
 دُٝس هـش

 (  2004/  23) هحٕٗٞ ج٩ؾشجءجش جُؿ٘حت٤س 

  443: عدد المواد

  11/09/2009: تاريخ الطباعة

 

 جؿرغ 

 كٜشط جُٔٞػٞػحش

 
 (161  -1)جٌُطحخ ج٧ٍٝ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ٝؾٔغ ج٫عطذ٫٫ش ٝجُطكو٤ن . 01

 
 (26  -1)جُرحخ ج٧ٍٝ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س . 01  

 
 (2  -1)جُلظَ ج٧ٍٝ ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س . 01    

 
ٟٝ جُؿ٘حت٤س ػ٠ِ شٌٟٞ أٝ جُلظَ جُػح٢ٗ ج٧قٞجٍ جُط٢ ٣طٞهق ك٤ٜح ضكش٣ي جُذع. 02    

 (10  -3)ؿِد 

 
 (12  -11)جُلظَ جُػحُع ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ٖٓ جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س . 03    

 
 (18  -13)جُلظَ جُشجذغ جٗوؼحء جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س . 04    

 
 (26  -19)جُلظَ جُخحٓظ ج٩دػحء جُٔذ٢ٗ أٓحّ جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س . 05    

 
 (62  -27)جُرحخ جُػح٢ٗ ؾٔغ ج٫عطذ٫٫ش . 02  

 
 (36  -27)جُلظَ ج٧ٍٝ ٓأٓٞسٝ جُؼرؾ جُوؼحت٢ ٝٝجؾرحضْٜ . 01    

 
 (39  -37)جُلظَ جُػح٢ٗ جُطِرظ ذحُؿش٣ٔس . 02    

 
 (46  -40)جُلظَ جُػحُع جُورغ ػ٠ِ جُٔطْٜ . 03    

 
 (60  -47)جُلظَ جُشجذغ ضلط٤ش ج٧شخحص ٝجُٔ٘حصٍ . 04    

 
 (62  -61)جُلظَ جُخحٓظ ضظشف ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ جُطٜٔس ذؼذ ؾٔغ ج٫عطذ٫٫ش . 05    

 
 (156  -63)جُرحخ جُػحُع ضكو٤ن ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس . 03  

 
 (125  -63)جُلظَ ج٧ٍٝ ٓرحششز جُطكو٤ن . 01    

 
 (73  -63)جُلشع ج٧ٍٝ أقٌحّ ػحٓس . 01      

 
  -74)جُٔطؼِوس ذحُؿش٣ٔس  جُلشع جُػح٢ٗ جُٔؼح٣٘س ٝجُطلط٤ش ٝػرؾ ج٧ش٤حء. 02      

83) 

 
 (94  -84)جُلشع جُػحُع عٔحع جُشٜٞد . 03      

 
 (99  -95)جُلشع جُشجذغ ٗذخ جُخرشجء . 04      

 
 (103  -100)جُلشع جُخحٓظ ٬ُعطؿٞجخ ٝجُٔٞجؾٜس . 05      

 

javascript:print()
javascript:print()


 (109  -104)جُلشع جُغحدط جُط٤ٌِق ذحُكؼٞس ٝأٓش جُورغ ٝج٩قؼحس . 06      

 
 (118  -110)جُلشع جُغحذغ أٓش جُكرظ ج٫قط٤حؿ٢ . 07      

 
 (125  -119)جُلشع جُػحٖٓ ج٩كشجؼ جُٔإهص . 08      

 
جُلظَ جُػح٢ٗ ٓ٘غ جُٔطْٜ ٖٓ جُطظشف ك٢ أٓٞجُٚ أٝ ئدجسضٜح ٝج٩ؾشجءجش . 02    

 (137  -126)جُطكلظ٤س ج٧خشٟ 

 
 (145  -138)جُلظَ جُػحُع جُطظشف ك٢ ج٧ش٤حء جُٔؼرٞؿس . 03    

 
 (156  -146)جُلظَ جُشجذغ جُطظشف ك٢ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س . 04    

 
 (161  -157)جُرحخ جُشجذغ جعطث٘حف أٝجٓش جُكرظ ج٫قط٤حؿ٢ . 04  

 
 (322  -162)جٌُطحخ جُػح٢ٗ جُٔكحًٔس . 02

 
 (174  -162)جُرحخ ج٧ٍٝ ج٫خطظحص . 01  

 
 (166  -162)جُلظَ ج٧ٍٝ ج٫خطظحص ك٢ جُٔٞجد جُؿ٘حت٤س . 01    

 
جُلظَ جُػح٢ٗ ج٫خطظحص ذحُٔغحتَ جُط٢ ٣طٞهق ػ٤ِٜح جُلظَ ك٢ جُذػٟٞ . 02    

 (171  -167)جُؿ٘حت٤س 

 
 (174  -172)جُلظَ جُػحُع ض٘حصع ج٫خطظحص . 03    

 
 (229  -175)ُرحخ جُػح٢ٗ ئؾشجءجش جُٔكحًٔس ج. 02  

 
 (218  -175)جُلظَ ج٧ٍٝ أقٌحّ ػحٓس . 01    

 
 (178  -175)جُلشع ج٧ٍٝ ئػ٬ٕ جُخظّٞ . 01      

 
 (184  -179)ُػح٢ٗ قؼٞس جُخظّٞ جُلشع ج. 02      

 
 (186  -185)جُلشع جُػحُع قلظ جُ٘ظحّ ك٢ جُؿِغس . 03      

 
 (196  -187)جُلشع جُشجذغ ٗظش جُذػٟٞ ٝضشض٤د ج٩ؾشجءجش ك٢ جُؿِغس . 04      

 
 (205  -197)جُلشع جُخحٓظ جُشٜٞد ٝج٧دُس ج٧خشٟ . 05      

 
 (208  -206)جُلشع جُغحدط دػٟٞ جُطض٣ٝش جُلشػ٤س . 06      

 
 (212  -209)جُلشع جُغحذغ جُٔطٜٕٔٞ جُٔظحذٕٞ ذؼحٛس ػو٤ِس أٝ ٓشع ٗلغ٢ . 07      

 
  -213)جُلشع جُػحٖٓ قٔح٣س جُٔؿ٢٘ ػ٤ِْٜ جُظـحس ٝجُٔظحذ٤ٖ ذؼحٛس ػو٤ِس . 08      

213) 

 
 (218  -214)ق٤س جُوحػ٢ ُ٘ظش جُذػٟٞ ٝسدٙ ٝض٘ك٤ٚ جُلشع جُطحعغ ػذّ ط٬. 09      

 
 (229  -219)جُلظَ جُػح٢ٗ ٓكحًْ جُؿ٘ح٣حش . 02    

 



 (246  -230)جُرحخ جُػحُع جُكٌْ . 03  

 
 (241  -230)ٍٝ ئطذجس جُكٌْ جُلظَ ج٧. 01    

 
 (242  -242)جُلظَ جُػح٢ٗ ضظك٤ف ج٧قٌحّ ٝجُوشجسجش . 02    

 
 (246  -243)جُلظَ جُػحُع جُٔظحس٣ق . 03    

 
 (255  -247)ٝجٓش جُؿ٘حت٤س جُرحخ جُشجذغ ج٧. 04  

 
 (262  -256)جُرحخ جُخحٓظ جُرـ٬ٕ . 05  

 
 (316  -263)جُرحخ جُغحدط ؿشم جُـؼٖ ك٢ ج٧قٌحّ . 06  

 
 (271  -264)جُلظَ ج٧ٍٝ جُٔؼحسػس . 01    

 
 (287  -272)جُلظَ جُػح٢ٗ ج٫عطث٘حف . 02    

 
 (303  -288)جُلظَ جُػحُع جُط٤٤ٔض . 03    

 
 (316  -304)جُلظَ جُشجذغ ئػحدز جُ٘ظش . 04    

 
 (322  -317)جُرحخ جُغحذغ هٞز ج٧قٌحّ جُرحضس . 07  

 
 (396  -323)جٌُطحخ جُػحُع جُط٘ل٤ز . 03

 
 (338  -323)قٌحّ ػحٓس جُرحخ ج٧ٍٝ أ. 01  

 
 (330  -323)جُلظَ ج٧ٍٝ ج٧قٌحّ جُٞجؾرس جُط٘ل٤ز . 01    

 
 (338  -331)جُلظَ جُػح٢ٗ ئشٌح٫ش جُط٘ل٤ز . 02    

 
 (346  -339)ك٤ز ػوٞذس ج٩ػذجّ جُرحخ جُػح٢ٗ ضٖ. 02  

 
 (359  -347)جُرحخ جُػحُع ض٘ل٤ز جُؼوٞذحش جُٔو٤ذز ُِكش٣س . 03  

 
 (361  -360)جُرحخ جُشجذغ ج٩كشجؼ ضكص ششؽ . 04  

 
 (363  -362)جُرحخ جُخحٓظ ض٘ل٤ز جُطذجذ٤ش . 05  

 
 (374  -364)جُرحخ جُغحدط ض٘ل٤ز جُٔرحُؾ جُٔكٌّٞ ذٜح . 06  

 
 (378  -375)جُرحخ جُغحذغ عوٞؽ جُؼوٞذس ذٔؼ٢ جُٔذز ٝٝكحز جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ . 07  

 
 (394  -379)جُرحخ جُػحٖٓ سد ج٫ػطرحس . 08  

 
 (396  -395)جُرحخ جُطحعغ ج٩ششجف جُوؼحت٢ ػ٠ِ ج٧ٓحًٖ جُٔخظظس ُِكرظ . 09  

 
 (406  -397)عحخ جُٔذد جٌُطحخ جُشجذغ كوذ ج٧ٝسجم ٝـ. 04

 
 (402  -397)جُرحخ ج٧ٍٝ كوذ ج٧ٝسجم . 01  



 
 (406  -403)جُرحخ جُػح٢ٗ قغحخ جُٔٞجػ٤ذ ٝجُٔذد . 02  

 
 (443  -407)١ جُذ٢ُٝ جٌُطحخ جُخحٓظ جُطؼحٕٝ جُوؼحب. 05

 
 (407  -407)جُرحخ ج٧ٍٝ أقٌحّ ػحٓس . 01  

 
 (424  -408)جُرحخ جُػح٢ٗ ضغ٤ِْ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ٝجُٔط٤ٜٖٔ ٝج٧ش٤حء . 02  

 
 (426  -425)ُع جُطغ٤ِْ جُٔشجهد جُرحخ جُػح. 03  

 
 (433  -427)جُرحخ جُشجذغ ج٩ٗحذس جُوؼحت٤س . 04  

 
 (431  -427)جُلظَ ج٧ٍٝ ج٩ٗحذس جُوؼحت٤س ٤ُِٜثحش جُوؼحت٤س جُوـش٣س . 01    

 
 (433  -432)جُلظَ جُػح٢ٗ ج٩ٗحذس جُوؼحت٤س ُِغِـحش ج٧ؾ٘ر٤س . 02    

 
 (443  -434)جُرحخ جُخحٓظ ضرحدٍ جُط٘ل٤ز جُؼوحذ٢ . 05  

 
 (439  -434)جُلظَ ج٧ٍٝ ٗوَ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ جُٔكرٞع٤ٖ ئ٠ُ هـش . 01    

 
 (443  -440)جُلظَ جُػح٢ٗ ٗوَ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ جُٔكرٞع٤ٖ ئ٠ُ دُٝس أؾ٘ر٤س . 02    

 

 

جٌُطحخ ج٧ٍٝ   -1

  -1)ضذ٫٫ش ٝجُطكو٤ن جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ٝؾٔغ ج٫ط

161 )
جُرحخ ج٧ٍٝ   -1.1

( 26  -1)جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س 
جُلظَ ج٧ٍٝ   -1.1.1

( 2  -1)ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س 
  1جُٔحدز سهْ 

تختص النٌابة العامة ، دون غٌرها ، بتحرٌك الدعوى الجنائٌة ومباشرتها ، وال تحرك من غٌرها إال فً األحوال المبٌنة فً 
 .القانون 

 

 

  2جُٔحدز سهْ 

بواسطة أحد أعضاء النٌابة العامة ، بتحرٌك الدعوى الجنائٌة ومباشرتها على الوجه المبٌن ٌقوم النائب العام بنفسه ، أو 
 .فً القانون 

 .وٌجوز أن ٌقوم بأداء وظٌفة النٌابة العامة ، من ٌعٌن لذلك ، من غٌر أعضاء النٌابة العامة ، بمقتضى القانون 

وللنائب العام ، باالتفاق مع وزٌر الداخلٌة ، أن ٌندب أحد ضباط الشرطة الحاصلٌن على مؤهل فً القانون لتأدٌة وظٌفة 
 .النٌابة العامة لدى المحكمة المختصة بنظر جرائم المرور 



 

 

جُلظَ جُػح٢ٗ   -1.1.2

 3)ج٧قٞجٍ جُط٢ ٣طٞهق ك٤ٜح ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ػ٠ِ شٌٟٞ أٝ ؿِد 

- 10 )

  3جُٔحدز سهْ 

ال ٌجوز تحرٌك الدعوى الجنائٌة إال بناء على شكوى من المجنً علٌه أو من ٌقوم مقامه فً الجرائم المنصوص علٌها فً 
  :المواد 

(293 ) ،(308 ) ،(309 ) ،(323/1 ) ،(324 ) ،(325/1 ) ،(326 ) ،(329 ) ،(330 ) ،(331 ) ،(332) ،
، من قانون العقوبات ، وكذلك فً الجرائم األخرى التً ( 395)، ( 394)، ( 393/1)، ( 389/1)، ( 357)، ( 333)

 .ٌنص علٌها القانون 

 .ضبط القضائً وتقدم الشكوى شفاهة أو كتابة من المجنً علٌه أو وكٌله الخاص إلى النٌابة العامة أو إلى أحد مأموري ال

 .وٌجوز فً حالة الجرٌمة المتلبس بها أن تقدم الشكوى إلى من ٌكون حاضراً من رجال السلطة العامة 

 

 

  4جُٔحدز سهْ 

 .إذا تعدد المجنً علٌهم ، فً جرٌمة من الجرائم المنصوص علٌها فً المادة السابقة ، ٌكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم 

 .الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقٌن وإذا تعدد المتهمون وكانت 

 

 

  5جُٔحدز سهْ 

من هذا القانون ، لم ٌتم ست عشرة سنة ( 3)إذا كان المجنً علٌه، فً جرٌمة من الجرائم المنصوص علٌها فً المادة 
 .كاملة أو كان مصاباً بعاهة فً عقله ، تقدم الشكوى ممن له الوالٌة علٌه 

 .رٌمة واقعة على المال ، تقدم الشكوى من الوصً أو القٌم وإذا كانت الج

 .وإذا كان المجنً علٌه شخصاً معنوٌاً تقدم الشكوى من ممثله القانونً أو من ٌفوضه فً ذلك 

 

 

  6جُٔحدز سهْ 

 .تقوم النٌابة العامة مقام المجنً علٌه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من ٌمثله ، أو لم ٌكن له من ٌمثله 

 

 

  7جُٔحدز سهْ 

ال تقبل الشكوى بعد ثالثٌن ٌوماً من ٌوم علم المجنً علٌه بالجرٌمة وبمرتكبها ، أو من ٌوم علم من ٌقوم مقامه ، ما لم 
 .ٌنص القانون على خالف ذلك 



 

 

  8جُٔحدز سهْ 

 .ٌنقضً الحق فً الشكوى بوفاة المجنً علٌه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقدٌم الشكوى فال تؤثر على سٌر الدعوى 

 

 

  9جُٔحدز سهْ 

( 327)، ( 166/1)ال ٌجوز تحرٌك الدعوى الجنائٌة أو اتخاذ أي إجراء فٌها فً الجرائم المنصوص علٌها فً المادتٌن 
طلب كتابً ٌقدم من الوزٌر المختص ، أو الممثل القانونً للهٌئات أو المؤسسات العامة  من قانون العقوبات ، إال بناًء على

 .أو األجهزة الحكومٌة األخرى ، إلى النٌابة العامة خالل ثالثة أشهر من ٌوم علم مقدم الطلب بالجرٌمة وبمرتكبها 

 

 

  10جُٔحدز سهْ 

إٔ ٣ظذس ك٢  ُٖٔ هذّ جُشٌٟٞ أٝ جُـِد إٔ ٣ط٘حصٍ ، ك٢ أ١ ٝهص ، ئ٠ُ

 .جُذػٟٞ قٌْ ذحش 

 .٣ٝشطشؽ ك٤ٖٔ ٣وذّ جُط٘حصٍ ، ٓح ٣شطشؽ ك٢ ٓوذّ جُشٌٟٞ أٝ جُـِد 

ٝك٢ قحُس ضؼذد ٓوذ٢ٓ جُشٌٟٞ ، ٫ ٣٘طؽ جُط٘حصٍ أغشٙ ئ٫ ئرج طذس ْٜٓ٘ 

 .ؾ٤ٔؼًح 

 .ٝجُط٘حصٍ ذحُ٘غرس ٧قذ جُٔط٤ٜٖٔ ٣ؼذ ض٘حص٫ً ذحُ٘غرس ُِرحه٤ٖ 

 .ٝض٘وؼ٢ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ذحُط٘حصٍ 

 .ٝئرج ضٞك٢ جُشح٢ً ك٬ ٣٘طوَ قوٚ ك٢ جُط٘حصٍ ئ٠ُ ٝسغطٚ 

 

 

جُلظَ جُػحُع   -1.1.3

( 12  -11)ضكش٣ي جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ٖٓ جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س 
  11جُٔحدز سهْ 

واجب لها أو التأثٌر فً قضائها أو فً للمحكمة إذا وقعت أفعال خارج الجلسة من شأنها اإلخالل بأوامرها ، أو باالحترام ال
الشهود ، وكان ذلك فً صدد دعوى منظورة أمامها ، أن تحرك الدعوى الجنائٌة ضد المتهم ، وتحكم فٌها بعد سماع أقوال 

 .النٌابة العامة والمتهم 

 

 

  12جُٔحدز سهْ 

ن تقٌم الدعوى على المتهم فً الحال ، مع مراعاة أحكام المحاماة للمحكمة إذا وقعت جنحة أو مخالفة فً الجلسة ، أ
وتحكم فٌها بعد سماع أقوال النٌابة العامة والمتهم ، وٌكون حكمها نافذاً ، ولو حصل استئنافه ، إذا كانت الجرٌمة جنحة 

 .شهادة الزور أو جنحة تعد على هٌئة المحكمة أو على أحد العاملٌن بها 

ى شكوى أو طلب إذا كانت الجرٌمة من الجرائم التً ٌتطلب القانون لرفعها وال ٌتوقف رفع الدعوى، فً هذه الحالة ، عل
 .تقدٌم شكوى أو طلب 

 .وإذا لم تقم المحكمة الدعوى قبل انتهاء الجلسة، ٌكون تحرٌكها وفقاً لإلجراءات العادٌة 

 .وإذا وقعت جناٌة ، ٌصدر رئٌس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النٌابة العامة 



 .وفً جمٌع األحوال ، ٌحرر رئٌس المحكمة محضراً وٌأمر بالقبض على المتهم طبقاً ألحكام هذا القانون 

 

 

جُلظَ جُشجذغ   -1.1.4

( 18  -13)جٗوؼحء جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س 
  13جُٔحدز سهْ 

م ، أو بإلغاء القانون تنقضً الدعوى الجنائٌة بوفاة المتهم ، أو بمضً المدة، أو بصدور حكم بات فٌها ، أو بالعفو العا
 .الذي ٌعاقب على الفعل ، أو بأي سبب آخر ٌنص علٌه القانون 

 .وال ٌمنع ذلك من مصادرة األشٌاء التً تعد حٌازتها جرٌمة 

 .وإذا توفى المتهم أثناء التحقٌق ُتصدر النٌابة العامة قراراً بالمصادرة 

 

 

  14جُٔحدز سهْ 

تنقضً الدعوى الجنائٌة فً مواد الجناٌات بمضً عشر سنٌن ، وفً مواد الجنح بمضً ثالث سنٌن ، وفً مواد المخالفات 
 .بمضً سنة ، ما لم ٌنص القانون على خالف ذلك 

 .وتبدأ هذه المدة من ٌوم وقوع الجرٌمة 

ائٌة فً الجناٌات التً تقع من موظف عام ومع عدم اإلخالل بأحكام الفقرة السابقة ال تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجن
من ( 157)، ( 156)، ( 155)، ( 154)، ( 153)، ( 152)، ( 150)، ( 149)، ( 148)والمنصوص علٌها فً المواد 

 .قانون العقوبات إال من تارٌخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم ٌبدأ التحقٌق فٌها قبل ذلك 

 

 

  15جُٔحدز سهْ 

لتً تنقضً بها الدعوى الجنائٌة بإجراءات التحقٌق ، أو االتهام ، أو المحاكمة، أو باألمر الجنائً ، أو تنقطع المدة ا
بإجراءات االستدالل التً تتخذ فً مواجهة المتهم ، أو التً ٌخطر بها بوجه رسمً ، وتسري المدة من جدٌد ابتداًء من 

 .ٌوم االنقطاع 

 .ة فإن سرٌان المدة ، من جدٌد ، ٌبدأ من تارٌخ آخر إجراء وإذا تعددت اإلجراءات التً تقطع المد

وإذا تعدد المتهمون فً جرٌمة ، فإن انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم ٌترتب علٌه انقطاعها بالنسبة للباقٌن ، ولو لم تكن قد 
 .اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة 

 

 

  16جُٔحدز سهْ 

 .لدعوى الجنائٌة ألي سبب من األسباب ال ٌوقف سرٌان المدة التً تنقضً بها ا



 

 
  17جُٔحدز سهْ 

ٌجوز الصلح فً مواد المخالفات ، وعلى مأمور الضبط القضائً المختص أو عضو النٌابة العامة عند تحرٌر المحضر أن 
 .ٌعرض الصلح على المتهم أو وكٌله وٌثبت ذلك فً محضره 

 .وٌجوز للمتهم أن ٌطلب الصلح فً الحالة السابقة 

وعلى المتهم الذي ٌقبل الصلح أن ٌدفع خالل خمسة عشر ٌوماً من الٌوم التالً لعرض الصلح علٌه أو بقبول النٌابة العامة 
وٌكون . عرضه الصلح مبلغاً ٌعادل ربع الحد األقصى للغرامة المقررة للمخالفة أو قٌمة الحد األدنى المقرر لها أٌهما أكثر 

 .لى النٌابة العامة أو إلى أي موظف عام ٌرخص له بذلك من النائب العام الدفع إلى خزانة المحكمة أو إ

وال ٌسقط حق المتهم فً الصلح بفوات مٌعاد الدفع وال بإحالة الدعوى الجنائٌة للمحكمة المختصة ، إذا دفع مبلغاً ٌعادل 
 .ا أكثر نصف الحد األقصى للغرامة المقررة للمخالفة أو قٌمة الحد األدنى المقرر لها أٌهم

وتنقضً الدعوى الجنائٌة بدفع مبلغ الصلح وٌوقف تنفٌذ العقوبة الجنائٌة فً حالة الصلح بعد صدور الحكم وتزول جمٌع 
 .اآلثار الجنائٌة المترتبة علٌه 

 

 

  18جُٔحدز سهْ 

ٌطلب إلى النٌابة ، أو ٌكون للمجنً علٌه فً الجنح التً ٌجوز التصالح فٌها فً قانون العقوبات ، أو أي قانون آخر ، أن 
 .إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، بحسب األحوال ، إثبات صلحه مع المتهم 

وٌقدم طلب الصلح ، فً هذه الحالة ، من المجنً علٌه أو المتهم أو الوكٌل الخاص عن أي منهما ، مع مراعاة أحكام 
 .األهلٌة اإلجرائٌة للشكوى المنصوص علٌها فً هذا القانون 

 .وتنقضً الدعوى الجنائٌة فً هذه الحالة بالصلح 

كما ٌجوز للنائب العام فً الجرائم التً من شأنها اإلضرار باالقتصاد الوطنً ، ولمقتضٌات الصالح العام ، وبعد إنتهاء 
وال محل الجرٌمة التحقٌق ، وقبل إحالة الدعوى الجنائٌة إلى المحكمة ، أن ٌقبل إجراء تسوٌة تتضمن قٌام المتهم برد األم

 .وما حققه من كسب أو منفعة وما قد ٌستحق من تعوٌضات 

 .وٌصدر النائب العام بعد تنفٌذ التسوٌة أمراً بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائٌة 

 

 

 جُلظَ جُخحٓظ  -1.1.5

( 26  -19)ج٩دػحء جُٔذ٢ٗ أٓحّ جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س 
  19جُٔحدز سهْ 

جُؿش٣ٔس إٔ ٣ذػ٢ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس هرَ ُٖٔ ُكوٚ ػشس شخظ٢ ٓرحشش ٖٓ 

جُٔطْٜ أغ٘حء ٓرحششز جُطكو٤ن أٝ أٓحّ جُٔكٌٔس جُط٢ ض٘ظش جُذػٟٞ 

جُؿ٘حت٤س ، ك٢ أ١ قحُس ًحٗص ػ٤ِٜح جُذػٟٞ ، ٝئ٠ُ ق٤ٖ هلَ ذحخ 

 .جُٔشجكؼس ك٤ٜح ، ٫ٝ ٣ورَ ٓ٘ٚ رُي أٓحّ ٓكٌٔس ج٫عطث٘حف 

 

 



  20جُٔحدز سهْ 

٣ٔس ؿ٤ش أَٛ ُِطوحػ٢ ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ٖٓ ئرج ًحٕ ٖٓ ُكوٚ ػشس ٖٓ جُؿش

٣ٔػِٚ هحًٗٞٗح ٝؾد ػ٠ِ جُٔكٌٔس جُٔ٘ظٞسز أٓحٜٓح جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س إٔ 

ضؼ٤ٖ ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح أٝ ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٗحترًح ػ٘ٚ 

 .٤ُذػ٢ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس 

ًٝزُي ئرج ًحٕ جُٔطْٜ جُز١ أه٤ٔص ػ٤ِٚ جُذػٟٞ جُٔذ٤ٗس ؿ٤ش أَٛ 

ُِطوحػ٢ ُْٝ ٣ٌٖ ُٚ ٖٓ ٣ٔػِٚ هحًٗٞٗح ٝؾد ػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضؼ٤ٖ ٖٓ 

 .ضِوحء ٗلغٜح أٝ ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٖٓ ٣ٔػِٚ هحًٗٞٗح 

 

 
  21جُٔحدز سهْ 

٣ؿٞص إٔ ضشكغ أٓحّ جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س جُذػٟٞ جُٔذ٤ٗس هرَ جُٔإٖٓ 

 .ُذ٣ٚ جُطؼ٣ٞغ جُؼشس جُ٘حضؽ ػٖ جُؿش٣ٔس 

ٌَُٝ ٖٓ جُٔغإٍٝ ػٖ جُكوٞم جُٔذ٤ٗس ٝجُٔإٖٓ ُذ٣ٚ إٔ ٣طذخَ ك٢ 

جُذػٟٞ ك٢ أ١ قحُس ًحٗص ػ٤ِٜح ٤ُِ٘ٝحذس جُؼحٓس ٝجُٔذػ٢ ذحُكوٞم 

 .جُٔؼحسػس ك٢ هرٍٞ ضذخَ أ١ ٜٓ٘ٔح 

 

 
  22ُٔحدز سهْ ج

ُِٔطْٜ إٔ ٣ـِد ٖٓ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س إٔ ضوؼ٢ ُٚ ذطؼ٣ٞغ ػٖ جُؼشس 

جُز١ أطحذٚ ذغرد شٜحدز صٝس أٝ جضٜحّ ٤ًذ١ ٖٓ ؾحٗد جُٔرِؾ أٝ جُٔؿ٢٘ 

ػ٤ِٚ ، ٝض٘وؼ٢ جُٔكٌٔس ُٚ ذحُطؼ٣ٞغ ػ٠ِ ٖٓ ضكٌْ ذادجٗطٚ ك٢ ؾش٣ٔس 

 .شٜحدز جُضٝس أٝ جُر٬ؽ جٌُحرخ 

 

 
  23جُٔحدز سهْ 

سأش جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س إٔ جُلظَ ك٢ جُذػٟٞ جُٔذ٤ٗس ٣غطِضّ ئؾشجء ئرج 

ضكو٤ن خحص ٣طشضد ػ٤ِٚ ئسؾحء جُلظَ ك٢ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س أقحُص جُذػٟٞ 

 .جُٔذ٤ٗس ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس جُٔخطظس 

 

 
  24جُٔحدز سهْ 

ُِٔذػ٢ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس إٔ ٣طشى دػٞجٙ أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س ك٢ أ١ 

 .ػ٤ِٜح جُذػٟٞ قحُس ًحٗص 

٣ٝؿٞص ُٚ ك٢ ٛزٙ جُكحُس إٔ ٣شكغ دػٞجٙ جُٔذ٤ٗس أٓحّ جُٔكٌٔس 

 .جُٔذ٤ٗس جُٔخطظس 

 

 
  25جُٔحدز سهْ 

ئرج سكؼص جُذػٟٞ جُٔذ٤ٗس أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس ٝؾد ٝهق جُلظَ ك٤ٜح 

قط٠ ٣ظذس قٌْ ذحش ك٢ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س جُٔوحٓس هرَ سكؼٜح أٝ أغ٘حء 

 .جُغ٤ش ك٤ٜح 

هق جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س أٓحّ جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس ئرج أطذسش ٓكٌٔس ٣ٝ٘ط٢ٜ ٝ

جُؿ٘ح٣حش قًٌٔح ذح٩دجٗس ك٢ ؿ٤رس جُٔطْٜ ٝرُي ٖٓ ٣ّٞ كٞجش ٤ٓؼحد 

 .جُـؼٖ ك٤ٚ ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٝ ٖٓ ٣ّٞ جُلظَ ك٢ ٛزج جُـؼٖ 

ٝئرج أٝهق جُلظَ ك٢ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ُؿٕ٘ٞ جُٔطْٜ ، ؾحص ُِٔكٌٔس 

 .ك٢ جُذػٟٞ جُٔذ٤ٗس ك٢ ٓٞجؾٜس جُو٤ْ ػ٤ِٚ جُؿ٘حت٤س إٔ ضلظَ 



٫ٝ ٣ٔ٘غ ٝهق جُذػٟٞ جُٔذ٤ٗس ٖٓ جضخحر ج٩ؾشجءجش ج٫قط٤حؿ٤س أٝ 

 .جُٔغطؼؿِس 

ٝضطرغ ج٩ؾشجءجش جُٔوشسز ك٢ ٛزج جُوحٕٗٞ ػ٘ذ جُلظَ ك٢ جُذػٟٞ 

 .جُٔذ٤ٗس جُط٢ ضشكغ أٓحّ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س 

 

 
  26جُٔحدز سهْ 

ز ذؼذ سكؼٜح ، ١٧ عرد ٖٓ ج٧عرحخ ، أقحُص ئرج جٗوؼص جُذػٟٞ جُؿ٘حت٢

جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُذػٟٞ جُٔذ٤ٗس جُٔشكٞػس أٓحٜٓح ئ٠ُ جُٔكٌٔس 

 .جُٔذ٤ٗس جُٔخطظس ، ئ٫ ئرج ًحٗص جُذػٟٞ هذ ض٤ٜأش ُِلظَ ك٤ٜح 

 

 

 جُرحخ جُػح٢ٗ  -1.2

( 62  -27)ؾٔغ ج٫عطذ٫٫ش 
جُلظَ ج٧ٍٝ   -1.2.1

( 36  -27)ٓأٓٞسٝ جُؼرؾ جُوؼحت٢ ٝٝجؾرحضْٜ 
  27جُٔحدز سهْ 

 :٣ٌٕٞ ٓأٓٞسٝ جُؼرؾ جُوؼحت٢ 

 .أػؼحء ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس  -1

 .أػؼحء هٞز جُششؿس  -2

٣ٝؿٞص ذوشجس ٖٓ جُ٘حتد جُؼحّ، ذح٫ضلحم ٓغ جُٞص٣ش جُٔخطض ، ضخ٣َٞ 

١ ذؼغ جُٔٞظل٤ٖ طلس ٓأٓٞس١ جُؼرؾ جُوؼحت٢ ذحُ٘غرس ئ٠ُ جُؿشجتْ جُص

 .ضوغ ك٢ دجتشز جخطظحطْٜ ٝضٌٕٞ ٓطؼِوس ذأػٔحٍ ٝظحتلْٜ 

٫ٝ ٣خَ ٛزج جُوحٕٗٞ ذظلس جُؼرـ٤س جُوؼحت٤س جُغحذن جُ٘ض ػ٤ِٜح ك٢ 

 .جُوٞج٤ٖٗ أٝ جُوشجسجش ج٧خشٟ 

 

 
  28جُٔحدز سهْ 

٣ٌٕٞ ٓأٓٞسٝ جُؼرؾ جُوؼحت٢ ضحذؼ٤ٖ ُِ٘حتد جُؼحّ ٝخحػؼ٤ٖ ٩ششجكٚ 

 .١ جُؼرؾ جُوؼحبك٤ٔح ٣طؼِن ذأػٔحٍ 

ُِٝ٘حتد جُؼحّ إٔ ٣ـِد ئ٠ُ جُؿٜس جُٔخطظس جُط٢ ٣طرؼٜح ٓأٓٞس جُؼرؾ 

جُوؼحت٢ جُ٘ظش ك٢ أٓشٙ ، ئرج ٝهغ ٓ٘ٚ ٓخحُلس ُٞجؾرحضٚ أٝ ضوظ٤ش ك٢ 

ػِٔٚ ، ُٝٚ إٔ ٣ـِد سكغ جُذػٟٞ جُطأد٣ر٤س ػ٤ِٚ دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُزُي 

 .أغش ػ٠ِ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س 

 

 
  29جُٔحدز سهْ 

ُوؼحت٢ ذطوظ٢ جُؿشجتْ ٝجُركع ػٖ ٓشضٌر٤ٜح ، ٣وّٞ ٓأٓٞسٝ جُؼرؾ ج

 .ٝؾٔغ ج٫عطذ٫٫ش جُط٢ ضِضّ ُِطكو٤ن ٝجُٔكحًٔس 

 

 
  30جُٔحدز سهْ 

ُٔأٓٞس١ جُؼرؾ جُوؼحت٢ ، ك٢ قحُس ه٤حْٜٓ ذٞجؾرحضْٜ ، إٔ ٣غطؼ٤٘ٞج 

 .ٓط٠ جهطؼ٠ ج٧ٓش رُي ٓرحششز ذشؾحٍ جُغِـس جُؼحٓس ، 

 

 
  31جُٔحدز سهْ 



ؽ جُوؼحت٢ إٔ ٣ورِٞج جُر٬ؿحش ٝجُشٌح١ٝ جُط٢ ضشد ٣ؿد ػ٠ِ ٓأٓٞس١ جُؼد

. ئ٤ُْٜ ذشإٔ جُؿشجتْ ، ٝإٔ ٣رؼػٞج ذٜح كٞسًج ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

٣ٝؿد ػ٤ِْٜ إٔ ٣كظِٞج ػ٠ِ ؾ٤ٔغ ج٣٩ؼحقحش ج٬ُصٓس ُطغ٤َٜ ضكو٤ن 

جُٞهحتغ جُط٢ ضرِؾ ئ٤ُْٜ ، أٝ جُط٢ ٣ؼِٕٔٞ ذٜح ذأ١ ٤ًل٤س ًحٗص ، 

ُٞعحتَ جُطكلظ٤س ج٬ُصٓس ُِٔكحكظس ػ٠ِ أدُس ٝػ٤ِْٜ إٔ ٣طخزٝج ؾ٤ٔغ ج

 .جُؿش٣ٔس 

٣ٝؿد إٔ ضػرص ؾ٤ٔغ ج٩ؾشجءجش جُط٢ ضوّٞ ذٜح ٓأٓٞسٝ جُؼرؾ جُوؼحت٢ ك٢ 

ٓكحػش ٓٞهغ ػ٤ِٜح ْٜٓ٘ ٣ر٤ٖ ذٜح ٝهص جضخحر ج٩ؾشجءجش ٌٝٓحٕ قظُٜٞح 

ٓغ ضٞه٤غ جُٔط٤ٜٖٔ ٝجُشٜٞد ٝجُخرشجء جُز٣ٖ عٔؼٞج ، ٝضوّٞ جُرظٔس 

، كإ جٓط٘غ جُٔطْٜ أٝ جُشحٛذ أٝ جُخر٤ش ػٖ جُطٞه٤غ  ٓوحّ جُطٞه٤غ

أغرص رُي ك٢ جُٔكؼش ، ٓغ ذ٤حٕ جُغرد ، ٫ٝ ٣ؼطذ ذأ١ ئؾشجءج ُْ ٣ػرص 

 .ك٢ ٛزٙ جُٔكحػش 

 .ٝضشعَ جُٔكحػش ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٓغ ج٧ٝسجم ٝج٧ش٤حء جُٔؼرٞؿس 

 

 
  32جُٔحدز سهْ 

ػ٠ِ ًَ ٖٓ ػِْ ذٞهٞع ؾش٣ٔس ، ٣ؿٞص سكغ جُذػٟٞ ػٜ٘ح ذـ٤ش شٌٟٞ إٔ 

 .٣رِؾ ػٜ٘ح ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٝ أقذ ٓأٓٞس١ جُؼرؾ جُوؼحت٢ 

 

 
  33جُٔحدز سهْ 

٣ؿد ػ٠ِ ًَ ٖٓ ػِْ ٖٓ جُٔٞظل٤ٖ جُؼح٤ِٖٓ أٝ ٖٓ ك٢ قٌْٜٔ ، ؿروح 

 ُِطؼش٣ق جُٞجسد ك٢ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ، أغ٘حء أٝ ذغرد ضأد٣س ػِٔٚ ،

إٔ ٣رِؾ ػٜ٘ح كٞسًج . ذٞهٞع ؾش٣ٔس ٣ؿٞص سكغ جُذػٟٞ ػٜ٘ح ذـ٤ش شٌٟٞ 

 .ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٝ أقذ ٓأٓٞس١ جُؼرؾ جُوؼحت٢ 

 

 
  34جُٔحدز سهْ 

ُٔأٓٞس١ جُؼرؾ جُوؼحت٢ أغ٘حء ؾٔغ ج٫عطذ٫٫ش إٔ ٣ؿشٝج جُٔؼح٣٘س 

ج٬ُصٓس ٝإٔ ٣غٔؼٞج أهٞجٍ ٖٓ ضٌٕٞ ُذ٣ْٜ ٓؼِٞٓحش ػٖ جُؿشجتْ 

ُِٝٔطْٜ . ، ٝإٔ ٣غأُٞج جُٔطْٜ ػٖ جُطٜٔس جُٔ٘غٞذس ئ٤ُٚ  ٝٓشضٌر٤ٜح

 .٤ًُِٞٝٚ ٝجُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ إٔ ٣كؼش ٛزٙ ج٩ؾشجءجش ًِٔح أٌٖٓ رُي 

ُٝٔأٓٞس١ جُؼرؾ جُوؼحت٢ إٔ ٣غطؼ٤٘ٞج ذأَٛ جُخرشز ، ٝإٔ ٣ـِرٞج 

سأ٣ْٜ شلحٛس أٝ ًطحذس ، ٫ٝ ٣ؿٞص ُْٜ ضك٤ِق جُشٜٞد ٝجُخرشجء ج٤ٔ٤ُٖ 

 .عطـحع رُي ك٤ٔح ذؼذ ئ٫ ئرج خ٤ق أ٫ ١

 

 
  35جُٔحدز سهْ 

ُٔأٓٞس جُؼرؾ جُوؼحت٢ ئرج دػص جُكحؾس ٫ضخحر ئؾشجء ٖٓ ئؾشجءجش 

ج٫عطذ٫ٍ ك٢ ؾٜس ضوغ خحسؼ دجتشز جخطظحطٚ إٔ ٣وّٞ ذٚ ، ٓط٠ ًحٕ ذظذد 

 .ٝجهؼس ٣خطض ذٜح 

 

 
  36جُٔحدز سهْ 



أ١ شخض ٣ؿٞص ُٔأٓٞس جُؼرؾ جُوؼحت٢ أٝ ُشؾَ جُغِـس جُؼحٓس إٔ ٣غطٞهق 

ٝػغ ٗلغٚ ؿٞجػ٤س ٝجخط٤حسًج ك٢ ٓٞػغ جُشرٜس ٝجُش٣رس ، ػ٠ِ ٗكٞ ٣٘رة 

 .ػٖ ػشٝسز جُطكش١ ٝجٌُشق ػٖ ٣ٞٛطٚ 
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( 39  -37)جُطِرظ ذحُؿش٣ٔس 
  37جُٔحدز سهْ 

ضٌٕٞ جُؿش٣ٔس ٓطِرغًح ذٜح قحٍ جسضٌحذٜح أٝ ػود جسضٌحذٜح ذرشٛس ٣غ٤شز 

. 

