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كة  بة شانطتتةكةينى زصمتةَيى ى شؤزى َيىنتةو ابَنبيتننى كؤىيىترى            
و  ىتة كبزدضتتنى كتسد   ينضنو كؤمةَىطةى كبزدةوازىو كتيىبخننةى ينضنيينى 
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 ثيَصةكى:
 

 

كاتًَم خىيَِذُِ ياطاَ تُواو كرشدو بشِواُاًرُّ بُكاهؤسيؤطرٍ هرُ      1990هُ طاهَِ      
ياطا وَسطشت، هُطُس داواّ خؤَ هُ وَصيفرُ خاُُُؼرني برىوَْ ثُيىَُرذ لشد برُ      

عرياقْ ُاطِاًُّ ثاسيَضَسيٍ وَسطشتْ هُ رووسّ ثاسيَضَساُِ طُُذيلاّ ثاسيَضَساُِ 
. دا ُٓوَبىو بؤ ػاسّ ُٓوهًَش ُاوّ خؤَ تؤًاسكشدْ دَطتٌلشد بُ كاسّ ثاسيَضَسّ

ًرراوَّ صيرراتش هررُ ضررىاس طرراَي ٓررَُ كرراسََ كررشدوو هررُو ًاوَيررُدا ُٓطررتٍ بررُ          
 َ ص س  كررًُىكىستًًَلِ ص س كررشد هررُ ياطرراّ برراسّ كُطررًِ عرياؤًررذا كررُ بررُ ٓؤيررُو

سِووبُسِووّ هًَلرتاصاْ بىوُُوَ بُ ٓؤّ هًَلذًابىوُُوَّ ٓاوطُسَكاْ كرُ  خاُُوادَ 
هُو صياُاُُػذا ثؼلِ ػًَش برُس ًِاهَرُكاُِ ٓرُو خاُُواداُرُ دَكرُوت، هرُ كاتًَلرذا        
ُٓطُس ياطاكُ بُْ ػًَىَيُّ ًَٓظتاّ ُُبىايرُ سَُِرب برٌَ بُػرًَم هرُو ثُيىَُذيًرُ       

ًُاْ بُ ٓاطاُِ وَكى خؤّ ىلَ بٔاتايُتُوَ، بؤيُ كاتًَرم  ٓاوطُسطرييًاُُ دواّ ثطشِا
خىيَِذُِ باالََ تُواوكشد، بري كُّ داُاُِ كتابًَلٍ هُو بىاسَدا بُ خُياهَذا ٓات، برؤ  

ثُيىَُذيٍ كرشد برُ خىاهًَدؤػربىو ثش فًظرؤس دكترؤس       1998هُطاهَِ  َُٓ ًُبُطتُ
تْ ياطاّ بُساوسدداْ داواَ هًَرٌ  ٌُ كُ ثظجؤس بىو هُ بىاسّ ػُسيعحمًُُد طُصُُي

ٓرَُ ثشِ رَيرُ ٓرُدماَ برذَيّْ بًلُيِرُ كترابًَلِ ًُُٔرُدِ برؤ         كشد كُ بُيُكُوَ 
خىاهًَدؤػبىو بري كُكُّ ص س ثرَِ براؾ برىو،    ُٓوَّ هُ كؤهًَزّ ياطا خبىيَِذسيَت. 

بؤيُ دًَىدَطت ثُطِذّ كرشدوو بُيُكرُوَ ياداػرتِاًُيُكٌاْ ٓاساطرتُّ سِاطرشّ      
 . ثش فًظؤس دكتؤس طُعذّ بُسصدمُيٌ كشداهًَدؤػبىو خى ،كؤهًَز
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بري كُكرُّ ثررَِ براؾ بررىو برُالََ ثًَؼررًِاسّ كررشد     ػرايُُِ ٓاًارَبؤكشدُررُ،     
هُطُيَ ُٓو ُٓدماًِ بذََ، بؤيُ داواّ هًَلشدَ واص هرُ دكترؤس حمًُرُد طُصُرُيٌ بًَرٍِْ      

وومت باػُ برُالََ دَبرَِ ثشطرًَم برُ      ،ياداػتِاًُيُكِ تش ثًَؼلُؾ بلَُ. دا ُٓوَبىو
دكتؤس طُصُُيٌ بلَُ، ُٓوَبىو ضىوًُ الّ ُراوبشاوو ثًَؼرًِاسَكُّ سِاطرشَ ثًَرٌ ووت،     
ُٓسضُُذَ دكتؤس حمًٌُُد طُصُُيٌ ثًٌَ ُراخؤؾ برىو، برُالََ السّ ُرُبىو، ووترِ ترؤ       

 خاوَُِ بري كُكُّ بؤيُ ًٓض هًَت عادصُامب.  

داُرراُِ كتابُكررُ داُرراو هُطررُيَ ُىوطررشاويَم    بُٓررُسسايَ، ٓررُسخؤَ ثكُررًَلٍ بررؤ 
ٓاوثًَطٍ كشدو بؤ سِاطش بُسصَ كشدَوَ ُٓويؽ سَِواُُّ هًزُُّ صاُظتِ كؤهًَزّ كرشد برؤ   

ُ  ،سَِصاًُُذيًاْ، دا ُٓوَبىو دواّ ضُُذ سِ ريَلِ كَُ كرُ خىاهًَدؤػربىو دكترؤس     ،هًزُر
ريُِوَكُ ُىاُرذو برؤ   حمًُُد طُصُُيٌ طُس كايُتِ دَكشد سَِصاًُُذّ هُطُس ثكُِ تؤ

ُٓدمىوًُُِ كؤهًَزْ دواتش بؤ طُس كايُتِ صاُلرؤ بُسصكشايرُوَ. برَُ ػرًَىَيُ هرُويَؽ      
هًزُررُّ داُرراُِ كتًَررب سَِصاًُُررذّ ُىاُررذو فررُسًاُِ صاُلؤيًٌرراْ بررؤ دَسضررىو، بررُالََ   
بُداخُوَ هُبُس طُسؤاهَِ خىاهًَدؤػبىو دكتؤس طرُعذّ بُسصدمرُيٌ برُ ٓرًؽْ كراسّ      

يّ، ُاوبشاو ُرُيتىاُِ كراسَ هُطرُيَ    د بىوُِ بُ طُس كِ صاُلؤّ طُالسُد سِاطشّْ دواتش
بلات بؤيُ ًًِؽ هُ ثشِ رَكُ طاسد بىوًُوَ ترا ٓرَُ طراالَُُّ دوايرٌ دراسيَلِ ترش برُ        
ُاوًُؼاًَُلِ تشَوَ دسيَرزََ برُ ُىوطرًُِكَُ دايرُوَو برَُ ػرًَىَيُّ ًَٓظرتا كرُ هرُ          

ًُتًَلِ بطىوكٍ ثًَؼلُؾ برُ ياطاُاطراْْ   ًٓىاداسَ خض ،بُسدَطتتاْ دايُ ُٓدماًٍ دا
. ُٓس بَُ بؤُُيُػرُوَ هرُ   ًافجُسوَساْْ ؤىتابًاُِ صاُلؤْ كتًَبداُُّ كىسدّ كشدبًَت
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خىاّ طُوسَ داواكاسَ طًراُِ ثراكِ ٓرُو دوو كُهَرُ صاُايرُ برُ بُُٓػرتِ ثراْْ برُسيّ          
 .  ُان كشدَوَسِوبظجًَشيَت كُ بُ صاُظتُكُياْ ًًَؼلِ ًٌَُْٓ طُداْ ؤىتابِ صاُلؤياْ 

 
 

 داُُس                                      
 ثش فًظؤس دكتؤس كًُاي طُعذّ ًظتُفا
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 )بةشى يةكةم(
 

 خواشبيَين و ياوسةةزيَيت
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 خواشبيَين و ياوسةةزيَيت :  
 

ِ هُبُس طشُطًيَت و ثري صٍ طشيَبُُذٍ ٓاوطُسييَت ياطاداُُس ُُٓذيَم   سرىكٌ
تايبرررُتٌ برررؤ داُررراوَ بًُُبُطررريت صاًِلشدُرررٌ بُخترررُوَسٍ و طرررُؤاًطريٍ برررؤ  

 تايبُتُ بُ خىاصبًَين .   سىكٌاُُيُكًَم هُو  ٓاوطُسَكاْ،
خررىاصبًيَن داواٍ ثًاويَلررُ بررؤ ًَِٓرراٌُ ٓررافشَتًَلٌ ديرراسٍ كررشاو، هررُسِيَطاٍ  

 ضىوُُوَ ثًَؼُوَ هُخؤٍ ياْ هُكُغ وكاسٍ داوا دَكات بًًًََِٔت. 
ين بررُص سٍ هلرراوَ بررُ خىيَِذُررُوَّ طررىوسَتٌ فاتًشررُ هررًَُُىاْ   خررىاصبًَ

 (. املدطٛب١( و وَهًٌ دَصطرياُُكُ )اخلاطبخىاصبًَّ )
ًُبُطررتًؽ هًُررُ دَسبررشِيين سَِصاًُُررذٍ يررُ بررؤ خؤهُيررُن بُطررتُِوَ و    

 . (1)ضُطجاُذٌُ بُهًََين ٓاوطُسيَيت يُ هًَُُىاًُاُذا 
خىاصبًيَن بُ طشيَبُُذ داُاُذسٍَ  بُهَلى ُٓسَوَٓا هُػُسيعُتٌ ًٓظكًًؼذا 

 . (2)بُهًََِذاٌُ ٓاوطُسيَيت يُ ُٓسضُُذَ بُسَِصاًُُذٍ ُٓسدوو ال ثًَم ديَت
كُواتُ خىاصبًَِِ دواٍ ُٓدماًذاٌُ ُُ بُطشيَبُُرذوَ ُرُ برُ ٓاوطرُسييَت ّ     
 داُاُررذسٍَ بررُهَلى بررُهًََين ٓاوطررُسيَيت يررُ، ضررىُلُ ٓاوطررُسيَتِ ّ ُُٓررذيَم سِايررُيَ  
وًُسجيٌ ُٓيُ  بشييت يُ هُثًَؼُكًُن بؤ ٓاوطُسييَت ٍ ُٓسوَكى هرُ بشِطرٍُ طرٌَ    
ٍ ًادَّ طًٌَ ياطاٍ براسٍ كُطرًٌ عًَشاؤًرذا ٓراتىوَ : )) برُهًََِِ ٓاوطرُسيَتًٌ       

 وفاتًشُ خىيَِذْ و خىاصبًيَن بُطشيَبُُذٍ ٓاوطُسيَتِ داُاُذسيَّ(( . 
                                                 

، 1د . امحد على و اآلخزوٌ : شزح قاىوٌ االحوال الشدصية ، وسارة التعليه العاىل و البخث العلنى ، ط/ - 1
 .24، ل  1980سية 

د . عبد الزمحً الصابوىى : شزح قاىوٌ االحوال الشدصية الورى ، مديزية الكتب اجلامعية ، بال سية  - 2
 .34الطبع ، ل 
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ُ هُ دوو خاهَذا باطًاْ هًَىَدَكُيّ،  كرَُ ترُسخاْ دَكرُيّ برؤ باطرلشدُِ      خراهَِ ي
خرررىاصبًَِِْ ٓاكاًرررُكاُِْ خررراهَِ دووًَرررًؽ ترررُسخاْ دَكرررُيّ برررؤ باطرررلشدُِ 

 ٓاوطُسيَتِْ ٓاكاًُكاُِ بَُ ػًَىَيُّ خىاسَوَ:
  

 و ئاكامةكانى  خواشبيَهىيةكةم: 
 

و فاتًشرُ خىيَِرذْ طرَِ دَطرتُ وارَْ      و بُهًََِذاُِ ٓاوطُسيَتِ خىاصبًَِِ
بًُاُاّ ُٓوَ دٍَ كًَُٓؼتا طشيَبُُذٍ ٓاوطُسيَتِ ُُبُطرتاوَ،   يُن واتا دَبُخؼّ

بُهَلى تاكى ًَٓظتا كاسَكُ هُؤؤُاغِ ثرشغ ثًَللرشدْ وسِاويَرزكشدْ دايرُو برُهًًَََِلِ      
 يُوَ .  ُاطُثاوَيُ هُسِووّ دادطُسّ

بُالََ طُسَسِاّ ًُُٓؾ دَبًَترُ ٓرؤّ ًَِٓاُُكايرُوَّ ُُٓرذيَم سِووداو كرُ      
سّ خؤياْ ُُٓذيَم ٓاكاًًاْ دَبًَت كُ برشيتني هرُ ُُٓرذيَم ًرا  و     ًُٓاًُؽ بُدَو

 كشدووَ كُ ياطاصاُاْ بايُخًَلِ ص سّ ثًَبذَْ.  ُٓسن. ُٓس ًُُٓؾ واّ
هرُ  ًٌَُٓؾ هًَشَدا بُثًَىيظرتِ دَصاُرني بًدُيِرُ برُس براغ و هًَلؤهًَِرُوَ       

ِ    ضُُذ خاهًََلذا،  خرىاصبًَِِ دَكرُيّْ هرُ خراهَِ      هُ خاهَِ يُكرَُ براغ هرُ طشوػرت
دووًًَؼذا باغ هُ سَِوايٌ خىاصبًَِِ دَكُيّْ خاهَِ طًًًًَُؽ ترُسخاْ دَكرُيّ   

ٓاكاًرُكاُِ  باطلشدُِ ًُسدُ بابُتًرُكاُِ خرىاصبًَِِْ هرُ خراهَِ ضىاسًًَؼرذا      بؤ 
   خىاصبًَِِ دَخُيُِ سِوو، بَُ ػًَىَيُّ خىاسَوَ:

 

 سسوشتى خواشبيَهى    -1
كررُ خررىاصبًَِِ بررُ طشيَبُُررذ داُاُررذسَّ ٓررُسوَٓا بررُ    ٓررًض طىًرراُِ تًاًُررُ

ٓاوطُسيَتًؽ داُاُذسَّ ُٓسوَٓا اليُُُكاًُؼرِ بؤبُطرتِِ طشيَبُُرذّ ٓاوطرُسيَتِ     
ُاكشَّ ، بُهَلى بُهًًَََِلُ بؤ ٓاوطُسيَتِ ضىُلُ ٓاوطُسيَتِ ُُٓذيَم  ًٓض ص سيًاْ ىلَ
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هُبُس ُٓبىوُِ ٓرُو سِايرُيَ    سِايُيَ و ًُسدِ ثًَىيظتُ كُ بُبَِ ُٓواْ ُايُتُدّ بؤيُ
برُهَلى ثًَؼرُكًُكُ برؤ     ِ داُاُرذسَّ ًُوَّ ُٓيُ بُطشيَبُُذّ ٓاوطُسيَتوًُسداُُ ٓ
 . (1)ِ ًٓاوطُسيَت

يَِرذْ  ىبرُهًََِِ ٓاوطرُسيَتِ و فاتًشرُ خ    ػايُُِ وتُِ، ُٓسوَكى هُثًَؼُوَ طىمتاْ    
ّ  كةئةمانةةى :  ُٓو سِايُالَُُّ تًرا ًُرُ كرُ دَيرط هرُطشد بُُذَكرُدا ٓرُبط         سَِصاًُُرذ

َ   (،)ايضبب و ٓؤكاس )احملٌ( و بابُت )ايزضا( سِاّ ًُسدرُ بابُتًرُكاُِ   ٓرُسوَٓا طرُس
ٌ سِايرُهَِ   هُ طشيَبُطرتِ ٓاوطرُسطرييذا   ثًَىيظتُ ،ِ طشيَبُطتبُطتِ درط برُدط    ػرلو
 .  (2)دَطتًؼاُِ كشدووَكُياطا  يُُٓو ػًَىَيُ، ًُبُطتٌاْ بلشيَت

ِ عرياؤررِ بلررُيّ دَبًررِني  ًكُطررُٓطررُس بًَررت و طررُيشّ ياطرراّ برراسّ   
ِ  3ّ ًادَّ /3ُبشِطُّ /ه بُسِاػلاوَيِ فاتًشرُ خىيَِرذُِ برُ طشيَبُُرذ      ْخرىاصبًَِ

ذْ و خررىاص بًَِررِ بررُ داُررُُاوَ و دَهَررط : )) بررُهًََِِ ٓاوطررُسيَتِ و فاتًشررُ خىيَِرر 
 تِ داُاُذسد ((.يَطُسوطشيَبُُذّ ٓا

 

 هى زِةوايى خواشبيَ -2
ِ عريِاؤِ طُباسَت بُخىاصبًَِِ و فاتًشرُ خىيَِرذْ هرُوَ صيراتش     ًياطاّ باسّ كُط    

   ُ وَ براغ  كُ هُبشِطُّ ططّ ًاددَّ ططدا ٓاًارَّ ثًَلشدووَ ًٓطٌ ترشّ هرَُ باسَير
 ًُكاْبِطًُِ طؼرتً بؤ  داُُس ُٓو سىكٌُّيُُط كُ ياطا ُُكشدووَ ًُُٓؾ ُٓوَ دَطُ

ػاسطتاُِ ُٓسوَٓا ػرُسيعُتِ ًٓظركًِ بُدطًَٓؼرتىوَ.    هُياطاّ  ) ايكٛاعد ايعا١َ (
ْ   ظركًذا سَِوايًَترِ خرىاصبًَ   ًبُآلَ هُػرُسيعُتِ ٓ   ِِْ و بُهَطرُّ سىكٌُكرُّ برُؤىسِٓا

   وَ بُطتؤتُوَ.طىُُِ
                                                 

ًَشىو،  لورى ، سح قاىوٌ االحوال الشدصية الد . عبد الزض الصابوىى : شز - 1  .31شةرضاوةى ث
 .  39، ل  1986، دارواسط ، ، ليدٌ 2فزيد فتياٌ : شزح قاىوٌ االحوال الشدصية ، ط /  -2
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ٍْ ِطْبةَهِث ِّنَُِّءها ِ )) خىا ُٓفُسًىد : ِّ ِيه ْضدُْى بِه ا َعسَّ ًَ ُْٛكْى فِٛ ال ُجَُاَح َعهَ َٔ..))(1) 
ًرراْ بلررُْ .. ُُّ و خىاصبًَِسًَلترراْ هُطررُس ًُررُ كررُ رُرراْ تررط بطُيرر واتررُ  طىُررا 

واترُ   (2))) الخيطب احدنِ ع٢ً خطب١ اخٝ٘ (( ُٓسوَٓا ثًَػًُبُس )د.خ( فُسًىيُتِ :
  ُُكات. بشادَسَكُّكُطًَم داخىاصّ دَصطرياُِ 

 

 مةزجة بابةتيةكانى خواشبيَهى  -3
 اليةنةكانى خواش بيَهى  - أ

اليُُُكاُِ خىاصبًَِِ بشيتني هُ ُٓسدوو دَطتطرياْ ، خىاصياس يراْ خبرىاصو   
 )وهٌ اًش( دَكُْ ْطُسثُسػتًآُوكُطاُُّ كُ  خىاصساو دَػًَت هُدًاتِ ُٓواْ 

 سَِصاًُُذّ بِىيًََِت . 
ِ دا ًُٓرُّ  طر ُاداُُسّ عرياؤِ هُ ياطاّ باسّ كُٓسوَكى هُوَو ثًَؽ ومتاْ ياط   

بؤيُ دَبرط هرَُ براسَ يرُوَ بطُسِيًَِرُوَ بؤبِطرًُِكاُِ ػرُسيعُتِ        سِيَم ُُخظتىوَ 
)ُٓطرُس دَؤًَلرِ داُرشاو    دآاتىوَ:) ذاظكًِ، ُٓسوَكى هُ بشِطُّ دووّ ًاددَ يُكًٓ

ثًَىيظتُ ثؼت بُ طىدمراوتشيّ بِرًُاكاُِ ػرُسيعُتِ ًٓظركَ      كشدْ ُُبىو،بؤ ثًادَ
 بُطرتيَت((.  دَؤُكاُِ َُٓ ياطايُدا دَطىدمًَت ب كُصياتش هُطُيَ

ظرركَ ُٓطررُس ٓرراتىو ًش  ًَررم    ًٌررُكاُِ ػررُسيعُتِ ٓ سىكبؤيررُ بررُثطّ  
 ِ بررؤّ ُٓيررُ   كررُ هررُوَو ثررًَؽ ُررُيبًًِبط   وٓررافشَتًَلِ ٓررُبى  ٓرراسَصووّ ًَِٓرراُ

 بُسهًَُِٓاُِ بًبًًَِت .

                                                 
 (.235شىرةتى بةقةرة ) - 1
 . 591ص 1صخيح مسله ج/ - 2
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 ُ بًَِِ ٓررافشَتًَلِ كررشد خررىاص هررَُ باسَيررُوَ دَطًَشُِررُوَ ا ػررري بررّ ػررعب
واترُ:   (1)))اْظز ايٝٗا فأْه٘ احهز٣ إ ٜه بّ بٝٓهُها ((     ثًَػًُبُس )د.خ ( ثًَِ ووت :

 ))بؤُٓوَّ طؤصوخؤػُويظتِ هُ ًَُىاًُاُذا بُسدَواَ بًَت((.
ٓررُسوَٓا ضررؤْ خىاصيرراس و خررىاصساو بؤيرراْ ُٓيررُ طررُيشّ يررُكرت بلررُْ .   

ضاوو ثُهرُكاْ  بؤُٓوَ ضىوُُ كُدَبط طُيشّ دًَى ص سبُّ ياطاصاُُ ًىطوٌَاُُكاْ
هُ سُُُفًُكاْ بؤُٓوَ ضىوُُ كُدَكشد طُيشّ الؤُكاْ بلشد بلشد ، ُُٓذيَلًؽ 

كاْ و ؤاضرُكاْ بلرُْ   اوَ طُيشّ باطلُ. بُآلَ سُُُفًُكاْ صياتش هُوَ سِيَطاياْ د
ضىُلُ ٓرَُ ػرىَيِاُُّ ٓرافشَت هرُكاتِ كاسكشدًُرذا برُدياس دَكرُود بُهَطُػرًاْ         

ُ  بؤًُُٓ ُٓوَيُ كُ ثًَػًُبُس )د.خ( سِيَطاّ بًبًِرط كرُ دَيرُود     داوَ ُٓو ٓافشَتر
كاسدَكرات،  بُػًَىَيُكِ ٓاطرايٌ كاتًَرم ٓرافشَت     ،بًًَِٔط بطُٓوَّ ٓاطاّ هًَبًَت

 .(2)ُٓطُس دهًَِابًَت كُطًَم ُايبًينَ، ُٓو ػىيَِاُُّ خؤّ بُدياس دَخات
 

  )سن اخلطوبة (تةمةنى خواشبيَهى  - ب
 

ٓاوطُسيَتِ  بؤيُ ياطاصاُاُِ ًىطوٌَاْ تًًَُُُلِ دياسيلشاوياْ داُُُاوَ بؤ 
ٓاطايًُ كُ تًًَُُُلِ دياسيلشاويؼًاْ بؤ خىاصبًَِِ داُُُابًَت . بُالََ ياطاّ براسّ  

ِ برُ ٓرُردَ   ًددَّ سرُوت دا هًَٔراتِِ ٓاوطرُسيَت   كُطًٌ عرياؤِ هُبشِطُّ يُن ًا
 .  (3)طايَ داُاوَ

                                                 
، 1ىقال عً ىظاو الديً عبداجمليد، احكاو االسزة يف فقُ االسالمي، احكاو اليكاح، ط/ 6/17ىبيل االوطار:  - 1

 . 2، ٍامش/15، ل1986مطبعة جامعة يغداد، 
 .16يةماى شةرضاوة، لعبداجمليد:  الديً ىظاو - 2
ًًَاتىويى ياوشةرَيتى ، يؤش و مةرجى تةواوى  -1راقى دةَلَى : )) ًَع ًٌى ياشاى بارى كةش7ماددة/ - 3 ل

 ية (( .  تةمةنى يةذدة شاَلى
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ُ ُٓسوَٓا بُثًَِ ًاددَ ُٓػت دادوَس برؤّ ُٓيرُ ِسيَطرا برُو كُطرُ برذات كر             
ُِ هًَٔاتُِكرررُّ و تىاُررراّ تًُرررُُِ ثررراُضَ طررراهَِ ترررُواو كرررشدوَ دواّ طرررُ اُذ

ػُسعًُكُّ طشيَبُطرتِ ٓاوطرُسيَتِ    طُسثُسػتًاسَدواّ سَِصاًُُذّ  ْدُطتُيِ
ًُ ، كررُوابىو ًٓررُوَّ خررىاصبًَِِ ثررًَؽ ٓاوطررُسيَت ًررُو هُبررُسًَ، بررَُ ث (1)ببُطررتَِ

 ( طاهَِ بًَت .  15خىاصبًَِِ دَبًَت ثًَؽ ) 
  

 شيَواشى داخواشى  -ج
 

ّ ُٓسوَكى هرُوَو ثرًَؽ ٓاًارًَراْ ثرَِ كرشد داخرىاصّ        داواكشدُرِ   برًُاُا
 كُ بُثًَِ ػُسع بؤّ سُالَيَ بًَت .  ديَت ثًاويَم بؤ ًَِٓاُِ ٓافشَتًَم

ُٓطُس ٓاتىو ٓاسَصووّ ثًاوَكُ هُ سِيَطاّ سَِصاًُُرذّ ٓافشَتُكرُ يراْ كُطرِ     
ُٓو ٓافشَتُ ٓاتُ دّ و سَِصاًُُرذّ خؤيراْ هُطرُس ٓرَُ داخىاصيرُ ُىاُرذ ٓرُوا دَبًَترُ         

 ِ هُ ٓايِذَدا . ًُٓسدوو دَططرياُُكُ بؤ ٓاوطُسيَتبُهًًَََِم هًَُُىاْ 
ًَِاُِ دَطرتُوارَيُكِ سِاػرلُوَوَ   َُٓ داخىاصيُؾ هُواُُيُ هُ سِيَطاّ بُكاسٓ

 بًَت بؤ منىوُُ ثًاويَم بُٓافشَتًَم دَهََِ داواّ دَطتت دَكَُ تاكى ببًتُ ٓاوطُسَ .  
وَكرُ ؤظرُيُن   آُسوَٓا دَػلشَّ داخىاصّ برُ ُاسِاػرلاوَيِ بًَرت كاتًَرم ثً    

دَكررات صيرراتش هررُ ًاُايررُن ببُخؼررًَت . بررؤ منىوُررُ بررُ ٓافشَتُكررُ دَهَررَِ ًُرراصَ وايررُ  

                                                 
ًَة تةمةةنى ثةانسة شةاَلى تةةواو كةردو         ًَعًٌ ى ياشاى بارى كةش8لةماددة / - 1 راقًدا يةاتىوة : )) ئةةةةر كةشة

ًَهدرا كةة      ًَبدات ، ئةةةةر بةؤى شةةن داواى بةشتهى ةرَيبةندى ياوشةرَيتى كرد ، دادةا بؤى يةية رَيطةى ث
ًًَاتىويى ياوشةرىى تىاناى جةشتةيى يةيةةو دواى  شةةرعًةكةى .  ئةةةةر    شةرثةرشةتًارة ِرةزامةنةدى   ل

كةى ِرازى نةةةبىو ، دادوةر لةماوةيةةةكى ديةةارى كةةراو داواى ِرةزامةنةةدى َ  دةكةةات ، ئةةةةةر  شةرثةرشةةتًارة
 يةكةى دةدات ((. تىةكةى شايةنى ِرةضاو كردى نةبىو دادوةر ِرَى بة ياوشةرَييًالرى نةبىو ياى الر
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داخىاصّ ٓافشَتًَم بلَُ دىاْ و ُُمشًى و ريرشو دَسضرىوّ صاُلؤيرُ ، ٓافشَتُكرُ ؾ     
 َُٓ ًُٓىو طًفُتاُُّ تًايُ .  

هُكؤتايًذا دَتىاُني بوًَنَي ًُسز ًُُ داخىاصّ بُ ػًَىاصيَلِ دياسيلشاو بًَرت ، برُهَلى       
َوَ سِومنراْ  ت ٓرُسوَكى هرُ طرُس   دَكشٍَ بُ ُٓس ػًَىاصيَم بًَت كُ ُٓو واتايُ ببُخؼرًَ 

 وَ.   تُكشد
 
 خلطوبة(ا) حمل  ياى ناوةزِؤكى خواشبيَهى بابةت -د

 

ًرررُ و دَبرررَِ ٓرررَُ ًىَُرررذّ دَطرررطرياُِ بابرررُتِ خىاصبًَِدسوطرررتلشدُِ ثُي     
ًُسداُرُّ خررىاسَوَ هرُو كُطرراُُ بًَرت ترراكى برُ خبررىاصو خرىاصساو بؼررًَت ضررىُلُ      
خىاصبًَِِ ثًَؼُكًًُ بؤ ٓاوطُسيَتِ بؤيُ ٓرُو كُطرُّ برؤ ٓاوطرُسيَتِ ُُػرَِ برؤ       

 خىاصبًًَِؽ ُاػًَت . 
كُواتررُ ٓررًُىو ٓافشَتًَررم بررؤ خررىاصبًَِِ ُاػررًَت بؤيررُ هررَُ سِووَوَ دَتررىاُني           

 بُؾ :  شَتاْ بلُيُِ طَِٓاف
ُٓو ٓافشَتاُُّ دَكشَّ خىاصبًَِِ بلشيَّ هُبُس ُُبىوُِ ٓؤيُن هرُ ٓؤيرُكاُِ ثًَرم        -1

ُؾ ص سيُِّ ٓافشَتاُِ كؤًُيَ ثًَم ديَِّ .    ُُػًاُِ ًًُٓؼُيِ ياْ كاتِ وَ ُٓوُا
ُٓو ٓافشَتاُُّ كُ ُاكشَّ خىاصبًَِِ بلرشيَّ هُبرُس ثًَلُِػرًاُِ ًًُٓؼرُيِ      -2

خضًايُتِ وَن خىػم و ثوم ) خىػلِ باون و خىػلِ دايم (، ياْ برُٓؤّ  بُٓؤّ 
 .  (1))أيزضاعٝات( ثًَذساو صاوايُتِ وَن دايلِ رُُو خىػم و كطِ خىػم ػري

                                                 
ًَةهةة       ًَرع ًٌى ياشاى بارى كةشة 13لةدةقى ماددة / - 1 ًَةهةة شةًاى دوو جةؤرى، ث اقًةدا ياتىوة:)يؤيةةكانى ث

ًَةهة شًانى يةمًشةيى بريت ًَداى.. ( ءزاوايةتى ءًة لة خسمايةتىًشًانى يةمًشةيى و كاتى .ث   .شري ث
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، ُٓطرُس كؤطرجُكُ    (1)ُٓو ٓافشَتاُُّ ُاكشَّ خىاصبًَِِ بلشيَّ هُبرُس كؤطرح   -3
 ًُُا دَكشَّ داخىاصّ بلشيَّ، وَ ُٓواًُؽ َُٓ ثؤالُُّ خىاسَوَْ : 

 ًُكِ دسوطت بُطرتابًَتُوَ .  ًّ بُ ٓاوطُسيَتُُٓو ٓافشَت   -1
   دايُ .(  رجعي)  بُسطُسِاُُوَ تُالَؤِ ُٓو ٓافشَتُّ هُعًذدَّ  -ب
   . دايُ(  بائً)  دىداكُسُٓو ٓافشَتُّ هُ عًذدَّ تُالَؤِ   -ج
 .  2ُٓو ٓافشَتُّ هُ عًذدَّ ًشدْ دايُ  -د
 تش .  دَططرياُِ يُكًَلِ  -ه

 

 ئاكامةكانى خواشبيَهى -4
  

 ُٓدماًِ خىاصبًَِِ هُ يُكًَم هَُ دوو ُٓطُسَّ خىاسَوَ بُ دَس ًُُ : 
 ُكُ بُ ٓاوطررُسيَتِ . ًًكؤتايِ ٓاتِِ خىاصبًَِ   -1
 ُكُ و ُٓهَىَػررراُذُِ . ًًثاػررطُص بىوُُوَ هُ خىاصبًَِ  -2
    

اكرات  ًُكُ بُ ٓاوطُسيَتِ ثًَىيظت برُ تؤريِرُوَ ُ  ًكؤتايِ ٓاتِِ خىاصبًَِ
ضشِوثشِّ باغ هُ ُٓسلاًُكاُِ ٓاوطرُسيَتِ دَكرُيّ    ْضىوُلُ هًُُو دوا بُ دسيَزٍ

بؤيُ هًَشَدا تًُُا باغ هُ خاهَِ دووََ دَكُيّ كُ ُٓويؽ ثاػرطُص بىوُُوَيرُ هرُ    
 خىاصبًَِِ : 

                                                 
ًَةهة شًانى كاتى بريت …ى ياشاى ناوبراودا ياتىوة : )) 13لةماددة /- 1 ًة لةة ااَلةةتى كؤكردنةةوةى زيةاتر     ًث

ًَطانةة لةة ياوشةةرَيتى ذنةكةة       ءلةضىار ذى و بآئايهى ئامسانى شآ بةشآ تةالقداى و بىنى مافى كةشةى ب
ًَهانى نةشًاوَية لةةةَل لةئارا دابىونى ياوشةرَيتى بة ئةوةكةى ديةة((.  ياى بةعًددةكةى و ذنً

ًَردةكةةى    ًَرع ًٌى ياشاى بارى كةش48ة/ى مادد31لةبِرةةى / - 2 اقًدا ياتىوة : )) عًددةى ئةوذنةةى كةة م
مردووة ، ضىار مانط و دةِرؤذة بؤذنى يةك ةًاى ، بةآلم بؤذنى شةجِر )دووةًاى( يةك لة دوور تريهةى  

   ئةم دوو ماوةيةية يا يةتامهداَل بىونةكة ياى ماوة دياريةراوةكةية((.
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 ثاشطةشبوونةوة لة خواشبيَهى  - أ
 

ثًاويَم داواّ دَطرتِ ٓافشَتًَرم بلرات ٓافشَتُكرُؾ سِاصّ بًَرت هُطرُس ٓرُو              
داوايُ ثًَِ دَوتشَّ بُهًََِِ ٓاوطُسيَتِ و ًاُاّ بُطتِِ طشيَبُُذ ُاطُيرَُُِ ، واترُ   

      ّ خؤيراْ طرُباسَت برُ     ُٓسدوو اليُُُكُ بؤيراْ ُٓيرُ ٓؤيرُن ٓرُبَِ يراْ ُرُبَِ سِا
ِ ًياطاّ باسّ كُط (3)ًاددَ  (3)ؤسِْ ، هَُ باسَيُوَ هُبشِطُّ ًُكُ بطًىاصبًَِخ

فاتًشُ خىيَِرذْ و خرىاصبًَِِ، بُطشيَبُُرذّ     ْٓاتىوَ:)بُهًََِِ ٓاوطُسيَتِ عرياؤًذا
ٓاوطرُسيَتِ داُاُررذسيَّ ( بررُالََ ثاػررطُصبىوُُوَكُ هررُ خررىاصبًَِِ وا دَخررىاصَّ كررُ  

 دياسبلُيّ. ٓاكًُُكاُِ ُٓوثاػطُصبىوُُوَ 
ِ هُدوو خاهَذا باغ هُو ٓاكاًاُُ          خُالَترُكاْ.   ْدَكُيّ كُ بشيتني هُسىكٌِ ًراسَي

ُكاْ آ خررىاصساو بررط يرراْ  ًُٓطرُس خررىاص بًَِ  ًُكررُ دطبررُدط بًَررت يرُكًَم هررُ دَطررتطريُا
خىاصياس دياسّ ثًَؼلُػِ ُٓوّ تشدَكات ، ُٓسوَٓا خىاصياس ُٓهَذَطرتط برُ ثًَؼرلُؾ    

 ًُكُ بؤ دَطتطرياُُكُّ.يياْ ُُٓذد هًُاسَكشدُِ ًُٓىو 
    ِ هرُخىاسَوَ  بًَرت.   بُآلَ كاتًَم يُكًَلًاْ ثُػًٌاْ دَبًَترُوَ دَبرط سرىكٌِ ضر

 هُدوو خاهَذا باطًاْ ىلَ دَكُيّ : 
 

  حوكنى مازةيى -ب
ُّ ًًر ُٓطُس ٓاتىو خىاصياس ثًَؽ بُطتِِ طشيَبُُذّ ٓاوطُسيَتِ ُٓو ًاسَي

ُكُياْ ثراؾ  ًًدوايرِ هُٓاوطرُسيَت   دايُ دطتطرياُُكُّ،م كُوتىوُُ كُهُطُسّ سِيَ
ًُكررُ ُررًُا خىاصيرراس بررؤّ ُٓيررُ وَسّ بطشيَتررُوَ، ُٓطررُس   ًطررُص بررىوَوَ خىاصبًَِ

بىو ٓاو ضُػُِكُّ وَس دَطشيَترُوَ، وَُٓطرُس ٓراو     )َجًٞ( ُكُ ٓاوضُػًًّاسَي
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ًُكرُ  ًُٓطُس ًابط. بُآلَ ُٓطرُس ًاسَي  ضُػّ ُُبىو ًُٓاْ ًاسَيِ وَسدَطشيَتُوَ
 دَطشيَتُوَ.  ًُُابط واتُ هُُاو ضىوبط هُوساهَُتُدا بُٓاكُّ وَس 
وَسيررذا دَطىدمررط ضررىُلُ ٓررُو دَتررىاُني بوَررًَني ُٓوسىكٌررُ هُطررُيَ دادثُس

ذاُِ طشيَبُُررررذّ ٓاوطررررُسيَتِ دساوَتررررُ ًاسَيًررررُ هُطررررُس بِطررررًُِّ ُٓدماًرررر
ُس دَطررتطرياُُكُ، وَهُبررُس ٓررُوَّ ٓاوطررُسيَتِ يُكررُ ٓررُدماَ ُررُدسا دررا هُبرر      

بطشيَتُوَ ضىُلُ ُٓو ًاسَيًُ هُاليرُْ  يبًَت بؤيُ خىاصياس بؤّ ُٓيُ وَسُٓسٓؤيُن 
    ّ بُساًبرُسكط   خىاصياسَوَ بُدَطتطرياُُكُّ ُُبُخؼرشاوَ برُهَلى هُطرُس بِطرًُِ

ثًَِ دساوَ واترُ ًاسَيًُكرُ بًُُبُطرتًَلِ ديراسيلشاو ثًَرِ دساوَو ٓرُو        )َعاٚض١(
  . 1يُ بؤيُ وادَخىاصد بذسيَتُوَ ًُبُطتُؾ ُُٓاتؤتُ دّ كُٓاوطُسيَتِ

ػايُُِ باطُ ، داد ثُسوَسّ وادَخىاصد كُ ًٌَُٓ دًاواصّ بلُيّ هرًَُُىاْ  
ثُػًٌاْ بىُُوَّ خىاصياس ياْ خىاصساو دَطتطرياْ ضىُلُ ُٓطرُس ٓراتىو خىاصيراس    

ًُكرُ يراْ بُٓاكرُّ برؤ خىاصيراس      يثُػًٌاْ بؤوَ طتًُُ خىاصساو ُاضاس كُيّ ًاسَ
سِيًََِتررُوَ ضررىُلُ بررُص سّ دطررتطرياْ دواّ بُدَطررتطرياُِ بررىوُِ دَطررت    بطررُ 
ُ  َْيًُ كُّ ُٓداتسهًُا بؤيرُ ُٓطرُس    ،برُسطِ ثرطدَكشِد  دوى ْثرُي  ْيُُٓذيَم كر

هررُكاتِ ثُػررًٌاْ بىوُررُوَّ ُاضرراسّ بلررُيّ بُطُسِاُذُررُوَّ ًاسَيًُكررُ يرراْ      
هرُٓاكاًِ كشِيِرِ    صياُُّ بُٓاكُّ ًُُٓ وادَطُيُُط كًٌَُُٓ ُاضاسًاْ كشدووَ ُٓو

 دَكُود بًداتُ ُٓطتؤّ خؤّ. هًٌَبُسطاُُ ىدو ْثُي ُْٓو كُي
ًٌَُٓؾ َُٓ سِايُ ثُطرِذ دَكرُيّ، ضرىُلُ خرىاصساو برُ ثاػرطُصبىوُُوَّ       

ِ خىاصياس، هُ اليُُِ كؤًُالَيُتًُوَ دَػلطْ هُواُُيُ  برضسِد، كرُوابىو برُ     ُاوبراُط

                                                 
ًَشىو، لد . عبد الزض الصابوىى : شزح قاىوٌ االحوال الشدصية ، - 1  . 44شةرضاوةى ث
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ٓررُو صياُررُ   واباػررُت، بؤيررُ ُٓهَىَػرراُذُُوَّ خىاصبًًَُِكررُ صَسَسًُُررذ دَبًَرر  
 ببزيَشدسد، ُٓطُس خىاصياس ثاطاويَلِ سَِواّ ُُبًَت بؤ ثاػطُصبىوُُوَكُّ.

 ًظشّ هُطُس ًُٓاُُّ خىاسَوَ طُؤاًطري بىوَ:  طاّداد ،طُباسَت بًُُ      
 خىاصبًَِِ طشيَبُُذيَلِ طُثاوَ ًُُ .  -1
 بُتُُٔا ثُػًٌاْ بىوُُوَ هُ خىاص بًَِِ ُابًَتُ ٓؤيُن هُ ٓؤيُكاُِ ؤُسَ بىو.   -2
ُٓطرررُس هرررُٓاكاًِ ثُػرررًٌاْ بىُرررُوَ هرررُخىاصبًَِِ صياًَُرررم برررُ يرررُكًَم هرررُ    -3

دطتطرياُُكاْ كُوت دَبط سىكٌِ ؤُسَ بىو هُطُس بِطًُِّ بُسثشطًاسيَتِ كرَُ  
  . (1)دَسبلشد ري١ٜ (ص) املض ٚي١ٝ ايتكتُسخًُِ 

اؤًذا هُبشِطُّ دووّ ًراددَ ُرؤصدَدا ٓراتىوَ :    ِ عريًُٓسوَٓا هُياطاّ باسّ كُط
ًَؽ بُطرتِِ طشَيبُُذَكرُ           )) ُٓطُس خضاص برًَّ بِشيَرم ثراسَ يراْ ) ػرت و ًرُن ( ثر
بُُاوّ ًاسَيًُوَ بُدَطتطرياُُكُّ دا ، دوايِ اليرًَُُلِ طشيَبُُذَكرُ ثُػرًٌاْ    

بطُسِيًََِتُوَو ُٓطُس ػت و ًُكُ كُؾ  َُٓ ػت و ًُكُكشَّ بىوَوَ ياْ ًشد ، دَ
 هُُاو ضىبًَت هُدًاتًُكُّ وَسدَطرييَت ((  

 
   ةكاىيحوكنى ديازي -ج

يرا   ُٓطُس ٓاتىو خىاصياس ُُٓذيَم ديراسّ ثًَؼرلُؾ برُ دَطرتطرياُُكُّ كرشد     
ًُكُ ُٓهَىَػايُوَ ُٓبط ضراسَ ُىوطرِ ٓرُو دياسيرُ     بُثًَطُواُُوَ؟ دوايِ خىاصبًَِ

 بًَت؟  ضِ

                                                 
  830، ل 1ورى : الوسيط، ج/سيَالزساق اليعبد د . - 1
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دَّ هرًُاد  اُني بطُسِيًَِرُوَ برؤ بشِطرُّ طرٌَ    وَآلًرِ ٓرَُ ثشطرًاسَ ٓرُتى    برؤ  
  ُ هُطررُس دياسيررُكاْ ثررُيشَِو   ( ٍبةةة)كاُِ بُخؼررني ُررؤصدَدا كررُ دَهَط:)سىكٌرر

 .  (1)دَكشد(
 و ئاكامةكانى                         ياوسةزيَتىدووةم: 

 

ع ٓافشَتُكرُ  كُبرُثطّ ػرُس  ْ رًَُرم و ثًاويَرم،   ُذيَلُ هرًَُُىا ٓاوطُسيَتِ طشيَبُ   
ّ  ْبررؤّ دَػررط م بررؤ يًَ، بررُ ًُبُطررتِ داًُصساُررذُِ ثُيىَُررذ (2)سُالهَررُ بًدررىاص

 .  (3)بُيُكُوَ رياْ و بىوُِ وَضُ
ّ ٓاوطرُسيَتِ كُهرًَُُىاْ خىاصيراسو    للُوتِرُ دَوترشد طشيَبُُرذ   يَكُواتُ بُو سِ      

 (ٞ)ايٛنٝهٌ ٚ ايهٛي   اوخىاصساودا ياْ برُٓؤّ دًَطشَكاًُاُرُوَ وَن بشيلراسو هًَجشطرش    
بُُذَكرُ برَُ   يَيُُُكاُِ هُطُهَرذابط. ُٓطرُس طش  دَبُطرتد بًُُسدًَم سَِصاًُُذّ ال

ػًَىَيُّ طُسَوَ بُطرتا ٓرُوا ٓرُسدوو ٓاوطرُس بؤيراْ ُٓيرُ بُػرًَىَيُكِ سَِوا       
 هُيُكرت ببًِّ. ضًَز
طشيَبُُذَكُ طشيَبُُذّ ٓاوطُسيَتِ دَبط ُُٓذيَم سِايُيَ و ًُسدِ تًَذابط تاوَكى    

 :  بَُ ػًَىَيُّ خىاسَوَ دَكُيّخىاسَوَ هُضىاس خاهَذا باطًاْ سَِوابط، بؤيُ هُ

                                                 
ِروونةراوةتةةوة   1951ى شاَلى 40اقى ذمارة ى ياشاى شارشتانى عري625تاكى  620لةماددة / ىكامانةىئةو ا - 1

ًَتةةوة     ٚاٖب. بةثآى ئةو اىكنانةش بةخشةر )  ًَةدا ثاش ةةةز ب كةة لةة   ( بؤى يةية لةضةند االةت
 دوتؤى ئةو ماددانةدا ئاماذةى ثَى كراوة.

ًَضةوانةكةشى تًاية،  - 2 ًَبةكانى ياشازانى ئًصالمًةوة وةرةرياوة، كة خؤى مانا ث ئةم دةشتةواذةية لة كت
ًٌَ شةرع، ضىنةة شًاوى ًَت بةث ًَةًاى بؤ ئةوةى ترياى بة  واتة ثًاوةكةش دةبآ بؤ ذنةكة شًاء ب يةك

 جؤرَيةى ئؤتؤماتًةى شًاوى يةردووكًاى بؤيةكرت دةةةيةنآ. 
 يةمىاركراو . 1959ى شاَلى 188اقى ذمارة ًَرع ًٌبِرةةى يةك لةماددة شآى ياشاى بارى كةش- 3
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 زِايةلَةكانى طسيَبةندى ياوسةزيَتى   
ِ ًَلُ هُػُسعذا بُوػتُ دَوترشد سِايرُيَ كُػرتُكُّ هُطرُس دَوَطرتط و بُػر        هًَر

 .  (1)هُُىيَزداتاْ و ضًُاُُوَو طىدذَبشدْ و داًُؼنت سِاوَطوَن خىيَِذُُوَو 
ًٓذابُْ بَُ ثًًَُ طشيَبُُذّ ٓاوطُسيَتِ تُُٔا دوو سِايُهَِ ُٓيُ، يُكًَلًاْ 

 ُٓوّ تشيؼًاْ ؤبىهَُ.
اؤًررذا ًَشهررَُ باسَيررُوَ هررُدَؤِ ًرراددَ ضررىاسّ ياطرراّ برراسّ كُطررِّ عً 

طشيَبُُذّ ٓاوطُسيَتِ بُدَسخظتِِ ًٓذاب برُ ؤظرُ يرا برُ عرىس  هرُ       ٓاتىوَ : ))
طشيَبُُذَكررررُْ ؤبررررىهَلشدًًَُتِ هُاليُُُكررررُّ تررررشَوَ يررررا هُاليررررُْ  اليررررًَُُلِ 

 (( .  بشيلاسَكُيُوَ دَبُطرتيَت
دَوتشد كُهُ اليُُِ يُكًُُوَ دَسدَضٌَ دراآ ثًاوَكرُ    ساهَُتُبُ ًٓذاب

     ِ برؤ بُطرتِِ    )ارادتةُ   بًَت ياْ رُُكرُ وَن ًُؼراُُيُن بؤٓاساطرتُ برىوُِ ويظرت
 طشيَبُُذَكُ . 

