٛيٙ 2)

دجُـز ثأل٤ٔٛز، ٝػ٤ِٜج، ِٟذج ُٜيث ثُٜوف، إٔ صْضنوّ ؽ٤ٔغ ثُّٞجةَ ثُٔ٘جّذز ُض٣ٌٞ٘  ثُٜٔٔز ٢ٛ موٓز ثؽضٔجػ٤ز

 ثُؾًٜٔٞ.

( دـ٤ز صقو٤ن ثألٛوثف ثُْجدوز ثُيًٌ، ٣ؼ٤ٖ ٓٞظلٞ ثُْؾٕٞ ػ٠ِ أّجُ ثُؼَٔ ٟٞثٍ ّجػجس ثُؼَٔ ثُٔؼضجهر، 3)



ٖ ثُؼَٔ هٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ٌٓٛٞٗج دٞٙلْٜ ٓٞظل٢ ّؾٕٞ ٓقضٌك٤ٖ، ٣ٝؼضذٌٕٝ ٓٞظل٤ٖ ٓو٤٤ٖٗ ٣ٖٞٔ ُْٜ دجُضج٢ُ أٓ

إال دقْٖ ثُِْٞى ٝثٌُلجءر ٝث٤ُِجهز ثُذو٤ٗز. ٣ٝؾخ إٔ صٌٕٞ ثألؽًٞ ٖٓ ثٌُلج٣ز دق٤ظ صؾضيح ثألًلجء ٖٓ ثٌُؽجٍ 

 ٝثُْ٘جء، ًٔج ٣ؾخ إٔ صقوه َٓث٣ج ثفضٌثكْٜ ٝظٌٝف موٓضْٜ ػ٠ِ ٗقٞ ٣ٌثػ٠ ٟذ٤ؼز ػِْٜٔ ثٌُٔٛوز.

 ًجف ٖٓ ثُغوجكز ٝثُيًجء. ( ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ثُٔٞظلٕٞ ػ٠ِ ْٓض1ٟٞ. )47

( هذَ ثُومٍٞ ك٢ ثُنوٓز، ٣ؼط٠ ثُٔٞظلٕٞ هًٝر صو٣ًذ٤ز ػ٠ِ ٜٓجْٜٓ ثُؼجٓز ٝثُنجٙز، ٝػ٤ِْٜ إٔ ٣ؾضجٍٝث 2)

 ثمضذجًثس ٗظ٣ٌز ٝػ٤ِٔز.

( ػ٠ِ ثُٔٞظلٕٞ، دؼو ٓذجٌٕصْٜ ثُؼَٔ ٟٝٞثٍ ثفضٌثكْٜ ثُٜٔ٘ز، إٔ ٣ٌّنٞث ٣ٝقْ٘ٞث ٓؼجًكْٜ ًٝلجءصْٜ 3)

 ًٝثس صو٣ًذ٤ز أع٘جء ثُنوٓز ص٘ظْ ػ٠ِ كضٌثس ٓ٘جّذز.ث٤ُٜ٘ٔز دقًٞٞ ه

. ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثُٔٞظل٤ٖ إٔ ٣ؾؼِٞث ًِّْٜٞ ٝإٔ ٣ٞطِؼٞث دٜٔجْٜٓ ػ٠ِ ٗقٞ ٣ؾؼَ ْٜٓ٘ هوٝر ٤ٟذز ُِْؾ٘جء 48

 ٣ٝذضؼظ ثفضٌثْٜٓ ُْٜ.

ك٤ج ٖٓ ثألمٚجة٤٤ٖ ًؤٟذجء ثألٌٓثٛ ثُؼو٤ِز ٝػِٔجء ( ٣ؾخ إٔ ٣ْٞ ؽٜجٍ ثُٔٞظل٤ٖ، دووً ثإلٌٓجٕ، ػوهث ًج1. )49

 ثُ٘لِ ٝثُْٔجػو٣ٖ ثالؽضٔجػ٤٤ٖ ٝثُٔؼ٤ِٖٔ ٝٓو٢ًّ ثُقٌف.

( ٣ٌلَ ؽؼَ موٓجس ثُْٔجػو٣ٖ ثالؽضٔجػ٤٤ٖ ٝثُٔؼ٤ِٖٔ ٝٓو٢ًّ ثُٜٖٔ ثُقٌر ػ٠ِ أّجُ هثةْ، ٌُٖٝ هٕٝ 2)

 ثّضذؼجه ثُؼج٤ِٖٓ ُذؼٜ ثُٞهش أٝ ثُؼج٤ِٖٓ ثُٔضطٞػ٤ٖ.

خ إٔ ٣ٌٕٞ ٓو٣ٌ ثُْؾٖ ػ٠ِ فع ٝثف ٖٓ ثأل٤ِٛز ُٜٔٔضٚ، ٖٓ ف٤ظ ٟذجػٚ ًٝلجءصٚ ثإلهث٣ًز ٝصو٣ًذٚ ( ٣ؾ1. )50

 ثُٔ٘جّخ ٝمذٌصٚ.

 ( ٝػ٤ِٚ إٔ ٣ٌٌُ ًجَٓ ٝهضٚ ُٜٔجٓٚ ث٤ٌُّٔز، كال ٣ؼ٤ٖ ػ٠ِ أّجُ ثُؼَٔ دؼٜ ثُٞهش كقْخ.2)

 ( ٝػ٤ِٚ إٔ ٣ؾؼَ إهجٓضٚ هثمَ ثُْؾٖ أٝ ػ٠ِ ٓوٌدز ٓذجٌٕر ٓ٘ٚ.3)

ٖ ٣ٞٝغ ّؾ٘جٕ أٝ أًغٌ صقش ِّطز ٓو٣ٌ ٝثفو، ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ إٔ ٣ًَٝ ًال ٜٓ٘ٔج أٝ ٜٓ٘ج ك٢ ٓٞثػ٤و ( ف4٤)

 ٓضوجًدز، ًٔج ٣ؾخ إٔ ٣ٌأُ ًال ٖٓ ٛيٙ ثُْؾٕٞ دج٤ُ٘جدز ٓٞظق ٓو٤ْ ْٓؤٍٝ.

( ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ثُٔو٣ٌ ٝٓؼجٝٗٚ ٝأًغ٣ٌز ٓٞظل٢ ثُْؾٖ ث٥م٣ٌٖ هجه٣ًٖ ػ٠ِ صٌِْ ُـز ٓؼظْ ثُْؾ٘جء، أٝ 1. )51

 ُـز ٣لٜٜٔج ٓؼظْ ٛؤالء.

 ( ٣ْضؼجٕ، ًِٔج ثهضٞش ثًٌُٞٝر ىُي، دنوٓجس ٓضٌؽْ.2)

( ك٢ ثُْؾٕٞ ثُض٢ صذِؾ ٖٓ ثالصْجع دق٤ظ صوض٢ٞ موٓجس ٟذ٤خ أٝ أًغٌ ًجَٓ ثُٞهش، ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ إهجٓز 1. )52

 ٝثفو ْٜٓ٘ ػ٠ِ ثألهَ هثمَ ثُْؾٖ أٝ ػ٠ِ ٓوٌدز ٓذجٌٕر ٓ٘ٚ.

٠ ثُطذ٤خ إٔ ٣وّٞ د٣َجًثس ٤ٓٞ٣ز، ٝإٔ ٣ؾؼَ إهجٓضٚ ػ٠ِ ٓوٌدز ًجك٤ز ٖٓ ثُْؾٖ ( أٓج ك٢ ثُْؾٕٞ ثألمٌٟ كؼ2ِ)

 دق٤ظ ٣ْضط٤غ ثُقًٞٞ هٕٝ إدطجء ك٢ فجالس ثُطٞثًا.