عح ذٜح ئرج ضرغ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٓشضٌرٜح ، أٝ ضرؼطٚ ٝضؼطرش جُؿش٣ٔس ٓطِد

جُؼحٓس ٓغ جُظ٤حـ ئغش ٝهٞػٜح ، أٝ ئرج ٝؾذ ٓشضٌرٜح ذؼذ ٝهٞػٜح ذٞهص 

هش٣د قح٬ًٓ آ٫ش أٝ أعِكس أٝ أٓطؼس أٝ أٝسجهًح أٝ أش٤حء أخشٟ ٣غطذٍ 

ٜٓ٘ح ػ٠ِ أٗٚ كحػَ أٝ شش٣ي ك٤ٜح ، أٝ ئرج ٝؾذش ذٚ ك٢ ٛزج جُٞهص 

 .د رُي آغحس أٝ ػ٬ٓحش ضل٢

 

 
  38جُٔحدز سهْ 

٣ؿد ػ٠ِ ٓأٓٞس جُؼرؾ جُوؼحت٢ ك٢ قحُس جُطِرظ ذؿ٘ح٣س أٝ ؾ٘كس إٔ 

٣٘طوَ كٞسًج ئ٠ُ ٓكَ جُٞجهؼس ٣ٝؼح٣ٖ ج٥غحس جُٔحد٣س ُِؿش٣ٔس ، ٣ٝكحكظ 

ػ٤ِٜح ، ٣ٝػرص قحُس ج٧ٓحًٖ ٝج٧شخحص ًَٝ ٓح ٣ل٤ذ ك٢ ًشق جُكو٤وس ، 

ُكظٍٞ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ئ٣ؼحقحش ك٢ ٣ٝغٔغ أهٞجٍ ٖٓ ًحٕ قحػشًج أٝ ٖٓ ٣ٌٖٔ ج

٣ٝؿد ػ٤ِٚ إٔ ٣خـش ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس كٞسًج . شإٔ جُٞجهؼس ٝٓشضٌرٜح 

 .ذحٗطوحُٚ 

ٝػ٠ِ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ج٫ٗطوحٍ كٞسًج ئ٠ُ ٓكَ جُٞجهؼس ذٔؿشد ئخـحسٛح 

 .ذؿ٘ح٣س ٓطِرظ ذٜح 

 

 
  39جُٔحدز سهْ 

ُٔأٓٞس جُؼرؾ جُوؼحت٢ ػ٘ذ جٗطوحُٚ ك٢ قحُس جُطِرظ ذحُؿشجتْ إٔ ٣ٔ٘غ 

جُكحػش٣ٖ ٖٓ ٓرحسقس ٓكَ جُٞجهؼس أٝ ج٫ذطؼحد ػ٘ٚ قط٠ ٣طْ ضكش٣ش 

جُٔكؼش ، ُٝٚ إٔ ٣غطذػ٢ ك٢ جُكحٍ ٖٓ ٣ٌٖٔ جُكظٍٞ ٓ٘ٚ ػ٠ِ ئ٣ؼحقحش 

 .ك٢ شإٔ جُٞجهؼس 

، ٝكوًح ُِلوشز كارج خحُق أقذ ٖٓ جُكحػش٣ٖ أٓش ٓأٓٞس جُؼرؾ جُوؼحت٢ 

جُغحذوس ، أٝ جٓط٘غ أقذ ٖٓٔ دػحْٛ ػٖ جُكؼٞس ٣ػرص رُي ك٢ جُٔكؼش 

٣ٝؼشػٚ ػ٠ِ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُط٢ ٣ؿٞص ُٜح إٔ ضظذس أٓشًج ذٔؼحهرطٚ 

 .ذحُـشجٓس جُط٢ ٫ ضض٣ذ ػ٠ِ أُق لاير 
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( 46  -40)جُورغ ػ٠ِ جُٔطْٜ 
  40جُٔحدز سهْ 

ػ٠ِ أ١ شخض أٝ قرغٚ ئ٫ ذأٓش ٖٓ جُغِـحش جُٔخطظس ذزُي ٫ ٣ؿٞص جُورغ 

، ٝك٢ ج٧قٞجٍ جُٔوشسز هحًٗٞٗح ، ًٔح ضؿد ٓؼحِٓطٚ ذٔح ٣كلظ ػ٤ِٚ 

 .ًشجٓس ج٩ٗغحٕ ٫ٝ ٣ؿٞص ئ٣زجؤٙ ذذ٤ًٗح أٝ ٓؼ٣ًٞ٘ح 

٣ٝؿد ػ٠ِ ٓأٓٞس جُؼرؾ جُوؼحت٢ إٔ ٣٘رٚ جُٔطْٜ ئ٠ُ قوٚ ك٢ جُظٔص ٝك٢ 

 .ج٫ضظحٍ ذٖٔ ٣شٟ 



 

 
  41سهْ جُٔحدز 

ُٔأٓٞس جُؼرؾ جُوؼحت٢ ك٢ أقٞجٍ جُطِرظ ذحُؿ٘ح٣حش أٝ ذحُؿ٘ف جُط٢ 

ُٔذز ضض٣ذ ػ٠ِ عطس أشٜش ، إٔ ٣أٓش ذحُورغ ػ٠ِ ٣ؼحهد ػ٤ِٜح ذحُكرظ 

 .جُٔطْٜ جُكحػش جُز١ ضٞؾذ د٫تَ ًحك٤س ػ٠ِ جضٜحٓٚ 

ٝئرج ُْ ٣ٌٖ جُٔطْٜ قحػشًج ، ك٢ ج٧قٞجٍ جُٔر٤٘س ك٢ جُلوشز جُغحذوس ، 

ٓٞس جُؼرؾ جُوؼحت٢ إٔ ٣ظذس أٓشًج ذؼرـٚ ٝئقؼحسٙ ٣ٝػرص رُي ك٢ ؾحص ُٔأ

 .جُٔكؼش 

 

 
  42جُٔحدز سهْ 

ئرج ٝؾذش د٫تَ ًحك٤س، ك٢ ؿ٤ش ج٧قٞجٍ جُٔر٤٘س ك٢ جُٔحدز جُغحذوس ، 

ػ٠ِ جضٜحّ شخض ذحسضٌحخ ؾ٘ح٣س أٝ ششٝع ك٤ٜح أٝ ؾ٘كس عشهس أٝ جقط٤حٍ 

ػ٘ق ؾحص ُٔأٓٞس جُؼرؾ أٝ ٓوحٝٓس سؾحٍ جُغِـس جُؼحٓس ذحُوٞز أٝ ذحٍ

جُوؼحت٢ إٔ ٣طخز ج٩ؾشجءجش جُطكلظ٤س جُٔ٘حعرس ٝإٔ ٣ـِد كٞسًج ٖٓ 

 .ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس إٔ ضظذس أٓشًج ذحُورغ ػ٤ِٚ 

ٝك٢ ؾ٤ٔغ ج٧قٞجٍ ، ٣ؿٞص إٔ ض٘لز أٝجٓش جُؼرؾ ٝج٩قؼحس ٝج٩ؾشجءجش 

 .جُطكلظ٤س ذٞجعـس سؾحٍ جُغِـس جُؼحٓس 

 

 
  43جُٔحدز سهْ 

٣ؿد ػ٠ِ ٓأٓٞس جُؼرؾ جُوؼحت٢ إٔ ٣غٔغ أهٞجٍ جُٔطْٜ كٞس جُورغ ػ٤ِٚ 

، ٝئرج هحٓص د٫تَ ًحك٤س ػ٠ِ ج٫ضٜحّ ٣ؼشػٚ ك٢ ٓذٟ أسذغ ٝػشش٣ٖ عحػس 

 .ػ٠ِ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُٔخطظس 

٣ٝؿد ػ٠ِ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس إٔ ضغطؿٞخ جُٔطْٜ خ٬ٍ أسذغ ٝػشش٣ٖ عحػس ٖٓ 

 .م عشجقٚ أٝ قرغٚ جقط٤حؿ٤ًح ضحس٣خ ػشػٚ ػ٤ِٜح ، غْ ضأٓش ذاؿ٬

 

 
  44جُٔحدز سهْ 

ٌَُ ٖٓ شحٛذ جُؿح٢ٗ ٓطِرغًح ذؿ٘ح٣س أٝ ؾ٘كس ، ٓؼحهد ػ٤ِٜح ذحُكرظ 

ُٔذز ضض٣ذ ػ٠ِ عطس أشٜش ، إٔ ٣غِٔٚ ئ٠ُ أهشخ سؾحٍ جُغِـس جُؼحٓس 

 .دٕٝ قحؾس ئ٠ُ أٓش ذؼرـٚ 

 

 
  45جُٔحدز سهْ 

ُشؾحٍ جُغِـس جُؼحٓس ك٢ جُؿشجتْ جُٔطِرظ ذٜح ، جُط٢ ٣ؿٞص جُكٌْ 

ك٤ٜح ذحُكرظ ٓذز ضض٣ذ ػ٠ِ عطس أشٜش ، إٔ ٣كؼشٝج جُٔطْٜ ٣ٝغِٔٞٙ ئ٠ُ 

 .أهشخ ٓأٓٞس ػرؾ هؼحت٢ 

 

 
  46جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٗص جُؿش٣ٔس جُٔطِرظ ذٜح ٣طٞهق سكغ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ػٜ٘ح ػ٠ِ 

جُٔطْٜ ئ٫ ئرج طشـ ذحُشٌٟٞ ٖٓ ٣ِٔي شٌٟٞ ، ك٬ ٣ؿٞص جُورغ ػ٠ِ 

 .ضوذ٣ٜٔح 
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( 60  -47)ضلط٤ش ج٧شخحص ٝجُٔ٘حصٍ 
  47جُٔحدز سهْ 

ُٔأٓٞس جُؼرؾ جُوؼحت٢ ، ك٢ ج٧قٞجٍ جُط٢ ٣ؿٞص ك٤ٜح هحًٗٞٗح جُورغ ، 

إٔ ٣ؿش١ ضلط٤ش جُٔطْٜ ُِركع ػٔح ٣ٌٕٞ ذؿغٔٚ أٝ ٬ٓذغٚ أٝ ٓح ٣كِٔٚ 

 .أش٤حء ضطؼِن ذحُؿش٣ٔس جُؿحس١ جُطلط٤ش ذشأٜٗح  ٖٓ أٓطؼس أٝ

ٝضغش١ ج٧قٌحّ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشز جُغحذوس ػ٠ِ ع٤حسز جُٔطْٜ 

 .جُخحطس 

 

 
  48جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٕ جُٔطْٜ أٗػ٠ ، ٝؾد إٔ ٣ٌٕٞ ضلط٤شٜح ذٔؼشكس أٗػ٠ ٣٘ذذٜح 

ذإٔ  ٓأٓٞس جُؼرؾ جُوؼحت٢ أٝ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذؼذ ضك٤ِلٜح ٤ٔ٣٘حً 

 .ضإد١ أػٔحُٜح ذح٧ٓحٗس ٝجُظذم ئرج ُْ ضٌٖ ٖٓ ٓأٓٞس١ جُؼرؾ جُوؼحت٢ 

 

 
  49جُٔحدز سهْ 

٫ ٣ؿٞص ُشؾحٍ جُغِـس جُؼحٓس جُذخٍٞ ك٢ أ١ ٓكَ ٓغٌٕٞ ئ٫ ك٢ قحُس ؿِد 

جُٔغحػذز ٖٓ جُذجخَ ، أٝ ك٢ قحُس جُؼشٝسز ، أٝ ك٢ ج٧قٞجٍ جُٔر٤٘س 

 .ك٢ جُوحٕٗٞ 

ٍ جُٔغحًٖ ذوظذ ضؼود طذس أٓش ذحُورغ ػ٤ِٚ ٣ٝؼذ ٖٓ هر٤َ جُؼشٝسز دخٞ

 .أٝ ضلط٤شٚ ٖٓ جُغِـس جُٔخطظس 

 

 
  50جُٔحدز سهْ 

ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ، ٣ؿٞص ُٔأٓٞس جُؼرؾ ( 75)ٓغ ٓشجػحز أقٌحّ جُٔحدز 

جُوؼحت٢ إٔ ٣ؿش١ ضلط٤ش ٓغٌٖ جُٔطْٜ ك٢ قحُس جُطِرظ ذاقذٟ جُؿ٘ح٣حش 

١ ك٢ ٓغٌ٘ٚ أش٤حًء أٝ ج٥ض٤س ، ئرج ضٞكشش أٓحسجش ه٣ٞس ػ٠ِ جٗٚ ٣خق

 :أٝسجهًح ضل٤ذ ك٢ ًشق جُكو٤وس 

 .جُؿ٘ح٣حش جُٔٞؾٜس ػذ أٖٓ جُذُٝس جُخحسؾ٢ أٝ جُذجخ٢ِ  -1

 .ؾ٘ح٣حش ج٩سٛحخ  -2

 .ؾ٘ح٣حش جُوطَ جُؼٔذ  -3

جُؿ٘ح٣حش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ ٌٓحككس جُٔخذسجش ٝجُٔإغشجش  -4

 . جُؼو٤ِس جُخـشز ٝض٘ظ٤ْ جعطؼٔحُٜح ٝج٩ضؿحس ك٤ٜح

 .جُؿ٘ح٣حش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ ج٧عِكس ٝجُزخحتش ٝجُٔطلؿشجش  -5

 .٣ٝطْ جُطلط٤ش ٝػرؾ ج٧ش٤حء ٝج٧ٝسجم ػ٠ِ جُ٘كٞ جُٔر٤ٖ ذٜزج جُوحٕٗٞ 

 

 
  51جُٔحدز سهْ 

ئرج ٝؾذش ك٢ ٓ٘ضٍ جُٔطْٜ أٝسجم ٓخطٞٓس أٝ ٓـِوس ذأ١ ؿش٣وس أخشٟ ك٬ 

٣ؿٞص ُٔأٓٞس جُؼرؾ جُوؼحت٢ إٔ ٣لؼٜح ، ٝػ٤ِٚ ئغرحضٜح ك٢ ٓكؼش 

 .جُطلط٤ش ، ٝػشػٜح ػ٠ِ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

 

 
  52جُٔحدز سهْ 



٣ؿٞص ضلط٤ش جُٔطْٜ ذشػحتٚ ، ًٔح ٣ؿٞص ضلط٤ش جُٔغٌٖ ذشػحء قحتضٙ ، 

ُشػحء ًطحذس هرَ ئؾشجء جُطلط٤ش ، ٝذششؽ جُؼِْ ٣ٝؿد إٔ ٣ظذس ج

ذح٫ضٜحّ جُٔٞؾٚ ئ٠ُ جُوحؿ٤ٖ٘ ذحُٔغٌٖ ٝذؼذّ هح٤ٗٞٗس جُطلط٤ش ذـ٤ش 

  .سػحتْٜ 

 

 
  53جُٔحدز سهْ 

٫ ٣ؿٞص إٔ ٣ؿش١ ضلط٤ش جُٔغحًٖ ئ٫ ٜٗحسًج ، ٣ٝؿٞص جُطلط٤ش ٬٤ًُ ئرج 

ًحٗص جُؿش٣ٔس ٓطِرغًح ذٜح ، أٝ ئرج جهطؼص ٓظِكس جُطكو٤ن رُي ، ٣ٝػرص 

 .رُي ك٢ ٓكؼش جُطكو٤ن 

 

 
  54جُٔحدز سهْ 

ئرج هحٓص أغ٘حء ضلط٤ش ٓ٘ضٍ جُٔطْٜ هشجتٖ ػذٙ ، أٝ ػذ شخض ٓٞؾٞد ك٤ٚ 

ش٤ثًح ٣ل٤ذ ك٢ ًشق جُكو٤وس ، ؾحص ُٔأٓٞس جُؼرؾ ، ػ٠ِ أٗٚ ٣خل٢ ٓؼٚ 

 .جُوؼحت٢ جُورغ ػ٤ِٚ ٝضلط٤شٚ 

 

 
  55جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٕ ك٢ جُٔ٘ضٍ ٗغحء ، ُْٝ ٣ٌٖ جُـشع ٖٓ جُذخٍٞ ػرـٜٖ ٫ٝ 

ضلط٤شٜٖ ، ٝؾد ػ٠ِ ٓأٓٞس جُؼرؾ جُوؼحت٢ إٔ ٣شجػ٢ جُطوح٤ُذ جُٔطرؼس 

سز جُٔ٘ضٍ ٝإٔ ٣ٔ٘كٜٖ ك٢ ٓؼحِٓطٜٖ ٝإٔ ٣ٌٜٖٔ٘ ٖٓ ج٫قطؿحخ أٝ ٓـحد

 .جُطغ٬٤ٜش ج٬ُصٓس ُزُي ذٔح ٫ ٣ؼش ذٔظِكس جُطلط٤ش ٝٗط٤ؿطٚ 

 

 
  56جُٔحدز سهْ 

٫ ٣ؿٞص جُطلط٤ش ئ٫ ُِركع ػٖ ج٧ش٤حء جُخحطس ذحُؿش٣ٔس جُؿحس١ ؾٔغ 

 .ج٫عطذ٫٫ش أٝ قظٍٞ جُطكو٤ن ذشأٜٗح 

، أٝ ٝئرج ظٜش ػشػًح أغ٘حء جُطلط٤ش ٝؾٞد أش٤حء ضؼذ ق٤حصضٜح ؾش٣ٔس 

ضل٤ذ ك٢ ًشق جُكو٤وس ك٢ ؾش٣ٔس أخشٟ ، هحّ ٓأٓٞس جُؼرؾ جُوؼحت٢ 

 .ذؼرـٜح 

 

 
  57جُٔحدز سهْ 

ُٔأٓٞس١ جُؼرؾ جُوؼحت٢ إٔ ٣ؼؼٞج ج٧خطحّ ػ٠ِ ج٧ٓحًٖ جُط٢ ذٜح آغحس 

 .أٝ أش٤حء ضل٤ذ ك٢ ًشق جُكو٤وس ُْٜٝ إٔ ٣و٤ٔٞج قشجعًح ػ٤ِٜح 

ُكحٍ ، ٝػ٠ِ ج٤ُ٘حذس ٣ٝؿد ػ٤ِْٜ ئخـحس ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذزُي ك٢ ج

جُؼحٓس ئرج ٓح سأش ػشٝسز رُي ج٩ؾشجء إٔ ضشكغ ج٧ٓش ، خ٬ٍ غ٬غس أ٣حّ 

، ئ٠ُ هحػ٢ ٓكٌٔس جُؿ٘ف جُٔخطظس ٩هشجسٙ ٝئ٫ جػطرش ج٩ؾشجء ًإٔ ُْ 

 ٌٖ٣. 

ٌَُٝ ر١ شإٔ إٔ ٣طظِْ ُِوحػ٢ ٖٓ ج٧ٓش جُز١ أطذسٙ ذؼش٣ؼس ٣وذٜٓح ئ٠ُ 

ّ ئ٠ُ جُوحػ٢ كٞسًج ٤ُظذس أٓشٙ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝػ٤ِٜح سكغ جُطظَ

 .ذطأ٤٣ذ جُوشجس أٝ ئُـحتٚ 

 

 
  58جُٔحدز سهْ 



ُٔأٓٞس١ جُؼرؾ جُوؼحت٢ إٔ ٣ؼرـٞج ج٧ش٤حء جُط٢ ٣كطَٔ إٔ ضٌٕٞ هذ 

جعطؼِٔص ك٢ جسضٌحخ جُؿش٣ٔس أٝ ٗطؿص ػٖ جسضٌحذٜح ، أٝ ٝهؼص ػ٤ِٜح ، 

ًَٝ ٓح ٣ل٤ذ ك٢ ًشق جُكو٤وس ، ٝضٞطق ٛزٙ ج٧ش٤حء ٝضؼشع ػ٠ِ جُٔطْٜ ، 

 ٣ٝـِد ٓ٘ٚ ئذذجء ٬ٓقظحضٚ ػ٤ِٜح ، ٣ٝكشس ذزُي ٓكؼش ٣ٞهؼٚ جُٔطْٜ أٝ

 .٣زًش ك٤ٚ جٓط٘حػٚ ػٖ جُطٞه٤غ ٝأعرحخ رُي 

ٝضٞػغ ج٧ش٤حء جُط٢ ضؼرؾ ك٢ قشص ٓـِن، ٝضشذؾ ًِٔح أٌٖٓ، ٣ٝخطْ ػ٤ِٜح 

، ٣ٌٝطد ػ٠ِ جُكشص ضحس٣خ جُٔكؼش جُٔكشس ذؼرؾ ضِي ج٧ش٤حء ، ٣ٝشحس 

 .ئ٠ُ جُٔٞػٞع جُز١ قظَ جُؼرؾ ٖٓ أؾِٚ ، ٝضشعَ ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

 

 
  59جُٔحدز سهْ 

ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذلغ ج٧خطحّ جُٔٞػٞػس ، ؿروًح ُِٔحدض٤ٖ  ضوّٞ

جُغحذوط٤ٖ ، ػ٠ِ ج٧ٓحًٖ ٝج٧ش٤حء ذكؼٞس جُٔطْٜ أٝ ٤ًِٝٚ ٖٝٓ ػرـص 

 .ػ٘ذٙ ج٧ش٤حء ، أٝ ذؼذ دػٞضْٜ ُزُي 

 

 
  60جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٕ ُٖٔ ػرـص ػ٘ذٙ ج٧ٝسجم ٓظِكس ػحؾِس ك٤ٜح ضؼـ٠ ُٚ طٞسز ٜٓ٘ح 

ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ٓح ُْ ٣ٌٖ ك٢ رُي ئػشجس ٓظذهًح ػ٤ِٜح ٖٓ ػؼٞ 

 .ذٔظِكس جُطكو٤ن 

 

 
 جُلظَ جُخحٓظ  -1.2.5

( 62  -61)ضظشف ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ جُطٜٔس ذؼذ ؾٔغ ج٫عطذ٫٫ش 

  61جُٔحدز سهْ 

ئرج سأش ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ ٓٞجد جُٔخحُلحش ٝجُؿ٘ف ، هرَ جُرذء ك٢ 

ضأٓش ذكلظ ج٧ٝسجم ، ٝػ٤ِٜح جُطكو٤ن ، إٔ ٫ ٓكَ ُِغ٤ش ك٢ جُذػٟٞ ، 

جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٝجُٔذػ٢ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس أٝ إٔ ضؼِٖ ٛزج ج٧ٓش ئ٠ُ 

 .جُٞسغس ك٢ قحُس جُٞكحز 

 

 
  62جُٔحدز سهْ 

ئرج سأش ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ ٓٞجد جُٔخحُلحش ٝجُؿ٘ف إٔ جُذػٟٞ طحُكس 

ـ ُشكؼٜح ، ذ٘حء ػ٠ِ ج٫عطذ٫٫ش جُط٢ ؾٔؼص ، ضك٤ِٜح ئ٠ُ ٓكٌٔس جُؿٖ

 .جُٔخطظس ذ٘ظشٛح ٣ٝؼِٖ أٓش ج٩قحُس ئ٠ُ جُٔطْٜ 

 

 

 جُرحخ جُػحُع  -1.3

( 156  -63)ضكو٤ن ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 
جُلظَ ج٧ٍٝ   -1.3.1

( 125  -63)ٓرحششز جُطكو٤ن 
جُلشع ج٧ٍٝ   -1.3.1.1

( 73  -63)أقٌحّ ػحٓس 

  63جُٔحدز سهْ 

ضرحشش ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُطكو٤ن ك٢ جُؿ٘ح٣حش ٝٓح ضشٟ جُطكو٤ن ك٤ٚ ٖٓ 

 .جُؿ٘ف 



 

 
  64جُٔحدز سهْ 

٣ظـكد ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ جُطكو٤ن أقذ ًُطحْخ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

ُطكش٣ش جُٔكحػش ج٬ُصٓس ٣ٝؿٞص ُٚ ، ػ٘ذ جُؼشٝسز ، إٔ ٣ٌِق ؿ٤شٙ ذزُي 

ٝج٧ٓحٗس ، ٣ٝٞهغ ػؼٞ  ذؼذ ضك٤ِلٚ ٤ٔ٣ً٘ح ذإٔ ٣إد١ ٜٓٔطٚ ذحُظذم

ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجٌُحضد ػ٠ِ ًَ طلكس ٖٓ ٛزٙ جُٔكحػش ، ٝضكلظ 

 .جُٔكحػش ٓغ ذحه٢ ج٧ٝسجم ك٢ هِْ ًطحخ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

ُٝؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس إٔ ٣ػرص ذ٘لغٚ ًَ ٓح ضوطؼ٤ٚ جُؼشٝسز ٖٓ 

 .ئؾشجءجش جُطكو٤ن هرَ قؼٞس جٌُحضد 

 

 
  65جُٔحدز سهْ 

ٙ ٝجُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٝجُٔذػ٢ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس إٔ ٣كؼشٝج ُِٔطْٜ ٝٓكح٢ٓ

ؾ٤ٔغ ئؾشجءجش جُطكو٤ن ، ٝػ٠ِ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ئخـحسْٛ ذح٤ُّٞ 

 .ٝجٌُٔحٕ جُز١ ضرحشش ك٤ٚ ئؾشجءجش جُطكو٤ن 

ُٝؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس إٔ ٣ؿش١ جُطكو٤ن ك٢ ؿ٤رطْٜ ، ٓط٠ سأٟ ػشٝسز 

، ٝذٔؿشد جٗطٜحء ضِي  رُي أٝ ك٢ قحُس ج٫عطؼؿحٍ ، ٫ظٜحس جُكو٤وس

 .جُؼشٝسز أٝ ج٫عطؼؿحٍ ٣ر٤ف ُْٜ ج٫ؿ٬ع ػ٠ِ جُطكو٤ن 

 

 
  66جُٔحدز سهْ 

ُِٔطْٜ أٝ ٓكح٤ٓٚ ُِٝٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ُِٝٔذػ٢ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس إٔ ٣وذٓٞج 

٣شٟ ًَ ْٜٓ٘ ضوذ٣ٜٔح، ئ٠ُ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُذكٞع ٝجُـِرحش جُط٢ 

ئرج أرٕ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ٝك٤ٔح ػذج رُي ٫ ٣ؿٞص ُْٜ ج٬ٌُّ ئ٫ 

 .كارج ُْ ٣أرٕ ٝؾد ئغرحش رُي ك٢ جُٔكؼش 

 

 
  67جُٔحدز سهْ 

ُِٔطْٜ أٝ ٓكح٤ٓٚ ُِٝٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ُِٝٔذػ٢ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس إٔ ٣كظِٞج 

ػ٠ِ ٗلوطْٜ ، أغ٘حء جُطكو٤ن ، ػ٠ِ طٞس ٖٓ ج٧ٝسجم أ٣ح ًحٗص ، ئ٫ ئرج 

قو٤ن قحط٬ً ك٢ ؿ٤ش قؼٞسْٛ جهطؼص ٓظِكس جُطكو٤ن ؿ٤ش رُي ، أٝ ًحٕ جُص

 .ذ٘حًء ػ٠ِ هشجس طحدس ذزُي 

 

 
  68جُٔحدز سهْ 

ُؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس إٔ ٣٘ذخ أقذ ٓأٓٞس١ جُؼرؾ جُوؼحت٢ ُِو٤حّ ذؼَٔ 

أٝ أًػش ٖٓ أػٔحٍ جُطكو٤ن ػذج جعطؿٞجخ جُٔطْٜ ، ٣ٌٕٝٞ ُٚ ك٢ قذٝد 

 .ٗذذٚ ًَ جُغِـحش جُٔخُٞس ُٖٔ ٗذذٚ 

٣ؿش١ أ١ ػَٔ آخش ٖٓ أػٔحٍ جُطكو٤ن ، ػذج  ٝٓغ رُي ٣ؿٞص ُِٔ٘ذٝخ إٔ

جعطؿٞجخ جُٔطْٜ ، ك٢ ج٧قٞجٍ جُط٢ ٣خش٠ ك٤ٜح كٞجش جُٞهص ٓط٠ ًحٕ رُي 

 .ٓطظ٬ُ ذحُؼَٔ جُٔ٘ذٝخ ُٚ ٫ٝصًٓح ك٢ ًشق جُكو٤وس 

 

 
  69جُٔحدز سهْ 

٣ظذس أٓش جُ٘ذخ ُِطكو٤ن ًطحذس ، ٖٓ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُٔخطض ، 

. ت٢ جُٔخطض ٓإسخًح ٝٓٞهؼًح ػ٤ِٚ ٖٓٔ أطذسٙ ئ٠ُ ٓأٓٞس جُؼرؾ جُوؼح

ٝئرج ًحٕ ج٧ٓش ٓطؼِوًح ذحُطلط٤ش ٣كذد ك٤ٚ ٓذز ُغش٣حٗٚ ٝإٔ ٣طْ 



ض٘ل٤زٙ ٓشز ٝجقذز ، ٝئرج ُْ ٣٘لز هرَ جٗطٜحء ٓذضٚ ؾحص ضؿذ٣ذٙ ٓح 

 .دجٓص ٓرشسجش ئطذجسٙ هحتٔس 

 

 
  70جُٔحدز سهْ 

ُؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ئرج جهطؼص ٓظِكس جُطكو٤ن جضخحر ئؾشجء ك٢ ؾٜس 

ضوغ خحسؼ دجتشز جخطظحطٚ إٔ ٣٘طوَ ُٔرحششضٚ ، ُٝٚ إٔ ٣ـِد ٖٓ 

 .ج٤ُ٘حذس جُط٢ ٣وغ ذذجتشز جخطظحطٜح ٛزج ج٩ؾشجء إٔ ضوّٞ ذٚ 

 

 
  71جُٔحدز سهْ 

 ٣ؿد ػ٠ِ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ ؾ٤ٔغ ج٧قٞجٍ جُط٢ ٣ـِد ك٤ٜح ٖٓ

٤ٗحذس أخشٟ جُو٤حّ ذرؼغ جُطكو٤وحش إٔ ٣ر٤ٖ ذٔزًشز جُٔغحتَ جُٔـِٞخ 

 .ضكو٤وٜح ٝج٩ؾشجءجش جُٔـِٞخ جضخحرٛح 

ُٜٝزٙ ج٤ُ٘حذس إٔ ضؿشٟ أ١ ػَٔ آخش ٖٓ أػٔحٍ جُطكو٤ن ٝإٔ ضغطؿٞخ 

جُٔطْٜ ك٢ ج٧قٞجٍ جُط٢ ٣خش٠ ك٤ٜح كٞجش جُٞهص ٓط٠ ًحٕ رُي ٓطظ٬ً 

 .صًٓح ك٢ ًشق جُكو٤وس ذحُؼَٔ جُٔـِٞخ ٜٓ٘ح أؾشجؤٙ ٫ٝ

 

 
  72جُٔحدز سهْ 

٣ؿش١ جُطكو٤ن ذحُِـس جُؼشذ٤س ، ٣ٝغٔغ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أهٞجٍ 

جُخظّٞ أٝ جُشٜٞد جُز٣ٖ ٣ؿِٜٜٞٗح ذٞجعـس ٓطشؾْ ذؼذ إٔ ٣كِق ٤ٔ٣ً٘ح 

 .ذإٔ ٣إد١ ٜٓٔطٚ ذحُظذم ٝج٧ٓحٗس 

جذس ٝئرج هذٓص ٓغط٘ذجش أٝ أٝسجم ذِـس ؿ٤ش جُؼشذ٤س ، ٣٘ذخ ػؼٞ ج٢ُ٘

 .جُؼحٓس ٓطشؾًٔح ٣إد١ ج٤ٔ٤ُٖ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُٔر٤ٖ ك٢ جُلوشز جُغحذوس 

 

 
  73جُٔحدز سهْ 

ضؼطرش ئؾشجءجش جُطكو٤ن رجضٜح ٝجُ٘طحتؽ جُط٢ ضغلش ػٜ٘ح ٖٓ ج٧عشجس ، 

٣ٝؿد ػ٠ِ أػؼحء ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝأػٞجْٜٗ ٖٓ جٌُطحخ ٝجُخرشجء ٝؿ٤شْٛ 

ْٛ أٝ ٜٓ٘طْٜ ػذّ ٖٓٔ ٣طظِٕٞ ذحُطكو٤ن أٝ ٣كؼشٝٗٚ ذغرد ٝظ٤لص

ئكشحتٜح ، ٣ٝؼحهد ٖٓ ٣خحُق رُي ذحُؼوٞذس جُٔوشسز ، ك٢ هحٕٗٞ 

 .جُؼوٞذحش ، ُؿش٣ٔس ئكشحء ج٧عشجس 

 

 
 جُلشع جُػح٢ٗ  -1.3.1.2

( 83  -74)جُٔؼح٣٘س ٝجُطلط٤ش ٝػرؾ ج٧ش٤حء جُٔطؼِوس ذحُؿش٣ٔس 

  74جُٔحدز سهْ 

جُس ج٧شخحص ٣٘طوَ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ئ٠ُ أ١ ٌٓحٕ ، ٤ُػرص ـ

ٝج٧ٓحًٖ ٝج٧ش٤حء جُٔطؼِوس ذحُؿش٣ٔس ًَٝ ٓح ٣ِضّ ئغرحش قحُطٚ ًِٔح 

 .جهطؼص ٓظِكس جُطكو٤ن رُي 

 

 
  75جُٔحدز سهْ 

ضلط٤ش جُٔ٘حصٍ ػَٔ ٖٓ أػٔحٍ جُطكو٤ن ، ٫ ٣ؿٞص ئ٫ ذارٕ ًطحذ٢ ٖٓ 

ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذ٘حًء ػ٠ِ ضكش٣حش ضٌشق إٔ قحتض جُٔغٌٖ أٝ جُٔو٤ْ ك٤ٚ 

ٗح٣س أٝ ؾ٘كس أٝ جشطشى ك٢ جسضٌحذٜح أٝ ٝؾذش هشجتٖ ضذٍ ػ٠ِ جسضٌد ؼ

 .أٗٚ قحتض ٧ش٤حء ضطؼِن ذحُؿش٣ٔس 



٣ٝؿٞص إٔ ٣٘ظشف ج٩رٕ ئ٠ُ ًَ ٓغٌٖ ٣كٞصٙ جُٔطْٜ أٝ ٣و٤ْ ك٤ٚ ُٝٞ 

 .ذظلس ؿ٤ش دجتٔس 

٣ٌٕٝٞ جُطلط٤ش ُؼرؾ ج٧ش٤حء جُٔغطؼِٔس ك٢ جسضٌحخ جُؿش٣ٔس أٝ جُط٢ 

 .ًَٝ ٓح ٣ل٤ذ ك٢ ًشق جُكو٤وس  ٝهؼص ػ٤ِٜح أٝ ٗطؿص ػٜ٘ح ،

 .٣ٌٕٝٞ جُطلط٤ش ك٢ قؼٞس جُٔطْٜ أٝ ٖٓ ٤٘٣رٚ ًِٔح أٌٖٓ رُي 

ُٝؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس إٔ ٣لطش جُٔطْٜ ، ٫ٝ ٣ؿٞص ُٚ ضلط٤ش ؿ٤ش 

جُٔطْٜ أٝ ٓغٌٖ ؿ٤ش جُٔطْٜ ، ئ٫ ئرج جضؼف ٖٓ أٓحسجش ه٣ٞس أٗٚ قحتض 

 .٧ش٤حء ضل٤ذ ك٢ ًشق جُكو٤وس 

 

 
  76جُٔحدز سهْ 

ٓغ ٓشجػحز أقٌحّ ضلط٤ش جُٔغحًٖ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ ٛزج جُوحٕٗٞ ٣طؼ٤ٖ 

 :ٓشجػحز جُؼٞجذؾ جُطح٤ُس 

ضكذد ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ ئرٕ جُطلط٤ش أؾضجء جُٔغٌٖ جُط٢ ٣٘ظشف  -1

ئ٤ُٜح ج٩رٕ ٝٓح ئرج ًحٕ ٣شَٔ ًحَٓ جُٔغٌٖ ِٝٓكوحضٚ أٝ أؾضجء ٓكذدز 

 ٚ٘ٓ. 