بُسَصاًُُرذّ اليرُُِ دووََ دَوترشد كرُ طىصاسػرت هرُ ٓاساطرتُ         ؤبىهًَؽ
 بىوُِ ويظتِ بؤ ؤبىوهلشدُِ ُٓوَّ اليُُِ يُكَُ بُدَسّ خظتبىو، دَكات.  

هُاليررُْ سِيَللررُوتىوَ كاُررُوَ دَسبطررط  ؤبىهَُكررُٓررُسوَٓا  ًٓذابُكررُضررؤْ دَبررط 
 وَٓاؾ دَكشد هُاليُْ بشيلاس ياْ دًَطشَ كاًُاُُوَ دَسبطط .  

شيَبُُذدا طش اُُّ بىوُِ دوواليرُْ دَكرشد كرُسِاصّ بىوُرُ بُبُطرتِِ      هُط
 طشيَبُُذَكُ. 

                                                 
ًَشىو، لىظاو الديً عبداحلنيد : احكاو االسزة فى الفقُ االسالمى ،  - 1  . 27شةرضاوةى ث
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دَكررُيّ ، بؤيررُ ٓررُو  )االراب٠( بؤسَِصاًُُررذيؽ طش اُررُّ ٓررُبىوُِ ويظررت
وَن ػرًَت يراْ ًِراهَِ ُرُفاَ و يراْ برٌَ        ) َعهدّٚ االراب٠ ( كُطُّ كُويظتِ ًُرُ  

وَّ سَِصاًُُررذيًاْ َُني بررؤ ٓررُٓررؤؾ بررُٓؤّ طُسخؤػررِ يرراْ ُُخؤػررِ ػررًاو  
 بُثطّ ياطا . ) ا١ًٖٝ ( . هُبُس ُُبىُِ هًَٔاتىويِ ػايظتُيِ (1)ربِْبدَس

بؤكشدُررُ، سِيَللررُوتىوَكاْ دَتررىاُّ بُسِاػررلاوَيِ يرراْ     ػررايُُِ ٓاًارَ
ْ  ()تعهههبري ُاسِاػرررلاوَيِ طىصاسػرررت  دَكرررشد طىصاسػرررتُكُ   .هُويظرررتًاْ بلرررُ

سِاػلاوَبًَت بُ ؤظُ ياْ بُُىوطرني بًَرت ٓرُسوَٓا دَػرلشد برُ ٓاًرارَ برؤكشدْ        
 بًَت. 

ُررُ، ُٓطررُس ٓرراتىو ثًاويَررم بررُٓافشَتًَلِ ػررًاوّ ووت تررؤَ كررشدَ ومنىبررؤ 
ٓاوطُسّ خؤَ بًُاسَيِ ثًَؼًُِّ ًَِٓذَ ديِاسَو ثاػًُِّ ًَِٓرذَ ًظرلايَ صيَرشِ،    

بررُ ٓافشَتُكررُؾ ووتررِ ؤبىوهٌَررُ . يرراْ ٓافشَتًَررم ووتررِ خررؤَ كررشدَ ٓاوطررُست   
ذَكرُ هرًَُُىاًُاْ   بشَِكُّ ًَِٓذَيُ و ثًاوَكُؾ ووتِ ؤبىوهٌَُ . طشيَبُُ ًاسَيًُن

ت دَبررط . طىصاسػررتِ ُاسِاػررلاويؽ  طرردَبُطرررتد و ٓاكاًُكاًُؼررِ هُطررُس دسوو 
يرا   ًٓذراب بشيتًُ هُ ُٓهَىيَظتًَم ياْ كشدَوَيُكِ ًراددّ يراْ ياطرايِ كرُ واتراّ      

 ببُخؼط .  ؤبىيَ
ُا سِاػلاويًٌاْ  ُْٓسدوو دؤسّ طىصاسػتِ سِاػلاوَيِدوايِ ُٓوَّ باطِ 

 ًُ ؟ ًُٓهَذَدات ُٓويؽ ُٓوَيُ سىكٌِ بط دَُطِ ضكشد، ثشطًاسيَم طُس 
 :  (2)ًُِوَ بؤ دوو بِطًُِيًَِ َُٓ ثشطًاسَ دَتىاُني بطُسِالَوَ بؤ

                                                 
 . 45، ل 986، داروسط، ليدٌ، 2فزيد فتياٌ : شزح قاىوٌ االحوال الشدصية ، ط/ - 1
يًض وتةيةك  -1ياتىوة : ))  1951ى شاَلى 40اقى ذمارة ًَرى ياشاى شارشتانى ع81(ى ماددة /1لةبِرةةى ) - 2

ًَىيصتًدا نًشانةية بةقبىول دادةن ًَدةنطى لةكاتى ث ًَدةنطةوة بةآلم ب  درآ ((.ناخصرتَيتة ثاَل ب
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  .ُاتىاُني بوًََني كُطِ بًَذَُب طىصاسػتِ هُ ػتًَم كشدووَ : بِطًُِّ يُكَُ
)إ  ذا طىصاسػتِ دَسخظتُيًُبًَذَُطِ هُكاتِ ثًَىيظت : بِطًُِّ دووََ

 ايضهٛت ف٢ َعزض احلاج١ بٝإ ( . 
ّ  ُٓطُس ثًاويَم طىصاسػتِ هُ بُدَسكُواتُ  كرشد برؤ بُطرتِِ     خظرتِِ خرؤ

افشَتُكررُ بًَررذَُب بررىو ٓررَُ  طشيَبُُررذّ ٓاوطررُسيَتِ هُطررُيَ ٓافشَتًَررم، ُٓطررُس ٓ 
طُسِيَتررُوَ بررؤ سَِضرراو كشدُررِ ًررُ بررُؤبىويَ دادَُررذسد : ٓررؤّ ًُٓررُؾ دًَبطدَُط
ٓرُسوَٓا ٓرُو ًَُىَُرذَ كؤًُاليُتًًرُّ      ُٓطُس كض بًَت، ٓافشَتُكُ ٓابشِوّ ْػُسَ

ُ ًُبررُس ٓررُوَّ بًَذَُطتًًايررذا دَريَررت ٓررُسوَٓا ه  ًُكررُّ هررُكاتِ ثًَىيظررتِ دايرر
ُُِ كًُُوَ تآَُ ؤؤُاغُؾ كًٌَُُّٓ تًا دَريّ ، بُالي بُثطّ دابىُُسيتِ كؤًُيَ

ًراوَ، برُالََ ٓرُوَّ    ٓرَُ دياسدَيرُ    سُُّؼرًِِ و عُػراي  هُُُٓذد ُاوضُّ طىوُذ
سَِضرراو دَكشيَررت طررُسَُٓهذاُِ طؤسِاُلرراسيًَلِ بُسضرراو هررُ ٓاطررتِ ٓىػررًاسّْ        
ُٓطررتًاسّ ٓافشَترراُِ كىسدطررتاْ، كررُ ص س دسَُطررُ ٓررُو سِ رَّ بًَررذَُب بررىوُِ   

ُُررذّ ٓاوطررُسيُتِ هررًَُُىاْ  . ًُٓررُ دَكررشد طشيَب ٓررافشَت بررُ ؤبررىيَ داُُُررذسيَت  
ُ  ٓاًادَ ، ثًاويَرم هُػرراسيَم يرا هُػاس ضررلُ يُكررُوَ    ُُبىاُرذا ببُطرررتد . برؤ منىُرر

ُ ُاًُيُن برؤ ٓرافشَتًَلِ ترش هرُ ػراسيَم يرا هرُ ػا        ترشَوَ بًَِرشد و هرُ     يُكِس ضرل
ًَِرذَ          ًَؼرُكِ ٓ َِ تؤَ كشدووَ برُ ٓاوطرُسّ خرؤَ برُ برشِّ ًراسَيِ ث ُاًُكُيذا بَو

فشَتُكرُ هُبرُسدََ دوو ػرايُت    ِ ًَِٓرذَ ًظرلاي صيَرشِ ، ُٓطرُس ٓا    ديِاسَو ثاػرُك 
 كِ خىيَِذَوَو ووتِ ؤبىوهٌَُ ُٓوا طشيَبُُذَكُ دَبُطرتَّ .يًُُُا

ِ عرياؤِ هُبشِطُّ دووّ ًاددَّ ػُػذا ضاسَطرُسّ  ًياطاّ باسّ كُط  
ٓررَُ ًُطررُهُيُّ كررشدووَو سِيَطرراّ داوَ ٓاًررادَ ُررُبىويَم بررُ ُاًررُ طىصاسػررت هررُ   

شيَبُُرذّ  خىاطتِ بلات و ٓاطاداسّ اليُُُكُّ تش بلاتُوَ ًُُٓؾ دَؤُكُيُتِ:)ط
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ٓاوطُسيَتِ بُ ُىوطشاويَم هُاليُْ ُآاًادَوَ )غآب( دَبُطرتيَت بؤ ٓرُو كُطرُّ   
دَيُوَّ بًدىاصيَت بًُُسدًَم ُىوطشاوَكُ هُبرُسدََ دوو ػرايُت خبىيَِذسيَترُوَ ،    
ٓررُواًُؽ ُاوَسِ كُكررُّ ببًظررنت و ػررايُتِ هُطررُس سَِصاًُُررذّ كطررُكُ هُطررُس    

 طشيَبُُذَكُ بذَْ(. 
ىاُني بوَررًَني ُٓطُسضررِ ًرراددَّ ُرراوبشاو ٓاًررارَّ تررُُٔا بررؤ   هًَررشَدا دَترر

َ بُالََ ُٓوَ ٓرُو ًاُايرُ ُاطُيرَُُِ كرُُابًَت     وٓافشَت كشدوؤبىهَِ  ثًاو )ًٓذاب(ّ
َ    هرُ ٓافشَتُكرُوَ بًَرت، سِاطرتُبُثًَِ      ًٓذاب  ْص سبرُّ ساهَُترُكاْ و هُبرُس ػرُس
هُ ثًاوَوَ بًَت. بُالََ ًٓض كؤطرجًَلِ   ًٓذابٓافشَت خُهَم واسِآاتىوَ كُ  ٓابشِوّ

 ياطايِ سَِّ هُ ثًَطُواُُّ ًُُٓ ُاطشيَت. 
طشيَبُُررذّ ٓاوطررُسيَتِ وَكررى ٓررًُىو طشيَبُُررذيَم ثًَىيظررتُ ًُسدررُكاُِ   

 )ْفها((،  و ًُسدُكاُِ بُسكاسبىوْ )صخ١(، و ًُسدُكاُِ دسوطتِ )اْعكاب(،بُطنت
ترِ ٓرَُ درؤسَ طشيَبُُرذَو     ُبرُس طشُطًَ ّ تًابَت ه) يشّٚ ( و ًُسدُكاُِ طُثاويَتِ

ٌُكاُِ دًاواصياْ ُٓيرُ هرُ   سىكِ بُ خًَضاْ و كؤًُهَُوَ بؤيُ ُُٓذيَم هُ يثُيىَُذ
 ٌُكاُِ دؤسَكاُِ تشّ طشيَبُُذ .سىك

 

 لةخوازةوة لة ضةند خالَيَكدا باس لةو مةزجانة دةكةيو:     
 

 مةزجةكانى بةسنت    - أ
كاُِ طشيَبُُذَكُ ُٓبَِ ُهُسِايُهَ ًُسدُكاُِ بُطنت ُٓو ًُسداُُْ كُدَبَِ

بُضُػررًَِم ُررُبىوُِ ًررُسدًَم هررُو ًُسداُررُ دَبًَتررُ ٓررؤّ ثىوضررُيَ كشدُررُوَّ   
طشيَبُُذَكُو وَكى ُُبىوّ ىلَ دَكات و ًٓض ٓاكاًًَلًؼِ ُابًَرت و ثًَرِ دَووترشد    

 طشيَبُُذّ ثىوضُيَ . 
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دَكررشيَّ بررؤ طررط كؤًُهَررُ ، كؤًُهَررُّ يُكررَُ      دابررُؾ ٓررُو ًُسداُررُ   
ْ كؤًُهَررُّ دووًَررًؽ ثُيىَُررذياْ   ذياْ بررُ سِيَللُوتىوَكاُررُوَ ُٓيررُ،  ثُيىَُرر

ًًُؽ ثُيىَُرذياْ برُ ػرًَىاصّ    ًًَكؤًُهَُّ طر بُُاوَسِ كِ طشيَبُُذَكُوَ ُٓيُ،ْ 
 . (1)طشيَبُُذَكُوَ ُٓيُ

 ًاى بة ِرَيةةةوتىوةكانةوة يةية ييةكةم : ئةو مةرجانةى ثةيىةند  
 )تعاقد(.يَللُوتىوَكاْ هًَٔاتىوبَِ بؤ بُهًََِلاسّثًَىيظتُ ُٓسيُكًَم هُ سِ –أ 
ِ ًتِ تُواو، و هًَٔراتِِ ٓاوطرُسيَت  وَ َُٓ هًَٔاتُِؾ دوو دؤسَ، هًَٔاتِِ ٓاوطُسيَ 

 ُاتُواو . 

                                                 
ًَهج ى ياشاى بارى كةش - 1 عًًة ةرج ياتىوة ، يةكةمًاى مةرجة شةراقًدا دوو جؤرة مًَرع ًٌلةماددة ث

ًًَاتو لة ةرَيبةندى ياوشةرَيتى دَيتةدى ،  كاى ، دووةمًاى مةرجة ياشايى يةكاى . تًايدا ياتىوة : )) ل
عًةكانى يةردوو اليةنى ةرَيبةندةكة ياى ئةوانةى لةجًاتى ئارادابىونى مةرجة ياشايى و شةربة لة

 ئةواى بةم كارة يةَلدةشنت (( . 
ةرَيبةندى  -1عًةكانى ديارى كردووةو تًايدا ياتىوة : )) يةروةيا ماددة شةش مةرجة شةر   

ًَة لة مةرجةكانى بةشنت ياى دروشتى لة دةشت بدات ، مةرجة  ياوشةرَيتى نابةشرتَيت ئةةةر مةرج
 كانًش لة خىارةوة دةشتهًشاى كراوى : 

 يةكديطرتهةوةى دانًشتهى  ئًجاب و قبىوَل . -أ    
ٌَ بطةى كة مةبةشتةكة بةشتهى  -ب     ًَت و لةيةك ت يةردوو اليةنى ةرَيبةندةكة ةىَيًاى لةقصةى يةكرتب

 ةرَيبةندى ياوشةرَيتًة . 
 كؤك بؤنى ئًجاب و قبىوَل .  -ج   
ًًَاتىو لةشةر ةرَيدانى ياوشةرَيتًةكة .  شايةتًدانى د -د      وو شايةتى ل
ًَت .   -ه    ًَة يا ِروداوَيةى بةئاكام نةةةيشتىو نةب ًَىيصتة ةرَيبةندةكة ثابةندى مةرج  ث
ةرَيبةندى ياوشةرَيتى بةنىوشراوَية لةاليةى نا ئامادةوة دةبةشرآ بؤ ئةو كةشةى دةيةوآ  -2   

ًَة نىوشراوةكة لةبةر دةم دوو شايةت خبىَيدرَيتةوة ، ئةوانًش ناوةِرؤكةكةى  بًخىازَيت بةمةرج
 ببًصنت و شايةتى لةشةر ِرةزامةندى كضةكة ةرَيبةندةكة بدةى(( .
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ِ تُواو بُٓؤؾ و تُواو كشدُرِ تًُرُُِ ُٓردَطراهَِ ديَترُدّ،     ًهًَٔاتِِ ٓاوطُسيَت
 1959ّ طراهَِ   188ُٓسوَكى هُدَؤِ ًاددَ سُوتِ ياطراّ براسّ كُطرِ رًراسَ     

 ًُٓىاس كشاودا ٓاتىوَ : 
 . (ًُسدِ تُواوّ هًَٔاتىويِ ٓاوطُسيَتِ ، ٓؤؾ و تًُُُِ ُٓردَ طاهًَُ .. -1) 

ٔاتِررُ بررؤ ٓررُو كُطرراُُ ديَتررُ دّ  ِ ُاتررُواو ، ٓررَُ هًًَٔرراتِِ ٓاوطررُسيَتهًَ
دووّ ًراددَ سرُوتِ ياطراّ    ووَوَ هُبشِطرُّ  كُُُخؤػِ ُٓؤوًًَاْ ُٓيرُ ، هرَُ سِ  

اؤًذا ٓاتىوَ: )) دادوَس بؤّ ُٓيرُ سِيَطرُ برُ ًراسَبشِيِِ ُٓسيرُن      ِ عريًباسّ كُط
  ِ ثضيؼررلِ  هُٓاوطررُسَكاْ بررذات ُٓطررُس ُُخؤػررِ ٓررُؤوَِ ٓررُبًَت و بررُسِاثؤستًَل

رَوَُررذّ يرراْ بُكؤًررُيَ ُاطُيررًَُُت و هُبُس  ًُكُّ صًطررُ ًَِذسا كررُ ٓاوطررُسيَت  
كُطًَتِ اليُُُ ُُخؤػرُكُيُ ، بًُرُسدًَم اليُُُكرُّ ديلرُ برُسِووْ و ٓاػرلشايِ       

 سَِصاًُُذّ ثًَؼاْ بذات((. 
ًَٔاتُِ برؤ ٓرُو كُطراُُ دَيترُدّ كُتًُرُُِ ثراُضَ طراَهًاْ         ُٓسوَٓا َُٓ ه

ّ تررُواو كررشدووَ   اؤررٌ كررُدَهََِ:ًَشع ًٌكُطرر بررُثطّ ًرراددَ ُٓػررتِ ياطرراّ برراس
ُٓطُس كُطًَم تًُُُِ ثاُضَ طراهَِ ترُواو كرشد و داواّ بُطرتِِ طشيَبُُرذّ       -1)) 

ٓاوطُسيَتِ كشد، دادطا بؤّ ُٓيُ سِيَطاّ ثًَبذات، ُٓطُس بؤّ طُ ًَِذسا هًَٔاتىويِ 
  ّ  طُسثُسػرررتًاسَ ٓاوطرررُسيَتِ و تىاُررراّ دُطرررتُيِ ُٓيرررُ و دواّ سَِصاًُُرررذ

ُرررُبىو، دادوَس هًُاوَيرررُكِ  كُّ سِاصّ طُسثُسػرررتًاسَعًُكُّ. ُٓطرررُس ػرررُس
يراْ ٓرؤّ السيبىوُُكرُّ     وداواّ سَِصاًُُذّ هًَذَكات، ُٓطرُس السّ ُرُبى   لشاويدياس

 ػاياُِ سَِضاو كشدْ ُُبىو دادوَس سِد بُٓاوطُسيَتِ يُكُ دَدات.  
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، دادوَس بررؤّ ُٓيررُ سِيَجًَررذاُِ   ُٓطررُس ٓررُو ثررُسِّ ثًَىيظررتِ هررُٓاسادابًَت      -2
ؤٓرَُ  ٓاوطُسيَتِ ُٓو كُطرُّ كرُثطّ ُاوَترُ ثراُضَ طراهًَُوَ ، ًُسدًؼرُ ب      

 عٌ و تىاُاّ دُطتُيِ ُٓبًَت (( . سِيَجًَذاُُ باهق بىوُِ ػُس
 سدوو اليُُُكُ ثًَم بؼًَّ . ُُٓبط ٓ -ب 

ِ   ػًاْ ُٓيُ، ثًَدوو دؤسَ ثًَلُِ ثًَلُِػرًاُِ كراتِ.    ْلِرُ ػرًاُِ ًًُٓؼرُي
ػررريداُُوَيُ بررُآلَ ثًَلِررُ ػررًاُِ  ُِْػررًاُِ ًًُٓؼررُيِ بررُٓؤّ خضًايررُتِثًَل

تُآلؤذاُِ طط بُطرط   ْتش هُضىاس رْ بُداسيَم و بط ديِِكاتِ بُٓؤّ سِاطشتِِ صيا
و بىوُِ ًافِ كُطاُِ تش بُطشيَبُُذّ ٓاوطُسيَتِ و عًذدَو ُٓطرتاُِ يرُكًَم هرُ    

هُطرررررُيَ ذا بُسِيَلرررررُوتِِ ٓاوطرررررُسّ ًاوطرررررُسيَتلُِػررررراوَكاْ هرررررُكاتِ ٓثًَ
 اوَكُّ تشدا دَطشيَتُوَ ُٓس وَكى دوواتش بُدسيَزّ ديًَُِ طُسياْ. ًػثًَلُِ

طىد بًظتبىوُِ ُٓسيُكًَم هُ سِكلُوتىوَكاْ هُؤظُ كراُِ سِيَللرُوتىوَ كرُّ     –ز 
 ًُ.  ًتِِ طشيَبُُذّ ٓاوطُسيَتشدا هُطُيَ تًَطُيؼنت كًُُبُطت هُ طشيَبُُذَكُ بُطت

 

       ُ  دووََ : ُٓو ًُسداُرُّ ثُيىَُرذياْ برُ ُراوَِس ن )حمرى( ّ طشَيبُُذَكرُ ُٓير
 (1)ًًُت ُاوَسِ كِ طشيَبُُرذّ ٓاوطرُسيَت  بُثطّ بريو سِاّ ص سبُّ ياطاصاُاْ ٓافشَ

 و دَبط َُٓ ًُسداُُّ خىاسَوَّ تًابط : 
ًَلِرُ  هرُ ث دَبط ٓافشَتُكُو ثًاوَكُ ُٓسدووكًاْ بُيُن  بؼًَّ . واتُ ُٓطرُس   –ا 

طشيَبُُررذّ  ْػررًاوّ ًًُٓؼررُيِ بررّ وَيررا كرراتِػررًاوَكاْ بررىوْ داضررِ ثًَلُِ
ٓاوطررُسيَتِ يرراْ بُطررت هررُو ساهَُتررُدا طشيَبُُذَكررُ ثىوضررُيَ دَبررط وَن ًًَررشد 

 كشدُِ ًىطوٌَاًَُم بُ ُا ًىطوٌَاًَُم . 

                                                 
ًَشىو، ل: شزح قاىوٌ االحوال الشدصية ،  يد . عبد الزمحً الصابوى - 1  .85شةرضاوةى ث
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ّ ًظررؤطُس بًَررت بُثًَطررُواُُّ ٓررُوَ ُرراكشد ببًَتررُ    )اْٛثهه١( دَبررط ًًًَِررِ –ب 
ُُ وَن ًَُشًَىون كُُاكشد بُ ثًاو يراْ  و كِ طشيَبُُذّ ٓاوطُسيَتِ بؤ منىُاوَسِ

بُ رْ دابِذسد هُكاتًَلذا ُٓطُس طًفاتُكاُِ ثًاويَتِ و رًَُتِ وَكىيُن تًابًَت و 
ًًَرت هرُو ساهَُترُدا ًراسَ كشدُرِ بُثىوضرَُي           ُُكط ُُ برُثًاو وَُرُ برُرْ داّبِ

 .  (1)دادَُذسد
 

 ثُيىَُذياْ بُ ػًَىاصّ طشيَبُُذَكُوَ ُٓيُطًًََُ: ُٓو ًُسداُُّ 
ًَترُدّ. واترُ دواّ ًٓذرابِ         - أ دَبط ًٓذابْ ؤبىوهَُكرُ هرُ يرُن داًُؼرتِذا ب

تش هُ خاوَْ ؤبىوهَُكُوَ دَسُُضرًَت، تراُىوت هًَرذاْ     خاوَْ ًٓذابُكُ، ػتًَلِ
بًَت هُ طشيَبُطتُكُ. بؤ منىوُُ، يُكًَلًاْ هرُو داًُؼرتُِدا بطرًَتُ دَسَوَ يراْ     

يُكِ وَٓا بلات ثُيىَُرذّ برُ طشَيبُُذَكرُوَ ُرُبًَت، درا هرُو ساهَُترُدا،        ؤظُ
 ُٓطُس ؤبىوهَُكُؾ دَسبطط، طشيَبُُذَكُ ُابُطرتد.  

دَبررط ؤبىوهَُكررُ كررؤن بًَررت هُطررُ، ًٓذابُكررُ، واتررُ ويظررتْ ٓرراسَصووّ    - ب
ُٓسدووال بؤ ًؤسكشدُِ طشيَبُُذَكُ بططْ ًٓض دًاواصيًُن هُ ًَُىاْ ؤظرُكاًُاُذا  

ت. بؤ منىوُُ، ُٓطُس ثًاويَم بُ ٓافشَتًَم بوََِ تؤَ كشدَ ٓاوطُسّ خؤَ، برُ  ُُبًَ
ًررراسَيٌ ُٓػرررت ٓرررُصاس ديِررراسّ ثًَؼرررًُِْ ُرررؤصدَ ًظرررلايَ صيَرررشِّ ثاػرررًُِْ  

، ًُٓررُ ًُؼرراُُّ بُيررُن طُيؼررتِِ ويظررتْ   دٓافشَتُكررُؾ بوَررَِ ؤررُبىوهٍَ كررش  
ِِ طشيَبُُرذّ  ٓاسَصووّ ُٓسدووكًاُُ بُ ػًَىَيُكِ ترُواوْ دَبًَترُ ٓرؤّ بُطرت    

 ٓاوطُسيَتًًُكُ. 

                                                 
ًَشىو، لىظاو الديً عبد احلنيد : احكاو االسزة فى الفقُ االسالمى ،  - 1  41شةرضاوةى ث
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ُابررط ًُؼرراُُّ بُطررتُِوَّ طشيَبُُررذّ ٓاوطررُسيَتًًُكُ بررُ بررُدئاتِِ     - ز
    ّ ّ طشيَبُُذَكرُ ٓرُبًَت يراْ ٓرُوَ      )صهٝة١(  سِووداويَم هرُ دآراتىودا هرُ دَسبرشِي

بطُيًَُُت كُ هُ دآاتىودا ببُطرتد. بؤ منىوُُ، ثًاويَم بُ ٓافشَتًَم بوََِ ُٓطرُس  
ًُكُ بشدتُوَ، دَتًَٔرٍِْ ٓافشَتُكرُؾ ؤرُبىوهَِ بلرات، درا هًَرشَدا       هُ ثًَؼربِكًَ

طشُب ًُُٓاتُِدّ ًُسدُكُ ًظؤطُس بًَت ياْ ُا، وَن ثًاويَم بُ ٓافشَتًَرم بوَرَِ   
 ٓاويِِ دآاتىو دَتًٍَِٔ. هُْ ساهَُتاُُّ طُسَوَدا طشيَبُُذَكُ ُابُطرتد.  

 ؤررُبىوهَلشدْهررُ  ثُػررًٌاُبىوُُوَّ خرراوَْ ًٓذرراب هررُ ًٓذابُكررُّ بررُس  - د
ُٓطُسٓاتىو خاوَْ ًٓذابُكُ بُس هُ ؤُبىوهَلشدْ هُ ًٓذابُكُّ ثُػًٌاْ برؤوَ،  
ثُػًٌاُبىوُُوَكُّ بُ سِاطت دادَُذسيَتْ ًٓذابُكُؾ ثىوضُ، دَبًَتْ ُٓطرُس  

ؤُبىوهَِ كشد ُٓوكاتُ ؤُبىوهَُكُّ بُ ًٓذرابًَلِ ُرىد    ّتش دواّ ُٓوَ اليُُُكُّ
ىوهَلشدُِ خاوَْ ًٓذاب دَبط ثًَؽ ٓرًُىو ػرتط.   دادَُذسيَتْ ثًَىيظتِ بُ ؤُب

ٓررُسوَٓا ٓررًُاْ سررىكٌِ دَبررط ُٓطررُس خرراوَْ ًٓذابُكررُ بررُس هررُ دَسضررىوُِ   
 ؤُبىوهَُكُ هًَٔاتُِكُّ هُدَطت دا، بؤ منىوُُ، ُٓطُس هُ كتىثشِدا ػًَت بًَت. 

 

 )شروط الصحة( مةزجةكانى دزوستى  -ب
سدُكاُِ دسوطتِ ٓرُْ ًُسداُرُْ كرُ دَبرط هرُ طشَيبُُذَكرُدا ٓرُبّ تراكى         ًُ

ٓاكاًررُ ػررُسعًُكاُِ ىَل بلُوَيتررُوَ، وَ بررُ ُررُبىوُِ ًررُسدًَم هررُْ ًُسداُررُ        
 طشيَبُُذَكُ ُادسوطت دَبط. 

كُواتُ ًُسدرُكاُِ دسوطرتِ ٓرُْ ًُسداُرُْ كرُ هرُ دَسَوَّ سِايُهَُكاُذاُرُ،        
 ُ بّ تراكى ٓاكاًرُ ػرُسعًُكاُِ ىلَ بلُويَترُوَ، وَ     بُآلَ دَبط هُ طشيَبُُذَكُدا ٓر

ٓرَُ ًُسداُرُؾ    ،ُ ُُبط طشيَبُُذَكُ ُادسوطرت دَبرط  ُٓطُس ًُسدًَم هُْ ًُسداُ
 ًُٓاُُّ خىاسَوَْ:  
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 يُكَُ: ُابط ٓافشَتُكُ ُُػًاْ بط بؤ ُْٓكُطُّ داواّ دَطتِ كشدووَ
هُ ًراددَ دواُرضَّ ياطراّ براسّ كُطرًٌ عًَشاؤًرذا ٓراتىوَ: )) ثًَىيظرتُ برؤ           

ًًََِرت، ُُػرًاوّ ػرُسعٌ         دسوطتِ ٓاوطُسَيتِ، رُُكرُ، برؤ ُْٓكُطرُّ كرُ دَئ
 ُُبًَت ((. 

برؤ منىوُرُ، ُابرط ٓافشَتًَرم ًًَرشد بررُ ثًاويَرم بلرات كرُ خىػرلِ براوكِ يرراْ           
ػلِ براون بُطرُس كطرِ بشاكرُّ     خىػلِ دايلِ ُٓوّ هُاليُ، ياْ ًًَشدكشدُِ خى

ٓررُسوَٓا خىػررلِ دايررم بُطررُس كطررِ كطررِ خىػررلِ. ٓررُسوَٓا ُابررط رًَُلررِ     
ًَِرذسد ُٓطرُس تُآلؤُكرُّ طرُوسَ برط تراكى ًراوَّ عًرذدَّ بُطرُس           تُآلؤذساْ بٔ
ُُضط. دا هُبُسُٓوَّ ياطاصاُاْ هُباسَّ ُُػًاُِ َُٓ ٓافشَتاُرُ بريوسِايراْ يرُن    

ٓاوطُسيَتِ كشدُِ يُكًَم هُْ ٓافشَتاُُ دَبًَتُ ٓؤّ  ًُُ بؤيُ بُطتِِ طشيَبُُذ بؤ
 هُدَطتذاُِ ًُسدًَم هُ ًُسدُكاُِ دسوطتِ.  

 

 دووََ: بىوُِ ػايُت هُطُس بُطتِِ كشيَبُُذَكُ
ياطرراّ برراسّ كُطررًٌ عًَشاؤررِ هررُ ًرراددَّ ػُػررذا ُُٓررذد ًررُسدِ بُطررنتْ  

     ُ سداُرُ كرُ هرُ    دسوطتِ بؤ بُطتِِ طشيَبُُرذّ ٓاوطرُسيَتِ داُراوَ، يرُكًَم هرُْ ً
بشِطررُّ )د(دا ٓرراتىوَ، ًررُسدِ بررىوُِ ػررايُتُ بررؤ بُطررتِِ طشيَبُُذَكررُْ هررَُ    
باسَيُوَ دَهََِ: )) طشيَبُُذّ ٓاوطُسيَتِ ُابُطرتد ُٓطُس ًُسدًَم هُ ًُسدُكاُِ 
بُطنت يا دسوطتِ هُدَطت بذات، ًُسدُكاًُؽ هُ خرىاسَوَ دَطًِؼراْ كرشاوْ:    

ٔررراتىو برررؤ بُطرررتِِ طشيَبُُرررذّ   ػرررايُتًذاُِ دوو ػرررايُتِ هًَ -.. د………
 ٓاوطُسيَتًُكُ ((. 
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الْهاح اال بٛيٞ ٚشاٖدٟ ُٓسوَٓا ثًَػًُبُس )د.خ( هَُ باسَيُوَ دَفُسًىد: )) 
 (( واتُ بُبط ٓاًادَبىوُِ دوو ػايُتْ طُسثُسػتًاس ٓاوطُسيَتِ ُابط.  عدٍ

َكاْ هًَشَدا بؤًاْ دَسدَكُود كُ طشيَبُُذّ ٓاوطُسيَتِ وَن ص سبُّ طشيَبُُرذ 
بؤ بُطنتْ سِاطُياُذُِ هرًَُُى خُهَلرذا ثًَىيظرتِ برُ ػرايُتِ ُٓيرُ. سَُِطرُ ٓرؤّ         
ًُٓررُؾ بطُسِيَتررُوَ بررؤ ثري صيررٌ ثُيىَُررذّ ٓاوطررُسيَتِْ سِيَطرراطشتّ هُبررُسدََ    

ِ طىًاُِ خشاخ ثُيذاكشدْْ دًاواصيلشدْ هُ ًَُىاْ ثُيىَُذيٌ  سرُآليَْ   دىوتبرىوُ
 سُساَ دا، ًُُْٓ طُهًَم ٓؤّ تشيؽ.

وسِاّ ياطرراصاُاْ هررُباسَّ سررىكٌِ ػررايُتًذا هًَررم دًرراواصَ. ٓررُتىاُني ٓررُو  بررري
بريوسِاياُُ بلرُيّ برُ ضرىاس كؤًُهَرُ، كؤًُهَرُّ يُكرَُ، كرُ ص سبرُّ ياطراصاُُكاْ          
دَطشيَتُوَ، واّ بؤدَضّ كُ دَبط هُكاتِ بُطتِِ طشيَبُطتُكُدا ػايُت ٓرُبط،  

 . 1ُوَ بُ ُُبىوُِ دَبًَتُ ٓؤّ ُادسوطتِ طشيَبُطتُك
َُٓ كؤًُهَُيُ فُسًىودَيُكِ ثًَػًُبُس )د.خ( دَكُُُ بُهَطُّ ؤظرُكاًُاْ كرُ   
هُ طُسَوَ ٓاًارًَاْ ثًٌَ كشدووَ. كؤًُهَُّ دووََ واّ بؤدَضّ كُ بؤ بُطرتِِ  
طشيَبُطررتِ ٓاوطررُسيَتِ ٓررًض ثًَىيظررت بررُ ٓاًررادَبىوُِ ػررايُت ُاكررات، ُٓواُررُ   

هُ ؤىسٓاُِ ثري ص دَكُُُ بُهَطُ بؤ ؤظُكاًُاْ، كُ   ايٓضا٤هُ طىوسَتِ  3ٓايُتِ/
ُزبَها َ ))خىاّ طُوسَ دَفُسًىود:  َٔ زُهوَذ  َٔ ٍَ ِّنَُِّءهاِ  َيْسَُهٗ  ه َِْكُذِّٕ َيا طَاَب نَُكى يِّ  ((فَا

واَة: ))جن َنفسةَننى َس كة زؤشتنى ىيىينى دىىو ثيىتنى زؤشيكو ثنكو، دوواى يتنى ضتينى   
وَ ُٓواُرُ واّ بؤدَضرّ كرُ ٓرُوَّ هرُ طرىوُُدا       . ى((ين ضباز ذى بؤ زؤَنى منزة بربِ

ُ  طرِىوسداس بلرات  ٓاتىوَ ُاتىاُط ُٓو سىكٌُّ كُ هَُ ٓايُتُدا ٓاتىوَ  برُ   ضرىُل

                                                 
ًَشىو ل ىظاو الديً عبد احلنيد: احكاو االسزة يف الفقُ االسالمي، بِروانة - 1   .46شةرضاوةى ث
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ػررًَىَيُكِ سَِٓررا ٓرراتىوَ، وَ ٓررُسوَكى دَػررضاُني ٓررًُىو سررىكًٌَلِ سَِٓررا بررُ  
ت سَِٓايٌ كاسّ ثط دَكشيَت تا ُٓو كاتُّ سرىكًٌَلِ ترش كرُ ٓرًُاْ ًَٓرضّ ٓرُبًَ      

 .(1)ياًُؽ هُو بًَُٓضتشبًَت طِىوسداسّ بلات
ُٓسوَٓا ًٌٓاَ ًاهم واّ بؤدَضط كُ داسِداُِ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطريّ برُس هرُ   
دىوتبررىوْ بُطررُ بررؤ دسوطررتًَتًٌ طشيَبُطررتُكُ، واتررا ثًَىيظررت بررُ ٓاًررادَبىوُِ 

. ٓررُسوَٓا بررريوسِاّ كؤًُهَررُّ ضررىاسََ ٓررِ  (2)ػررايُت ُاكررات هررُكاتِ بُطررتًِذا 
ًاهلًًُ، َُٓ ياطاصاُاُُ دَهًََّ ثًَىيظرت ُاكرات طشيَبُطرتِ ٓاوطرُسطريّ هرُكاتِ      
بُطررتًِذا ػررايُتِ هُطُهَررذابط، بررُالََ دَبررط بررُس هررُ دىوتبررىوْ ٓررُبط، وَ بررُ     

 .(3)ثًَطُواُُوَ طشيَبُطتُكُ ثىوضُيَ دَبط
بُالََ ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤِ ُٓسوَكى هُطُسَوَ ٓاًارًَاْ ثًٌَ كشد َُٓ 

اكؤكًًررُّ ًَُُٓؼررت، ياطرراّ ُررراوبشاو واّ دادَُررط طشيَبُطررتِ ٓاوطرررُسطريّ      ُ
 ُابُطرتد ُٓطُس ًُسدِ بىوُِ دوو ػايُتِ هًَٔاتىوّ تًادا ُُبًَت. 

بررُ سِاّ ص سبررُّ ياطرراصاُاُِ ًىطرروٌَاْ دَبررط ػررايُتُكاْ ٓررَُ ًُسداُررُّ        
 خىاسَوَياْ تًا بًَت:

ْ ٓؤؾ بّ. واتُ دَبط دَبط ػايُتُكاْ هًَٔاتىويٌ ياطايًاْ ُٓبطْ خاوَ -1
ًَررتْ هًَٔاتُِكُػررًاْ دووضرراسّ كؤطررجًَم هررُ بتًُررُُِ ٓررُردَ طرراهًَاْ تررُواو كشد

كُ ضىاس كؤطجّ بشيتني هُ ػًَتِْ طًَوِْ ًىغُفرُيْ   كؤطجُكاُِ هًَٔاتّ ُُبىوبط،

                                                 
الديً عبد  ىظاو ابي ليلي ، ابو ىور ، ابً امليذر، عبد الزمحً بً مَدي بِزواىة ابً لةوياشازانانة - 1

ًَشىو ل احلنيد:  . 46شةرضاوةى ث
 .34لطُسضاوَّ ثًَؼىو د.امحد علي واخزوٌ: شزح قاىوٌ االحوال الشدصية،  - 2
 .34طُسضاوَّ ثًَؼىو يد.امحد علي واخزوٌ: شزح قاىوٌ االحوال الشدصية،  - 3
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َُٓ كؤطجاُُ وَكى تًُُْ وايرُ هرُسِووّ   ( اجلٕٓٛ ٚايعت٘ ٚايةف١ً ٚايضف٘دَطتبكَْ )
  .(1)ُ تًًُضّ كُطًَلُوَو كاسيطُسيَتِ دَبَِ هُطُس هًَٔاتًُِوَثُيىَُذياُُوَ ب

 دَبررط ػررايُتُكاْ ٓررُسدوون ثًرراو بررّ يرراْ ثًاويَررمْ ٓافشَتًَررم بًَررت،       -2
 ّ طىسَتِ بُؤُسَدا دَفُسًىد: 282ُٓسوَكى خىاّ طُوسَ هُ ٓايُتِ/

 

َجانُِكْى فَاٌِ نَّْى َُٚكََٕا ))  ٍِ ِيٍ زِّ ْٚ َِٓٛد ُِٓدِّٔ َش ِّْسدَْش َٔ ٌَ ْٕ ٍْ خَْسَض ًَّ ٌِ ِي ِّْيَسأَخَا َٔ ٍِ فََسُجٌم  ْٛ َزُجهَ

ا ِّألُْطَسٖ ًَ َس ئِْدَدُِّْ ا فَدَُركِّ ًَ ٌْ خَِضمَّ ئِْدَدُِّْ ََٓدِِّ  أَ ٍَ ِّنشُّ  .((ِي

دا ُٓطرُس دوو  : ))دوو ػايُت هُثًاواُِ خؤتاْ )هُ ًىطوٌَاُاْ بؤ َُٓ كاسَ( واتُ 
ثًًَاْ سِاصينب، دا ُٓطُس يُكًَلًاْ ثًاويَمْ دوو رْ كُ ًَٓىَ ثًاْ دَطت ُُكُوت، 

دَبررط ػررايُتُكاْ هُيررُن كاتررذا  هررُبريّ ضررىو، ٓررُوّ تشيرراْ بًداتررُوَ بررريّ((. 
ؤظُكاُِ ُٓسدوو اليُُِ طشَيبُطرتُكُياْ طرىد ىَل برىو بًَرتْ ٓرُسوَٓا هرُ واتراّ        

 ؤظُكاًُاْ تًَطُيؼتنب. 

 اْ بّ.ُٓطُسٓاتىو ٓاوطُسَكاْ ًىطوٌَاْ بىوْ دَبط ػايُتُكاًُؽ ًىطوٌَ -3

دَبط ػايُتُكاْ دادثُسوَس بّ. ًُبُطت هًَشَدا دادثُسوَسيًَلِ بُسضاوَ تا  -4
ُٓو كاتُّ ثًَطُواُُّ ُٓوَ دَطُ ًَِذسد. واتُ ًُؼاُُيُن هُ ٓاسادا ُُبط كُ ُٓو 

 ػايُتاُُ ُادادثُسوَسْ.
 

 ( طشيَبُطتُكُّ بُطتبطٚيٞ اَزطًًََُ: دَبط طُسثُسػتًاس )
ياطاصاُاُِ ًىطوٌَاْ هُباسَّ ًُسدِ سَِصاًُُرذّ طُسثُسػرتًاسّ ٓافشَتُكرُ     

( هُواُرررُ ًررراهًلِْ ػرررافعِْ مجٗهههٛر ايفكٗههها٤ٓررراوسِاُني. كؤًُهَرررُّ ياطررراصاُاْ )

                                                 
، 1املدْٞ ايعزاقٞ، ج/ ب.عبداجملٝد احلهِٝ ٚاخزٕٚ: ايٛجٝشيف ْظز١ٜ االيتشاّ يف ايكإْٛبشِواُُ  - 1 -1

 . َٚابعدٖا 71، ص1986َٓشٛرات جاَع١ بةداب، 
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سُُبُهًُكاْ واّ بؤ دَضّ، كُ دَبط طُسثُسػتًاسّ ٓافشَتُكرُ سَِصاًُُرذ بًَرت    
افشَتُكُ ٓاؤرىَْ براهػًؽ   هُطُس بُطتِِ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطرييًُكُ ُٓسضُُذَ ٓ

بًَت، وَ بُثًَطُواُُوَ ُٓطُس ٓافشَتُكُ خؤّ ياْ بشيلاسَكُّ ثًَرٌ ُٓطرتا ٓرُوا    
 طشيَبُطتُكُ ُادسوطت دَبًَت.

هرُ ياطرراصاُاُِ ًىطروٌَاْ هُواُررُ سُُرُفِْ دُعفُسيًررُكاْ واّ     برُالََ ُُٓررذيَم 
      ّ  بؤدَضرررّ ُٓطرررُس ٓافشَتُكرررُ ٓاؤرررىَْ بررراهؼ بًَرررت ثًَىيظرررت برررُ سَِصاًُُرررذ

 طُسثُسػتًاسَكُّ ُاكات. 
دا برُثًٌَ برريوسِاّ كؤًُهَرُّ دووًَرِ      4ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤِ هُ ًاددَ/

كشدووَو ًُسدِ ٓاًادَبىوْْ سَِصاًُُذّ طُسثُسػتًاسّ ٓافشَتُكرُّ داُرُُاوَ.   
ّ 8بُاَلَ ٓرُو ٓاوطرُسَّ ُٓردَطراالَُِ ترُواو ُرُكشدبط برُثًٌَ سرىكٌِ ًراددَ/        

 : 1شاؤِ دَبط َُٓ ًُسداُُّ خىاسَوَّ تًابطياطاّ باسّ كُطًٌ عًَ
 دَبط كُطُكُ آ كىسَِكُ بًَت ياْ كطُكُ تًُُُِ هُ ثاُضَ طايَ كًُرت ُُبط. -1
 واّ ٓاوطُسطريّ بؤ دادطا بُسص كشديَتُوَ. ادَبط د -2

 دَبط طُسثُسػتًاسَكُّ سَِصاًُُذ بًَت. -3

                                                 
ُٓطُس كُطًَم تًُُُِ ثاصدَطاهَِ تُواو كرشدو داواّ   -1طًٌ عًَشاؤِ: )) ًُّاطاّ باسّ ك 8دَؤِ ًاددَ/- 1

تىويٌ بُطتِِ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطرييٌ كشد، دادطا بؤّ ُٓيُ سِيَطُّ ثط بذات، ُٓطُس بؤّ طُ ًَِذسا كُ هًَٔا
ٓاوطررررُسّى تىاُرررراّ دُطررررتُيٌ ُٓيررررُْ دواّ سَِصاًُُررررذّ طُسثُسػررررتًاسَ ػررررُسعًًُكُّ. ُٓطررررُس    
طُسثُسػتًاسَكُّ سِاصّ ُُبىو، دادوَس هُ ًاوَيرُكِ ديراسيلشاودا داواّ سَِصاًُُرذّ ىلَ دَكرات، ُٓطرُس السّ      

 ُدَدات.ُُبىو ياْ السٍ بىوُُكُّ ػاياُِ سَِضاوكشدْ ُُبىو دادوَس سِد بُ ٓاوطُسطرييُك
ُٓطُس ُٓوثُسِّ ثًَىيظتِ هُ ٓاسادابًَت، دادوَس بؤّ ُٓيُسِيَجًَذاُِ ٓاوطُسطريّ بذاتُ ُٓو كُطُّ كُ ثًٌَ  -2

 ُاوَتُ ثاصدَ طاهًًَُوَ، ًُسدًؼُ بؤ ُٓو سِيَجًَذاُُّ باهق بىوُِ ػُسعِْ تىاُاّ دُطتُيٌ ُٓبًَت((.



 كًُاي طُعذّ ًظتُفا .   د .  خ ..........................................................        ٓاوطُسطريّْ دًابىوُُوَ 

 

)35( 

 

دَبط دادوَس سِيَطراّ ثرط برذات، وَ ُٓطرُس طُسثُسػرتًاسَكُّ سَِصاًُُرذ        -4
ُررُبىو، دادوَس بررؤّ ُٓيررُ دواّ دهًَِررابىوْ هررُ هًَٔرراتىويٌْ تىاُررا دُطررتُيًُكُّ 

 سِيَطاّ ثط بذات. 