( ك٢ ثُْؾٕٞ ثُٔنضِطز، ثُْٔضنوٓز ُِيًًٞ ٝثإلٗجط ٓؼج، ٣ٞٝغ ثُوْْ ثُٔنٚ٘ ُِْ٘جء ٖٓ ٓذ٠٘ ثُْؾٖ 1. )53

 لجص٤ـ ؽ٤ٔغ أدٞثح ٛيث ثُوْْ.صقش ًةجّز ٓٞظلز ْٓؤُٝز صٌٕٞ ك٢ ػٜوصٜج ٓ

 ( ال ٣ؾٍٞ أل١ ٖٓ ٓٞظل٢ ثُْؾٖ ثُيًًٞ إٔ ٣ومَ هْْ ثُْ٘جء ٓج ُْ ٣ٌٖ ٓٚقٞدج دٔٞظلز أٗغ٠.2)

( صٌٕٞ ٜٓٔز ًػج٣ز ثُْؾ٤٘جس ٝثإلٌٕثف ػ٤ِٜٖ ٖٓ ثمضٚجٗ ٓٞظلجس ثُْؾٖ ثُْ٘جء فٌٚث. ػ٠ِ إٔ ٛيث ال 3)

ٖ، ٖٓ ٓٔجًّز ٜٓجْٜٓ ث٤ُٜ٘ٔز ك٢ ثُْؾٕٞ أٝ أهْجّ ثُْؾٕٞ ٣ٔ٘غ ثُٔٞظل٤ٖ ثُيًًٞ، ٝال ٤ّٔج ثألٟذجء ٝثُٔؼ٤ِٔ

 ثُٔنٚٚز ُِْ٘جء.

( ال ٣ؾٍٞ ُٔٞظل٢ ثُْؾٕٞ إٔ ٣ِؾؤٝث إ٠ُ ثُوٞر، ك٢ ػالهجصْٜ ٓغ ثُْٔؾ٤ٖٗٞ، إال هكجػج ػٖ أٗلْْٜ أٝ ك٢ 1. )54

أٝ ثألٗظٔز. ٝػ٠ِ ثُٔٞظل٤ٖ فجالس ثُلٌثً أٝ ثُٔوجٝٓز ثُؾْو٣ز دجُوٞر أٝ دجالٓض٘جع ثُِْذ٢ ألٌٓ ٣ْض٘و إ٠ُ ثُوجٕٗٞ 

ثُي٣ٖ ٣ِؾؤٝث إ٠ُ ثُوٞر أال ٣ْضنوٓٞٛج إال ك٢ أه٠ٗ ثُقوٝه ث٣ًٌُٝٞز ٝإٔ ٣ووٓٞث كًٞث صو٣ٌٌث ػٖ ثُقجهط إ٠ُ ٓو٣ٌ 

 ثُْؾٖ.

 ( ٣ٞكٌ ُٔٞظل٢ ثُْؾٕٞ صو٣ًخ ؽْو١ مجٗ ُض٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ ًذـ ؽٔجؿ ثُْؾ٘جء ىٟٝ ثُضٌٚف ثُؼوٝث٢ٗ.2)

٣وٕٞٓٞ دٜٔٔز صؾؼِْٜ ك٢ صٔجُ ٓذجٌٕ ٓغ ثُْؾ٘جء إٔ ٣ٌٞٗٞث ِْٓق٤ٖ، إال ك٢ ( ال ٣٘ذـ٢ ُِٔٞظل٤ٖ ثُي٣ٖ 3)

ظٌٝف ثّضغ٘جة٤ز. ٝدجإلٝجكز إ٠ُ ىُي ال ٣ؾٍٞ، أ٣ـج ًجٗش ثُظٌٝف، ص٤ِْْ ّالؿ أل١ ٓٞظق ٓج ُْ ٣ٌٖ هو صْ صو٣ًذٚ 

 ػ٠ِ ثّضؼٔجُٚ.

 ثُضلض٤ٔ

ِق دٚ ٓلضٖٕٞ ٓؤِٕٛٞ ىٝ مذٌر صؼ٤ْٜ٘ . ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘جى صلض٤ٔ ٓ٘ضظْ ُٔؤّْجس ثُْؾٕٞ ٝموٓجصٜج، 55ٌ٣

ِّطز ٓنضٚز. ٝػ٠ِ ٛؤالء ثُٔلض٤ٖٖ دٞؽٚ مجٗ ٝثؽخ ثالّض٤وجٕ ٖٓ ًٕٞ ٛيٙ ثُٔؤّْجس صوثً ٟذوج ُِوٞث٤ٖٗ 

 ٝثألٗظٔز ٝػ٠ِ هٚو صقو٤ن أٛوثف ثُنوٓجس ثُضؤه٣ذ٤ز ٝثإلٙالف٤ز. 



 ثُؾَء ثُغج٢ٗ: هٞثػو ص٘طذن ػ٠ِ كتجس مجٙز

 )أُق( ثُْؾ٘جء ثُٔوٗٞثٕ

 جها صٞؽ٤ٜ٤زٓذ

. صٜوف ثُٔذجها ثُضٞؽ٤ٜ٤ز ثُضج٤ُز إ٠ُ صذ٤جٕ ثٌُٝؿ ثُض٢ ٣٘ذـ٢ إٔ ٣ؤمي دٜج ك٢ إهثًر ثُْؾٕٞ ٝثألٛوثف ثُض٢ 56

 ٖٓ ٛيث ثُ٘٘. ٣1ؾخ إٔ صْؼ٠ إ٤ُٜج، ٟذوـج ُِذ٤جٕ ثُٞثًه ك٢ ثُٔالفظز ثُض٤ٜٔو٣ز ًهْ 

ُْ ثُنجًؽ٢ صوثد٤ٌ ٓؤ٤ّْز ديثس ًٜٞٗج صِْخ . إٕ ثُقذِ ٝؿ٤ٌٙ ٖٓ ثُضوثد٤ٌ ث٣٥ِز إ٠ُ ػٍَ ثُٔؾٌّ ػٖ ثُؼج57

ثُلٌه فن ثُضٌٚف دٖنٚٚ دقٌٓجٗٚ ٖٓ ف٣ٌضٚ. ُٝيُي ال ٣٘ذـ٢ ُ٘ظجّ ثُْؾٕٞ، إال ك٢ فوٝه ٓذًٌثس ثُؼٍَ أٝ 

 ثُقلجظ ػ٠ِ ثالٗٞذجٟ، إٔ ٣لجهْ ٖٓ ث٥الّ ثُٔالٍٓز ُٔغَ ٛيٙ ثُقجٍ.

ٌٓجٕ ٖٓ ثُق٣ٌز ٛٞ ك٢ ٜٗج٣ز ثُٔطجف فٔج٣ز ثُٔؾضٔغ . ٝثُٜوف ثُي١ ٣ذًٌ ػوٞدز ثُقذِ ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ صوثد٤ٌ ثُق58

ٖٓ ثُؾ٣ٌٔز. ٝال ّذ٤َ إ٠ُ دِٞؽ ٓغَ ٛيث ثُٜوف إال إىث ثّضنوٓش كضٌر ثُقذِ ٍُِٞٙٞ، فض٠ أه٠ٚ ٓوٟ ْٓضطجع، 

إ٠ُ ؽؼَ ثُٔؾٌّ ٝٛٞ ٣ؼٞه إ٠ُ ثُٔؾضٔغ ال ًثؿذج ك٢ ثُؼ٤ٔ ك٢ ظَ ثفضٌثّ ثُوجٕٗٞ ٝصودٌ ثفض٤جؽجصٚ دؾٜوٙ كقْخ، 

 هًث أ٣ٞـج ػ٠ِ ىُي.دَ هج

. ِٟٝذـج ُٜيٙ ثُـج٣ز، ٣٘ذـ٢ ُ٘ظجّ ثُْؾٕٞ إٔ ٣ْضؼ٤ٖ دؾ٤ٔغ ثُّٞجةَ ثإلٙالف٤ز ٝثُضؼ٤ٔ٤ِز ٝثألماله٤ز 59

ٝثٌُٝف٤ز ٝؿ٤ٌٛج ٝدؾ٤ٔغ ٟجهجس ٝإٌٔجٍ ثُْٔجػور ثُٔ٘جّذز ثُٔضجفز ُٚ، ّجػ٤ج إ٠ُ صطذ٤وٜج ػ٠ِ ٛوٟ ٓوض٤ٞجس 

 ثُؼالػ ثُلٌه١ ُِْؾ٘جء.