٣ٌٕٞ ضلط٤ش أؾضجء جُٔغٌٖ جُٔخظظس ُِ٘غحء ذٔؼشكس أٗػ٠ ، ؿروًح ُٔح  -2

 .ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ( 55)، ( 48)ٛٞ ٓوشس ك٢ جُٔحدض٤ٖ 

 .جقطشجّ جُو٤ْ جُذ٤٘٣س ٝجُؼحدجش ٝجُطوح٤ُذ جُغحتذز ك٢ جُٔؿطٔغ  -3

 

 
  77جُٔحدز سهْ 

ػرؾ ٣ؿٞص ُؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ذأٓش ًطحذ٢ ٖٓ جُ٘حتد جُؼحّ ، إٔ ١

ُذٟ ٌٓطد جُرش٣ذ ؾ٤ٔغ جُخـحذحش ٝجُشعحتَ ، ٝجُٔـرٞػحش ، ٝجُـشٝد ، 

ٝجُرشه٤حش ، ٝإٔ ٣شجهد جُٔكحدغحش جُغ٤ٌِس ٝج٬ُع٤ٌِس ، ٝإٔ ٣غؿَ ٓح 

٣ؿش١ ك٢ ٌٓحٕ خحص ٓط٠ ًحٕ ُزُي كحتذز ك٢ ًشق جُكو٤وس ك٢ ؾ٘ح٣س ٖٓ 

 :جُؿ٘ح٣حش جُطح٤ُس 

 .أٝ جُذجخ٢ِ  جُؿ٘ح٣حش جُٔٞؾٜس ػذ أٖٓ جُذُٝس جُخحسؾ٢ -1

جُؿ٘ح٣حش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ ٌٓحككس جُٔخذسجش ٝجُٔإغشجش  -2

 .جُؼو٤ِس جُخـشز ٝض٘ظ٤ْ جعطؼٔحُٜح ٝج٫ضؿحس ك٤ٜح 

 .جُؿ٘ح٣حش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ ج٧عِكس ٝجُزخحتش ٝجُٔطلؿشجش  -3

٣ٌٕٝٞ جُؼرؾ أٝ جُٔشجهرس أٝ جُطغؿ٤َ ك٢ ؿ٤ش جُكح٫ش جُٔشحس ئ٤ُٜح ، 

 .س ٖٓ أقذ هؼحز جُٔكٌٔس ج٫ذطذجت٤س جُٔخطظس ذأّ

ٝك٢ ؾ٤ٔغ ج٧قٞجٍ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ج٧ٓش ُٔذز ٫ ضض٣ذ ػ٠ِ غ٬غ٤ٖ ٣ًٞٓح 

هحذِس ُِطؿذ٣ذ ُٔذز أٝ ُٔذد أخشٟ ٓٔحغِس ٓح دجٓص ٓرشسجش ٛزج ج٩ؾشجء 

 .هحتٔس 

 

 
  78جُٔحدز سهْ 

ٍ ُؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ٝقذٙ ، إٔ ٣ـِغ ػ٠ِ جُخـحذحش ٝجُشعحب

ٝج٧ٝسجم ٝجُطغؿ٬٤ش جُٔؼرٞؿس ػ٠ِ إٔ ٣طْ ٛزج ئٕ أٌٖٓ ذكؼٞس جُٔطْٜ 

أٝ جُكحتض ُٜح أٝ جُٔشعِس ئ٤ُٚ ٝضذٕٝ ٬ٓقظحضْٜ ػ٤ِٜح ُٝٚ ، قغد ٓح 

٣ظٜش ٖٓ جُلكض ، إٔ ٣أٓش ذؼْ ضِي جُٔؼرٞؿحش ئ٠ُ ِٓق جُذػٟٞ أٝ 

 .ذشدٛح ئ٠ُ ٖٓ ًحٕ قحتضًج ُٜح أٝ ٖٓ ًحٗص ٓشعِس ئ٤ُٚ 

 

 
  79 جُٔحدز سهْ



٫ ٣ؿٞص ُؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس إٔ ٣ؼرؾ ُذٟ ٓكح٢ٓ جُٔطْٜ أٝ جُخر٤ش 

ج٫عطشحس١ ج٧ٝسجم ٝجُٔغط٘ذجش جُط٢ عِٜٔح جُٔطْٜ ٣٧ٜٔح ٧دجء جُٜٔٔس 

جُط٢ ػٜذ ئ٤ُٚ ذٜح ٫ٝ جُٔشجع٬ش جُٔطرحدُس ذ٤ٜ٘ٔح ك٢ جُذػٟٞ ، ٓح ُْ 

، ًٔح ٫ ضٌٖ ٢ٛ ؾغْ جُؿش٣ٔس أٝ ًحٕ أ١ ٜٓ٘ٔح ٓغحًٛٔح ك٢ جُؿش٣ٔس 

٣ؿٞص ضغؿ٤َ جُٔكحدغحش جُط٢ ضطْ ذ٤ٖ جُٔطْٜ ٝٓكح٤ٓٚ أٝ جُخر٤ش 

 .ج٫عطشحس١ 

 

 
  80جُٔحدز سهْ 

ُؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس إٔ ٣أٓش جُكحتض ُش٢ء ٣شٟ ػرـٚ أٝ ج٫ؿ٬ع ػ٤ِٚ 

ٖٓ هحٕٗٞ ( 179)ذطوذ٣ٔٚ ، ٣ٝؼحهد ذحُؼوٞذس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز 

س ، ئ٫ ئرج ًحٕ ك٢ قحُس ٖٓ ج٧قٞجٍ جُؼوٞذحش ًَ ٖٓ ٣خحُق رُي ج٧ّ

 .جُط٢ ٣خُٞٚ جُوحٕٗٞ ك٤ٜح ج٫ٓط٘حع ػٖ ضوذ٣ٔٚ 

 

 
  81جُٔحدز سهْ 

ضرِؾ جُخـحذحش ٝجُشعحتَ ٝجُرشه٤حش ٝؿ٤شٛح جُٔؼرٞؿس ئ٠ُ جُٔطْٜ أٝ 

جُٔشعَ ئ٤ُٚ ، أٝ ضؼـ٠ ُٚ طٞسز ٜٓ٘ح ، ك٢ أهشخ ٝهص ، ئ٫ ئرج ًحٕ ك٢ 

 .رُي ئػشجسجٌّ ذغ٤ش جُطكو٤ن 

ًَ شخض ٣ذػ٠ قوًح ك٢ ج٧ش٤حء جُٔؼرٞؿس إٔ ٣ـِد ئ٠ُ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس ٍٝ

ُٝٚ ك٢ قحُس جُشكغ إٔ ٣طظِْ ئ٠ُ جُ٘حتد . جُؼحٓس ضغ٤ِٜٔح ئ٤ُٚ 

 .جُؼحّ 

 

 
  82جُٔحدز سهْ 

 .ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ( 58)ج٧ش٤حء جُط٢ ضؼرؾ ٣طرغ ٗكٞٛح قٌْ جُٔحدز 

 

 
  83جُٔحدز سهْ 

ُِ٘حتد جُؼحّ ، أٝ ٖٓ ٣وّٞ ٓوحٓٚ ، ك٢ قحُس ه٤حّ د٫تَ ه٣ٞس ػ٠ِ إٔ 

ٖٓ ( 330)، ( 293)ٓشضٌد أ٣ًح ٖٓ جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدض٤ٖ 

هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ، هذ جعطخذّ ك٢ جسضٌحذٜح ؾٜحص ٛحضل٢ أٝ أ١ ؾٜحص 

جضظحٍ آخش ، إٔ ٣أٓش ، ذ٘حء ػ٠ِ شٌٟٞ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ك٢ ٛزٙ جُؿش٣ٔس ، 

ذٞػغ جُؿٜحص ضكص جُشهحذس ُٔذز ٫ ضض٣ذ ػ٠ِ غ٬غ٤ٖ ٣ًٞٓح هحذِس ُِطؿذ٣ذ 

 .ُٔذز أٝ ُٔذد أخشٟ ٓٔحغِس ٓح دجٓص ٓرشسجش ٓحصجُص هحتٔس 

 

 
 جُلشع جُػحُع  -1.3.1.3

( 94  -84)عٔحع جُشٜٞد 

  84جُٔحدز سهْ 

٣غٔغ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٖٓ ٣شٟ ُضّٝ عٔحػٚ ٖٓ جُشٜٞد ػٖ جُٞهحتغ 

ش أٝ ضإد١ ئ٠ُ غرٞش جُؿش٣ٔس ٝظشٝكٜح ٝئع٘حدٛح ئ٠ُ جُٔطْٜ جُط٢ ضػد

 .أٝ ذشجءضٚ ٜٓ٘ح 

٣ٝغٔغ جُشٜٞد جُز٣ٖ ٣ـِد جُٔطْٜ ٝجُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ عٔحػْٜ ٓح ُْ ٣ش ػذّ 

 .ؾذٟٝ عٔحػْٜ 

 

 
  85جُٔحدز سهْ 



٣ٌُِق ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُشٜٞد ، جُز٣ٖ ٣وشس عٔحػْٜ ، ذحُكؼٞس 

 .ذٞجعـس سؾحٍ جُغِـس جُؼحٓس 

ُٝٚ إٔ ٣غٔغ شٜحدز أ١ شحٛذ ٣كؼش ٖٓ ضِوحء ٗلغٚ ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس 

 .٣ُػرص رُي ك٢ جُٔكؼش 

 

 
  86جُٔحدز سهْ 

٣غٔغ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ًَ شحٛذ ػ٠ِ جٗلشجد ، ُٝٚ إٔ ٣ٞجؾٚ جُشٜٞد 

 .ذؼؼٜح ذرؼغ ٝذحُٔطْٜ 

 

 
  87جُٔحدز سهْ 

٣ـِد ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٖٓ ًَ شحٛذ إٔ ٣ر٤ٖ جعٔٚ ُٝورٚ ٝع٘ٚ 

ٜٝٓ٘طٚ ٝٓكَ ئهحٓطٚ ٝػ٬هطٚ ذحُٔطْٜ أٝ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ، ٣ٝطػرص ٖٓ 

 .شخظ٤طٚ 

٣ٝؿد ػ٠ِ جُشحٛذ جُز١ أضْ جُغحدعس ػششز ٖٓ ػٔشٙ إٔ ٣كِق هرَ أدجء 

جُشٜحدز ٤ٔ٣ً٘ح ذإٔ ٣شٜذ ذحُكن ًَ جُكن ٫ٝ ش٢ء ؿ٤ش جُكن ، ٣ٌٕٝٞ 

٣ٝؿٞص عٔحع ٖٓ ُْ ٣طْ جُغٖ . جُكِق قغد ج٧ٝػحع جُخحطس ذذ٣حٗطٚ 

 .جُٔزًٞسز ػ٠ِ عر٤َ ج٫عطذ٫ٍ ذـ٤ش ٤ٔ٣ٖ 

ٝضذٕٝ جُر٤حٗحش ٝشٜحدجش جُشٜٞد ٝئؾشجءجش عٔحػْٜ ك٢ جُٔكؼش ذـ٤ش ًشؾ 

أٝ ضكش٤ش ، ٫ٝ ٣ؼطٔذ أ١ ضظك٤ف أٝ شـد ئ٫ ئرج طذم ػ٤ِٚ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس 

 .رج ضؼِن ج٧ٓش ذشٜحدضٚ جُؼحٓس ٝجٌُحضد ٝجُشحٛذ ئ

٣ٝؼغ ًَ ٖٓ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجٌُحضد ئٓؼحءٙ ػ٠ِ جُشٜحدز ًٝزُي 

جُشحٛذ ، ذؼذ ض٬ٝضٜح ػ٤ِٚ ٝئهشجسٙ ذأٗٚ ٓظش ػ٤ِٜح ، كإ جٓط٘غ أٝ 

ُْ ٣غطـغ ٝػغ ئٓؼحتٚ أٝ خطٔٚ أٝ ذظٔطٚ ، أغرص رُي ك٢ جُٔكؼش ٓغ رًش 

 .ج٧عرحخ جُط٢ ٣رذ٣ٜح 

 

 
  88جُٔحدز سهْ 

 .٫ ٣ؿٞص سد جُشٜٞد ١٧ عرد ٖٓ ج٧عرحخ 

 

 
  89جُٔحدز سهْ 

ػ٘ذ ج٫ٗطٜحء ٖٓ عٔحع أهٞجٍ جُشحٛذ ٣ؿٞص ُِٔطْٜ أٝ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ 

ئذذجء ٬ٓقظحضٜٔح ػ٤ِٜح ، ُٜٝٔح إٔ ٣ـِرًح ٖٓ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

 .عٔحع أهٞجٍ جُشحٛذ ػٖ أٓٞس أخشٟ ُْ ٣ر٤ٜ٘ح 

ٕ ٣شكغ ضٞؾ٤ٚ أ١ عإجٍ ُِشحٛذ ٣ٌٕٞ ُٝؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، دجتًٔح ، أ

ؿ٤ش ٓطؼِن ذحُذػٟٞ أٝ ٣ٌٕٞ ك٢ ط٤ـطٚ ٓغحط ذحُـ٤ش ، ٝػ٤ِٚ إٔ ٣ٔ٘غ 

ػٖ جُشحٛذ ًَ كؼَ أٝ هٍٞ أٝ ئشحسز ضإد١ ئ٠ُ جػـشجخ أكٌحسٙ أٝ 

 .ضخ٣ٞلٚ 

 

 
  90جُٔحدز سهْ 



٣ؿٞص إٔ ٣ٔط٘غ ػٖ أدجء جُشٜحدز ػذ جُٔطْٜ أطُٞٚ ٝكشٝػٚ ٝأهحسذٚ 

دسؾس جُػح٤ٗس ، ٝصٝؾٚ ُٞ ذؼذ جٗوؼحء سجذـس جُضٝؾ٤س ، ٝأطٜحسٙ ئ٠ُ جٍ

ٝرُي ٓح ُْ ضٌٖ جُؿش٣ٔس هذ ٝهؼص ػ٠ِ جُشحٛذ أٝ صٝؾٚ أٝ أقذ أهحسذٚ 

أٝ أطٜحسٙ ئ٠ُ جُذسؾس جُػح٤ٗس ، أٝ ئرج ًحٕ ٛٞ جُٔرِؾ ػٜ٘ح ، أٝ 

 .ئرج ُْ ضٌٖ ٛ٘حى أدُس ئغرحش أخشٟ 

 

 
  91جُٔحدز سهْ 

ٕ أدجء جُشٜحدز أٝ ئػلحتٚ ٖٓ أدجتٜح ضغش١ ك٤ٔح ٣خطض ذٔ٘غ جُشحٛذ ّ

 .جُوٞجػذ جُٔوشسز ك٢ هحٕٗٞ جُٔشجكؼحش جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س 

 

 
  92جُٔحدز سهْ 

٣ؿد ػ٠ِ ًَ ٖٓ دػ٠ ُِكؼٞس أٓحّ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ُطأد٣س جُشٜحدز إٔ 

٣كؼش ذ٘حًء ػ٠ِ جُـِد جُٔكشس ئ٤ُٚ ، ٝئ٫ ؾحص ٤ُِ٘حذس جُؼحٓس إٔ ضظذس 

 . أٓشًج ذؼرـٚ ٝئقؼحسٙ

 

 
  93جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٕ جُشحٛذ ٓش٣ؼًح أٝ ُذ٣ٚ ٓح ٣ٔ٘ؼٚ ٖٓ جُكؼٞس ، ضغٔغ شٜحدضٚ ك٢ 

ٓكَ ٝؾٞدٙ ، كارج جٗطوَ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ُغٔحع شٜحدضٚ ٝضر٤ٖ ُٚ 

ٖٓ ( 289)ػذّ طكس جُؼزس ٣ؼحهد ذحُؼوٞذس جُٔ٘ظٞص ُؼ٤ٜح ك٢ جُٔحدز 

 .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 

 

 
  94جُٔحدز سهْ 

٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد جُشٜٞد، جُٔظحس٣ق ٣وذس ػؼٞ ج

 .ٝجُطؼ٣ٞؼحش جُط٢ ٣غطكوٜٞٗح ذغرد قؼٞسْٛ ٧دجء جُشٜحدز 

 

 
 جُلشع جُشجذغ  -1.3.1.4

( 99  -95)ٗذخ جُخرشجء 

  95جُٔحدز سهْ 

ئرج جهطؼ٠ جُطكو٤ن ج٫عطؼحٗس ذخر٤ش ، ٝؾد ػ٠ِ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس إٔ 

ٜٓٔس جُط٢ ٣ٌِق ذٜح ، ٣ٝؿد إٔ ٣كِق ٣ظذس أٓشًج ذ٘ذذٚ ٣كذد ك٤ٚ جٍ

جُخر٤ش ٤ٔ٣ً٘ح أٓحّ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ذإٔ ٣إد١ ٜٓٔطٚ ذح٧ٓحٗس 

 .ٝجُظذم ، ٝرُي ٓح ُْ ٣ٌٖ هذ أدٟ ج٤ٔ٤ُٖ ػ٘ذ ضؼ٤٤٘ٚ ك٢ ٝظ٤لطٚ 

 

 
  96جُٔحدز سهْ 

ُؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس إٔ ٣كؼش ٝهص ٓرحششز جُخر٤ش ٜٓٔطٚ ، ٣ٝؿٞص 

 .ُِخر٤ش إٔ ٣إد١ ٜٓٔطٚ ذـ٤ش قؼٞس جُٔطْٜ 

 

 
  97جُٔحدز سهْ 



٣كذد ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ُِخر٤ش ٤ٓؼحدًج ُطوذ٣ْ ضوش٣شٙ ًطحذس ، ُٝٚ 

إٔ ٣غطرذٍ ذٚ خر٤شًج آخش ئرج ُْ ٣وذّ ضوش٣شٙ ك٢ ج٤ُٔؼحد جُٔكذد ، أٝ 

 .ٟ جُطكو٤ن رُي ئرج جهطغ

ُٝؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجُٔطْٜ ٝجُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٓ٘حهشس جُخر٤ش ك٢ 

 .ضوش٣شٙ ٝعٔحع أهٞجُٚ ًشحٛذ ذشأٗٚ 

 

 
  98جُٔحدز سهْ 

ُِٔطْٜ ٝجُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ سد جُخر٤ش ، ئرج ٝؾذش أعرحخ ه٣ٞس ضذػٞ ُزُي ، 

٣ٝوذّ ؿِد جُشد ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ٣ٝؿد إٔ ضر٤ٖ ك٤ٚ أعرحخ جُشد 

 .، ٝػ٠ِ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُلظَ ك٤ٚ خ٬ٍ غ٬غس أ٣حّ ٖٓ ٣ّٞ ضوذ٣ٔٚ 

ز ٣ٝطشضد ػ٠ِ ضوذ٣ْ ٛزج جُـِد ػذّ جعطٔشجس جُخر٤ش ك٢ ػِٔٚ ئ٫ ك٢ قحٍ

 .ج٫عطؼؿحٍ ٝذأٓش ٖٓ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

 

 
  99جُٔحدز سهْ 

ُِٔطْٜ ُِٝٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ إٔ ٣غطؼ٤ٖ ذخر٤ش جعطشحس١ ، ٣ٝـِد ض٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ 

ج٫ؿ٬ع ػ٠ِ ج٧ٝسجم ، ٝعحتش ٓح عرن ضوذ٣ٔٚ ُِخر٤ش جُٔؼ٤ٖ ٖٓ هرَ 

 .ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ػ٠ِ أ٫ ٣طشضد ػ٠ِ رُي ضأخ٤ش جُغ٤ش ك٢ جُذػٟٞ 
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( 103  -100)٬ُعطؿٞجخ ٝجُٔٞجؾٜس 

  100جُٔحدز سهْ 

٣ؿد ػ٠ِ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ػ٘ذ قؼٞس جُٔطْٜ ، ٧ٍٝ ٓشز ك٢ جُطكو٤ن 

، إٔ ٣ؼِٔٚ ذإٔ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٢ٛ جُط٢ ضرحشش جُطكو٤ن ، ٝإٔ ٣طػرص 

ٖٓ شخظ٤طٚ ، ٣ٝذٕٝ جُر٤حٗحش جُخحطس ذٚ ٣ٝك٤ـٚ ػًِٔح ذحُطٜٔس 

 .ٝذس ئ٤ُٚ ، ٣ٝػرص ك٢ جُٔكؼش ٓح هذ ٣رذ٣ٚ ك٢ شأٜٗح ٖٓ أهٞجٍ جُٔ٘ظ

 

 
  101جُٔحدز سهْ 

ك٢ ؿ٤ش قحُس جُطِرظ ٝقحُس ج٫عطؼؿحٍ ذغرد جُخٞف ٖٓ ػ٤حع ج٧دُس ، ٫ 

٣ؿٞص ُؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٢ جُؿ٘ح٣حش إٔ ٣غطؿٞخ جُٔطْٜ أٝ ٣ٞجؾٜٚ 

ُكؼٞس ئرج هشس إٔ ذـ٤شٙ ٖٓ جُٔط٤ٜٖٔ أٝ جُشٜٞد ئ٫ ذؼذ دػٞز ٓكح٤ٓٚ ٍ

 .ُٚ ٓكح٤ًٓح 

ٝػ٠ِ جُٔطْٜ إٔ ٣وشس جعْ ٓكح٤ٓٚ ك٢ ٓكؼش جُطكو٤ن أٝ ك٢ هِْ ًطحخ 

ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُط٢ ٣ؿشٟ جُطكو٤ن ك٢ دجتشضٜح أٝ ُِوحتْ ػ٠ِ ئدجسز 

 .جٌُٔحٕ جُٔكرٞط ك٤ٚ ، ًٔح ٣ؿٞص ُٔكح٤ٓٚ إٔ ٣ط٠ُٞ ٛزج جُطوش٣ش 

 

 
  102جُٔحدز سهْ 

ضْٜ ٖٓ ج٫ؿ٬ع ػ٠ِ جُطكو٤ن ، هرَ ج٫عطؿٞجخ أٝ ٣ؿد إٔ ٣ٌٖٔ ٓكح٢ٓ جُْ

 .جُٔٞجؾٜس ذ٤ّٞ ػ٠ِ ج٧هَ ، ٓح ُْ ٣ش ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ؿ٤ش رُي 

ٝك٢ ؾ٤ٔغ ج٧قٞجٍ ، ٫ ٣ؿٞص جُلظَ ذ٤ٖ جُٔطْٜ ٝٓكح٤ٓٚ جُكحػش ٓؼٚ 

 .أغ٘حء جُطكو٤ن 

 

 
  103جُٔحدز سهْ 



 .٫ ٣ؿٞص ضك٤ِق جُٔطْٜ ج٤ٔ٤ُٖ 
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( 109  -104)جُط٤ٌِق ذحُكؼٞس ٝأٓش جُورغ ٝج٩قؼحس 

  104جُٔحدز سهْ 

ُؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس إٔ ٣ظذس ، قغد ج٧قٞجٍ ، أٓشًج ذط٤ٌِق جُٔطْٜ 

 .ذحُكؼٞس ك٢ ٤ٓؼحد ٓؼ٤ٖ ، أٝ جُورغ ػ٤ِٚ ٝئقؼحسٙ 

ٓطٚ ٣ٝؿد إٔ ٣شطَٔ ًَ أٓش ػ٠ِ جعْ جُٔطْٜ ُٝورٚ ٜٝٓ٘طٚ ٝٓكَ ئهح

ٝجُطٜٔس جُٔ٘غٞذس ئ٤ُٚ ٝضحس٣خ ج٧ٓش ٝجعْ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

ٝضٞه٤ؼٚ ٝجُخطْ جُشع٢ٔ ٤ُِ٘حذس جُط٢ ٣ؼَٔ ذٜح ، ٣ٝشَٔ أٓش جُورغ 

ٝج٩قؼحس ض٤ٌِق سؾحٍ جُغِـس جُؼحٓس ذحُورغ ػ٠ِ جُٔطْٜ ٝئقؼحسٙ أٓحّ 

 .ػؼٞ ج٤ُ٘حذس ذحُوٞز ئرج سكغ جُكؼٞس ؿٞػًح ك٢ جُكحٍ 

٠ُ جُٔطْٜ ذٔؼشكس سؾحٍ جُغِـس ، ٝضغِْ ُٚ طٞسز ٜٓ٘ح ٝضؼِٖ ج٧ٝجٓش ئ

. 

 

 
  105جُٔحدز سهْ 

ئرج ُْ ٣كؼش جُٔطْٜ ذؼذ ض٤ٌِلٚ ذحُكؼٞس دٕٝ ػزس ٓورٍٞ ، أٝ ئرج خ٤ق 

ٛشذٚ ، أٝ ئرج ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٓكَ ئهحٓس ٓؼشٝف ك٢ هـش ، أٝ ًحٗص جُؿش٣ٔس 

هرغ ػ٤ِٚ ك٢ قحُس ضِرظ ، ؾحص ُؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس إٔ ٣ظذس أٓشًج ذحٍ

 .ٝئقؼحسٙ ُٝٞ ًحٗص جُؿش٣ٔس ٓٔح ٫ ٣ؿٞص ك٤ٜح قرظ جُٔطْٜ جقط٤حؿ٤ًح 

 

 
  106جُٔحدز سهْ 

ضٌٕٞ ج٧ٝجٓش جُط٢ ٣ظذسٛح ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٗحكزز ك٢ ئه٤ِْ دُٝس 

 .هـش 

٫ٝ ٣ؿٞص ض٘ل٤ز أٝجٓش جُورغ ٝج٩قؼحس ذؼذ ٓؼ٢ عطس أشٜش ٖٓ ضحس٣خ 

ز جُؼحٓس ُٔذز أٝ ُٔذد أخشٟ طذٝسٛح ، ٓح ُْ ٣ؿذدٛح ػؼٞ ج٤ُ٘حخ

 .ٓٔحغِس 

 

 
  107جُٔحدز سهْ 

٣ؿد ػ٠ِ ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس إٔ ٣غطؿٞخ جُٔطْٜ جُٔورٞع ػ٤ِٚ كٞسًج 

ٝئرج ضؼزس رُي ٣ٞدع أقذ ج٧ٓحًٖ جُٔخظظس ُِكرظ ئ٠ُ ق٤ٖ جعطؿٞجذٚ ، 

٣ٝؿد أ٫ ضض٣ذ ٓذز ئ٣ذجػٚ ػ٠ِ أسذغ ٝػشش٣ٖ عحػس ، كارج ٓؼص ٛزٙ 

جُوحتْ ػ٠ِ ئدجسز رُي جٌُٔحٕ ئسعحُٚ ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُٔذز ٝؾد ػ٠ِ 

جُؼحٓس ٝػ٤ِٜح إٔ ضغطؿٞذٚ خ٬ٍ أسذغ ٝػشش٣ٖ عحػس ٝئ٫ أٓشش ذاخ٬ء 

 .عر٤ِٚ 

 

 
  108جُٔحدز سهْ 

ئرج هرغ ػ٠ِ جُٔطْٜ خحسؼ دجتشز ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُط٢ ٣ؿش١ جُطكو٤ن 

ٝػ٤ِٜح  ك٤ٜح ٣شعَ ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذحُؿٜس جُط٢ هرغ ػ٤ِٚ ك٤ٜح ،

إٔ ضطكون ٖٓ شخظ٤طٚ ٝضك٤ـٚ ػًِٔح ذحُطٜٔس جُٔ٘غٞذس ئ٤ُٚ ٝضذٕٝ 

أهٞجُٚ ك٢ شأٜٗح ، ٝضػرص رُي ك٢ ٓكؼش ٣شعَ ٝجُٔطْٜ ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس 

 .جُؼحٓس جُٔخطظس 



 

 
  109جُٔحدز سهْ 

ئرج جػطشع جُٔطْٜ ػ٠ِ ٗوِٚ ، أٝ ًحٗص قحُطٚ جُظك٤س ٫ ضغٔف ذحُ٘وَ ، 

٣خـش ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُٔكون ذزُي ، ٝػ٤ِٚ إٔ ٣ظذس أٓشٙ كٞسًج 

 .ذح٩ؾشجء جُٔ٘حعد جُٞجؾد ئضرحػٚ 
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( 118  -110)أٓش جُكرظ ج٫قط٤حؿ٢ 

  110جُٔحدز سهْ 

جُٔطْٜ ، أٝ ك٢ قحُس ٛشذٚ ، إٔ جُذ٫تَ ًحك٤س ئرج ضر٤ٖ ذؼذ جعطؿٞجخ 

ػ٠ِ ٗغرس جُؿش٣ٔس ئ٤ُٚ ، ًٝحٗص جُٞجهؼس ؾ٘ح٣س أٝ ؾ٘كس ٓؼحهرًح ػ٤ِٜح 

ذحُكرظ ٓذز ضض٣ذ ػ٠ِ عطس أشٜش ، ؾحص ُؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس إٔ ٣ظذس 

 .أٓشًج ذكرظ جُٔطْٜ جقط٤حؿ٤ًح 

ٖٓ جُكرظ  ٣ٝؿٞص ُؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ك٢ ج٧قٞجٍ جُغحذوس ، ذذ٫ً 

ج٫قط٤حؿ٢ ًٝزُي ك٢ جُؿ٘ف ج٧خشٟ جُٔؼحهد ػ٤ِٜح ذحُكرظ إٔ ٣ظذس أٓشًج 

 :ذأقذ جُطذجذ٤ش ج٥ض٤س 

 .ئُضجّ جُٔطْٜ ذؼذّ ٓرحسقس ٓغٌ٘ٚ أٝ ٓٞؿ٘ٚ  -1

 .ٝػغ جُٔطْٜ ضكص ٓشجهرس جُششؿس  -2

 .ئُضجّ جُٔطْٜ ذإٔ ٣وذّ ٗلغٚ ُٔوش جُششؿس ك٢ أٝهحش ٓكذدز  -3

 .ضْٜ أٓحًٖ ٓكذدز قظش جسض٤حد جُْ -4

 .ٓ٘غ جُٔطْٜ ٖٓ ٓضجُٝس أٗشـس ٓؼ٤٘س  -5

٣ٝؿٞص ، ك٢ ؾ٤ٔغ ج٧قٞجٍ ، قرظ جُٔطْٜ جقط٤حؿ٤ًح ئرج ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٓكَ 

ئهحٓس غحذص ٝٓؼشٝف ك٢ هـش ًٝحٗص جُؿش٣ٔس ؾ٘كس ٓؼحهرًح ػ٤ِٜح ذحُكرظ 

. 

 

 
  111جُٔحدز سهْ 

ئرج خحُق جُٔطْٜ جُطذذ٤ش جُظحدس ذكوٚ ، ٝكوًح ُِٔحدز جُغحذوس ، ؾحص 

 .ُؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس إٔ ٣غطرذٍ جُكرظ ج٫قط٤حؿ٢ ذحُطذذ٤ش 

 

 
  112جُٔحدز سهْ 

٣ؿد إٔ ٣شطَٔ أٓش جُكرظ ج٫قط٤حؿ٢، كؼ٬ً ػٖ جُر٤حٗحش جُٞجسدز ك٢ 

جدز جُوحٕٗٞ ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ، ػ٠ِ ّ( 104)جُلوشز جُػح٤ٗس ٖٓ جُٔحدز 

جُٔ٘ـروس ػ٠ِ جُٞجهؼس ٝػ٠ِ ض٤ٌِق جُوحتْ ػ٠ِ ئدجسز جٌُٔحٕ جُٔخظض 

 .ُِكرظ ذورٍٞ جُٔطْٜ ٝٝػؼٚ ك٤ٚ 

ٝضغش١ ػ٠ِ أٝجٓش جُكرظ ج٫قط٤حؿ٢ ج٧قٌحّ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلوشز 

ٖٓ ٛزج ( 106)ٝجُلوشز جُػح٤ٗس ٖٓ جُٔحدز ( 104)ج٧خ٤شز ٖٓ جُٔحدز 

 .جُوحٕٗٞ 

 

 
  113جُٔحدز سهْ 

٣رِؾ كٞسًج ًَ ٖٓ ٣ورغ ػ٤ِٚ أٝ ٣كرظ جقط٤حؿ٤ًح ، ذأعرحخ جُورغ ػ٤ِٚ 

أٝ قرغٚ ٝجُطٜٔس جُٔٞؾٜس ؿ٤ِٚ ، ٣ٌٕٝٞ ُٚ قن ج٫ضظحٍ ذٖٔ ٣شٟ 

 .ٝج٫عطؼحٗس ذٔكحّ 



 

 
  114جُٔحدز سهْ 

٣ؿد ػ٘ذ ئ٣ذجع جُٔطْٜ جٌُٔحٕ جُٔخظض ُِكرظ إٔ ضغِْ ئ٠ُ جُوحتْ ػ٠ِ 

٫قط٤حؿ٢ ، ٓر٤ً٘ح ك٤ٚ ضحس٣خ جٗطٜحتٚ ، ئدجسضٚ طٞسز ٖٓ أٓش جُكرظ ج

 .ذؼذ ضٞه٤ؼٚ ػ٠ِ ج٧طَ ذح٫عط٬ّ 

 

 
  115جُٔحدز سهْ 

٫ ٣ؿٞص ُِوحتْ ػ٠ِ ئدجسز جٌُٔحٕ جُٔخظض ُِكرظ ج٫قط٤حؿ٢ إٔ ٣غٔف ٧قذ 

سؾحٍ جُغِـس جُؼحٓس ذإٔ ٣طظَ ذ٘لغٚ أٝ ذٞجعـس ؿ٤شٙ ذحُٔكرٞط 

جقط٤حؿ٤ًح دجخَ رُي جٌُٔحٕ ئ٫ ذارٕ ًطحذ٢ ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ٝػ٤ِٚ 

 إٔ ٣ذٕٝ ك٢ جُغؿَ جُٔؼذ ُزُي جعْ جُشخض جُز١ عٔف ُٚ ٝٝهص جُٔوحذِس

 .ٝضحس٣خ ٝٓؼٕٔٞ ج٩رٕ 

 

 
  116جُٔحدز سهْ 

ُؼؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ك٢ ًَ ج٧قٞجٍ ، إٔ ٣أٓش ذؼذّ جضظحٍ جُٔطْٜ 

جُٔكرٞط جقط٤حؿ٤ًح ذـ٤شٙ ٖٓ جُٔكرٞع٤ٖ ٝذإٔ ٫ ٣ضٝسٙ أقذ ، ٝرُي دٕٝ 

 .ج٩خ٬ٍ ذكن جُٔطْٜ ك٢ ج٫ضظحٍ دجتًٔح ذٔكح٤ٓٚ ذذٕٝ قؼٞس أقذ 

 

 
  117جُٔحدز سهْ 

جُظحدس ذحُكرظ ج٫قط٤حؿ٢ ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ٣ٌٕٞ ذؼذ جعطؿٞجخ ج٧ٓش 

ٝضٌٕٞ . جُٔطْٜ ، ُٔذز أسذؼس أ٣حّ ٣ؿٞص ٓذٛح ُٔذز أخشٟ ٓٔحغِس 

جُٔذز غٔح٤ٗس أ٣حّ ٣ؿٞص ٓذٛح ُٔذز أخشٟ ٓٔحغِس ، ك٢ جُؿشجتْ 

جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلظ٤ِٖ ج٧ٍٝ ٝجُػح٢ٗ ٖٓ جُرحخ جُػحُع ٖٓ جٌُطحخ 

ٕٗٞ جُؼوٞذحش ٓط٠ ًحٕ ٖٓ شأٜٗح ج٩ػشجس ذح٫هطظحد جُٞؿ٢٘ جُػح٢ٗ ٖٓ هح

. 

كارج جعطِضٓص ٓظِكس جُطكو٤ن جعطٔشجس قرظ جُٔطْٜ جقط٤حؿ٤ًح ذؼذ 

جٗوؼحء جُٔذز جُٔشحس ئ٤ُٜح ك٢ جُلوشز جُغحذوس ٝؾد ػ٠ِ ج٤ُ٘حذس 

جُؼحٓس إٔ ضؼشع ج٧ٓش ػ٠ِ أقذ هؼحز جُٔكٌٔس ج٫ذطذجت٤س جُٔخطظس ٤ُظذس 

٫ؿ٬ع ػ٠ِ ج٧ٝسجم ٝعٔحع أهٞجٍ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجُٔطْٜ ، أٓشٙ ، ذؼذ ج

ذٔذ جُكرظ ُٔذز ضؿحٝص غ٬غ٤ٖ ٣ًٞٓح هحذِس ُِطؿذ٣ذ ُٔذز أٝ ُٔذد أخشٟ 

 .ٓٔحغِس أٝ ج٩كشجؼ ػ٘ٚ ذٌلحُس أٝ ذـ٤ش ًلحُس 

ٝك٢ ؾ٤ٔغ ج٧قٞجٍ ، ٫ ٣ؿٞص إٔ ضض٣ذ ٓذز جُكرظ ج٫قط٤حؿ٢ ػ٠ِ عطس أشٜش 

أػِٖ ذاقحُطٚ ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُٔخطظس  ، ٓح ُْ ٣ٌٖ جُٔطْٜ هذ

كارج ًحٗص جُطٜٔس جُٔ٘غٞذس ئ٤ُٚ ؾ٘ح٣س ك٬ . هرَ جٗطٜحء ٛزٙ جُٔذز 

٣ؿٞص إٔ ضض٣ذ ٓذز جُكرظ ج٫قط٤حؿ٢ ػ٠ِ عطس أشٜش ئ٫ ذؼذ جُكظٍٞ هرَ 

جٗوؼحتٜح ػ٠ِ أٓش ، ٖٓ ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش جُٔخطظس ، ذٔذ جُكرظ ٓذز ٫ 

ٕ ٣ًٞٓح هحذِس ُِطؿذ٣ذ ُٔذز أٝ ُٔذد أخشٟ ضض٣ذ ػ٠ِ خٔغس ٝأسذؼ٢

 .ٓٔحغِس ٝئ٫ ٝؾد ج٩كشجؼ ػٖ جُٔطْٜ 

٣ٝؿد ج٩كشجؼ ػٖ جُٔطْٜ جُٔكرٞط جقط٤حؿ٤ًح ، ئرج هؼ٠ ك٢ جُكرظ 

ج٫قط٤حؿ٢ ٓذز ضغح١ٝ ٗظق جُكذ ج٧هظ٠ ُِؼوٞذس جُٔوشسز ُِؿش٣ٔس 

 .جُٔكرٞط جقط٤حؿ٤ًح ٖٓ أؾِٜح 

 

 
  118جُٔحدز سهْ 



طحدس ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذأقذ جُطذجذ٤ش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ٣ٌٕٞ ج٧ٓش جٍ

ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ٗحكز جُٔلؼٍٞ ُٔذز جُؼششز أ٣حّ ( 110)ك٢ جُٔحدز 

 .جُطح٤ُس ُرذء ض٘ل٤زٙ 

ٝئرج سأش ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٓذ ٓذز جُطذذ٤ش ٝؾد ، هرَ جٗوؼحء ٓذز 

٣ظذس جُؼششز أ٣حّ، إٔ ضؼشع ج٧ٝسجم ػ٠ِ أقذ هؼحز جُٔكٌٔس ج٫ذطذجت٤س ٍ

أٓشٙ ذؼذ عٔحع أهٞجٍ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجُٔطْٜ ذٔذ ٓذز جُطذذ٤ش ُٔذز 

 .أٝ ُٔذد أخشٟ ٫ ضض٣ذ ػ٠ِ خٔغس ٝأسذؼ٤ٖ ٣ًٞٓح أٝ ذاٜٗحء جُطذذ٤ش 

ٝئرج ُْ ٣٘طٚ جُطكو٤ن ٝسأش ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٓذ ٓذز جُطذذ٤ش ُٔذز 

ضؿحٝص خٔغس ٝأسذؼ٤ٖ ٣ًٞٓح ، ٝؾد ػ٤ِٜح هرَ جٗوؼحء ٛزٙ جُٔذز ػشع 

ج٧ٝسجم ػ٠ِ ئقذٟ دٝجتش ٓكٌٔس ج٫عطث٘حف ُطظذس أٓشٛح ، ذؼذ عٔحع 

أهٞجٍ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجُٔطْٜ ، ذٔذ ٓذز جُطذذ٤ش ُٔذد ٓطؼحهرس ٫ 

ضض٣ذ ًَ ٜٓ٘ح ػ٠ِ خٔغس ٝأسذؼ٤ٖ ٣ًٞٓح ، ئرج جهطؼص ٓظِكس جُطكو٤ن رُي 

 .، أٝ ذاٜٗحء جُطذذ٤ش قغد ج٧قٞجٍ 

٣ذ ٓذز جُطذذ٤ش ػ٠ِ عطس أشٜش ٓح ُْ ٝك٢ ؾ٤ٔغ ج٧قٞجٍ، ٫ ٣ؿٞص إٔ ضض

٣ٌٖ جُٔطْٜ هذ أػِٖ ذاقحُطٚ ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُٔخطظس هرَ 

 .جٗطٜحء ٛزٙ جُٔذز 

كارج ًحٗص جُطٜٔس جُٔ٘غٞذس ئ٠ُ جُٔطْٜ ؾ٘ح٣س ، ك٬ ٣ؿٞص إٔ ضض٣ذ ٓذز 

جُطذجذ٤ش ػ٠ِ عطس أشٜش ئ٫ ذؼذ جُكظٍٞ ػ٠ِ أٓش ، ٖٓ ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش 

د ٓذز جُطذذ٤ش ُٔذز أٝ ُٔذد أخشٟ ٫ ضض٣ذ ػ٠ِ خٔغس جُٔخطظس ، ذْ

 .ٝأسذؼ٤ٖ ٣ًٞٓح أٝ ذاٜٗحء جُطذذ٤ش قغد ج٧قٞجٍ 

 

 
 جُلشع جُػحٖٓ  -1.3.1.8

( 125  -119)ج٩كشجؼ جُٔإهص 

  119جُٔحدز سهْ 

٤ُِ٘حذس جُؼحٓس ، إٔ ضأٓش ذح٩كشجؼ جُٔإهص ػٖ جُٔطْٜ جُٔكرٞط 

 .ٗحء ػ٠ِ ؿِد جُٔطْٜ جقط٤حؿ٤ًح عٞجء ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح أٝ خ

 

 
  120جُٔحدز سهْ 

٣ؿٞص ضؼ٤ِن ج٩كشجؼ جُٔإهص ، ػٖ جُٔطْٜ ، ػ٠ِ ضوذ٣ْ ًلحُس ك٢ ؿ٤ش 

 .ج٧قٞجٍ جُط٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح ٝجؾرًح قطًٔح 

 .٣ٝوذس ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٝ جُوحػ٢ ، قغد ج٧قٞجٍ ، ٓرِؾ جٌُلحُس 

٣ٝخظض ٛزج جُٔرِؾ ٤ٌُٕٞ ؾضجًء ُطخِق جُٔطْٜ ػٖ جُكؼٞس ك٢ أ١ ئؾشجء 

ٖٓ ئؾشجءجش جُطكو٤ن أٝ جُذػٟٞ ٝػٔحٕ ػذّ جُطٜشخ ٖٓ ض٘ل٤ز جُكٌْ ، 

 .ٝجُو٤حّ ذٌحكس جُٞجؾرحش ج٧خشٟ جُط٢ ضلشع ػ٤ِٚ 

 

 
  121جُٔحدز سهْ 

٣ذكغ ٓرِؾ جٌُلحُس ٖٓ جُٔطْٜ ، أٝ ٖٓ ؿ٤شٙ ، ك٢ خضجٗس جُٔكٌٔس أٝ 

 .٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، قغد ج٧قٞجٍ ج

٣ٝؿٞص إٔ ٣ورَ ٖٓ أ١ شخض ِٓة جُطؼٜذ ذذكغ جُٔرِؾ جُٔوذس ٌُِلحُس 

ئرج أخَ جُٔطْٜ ذششؽ ٖٓ ششٝؽ ج٩كشجؼ ، ٣ٝإخز ػ٤ِٚ جُطؼٜذ ذزُي ك٢ 

ٓكؼش جُطكو٤ن أٝ ذطوش٣ش ك٢ هِْ ًطحخ ج٤ُ٘حذس ، ٣ٌٕٝٞ ُِٔكؼش أٝ 

 .جُطوش٣ش هٞز جُغ٘ذ جُط٘ل٤ز١ 

 

 
  122هْ جُٔحدز س



ئرج ضخِق جُٔطْٜ ، ذـ٤ش ػزس ٓورٍٞ ، ػٖ ض٘ل٤ز أقذ ج٫ُطضجٓحش 

ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ( 120)جُٔلشٝػس ػ٤ِٚ ك٢ جُلوشز جُػحُػس ٖٓ جُٔحدز 

 .٣ظرف ٓرِؾ جٌُلحُس ًٌِٓح ُِذُٝس ذـ٤ش قحؾس ئ٠ُ قٌْ ذزُي 

٣ٝشد ٓرِؾ جٌُلحُس ذأًِٔٚ ، ئرج طذس ك٢ جُذػٟٞ أٓش ذأ٫ ٝؾٚ ٩هحٓطٜح 

أٝ قٌْ ذحُرشجءز أٝ ٗلزش ج٫ُطضجٓحش جُٔشحس ئ٤ُٜح ك٢ جُلوشز جُغحذوس 

. 