ِ دادوَس بؤ ٓاوطُسطرييٌ ٓرُو كُطرُّ تًُرُُِ         هًَشَدا بؤًاْ دَسدَكُود سِيَطاثًَذُا
ووَو ٓرُردَ طراهَِ ترُواو ُرُكشدووَ ًرُسدًَلِ طرُسَكًًُ بررؤ       ثراُضَ طراهَِ ترُواو كرشد    

ُ، سِيَطا برُ دًابىوُرُوَ    بُطتِِ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطريّ، ضىُلُ ُُبىوُِ َُٓ سِيَطاثًَذُا
 .1ّ ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤِ 40هُ ًاددَّ/ 3دَدات بُثًٌَ بشِطُّ/

 

 دياسيلشاوضىاسََ: ُابط طشيَبُطتُكُ كاتِ بًَت بؤ ًاوَيُكِ 
ضىُلُ ًُبُطت هُ ثًَلًَِٔاُِ خًَضاْ بُػذاسٍ كشدُُ هرُ داًُصساُرذُِ كؤًرُيَ كرُ     
ُٓويؽ هُ سِيَطاّ ًِايَ بىوْْ ثُسوَسدَكشدًُُوَ دَبط بؤ بُسدَواَ برىوُِ ريراْ.   

ؤكّ، ٓرُس  يٌ ًىتعُ هُطُيَ َُٓ ًُبُطتُ ُراك بؤيُ ٓاوطُسطرييٌ كاتِْ ٓاوطُسطري
صاُاُِ ًىطوٌَاْ بط هُ ُُٓرذيَم هرُ ياطراصاُاُِ دُعفرُسّ     بؤيُ بُثًٌَ بريوسِاّ ياطا

 ٓاوطُسطريّ ًىتعُ ُادسوطتُ. 
ُٓسوَٓا دادطاؾ هُ عًَشاؤذا ُٓجمؤسَ ثُيىَُذياُُّ بُ ُادسوطت داُاوَو ًٓض 

 ٓاكاًًَلًؼِ هُ ٓاكاًُكاُِ ٓاوطُسطريّ دسوطت ىلَ ُاكُويَتُوَ.
 
 

 

                                                 
ّ ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤِ: )) رْْ ًًَش بؤياْ ُٓيُ داواّ هًَم دًابىوُُوَ بلُْ ُٓطُس  40دَؤِ ًاددَ/- 1

ُٓطُسٓاتىو بُس هُوَّ  -3......... -2...........  -1ُٓطُس يُكًَم هَُ ٓؤكاساُُّ خىاسَوَ هُ ٓاسادا بًَت: 
سطرييًُكُ بُبط سَِصاًُُذّ دادوَس يُكًَم هُ ٓاوطُسَكاْ ُٓردَطاهَِ تُواو كشدبًَت، طشيَبُطتِ ٓاوطُ

 ُٓدماَ دسابًَت((.  
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 جةكانى بةزكازبووىمةز  -ج
 

ًُسدررُكاُِ بررُسكاسبىوْ ٓررُو ًُسداُررُْ كررُ دواّ بررىوُِ ًُسدررُكاُِ تررشّ        
بُطنتْ دسوطتِ، ٓاكاًُكاُِ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطريّ هُطرُس دسوطرت دَبرط، وَ    
ُُبىوُِ ًُسدًَم هُو ًُسداُُ ثًَىيظت بُ سَِصاًُُذّ ُٓو كُطُ دَكات كرُ ًرافِ   

اُِ بُ سَِصاًُُذيًُكُوَ سَِصاًُُذيذاُِ بُ دَطتُوَيُ.واتُ طشيَبُطتُكُ هُطُس هل
 دَوَطتط.  

كُواتُ دَتىاُني بوًََني ًُسدُكاُِ بُسكاسبىوْ بُ هًَٔاتىويٌ ُٓسدوو ٓاوطرُسَكاْ  
ديَتُدّ، وَ َُٓ هًَٔاتُِؾ بُ باهلبىوْْ تُواوّ ُٓؤىَ ديَتُدّ بُالََ ُٓطُس يرُكًَم  

طراالَْْ  ياْ ُٓسدوو ٓاوطُسَكاْ بطىكًَلِ ممًض بىوْ )هُ طُسووّ تًُُُِ ثاُضَ 
خررىاس ٓررُردَ طرراالَُُوَ( يرراْ هررُ سررىكٌِ ٓررُودا بررىوْ، طشيَبُطررتُكُ هررُ سِووّ     

 ػُسعًُوَ هُطُس سَِصاًُُذّ طُسثُسػتًاسَكُّ دَوَطتط.  
بُالََ هُسِووّ ياطايًُوَ طشيَبُطتُكُ برُسكاس ُابرط تراكى ٓرُو ًُسدرُ ياطرايًاُُّ       

 دا ٓاتىوَ.  8تًاُُبط كُ هُ ًاددَ/
 

 )شروط اللزوم (مةزجةكانى سةثاويَتى  - د
ًُسدُكاُِ طُثاويَتِ ُٓو ًُسداُُْ ُٓطُس هُ طشيَبُطتُكُدا ُٓبط ًٓض يُكًَم هُ 
ٓاوطُسَكاْ ياْ كُطاُِ تش بؤياْ ًُُ داواّ ُٓهَىَػاُُوَّ طشيَبُطرتُكُ بلرُْ   
ٓررُسوَٓا طؼررت ٓاكاًررُ ػررُسعًًُكاُِ هُطررُس دسوطررت دَبًَررت. ٓررُو ًُسداُررُؾ 

 اسَوَْ:ًُٓاُُّ خى
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 (ايهفا٠٤ٓاوكى  )-وَن يُن بىوْ - أ
دَبط ُٓو ثًاوَّ دَيُود ببًَتُ ٓاوطُسّ ٓافشَتًَم وَكرى ٓرُو بًَرت هرُ ُُٓرذيَم      
سِووّ دياسيلشاوَوَ بُضُػًَِم كُ ُُبًَتُ ًايرُّ صياُطُياُرذْ برُ ٓافشَتُكرُ يراْ      

 كُطىكاسّ ٓافشَتُكُ. 
 ُ كرُ ُٓهَىيَظرتِ ياطراداُُسًاْ     هُ ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤًذا ػتًَلِ واّ تًاًُر

 .1هُباسَّ ًُسدِ كُفآُوَ بؤ دياس بلات
دَبط دادوَس طُباسَت بُ كًَؼرُكاُِ ٓراوكىفبىوْ برُثًٌَ بِرًُاكاُِ ػرُسيعُتِ      
ًٓظكَ سىكٍ برذات، ضرىُلُ ٓرًض دَؤًَلرِ ياطرايًٌاْ هرَُ باسَيرُوَ ًُرُ بلرشد          

 ثًادَبلشيَت.
ُٓتذا دَبط دًراواصّ بلرُيّ هرًَُُىاْ    ُٓسوَٓا بؤ دياسيلشدُِ خاوَْ ًا  هُ كُفا

 دوو ساهَُتذا:
يُكَُ، ُٓطُس ٓاتىو ٓاوطُسطرييُكُ هُطُس سَِصاًُُذّ دادوَس سِاُُوَطرتابط. برؤ    

منىوُُ وَن ساهَُتِ ُٓوكُطُّ تًُُُِ ثاُضَ طاهَِ تُواو كشدبًَتْ بًرُود ببًَترُ   
ٓاوطُس، ًافِ كُفآُت بُتُُٔا ًافِ ٓافشَتُكُيُْ ٓرُو دَتىاُرط برُكاسّ بًَِٔرط     

ُتُكرُّ ترشدا طُسثُسػرتًاسَكُؾ برؤّ ُٓيرُ      ُٓطُس ثًَىيظت بىو. برُالََ هرُ ساهَ  
 .2هُكاتِ ُُبىوُِ كُفآُتذا تاُُ هُ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطرييًُكُ بذات

 
 

                                                 
ّ ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤًذا ٓاتىوَ: ))ُٓطُس دَؤًَلِ داُشاو بؤ  1هُ دَؤِ بشِطُ دووّ ًاددَ/ - 1

ثًادَكشدْ ُُبىو، ثًَىيظتُ ثؼت بُ طىدماوتشيّ بًُِاكاُِ ػُسيعُتِ ًٓظكَ كُ صياتش هُطُيَ دَؤُكاُِ َُٓ 
 ىدمًَت ببُطرتيَت((.ياطايُ دَط

 ّ ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤِ هَُ باسَيُوَ.  8بشِواُُ دَؤٌّاددَ/- 2
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 ( كًُرت بًَتَٗز املجٌُابط ًاسَيًُكُّ هُ ًاسَيٌ ٓاوضُػّ) - ب
ًَٔراتىويٌ ٓاوطرُسطريّ ٓرُبًَت، برُ ًراسَيًَلِ كرًُرت هرُ          ُٓطُسٓاتىو ٓافشَتًَرم ه

وّ كرشد، ُٓوكُطراُُّ طُسثُسػرتًاسْ هُطررُسّ    ًراسَيٌ ٓاوضُػرِِ خرؤّ، ػرى    
بؤياْ ُٓيُ تاُُّ ىلَ بذَْْ داواّ ُٓهَىَػراُذُُوَّ طشيَبُطرتُكُ بلرُْ، ًُطرُس     

 ًاسَيًُكُّ بؤ ًاسَيٌ ٓاوضُػّ بُسص بلشيَتُوَ. 
 

 دَبط طُسثُسػتًاس )باون ياْ باثري( ُاطشاوبّ بُ ُٓدماًذاُِ كاس بُباػِ -ز
( بًَت، هرُو  ْاقص اال١ًٖٝٓاوطُسطرييٌ كًُؤًَاتىويَم )ُٓطُسٓاتىو طشيَبُطتُكُ بؤ 

ساهَُترررُ ُٓطرررُس كًُؤًَاتىوَكرررُ طرررُوسَبىو برررؤّ ًُرررُ داواّ ُٓهَىَػررراُُوَّ    
 طشيَبُطتُكُ بلات.

بُ ثًَطُواُُػُوَ، ُٓطُسٓاتىو طُسثُسػتًاسَكُ بُ ُٓدماًذاُِ كاس بُػًَىَيُكِ 
اوبىوُِ هًَٔاتُِ ياطايًُكُّ برؤّ  خشاخ ُاطشابًَت، ُٓوا ُٓو كًُؤًَاتىوَ دواّ تُو

 .        1ُٓيُ داواّ ُٓهَىَػاُُوَّ طشيَبُطتُكُ بلات ُٓطُس بُسرَوَُذّ ُٓوّ تًابىو
 

 دَبط طشيَبُطتُكُ فشِوفًَوَِ تًاُُبط - د
واتُ ُابط ثًاوَكُ فشِوفًَىَ هُ ٓافشَتُكُ ياْ كُغْكاسّ بلات، بؤمنىوُرُ بوَرط ًرّ هرُ     

ُبط ياْ بُ دس  بوَط فكَُُ بشِواُاًَُ ُٓيُياْ فكَُُ فُسًاُرَُ  فكَُُ سَِضُهَُكٍ كُضِ واُ
ُٓيُ ياْ بوَط ًّ رُِ تشَ ًُُْ ثًَؼرت رمن ًَُُِٓاوَ كُضِ واُُبط، وَ هُبُس سِ ػرِايٌ  
ٓررُو فررشِو فًَكَُررُّ ٓافشَتُكررُ ًًَررشدّ ثررط بلررات، هررُو ساهَُتررُدا ٓافشَتُكررُ خررؤّْ   

 ُٓهَىَػاُُوَّ طشيَبُطتُكُ بلُْ. كُغْكاسّ بؤياْ ُٓيُ داواّ

                                                 
 .37طُسضاوَّ ثًَؼىو يب.امحد عًٞ ٚاالخزٕٚ: شزح قإْٛ االحٛاٍ ايشدص١ٝ، - 1
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بررُالََ ُٓطررُسٓاتىو بررُكاسًَِٓاُِ فشِوفًَوَُكررُ هُاليررُْ ٓافشَتُكررُوَ بررىو ُٓوكاتررُ   
طشيَبُطتُكُ طُثاوَ دَبطْ ثًَىيظت بُ ُٓهَىَػاُذُُوَ ُاكرات ضرىُلُ ثًاوَكرُ    

 .1ًافِ تُالَؤذاُِ بُدَطتُوَيُْ ُٓسكاتًَم بًُود دَتىاُط َُٓ ًافُّ بُكاسبًَِٔط
 .1بُكاسبًَِٔط

 

 تؤًاسكشدُِ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطريّ -ه
تؤًاسكشدُِ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطريّ هُ ص سبُّ ػُسيعُتْ ياطاّ طُالُذا ًُسدًَم 

برُهَلى هرُ بُِسَِترذا ٓرُس هرُو      ًُُ هُ سِاطرتِْ دسوطرتِ طشيَبُطرتِ ٓاوطرُسطريّ،     
سِاطررتْ دسوطررت ضررشكُ طرراتُّ كررُ طشيَبُطررتِ ٓاوطررُسطريّ تًررا بُػررًَىَيُكِ  

َِ ٓرُوَّ تؤًراس بلرشَّ، برُاَلَ         دَبُطرتَّ، طؼت ٓاكاًرُكاُِ ىَل دَكُوَيترُوَ برُب
سِ هَررِ ٓرراينيْ ص سبررىوُِ كُيظررُكاُِ  كؤًررُهَطاْ الواصبررىوُِ هُطررُيَ ثًَؼررلُوتِِ 

بؤيرُ برُ   دَطتوًَلبُسداْْ تاُُطشتّ هُ سِاطتِْ دسوطتِ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطريّ، 
ريّ هُ بُسدََ كُطًَلِ سِيَطا ثًَذساو ُٓدماَ برذسَّ، كرُ   ثًَىيظت صاُشا كُ ٓاوطُسط

 هُ بُِسَِتذا دَبَِ دادوَس ياْ ؤاصّ ػُسعِ بًَت.
دا هًَشَدا بري كُّ سِيَطاثًَذاُِ كُطًَلِ تش هُاليرُْ دادوَس يراْ ؤراصّ ػرُسعًُوَ     

 طُسّ ُٓهَذا بؤ بُطنتْ تؤًاسكشدُِ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطريّ.
كُطِ ثُسِاويَم دَداترُ ٓرُو صاُرا ٓايًًِرُّ كرُ هُاليرُْ ٓرُوَ        بَُ ثًًَُ، دادطاّ باسّ 

تؤًرراسكشدُِ طشيَبُطررتِ ٓاوطررُسطريّ، ٓررُو ثررُسِاوَ    سِيَطرراّ ثًَررذساوَ بررؤ بُطررنتْ   
رًاسَيررُن فررؤسًِ طشيَبُطررتِ ٓاوطررُسطريّ هررُ دووتررؤّ خؤيررذا دَطشيَررت كررُ ٓررُس     

ًؤسّ دادطاياْ بُطرُسَوَيُْ دواّ ثشِكشدُرُوَياْ هُاليرُْ صاُراّ ٓرايًِِْ      ًُٓىوياْ 

                                                 
 .62طُسضاوَّ ثًَؼىو ي ْظاّ ايدٜٔ عبد احلُٝد: بشِواُُ - 1
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ػرايُتُكاْ، ويَُِيرُكِ دَطُسِيَترُوَ برؤ ُىوطرًِطُّ طرُسَكِ       ُٓسدوو ٓاوطُسَكُْ 
 تؤًاسكشدُِ بُهَطُُاًُكاْ كُ بُثًٌَ ياطا بؤ َُٓ ًُبُطتُ دادًَُصسيَت.

َوَ كراسّ بررَُ طًظررتًُُ  ػرايُُِ ٓاًارَبؤكشدُررُ، ياطراداُُسّ ًًظررشّ ٓرُس هررُ صوو   
كًُلشدُرُوَّ ٓرُسكِ   بُ ًُبُطتِ كاسٓاطاُِ برؤ اليُُرُكاُِ ٓاوطرُسطريّْ    كشدووَ 

ًاُِ ْ باػررُ ياطرراداُُسّ عرياؤررِْ ثُسهررُبؤيررُ ًٌَٓررُؾ ثًٌَررادادطرراّ برراسّ كُطررِ، 
ياطاداُُسّ ًًظرشّ هًُباسَيرُوَ بطشيَتُبرُسْ سِيَطرا برُ      كىسدطتاًُؽ ًُٓاْ سِيَطلُّ 

بررؤ ُٓدماًررذاْْ تؤًرراسكشدُِ طشيَبُطررتِ   ايًِِْ ثرراسيَضَساْ بررذاتضررُُذ صاُايررُكِ ٓرر 
ٓاوطُسطريّ، بًُُؾ كاسٓاطاًًَُم بؤ اليُُرُكاُِ ٓاوطرُسطريّ دَكشيَرتْ هرُ ٓرًُاْ      

   .1ُٓسكِ طُسػاُِ دادطاكاُِ باسّ كُطِ كَُ دَكشيَتُوَكاتًؼذا 
 

 (ْ خىاطتِِ خاوَْ كتابُ ٓامساًُُكاْاحملارّكاْ )اوَثًَلُِػً -1
 

هُُاو كؤًُهَطاّ طُسَتايٌ واباْ بىوَ كُ بُ ضراويَلِ طرىون بشِواُِرُ ٓرافشَتْ           
صياتش بايُخ بُ ثًاو برذَْ ٓرُويؽ هُبرُس ٓرُوَ برىوَ ُٓوكاترُ ًَُشيِرُكاْ صيراتش هرُ          
ًًًًَِرررُكاْ تىاٌُْياُرررُ برررُسطشّ هرررُ خؤيررراْ بلرررُْْ بُسثُسضرررِ ٓرررُو ًَٓرررشؾْ  

ياْ هُاليُْ كؤًُالَُِ تشَوَ برُسَُطاسّ  ًُتشطًاُُؾ بذَُُوَ كُ هُاليُْ دسُِذَ وَ
دَبىوُُوَ، ٓرُسوَٓا برؤ ثُيرذاكشدُِ خرؤساكًؽ ثًراْ هرُ ٓرافشَت برُتىاُاتش برىوَ          
ُٓسبؤيُ طُالُِ كؤًرُهَطاّ طرُسَتايٌ بًُُبُطرتِ سِصطراسبىوْ هرُ سَِطرُصّ ًًًًَِرُ        
     ّ  ُٓهَذَطتاْ بُ كىػتِِ ُٓو ٓافشَتاُُ تاكى ُُبِرُ ٓرُسن بُطرُسياُُوَ ضرِ هرُسِوو
بُسطشّ ىلَ كشدًُاْ وَياْ هُسِووّ دابًِلشدُِ ثًَذاويظتًُكاُِ رياًُاْ، ُٓسًُٓرُؾ  
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 بُدواوَ. 7الثُسَِ  ،2010املٓتدبني، َٓشٛرات بار ايهتب ايكا١ْْٝٛ، َصز، 



 كًُاي طُعذّ ًظتُفا .   د .  خ ..........................................................        ٓاوطُسطريّْ دًابىوُُوَ 

 

)41( 

 

واّ كشدبىو كُ ضُُذ كُطًَم ثًَلُوَ ثُيىَُذّ طًَلظرِ هُطرُيَ ٓافشَتًَرم بلرُْْ     
بؤ َُٓ ًُبُطتُ داسّ وا ُٓبىو بُ كؤًُهًََم ثًاْ يُن رًُاْ دَبىو دا طشيِب ُُبىو 

اونْ كرىسِ يراْ برشاّ يرُكرتْ يراْ بًَطاُرُْ كُواتررُ       ُْٓكُطراُُكًَّْ ضرِ يرُكرتْ بر    
 ( بىوَ.َباحطًَلع هًَُُىاْ َُٓ كؤًُهَطايُدا سِيَطاثًَذساْ )

بُالََ هُ ؤؤُاغِ دووًَذا هُاليُْ طُالُِ كؤُذا َُٓ دابْ ُُسيتُ ُرًُاْ برؤ دابًِلشدُرِ    
كؤًرُهًََم   ٓاوطُسطريّ ثُُاياْ دَبشدَبُس ُٓهَطشتّْ سِفاُذُِ ٓافشَت بؤ َُٓ ًُبُطتُ

ًَٓشػررًاْ دَبشدَطررُس كؤًُهَُكررُّ تررشْ ٓافشَترراُِ ٓررُواًُاْ دَسِفاُررذْ ثُيىَُررذّ    
 ٓاوطُسطريياْ هُطُيَ دَبُطنت.

( ثُيرذا برىو، برَُ ثًًَرُ ُرُدَبىو كُطرًَم       احملارّهَُ ؤؤُاغُدا بري كُّ ثًَلُِػًاْ )
تًُُ ظر ٓرَُ طً  خىػمْ ثومْ رُِ باونْ باثرياْْ رُِ كىسِّ خؤّ كطِ خؤّ بًَِٔط.

بُالََ ًًظرشيًُ كؤُرُكاْ    هُ ياطاّ سِ ًاُِ دًَطري ببىو، سِ ًُكاْ هُطُسّ دَسِ يؼنت.
بُثًَطُواُُّ سِ ًُكاْ صياتش ٓاوطُسطرييًاْ هُطرَُي ٓرُو كُطراُُ ثرط خرؤؾ برىو كرُ        

 بؤيُن ُُدَػًاْ.  
بررُالََ ًَٓظررتاكُ هُاليررُْ كؤًررُهَطاّ ٓاوضررُسخْ بررُثًٌَ طؼررت ٓايًِررُ ٓامساًُررُكاْ ْ 

ٓاوطرُسطريّ هُطرُيَ ٓرُو كُطراُُّ كرُ بؤيرُن       ًَُُٓؼرتِِ  ّ برُسكاس بري كرُّ )  ياطا
ُاػررًَّ( دررًَطري بررىوَو ص سبررُّ سىكٌررُ ياطررايٌْ ػررُسعًُكاْ هررَُ باسَيررُوَ هُيررُن 
دَضّ. بَُ ثًًَُ ًَٓظرتا ٓراصادّ سِيَللرُوتِِ ٓاوطرُسطريّ سَِٓرا ًُرُ برُهَلى ثابُُرذّ         

 يَللُوتِِ ٓاوطُسطرييذا ثابُُذياْ بًَت.  كؤًُهًََم كؤتْ ًُسدُْ ًش   دَبط هُكاتِ سِ
ّ ًُٓىاسكشاْ ًاددَكراُِ   1959ّ طاهَِ  188ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤِ رًاسَ 

 ( تُسخاْ كشدووَ. ذلارّ(ّ بؤ سىكٌُكاُِ ثًَلُِػًاْ )13،14،15،16،17)
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ُٓسوَٓا خىاّ طُوسَ هُ ؤىسٓاُِ ثري صدا ُْٓ كُطاُُّ دَطتًِؼاْ كشدووَ كُ 
ٓاوطُسطريّ ثًَم ُاػًَّ. كُواتُ بُثًٌَ ياطاْ ػُسع دوو دؤسَ ثًَلُِػًاُِ بؤ 

 كاتًًُ. ًًُٓؼُيًُ ُٓوَّ تشياْ ٓاوطُسطري اْ ُٓيُ. دؤسيَلًاْ
(ْ ػرررريثًَذاْ َصهههاٖز٠خضًايرررُتِْ تًَلرررُهَبىوْ برررُ رًَُِٔررراْ ) درررؤسّ يُكرررَُ

 دَطشيَتُوَ.  
سوَٓا برررط ديِرررِْ سِاطشتِرررِ صيررراتش هرررُ ضرررىاس رْ بُيُكرررُوَ ٓرررُ درررؤسّ دووََ

دَطتوًَلبُسداُِ طط بُططْ بىوُِ ًافِ كُطاُِ تش بُ سِيَللُوتِِ ٓاوطرُسيَتِْ  
ُ عًذدَْ ُٓطتاُِ يُكًَم هُ ثًَلُِػًاوَكاْ هرُكاتِ ٓاوطرُسيَتًذا برُ سِيَل    وتِِ لر

 ٓاوطُسّ هُطُيَ ثًَلُِػًاوَكُّ تشدا.  
بِطًُِّ ُٓوَ بؤترُ ٓرِ   هُسِاطتًذا، ثًَلُِػًاُِ ًَُشيُِو ًًًًَُِ بؤيُكرتّ هُطُس 

 ًًُٓؼُيٌْ ُآًًُؼُيٌ ٓايا ٓؤّ ثًَلُِػًاُُكُ ًًُٓؼُيًُ ياْ كاتًًُ. 
درررا هُبُسٓرررُوَّ ٓرررؤّ درررؤسّ يُكرررَُ هرررُ ثًَلُِػرررًاُُكُ ًًُٓؼرررُيًُ بؤيرررُ 
ثًَلُِػًاُُكُؾ ُٓس ًًُٓؼُيٌ دَبًَت، بُالََ ٓرؤّ ثًَلُِػرًاُِ درؤسّ دووََ    

بُُرذّ ٓررُو ٓؤكراس كاتًًُيررُْ هُطررُيَ   دَكرشد ُررًًَُِط، بؤيرُ ثًَلُِػررًاُُكُؾ ثا  
هَُ باسَيُوَ  ًُُاُِ ٓؤكاسَكُّ ُاًًَِطْ ُٓسبؤيُ ُاوّ ُشاوَ ثًَلُِػًاُِ كاتِ.

ّ ياطراّ براسّ كُطرًٌ عًَشاؤًرذا برَُ ػرًَىَيُ       13ياطاداُُسّ عًَشاؤِ هُ ًراددَ/ 
 ثًَلُِػًاْ بؤ دوو دؤس دابُؾ دَكات.

كرراتِ، ُٓتآُتايًُكررُ خضًايررُتِْ  ٓؤيررُكاُِ ثًَلُِػررًاْ دوو بُػررُ ٓررُتا ٓررُتايٌْ
ًـآشَْ ػريثًَذاْ دَطشيَتُوَ، بُالََ كاتًًُكُ كؤكشدُُوَّ صياتش هُ ضرىاس رْْ برط   

وتِِ لررُديِررِْ تررُالَق كررُوتىوّ طررط بُطررطْ بررىوُِ ًررافِ كُطرراُِ تررش بررُ سِيَل      
ٓاوطُسطريّْ عًًذدَْ ُٓطتاُِ يُكًَم هُ ثًَلُِػًاوَكاْ بُ سِيَللُوتِِ ٓاوطرُسّ  
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هُطُيَ ثًَلُِػًاوَكُّ تشدا هُ كاتًَلذا كُ ُٓو سِيَللُوتِرُ ٓاوطرُسطرييًُّ كرُ بؤترُ     
ٓؤّ ثًَلُِػًاويُكُ ُٓس هُ ٓاسادا بًَت. هُ خرىاسَوَ هرُ دوو خاهَرذا برُ دسيَرزّ باطرِ       

 ُٓسدوو دؤسّ ثًَلُِػًاُُ )ًًُٓؼُيٌْ كاتِ(َكُ دَكُيّ.
 

 يُكَُ: ثًَلُِػًاُِ ًًُٓؼُيٌ
 ُ دَبررط ُٓطررُسٓاتىو ٓررؤّ   ذلزَهه١( كِ ًًُٓؼررُيٌ ُُػررًاو ) ٓررافشَت بُػررًَىَي

ّ  13ُُػًاويَتًُكُ ًًُٓؼُيٌ بًَتْ الُُضًَت. ٓؤيُكاُِ ُُػًاويَتًؽ هُ ًراددَ/ 
ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤًذا ٓاتىوُُ ُٓسوَكى هُ ثًَؼرت ٓاًارًَاْ ثًَرٌ كرشد كرُ    

ايررُتِ اْ بررُٓؤّ صاوًاْ بررُٓؤّ خضًايُتًررُوَ، وثًَلُِػرر ًطررط ٓؤُررُ، ثًَلُِػرر 
اْ برُٓؤّ ػرريثًَذاُُوَ. هرُخىاسَوَ هرُ طرط خاهَرذا       ً( يُوَ ، وثًَلُِػَصاٖز٠)

 باطًاْ دَكُيّ:
 ثًَلُِػًاْ بُٓؤّ خضًايُتًُوَ -1

ِ  14بُثًَِ ًاددَ/ ُٓوكُطراُُّ خرىاسَوَ برُٓؤّ     1ّ ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤر
وَيرراْ خررؤّ  لِاػررًَّ،ثًاْ ُاتىاُررط دايلررِثُيىَُررذّ خضًايُتًررُوَ ًًُٓؼررُ ثًَ

 داثريّ خؤّ بًَِٔطْ ُٓسوَٓا بؤطُسَوَ تشيؽ وَن دايلِ داثريّ.
ُٓسوَٓا كطِْ كطِ كىسَِكُّ ياْ كطرِ كطرُكُّ ٓرُسوَٓا برؤ خرىاسَوَ ترشيؽ       

     ّ يراْ   وَن كطِ كطِ كطُكُّ، ُٓسوَٓا خىػلِ خرؤّ يراْ كطرِ خىػرلِ خرؤ

                                                 
ثًاو هًَرٌ سُساًرُ، رْ هرُ سَِضرُهَُكِ دايرمْ       -1ّ ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤًذا ٓاتىوَ: )) 14هُ ًاددَ/ - 1

ًَت، ُٓسوَٓا كطرِْ كطرِ كرىسِّ برُسَو خرىاسَوَؾ. ٓرُسوَٓا خىػرلِ        باثريّْبُسَو طُسَوَ تشيؽ بًَِٔ
خؤّْ كطِ خىػلِْ كطِ بشاّْ بُسَو خىاسَوَؾ. ُٓسوَٓا خىػلِ براونْ خىػرلِ براثريّ بؤطرُسَوَ     

 تشيؽْ خىػلِ دايمْ خىػلِ داثريّْ بؤطُسَوَ تشيؽ.
 رْ هًٌَ سُساًُ ًًَشد بُ ٓاوضُػِِ ُٓو ثًاواُُ بلات((.  -2
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كطررِ بررشاّ ٓررُسوَٓا خىػررلِ برراوكِ يرراْ خىػررلِ برراثريّ بؤطررُسَوَ تررشيؽ    
ا خىػلِ دايلرِ يراْ خىػرلِ داثرريّ بؤطرُسَوَتشيؽ.ُٓسوَٓا رُرًؽ       ُٓسوَٓ

 بؤّ ًُُ سِيَللُوتِِ ٓاوطُسطريّ هُطُيَ ُٓو طشوثاُُ هُ ثًاو ببُطتط. 
َيهْح ))(فُسًىويرُتِ:  23ٓايُتِ )ْضا٤ هًُباسَيُوَ خىاّ طُوسَ هُ طىوسَتِ  ُدسِّ

ِّخُُكْى  َٕ أََط َٔ بََُاخُُكْى  َٔ َٓاخُُكْى  ُْٛكْى أُيَّ بََُاُج ِّألُْطهحِ َعهَ َٔ بََُاُج ِّألَِر  َٔ َطاالخُُكْى  َٔ اخُُكْى  ًَّ َع َٔ)) 
واتُ: ))هًَتاْ سُساَ كشاوَ ًاسَكشدُِ دايلاُترا، كطراُتاْ، خىػرلاُتاْ، خىػرلِ     

 .كطاُِ بشاكاُتاْ، كطاُِ خىػلاُتاْ(( باوكتاْ، خىػلِ دايلتاْ، 
 

 (وََصاٖز٠بُٓؤّ صاوايُتِ ) ثًَلُِػًاْ -2
َ  ّ  15هًُاددَ/ ثًراو هًَرٌ سُساًرُ كطرِ     )) :ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤًرذا ٓراتىو

ٓاوطررُسّ خررؤّ كررُ هُطُهًَررذا دررىوت بررىوَ، ٓررُسوَٓا دايلررِ ٓاوطررُسَكُّ كررُ  
ًرراسَيٌ بشِيىَبًًََِٔررت، ٓررُسوَٓا هًَررٌ سُساًررُ ٓاوطررُسّ ٓاوطررُسّ سَِضررُهَُكِ   

 . خؤّْ بُسَو طُسَوَؾْ ٓاوطُسّ وَضُّ خؤّْ بُسَو خىاسَوَؾ بًًََِٔت((
بُثًٌَ َُٓ ًاددَيُ ُٓطُس يُكًَم ٓافشَتًَلِ كشدَ ٓاوطُسّ خؤّ بؤ ُٓتآُتايرُ  
دايلِ ُٓوّ ىَل سُساَ دَبًَرت واترُ ثًَرٌ ُاػرًَت ٓرُسوَٓا داثرريّ ٓاوطرُسَكُّ        
ُٓسوَٓا ُٓسضُُذّ بؤطُسَوَتشيؽ بطًَت. ُٓسوَٓا بؤّ ًُُ كطِ ٓاوطُسَكُّ 

بطرررًت وَن كطرررِ كطرررِ  بًَِٔرررط ٓرررُسوَٓا ُٓسضرررُُذّ برررؤ خرررىاسَوَ ترررشيؽ   
ٓاوطُسَكُّ. بُالََ ُٓطُسٓاتىو ثُيىَُذّ ٓاوطُسيَتًاْ ثطشِا بُ ُٓهَىَػراُُوَّ  

 سِيَلُوتُِكُ وَياْ دَطت هًَلبُسداًُاْ ُٓوكاتُ بؤّ ُٓيُ بًأًَُِط. 
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بُكىستِ ُٓوكُطاُُّ خىاسَوَ بُٓؤّ ًـآُسَوَ ُاػًَّ ٓاوطُسطرييًاْ هُطُيَ 
 بلشد:

رُِ باونْ باثريّْ بُسَو طُسَوَ، رُِ كىسِْ كىسِّ كىسِْ بُسَو خىاسَوَ، دايلِ 
رُررِْ دايلررِ داثررريّْ بررُسَو طررُسَوَ، كطررِ رُررِ سَِبًبررُْ كطررُكاُِْ كطررِ     

 ًِاهَُكاُِ. 
هرُ ٓايرُتِ   ْضها٤  ُٓوَّ ػايُُِ باطُ، خىاّ طرُوسَ هًُباسَيرُوَ هرُ طرىوسَتِ     

ُِْكُذِّٕ َيا ))( دَفُسًىد: 22) ال خَ َٔ ٌَ ََ ئََِّهُّ َكها ٍَ ِّنَُِّءاِ  ئاِلَّ َيا قَْد َسههَ َََكَخ آبَاُؤُكى يِّ

ْْد هها َٔسهاَ  َسههةِٛو   واتررُ رُاُررط كررُ باوكاُترراْ ًاسَيرراْ بشِيررىْ ًاسَيرراْ (( فَاِدَشهث  َٔي
ًُبشِْ، ًُطُس ُٓوَ كُ بُس هَُ سىكٌُ كشابط، ضىُلُ ًُُٓ خشاثرُْ ُُػرًاوَ، وَ   

 سَِ .سِؤًَُِٔسَْ سَِوػتًَلِ بُدفُ
َٓههاُج ََِءههامُِكْى ))( هررُ ٓررًُاْ طررىوسَتذا دَفررُسًىد: 23ٓررُسوَٓا هررُ ٓايررُتِ ) أُيَّ َٔ

ٍَّ فَاٌِ نَّهْى خَُكَُٕهِّٕ َدَطْههدُْى  ِٓ ٍ ََِّءامُِكُى ِّنوَّخِٙ َدَطْهدُْى بِ َزبَامِةُُكُى ِّنوَّخِٙ فِٙ ُدُجِٕزُكى يِّ َٔ

َدومُِم أَْبَُامِ  َٔ ُْٛكْى  ٍَّ فَو ُجَُاَح َعهَ ِٓ ٍْ أَْصوبُِكىْ بِ ٍَ ِي  .((ُكُى ِّنَِّرٚ

واتُ دايلاُِ خًَضاُتاْْ كطاُِ رُاُتاْ كُ هرُ ًراهَِ ًَٓرىَ طرُوسَبىوْ، هرُ رُاُرط كرُ         
دَطتتاْ هُطُهًَاْ تًَلُالَْ بىوَ، بُالََ ُٓطُس تًَلُهَتاْ ُرُبىوبط، ًراسَكشدُِ كطراُِ    

 هًَتاْ سُساًُ. ُٓواُُ طىُاح ًُُ بؤتاْ، ُٓسوَٓا رُاُِ كىسِاُِ ثؼتِ خؤتاْ
 

 ثًَلُِػًاْ بُٓؤّ ػريثًَذاُُوَ -3

ّ ياطرراّ برراسّ كُطررًٌ عًَشاؤًررذا ٓرراتىوَ: ))ُٓسكُطررًَم بررُ        16هررُ ًرراددَ/ 
خضًايُتِْ صاوايُتِ سُساَ كشابًَت، برُ ػرريثًَذاْ سرُساَ دَبًَرت، دطرُ هُواُرُّ       

 ػُسع سِيضثُسِّ كشدووْ ((.
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 ً ايررُتِ وَيرراْ صاوايررُتِ بررُثًٌَ سىكٌررُكاُِ ٓررَُ ًاددَيررُ ُٓواُررُّ بررُٓؤّ خض
ثًَلِاػررًَّ بررُٓؤّ ػررريثًَذاًُؽ ثًَلِاػررًَّ، هررَُ باسَيررُوَ خررىاّ طررُوسَ هررُ      

ِّخُُكى ))(فُسًىويُتِ: 23هُ ٓايُتِ )ْضا٤ طىوسَتِ  َٕ أََطه َٔ َٓاخُُكُى ِّنوَّخِٙ أَْزَضْعَُُكْى  أُيَّ َٔ

َضاَعثِ  ٍَ ِّنسَّ واتُ هًَتاْ سُساَ كشاوَ ًاسَكشدُِ دايلاُرط كرُ ػرريياْ برُ ًَٓرىَ       ((يِّ
 داوَو ُٓسوَٓا خىػلاُِ ػرييؽ. 

حيهزّ َهٔ ايزضهاا َهاحيزّ     ُٓسوَٓا هًُباسَيُوَ ثًَػًُبُس )د.خ( فُسًىويُتِ: ))
 .َٔ ايٓصب((

 
 

 دووةم: ثيَكهةشيانى كاتى
ٓافشَتاُُْ كُ هُبرُس ضرُُذ   ُٓو ٓافشَتاُُّ بُػًَىَيُكِ كاتِ ُُػًاو دَبّ، ُٓو 

ٓؤيُكِ ُآاطايٌ ُُػًاْ دَبّ، دا ُٓطُس ُٓو ٓؤياُُ ُرًُاْ ُُػًاويَتًُكُػرًاْ   
ًَِررطْ ػررًاو دَبررّ بررُثًٌَ ثشُظررًجِ ُٓطررُس ُٓوػررتُّ بُسَُٓهظررتُ البطررط         ُاً

 . (ا(ا ساٍ املاْع عاب املُٓٛا) ؤُدَغُكشاو دَطُسِيَتُوَ
 

 ًَِٓاُِ رُِ ثًَِذَُ -1
ّ ياطاّ عًَشاؤِ ثًاو بؤّ ًُُ رُرِ ثًَِذرَُ بًَِٔرط     13ًاددَ/بُثًٌَ سىكٌُكاُِ 

ُٓطررُسٓاتىو ضررىاس رُررِ تشيؼررِ ٓررُبًَتْ طشيَبُطررتِ ٓاوطررُسطرييٌ هررُ ًَُىاًُاُررذا 
ٓررُبًَتْ ٓررُس ًُٓىوػررًاُِ هررُ ُٓطررتؤ ًابًَررت. هررُ ًرراددَّ ُرراوبشاودا ٓرراتىوَ:    

 رْْ...((.))...ُُػًاوّ كاتِ بشيتًًُ هُ ساهَُتِ كؤكشدُُوَّ ثرت هُ ضىاس 
( 3هُ ٓايُتِ )ايٓضا٤ ُٓسوَٓا هَُ باسَيُوَ خىاّ طُوسَ هُ طىسَتِ 

ُزبَا َ ))فُسًىويُتِ  َٔ زُوَذ  َٔ ٍَ ِّنَُِّءاِ  َيْسَُٗ  َِْكُذِّٕ َيا طَاَب نَُكى يِّ واتُ دواْ ياْ (( فَا
 طًاْ يا ضىاس رْ بؤخؤتاْ ًاسَّ بربِْ.
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ذا وَياْ ثُيىَُذّ ًَُىاًُاْ برُ  هُدَطتًَم هُ ٓاوطُسَكاُِ طًاُِ بُالََ ُٓسكاتًَم يُك
ٓؤيررُن هررُ ٓؤيررُ ياطررايٌْ ػررُسعًًُكاْ ثطررشِا وَن تررُالَق وَيرراْ دَطررتوًَلبُسداُِ   

 دادطُيٌ، ُٓوكاتُ ًٓض بُسبُطتًَم بؤ ًَِٓاُِ رُِ ثًَِذَُ ُاًًَِط.  
 بٌَ ٓاينيْ بط ٓايًِِ ٓامساُِ -2

ّ ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤِ ًٓض ًىطوٌَاًَُم برؤّ ًُرُ رًَُلرِ     13بُثًٌَ ًاددَ/
بررط ٓررايني يرراْ ًىػررشيم وَيرراْ بتجُسطررت يرراْ رًَُررم ٓررًض برراوَسِّ بررُ ٓايًِررُ      

 ٓامساًُُكاْ ُُبًَت بًَِٔط. 
( فُسًىويرُتِ:  10( هرُ ٓايرُتِ )  املُتخٓه١ هًُباسَيُوَ خىاّ طُوسَ هُ طىوسَتِ )

ِءُكٕ)) ًْ ال خُ ِّفِسَٔ َٕ واتُ رُاُِ كافش بُ رُاُِ خؤتاْ سِاًُطشْ. بُالََ ٓرُو  (( ِّ بِِعَصِى ِّنَكه
رُاُررُّ باوَسِيرراْ بررُ ٓررايًًَِلِ ٓامسرراُِ بررط هررُ ٓررايًِِ ًٓظرركَ ٓررُبًَت وَن      
دىوهُكُو دياْ بُ ًىطوٌَاْ دَػًَّ، ُٓسوَٓا ُٓو رُُّ برط ٓايًِرُ ُٓطرُس براوَسِ     

( 221هررُ ٓايررُتِ )  (بكههز٠وسَتِ )بًَِٔررط. هررَُ باسَيررُوَ خررىاّ طررُوسَ هررُ طررى    
ٍَّ ))فُسًىويُتِ:  ْشِسَكاِج َددَّٗ ُْٚإِي ًُ ُِْكُذِّٕ ِّن ال خَ واتُ رُاُِ ًىػشيم ًاسَ ًُكُْ  ((َٔ

 ًُطُس بشِوا بًَِّ. 
 

 طط بُطط تُالَق كُوتىو -3
 َ ُٓطررُس ثًاويَررم رُُكررُّ خررؤّ طررط بُطررط تررُالَق بررذات     1بررُثًٌَ ٓررًُاْ ًررادد

بُػررًَىَيُكِ كرراتِ ثًَررم ُاػررًَّ. وَ ٓررَُ ُُػررًاويَتًُؾ بررُ ًًَشدكشدُررُوَّ بررُ  
يُكًَلِ تشْ دَطت هًَلبُسداًُاْ ياْ بُ ًشدُرِ ًًَرشدّ رُرُ ترُالَق دساوَ طرط برُ       

 طط كُْ تًَجُسِبىوُِ ًاوَّ عًذدَ كؤتايٌ ديَت.

                                                 
ًَراقى. 13ماددة/ - 1  ى ياشاى بارى كةشًٌ ع
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تُالَؤلرُوتىو ٓرُو درؤسَ تُالَؤُيرُ كرُ هرُ طرط داًُؼرتِِ         ًُبُطت هُ طط بُطرط  
ّ ياطراّ براسّ    37دًاواص هُ كاتْ ػىيَِذا كُوتبط، ُٓسوَكى هرُ دَؤرِ ًراددَ/    

 .1كُطًٌ عًَشاؤًذا ٓاتىوَ
بُهَطررُّ ػررُسعِ بررؤ ٓررَُ ُُػررًاويَتًُؾ فررُسًىودَّ خررىاّ طُوسَيررُ كررُ هررُ      

ٍْ بَْعُد َددَّهٗ ))( دَفُسًىد: 230( هُ ٓايُتِ )بكز٠طىوسَتِ ) ََٓا فَو خَِذمُّ نَُّ ِي ٌْ طَهَّْ ِ فَا

َْٛسُِ  ا َغ ج  ْٔ ُِْكَخ َش واتُ ُٓطُس دواّ دوو تُالَؤُكرُْ طُسِاُرُوَّ برؤ دراسّ طرًًََُ       ((خَ
رُُكُّ تُالَق دا، هُوَ دوا، دواّ تُالَؤِ طًًََُ ُٓو رُُّ بؤ سرُالَيَ ًُرُ، ًُطرُس    

ُٓطُس ًًَشدَ دووًَُكُ ُٓوّ ترُالَق  دا  ًًَشديَلِ تش بلاتْ هُطُهًَؼِ دىوت بط،
 .دا طىُاسًاْ هُطُس ُابط ُٓطُس بطُسِيَُِوَ الّ يُكرتو ببُِوَ سُالَهَِ يُكرت

بُسِاّ ًّ طشَيبُطرتِ ٓاوطرُسطريّ وَن ٓرُس طشَيبُطرتًَلِ ترش، برؤ بُسرَوَُرذّ        
شِاّ ًش  ايُتِْ ثًَىيظتِ بُسدَواَ بىوُِ رياُِ كؤًُالَيُتِ ٓاتؤتُ ٓاساوَ. دا ويَر 

ُُٓذيَم دًاواصّ هُ ًَُىاْ طشيَبُطتًَمْ طشيَبُطتًَلِ تش بُثًٌَ ُٓو ُاوَسِ كُّ كرُ  
َّ اليُُررُكاُِ         هررُخؤّ طشتررىوَ يرراْ ٓررُو بررىاسَّ كررُ ِسيَلررِ خظررتىوَ، دَكررش
طشيَبُطتُكُ آ بُثًٌَ سِيَللُوتِِ خؤياْ ياْ بشِياسّ دادطا خؤياُِ ىلَ ٓاصاد بلرُْ،  

ُٓهَىَػاُذُُوَّ داسيَلِ تش برُ طشيَبُطرتًَلِ ُىيَرىَ    ياًُؽ بُ ثًَطُواُُوَ دواّ 
 بطُسِيَُِوَ الّ يُكرتّ.