ىٕ ُ٘ظجّ ثُْؾٕٞ إٔ ٣ِضِٔ ثُْذَ إ٠ُ صو٤ِ٘ ثُلٞثًم ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صوّٞ د٤ٖ ف٤جر ثُْؾٖ ( ٣٘ذـ٢ إ1. )60

 ٝثُق٤جر ثُقٌر، ٝثُض٢ ٖٓ ٕؤٜٗج إٔ صٜذ٠ دقِ ثُْٔؤ٤ُٝز ُوٟ ثُْؾ٘جء أٝ دجالفضٌثّ ثُٞثؽخ ٌٌُثٓضْٜ ثُذ٣ٌٖز.

٣ًٌٝٞز ٢ٌُ صٖٞٔ ُِْؾ٤ٖ ػٞهر ( ٖٝٓ ثُْٔضقْٖ إٔ ٣ؼٔو، هذَ ثٗضٜجء ٓور ثُؼوٞدز، إ٠ُ ثصنجىث ثُضوثد٤ٌ ث2ُ)

صو٣ًؾ٤ز إ٠ُ ثُق٤جر ك٢ ثُٔؾضٔغ، ٝٛيث ٛوف ٣ٌٖٔ دِٞؿٚ، صذؼـج ُِقجُز، ٖٓ مالٍ ٌٓفِز صٜٔو إلٟالم ٌّثؿ 

ثُْؾ٤ٖ ص٘ظْ ك٢ ثُْؾٖ ٗلْٚ أٝ ك٢ ٓؤّْز أمٌٟ ٓالةٔز، أٝ ٖٓ مالٍ إٟالم ٌّثؿ صقش ثُضؾٌدز ٓغ إمٞجػٚ 

 ٣ؼٜو دٚ إ٠ُ ثٌُٖٟز دَ ٣٘ذـ٢ إٔ ٣ٖضَٔ ػ٠ِ ْٓجػور ثؽضٔجػ٤ز كؼجُز. ٌُٞح ٖٓ ثإلٌٕثف ٝثٌُهجدز ٝال ٣ؾٍٞ إٔ

ػ٠ِ  -ػ٠ِ ٗو٤ٜ ىُي-. ٝال ٣٘ذـ٢، ك٢ ٓؼجُؾز ثُْؾ٘جء، إٔ ٣ٌٕٞ ثُض٤ًٌَ ػ٠ِ إهٚجةْٜ ػٖ ثُٔؾضٔغ، دَ 61

ٌٛج ًْٜٞٗ ٣ظِٕٞ ؽَءث ٓ٘ٚ. ٝػ٠ِ ٛيث ثُٜوف ٣٘ذـ٢ ثُِؾٞء، دووً ثُْٔضطجع، إ٠ُ ثُٔؤثًٍر ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صٞك

٤ٛتجس ثُٔؾضٔغ ثُٔق٠ِ ُْٔجػور ؽٜجٍ ٓٞظل٢ ثُْؾٖ ػ٠ِ إػجهر ثُضؤ٤َٛ ثالؽضٔجػ٢ ُِْؾ٘جء. ٣ٝؾخ إٔ ٣ٌٕٞ 

ٛ٘جى ْٓجػوٕٝ ثؽضٔجػ٤ٕٞ ٣ضؼجٕٝٗٞ ٓغ ًَ ٓؤّْز ثفضؾجٍ ٝص٘جٟ دْٜ ٜٓٔز إهثٓز ٝصق٤ْٖ ًَ ٙالس ثُْؾ٤ٖ 

خ إٔ صضني، إ٠ُ أه٠ٚ ثُقوٝه ثُٔضلوز ٓغ ثُْٔضٚٞدز دؤٌّصٚ ٝدجُٔ٘ظٔجس ثالؽضٔجػ٤ز ثُؾ٣َِز ثُلجةور. ًٔج ٣ؾ

ثُوجٕٗٞ ٝٓغ ٟذ٤ؼز ثُؼوٞدز، صوثد٤ٌ ُقٔج٣ز ٓج ُِْؾ٤ٖ ٖٓ فوٞم صضَٚ دٔٚجُقٚ ثُٔو٤ٗز ٝدضٔضؼٚ دجُٞٔجٕ 

 ثالؽضٔجػ٢ ٝؿ٤ٌ ىُي ٖٓ ثَُٔث٣ج ثالؽضٔجػ٤ز.

٤ز ُوٟ ثُْؾ٤ٖ، . ٝػ٠ِ ثُنوٓجس ثُطذ٤ز ك٢ ٓؤّْز ثُْؾٖ إٔ صقجٍٝ ًٙو أ١ ػَِ أٝ أٌٓثٛ ؽْو٣ز أٝ ػو62ِ

ٝإٔ صؼجُؾٜج فض٠ ال صٌٕٞ ػوذز هٕٝ إػجهر صؤ٤ِٛٚ. ٣ٝؾخ، ػ٠ِ ٛيث ثُٜوف، إٔ صٞكٌ ُِْؾ٤ٖ ؽ٤ٔغ ثُنوٓجس ثُطذ٤ز 

 ٝثُؾٌثف٤ز ٝثُ٘لْج٤ٗز ث٣ًٌُٝٞز.

( إٕ ثإلٗلجى ثٌُجَٓ ُٜيٙ ثُٔذجها ٣ضطِخ إكٌثه٣ز ثُٔؼجُؾز، ٝدجُضج٢ُ ٣وض٢ٞ ثألمي د٘ظجّ ٌٕٓ ُض٤٘ٚق 1. )63

ء ك٢ كتجس. ٝػ٠ِ ىُي ٣ْضٚٞح إٔ صٍٞع ٛيٙ ثُلتجس ػ٠ِ ٓؤّْجس ٓ٘لِٚز صْضط٤غ ًَ كتز إٔ صؾو ك٤ٜج ثُْؾ٘ج

 ثُؼالػ ثُي١ ٣٘جّذٜج.

( ٤ُِٝ ٖٓ ث١ًٌُٝٞ إٔ ٣ضٞكٌ ك٢ ًَ ٓؤّْز ٗلِ ثُووً ٖٓ ٓضطِذجس ثألٖٓ دجُْ٘ذز ٌَُ كتز، دَ إٕ ٖٓ 2)

نضِق ثُلتجس. ٝثُْؾٕٞ ثُٔلضٞفز ثألدٞثح، دْخ ًٜٞٗج ثُْٔضٚٞح إٔ صضلجٝس هًؽجس ٛيث ثألٖٓ صذؼج الفض٤جؽجس ٓ

ال صو٤ْ فٞثؽَ أٖٓ ٓجه٣ز صقٍٞ هٕٝ ثٌُٜح، دَ صؼضٔو ك٢ ىُي ػ٢ِ ثٗٞذجٟ ثُْؾ٤ٖ ٗلْٚ، صٞكٌ، ك٢ فجُز ثٗضوجء 

 ثُْؾ٘جء ثٌُٕٔق٤ٖ ُٜيٙ ثُضؾٌدز دؼ٘ج٣ز، أكَٞ ثُظٌٝف ٓٞثصجر إلػجهر صؤ٤ِْٜٛ.

وز ثألدٞثح، أال ٣ٌٕٞ ػوه ثُْٔؾ٤ٖٗٞ ك٢ ًَ ٜٓ٘ج ٖٓ ثٌُغٌر دق٤ظ ٣ؼٌهَ ( ٣ْٝضٚٞح، ك٢ فجُز ثُْؾٕٞ ثُٔـ3ِ)

ثكٌثه٣ز ثُٔؼجُؾز. ٝثٌُأ١ ك٢ دؼٜ ثُذِوثٕ أٗٚ ال ٣٘ذـ٢ ُٜيث ثُؼوه ك٢ ثُْؾٕٞ ثُٔيًًٞر إٔ ٣ضؾجٍٝ ثُنْٔٔجةز أٓج 

 ك٢ ثُْؾٕٞ ثُٔلضٞفز ثألدٞثح ك٤ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ػوه ثُْٔؾ٤ٖٗٞ ٙـ٤ٌث دووً ثُْٔضطجع.