 

 
  123جُٔحدز سهْ 

٫ ٣ٔ٘غ ج٧ٓش جُظحدس ذح٩كشجؼ ، ػؼٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ٖٓ ئطذجس أٓش 

٣ًح ئرج ه٣ٞص ج٧دُس ػذٙ أٝ ؾذ٣ذ ذحُورغ ػ٠ِ جُٔطْٜ أٝ قرغٚ جقط٤حؽ

أخَ ذحُٞجؾرحش جُٔلشٝػس ػ٤ِٚ أٝ ؾذش ظشٝف ضغطذػ٢ جضخحر ٛزج ج٩ؾشجء 

. 

 

 
  124جُٔحدز سهْ 

ئرج أق٤َ جُٔطْٜ ػ٠ِ جُٔكٌٔس ٣ٌٕٞ ج٩كشجؼ ػ٘ٚ ئٕ ًحٕ ٓكرٞعًح 

جقط٤حؿ٤ًح أٝ قرغٚ ئٕ ًحٕ ٓلشؾًح ػ٘ٚ ٖٓ جخطظحص جُٔكٌٔس جُٔكحٍ ئ٤ُٜح 

. 

ذؼذّ ج٫خطظحص ضٌٕٞ جُٔكٌٔس جُط٢ أطذسش جُكٌْ ٢ٛ ٝك٢ قحُس جُكٌْ 

جُٔخطظس ذحُ٘ظش ك٢ ؿِد ج٩كشجؼ أٝ جُكرظ ئ٠ُ إٔ ضشكغ جُذػٟٞ ئ٠ُ 

 .جُٔكٌٔس جُٔخطظس 

 

 
  125جُٔحدز سهْ 

٫ ٣ؿٞص ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ جُكؼٞس ػ٘ذ جُ٘ظش ك٢ ضؿذ٣ذ قرظ جُٔطْٜ جقط٤حؿ٤ًح 

. 

 

 
 جُلظَ جُػح٢ٗ  -1.3.2

ف ك٢ أٓٞجُٚ أٝ ئدجسضٜح ٝج٩ؾشجءجش جُطكلظ٤س ٓ٘غ جُٔطْٜ ٖٓ جُطظش

( 137  -126)ج٧خشٟ 
  126جُٔحدز سهْ 

ُِ٘حتد جُؼحّ ، ئرج هحٓص ٖٓ جُطكو٤ن د٫تَ ًحك٤س ػ٠ِ ؾذ٣س ج٫ضٜحّ ك٢ 

جُؿشجتْ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُلظ٤ِٖ ج٧ٍٝ ٝجُػح٢ٗ ٖٓ جُرحخ جُػحُع ٖٓ 

جٌُطحخ جُػح٢ٗ ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُؿشجتْ جُط٢ ضوغ ػ٠ِ 

ُؼحٓس ج٧ٓٞجٍ جًُِٔٔٞس ُِذُٝس أٝ جُٞصجسجش أٝ ج٤ُٜثحش أٝ جُٔإعغحش ج

أٝ ج٧ؾٜضز جُك٤ٌٓٞس ج٧خشٟ ، إٔ ٣أٓش ذٔ٘غ جُٔطْٜ ٖٓ جُطظشف ك٢ 

أٓٞجُٚ أٝ ئدجسضٜح أٝ ؿ٤ش رُي ٖٓ ج٩ؾشجءجش جُطكلظ٤س ٝرُي ػٔحًٗح 

ُط٘ل٤ز ٓح ػغ٠ إٔ ٣وؼ٠ ذٚ ٖٓ جُـشجٓس أٝ سد جُٔرحُؾ أٝ ه٤ٔس ج٧ش٤حء 

 .ٓكَ جُؿش٣ٔس أٝ ضؼ٣ٞغ جُؿٜس جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ 

ضِي ج٩ؾشجءجش ذحُ٘غرس ٧ٓٞجٍ صٝؼ جُٔطْٜ ٝأ٫ٝدٙ ٣ٝؿٞص ُٚ إٔ ٣أٓش خ

 .جُوظش ٝرُي ئرج غرص إٔ ٛزٙ ج٧ٓٞجٍ هذ آُص ئ٤ُْٜ ٖٓ جُٔطْٜ 

٣ٝؿد ػ٠ِ جُ٘حتد جُؼحّ ، ػ٘ذ ج٧ٓش ذحُٔ٘غ ٖٓ ج٩دجسز ، إٔ ٣أٓش 

 .ذطؼ٤٤ٖ ٤ًَٝ ٩دجسز ج٧ٓٞجٍ ٣ٝكذد ٝجؾرحضٚ 



 

 
  127جُٔحدز سهْ 

ٕ ج٧ٓش جُظحدس ذحُٔ٘غ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ ٣ؿٞص ٌَُ ر١ شإٔ إٔ ٣طظِْ ّ

جُٔحدز جُغحذوس ، ئ٠ُ ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش ، خ٬ٍ عطس أشٜش ٖٓ ضحس٣خ 

 .طذٝسٙ أٝ ػِٔٚ ذٚ أ٣ٜٔح أذؼذ 

٣ٝكظَ جُطظِْ ذطوش٣ش ك٢ هِْ ًطحخ ضِي جُٔكٌٔس ، ٣ٝكذد هِْ جٌُطحخ 

ضحس٣خ جُؿِغس ك٢ ضوش٣ش جُطظِْ ، ٣ٌٕٝٞ ك٢ ظشف ػششز أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ 

 .ُطوش٣ش ٣ٝؼِٖ ذٚ ر١ٝ جُشإٔ ج

ٝػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضلظَ ك٢ جُطظِْ ، خ٬ٍ ٓذز ٫ ضؿحٝص غ٬غ٤ٖ ٣ًٞٓح ٖٓ 

 .ضحس٣خ جُطوش٣ش ذٚ 

٣ٝؿٞص ُٖٔ سكغ ضظِٔٚ ، ضوذ٣ْ ضظِْ ؾذ٣ذ ذزجش ج٩ؾشجءجش ذؼذ جٗوؼحء 

عطس أشٜش ٖٓ ضحس٣خ جُوشجس جُظحدس ذشكغ جُطظِْ ٣ٌٕٝٞ هشجس جُٔكٌٔس 

س ٜٗحت٤ًح ٫ٝ ٣ٔ٘غ هشجس سكغ جُطظِْ ًَ ر١ شإٔ ، ؿ٤ش ك٢ جُطظِْ ج٧خ٢

ٖٓ سكغ ضظِٔٚ ، إٔ ٣طظِْ ٖٓ ج٧ٓش جُظحدس ذحُٔ٘غ ذزجش ج٩ؾشجءجش 

 .جُٔشحس ئ٤ُٜح 
٣ٝؿٞص ٌَُ ر١ شإٔ إٔ ٣طظِْ ٖٓ ئؾشجءجش ض٘ل٤ز ج٧ٓش جُظحدس ذحُٔ٘غ 

 .ذزجش ج٩ؾشجءجش 
 

 

  128جُٔحدز سهْ 

ٝ ضؼذ٣ِٚ ، ٓح ُْ ٣ٌٖ ج٧ٓش هذ طذس ُِ٘حتد جُؼحّ ئُـحء أٓش جُٔ٘غ أ

 .ٖٓ جُٔكٌٔس أٝ ًحٗص جُذػٟٞ هذ أق٤ِص ئ٤ُٜح 

 

 
  129جُٔحدز سهْ 

ُِٔكٌٔس جُٔخطظس أغ٘حء ٗظش جُذػٟٞ ، ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح أٝ ذ٘حًء ػ٠ِ 

ؿِد ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٝ ر١ٝ جُشإٔ ، إٔ ضوشس ئُـحء ج٧ٓش جُظحدس 

 .ذحُٔ٘غ أٝ ضؼذ٣ِٚ 

جُظحدس ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذحُطظشف ك٢ جُذػٟٞ  ٣ٝؿد إٔ ٣ر٤ٖ ج٧ٓش

جُؿ٘حت٤س أٝ جُكٌْ جُظحدس ك٤ٜح ٓح ٣طرغ ك٢ شإٔ ج٩ؾشجءجش جُطكلظ٤س 

 .ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ( 126)جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز 

ٝك٢ ؾ٤ٔغ ج٧قٞجٍ ٣٘ط٢ٜ جُٔ٘غ ٖٓ جُطظشف أٝ ج٩دجسز أٝ أ١ ئؾشجء 

ُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س أٝ ذظذٝس قٌْ ضكلظ٢ آخش ، ذظذٝس أٓش ذأ٫ ٝؾٚ ٩هحٓس ج

ذحش ك٤ٜح ذحُرشجءز أٝ ذطٔحّ ض٘ل٤ز جُؼوٞذحش جُٔح٤ُس أٝ جُطؼ٣ٞغ 

 .جُٔوؼ٢ ذٜٔح 

 

 
  130جُٔحدز سهْ 

٫ ٣كطؽ ػ٘ذ ض٘ل٤ز جُكٌْ جُظحدس ذحُـشجٓس أٝ ذشد جُٔرحُؾ أٝ ه٤ٔس 

ج٧ش٤حء ٓكَ جُؿش٣ٔس أٝ ذطؼ٣ٞغ جُؿٜس جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٜح ، قغد ج٧قٞجٍ ، 

ذأ١ ضظشف هح٢ٗٞٗ ٣ظذس ذحُٔخحُلس ٧ٓش جُٔ٘غ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحدز 

 ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ٖٓ ضحس٣خ ه٤ذ ٛزج ج٧ٓش ك٢ عؿَ ٣ظذس ذط٘ظ٤ٔٚ( 126)

 .هشجس ٖٓ جُ٘حتد جُؼحّ 

 

 
  131جُٔحدز سهْ 



ُِٔكٌٔس ػ٘ذ جُكٌْ ذشد جُٔرحُؾ أٝ ه٤ٔس ج٧ش٤حء أٝ ذطؼ٣ٞغ جُؿٜس 

جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٜح أٝ جُٔذػ٢ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس ، ك٢ جُؿشجتْ جُٔشحس ئ٤ُٜح 

ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ، إٔ ضأٓش ذ٘حًء ػ٠ِ ؿِد ج٤ُ٘حذس ( 126)ك٢ جُٔحدز 

١ٝ جُشإٔ ذط٘ل٤ز ٛزج جُكٌْ ك٢ أٓٞجٍ صٝؼ جُؼحٓس ٝذؼذ عٔحع أهٞجٍ ر

 .جُٔطْٜ ٝأ٫ٝدٙ جُظش ئرج غرص أٜٗح آُص ئ٤ُْٜ ٖٓ جُٔطْٜ 

 

 
  132جُٔحدز سهْ 

٫ ٣كٍٞ جٗوؼحء جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ذحُٞكحز ، هَ أٝ ذؼذ ئقحُطٜح ئ٠ُ 

جُٔكٌٔس ، دٕٝ هؼحتٜح ذشد جُٔرحُؾ ك٢ جُؿشجتْ جُٔشحس ئ٤ُٜح ك٢ 

 .ُوحٕٗٞ ٖٓ ٛزج ج( 126)جُٔحدز 

ٝػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضوؼ٢ ذشد جُٔرحُؾ ك٢ ٓٞجؾٜس جُٞسغس ٝجُٔٞط٠ ُْٜ 

ًَٝ ٖٓ أكحد كحتذز ؾذ٣س ٖٓ جُؿش٣ٔس ئرج غرص إٔ ٛزٙ ج٧ٓٞجٍ آُص 

ئ٤ُْٜ ٖٓ جُٔطْٜ ، ٣ٌٕٝٞ جُكٌْ ذحُشد ٗحكزًج ك٢ أٓٞجٍ ًَ ْٜٓ٘ ذوذس 

 .ٓح جعطلحد 

٣ٝؿد إٔ ض٘ذخ جُٔكٌٔس ٓكح٤ًٓح ُِذكحع ػٖٔ ٝؾٚ ئ٤ُٚ ؿِد جُشد ئرج ُْ 

 .٣٘د ٖٓ ٣ط٠ُٞ جُذكحع ػ٘ٚ 

 

 
  133جُٔحدز سهْ 

ُِ٘حتد جُؼحّ، أغ٘حء جُطكو٤ن أٝ ػ٘ذ ض٘ل٤ز جُكٌْ ُٝٔكٌٔس جُٔٞػٞع 

ػ٘ذ ٗظش جُذػٟٞ ، ج٧ٓش ذٔ٘غ جُٔطْٜ أٝ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ٓـحدسز 

 .ٝسز جُطكو٤ن أٝ جُٔكحًٔس أٝ جُط٘ل٤ز جُر٬د ئرج جهطؼص رُي ػش

٣ٝغش١ ٛزج ج٧ٓش ُٔذز عطس أشٜش ٖٓ ضحس٣خ ئطذجسٙ ، ٓح ُْ ٣ؿذد ُٔذز 

٣ٝؿٞص ضؼ٤ِن ج٩رٕ ذحُٔـحدسز ػ٠ِ ضوذ٣ْ ًلحُس . أٝ ُٔذد أخشٟ ٓٔحغِس 

. 

 

 
  134جُٔحدز سهْ 

ُِ٘حتد جُؼحّ ، أٝ ُٔكٌٔس جُٔٞػٞع ، قغد ج٧قٞجٍ ، ج٧ٓش ذادسجؼ جعْ 

 .ّ أٝ ٓكٌّٞ ػ٤ِٚ ك٢ ؾ٘ح٣س أٝ ؾ٘كس ػ٠ِ هٞجتْ ضشهد جُٞطٍٞ ٓطٚ

٣ٝغش١ ٛزج ج٧ٓش ُٔذز غ٬ظ ع٘ٞجش ٖٓ ضحس٣خ ئطذجسٙ ٓح ُْ ٣ؿذد ُٔذز أٝ 

 .ُٔذد أخشٟ ٓٔحغِس 

 

 
  135جُٔحدز سهْ 

ُٖٔ طذس ػذٙ ج٧ٓش، ؿروًح ُِٔحدض٤ٖ جُغحذوط٤ٖ ، إٔ ٣طظِْ ٓ٘ٚ أٓحّ 

ضوش٣ش ذٚ ك٢ هِْ ًطحخ ٛزٙ جُٔكٌٔس جُٔكٌٔس جُٔخطظس ذ٘ظش جُذػٟٞ ذحٍ

، ٝػ٤ِٜح إٔ ضلظَ ك٤ٚ ذوشجس خ٬ٍ خٔغس ػشش ٣ًٞٓح ٖٓ ضحس٣خ جُطوش٣ش 

 .ئٓح ذطأ٤٣ذ ج٧ٓش أٝ ذاُـحتٚ 

ُِٝ٘حتد جُؼحّ ئُـحء ج٧ٓش أٝ ضؼذ٣ِٚ ٓح ُْ ٣ٌٖ هذ طذس ٖٓ ٓكٌٔس 

 .جُٔٞػٞع ُْٝ ٣لظَ ك٢ جُذػٟٞ ذؼذ 

 

 
  136جُٔحدز سهْ 

ّ ، ذحُط٘غ٤ن ٓغ ٝص٣ش جُذجخ٤ِس ، هشجسًج ذحُوٞجػذ ٣ظذس جُ٘حتد جُؼح

 .جُٔ٘ظٔس ُوٞجتْ ٓ٘غ جُٔـحدسز ٝضشهد جُٞطٍٞ 



 

 
  137جُٔحدز سهْ 

ٓغ ػذّ ج٩خ٬ٍ ذأ١ ػوٞذس أشذ ٣٘ض ػ٤ِٜح جُوحٕٗٞ ، ٣ؼحهد ذحُكرظ ٓذز 

٫ ضؿحٝص ع٘ط٤ٖ ٝذحُـشجٓس جُط٢ ٫ ضض٣ذ ػ٠ِ ػششز آ٫ف لاير ، ًَ ٖٓ أخَ 

ج٩ؾشجءجش جُٔكذدز ذأٓش ج٩دسجؼ ػ٠ِ هٞجتْ جُٔ٘غ ٖٓ  ػٔذًج ذط٘ل٤ز

 .جُٔـحدسز أٝ ضشهد جُٞطٍٞ أٝ عَٜ رُي ُـ٤شٙ أٝ ششع ك٢ رُي 

 

 
 جُلظَ جُػحُع  -1.3.3

( 145  -138)جُطظشف ك٢ ج٧ش٤حء جُٔؼرٞؿس 
  138جُٔحدز سهْ 

٣ؿٞص إٔ ٣إٓش ذشد ج٧ش٤حء جُٔؼرٞؿس ُٝٞ ًحٕ رُي هرَ طذٝس جُكٌْ ك٢ 

 .، ٓح ُْ ضٌٖ ٫صٓس ُِغ٤ش ك٤ٜح ٓك٬ً ُِٔظحدسز  جُذػٟٞ

 

 
  139جُٔحدز سهْ 

٣ٌٕٞ سد ج٧ش٤حء جُٔؼرٞؿس ئ٠ُ ٖٓ ًحٗص ك٢ ق٤حصضٚ ٝهص ػرـٜح، كارج 

ًحٗص ٖٓ جُط٢ ٝهؼص ػ٤ِٜح جُؿش٣ٔس ، أٝ جُٔطكظِس ٜٓ٘ح، ٣ٌٕٞ سدٛح 

ئ٠ُ ٖٓ كوذ ق٤حصضٜح ذحُؿش٣ٔس ، ٓح ُْ ٣ٌٖ ُٖٔ ػرـص ٓؼٚ قن قرغٜح 

 .ذٔوطؼ٠ جُوحٕٗٞ 

 

 
  140جُٔحدز سهْ 

، ُِٝٔكٌٔس ٝقذٛح إٔ ضأٓش ذحُشد  ٣ظذس ج٧ٓش ذحُشد ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس

 .أغ٘حء ٗظش جُذػٟٞ 

 

 
  141جُٔحدز سهْ 

٫ ٣ٔ٘غ ج٧ٓش ذحُشد ر١ٝ جُشإٔ ، ٖٓ جُٔـحُرس أٓحّ جُٔكحًْ جُٔذ٤ٗس 

 .ذٔح ُْٜ ٖٓ قوٞم 

 

 
  142جُٔحدز سهْ 

 .٣إٓش ذحُشد ُٝٞ ٖٓ ؿ٤ش ؿِد 

٫ٝ ٣ؿٞص ٤ُِ٘حذس جُؼحٓس ج٧ٓش ذحُشد ػ٘ذ جُٔ٘حصػس ، أٝ ك٢ قحُس ٝؾٞد 

شي ك٤ٖٔ ُٚ جُكن ك٢ ضغِْ جُش٢ء ، ٣ٝشكغ ج٧ٓش ك٢ ٛزٙ جُكحُس ئ٠ُ 

جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُٔخطظس ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٝ ر١ٝ 

 .جُشإٔ ُطأٓش ذٔح ضشجٙ 

 

 
  143جُٔحدز سهْ 

ذأ٫ ٝؾٚ ٩هحٓس جُذػٟٞ إٔ ٣لظَ ك٢ ٤ًل٤س  ٣ؿد ػ٘ذ طذٝس أٓش ذحُكلظ أٝ

جُطظشف ك٢ ج٧ش٤حء جُٔؼرٞؿس ، ًٝزُي ػ٘ذ جُكٌْ ك٢ جُذػٟٞ ئرج قظِص 

 .جُٔـحُرس ذحُشد أٓحّ جُٔكٌٔس 



 

 
  144جُٔحدز سهْ 

ُِٔكٌٔس ، أغ٘حء ٗظش جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ، إٔ ضك٤َ ج٧ٓش ك٢ شإٔ جُشد 

 . ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس ئرج سأش ٓٞؾرًح ُزُي

ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ، ٣ؿٞص ٝػغ ج٧ش٤حء جُٔؼرٞؿس ضكص جُكشجعس أٝ جضخحر 

 .ئؾشجءجش ضكلظ٤ٚ أخشٟ 

 

 
  145جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٕ جُش٢ء جُٔؼرٞؽ ٓٔح ٣طِق ذٔشٝس جُضٖٓ أٝ ٣غطِضّ قلظٚ ٗلوحش 

ضغطـشم ه٤ٔطٚ أٝ ُْ ٣ـِرٚ طحقرٚ خ٬ٍ غ٬ظ ع٘ٞجش ٖٓ ضحس٣خ جٗوؼحء 

٣إٍٝ ُِذُٝس جُػٖٔ جُٔطكظَ ، ٝكوًح ُكٌْ جُذػٟٞ ، ؾحص إٔ ٣إٓش ٝ

جُلوشز جُغحذوس ، ئرج ُْ ٣ـحُد ذٚ طحقد جُكن ك٤ٚ خ٬ٍ غ٬ظ ع٘ٞجش ٖٓ 

 .ضحس٣خ جُر٤غ 

 

 
 جُلظَ جُشجذغ  -1.3.4

( 156  -146)جُطظشف ك٢ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س 
  146جُٔحدز سهْ 

ئرج سأش ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس، ذؼذ جُطكو٤ن ، أٗٚ ٫ ٝؾٚ ٩هحٓس جُذػٟٞ 

جُؿ٘حت٤س ُضظذس أٓشًج ذزُي ٝضأٓش ذح٩كشجؼ ػٖ جُٔطْٜ ئٕ ًحٕ ٓكرٞعًح ، 

أٝ ذاٜٗحء جُطذذ٤ش ٣ٌٕٝٞ طذٝس ج٧ٓش ذأ٫ ٝؾٚ ٩هحٓس جُذػٟٞ ك٢ 

 .جُؿ٘ح٣حش ٖٓ ٓكحّ ػحّ ػ٠ِ ج٧هَ 

هحٓس جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ػ٠ِ ج٧عرحخ جُط٢ ٣ٝؿد إٔ ٣شطَٔ ج٧ٓش ذأ٫ ٝؾٚ ٩

ذ٢٘ ػ٤ِٜح ، ٣ٝر٤ٖ ذٚ جعْ جُٔطْٜ ُٝورٚ ٝع٘ٚ ٝٓكَ ٬٤ٓدٙ ٝٓكَ 

 .ئهحٓطٚ ٜٝٓ٘طٚ ٝجُطٜٔس جُٔ٘غٞذس ئ٤ُٚ ٝٝطلٜح جُوح٢ٗٞٗ 

٣ٝؼِٖ ج٧ٓش ذح٫ ٝؾٚ ٩هحٓس جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ُِٝٔذػ٢ 

ٝسغس ك٢ قحُس جُٞكحز ك٢ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس ك٢ ٓكَ أهحٓط٤ٜٔح ، أٝ َُ

 .آخش ٓٞؿٖ ًحٕ ُِٔٞسظ 

٣ٝؿٞص ُِٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ُِٝٔذػ٢ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس أٝ ٝسغس أ١ ٜٓ٘ٔح 

جُطظِْ ٖٓ أٓش ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذأ٫ ٝؾٚ ٩هحٓس جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س 

ُِ٘حتد جُؼحّ خ٬ٍ خٔغس ػشش ٣ًٞٓح ٖٓ ضحس٣خ ج٩ػ٬ٕ ذٚ ، ٣ٝؿٞص جُطظِْ 

جّ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُٔخطظس خ٬ٍ خٔغس ػشش ٖٓ هشجس جُ٘حتد جُؼحّ أّ

 .٣ًٞٓح ٖٓ ضحس٣خ ئػ٬ٕ ٛزج جُوشجس 

 

 
  147جُٔحدز سهْ 

ُِ٘حتد جُؼحّ إٔ ٣ُِـ٢ ج٧ٓش ذأ٫ ٝؾٚ ٩هحٓس جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ك٢ ٓذز 

 .جُػ٬غس أشٜش جُطح٤ُس ُظذٝسٙ 

 

 
  148جُٔحدز سهْ 

جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ٣ٔ٘غ ج٧ٓش جُظحدس ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذأ٫ ٝؾٚ ٩هحٓس 

ٖٓ جُؼٞدز ئ٠ُ جُطكو٤ن ئ٫ ئرج ظٜشش أدُس أخشٟ ؾذ٣ذز هرَ ٓؼ٢ ٓذز 

 .جٗوؼحء جُذػٟٞ 



٣ٝؼذ ٖٓ ج٧دُس جُؿذ٣ذز شٜحدز جُشٜٞد ٝجُٔكحػش ٝج٧ٝسجم ج٧خشٟ جُط٢ 

ُْ ضؼشع ػ٠ِ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٣ٌٕٝٞ ٖٓ شأٜٗح ضو٣ٞس ج٧دُس جُط٢ ٝؾذش 

 .ـ جُٔإد١ ئ٠ُ ظٜٞس جُكو٤وس ؿ٤ش ًحك٤س أٝ ص٣حدز ج٣٩ؼح

 

 
  149جُٔحدز سهْ 

ئرج سأش ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس إٔ جُٞجهؼس ؾ٘كس أٝ ٓخحُلس ٝإٔ ج٧دُس ػ٠ِ 

جُٔطْٜ ًحك٤س أقحُص جُذػٟٞ ئ٠ُ ٓكٌٔس جُؿ٘ف جُٔخطظس ذ٘ظشٛح ٓح ُْ 

ضٌٖ جُؿش٣ٔس ٖٓ جُؿ٘ف جُط٢ ضوغ ذٞجعـس جُظكق كطك٤ِٜح ج٤ُ٘حذس 

 .ش ، ٣ٝؼِٖ أٓش ج٩قحُس ئ٠ُ جُٔطْٜ جُؼحٓس ئ٠ُ ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣ح

 

 
  150جُٔحدز سهْ 

ضٌٕٞ ئقحُس جُذػٟٞ ئ٠ُ ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش ٖٓ ٓكحّ ػحّ ، ػ٠ِ ج٧هَ ، ك٢ 

 :جُكحُط٤ٖ جُطح٤ُط٤ٖ 

 .ئرج سأٟ إٔ جُٞجهؼس ؾ٘ح٣س ٝإٔ ج٧دُس ػ٠ِ جُٔطْٜ ًحك٤س  -1

ٗف ، ئرج ًحٗص جُٞجهؼس هذ عرن جُكٌْ ك٤ٜح ٜٗحت٤ًح ٖٓ ٓكٌٔس جُؽ -2

 .ذؼذّ ج٫خطظحص ٧ٜٗح ؾ٘ح٣س 

 

 
  151جُٔحدز سهْ 

٣شطَٔ ج٧ٓش جُظحدس ذح٩قحُس، ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُٔخطظس ، ػ٠ِ 

جعْ جُٔطْٜ ُٝورٚ ٝع٘ٚ ٝٓكَ ٬٤ٓدٙ ٝٓكَ ئهحٓطٚ ٜٝٓ٘طٚ ٝؾ٘غ٤طٚ 

ٝجُؿش٣ٔس جُٔغ٘ذز ئ٤ُٚ ذؿ٤ٔغ أسًحٜٗح جٌُٔٞٗس ُٜح ًٝحكس ج٧ػزجس 

جُٔشجد ضـر٤وٜح  جُٔشذدز ُِؼوٞذس ٝٓٞجد جُوحٕٗٞ  ٝجُظشٝف جُٔخللس أٝ

. 

ٝضشكن ذأٓش ج٩قحُس هحتٔس ذٔإدٟ أهٞجٍ جُشٜٞد ٝؿ٤شٛح ٖٓ أدُس جُػرٞش 

. 

ٝضؼِٖ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُٔطْٜ ذٜزج ج٧ٓش خ٬ٍ جُؼششز أ٣حّ جُطح٤ُس 

 .ُظذٝسٙ 
 

 

  152جُٔحدز سهْ 

ئرج جسضٌد ٓطْٜ ؾشجتْ ٓطؼذدز ٓشضرـس جسضرحؿًح ٫ ٣ورَ جُطؿضتس ٖٓ 

جخطظحص ٓكحًْ ٖٓ دسؾس ٝجقذز ضكحٍ ؾ٤ٔؼًح ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُٔخطظس ٌٓح٤ًٗح 

ذاقذجٛح ، كارج ًحٗص جُؿشجتْ ٖٓ جخطظحص ٓكحًْ ٖٓ دسؾحش ٓخطِلس ضكحٍ 

 .ئ٠ُ جُٔكٌٔس ج٧ػ٠ِ دسؾس 

 

 
  153جُٔحدز سهْ 

جٓس ِٓق جُوؼ٤س ئ٠ُ هِْ ًطحخ جُٔكٌٔس جُٔخطظس كٞس ُضشعَ ج٤ُ٘حذس جُغ

 .طذٝس ج٧ٓش ذح٩قحُس 

 

 
  154جُٔحدز سهْ 

ئرج ؿشأ ذؼذ طذٝس ج٧ٓش ذح٩قحُس ٓح ٣غطٞؾد ئؾشجء ضكو٤وحش ض٤ِ٤ٌٔس 

 .ضوّٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ذاؾشجتٜح ٝضوذّ جُٔكؼش ئ٠ُ جُٔكٌٔس 



 

 
  155جُٔحدز سهْ 

ُ٘حتد جُؼحّ ك٢ أ١ ٝهص ، ذؼذ ئقحُس ك٤ٔح ػذج ؾشجتْ جُكذٝد ، ٣ؿٞص ٍ

جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ٝهرَ طذٝس قٌْ ٜٗحت٢ ك٤ٜح، إٔ ٣وشس ذطشى جُذػٟٞ 

 .جُؿ٘حت٤س 

٣ٝؿد ئػ٬ٕ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ جُٔؼشٝس ٖٓ جُؿش٣ٔس ، ئٕ ٝؾذ ، ذطوش٣ش 

 .ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ٫ ٣ؿٞص ئغرحش ضشى جُذػٟٞ ئ٫ ذٔٞجكوطٚ . جُطشى 

 

 
  156جُٔحدز سهْ 

ػٖ جُٔطْٜ جُٔكرٞط جقط٤حؿ٤ًح ئرج ُْ ٣شطَٔ ج٧ٓش جُظحدس ذح٩قحُس ٣لشؼ 

 .ػ٠ِ جعطٔشجس قرغٚ ، ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُٔخطظس ، 

 

 

 جُرحخ جُشجذغ  -1.4

( 161  -157)جعطث٘حف أٝجٓش جُكرظ ج٫قط٤حؿ٢ 
  157جُٔحدز سهْ 

٤ُِ٘حذس جُؼحٓس ، ك٢ جُؿ٘ح٣حش ٝجُؿ٘ف ، إٔ ضغطأٗق ج٧ٓش جُظحدس ٖٓ 

 .ذح٩كشجؼ ػٖ جُٔطْٜ جُٔكرٞط جقط٤حؿ٤ًح جُوحػ٢ 

 .٫ٝ ٣ؿٞص ض٘ل٤ز ج٧ٓش جُظحدس ذح٩كشجؼ هرَ جٗوؼحء ٤ٓؼحد ج٫عطث٘حف 

 .٣ٝؿٞص ُِٔطْٜ أٝ ٖٓ ٣٘ٞخ ػ٘ٚ جعطث٘حف ج٧ٓش جُظحدس ذكرغٚ جقط٤حؿ٤ًح 

 

 
  158جُٔحدز سهْ 

٣كظَ ج٫عطث٘حف جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحدز جُغحذوس ذطوش٣ش ك٢ هِْ ًطحخ 

 .قٌٔس ج٫عطث٘حف جُٔخطظس ٣ٝشكغ ئ٤ُٜح ّ

 .٣ٌٕٝٞ ٤ٓؼحد ج٫عطث٘حف أسذؼًح ٝػشش٣ٖ عحػس ٖٓ ٝهص طذٝس ج٧ٓش 

 

 
  159جُٔحدز سهْ 

٣كذد هِْ جٌُطحخ ضحس٣خ جُؿِغس ك٢ ضوش٣ش ج٫عطث٘حف ٣ٌٕٝٞ ٛزج جُطحس٣خ 

 .خ٬ٍ غ٬غس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ جُطوش٣ش 

 

 
  160جُٔحدز سهْ 

ض٘ظش ٓكٌٔس ج٫عطث٘حف ك٢ ؿِرحش جعطث٘حف أٝجٓش جُكرظ ٝج٩كشجؼ ك٢ ؿ٤ش 

ػ٤ٗ٬س ٝذكؼٞس ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجُٔطْٜ ُِٝٔكٌٔس إٔ ض٘ظشٛح ك٢ ؿ٤ش 

 .ج٣٧حّ جُٔؼ٤٘س ٫ٗؼوحدٛح ؿ٤ش ٓوش جُٔكٌٔس ًِٔح جهطؼ٠ جُكحٍ رُي 

 

 
  161جُٔحدز سهْ 

ج٧ٓش جُظحدس ذح٩كشجؼ  ُٔكٌٔس ج٫عطث٘حف ػ٘ذ ٗظش ج٫عطث٘حف جُٔشكٞع ػٖ

ػٖ جُٔطْٜ جُٔكرٞط جقط٤حؿ٤ًح ، إٔ ضأٓش ذٔذ قرغٚ ٝئرج ُْ ٣لظَ ك٢ 

ج٫عطث٘حف خ٬ٍ غ٬غس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ جُؿِغس جُٔكذدز ُ٘ظشٙ ٝؾد ض٘ل٤ز 

 .ج٧ٓش جُظحدس ذح٩كشجؼ كٞسًج 

 

 



 جٌُطحخ جُػح٢ٗ  -2

( 322  -162)جُٔكحًٔس 
جُرحخ ج٧ٍٝ   -2.1

( 174  -162)ج٫خطظحص 
جُلظَ ج٧ٍٝ   -2.1.1

( 166  -162)ج٫خطظحص ك٢ جُٔٞجد جُؿ٘حت٤س 
  162جُٔحدز سهْ 

ضخطض جُٔكٌٔس ج٫ذطذجت٤س ، ٓشٌِس ٖٓ غ٬غس هؼحز ٖٓ أػؼحتٜح ، ذحُكٌْ 

ًٝزُي جُؿ٘ف جُط٢ ك٢ جُؿ٘ح٣حش جُط٢ ضك٤ِٜح ئ٤ُٜح ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، 

ص جُوحٕٗٞ ػ٠ِ ضوغ ذٞجعـس جُظكق ، ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُؿشجتْ جُط٢ ٣ٖ

جخطظحطٜح ذٜح ، ًٔح ضخطض ، ٓشٌِس ٖٓ هحع كشد ، ذحُكٌْ ك٢ ؾ٤ٔغ 

هؼح٣ح جُؿ٘ف ٝجُٔخحُلحش ، ػذج جُؿ٘ف جُط٢ ضوغ ذٞجعـس جُظكق ، ٣ٝشحس 

 .ئ٤ُٜح ك٢ ٛزج جُوحٕٗٞ ذٔكٌٔس جُؿ٘ف 

 

 
  163جُٔحدز سهْ 

ئرج ضر٤ٖ ُٔكٌٔس جُؿ٘ف إٔ جُؿش٣ٔس ، جُٔكحُس ئ٤ُٜح ، ٤ُغص ٖٓ 

جطٜح ضكٌْ ، ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح ، ذؼذّ جخطظحطٜح ، ٝضؼ٤ذ ج٧ٝسجم جخطض

 .ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٩ؾشجء شثٜٞٗح ك٤ٜح 

 

 
  164جُٔحدز سهْ 

٣طؼ٤ٖ ج٫خطظحص ذحٌُٔحٕ جُز١ ٝهؼص ك٤ٚ جُؿش٣ٔس ، أٝ جُز١ ٣و٤ْ ك٤ٚ 

 .جُٔطْٜ أٝ جُز١ ٣ورغ ػ٤ِٚ ك٤ٚ 

 

 
  165جُٔحدز سهْ 

ك٢ قحُس جُششٝع ، ضؼطرش جُؿش٣ٔس أٜٗح ٝهؼص ك٢ ًَ ٓكَ ٣وغ ك٤ٚ ػَٔ 

ٖٓ أػٔحٍ جُرذء ك٢ جُط٘ل٤ز ، ٝك٢ جُؿشجتْ جُٔغطٔشز ٣ؼطرش ٌٓحًٗح 

ُِؿش٣ٔس ًَ ٓكَ ضوّٞ ك٤ٚ قحُس ج٫عطٔشجس ، ٝك٢ ؾشجتْ ج٫ػط٤حد 

ٝجُؿشجتْ جُٔططحذؼس ٣ؼطرش ٌٓحًٗح ُِؿش٣ٔس ًَ ٓكَ ٣وغ ك٤ٚ أقذ ج٧كؼحٍ 

 .خِس ك٢ ض٣ٌٜٞ٘ح جُذج

 

 
  166جُٔحدز سهْ 

ئرج أق٤َ ٓطْٜ أٝ أًػش ػٖ ؾش٣ٔس ٝجقذز ، أٝ ػٖ ؾشجتْ ٓشضرـس شِٜٔح 

ضكو٤ن ٝجقذ ، أٝ ػٖ ؾشجتْ ٓطؼذدز ئ٠ُ أًػش ٖٓ ٓكٌٔس ًٝحٗص ؾ٤ٔؼٜح 

ٓخطظس ذٜح ، ضٌٕٞ جُٔكٌٔس جُط٢ أق٤ِص ئ٤ُٜح جُذػٟٞ أ٫ًٝ ٢ٛ جُٔخطظس 

. 