                                                 
ًَراقةةى: ))   37دةقةةى مةةاددة/ - 1 ًَةةرد شةةآ تةةةاَلقى دةريةةةك بةةة ذنةكةةةى بةةة      -1ى ياشةةاى بةةارى كةشةةًٌ ع م

 دةشتةوةية. 
 تةاَلقدانى ةىتراء بة ذمارة ض بة قصة ياى بة ئاماذةبؤكردى تةنًا يةك تةاَلك دةخات.  -2
ًَتة تةاَلقى جىداكةرى ةةورة )ئةو ذنةى شآ جارى جًا جًا تةاَلك ب -3  (.ب١ْٛٓٝ نرب٣درَيت، دةب
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هًَررشَدا ًُبُطررتٍ ُٓوَيررُ كررُ آ ثًَىيظررت دَكررات سِيَطررشّ هُٓاوطررُسَكاْ بلشيَررت 
داسيَلِ تش رياُِ ٓاوطُسطريّ هُطُيَ يُكرتّ ثًَلُوَ بًَِِرُوَ ٓرُتا ُٓطرُسٓاتىو    

 ثًَؼىوياْ كؤتايٌ ثَِ ًَِٓابًَت. صياتش هُ طَِ داساًُؽ رياُِ ٓاوطُسطريّ
بررُ ًاُايررُكِ تررش، ٓررَُ ثؤهًِلشدُررُّ تررُالَقْ دَطررتوًَلبُسداُُ، آ ثًَىيظررت دَكررات، 
ًُبُطررتٍ دابُػررلشدُِ تررُالَق بررؤ تررُالَؤِ بُسطُسِاُررُوَو تررُالَؤِ دىداكررُسّ بطررىونْ 
 تُالَؤِ دىداكُسّ طُوسَ، هُكاتًَلذا ُٓسوَكى دَصاُني َُٓ طشيَبُطرتُؾ وَكرى طؼرت   
طشيَبُطتُكاُِ تش ٓاسَصووًُُذاُُيُْ بؤ بُسرَوَُرذّ ًش  رُكاْ بشِيراسّ هُطرُس دساوَ     
دا آ ثًَىيظت بُوَ دَكات ُٓسكِ طُسػاُِ ٓاوطُسَكاْ هُكاتِ ترُالَؤِ دىداكرُسدا   
ؤىسغ بلشيَرت، هُكاتًَلرذا ُٓطرُس خؤيراْ ٓرُوَياْ ُرُويَت. بؤيرُ داوا هرُ ياطراداُُسّ          

َكررَُ ياطرراّ برراسّ كُطررِ ًُٓىاسبلُُررُوَْ ٓررَُ   عرررياقْ ثُسهررًُاُِ كىسدطررتاْ د 
كؤطحْ تُطُساُُؾ هُ بُسدََ ٓاوطُسَكاْ ٓرُهَبطشْْ سِيَطايراْ ثًَبرذَْ كرُ هرُدواّ      
ثطشِاُِ ثُيىَُذيٌ ٓاوطُسطريّ بُ ٓرُس ٓؤيرُن بًَرت هُواُرُؾ فشِيَرذاُِ طرَِ ترُالَؤِ        

        ُ َِ كراتْ ػرىيَِِ دًرا هُاليرُْ ًًَشدَكرُوَ يراْ ٓرُو دَطرتوًَلب سداُُّ هرُ  دًا هُ ط
سىكٌِ ُٓودايُ، داسيَلِ تش رياُِ ٓاوطُسطريّ هُطُيَ يرُكرتّ دسيَرزَ ثرَِ بذَُرُوَ،     
ضرررىُلُ ٓرررُوَ ص س باػررررتَ هرررُوَّ سِيَطايررراْ ىلَ بطرررشيّْ ضرررُُذيّ كًَؼرررُّ ترررشّ   
كؤًُالَيُتًاْ هُ ٓاكاًِ ًُُٓدا برؤ دسوطرت بلرُيّْ ٓرَُ ثُيىَُذيًرُ برؤ ُٓتآُتايرُ        

 هُ يُكطشتُِوَ بَِ ٓىًًَذ بلُيّ.   بجطشِيَِنيْ ُٓو خاُُوادَيُ
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 رًَُم ًافِ كُطًَلِ تشّ بُطُسَوَ بط وَياْ عًذدَّ بُطُس ُُضىبط -4
ٓررافشَتِ بررُ ًًَررشد ًررافِ كُطرراُِ تررشّ بُطررُسَوَيُ، بؤيررُ تررا طشَيبُطررتِ          
ٓاوطُسطريّ هًَُُىاْ ُٓو رُُْ ًًَشدَكُّ كؤتايٌ ثرط ُُيرُت، آ هرُسِيَطاّ ًشدُرِ     
ًَجرُِسبىوُِ ًراوَّ عًرذدَ،         ٓاوطُسَكُّ وَيراْ برُٓؤّ دَطرت هًَلبرُسداًُاْْ ت

 كُطًَلِ تش بؤّ ًُُ ًاسَّ بلات. 
ٌ درؤسّ عًذدَكرُ دَطرؤسِد، بؤيرُ طرشيِب ًُرُ عًذدَكرُ        ًاوَّ عًرذدَؾ برُثًَ  

 عًذدَّ دَطت هًَلبُسداْ بًَت، ياْ عًذدَّ ًشدْ، ياْ عًذدَّ طلجشِّ بًَت. 
هُباسَّ عًذدَّ دَطتوًَلبُسداُُوَ خىاّ طُوسَ هُ طىوسَتِ بُؤُسَ هُ ٓايرُتِ  

ٍَّ زَ ))( دَفُسًىد: 228) ِٓ َْفُِء َ ٍَ بِأ َاُج َٚدََسبَّْص بَهَّْ ًُ ِّن واترُ رُراُِ ترُالَق     ((وزَثَ قُهُسٔ   َٔ
دساو دَبط بؤًاوَّ طط داس تًَلُوتّْ ثان بىوُُوَ هُ خىيَِِ بًَِىيَزّ ضاوَسِواْ 

 بّ واتُ هُطُس ًًَشدَكُياْ سِاوَطنت .
( 234ٓررُسوَٓا هررُباسَّ عًررذدَّ ًشدُررُوَ هررُ طررىوسَتِ بُؤررُسَ هررُ ٓايررُتِ )   

ٌَ ))دَفُسًىد:  ْٕ فَّ َٕ ٍَ ُٚدَ ِّنَِّرٚ ٍَّ أَْزبََعهثَ أَْشهُٓس  َٔ ِٓ َْفُِءه َ ٍَ بِأ ها َّٚدََسبَّْصه ِّج  َٔ ٌَ أَْش َٚهَرُزٔ َٔ ُُْكْى  ِيه

ِّ َعْشس  واتُ كُطاُط كُ هُ ًَٓىَ دًَشْْ رُاًَُم برُدط ديَوَرّ دَبرط ضرىاسًاُبْ      ((َٔ
 دَ سِ ر ضاوَسِواْ بّ.

ٓرُسوَٓا برؤ عًرذدَّ ٓررُو رُرُّ كرُ طرلِ ثررشَِْ ترُالَق دساوَ يراْ طرلِ ثررشَِْ          
أُٔالَُج : ))( دَفررُسًىد4ُّ ًررشدووَ هررُ طررىوسَتِ تررُالَق هررُ ٓايررُتِ )   ثًاوَكرر َٔ

 ٍَّ هَُٓه ًْ ٍَ َد ٌْ ََٚضْع ٍَّ أَ اِل أََجهُُٓ ًَ واترُ عًرذدَّ رُراُِ دووطًراْ ُٓوَيرُ كرُ هرُ        (( ِّألَْد
ًِذايَ ببُِوَ. كُواتُ ثًاويَمْ رًَُلِ بُ ًًَشد ياْ رًَُلِ تُالَق دساو برُالََ ًراوَّ   

بط، وَيرراْ رُررِ ًشدويَررم بررُالََ عًررذدَّ بُطُسُُضررىبط   عًررذدَّ بُطُسُُضررىو
 بُيُكرتّ ُاػًَّ، بُالََ ُٓسكاتًَم ُٓو ٓؤياُُ ًُُاْ ُٓوكاتُ بُيُكرتّ دَػًَّ.
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 ًَِٓاُِ خىػلًَم بُطُس خىػلُكُّ تشدا -5
ُاػررط ثًرراو ببًَتررُ ٓاوطررُسّ خىػررلِ رُُكررُّ تررا هُطررُيَ رُُكررُّ دَطررت هًَررم  

 بُسُُدَْ، وَياْ ًُُشيَتْ ًاوَّ عًذدَػِ هُ ُٓسدوو ساهَُتذا بُطُسُُضًَت.  
( فُسًىويررُتِ: 23هررُ ٓايررُتِ )ايٓضهها٤ هًُباسَيرُوَ خررىاّ طررُوسَ هررُ طرىوسَتِ   

ٍِ ئاِلَّ َيا )) ْٛ ٍَ ِّألُْطدَ ْٛ ُعِّٕ بَ ًَ ٌْ خَْج أَ َٔ ََ واتُ هًَتاْ سُساَ كشاوَ ًراسَكشدُِ دوو  (( قَْد َسهَ
 خىػم ثًَلُوَ ًُطُس ُٓوَّ بُس هَُ سىكٌُ كشابط.

 

 خىاطتِِ خاوَْ كتابُ ٓامساًُُكاْ طًًََُ: 
دَكشد ثًاوّ ًىطوٌَاْ رًَُلِ خاوَْ كتابًَلِ ٓامسراُِ وَن دىهُكرُ يراْ ديراْ     

، برُالََ ُابرط رًَُرم بًَِٔرط كرُ      بًَِٔط ضىُلُ ُٓسدووكًاْ هُطُس ٓرايًِِ ٓامسراُني  
باوَسِّ بًُٓض ٓايًًَِلِ ٓامساُِ ُُبط وَن بتجُسطتًَم ياْ طاثُسطرتًَم ٓرُسوَٓا   
ًًَشدكشدُِ رًَُلِ ًىطوٌَاْ برُ ُاًىطروٌَاًَُم ُٓسضرُُذَ خراوَْ كترابِ ٓامسراُِ       

 بًَت دسوطت ًُُْ سُساًُ.   
دَؤِىوطررِ  17َ/كُطررًٌ عًَشاؤررِ ُرراوبشاْ هًُباسَيررُوَ هررُ ًررادد   ياطرراّ برراسّ

ًًََِرت، برُاَلَ دسوطرت ًُرُ           كشدووَ: ))دسوطرتُ ثًراوّ ًىطروٌَاْ رًَُلرِ كترابِ بٔ
 رًَُلِ ًىطوٌَاْ، ًًَشد بُ ثًاويَلِ ُاًىطوٌَاْ بلات. 

 ( دَفُسًط:5ُٓسوَٓا خىاّ طُوسَ هًُباسَيُوَ هُ طىوسَتِ ًآًذَ هُ ٓايُتِ )
 

ِّةَههاُج ))  َو أُِدههمَّ نَُكههُى ِّنبَّٛ ْٕ ُههْى ِّنَٛهه طََعههاُيُكْى ِدههَم نَّٓ َٔ ٍَ أُٔخُههِّٕ ِّنِكدَههاَب ِدههَم نَُّكههْى  طََعههاُو ِّنَّههِرٚ َٔ

 ٍَّ ًُُْٕ ْٛدُ ٍْ قَْةهُِكْى ئَِذِّ آخَ ٍَ أُٔخُِّٕ ِّنِكدَاَب ِي ٍَ ِّنَِّرٚ ْذَصَُاُج ِي ًُ ِّن َٔ ْإِيَُاِج  ًُ ٍَ ِّن ْذَصَُاُج ِي ًُ ِّن َٔ

 ٍَّ  .((أُُجَٕزُْ
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ُالَيَ كشاوَ ٓرُسوَٓا خىاسدًَرُُِ ٓرُٓوِ    واتُ ًُٓشِ  خىاسدًَُُِ ثان بؤ ًَٓىَ س 
كتاب بؤ ًَٓىَ سُالَهَُْ خىاسدًَُُِ ًَٓىَؾ بؤ ُٓواْ سُالَهَرُ، وَ ٓرُسوَٓا رُراُِ    
داويَّ ثان هُ بشِواداساْْ رُاُِ داويَّ ثان هُ كُطاُط كُ بُس هُ ًَٓرىَ كتًَبًراْ ثرط    

 دساوَ بُو ًُسدُّ ًاسَيٌْ ُٓدشياْ بذَُط. 
 

 طتِ ٓاوطُسطريّٓاكاًُكاُِ طشيَبُ -4
طشيَبُطتِ ٓاوطُسطريّ ُُٓذيَم ٓاكاًِ ُٓيُ، هُواُُ كُ تايبُتُ بُ رْ، ُُٓذيَلِ 
تشّ تايبُتُ بُ ثًاْ، ُُٓذيَلِ تشيؼتايبُتُ بُ ُٓسدووكًاْ واتُ ٓاوبُػُ هًَُُىاْ 

 ُٓسدوو ٓاوطُسَكُ. 
 هُخىاسَوَ هُ طط خاهَذا باطًاْ دَكُيّ:

  
 ًافُكاُِ رْ  -أ

ًافِ هُطُس ًًَشدَكُيرُتِ، ُُٓرذيَلًاْ ًرافِ داسايرني، وَن ًراسَيٌْ      رْ ُُٓذيَم 
بررزيَى، ُُٓررذيَلِ تشيؼررًاْ ُرراداسايني وَن ًاًُهَررُكشدْ بررُ ػررًَىَيُكِ برراؾْ        

 دادثُسوَساُُ، هُخىاسَوَ هُ طط خاهَذا باغ هَُ ًافاُُ دَكُيّ:
  

 يُكَُ: ًاسَيٌ
ْ بررريْسِاّ ياطرراصاُاْْ 1ْ فررُسًىودَّ ثًَػًُبررُس1ًرراسَيٌ بررُثًٌَ ؤىسٓرراُِ ثررري ص 

 .2بُثًٌَ سىكٌُكاُِ ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤِ بُسكاس ًافًَلِ سَِواّ رُُ

                                                 
ٌْ ( دا فُسًىويرُتِ: )) 4هرُ ٓايرُتِ )  ايٓضا٤ خىاّ طُوسَ هُ طىوسَتِ  - 1 ٍَّ َِْذهَهث  فِهاِ ِٓ آخُهِّٕ ِّنَُِّءهاَ  َصهُدقَاخِ َٔ

ِسٚئ ها ا فَُكهُُِٕ َُِْٛئ ها يَّ ُُّْ ََْفء  ْٙ   يِّ ٍْ َش ٍَ نَُكْى َع َيٌ رُراْ برذَْ، درا طرُس     سلُؾ ًرا واترُ برُُاوّ ثًَؼر   (( ِطْة
( هرُ ٓرًُاْ   24بًدرؤْ. ٓرُسوَٓا هرُ ٓايرُتِ )     الَهََِيًُ بُ ًَٓىَ بُخؼِْ سُسبُ ديَ ػتًَلًاْ هُو ًا رُُكاْ
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بُو بشَِ ثاسَيُ ياْ بُٓا داسايًُ دَوتشد ًاسَيٌ كرُ رْ هرُ ًًَرشدّ خرؤّ برُٓؤّ      
 سِيَللُوتِِ ٓاوطُسّ وَياْ بُ دىوتبىوْ دَيلُود.  

تِ ٓاوطررُسطرييذا ٓررُو ًاسَيًررُّ ػررايُُِ وتِررُ، ٓررًُىو رًَُررم هررُسِيَطاّ طشيَبُطرر 
دَكُود، بُاَلَ هُ ٓرُدماًِ دَطرت هًَلبرُسداُِ برُس هرُ طىاطرتُِوَْ دىوتبرىوْ        

 ًُىَّ دَطىوتط.
ٌ ًاسَيٌ هُسِووّ كاتِ داُُكُّ دَبًَتُ ًاسَيٌ ثًَؼُكِ) (ْ ًراسَيٌ دوايرٌ   املعجه

َيٌ ( ُٓسوَٓا هُسِووّ دياسكشدْْ ُرُكشدُِ برشِّ ًاسَيًُكرُ دَبًَترُ ًراس     امل جٌ)
 (.َٗز املجٌ( ْ ًاسَيٌ ٓاوضُػّ)املٗز املض٢ُُاوُشاو )

هُسِاطتًذا، ُٓطُس بشِّ ًاسَيًُكُ هُُاو طشيَبُطتِ ٓاوطُسطرييذا دياسكشا، ُٓوا ًٓض 
طريْطشفتًَم سِوُادات، بُالََ ُٓطُس َُٓ بشَِ دياسُُكشا ٓرُوا ًراسَيٌ ٓاوضُػرِِ برؤ     

ًُرُْْ درىاُِْ هرُؾ طراغِْ     دياس دَكشد. بؤ َُٓ ًُبُطتُؾ دَبط ًُطُهُّ ت
 ٓاؤوَِْ باسّ داسايٌْ ثُسدَّ كطًَِِ هُبُسضاو بطريد.  

ُٓسضررُُذَ ًرراسَيٌ ًررافًَلِ سَِواّ رُررُْ هررُسِيَطاّ طشيَبُطررتِ ٓاوطررُسطرييذا       
دَيلررُود، بررُالََ دياسُررُكشدُِ ٓررَُ ًاسَيًررُ هُُاوطشيَبُطررتُكُدا ُابًَتررُ ٓررؤّ     

اّ ًُٓرررُ طشيَبُطرررتُكُ برررُ  ثىوضرررُهَلشدُُوَّ طشيَبُطرررتُكُ، برررُهَلى طرررُسَسِ  

                                                                                                                          
ٍَّ طررىوسَتذا دَفررُسًىد: )) ٍَّ أُُجههَٕزُْ ٍَّ فَههُخُُْٕ ُُْٓ ِّ ِيهه دَْعدُْى بِهه ًْ هها ِّْسههدَ ًَ واتررُ دررا ُٓطررُس دَطررتتاْ هُطررُيَ (( فَ

 ُٓدشْ ُٓؤُكُياْ بُُاوّ فُسِصو وادب بذَُط.تًَلُهَلشدْ، 
عٔ ْظاّ ايدٜٔ عبد احلُٝد:  وَسطرياوَ هُايتُط ٚيٛ خامتا َٔ حدٜد(( هُ فُسًىودَكاُِ ثًَػًُبُس )د.خ(: ))- 1

 .156طُسضاوَّ ثًَؼىو ياحهاّ االصز٠ يف ايفك٘ االصالَٞ، 
ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤِ بُسكاس هُ بابِ طًًََُ هُريَش ُاوًُؼاُِ )ًافُكاُِ ٓاوطُسيَتِْ سىكٌرُكاُِ(   - 2

 ّ بؤ ًاسَيٌ تُسخاْ كشدووَ.  22تاكى ًاددَ/  19هُ فُطوَِ يُكَُ هُ ًاددَ/ 
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طشيَبُطتًَلِ سِاطتْ دسوطت هُؤُهَرَُ دَدسدْ برؤ ديراسكشدُِ ًاسَيًُكرُؾ ثرُُا      
دَبشيَتُ بُس ًاسَيٌ ٓاوضُػّ بُو ػرًَىَيُّ طرُسَوَ، ضرىُلُ ًراسَيٌ سِايرُهًََم      

 ُ هُ سِايُهَُكاُِ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطرييذا. ( ًُرنٔ)
سُرُكشابىو، ٓرُوا ٓرُسكاتًَم رُُكرُ داواّ     ُٓسوَٓا ُٓكُس كاتِ داُِ ًاسَيًُكرُ ديا 

 . 1بلا ًىطتُسُق دَبط
ّ ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤِ بُسكاس رْ ًرافِ ًراسَيٌ ُراوبشاو     19بُثًٌَ ًاددَ/

ًَِشا ٓرُوا ًرافِ         هُ طشَيبُطتِ ٓاوطرُسَيتًًُكُّ ُٓيرُ، وَ ُٓطرُس ُاويؼرِ ىَل ُرُٓ
 ًاسَيٌ ٓاوضُػِِ ُٓيُ.

رْ ًافِ ُٓو ًاسَيًرُّ ُٓيرُ كرُ     -1وبشاوَ: ))ًُُّٓ خىاسَوَ دَؤِ ًاددَّ ُا
هُ طشَيبُطرتِ ٓاوطرُسَيتِ ديراسكشاوَ، ُٓطرُس ديراسّ ُرُكشابىو يرا هرُ بُِسَِترُوَ          

 ُلؤهَِ ىلَ كشا، ُٓوا ًاسَيٌ ٓاوضُػِِ دَدسيَتط.
ُٓطُس خىاصبًَّ بشِيَم داسايٌ ثًَؽ بُطتِِ طشيَبُطتُكُ بُُاوّ ًاسَيًرُوَ برُ    -2

وايررٌ اليررًَُُلِ طشيَبُطررتُكُ هُطررُس بُطررتِِ طشيَبُطررتُكُ  دَطررطرياُُكُّ دا، د
 ثُػًٌاْ بىوَوَ ياْ ًشد، دَتىاُشد َُٓ داسايًُ   

 وَسطرياوَ بطُسِيَِذسيَتُوَو ُٓطُس هُُاويؽ ضىوبًَت هُدًاتًُكُّ وَسدَطرييَت.  
 سىكٌُكاُِ بُخؼني هُطُس دياسيًُكاْ ثُيشَِو دَكشيَت((.  -3

بؤًاْ دَسدَكُود كُ ًاسَيٌ هُطُس ُٓطتؤّ ثًاوَ ُرُن  هُ دَؤِ َُٓ ًاددَيُدا 
 رْ، وَ بُ بىوُِ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطريّ دسوطت ياْ بُ دىوتبىوْ ديَتُ دّ.

                                                 
دل١ً  2/3/1978هُ  198( كُطايُتِ/428(ّ عرياؤِ رًاسَ )ذله١ُ ايتُٝٝشبشِياسّ دادطاّ ثًاضىوُُوَ )- 1

 . 72ي 1978( ّ طاهَِ 1رًاسَ )االحهاّ ايعدي١ٝ 
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ُٓسوَكى بُسهُ ًَٓظتا ٓاًارًَاْ ثًٌَ كشد ًاسَيٌ دوو دؤسّ ُٓيُ، يُكًَلًاْ ُراو  
 ُشاوَ ُٓوَّ تشيؼًاْ ٓاوضُػُِ. 

هرُ كراتِ بُطرتِِ طشيَبُطرتُكُ برُ سِاػرلاوَيٌ        ًاسَيٌ ُاوُشاْ ُٓو ًاسَيًُيُ كُ
ُاوّ ىلَ ُشاوَو هُطُسّ سِيَم كُوتىوْ. بُالََ ًاسَيٌ ٓاوضُػّ ُٓو ًاسَيًُيرُ كرُ   
هُ كاتِ فشاًؤػلشدًُذا هُ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطرييذا ثُُاّ دَبشدسيَتُ بُس. هُ طرط  

 ساهَُتذا رْ ًافِ ًاسَيٌ ٓاوضُػِِ ُٓيُ، كُ ًُٓاُُّ خىاسَوَْ:
ُاوًَُُِٓاُِ ًاسَيٌ هُ طشيَبُطتًَلِ دسوطت دا، بؤمنىوُُ ثًاويَم برُ ٓافشَتًَرم   -أ

بوَط ًريدَ ثط بلُ، ٓافشَتُكُؾ بوَط ًًَشدَ ثرط كرشدّ، هرَُ ساهَُترُدا رُُكرُ      
 بشِّ ًاسَيًُكُ سِيَم ُُكُوتىوْ. ًافِ ًاسَيٌ ٓاوضُػِِ ُٓيُ ًاداَ هُطُس

ُٓطُس ُٓسدوو ٓاوطُس سِيَللُوتنب هُطرُس دووسخظرتُِوَّ ًاسَيًُكرُ، بؤمنىوُرُ     _ب
بوَرَِ  ثًاويَم بُ ٓافشَتًَم بوَط تؤَ ًَِٓا بُو ًُسدُّ ًافِ ًاسَيًت ُرُبط، ٓرُويؽ   

. هَُ ساهَُتُدا ًُسدِ دووسخظرتُِوَّ ًاسَيًُكرُ ثىوضرُيَ دَبًَرتْ     ؤبىوهٍَ كشد
 ُُكُ ًافِ ًاسَيٌ ٓاوضُػِِ دَبًَت.  طشيَبُطتُكُؾ دسوطت دَبًَت، واتُ ر

ُٓطررُسٓاتىو ًاسَيًُكررُ دؤسَكررُّ يرراْ سَِطُصَكررُّ ديرراس ُررُبىو، بؤمنىوُررُ   _ز
 ًاسَيًُكُ خاُىيَم ياْ ثاسضُ صَويًُن بًَت بُبط ُٓوَّ دياسبلشد. 

ُٓطُسٓاتىو ٓافشَتًَم ًاسَيٌ ٓافشَتًَلِ تش بىو، بؤمنىوُُ هُ ٓاوطرُسطريّ رْ  -د
تىو ُٓسيررُكًَم هررُ رُررُكاْ ًرراسَيٌ رُُكررُّ تررش بًَررت، هررَُ  بررُ رْ دا ُٓطررُسٓا

ًَِاُرُ ُٓسيرُكًَم هرُ رُرُكاْ )بِجؼرلُكاْ( ًرافِ         ساهَُتُدا طُسَسِاّ ٓرَُ ُاوٓ
 ًاسَيٌ ٓاوضُػِِ ُٓيُ. 
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ُٓطُسٓاتىو رُُكُ ُُيتىاُِ ًاسَيًرُ ُاوُشاوَكرُ بظرُ ًَِط دادطرا برؤّ ُٓيرُ       -ه
 .1ثُُا بباتُبُس دياسكشدُِ ًاسَيٌ ٓاوضُػّ
 سىكٌِ ثًَؼدظنتْ دواخظتِِ ًاسَيٌ:

دَتىاُشيَرت  -1ّ ياطراّ براسّ كُطرًٌ عًَشاؤًرذا ٓراتىوَ: ))      20هُ دَؤرِ ًراددَ/  
ًُٓىو ًاسَيٌ ياْ ُُٓذيَلِ ثًَؼُكِ وَسبطرييَت يا دواخبشيَرت. ُٓطرُس دَؤًَرم    

 هُطُس ُٓواُُ ُُبىو ُٓوا ثُيشَِوّ دابْ ُُسيت دَكشيَت.  
بُ ًشدْْ تُالَؤذاْ ًراوَّ ديراسيلشاْ هرُ طشَيبُطرتُكُ برؤ وَسطشتِرِ ًراسَيٌ         -1

 ُاًًًََِت((. 
هُ دَؤِ َُٓ ًاددَيُدا بؤًاْ دَسدَكُود كُ ٓاوطرُسَكاْ بؤيراْ ُٓيرُ ٓرًُىو     
ًاسَيًُكُ ياْ ُُٓذيَلِ دواخبرُْ برؤ ُرضيلرتيّ كرات هرُ ترُالَق يراْ ًرشدْ وَ         

 بُػُكُّ تشيؼِ ثًَؽ خبُْ. 

 طُس دَؤًَم هُطُس ًُٓاُُ ُُبىو ُٓوكاتُ بُثًٌَ دابْ ُُسيت كاس دَكشد.بُالََ ُٓ
ػايُُِ ٓاًارَبؤكشدُُ، بُثًٌَ ُٓو دابْ ُُسيتُّ هُ عًَشاؤرذا براوَ هرُ طشيَبُطرتِ     
ٓاوطرررُسطرييذا ٓاوطرررُسَكاْ هُطرررُس ثًَؼدظرررتِِ بُػرررًَلِ ًاسَيًُكرررُْ    

 دواخظتِِ بُػُكُّ تشّ سِيَم دَكُوْ. 
ًَؼلُػرلشدُِ ًاسَيًُكرُ ديراسّ كشابرىو برُ         ُٓسوَٓا ُٓطرُسٓاتىو  ًاوَيرُن برؤ ث

تُالَؤذاْ ياْ ًشدْ ُٓو ًاوَيُ ُاًًَِطْ هُكاتِ سِووداُِ يُكًَم هُو سِووداواُرُدا  
 رُُكُ ًافِ وَسطشتِِ ًاسَيٌ دَبًَت. 

                                                 
دلًه١   20/4/1972هُ  972( كُطايُتِ يُكَُ/436(ّ عرياؤِ رًاسَ )ذله١ُ ايتُٝٝشبشِياسّ دادطاّ ثًاضىوُُوَ ) - 1

(ّ عرياؤررِ رًرراسَ ذلهُهه١ ايتُٝٝههشبشِيرراسّ دادطرراّ ثًاضررىوُُوَ )يةةةروةيا  .198ي 1972طرراهَِ ايٓشههز٠ ايكطهها١ٝ٥ 
   .83ي 1975( ّ طاهَِ 4رًاسَ )دل١ً االحهاّ ايعدي١ٝ  22/12/1975هُ  1975( كُطايُتِ/1784)
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ًاسَيٌ ثاػُكِ )دواخشاْ( دًَطريُابًَرت هرُ ُٓطرتؤدا ٓرُسوَٓا ُراكشد داوا بلرشد       
 .1ًُْطُس دواّ دىوتبىو

وَ ُٓطُسٓاتىو ثًاوَكُ ًاسَيًرُ ثًَؼرُكًُكُ ُُداترُ ٓاوطرُسَكُّ، برؤّ ُٓيرُ       
 .2طىيَشِايُهَِ ًًَشدَكُّ ُُبًَت

ٓررُسوَٓا ُٓطررُسٓاتىو هررُكاتِ بُطررتِِ طشيَبُطررتِ ٓاوطررُسطرييُكُدا ثاػررُكِ    
 .3ًاسَيًُكُّ دياس ُُكشابىو، ُابط ًاسَيٌ ٓاوضُػِِ بؤ بربِيَتُوَ

ثًَؼُكًًُكُ هُاليُْ ًًَشدَكُوَ بؤ رُُكُّ ُابًَتُ ٓرؤّ   ُٓسوَٓا ُُداُِ ًاسَيًُ
 ُ ، بررُهَلى بررؤّ ُٓيررُ طىيَشِايررُهَِ  كُُٓهَىَػرراُُوَّ طشيَبُطررتِ ٓاوطررُسطرييً

 .4ُُبًَت تاكى دَيذاتط
 هُآ كاتًَم رْ ًافِ ًُٓىو ًاسَيًُكُّ دَبًَت: 

ٓرًُىو  دواّ دىوتبىوْ ياْ ًشدُِ يُكًَم هُ ٓاوطُسَكاْ رُُكُ ًافِ وَسطشتِرِ  
 ًاسَيًُ دياسيلشاوَكُّ ُٓيُ.

 

 هُآ كاتًَم رْ ًافِ ًُىَّ ًاسَيًُكُّ دَبًَت:
دواّ تُالَؤررذاْ بررُس هررُ دىوتبررىوْ رُُكررُ ًررافِ وَسطشتِررِ ًُررىَّ ًاسَيًُكررُّ  

 .1ُٓيُ

                                                 
دل١ً االحهاّ ايعدي١ٝ  22/12/1975هُ  1975/كُطايُتِ/ 1784بشِياسّ دادطاّ ثًاضىوُُوَّ عًَشاؤِ رًاسَ - 1

 .83ي 1975طاهَِ  4رًاسَ ايعدي١ٝ 
 .10/5/1980هُ  1979/دَطتُّ طؼتِ/ 673بشِياسّ دادطاّ ثًاضىوُُوَّ عًَشاؤِ رًاسَ  - 2
دل١ً االحهاّ ايعدي١ٝ  20/7/1980هُ  1980/كُطايُتِ/ 209بشِياسّ دادطاّ ثًاضىوُُوَّ عًَشاؤِ رًاسَ  - 3

 .567ي 1980طاهَِ  31رًاسَ 
 .12/5/1980هُ  1980ّ طؼتِ//دَطتُ 276بشِياسّ دادطاّ ثًاضىوُُوَّ عًَشاؤِ رًاسَ - 4
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   ُ ّ ياطرراّ برراسّ 21دَؤررِ ًراددَ/  طرُباسَت بررُ ٓرُسدوو ساهَررُتِ طررُسَوَ هر
ًاسَيًُ دياسيلشاوَكرُّ دَدسيَترط دواّ   كُطًٌ عًَشاؤًذا ٓاتىوَ: ))رُُكُ ًُٓىو 

دىوتبىوْ يا ًشدُِ يُكًَم هُ ٓاوطُسَكاْ، ُٓطُس ثًَؽ دىوتبىوْ ترُالَق برذسيَت   
ّ ٓرًُاْ  22ًُىَّ ًاسَيًرُ دياسيلشاوَكرُّ ثرط برذسيَت((. ٓرُسوَٓا هرُ ًراددَ/       

ياطررادا ٓرراتىوَ: ))ُٓطررُس هًَررم دًابىوُررُوَ دواّ دىوتبررىوْ هررُ طشيَبُطررتًَلِ     
ّ ُادسوطت سِوويذاْ ًاسَيًُكُػِ دياسّ كشابىو، ُٓوا كًُرتيّ ًاسَيٌ ٓاوطُسطري

هُ ًاسَيًُ ديراسيلشاوو ًراسَيٌ ٓاوضُػرّ وَسدَطشيَرت، برُاَلَ ُٓطرُس ًاسَيًُكرُ        
 دياسّ ُُكشابىو، ُٓوكاتُ ًاسَيٌ ٓاوضُػّ وَسدَطرييَت((.

 

 (ايٓفك١دووََ: بزيَى )
رُُكُّ وَياْ ُٓو خضَْ كُطُّ كُ  بُو بُساًبُسَ دَوتشد بزيَى كُ ًش   دَيذاتُ

 بُخًَىّ دَكات.  
ٓاوطُسطريّ ٓؤكاسّ ثط بزاسدُِ بزيَىّ رُُ ُٓسوَكى ضؤْ خضًايُتِْ ثُيىَُذّ 

 خىيَّ ٓؤكاسّ ثط بزاسدُِ بزيَىّ دايمْ باونْ ًِاالَُُ.  
بَُ ثًًَُ، ُٓطُسٓاتىو رُُكُ ًُسدُكاُِ ٓاوطُسيَتِ تًابىو وَن ًُسدِ سِاطرتِْ  

شيَبُطتُكُ، ُٓسوَٓا دَطتذاُِ رُُكُ بؤ ٓاًىوػرؤّ رْْ ًًَشدايرُتِ   دسوطتًٌ ط
 ( ُٓوا ًافِ بزيَىّ دَكُويَتُ طُس ًًَشدَكُّ.املعاشز٠ ايشٚج١ٝ)

بزيَىَكُ خرىاسدْْ درىْ بُسطْثًَذاويظرتًُكاُِ ًُؼرتُُِْ ًُؼرتُدًَبىوْْ داوو      
ِ بط يراْ هرُ   دَسًاْْ كشَيٌ ثضيؼم دَطشيَتُوَ، طشيِطًؽ ًُُ رُُكُ هُ ًاهَِ باوك

                                                                                                                          
ٚإ تًكتُٖٛٔ قبٌ إ متضٖٛٔ ٚقد دا دَفُسًىود: ))237خىاّ طُوسَ هُ طىوسَتِ بُؤُسَ هُ ٓايُتِ - 1

  .((فزضتِ هلٔ فزٜط١ فٓصف َافزضتِ
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ًاهَِ ًًَشدَكُّ، ضىُلُ هُ ًُٓىو ساهَُتًَلذا َُٓ ًافُّ دَكُود، ترًُُا ُٓوكاترُ   
ُُبط كُ هًُاهَِ كُغْ كاسّ بطْ طرُسَسِاّ داواّ ًًَشدَكرُّ برؤ طُسِاُرُوَّ برؤ      

 ًاهَِ خؤّ ُُطُسِيَتُوَو بُ ُآُق فُسًاُُكُ دط بُدط ُُكات. 
بط كرُ ثًاوَكرُّ ًراسَيٌ ثًَؼرًُِّ     ُٓطُسٓاتىو ٓؤّ دط بُدط ُُكشدُُكُ ُٓوَ

ُُدابًتط وَياْ هُ بزيَىَكُّ كًُتُسخًُِ كشدبرط ٓرُوا درط برُدط كشدُُكرُ برُ       
ٓرُق هُؤُهَررَُ دَدسدْ برزيَىّ رُُكررُ دَبًَتررُ ؤرُسص هررُ ُٓطرتؤّ ًًَشدَكررُّ هررُو     
كاتُوَ كُ ًًَشدَكُّ طُسثًَطِ دَكرا هرُ برزاسدُِ بزيَىَكرُ ترا ُٓوكاترُّ رُُكرُ        

 داواّ دَكا. 
اطرراداُُسّ عًَشاؤررِ بايررُخًَلِ ص سّ بررُ ًُطررُهُّ بررزيَىّ رْ داوَ، بؤيررُ هررُ     ي

ّ ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤًذا سِيَطاّ بُ دادوَس داوَ كرُ هرُ خؤيرُوَو    31ًاددَ/
ذا بشِياسّ تُسخاُلشدُِ برزيَىيَلِ  يبُبط داواّ رُُكُ هُكاتِ طُيشكشدُِ داواّ بزيَى

 كاتِ بؤ رُُكُ بذا بُ ضُػًَِم كُ َُٓ بشِياسَ تىاُاّ دًَبُدًَلشدُِ ُٓبط. 
كررُ هررُ  1هًُررُؾ طررشيِطرت، داُرراُِ طررِذووؤًَلُ بررُُاوّ )طررِذووؤِ بررزيَىّ كرراتِ(

ِسيَطُّ بىوددُّ طؼتِ والَترُوَ ثراسَّ برؤ ترُسخاْ دَكرشد، ٓرَُ طرِذووؤُ برُ         
ُٓسكِ تُطوًفلشدُِ بزيَىّ كاتِ بؤ ُٓو كُطاُُ ُٓهَذَطتط كرُ بشِياسيراْ برؤ ٓرَُ     

 ًُبُطتُ بؤ دَسضىوَ.  
ّ ياطراّ براسّ كُطرًٌ    23طُباسَت بُ بزيَىّ رْ هُطُس ًًَشدَكرُّ، هرُ ًراددَ/   

بررزيَىّ رْ هُطررُس ًًَشدَكُيررُتِ ٓررُس هررُ كرراتِ  -1ٓرراتىوَ: ))عًَشاؤررِ عًَشاؤًررذا 
بُطتِِ طشَيبُطتِ دسوطرتُوَ، ٓرُتا ُٓطرُس رُُكرُ هرًُاهَِ باوكًؼرِ ًُؼرتُدط        

                                                 
كُ هُ سِ رُاًُّ )اهىؤآع  18/2/1980ّ  253بشِواُُ بشِياسّ ُٓدمىًُُِ طُسكشدايُتِ ػؤسِؾ رًاسَ - 1

 بكَوكشاوَتُوَ.  25/2/1980سِ رّ  2758ًاسَ اهعشاؤًُ( ر
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بىوبًَررت، تررًُُا ُٓطررُس ًًَشدَكررُّ داواّ طُسِاُررُوَّ بررؤ ًرراهَِ خررؤّ ىلَ بلرراتْ    
 رُُكُؾ بُ ُاسَِوايٌ ُُطُسِيَتُوَ. 

دادَُشيَررت ًاداًررُكَِ ًًَشدَكررُّ ًاسَيًررُ  ُُطُسِاُررُوَّ رُُكررُ بررُ سَِوا   -2
 ثًَؼًُِكُّ ُُداتُوَ ياْ خُسدًٌ ُُكًَؼط((.

بزيَى ُٓسكًَلُ هُطُس ػاُِ ًًَشد بؤ بُسرَوَُذّ رُُكرُّ برُثًٌَ ؤىسٓراُِ ثرري ص،     
( )د.خ( ْ بريوسِاّ طُسدَُ ياطراصاُاُِ  ايض١ٓ ايٓب١ُٜٛٓسوَٓا سَِفتاسّ ثًَػًُبُس )

 ؤىَ، ُٓسوَٓا ياطا. ( ْ ُٓاالمجااًىطوٌَاْ )
ٍَّ ))خىاّ طُوسَ هُ ؤىسٓاُِ ثري صدا دَفُسًىد:  خُُٓ َٕ ِكْءه َٔ  ٍَّ نُِٕد نَهُّ ِزْشقُُٓه ْٕ ًَ َعهَٗ ِّن َٔ

ْسهَعَٓا ُٔ َُ ََْفٌس ئاِلَّ  ْعُسِٔف ال خَُكهَّ ًَ واتُ بؤكُطط ًِاهَِ بؤ هُدايم بىو، ثًَىيظتُ  1((بِان
ًض كُطط هُ تىاُاّ خؤّ بُدَس خؤسانْ ثؤػاكِ دايم بُ دؤسيَلِ ػًاْ بذا، وَ ٓ

 تُكوًفِ ىلَ ُاكشد.
ُِّٕ ))ُٓسوَٓا دَفُسًىد:  ٍَّ نِدَُضِّْٛ ُْٔ ال خَُضازُّ َٔ ْجِدُكى  َٔ ُْدُى ِيٍ  ُْٛر َسَك ٍَّ ِيٍ َد أَْسِكُُُْٕ

 ٍَّ هَُٓه ًْ ٍَ َد ٍَّ َددَّهٗ ََٚضهْع ِٓ ْٛ َْفُِِّْٕ َعهَ َ م  فَأ ًْ ٍَّ أُٔالَِج َد ٌْ ُك ئِ َٔ  ٍَّ ِٓ ْٛ ٓرُسكىد  واترُ هرُ    2((َعهَ
خؤتاْ ُٓريّ بُ ُُٓرذاصَّ تىاُرايٌ خؤتراْ درطْ رياًُراْ برذَُط، وَ برُ ص س برؤ         
ًَِٓاْ صياًُاْ ثط ًُطُيُُّ كُ بلُوُرُ تُُطاُرُْ ُٓطرُس دووطًراْ برىوْ برزيَىياْ       

 بذَُط تا طًاُُكُياْ دآًَُُت. 
َيٍ قُِدَز َعهِْٛ ))ُٓسوَٓا دَفُسًىد:  َٔ  ِّ ٍ َسَعدِ ُْفِْق ُذٔ َسَعث  يِّ ها آخَهاُِ نُِٛ ًَّ ُْفِهْق ِي ِّ ِزْشقُُّ فَهَُٛ

 ُ واتُ برا دَوهًَُُُرذ بُػرًَىَّ دَوهًَُُُرذّ خرؤّ برزيَى برذا برُ كُطرط كرُ            3((ّللاَّ
                                                 

 .233طىسَتِ بُؤُسَ ٓايُتِ - 1
 . 6طىسَتِ تُالَق ٓايُتِ - 2
 . 7 طىسَتِ تُالَق ٓايُتِ - 3
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دَطت كىست بط، هُوَّ كُ خىا ثًٌَ داوَ، خىا تُكوًف هرُ كُطرط ُاكرا، ًُطرُس     
 بُ ُُٓذاصَّ ُٓوَّ خىا بؤّ داوَ.  

ٓررَُ ًافررُّ رْ طررُ ًَِذساوَ، هُواُررُ ٓررُسوَٓا هررُ سَِفتاسَكرراُِ ثًَػًُبُسيؼررذا 
واترُ   1فُسًىودَّ ثًَػًُبُس )د.خ( : ))وهلّ عورًلٍ سصؤٔرّ وكظرىتّٔ برا عشو ((    

خؤسانْ ثؤػاكًاْ بُ درؤسيَلِ ػرًاو دَكُوَيترُ طرُس ُٓطرتؤّ ًَٓرىَ. ًُبُطرتِ        
ثًَػًُبرررُس )د.خ( هرررَُ فُسًىودَيرررُدا ُٓوَيرررُ كرررُ رُررراْ خرررؤسانْ ثؤػررراكًاْ   

 َكُويَتُ طُس ُٓطتؤّ ًًَشدَكاًُاْ. بُػًَىَيُكِ ػًاْ د
ًُُٓو بُ دسيَزايٌ ضاخُكاْ ياطاصاُاْ هُطُس ُٓوَ كؤن بىوُُ كُ بزيَىّ رْ هُطُس 
ًًَشدَكُيُتِ بط ٓرُوَّ كُطرًَم ٓرُبط برريوسِاّ هًُباسَيرُوَ دًابرط. ٓرُسوَٓا        
ًُُٓؾ هُطُيَ سىكٌِ ُٓؤىَ دَطىدمط ضىُلُ ُٓسكِ رْ بايُخ داُُ برُ كاسْبراسّ   

ُوَو طُسثُسػتًلشدْْ ثُسوَسدَكشدُِ ًِاالَْ بؤيُ دَبط بزيَىيُكرُّ هُطرُس   ًاهَ
       ّ هُطررُيَ كرراتِ   ًًَشدَكررُّ بًَررت. هُضررىاس خاهَررذا برراغ هررُ بررزيَىّ رْ دَكررُي

 :، بَُ ػًَىَيُّ خىاسَوَدَطتجًَلشدْْ ًُسدُكاُِ
 بِطًُِّ خًُكَُذُِ بزيَى._1    

 صيادكشدْْ كًُلشدُُوَّ بزيَى. _2

 ذاُِ دادوَس بُ رْ بؤُٓوَّ ؤُسص بلات.سََِيطاثًَ _3

سِيَطاثًَررذاُِ دادوَس بررُ رْ بؤٓررُوَّ ؤررُسص بلررات ٓررُسوَٓا سررىكٌِ بررؤ     -4
 دَسبلات بُ بشِيُِوَّ بزيَىيَلِ كاتِ.

 (.حهِ بٜٔ ايٓفك١سىكٌِ ؤُسصّ بزيَى ) _5

                                                 
 .176طُسضاوَّ ثًَؼىو يْظاّ ايدٜٔ عبد احلُٝد: احهاّ االصز٠ يف ايفك٘ االصالَٞ،  - 1
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ُيَ كاتِ دَطتجًَلشدْْ ًُسدُكاُِ هُ ُٓوػتاُُّ بزيَى دَياُطشيَتُوَ هُط -1
 دَكُيّ:خىاسَوَ هُطط خاهَذا باطًاْ 

 ُٓوػتاُُّ بزيَى دَياُطشيَتُوَ: - أ
ّ  188ّ ياطراّ براسّ كُطرًٌ عًَشاؤرِ رًراسَ       24بُثًٌَ بشِطُّ دوو هرُ ًراددَ/  

ًُٓىاسكشاو بزيَىو خىاسدْ و دىْ بُسطْ ثؤػانْ دًَطراّ سُواُرُوَو    1959طاهَِ 
ثًَذاويظتًُكاُِْ كشيٌَ ضاسَطُسكشدْ هُ ُُخؤػِْ خضًُتلشدُِ رُُكُ بُؤرُدَس  

 ٓاوضُػُِكُّ دَطشيَتُوَ.  
طرُّ ُراوبشاو هرُ ًراددَّ ُراوبشاودا ٓراتىوَ: ))برزيَى ُٓواُرُ         طُباسَت بًُُ، هرُ بشِ 

دَطشيَتُوَ: خىاسدْْ ثؤػانْ دًَطاّ سُواُُوَو ثًَذاويظتًُكاُِ ُاوًرايَْ كشيَرٌ   
ضاسَطُسكشدْ هُ ُُخؤػِ برُو ثًَىاُُيرُّ كرُ ُاطرشاوَو خضًرُتِ رُُكرُ بُؤرُد        

 ٓاوضُػُِكُّ دياسيلشاوَ((.  
ُُّ طُسَوَ كُ ًافِ رُّ هُطرُيَ ثًَذاويظرتًُكاُِ   ًٓض طىًاُِ تًا ًُُ، َُٓ بزيَىا
 رياُِ سِ راُُّ رْ دَطىدمًَّ. 

هُ دَؤِ َُٓ ًاددَيُدا بؤًاْ بُدياسدَكُود كرُ برزيَىّ رْ ًُٓاُرُّ خرىاسَوَ     
 دَطشيَتُوَ: 

 خىاسدْْ خىاسدُُوَو خؤسان -1
 هُسِاطتًذا، برشِّ خرىاسدْْ خىاسدُرُوَو خرؤسان خرؤّ هرُ خؤيرذا ديراسّ ُرُكشاوَ،         

 بُهَلى دَبط ُٓو بشَِ بًَت كُ رياُِ رُُكُ صاًّ بلات. 
 

 ( ايهض٠ٛثؤػان )-2
بشيتًُ هُو دىْ برُسطْ ثؤػراكُّ كرُ رُُكرُ ثًَىيظرتِ ثًَرٌ ُٓيرُ برُ ًرُسدًَم          

 هُطُيَ تىاُاّ داسايٌ ٓاوطُسَكُو ػىيَِِ هًَُُى كؤًُهَذا بطىدمط.
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 بؤ َُٓ ًُبُطتُؾ ثؼت بُ دابْ ُُسيتِ كؤًُالَيُتِ دَبُطرتد.  
 

 (املضهٔػىيَِِ سُواُُوَ )-3
دَبط ػىيًََِلِ وَٓابًَت سُواُُوَّ رُُكُّ تًا دابني بًَتْ هُطُيَ باسّ داسايٌْ 

 كؤًُالَيُتِ ٓاوطُسَكُّ بطىدمًَت.  
 