أٗٚ ٤ُِ ٖٓ ثُْٔضٚٞح إهجٓز ّؾٕٞ صٌٕٞ ٖٓ كٌٟ ٝجُز ثُقؾْ دق٤ظ ال ٣ْضطجع إٔ صٞكٌ ك٤ٜج  ( ػ4٠ِ)

 ثُض٤ْٜالس ثُٔ٘جّذز.

. ٝال ٣٘ض٢ٜ ٝثؽخ ثُٔؾضٔغ دئٟالم ٌّثؿ ثُْؾ٤ٖ. ُٝيُي ٣٘ذـ٢ إٔ صٌٕٞ ٛ٘جى ٤ٛتجس ف٤ٌٓٞز أٝ مجٙز هجهًر 64

إ٠ُ صنل٤ق ٓٞثهق ثُؼوثء ثُؼل٣ٞز ٝوٙ ٝصْٔـ ػ٠ِ إٔ صٞكٌ ُِْؾ٤ٖ ثُي١ ثّضٌه ف٣ٌضٚ ًػج٣ز ٗجؽؼز، صٜوف 

 دضؤ٤ِٛٚ ُِؼٞهر إ٠ُ ٌٓجٗٚ ٖٓ ثُٔؾضٔغ.



 ثُٔؼجُؾز

. إٕ ثُٜوف ٖٓ ٓؼجُؾز ثُٔقٌّٞ ػ٤ِْٜ دجُْؾٖ أٝ دضود٤ٌ ٓٔجعَ ٣قٌْٜٓ ٖٓ ثُق٣ٌز ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ، دووً ٓج 65

٣ضودٌٝث ثفض٤جؽجصْٜ دؾٜوْٛ، صْٔـ ديُي ٓور ثُؼوٞدز، إًْجدْٜ ثُؼ٣َٔز ػ٠ِ إٔ ٣ؼ٤ٖٞث ك٢ ظَ ثُوجٕٗٞ ٝإٔ 

ٝؽؼِْٜ هجه٣ًٖ ػ٠ِ إٗلجى ٛيٙ ثُؼ٣َٔز. ٣ٝؾخ إٔ ٣نط٠ ٛيث ثُؼالػ دق٤ظ ٣ٖؾغ ثفضٌثْٜٓ ُيٝثصْٜ ٠ٔ٘٣ٝ ُو٣ْٜ 

 فِ ثُْٔؤ٤ُٝز.

( ِٟٝذج ُٜيٙ ثُٔوجٙو، ٣ؾخ إٔ صْضنوّ ؽ٤ٔغ ثُّٞجةَ ثُٔ٘جّذز، ٝال ٤ّٔج ثٌُػج٣ز ثُو٤٘٣ز ك٢ ثُذِوثٕ ثُض٢ 1. )66

ٜج ىُي، ٝثُضؼ٤ِْ، ٝثُضٞؽ٤ٚ ٝثُض٣ٌٖٞ ػ٠ِ ثُٚؼ٤و ث٢ُٜ٘ٔ، ٝأّج٤ُخ ثُْٔجػور ثالؽضٔجػ٤ز ثإلكٌثه٣ز، ٣ْضطجع ك٤

ٝثُ٘ٚـ ك٢ ٓؾجٍ ثُؼٔجُز، ٝث٣ٌُجٝز ثُذو٤ٗز ٝص٤ٔ٘ز ثُٖن٤ٚز، صذؼج ُالفض٤جؽجس ثُلٌه٣ز ٌَُ ّؾ٤ٖ، ٓغ ٌٓثػجر 

َٝٓثؽٚ ثُٖن٢ٚ، ٝٓور ػوٞدضٚ، ْٝٓضوذِٚ صج٣ًنٚ ثالؽضٔجػ٢ ٝثُؾ٘جة٢، ٝهوًثصٚ ٝٓٞثٛذٚ ثُؾْو٣ز ٝثُي٤٘ٛز، 

 دؼو إٟالم ٌّثفٚ.

( ٣ٝؾخ إٔ ٣ضِو٠ ٓو٣ٌ ثُْؾٖ، دٚوه ًَ ٝثكو ػ٠ِ ثُْؾٖ ٓقٌّٞ ػ٤ِٚ دؼوٞدز ٣ِٟٞز دؼٜ ثُطٍٞ، ٝك٠ أهٌح 2)

ٓٞػو ٌٖٓٔ دؼو ُٝٙٞٚ، صوج٣ًٌ ًجِٓز فٍٞ ٓنضِق ثُؾٞثٗخ ثُٖٔجً إ٤ُٜج ك٢ ثُلوٌر ثُْجدوز، ٣ضٞؽخ هثةٔـج إٔ 

 صو٣ٌٌث ٣ٞؼٚ ٟذ٤خ، ٓضنٚ٘ ك٢ ثألٌٓثٛ ثُ٘لْج٤ٗز إىث أٌٖٓ، فٍٞ فجُز ثُْؾ٤ٖ ثُؾْو٣ز ٝثُي٤٘ٛز.صَٖٔ 

( صٞٝغ ثُضوج٣ًٌ ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ثُٞعجةن ثُٔ٘جّذز ثُٔضؼِوز دجُْؾ٤ٖ ك٢ ِٓق كٌهٟ. ٣ٝؾخ إٔ ٣ْضٌَٔ ٛيث ثُِٔق 3)

 ع إ٤ُٚ ًِٔج ٌٟأس فجؽز إ٠ُ ىُي.دٌَ ؽو٣و، ٝإٔ ٣ٚ٘ق ػ٠ِ ٗقٞ ٣ؾؼَ ثُٔٞظل٤ٖ ثُْٔؤ٤ُٖٝ هجه٣ًٖ ػ٢ِ ثٌُؽٞ

 ثُض٤٘ٚق ثُلت١ٞ ٝإكٌثه٣ز ثُؼالػ

 . صٌٕٞ ٓوجٙو ثُض٤٘ٚق ثُلت١ٞ:67

( إٔ ٣لَٚ ػٖ ث٥م٣ٌٖ أُٝتي ثُْٔؾٕٞٗٞ ثُي٣ٖ ٣ٌؽـ، دْذخ ٓج٤ْٜٝ ثُؾ٘جة٢ أٝ ٌٕثّز ٟذجػْٜ، إٔ ٣ٌٞٗٞث 1)

 ىٟٝ صؤع٤ٌ ٤ّب ػ٤ِْٜ.

 ؽْٜ ػ٠ِ ٛوف إػجهر صؤ٤ِْٜٛ ثالؽضٔجػ٢.( إٔ ٣ٚ٘ق ثُْٔؾٕٞٗٞ ك٢ كتجس، دـ٤ز ص٤ْ٤ٌ ػال2)

 . صْضنوّ ُؼالػ ٓنضِق كتجس ثُْٔؾ٤ٖٗٞ، دووً ثإلٌٓجٕ، ّؾٕٞ ٓنضِلز أٝ أهْجّ ٓنضِلز ك٢ ثُْؾٖ ثُٞثفو.68

. ٣ٞٝغ ٖٓ أؽَ ًَ ّؾ٤ٖ ٓقٌّٞ ػ٤ِٚ دؼوٞدز ٣ِٟٞز دؼٜ ثُطٍٞ، ك٢ أهٌح ٝهش ٌٖٓٔ دؼو ُٝٙٞٚ ٝدؼو 69

إػوثهٙ ك٢ ٝٞء ثُٔؼِٞٓجس ثٌُٔضْذز فٍٞ ثفض٤جؽجصٚ ثُلٌه٣ز ٝهوًثصٚ َٝٓثؽٚ  هًثّز ٕن٤ٚضٚ، دٌٗجٓؼ ػالػ ٣ضْ

 ثُ٘ل٢ْ.