 

 
 جُلظَ جُػح٢ٗ  -2.1.2

 167)خطظحص ذحُٔغحتَ جُط٢ ٣طٞهق ػ٤ِٜح جُلظَ ك٢ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ج٫

- 171 )
  167جُٔحدز سهْ 



ضخطض جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س ذحُلظَ ك٢ ؾ٤ٔغ جُٔغحتَ جُط٢ ٣طٞهق ػ٤ِٜح 

جُكٌْ ك٢ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ، جُٔشكٞػس أٓحٜٓح ، ٓح ُْ ٣٘ض جُوحٕٗٞ 

 .ػ٠ِ خ٬ف رُي 

 

 
  168جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٕ جُكٌْ ك٢ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ٣طٞهق ػ٠ِ ٗط٤ؿس جُلظَ ك٢ دػٟٞ 

 .ؾ٘حت٤س أخشٟ ، ٝؾد ٝهق ج٠ُٝ٧ قط٠ ٣طْ جُلظَ ك٢ ج٧خشٟ 

 

 
  169جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٕ جُكٌْ ك٢ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ٣طٞهق ػ٠ِ جُلظَ ك٢ ٓغأُس ٖٓ 

ٝضكذد  ٓغحتَ ج٧قٞجٍ جُشخظ٤س ، ؾحص ُِٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س إٔ ضٞهق جُذػٟٞ

ُِٔطْٜ أٝ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ أٝ جُٔذ٢ٗ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس ، أؾ٬ً ُشكغ 

 .جُٔغأُس جُٔزًٞسز ئ٠ُ جُؿٜس جُوؼحت٤س جُٔخطظس 

٫ٝ ٣ٔ٘غ ٝهق جُذػٟٞ ٖٓ جضخحر ج٩ؾشجءجش أٝ جُطكو٤وحش جُؼشٝس٣س أٝ 

 .جُٔغطؼؿِس 

 

 
  170جُٔحدز سهْ 

ُْٝ ضشكغ جُذػٟٞ ئرج جٗوؼ٠ ج٧ؾَ جُٔشحس ئ٤ُٚ ك٢ جُٔحدز جُغحذوس ، 

ئ٠ُ جُؿٜس جُوؼحت٤س جُٔخطظس ، ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس إٔ ضؼذٍ ػٖ ٝهق جُذػٟٞ 

ٝضلظَ ك٤ٜح ، ًٔح ٣ؿٞص ُٜح إٔ ضكذد ُِخظْ أؾ٬ً آخش ئرج سأش إٔ ٛ٘حى 

 .أعرحذًح ٓورُٞس ضرشس رُي 

 

 
  171جُٔحدز سهْ 

ضطرغ جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س ك٢ جُٔغحتَ ؿ٤ش جُؿ٘حت٤س جُط٢ ضلظَ ك٤ٜح ، 

ًج ُِذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ، ؿشم ج٩غرحش جُٔوشسز ك٢ جُوحٕٗٞ جُخحص ذطِي ضرغ

 .جُٔغحتَ 

 

 
 جُلظَ جُػحُع  -2.1.3

( 174  -172)ض٘حصع ج٫خطظحص 
  172جُٔحدز سهْ 

ئرج طذس قٌٔحٕ ٜٗحت٤حٕ ذح٫خطظحص أٝ ذؼذّ ج٫خطظحص ك٢ ٓٞػٞع ٝجقذ 

 .٣ُشكغ ؿِد ضؼ٤٤ٖ جُٔكٌٔس جُٔخطظس ئ٠ُ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض 

 

 
  173جُٔحدز سهْ 

ٌَُ ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجُٔطْٜ ضوذ٣ْ ؿِد ضؼ٤٤ٖ جُٔكٌٔس جُٔخطظس 

 .ذؼش٣ؼس ٓشلٞػس ذح٧ٝسجم جُٔإ٣ذز ُٜزج جُـِد 

ٝضأٓش ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض خ٬ٍ أسذغ ٝػشش٣ٖ عحػس ٖٓ ضوذ٣ْ جُـِد ذا٣ذجع 

 .ج٧ٝسجم هِْ جٌُطحخ 

دجع خ٬ٍ جُػ٬غس ٣ٝؿد ػ٠ِ هِْ جٌُطحخ إٔ ٣ؼِٖ جُخظْ ج٥خش ذٜزج ج١٩

أ٣حّ جُطح٤ُس ُكظُٞٚ ٤ُـِغ ػ٤ِٜح ٣ٝوذّ ٓزًشز ذأهٞجُٚ خ٬ٍ جُؼششز 

 .أ٣حّ جُطح٤ُس ٩ػ٬ٗٚ ذح٣٩ذجع 



٣ٝطشضد ػ٠ِ أٓش ج٣٩ذجع ٝهق جُغ٤ش ك٢ جُذػٟٞ جُٔوذّ ذشأٜٗح جُـِد ٓح 

 .ُْ ضش ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ؿ٤ش رُي 

 

 
  174جُٔحدز سهْ 

ُٔخطظس ، ٝضلظَ ك٢ ج٩ؾشجءجش ٝج٧قٌحّ ُضؼ٤ٖ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض جُٔكٌٔس ج

 .جُط٢ ضٌٕٞ هذ طذسش ٖٓ جُٔكٌٔس ج٧خشٟ جُط٢ هؼص ذاُـحء جخطظحطٜح 

 

 

 جُرحخ جُػح٢ٗ  -2.2

( 229  -175)ئؾشجءجش جُٔكحًٔس 
جُلظَ ج٧ٍٝ   -2.2.1

( 218  -175)أقٌحّ ػحٓس 
جُلشع ج٧ٍٝ   -2.2.1.1

( 178  -175)ئػ٬ٕ جُخظّٞ 

  175جُٔحدز سهْ 

ضكحٍ جُذػٟٞ ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س جُٔخطظس ذ٘حًء ػ٠ِ أٓش ئقحُس طحدس 

 .ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ٓغ ض٤ٌِق جُٔطْٜ ذحُكؼٞس أٓحّ ضِي جُٔكٌٔس 

 

 
  176جُٔحدز سهْ 

٣ٌٕٞ ض٤ٌِق جُٔطْٜ ذحُكؼٞس أٓحّ جُٔكٌٔس هرَ ٣ّٞ جٗؼوحد جُؿِغس 

ذػ٬غس أ٣حّ ك٢ جُؿ٘ف ٝجُٔخحُلحش ، ٝذػٔح٤ٗس أ٣حّ ك٢ جُؿ٘ح٣حش ، 

 .ذح٩ػحكس ئ٠ُ ٤ٓؼحد جُٔغحكس 

ٝضزًش ك٢ ٝسهس جُط٤ٌِق ذحُكؼٞس جُطٜٔس ، ٝٓٞجد جُوحٕٗٞ جُط٢ ض٘ض 

ك٢ قحُس جُطِرظ إٔ  ٣ٝؿٞص. ػ٠ِ جُؼوٞذس ، ٌٝٓحٕ ٝصٓحٕ جُٔكحًٔس 

 .٣ٌٕٞ جُط٤ٌِق ذحُكؼٞس ذـ٤ش ٤ٓؼحد 

كارج قؼش جُٔطْٜ دٕٝ ئػ٬ٕ هح٢ٗٞٗ ٝؿِد ئػـحءٙ ٤ٓؼحدًج ُطكؼ٤ش دكحػٚ 

ضأرٕ ُٚ جُٔكٌٔس ذ٤ٔؼحد ٫ ٣وَ ػٖ ج٤ُٔؼحد جُٔر٤ٖ ذحُلوشز ج٠ُٝ٧ ٖٓ 

 .ٛزٙ جُٔحدز 

 

 
  177جُٔحدز سهْ 

أٝ ك٢ ٓكَ ئهحٓطٚ ك٢ هـش ضؼِٖ ٝسهس جُط٤ٌِق ذحُكؼٞس ُشخض جُٔطْٜ ، 

، أٝ ك٢ ٓكَ ػِٔٚ ، ذحُـشم جُٔوشسز ك٢ هحٕٗٞ جُٔشجكؼحش جُٔذ٤ٗس 

 .ٝجُطؿحس٣س 

 .٣ٝؿٞص ئػ٬ٕ ٝسهس جُط٤ٌِق ذحُكؼٞس ذٞجعـس أقذ سؾحٍ جُغِـس جُؼحٓس 

ٝئرج ُْ ٣إد جُركع جُؿذ١ ئ٠ُ ٓؼشكس ٓكَ ئهحٓس جُٔطْٜ أٝ ٓكَ ػِٔٚ 

 .ع ُٚ آخش ٓكَ ًحٕ ٣و٤ْ ك٤ٚ ك٢ هـش ٣غِْ ج٩ػ٬ٕ ُٔشًض جُششؿس جُطحخ

٣ٝؼطرش جٌُٔحٕ جُز١ ٝهؼص ك٤ٚ جُؿش٣ٔس آخش ٓكَ ئهحٓس ُِٔطْٜ، ٓح ُْ 

 .٣ػرص خ٬ف رُي 

 

 
  178جُٔحدز سهْ 

٣ٌٕٞ ئػ٬ٕ جُؼرحؽ ٝػرحؽ جُظق ٝجُؿ٘ٞد جُز٣ٖ ك٢ خذٓس جُوٞجش جُٔغِكس 

 .٧شخحطْٜ أٝ ئ٠ُ ج٩دجسز جُٔخطظس ذحُوٞجش جُٔغِكس 

 .ػ٬ٕ جُٔكرٞع٤ٖ ئ٠ُ جُوحتْ ػ٠ِ ئدجسز جٌُٔحٕ جُٔخظض ُِكرظ ٣ٌٕٝٞ ئ



ٝػ٠ِ ٖٓ ٣ؿد ضغ٤ِْ طٞسز ج٩ػ٬ٕ ئ٤ُٚ ، ك٢ جُكحُط٤ٖ جُٔزًٞسض٤ٖ ، إٔ 

٣ٞهغ ػ٠ِ ج٧طَ ذزُي ، ٝئرج جٓط٘غ ػٖ ج٫عط٬ّ أٝ جُطٞه٤غ ، ضغِْ 

جُظٞسز ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُٔخطظس ُطغ٤ِٜٔح ئ٤ُٚ أٝ جُٔـِٞخ ئػ٬ٗٚ 

 .٣ًح شخض

 

 
 جُلشع جُػح٢ٗ  -2.2.1.2

( 184  -179)قؼٞس جُخظّٞ 

  179جُٔحدز سهْ 

٣ؿد ػ٠ِ جُٔطْٜ ك٢ ؾ٘ح٣س أٝ ؾ٘كس ٓؼحهد ػ٤ِٜح ذحُكرظ ، جُز١ ٣ٞؾد 

جُوحٕٗٞ ض٘ل٤زٙ كٞس طذٝس جُكٌْ ذٚ ، إٔ ٣كؼش ذ٘لغٚ ؾِغحش جُٔكحًٔس 

. 

أٍٝ دسؾس  أٓح ك٢ جُؿ٘ف ج٧خشٟ ٝجُٔخحُلحش ك٤ؿٞص ُِٔطْٜ ، أٓحّ ٓكٌٔس

، إٔ ٤٘٣د ػ٘ٚ ٓكح٤ًٓح ُطوذ٣ْ دكحػٚ دٕٝ ئخ٬ٍ ذكن جُٔكٌٔس ك٢ إٔ 

 .ضأٓش ذكؼٞسٙ شخظ٤ًح 

ٝٓغ رُي ٣ؿٞص ، ك٢ ؾ٤ٔغ ج٧قٞجٍ ، إٔ ٣كؼش ٖٓ ٣رذ١ ػزس جُٔطْٜ ك٢ 

ػذّ جُكؼٞس ، كارج سأش جُٔكٌٔس إٔ جُؼزس ٓورٍٞ ضؼ٤ٖ ٤ٓؼحدًج ُكؼٞس 

 .جُٔطْٜ أٓحٜٓح ٣ٝؼِٖ ذٚ 

 

 
  180جُٔحدز سهْ 

ئرج ُْ ٣كؼش جُٔطْٜ جٌُِٔق ذحُكؼٞس ، قغد جُوحٕٗٞ ، ك٢ ج٤ُّٞ 

جُٔر٤ٖ ذٞسهس جُط٤ٌِق ذحُكؼٞس ، ُْٝ ٣شعَ ٓكح٤ًٓح ػ٘ٚ ، ك٢ ج٧قٞجٍ 

جُط٢ ٣ؿٞص ك٤ٜح رُي ، ضكٌْ جُٔكٌٔس ك٢ ؿ٤رطٚ ، ذؼذ ج٫ؿ٬ع ػ٠ِ 

طٚ ٝضر٤ٖ ج٧ٝسجم ، ئ٫ ئرج ًحٗص ٝسهس جُط٤ٌِق ذحُكؼٞس هذ عِٔص ُشخ

 .ُِٔكٌٔس أٗٚ ٫ ٓرشس ُؼذّ قؼٞسٙ ك٤ؼطرش جُكٌْ قؼٞس٣ًح 

ُِٝٔكٌٔس ذذ٫ً ٖٓ جُكٌْ ؿ٤حذ٤ًح إٔ ضإؾَ جُذػٟٞ ئ٠ُ ؾِغس ضح٤ُس ٝضأٓش 

ذاػحدز ئػ٬ٕ جُٔطْٜ ٓغ ض٘ر٤ٜٚ ئ٠ُ أٗٚ ئرج ضخِق ػٖ جُكؼٞس ك٢ ٛزٙ 

، كارج ُْ ٣كؼش ، ٓغ رُي . جُؿِغس ٣ؼطرش جُكٌْ جُز١ ٣ظذس قؼٞس٣ًح 

 .ُْٝ ٣وذس ػزسًج ٓور٫ًٞ ٣ؼطرش جُكٌْ قؼٞس٣ًح 

 

 
  181جُٔحدز سهْ 

٣ؼطرش جُكٌْ قؼٞس٣ًح ذحُ٘غرس ئ٠ُ ًَ ٖٓ ٣كؼش ٖٓ جُٔط٤ٜٖٔ ػ٘ذ جُ٘ذجء 

ػ٠ِ جُذػٟٞ ُٝٞ ؿحدس جُؿِغس ذؼذ رُي ، أٝ ضخِق ػٖ جُكؼٞس ك٢ 

 .جُؿِغحش جُط٢ ضإؾَ ئ٤ُٜح جُذػٟٞ ذذٕٝ إٔ ٣وذّ ػزسًج ٓور٫ًٞ 

 

 
  182جُٔحدز سهْ 

ئرج سكؼص جُذػٟٞ ػ٠ِ ػذز ٓط٤ٜٖٔ ػٖ ٝجهؼس ٝجقذز ٝقؼش ذؼؼْٜ ٝضخِق 

جُرؼغ ج٥خش سؿْ ض٤ٌِلْٜ ذحُكؼٞس، قغد جُوحٕٗٞ ، كؼ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ 

ضإؾَ جُذػٟٞ ئ٠ُ ؾِغس ضح٤ُس ٝضأٓش ذاػحدز ئػ٬ٕ ٖٓ ضخِق ٓغ ض٘ر٤ْٜٜ 

جُكٌْ جُز١  ئ٠ُ أْٜٗ ئرج ضخِلٞج ػٖ جُكؼٞس ك٢ ٛزٙ جُؿِغس ٣ؼطرش

كارج ُْ ٣كؼشٝج ُْٝ ٣وذٓٞج ػزسًج ٓور٫ًٞ ٣ؼطرش جُكٌْ . ٣ظذس قؼٞس٣ًح 

 .قؼٞس٣ًح ذحُ٘غرس ُْٜ 



 

 
  183جُٔحدز سهْ 

ك٢ ج٧قٞجٍ جُط٢ ٣ؼطرش ك٤ٜح جُكٌْ قؼٞس٣ًح ، ٣ؿد ػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضكون 

 .جُذػٟٞ أٓحٜٓح ًٔح ُٞ ًحٕ جُٔطْٜ قحػشًج 

 

 
  184جُٔحدز سهْ 

ضْٜ جُـحتد هرَ جٗطٜحء جُؿِغس جُط٢ طذس ك٤ٜح جُكٌْ ٝؾد ئرج قؼش جُْ

 .ػ٠ِ جُٔكٌٔس ئػحدز ٗظش جُذػٟٞ ك٢ قؼٞسٙ 
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( 186  -185)قلظ جُ٘ظحّ ك٢ جُؿِغس 

  185جُٔحدز سهْ 

ػرؾ جُؿِغس ٝئدجسضٜح ٓ٘ٞؿحٕ ذشت٤غٜح ، ٝٓغ ٓشجػحز أقٌحّ هحٕٗٞ 

ى ، إٔ ٣أٓش ذاخشجؼ ، ٖٓ هحػس جُؿِغس جُٔكحٓحز ، ٣ٌٕٞ ُٚ ك٢ عر٤َ رٍ

، ٖٓ ٣ُخَ ذ٘ظحٜٓح ، كإ ُْ ٣ٔطػَ ًحٕ ُِٔكٌٔس إٔ ضكٌْ ، ػ٠ِ جُلٞس 

ذؼذ عٔحع أهٞجُٚ ، ذكرغٚ أسذؼًح ٝػشش٣ٖ عحػس أٝ ذطـش٣ٔٚ أُق لاير ٣ٌٕٝٞ 

 .قٌٜٔح ذزُي ٜٗحت٤ًح 

 .ُِٝٔكٌٔس ئ٠ُ ٓح هرَ جٗطٜحء جُؿِغس إٔ ضؼذٍ ػٖ جُكٌْ جُز١ أطذسضٚ 

 

 
  186جُٔحدز سهْ 

جعطػ٘حًء ٖٓ ج٧قٌحّ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز جُغحذوس ، ئرج ٝهغ ٖٓ 

جُٔكح٢ٓ أغ٘حء ه٤حٓٚ ذٞجؾرٚ ك٢ جُؿِغس ، أٝ ذغررٚ ، ٓح ٣ؿٞص 

جػطرحسٙ ئخ٫٬ً ذ٘ظحّ جُؿِغس ، أٝ ٓح ٣غطذػ٠ ٓإجخزضٚ ؾ٘حت٤ًح ، أٝ 

ًٔس إٔ ضوشس ضأد٣ر٤ًح ، ٣كشس ست٤ظ جُؿِغس ٓكؼشًج ذٔح قذظ ، ُِٝٔف

ئقحُس جُٔكح٢ٓ ئ٠ُ جُؿٜس جُٔخطظس ذٔغحءُس جُٔكح٤ٖٓ ضأد٣ر٤ًح ، أٝ 

ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٩ؾشجء جُطكو٤ن ئرج ًحٕ ٓح ٝهغ ٓ٘ٚ ٣غطذػ٠ 

ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ٫ ٣ؿٞص إٔ ٣ٌٕٞ ست٤ظ جُؿِغس جُط٢ . ٓإجخزضٚ ؾ٘حت٤ًح 

ٗظش جُذػٟٞ ٝهؼص ك٤ٜح جُؿش٣ٔس أٝ أقذ أػؼحتٜح ػؼًٞج ك٢ ج٤ُٜثس جُط٢ ش

. 
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( 196  -187)ٗظش جُذػٟٞ ٝضشض٤د ج٩ؾشجءجش ك٢ جُؿِغس 

  187جُٔحدز سهْ 

٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ؾِغس جُٔكحًٔس ػ٤ِ٘س، ئ٫ ئرج ٗض جُوحٕٗٞ أٝ سأش 

جُٔكٌٔس ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح أٝ ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد أقذ جُخظّٞ ؾؼِٜح عش٣س 

ز ٦ُدجخ أٝ ُكشٓس ج٧عشز ، ٣ٝؿٞص ٓكحكظس ػ٠ِ جُ٘ظحّ جُؼحّ أٝ ٓشجػح

 .ُِٔكٌٔس إٔ ض٘ظْ ٤ًل٤س جُكؼٞس ك٢ جُؿِغس ئرج جهطؼ٠ ج٧ٓش رُي 

 .٫ٝ ٣ؿٞص ُٞعحتَ ج٩ػ٬ّ أدجء أ١ ػَٔ ك٢ جُؿِغس ، ئ٫ ذارٕ ٖٓ ست٤غٜح 

 

 
  188جُٔحدز سهْ 

٣ؿد إٔ ٣كؼش أقذ أػؼحء ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ؾِغحش جُٔكحًْ جُؿ٘حت٤س ، 

 .ٝػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضغٔغ أهٞجُٚ ٝضلظَ ك٢ ؿِرحضٚ 



 

 
  189جُٔحدز سهْ 

٣َٔػَ جُٔطْٜ أٓحّ جُٔكٌٔس ذـ٤ش ه٤ٞد ٫ٝ أؿ٬ٍ ، ٣ٌٕٝٞ ضكص جُكشجعس 

 .ج٬ُصٓس 

هغ ٓ٘ٚ ٓح ٫ٝ ٣ؿٞص ئذؼحدٙ ػٖ جُؿِغس أغ٘حء ٗظش جُذػٟٞ ، ئ٫ ئرج ٝ

٣خَ ذ٘ظحّ جُؿِغس ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ، ضغطٔش ج٩ؾشجءجش ئ٠ُ إٔ ٣ٌٖٔ 

جُغ٤ش ك٤ٜح ذكؼٞسٙ ، ٝػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضـِؼٚ ػ٠ِ ٓح ضْ ك٢ ؿ٤رطٚ ٖٓ 

 .ج٩ؾشجءجش 

 

 
  190جُٔحدز سهْ 

٣رذأ جُطكو٤ن ك٢ جُؿِغس ذحُٔ٘حدجز ػ٠ِ جُخظّٞ ٝجُشٜٞد ٝجُخرشجء ، 

ٙ ٜٝٓ٘طٚ ٝؾ٘غ٤طٚ ٓكَ ئهحٓطٚ ُٝٓٞذٙ ، ٣ٝغأٍ جُٔطْٜ ػٖ جعٔٚ ُٝود

ٝضط٠ِ جُطٜٔس جُٔٞؾٜس ئ٤ُٚ غْ ضوذّ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ؿِرحضٜح ، غْ 

٣غأٍ جُٔطْٜ ػٔح ئرج ًحٕ هذ جسضٌد جُٞجهؼس جُٔغ٘ذز ئ٤ُٚ ، كارج 

جػطشف ؾحص ُِٔكٌٔس ج٫ًطلحء ذحػطشجكٚ ٝجُكٌْ ػ٤ِٚ ذـ٤ش عٔحع جُشٜٞد 

، ٓح ُْ ضٌٖ جُؿش٣ٔس ٓٔح ٣ؼحهد  ، ٝئ٫ كطغٔغ شٜحدز شٜٞد ج٩غرحش

 .ػ٤ِٜح ذح٩ػذجّ ، ك٤ؿد ػ٠ِ جُٔكٌٔس جعطٌٔحٍ جُطكو٤ن 

٣ٌٕٝٞ ضٞؾ٤ٚ ج٧عثِس ُشٜٞد ج٩غرحش ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أ٫ًٝ غْ ٖٓ 

جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ غْ ٖٓ جُٔذػ٢ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس غْ ٖٓ جُٔطْٜ ، ٤ُِ٘ٝحذس 

جتغ جُط٢ أدٝج جُشٜحدز جُؼحٓس إٔ ض٘حهش جُشٜٞد ٓشز غح٤ٗس ٣٩ؼحـ جُٞم

 .ػٜ٘ح ك٢ أؾٞذطْٜ 

 

 
  191جُٔحدز سهْ 

ذؼذ عٔحع شٜٞد ج٩غرحش ٣غٔغ شٜٞد جُ٘ل٢ ٝضٞؾٚ ج٧عثِس ئ٤ُْٜ ذٔؼشكس 

جُٔطْٜ أ٫ًٝ ، غْ ذٔؼشكس ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، غْ جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ غْ ذٔؼشكس 

 .جُٔذػ٢ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس 

ُِٝٔطْٜ إٔ ٣ٞؾٚ ُِشٜٞد جُٔزًٞس٣ٖ أعثِس ٓشز غح٤ٗس ٣٩ؼحـ جُٞهحتغ 

 .جُط٢ أدٝج جُشٜحدز ػٜ٘ح ك٢ أؾٞذطْٜ ػٖ ج٧عثِس جُط٢ ٝؾٜص ئ٤ُْٜ 

ٌَُٝ ٖٓ جُخظّٞ إٔ ٣ـِد ئػحدز عٔحع جُشٜٞد جُٔزًٞس٣ٖ ٣٩ؼحـ أٝ 

ضكو٤ن جُٞهحتغ جُط٢ أدٝج جُشٜحدز ػٜ٘ح ، أٝ إٔ ٣ـِد عٔحع شٜٞد 

 .رج جُـشع ؿ٤شْٛ ُٚ

 

 
  192جُٔحدز سهْ 

ذؼذ ئغرحش قؼٞس جُشٜٞد ٣غطروٕٞ ك٢ جُـشكس جُٔخظظس ُْٜ ، ٫ٝ ٣خشؾٕٞ 

ٜٓ٘ح ئ٫ ذحُطٞج٢ُ ُطأد٣س جُشٜحدز أٓحّ جُٔكٌٔس ، ٖٝٓ ضغٔغ شٜحدضٚ 

ْٜٓ٘ ٣رو٠ ك٢ هحػس جُؿِغس ئ٠ُ ق٤ٖ جٗطٜحء جُؿِغس ، ٓح ُْ ضشخض ُٚ 

ء إٔ ٣رؼذ شحٛذ أغ٘حء عٔحع شحٛذ جُٔكٌٔس ذحُخشٝؼ ، ٣ٝؿٞص ػ٘ذ ج٫هطؼح

 .آخش ، ٣ٝؿٞص ٓٞجؾٜس جُشٜٞد ذؼؼْٜ ذرؼغ 

 

 
  193جُٔحدز سهْ 

ُِٔكٌٔس ك٢ أ١ قحُس ًحٗص ػ٤ِٜح جُذػٟٞ ، إٔ ضٞؾٚ ُِشٜٞد أ١ عإجٍ ، 

 .ضشٟ ُضٝٓٚ ُظٜٞس جُكو٤وس ، أٝ إٔ ضأرٕ ُِخظّٞ ذزُي 



ز ٝػٞقًح ُٜٝح إٔ ضشكغ عٔحع شٜحدز جُشٜٞد ػٖ ٝهحتغ ضشٟ أٜٗح ٝجػف

 .ًحك٤ًح 

٣ٝؿد ػ٤ِٜح ٓ٘غ ضٞؾ٤ٚ أعثِس ُِشحٛذ ئرج ًحٗص ؿ٤ش ٓطؼِوس ذحُذػٟٞ ، 

أٝ ؿ٤ش ؾحتضز جُورٍٞ ، ٝإٔ ضٔ٘غ ػٖ جُشحٛذ ًَ كؼَ ، أٝ هٍٞ أٝ 

 .ئشحسز ضإد١ ئ٠ُ جػـشجخ أكٌحسٙ ، أٝ ضخ٣ٞلٚ 

 

 
  194جُٔحدز سهْ 

٫ ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس جعطؿٞجخ جُٔطْٜ ئ٫ ئرج هرَ رُي ذؼذ سؾٞػٚ ئ٠ُ 

 .ٓكح٤ٓٚ ئٕ ٝؾذ 

ٝئرج ظٜش أغ٘حء ٗظش جُذػٟٞ ٝهحتغ ٣ُشٟ ُضّٝ ضوذ٣ْ ئ٣ؼحقحش ػٜ٘ح ٖٓ 

جُٔطْٜ ُظٜٞس جُكو٤وس ضِلطٚ جُٔكٌٔس ئ٤ُٜح ، ٝضشخض ُٚ ذطوذ٣ْ ضِي 

 .ج٣٩ؼحقحش 

هٞجُٚ ك٢ جُؿِغس ٓخحُلس ٝئرج جٓط٘غ جُٔطْٜ ػٖ ج٩ؾحذس ، أٝ ًحٗص أ

٧هٞجُٚ ك٢ ٓكؼش ؾٔغ ج٫عطذ٫٫ش ، أٝ جُطكو٤ن ، ؾحص ُِٔكٌٔس إٔ ضأٓش 

 .ذط٬ٝز أهٞجُٚ جُغحذوس 

 

 
  195جُٔحدز سهْ 

ذؼذ عٔحع شٜحدز شٜٞد ج٩غرحش ، ٝشٜٞد جُ٘ل٢ ، ٣ؿٞص ٤ُِ٘حذس جُؼحٓس 

 .ُِٝٔطْٜ ٌَُٝ ٖٓ ذحه٢ جُخظّٞ ك٢ جُذػٟٞ ، ج٬ٌُّ 

 .قٞجٍ ٣ٌٕٞ جُٔطْٜ آخش ٖٓ ٣طٌِْ ٝك٢ ؾ٤ٔغ ج٧

ُِٝٔكٌٔس إٔ ضٔ٘غ جُٔط٤ٜٖٔ ٝجُٔذجكؼ٤ٖ ػْٜ٘ ٝذحه٢ جُخظّٞ ٝجُشٜٞد 

ٝجُخرشجء ٖٓ ج٫عطشعحٍ ك٢ ج٬ٌُّ ، ئرج خشؾٞج ػٖ ٓٞػٞع جُذػٟٞ أٝ 

 .ًشسٝج أهٞجُْٜ 

ٝضظذس جُٔكٌٔس هشجسٛح ذولَ ذحخ جُٔشجكؼس ك٢ جُذػٟٞ، ٝضظذس قٌٜٔح 

 .ذؼذ جُٔذجُٝس 

 

 
  196ٓحدز سهْ جٍ

٣ؿد إٔ ٣كشس ٓكؼش ذٔح ٣ؿش١ ك٢ ؾِغس جُٔكحًٔس ، ٣ٝٞهغ ػ٠ِ ًَ طلكس 

 .ٓ٘ٚ ست٤ظ جُؿِغس ًٝحضرٜح 

٣ٝشطَٔ ٛزج جُٔكؼش ػ٠ِ ئعْ جُٔكٌٔس ٌٝٓحٕ جٗؼوحدٛح ٝضحس٣خ جُؿِغس ، 

٣ٝر٤ٖ ذٚ ٓح ئرج ًحٗص ػ٤ِ٘س أٝ عش٣س ، ٝأعٔحء جُوؼحز ٝػؼٞ ج٤ُ٘حذس 

ٌُحضد ، ٝأعٔحء جُٔط٤ٜٖٔ ٝجُٔذجكؼ٤ٖ ػْٜ٘ جُؼحٓس جُكحػش ذحُؿِغس ٝج

ٝأعٔحء ٝشٜحدز جُشٜٞد ٝأهٞجٍ جُخظّٞ ، ٣ٝشحس ك٤ٚ ئ٠ُ ج٧ٝسجم جُط٢ 

هذٓص ، ٝعحتش ج٩ؾشجءجش جُط٢ ضٔص ، ٝضذٕٝ ذٚ جُـِرحش جُط٢ أذذ٣ص 

أغ٘حء ٗظش جُذػٟٞ ٝٓح هؼ٠ ذٚ ك٢ جُٔغحتَ ج٤ُٝ٧س ٝجُلشػ٤س ٝٓ٘ـٞم 

 .ج ضْ ٖٓ ئؾشجءجش ك٢ جُؿِغس ج٧قٌحّ جُظحدسز ٝؿ٤ش رُي ْٓ
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( 205  -197)جُشٜٞد ٝج٧دُس ج٧خشٟ 

  197جُٔحدز سهْ 

٣ٌُِق جُشٜٞد ذحُكؼٞس ، ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد جُخظّٞ ، ذٞجعـس أقذ سؾحٍ 

جُغِـس جُؼحٓس هرَ جُؿِغس ذػ٬غس أ٣حّ ، ٣ٝؿٞص إٔ ٣كؼش جُشحٛذ ك٢ 

 .خ جُخظّٞ جُؿِغس ذـ٤ش ئػ٬ٕ ذ٘حء ػ٠ِ ؿَ



ُِٝٔكٌٔس ، أغ٘حء ٗظش جُذػٟٞ ، إٔ ضغطذػ٠ ٝضغٔغ أهٞجٍ أ١ شخض ٝرُي 

ذط٤ٌِلٚ ذحُكؼٞس ، كارج ُْ ٣كؼش كِٜح إٔ ضؼ٤ذ ض٤ٌِلٚ ذحُكؼٞس ُؿِغس 

 .أخشٟ ، أٝ إٔ ضأٓش ذؼرـٚ ٝئقؼحسٙ 

ُِٝٔكٌٔس إٔ ضغٔغ شٜحدز ٖٓ ٣كؼش ٖٓ ضِوحء ٗلغٚ ٩ذذجء ٓؼِٞٓحش ك٢ 

 .قحُس ٣ػرص رُي ك٢ جُٔكؼش جُذػٟٞ ، ٝك٢ ٛزٙ جٍ

 

 
  198جُٔحدز سهْ 

ٌَُ ٖٓ جُخظّٞ إٔ ٣ؼحسع ك٢ عٔحع شٜحدز جُشٜٞد جُز٣ٖ ُْ ٣غرن ئػ٬ٗٚ 

 .ذأعٔحتْٜ 

 

 
  199جُٔحدز سهْ 

ئرج جػطزس جُشحٛذ ذٔشػٚ ، أٝ ذأ١ ػزس آخش ، ػٖ ػذّ ئٌٓحٗٚ جُكؼٞس 

جتٜح ، ُطأد٣س جُشٜحدز كِِٔكٌٔس إٔ ض٘طوَ ئ٤ُٚ ، أٝ ض٘ذخ أقذ أػغ

 .ُغٔحع شٜحدضٚ ك٢ قؼٞس ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجُٔطْٜ ٝذحه٢ جُخظّٞ 

ٝئرج ضر٤ٖ ُِٔكٌٔس ، ذؼذ جٗطوحُٜح ئ٤ُٚ ، ػذّ طكس جُؼزس ، ؾحص ُٜح 

ٖٓ ( 179)ذؼذ عٔحع أهٞجٍ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، إٔ ضـرن ػ٤ِٚ قٌْ جُٔحدز 

 .هحٕٗٞ جُؼوٞذحش 

 

 
  200جُٔحدز سهْ 

ئرج ضخِق جُشحٛذ ػٖ جُكؼٞس أٓحّ جُٔكٌٔس ، ذؼذ ض٤ٌِلٚ قغد جُوحٕٗٞ 

، ؾحص ُٜح إٔ ضإؾَ جُذػٟٞ ٩ػحدز ض٤ٌِلٚ ذحُكؼٞس ، أٝ ضأٓش ذؼرـٚ 

 .ٝئقؼحسٙ 

ٝئرج جٓط٘غ ػٖ جُكؼٞس ك٢ جُٔشز جُػح٤ٗس أٝ ػٖ قِق ج٤ٔ٤ُٖ أٝ أدجء 

ذس جُشٜحدز دٕٝ ػزس ٓورٍٞ ؾحص ُِٔكٌٔس ، ذؼذ عٔحع أهٞجٍ ج٤ُ٘ح

 .ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ( 179)جُؼحٓس ، إٔ ضـرن ػ٤ِٚ قٌْ جُٔحدز 

 

 
  201جُٔحدز سهْ 

ُِٔكٌٔس إٔ ضوشس ض٬ٝز جُشٜحدز جُط٢ أذذ٣ص ك٢ جُطكو٤ن ج٫ذطذجت٢ ، أٝ 

ك٢ ٓكؼش ؾٔغ ج٫عطذ٫٫ش ، أٝ أٓحّ جُخر٤ش ئرج ضؼزس عٔحع جُشحٛذ ، ١٧ 

ٓس ٝجُٔطْٜ ٝٓكح٤ٓس ، ئٕ عرد ٖٓ ج٧عرحخ ، أٝ هرِص رُي ج٤ُ٘حذس جُؼح

 .ٝؾذ ، ٝجُٔذػ٢ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس 

 

 
  202جُٔحدز سهْ 

ئرج هشس جُشحٛذ أٗٚ ُْ ٣ؼذ ٣زًش ٝجهؼس ٖٓ جُٞهحتغ ، أٝ ضؼحسػص 

شٜحدضٚ جُط٢ أد٠ُ ذٜح ك٢ جُؿِغس ٓغ شٜحدضٚ أٝ أهٞجُٚ جُغحذوس ، 

٣ؿٞص إٔ ٣ط٠ِ ٖٓ شٜحدضٚ جُط٢ أد٠ُ ذٜح ك٢ جُطكو٤ن أٝ ٖٓ أهٞجُٚ ك٢ 

 .ٓكؼش ؾٔغ ج٫عطذ٫٫ش جُؿضء جُخحص ذٜزٙ جُٞجهؼس 

 

 
  203جُٔحدز سهْ 

ج٧قٌحّ جُخحطس ذحُشٜٞد أٓحّ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٤ٔح ُْ ٣شد ذشأٗٚ ضغش١ 

 .ٗض خحص ك٢ ٛزج جُرحخ 



 

 
  204جُٔحدز سهْ 

ُِٔكٌٔس إٔ ضأٓش ، ُٝٞ ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح ، أغ٘حء ٗظش جُذػٟٞ ذطوذ٣ْ 

 .أ١ د٤َُ ضشجٙ ٫صًٓح ُظٜٞس جُكو٤وس 

 

 
  205جُٔحدز سهْ 

ُد جُخظّٞ ، إٔ ضؼ٤ٖ خر٤شًج ُِٔكٌٔس ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح ، أٝ ذ٘حء ػ٠ِ ؽ

ك٢ جُذػٟٞ ٝئرج ضـِد ج٧ٓش ضؼ٤٤ٖ ُؿ٘س ٖٓ جُخرشجء ٝؾد إٔ ٣ٌٕٞ ػذدْٛ 

 .ٝضشًج 

ُٜٝح ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح ، أٝ ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد جُخظّٞ ، إٔ ضأٓش ذاػ٬ٕ 

جُخرشجء ُطوذ٣ْ ئ٣ؼحقحش ذحُؿِغس ػٖ جُطوحس٣ش جُٔوذٓس ْٜٓ٘ ك٢ 

 .جُطكو٤ن ج٫ذطذجت٢ أٝ أٓحّ جُٔكٌٔس 

ٝئرج ضؼزس ضكو٤ن د٤َُ أٓحّ جُٔكٌٔس ، ؾحص ُٜح ج٫ٗطوحٍ ُطكو٤وٚ ، أٝ 

 .ٗذخ أقذ أػؼحتٜح ُزُي 

 .٫ٝ ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس ٗذخ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ُطكو٤ن أ١ د٤َُ 
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( 208  -206)دػٟٞ جُطض٣ٝش جُلشػ٤س 