 كشيٌَ ُىػذاسْ داوو دَسًاْ-4
 دَبط كُ باوَ هُُاو كؤًُهَذا. بشِّ َُٓ كشيًَُؾ بُو طىيَشَيُ 

 

خضًررُتلشدُِ رُُكررُ ُٓطررُس ٓررُو كُطرراُُّ ٓاوضُػررِِ ٓررُوْ خضًررُتلاسياْ -5
. َُٓ ًافُّ هُو ساهَُتُدا دَبًَت، ُٓطُسٓاتىو، رُُكرُ بُسهرُ ُٓوكُطراُُّ    ُٓبًَت

 وَكى ُٓوْ خضًُتلاسياْ ُٓبًَت. 
 

 كاتِ دَطتجًَلشدُِ بزيَى - ب
ّ ياطاّ باسّ كُطًذا ٓاتىوَ: ))برزيَىّ رْ هُطرُس    23هُ دَؤِ بشِطُّ يُكِ ًاددَ/

 ًًَشدَكُيُتِ ُٓس هُكاتِ بُطتِِ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطريّ دسوطتُوَ...((.  
 ٓاوػراُُ )ًترضاًّ(  هًَشَدا بؤًاْ دَسدَكرُود كرُ كراتِ دَطرتجًَلشدُِ بزيَىَكرُ      

 بُطتِِ طشيَبُطتُكُ دسوطت بًَت. هُطُيَ كاتِ بُطتِِ طشيَبُطتُكُ ُٓطُسٓاتىو 
دررا هًَررشَدا طررشيِب ًُررُ رُُكررُ هررُ ًرراهَِ خررؤّ ًُؼررتُدط بىوبًَررت يرراْ هررُ ًرراهَِ  

كشدبًَررت كررُ بطُسِيَتررُوَ ًرراهَِ خررؤّْ   ىلَكررُغْكاسّ، ًُطررُس ًًَشدَكررُّ داواّ  
 ُٓويؽ داواكُّ سَِتلشدبًَتُوَ، هُو ساهَُتُدا ًافِ بزيَىّ ُابًَت. 

 

 ًُسدُكاُِ بزيَى -ز
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رْ ًافِ بزيَىّ دَكُويَتُطُس ًًَشدَكُّ ُٓطُسٓاتىو ٓرَُ ًُسداُرُّ خرىاسَوَّ    
 ُٓبًَت. 

بىوُِ طشيَبُطتًَلِ دسوطت بُثًٌَ ياطاْ ػرُسع. كُواترُ برُثًٌَ طشيَبُطرتًَلِ     -أ
 ثىوضُيَ ياْ ثًَطُواُُّ ياطاْ ػُسع ًافِ بزيَىّ ُابًَت. 

ٓاًادمرررُكاُِ دَبرررط رُُكرررُ دَطرررت برررذات برررؤ دىوتبرررىوْْ برررُدئًَِاُِ    -ب
 ٓاوطُسطريّ، ضىُلُ َُٓ ًافُ بُساًبُس َُٓ ُٓسكُيُ.

ُابط رُُكُ ُاضًضَ بًَت. ُاضًضَبىوْ برُو ساهَُترُ دَوترشد كرُ رْ طىيَشِايرُهَِ      -ز
ًًَشدَكُّ ُُبًَت هُو كاسوباساُُّ كُ خىا بُ ُٓسكِ طُسػاُِ رُُكرُّ داُراوَ   

بُطرتِِ طشيَبُطرتًَلِ   بُساًبُس برُ ًًَشدَكرُّ. بؤمنىوُرُ، ُٓطرُسٓاتىو دواّ     
دسوطت ُُضىوَ ًاهَِ ًًَشدَكُّ طُسَسِاّ باُطًَؼلشدُِ هُاليُْ ُٓوَوَ، هرَُ  

 ساهَُتُدا رُُكُ بُ ُاضًضَ دادَُذسيَتْ ًافِ بزيَىّ ُابًَت. 

ػايُُِ ٓاًارَبؤكشدُُ، بؤُٓوَّ رُُكُ هَُ ساهَُتُّ طرُسَوَدا برُ ُاضرًضَ          
لِ سُواُُوَّ ػرُسعِ برؤ دابرني كشدبًَرت كرُ      دابِذسيَت، دَبط ًًَشدَكُّ ػىيًََِ

 .1طؼت ًُسدُكاُِ سُواُُوَّ تًابًَت
 

 بِطًُِّ خًُكَُذُِ بزيَى -2
ْ     27هررُ دَؤررِ ًرراددَ/   هُطررُس  ّ ياطرراّ برراسّ كُطررًذا ٓرراتىوَ: ))بررزيَىّ ر

ًًَشدَكرررُّ برررُثًٌَ بررراسّ داسايرررٌ ٓرررُسدووكًاْ )برررُ ٓرررُبىوْْ برررُ ُرررُبىوْ(    
 دَخًُوًََِذسيَت((. 
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بررُثًٌَ ٓررَُ دَؤررُ، برراسّ داسايررٌ ٓررُسدوو ٓاوطررُسَكُ هُبُسضرراو دَطرييَررت،         
ُٓطُسٓاتىو ُٓسدوو ٓاوطُسَكُ ٓرُبىو برىوْ، ٓرُوا ٓرُو برزيَىَّ برؤ رُُكرُ ديراس         
دَكشيَررت دَبررط بررزيَىّ ٓررُبىواْ بًَررت، وَ ُٓطررُس ٓرراتىو هررُ ُررُبىواْ بررىوْ ٓررُوا  

ًَلًاْ ُٓبىو بىو، وَ ٓرُوَّ  بزيَىَكُ بزيَىّ ُُبىواْ دَبًَت، وَ ُٓطُس ٓاتىو يُك
تررشيؽ ُررُبىو بررىو، ُٓوكاتررُ بزيَىَكررُ ًرراَ ُاوَُررذّ دَبًَررت هررُ ًَُررىاْ ٓررُبىوْْ  

 ُُبىوُذا.  
ا ئاِلَّ َيا آَخَاَْا))ُٓس هًُباسَيُوَ، خىاّ طُوسَ دَفُسًىد:  ُ ََْفء  َُ ّللاَّ واترُ:   1((ال ُِٚكهِّ

 خىا بؤّ داُاوَ((. ))خىا تُكوًف هُ كُغ ُاكات، ًُطُس بُ ُُٓذاصَّ ُٓوَّ
ًًَررُ، ُٓطررُسٓاتىو خًُكَُررذُِ بزيَىَكررُ ًًَشدَكررُّ خظررتُ تُُطررزَوَ،         بررَُ ث
ُٓطُسٓاتىو ُُبىو بىو و بشِّ َُٓ برزيَىَّ برؤ رُُكرُّ بشِاوَترُوَ هرُ تىاُراّ ٓرُو        
صياتش بىو، ُٓوكاتُ بُثًٌَ تىاُاّ داسايٌ خؤّ بزيَىَكرُّ برؤ خرُسز دَكراتْ برشَِ      

 ؤُسص هُطُسّ تا ُٓو كاتُّ ُٓبىو دَبًَت.  صيادَكُّ تشيؽ دَبًَتُ
 

 صيادكشدْْ كًُلشدُُوَّ بزيَى -3
ُٓطُسٓاتىو باسّ داسايٌ ًًَشدَكُ طؤسِاُِ بُطُسدآات برُ ٓرُبىوُِْ برُ ُرُبىوُِ     
ياْ طؤسِاْ بُطُس ُشخُكاْ دآات، ُٓوكاتُ دادوَس بؤّ ُٓيُ هُطُس داواّ يرُكًَم  

ًَم هُطررُيَ باسود خررُ ُررىد يُكررُ   هررُ ٓاوطررُسَكاْ بزيَىَكررُ بطررؤسِد بررُ ضُػررِ   
 -1ّ ياطراّ براسّ كُطرًذا ٓراتىوَ: ))    28. طُباسَت بًُُ هُ ًراددَ/  2بطىدمًَت

                                                 
 (.7شىرةتى تةاَلك ئايةتى ) - 1
 .119طُسضاوَّ ثًَؼىو يب.امحد عًٞ ٚاالخزٕٚ: شزح قإْٛ االحٛاٍ ايشدص١ٝ، - 2
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صيادكشدُررُوَو كًُلشدُررُوَّ بررزيَىّ رُُكررُ، بررُ طررؤسِاُِ برراسّ داسايررٌ ٓررُسدوو    
 ٓاوطُسَكُو ُشخُكاُِ والَت دَطؤسِيَت.

هُكاتِ طُسُٓهَذاُِ سِووداوّ ُاكاودا، ثًَىيظتِ بُوَ كشد كُ طؤسِاُلاسّ هرُ   -2
بزيَىّ طُثاو بلشيَرت، دَكرشد داواكراسّ كًُلشدُرُوَ يرا صيرادكشدُِ بزيَىَكرُ        

 بُسصبلشيَتُوَو دادطاؾ وَسيذَطشيَت((.  
 

سََِيطاثًَذاُِ دادوَس بُ رْ بؤُٓوَّ ؤُسص بلات ُٓسوَٓا سىكٌِ بؤ دَسبلات بُ -4
 .بشِيُِوَّ بزيَىيَلِ كاتِ

 
 سََِيطاثًَذاُِ دادوَس بُ رْ بؤُٓوَّ ؤُسص بلات: - أ

ّ ياطراّ براسّ كُطرًٌ عًَشاؤًرذا ٓراتىوَ: ))ُٓطرُس ًًَشديَرم        29هُ دَؤرِ ًراددَ/  
رُُكُّ خؤّ بُبط خُسدِ دًًََٔؼتْ بضسبىو يا وْ بىو يرا برط طُسوػرىيَّ برىو،     

سصكشدُُوَّ داواكاسيُكرُوَ دَسدَكرات   دادوَس بشِياسّ بزيَىّ رُُكُ هُ سِيَلُوتِ بُ
دواّ طُ اُذُِ رْْ ًًَشدايُتًاْْ طىيَِذداُِ رُُكُ، كُوا ًًَشدَكُّ خُسدِ بؤ 
بُدط ًَُُٓؼتىوَو رُُكُ ُاضًضَ ًُُْ تُالَق ُُدساوَو عًذدَػِ بُطُسضرىوبًَت.  
ُٓوكات دادوَس سَِصاًُُذّ هُطُس ؤُسصوَسطشتِِ ثراسَ هُاليرُْ رُُكرُوَو برُُاوّ     

 ًَشدَكُّ هُ ساهَُتِ ثًَىيظتِ دَدات((. ً
هَُ دَؤُدا بؤًاْ دَسدَكُود ُٓطُس ًًَشديَم رُُكُّ خؤّ برُبط خرُسدِ برُدط    
بًَٔوَط، دادوَس بشِياسّ بزيَى بشِيُِوَّ برؤ دَسدَكرات هرُ سِيَلرُوتِ بُسصكشدُرُوَّ      

صّ سِيَطاّ ثط دَدات كُ برُ ُراوّ ًًَشدَكرُّ ؤرُس     داواكاسيُكُّ، ُٓسوَٓا دادوَس
 بلات هُكاتِ ثًَىيظتًذا. 



 كًُاي طُعذّ ًظتُفا .   د .  خ ..........................................................        ٓاوطُسطريّْ دًابىوُُوَ 

 

)67( 

 

دا ٓرراتىوَ: ))ُٓطررُس رُُكررُ دَطررتلىست بررىو و سِيَطرراّ    30ٓررُسوَٓا هررُ ًرراددَ/ 
ًَؼرىو، ُٓطرُس كُطرًَم ٓرُبىو خرُسدِ         ؤُسصكشدُِ ثط دسابًَت، برُثًٌَ ًراددَّ ث
بذاتط )بُدَس هُ ًًَشدَكُّ( ثًَىيظتُ هرُكاتِ داواّ رُُكرُ ثراسَو ثرىوىل بُؤرُسص      

ىاُايذا بًَتْ ًافِ طُسِاُُوَّ تًُُا هُطُس ًًَشدَكُ ُٓيُ. بُالََ بذاتط، ُٓطُس هُ ت
ُٓطُس هُ كُطًَلِ بًراُِ ؤرُسصكشد، خراوَْ ؤرُسص طُسثؼرلُ هرُ داواكشدُرُوَ هرُ         
رُُكُ يا ًًَشدَكُّ. ُٓطُس كُغ ُرُبىو برُ ؤرُسصّ برذاتطْ ُُػرًذَتىاُِ كاسيَرم       

 بلات، ثًَىيظتُ دَوهَُت خُسدِ بلًَؼًَت((. 
دَؤُ ُٓوَيُ، ُٓطُس رُُكُ كُطًَلِ ػرم برشد هُواُرُّ ًرافِ برزيَىّ      سىكٌِ َُٓ 

هُطُسياُُ بط هُ ًًَشدَكُّ وَن باونْ بشاّ كُ ًرياتطرشّ ٓرُوْ، ضرىُلُ ًُٓاُرُ     
 ًرياتِ ىلَ دَطشْ، بؤيُ ُاضاسْ بزيَىّ بلًَؼّ ُٓطُس تىاُاّ داسايًاْ باؾ بًَت.

كُوتُِوَّ ًًَشدَكُ بطُسِيَِرُوَ  هُو ساهَُتُدا بؤياْ ُٓيُ هُكاتِ طُسِاُُوَو بُدَس
 طُسّْ داواّ ؤُسصَكُّ ىلَ بلُُُوَ، بُالََ بؤياْ ًُُ داوا هُ رُُكُّ بلُْ.  

بررُالََ ُٓطررُسٓاتىو رُُكررُ ثرراسَّ هررُ كُطرراًَُلِ بًَطاُررُ ؤررُسصكشد، ُٓوكاتررُ ٓررُو  
بًَطاُُيُ بؤّ ُٓيُ بطُِسَيتُوَطرُس ًًَرشدّ رُُكرُ يراْ رُُكرُ، برؤ وَسطشتِرُوَّ        

 ّ، ضىُلُ ًرياتطشّ رُُكُ ُنيْ ُٓسكِ بزيَىّ ُٓوياْ هُ ُٓطتؤ ًُُ.  ؤُسصَكُ
وَ ُٓطُس رُُكُ كُطًَلِ دَطت ُُكُوت ثاسَّ ىلَ ؤُسص بلات، آ هرُ خرضَْ آ هرُ    
بًَطاُُْ تىاُاّ كاسكشدًُؼِ ُُبىو، ُٓوكاتُ دَوهَُت  ٓرُسكِ بزيَىيُكرُّ دَخاترُ    

 سز دَكات. ُٓطتؤّ خؤّْ هُ طِذووؤِ بزيَىّ كاتِ ثاسَّ بؤ خُ
 

 بشِياسّ دادطا بُ بشِيُِوَّ بزيَىّ كاتِ: - ب
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دادوَس بررؤّ  -1ّ ياطرراّ برراسّ كُطررًٌ عًَشاؤًررذا ٓرراتىوَ: )) 31هررُ دَؤررِ ًرراددَ/ 
ُٓيُ، هُكاتِ طُيشكشدُِ داواّ بزيَىّ، بشِياسّ تُسخاُلشدُِ بزيَىيَلِ كاتِ بؤ رُُكرُ  

 دَبًَت بؤ دًَبُدط كشدْ.بذات، هُطُس سظابِ ًًَشدَكُّْ َُٓ بشِياسَؾ ػًاْ 
ٓررَُ بشِيرراسَ ثاػررلؤّ ٓاكرراًِ سررىكٌِ بِررُسَِتِ داواكُيررُ، هررُ سِواُطررُّ   -3

 سظابلشدُِ بزيَىَكُ يا سَِتلشدُُوَّ داواكُ((.  
ًُبُطررتِ ياطرراداُُسّ عًَشاؤررِ هررَُ دَؤررُدا ُٓوَيررُ، ريرراُِ رْ دابررني بلررات هررُ   

    ُ بُِسَِتًُكرُ برُصوويٌ    ساهَُتًَلذا، ُٓطرُسٓاتىو دادبًًًُِكرُ ص سّ خاياُرذْ كًَؼر
يَترُوَ  ربِيُكك ُُبؤوَ. بؤيُ سِيَطاّ برُ دادوَس داوَ برُ بشِياسيَرم برزيَىّ كراتِ برؤ ب      

هُطررُس سًظررابِ ًًَشدَكررُّ وَ ٓررَُ بشِيرراسَؾ ػررًاوّ دًَبررُدًَلشدْ دَبًَررت.    
 ُٓسوَٓا دَبًَتُ ثاػلؤّ ٓاكاًِ سىكٌِ بُِسَِتِ داوايُكُ. 

 
 

 (ايٓفك١حهِ بٜٔ سىكٌِ ؤُسصّ بزيَى ) -4

بررزيَىّ رْ ؤررُسصَ هُطررُس ًًَشدَكررُّ هررُو كاتررُوَّ كررُ خررؤّ ثًَررٌ ُٓهَِاطررتط    
طُسَسِاّ دَسُُضىوُِ بشِياس هُاليُْ دادوَسَوَ، ياْ سِيم ُُكُوتِِ ٓاوطرُسَكاْ  

 هُطُس بشَِكُّ. 
َُٓ ؤُسصَ ص س بًَُٓضَ، تُُٔا بُ دًَبُدًَلشدْ ياْ طُسدَْ ٓاصاكشدْ ُاًًَِط. بؤيُ 

هُطُس ُٓطتؤّ ًًَشدَكُ كؤبؤتُوَ هُ ساهَُتِ تُالَقْ ًشدًُؼذا ُٓس ُٓو بزيَىَّ 
 دًًََِطْ ُاطىوتط. 

  

 رََ ثًَذاْْ دايُخناُُ -5
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( بررُ كررشداسّ ًررزيِِ ػررريّ دايررم يرراْ ٓررُس رًَُررم هررُ سِيَطرراّ  ايزضههاارًَجًَررذاْ )
ًًُلُكاًُُوَ بؤ ًاوَيُكِ دياسيلشاو دَطىتشَّ. بُثًٌَ ػُسعْ ياطرا دَبرَِ دايرم    
ػريّ خؤّ بذاتُ ًِذاهَُكُّ تُُٔا هُو ساهَُتُدا ُُبَِ كُ هُبرُس ُُخؤػرِ ٓرُوَّ    

طررِ عرياؤررِ (ّ ياطرراّ برراسّ ك55ُثررَِ ٓررُدماَ ُررُدسَّ ٓررُسوَكى هررُ ًرراددَّ ) 
كاسثًَلشاودا ٓاتىوَو دَهََِ: ))دَبَِ دايم ػريّ ًِذاهَُكُّ بذات تُُٔا هرُ ساهَرُتِ   
ُُخؤػررًذا ُررُبًَت كررُ سِيَطرراّ ٓررَُ كرراسَّ ىلَ دَطشيَررت((، بررُثًٌَ ػررُسع ًرراوَّ   

( هرُ طرىوسَتِ بُؤرُسَ هرُ     233ػريثًَذاُِ تُواو دوو طراهَُ برُ بُهَطرُّ ٓايرُتِ )    
ٍْ  ))ٓاتىوَ: ؤىسٓاُِ ثري ص كُ تًايذا  ه ًَ ٍِ نِ ْٛ ٍِ َكهاِيهَ ْٛ نَ ْٕ ٍَّ َد الَدُْ ْٔ ٍَ أَ ِّنَِدُِّج ُْٚسِضْع َٕ ِّن َٔ

َضههاَعثَ  واتررُ دَبررَِ ٓررًُىو دايلًَررم دوو طرراهَِ تررُواو ػررريّ       ((. أََزَِّد أٌَ ُّٚههدِىَّ ِّنسَّ
 ًِذاهَُكُّ بذات، ُٓو كُطُّ بًُوَّ ػريثًَذاُُكُّ بَِ كًُىكىسِّ بًَت.

دَكُويَتُ ُٓطتؤّ باون ضرىُلُ برزيَىّ ًِرذايَ ٓرُسكِ طُسػراُِ      كشيَِ ػريثًَذاْ 
برراون يرراْ ٓررُو كُطررُيُ كررُ بررزيَىّ ًِذاهَُكررُّ هررُ ُٓطررتؤيُ هُبُسٓررُوَّ كشيَررٌ  
ػررريثًَذاًُؽ بُػررًَلُ هررُ ثًَذاويظررتًًُ طررُسَكًًُكاُِ ًِررذايَ بؤيررُ كشيَررٌ ٓررَُ   

ُكررُّ هررُ ػررريثًَذاُُ دَكُويَتررُ ُٓطررتؤّ برراون يرراْ ٓررُو كُطررُّ بررزيَىّ ًِذاهَ   
( ّ ياطاّ ُاوبشاودا ٓاتىوَو دَهََِ : ))كشيَرٌ  56ُٓطتؤدايُ ُٓسوَكى هُ ًاددَّ )

رًَجًَررذاُِ ًِررذايَ هررُ ُٓطررتؤّ ٓررُو كُطررُيُ كررُ ٓررُسكِ بررزيَىّ ًِذاهَُكررُّ ثررَِ  
 سِاطجًَشدساوَ، َُٓ كشيًَُؾ هُ بشِّ خؤساكُكُيُتِ((.

بؤيرُ هرُ كراتِ ثُيىَُرذيٌ      دايم هُ ًُٓىو كُطًَم بؤ دايًَُُتِ ًِذاهَُكُّ باػرتَ
ٓاوطررررُسيذاْ دواّ ٓررررَُ ثُيىَُذيًررررُؾ هررررُكاتِ دَطررررتوًَلبُسداُذا ًررررافِ     
ثُسوَسدَكشدْْ ػريثًَذاُِ ًِذاهَُكُّ ُٓيُ، َُٓ ًافُؾ هُبشِّ ُٓو خؤساكُ ديَت 

 كُ دايلُكُ هُ سِيَطاّ ًًُلُكاًُُوَ دَيذاتُ ًِذاهَُكُّ.
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دَكُويَتُ ُٓطرتؤ هًَٔراتىو )براهؼ( بًَرت     ثًَىيظتُ ُٓو رُُّ دايُُِ ًِذاهَُ طاواكُّ 
واتُ تًُُُِ هُ ُٓردَ طايَ كًُرت ُُبًَت بُثًٌَ ياطراّ عرياؤرِ، ٓرُسوَٓا ٓاؤرىَْ     
دَطت ثانْ بُ تىاُا بًَت هُ ثُسوَسدَكشدْْ ٓاطراهًَبىوُِ برُ دايرُْ دساوَكرُ وَ     

 ُابًَت ًًَشدّ بُ بًَطاُُ كشدبًَتُوَ.
هَُكررُ كررشدَوَ، ٓررَُ ًًَشدكشدُُوَيررُ سِيَطررا  واتررُ ُٓطررُس ًًَررشدّ بررُ خضًًَلررِ ًِذا 

هُبررُسدََ ًررافِ دايًَُُتًُكررُّ ُاطشيَررت، بررُالََ بُثًَطررُواُُوَ ُٓطررُس ٓررُو ًًَررشدَ 
بُطىيَشَّ بُدايُُذساوَكُ بًَطاُُ بىو ُٓوا دَبًَتُ كؤطجًَم هُبُسدََ ٓرَُ ًافرُداْ   

(ّ ياطراّ  57)سِيَطاّ طىودوَسطشتِِ هَُ ًافُ ىلَ دَطرييَت، ُٓسوَكى هُ ًاددَّ 
دايم هُ ًُٓىو كُطًَم صياتش ًرافِ ثرُسوَسدَكشدْْ   -1ُاوبشاودا ٓاتىوَو دَهََِ: ))

دايًَُُتًٌ ًِذاهَُكُّ ُٓيُ هُكاتِ ٓاوطرُسيذاْ دواّ هًَلذًابىوُرُوَ ُٓطرُسٓاتىو    
 بُ دايُُذساوَكُ صياُِ ثَِ ُُطات.

2-     ُ ثرُسوَسدَكشدْْ   دَبَِ دايُُُكُ هبَٔاتىو وٓاؤىَْ دَطرتجانْ برُ تىاُرا بًَرت هر
ثاساطتِِ بُ دايُُذساوَكُْ ُابًَت ًًَشدّ بُ بًَطاُُيُن بُطىيَشَّ بُ دايُُذساوَكُ 

 كشدبًَتُوَ((. 
طررُباسَت بررُ سررىكٌِ ؤررُسصّ بررزيَى، ياطرراداُُسّ عًَشاؤررِ هررُ بشِطررُّ يُكررًُِ     

ّ ياطاّ باسّ كُطًذا دَهَط: ))بزيَىّ رُِ ُاضًضَ، ؤُسصَ هُ ُٓطرتؤّ   24ًاددَ/
 ُّ ُٓس هُ كاتِ ُُداُِ خُسدًُكُوَ((.ًًَشدَك

ّ ياطرراّ ُرراوبشاودا ٓرراتىوَ: ))بررشِّ بررزيَىَ ُُدساوَكررُ، بررُ 32ٓررُسوَٓا هررًُاددَ/
 تُالَؤذاْ يا بُ ًشدُِ يُن هُ ٓاوطُسَكاْ، ُاطىوتط((.
 طًًََُ: ًاًُهَُكشدْ بُػًَىَيُكِ باؾْ دادثُسوَساُُ
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ًاًُهَُكشدُررُ بُػرررًَىَيُكِ بررراؾْ  يررُكًَلِ ترررش هررُ ًافرررُكاُِ رْ، ًرررافِ        
دادثُسوَساُُ. ُٓسضُُذَ ياطاّ باسّ كُطِ ٓاًارَّ بَُ ًافرُ ُرُكشدووَ، برُالََ    
ًُُٓ ُٓوَ ُاطُيُُط كرُ ٓرَُ ًافرُّ ُرُبًَت، ضرىُلُ ػرُسيعُتِ ًٓظركَ بِشيراسّ         

يعُتِ ًٓظرركَ طُسضرراوَيُكِ  هُطررُس داوَ، وَ هُبُسٓررُوَّ بِطررًُِكاُِ ػررُس   
كاُِ ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤِ ُٓسوَكى هرُ دَؤرِ بشِطرُ    هُ طُسضاوَطُسَكًُ 

ّ ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤًذا ٓراتىوَ: ))ُٓطرُس دَؤًَلرِ داُرشاْ      1دووّ ًاددَ/
بررؤ ثًررادَكشدْ ُررُبىو، ثًَىيظررتُ ثؼررت بررُ طىدمرراوتشيّ بِطررًُِكاُِ ػررُسيعُتِ  

((. بؤيرُ برؤ   ًٓظكَ كُ صياتش هُطُيَ دَؤُكاُِ َُٓ ياطايُدا دَطىدمًَت ببُطرتيَت
 سىكٌِ َُٓ ساهَُتُ دَطُسِيًَُِوَ طُس بِطًُِكاُِ ػُسيعُتِ ًٓظكَ. 

( دا طرُباسَت  19( ٓايرُتِ ) ايٓضها٤ ػايُُِ ٓاًارَيُ، خىاّ طُوسَ هُ طرىوسَتِ ) 
ٍَّ ))بُ ًاًُهَُكشدُِ رْ بُػًَىَيُكِ براؾْ دادثُسوَساُرُ دَفرُسًىد:     َعاِشهُسُْٔ َٔ

ْعُسٔفِ  ًَ اوّ ًاًُهَُياْ هُطُيَ بلُْ. ًُُٓؾ ًاُاّ ُٓوَيُ، واتُ بُضاكِْ ػً ((بِان
 دَبط ثًاْ ؤظُْ طىفتاسْ كشداسْ ُٓهَعْ كُوتِ ضان بًَت هُطُيَ رُُكُّ.  

 ًافُكاُِ ثًاو -ب
هُبُساًبُس ُٓو ًافاُُّ كُ رْ هُطُس ًًَشدَكُّ ُٓيُتِ، ثًراويؽ ُُٓرذيَم ًرافِ    

 هُطُس رُُكُيُتِ كُ ًُٓاُُّ خىاسَوَْ:
 

 طىيَشِايُهَِيُكَُ: 
دَبررط رْ طىيَشِايررُهَِ ًًَشدَكررُّ بًَررت، ضررىُلُ ٓررُو طررُس كِ خًَضاُررُْ ٓررُسكِ     

 بُسِيَىَبشدْْ سِاثُسِاُذُِ كاسْباسَكاُِ خًَضاُِ هُ ُٓطتؤدايُ. 
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( ايبكهز٠ طرُباسَت برُ طىيَشِايرُهَِ رْ برؤ ًًَشدَكرُّ، خرىاّ طرُوسَ هرُ طرىسَتِ )         
ٍَّ ِيْسههمُ ))( دَفررُسًىد: 228ٓايررُتِ ) نَُٓهه َٔ  ٍَّ ِٓ ْٛ َجههاِل َعهَهه نِهسِّ َٔ ْعُسِٔف  ًَ ٍَّ بِههان ِٓ ْٛ ِّنَّههِر٘ َعهَهه

واتُ رُاْ ًافًاْ هُطُس ثًاواْ ُٓيُ، ُٓسوَٓا كُ ثًراواْ هُطرُس رُاًُراْ     ((َدَزَجثٌ 
 ُٓيُ، بُالََ بؤ ثًاواْ ثوُيُن ًافِ صياتش ُٓيُ. 

 
 
 
 
 

 دووََ: ًاُُوَ هُ ًاهَُوَ
دَبط رْ هُطُيَ ًًَشدَكُّ هُ ًاهَُوَ مبًًََِتُوَ، ُٓطُسٓاتىو ًًَشدَكُّ ًراهَِ برؤ   

 داُاْ ًاسَيًُ ثًَؼًُِكُػِ دايُ. 
ًُُٓؾ خؤّ هُخؤيذا، هُطُيَ ثًَذاويظتًُكاُِ ريراُِ ٓاوطرُسيَتِ دَطىدمرط، كرُ     

 يُكًَم هُ ٓاًادمُكاُِ ٓاوطُسيَتِ هُدايلبىوْْ ثُسوَسدَكشدُِ ًِاهَُ. 
ًًَشد بؤّ ُٓيُ هًَُِطُسِيَت رُُكُّ بُبط سَِصاًُُذّ ُٓو بطًَتُ دَسَوَ تُُٔا بؤيُ 

 ثًَىيظتًذا ُُبًَت.  هُ ساهَُتِ
( االحهشا  طُباسَت بُ ًاُُوَّ رْ هُ ًاهَِ ًًَشدَكُّ، خىاّ طُوسَ هُ طىسَتِ )

شَ ))(دا دَفُسًىد: 33ٓايُتِ ) ٍَ خَةُهسُّ ْج ال خَةَهسَّ َٔ  ٍَّ ٌَ فِٙ بُُٛهٕخُِك قَْس ِْهَِّٛهِث ِّألُٔنهٗ َٔ  ((ِّنَجا
ًَؼراُذاُِ دآًوًًرُّ يُكرَُ هرًَُُى          ًَِِرُوَو ٓرُسوَكى ث واتُ هُ ًراهَِ خؤتاُرذا مب

 خُهَلذا دىاُِ خؤتاْ دَسًُخُْ.  
ػايُُِ ٓاًارَبؤكشدُُ، ُٓطُس رُُكُ ويظتِ كاسبلات، ًًَشدَكُّ ُابًَرت هرُ ضرىوُُ    

اُطُياُررذْ ثًَررٌ. ضررىُلُ  دَسَوَ ؤُدَغررُّ بلررات، ُٓطررُسٓاتىو ُُبًَتررُ ًايررُّ صي 
ُٓسوَكى دَصاُني ًُٓىو كُطًَم آ ًَُشيُِ ياْ ًًًًَُِ ًافِ كاسكشدًُاْ ُٓيرُ، بؤيرُ   
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    َ وا ىلَ صَوت بلشيَرت كرُ ياطرا ثًَرٌ بُخؼرًىَو      ُابط ٓرَُ ًافرُّ بُػرًَىَيُكِ ُراسِ
 كُفاهُتًؼِ دَكات، ًُطُس ًًَشدَكُ ثاطاوّ بُدًٌَ بُدَطتُوَ بًَت. 

ُٓسوَٓا طُباسَت بُ ًافُكاُِ تش وَن ًافِ خىيَِرذْ ضرىُلُ ثش طرُكشدُِ ٓرَُ     
ًافاُررُ، خررؤّ هُخؤيررذا ضررىُُدَسَوَ هررُ ًاهَررُوَ دَخىاصيَررتْ ؤُدَغُكشدًُؼررِ  

 دَبًَتُ ًايُّ ثش طُُُكشدُِ، وَ ًُُٓؾ ثًَطُواُُّ سىكٌِ ياطايُ. 
 
 

 ايتأبٜب(طًًََُ: تًُبط كشدْ )
كشد، دَبط رْ طىيَشِايُهَِ ًًَشدَكُّ بًَت، دا ُٓطُس  ُٓسوَكى ثًَؽ ًَٓظتا بامساْ

 ٓاتىو، طىيَشِايُهَِ ُُبىو، ًًَشدَكُ بؤّ ُٓيُ تًُبًٌَ بلات. 
هُ ُٓؤًلُتذا، َُٓ ًافُّ ثًاو دَطُسِيَتُوَ بؤ سرىكٌِ ؤىسٓراُِ ثرري ص كرُ خرىاّ      

َجهاُل : ))(دا دَفرُسًىد 34( هُ ٓايُتِ )ايٓضا٤طُوسَ هُ طىسَتِ ) ٌَ َعهَهٗ ِّنسِّ ُِّيهٕ َّٕ قَ

 واتُ ثًاواْ كاسطاصو طُسثُسػتِ رُاُّ.  ((ِّنَُِّءا ِ 
ٍَّ فِههٙ ))ٓررُسوَٓا تًايررذا ٓرراتىوَ:   ُْْجههُسُْٔ ِّ َٔ  ٍَّ ٍَّ فَِعَُّههُْٕ ٌَ َُُشههَٕشُْ ِّنوَّخِههٙ خََاههافُٕ َٔ

ٍَّ َسهههةِٛو   ِٓ ْٛ ٌْ أَطَْعهههَُُكْى فَهههو خَْةَُّهههِّٕ َعهَهه ٍَّ فَهههاِ ِّْضهههِسبُُْٕ َٔ َضههاِجِ   ًَ ُرررط كرررُ واترررُ رُا ((ِّن
بُسصَفشِْْ ُٓتشطّ كُُافُسًاًُتاْ بلرُْ، هُبرُسا ٓاًؤرطاسيًراْ بلرُْ، هرُ ثورُّ       
دووًَذا دًًَاْ ىلَ دًابلُُُوَ، دا هُثوُّ طًًًَُذا هًًَاْ بذَْْ تًُبًًَاْ بلُْ، 
بُالََ ُٓطُس بُ ؤظُياْ ُُكشدْ، ًَٓرىَؾ بًاُىيراْ ثرط ًرُطشْْ سِيَرٌ طرتًُلشدْ       

 هُواْ ًُطشُُبُس.
كٌِ َُٓ ٓايُتُ، ثًاْ بؤّ ُٓيُ بُ ػًَىاصيَم هَُ ػرًَىاصاُُّ خرىاسَوَ،   بُثًٌَ سى

 رُُكُّ تًُبط بلات، ُٓطُسٓاتىو طىيَشِايُهَِ ُُبىو و الطاس بىو:
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 ٓاًؤرطاسّ-أ
ُٓطُسٓاتىو رْ طىيَشِايُهًٌَ ًًَشدَكرُّ ُرُكشد، ًًَشدَكرُّ برؤّ ُٓيرُ ٓاًؤرطراسّ       

ؼررنت دَبًَررت. بررؤ ٓررَُ ًُبُطررتُ بلررات. ًُٓررُؾ بررُ هًَررم سرراهًَبىوْْ هُيررُن طُي
ًًَشدَكُ ُٓسكُكاْ دَخاتُوَ بريّ رُُكُّْ سِاطرتًُكاُِ تًَذَطُيرًَُُتْ سِيَطراّ    
سِاطررتِ ًُؼرراْ دَداتْ تًَررٌ دَطُيررُُط كررُ طررىوسبىوُِ رُُكررُّ هُطررُس ٓررُو      

 سَِفتاساُُّ ٓاكاًِ باؾ ُابًَت. 
 

 دًاكشدُُوَّ دًَطاّ خُوتّ-ب
ُٓطُسٓاتىو، ٓاًؤرطاسّ ٓاكاًِ باػِ ُُبىو، ُٓوكاترُ ًًَشدَكرُ ثرُُا دَباترُ برُس      

 ػًَىاصّ دووََ، كُ بشيتًًُ هُ دًاكشدُُوَّ دًَطاّ خُوتّ.  
ًًَُ، ًًَشدَكُ دًَطاّ خرُوتّ هرُ رُُكرُّ دًرا دَكاترُوَ برؤ ًاوَيرُن كرُ          بَُ ث

 . 1ُابًَت هُ ضىاس ًاُب صياتش بًَت
 

 هًَذاْْ تًُبًَلشدْ-ز
ُٓطُسٓاتىو، بُكاسًَِٓاُِ ػًَىاصّ ثًَؼىو، ٓاكاًِ باػِ ُُبىو، ُٓوكاتُ، ًًَشدَكُ 
بؤّ ُٓيُ َُٓ سِيَطايُ بطشيَتُبُس. ُٓويؽ هًَذاْْ تًُبًَلشدُِ رُُكُيُ، برُالََ ُابرط   

  ِ ثًَىيظررتًذا ُررُبًَنت ٓررُسوَٓا   ثررُُا بربدسيَتُبررُس ٓررَُ ػررًَىاصَ تررُُٔا هررُ ساهَررُت
 ُكُ بطُيًَُُت.ُابًَتًَٔؽْ ٓاصاس بُ رُ

 2001(ّ طراهَِ  7ػايُُِ ٓاًارَبؤكشدُُ، ثُسهًُاُِ كىسدطتاْ بُ ياطراّ رًراسَ )  
 1رُِ هُ سىكٌُكاُِ بشِطرُ/ َُٓ ًافُّ هُ ًًَشد وَسطشتؤتُوَو هًُاددَّ يُكًًُذا 

                                                 
 . 99-98ؼىو يطُسضاوَّ ثًَب.امحد ٚاالخزٕٚ: شزح قإْٛ االحٛاٍ ايشدص١ٝ، - 1
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ّ  1969(ّ طرررراهَِ 111ّ ياطرررراّ طررررضاكاُِ عرياؤررررِ رًرررراسَ ) 41ّ ًرررراددَ/
ًرراددَّ يُكررَُ: رْ سِيضثررُسِ كررشدووَ كررُ ًُٓررُؾ دَؤُكُيررُتِ: ))  1ٓررًُىاسكشاو

(ّ ياطرراّ طررضاكاُِ رًرراسَ  41(ّ ًرراددَّ )1( هررُ سىكٌررُكاُِ بشِطررُ ) ايشٚجهه١)
  .2((( تضتجين( ُٓهَذَبىيَشدسَّ )1969(ّ ًُٓىاسكشاوّ طاهَِ )111)
 ًافُ ٓاوبُػُكاُِ ُٓسدوو ٓاوطُس -ز
 

 ٓاوبُػّ وَكى يُن كُ ًُٓاُُّ خىاسَوَْ:ُٓسدوو ٓاوطُس هُ ُُٓذد ًافذا 
 يُكَُ: بُيُكُوَرياْ

ُٓسدوو ٓاوطُس دَبط رياًَُلِ ٓاطىودَو ػادّْ دووس هُ سِقْ كًُِْ دوو بُسَكِ 
هُطررَُي يررُكرت بُسُُطررُس، ضررىُلُ ريرراُِ ٓاوطررُسَيتِ هُطررُس بِررًُاّ طررؤصو         

م هررُ خؤػُويظررتِْ بررُصَيٌ ٓاتِررُوَ بُيررُن داًررُصساوَ، بؤيررُ دَبررط ُٓسيررُكًَ  
ٓاوطُسَكاْ كراسيَلِ وا ُرُكات دًَطراّ ُراسَِصايٌ ٓاوطرُسَكُّ يراْ ثًَطرُواُُّ        
ياطاْ سِيَظاْ دابْ ُُسيتِ كؤًُالَيُتِ بًَت. وَ دَبط ًًُٓؼُ طًاُِ هًَبىوسدًُاْ 

 بُساًبُس يُن ُٓبًَت.
 

 هُطُيَ يُكرتّ دىوتبىوْدووََ: 
 ِ ًَُشيِررُْ ًًًًَِررُ،  خررىاّ طُوسَغررُسيضَّ طًَلظررِ بُخؼررًىَ بررُ ٓررًُىو تررى ًَل

ُٓسدوو ٓاوطُس، بُثًٌَ طشيَبُطتِ ٓاوطرُسطريّ ًرافِ   ُٓس بؤيُ،  هُواُُؾ ثًاوو رْ.
                                                 

الجزمي١ ا(ا ٚقع ًُٓىاسكشاوَ: )) 1969(ّ طاهَِ 111(ّ ياطاّ طضاكاْ رًاسَ )41ًُُٓؾ دَؤِ ًاددَّ ) - 1
تأبٜب سٚجت٘ ٚتأبٜب االبا٤ ٚاملعًُني  -1ايفعٌ اصتعُاال حلل َكزر مبكتط٢ ايكإْٛ ٜٚعترب اصتعُاال يًخل: 

 ((.شزعا اٚ قاْْٛا اٚ عزفا....اخلَٚٔ يف حهُِٗ االٚالب ايكصز يف حدٚب َاٖٛ َكزر 
 .1/8/2001( طاهَِ 19بؤ دَؤِ َُٓ ياطايُ بشِواُُ سِ رُاًُّ وَؤايعِ كىسدطتاْ رًاسَ ) - 2
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تًَشكشدُِ غُسيضَّ طًَلظًًاْ هُطُس يُكرت ُٓيُو دَبط ُٓسيرُكًَم هرُ ٓاوطرُسَكاْ    
غُسيضَّ طًَلظًٌ ُٓوَّ تش تًَشبلات تُُٔا هُ ساهَُتِ بىوُِ بُسبُطرتًَلِ ػرُسعِْ   

 ثاطاوّ سَِوادا ُُبًَت وَن ساهَُتِ ُُخؤػِْ بًَِىيَزّ.   ياطايٌ ياْ
 

 طًًََُ: سَِضُهَُكِ ًِذاهَُكاْ
بُثًٌَ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطريّ سَِضُهَُكِ ًِذاهَُكاْ بؤ ُٓسدوو ٓاوطُس وَكىيُن 

 .1دَطُ ًَِذسيَتْ رُُكُ دَبًَتُ دايلًاْْ ًًَشدَكُؾ دَبًَتُ باوكًاْ
 

 شتّطضىاسََ: ًريات 
هرُ  بُثًٌَ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطريّ دسوطت، ُٓسدوو ٓاوطُس ًافِ ًرريات طشتًِراْ   

 دَبًَت. يُكرتّ 
ّ ياطرراّ برراسّ كُطررًٌ  86طررُباسَت بررَُ ًافررُ هررُ دَؤررِ بشِطررُّ /ب ًرراددَ/ 

عًَشاؤًررذا ٓرراتىوَ: ))ٓؤيررُكاُِ ًررريات دواُررّ ٓررُواًُؽ خضًايررُتِْ ٓاوطررُسيَتِ   
 دسوطتُ((.

                                                 
 . 198طُسضاوَّ ثًَؼىو يْظاّ ايدٜٔ عبد اجملٝد: احهاّ االصز٠ يف ايفك٘ االصالَٞ، - 1
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 بريَوى دايكء باوك
 

ُٓطرررُس ضررراويَم برررُ فايورررُكاُِ دادطرررا يررراْ د طرررًُكاُِ بُسِيَىَبُسايرررُتِ         
ًَؼرُّ تايبرُت برُ برزيَىّ دايرمْ براون بُسضراو          ًَِني ضرُُذيّ ك ًَبُدًَلشدْ خبؼ د

 دَكُوَّ.

هررُ سِاطررتًذا، ٓررَُ دررؤسَ كًَؼرراُُ هررُ ٓاكرراًِ خشاثررِ برراسّ طررىصَساْْ كررَُ        
 ُ ًُُرذّْ ٓرُبىويٌ  ًِاهَرُكاُِ ٓرُْ     دَساًُتِ دايلاْْ باوكاْ هُ اليُكرُوَو دَوهَ

 دايمْ باوكاُُ هُاليُكِ تشَوَ ديَُِ ٓاساوَ.

بؤيُ ُٓطُس ُٓو كُطاُُ بُ خؤػِْ سَِصاًُُذّ خؤياْ ٓاوسِيَم هُ دايمْ باوكًراْ       
بذَُُوَو وَكرى ثًَىيظرت دَطرتِ ياسًرُتًاْ برؤ دسيَرز ُُكرُْ سَُِطرُ ببًَترُ ٓرؤّ           

سِوو هُ دادطا بلُْ برؤ بُسصكشدُرُوَّ داوا هرُ درّ    ُٓوَّ ُُٓذيَم هُو دايمْ باوكاُُ 
ًِاهَرررُكاًُاْ بًُُبُطرررتِ بشِيِرررُوَّ برررزيَىيَلِ ًاُطاُرررُ، ُٓوكاترررُ دادطرررا دواّ    
هًَلؤهًَُِوَو طُ اُذُِ داواكُ بشِياسيَم بؤ َُٓ ًُبُطتُ دَسدَكراتْ بُسِيَىَبرُسيَتِ   

 دَِ دَكات.( َُٓ بشِياسَّ دادطا دًَبَُدٜز١ٜ ايتٓفٝذدًَبُدًَلشدًُؽ )

ػررايُُِ ٓاًارَبؤكشدُررُ، دادطررا هررُ بشِياسَكُيررذا تىاُرراّ داسايررٌ ًِذاهَررُ داوا         
هُطُس تؤًاسكشاوَكُْ ثًَىيظتًُكاُِ دايمْ باوكُ داواكاسَكُ هُبُسضراو دَطشيَرت،   
واتُ ُٓسضُُذّ ًِذاهَُ داواهُطُس تؤًاسكشاوَكُ باسّ داسايٌ باؾ بًَت ًَِٓذَ برشِّ  

 د دَبًَت كُ دادطا بؤ دايمْ باوكُ داواكاسَكُ دَيربِيَتُوَ.ُٓو ثاسَيُ صيا
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( ّ ياطراّ براسّ كُطرِ    61هًَشَدا بُ ثًَىيظتِ دَصاُني ٓاًارَ برُ ًراددَ )         
عرياؤِ كاسثًَلشاو بلُيّ كُ تايبُتُ بُ سِيَلدظتِِ سىكٌُكاُِ بزيَىّ دايرمْ براون   

ُ باسّ ٓابىوسياْ باػُو باسّ ًُبُطتٌاْ هًُُدا ٓاطاداسكشدُُوَّ ُٓو كُطاُُيُ ك
طىصَساُِ دايمْ باوكًؼرًاْ هُوثرُسِّ خشاثرِ دايرُ تراوَكى ٓاوِسيراْ ىَل بذَُرُوَو        
دَطتِ ياسًُتًاْ بؤ دسيَز بلُْ وَ بُ ثًَرٌ تىاُرا ثًَىيظرتًًُكاًُاْ دابرني بلرُْ      
ضىُلُ بُثًٌَ َُٓ ًاددَيُ طؼت دايمْ باوكًَرم ًرافِ دابًِلشدُرِ برزيَىّ هُطرُس      

اُِ ُٓيُبؤيُ هُدًاتِ ُٓوَّ هرُ سِيَطراّ دادطراوَ ٓرَُ كًَؼرُيُ ضاسَطرُس       ًِاهَُك
بلشَّ باػرتوايُ ٓاسَصووًُُذاُُ دًَبُدَِ بلشيَت بًُرُؾ ثُيىَُذيًرُ ثري صَكرُّ    
خًَرررضاْْ كؤًرررُيَ دَثاسيَضسيَرررتْ طرررُسبُسصّْ ػرررلؤًُُذيؽ برررؤ ٓرررُو كُطررراُُ   

( درا  املٛصزُّ ُٓبىوَ )دًًًَََِتُوَ.ًُُٓؾ دَؤِ ًاددَّ ُاوبشاوَ: ))ُٓو ًِذاهَ
آ طُوسَ بًَت ياْ بطىون بزيَىّ دايمْ باوكُ كًُذَساًُتُكرُّ دَكُويَترُ ُٓطرتؤ    
ًَِاًُؼرًاْ ٓرُبًَت برُ ًرُسدًَم باوكُكرُ ثًَرٌ هُطرُس         ُٓسضُُذَ تىاُاّ وَدَطتٔ

 بًَلاسّ داُُطشتبَِ((.  
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 بةشى دووةم
 

 يةلَوةشانةوةى ياوسةزيَتىء عيددة
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بةثيَي حوكنةكانى ياساى بازى كةسةيي عيَساقةى طسيَبةسةتى ياوسةةزطريى بةة دوو زِيَطةا                    
 كؤتايي ثآ ديَت، ئةويصياى تةالَقداىء ليَكجيابوونةوةء خمالةعةية.