 ثالٓض٤جٍثس

. صٖ٘ؤ ك٢ ًَ ّؾٖ أٗظٔز ثٓض٤جٍثس صٞثةْ ٓنضِق كتجس ثُْٔؾ٤ٖٗٞ ٝٓنضِق ٓ٘جٛؼ ثُؼالػ دـ٤ز صٖؾ٤غ ثُْؾ٘جء 70

 ْٜ ٝثُٔؤثًٍر ك٤ٚ.ػ٠ِ فْٖ ثُِْٞى ٝص٤ٔ٘ز فِ ثُْٔؤ٤ُٝز ُو٣ْٜ ٝفلَْٛ ػ٠ِ ثالٛضٔجّ دؼالؽ

 ثُؼَٔ

 ( ال ٣ؾٍٞ إٔ ٣ٌٕٞ ثُؼَٔ ك٢ ثُْؾٖ ىثس ٟذ٤ؼز ٓؤُٔز.1. )71

 ( ٣لٌٛ ثُؼَٔ ػ٠ِ ؽ٤ٔغ ثُْؾ٘جء ثُٔقٌّٞ ػ٤ِْٜ، صذؼج ٤ُِجهضْٜ ثُذو٤ٗز ٝثُؼو٤ِز ًٔج ٣قوهٛج ثُطذ٤خ.2)

 ( ٣ٞكٌ ُِْؾ٘جء ػَٔ ٓ٘ضؼ ٣ٌل٠ ُضٖـ٤ِْٜ ٟٞثٍ ٣ّٞ ثُؼَٔ ثُؼجه١.3)

َٔ، إ٠ُ أه٠ٚ ثُقوٝه ثُْٔضطجػز، ٖٓ ٗٞع ٣ٕٚٞ أٝ ٣َ٣و هوًر ثُْؾ٤ٖ ػ٠ِ صؤ٤ٖٓ ػ٤ٖٚ دٌْخ ( ٣ٌٕٞ ٛيث ثُؼ4)

 ٣ٌٕق دؼو إٟالم ٌّثفٚ.

 ( ٣ٞكٌ صو٣ًخ ٢ٜ٘ٓ ٗجكغ ُِْؾ٘جء ثُوجه٣ًٖ ػ٠ِ ثالٗضلجع دٚ، ٝال ٤ّٔج ثُٖذجح.5)

ثُْؾٖ ٝثالٗٞذجٟ ك٤ٚ، إٌٓج٤ٗز  ( صضجؿ ُِْؾ٘جء، ك٢ فوٝه ٓج ٣ض٠ٖٔ ٓغ ثالمض٤جً ث٢ُٜ٘ٔ ث٤ُِْْ ٝٓضطِذجس إهثًر6)

 ثمض٤جً ٗٞع ثُؼَٔ ثُي١ ٣ٌؿذٕٞ ثُو٤جّ دٚ.

( ٣ضْ ص٘ظ٤ْ ثُؼَٔ ٌٟٝثةوٚ ك٢ ثُْؾٖ ػ٠ِ ٗقٞ ٣وضٌح دٚ دووً ثإلٌٓجٕ ٖٓ ثألػٔجٍ ثُٔٔجعِز مجًػ ثُْؾٖ، 1. )72

 دـ٤ز إػوثه ثُْؾ٘جء ُظٌٝف ثُق٤جر ثُؼ٤ِٔز ثُطذ٤ؼ٤ز.

ث٢ُٜ٘ٔ ال ٣ؾٍٞ إٔ ٤ٚ٣ٌث مجٝؼ٤ٖ ُٔوٚو صقو٤ن ًدـ ٓج٢ُ ٖٓ ًٝثء ثُؼَٔ  ( إال إٔ ِٓٚقز ثُْؾ٘جء ٝصو٣ًذ2ْٜ)

 ك٢ ثُْؾٖ.

 ( ٣لَٞ إٔ صوّٞ إهثًر ثُْؾٖ ٓذجٌٕر، ال ثُٔوجُٕٝٞ ثُنجٕٙٞ، دضٖـ٤َ ٓٚجٗؼٚ َٝٓثًػٚ.1. )73

 ( ف٤ٖ ٣ْضنوّ ثُْؾ٘جء ك٢ أػٔجٍ ال صنٞغ ُِْطجٕ ثإلهثًر، ٣ضٞؽخ إٔ ٣ٌٞٗٞث هثةٔج صقش إٌٕثف ٓٞظل2٢)

ثُْؾٖ. ٝٓج ُْ ٣ٌٖ ثُؼَٔ ُقْجح إهثًثس ف٤ٌٓٞز أمٌٟ، ٣ضٞؽخ ػ٠ِ ثألٕنجٗ ثُي٣ٖ ٣ووّ ُْٜ إٔ ٣وكؼٞث ُإلهثًر 

 ًجَٓ ثألؽٌ ثُي١ ٣ضوج٠ٝ ػجهر ػ٘ٚ، ٌُٖٝ ٓغ ٌٓثػجر إٗضجؽ٤ز ثُْؾ٘جء.

 ( صضني ك٢ ٓؤّْجس ثُْؾٕٞ ٗلِ ثالفض٤جٟجس ثُٔلٌٝٝز ُقٔج٣ز ّالٓز ٝٙقز ثُؼٔجٍ ثألفٌثً.1. )74

( صضني صوثد٤ٌ ُضؼ٣ٜٞ ثُْؾ٘جء ػٖ إٙجدجس ثُؼَٔ ٝثألٌٓثٛ ث٤ُٜ٘ٔز، دٌٖٟٝ ال صٌٕٞ أهَ ٓٞثصجر ٖٓ صِي ثُض٢ 2)



 ٣ٔ٘قٜج ثُوجٕٗٞ ُِؼٔجٍ ثألفٌثً.

( ٣قوه ثُؼوه ثأله٠ٚ ُْجػجس ثُؼَٔ ث٢ٓٞ٤ُ ٝثألّذٞػ٢ دجُوجٕٗٞ أٝ د٘ظجّ إهث١ً، ٓغ ٌٓثػجر ثألٗظٔز أٝ 1. )75

 ز ك٢ ٓؾجٍ ثّضنوثّ ثُؼٔجٍ ثألفٌثً.ثُؼجهثس ثُٔق٤ِز ثُٔضذؼ

( ٣ٖضٌٟ ك٢ صقو٣و ثُْجػجس ثُٔيًًٞر إٔ ٣ضٌى ٣ٞٓج ٌُِثفز ثألّذٞػ٤ز ٝٝهضج ًجك٤ج ُِضؼ٤ِْ ٝؿ٤ٌٙ ٖٓ ثألٖٗطز 2)

 ثُٔوضٞجٙ ًؾَء ٖٓ ػالػ ثُْؾ٘جء ٝإػجهر صؤ٤ِْٜٛ.

 ( ٣ٌجكؤ ثُْؾ٘جء ػ٠ِ ػِْٜٔ ٝكوج ُ٘ظجّ أؽًٞ ٓ٘ٚق.1. )76

ظجّ ُِْؾ٘جء دؤٕ ٣ْضنوٓٞث ؽَءث ػ٠ِ ثألهَ ٖٓ أؽٌْٛ ك٢ ٌٕثء أ٤ٕجء ٌٓم٘ دٜج ( ٣ؾخ إٔ ٣ْٔـ ث2ُ٘)

 الّضؼٔجُْٜ ثُٖن٢ٚ ٝإٔ ٣ٌِّٞث ؽَءث آمٌ ٓ٘ٚ إ٠ُ أٌّصْٜ.

( ٣ٝؾخ إٔ ٣٘٘ ثُ٘ظجّ أ٣ٞـج ػ٠ِ ثفضؾجٍ ثإلهثًر ُؾَء ٖٓ ثألؽٌ دق٤ظ ٣ٌَٖ ًْذج ٓومٌث ٣ضْ ص٤ِْٔٚ ُِْؾ٤ٖ 3)

 ُوٟ إٟالم ٌّثفٚ.