  206جُٔحدز سهْ 

٤ُِ٘حذس جُؼحٓس ٝجُٔطْٜ ٝجُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٝجُٔذػ٢ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس ، ك٢ 

أ١ قحُس ًحٗص ػ٤ِٜح جُذػٟٞ ، إٔ ٣ـؼ٘ٞج ذحُطض٣ٝش ك٢ أ١ ٝسهس ٖٓ 

 .أٝسجم جُذػٟٞ 

٣ٝكظَ جُـؼٖ ذحُطض٣ٝش ذحُطوش٣ش ذٚ ك٢ ٓكؼش جُؿِغس ، ٣ٝؿد إٔ ضؼ٤ٖ 

 . ك٤ٚ جُٞسهس جُٔـؼٕٞ ك٤ٜح ذحُطض٣ٝش ٝج٧دُس ػ٠ِ ضض٣ٝشٛح

٣ٝؼطرش جُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٝجُٔذػ٢ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس ، ك٤ٔح ٣طؼِن ذحُـؼٖ 

 .ذحُطض٣ٝش ، خظًٞٓح ك٢ جُذػٟٞ 

 

 
  207جُٔحدز سهْ 

ئرج سأش جُٔكٌٔس ، جُٔ٘ظٞسز أٓحٜٓح جُذػٟٞ ، إٔ جُلظَ ك٤ٜح ٣طٞهق 

ػ٠ِ جُٞسهس جُٔـؼٕٞ ك٤ٜح ٝإٔ ٛ٘حى ٝؾًٜح ُِغ٤ش ك٢ ضكو٤ن أدُس 

ج٧ٝسجم ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ٝضٞهق جُذػٟٞ  جُطض٣ٝش كِٜح إٔ ضك٤َ

ئ٠ُ إٔ ٣لظَ ك٢ جُطض٣ٝش ، ُِٝٔكٌٔس ئرج ًحٕ جُلظَ ك٢ ٝجهؼس جُطض٣ٝش 

 .٣ذخَ ك٢ جخطظحطٜح إٔ ضكون جُـؼٖ ذ٘لغٜح ٝضلظَ ك٢ طكس جُٞسهس 

٣ٝؿٞص إٔ ضكٌْ ، ٛزٙ جُٔكٌٔس ، ػ٠ِ ٓذػ٠ جُطض٣ٝش ذـشجٓس ٓوذجسٛح 

 .أٝ أٓش ذؼذّ ٝؾٞد ضض٣ٝش أُق لاير ك٢ قحُس طذٝس قٌْ 

 

 
  208جُٔحدز سهْ 

ئرج قٌْ ذطض٣ٝش ٝسهس سع٤ٔس ، ًِٜح أٝ ذؼؼٜح ، ضأٓش جُٔكٌٔس جُط٢ 

قٌٔص ذحُطض٣ٝش ذاُـحتٜح أٝ ضظك٤كٜح ٝٓح ٣وطؼ٤ٚ رُي ٖٓ جُطأش٤ش ػ٠ِ 

 .جُٞسهس ٝجُغؿ٬ش جُٔػرطس ذٜح ، ػ٠ِ قغد ج٧قٞجٍ 
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( 212  -209)ذٕٞ ذؼحٛس ػو٤ِس أٝ ٓشع ٗلغ٢ جُٔطٜٕٔٞ جُٔظح

  209جُٔحدز سهْ 

ئرج دػح ج٧ٓش ككض قحُس ٓطْٜ ٓظحخ ذؼحٛس ػو٤ِس أٝ ٓشع ٗلغ٢ ؾغ٤ْ 

٣ؿٞص ٤ُِ٘حذس جُؼحٓس أٝ ُِٔكٌٔس جُٔ٘ظٞسز أٓحٜٓح جُذػٟٞ ، إٔ ضأٓش 

ذٞػؼٚ ضكص ج٬ُٔقظس ك٢ ٓأٟٝ ػ٬ؾ٢ ، ٓخظض ُزُي ، ُٔذد ٓطؼحهرس ذك٤ع ٫ 

ٍ ٜٓ٘ح ػ٠ِ خٔغس ػشش ٣ًٞٓح ٫ٝ ٣ض٣ذ ٓؿٔٞػٜح ػ٠ِ خٔغس ٝأسذؼ٤ٖ ٣ض٣ذ ى

 .٣ًٞٓح ذؼذ عٔحع أهٞجٍ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝٓكح٢ٓ جُٔطْٜ 

 

 
  210جُٔحدز سهْ 

ئرج غرص إٔ جُٔطْٜ ؿ٤ش هحدس ػ٠ِ جُذكحع ػٖ ٗلغٚ ذغرد ػحٛس ػو٤ِس أٝ 

ٝ ٓشع ٗلغ٢ ؾغ٤ْ ، ؿشأ ذؼذ ٝهٞع جُؿش٣ٔس ، ٣ٞهق سكغ جُذػٟٞ ػ٤ِٚ أ

جعطٔشجس ٓكحًٔطٚ قط٠ صٝجٍ رُي جُغرد ، ٣ٝٞدع جُٔطْٜ ، ك٢ ٛزٙ 

جُكحُس ٓأٟٝ ػ٬ؾ٢ ٓخظض ُزُي ُِٔذد جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز جُغحذوس 

ٝرُي ذأٓش ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٝ جُٔكٌٔس ، جُٔ٘ظٞسز أٓحٜٓح جُذػٟٞ، 

 .قغد ج٧قٞجٍ 

٣شٟ أٜٗح  ٫ٝ ٣كٍٞ ٝهق جُذػٟٞ دٕٝ جضخحر ئؾشجءجش جُطكو٤ن جُط٢

 .ٓغطؼؿِس ٫ٝصٓس 

 

 
  211جُٔحدز سهْ 

ُُضخظْ جُٔذز جُط٢ ٣وؼ٤ٜح جُٔطْٜ ك٢ جُٔأٟٝ جُؼ٬ؾ٢ ، ؿروًح ُِٔحدض٤ٖ 
 .، ٖٓ ٓذز جُؼوٞذس أٝ جُطذجذ٤ش جُط٢ هذ ٣كٌْ ذٜح ػ٤ِٚ 

 

 
  212جُٔحدز سهْ 

ئرج طذس أٓش ذأ٫ ٝؾٚ ٩هحٓس جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ، أٝ قٌْ ذرشجءز جُٔطْٜ 

، ًٝحٕ رُي ذغرد ػحٛس ػو٤ِس أٝ ٓشع ٗلغ٢ ؾغ٤ْ ، ضأٓش جُؿٜس جُط٢ 

أطذسش ج٧ٓش أٝ جُكٌْ ذا٣ذجع جُٔطْٜ ك٢ ٓأٟٝ ػ٬ؾ٢ ئ٠ُ إٔ ضوشس ٛزٙ 

 .جُؿٜس ئخ٬ء عر٤ِٚ ذ٘حء ػ٠ِ ضوحس٣ش ؿر٤س 
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( 213  -213)قٔح٣س جُٔؿ٢٘ ػ٤ِْٜ جُظـحس ٝجُٔظحذ٤ٖ ذؼحٛس ػو٤ِس 

  213جُٔحدز سهْ 

٣ؿٞص ػ٘ذ جُؼشٝسز ك٢ ًَ ؾش٣ٔس ضوغ ػ٠ِ طـ٤ش ُْ ٣طْ جُغحدعس ػششز ٖٓ 

ػٔشٙ إٔ ٣إٓش ذطغ٤ِٔٚ ئ٠ُ شخض ٓإضٖٔ ، ٣طؼٜذ ذ٬ٔقظطٚ ٝجُٔكحكظس 

ػ٤ِٚ أٝ ئ٠ُ ؾٜس سػح٣س ٓؼطشف ذٜح سع٤ًٔح ، قط٠ ٣لظَ ك٢ جُذػٟٞ ، 

٣ٝظذس ج٧ٓش ذزُي ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٝ ٖٓ جُٔكٌٔس جُٔ٘ظٞسز أٓحٜٓح 

 .دػٟٞ ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح أٝ ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جٍ

ٝئرج ٝهؼص جُؿش٣ٔس ػ٠ِ شخض ٓظحخ ذؼحٛس ػو٤ِس ، ؾحص إٔ ٣ظذس ج٧ٓش ٖٓ 

ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٝ ٖٓ جُٔكٌٔس جُٔ٘ظٞسز أٓحٜٓح جُذػٟٞ ذا٣ذجػٚ 

شخض ٓإضٖٔ ، قغد ج٧قٞجٍ ، ٝرُي ٓإهطًح ك٢ ٓأٟٝ ػ٬ؾ٢ ، أٝ ضغ٤ِٔٚ ئ٠ُ 

 .طَ ك٢ جُذػٟٞ ئ٠ُ إٔ ٣ق
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( 218  -214)ػذّ ط٬ق٤س جُوحػ٢ ُ٘ظش جُذػٟٞ ٝسدٙ ٝض٘ك٤ٚ 

  214جُٔحدز سهْ 

٣ٔط٘غ ػ٠ِ جُوحػ٢ إٔ ٣شطشى ك٢ ٗظش جُذػٟٞ ، ئرج ًحٗص جُؿش٣ٔس هذ 

ٝهؼص ػ٤ِٚ شخظ٤ًح ، أٝ ئرج ًحٕ هذ هحّ ك٢ جُذػٟٞ ذؼَٔ ٖٓ أػٔحٍ 

ٖٓ أػٔحٍ جُطكو٤ن ، أٝ ج٩قحُس ، أٝ ج٫ضٜحّ  جُؼرؾ جُوؼحت٢ ، أٝ ذؼَٔ

، أٝ جُذكحع ػٖ أقذ جُخظّٞ ، أٝ أدٟ ك٤ٜح شٜحدز ، أٝ ذحشش ػ٬ًٔ ٖٓ 

 .أػٔحٍ أَٛ جُخرشز 

ًٔح ٣ٔط٘غ ػ٠ِ جُوحػ٢ إٔ ٣شطشى ك٢ ٗظش جُذػٟٞ ، ئرج ًحٗص ضشذـٚ 

ذأقذ جُخظّٞ أٝ جُشٜٞد ك٤ٜح طِس هشجذس أٝ ٓظحٛشز ئ٠ُ جُذسؾس 

 .جُشجذؼس 

٣ٝٔط٘غ ػ٠ِ جُوحػ٢ ًزُي إٔ ٣شطشى ك٢ جُكٌْ ك٢ جُـؼٖ ، ئرج ًحٕ 

 .جُكٌْ جُٔـؼٕٞ ك٤ٚ طحدسًج ٓ٘ٚ 

 

 
  215جُٔحدز سهْ 

ُِخظّٞ سد جُوؼحز ػٖ جُكٌْ ك٢ جُكح٫ش جُٞجسدز ك٢ جُٔحدز جُغحذوس ، 

ٝك٢ عحتش قح٫ش جُشد جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ جُٔشجكؼحش جُٔذ٤ٗس 

 .ٝجُطؿحس٣س 

ُٔؿ٢٘ ػ٤ِٚ ٝجُٔذػ٢ ذحُكوٞم جُٔذ٤ٗس ، ك٤ٔح ٣طؼِن ذـِد ٣ٝؼطرش ج

 .جُشد ، خظًٞٓح ك٢ جُذػٟٞ 

 

 
  216جُٔحدز سهْ 

ئرج هحٓص ُذٟ جُوحػ٢ أعرحخ ٣غطشؼش ٜٓ٘ح جُكشؼ ٖٓ ٗظش جُذػٟٞ ، ٣ؼشع 

أٓش ض٘ك٤ٚ ػ٠ِ جُذجتشز ، أٝ ػ٠ِ ست٤ظ جُٔكٌٔس جُطحذغ ُٜح ، قغد 

 .ج٧قٞجٍ ، ُِرص ك٤ٚ 

 

 
  217 جُٔحدز سهْ

ٓغ ٓشجػحز ج٧قٌحّ جُٔطوذٓس ، ٣طرغ ك٢ شإٔ ػذّ ط٬ق٤س جُوحػ٢ ُ٘ظش 

جُذػٟٞ ٝسدٙ ، ٝض٘ك٤ٚ ، ج٧قٌحّ ٝج٩ؾشجءجش جُٔوشسز ك٢ هحٕٗٞ 

 .جُٔشجكؼحش جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س 

 

 
  218جُٔحدز سهْ 

 .٫ ٣ؿٞص سد أػؼحء ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ١٧ عرد ٖٓ ج٧عرحخ 
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( 229  -219)ٓكحًْ جُؿ٘ح٣حش 
  219جُٔحدز سهْ 

ُُضشٌَ ذٌَ ٓكٌٔس جذطذجت٤س دجتشز أٝ أًػش ُ٘ظش هؼح٣ح جُؿ٘ح٣حش ضإُق 
ٖٓ غ٬غس هؼحز ٖٓ أػؼحتٜح ، ٣ٝشحس ئ٤ُٜح ك٢ ٛزج جُوحٕٗٞ ذٔكٌٔس 

 .جُؿ٘ح٣حش 



 

 
  220جُٔحدز سهْ 

٤ُّٞ ٣كذد ست٤ظ جُٔكٌٔس ج٫ذطذجت٤س ، ػ٘ذ ٝطٍٞ ِٓق جُوؼ٤س ئ٤ُٚ ، ج

جُز١ ض٘ظش ك٤ٚ ، ٣ٝشعَ طٞس ِٓلحش جُوؼح٣ح ئ٠ُ جُوؼحز جُٔخطظ٤ٖ 

 .ذ٘ظشٛح 

٣ٝأٓش ذاػ٬ٕ جُٔطْٜ ٝجُشٜٞد ذح٤ُّٞ جُز١ قذد ُ٘ظش جُوؼ٤س ، ٝضط٠ُٞ 

 .ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ض٤ٌِلْٜ ذحُكؼٞس أٓحّ جُٔكٌٔس 

 

 
  221جُٔحدز سهْ 

٣ًَٞ جُٔطْٜ ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٌَُ ٓطْٜ ذؿ٘ح٣س ٓكحّ ٣ذجكغ ػ٘ٚ ، ٝئرج ُْ 

 .ٓكح٤ًٓح ، ٝؾد ػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ض٘ذخ ٓكح٤ًٓح ُِذكحع ػ٘ٚ 

 

 
  222جُٔحدز سهْ 

٣ؿد ػ٠ِ جُٔكح٢ٓ جُٔ٘طذخ أٝ جًَُٔٞ ٖٓ هرَ جُٔطْٜ إٔ ٣ذجكغ ػٖ 

جُٔطْٜ ك٢ جُؿِغس أٝ ٤٘٣د ػ٘ٚ ٖٓ ٣وّٞ ٓوحٓٚ ، ٝئ٫ قٌْ ػ٤ِٚ ٖٓ 

ٓغ ػذّ ج٩خ٬ٍ  ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش ذحُـشجٓس جُط٢ ٫ ضض٣ذ ػ٠ِ أُق لاير

 .ذحُٔكحًٔس جُطأد٣ر٤س 

ُِٝٔكٌٔس ئػلحؤٙ ٖٓ جُـشجٓس ئرج غرص ُٜح أٗٚ ًحٕ ٖٓ جُٔطؼزس ػ٤ِٚ 

 .إٔ ٣كؼش ك٢ جُؿِغس ذ٘لغٚ أٝ إٔ ٤٘٣د ػ٘ٚ ؿ٤شٙ 

 

 
  223جُٔحدز سهْ 

ُِٔكح٢ٓ جُٔ٘طذخ إٔ ٣ـِد ضوذ٣ش ٓوحذَ ؾٜذٙ ، ٝضوذس ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش 

ٕ ك٤ٚ ذأ١ ٝؾٚ ، ٣ٝذكغ جُٔرِؾ جُٔوذس ٖٓ ٛزج جُٔوحذَ ، ٫ٝ ٣ؿٞص جُـغ

ج٫ػطٔحد جُٔح٢ُ جُز١ ٣خظض ُٜزج جُـشع ٖٓ ٓٞجصٗس جُٔكحًْ ، ػ٠ِ إٔ 

 .٣طْ ضكظ٤ِٚ ٖٓ جُٔطْٜ قحٍ هذسضٚ ػ٠ِ جُغذجد 

 

 
  224جُٔحدز سهْ 

ُٔكٌٔس جُؿ٘ح٣حش ، ك٢ ؾ٤ٔغ ج٧قٞجٍ ، إٔ ضأٓش ذؼرؾ جُٔطْٜ ٝئقؼحسٙ ، 

٣ًح ، أٝ إٔ ضلشؼ ، ذٌلحُس أٝ ذـ٤ش ًلحُس ُٜٝح إٔ ضأٓش ذكرغٚ جقط٤حؽ

 .، ػٖ جُٔطْٜ جُٔكرٞط جقط٤حؿ٤ًح 

ٝئرج دػص أعرحخ ؾذ٣س ُطأؾ٤َ ٗظش جُوؼ٤س ك٤ؿد إٔ ٣ٌٕٞ جُطأؾ٤َ ٤ُّٞ 

 .ٓؼ٤ٖ 

 

 
  225جُٔحدز سهْ 

ُٔكٌٔس جُؿ٘ح٣حش ئرج أق٤ِص ئ٤ُٜح ؾ٘كس ٓشضرـس ذؿ٘ح٣س ٝسأش ، هرَ 

ضكو٤وٜح ، أ٫ ٝؾٚ ُٜزج ج٫سضرحؽ، ضلظَ جُؿ٘كس ٝضك٤ِٜح ئ٠ُ ٓكٌٔس 

 .جُؿ٘ف جُٔخطظس 

 

 
  226جُٔحدز سهْ 

ئرج سأش ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش إٔ جُٞجهؼس ًٔح ٢ٛ ٓر٤٘س ك٢ أٓش ج٩قحُس 

٣ٜح إٔ ضكٌْ ذؼذّ ج٫خطظحص ٝهرَ ضكو٤وٜح ذحُؿِغس ضؼذ ؾ٘كس ، كؼَ



ٝئرج ضر٤ٖ ُٜح رُي ذؼذ جُطكو٤ن كؼ٤ِٜح . ٝضك٤ِٜح ئ٠ُ ٓكٌٔس جُؿ٘ف 

 .إٔ ضكٌْ ك٤ٜح 

 

 
  227جُٔحدز سهْ 

ُُضطرغ أٓحّ ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش ؾ٤ٔغ ج٧قٌحّ جُٔوشسز ك٢ جُلظَ ج٧ٍٝ ٖٓ 
 .جُرحخ جُػح٢ٗ ٖٓ جٌُطحخ جُػح٢ٗ ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ 

 

 
  228جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٕ جُٔطْٜ ٓو٤ًٔح خحسؼ جُذُٝس ، ٣ؼِٖ ؿ٤ِٚ أٓش ج٩قحُس ٝٝسهس 

جُط٤ٌِق ذحُكؼٞس ذٔكَ ئهحٓطٚ ئٕ ًحٕ ٓؼًِٞٓح ، ٝرُي هرَ جُؿِغس 

جُٔكذدز ُ٘ظش جُذػٟٞ ذشٜش ػ٠ِ ج٧هَ ذح٩ػحكس ئ٠ُ ٓٞجػ٤ذ جُٔغحكس ، 

 .كارج ُْ ٣كؼش ذؼذ ئػ٬ٗٚ ٣ؿٞص جُكٌْ ك٢ ؿ٤رطٚ 

 

 
  229جُٔحدز سهْ 

هؾ جُكٌْ جُظحدس ؿ٤حذ٤ًح ٖٓ ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش ك٢ ؾ٘ح٣س ذٔؼ٢ جُٔذز ٣ظ

 .جُٔوشسز ُغوٞؽ جُؼوٞذس 
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( 246  -230)جُكٌْ 
جُلظَ ج٧ٍٝ   -2.3.1

( 241  -230)ئطذجس جُكٌْ 

  230جُٔحدز سهْ 

٫ ضطو٤ذ جُٔكٌٔس ذٔح ٛٞ ٓذٕٝ ك٢ جُطكو٤ن ج٫ذطذجت٢ أٝ ك٢ ٓكحػش ؾٔغ 

 .د٫٫ش ئ٫ ئرج ٗض جُوحٕٗٞ ػ٠ِ خ٬ف رُي ج٫عص

 

 
  231جُٔحدز سهْ 

ضطو٤ذ جُٔكٌٔس ذٔح دٕٝ ك٢ جُٔكحػش جُٔكشسز ك٢ هؼح٣ح جُٔخحُلحش ، 

ذحُ٘غرس ُِٞهحتغ جُط٢ ٣ػرطٜح ٓأٓٞسٝ جُؼرؾ جُوؼحت٢ جُٔخطظٕٞ ، ئ٠ُ 

 .إٔ ٣ػرص ٓح ٣٘ل٤ٜح 

 

 
  232جُٔحدز سهْ 

٣كٌْ جُوحػ٢ ك٢ جُذػٟٞ قغد جُؼو٤ذز جُط٢ ضٌٞٗص ُذ٣ٚ ذٌحَٓ قش٣طٚ ، 

ٝٓغ رُي ٫ ٣ؿٞص ُٚ إٔ ٣ر٠٘ قٌٔٚ ػ٠ِ أ١ د٤َُ ُْ ٣ـشـ أٓحٓٚ ك٢ 

 .جُؿِغس أٝ ضْ جُطٞطَ ئ٤ُٚ ذـش٣ن ؿ٤ش ٓششٝع 

ًَٝ هٍٞ ٣ػرص أٗٚ طذس ٖٓ أقذ جُٔط٤ٜٖٔ أٝ جُشٜٞد ضكص ٝؿأز ج٩ًشجٙ 

 .أٝ جُطٜذ٣ذ ٫ ٣ؼٍٞ ػ٤ِٚ 

 

 
  233جُٔحدز سهْ 

٣ظذس جُكٌْ ك٢ ؾِغس ػ٤ِ٘س ُٝٞ ًحٗص جُذػٟٞ ٗظشش ك٢ ؾِغس عش٣س ، 

 .٣ٝؿد ئغرحضٚ ك٢ ٓكؼش جُؿِغس ٝإٔ ٣ٞهؼٚ ست٤ظ جُؿِغس ٝجٌُحضد 



ُِٝٔكٌٔس إٔ ضأٓش ذحضخحر جُٞعحتَ ج٬ُصٓس ُٔ٘غ جُٔطْٜ ٖٓ ٓـحدسز 

جُط٢ ٣إؾَ هحػس جُؿِغس هرَ جُ٘ـن ذحُكٌْ أٝ ُؼٔحٕ قؼٞسٙ ك٢ جُؿِغس 

ئ٤ُٜح جُكٌْ ، ُٜٝح ك٢ عر٤َ رُي ئطذجس أٓش ذكرغٚ ئرج ًحٗص جُٞجهؼس 

 .ٓٔح ٣ؿٞص ك٤ٜح جُكرظ ج٫قط٤حؿ٢ 

 

 
  234جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٗص جُٞجهؼس ؿ٤ش غحذطس، أٝ ًحٕ جُوحٕٗٞ ٫ ٣ؼحهد ػ٤ِٜح ، ضكٌْ 

جُٔكٌٔس ذرشجءز جُٔطْٜ ٣ٝلشؼ ػ٘ٚ ئٕ ًحٕ ٓكرٞعًح أٝ ٓو٤ذ جُكش٣س 

 .ضذذ٤ش ، ٖٓ أؾَ ٛزٙ جُٞجهؼس ٝقذٛح  ذٔٞؾد

كارج ًحٗص جُٞجهؼس غحذطس ، ُٝضٌٕٞ كؼ٬ً ٓؼحهرًح ػ٤ِٚ ، ضوؼ٢ جُٔكٌٔس 

ذٔؼحهرس جُٔطْٜ ذحُؼوٞذس ٝجُطذذ٤ش أٝ أقذٛٔح ؿروًح ٨ُقٌحّ جُٔوشسز 

 .ك٢ جُوحٕٗٞ 

 

 
  235جُٔحدز سهْ 

جُس أٝ ٫ ٣ؿٞص جُكٌْ ػ٠ِ جُٔطْٜ ػٖ ٝجهؼس ؿ٤ش جُط٢ ٝسدش ذأٓش ج٩ـ

ٝسهس جُط٤ٌِق ذحُكؼٞس ، ًٔح ٫ ٣ؿٞص جُكٌْ ػ٠ِ ؿ٤ش جُٔطْٜ جُٔوحٓس 

 .ػ٤ِٚ جُذػٟٞ 

 

 
  236جُٔحدز سهْ 

ض٘ضٍ ك٢ قٌٜٔح جُٞطق جُوح٢ٗٞٗ جُظك٤ف ػ٠ِ جُٞجهؼس  ُِٔكٌٔس إٔ ُ

جُٔغ٘ذز ُِٔطْٜ ، ُٜٝح ضؼذ٣َ جُطٜٔس ، ذاػحكس جُظشٝف جُٔشذدز ، 

 .ٖٓ جُٔشجكؼس ك٢ جُؿِغس  ٝكوًح ُٔح ٣ػرص ُٜح ٖٓ جُطكو٤ن أٝ

ٝػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ض٘رٚ جُٔطْٜ ػ٠ِ ٛزج جُطـ٤٤ش أٝ جُطؼذ٣َ ، ٝإٔ 

 .ضٔ٘كٚ أؾ٬ً ُطكؼ٤ش دكحػٚ ئرج ؿِد رُي 

ُِٝٔكٌٔس أ٣ؼًح ضظك٤ف ًَ خـأ ٓحد١ ، ٝضذجسى ًَ عٜٞ ك٢ ػرحسز ج٫ضٜحّ 

 .ك٢ أٓش ج٩قحُس ك٢ ٝسهس جُط٤ٌِق ذحُكؼٞس 

 

 
  237جُٔحدز سهْ 

ُؿِغس ٝجُكٌْ ٣ٌَٔ ًَ ٜٓ٘ٔح ج٥خش ك٢ ئغرحش ئؾشجءجش جُٔكحًٔس ٓكؼش ج

 .، ٝذ٤حٗحش د٣رحؾس جُكٌْ ػذج ضحس٣خٚ 

 

 
  238جُٔحدز سهْ 

٣ؿد إٔ ٣شطَٔ جُكٌْ ػ٠ِ ج٧عرحخ جُط٢ ذ٢٘ ػ٤ِٜح ، ًَٝ قٌْ ذح٩دجٗس 

٣ؿد إٔ ٣طؼٖٔ ذ٤حٕ جُٞجهؼس جُٔغطٞؾرس ُِؼوٞذس أٝ جُطذذ٤ش ، ٝجُظشٝف 

ج ٝج٧دُس جُط٢ جعطخِظص ٜٓ٘ح جُٔكٌٔس ج٩دجٗس ، ٝٗض جُط٢ ٝهؼص ك٤ٚ

 .جُوحٕٗٞ جُز١ قٌْ ذٔٞؾرٚ 

 

 
  239جُٔحدز سهْ 

٣ؿد ػ٠ِ جُٔكٌٔس إٔ ضلظَ ك٢ ؾ٤ٔغ جُـِرحش ٝجُذكٞع جُط٢ ضوذّ ُٜح ٖٓ 

 .جُخظّٞ ، ٝضر٤ٖ ج٧عرحخ جُط٢ ضغط٘ذ ئ٤ُٜح 



 

 
  240جُٔحدز سهْ 

ضظذس ج٧قٌحّ ذأؿِر٤س ج٥سجء ، ك٤ٔح ػذج جُكٌْ جُظحدس ذح٩ػذجّ ك٤ؿد 

إٔ ٣ظذس ذح٩ؾٔحع ٝػ٘ذ ػذّ ضكووٚ ضغطرذٍ ذؼوٞذس ج٩ػذجّ ػوٞذس جُكرظ 

 .جُٔإ٣ذ 

 .٣ٌٕٝٞ ئذذجء جُشأ١ ٖٓ أقذظ جُوؼحز كح٧هذجّ غْ ست٤ظ جُؿِغس 

 

 
  241جُٔحدز سهْ 

أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ طذٝسٙ ، ٣ٝٞهؼٚ ٣كشس جُكٌْ ذأعرحذٚ ًح٬ًٓ خ٬ٍ غٔح٤ٗس 

ست٤ظ ج٤ُٜثس جُط٢ أطذسضٚ ًٝحضرٜح ، ٝئرج قظَ ٓحٗغ ُِشت٤ظ ٣ٞهؼٚ أقذ 

جُوؼحز جُز٣ٖ جشطشًٞج ك٢ ئطذجسٙ ، ٝئرج ًحٕ جُكٌْ طحدسًج ٖٓ ٓكٌٔس 

جُؿ٘ف ًٝحٕ جُوحػ٢ جُز١ أطذسٙ هذ قشس أعرحذٚ ذخـٚ ٣ؿٞص ُشت٤ظ 

ُكٌْ ج٧ط٤ِس ، أٝ إٔ ٣٘ذخ جُٔكٌٔس ج٫ذطذجت٤س إٔ ٣ٞهغ ذ٘لغٚ ٗغخس ج

أقذ جُوؼحز ُطٞه٤ؼٜح ، كارج ُْ ٣ٌٖ جُوحػ٢ هذ ًطد ج٧عرحخ ذخـٚ ٣رـَ 

 .جُكٌْ 

٣ٝرـَ جُكٌْ ، ك٤ٔح ػذج ٓح هؼ٠ ذٚ ٖٓ ذشجءز ، ئرج ٓؼ٠ خٔغس ػشش 

 .٣ًٞٓح ٖٓ ضحس٣خ طذٝسٙ دٕٝ ئ٣ذجػٚ ٓٞهؼًح ػ٤ِٚ 

ٙ ، شٜحدز ذؼذّ ٝػ٠ِ هِْ جٌُطحخ إٔ ٣ؼـ٢ طحقد جُشإٔ ، ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد

 .ئ٣ذجع جُكٌْ ٓٞهؼًح ػ٤ِٚ ك٢ ج٤ُٔؼحد جُٔر٤ٖ ك٢ جُلوشز جُغحذوس 

 

 
 جُلظَ جُػح٢ٗ  -2.3.2

( 242  -242)ضظك٤ف ج٧قٌحّ ٝجُوشجسجش 
  242جُٔحدز سهْ 

ئرج ٝهغ خـأ ٓحد١ ك٢ قٌْ أٝ ك٢ هشجس ، ُْٝ ٣ٌٖ ٣طشضد ػ٤ِٚ جُرـ٬ٕ ، 

س ضظك٤ف ٛزج جُخـأ ٖٓ ضِوحء ضط٠ُٞ ج٤ُٜثس جُط٢ أطذسش جُكٌْ أٝ جُوشج

 .ٗلغٜح أٝ ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد أقذ جُخظّٞ ذؼذ ض٤ٌِلْٜ ذحُكؼٞس 

٣ٝطْ جُطظك٤ف ٖٓ ؿش ٓشجكؼس ذؼذ عٔحع أهٞجٍ جُخظّٞ ، ٣ٝإشش ذحُطظك٤ف 

 .جُز١ ٣ظذس ػ٠ِ ٛحٓش جُكٌْ أٝ جُوشجس 

 .٣ٝطرغ ٛزج ج٩ؾشجء ك٢ ضظك٤ف جعْ جُٔطْٜ ُٝورٚ 

دس ذحُطظك٤ف ، ئرج ؾحٝصش ج٤ُٜثس جُط٢ ٣ٝؿٞص جُـؼٖ ك٢ جُوشجس جُظح

أطذسضٚ عِـحضٜح ك٢ جُطظك٤ف ، ٝرُي ذـشم جُـؼٖ جُؿحتضز ك٢ جُكٌْ 

 .ٓٞػٞع جُطظك٤ف 

 .أٓح جُوشجس جُز١ ٣ظذس ذشكغ جُطظك٤ف ك٬ ٣ؿٞص جُـؼٖ ك٤ٚ ػ٠ِ جعطو٬ٍ 

 

 
 جُلظَ جُػحُع  -2.3.3

( 246  -243)جُٔظحس٣ق 
  243جُٔحدز سهْ 

 .ك٢ ؾش٣ٔس ٣ؿٞص ئُضجٓٚ ذحُٔظحس٣ق ًِٜح أٝ ذؼؼٜح  ًَ ٓطْٜ قٌْ ػ٤ِٚ

كارج ُْ ٣كٌْ ػ٠ِ جُٔطْٜ ذٌَ جُٔظحس٣ق ، ٝؾد إٔ ٣كذد ك٢ جُكٌْ 

 .ٓوذجس ٓح ٣كٌْ ذٚ ػ٤ِٚ ٜٓ٘ح 

 

 
  244جُٔحدز سهْ 



ئرج قٌْ ك٢ ج٫عطث٘حف ذطأ٤٣ذ جُكٌْ ج٫ذطذجت٢ ؾحص ئُضجّ جُٔطْٜ 

 .جُٔغطأٗق ذٌَ ٓظحس٣ق ج٫عطث٘حف أٝ ذؼؼٜح 

 

 
  245جُٔحدز سهْ 

ُٔكٌٔس جُط٤٤ٔض إٔ ضكٌْ ذٔظحس٣ق جُـؼٖ ، ًِٜح أٝ ذؼؼٜح ، ػ٠ِ 

 .جُٔطْٜ ، ئرج قٌْ ذؼذّ هرٍٞ ؿؼ٘ٚ أٝ ذغوٞؿٚ أٝ ذشكؼٚ 

 

 
  246جُٔحدز سهْ 

ئرج قٌْ ػ٠ِ ػذز ٓط٤ٜٖٔ ذكٌْ ٝجقذ ُؿش٣ٔس ٝجقذز ، كحػ٤ِٖ ًحٗٞج أٝ 

ذحُطغح١ٝ ، ٓح ُْ ٣وغ ششًحء ، كحُٔظحس٣ق جُط٢ ٣كٌْ ذٜح ضوغْ ذ٤ْٜ٘ 

 .جُكٌْ ذطٞص٣ؼٜح ذ٤ْٜ٘ ػ٠ِ خ٬ف رُي ، أٝ ذاُضجْٜٓ ذٜح ٓطؼح٤ٖ٘ٓ 

 

 

 جُرحخ جُشجذغ  -2.4

( 255  -247)ج٧ٝجٓش جُؿ٘حت٤س 
  247جُٔحدز سهْ 

٤ُِ٘حذس جُؼحٓس ك٢ جُؿ٘ف ، جُط٢ ٫ ٣ٞؾد جُوحٕٗٞ جُكٌْ ك٤ٜح ذؼوٞذس 

ك٢ ك٤ٜح ػوٞذس جُـشجٓس جُكرظ ، ئرج سأش إٔ جُؿش٣ٔس ذكغد ظشٝكٜح ضي

كؼ٬ً ػٖ جُؼوٞذحش جُط٤ِ٤ٌٔس ٝجُٔظحس٣ق ، إٔ ضـِد ٖٓ هحػ٢ ٓكٌٔس 

جُؿ٘ف ، جُط٢ ٖٓ جخطظحطٜح ٗظش جُذػٟٞ ، إٔ ٣ٞهغ جُؼوٞذس ػ٠ِ جُٔطْٜ 

ذأٓش ؾ٘حت٢ ٣ظذسٙ ػ٠ِ جُـِد ذ٘حء ػ٠ِ ٓكحػش ؾٔغ ج٫عطذ٫٫ش أٝ أدُس 

 .ج٩غرحش ذـ٤ش ضكو٤ن أٝ عٔحع ٓشجكؼس 

 

 
  248جدز سهْ جُْ

٫ ٣وؼ٠ ك٢ ج٧ٓش جُؿ٘حت٢ ذـ٤ش جُـشجٓس جُط٢ ٫ ضض٣ذ ػ٠ِ ٗظق جُكذ 

ج٧هظ٠ ُؼوٞذس جُـشجٓس جُٔوشسز ُِؿش٣ٔس ٝجُؼوٞذحش جُط٤ِ٤ٌٔس 

 .ٝجُٔظحس٣ق 

 .٣ٝؿٞص إٔ ٣وؼ٠ ك٤ٚ ذحُرشجءز ، أٝ ذٞهق ض٘ل٤ز جُؼوٞذس 

 

 
  249جُٔحدز سهْ 

دػٟٞ ذكحُطٜح جُط٢ ٢ٛ ػ٤ِٜح ئرج سأٟ جُوحػ٢ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ جُلظَ ك٢ جٍ

، أٝ ذذٕٝ ضكو٤ن أٝ ٓشجكؼس ، أٝ إٔ جُٞجهؼس ذكغد ظشٝكٜح ضغطٞؾد 

 .ضٞه٤غ ػوٞذس أشذ ٖٓ جُـشجٓس ، ٣شكغ ئطذجس ج٧ٓش 

٣ٝظذس جُوحػ٢ هشجسٙ ذحُشكغ ًطحذس ، ٫ٝ ٣ؿٞص جُـؼٖ ك٢ ٛزج جُوشجس أٝ 

 .ؿِد ئطذجس أٓش ؾذ٣ذ 

 

 
  250جُٔحدز سهْ 

ٝ ٤ًَٝ ج٤ُ٘حذس ، ئطذجس ج٧ٓش جُؿ٘حت٢ ك٢ جُؿ٘ف جُط٢ ُشت٤ظ ج٤ُ٘حذس أ

٫ ٣ٞؾد جُوحٕٗٞ جُكٌْ ك٤ٜح ذحُكرظ أٝ جُـشجٓس جُط٢ ضض٣ذ قذٛح ج٧د٠ٗ 

ػ٠ِ أُق لاير ، ٣ٝظذس ج٧ٓش ذحُـشجٓس جُط٢ ٫ ضض٣ذ ػ٠ِ أُق لاير ٝجُؼوٞذحش 

 .جُط٤ِ٤ٌٔس ٝجُٔظحس٣ق 



جش ، ٫ٝ ٣إٓش ك٢ ٛزٙ ٣ٌٕٝٞ ئطذجس ج٧ٓش جُؿ٘حت٢ ٝقٞذ٤ًح ك٢ جُٔخحُق

جُكحُس ذٔح ٣ض٣ذ ػ٠ِ ٗظق جُكذ ج٧هظ٠ ُؼوٞذس جُـشجٓس جُٔوشسز 

 .ُِؿش٣ٔس ٝجُؼوٞذحش جُط٤ِ٤ٌٔس ٝجُٔظحس٣ق 

ُِٝ٘حتد جُؼحّ ٝجُٔكح٢ٓ جُؼحّ ُٝشت٤ظ ج٤ُ٘حذس ، قغد ج٧قٞجٍ ، إٔ 

٣ِـ٠ ج٧ٓش جُؿ٘حت٢ ُخـأ ك٢ ضـر٤ن جُوحٕٗٞ ، خ٬ٍ ػششز أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ 

 .، ٣ٝطشضد ػ٠ِ رُي جػطرحس ج٧ٓش ًإٔ ُْ ٣ٌٖ طذٝسٙ 

 

 
  251جُٔحدز سهْ 

٣ؿد إٔ ٣طؼٖٔ ج٧ٓش ، كؼ٬ً ػٔح هؼ٠ ذٚ ، جعْ جُٔطْٜ ٝجُٞجهؼس جُط٢ 

 .ػٞهد ٖٓ أؾِٜح ٝٗض جُوحٕٗٞ جُٔـرن 

 .٣ٝؼِٖ ج٧ٓش ئ٠ُ جُٔطْٜ ػ٠ِ جُ٘ٔٞرؼ جُز١ ٣وشسٙ جُ٘حتد جُؼحّ 

 .٣ٝؿٞص إٔ ٣ٌٕٞ ج٩ػ٬ٕ ذٞجعـس أقذ سؾحٍ جُغِـس جُؼحٓس 

 