وَ هُبُسُٓوَّ عًرذدَؾ ثُيىَُذيرذاسَ برُو دوو ًُطرُهُيُ، بؤيرُ هرُ ضرىاس             
 هًَلذًابىوُُوَو خماهُعُْ عًذدَ دَكُيّ:خاهَذا باطِ ُٓسيُكًَم هُ تُالَقْ 

 

 (دًابىوُُوَتُالَق )يُكَُ: 

بررُثًٌَ ياطرراّ برراسّ كُطررًٌ عًَشاؤررِْ ػررُسيعُتِ ًٓظرركَ تررُالَق ًاُرراّ            
ٓررُهَطشتِِ كررؤتِ رْْ ًًَشدايُتًًررُ، دًَىودَطررت يرراْ دواّ تًَجررُسِبىوُِ ًرراوَّ 

 .  2ُو هُفضَ بطشيَتُوَ، بُ هُفضيَلِ تايبُتِ ياْ ُٓس ػتًَم دًَطاّ 1ٓعًذدَ
هُبُِسَِتذا، ثًاو ًافِ تُالَؤذاُِ بُدَطتُوَيُ ُٓسكاتًَم هًَٔاتىويٌ ياطرايٌْ       

ػررُسعٌ تررُواو كشدبًَررتْ ٓاؤررىَ بًَررت. ضررىُلُ ؤىسٓرراُِ ثررري صو فررُسًىودَكاُِ      
ٓرُسوَٓا وَكرى    ثًَػًُبُس ُٓسوَٓا ياطا وَن بًُِايُن َُٓ ًافُياْ داوَ برُثًاو، 

افشَت َُٓ ًافُّ دَبًَرت ُٓطرُسٓاتىو بًُرُسدِ ٓرُوَ ٓاوطرُسطريّ      سِيضثُسِيؽ ٓ
 بُطتيبَ كُ تُالَق بُدَطتِ ُٓو بًَت. 

ُّٙ ئَِذِّ ))دَفرُسًىد:   1خىاّ طُوسَ هُ طىسَتِ ترُالَق هرُ ٓايرُتِ/          َها ِّنَُّةِه َٚها أَُّٚٓ

 ٍَّ ِٓ خِ ٍَّ نِِعهدَّ ُهُْٕ ْْدُُى ِّنَُِّءاَ  فَبَهِّْ َّ ُ  (( طَه ًبرُس ٓرُسكاتَِ ويظرتتاْ رُراْ     واترُ: ))ٓرُّ ثًَػ
تُالَق بذَْ هُكاتِ عًذدَ تُالَؤًاْ بذَْ ٓرُو كاترُّ هرُ سرُيض ثران بىوُُترُوَو       

 236ُٓسوَٓا هُ طىسَتِ )بُؤُسَ( ٓايُتِ/ هُطُيَ ًًَشدَكاًُاْ دىوت ُُبىوُُ((.
ٚالجٓههاح عًههٝهِ إ طًكههتِ ايٓضهها٤ َهها  متضههٖٛٔ أٚ تفزضههٛا هلههٔ   دَفررُسًىد: ))

                                                 
بلاتُوَ تا بُطُس ُُضًَت. وَ بُثًٌَ بشِطُّ دوو  ( بُو ًاوَيُ دَوتشد كُ ُابًَت رْ تًايذا ًًَشدعد٠عًذدَ)- 1

 ّ ياطاّ باسّ كُطًٌ عًَشاؤًذا عًذدَّ تُالَق تًَجُسِبىوُِ طط بًَِىيَزيًُ بُطُس رُذا.47هُ ًاددَ/
 .471ٍ 1997، بار ايٓٗط١ ايعزب١ٝ، بريٚت، 1ذلُد َصطف٢ شًيب: احهاّ االصز٠ يف االصالّ، ط/- 2
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))ُٓطررُس رُررُكاُتاْ تررُالَق بررذَْ تاواًَُلترراْ هُطررُس ًُررُ، ًرراداَ واتررُ:  ((فزٜطهه١
ًَنت((        . ٓرُسوَٓا هرُ   ًَُضيلًتاْ هُطرَُي ُرُكشدبّ يرا ًاسَيًَلتراْ برؤ ديراسّ ُرُكشدب

ْإِيَُاِج ))دَفُسًىد:  49( ٓايُتِ/ االحشا طىسَتِ ) ًُ ٍَ آَيُُِّٕ ئِْذِّ َََكْذدُُى ِّن َا ِّنَِّرٚ َٚا أَُّٚٓ

 ُْٕ ًُ ْْدُ َّ َِ كرُ رُراُِ          ((ٍَّ زُىَّ طَه ًَِراوَ، كرات واتُ: ))ُّٓ ٓرُو كُطراُُّ كرُ بشِواتراْ ٓ
  ْ ( ايٓضها٤ وَ هرُ طرىسَتِ )   ((بشِواداستاْ هُخؤتاْ ًاسَكشدْ هُثاػراْ ترُالَؤتاْ دا

ٍَّ ))دَفرررُسًىد:  20ٓايرررُتِ/ هههدُْى ئِْدهههَدُِّْ ْٛ ش  ٔآخَ ْٔ ٌَ َش َكههها ش  يَّ ْٔ ٌْ أََزدخُّهههُى ِّْسهههدِْةَدَِّل َش ئِ َٔ

ِّ ُْبَاز  واتُ: ))ُٓطُس ويظتتاْ هُدًاتِ رًَُم كُ ًَٓظتا ُٓتاُُ رًَُلِ تش بًَٔرِّ،   ((قِ
وَ بُ يُكَِ هُو رُاُُ ًاهًََلِ ص ستاْ بُ ُاوّ ًراسَيٌ داوَ، ٓرًض ػرتًَم هرُوًايَْ     

ٜا عبد اهلل . ًُُٓو ثًَػًُبُسيؽ )د.خ( دَفُسًىد : ))دساوَ هُو رُُ ًُطتًَُِِوَ((
َابهاٍ احهدنِ   ُ فُسًىودَيرُكِ ترشدا ٓراتىوَ: ))   (( ُٓسوَٓا هر بٔ عُز طًل سٚجتو

 .1((ٜشٚج عبدٙ اَت٘ ثِ ٜزٜد إ ٜفزم بُٝٓٗا امنا ايطالم ملٔ اخذ بايضام
بررُثًٌَ ٓررَُ دَؤاُررُ كررُ ص س بررُ سِاػررلاوَيٌ ًررافِ تُالَؤررذاْ دساوَ بررُ ثًرراو،       

شتِرِ  ًُُٓؾ ًاُاّ ُٓوَ ًُُ كُ ًافِ رْ خىسابًَت، بُهَلى بؤ ثاساطتِِْ ثري صسِاط
ثُيىَُذيٌ ٓاوطُسطرييًُكُ. ًُُٓو هُ ًُٓاْ كاتًؼذا ًٓض سِيَطشيًَم ًُُ هُبُسدََ 
ٓافشَت بؤ ُٓوَّ هُكاتِ بُطتِِ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطريّ بُو ًُسدُ ًًَشد بلرات  

 كُ تُالَق بُ دَطتِ خؤّ بًَت. 
ػررايُُِ ٓاًررارَ بؤكشدُررُ، ُٓسبؤيررُؾ ًررافِ تُالَؤررذاْ ُررُدساوَ بررُ رْْ ًًَررشد     

بُيُكُوَ، ُٓطًِا هُواُُيُ ص سداساْ ُٓسدووكًاْ سِيَم ُُكُوتِايُ هُطُس تُالَؤذاْ، 
ضررىُلُ يررُكًَلًاْ تررُالَؤِ دَويظررتْ ٓررُوَّ تشيرراْ ُُيذَويظررتْ بررَُ ػررًَىَيُ  

                                                 
 .473طُسضاوَّ ثًَؼىو، ي ذلُد َصطف٢ شًيب:بشِواُُ - 1
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رياًُرراْ دَبررىو بررُ د صَخْ ُُياُررذَتىاُِ كؤتررايٌ بررُ ثُيىَُررذيٌ ٓاوطررُسطريّ    
 ًَُىاًُاْ بًَِّٔ. 

دا ًرافِ تُالَؤرذاُِ داوَ    34ّ ًراددَ/ 1عًَشاؤِ هُ بشِطُ/ ياطاّ باسّ كُطًٌ      
بُ ثًاو وَبُرًُؽ ُٓطُس بشيلاسبط يا سِيَطاثًَذساو بط ُٓسوَٓا دادوَس، كُ ًُٓرُؾ  
دَؤُكُيُتِ: ))تُالَق البشدُِ كؤتِ ٓاوطُسطرييًُ بُ خظتِِ هُاليُْ ًًَشدَوَ يا 

 ياْ بُٓؤّ دادوَسَوَ.....((.هُاليُْ رُُوَ ُٓطُس بشيلاسبط يا سِيَطاثًَذساو بط 
هَُ دَؤُدا بؤًاْ دَسدَكرُود كرُ ياطراداُُس برُ ًُبُطرتِ سِاطشتِرِ ٓاوطرُُطِ        
هًَُُىاْ ثًاوو رْ ًافِ تُالَق خظتِِ داوَ بُ دادوَس، بؤُٓوَّ هُو ساهَُتاُُّ كُ 
رْ تًايرررذا بشيلررراس ُرررُبط يررراْ سِيَطاثًَرررذساو ُرررُبِ بُخظرررتِِ تُالَؤُكرررُّ هرررُ     

يَطاّ دادطرررراوَ خررررشاخ بُكاسُررررًَُِٓاُِ تُالَؤُكررررُّ هُاليررررُْ  ًًَشدَكُّ،هررررُسِ
 ًًَشدَكُيُوَ بؤّ صاًّ كشاوَ.

دا بُثًٌَ ؤىسٓراُِ ثرري ص، ثًراو ترُُٔا طرط ترُالَؤِ برؤ البشدُرِ ثُيىَُرذّ                 
 229( ٓايرررُتِ/ ايبكهههز٠ٓاوطرررُسطريّ بُدَطرررتُوَيُ، ٓرررُسوَكى هرررُ طرررىسَتِ ) 

ٌِ ))دَفرررُسًىد  خَههها ٌ  ِّنبَّهههوُم َيسَّ ْٔ خَْءهههِسٌٚخ بِاِْدَءههها ْعههُسٔف  أَ ًَ واترررُ:  ((.....فَاِْيَءهههاٌب بِ
َّ يرا         َِ بُضراكِ ًاًُهَرُ هُطرَُي رْ بلرش ))تُالَؤذاُِ رْ دوو داسَ، دا دوايرٌ دَبر

دَفرُسًىد:   230ُٓسوَٓا هُ طىسَتِ )بُؤُسَ( ٓايرُتِ/  بُضاكِ هًَلذًاببُِوَ((.
((   ٍْ ََٓا فَو خَِذمُّ نَُّ ِي ٌْ طَهَّْ ِ هافَا ج  ْٔ ُِْكَخ َش ْٛهَسُِ  بَْعُد َددَّٗ خَ واترُ: ))درا ُٓطرُس دواّ     ((َغ

دوو تُالَؤُكُْ طُسِاُُوَّ بؤ داسّ طًًََُ رُُكُّ تُالَؤرذا، هرُوَ برُ دواوَ دواّ    
 .تُالَؤِ طًًََُ ُٓورُُّ بؤ سُالَيَ ًُُ، ًُطُس ًًَشديَلِ تش بلاتُوَ((

ّ ياطراّ براسّ كُطرًذا    38بًُُٓاْ ػًَىَ، ياطاداُُسّ عًَشاؤرِ هرُ ًراددَ/         
ترُالَؤِ   -1ًُٓاْ سىكٌِ داوَ، كُ ًُُٓؾ دَؤُكُيُتِ: ))تُالَؤذاْ دوو بُػرُ:  
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(: هررَُ دررؤسَ تُالَؤررُدا ًًَشدَكررُ بررؤّ ُٓيررُ، هررًُاوَّ   ايطههالم ايزجعههٞطررُسِاوَ)
يظرررتُ طُسِاُذُُوَكرررُ  عًرررذدَدا برررُبط طشيَبُطرررت رُُكرررُّ بطُسِيًََِترررُوَ، ثًَى  

 بظُ ًَِذسيَت وَكى طُ اُذُِ تُالَق((.  
ُ طُسِابُسهَُ دَؤُدا بؤًاْ دَسدَكُود تُالَق دوو دؤسّ ُٓيُ، تُالَؤِ        وَو ُر

ٔ  تُالَؤِ دىداكرُس)  (، هرُ خرىاسَوَ هرُ دوو خاهَرذا برُ دسيَرزّ باطرًاْ        ايطهالم ايبها٥
 دَكُيّ: 

 

 (جعٞايطالم ايزتُالَؤِ بُسطُسِاُُوَ )  -1
هَُ دؤسَ تُالَؤُدا، ًًَشد بؤّ ُٓيُ هًُاوَّ عًذدَدا بُبط طشيَبُطرتِ ُرىّ         

واتُ ثًَىيظت بُ طشيَبُطتِ ُىدْ ًاسَيٌ ُرىد   رُُكُّ بؤالّ خؤّ بطُسِيًََِتُوَ.
 ُاكات ًاداَ رُُكُّ ًاوَّ عًذدَّ بُطُسُُضىوَ.  

 -1َ: ))عًَشاؤًرذا ٓراتىو  ّ ياطراّ براسّ كُطرًٌ    38هرُ ًراددَ/   1هُ دَؤِ بشِطرُ/ 
وَ: هَُ دؤسَ تُالَؤُدا ًًَشدَكُّ بؤّ ُٓيُ، هُ ًاوَّ عًرذدَدا  ُُتُالَؤِ بُسطُسِا

بُبط طشيَبُطت رُُكُّ بطُسِيًََِتُوَْ ثًَىيظتُ طُسِاُذُُوَكُ بظُ ًَِذسيَت وَكى 
 طُ اُذُِ تُالَق((.

تُالَؤِ بُسطرُسِاوَ،   هَُ دَؤُدا بؤًاْ دَسدَكُود، بُجمؤسَ تُالَؤُ دَوتشد،     
كُ ثًاو هُ رُُكُّ دَخيات كرُ بُُٓؤًلرُت هُطرُهَِ درىوت برىوَ، خظرتًَِم كرُ        
بُبِ بُساًبُسّ داسايٌ بًَت، ُٓسوَٓا ثًَؼرت ًٓض تُالَؤِ تشّ ُُدابًَت ياْ ثًَؼررت  

 تُُٔا يُن تُالَؤِ دابًَت.
ِ بُسطرُسِاوَدا  بؤضِ دىوتبىوْ ًُسدُ بؤ تُالَؤِ بُسطُسِاوَ؟ ضىُلُ هُ ترُالَؤ     

ثًاو بؤّ ُٓيُ هًُاوَّ عًذدَدا رُُكرُّ بؤخرؤّ بطُسِيًََِترُوَ. وَ هُبُسٓرُوَّ     
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تُالَؤذاُِ رْ بُس هُ دىوتبرىوْ عًرذدَّ هُطرَُي ًُرُ، كُواترُ ثًاوَكرُ برؤّ ًُرُ         
 49(( ٓايررُتِ/االحههشا بًطُسِيًََِتررُوَ. ٓررُسوَكى خررىاّ طررُوسَ هررُ طررىسَتِ ))    

َهها  ))دَفررُسًىد:  ٌْ َٚهها أَُّٚٓ ٍْ قَْةههِم أَ ٍَّ ِيهه ههُْٕ ًُ ْْدُ َّ ْإِيَُههاِج زُههىَّ طَه ًُ ٍَ آَيُُههِّٕ ئِْذِّ َََكْذههدُُى ِّن ِّنَّههِرٚ

هٛو ًِ ا َج ٍَّ َسَسِّد  ُدُْٕ َسسِّ َٔ  ٍَّ دُِّعُْٕ ًَ َََٔٓا فَ ت  خَْعدَدُّ ٍْ ِعدَّ ٍَّ ِي ِٓ ْٛ ا نَُكْى َعهَ ًَ ٍَّ فَ ُْٕ ءُّ ًَ واتُ:  ((خَ
هرُخؤتاْ  ًَرم كرُ رُراُِ بشِواداستراْ     ))ُّٓ ُٓوكُطراُُّ كرُ بشِواتراْ ًَِٓراوَ، كات    

ًاسَكشدْ هُثاػاْ بُسهُوَّ دَطرتًاْ هُطرُيَ تًَلرُالَْ بلرُْ ترُالَؤتاْ داْ، درا       
درا برُ ديراسّ دهَدؤػرًاْ بلرُْْ برُ       عًذدَياْ بؤ ًَٓىَ هُطُس ًُُ كرُ بًرزًًَشْ،   

. دا كُواتُ ُٓطرُس ثًاويَرم رُرِ ًَِٓابًَرت     دىاُِْ ثًاواُُ دَطتًاْ ىلَ بُسبذَْ(( 
بُالََ بُسهُوَّ بًطىاصيَتُوَو هُطُهَِ دىوتبًَت، تُالَؤِ بذات، هَُ ساهَُتُدا رُُكُ 

( دَبرطْ ثًاوَكرُ برؤّ    بْٝٓٛه١ عًذدَّ هُطُس ًُُ، بؤيُ تُالَؤُكُ دىداكرُسَوَ ) 
ًُُ رُُكُّ بؤالّ خؤّ بًطُسِيًََِتُوَ تا ًًَشديَلِ تش ُرُكاتْ هُطُهًَؼرًذا درىوت    

 (:230طررُوسَ هررُ طررىسَتِ )بُؤررُسَ( ٓايررُتِ )  ُررُبط بررُثًٌَ فررُسًىودَّ خررىاّ
ْٛههَسُِ )) هها َغ ج  ْٔ ُِْكَخ َش ٍْ بَْعههُد َددَّههٗ خَهه ََٓهها فَههو خَِذههمُّ نَههُّ ِيهه ٌْ طَهَّْ ٓررُسوَكى دواتررش هررُ  ((.فَههاِ

 . 1باطلشدُِ تُالَؤِ دىداكُسَوَدا بُ دسيَزّ باطِ هًَىَ دَكُيّ
بشيتًرُ هرُ سِيَلرُوتِِ ثًراوو رْ     وَ تُالَؤذاًُؽ بُساًبُس وَسطشتِِ بشِيَم ثاسَ      

ًَِراْ برُ طشَيبُطرتِ ٓاوطرُسطريّ بُساًبرُس بِشيَرم ثراسَ، رُُكرُ           هُطُس كؤترايٌ ٓ
 . 2دَيذاتُ ًًَشدَكُّ، ثًٌَ دَوتشّ تُالَؤِ بُساًبُس ثاسَ

                                                 
 .121-120ٍطُسضاوَّ ثًَؼىو فزٜد فتٝإ: شزح قإْٛ االحٛاٍ ايشدص١ٝ، - 1
، ايشٚاج ٚاحنالي٘، بار ايٛرام يًٓشز ٚايتٛسٜع، 1ب.َصطف٢ ايضباعٞ: شزح قإْٛ االحٛاٍ ايشدص١ٝ، ج/ - 2

 . 225ٍ 2001بَشل، 
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َُٓ درؤسَ تُالَؤرُ دىداكُسَوَيرُ ضرىُلُ ترُالَؤًَلِ ٓراسَصوو ًُُذاُُيرُْ برؤ              
ُّ بُساًبررُس بُخؼررًِِ بشِيَررم ثرراسَ ٓررُدماَ دَدسد،  ٓرراصادكشدُِ رْ هررُ ًًَشدَكرر

دًاواصَ هُ تُالَؤِ بُسطُسِاُُوَ كُ ًافِ ثًاو بُطرُس رُُكرُّ هرًُاوَّ عًرذدَدا     
 .1ُٓس دًًََِطْ دَتىاُط بًطُسِيًََِتُوَ

ّ ياطرراّ برراسّ كُطررًٌ طررىوسّ 100ػررايُُِ ٓاًارَبؤكشدُررُ، بررُثًٌَ ًرراددَ/     
ٓاوطُسطريّ برُبط بُساًبرُسبًَت، ٓرُوا هرُ سرىكٌِ ترُالَؤِ       ُٓطُس كؤتايٌ ًَِٓاُِ 

بُسطُسِاُُوَ دَبط ُُن دىداكُسَوَ، ًُُٓؾ هرُ ساهَُتًَلرذا دَبرط، ُٓطرُسٓاتىو،     
 .2ُٓسدوو ٓاوطُس بُساًبُسَكُياْ سَِتلشدَوَ

ًَِط ترا               كُواترُ، هرُ ترُالَؤِ بُسطُسِاُرُوَدا، ثُيىَُرذّ ٓاوطرُسطريّ ٓرُسدًَ
مبًَِط. وَ ُٓطُس هُو ًاوَيُدا، يُكًَم هُ ٓاوطُسَكاْ طًراُِ   ًاوَّ عًذدَّ رْ

دَطشيَررت، ضررىُلُ ٓاوطررُسطرييًُكُ ًَٓؼررتاْ   ىلَهُدَطررت دا ٓررُوَّ تررش ًرياتررِ  
كؤتررايٌ ثررط ُررُٓاتىوَ، بررُالََ بررُ تررُواوبىوُِ عًررذدَ، ثًرراو ًررافِ طُسِاُررُوَّ     

طْ ٓؤكراسّ  ٓاوطُسَكُّْ دىتبىوُِ هُطُهًَذا ُاًًَِرطْ دَبرط ًاسَيًُكرُّ برذات    
ًَِرط، برُاَلَ ثًراو برؤّ ُٓيرُ دواّ بُطُسضرىوُِ ًراوَّ         ًريات هًَلطشتًِؼًاْ ُاً

ٓررُسكاتًَم بًررُود تُالَؤذساوَكررُّ بررُ طشيَبُطررتًَلِ ٓاوطررُسطريّ ُررىد  عًررذدَؾ
 .3بطُسِيًََِتُوَ بؤ خؤّ بًُُسدًَم ًًَشدّ ُُكشدبًَتُوَ

ًُاوَّ عًررذدَدا، دررا خررىاّ طررُوسَ ًررافِ طُسِاُررُوَّ تررُُٔا بررُ ثًرراو داوَ هرر    
طشيِب ًُُ رْ سِاصّ بًَت يراْ ُرا برُثًٌَ ٓرَُ فُسًىودَيرُ هرُ طرىسَتِ )بُؤرُسَ(         

                                                 
 .121طُسضاوَّ ثًَؼىو ي فزٜد فتٝإ: شزح قإْٛ االحٛاٍ ايشدص١ٝ، - 1
   .226طُسضاوَّ ثًَؼىو يب.َصطف٢ ايضباعٞ: شزح قإْٛ االحٛاٍ ايشدص١ٝ، بشِواُُ - 2
 .503ٍ 1977، بار ايٓٗط١ ايعزب١ٝ، بريٚت، 2ذلُد َصطف٢ شًيب: احهاّ االصز٠ يف االصالّ، ط/- 3
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ا))(: 228ٓايرررُتِ ) ٌْ أََزُِّدِّٔ ئِْصهههود  ٍَّ فِهههٙ َذنِهههَو ئِ ِْ ٍَّ أََدهههقُّ بِهههَسدِّ بُُعهههٕنَدُُٓ واترررُ: (( َٔ
بًاُطًَشُِرُوَ ُٓطرُس   )ًًَشدَكاًُاْ هُ ثًاواُِ تش هُثًَؼرتْ كُ هُ ًاوَّ عًذدَدا )

 (.ًُبُطتًاْ خؤضاكلشدُُوَ بًَت(
طُسِاُُوَّ رْ بُ دوو سِيَطا ُٓدماَ دَدسد، بُؤظُو برُ ٓرًُىو ٓرُو ػرتاُُّ           

 دًَطُّ دَطشُُوَ هُ ُىطنيْ ٓاًارَبؤكشدْْ بُ كشدَوَ.
طُسِاُذُُوَّ بُؤظُ، دَبط بُ ووتُّ سِاػرلاو بًَرت كرُ هرُ ًاُراّ طُسِاُذُرُوَ           

وَ ٓررًض ًاُايررُكِ تررش ُُطُيررًَُُت. بؤمنىوُررُ ثًاوَكررُ بوَررط رُُكررُّ خررؤَ   بررُوال
طُسِاُذَوَ ياْ سِووّ تط بلاتْ ثًٌَ بوَط تؤَ طُسِاُذَوَ ياْ تؤَ طشتُوَ.....ٓتذ. 
وَ َُٓ ووتاُُ ثًَىيظتِ بُ ًُراصّ سِاػرلاو ًُرُو طُسِاُرُوَّ ثرط ٓرُدماَ ٓرُدسد.        

 تّ دَطشيَتُوَ بؤ طُسِاُذُُوَ.  ُٓسوَٓا ُىوطني و ٓاًارَبؤكشدْ دًَطاّ وو
ًُٓررُو طُسِاُررُوَ بررُ كررشدَوَ دَبًَررت ُٓطررُسٓاتىو هُطررُهَِ دررىوت بًَررت يرراْ بررُ   

 ًاضِ بلات.  هُ ٓاًًَضّ بطشيَتْصَوؤُوَ 
دا دواّ ًُُٓ، ثًاو تُُٔا دوو تُالَؤِ هُدَطت دًًََِط هُ كؤّ طط تُالَق كرُ      

    ُ كُؾ طرِىوسداس دَبرط برًُاوَّ    ثًَؼرت ٓرُيبىو، ٓرُسوَٓا ًراوَّ ٓاوطرُسطرييً
عًذدَ ثاؾ ُٓوَّ ثًَؼرت ًاوَكُّ طِىوسداس ُُبىو، وَ بُ كؤتايٌ ٓاتِِ عًذدَ 
بُتُواوَتِ كؤتايٌ ديَت بُ ًاوَّ ٓاوطُسطرييًُكُْ ثًاوَكُ ٓرًض ًرافِ بُطرُس    

 رُُكُيُوَ ُاًًَِط. 
           

  (ايطالم ايبا٥ٔتُالَؤِ دىداكُس )-2
تررُالَؤِ دىداكررُس، بررُودؤسَ تُالَؤررُ دَوتررشَّ كررُ ثُيىَُررذّ ٓاوطررُسطريّ         

دًَىدَطررت ُررآًَوََِْ ريرراُِ ٓاوطررُسطرييؽ دواّ ٓررُوَ دسيَررزَّ ُابًَررت بررُبَِ     
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واتُ ًًَشدَكُ بؤّ ًُرُ رُُكرُّ برؤالّ خرؤّ     سِيَلُوتًَِلِ ُىَّْ ًاسَيًُكِ ُىَّ. 
ذدَدا تا داسيَلِ تش هُطُهَِ سِيَم بطُسِيًََِتُوَ آ هُ ًاوَّ عًذدَدا ياْ هُ دواّ عً

ُُكُويَتُوَو طشيَبُطتًَلِ ٓاوطُسطريّ طُس هرُ ُرىَّ برُ ًراسَيًَلِ ُرىَّ هُطرُيَ       
 ُُبُطتًَت.

 تُالَؤِ دىداكُسيؽ بُثًٌَ رًاسَّ تُالَؤُكاْ دَبًَتُ دوو دؤس:
 

 (  ب١ْٛٓٝ صةز٣دىداكُسَوَّ بطىون )-أ
تًايذا ِسيَطرا برُ ًًَرشد دساوَ كرُ برُ ِسيَلرُوتًَِلِ ُرىَّْ         ُٓودؤسَ تُالَؤُيُ كُ     

ًًَشدَكرُ برؤّ ًُرُ هرُ     واتُ  ًاسَيًَلِ ُىَّ وَ رُُكُّ بؤ الّ خؤّ بطُسِيًََِتُوَ.
        َّ ًَتُوَ الّ خرؤّ يراْ هُطرُهَِ درىوت بًَرت ترا طرُسهُُى ًاوَّ عًذدَدا بًطُِسَيِ

طؼررت ًُسدررُكاُِ  طشيَبُطررتًَلِ ٓاوطررُسطريّ هُطررُيَ ُُبُطررتًَت كررُ دَبررَِ      
ًُٓررُؾ بررُ ثًَطررُواُُّ تررُالَؤِ دسوطررتِْ طررُثاوّْ دًَبُدًَلشدًُؼررِ تًابًَررت، 

بُسطُسِاوَيُ كُ ًًَشد بؤّ ُٓيُ هُو ًاوَيُدا رُُكُّ بؤ الّ خؤّ بطُسِيًََِتُوَ بُ 
 .1بَِ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطريّ ُىَّْ ًاسَيٌ ُىَّ

 
 خىاسَوَ دَطشيَتُوَ:تُالَؤِ دىداكُسّ بطىون َُٓ ساهَُتاُُّ الّ 

 تُالَؤِ ثًَؽ دىوتبىوُِ سِاطتُؤًُِ ُٓسضُُذَ رُُكُ طىاطرتابًَتُوَ:-1
َها ))دَفرُسًىّ:  ( 49هُ طىسَتِ االسرضاب ٓايرُتِ )  هَُ سِووَوَ خىاّ طُوسَ  َٚها أَُّٚٓ

 ٌْ ٍْ قَْةِم أَ ٍَّ ِي ُْٕ ًُ ْْدُ َّ ْإِيَُاِج زُىَّ طَه ًُ ٍَ آَيُُِّٕ ئِْذِّ َََكْذدُُى ِّن ٍْ ِّنَِّرٚ ٍَّ ِيه ِٓ ْٛ ا نَُكهْى َعهَه ًَ ٍَّ فَ ُْٕ ءُّ ًَ خَ

ٛو ًِ ا َج ٍَّ َسَسِّد  ُدُْٕ َسسِّ َٔ  ٍَّ دُِّعُْٕ ًَ َََٔٓا فَ ت  خَْعدَدُّ  ((.ِعدَّ

                                                 
 60،ص2007اجلذيذَ، اهلآشَ، )د.حمٌذ كٌاي اهذيّ أًاَ: اسلاَ االطشَ، ًِؼىسات داس اجلاًعُ  - 1
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كُواتررُ ٓررُوثًاوَّ رُُكررُّ خررؤّ بررُس هررُ دىوتبررىوْ تررُالَق دَدات ُٓسضررُُذَ   
َِ كرُ ص س برُ ثرُس ؾ ُرُبىوَ برؤ ِسيَضطرشتّ هرُو          ًَتًُوَؾ، ٓرُوَ دَطُيرُُ  طىاطتب
ثُيىَُذيًررُ ٓاوطررُسطرييًُ، دررا هُبُسٓررُوَّ ٓررًض وَضررُيُنْ ًًَُِٔررُكًؽ هررُ    
ًَُىاًُاُررذا ًُررُ، بؤيررُ ٓررًض ٓؤكاسيَررم ًُررُ بررؤ ٓررُوَّ بررُبَِ سَِصاًُُررذّ خررؤّ       

 بًطُسِيًََِتُوَ بؤ الّ خؤّ.
وَ ُٓسوَٓا هُبُسُٓوَّ ٓرًض عًرذدَّ هُطرُس ًُرُ بؤيرُ سِاطرتُوخؤ هرُكاتِ             

بررُالََ واضرراكُ بررُس هررُ دووبرراسَ  اليررُْ ًًَررشدَوَ دَكررُوَّ.  فشِيَررذاُِ تُالَؤُكررُ هُ
ًًَشدكشدُُوَ رُُكُ ضاوَسِيٌَ بُطُسضرىوُِ ًراوَّ عًرذدَ بلرات ًُٓرُؾ ًاُراّ       

ًرافِ بشدُرُوَّ ٓرُبًَت هرُو ًاوَيرُدا، برُهَلى برؤ        ُٓوَ ُاطُيَُُِ كرُ ثًاوَكرُّ   
 ًَُُٓؼتِِ طىًاُُ ضىُلُ طىاطرتاوَتُوَ.

 

 بشِيَم ثاسَتُالَؤذاْ هُطُس -2
رُُكررُ بشِيَررم ثرراسَّ دايررُ ًًَشدَكررُّ بؤٓررُوَّ تررُالَؤِ بررذاتْ  ُٓطررُسٓاتىو       

كؤتايٌ بُو ثُيىَُذيًُ ٓاوطُسطرييًُ بًًََِت كُ ٓراسَصووّ هُطرُس ًُرُ برُسدَواَ     
هُو ساهَُتُػذا تُالَؤُكُ دَكُويَتْ دؤسَكُػِ دىداكُسّ بطرىون دَبًَرت،   بًَت. 
هًُباسَيرُوَ   بُبَِ سَِصاًُُذّ خؤّ بًباتُوَ الّ خرؤّ. ًًَشدَكُّ بؤّ ًُُ واتُ 

ها  ....))دَفرُسًىَّ:  ( 229ٓايُتِ) ايبكز٠هُ طىسَتِ خىاّ طُوسَ  ًَ ٌْ ِطْفهدُْى أاَلَّ ُِْٚٛ فَهاِ

 ِّ ا ِّْفدََدْج بِ ًَ ا فِٛ ًَ ِٓ ْٛ ِ فَو ُجَُاَح َعهَ دا ُٓطُس تشطاْ كُ طِىوسّ واتُ )) ((......ُدُدَٔد ّللاَّ
سِاُراطريَّ، طىُاسًراْ هُطرُس ًُرُ كرُ رُُكرُ فًذيرُ برذاتْ دَطرت هرُ           خىاياْ بؤ 

 ((.ًاسَيًُكُّ ُٓهَبطشَّْ خؤّ سِصطاس بلات
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ترُالَؤِ بُسطُسِاُررُوَ دواّ تًَجررُسِبىوُِ ًراوَّ عًررذدَْ بررُبَِ طُسِاُذُررُوَّ   -3
 هُوًاوَيُدا:

تُالَق برذاتْ هرُ ًراوَّ عًرذدَؾ     ُٓطُسٓاتىو ًًَشد رُُكُّ بؤ داسّ يُكَُ       
ًاوَّ عًذدَ دؤسّ تُالَؤُكُ هُ ُُيباتُوَ الّ خؤّ هَُ ساهَُتُدا بُ تًَجُسِبىوُِ 

بْٝٓٛهه١ ( دَطررؤسَِّ بررؤ تررُالَؤِ دىداكررُسّ بطررىون ) رجعههٞتررُالَؤِ بُسطُسِاُررُوَ )
 (.صةز٣

 

 بُ سىكٌِ دادطا كُوتبًَت:ُٓس تُالَؤًَم -4
ّ ياطاّ باسّ كُطرِ عًَشاؤرِ    38بَُ ػًَىَيُ بُثًٌَ بشِطُّ دوو هُ ًاددَّ      

تُالَؤُكُ كُوتْ هُ دؤسّ تُالَؤِ دىداكرُسّ بطرىون برىو    ًُٓىاسكشاو ُٓطُسٓاتىو 
وَكى َُٓ ساهَُتاُُّ كُ هُ طرُسَوَ ٓاًارًَراْ ثًَرٌ دا ٓرُوا سىكٌُكرُّ بشيترِ       

دَػرلشَّ دراسيَلِ    دًَىدَطرت.  دَبَِ هُ كؤتايٌ ًَِٓاُِ ثُيىَُذّ ٓاوطُسطريّ
تش َُٓ ثُيىَُذيُ دسوطت بلشيَتُوَ بُ طشيَبُطتًَلِ ُىَّْ ًاسَيًَلِ ُرىَّ وَ كرُ   

...تررُالَؤِ دىداكررُسَوَّ بطرىون: هررَُ دررؤسَ تُالَؤررُدا  ًُٓرُؾ دَؤُكُيررُتِ: )) 
 ((.ًًَشدَكُ بؤّ ُٓيُ، رُُ تُالَؤذساوَكُّ خؤّ بُ طشيَبُطتًَلِ ُىَّ بًًََِٔتُوَ

 

  (:ب١ْٛٓٝ نرب٣اكُسَوَّ طُوسّ )دىد-ب
ّ ياطاّ باسّ كُطٌ عًَشاؤِ ٓرًُىاسكشاو برُو    38بُثًٌَ بشِطُّ دوو هُ ًاددَّ       

دؤسَ تُالَؤُ دَووتشَّ دىداكرُسّ طرُوسَ كُتًايرذا ُرُِٓ هرُوَ كرشاوَ كرُ ًًَرشد رُرُ          
ًراوَّ  تُالَؤذساوَكُّ كُ طَِ بُ طَِ هُ طَِ كراتْ ػرىيَِِ دًادًرادا ترُالَؤِ داوَو     

عًذدَػِ هُ ُٓسًُٓىوياْ بُطُسضىوَ دووبراسَ بًًًََِٔترُوَ. ًُٓرُؾ دَؤُكُيرُتِ:     
تُالَؤِ دىداكُسَوَّ طُوسَ: هرَُ درؤسَ تُالَؤرُدا ًًَشدَكرُ برًُٓض دؤسيَرم        -..ب))
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بؤّ ًُُ، رُرُ تُالَؤذساوَكرُّ خرؤّ كرُ طرَِ دراسّ دًرا دًرا ترُالَؤِ داوَو ًراوَّ           
 ((.وَعًذدَكُػِ بُطُسضىوَ بًًًََِٔتُ

تىوَ، كاتْ ػىيَِِ دًادا كُوواتُ َُٓ دؤسَ تُالَؤُيُ، كُ طَِ بُطَِ هُطَِ       
ُُكرُّ  بؤيُ ًًَشدَكُ برؤّ ًُرُ ر   ياْ تُواوكُسّ دوو تُالَؤِ بُسطُسِاوَّ ثًَؼرتَ،

 بؤ الّ خؤّ بطُسِيًََِتُوَ بُ ُُٓذيَم ًُسز ُُبًَت كُ ًُٓاُُْ:
بؼررطىيَضسيَتُوَ. واتررُ ًًَشديَلررِ تررش بلاتررُوَو  ثًَىيظررتُ رُررُ تُالَؤذساوَكررُّ  -1

ٓاوطُسطريّ هُطُيَ كُطًَلِ تشدا بلاتْ هُطُهًؼِ دىوت بًَتْ بُسدَواَ بًَت هُ 
 رياُِ ٓاوطُسطريّ، ُُن وَن فًَوًََلِ ػُسعِْ ياطايٌ بؤ ًاوَيُكِ كاتِ بًَت.

 

شدّ بررُو ثُيىَُذيًررُ ٓاوطررُسطرييًُ ُىيًَررُّ ٓاتبًَررت، بررُ ًشدُررِ ًًَرركؤتررايٌ -2
دووًَررِ يرراْ هُبررُس ٓررُس ٓؤيررُن هررُ ٓؤيررُكاُِ دَطررتوًَلبُسداْ هُاليررُْ ًًَررشدّ  

 دووًًَُوَ دَطتِ ىلَ ُٓهَطريابًَت.
 

 ًاوَّ عًذدَّ بُطُسضىوبًَت-3
ُٓسوَٓا ًاوَّ عًرذدَّ بُطُسضرىو   دا ُٓطُس ُٓو ًُسداُُّ طُسَوَ ٓاتُِدّ، 

كُ بشيتًًُ هُ طَِ ًاُب واتُ طَِ داساْ هُ بًَِىيَزيًُكُّ خرؤّ خراويَّ بلاترُوَ،    
تُ ًًَشدَ كؤُُكُ بؤّ ُٓيُ داسيَلِ تش بُ سِيَلُوتًَِلِ ُىَّْ ًاسَيًَلِ ُىَّ آُوك

 دووباسَ رُُ كؤُُكُّ بًًََِتُوَ.
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دا ٓاًارَّ بُ ُُٓذَّ كُغ كشدووَ كرُ   35 هُ ًاددَّياطاداُُسّ عًَشاؤِ       
 تُالَؤًاْ ىلَ ُاكُوَّ كُ ًُٓاُُّ خىاسَوَْ:

طُسخؤؾْ ػًَتْ طًَىْ ص سهًَلشاوو بًَٔؤؾ )فاؤذ اهتًًٌض( كرُ برُٓؤّ ترىسٍَِ    -1
ياْ كاسَطاتًَلِ كتْ ثشِ ياْ طُوسَيٌ تًُُُِ ياْ هُبُس ُُخؤػِ ُٓؤىَْ ٓؤػرِ  

 هُ دَطت دابًَت.
 

كرُ هرُو   ُُخؤػًَم كُ ُُخؤػًًُكُّ ِٓ ًشدْ بًَت، يراْ هرُ ساهَُتًَلرذا بًَرت     -2
ضُػُِ ساهَُتاُُدا بُسدَواَ بىوُِ رياُِ ًُسايَ بًَرتْ ٓرُو ُُخؤػرُ هرُ ٓاكراًِ      
ُٓو ُُخؤػًًُ ياْ ُٓو ساهَُتُدا طًاُِ هُدَطت دابًَرت. ُٓوكاترُ رُُكرُّ ويَرشِاّ     

 .ُٓوَّ تُالَؤذساوَ، ًرياتِ ىلَ دَطشيَت
 

َ  يرراْ   خىاسدْٓررُو تُالَؤررُ ُاكررُويَت كررُ بررُ طررىيَِذ     -3  بررُ ُُٓررذيَم ًُسدررُو
ُٓو تُالَؤرُ  ّ ياطاّ باسّ كُطِ عًَشاؤًذا ٓاتىوَ: )) 36، هُ ًاددَ بُطرتابًَتُوَ

 ((.ُاكُوَّ كُ ثابُُذّ ُُٓذيَم ًُسز بًَت ياْ بُػًَىَّ طىيَِذ بُكاسٓاتبًَت
 

  طَِ بُطَِْ ًاسَبُداؾتُالَؤِ تُواوكُسّ طًًََُْ تُالَؤِ  -4
ّ ٓررًُىاسكشاو هررُ  1959( ّ طرراهَِ 188ياطرراّ برراسّ كُطررِ عًَشاؤررِ رًرراسَ )    

ًًَرشد   -1دا ًافِ ثًاوّ هُ خظتِِ تُالَق دا دياسّ كرشدووَْ دَهَرَِ: ))   37ًاددَ/
 طَِ تُالَؤِ دَسُٓق بُ رُُكُّ بُ دَطتُوَيُ.

2-   َ بؤكشدْ ترًُُا يرُن ترُالَق    تُالَؤذاُِ طىتشاو بُ رًاسَ آ بُ ؤظُ ياْ برُ ٓاًرار
 دَخات.
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ٓررُو رُررُّ طررَِ درراسّ دًادًررا تررُالَق بررذسيَت، دَبًَتررُ تررُالَؤِ دىداكررُسّ     -3
 طُوسَ((.

         َِ ًًََُ دراس ترُالَق دا، ُراتىاُ ًًَُ، ُٓطُسٓاتىو ثًاويَرم رُُكرُّ خرؤّ برؤ طر بَُ ث
بًطُسِيًََِتررُوَ الّ خررؤّ ًُطررُس ًًَشديَلررِ تررش بلاتررُوَو دواتررش دواّ ًشدُررِ ٓررُو  
ًًَشدَّ ياْ دَطتوًَلبُسداًُاْ ُٓودا برؤّ ُٓيرُ برُ طشيَبُطرتًَلِ ٓاوطرُسطريّ      
ُىَّْ ًاسَيًُكِ ُىيَىَ بطُسِيَتُوَ الّ ًًَشدّ يُكًُني داسّ، ًُبُطتًؼرٌاْ هرُ   

ُٓو تُالَؤُيُ كُ دواّ دوو تُالَقْ دووداس طُسِاُُوَ ديَت، ٓرُسوَكى   ؤِ طًًََُتُالَ
ايطَّهالم  َرزتترهإ      )) دَفرُسًىَّ: ( 229هرُ طرىسَتِ بُؤرُسَ ٓايرُتِ)    خىداّ طُوسَ 

ٍٕ ْٚ ترْضز ٌٜح بِإ ْحضرا َْضراٌى بُِرْعز ٍٚف أَ . واتُ: تُالَق داُِ رْ )ترُالَؤِ سَِدعرِ( دوو   ((فَإ 
درراسَ، دررا دوايررٌ ٓررُبَِ بررُ ضرراكِ رْ سِابطررريَّ يررا بررُ ضرراكِ هًَررم دًررا ببِررُوَ.  

ِ  ّ طررًًََُ طررُباسَت بررُ تررُق داْ بررؤ درراس   ( 230)هررُ طررىسَتِ بُؤررُسَ ٓايررُت
ٙ    )) دَفُسًىَّ: ْٝهزر ْٚجاها يَ ْٓهِحر سر ْٔ برْعد  حرتت٢ تره َِ  ٘ ُّ يَ ْٕ طََّكَٗرا فَال ترخِ . واترُ: درا   ((فَإ 

ُٓطُس )دواّ دوو تُالَؤُكُْ طُسِاُُوَّ بؤ داسّ طًََُٔ( رُُكُّ ترُالَق دا، ٓرُوَ   
يَ ًُُ، ًُطُس ًًَشديَلرِ ترش بلاتُوَ.ًُٓرُؾ    دواّ تُالَؤِ طًًََُ ُٓورُُّ بؤ دُالَ

ُٓوَ دَطُيًَُُت كُ دَبَِ ُٓو رُُ ًاوَيُن هُطرُيَ ًًَرشدَ تاصَكرُّ برزّ، ًِٓذرا      
ُٓطُس ُٓو ًًَشدَ ُىيًَُّ ًشد ياْ هًَم دًا بىوُُوَ، ُٓوطا دَتىاَُِ ًًَشد بلاتُوَ 

 بُ ٓاوطُسَ كؤُُكُّ.
بؤ داسّ طرًًََُ ترُالَق برذات، واترُ      دا بَُ ػًَىَيُ، ُٓطُس ثًاويَم رُُكُّ خؤّ

دواّ ُٓوَّ ثًَؼرت دووداساْ تُالَؤِ دابًَتْ طُسِاُذبًَتًُوَ الّ خرؤّ، ٓرُوا ٓرًض    
طىًامناْ ًُُ هُوَّ كُ تُالَؤُكُ طَِ بُ طَِ يُْ ُاتىاَُِ بًطُسِيًََِتُوَ الّ خؤّ 



 كًُاي طُعذّ ًظتُفا .   د .  خ ..........................................................        ٓاوطُسطريّْ دًابىوُُوَ 

 

)94( 

 

ًَت دا آ ًُطُس ٓاوطُسَكُّ ًًَشديَلِ تش بلاتُوَو كؤتايٌ بُو ٓاوطُسطرييًُّ ب
 بُ ًشدُِ ًًَشدَكُّ ياْ دَطتوًَلبُسداًُاْ.

بُالََ ُٓطُسٓاتىو ثًاويَم رُُكُّ خؤّ هُ يُن كاتذاْ هُ يُن داًُؼتِذا بُ كؤ طَِ 
بُ طَِ تُالَق بذات، بؤ منىوُُ بوَرَِ ترؤ ترُالَق دساوّ، ترُالَق دساوّ، ترُالَق دساوّ،      

دا ضرُُذ هًَلذاُُوَيرُكِ دًراواص برؤ     ياْ بوََِ ًّ تؤَ طَِ بُ طَِ تُالَق داوَ. هًَشَ
 دؤسّ كُوتِِ تُالَؤُكُ هًَم دساوَتُوَو ضُُذ ٓاكاًًَلِ دًاواصّ ىلَ كُوتؤتُوَ.