 ٌك٤ٚثُضؼ٤ِْ ٝثُض

( صضني إؽٌثءثس ُٔٞثِٙز صؼ٤ِْ ؽ٤ٔغ ثُْؾ٘جء ثُوجه٣ًٖ ػ٠ِ ثالّضلجهر ٓ٘ٚ، دٔج ك٢ ىُي ثُضؼ٤ِْ ثُو٢٘٣ ك٢ 1. )77

 ثُذِوثٕ ثُض٢ ٣ٌٖٔ ك٤ٜج ىُي، ٣ٝؾخ إٔ ٣ٌٕٞ صؼ٤ِْ ثأل٤٤ٖٓ ٝثألفوثط إَُث٤ٓج، ٝإٔ صٞؽٚ إ٤ُٚ ثإلهثًر ػ٘ج٣ز مجٙز.

ع ػ٤ِٔج، ٓض٘جّوج ٓغ ٗظجّ ثُضؼ٤ِْ ثُؼجّ ك٢ ثُذِو، دق٤ظ ٣ٌٕٞ ك٢ ( ٣ؾؼَ صؼ٤ِْ ثُْؾ٘جء، ك٢ فوٝه ثُْٔضطج2)

 ٓووًْٝٛ، دؼو إٟالم ٌّثفْٜ، إٔ ٣ٞثِٙٞث ثُوًثّز هٕٝ ػ٘جء.

 . ص٘ظْ ك٢ ؽ٤ٔغ ثُْؾٕٞ، فٌٙـج ػ٠ِ ًكجٙ ثُْؾ٘جء ثُذو٢ٗ ٝثُؼو٢ِ، أٖٗطز ص٣ٌٝق٤ز ٝعوجك٤ز.78

 ثُؼالهجس ثالؽضٔجػ٤ز ٝثٌُػج٣ز دؼو ثُْؾٖ

 ٣ز مجٙز ٤ُٚجٗز ٝصق٤ْٖ ػالهجس ثُْؾ٤ٖ دؤٌّصٚ، دووً ٓج ٣ٌٕٞ ىُي ك٢ ٙجُـ ًال ثُطٌك٤ٖ.. صذيٍ ػ٘ج79

. ٣ٞٝغ ك٢ ثالػضذجً، ٓ٘ي دوث٣ز ص٘ل٤ي ثُقٌْ، ْٓضوذَ ثُْؾ٤ٖ دؼو إٟالم ٌّثفٚ، ٣ٖٝؾغ ٣ْٝجػو ػ٠ِ إٔ 80

ز ٓٚجُـ أٌّصٚ ٝص٤ْ٤ٌ ٣ٞثَٙ أٝ ٣و٤ْ، ٖٓ ثُؼالهجس ٓغ ثألٕنجٗ أٝ ث٤ُٜتجس مجًػ ثُْؾٖ، ًَ ٓج ٖٓ ٕؤٗٚ موٓ

 إػجهر صؤ٤ِٛٚ ثالؽضٔجػ٢.

( ػ٠ِ ثإلهثًثس ٝث٤ُٜتجس ثُق٤ٌٓٞز أٝ ثُنجٙز، ثُض٢ صْجػو ثُنجًؽ٤ٖ ٖٓ ثُْؾٖ ػ٠ِ ثُؼٞهر إ٠ُ ثفضالٍ 1. )81

ٌٓجْٜٗ ك٢ ثُٔؾضٔغ، إٔ صْؼ٠ دووً ثإلٌٓجٕ ُؾؼِْٜ ٣قِٕٚٞ ػ٠ِ ثُٞعجةن ٝأًٝثم ث٣ُٜٞز ث٣ًٌُٝٞز، ٝػ٠ِ 

ُٔ٘جّذ٤ٖ، ٝػ٠ِ ع٤جح الةوز ص٘جّخ ثُٔ٘جك ٝثُلَٚ، ٝإٔ صٞكٌ ُْٜ ٖٓ ثُٔٞثًه ٓج ٣ٌل٠ ُُْٜٞٙٞ ثٌُْٖٔ ٝثُؼَٔ ث

 إ٠ُ ٝؽٜضْٜ ُٝضؤ٤ٖٓ أّذجح ثُؼ٤ٔ ُْٜ مالٍ ثُلضٌر ثُض٢ ص٢ِ ٓذجٌٕر إٟالم ٌّثفْٜ.

ء، ٣ٝؾخ إٔ ( ٣ؾخ إٔ صضجؿ ُِٔٔغ٤ِٖ ثُي٣ٖ صؼضٔوْٛ ثألؽَٜر ثُٔيًًٞر إٌٓج٤ٗز همٍٞ ثُْؾٖ ٝثالُضوجء دجُْؾ٘ج2)

 ٣ْضٖجًٝث دٖؤٕ ْٓضوذَ ثُْؾ٤ٖ ٓ٘ي دوث٣ز ص٘ل٤ي ػوٞدضٚ .

( ٣ْضٚٞح إٔ صٌٕٞ أٖٗطز ث٤ُٜتجس ثُٔيًًٞر ًٌَٓٔر أٝ ْٓ٘وز دووً ثإلٌٓجٕ ٤ًٔج ٣٘ضلغ دؾٜٞهٛج ػ٠ِ أكَٞ 3)

 ٝؽٚ.

 )دجء( ثُٔٚجدٕٞ دجُؾٕ٘ٞ ٝثُٖيٝى ثُؼو٢ِ

ٓنضَ ثُؼوَ، دَ ٣ؾخ ثصنجى صٌص٤ذجس ُ٘وِٚ إ٠ُ ْٓضٖل٠ ( ال ٣ؾٍٞ ثفضؾجٍ ثُٖن٘ ك٢ ثُْؾٖ إىث ظٌٜ أٗٚ 1. )82

 ُألٌٓثٛ ثُؼو٤ِز دؤٌّع ٓج ٣ٌٖٔ.

( ٣ٞٝغ ثُٔٚجدٕٞ دؤٌٓثٛ أٝ ظٞثٌٛ ٕيٝى ػو٤ِز أمٌٟ صقش ثٌُٔثهذز ٝثُؼالػ ك٢ ٓٚقجس ٓضنٚٚز صقش 2)

 إهثًر ٤ٟذز.

 ( ٣ٞٝغ ٛؤالء ثألٕنجٗ، ٟٞثٍ دوجةْٜ ك٢ ثُْؾٖ، صقش إٌٕثف ٟذ٢ مجٗ.3)

ثإلهثًر ثُطذ٤ز أٝ ثُ٘لْج٤ٗز ك٢ ثُْؾٕٞ إٔ صٌلَ ػالػ ؽ٤ٔغ ثُْؾ٘جء ث٥م٣ٌٖ ثُي٣ٖ ٣قضجؽٕٞ إ٠ُ ٓغَ  ( ػ4٠ِ)

 ٛيث ثُؼالػ.

( ٖٓ ثُْٔضقْٖ إٔ صضني، دجالصلجم ٓغ ثألؽَٜر ثُٔنضٚز، صوثد٤ٌ ُٔٞثِٙز ثُؼالػ ثُ٘لْج٢ٗ ُِْؾ٤ٖ ُٝضوو٣ْ 1. )83

 ثًٌُٞٝر. ْٓجػور ثؽضٔجػ٤ز ٗلْج٤ٗز ُٚ دؼو إٟالم ٌّثؿ ػ٘و

 )ؽ٤ْ( ثُٔٞهٞكٕٞ ٝثُٔقضؾَٕٝ ًٖٛ ثُٔقجًٔز

( ك٢ ثُلوٌثس ثُضج٤ُز صطِن ٙلز "ٓضْٜ" ػ٠ِ أ١ ٕن٘ صْ صٞه٤لٚ أٝ فذْٚ دْذخ ٓنجُلز ُوجٕٗٞ 1. )84

 ثُؼوٞدجس ٝٝٝغ ك٢ ػٜور ثٌُٖٟز أٝ ثُْؾٖ ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣قجًْ ُْٝ ٣قٌْ ػ٤ِٚ دؼو.