 
  252جُٔحدز سهْ 

٤ُِ٘حذس جُؼحٓس إٔ ضؼطشع ػ٠ِ ج٧ٓش جُؿ٘حت٢ جُظحدس ٖٓ جُوحػ٢ 

 .ذحُرشجءز ، أٝ ُِخـأ ك٢ ضـر٤ن جُوحٕٗٞ 

ُٖٝٔ طذس ػذٙ ج٧ٓش إٔ ٣ؼطشع ػ٤ِٚ ئرج ًحٕ طحدسًج ٖٓ جُوحػ٢ ذحُـشجٓس 

تس لاير ٝجُٔظحس٣ق ، أٝ ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُط٢ ضض٣ذ ػ٠ِ خٔغٔح

٣ٌٕٝٞ رُي ذطوش٣ش ك٢ . ذحُـشجٓس جُط٢ ضض٣ذ ػ٠ِ غ٬غٔحتس لاير ٝجُٔظحس٣ق 

هِْ ًطحخ جُٔكٌٔس خ٬ٍ غ٬غس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ طذٝس ج٧ٓش ذحُ٘غرس 

 .٤ُِ٘حذس جُؼحٓس ، ٖٝٓ ضحس٣خ ئػ٬ٗٚ ذحُ٘غرس ئ٠ُ جُٔطْٜ 

ج٤ُّٞ جُز١ ُض٘ظش ك٤ٚ جُذػٟٞ أٓحّ  ٣ٝكذد جٌُحضد ك٢ ضوش٣ش ج٫ػطشجع

 .جُٔكٌٔس 

٣ٝ٘رٚ ػ٠ِ جُٔؼطشع ذحُكؼٞس ك٢ ٛزج ج٤ُّٞ، ٝضٌِق ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

جُشٜٞد ذحُكؼٞس ك٢ ج٤ُٔؼحد جُٔزًٞس ، ٝرُي ًِٚ ٓغ ٓشجػحز جُٔٞجػ٤ذ 

 .جُٔوشسز ُِط٤ٌِق ذحُكؼٞس 

 .٣ٝطشضد ػ٠ِ ج٫ػطشجع عوٞؽ ج٧ٓش جُؿ٘حت٢ ٝجػطرحسٙ ًإٔ ُْ ٣ٌٖ 

أٓح ئرج ُْ ٣كظَ جػطشجع ػ٠ِ ج٧ٓش جُؿ٘حت٢ ك٤ظرف ٜٗحت٤ًح ٝجؾد 

 .جُط٘ل٤ز ، ٝض٘وؼ٢ ذٚ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س 

 

 
  253جُٔحدز سهْ 

ئرج قؼش جُٔطْٜ جُز١ جػطشع ػ٠ِ ج٧ٓش جُؿ٘حت٢ ك٢ جُؿِغس جُٔكذدز ، 

 .ُض٘ظش جُذػٟٞ ك٢ ٓٞجؾٜطٚ ٝكوًح ُ٪ؾشجءجش جُؼحد٣س 

جُؼوٞذس جُٔوشسز ، ذؼوٞذس أشذ ٖٓ  ُِٝٔكٌٔس إٔ ضكٌْ ، ك٢ قذٝد

 .جُـشجٓس جُط٢ هؼ٠ ذٜح ج٧ٓش جُؿ٘حت٢ 

أٓح ئرج ُْ ٣كؼش جُٔطْٜ ، ضؼٞد ٨ُٓش جُؿ٘حت٢ هٞضٚ ٣ٝظرف ٜٗحت٤ًح 

 .ٝجؾد جُط٘ل٤ز ٝض٘وؼ٢ ذٚ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س 

 

 
  254جُٔحدز سهْ 

ئرج طذس أٓش ؾ٘حت٢ ػذ ٓط٤ٜٖٔ ٓطؼذد٣ٖ ٝجػطشػٞج ػ٤ِٚ ، ٝقؼش ذؼؼْٜ 

١ ج٤ُّٞ جُٔكذد ُ٘ظش جُذػٟٞ ُْٝ ٣كؼش جُرؼغ ج٥خش ، ض٘ظش جُذػٟٞ ف

ذحُـشم جُؼحد٣س ُٖٔ قؼش ، ٣ٝظرف ج٧ٓش ٜٗحت٤ًح ٝجؾد جُط٘ل٤ز ُٖٔ ُْ 

 .٣كؼش 



 

 
  255جُٔحدز سهْ 

ئرج جدػ٠ جُٔطْٜ ػ٘ذ جُط٘ل٤ز ػ٤ِٚ إٔ قوٚ ك٢ ج٫ػطشجع ػ٠ِ ج٧ٓش ٫ 

ى ٖٓ ج٧عرحخ ، أٝ إٔ ٓحٗؼًح ٣ضجٍ هحتًٔح ُؼذّ ئػ٬ٗٚ ذٚ ، أٝ ُـ٤ش رٍ

هٜش٣ًح ٓ٘ؼٚ ٖٓ جُكؼٞس ك٢ جُؿِغس جُٔكذدز ُ٘ظش جُذػٟٞ ، أٝ ئرج قظَ 

ئشٌحٍ آخش ك٢ جُط٘ل٤ز ، ٣وذّ ج٩شٌحٍ ئ٠ُ جُوحػ٢ جُٔخطض ٤ُلظَ ك٤ٚ 

ذـ٤ش ٓشجكؼس ، ٝئرج سأٟ ػذّ ئٌٓحٕ جُلظَ ك٤ٚ ذكحُطٚ أٝ ذذٕٝ ضكو٤ن 

شٌحٍ ، ٝكوًح ُ٪ؾشجءجش جُؼحد٣س أٝ ٓشجكؼس ، ك٤كذد ٣ًٞٓح ٤ُ٘ظش ك٢ ج٩

٣ٌِٝق جُٔطْٜ ذحُكؼٞس ك٢ ٛزج ج٤ُّٞ ، كارج هرَ ج٩شٌحٍ ضؿش١ 

 .ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ( 255)جُٔكحًٔس ٝكوًح ُ٘ض جُٔحدز 

 

 

 جُرحخ جُخحٓظ  -2.5

( 262  -256)جُرـ٬ٕ 
  256جُٔحدز سهْ 

٣ٌٕٞ ج٩ؾشجء ذحؿ٬ً ، ئرج ٗض جُوحٕٗٞ طشجقس ػ٠ِ ذـ٬ٗٚ أٝ ئرج شحذٚ 

 .ػ٤د ُْ ضطكون ذغررٚ جُـح٣س ٖٓ ج٩ؾشجء 

ئرج غرص ضكون جُـح٣س ٖٓ جُشٌَ ٫ٝ ٣كٌْ ذحُرـ٬ٕ ، سؿْ جُ٘ض ػ٤ِٚ ، 

 .أٝ ج٩ؾشجء جُٔـِٞخ 

 

 
  257جُٔحدز سهْ 

ٕ جُٔطؼِوس ذطش٤ٌَ ئرج ًحٕ جُرـ٬ٕ سجؾؼًح ُؼذّ ٓشجػحز أقٌحّ جُوحٗٞ

جُٔكٌٔس ، أٝ ذ٣٫ٞطٜح ذحُكٌْ ك٢ جُذػٟٞ ، أٝ ذحخطظحطٜح ، أٝ ذـ٤ش 

رُي ٓٔح ٛٞ ٓطؼِن ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ، ؾحص جُطٔغي ذٚ ك٢ أ١ قحُس ًحٗص 

 .ػ٤ِٜح جُذػٟٞ ، ٝضوؼ٢ ذٚ جُٔكٌٔس ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح 

 

 
  258جُٔحدز سهْ 

ٗظحّ جُؼحّ ، ٫ ٣ؿٞص إٔ ك٤ٔح ػذج جُكح٫ش جُط٢ ٣طؼِن ك٤ٜح جُرـ٬ٕ ذحٍ

٣طٔغي ذحُرـ٬ٕ ئ٫ ٖٓ ششع ُٔظِكطٚ ، ٓح ُْ ٣ٌٖ هذ ضغرد ك٤ٚ ، ٣ٝضٍٝ 

 .جُرـ٬ٕ ئرج ٗضٍ ػ٘ٚ ٖٓ ششع ُٔظِكطٚ طشجقس أٝ ػًٔ٘ح 

 

 
  259جُٔحدز سهْ 

ك٢ ؿ٤ش قح٫ش جُرـ٬ٕ جُٔطؼِن ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ، ٣غوؾ جُكن ك٢ جُذكغ 

ج٫ذطذجت٢ ، أٝ جُطكو٤ن ذحُؿِغس ،  ذرـ٬ٕ ج٩ؾشجءجش جُخحطس ذحُطكو٤ن

ذحُ٘غرس ُِٔطْٜ ئرج ًحٕ ُٚ ٓكحّ ٝقظَ ج٩ؾشجء ك٢ قؼٞسٙ دٕٝ جػطشجع 

ٓ٘ٚ ، ٣ٝغوؾ قن جُذكغ ذحُرـ٬ٕ ذحُ٘غرس ٤ُِ٘حذس جُؼحٓس ئرج ُْ ضطٔغي 

 .ذٚ ك٢ ق٤٘ٚ 

 

 
  260جُٔحدز سهْ 

ٕ ئرج قؼش جُٔطْٜ ك٢ جُؿِغس ذ٘لغٚ أٝ ذٞجعـس ٤ًَٝ ػ٘ٚ ، ك٤ِظ ُٚ أ

٣طٔغي ذرـ٬ٕ ٝسهس جُط٤ٌِق ذحُكؼٞس، ُٝٚ إٔ ٣ـِد ضظك٤ف جُط٤ٌِق أٝ 

جعط٤لحء أ١ ٗوض ك٤ٚ ، ٝئػـحتٚ ٤ٓؼحدًج ُطكؼ٤ش دكحػٚ هرَ جُرذء ك٢ 

 .ٝػ٠ِ جُٔكٌٔس ئؾحذطٚ ئ٠ُ ؿِرٚ . عٔحع جُذػٟٞ 



 

 
  261جُٔحدز سهْ 

ُي ٣ؿٞص ضظك٤ف ج٩ؾشجء جُرحؿَ ُٝٞ ذؼذ جُطٔغي ذحُرـ٬ٕ ، ػ٠ِ إٔ ٣طْ ر

ك٢ ج٤ُٔؼحد جُٔوشس هحًٗٞٗح ٫ضخحر ج٩ؾشجء ، كارج ُْ ٣ٌٖ ُ٪ؾشجء ٤ٓؼحد 

ٓوشس ك٢ جُوحٕٗٞ ، قذدش جُٔكٌٔس ٤ٓؼحدًج ٓ٘حعرًح ُطظك٤كٚ ، ٫ٝ ٣ؼطذ 

 .ذح٩ؾشجء ئ٫ ٖٓ ضحس٣خ ضظك٤كٚ 

 

 
  262جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٕ ج٩ؾشجء ذحؿ٬ً ، ٝضٞكشش ك٤ٚ ػ٘حطش ئؾشجء آخش كاٗٚ ٣ٌٕٞ طك٤كًح 

ذحػطرحسٙ ج٩ؾشجء جُز١ ضٞكشش ػ٘حطشٙ ، ٝئرج ًحٕ ج٩ؾشجء ذحؿ٬ً ك٢ شن 

 .ٓ٘ٚ كإ ٛزج جُشن ٝقذٙ ٛٞ جُز١ ٣رـَ 

٫ٝ ٣طشضد ػ٠ِ ذـ٬ٕ ج٩ؾشجء ذـ٬ٕ ج٩ؾشجءجش جُغحذوس ػ٤ِٚ ، أٝ 

 .ج٩ؾشجءجش ج٬ُقوس ، ئرج ُْ ضٌٖ ٓطشضرس ػ٤ِٚ ٓرحششز 

 

 

 جُرحخ جُغحدط  -2.6

( 316  -263)ًحّ ؿشم جُـؼٖ ك٢ ج٧ـ
  263جُٔحدز سهْ 

ئرج طذس قٌْ ك٢ ٓٞػٞع جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ك٬ ٣ؿٞص ئػحدز ٗظشٛح ئ٫ 

 .ذحُـؼٖ ك٢ ٛزج جُكٌْ ذحُـشم جُٔوشسز ك٢ ٛزج جُوحٕٗٞ 

 

 
 جُلظَ ج٧ٍٝ  -2.6.1

( 271  -264)جُٔؼحسػس 

  264جُٔحدز سهْ 

ضؿٞص جُٔؼحسػس ك٢ ج٧قٌحّ جُـ٤حذ٤س جُظحدسز ك٢ جُٔخحُلحش ٝجُؿ٘ف ٖٓ 

جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ خ٬ٍ عرؼس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ ئػ٬ٗٚ ُشخظٚ ذحُكٌْ ، ذح٩ػحكس 

ئ٠ُ ٤ٓؼحد جُٔغحكس ، كارج ُْ ٣كظَ ج٩ػ٬ٕ ُشخض جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ك٤رذأ 

ج ج٤ُٔؼحد ٣ٝرذأ ٛز. ٤ٓؼحد جُٔؼحسػس ٖٓ ٣ّٞ غرٞش ػِٔٚ ذكظٍٞ ج٩ػ٬ٕ 

ك٢ ج٧قٌحّ جُـ٤حذ٤س جُظحدسز ك٢ جُؿ٘ح٣حش ٖٓ ضحس٣خ جُورغ ػ٠ِ 

جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ٓح ُْ ٣ٌٖ جُكٌْ هذ أػِٖ ُشخظٚ هرَ رُي ، ٣ٝرذأ 

ج٤ُٔؼحد ُِٔكٌّٞ ػ٤ِٚ جُٜحسخ خحسؼ جُر٬د ٖٓ ضحس٣خ ئػ٬ٗٚ ك٢ آخش 

 .ٓٞؿٖ ٓؼِّٞ ُٚ 

ّ ػ٤ِٚ ، ٫ ٣ورَ كارج جٗوؼ٠ ٤ٓؼحد جُٔؼحسػس ، دٕٝ إٔ ٣ؼحسع جُٔكٌٞ

 .جُـؼٖ ك٢ جُكٌْ ئ٫ ذح٫عطث٘حف ك٢ ج٧قٞجٍ جُط٢ ٣ؿٞص ك٤ٜح رُي 

 

 
  265جُٔحدز سهْ 

ك٢ ج٧قٞجٍ جُط٢ ٣ؼطرش ك٤ٜح جُكٌْ قؼٞس٣ًح ٫ ضورَ جُٔؼحسػس ك٤ٚ ، ئ٫ 

ئرج أغرص جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ه٤حّ ػزس ٓ٘ؼٚ ٖٓ جُكؼٞس ، ُْٝ ٣غطـغ ضوذ٣ٔٚ 

 .هرَ جُكٌْ ، ًٝحٕ جعطث٘حكٚ ؿ٤ش ؾحتض 

 

 
  266جُٔحدز سهْ 

ضكظَ جُٔؼحسػس ذطوش٣ش ك٢ هِْ ًطحخ جُٔكٌٔس جُط٢ أطذسش جُكٌْ ، ٣ػرص 

ضحس٣خ قظٍٞ جُٔؼحسػس ٝضحس٣خ جُؿِغس جُط٢ قذدش ُ٘ظشٛح ، ٣ٝؼطرش  ك٤ٚ



رُي ئػ٬ًٗح ذٜح ُٝٞ ًحٕ جُطوش٣ش ٖٓ ٤ًَٝ ، ٣ٝٞهغ جُطوش٣ش ٖٓ جُٔؼحسع 

٣ٝؿد ػ٠ِ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ئػ٬ٕ جُشٜٞد . أٝ ٤ًِٝٚ ٖٝٓ ًحضد جُٔكٌٔس 

 .ُِؿِغس جُٔزًٞسز 

ٌٓحٕ جُٔكرٞط ك٤ٚ ٝئرج ًحٕ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٓكرٞعًح ، كؼ٠ِ ئدجسز جٍ

ض٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ جُطوش٣ش ذحُـؼٖ ، ٝضٌٕٞ جُٔؼحسػس قحطِس ك٢ ج٤ُٔؼحد ٓط٠ 

هشس ذٜح ، ُذٟ ضِي ج٩دجسز ، خ٬ٍ عرؼس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ ئػ٬ٕ جُكٌْ 

ٝػ٠ِ ئدجسز جٌُٔحٕ جُٔكرٞط ك٤ٚ ئسعحٍ جُطوش٣ش ئ٠ُ . ُشخض جُٔكرٞط 

جس جُٔؼحسع ك٢ هِْ ًطحخ جُٔكٌٔس جُٔخطظس ػ٠ِ ٝؾٚ ج٫عطؼؿحٍ ، ٝئقغ

 .جُؿِغس جُط٢ ضكذد ُ٘ظش جُٔؼحسػس ئرج ظَ ٓكرٞعًح 

 

 
  267جُٔحدز سهْ 

٣طشضد ػ٠ِ جُٔؼحسػس ، ئػحدز ٗظش جُذػٟٞ ، ذحُ٘غرس ئ٠ُ جُٔؼحسع ، 

 .أٓحّ جُٔكٌٔس جُط٢ أطذسش جُكٌْ جُـ٤حذ٢ 

ٝئرج ؿحخ جُٔؼحسع ذـ٤ش ػزس ٓورٍٞ ، ك٢ أ١ ٖٓ جُؿِغحش جُٔكذدز ُ٘ظش 

 .هؼ٠ جُٔكٌٔس ذحػطرحس جُٔؼحسػس ًإٔ ُْ ضٌٖ جُذػٟٞ ، ش

 

 
  268جُٔحدز سهْ 

ضوؼ٢ جُٔكٌٔس ذؼذّ هرٍٞ جُٔؼحسػس ش٬ًٌ ئرج قظِص ذؼذ ج٤ُٔؼحد جُٔكذد 

هحًٗٞٗح ، أٝ قظِص ٖٓ ؿ٤ش ر١ طلس ، أٝ شحذٜح ػ٤د ؾٞٛش١ ٣طؼِن ذحُشٌَ 

 .، ُٝٞ ضر٤ٖ ُٜح عرد ػذّ جُورٍٞ ذؼذ جُرذء ك٢ ٗظش جُٔؼحسػس 

 

 
  269دز سهْ جُٔح

ك٢ ج٧قٞجٍ جُط٢ ضٌٕٞ ك٤ٜح جُٔؼحسػس ٓورُٞس ش٬ًٌ ضغٔغ جُٔكٌٔس دكحع 

جُٔؼحسع ٝؿِرحضٚ ٝأهٞجٍ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٖٝٓ ضشٟ عٔحػٚ ٖٓ جُشٜٞد ، 

ُٜٝح إٔ ضوّٞ ذٔح ضشجٙ ٫صًٓح ٖٓ ئؾشجءجش جُطكو٤ن غْ ضكٌْ ك٢ جُذػٟٞ 

. 

 

 
  270جُٔحدز سهْ 

ُِٔكٌٔس إٔ ضوؼ٢ ذطأ٤٣ذ جُكٌْ جُـ٤حذ٢ ، أٝ ذاُـحتٚ ٝضرشتس جُٔؼحسع 

 .، أٝ ضؼذ٣َ جُكٌْ ٝضخل٤ق جُؼوٞذس جُٞجسدز ك٤ٚ 

 

 
  271جُٔحدز سهْ 

 .جُكٌْ جُظحدس ك٢ جُٔؼحسػس ٫ ضؿٞص جُٔؼحسػس ك٤ٚ 

 

 
 جُلظَ جُػح٢ٗ  -2.6.2

( 287  -272)ج٫عطث٘حف 
  272جُٔحدز سهْ 

ز جُؼحٓس ٝجُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ جعطث٘حف ج٧قٌحّ جُظحدسز ٣ؿٞص ٌَُ ٖٓ ج٤ُ٘حخ

ٖٓ ٓكحًْ جُؿ٘ف ٝٓكحًْ جُؿ٘ح٣حش ٣ٌٕٝٞ جعطث٘حف أقٌحّ ٓكٌٔس جُؿ٘ف 



أٓحّ ئقذٟ دٝجتش جُٔكٌٔس ج٫ذطذجت٤س ذ٤ٜثس جعطث٘حك٤س ، ٣ٌٕٝٞ 

 .جعطث٘حف أقٌحّ ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش أٓحّ ٓكٌٔس ج٫عطث٘حف 

٣زٙ ، ٓح ُْ ضوشس جُٔكٌٔس جُط٢ ٫ٝ ٣طشضد ػ٠ِ جعطث٘حف جُكٌْ ٝهق ض٘ق

 .أطذسضٚ ؿ٤ش رُي ٝكوح ُِششٝؽ جُط٢ ضكذدٛح 

 

 
  273جُٔحدز سهْ 

ضؼشع ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُكٌْ جُظحدس قؼٞس٣ًح ذؼوٞذس ج٩ػذجّ ػ٠ِ ٓكٌٔس 

ج٫عطث٘حف ، ذٔزًشز ذشأ٣ٜح ك٢ جُكٌْ، خ٬ٍ غ٬غ٤ٖ ٣ًٞٓح ٖٓ ضحس٣خ طذٝسٙ 

عطث٘حف ، ٝػ٠ِ هِْ ًطحخ ٓكٌٔس ، ٣ٝٞهق ض٘ل٤زٙ ُك٤ٖ جُلظَ ك٢ ج٫

جُؿ٘ح٣حش ، جُط٢ أطذسش جُكٌْ ، ئسعحٍ ِٓق جُذػٟٞ ئ٠ُ هِْ ًطحخ 

 .ٓكٌٔس ج٫عطث٘حف خ٬ٍ غ٬غس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ ئ٣ذجع أعرحخ جُكٌْ 

 

 
  274جُٔحدز سهْ 

٣ؿٞص جعطث٘حف جُكٌْ جُظحدس ك٢ جُؿشجتْ جُٔشضرـس ذؼؼٜح ذرؼغ جسضرحؿًح 

٣ٌٖ ج٫عطث٘حف ؾحتضج ُِٔغطأٗق ئ٫ ذحُ٘غرس  ٫ ٣ورَ جُطؿضتس ُٝٞ ُْ

 .ُرؼغ ٛزٙ جُؿشجتْ كوؾ 

 

 
  275جُٔحدز سهْ 

٫ ٣ؿٞص جعطث٘حف ج٧قٌحّ جُظحدسز هرَ جُلظَ ك٢ جُٔٞػٞع ، ئ٫ ئرج 

أٗر٠٘ ػ٤ِٜح ٓ٘غ جُغ٤ش ك٢ جُذػٟٞ أٝ ٝهلٜح ، ٣ٝطشضد قطًٔح ػ٠ِ 

 .ّ جعطث٘حف جُكٌْ جُظحدس ك٢ جُٔٞػٞع جعطث٘حف ٛزٙ ج٧قٌح

٣ٝؿٞص جعطث٘حف جُكٌْ جُظحدس ك٢ جخطظحص ٣ٝطشضد ػ٠ِ ج٫عطث٘حف ، ك٢ 

 .ٛزٙ جُكحُس ، ٝهق جُغ٤ش ك٢ جُذػٟٞ ُك٤ٖ جُلظَ ك٢ ج٫عطث٘حف 

 

 
  276جُٔحدز سهْ 

٣َكظَ ج٫عطث٘حف ذطوش٣ش ك٢ هِْ ًطحخ جُٔكٌٔس جُط٢ أطذسش جُكٌْ خ٬ٍ 

أٝ ئػ٬ٕ جُكٌْ خٔغس ػشش ٣ًٞٓح ٖٓ ضحس٣خ جُ٘ـن ذحُكٌْ جُكؼٞس١ ، 

جُـ٤حذ٢ ، أٝ ٖٓ ضحس٣خ جُكٌْ جُظحدس ك٢ جُٔؼحسػس ك٢ جُكح٫ش جُط٢ 

 .٣ؿٞص ك٤ٜح رُي ، ذح٩ػحكس ئ٠ُ ٤ٓؼحد جُٔغحكس 

٣ٌٕٝٞ ٤ٓؼحد ج٫عطث٘حف ذحُ٘غرس ٤ُِ٘حذس جُؼحٓس غ٬غ٤ٖ ٣ًٞٓح ٖٓ ضحس٣خ 

 .جُ٘ـن ذحُكٌْ 

ٝئرج ًحٕ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٓكرٞعًح ، ؾحص إٔ ٣وذّ ضوش٣ش جعطث٘حكٚ ئ٠ُ 

جُوحتْ ػ٠ِ ئدجسز جٌُٔحٕ جُٔكرٞط ك٤ٚ جُز١ ٣ؿد ػ٤ِٚ إٔ ٣شعَ ضوش٣ش 

٣ٌٕٝٞ ج٫عطث٘حف ٓشكٞػًح ك٢ ج٤ُٔؼحد ٓط٠ . ج٫عطث٘حف ئ٠ُ جُٔكٌٔس كٞسًج 

ج٠ُٝ٧ هُشس ذٚ ، ك٢ ئدجسز رُي جٌُٔحٕ ، ٝكوًح ُٔح ٛٞ ٓر٤ٖ ك٢ جُلوشز 

. 

 

 
  277جُٔحدز سهْ 

ك٢ ج٧قٞجٍ جُط٢ ٣ؼطرش جُكٌْ ك٤ٜح قؼٞس٣ًح ، ٣رذأ ٤ٓؼحد ج٫عطث٘حف 

 .ذحُ٘غرس ُِٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ٖٓ ضحس٣خ ئػ٬ٗٚ ذٚ هحًٗٞٗح 

 

 
  278جُٔحدز سهْ 



٣ؿٞص ُٔكٌٔس ج٫عطث٘حف إٔ ضخ٢ِ عر٤َ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ذأ١ ػٔحٕ ، ٝرُي 

 .ُك٤ٖ جُلظَ ك٢ ج٫عطث٘حف 

 

 
  279ُٔحدز سهْ ج

ػ٠ِ هِْ جٌُطحخ إٔ ٣ك٤َ ضوش٣ش ج٫عطث٘حف ٓغ ِٓق جُوؼ٤س ئ٠ُ جُٔكٌٔس 

جُٔخطظس ذ٘ظش ج٫عطث٘حف ، خ٬ٍ ٓذز ٫ ضؿحٝص غ٬غس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ قظُٞٚ 

ٝػ٠ِ ست٤ظ جُٔكٌٔس ػ٘ذ ٝسٝد جُطوش٣ش ٝجُِٔق جُٔشحس ئ٤ُٜٔح ، إٔ . 

 .٣أٓش ذطكذ٣ذ ؾِغس ُ٘ظش ج٫عطث٘حف 

جٌُطحخ ، ٖٓ ضِوحء ٗلغٚ ، ئػ٬ٕ جُٔغطأٗق ٝجُٔغطأٗق ػذٙ  ٣ٝط٠ُٞ هِْ

 .ذ٤ٔؼحد جُؿِغس ، ٝذظٞسز ٖٓ ضوش٣ش ج٫عطث٘حف 

ٝئرج ًحٕ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٓكرٞعًح ٝؾد ، ػ٠ِ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ٗوِٚ ك٢ 

جُٞهص جُٔ٘حعد ئ٠ُ ٓكٌٔس ج٫عطث٘حف ، ٝػ٠ِ جُٔكٌٔس جُلظَ ك٢ 

 .ج٫عطث٘حف ػ٠ِ ٝؾٚ جُغشػس 

 

 
  280ز سهْ جُٔحد

ضوؼ٢ جُٔكٌٔس ذؼذّ هرٍٞ ج٫عطث٘حف ش٬ًٌ ئرج قظَ ذؼذ ج٤ُٔؼحد جُٔكذد 

هحًٗٞٗح ، أٝ قظَ ٖٓ ؿ٤ش ر١ طلس ، أٝ شحذٚ ػ٤د ؾٞٛش١ ٣طؼِن ذحُشٌَ ، 

 .ُٝٞ ضر٤ٖ ُٜح عرد ػذّ جُورٍٞ ذؼذ جُرذء ك٢ ٗظش ج٫عطث٘حف 

 

 
  281جُٔحدز سهْ 

ذ٫ًٞ ش٬ًٌ َضغٔغ جُٔكٌٔس أهٞجٍ ك٢ ج٧قٞجٍ جُط٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜح ج٫عطث٘حف ٓن

جُٔغُطأٗق ٝج٧ٝؾٚ جُٔغط٘ذ ئ٤ُٜح ك٢ جعطث٘حكٚ غْ ٣طٌِْ ذؼذ رُي ٓٔػَ 

غْ . ذؼذ رُي ٓٔػَ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ٣ٌٕٝٞ جُٔطْٜ آخش ٖٓ ٣طٌِْ 

 .ضظذس جُٔكٌٔس قٌٜٔح ذؼذ جؿ٬ػٜح ػ٠ِ ج٧ٝسجم 

 

 
  282جُٔحدز سهْ 

ػ٤ِٚ ذؼوٞذس ٓو٤ذز ُِكش٣س ٝجؾرس ٣غوؾ ج٫عطث٘حف جُٔشكٞع ٖٓ جُٔكٌّٞ 

 .جُ٘لحر ئرج ُْ ٣طوذّ ُِط٘ل٤ز هرَ جُؿِغس جُٔكذدز ُ٘ظش ج٫عطث٘حف 

 

 
  283جُٔحدز سهْ 

ضغٔغ ٓكٌٔس ج٫عطث٘حف ، ذ٘لغٜح أٝ ذٞجعـس أقذ هؼحضٜح ض٘ذذٚ ُزُي، 

جُشٜٞد جُز٣ٖ ًحٕ ٣ؿد عٔحػْٜ أٓحّ ٓكٌٔس أٍٝ دسؾس ، ٝضغطٞك٢ ًَ ٗوض 

 .جُطكو٤ن آخش ك٢ ئؾشجءجش 

٣ٝؿٞص ُٜح ، ك٢ ج٧قٞجٍ ، إٔ ضأٓش ذٔح ضشٟ ُضٝٓٚ ٖٓ جعط٤لحء جُطكو٤ن 

 .أٝ عٔحع جُشٜٞد 

 .٫ٝ ٣ؿٞص ض٤ٌِق أ١ شحٛذ ذحُكؼٞس ئ٫ ئرج أٓشش جُٔكٌٔس ذزُي 

 

 
  284جُٔحدز سهْ 

ػ٠ِ ٓكٌٔس ج٫عطث٘حف ، ئرج ًحٕ ج٫عطث٘حف ٓشكٞػًح ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

ٝسأش إٔ جُلؼَ جُٔكٌّٞ ك٤ٚ ذحػطرحسٙ ؾ٘كس ٣ؼذ ٖٓ جُؿ٘ح٣حش ، إٔ 

ضكٌْ ذاُـحء جُكٌْ ٝئػحدز جُوؼ٤س ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٩ؾشجء شإٜٝٗح 

 .ك٤ٜح 



 

 
  285جُٔحدز سهْ 

ػحٓس كِِٔكٌٔس إٔ ضإ٣ذ جُكٌْ ئرج ًحٕ ج٫عطث٘حف ٓشكٞػًح ٖٓ ج٤ُ٘حذس جٍ

أٝ ضِـ٤ٚ أٝ ضؼذُٚ عٞجء ػذ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ ُٔظِكطٚ ، ػ٠ِ أٗٚ ٫ 

 .٣ؿٞص ئُـحء جُكٌْ جُظحدس ذحُرشجءز ئ٫ ذاؾٔحع آسجء أػؼحء جُٔكٌٔس 

 

 
  286جُٔحدز سهْ 

ئرج قٌٔص ٓكٌٔس أٍٝ دسؾس ك٢ جُٔٞػٞع ٝسأش ٓكٌٔس ج٫عطث٘حف إٔ ٛ٘حى 

أٝ ذـ٬ًٗح ك٢ ج٩ؾشجءجش أغش ك٢ جُكٌْ ، ضوؼ٢  ذـ٬ًٗح ك٢ جُكٌْ ،

 .ذاُـحتٚ ٝضكٌْ ك٢ جُذػٟٞ 

أٓح ئرج قٌٔص ٓكٌٔس أٍٝ دسؾس ذؼذّ ج٫خطظحص ، أٝ ذورٍٞ دكغ كشػ٢ 

٣طشضد ػ٤ِٚ ٓ٘غ جُغ٤ش ك٢ جُذػٟٞ ، ٝقٌٔص ٓكٌٔس ج٫عطث٘حف ذاُـحء 

،  جُكٌْ ٝذحخطظحص جُٔكٌٔس أٝ ذؼذّ هرٍٞ جُذكغ جُلشػ٢ ٝذ٘ظش جُذػٟٞ

ٝػ٠ِ . ٝؾد ػ٤ِٜح إٔ ضؼ٤ذ جُوؼ٤س ُٔكٌٔس أٍٝ دسؾس ُِكٌْ ك٢ ٓٞػٞػٜح 

 .ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ئػ٬ٕ جُٔط٤ٜٖٔ 

 

 
  287جُٔحدز سهْ 

٣ُطرغ ك٢ ج٧قٌحّ جُـ٤حذ٤س ٝجُٔؼحسػس ك٤ٜح أٓحّ ٓكٌٔس ج٫عطث٘حف ٓح ٛٞ 

 .ٓوشس أٓحّ ٓكٌٔس أٍٝ دسؾس 

 

 
 جُلظَ جُػحُع  -2.6.3

( 303  -288)جُط٤٤ٔض 
  288جُٔحدز سهْ 

ٌَُ ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ، جُـؼٖ ذحُط٤٤ٔض ك٢ ج٧قٌحّ 

 :جُظحدسز ٖٓ ٓكٌٔس ج٫عطث٘حف ك٢ ؾ٘ح٣س أٝ ؾ٘كس ك٢ جُكح٫ش جُطح٤ُس 

ئرج ًحٕ جُكٌْ جُٔـؼٕٞ ك٤ٚ ٓر٤ً٘ح ػ٠ِ ٓخحُلس جُوحٕٗٞ ، أٝ جُخـأ  -1

 .ك٢ ضـر٤وٚ ، أٝ ك٢ ضأ٣ِٝٚ 

 .جُكٌْ أٝ ك٢ ج٩ؾشجءجش أغش ك٢ جُكٌْ  ئرج ٝهغ ذـ٬ٕ ك٢ -2

 .ئرج طذس قٌٔحٕ ٓط٘حهؼحٕ ك٢ ٝجهؼس ٝجقذز  -3

 

 
  289جُٔحدز سهْ 

ٌَُ ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ، جُـؼٖ ذحُط٤٤ٔض ك٢ ج٧قٌحّ 

 :جُظحدسز ٖٓ ٓكٌٔس ج٫عطث٘حف ك٢ ؾ٘ح٣س أٝ ؾ٘كس ك٢ جُكح٫ش جُطح٤ُس 

ٓر٤ً٘ح ػ٠ِ ٓخحُلس جُوحٕٗٞ ، أٝ جُخـأ ئرج ًحٕ جُكٌْ جُٔـؼٕٞ ك٤ٚ  -1

 .ك٢ ضـر٤وٚ، أٝ ك٢ ضأ٣ِٝٚ 

 .ئرج ٝهغ ذـ٬ٕ ك٢ جُكٌْ أٝ ك٢ ج٩ؾشجءجش أغش ك٢ جُكٌْ  -2

 .ئرج طذس قٌٔحٕ ٓط٘حهؼحٕ ك٢ ٝجهؼس ٝجقذز  -3

 

 
  290جُٔحدز سهْ 

ضؼطرش ج٩ؾشجءجش هذ سٝػ٤ص أغ٘حء ٗظش جُذػٟٞ ، ٝٓغ رُي كِِـحػٖ إٔ 

٣ُػرص ، ذؿ٤ٔغ جُـشم ، إٔ ج٩ؾشجءجش هذ أِٛٔص أٝ خُُٞلص ، ٝرُي ئرج ُْ 

ضٌٖ ٓزًٞسز ك٢ ٓكؼش جُؿِغس ٫ٝ ك٢ جُكٌْ جُٔـؼٕٞ ك٤ٚ ، كارج رًش ك٢ 



 أقذٛٔح أٜٗح جضرؼص ك٬ ٣ؿٞص ئغرحش ػذّ ئضرحػٜح ئ٫ ذـش٣ن جُـؼٖ

 .ذحُطض٣ٝش 

 

 
  291جُٔحدز سهْ 

٣كظَ جُـؼٖ ذحُط٤٤ٔض ذطوش٣ش ك٢ هِْ ًطحخ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض خ٬ٍ عط٤ٖ 

٣ًٞٓح ٖٓ ضحس٣خ طذٝس جُكٌْ جُكؼٞس١ ، أٝ ٖٓ ضحس٣خ جٗوؼحء ٤ٓؼحد 

جُٔؼحسػس أٝ ج٫عطث٘حف ، أٝ ٖٓ ضحس٣خ جُكٌْ جُظحدس ك٤ٜٔح ، ذح٩ػحكس 

جخ جُط٢ ذ٢٘ ػ٤ِٜح جُـؼٖ ك٢ ئ٠ُ ٤ٓؼحد جُٔغحكس ، ٣ٝؿد ئ٣ذجع ج٧عد

 .ٛزج ج٤ُٔؼحد 

ٝئرج ًحٕ جُكٌْ طحدسًج ذحُرشجءز ، ٝقظِص ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ػ٠ِ شٜحدز 

ذؼذّ ئ٣ذجع أعرحخ جُكٌْ هِْ ًطحخ جُٔكٌٔس خ٬ٍ غ٬غ٤ٖ ٣ًٞٓح ٖٓ ضحس٣خ 

طذٝسٙ ، ٣ورَ جُـؼٖ خ٬ٍ غ٬غ٤ٖ ٣ًٞٓح ٖٓ ضحس٣خ ئػ٬ٜٗح ذا٣ذجع أعرحخ 

 .جُكٌْ 

جُـؼٖ ٓشكٞػًح ٖٓ ؿ٤شٛح ، ك٤ؿد إٔ ٣ٞهغ أعرحذٚ ست٤ظ ٤ٗحذس ٝئرج ًحٕ 

ػ٠ِ ج٧هَ ، ئرج ًحٕ ٓشكٞػًح ٖٓ ؿ٤شٛح ك٤ؿد إٔ ٣ٞهغ أعرحذٚ ٓكحّ 

ٓورٍٞ ُِٔشجكؼس أٓحّ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ، ٣ؿد ئ٣ذجع 

 .ع٘ذ جًُٞحُس ػ٘ذ جُطوش٣ش ذحُـؼٖ 

 

 
  292جُٔحدز سهْ 

أٓحّ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ؿ٤ش ضِي جُط٢ عرن  ٫ ٣ؿٞص ئذذجء أعرحخ أخشٟ

 .ئ٣ذجػٜح ك٢ ج٤ُٔؼحد جُٔوشس ُِـؼٖ 

ٝٓغ رُي كِِٔكٌٔس إٔ ض٤ٔض جُكٌْ ُٔظِكس جُٔكٌّٞ ذادجٗطٚ ٖٓ ضِوحء 

ٗلغٜح ئرج ضر٤ٖ ُٜح ، ٓٔح ٛٞ غحذص ذح٧ٝسجم ، إٔ جُكٌْ جُٔـؼٕٞ ك٤ٚ 

ٕ ، أٝ ٓشٞخ ذؼ٤د ٣طؼِن ذحُ٘ظحّ جُؼحّ ، أٝ ٓر٢٘ ػ٠ِ ٓخحُلس جُوحٗٞ

ػ٠ِ جُخـأ ك٢ ضـر٤وٚ أٝ ضأ٣ِٝٚ ، أٝ إٔ جُٔكٌٔس جُط٢ أطذسضٚ ُْ ضٌٖ 

ٓشٌِس ٝكوًح ُِوحٕٗٞ ، أٝ ٫ ٣٫ٝس ُٜح ذحُلظَ ك٢ جُذػٟٞ ، أٝ ئرج طذس 

 .ذؼذ جُكٌْ جُٔـؼٕٞ ك٤ٚ هحٕٗٞ أطِف ُِٔطْٜ ٣غشٟ ػ٠ِ ٝجهؼس جُذػٟٞ 

 