هررَُ باسَيررُوَ، ياطرراصاُاْ بىوُُتررُ دوو بررُؾ، بُػررًَلًاْ ثًًَرراْ وايررُ ٓررًُىو      
تُالَؤًَلِ طَِ بُ طَِ دا آ بُ ؤظُ بًَت ياْ بُ ٓاًارَبؤكشدْ، هُ يرُن داًُؼرتِذا   

ًَت ياْ صياتش هُ كاتًَلِ دياسيلشاو دا بًَت ياْ ضرُُذ كراتًَلِ دًرا دًرا، طرَِ برُ       ب
طَِ دَكُويَتْ دؤسَكُّ تُالَؤِ دًاكُسَوَّ طُوسَ يُ )بًِىُرُ كرربّ(، هُواُرُ    

 ػافعِْ سُُُفِْ ًاهلِْ كُطاُِ تش.  
ُٓسوَٓا ُُٓذيَلِ تش ثًًَاْ وايُ تُالَؤِ طَِ بُ طرَِ برُ كرؤ ثًَطرُواُُّ فرُسًاُِ      

ُ  (ايضهه١ٓ ايٓبٜٛهه١سَِفتاسَكرراُِ ثًَػًُبرُس ) ؤىسٓراُِ ثررري صْ    بؤيرُ ُاكررُويَت، هُواُرر
 .1ايزٚض١ ايب١ٝٗ ٚابٔ ايت١ُُٝ ٚابٔ ايكِٝ ٚايشٝذ ع٢ً اخلفٝف

َِ برُ طرَِ برُ داسيَرم ؤىسٓراُِ      ُٓو ياطاصاُاُُ بُهَطرُياْ برؤ ُُكرُوتِِ ترُالَؤِ طر     
ٍٕ)) ثري صَ كُ دَهََِ: ْٚ ترْضز ٌٜح بِإ ْحضرا َْضراٌى بُِرْعز ٍٚف أَ دا ثًًَراْ  (( ايطَّالم  َرزتترإ  فَإ 

َِ برُ داسيَرم ثًَطرُواُُّ ٓرَُ دَؤُيرُ بؤيرُ           َِ برُ طر وايُ هُبُس ُٓوَّ تُالَؤِ طر
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 َٚابعدٖا 8ٚاحد٠، بال ج١ٗ ايٓشز ٚص١ٓ ايٓشز، ص
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 بُس )د.خ( كُ دَفرُسًىَّ بذعُيُ، بذعُؾ سَِتلشاوَتُوَ بُثًٌَ فُسًىودَّ ثًَػًُ
 .32431ؿشًح ًظوٍ (( َٔ عٌُ عُال يٝط عًٝ٘ اَزْا فٗٛ رب))

ُٓسوَكى هُ ؿشًح ًظوٍ هُطرُس صاسّ ابرّ عبراغ دا ٓراتىوَ كرُ دَهَرَِ: ))ترُالَق هرُ         
طررُسدًَِ ثًَػًُبررُسّ خررىا )د.خ(ْ خُهًفررُ ٓررُبىو بررُكشو تررا دواّ دوو طرراهًَؽ هررُ   

 تُالَؤِ طَِ بُ طَِ بُ يُن تُالَق ُٓرًاس كشاوَ.خُالفُتِ عىًُسّ كىسَِِّ خُتاب 
كُواتُ، طُسضاوَّ سِاّ ُٓو دوو ياطاصاُاُُّ كُ تُالَؤِ طَِ بُ طَِ بُ رًاسَ برُ طرَِ   
تررُالَق دادَُررًَّ دَطُسِيَتررُوَ بررؤ هًَلذاُررُوَّ خُهًفررُ عىًررُسّ كررىسِّ خررُتاب هررَُ   

وسداس كشدُرِ  باسَيُوَ كُ ثؼتِ بُ طًاطرُتِ ػرُسعٌ بُطرتىوَ كرُ خرؤّ هرُ طرِى       
سِيَطُثًَذساو ياْ طؤسِيِِ سىكٍ ديَت بُثًٌَ ثًَىيظت هُطُس بِرًُاّ ٓاًرادمِ ػرُسعِْ    
بُسرَوَُذّ طؼتِ. برَُ ثًًَرُ كراس برَُ طًاطرُتُ ػرُسعًًُ دَكشيَرت ُٓطرُس ٓراتىو          
ٓاًرراُرْ ًُبُطررتِ خررؤّ ثًَلررا، بررُالََ هُطررُس ًىطرروٌَاُاْ ثًَىيظررتُ بطُسِيَِررُوَ بررؤ   

ؤىسٓاُِ ثري صو طىُُِّ ُُبُوّ هُطُس ٓرَُ بِرًُا ػرُسعًًُ    طُسضاوَّ طُسَكِ هُ 
واتُ سىكٍ برُ دَوسّ ٓؤكاسَكرُّ   (( إ اجلهِ ٜدٚر َع عًت٘ ٚجٛبا ٚعدَا)) كُ دَهََِ:

دَخىهًَتررُوَ بررُ بررىوْْ بررُ ُررُبىوْ، دررا ُٓطررُسٓاتىو ُٓوٓاًادمررُّ سىكٌُكررُّ بررؤ  
ُٓطرُسٓاتىو ٓرُو ٓاًادمرُ    دَسضىوَ ٓاتُدّ ُٓوا سىكٌُكُ دَِ بُدَِ دَكشيَت، بُالََ 
   .2ُُٓاتُ دّ ُٓوا كاس بُو سىكٌُ هًَلذاُُويًُ ُآاطايًُ ُاكشيَت

ًاًؤطتا ًظرتُفا صَهٌَرِ هرُباسَّ ًُبُطرتِ خُهًفرُ عىًرُسّ كرىسِّ خرُتاب )سِ.خ(         
دَهَررَِ: ))ًُبُطررتِ ثابُُررذكشدُِ خررُهَم بررىوَ بررُ ووتررُكاًُاْْ ُٓوثابُُذياُررُّ كررُ   
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 9-8، ٍطُسضاوَّ ثًَؼىو ٚاحد٠، 
 .24،ص2011، 3ايربٚفٝضٛر ايدنتٛر َصطف٢ ابزاِٖٝ ايشملٞ: ايطالم َزتإ يف تفاصري ايكزإٓ، ط/ - 2
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وَن طضايُكِ تُعضيشّ، بؤيُ خُهَلِ ثابُُرذ كرشدووَ برُ     خؤياًُاْ ثًَىَ بُطتؤتُوَ،
تُالَؤِ طَِ بُ طَِ بُ داسيَم وَن طضايُكِ تُعضيشّ، بؤُٓوَّ خؤياْ برُ دووس بطرشْ   

   .1هُ تُالَؤذاُِ طَِ بُ طَِ بُ داسيَمْ بطُسِيَُِوَ بؤ يُن تُالَق
ِ برُ طرَِ   دا بَُ ػًَىَيُ دواّ ُٓوَّ عىًُسّ كىسِّ خرُتاب ترُالَؤِ طرَِ برُ طرَّ     

تررُالَق ٓررُرًاس كررشد، ٓررُس هررُو كاتررُوَ ترراكى ًَٓظررتا ص سبررُّ صاُايرراُِ ٓررُٓوِ طررىُُِ  
 هُطُسّ سِ يؼتىوْ.

بُُٓسسايَ، ُٓطُسٓاتىو تُالَؤُكُ تُواوكُسّ دووداس تُالَؤرذاُِ ثًَؼرىو بًَرت، ٓرُوا برُ      
تررُالَؤِ طررًًََُ درراس ٓررُرًاس دَكشيَررتْ دَبًَتررُ تررُالَؤِ دىوداكررُسّ طررُوسَو هررَُ     

هَُتُػذا ثًاوَكُ بؤّ ًُُ رُُ تُالَؤذساوَكُّ بطُسِيًََِترُوَ الّ خرؤّ ترا ًًَشديَلرِ     سا
تش ُُكاتُوَو كؤتايٌ بُ ٓاوطُسطرييًُكُّ ُُيُت بُ ًشدُِ ًًَشدّ دووًَِ يراْ هًَرم   

 دًابىوُُوَياْْ بُطُسضىوُِ ًاوَّ عًذدَ.
دَبُُرُ برُس فًَوًََلرِ     بُالََ ُٓس هُ كؤُُوَو تاكى ًَٓظتاؾ ُُٓذيَم صاُراّ ٓرايًِِ ثرُُا   

ػُسعِ بؤ طُسِاُذُُوَّ ُٓو رُرُّ برؤ دراسّ طرًًََُ ترُالَق دساوَ يراْ طرَِ برُ طرَِ          
بُداسيَم تُالَق دساوَ بُ صووتشيّ كاتْ بَِ طىَّ داُُ ُٓو سَِّْ ػرىيَِاُُّ كرُ ؤىسٓراُِ    
ثري صو طىُُِّ ُُبُوّ بؤ َُٓ ًُبُطتُ داياْ ُراوْ ٓرُسوَكى هُطرُسَوَ ٓاًارًَراْ     

كشدْ. فًَوَُكُؾ ُٓوَيُ كُ رُُ تُالَؤذساوَكُ بؤ داسّ طرًًََُ يراْ طرَِ برُ طرَِ       ثَِ
ُٓسكاتًَم عًذدَّ تُواو بىو بُ دصّ هُ ثًاويَم ًاسَيراْ دَكرشد برؤ ًاوَيرُكِ كرىست      
كُ ضُُذ كاتزًًَشيَلِ تًَجُسُُِدَكشد، ًِٓذرا ٓرُو ثًراوَ دَضرىوَ الّ رُُكرُ، هرُثاؾ       
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هرُثاؾ ترُواوبىوُِ عًرذدَ ًاسَيراْ دَكرشدَوَ هرُ       دىوت برىوْ ترُالَؤِ دَدايرُوَو    
 ًًَشدّ ثًَؼىوّ.

ًاًؤطررتا ًظررتُفا صَهٌَررِ هررَُ باسَيررُوَ هررُ ًًرراُِ طًَشِاُررُوَّ ياداػررتِاًُّ رياًُررذا 
بريَوَسيًَلِ تاهَِ خؤّ بؤًاْ دَطًَشِيَتُوَْ دَهََِ: ))هُ ًراوَّ ريامنرذا ُٓهَرُّ ص سَ    

يررُكًَلِ تررش كررُوتىوَ واَ صاًُررىَ ؤررُت  كررشدووَ، ُُٓررذيَلِ هُبررُس ٓررُوَ بررىوَ دواّ  
ُٓهَُُاكات، بَُ دؤسَ دوو داس ًاسَ بُ داػٍ كشدووَ هُطُس ًُصُٓبِ ًٌٓراَ ػرافعِ   

هُطرُس   1947هرُ ديَرٌ صَهَرٍ، دووًًَراْ      1946خىا هًٌَ سِاصّ بًَرت، يُكرًًُاْ طراهَِ    
            ُ  طًاْ. ٓرُوَّ يُكرَُ دراس هرُديٌَ صَهَرٍ، رُرِ ػرىاُِ ًرُسَِكاْ برىو ًراسََ كرشد هر
فُؤًًَُكِ خؤَ، ًِٓذا كُ خُهَلُكُ صاًُاْ بُ فُؤًَلُياْ دَووت )داؾ( ًٓرت ٓرُويؽ  
ديًَُكُّ بُدًًََٔؼت، سِ ريَلًاْ ص س بَِ تاؤُت بىوَ، باوكٍ خىا هًٌَ خؤػربًَت، وترِ:   
خُفُت دَخؤيت؟ بؤ ًًُِىوُِ خرىدا ُابًرت، ُٓطرُس رُُكرُ بًىتايرُ ًاًؤطرتا خرؤّ        

 .1بىوَ بُ داػٍ ضًت دَكشد؟((
ػررايُُِ ٓاًارَبؤكشدُررُ، هررُ ٓاكرراًِ ٓررَُ هًَلذاُُوَيررُ ُٓهَُيررُدا، دَيرراْ خًَررضاْ        
هررًَلرتاصاوْْ ثُيىَُررذّ ٓاوطررُسطريّ ًَُررىاْ دَيرراْ رْْ ًًَررشد كؤتررايٌ ثررَِ ٓرراتىوَ، 
ضىُلُ ًُٓىو ثًاويَم ُٓو ٓاًادَيًُّ تًا ُرُبىوَ كرُ ًاسَبُداػرِ ؤبرىيَ بلرات، هرُ       

طَِ برُ رًراسَ برُ داسيَرم بىوبًَرت، يراْ هرُ ٓاكراًِ          كاتًَلذا ُٓطُس تُالَؤُكُّ طَِ بُ
فًَوًََلِ ػُسعِ بىوبًَت بُ فشَِداُِ تُالَق هُ طرَِ داًُؼرتِِ دًرا دًرا هرُ ًاوَيرُكِ       

 ص س كىستذاْ بُ دواّ يُكُوَ.
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كاتًَرم ؤىترابِ ؤؤُراغِ طرًًًَُِ كؤهًَرزّ ياطراّ صاُلرؤّ طرُالسُدديّ          1987طاهَِ 
طُسداًَُلِ صاُظتًٌاْ بؤ دادطاّ باسّ كُطِ ٓرُوهًَش   بىوَ هُ ػاسّ ُٓوهًَش، هُ ًًاُِ

بررؤ بًًِِررِ دادطررايٌ كشدُررُكاُِ ٓررُو دادطايررُ، يررُكًَم هررُو كُيظرراُُّ ص س طررُسدمِ  
 سِاكًَؼاَْ ًَٓظتاؾ هُ بريّ ُاكَُ، تايبُت بىو بُ ثُطِذكشدُِ تُالَؤًَلِ طَِ بُطَِ.

دّ رُررررُ سِووّ كررررشدَ ًًَررررش دادوَس حتظررررني ُٓسطررررُالْ  دادوَسّ كُيظررررُكُ 
          َِ تُالَؤذساوَكررُْ ووتررِ: )ضررؤْ ٓررُو رُررُت تررُالَق داوَ؟ ووتررِ: طررُوسََ طرر
بُطَِ.ووتِ: ػايُتت ُٓيُ؟ ووترِ برُهََِ. ٓرُوَبىو ػرايُتُكُ ًُاليرُن برىو، كرُ        
باُطًاْ كشدَ رووسَوَ بؤ ػايُتِ داْ، هُبُسدََ دادطرا ووترِ: طرَِ ػرىيَِِ دًرا      

      َ كرشدووَو هرُ ٓرُس طرَِ دراسيؽ       دًاًاْ هُ طرَِ كراتِ دًرا دًرا برُو رْْ ًًَرشد
 ًًَشدَكُّ تُالَؤِ فشَِّ داوَ.

دادوَس بَُ ووتُيُ ص س تىوسَِ بىو ووتِ: ًُال خىا بتطشَّ هُ دًاتِ ُٓوَّ سِ هًََلِ 
 باؾ ببًًِت بؤ َُٓ تُالَؤُت طَِ بُ طَِ خظت كُ بُ كُغ ضان ُُبًَتُوَ!!

صيِررذاُِ بلشيَررتْ سَِواُررُّ دررا ٓررُوبىو بشِياسيررذا ًُاليُكررُ بررؤ ًرراوَّ يررُن ًرراُب 
 بُُذخياُُّ حمُتُّ كشد.

ُٓوَّ هًَشَدا تًَبًِِ دَكشيَت، ُٓوَيُ، َُٓ تُالَؤُ ويَشِاّ ُٓوَّ هُ طرَِ داًُؼرنتْ   
طَِ كاتِ دًادًادا فشَِّ دساوَ، بُالََ بُ تُالَؤِ طَِ بُ طَِ ياْ تُواوكرُسّ ترُالَؤِ   

تررُالَؤِ طررَِ بُطررَِ بررُو ساهَُتررُ طررَِ بُطررَِ ٓررُرًاس ُاكشيَررت، ضررىُلُ تُواوكررُسّ 
دَووتشَّ كُ ثًاو رُُكُّ داسيَم تُالَق بذاتْ دواتش برُ تًَجرُسِبىوُِ ًراوَّ عًرذدَ     
بًطُسِيًََِتُوَ، دواتش دراسيَلِ ترش ترُالَؤِ بذاترُوَو ديظراْ برُ تًَجرُسِبىوُِ ًراوَّ         

 عًذدَ بًطُسِيًََِتُوَ، دواتش بؤ داسّ طًًََُ تُالَؤِ بذات.
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تُ هُ كاتِ تُالَق داُُكُ، ُابًَت رُُكُ هُُاو عًذدَّ تُالَؤِ ثًَؼرىو دابًَرت   كُوا       
          ّ َِ ُىيَرزّ دابًَرت يراْ ثران بىوبًَترُوَ برُالََ ًًَشدَكرُّ ضرىوبًَتُ ال ،  1ياْ هُ ُراو بر

هُوساهَُتُػذا، تُالَؤُكُّ دىداكُسّ طُوسَ دَبًَتْ رُُ تُالَؤذساوَكُّ ترا ًًَشديَلرِ   
برُ ٓاوطرُسطرييًُكُّ ُُيرُت برُ ًشدُرِ ًًَرشدّ دووًَرِ يراْ         تش ُُكاتُوَو كؤتايٌ 

بُطُسضىوُِ ًاوَّ عًذدَ، بؤّ ًُُ بطرًَتُوَ الّ ًًَرشدّ يُكرًُِ     دًابىوُُوَياْْ
ٙ )) ُٓسوَكى خىا دَفُسًىَّ: ْٝزر ْٚجاا يَ ْٓهِحر سر ْٔ برْعد  حرتت٢ تر َِ  ٘ ُّ يَ ْٕ طََّكَٗرا فاَل ترخِ  .((فَإ 

 

ُٓطُس صيَذَسِ يٌ كشا هُ خظرتِِ   ًافِ بزيَىّْ ًُؼتُُِ ُٓيُرُِ تُالَق دساو -4
 تُالَؤذا

ُٓس هُ ديَشصًَاُُوَ ٓافشَت برُ بىوُرُوَسيَلِ الواصو ُاطرم هرُ ؤُهَرَُ دساوَ         
بؤيُ طؼت ياطا كؤُُكاْ هُ سِيَلدظتِِ سىكٌرُكاُِ براسّ كُطرِْ كؤًُالَيُتًرذا     
سَِضاوّ ًُُٓياْ كرشدووَو ٓرُوهَِ ثاساطرنتْ ثؼرتطريّ كشدُرِ ٓافشَتًراْ داوَ.       

ديراستشيّ منىوُرُّ ٓرُو    خ.ص(  1694ياطاّ ساًىسابِ كُ دَطُسِيَتُوَ بؤ طاالَُِ )
 ياطاياُُيُ.

ػايُُِ باطُ، ياطاداُُسّ ص سبُّ والَتاُِ دوًُا هَُ طُسدًَُّ ًَٓظرتاًاُذا        
ُٓيُ بُالََ هُطُيَ ُُٓذيَم دًاواصّ كُ سَُِرب بًَرت هُطرُيَ     َُٓ تًَشِواًُُِّ كؤًُاْ

بريوباوَسَِكاُِ ػؤسِػِ فُسَُِظِْ داسِّ طُسدووْ بؤ ًافِ ًش   ُرُطىدمَِ، كرُ   
 هُ طُسووّ ًُٓىوياُُوَ ًافِ يُكظاُِ دَّ. 

بُُٓسسايَ، هُبُسُٓوَّ بُثًٌَ ػُسيعُتِ ًٓظكَ تُالَق خظنت هُ دَطرتِ ثًراوَ   
ياطرراداُُسّ عرياؤررِ بًُُبُطررتِ ثاساطررنتْ ثؼررتطريّ كشدُررِ ٓررافشَت هررُ  بؤيررُ 
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صيَذَسِ يٌ ثًاو هُ خظتِِ تُالَق بُ ُآُق ُُٓذيَم سىكٌِ هُ ياطاّ براسّ كُطرِ   
 سِيَلدظتىوَ. 1959( ّ طاهَِ 188عرياؤِ رًاسَ )

هُ سِاطتًذا َُٓ سىكٌاُُّ بؤ دابًِلشدُِ برزيَىو ًُؼرتُُِ برؤ رُرِ ترُالَق دساو هرُ       
 ُٓدماًِ تُالَؤذاًَُلِ بُ ُآُق تُسخاْ كشدووَ.

دَطُسِيَتُوَ بؤ ُٓوَّ كُوا سِيَم دَكُوَّ ص سبُّ رُُ تُالَؤذساوَكاْ ٓؤّ ًُُٓؾ 
سُواُُوَ دًًََُِِوَ، بؤيُ دادّ كؤًُالَِيُتِ وا دَخرىاصَّ كرُ   بُبَِ بزيَىو ػىيَِِ 

َِ برُؾ ُرُكشيَّ ُٓطرُس ترُالَق         داْ يراْ دَطرت ىلَ   َُٓ ضًُِ ٓافشَتُ هرَُ ًافرُ بر
 بُسداُُكُ هُ ُٓدماًِ صيَذَسِ يٌ ًًَشدَكُوَ دابَِ.

بؤيُ هَُ ساهَُتُدا، رُُ تُالَؤذساوَكُ بؤّ ُٓيُ داواّ دابًِلشدُِ بزيَىّ طَِ طايَ 
هرُ ًُؼرتُدَِ بىوًُرذا    هُ ًًَشدَ تُالَؤلُوتىوَكُّ بلات هُطرُيَ برُسدَواَ برىوُِ    

 هُُاو خاُىوّ ُٓودا.
بررؤ ٓررَُ ًُبُطررتُ، رُررُ تُالَؤذساوَكررُ دَتررىاَُِ هررُ ٓررًُاْ داًُؼررتِِ دادطررا بررؤ   

داواّ ٓرَُ ًافاُرُ بلرات، وَيراْ برُ داوايرُكِ       طُيشكشدُِ كًَؼُّ تُالَق داُُكرُ  
ٓرَُ بشِيراسَ برذات ثًَىيظرتُ     طُسبُخؤ ًُُٓ داوا بلات. بُالََ ثًَؽ ٓرُوَّ دادطرا   

  ً ًَشدَكُيررُ يرراْ رُُكررُ وَيرراْ هررُ   هررُوَ بلؤهًََتررُوَ ٓايررا كًُتُسخًًُُكررُ هررُ 
 ُٓسدووكًاْ.

ُٓطُس كًُتُسخًًُُكُ )تلـري( هُ ًًَشدَكُ بىو ُٓوا رُُكُ َُٓ ًافُّ دَكُوَّ، 
وَ برؤ ٓرَُ ًُبُطرتُؾ     بُالََ بُثًَطُواُُوَ هُو دوو ساهَُترُّ دوايًرذا ُايلرُوَّ.   

َبُطرتَِ.  ( دباحجه١ اجتُاعٝه١  دادطا ثؼت بُ سِاثؤستِ هًَلؤهَُسَوَّ كؤًُالَيرُتِ ) 
( بشِطُّ طًًًَُُ هُ ياطراّ ُراوبشاو: ))ُٓطرُس    39ًُُّٓ خىاسَوَ دَؤِ ًاددَّ )

 ثًرراو رُررِ خررؤّ تررُالَق داْ دادطررا بررؤّ بُدَسكررُوت كررُ ثًاوَكررُ هررُ تررُالَق       
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خظتُِكُيذا صيَذَسِ يٌ كشدووَو رُُكُ هُ ُٓدماًِ ًُُٓدا صياُِ ثرَِ طُيؼرتىوَ،   
كُ ثًاوَ تُالَق كُوتىوَكُّ ؤرُسَبىوّ ٓرُو   هُطُس داواّ رُُكُ دادطا بشِياس دَدا 

صياُاُُّ برؤ بلاترُوَ برُ ػرًَىَيُن هُطرَُي براسّ داسايرٌْ سِادَّ صَيذَسِ يًُكرُّ         
بطىدمَِ. يُكَُ داس َُٓ ؤُسَبىوَ دَخًُوًََِذسَّ بُ ضُػَِِ كُ ُابَِ بزيَىَكرُّ  

 هُ ًاوَّ دوو طايَ سَِت بلات طُسَسِاّ ًافُ ضُطجاوَكاُِ تشّ.
هُريَش ُاوًُؼاُِ ًرافِ رُرِ تُالَؤرذساو     1983(ّ طاهَِ 77ياطاّ رًاسَ ) ُٓسوَٓا

هررُ ًُؼررتًُُذا ضاسَطررُسّ ًُطررُهُّ دابًِلشدُررِ ًُؼررتُُِ بررؤ رُررِ تُالَؤررذساو    
 كشدووَ.

(ّ ٓرَُ ياطرايُيُ: ))ٓرُو دادطايرُّ طرُيشّ      1ًُُّٓ خرىاسَوَ دَؤرِ ًراددَّ )   
اّ رُُكرُ بشِيراس دَدات كرُ    رْ دَكرات، هُطرُس داو   دًابىوُُوَّداواّ تُالَق ياْ 

بُبَِ ًًَشدَكُّ هُُاو ٓرَُ خراُىوَ يراْ ػرلُيُ      وَكُىدًابرُُ تُالَؤذساوَكُ ياْ 
مبًًََِتُوَ كُ ِٓ ًًَشدَكُيُتِ، وَ َُٓ بشِياسَؾ هُطرُيَ سرىكٌِ تُالَؤُكرُ يراْ     

  دَسدَضًَت((. دًابىوُُوَكُ
 

 يةلَويَستى ياسادانةزى كوزدستانى:
 

هُ ًاددَّ يُكًُرذا   2001(ّ طاهَِ 8كىسدطتاْ بُ ياطاّ رًاسَ )ثُسهًُاُِ       
ًافِ ؤُسَبىوكشدُُوَّ بُخؼًىَ بُ رْ ُٓطُسٓاتىو ًًَشدَكُّ برُ صوهَرٍ ترُالَؤِ    

ُٓطُس ًًَشدَّ بذاتْ هُ ٓاكاًًؼذا صَسَسًُُذ بىوبًَت، كُ ًُُٓؾ دَؤُكُيُتِ: ))
ُ صوهَرٍ ترُالَؤِ داوَو برُو    رُُكُّ تُالَق داْ، دادطا بؤّ دَسكُوت كُ ًًَشدَكرُ بر  

تُالَؤذاُُؾ رُُكُّ صَسَسًُُذ كشدووَ، ٓرُوَ، هرُو براسَدا، دادطرا هُطرُس داواّ      
رُُكررُ سررىكًٌَلِ ٓررُوتؤ بُطررُس ًًَشدَكررُدا دَدات كررُ هُطررُيَ برراسّ داسايررٌْ      
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صَسَسَكراْ طرُسدَُ خرًُىَ دَكرشيَّ برُ      طىصَساْْ ثورُّ صوهٌَُكُيرذا بطرىدمَِْ    
ضُطجاوَكاُِ ديلرُّ رُُكرُ ُُفُؤُكُػرِ هرًُاوَّ دوو     ًُسدَِ طُسَسِاّ ًافُ 
 .1 ( طاهًَؽ تًَُِثُسَِّ((3طايَ كًُرت ُُبَِْ هُ )

 
 
 
 

 دًابىوُُوَ )اهتفشيق(دووََ: 

 دًابىوُُوَّ سَِصاًُُذياُُ -1
ثُيىَُذّ رْْ ًًَشدايُتًؽ وَكى طؼت ثُيىَُذيًُ ًش  ايُتًُكاُِ تش بَِ كًَؼرُ  

ٓررُو كًَؼرراُُ دَبِررُ ًايررُّ تًَلطررىوُِ ٓررُو ٓررُو    ُٓهَبُتررُ ُُٓررذيَم درراس  ًًُررُ. 
 ثُيىَُذيًُ، ُٓويؽ بُ طَِ سِيَطا دَبَِ.

ياْ رُُكُ ُٓطُس ًافِ تُالَؤدظتِِ هرُ دَطرت   هُ سِيَطاّ تُالَؤذاُُوَ هُاليُْ ثًاوَكُ 
 دًابىوُُوَّ سَِصاًُُذياُُ دَبَِ.اّ دًابىوُُوَّ دادطُيٌ ياْ دابَِ ياْ هُ سِيَط

ًٌَُٓ بُالًاُُوَ ثُيىَُذّ رْْ ًًَشدايُتِ ص س ثري صَْ داكرؤكِ هًَذَكرُيّ، برُالََ    
سَِوا بررؤ البشدُررِ ٓررَُ ثُيىَُذيًررُ بًَتررُ ٓرراساوَ ُٓوكاتررُ الس رراْ ُٓطررُس ٓؤيررُكِ 

هُباسَيُوَ ُابَِ، بُالََ بؤ بُسرَوَُذّ ُٓسدوو اليُُُكُ )رْْ ًًَرشد( ٓرُسوَٓا برؤ    
تاكى سِيَطُّ باؾْ ٓاطاْ ُٓبَِ، سِيَطاّ دووسو دسيَز  بُسرَوَُذّ كؤًُهًَؽ واضاكُ

كذًابىوُُوَّ سَِصاًُُذيًاُُ باػرتيّ بُس ُٓوَ سِيَطُّ طًًََُ واتُ ُُطرييَتُبُس، هُ
ُؾ بررُ ثًَىيظررتٌاْ صاُررِ برراغ هررُ    بؤيررُ ًٌَٓرر كذًابىوُُوَيُ.يَطُيررُ بررؤ ٓررَُ   سِ

                                                 
 .1/8/2001(ّ طاهَِ 19بشِواُُ سِ رُاًُّ وَؤايعِ كىسدطتاْ رًاسَ ) - 1
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      ِ (ّ 188رًراسَ )  دًابىوُُوَّ سَِصاًُُرذيًاْ برُثًٌَ ياطراّ براسّ كُطرِ عرياؤر
 بلُيّ. 1959طاهَِ 

بىوُُوَيررُ ًا( ّ بررؤ سِيَلدظررتِِ سىكٌررُكاُِ ٓررَُ د 46ياطرراّ ُرراوبشاو ًرراددَ ) 
هًَلذًابىوُررُوَّ سَِصاًُُذياُررُ  -1تررُسخاْ كررشدووَ، كررُ ًُٓررُ دَؤُكُيررُتِ: )) 

كذًابىوُرُوَّ برُ خىايؼرت    كؤتِ رْْ ًًَشدايُتِ برُ هرُفضّ   بشيتًُ هُ ُٓهَطشتِِ 
ِ م َُٓ ًاُايُ بذا بُ دَطتُوَ، وَ ًُُٓؾ برُ  ياْ ُٓس هُفضيَ ٓراسَصووّ   كؤكبرىوُ

ُٓسدوو اليُُُكُ هُبُسدََ دادطا ُٓدماَ دَدسَّ، بُالََ دَبَِ سىكٌُكاُِ ًراددَّ  
 ( ّ َُٓ ياطايُ سَِضاو بلُْ.39)
َِ ًًَشدَكرُ        بؤُٓوَّ -2 كذًابىوُرُوَ سَِصاًُُذياُُكرُ سِاطرتْ دسوطرت برَِ، دَبر

ٌ تُالَؤدظتِِ ُٓبًَت، ٓرُسوَٓا رُُكرُ دَبًَرت ُراوَسِ كِ )    ( أ١ًٖٝهًَٔاتىوٍ ) ( ذله
 ( هُ رْْ ًًَشدَكُ دَكُوَّ.با٥ُٔٓوَبَِِ، هُو ساهَُتُػذا تُالَؤِ دىداكُس )

ًًَشد بؤّ ُٓيُ هُ رُُكُّ دىدا بًَتُوَ هُ بشِّ بُساًبُسيَلِ ص س ياْ كًُرت هرُ  -3
 .((ًاسَيًُكُّ

ّ ُٓوَّ ػايُُِ باطرُ،   سَِصاًُُذياُرُ برُ ًاُراّ سِاًراهَنيْ البرشدْ       هًَلذًابىوُرُوَ
دَّ، واتُ البشدْْ سِاًاهًَِِ ثُيىَُذّ رْْ ًًَشدايُتِ هُ بشِّ بُساًبُسيَم كُ رُُكُ 

 دَيطشيَتُ ُٓطتؤّ خؤّ.
بؤ منىوُُ، ًًَشديَم بُ رُُكُّ دَهََِ: بُ خىايؼت هًَت دًادَمبُوَ بُساًبرُس يرُن   

 ؤُبىوهٌَُ.ًوًؤْ ديِاس، رُُكُؾ دَهََِ 
كذًابىوُرُوَّ سَِصاًُُذياُرُ   ُٓوًَاْ بؤ دَسدَكُوَّ كُ برؤ   هَُ دَؤُّ طُسَوَ

 طَِ ًُسز ثًَىيظتُ ُٓبَِ كُ ًُٓاُُْ:
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ٟ  بُكاسًَِٓاُِ هُفضّ دًابىوُُوَّ سَِصاًُُذياُرُ ) -1 ( يراْ ٓرُس   ايتفزٜهل االختٝهار
صادكشدْ هُفضيَلِ تش كُ ُٓو ًاُايرُ برذات برُ دَطرتُوَ وَكرى هرُفضّ طرُسدَْ ٓرا        

 (.االبزا٤)
 ُىاُذُِ سَِصاًُُذّ هُاليُْ ُٓسدوو الوَ.-2
رُُكرُ دَيذاترُ    بشِيَرم داسايرٌ بًَرت،   كذًابىوُُوَ سَِصاًُُذيًُكرُ هُطرُس   دَبَِ -3

دًابىوُُوَكررُ بررُ  ٓررَُ بُساًبررُسَ هررُ اليررُْ رُررُوَ   ًًَشدَكررُ. بررُبَِ بررزاسدُِ  
َ هرُفضّ سَِصاًُُذياُرُؾ   دًابىوُُوَّ سَِصاًُُذياُُ هرُ ؤُهَرَُ ُرادسَّ، ُٓسضرُُذ    

 بُكاسٓاتبَِ.
ُ    سِوداوّ ُٓطررُس  وا دًابىوُُوَكررُ ٓررَُ طررَِ ًُسداُررُّ طررُسَوَّ تًررا بررىو، ٓرر

دًابىوُرُوَّ سَِصاًُُذياُرُ دادَُشيَرتْ دَسُٓدماًرُ     هًَلذًابىوُُوَكُ بُ درؤسّ  
 ياطايًُكُػِ ًُُّٓ خىاسَوَ دَبَِ.

 كُوتِِ تُالَق.-أ
 دَبَِ.دؤسّ تُالَكُ دىداكُس )بآّ( -ب
ُٓو بُساًبُسَّ كرُ رْْ ًًَشدَكرُ هُطرُسّ سِيَللرُوتىوْ دَكُويَترُ ُٓطرتؤّ       -ز

 رُُكُْ دَبَِ بًذاتُ ًًَشدَكُ.
 

 (ايتفزٜل ايكطا٥ٞ) دًابىوُُوَّ دادَوَسّ
( ّ بررؤ 40ًرراددَ) 1959ّ طرراهَِ ( 188ياطرراّ برراسّ كُطررِ عرياؤررِ رًرراسَ )   

اوطرُسَكاْ  بُ ُٓسيُكًَم هُ ٓدًابىوُُوَّ دادَوَسّ تُسخاُلشدووَو ًافِ داوَ 
 دًابىوُُوَ بلُْ هَُ ساهَُتاُُّ خىاسَوَدا:)رْْ ًًَشد( داواّ 

 بُٓؤّ صياْ ثًَطُيؼنت دًابىوُُوَ - أ
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( ّ 188( ّ ياطراّ براسّ كُطرِ عرياؤرِ رًراسَ )     40بُثًٌَ بشَطُّ يرُكِ ًراددَ)  
طرت هرُ   )رْْ ًًَشد( بؤياْ ُٓيُ هُ سِيَطاّ دادطاوَ دَُٓسدوو ٓاوطُس  1959طاهَِ 

(ّ 1،2،3،4،5يررُكرتّ بُسبررذَْ، ُٓطررُسٓاتىو يررُكًَم هررُو ًُسداُررُّ بشِطررُّ )    
 ًاددَّ ُاوبشاو هُٓاسادابىو.

بُثًٌَ بشِطُّ يُن هُ ًاددَّ ُاوبشاو ُٓطُس يُكًَم هُ دوو ٓاوطرُسَكاْ صيراُِ برُ    
ًَترُ بُسبُطرتًَم هرُ برُسدََ         ُٓوّ تش طُياُذ  بُ ًرُسدًَم ٓرُو صيراْ ثًَطُياُذُرُ بب

رياُِ رْْ ًًَشدايُتًُكرُ، ٓرُوا ٓاوطرُسَ صيراْ ثًَطُيؼرتىوَكُ برؤّ ُٓيرُ داواّ        
بُٓؤّ َُٓ صياْ ثًَطُيؼتُِ بؤ دادطا بُسصبلاترُوَو بشِيراسّ دادطراؾ     دًابىوُُوَ

 هَُ باسَيُوَ كؤتايًُ.
م تؤًُتِ داويَّ ثًظِ خباترُ ثرايَ ٓاوطرُسَكُّ وَيراْ     ُٓطُسٓاتىو ثًاويَبؤ منىوُُ، 

ثًٌَ بوََِ تؤ د طتت ُٓيُ وَيراْ ثًَرٌ بوَرَِ ترؤ كرض ًُرتْ ثرُسدَّ كطرًًَِت ُرًُاوَ،          
ًُُٓو ُٓس تؤًُتًَلِ تش هُو بابُتاُُ ُٓوا هُو ساهَُتُدا ُٓو ٓاوطُسَ برؤّ ُٓيرُ دواّ   

َكُيُوَ بؤّ ُٓهَبُطررتابىو  طُ اُذُِ ثاكِ خؤّ هُو تؤًُتاُُّ كُ هُاليُْ ٓاوطُس
هرُ ٓاوطرُسَكُّ بلرات، برؤ     سِوو هُ دادطا بلاتْ داواّ دىدابىوُُوَ بُٓؤّ ُٓو صياُُ 

َُٓ ًُبُطتُؾ دادطا دواّ طىيَطشتّ هُ ُاوبزيىاُاْ كُ هُاليُْ ُٓوَوَ بؤ هُيُن ُضيرم  
تُسخررًُِ ّْ سِووُلشدُررُوَّْ ديرراسكشدُِ كًُبىوُررُوَّ ٓررُسدوو ٓاوطررُس هررُ يررُكرت

دًابىوُُوَكرُ دَدات، برؤ   دادَُذسَّ ُٓوا بشِيراس هُطرُس   ُٓساليُن هُ اليُُُ ُاكؤكُكاْ 
دادطراّ طرُ اُذ هرُ سِيَطراّ      منىوُُ هُ ساهَُتُكُّ ثًَؼىو ُٓطُسٓاتىو ٓافشَتُكرُ برؤ  

ًراوَو خرؤّ   ( ْ سِاثؤستِ ثضيؼلِ كُ ثُسدَّ كطًَِِ طب عديٞهًزُُّ ثضيؼلِ داد )
دَبًَترررُ خررراوَْ ًرررا ْ داواكرررُّ ثُطرررِذ دَكشيَرررت، وَ برررُ     ُُد سِاُرررذووَ ٓرررُوا

 ثًَطُواُُػُوَ ُٓوا داواكُّ سَِت دَبًَتُوَ.
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ُٓطُسٓاتىو ثًاوَكُ هُاليُْ دادوَسّ طضاداْ برُسدساو ٓرًض تؤًرُتًَلِ     هُسِاطتًذا،
ُُخشايرُ ثراَي برُٓؤّ ًُاصثراكِ ُضًرِ ٓاطرتِ خىَيِرذْْ ثورُّ سِ ػرِبريّ          طضايٌ 

َ ٓاوطُسَكُ ُٓوَ ُابًَتُ ٓؤيُن بؤ سَِتلشدُُوَّ داواّ ٓافشَتُكُ بؤ   دًابىوُرُو
بُهَلى بُ ثًَطُواُُوَ رُُكُ طُسَسِاّ برُسَهكَ برىوْْ ٓراصادبىوُِ ًًَشدَكرُّ هرُو      

ىوُررُوَ، ضررىُلُ ٓررُو تؤًُتررُّ بدًاتؤًُتررُ بررؤّ ُٓيررُ طررىوسبًَت هُطررُس داواّ 
ًًَشدَكُّ خظتىويُتُ ثاهَِ، بًَطىًاْ صياًَُلِ ص سّ بُ ػرُسَ ْ ُاًىوطرِ ٓرُو    

 رُُ طُياُذووَ، ًُُٓؾ خؤّ هُ خؤيذا بُطُ بؤ ثًَذاُِ َُٓ ًافُ ثًٌَ.
(ّ 1دًابىوُُوَّ دادطرُيٌ برُٓؤّ صيراْ ثًَطُيؼرنت برُثًٌَ بشِطرُّ )      بُُٓسسايَ، 

(ْ دؤسَكُػررِ دىوداكررُسّ  بهها٥ٔدًابىوُررُوَّ دىداكررُسَ ) ًرراددَّ ُرراوبشاو  
( واتُ ُٓسدوو ٓاوطُس بؤيراْ ًُرُ برُبَِ سِيَللرُوتًَِلِ ُرىَّ      ب١ْٛٓٝ صةز٣بطىوكُ)

 بطُِوَ الّ يُن.
(ّ ياطراّ براسّ كُطرِ عرياؤرِ     40بشِطُّ يُن هُ ًراددَ ) ًُُّٓ خىاسَوَ دَؤِ 

َ طُباسَت برُ  يُ  1959ّ طاهَِ 188رًاسَ  ُ  دًابىوُرُو ٓؤّ صيراْ ثًَطُيؼرنت:   بر
دًابىوُُوَ بلات ُٓطُسٓاتىو يُكًَم يُ داواّ ُٓسيُكًَم هُ ٓاوطُسَكاْ بؤّ ُٓ))

 هُو ٓؤياُُّ خىاسَوَ هُ ٓاسادا بىو:
ُٓطُسٓاتىو يُكًَم هُ ٓاوطُسَكاْ صياُِ بُوَّ ترش طُياُرذ، صياًَُرم برُسدَواَ     -1

 بىوُِ رياُِ رْْ ًًَشدايُتِ هُطُهَذا صَمحُت بًَت((.
هُو ساهَُتاُُّ كرُ   دًابىوُُوَ(ّ ًُٓاْ ياطادا ٓاتىوَ: ))45ُٓسوَٓا هُ ًاددَ )

 دىوداكُسّ بطىون دَبَِ((. دًابىوُُوَّ( دا ٓاتىوَ 41،42،43هُ ًاددَ)
(ّ ياطراّ ُراوبشاودا ثًَِاطرُّ    28(ّ ًراددَّ ) 2هُ بشِطرُّ ) ُٓوَّ ػايُُِ باطُ، 

دىوداكُسّ بطىون كشاوَو تًايذا ٓراتىوَ: ))دىوداكرُسّ بطرىون ٓرُو      دًابىوُُوَّ
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ساهَُتُيُ كُ تًايذا سِيَطا بُ ًًَشدَكُ دساوَ رُُ تُالَق دساوَكُّ بُ سِيَلُوتًَِلِ تشّ 
 ُىَّ بًًََِٔتُوَ((.

 

 خًاُُتِ ٓاوطُسيَتِبُٓؤّ  دًابىوُُوَ - ب
كرُ تًايرذا يرُكًَم هرُ     ( بُو ساهَُترُ دَوترشَّ   اخلٝا١ْ ايشٚج١ٝ)خًاُُتِ ٓاوطُسيَتِ 

 .دىوت بًَتداويَّ ثًع بًَتْ هُطُيَ كُطاُِ تش ٓاوطُسَكاْ 
هررُ ٓاكرراًِ  1981ٓررُوَّ ػررايُُِ باطررُ، صاساوَّ خًاُررُتِ ٓاوطررُسيَتِ هررُ طرراهَِ 

برؤ   1959ّ طراهَِ   188طؤسِاُلاسّ هُ ياطاّ باسّ كُطِ عرياؤِ رًراسَ  سُوتًُني 
وَن ٓؤيرُن هرُ ٓؤيرُكاُِ    ( هُ ياطاّ ُراوبشاو  40) خشايُ طُس ًاددَّيُكًُني داس 
 دادطُيٌ. دًابىوُُوَّ

ُٓطرُس رُُكرُ   ثًَؽ َُٓ طؤسِاُُ صاساوَّ داويَّ ثًظِ )صُا( بُكاسدَٓات هُكاتًَلرذا  
دَبررىوَ ٓؤيررُن هررُ بلشدبايررُ هًُاهَررُوَ وَيرراْ هررُ دَسَوَ ٓررَُ داويَررّ ثًظررًًُّ 

دادطُيٌ كُضِ ُٓطُس ثًاوَكُ هرُ دَسَوَّ ًراهَِ خرؤّ     دًابىوُُوَّٓؤيُكاُِ 
بُ داويَّ ثًع هُ ؤُهََُ ُرُدَدساْ رُُكُػرِ برؤّ ُرُبىو      َُٓ كاسَّ ُٓدماَ بذابا

 دًابىوُُوَ هُ دادطا بلات.بَُ بًاُىوَ داواّ 
ياطراداُُس هرُ   هُبُس َُٓ ٓؤيُو بؤ ًَُُٓؼتِِ َُٓ كًُىكىسِيًُ هُ ياطراّ ُراوبشاودا   

هُدًاتِ صيِرا برُكاسًَِٓاْ برَُ    اسيذا صاساوَّ خًاُُتِ ٓاوطُسيَتِ سُوتًُني ًُٓى
ُٓطُس داويَّ ثًظِ بلات واتُ طًَلظلشدْ هُطُيَ كُطاُِ ترش  ثًًَُ رْ وَياْ ثًاو 

ٓرُوا برؤ ٓاوطرُسَ صياُجًَطُيؼرتىوَكُ     هُ ًاهَُوَ وَياْ هُ دَسَوَّ ًاهَِ خؤياْ 
 ثًظُكُّ بلات هُبُس َُٓ ٓؤيُ.داواّ دًابىوُُوَ هُ ٓاوطُسَ داويَّ ُٓيُ 

رْ هُطررُيَ ثًرراوّ بًَطاُررُ هررُ رووسّ خررُوتّ بُطررُ بررؤ   هررُ سِاطررتًذا ٓاًررادَبىوُِ
، بؤيرُ طرُسَسِاّ ٓراصادكشدُِ رُُكرُ هرُ      خظتُِ ثاهَُوَّ تاواُِ داويَّ ثًظِ بؤّ
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برؤ سىكٌرذاُِ رُُكرُ    اليُْ دادوَسّ هًَلؤهًَُِوَ هُبُس ًٓلتًفا ُُبىوُِ بُهَطُكاْ 
ّ  (111)اُِ عرياؤرِ رًراسَ   ( ّ ياطاّ طرضاك 377بُثًٌَ ًاددَّ )بُ تاواُِ صيِا 

برُٓؤّ  دًابىوُُوَ بؤ دادطا بُسصبلاترُوَو  داواّ ثًاوَكُ بؤّ ُٓيُ  1968طاهَِ 
 دَطتِ ىلَ بلاتُوَ.  خًاُُتِ ٓاوطُسيَتِ 

اؤرِ ُراوبشاوَ   (ّ ياطاّ باسّ كُطرِ عري 40) ًُُّٓ خىاسَوَ دَؤِ ًاددَّ      
 :دادطرررُيٌ برررُٓؤّ خًاُرررُتِ ٓاوطرررُسيَتًًُوَ. دًابىوُرررُوَّ طرررُباسَت برررُ 

ْ صياُِ بُ ٓاوطُسَكُّ تش طُياُذ، صياًَُم ُٓطُسٓاتىو يُكًَم هُ ٓاوطُسَكا-1)) 
 كُ بُسدَواَ بىوُِ رياُِ رْْ ًًَشدايُتِ هُطُهًَذا صَمحُت بًَت.