 ثألّجُ.( ٣لضٌٛ ك٢ ثُٔضْٜ أٗٚ دٌا ٣ٝؼجَٓ ػ٠ِ ٛيث 2)

( هٕٝ ثُْٔجُ دجُوٞثػو ثُوج٤ٗٞٗز ثُٔضؼِوز دقٔج٣ز ثُق٣ٌز ثُلٌه٣ز أٝ ثُض٢ ص٘٘ ػ٠ِ ثإلؽٌثءثس ثُٞثؽذز ثالصذجع 3)

 إٍثء ثُٔض٤ٜٖٔ، ٣ؾخ إٔ ٣ضٔضغ ٛؤالء د٘ظجّ ٓؼجِٓز مجٗ صقوه ثُوٞثػو ثُٞثًهر أهٗجٙ ػ٘جٌٙ ثألّج٤ّز.

 ( ٣لَٚ ثُٔضٜٕٔٞ ػٖ ثُْؾ٘جء ثُٔقٌّٞ ػ٤ِْٜ.1. )85



 ( ٣لَٚ ثُٔضٜٕٔٞ ثألفوثط ػٖ ثُذجُـ٤ٖ. ٣ٝؾخ ٖٓ ف٤ظ ثُٔذوأ إٔ ٣قضؾَٝث ك٢ ٓؤّْجس ٓ٘لِٚز.2)

 . ٣ٞٝغ ثُٔضٜٕٔٞ ك٢ ؿٌف ّٗٞ كٌه٣ز، ٌُٖٝ ًٛ٘ج دٌٔثػجر ثُؼجهثس ثُٔق٤ِز ثُٔنضِلز صذؼـج ُِٔ٘جك.86

ْز، إٔ ٣ؤًِٞث ٓج ٣ٌ٣وٕٝ ػ٠ِ . ُِٔض٤ٜٖٔ إىث ًؿذٞث ك٢ ىُي، ك٢ ثُقوٝه ثُٔضلوز ٓغ فْٖ ٤ٌّ ثُ٘ظجّ ك٢ ثُٔؤ87ّ

ٗلوضْٜ دؤٕ ٣قِٚٞث ػ٠ِ ٟؼجْٜٓ ٖٓ ثُنجًػ إٓج دٞثّطز ثإلهثًر أٝ دٞثّطز أٌّصْٜ أٝ أٙوهجةْٜ. كئىث ُْ ٣طِذٞث 

 ىُي ًجٕ ػ٠ِ ثإلهثًر إٔ صضٌلَ دئٟؼجْٜٓ.

 ( ٣ْٔـ ُِٔضْٜ دجًصوثء ع٤جدٚ ثُنجٙز إىث ًجٗش ٗظ٤لز ٝالةوز.1. )88

 ثُْؾٖ ك٤ؾخ إٔ صٌٕٞ ٛيٙ ٓنضِلز ػٖ ثُِذجُ ثُٔٞفو ثُي١ ٣ٌصو٣ٚ ثُٔقٌّٞ ػ٤ِْٜ. ( أٓج إىث ثًصوٟ ع٤جح2)

 . ٣ؾخ هثةٔـج إٔ ٣ؼط٠ ثُٔضْٜ كٌٙز ُِؼَٔ، ٌُٖٝ ال ٣ؾٍٞ إؽذجًٙ ػ٤ِٚ. كئىث ثمضجً ثُؼَٔ ٝؽخ إٔ ٣ؤؽٌ ػ٤ِٚ.89

ـ إهجٓز ثُؼوٍ ٝٓغ أٖٓ . ٣ٌم٘ ٌَُ ٓضْٜ دؤٕ ٣قَٚ، ػ٠ِ ٗلوضٚ أٝ ٗلوز آم٣ٌٖ، ٝك٠ ثُقوٝه ثُٔضلوز ٓغ ٙج90ُ

 ثُْؾٖ ٝثٗضظجّ إهثًصٚ، ػ٠ِ ٓج ٣ٖجء ٖٓ ثٌُضخ ٝثُٚقق ٝأهٝثس ثٌُضجدز ٝؿ٤ٌٛج ٖٓ ّٝجةَ هٞجء ثُٞهش.

. ٣ٌم٘ ُِٔضْٜ دؤٕ ٣ًَٝٙ ٣ٝؼجُؾٚ ٟذ٤ذٚ أٝ ٟذ٤خ أّ٘جٗٚ ثُنجٗ، إىث ًجٕ ُطِذٚ ٓذًٌ ٓؼوٍٞ ًٝجٕ هجهًث ػ٠ِ 91

 هكغ ثُ٘لوجس ثُٔوضٞجٙ.

ؤٕ ٣وّٞ كًٞث دئدالؽ أٌّصٚ ٗذؤ ثفضؾجٍٙ، ٣ٝؼط٠ ًَ ثُض٤ْٜالس ثُٔؼوُٞز ُالصٚجٍ دؤٌّصٚ . ٣ٌم٘ ُِٔضْٜ د92

ٝأٙوهجةٚ ٝدجّضوذجُْٜ، هٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ىُي ٌٓٛٞٗـج إال دجُو٤ٞه ٝثٌُهجدز ث٣ًٌُٝٞز ُٚجُـ إهجٓز ثُؼوٍ ٝأٖٓ ثُْؾٖ 

 ٝثٗضظجّ إهثًصٚ.

ٓقجّ صؼ٤٘ٚ ثُٔقٌٔز ٓؾجٗـج ف٤ٖ ٣٘٘ ثُوجٕٗٞ ػ٠ِ . ٣ٌم٘ ُِٔضْٜ، دـ٤ز ثُوكجع ػٖ ٗلْٚ، دؤٕ ٣طِخ ص٤ْٔز 93

ٛيٙ ثإلٌٓج٤ٗز، ٝدؤٕ ٣ضِو٠ ٣ٍجًثس ٓقج٤ٓز إػوثهث ُوكجػٚ ٝإٔ ٣ِْٔٚ صؼ٤ِٔجس ٣ٌّز. ٝػ٠ِ ٛيث ثُوٚو ٣قن ُٚ إٔ 

٣ؼط٠ أهٝثس ٌُِضجدز إىث ِٟخ ىُي. ٣ٝؾٍٞ إٔ صضْ ثُٔوجدالس د٤ٖ ثُٔضْٜ ٝٓقج٤ٓز ػ٠ِ ٠ٌٓٓ ٗظٌ ث٢ٌُٟٖ أٝ ٓٞظق 

 ، ٌُٖٝ هٕٝ إٔ صٌٕٞ ػ٠ِ ٠ٌٓٓ ّٔؼٚ.ثُْؾٖ

 )هثٍ( ثُْؾ٘جء ثُٔو٤ٕٗٞ

. ك٢ ثُذِوثٕ ثُض٢ ٣ؾ٤َ ك٤ٜج ثُوجٕٗٞ ثُْؾٖ ٖٓ أؽَ ثُو٣ٕٞ أٝ دوٌثً ٖٓ ثُٔقٌٔز ك٢ أ٣ز هػٟٞ أمٌٟ ؿ٤ٌ 94

ؽَثة٤ز، ال ٣ؾٍٞ إمٞجع ثُْٔؾ٤ٖٗٞ ػ٠ِ ٛيث ثُ٘قٞ أل٣ز ه٤ٞه أٝ أل٣ز ٌٙثٓز صضؾجٍٝ ٓج ٛٞ ١ًٌٝٝ ُٞٔجٕ ػوّ 

ٌدْٜ ُِٝقلجظ ػ٠ِ ثألٖٓ. ٣ٝؾخ أال صٌٕٞ ٓؼجِٓضْٜ أهَ ٣ٌْث ٖٓ صِي ثُٔٔ٘ٞفز ُِْؾ٘جء ؿ٤ٌ ثُٔقج٤ًٖٔ دجّضغ٘جء ٛ

 أٗٚ ٣ٌٖٔ إؽذجًْٛ ػ٠ِ ثُؼَٔ.