كشد وَ برُ خًاُرُتِ ٓاوطرُسيَتِ    تش خًاُُتِ ٓاوطُسيَتِ ُٓطُس ٓاوطُسَكُّ -2
كُوَ بُُٓس ػًَىَيُن ًًَشدَ( هُاليُْ ايًٛاطُٓدماًذاُِ كشداسّ هىواتُ )دادَُذسَّ 

كشداسَ هُطُيَ وًُبُطتٌاْ ُٓوَيُ آ ًًَشدَكُ ًِاهَباصّ بلات ياْ ُٓ هُ ػًَىَكاْ.
 سَِصاًُُذّ ُٓو.رُُكُّ خؤّ بلات بُبَِ 

 
 

 يةلَويَستى ياسادانةزى كوزدستانى:
 

هُ ًاددَّ دووًًَرذا   2001(ّ طاهَِ 9ثُسهًُاُِ كىسدطتاْ بُ ياطاّ رًاسَ )     
(ّ طراهَِ  111ّ ياطاّ طضاكاُِ عرياؤِ رًراسَ )  377ّ ًاددَّ/ 2سىكٌِ بشِطُ/

  1ّ ًُٓىاسكشاوّ هُكاسخظتىوَْ 1969

                                                 
ذنى داويىو ثيظ يةزوةين َةو كةضةش كة  -1ّ ياطاّ طضاكاُِ عرياؤِ يُ: ))377ًُُٓؾ دَؤِ ًاددَ/ - 1

داويىهجيطى ىةطةَىدا كسدووة بة حةثط سدى ضصا دةدزيىوو َةطةزى َةوة دةكسىى كة َنوانبنز شانيبيةَى كة ذنةكة 
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كُداويَِجًظًًُكُّ هُطُيَ كشدووَ ٓاوترا  طضاّ ًًَشدّ داويَِجًعْ ُْٓ ٓافشَتُّ  
كررشدووَ هُطررُيَ طررضاّ رُررِ داويَِجررًعْ ٓررُو ثًرراوَّ داويَِجًظررًًُكُّ هُطررُيَ    

(ْ ٓرُو ٓافشَترُؾ   ايشاًًَْٞشدّ داويَّ ثًع )كشدووَ، كُ ًُُٓؾ دَؤُكُيُتِ: ))
ْ طضايُ سىكٍ دَدسيَرّ كرُ هرُ بشِطرُ     كُ داويَّ ثًظًًُكُّ هُطُيَ كشدووَ. ُٓس بُ

(ّ ٓررًُىاسكشاوّ طرراهَِ  111رًرراسَ )(ّ ياطرراّ طررضاكاُِ  377(ّ ًرراددَّ )1)
 .1(دا ٓاتىوَ((1969)
 

 دًابىوُُوَ بُٓؤّ بُدًًََٔؼنت - ز
( ّ ياطراّ براسّ كُطرًٌ عرياؤرِ     43هرُ ًراددَّ )   -دوو–بُثًٌَ بشِطرُّ يُكرَُ   

كرراسثًَلشاو رْ بررؤّ ُٓيررُ داواّ دًابىوُررُوَ هررُ ًًَشدَكررُّ بلررات ُٓطررُٓاتىو      
برُدًَِ ًَٓؼرتبًَت   ٓاوطُسَكُّ بؤ ًاوَّ صياتش هُ دوو طايَ بُبَِ عىصسّ ػُسعِ 

يُكررَُ: رْ بررؤّ ُٓيررُ داواّ دًابىوُررُوَ بلررات    كررُ ًُٓررُؾ دَؤُكُيررُتِ: )) 
 ُٓطُسٓاتىو يُكًَم هَُ ٓؤياُُّ خىاسَوَ هُٓاسادا بىو:

َِ طرايَْ صيراتش ٓرُتا          -1 ُٓطُس ًًَشدَكُ طرضايُكِ ٓراصّ طرتًَّ دسا برؤ ًراوَّ طر
 رُُكُّ بتىاًَُت هًٌَ خُسز بلات.ُٓطُس دَساًُتًَلِ واػِ ُٓبًَت 

ثرت بُبَِ ٓؤيُكِ ػرُسعِ برُدَِ    شدَكُ رُُكُّ بؤ ًاوَّ دوو طايَُْٓطُس ًًَ-2
ًَٓؼت، ُٓتا ُٓطُس ػىيَِِ ًُؼتُدَِ بىوُِ ًًَشدَكُ دياسبىو دَساًرُتًَلِ واػرِ   

 ُ رُُكُ بتىاًَُت هًٌَ خُسز بلات....((.ُٓبًَت ك

                                                                                                                          
ميىسد يةمنى ضصاى بةضةزدا  -2ببوة َةوة بصانىى. ينوضةزطرية مةطةز َةوة بطةمليىهىى كة بةعيض شيىبةيةك ىةَباننيدا نة

 دةضةثيىهدزيىت َةطةزينَبو ىة شبيىهى حةوانةوةى ينوضةزةكةى داويىهجيطى ب نت((.
 . 1/8/2001(ّ طاهَِ 19بشِواُُ سِ رُاًُّ وَؤايعِ كىسدطتاْ رًاسَ ) - 1
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ُْ ًًَشدَكُيرُوَ  هَُ دَؤُدا ُٓوًَاْ بؤ دَسدَكُويَت كُ بُدًًََٔؼرتِِ رْ هُالير  
 دًابىوُُوَ.دَبًَتُ ٓؤّ 

َِ عرىصسّ          ًُ ُٓو رُرُّ  بَُ ثًَ كرُ ًًَشدَكرُّ برؤ ًراوَّ صيراتش هرُ دوو طراَي برُب
هرُ  دًابىوُرُوَ  داواّ برؤّ ُٓيرُ سِوو هرُ دادطرا بلراتْ      ػُسعِ بُدًَِ ًَٓؼتبًَت 

ٓرًض هرُ   ًُٓرُو ديراسبىوُِ دًَطراْ سِيَطراّ ًًَشدَكرُ       ٓاوطُسَكُّ هُ دادطا بلات.
رُُكرررُ برررؤ ٓرررَُ  ًرررافُِابًَترررُ بُسبُطرررتًَم هُبرررُسدََ ًُطرررُهُكُ ُاطؤسِيَرررتْ 

 دًابىوُُوَيُ.
صيرراتش هًُررُؾ بررىوُِ ثرراسَو ثررىويْ طررىود وَسطشتِررِ رُُكررُ هررُ ثرراسَو ثررىوىل    

 هُو ًاوَيُدا ديظاْ ًٓض طشفتًَم بؤ ًافِ رُُكُ دسوطت ُاكات.ًًَشدَكُّ 
ُٓسضرُُذَ ػرىيَِِ داًُؼرتُِكُّ    كُواتُ ُٓطُسٓاتىو ثًاويَم رُِ خؤّ برُدَِ بًَٔوَرَِ   

رُُكُّ بًَرت برُ تًَجرُسِبىوُِ صيراتش هرُ دوو طرايَ       دياسبًَتْ هُ ًُٓاْ ػاسّ داًُؼتِِ 
شيَتْ رُُكرُّ  دًابىوُُوَ بُ رُُكُّ دَبُخؼر َُ بُدَِ ًَٓؼتُِ ًافِ داواّ بُطُس ٓ

ٓرُسوَٓا داواّ برزيَىّ ريراُِ بلرات برؤ       هُ دادطرا بلرات   دًابىوُُوَ بؤّ ُٓيُ داواّ 
 .ًاوَّ سِابشدوو 

ػايُُِ باطُ، ُٓطُسٓاتىو ًًَشدَكُ هُ ًاوَّ بُدًًََٔؼتُِكُدا داسوباس طرُسداُِ  
ثُطرِذ ُرُكشابًَتْ هرُ    بُالََ ٓرَُ طرُسداُُّ هُاليرُْ رُُكُيرُوَ     رُُكُّ كشدبًَت 

ُابًَترُ  يُْ ًًَشدَكُوَ هُالًاهَُوَ دَسكشابًَت بُٓؤّ ٓاًادَُُكشدُِ ًاهَِ ػُسعِ 
بُدًًََٔؼرتُِكُ ضرىُلُ ثًَىيظرتُ هُطرُس ثًاوَكرُ ًراهَِ       ٓؤّ بُ دس خظرتُِوَّ  

وَ برؤ  ٓرُودا داواّ طُسِاُرُوَ هرُ رُُكرُّ بلرات      رُُكُّ ٓاًادَ بلات ػُسعِ بؤ 
( َطاٚعهه١ًًَشدَكررُ بشِيرراسّ دادطرراّ بررؤ طررىَّ سِايررُهَِ )  ٓررَُ ًُبُطررتُؾ دَبررَِ  
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قطههع دَتررىاَُِ داواّ ثطررشِاُذُِ ًرراوَّ بُدًًََٔؼررتُِكُ )بُدَطررتُوَ بررَِ ٓررُودا 
   ( بلات.اهلجز
دًابىوُُوَ بُٓؤّ بُدًًََٔؼنت بُثًٌَ بشِطُّ يُن هُ ًاددَّ ُراوبشاو  يَ، س ساُبُٓ

 بُ ثايَ ثؼتِ ًاددَّ ضىْ ثًَِر هُ ًُٓاْ ياطادا دَسدَضَِ.
)بًِىُرُ  دًابىوُُوَكرُ دىوداكرُسَوَّ بطرىوكُ    وَ ًُُٓؾ ُٓوَ دَطُيرَُُِ كرُ   

برُثًٌَ سِيَللرُوتًَِلِ   ؿػشّ( واتُ ًًَشدَكُ تُُٔا تُالَؤًَلِ دَكُويَتْ بؤّ ُٓيُ 
 خؤّ بطُسِيًََِتُوَ.الّ ُىَّ رُُكُّ بؤ 

 
 

 

 رْ بُطُسًَِٓاْدًابىوُُوَ بُٓؤّ  - د
ثًَؽ ٓرًُىاسكشدُِ  بُثًٌَ ياطاّ باسّ كُطًٌ عرياؤِ كاسثًَلشاو رْ بُطُسًَِٓاْ 

برؤ ثًراو، برُالََ دواّ ٓرَُ     ػرتًَلِ ٓاطرايٌْ سَِوا برىو     1978(ّ طاهَِ 21رًاسَ )
بررىوَ ٓؤيررُن هررُ ٓؤيررُكاُِ  كررُ بررُ طررُسيذآات   20/2/1978طؤسِاُلاسيًررُّ هررُ 

 هًَلذًابىوُُوَْ ًافِ داواّ دًابىوُُوَّ بُ رْ بُخؼِ.
 ٌ ( هررُ ياطرراّ ُرراوبشاو رْ بررؤّ ُٓيررُ داواّ    40ًرراددَّ ) هررُ 5بشِطررُّ/ بؤيررُ بررُثًَ

دًابىوُُوَ هُ ًًَشدَكُّ بلات ُٓطُسٓاتىو برُبَِ سَِصاًُُرذّ ٓرُو وَيراْ دادطرا رُرِ       
ُٓسيررُكًَم هررُ ٓاوطررُسَكاْ بؤيرراْ ُٓيررُ داواّ  بُطررُسًَِٓا. ًُٓررُؾ دَؤُكُيُتِ:))

 سَوَ هُ ٓاسادا بىو:دًابىوُُوَو دَطتوًَلبُسداْ بلُْ ُٓطُس ٓؤيُن هَُ ٓؤياُُّ خىا
ُٓطُس ًًَشدَكُ رُِ دووًَِ بُبَِ سَِصاًُُذّ دادطا ًَِٓابًَرت، هرُو ساهَُتُػرذا    -5

(ّ بُُرذّ )أ( هرُ   1)رُُكُ ًافِ بُسصكشدُُوَّ داواّ طضايٌ ًًُرُ برُثًٌ بشِطرُّ    
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 1971( ّ طراهَِ  23رًراسَ ) ًاددَّ طًًََُ هُ ياطاّ بًُِاكاُِ دادبًِرِ طرضايٌ   
 ( ّ َُٓ ياطايُ((.3( ّ ًاددَ )6بشِطُّ )ثؼت بُطتىو بُ 

دًابىوُُوَكُ بُثًٌَ ُٓو ًاددَيُّ طُسَوَ ُٓدماَ ُٓوَّ ػايُُِ باطُ، ُٓطُس 
دىوداكررُسَوَّ بطررىون ٓررُرًاس دَكشيَررتْ بررُثًٌَ     دًابىوُررُوَّدسا ٓررُوا بررُ  

َِ خراوَيِِ هرُ        45سىكٌُكاُِ ًاددَّ ) َِ رُُكرُ طر ( هُ ًُٓاْ ياطرادا، واترُ دَبر
بُ سِيَلُوتّْ ًاسَيًَلِ ُىَّ بطرًَتُوَ  ِىيَزيًُكاُِ ببًَِِ ُٓودا بؤّ ُٓيُ دواّ بًَ

دًابىوُررُوَ هررُو ساهَُتاُررُدا كررُ هررُ   ًُٓررُؾ دَؤُكُيررُتِ: ))  الّ ًًَشدَكررُّ.
دًابىوُررُوَّ دىداكررُسَوَّ بطررىون   ( ٓرراتىوَ بررُ  40،41،42،43اُِ )ًاددَكرر

 دادَُذسَّ((.
ٓرُو  برؤ  هُ سِاطتًذا، ياطاداُُسّ عًَشاؤرِ ٓرُس بًُُُرذَ ُُوَطرتاوَ بُهَلىطضاػرِ      

بُطرُس  سَِصاًُُذّ رُُكُّ وَيراْ سَِصاًُُرذّ دادطرا رْ    ٓاوطُسَ داُاوَ كُ بُبَِ 
ًَِرَِ. بؤيرُ برُثًٌَ ب بِؤطرُّ ػرُؾ هرُ ًراددَّ )        ( ّ ياطراّ  3ٓاوطُسَكُّ داب

رُِ دووََ بًَِٔرَِ  ( هُ ًاددَّ ُاوبشاو 4،5ُٓو ثًاوَّ ثًَطُواُُّ بشِطُّ )ُاوبشاو 
كرُ هرُ طراَهًَم صيراتش ُرُبًَت يراْ برُ        ُٓوا بُ بُُذّ ُؼني بؤ ًاوَيُن طضا دَدسَّ 

 غُساًُيُن كُ هُ طُد ديِاس صياتش ُُبًَت وَياْ بُ ُٓسدووكًاْ طضا دَدسيَت.
( ٓرُو ٓاوطرُسَّ رُرِ دووََ    6( بشِطرُّ ) 3ُٓسضُُذَ بُثًٌَ سىكٌرُكاُِ ًراددَّ )  

طضاّ هُطُس دَبَِ بُالََ َُٓ سىكٌرُ سَِٓرا ًُرُ، برُهَلى     بُبَِ سَِصاًُُذّ دادطا بًََِِٔ 
دووَ ػتًَلِ تشَ ُٓويؽ ُٓوَيُ كُ ٓايا رُُكُ داواّ طضاداُِ ًًَشدَكرُّ كرش  ثابُُذّ 

 ياْ داواّ ُٓسدووكًاُِ كشدووَ؟ووَ؟ دًابىوُُوَّ كشدياْ داواّ 
رُُكُ بؤّ ًُُ طىود هرُ ٓرُسدوو ًافرُ هرُ يرُن كاترذا ببًِرَِ، برُهَلى         هُ سِاطتًذا، 

بؤيرررُ ُٓطرررُسٓاتىو رُُكرررُ داواّ يرررُكًَلًاْ بؤخرررؤّ ُٓهَبرررزيَشَّ، دَبرررَِ ترررُُٔا 
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برُٓؤّ رْ بُطرُسًَِٓاْ، ٓرُوا برؤّ ًُرُ      دًابىوُُوَّ بؤ دادطرا برُسص كشدبرؤوَ،    
 طضاداْ بؤ دادطا هُبُس ًُٓاْ ٓؤ بُسصبلاتُوَ.داواّ 

ٓرررُسوَٓا ُٓطرررُسٓاتىو داواّ طرررضاداُِ برررؤ دادطرررا بُسصكشدبًَترررُوَو دوايرررًؽ داواّ  
 دًابىوُُوَّ كشدبًَت ُٓوا هُوساهَُتُدا دَبَِ دادطا داوا طضايًُكُّ سَِت بلاتُوَ.

دادبًِرِ  ( بشِطرُّ )أ( هرُ ياطراّ    3بُسصكشدُُوَّ داواّ طرضايٌ برُثًٌَ ًراددَّ )   
رُُكُوَ يراْ ٓرُو كُطرُّ برُثًٌَ     تايبُتُ بُ  1971( ّ طاهَِ 123طضايٌ رًاسَ )

 ياطا دًَطاّ دَطشيَتُوَ.
واتُ تُُٔا رُُكُ بؤّ ُٓيرُ ٓرَُ داوايرُ برؤ دادطرا درّ ًًَشدَكرُّ بُسصبلاترُوَو        

 ًُُ ًُطُس بُثًٌَ ياطا ُُبَِ. كُطِ تش ُٓو ًافُّ
( هُ ياطاّ براسّ كُطرِ عرياؤرِ    3( هُ ًاددَّ )7ػايُُِ ووتُِ، بُثًٌَ بشِطُّ )

ُاوبشاو ثًاو دَتىاَُِ هُ رًَُم صياتش بًًََِٔت ُٓطُسٓاتىو ًُبُطت هُ رْ ًَِٓاُُكرُّ  
برُسدا  ُٓطُسٓاتىو ثًاوَكُ دَطتِ هُ رُِ دووََ ًَِٓاُِ بًَىَرًَُم بًَت. ُٓسوَٓا 

 ُٓوا رُِ يُكَُ بؤّ ًُُ داواّ هًَلذًابىوُُوَ هُ ًًَشدَكُّ بلات.
 

 يةلَويَستى ياسادانةزى كوزدستانى:
 

سررىكًٌَلِ 2001(ّ طرراهَِ 6ثُسهررًُاُِ كىسدطررتاْ بررُثًٌَ ياطرراّ رًرراسَ )      
داوَ هُباسَّ رْ بُطرُسًَِٓاُُوَْ طرضاّ طرَِ ترا      ثًَطُواُُّ ياطاداُُسّ عرياؤِ

ثًاوّ طُسثًَطًلاس بشِيىَتُوَ بُثًٌَ ًراددَّ يُكرَُ كرُ ًُٓرُؾ      ثًَِر طاهَِ بؤ
ُٓسوَٓا هُدًاتِ طُسثؼرللشدُِ رْ برؤ ُٓهَبرزاسدُِ بزاسدَيرُن     دَؤُكُيُتِ: ))

، هُو دوو بزاسدَيُ )دًابىوُُوَ بُٓؤّ رْ بُطُسًَِٓاْ ياْ طرضاداُِ ًًَشدَكرُّ(  
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واتررُ داواّ ًررافِ ٓررُوَّ ثررَِ داوَ كررُ داواّ ٓررُسدوو بررزاسدَ هررُ دادطررا بلررات،    
دًابىوُُوَ هُ ًًَشدَكُّ بلاتْ هُ ًُٓاْ كاتًؼذا داواّ طضاداًُؼرِ بلرات برُو    

ّ طراهَِ  189ياطاّ رًراسَ   2001(ّ طاهَِ 10. ًُُٓو بُ ياطاّ رًاسَ )1ٓؤيُوَ((
طراداْ برُ ًًَرشد كرُ رُرِ دووََ      ّ عرياؤِ هُكاس خظتىوَ كُتايبُترُ برُ سِيَ   1980

 .2بُبَِ ًٓضُِ دادطا بًََِِٔ ُٓطُس بًَىَرْ بًَت((
 

 

 وَسطشتِِ سىكٌِ دادطا بؤ خظتِِ تُالَق ياْ تؤًاسكشدُِ - ه
 

ّ ياطرراّ برراسّ كُطررًذا 39ياطرراداُُسّ عًَشاؤررِ هررُ بشِطررُّ يُكررَُ هررُ ًرراددَّ  
دُختِ كشد تُوَ هُطُس دَطُالَتِ دادطا هُ طرُس خظرتِِ ترُالَقْ تؤًاسكشدًُرذا     

 كُ ًُُّٓ خىاسَوَ دَؤُكُيُتِ:  
ُٓسكُطًَم بًُويَت رُُكُّ تُالَق بذات ثًَىيظرتُ داوايرُن هرُ دادطراّ براسّ       -1))

اتررُوَو تًايررذا داواّ كررُوتِِ تُالَؤُكررُ بلرراتْ بشِيرراسّ دادطرراّ   كُطررًَتِ بُسصبل
هُطُس وَسبطشيَت. ُٓطُس ُُتىاًَُت طرُس هرُ دادطرا برذات، ثًَىيظرتُ تُالَؤذاُُكرُّ       

 هًُاوَّ عًذدَدا هُ دادطا تؤًاس بلات((.
ًُررُ، ًُبُطررتِ ياطرراداُُس هًَررشَدا ٓاساطررتُكشدُِ ٓاوالَتًاُررُ بررؤ  طىًرراُِ تًا      

ظنت هُ خظتِِ تُالَق هُ دَسَوَّ دادطا، ضىُلُ هُواُُيُ هُ ُٓدماًِ خؤبُدووسخ
ثاهَُثُطتؤيُكِ ُآاطايٌ ياْ تىوسَِبىوْ يراْ برُبَِ ًُبُطرت ٓرَُ كراسَ ٓرُدماَ       
ًَترُوَ. برُاَلَ ُٓطرُس برؤ ٓرَُ ًُبُطرتُ سِوو هرُ         بذاتْ هُ ٓاكاًًؼذا ثُػًٌاْ دَب

                                                 
 1/8/2001(ّ طاهَِ 19بشِواُُ سِ رُاًُّ وَؤايعِ كىسدطتاْ رًاسَ ) - 1
 1/8/2001(ّ طاهَِ 19بشِواُُ سِ رُاًُّ وَؤايعِ كىسدطتاْ رًاسَ ) - 2
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هُطرُيَ تىوسَِبىوُُكُػرِ كرَُ     دادطا بلات سَُِطُ ُٓو ثاهَُثُطتؤيُّ هُطُس بىوَ
بًَتُوَ ياْ ًًََُُِِْ هُ بشِياسّ تُالَؤُكرُّ ثُػرًٌاْ بًَترُوَ، برُ ثًَطُواُُػرُوَ      
طررىسبىْ هُطررُس تُالَؤررذاْ ًُؼرراُُّ ُٓوَيررُ كررُ ًُبُطررتًًُتِ كؤتررايٌ بررُو        

 ثُيىَُذيًُ ٓاوطُسطرييًُ بًًََِّٔ دا هُبُس ُٓس ٓؤيُن بًَت.
سِادَيُن دادطا سِ هَرِ ثؤصَتًااُرُّ خرؤّ دَبًًَِرت هرُ      ُٓسضُُذَ هًَشَػذا تا      

ثُػًٌاُلشدُُوَّ ًًَشدَكُْ دسيَزكشدُرُوَّ ٓرُو ثُيىَُذيًرُ ٓاوطرُسطرييًُ برُ      
دسيَزَثًَررذاُِ داًُؼررتُِكاُِ دادطرراْ ًَِٓاُررُ ُرراوَوَّ ُاوبررزيىاُاْْ تىيَررزَسّ       

 كؤًُالَتِ بؤ ًَُىاًُاْ.
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 شةرضاوةكاى:
 

 ابزَننى ثريؤش -1

ع٢ً ٚ اآلخزٕٚ : شزح قإْٛ االحٛاٍ ايشدص١ٝ ، ٚسار٠ ايتعًِٝ ايعاىل ب . امحد  -2
 .1980، ص١ٓ 1ٚ ايبخح ايع٢ًُ ، ط/

ب . عبد ايزمحٔ ايصاب٢ْٛ : شزح قإْٛ االحٛاٍ ايشدص١ٝ ايٛر٣ ، َدٜز١ٜ  -3
 .ايهتب اجلاَع١ٝ ، بال ص١ٓ ايطبع

 .1986 ، بارٚاصط ، يٓد2ٕفزٜد فتٝإ: شزح قإْٛ االحٛاٍ ايشدص١ٝ، ط /  -4

، 1ْظاّ ايدٜٔ عبداجملٝد، احهاّ االصز٠ يف فك٘ االصالَٞ، احهاّ ايٓهاح، ط/ -5
 .1986َطبع١ جاَع١ ٜةداب، 

 1: ايٛصٝط، ج/ ٟٛرضٓٗايزسام ايٓعبدب .  -6

ب.عبداجملٝد احلهِٝ ٚاخزٕٚ: ايٛجٝشيف ْظز١ٜ االيتشاّ يف ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ،  -7
 .1986، َٓشٛرات جاَع١ بةداب، 1ج/

شار حامت صبخٞ األرْاؤٚطٞ: َٛصٛع١ األ(ْٚني ايشزعٝني ٚاملٛثكني املضت -8
 .2010املٓتدبني، َٓشٛرات بار ايهتب ايكا١ْْٝٛ، َصز، 

، بار ايٓٗط١ ايعزب١ٝ، 1ذلُد َصطف٢ شًيب: احهاّ االصز٠ يف االصالّ، ط/ -9
 1997بريٚت، 

بار  ، ايشٚاج ٚاحنالي٘،1ب.َصطف٢ ايضباعٞ: شزح قإْٛ االحٛاٍ ايشدص١ٝ، ج/ -10
 2001ايٛرام يًٓشز ٚايتٛسٜع، بَشل، 

ايربٚفٝضٛر ايدنتٛر َصطف٢ ابزاِٖٝ ايشملٞ: ايطالم َزتإ يف تفاصري ايكزإٓ،  -11
 2011، 3ط/

ايدنتٛر َصطف٢ ايشملٞ: ايطالم املكرتٕ بايعدب الٜكع ب٘ اال طًك١ ٚاحد٠، بال  -12
 ج١ٗ ايٓشز ٚص١ٓ ايٓشز
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امن، بُسطِ يُكَُ، ضاثِ يُكَُ، دكتؤس ًىطتُفا ًٓربآًٍ صَهٌَِ: كاسواُِ ري -13
2014. 

 ّ ًُٓىاسكشاو.1959ّ طاهَِ  188ياطاّ باسّ كُطِ عرياؤِ رًاسَ  -14

 .1951ّ طاهَِ 40ياطاّ ػاسطتاُِ عرياؤِ رًاسَ  -15

 ًُٓىاسكشاوَ 1969(ّ طاهَِ 111ياطاّ طضاكاْ رًاسَ ) -16

 1978( ّ طاهَِ 1رًاسَ )دل١ً االحهاّ ايعدي١ٝ  -17

 1975( ّ طاهَِ 4رًاسَ )دل١ً االحهاّ ايعدي١ٝ  -18

 1972طاهَِ دل١ً ايٓشز٠ ايكطا١ٝ٥  -19

 25/2/1980سِ رّ  2758رًاسَ  )ايٛقا٥ع ايعزاق١ٝ( -20

 1/8/2001(ّ طاهَِ 19سِ رُاًُّ وَؤايعِ كىسدطتاْ رًاسَ ) -21
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 ذيانهامةى 
 دكتؤز كةمال سةعدى مستةفا ثسؤفيسؤز

 
 dr.kamal_56@yahoo.comثؤطتِ ُٓهًلرت ُِ: 

 1658 449 770 964 +رًاسَّ تُهُفؤْ: 
ُاوًُؼررراُِ ًرررايَ: طرررُسَِكِ سِاطرررتِ، ٓرررُوهًَش، ٓرررُسيٌَِ  

 كىسدطتاْ، كؤًاسّ عًَشاؤِ فًذسايَ.
 ُٓوهًَش 1/7/1956طايَْ ػىيَِِ هُ دايم بىوْ: 

 ُٓوهًَش/ كؤهًَزّ ياطاْ سِاًًاسّ-ديّػىيَِِ وَصيفُ: صاُلؤّ طُالسُد
 ًُسكُصّ وَصيفِ: ًاًؤطتا

برُثًٌَ فرُسًاُِ صاُلرؤيٌ كرُ      10/9/2002ُاصُاوّ صاُظتِ: ًاًؤطرتا هرُ سِيَلرُوتِ    
هررُ  1/1/2523دَسضررىوَ هررُ طررُس كايُتِ صاُلررؤّ طررُالسُدديّ ٓررُوهًَش رًرراسَ    

3/5/2003. 
برُثًٌَ فرُسًاُِ    10/9/2006ِ ُاصُاوّ صاُظتِ: ثش فًظؤسّ ياسيذَدَس هُ سِيَلرُوت 

صاُلررؤيٌ كررُ دَسضررىوَ هررُ طررُس كايُتِ صاُلررؤّ طررُالسُدديّ ٓررُوهًَش رًرراسَ      
 .22/9/2007هُ  1/1/17214

بررُثًٌَ فررُسًاُِ  20/7/2013ثش فًظررؤس هررُ سِيَلررُوتِ  ُاصُرراوّ صاُظررتِ ًَٓظررتاّ:
صاُلررؤيٌ كررُ دَسضررىوَ هررُ طررُس كايُتِ صاُلررؤّ طررُالسُدديّ ٓررُوهًَش رًرراسَ      

 .  23/7/2014هُ  1/1/9780
 دوا بشِواُاًُ: دكتؤسا .

mailto:dr.kamal_56@yahoo.com
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ُاوًُؼاُِ تًَضّ دكتؤسا: )ضىاسضًَىَّ ياطايٌ ٓاصادّ سِ رُاًُطُسّ هُ كىسدطتاُِ 
 عًَشاؤذا(.  

      ّ ٓررُوهًَش/  -والَتْ صاُلررؤ كررُ بشِواُاًررُّ ثررٌَ بُخؼررًىَ: صاُلررؤّ طررُالسُددي
  7/7/2003كىسدطتاْ/ عًَشاق هُ 

 ثظجؤسّ طؼتِ: ياطاّ طؼتِ
 .ثظجؤسّ وسد: ياطاّ ًَُىدَوهَُتِْ دَطتىوسّ

دواترش خاُُُؼرني    1990تا طراهَِ   13/6/1976ًًَزووّ داًُصساْ: بؤ يُكَُ داس هُ 
بررىوَ. دواتررش درراسيَلِ تشطُسِاوَتررُوَ وَصيفررُْ هررُ كؤهًَررزّ ياطرراْ سِاًًرراسّ هررُ     

 بُ ُاوًُؼاُِ ًاًؤطتاّ ياسيذَدَس داًُصساوَتُوَ. 25/4/1996
ّ ػىيَّْ ًًَزو ٓرُوهًَش/  -وّ وَسطشتِِ بشِواُاًُّ بُكاهؤسيؤغ: صاُلؤّ طرُالسُددي

 . 1988/1989كىسدطتاْ/ عًَشاق هُ طاهَِ خىيَِذُِ 
 .حل املًه١ٝ االبب١ٝ ٚايف١ٝٓ يف ايكإْٛ ايعزاقٞ ٚاملكارُٕاوًُؼاُِ ًاطتُسُاًُ: 

هرُ  ٓرُوهًَش/ كىسدطرتاْ/ عًَرشاق    -ػىيَّْ ًًَزووّ وَسطشتِِ: صاُلؤّ طُالسُدديّ
21/5/1996. 

 

 ُٓو ثؤطتاُُّ وَسيطشتىوْ: 
 بشِياسدَسّ بُػِ ياطا -
 .17/8/2003بُسثشطِ يُكُّ تىيَزيُِوَ هُ  -
 .25/5/2007تاكى  4/5/2005طُس كِ بُػِ ياطا )بُياًُاْْ ًَٓىاساْ( هُ  -

 . 28/7/2006تاكى  12/2/20069سِاطشّ كؤهًَزّ ياطا هُ  -

 .15/5/2008تاكى  28/7/2006سِاطشّ كؤهًَزّ ياطاْ سِاًًاسّ هُ  -
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تررا  15/2/2008سِاطررشّ كؤهًَررزّ ثررُسوَسدَ بررؤ صاُظررتُ ًش  ايُتًررُكاْ هررُ  -
10/8/2010  . 

 ُٓو هًزُاُُ صاُظتًاُُّ بُػذاسّ تًا كشدووَ: 
 هًزُُّ خىيَِذُِ باالَ . -
 هًزُُّ ُٓصًىوُُكاْ. -
 هًزُُّ بُخؼًِِ ثوُّ صاُظتِ. -

 

 كشدووَ: ُٓو كؤُفشاُظُ صاُظتًاُُّ بُػذاسّ تًا 
بؤ  2000يُكَُ كؤُفشاُظِ خىيَِذُِ باالَّ صاُلؤكاُِ كىسدطتاْ هُ طاهَِ  -

 طؤسِيِِ ثش طشاًُكاُِ خىيَِذْْ طًظتٌِ خىيَِذْ.
بؤ  2006دووََ كؤُفشاُظِ خىيَِذُِ باالَّ صاُلؤكاُِ كىسدطتاْ هُ طاهَِ  -

 طؤسِيِِ ثش طشاًُكاُِ خىيَِذْْ طًظتٌِ خىيَِذْ.

( طُُتُسّ بشايُتِ بُ ٓاوكاسّ 2001ًايع  14-14ش كؤُطشَّ ٓاو )ُٓوهًَ -
 هُطُيَ سِيَلدشاوّ ًَُىدَوهَُتِ فاو.

كؤُطشَّ يُكًُِ سِاطشَكاُِ كؤهًَزَكاُِ ياطا هُ صاُلؤكاُِ عًَشاق بؤ  -
ديشاطُكشدُِ خىيَِذُِ ياطاّ ًش  ايُتِ ًَُىدَوهَُتِ ) بُطُسثُسػتِ 

 عًُاْ بُطرتا( . -سِيَلدشاوّ خاضُ طىوسّ ًَُىدَوهَُتِ هُ ٓىسدْ

كؤُطشَّ سِ رُاًُطُسّ ٓاصاد هُ ثًَِاوّ عًَشاؤٌ ُىيَذا هُ ٓؤتًَوِ تاوَسّ  -
 بُطرتا. 29/4/2005-27ُٓوهًَش هُ سِيَلُوتِ 

كؤُطشَّ ضىاسًَِ يُكًَتِ ًافجُسوَساُِ كىسدطتاْ هُ ػاسّ ُٓوهًَش هُ  -
 بُطرتا. 28/11/2004-27سِيَلُوتِ 
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عًَشاق هُ ػاسّ ُٓوهًَش هُ طُُتُسّ كؤُطشَّ ًافجُسوَساُِ كؤًاسّ  -
 بُطرتا. 2004سِ ػِبريّ صاُلؤّ طُالسُدديّ هُ طاهَِ 

 27/9/2005كؤُطشَّ دَطتىوسو سِيفشاُذ َ هُ ػاسّ ُٓوهًَش هُ سِيَلُوتِ  -
 بُطرتا.

كؤُطشَّ صاُظتِ هُ ثًَِاو طُػُثًَذاْْ طُؤاًطريكشدُِ صًاُِ كىسدّ هُ  -
 بُطرتا. 15/7/2005ُٓوهًَش هُ سِيَلُوتِ 

يُكَُ كؤُطشَّ وَصاسَتِ كؼتىكتوَِ ُٓسيٌَِ كىسدطتاُِ غًَشاق بؤ  -
داُاُِ ثكُِ طرتاتًزّ بؤ وَصاسَتِ كؼتىكايَ هُ ُٓوهًَش هُ سِيَلُوتِ 

 بُطرتا. 2007تًُىصّ طاهَِ  1سىصَيشاْ تا 30

 كؤُفشاُظِ دًٔاُِ ًافُكاُِ ًش   هُ كىسدطتاْ هُ ٓؤهَِ ٓىتًَتِ خاُضاد -

 .2007اهَِ هُ تًُىصّ ط

كؤُفشاُظِ وَصاسَتِ ثُسوَسدَّ ُٓسيٌَِ كىسدطتاُِ غًَشاق بؤ  -
ُٓهَظُُطاُذُِ خىيَِذُِ ًافُكاُِ ًش   هُ ُٓسيٌَِ كىسدطتاْ ُٓوهًَش 

 .2012تؼشيِِ يُكًُِ  18-17 –ٓىتًَوِ ُٓوهًَش ثكصا 

 

- Human Rights Protection Training Agenda (May – 2001) Erbil 

- First Higher Education Conference In Kurdistan Region –Iraq 

Erbil 21-23 APRIL 2001 

- Conflict Resolution Curriculum Development Workshop  

University of Duhok 10-14 august 2003 
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 ُٓو كتاباُُّ كُ دايِاوْ هُ بىاسّ ياطابُ صًاُِ كىسدّ:

 هًَلذاُُوَّ ياطاّ بُكشيَذاْ.  -
 ضاثِ يُكَُ + ضاثِ دووََ. –ضًُلِ ًا    -

 ضًُلِ ياطا. -

 حكٛم امل يف.   -

 ياطاْ ًا .  -
 وَسطًَشِاْ، ٓاوبُؾ.  –ًافِ داُُس   -

 دَطُآلتِ ضىاسََ.  -
 ياطاّ سِ رُاًُطُسّ. -
 ضىاسضًَىَّ ياطايٌ ٓاصادّ سِ رُاًُطُسّ هُ كىسدطتاُِ عًَشاؤذا.  -

 ياطاّ سِ رُاًُطُسّ  -

 ٓاصاديٌ سِ رُاًُطُسّْ ُٓخكؤِ ثًؼُ.  -

 ٓاصاديٌ سِ رُاًُطُسّ، سِاّ طؼتِْ د ىكشاطًًُت.  -

 تاواُُكاُِ سِ رُاًُطُسّ.  -

 فُهظُفُو ياطا هُ ضُُذ وتاسيَلذا.  -

 
 ُٓو كتاباُُّ كُ دايِاوْ هُ بىاسّ ياطابُ صًاُِ عُسَبِ:

 املًه١ٝ االبب١ٝ ٚايف١ٝٓ. -
 االْضإ يف املذاٖب ايفهز١ٜ.حكٛم  -
 حكٛم االْضإ َٚعاٜريٖا ايدٚي١ٝ. -

 حكٛم االْضإ بني املٛاثٝل ايدٚي١ٝ ٚ املذاٖب ايفهز١ٜ. -
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 حكٛم االْضإ. -

 ايضًط١ ايزابع١. -
 

 

 ُٓو كتاباُُّ كُ دايِاوْ هُ بىاسّ ُٓدَبْ سِ ػِبرييذا:
 .هُطُيَ طابري سَِػًذ ٓاوبُؾ –ػُؾ كىستُضري كِ كىسدّ  -
 ري ن.ضكؤًُهَُ  –وْ بىوْ   -

 كؤًُهَُ ضري ن. –دَسطا   -

 س ًاْ. –طُعًذ صَبؤكِ الّ خؤًاْ   -

 كؤًُهَُ ضري ن. –تشِسًَى   -

 كؤًُهَُ ضري ن -فُُتاصيا -

 ٓىُُس ًُطاس كًَؼاُِ ًِاالَْ. -

 رياْْ بريَوَسّضُُذ ويَظتطُيُن..... -

 
 

 تىيَزيُِوَ صاُظتًًُ بكَوكشاوَكاُِ:
طؤ اسّ طُُتُسّ  -ٓاصاديٌ سِ رُاًُطُسّ، سِاّ طؼتِْ د ىكشاطًًُت -

 . 2002ثايًضّ  25بشايُتِ رًاسَ 
 27طؤ اسّ طُُتُسّ بشايُتِ رًاسَ  -ٓاصاديٌ سِ رُاًُطُسّْ ُٓخكؤِ ثًؼُ -

 .2003هُ بُٓاسّ 
طؤ اسّ ياطاْ سِاًًاسّ طاهَِ دووََ  – حكٛم االْضإ َٚعاٜريٖا ايدٚي١ٝ -

 .2004ًِ كاُىوُِ يُكُ
 .2005طؤ اسّ تُساصوو طاهَِ  -حكٛم االْضإ يف املذاٖب ايفهز١ٜ  -
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براص١ شزع١ٝ ٚقا١ْْٝٛ يًكٛاْني احلدٜج١ ايصابر٠ عٔ بزملإ نٛربصتإ ايعزام  -
، طؤ اسّ تُساصوو طاهَِ حبح َشرتى -بصدب املزأ٠ ٚتٓظِٝ االصز٠ ايهٛربصتا١ْٝ

2005. 

 .2010طاهَِ  37-36طؤ اسّ تُساصوو رًاسَ  -صًط١ ايصخاف١ -

 حبح َشرتى -بٚر ايٓفكات ايعا١َ يف ت١ُٝٓ اقًِٝ نٛربصتإ -

 صاُلؤّ)احلكٛم(  طؤ اسّحل ايزب ٚحل ايتصخٝح يف املطبٛعات ايدٚر١ٜ،  -
 .2014 طاهَِ 1 رًاسَ 11 دوذّ، دَسيذَكات)ايبخزٜٔ( 

 صاُلؤّ)ساْهٛ(   طؤ اسّدلًط االَٔ ايدٚيٞ ٚبٚرٙ يف تض١ٜٛ ايٓشاعات،  -
 . 2014 طاهَِ 58 رًاسَ، دَسيذَكاتاربٌٝ(  –)جاَع١ صالح ايدٜٔ 

 
 ُُٓذاًِ َُٓ كؤًُهَُْ سِيَلدشاواُُيُ:

 يُكًَتِ ًافجُسوَساُِ كىسدطتاْ.-
 يُكًَتِ ُىوطُساُِ كىسد هلِ ُٓوهًَش.-
 دطتاْ.طُُذيلاّ سِ رُاًُُىوطاُِ كىس-
 .اجلُع١ٝ ايعزاق١ٝ حلكٛم االْضإ-
 ٓىُُسًُُذاُِ عرياؤِ.طُُذيلاّ -
 

طُسثُسػتِ هُطُس سُوت ًاطتُسُاًُْ طَِ ُٓتشوسُّ دكتؤسا كشدووَ  تًَبًِِ:
هُ بىاسّ ياطادا، ُٓسوَٓا بُػذاسّ كشدووَ هُ هًزُُّ تاوتىيَلشدُِ صياتش هُ 

ًاطتُسُاًُْ تًَضّ دكتؤسا هُ بىاسّ ياطادا وَن طُس كِ هًزُُ ياْ ُُٓذاَ  طِ
 هًزُُ.  
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 :(1)خانةوادةى دانةزدزةختى 
 

                                                 
تًَبًِِ: َُٓ دسَختُ بُ دَطرلاسيُوَ هرُ كترابِ )ٓرؤصّ ُاُُكرُىل( داُراُِ هىؤٌراْ فراسوق سظرّ           1

 وَسطرياوَ. 2014تىسكًا،  -ُٓطتُُبؤي -ُاُُكُىلْ ٓاسّ فاسوق سظّ ُاُُكُىل، ضاثداُُّ ًًَطا
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 تةةةثيَسس

 
 الثةزِة بتتنبتتتتتتتتتةت

 6-4 ثيىشةكى                                                      
  خواشبيَين و ياوسةةةةةزييَت-بةشى يةكةم

 01 و َنكنمةكننى زباشبيىهىيةكةم: 
 01 ضسوشتى زباشبيىهى

 11 سَِوايِ خىاص بًَِِ 
 12 ًُسدُ بابُتًُكاُِ خىاص بًَِِ 

 21-18 ٓاكاًُكاُِ خىاصبًَِِ
 16 و ٓاكاًُكاُِ                         ٓاوطُسيَتِدووََ: 

 20 سِايُهَُكاُِ طشيَبُُذّ ٓاوطُسيَتِ
 25 ًاْ بُ سِيَللُوتىوَكاُُوَ ُٓيُ ييُكَُ : ُٓو ًُسداُُّ ثُيىَُذ

( ّ طشيَبُُذَكُ ذلٌبُ ُاوَسِ ن )دووََ : ُٓو ًُسداُُّ ثُيىَُذياْ 
 ُٓيُ 

27 

 28 طًًََُ: ُٓو ًُسداُُّ ثُيىَُذياْ بُ ػًَىاصّ طشيَبُُذَكُوَ ُٓيُ
 29 (شزٚط ايصخ١ًُسدُكاُِ دسوطتِ )

 30 يُكَُ:ُابط ٓافشَتُكُ ُُػًاْ بط بؤ ُْٓكُطُّ داواّ دَطتِ كشدووَ
 30 دووََ: بىوُِ ػايُت هُطُس بُطتِِ كشيَبُُذَكُ

 ( طشيَبُطتُكُّ بُطتبطٚيٞ اَزطًًََُ: دَبط طُسثُسػتًاس )
 ضىاسََ: ُابَِ طشيَبُطتُكُ كاتِ بًَت بؤ ًاوَيُكِ دياسيلشاو

33 
35 

 36 ًُسدُكاُِ بُسكاسبىوْ
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 36 ( شزٚط ايًشًُّٚسدُكاُِ طُثاويَتِ )
 39 تؤًاسكشدُِ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطريّ

 40 خاوَْ كتابُ ٓامساًُُكاْ(ْ خىاطتِِ احملارّثًَلُِػًاوَكاْ )
 23 يُكَُ: ثًَلُِػًاُِ ًًُٓؼُيٌ

 46 دووََ: ثًَلُِػًاُِ كاتِ
 51 طًًََُ: خىاطتِِ خاوَْ كتابُ ٓامساًُُكاْ

 52 ٓاكاًُكاُِ طشيَبُطتِ ٓاوطُسطريّ
 56 سىكٌِ ثًَؼدظنتْ دواخظتِِ ًاسَيٌ

 58 (ايٓفك١بزيَى )
 52 ًافُكاُِ رْ

 71 ًافُكاُِ ثًاو
 75 ًافُ ٓاوبُػُكاُِ ُٓسدوو ٓاوطُس

  بةشى دووةم يةلَوةشانةوةى ياوسةزيَتىء عيددة
 81 يُكَُ: تُالَق )دًابىوُُوَ(

 84 (ايطالم ايزجعٞتُالَؤِ بُسطُسِاُُوَ )
 87 (ايطالم ايبا٥ٔتُالَؤِ دىداكُس )

 88 (  ب١ْٛٓٝ صةز٣دىداكُسَوَّ بطىون )
 88 سِاطتُؤًُِ ُٓسضُُذَ رُُكُ طىاطرتابًَتُوَتُالَؤِ ثًَؽ دىوتبىوُِ 
 89 تُالَؤذاْ هُطُس بشِيَم ثاسَ

 90 تُالَؤِ بُسطُسِاُُوَ دواّ تًَجُسِبىوُِ ًاوَّ 
 90 ُٓس تُالَؤًَم بُ سىكٌِ دادطا كُوتبًَت

 90 (ب١ْٛٓٝ نرب٣دىداكُسَوَّ طُوسّ )
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 92 تُالَؤِ تُواوكُسّ طًًََُْ تُالَؤِ طَِ بُطَِْ ًاسَبُداؾ 
 99 رُِ تُالَق دساو ًافِ بزيَىّْ ًُؼتُُِ ُٓيُ

 102 دووََ: دًابىوُُوَ )اهتفشيق(
 102 دًابىوُُوَّ سَِصاًُُذياُُ
 104 (ايتفزٜل ايكطا٥ٞدًابىوُُوَّ دادَوَسّ )

 106 دًابىوُُوَ بُٓؤّ صياْ ثًَطُيؼنت
 106 دًابىوُُوَ بُٓؤّ خًاُُتِ ٓاوطُسيَتِ

 109 دًابىوُُوَ بُٓؤّ بُدًًََٔؼنت
 111 دًابىوُُوَ بُٓؤّ رْ بُطُسًَِٓاْ

 114 وَسطشتِِ سىكٌِ دادطا بؤ خظتِِ تُالَق ياْ تؤًاسكشدْ
 115 طُسضاوَكاْ

 117 رياُِاًُّ ثش فًظؤس دكتؤس كًُاي طُعذّ ًظتُفا
 