 )ٛجء( ثألٕنجٗ ثُٔٞهٞكٕٞ أٝ ثُٔقضؾَٕٝ هٕٝ صٜٔز 

ز ٣ضٔضغ ثألٕنجٗ ٖٓ ثُؼٜو ثُو٢ُٝ ثُنجٗ دجُقوٞم ثُٔو٤ٗز ٝث٤ُْج٤ّ 9. هٕٝ ثإلمالٍ دؤفٌجّ ثُٔجهر 95

ثُٔٞهٞكٕٞ أٝ ثُٔقضؾَٕٝ هٕٝ إٔ صٞؽٚ إ٤ُْٜ صٜٔز ديثس ثُقٔج٣ز ثُض٢ ٣ٜٞٔ٘ج ثُؾَء ثألٍٝ ٝثُلٌع "ؽ٤ْ" ٖٓ 

ثُؾَء ثُغج٢ٗ ًيُي ص٘طذن ػ٤ِْٜ ثألفٌجّ ثُٔ٘جّذز ٖٓ ثُلٌع "أُق" ٖٓ ثُؾَء ثُغج٢ٗ ف٤٘ٔج ًجٕ ٖٓ ثٌُٖٔٔ إٔ 

ٙز ٖٓ ثُٔقضؾ٣َٖ، ٣ٌٕطز أال ٣ضني أ١ صود٤ٌ ٣لضٌٛ ٝٔ٘ج إٔ إػجهر ٣ؼٞه صطذ٤وٜج دجُلجةور ػ٠ِ ٛيٙ ثُلتز ثُنج

 ثُضؼ٤ِْ أٝ إػجهر ثُضؤ٤َٛ ٣ٌٖٔ ػ٠ِ أ١ ٗقٞ إٔ ٣ٌٞٗج ٓ٘جّذ٤ٖ ألٕنجٗ ُْ ٣وثٗٞث دؤ٣ز ؽ٣ٌٔز ؽَثة٤ز.
 

 

  

 

 



 

 ثُٔذجها ثألّج٤ّز ُٔؼجِٓز ثُْؾ٘جء

 ر ثػضٔوس ٌٖٝٗس ػ٢ِ ثُٔأل دٔٞؽخ هٌثً ثُؾٔؼ٤ز ثُؼجٓز ُألْٓ ثُٔضقو

  1990ًجٕٗٞ ثألٍٝ/ه٣ْٔذٌ  14ثُٔؤًك ك٢  45/111
 . ٣ؼجَٓ ًَ ثُْؾ٘جء دٔج ٣َِّ ٖٓ ثالفضٌثّ ٌٌُثٓضْٜ ثُٔضؤِٙز ٝه٤ٔضْٜ ًذٌٖ.1

. ال ٣ؾٍٞ ثُض٤٤َٔ د٤ٖ ثُْؾ٘جء ػ٠ِ أّجُ ثُؼٌ٘ٚ أٝ ثُِٕٞ، أٝ ثُؾِ٘ أٝ ثُِـز أٝ ثُو٣ٖ، أٝ ثٌُأ١ ث٤ُْج٢ّ أٝ 2

 ٝ ثالؽضٔجػ٢، أٝ ثُغٌٝر، أٝ ثُُٔٞو أٝ أ١ ٝٝغ آمٌ.ؿ٤ٌ ث٤ُْج٢ّ، أٝ ثألَٙ ثُو٢ٓٞ أ

. ٖٓ ثُْٔضقخ، ٓغ ٛيث، ثفضٌثّ ثُٔؼضووثس ثُو٤٘٣ز ٝثُٔذجها ثُغوجك٤ز ُِلتز ثُض٢ ٣٘ض٢ٔ إ٤ُٜج ثُْؾ٘جء، ٓض٠ ثهضٞش 3

 ثُظٌٝف ثُٔق٤ِز ىُي.

ٓغ ثألٛوثف  . صٞطِغ ثُْؾٕٞ دْٔؤ٤ُٝضٜج ػٖ فذِ ثُْؾ٘جء ٝفٔج٣ز ثُٔؾضٔغ ٖٓ ثُؾ٣ٌٔز دٌَٖ ٣ضٞثكن4

 ثالؽضٔجػ٤ز ثألمٌٟ ُِوُٝز ْٝٓؤ٤ُٝجصٜج ثألّج٤ّز ػٖ صؼ٣ََ ًكجٙ ٝٗٔجء ًَ أكٌثه ثُٔؾضٔغ.

. دجّضغ٘جء ثُو٤ٞه ثُض٢ ٖٓ ثُٞثٝـ إٔ ػ٤ِٔز ثُْؾٖ صوض٤ٜٞج، ٣قضلع ًَ ثُْؾ٘جء دقوٞم ثإلْٗجٕ ٝثُق٣ٌجس 5

ُوُٝز ثُٔؼ٤٘ز ٌٟكج، ك٢ ثُؼٜو ثُو٢ُٝ ثُنجٗ ثألّج٤ّز ثُٔذ٤٘ز ك٢ ثإلػالٕ ثُؼج٢ُٔ ُقوٞم ثإلْٗجٕ، ٝف٤ظ صٌٕٞ ث

دجُقوٞم ثالهضٚجه٣ز ٝثالؽضٔجػ٤ز ٝثُغوجك٤ز، ٝثُؼٜو ثُو٢ُٝ ثُنجٗ دجُقوٞم ثُٔو٤ٗز ٝث٤ُْج٤ّز، ٝدٌٝصًُٞٞٚ 

 ثالمض٤ج١ً، ٝؿ٤ٌ ىُي ٖٓ ثُقوٞم ثُٔذ٤٘ز ك٢ ػٜٞه أمٌٟ ُألْٓ ثُٔضقور.

 ز ٝثُضٌد٣ٞز ثٌُث٤ٓز إ٠ُ ثُ٘ٔٞ ثٌُجَٓ ُِٖن٤ٚز ثُذ٣ٌٖز.. ٣قن ٌَُ ثُْؾ٘جء إٔ ٣ٖجًًٞث ك٢ ثألٖٗطز ثُغوجك6٤

 . ٣ٞطِغ دؾٜٞه إلُـجء ػوٞدز ثُقذِ ثالٗلٌثه١ أٝ ُِقو ٖٓ ثّضنوثٜٓج ٝصٖؾغ صِي ثُؾٜٞه.7

. ٣٘ذـ٢ ص٤ٜتز ثُظٌٝف ثُض٢ صٌٖٔ ثُْؾ٘جء ٖٓ ثالٝطالع دؼَٔ ٓل٤و ٓؤؽًٞ ٤٣ٌْ إػجهر ثٗنٌثْٟٜ ك٢ ّٞم ثُؼَٔ 8

 إٔ ٣ْجٛٔٞث ك٢ ثُضٌلَ دؤٌّْٛ ٝدؤٗلْْٜ ٓج٤ُج. ك٢ دِوْٛ ٣ٝض٤ـ ُْٜ

. ٣٘ذـ٢ إٔ صٞكٌ ُِْؾ٘جء ّذَ ثُقٍٚٞ ػ٠ِ ثُنوٓجس ثُٚق٤ز ثُٔضٞكٌر ك٢ ثُذِو هٕٝ ص٤٤َٔ ػ٠ِ أّجُ ٝٝؼْٜ 9

 ثُوج٢ٗٞٗ.

. ٣٘ذـ٢ ثُؼَٔ، دٖٔجًًز ٝٓؼجٝٗز ثُٔؾضٔغ ثُٔق٢ِ ٝثُٔؤّْجس ثالؽضٔجػ٤ز ٝٓغ إ٣الء ثالػضذجً ثُٞثؽخ ُٔٚجُـ 10

ُٞقج٣ج، ػ٠ِ ص٤ٜتز ثُظٌٝف ثُٔٞثص٤ز إلػجهر إهٓجػ ثُْؾ٘جء ثُٔطِن ٌّثفْٜ ك٢ ثُٔؾضٔغ ك٢ ظَ أفْٖ ثُظٌٝف ث

 ثٌُٔٔ٘ز.

 . صطذن ثُٔذجها ثُٔيًًٞر أػالٙ دٌَ صؾٌه.11

_______________________ 
 

 