 
  293جُٔحدز سهْ 

ِٓق جُوؼ٤س جُٔـؼٕٞ ك٢ جُكٌْ ػ٠ِ هِْ ًطحخ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض ؿِد ػْ 

جُظحدس ك٤ٜح خ٬ٍ غ٬غس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ ئ٣ذجع ضوش٣ش جُـؼٖ ، ٝػ٠ِ هِْ 

ًطحخ جُٔكٌٔس جُط٢ أطذسش جُكٌْ جُٔـؼٕٞ ك٤ٚ ئسعحٍ ِٓق جُوؼ٤س خ٬ٍ 

 .عطس أ٣حّ ػ٠ِ ج٧ًػش ٖٓ ضحس٣خ ٝسٝد ؿِد جُِٔق 

 

 
  294جُٔحدز سهْ 

قش٣س إٔ ٣ـِد ك٢ ضوش٣ش جُـؼٖ ُِـحػٖ ك٢ قٌْ طحدس ذؼوٞذس ٓو٤ذز َُ

ٝهق ض٘ل٤ز جُكٌْ جُظحدس ػذٙ ٓإهطًح ُك٤ٖ جُلظَ ك٢ جُـؼٖ ، ٣ٝكذد 

ست٤ظ جُٔكٌٔس ، ػ٠ِ ٝؾٚ جُغشػس ، ؾِغس ُ٘ظش ٛزج جُـِد ضؼِٖ ذٜح 

 .ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

ٝػ٠ِ جُٔكٌٔس ، ئرج أٓشش ذٞهق ض٘ل٤ز جُؼوٞذس ، إٔ ضأٓش ذطوذ٣ْ 

ضٌلَ ػذّ ٛشٝخ جُٔطْٜ ، ٝضكذد ؾِغس  ًلحُس أٝ ذٔح ضشجٙ ٖٓ ئؾشجءجش

 .ُ٘ظش جُـؼٖ أٓحٜٓح ك٢ ٤ٓؼحد ٫ ٣ؿحٝص عطس أشٜش 



ٝضكٌْ جُٔكٌٔس ك٢ جُـؼٖ ، ذـ٤ش ٓشجكؼس ، ذؼذ ض٬ٝز جُطوش٣ش جُز١ 

٣ؼؼٚ أقذ أػؼحتٜح ، ٣ٝؿٞص ُٜح عٔحع أهٞجٍ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجُٔكح٢ٓ 

 .ػٖ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ئرج سأش ُضًٝٓح ُزُي 

 

 
  295سهْ  جُٔحدز

ُٔكٌٔس جُط٤٤ٔض إٔ ض٤ٔض جُكٌْ ، ًِٚ أٝ ذؼؼٚ ، ٝضك٤َ جُذػٟٞ ئ٠ُ 

جُٔكٌٔس جُط٢ أطذسش جُكٌْ ُطكٌْ ك٤ٚ، ٖٓ ؾذ٣ذ ، ذ٤ٜثس ٓشٌِس ٖٓ 

 .هؼحز آخش٣ٖ 

ٝضِطضّ جُٔكٌٔس جُٔكحٍ ئ٤ُٜح جُذػٟٞ ذكٌْ جُط٤٤ٔض ك٢ جُٔغحتَ جُط٢ 

 .كظَ ك٤ٜح 

 

 
  296جُٔحدز سهْ 

٣غوؾ جُـؼٖ جُٔشكٞع ٖٓ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذؼوٞذس ٓو٤ذز ُِكش٣س ئرج ُْ 

 .٣طوذّ ُِط٘ل٤ز هرَ ٣ّٞ جُؿِغس جُٔكذدز ُ٘ظش جُـؼٖ ذحُط٤٤ٔض 

 

 
  297جُٔحدز سهْ 

ٖٓ ٛزج ( 291)ئرج ُْ ٣كظَ جُـؼٖ ٝكوًح ُ٪قٌحّ جُٔوشسز ك٢ جُٔحدز 

 .جُوحٕٗٞ ، ضكٌْ جُٔكٌٔس ذؼذّ هرُٞٚ 

 

 
  298جُٔحدز سهْ 

٣ؿٞص ُِٔكٌٔس ئرج هرِص جُـؼٖ ػ٠ِ جُكٌْ ُِٔشز جُػح٤ٗس ًٝحٕ جُٔٞػٞع 

 .طحُكًح ُِكٌْ إٔ ضطظذٟ ُِلظَ ك٤ٚ 

ٝك٢ ؾ٤ٔغ ج٧قٞجٍ ضطرغ ج٩ؾشجءجش جُٔوشسز ك٢ جُٔكحًٔس ػٖ جُؿش٣ٔس 

 .جُط٢ ٝهؼص 

 

 
  299جُٔحدز سهْ 

 ئرج جشطِٔص أعرحخ جُكٌْ جُٔـؼٕٞ ك٤ٚ ػ٠ِ خـأ ك٢ جُوحٕٗٞ أٝ ئرج ٝهغ

جُخـأ ك٢ رًش ٗظٞطٚ ، ًٝحٗص جُؼوٞذس جُٔكٌّٞ ذٜح ٓوشسز ك٢ جُوحٕٗٞ 

ُِؿش٣ٔس ضظكف جُٔكٌٔس جُخـأ جُز١ ٝهغ ُٜٝح، ك٢ ٛزٙ جُكحُس ، إٔ 

 .ضكٌْ ذشكغ جُـؼٖ 

 

 
  300جُٔحدز سهْ 

٫ ض٤ٔض جُٔكٌٔس ٖٓ جُكٌْ ئ٫ ٓح ًحٕ ٓطؼِوًح ذح٧عرحخ جُط٢ ذ٢٘ ػ٤ِٜح 

ٝئرج ُْ ٣ٌٖ جُـؼٖ ٓوذًٓح . ز ؿ٤ش ٌٓٔ٘س جُط٤٤ٔض ، ٓح ُْ ضٌٖ جُطؿضب

ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ك٬ ض٤ٔض جُٔكٌٔس ئ٫ ذحُ٘غرس ئ٠ُ ٖٓ هذّ جُـؼٖ ٓح 

ُْ ضٌٖ ج٧عرحخ جُط٢ ذ٢٘ ػ٤ِٜح جُط٤٤ٔض ضطظَ ذـ٤شٙ ٖٓ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ 

ٓؼٚ ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ض٤ٔض جُٔكٌٔس ذحُ٘غرس ئ٤ُْٜ أ٣ؼًح ُٝٞ ُْ 

 .٣وذٓٞج ؿؼً٘ح 

 

 
  301سهْ  جُٔحدز



ئرج سكغ جُـؼٖ ٓٞػٞػًح ك٬ ٣ؿٞص ، ذأ١ قحٍ ، ُٖٔ سكؼٚ إٔ ٣شكغ ؿؼً٘ح 

 .آخش ػٖ جُكٌْ رجضٚ ١٧ عرد 

 

 
  302جُٔحدز سهْ 

ضؼشع ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُكٌْ جُظحدس قؼٞس٣ًح ذؼوٞذس ج٩ػذجّ ػ٠ِ ٓكٌٔس 

جُط٤٤ٔض ذٔزًشز ذشأ٣ٜح ك٢ جُكٌْ خ٬ٍ عط٤ٖ ٣ًٞٓح ٖٓ ضحس٣خ طذٝسٙ ، 

ٝػ٠ِ هِْ ًطحخ ٓكٌٔس ج٫عطث٘حف . ف ض٘ل٤زٙ ُك٤ٖ جُلظَ ك٢ جُـؼٖ ٣ٝٞم

جُط٢ أطذسش جُكٌْ ئسعحٍ ِٓق جُذػٟٞ ئ٠ُ هِْ ًطحخ ٓكٌٔس جُط٤٤ٔض خ٬ٍ 

 .غ٬غس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ ئ٣ذجع أعرحخ جُكٌْ 

 

 
  303جُٔحدز سهْ 

ُِ٘حتد جُؼحّ ٖٓ ضِوحء ٗلغٚ إٔ ٣ـؼٖ، ك٢ أ١ ٝهص ، ذحُط٤٤ٔض ُظحُف 

ك٢ ج٧قٌحّ جُٜ٘حت٤س ، جُط٢ كٞش جُخظّٞ ٤ٓؼحد جُـؼٖ ك٤ٜح ، جُوحٕٗٞ 

أٝ ٗضُٞج ك٤ٜح ػٖ جُـؼٖ ، أٝ سكؼٞج ؿؼً٘ح ك٤ٜح هؼ٢ ذؼذّ هرُٞٚ ، أ٣ًح 

ًحٗص جُٔكٌٔس جُط٢ أطذسش ٛزٙ ج٧قٌحّ ، ٝرُي ئرج ًحٕ جُـؼٖ ٓر٤ً٘ح 

 .ػ٠ِ ٓخحُلس جُوحٕٗٞ أٝ جُخـأ ك٢ ضـر٤وٚ أٝ ضأ٣ِٝٚ 

٣ٝشكغ ٛزج جُـؼٖ ذظك٤لس ٣ٞهؼٜح جُ٘حتد جُؼحّ ، ٝض٘ظشٙ جُٔكٌٔس ذؼذ 

ئػ٬ٕ جُخظّٞ ، ٫ٝ ٣ؿٞص إٔ ٣طشضد ػ٠ِ جُـؼٖ ، ك٢ ٛزٙ جُكحُس ، أ١ 

 .ػشس ذحُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ 

 

 
 جُلظَ جُشجذغ  -2.6.4

( 316  -304)ئػحدز جُ٘ظش 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  304جُٔحدز سهْ 

٣ؿٞص ؿِد ئػحدز جُ٘ظش ك٢ ج٧قٌحّ جُرحضس جُظحدسز ذحُؼوٞذس أٝ 

 :جُطذذ٤ش ك٢ جُكح٫ش جُطح٤ُس 

 .ئرج قٌْ ػ٠ِ جُٔطْٜ ك٢ ؾش٣ٔس هطَ ، غْ ٝؾذ جُٔذػ٠ هطِٚ ق٤ًح  -1

ئرج طذس قٌْ ػ٠ِ شخض ٖٓ أؾَ ٝجهؼس ، غْ طذس قٌْ ػ٠ِ شخض آخش ٖٓ  -2

ع ٣غط٘طؽ ٓ٘ٚ ذشجءز أقذ أؾَ جُٞجهؼس ػ٤ٜ٘ح ، ًٝحٕ ذ٤ٖ جُك٤ٌٖٔ ض٘حم

 .جُٔكٌّٞ ػ٤ِٜٔح 

ئرج قٌْ ػ٠ِ أقذ جُشٜٞد أٝ جُخرشجء ذؼوٞذس ُشٜحدز جُضٝس ٝكوًح  -3

٧قٌحّ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ، أٝ ئرج قٌْ ذطض٣ٝش ٝسهس هذٓص أغ٘حء ٗظش 

جُذػٟٞ ، ًٝحٕ ُِشٜحدز أٝ ُطوش٣ش جُخر٤ش أٝ جُٞسهس جُٔضٝسز ضأغ٤ش 

 .ك٢ جُكٌْ 

ٓر٤ً٘ح ػ٠ِ قٌْ طحدس ٖٓ ٓكٌٔس أخشٟ ٝأُـ٢ ٛزج ئرج ًحٕ جُكٌْ  -4

 .جُكٌْ 

ئرج قذغص أٝ ظٜشش ذؼذ جُكٌْ ٝهحتغ أٝ ئرج هذٓص أٝسجم ُْ ضٌٖ  -5

ٓؼِٞٓس ُِٔكٌٔس ٝهص جُٔكحًٔس ، ًٝحٕ ٖٓ شإٔ ٛزٙ جُٞهحتغ أٝ ج٧ٝسجم 

غرٞش ذشجءز جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ ضـ٤٤ش جُٞطق جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔس ئ٠ُ 

 .ٖٓ جُؼوٞذس جُٔكٌّٞ ذٜح ؾش٣ٔس ػوٞذطٜح أخق 

 

 
  305جُٔحدز سهْ 

ك٢ ج٧قٞجٍ ج٧سذغ ج٠ُٝ٧ ٖٓ جُٔحدز جُغحذوس ، ٣ٌٕٞ ٌَُ ٖٓ جُ٘حتد 

جُؼحّ ٝجُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ ٖٓ ٣ٔػِٚ هحًٗٞٗح ئرج ًحٕ ػذ٣ْ ج٤ِٛ٧س أٝ 

ٓلوٞدًج أٝ ٧هحسذٚ قط٠ جُذسؾس جُشجذؼس أٝ صٝؾٚ ذؼذ ٓٞضٚ قن ؿِد 

 .ئػحدز جُ٘ظش 

ٝئرج ًحٕ جُـحُد ؿ٤ش ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، كؼ٤ِٚ ضوذ٣ْ جُـِد ئ٠ُ 

جُ٘حتد جُؼحّ ٣ر٤ٖ ك٤ٚ جُكٌْ جُٔـِٞخ ئػحدز جُ٘ظش ك٤ٚ ، ٝجُغرد 

 .جُز١ ٣غط٘ذ ػ٤ِٚ، ٣ٝشلؼٚ ذحُٔغط٘ذجش جُٔإ٣ذز ُٚ 

٣ٝشكغ جُ٘حتد جُؼحّ جُـِد ، عٞجًء ًحٕ ٓوذًٓح ٓ٘ٚ أٝ ٖٓ ؿ٤شٙ ، ٓغ 

أٟ ئؾشجءٛح ئ٠ُ جُذجتشز جُؿ٘حت٤س ذٔكٌٔس جُطكو٤وحش جُط٢ ٣ٌٕٞ هذ س

 .جُط٤٤ٔض ذطوش٣ش ٣ر٤ٖ ك٤ٚ سأ٣ٚ ٝج٧عرحخ جُط٢ ٣غط٘ذ ػ٤ِٜح 

٣ٝؿد إٔ ٣شكغ جُـِد ئ٠ُ جُٔكٌٔس خ٬ٍ ضغؼ٤ٖ ٣ًٞٓح ضرذأ ٖٓ ضحس٣خ 

 .ضوذ٣ٔٚ 

 

 
  306جُٔحدز سهْ 

( 5)٣ٌٕٞ قن ؿِد ئػحدز جُ٘ظش ، ك٢ جُكحُس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُر٘ذ 

ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ، ُِ٘حتد جُؼحّ عٞجًء ٖٓ ضِوحء ٗلغٚ ( 304)ز ٖٓ جُٔحد

أٝ ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ ٖٓ ٣ٔػِٚ هحًٗٞٗح ، كارج سأٟ ٓك٬ً 

ُٜزج جُـِد ، سكؼٚ ٓغ جُطكو٤وحش جُط٢ ٣ٌٕٞ هذ سأٟ ُضٜٝٓح ئ٠ُ 

جُذجتشز جُؿ٘حت٤س ذٔكٌٔس جُط٤٤ٔض ، ٣ٝؿد إٔ ٣ر٤ٖ ك٢ جُـِد جُٞجهؼس 

 .جُط٢ ٣غط٘ذ ػ٤ِٜح أٝ جُٞسهس 

 

 
  307جُٔحدز سهْ 



٫ ٣ورَ جُـؼٖ ، ذأ١ ٝؾٚ ، ك٢ جُوشجس جُظحدس ٖٓ جُ٘حتد جُؼحّ أٝ ك٢ 

جُكٌْ جُظحدس ٖٓ جُذجتشز جُؿ٘حت٤س ذٔكٌٔس جُط٤٤ٔض ذورٍٞ جُـِد أٝ 

 .ػذّ هرُٞٚ 

 

 
  308جُٔحدز سهْ 

ّ ضؼِٖ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُخظّٞ ذحُؿِغس جُط٢ ضكذد ُ٘ظش جُـِد ، أٓح

جُذجتشز جُؿ٘حت٤س ذٔكٌٔس جُط٤٤ٔض ، هرَ جٗؼوحدٛح ذغرؼس أ٣حّ ػ٠ِ 

 .ج٧هَ 

 

 
  309جُٔحدز سهْ 

ضلظَ جُذجتشز جُؿ٘حت٤س ذٔكٌٔس جُط٤٤ٔض ك٢ جُـِد ذؼذ عٔحع أهٞجٍ 

ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ٝذؼذ ئؾشجء ٓح ضشجٙ ٫صًٓح ٖٓ 

ُط٤٤ٔض ، ٝئرج سأش جُطكو٤ن ذ٘لغٜح ٝكن ج٩ؾشجءجش جُٔوشسز ُِـؼٖ ذح

هرٍٞ جُـِد ضكٌْ ذاُـحء جُكٌْ ٝضلؼ٢ ذرشجءز جُٔطْٜ ئرج ًحٗص 

جُرشجءز ظحٛشز ، ٝئ٫ كطؼ٤ذ جُذػٟٞ ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُط٢ أطذسش جُكٌْ 

 .ٓشٌِس ٖٓ هؼحز آخش٣ٖ ُِلظَ ك٢ ٓٞػٞػٜح 

ٝئرج ًحٕ ٖٓ ؿ٤ش جٌُٖٔٔ ئػحدز جُٔكحًٔس ذغرد جٗوؼحء جُذػٟٞ 

ًّٞ ػ٤ِٚ أٝ ئطحذطٚ ذؼحٛس ػو٤ِس ، ض٘ظش جُؿ٘حت٤س أٝ ٝكحز جُٔف

جُذجتشز جُؿ٘حت٤س ذٔكٌٔس جُط٤٤ٔض جُذػٟٞ ، ٫ٝ ضِـ٢ ٖٓ جُكٌْ ئ٫ ٓح 

 .٣ظٜش ُٜح خـإٙ 

 

 
  310جُٔحدز سهْ 

ئرج ضٞك٢ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ُْٝ ٣ٌٖ جُـِد ٓوذًٓح ٖٓ أقذ ج٧هحسخ قط٠ 

ٖٓ ضؼ٤٘ٚ جُذسؾس جُشجذؼس أٝ جُضٝؼ ، ض٘ظش جُٔكٌٔس جُذػٟٞ ك٢ ٓٞجؾٜس 

، ُِذكحع ػٖ عٔؼطٚ ، ٣ٌٕٝٞ ذوذس ج٩ٌٓحٕ ٖٓ ج٧هحسخ ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس 

 .ضكٌْ ػ٘ذ ج٫هطؼحء ذٔكٞ ٓح ٣ٔظ ٛزٙ جُغٔؼس 

 

 
  311جُٔحدز سهْ 

٫ ٣طشضد ػ٠ِ ؿِد ئػحدز جُ٘ظش ئ٣وحف ض٘ل٤ز جُكٌْ ئ٫ ئرج ًحٕ طحدسًج 

 .ذح٩ػذجّ 

 

 
  312جُٔحدز سهْ 

ٗحء ػ٠ِ ئػحدز جُ٘ظش ، ٣ؿد ػ٠ِ ج٤ُ٘حذس ًَ قٌْ طحدس ذحُرشجءز ، خ

جُؼحٓس ٗششٙ ػ٠ِ ٗلوس جُذُٝس ك٢ جُؿش٣ذز جُشع٤ٔس ، ٝك٢ ؾش٣ذض٤ٖ 

 .ٓك٤ِط٤ٖ ٣ؼ٤ٜ٘ٔح طحقد جُشإٔ 

 

 
  313جُٔحدز سهْ 



٣طشضد ػ٠ِ ئُـحء جُكٌْ ، ذ٘حء ػ٠ِ ئػحدز جُ٘ظش ، عوٞؽ جُكٌْ 

 .ذحُطؼ٣ٞؼحش ، ٝٝؾٞخ سد ٓح ٗلز ذٚ ٓ٘ٚ 

 

 
  314جُٔحدز سهْ 

ج٧قٌحّ جُط٢ ضظذس ك٢ ٓٞػٞع جُذػٟٞ ، ذ٘حء ػ٠ِ ئػحدز جُ٘ظش ، ٖٓ ؿ٤ش 

جُذجتشز جُؿ٘حت٤س ذٔكٌٔس جُط٤٤ٔض ، ٣ؿٞص جُـؼٖ ك٤ٜح ذؿ٤ٔغ جُـشم 

 .جُٔوشسز ك٢ جُوحٕٗٞ 

 

 
  315جُٔحدز سهْ 

ئرج سكغ ؿِد ئػحدز جُ٘ظش ك٬ ٣ؿٞص ضؿذ٣ذٙ ذ٘حء ػ٠ِ رجش جُٞهحتغ جُط٢ 

 .ٛح ذ٢٘ ػ٢ِ

 

 
  316جُٔحدز سهْ 

ك٢ ؾ٤ٔغ ؿشم جُـؼٖ ك٢ ج٧قٌحّ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ ٛزج جُرحخ ، ٫ ٣ؿٞص 

 .إٔ ٣ؼحس جُـحػٖ ذـؼ٘ٚ ئرج ًحٕ قحط٬ً ٓ٘ٚ ٝقذٙ 

 

 

 جُرحخ جُغحذغ  -2.7

( 322  -317)هٞز ج٧قٌحّ جُرحضس 
  317جُٔحدز سهْ 

ٝجُٞهحتغ  ض٘وؼ٢ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ، ذحُ٘غرس ُِٔطْٜ جُٔشكٞػس ػ٤ِٚ

 .جُٔغ٘ذز ك٤ٜح ئ٤ُٚ ، ذظذٝس قٌْ ذحش ذحُرشجءز أٝ ج٩دجٗس 

٣ٝؼطرش جُكٌْ ذحضًح ئرج ًحٕ ؿ٤ش هحذَ ُِـؼٖ ك٤ٚ ذأ١ ؿش٣ن ٖٓ ؿشم 

 .جُـؼٖ جُٔوشسز ك٢ ٛزج جُوحٕٗٞ ، ػذج ؿِد ئػحدز جُ٘ظش 

 

 
  318جُٔحدز سهْ 

ع ئ٠ُ ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ، ٫ ٣ؿٞص جُشؾٞ( 304)ٓغ ٓشجػحز قٌْ جُٔحدز 

جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ذؼذ طذٝس قٌْ ذحش ك٤ٜح ذ٘حًء ػ٠ِ ظٜٞس أدُس ؾذ٣ذز ، 

 .أٝ ظشٝف ؾذ٣ذز ، أٝ ذ٘حء ػ٠ِ ضـ٤٤ش جُٞطق جُوح٢ٗٞٗ ُِؿش٣ٔس 

 

 
  319جُٔحدز سهْ 

٣ٌٕٞ ُِكٌْ جُؿ٘حت٢ جُرحش جُظحدس ك٢ ٓٞػٞع جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ذح٩دجٗس 

جُط٢ ُْ ضٌٖ هذ كظِص  قؿ٤س ضِطضّ ذٜح جُٔكحًْ جُٔذ٤ٗس ك٢ جُذػحٟٝ

ك٤ٜح ذكٌْ ذحش ، ك٤ٔح ٣طؼِن ذٞهٞع جُؿش٣ٔس ٝذٞطلٜح جُوح٢ٗٞٗ 

ٝٗغرطٜح ئ٠ُ كحػِٜح ، ٣ٌٕٝٞ ُِكٌْ ذحُرشجءز ٛزٙ جُوٞز عٞجًء ذ٢٘ ػ٠ِ 

جٗطلحء جُطٜٔس أٝ ػ٠ِ ػذّ ًلح٣س ج٧دُس، ٫ٝ ضٌٕٞ ُٚ ٛزٙ جُوٞز عٞجًء 

 .جُوحٕٗٞ  ئرج ًحٕ ٓر٤ً٘ح ػ٠ِ إٔ جُٞجهؼس ٫ ٣ؼحهد ػ٤ِٜح



 

 
  320جُٔحدز سهْ 

٫ ضٌٕٞ ٨ُقٌحّ جُظحدسز ك٢ ٓٞػٞع جُذػٟٞ جُٔذ٤ٗس قؿ٤س أٓحّ جُٔكحًْ 

جُؿ٘حت٤س ك٤ٔح ٣طؼِن ذٞهٞع جُؿش٣ٔس ٝٝطلٜح جُوح٢ٗٞٗ ٝٗغرطٜح ئ٠ُ 

 .كحػِٜح 

 

 
  321جُٔحدز سهْ 

ضٌٕٞ ٨ُقٌحّ جُظحدسز ك٢ ٓٞجد ج٧قٞجٍ جُشخظ٤س قؿ٤س أٓحّ جُٔكحًْ 

 .جُؿ٘حت٤س ك٢ جُٔغحتَ جُط٢ ٣طٞهق ػ٤ِٜح جُلظَ ك٢ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س 

 

 
  322جُٔحدز سهْ 

ئرج سكؼص جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س جُٔذ٤ٗس هرَ سكغ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س أٝ 

ذحش ك٢ جُذػٟٞ أغ٘حء جُغ٤ش ك٤ٜح ، ٣ؿد ٝهق جُلظَ ك٤ٜح قط٠ ٣ظذس قٌْ 

٫ٝ ٣ٔ٘غ ٝهق جُذػٟٞ ٖٓ جضخحر ج٩ؾشجءجش ج٫قط٤حؿ٤س أٝ . جُؿ٘حت٤س 

 .جُٔغطؼؿِس 

ٖٓ ٛزج ( 210)ٝئرج أٝهق جُلظَ ك٢ جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ؿروًح ُِٔحدز 

 .جُوحٕٗٞ ضلظَ جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس ك٢ جُذػٟٞ جُٔذ٤ٗس 

ًج ٣ٝ٘ط٢ٜ ٝهق جُذػٟٞ جُٔذ٤ٗس ئرج أطذسش جُٔكٌٔس جُؿ٘حت٤س قٌْ

ذح٩دجٗس ك٢ ؿ٤رس جُٔطْٜ ، ٝرُي ٖٓ ٣ّٞ كٞجش ٤ٓؼحد جُـؼٖ ك٤ٚ ٖٓ 

 .ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، أٝ ٖٓ ٣ّٞ جُلظَ ك٢ ٛزج جُـؼٖ 

 

 

 جٌُطحخ جُػحُع  -3

( 396  -323)جُط٘ل٤ز 
جُرحخ ج٧ٍٝ   -3.1

( 338  -323)أقٌحّ ػحٓس 
جُلظَ ج٧ٍٝ   -3.1.1

( 330  -323)ج٧قٌحّ جُٞجؾرس جُط٘ل٤ز 
  323سهْ  جُٔحدز

٫ ٣ؿٞص ض٘ل٤ز جُؼوٞذحش أٝ جُطذجذ٤ش جُٔوشسز هحًٗٞٗح ، ١٧ ؾش٣ٔس ، 

 .ذٔوطؼ٠ قٌْ ٝجؾد جُط٘ل٤ز طحدس ٖٓ ٓكٌٔس ٓخطظس ئ٫ 

 

 
  324جُٔحدز سهْ 

ضط٠ُٞ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ض٘ل٤ز ج٧قٌحّ ٝجؾرس جُط٘ل٤ز جُظحدسز ك٢ 

جُؼحٓس جُذػحٟٝ جُؿ٘حت٤س ، ُٜٝح ػ٘ذ جُِضّٝ إٔ ضغطؼ٤ٖ ذحُغِـس 

 .ٓرحششز 

 

 
  325جُٔحدز سهْ 

 .٫ ٣ؿٞص ض٘ل٤ز ج٧قٌحّ جُظحدسز ذؼوٞذس ج٩ػذجّ ض٘ل٤زًج ٓؼؿ٬ً 



 

 
  326جُٔحدز سهْ 

ج٧قٌحّ جُظحدسز ذحُـشجٓس ٝجُٔظحس٣ق ضٌٕٞ ٝجؾرس جُط٘ل٤ز كٞسًج ، ُٝٞ 

 .ٓغ قظٍٞ جعطث٘حكٜح 

ٝض٘لز ج٧قٌحّ جُظحدسز ذحُكرظ ٓح ُْ ضوغ جُٔكٌٔس ذٞهق جُط٘ل٤ز 

 .ذٌلحُس ، ٝك٢ ٛزٙ جُكحُس ٣ؿد إٔ ٣ؼ٤ٖ ك٢ جُكٌْ ٓرِؾ جٌُلحُس 

٣ٝؿد ض٘ل٤ز ج٧قٌحّ جُظحدسز ذحُكرظ ض٘ل٤زًج ٓإهطًح ، ئرج ًحٕ جُٔطْٜ 

 .ػحتذًج أٝ ٤ُظ ُٚ ٓكَ ئهحٓس غحذص ك٢ هـش 

جقط٤حؿ٤ًح ، ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس إٔ ضأٓش  ٝئرج ًحٕ جُٔطْٜ ٓكرٞعًح قرغحً 

 .ذط٘ل٤ز جُكٌْ ض٘ل٤زًج ٓإهطًح 

 

 
  327جُٔحدز سهْ 

٣ؿٞص ُِٔكٌّٞ ػ٤ِٚ جُطظِْ أٓحّ ٓكٌٔس ج٫عطث٘حف ٖٓ ج٧ٓش جُظحدس 

ذحُ٘لحر جُٔإهص ػ٠ِ جعطو٬ٍ ، ٝرُي ذطوش٣ش ك٢ هِْ ًطحخ جُٔكٌٔس جُط٢ 

ؾٞص ئذذجء ٛزج أطذسش جُكٌْ ، أٝ ئدجسز جٌُٔحٕ جُٔكرٞط ك٤ٚ ، ١ٝ

 .جُطظِْ أغ٘حء ٗظش ج٫عطث٘حف جُٔشكٞع ػٖ جُكٌْ 

٣ٝلظَ ك٢ جُطظِْ خ٬ٍ غ٬غس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ جُطوش٣ش ذٚ ذؼذ عٔحع أهٞجٍ 

 .ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجُٔطظِْ 

 

 
  328جُٔحدز سهْ 

٣لشؼ ك٢ جُكحٍ ػٖ جُٔطْٜ جُٔكرٞط جقط٤حؿ٤ًح ئرج ًحٕ جُكٌْ طحدسًج 

ٓو٤ذ ُِكش٣س أٝ ذؼوٞذس ٫ ٣وطؼ٢ ض٘ل٤زٛح  ذحُرشجءز أٝ ذطذذ٤ش ؿ٤ش

جُكرظ ، أٝ ئرج أٓش ك٢ جُكٌْ ذٞهق ض٘ل٤ز جُؼوٞذس ، أٝ ئرج ًحٕ 

جُٔطْٜ هذ هؼ٠ ك٢ جُكرظ ج٫قط٤حؿ٢ ٓذز جُؼوٞذس أٝ جُطذجذ٤ش جُٔكٌّٞ 

 .ذٜح 

 

 
  329جُٔحدز سهْ 

ذحُؼوٞذس أٝ جُطذذ٤ش ئرج ُْ ٣ؼحسع ٣ؿد ض٘ل٤ز جُكٌْ جُـ٤حذ٢ جُظحدس 

ٖٓ ٛزج ( 264)جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ك٢ ج٤ُٔؼحد جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحدز  ك٤ٚ

 .جُوحٕٗٞ 

 

 
  330جُٔحدز سهْ 

ُِٔكٌٔس ػ٘ذ جُكٌْ ؿ٤حذ٤ًح ذحُكرظ ٓذز شٜش كأًػش إٔ ضأٓش ، ذ٘حء ػ٠ِ 

ؿِد ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ذحُورغ ػ٠ِ جُٔطْٜ ٝقرغٚ ئرج ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٓكَ 

 .ػذٙ أٓش ذحُكرظ ج٫قط٤حؿ٢ ئهحٓس ٓؼ٤ٖ ك٢ هـش ، أٝ ئرج ًحٕ طحدسًج 

٣ٝكرظ جُٔطْٜ ػ٘ذ جُورغ ػ٤ِٚ ض٘ل٤زًج ُٜزج ج٧ٓش قط٠ ٣كٌْ ك٢ 

جُٔؼحسػس جُط٢ ٣شكؼٜح ، أٝ ٣٘وؼ٢ ج٤ُٔؼحد جُٔوشس ُٜح ، ٫ٝ ٣ؿٞص ، 

ذأ١ قحٍ ، إٔ ٣رو٠ ك٢ جُكرظ ٓذز ضض٣ذ ػ٠ِ جُٔذز جُٔكٌّٞ ذٜح ، ٝرُي 

ػحسػس ج٩كشجؼ ػ٘ٚ هرَ ًِٚ ، ٓح ُْ ضش جُٔكٌٔس جُٔشكٞػس ئ٤ُٜح جُْ

 .جُلظَ ك٤ٜح 
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( 338  -331)ئشٌح٫ش جُط٘ل٤ز 
  331جُٔحدز سهْ 

٣كظَ ج٩شٌحٍ ك٢ جُط٘ل٤ز ذطوش٣ش ك٢ هِْ ًطحخ جُٔكٌٔس جُط٢ أطذسش 

جُكٌْ ، ٣ٝكذد ك٤ٚ ج٤ُّٞ جُز١ ٣٘ظش ك٤ٚ ج٩شٌحٍ ، ذٔح ٫ ٣ؿحٝص عرؼس 

٣ٝؼطرش رُي ئػ٬ًٗح ُِٔغطشٌَ ُٝٞ ًحٕ  أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ جُطوش٣ش ذٚ ،

 .جُطوش٣ش ٖٓ ٤ًَٝ 

 

 
  332جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٕ ج٩شٌحٍ ك٢ ض٘ل٤ز قٌْ طحدس ذح٩ػذجّ أٝ ذؼوٞذس ٓو٤ذز ُِكش٣س 

، ؾحص جُطوش٣ش ذٚ أٓحّ جُوحتْ ػ٠ِ ئدجسز جٌُٔحٕ جُٔكرٞط ك٤ٚ 

جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، أٝ جٌُٔحٕ جُز١ ٣ؿش١ ك٤ٚ جُط٘ل٤ز ، ٝػ٤ِٚ سكؼٚ كٞسًج 

 .ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ُطكذ٣ذ ج٤ُّٞ جُز١ ٣٘ظش ك٤ٚ 

 

 
  333جُٔحدز سهْ 

 .٣شكغ ج٩شٌحٍ ك٢ ض٘ل٤ز جُكٌْ جُؿ٘حت٢ ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُط٢ أطذسضٚ 

 

 
  334جُٔحدز سهْ 

٫ ٣طشضد ػ٠ِ جُطوش٣ش ذح٩شٌحٍ ٝهق ض٘ل٤ز جُكٌْ جُٔغطشٌَ ك٢ ض٘ل٤زٙ 

ٓح ُْ ٣ٌٖ جُكٌْ طحدسًج ذح٩ػذجّ ، ٝٓغ رُي ٣ؿٞص ُِٔكٌٔس إٔ ضأٓش 

 .ذٞهق جُط٘ل٤ز قط٠ ٣لظَ ك٢ ج٩شٌحٍ 

ٓس ، ػ٘ذ ج٫هطؼحء ، إٔ ضٞهق جُط٘ل٤ز ُك٤ٖ جُلظَ ك٢ ٤ُِ٘ٝحذس جُؼح

 .ج٩شٌحٍ 

 

 
  335جُٔحدز سهْ 

٣ؿٞص ُِٔغطشٌَ ، ك٢ ؾ٤ٔغ ج٧قٞجٍ ، إٔ ٤٘٣د ػ٘ٚ ، ٬٤ًًٝ ُطوذ٣ْ دكحػٚ 

 .ٝرُي ٓغ ػذّ ج٩خ٬ٍ ذٔح ُِٔكٌٔس ٖٓ جُكن ك٢ إٔ ضأٓش ذكؼٞسٙ شخظ٤ًح 

 

 
  336جُٔحدز سهْ 

أهٞجٍ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجُٔغطشٌَ ، ٣لظَ ك٢ ج٩شٌحٍ ذؼذ عٔحع 

ُِٝٔكٌٔس إٔ ضؿش١ جُطكو٤وحش جُط٢ ضشٟ ُضٜٝٓح ٝضكٌْ ك٢ ج٩شٌحٍ 

٣ٌٕٝٞ . ذورُٞٚ ٝٝهق جُط٘ل٤ز ، أٝ ذشكؼٚ ٝج٫عطٔشجس ك٢ جُط٘ل٤ز 

 .قٌٜٔح ذشكغ ج٩شٌحٍ ؿ٤ش هحذَ ُِـؼٖ 

 

 
  337جُٔحدز سهْ 

ػ٤ِٚ ، ٣ٝلظَ ك٤ٚ  ٣ؼطرش أشٌح٫ً ك٢ جُط٘ل٤ز جُ٘ضجع ك٢ شخظ٤س جُٔكٌّٞ

 .ذح٤ٌُل٤س ٝج٧ٝػحع جُٔوشسز ك٢ جُٔٞجد جُغحذوس 

 

 
  338جُٔحدز سهْ 

ك٢ قحُس ض٘ل٤ز ج٧قٌحّ جُٔح٤ُس ػ٠ِ أٓٞجٍ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ٝه٤حّ ٗضجع 

ٖٓ ؿ٤ش جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذشإٔ ج٧ٓٞجٍ جُٔـِٞخ جُط٘ل٤ز ػ٤ِٜح ، ٣شكغ 



هحٕٗٞ جُٔشجكؼحش  ج٧ٓش ئ٠ُ جُٔكٌٔس جُٔذ٤ٗس ؿروًح ُٔح ٛٞ ٓوشس ك٢

 .جُٔذ٤ٗس ٝجُطؿحس٣س 
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( 346  -339)ض٘ل٤ز ػوٞذس ج٩ػذجّ 
  339جُٔحدز سهْ 

٣ٞدع جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذح٩ػذجّ ك٢ جُغؿٖ ، ذ٘حًء ػ٠ِ أٓش ضظذسٙ ج٤ُ٘حذس 

جُؼحٓس ػ٠ِ جُ٘ٔٞرؼ جُز١ ٣وشسٙ جُ٘حتد جُؼحّ ، ئ٠ُ إٔ ٣٘لز ك٤ٚ 

 .جُكٌْ 

 

 
  340جُٔحدز سهْ 

ٓط٠ طحس قٌْ ج٩ػذجّ ذحضًح ، ٝؾد ػ٠ِ جُ٘حتد جُؼحّ سكغ أٝسجم جُذػٟٞ 

 .كٞسًج ئ٠ُ ج٤ٓ٧ش ُِطظذ٣ن ػ٤ِٚ ، ٫ٝ ٣ؿٞص ض٘ل٤زٙ هرَ رُي 

 

 
  341جُٔحدز سهْ 

٣ؿٞص ٧هحسخ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذح٩ػذجّ إٔ ٣وحذِٞٙ ك٢ ج٤ُّٞ جُغحذن ػ٠ِ 

 .ض٘ل٤ز جُكٌْ 

قٌّٞ ػ٤ِٚ ضلشع ػ٤ِٚ أ٣ًح ٖٓ جُلشٝع جُذ٤٘٣س هرَ ٝئرج ًحٗص د٣حٗس جُْ

 .جُٔٞش ، ٝؾد ئؾشجء جُطغ٬٤ٜش جٌُٔٔ٘س 
 

 

  342جُٔحدز سهْ 

ض٘لز ػوٞذس ج٩ػذجّ ش٘وًح أٝ س٤ًٓح ذحُشطحص قط٠ جُٔٞش ٝكوًح 

جُظحدس ذزُي ٝذ٘حء ػ٠ِ ؿِد ًطحذ٢ ٖٓ جُ٘حتد جُؼحّ ذحُط٘ل٤ز ُِكٌْ 

ٖٓ ٛزج ( 342)ػ٤ِٚ ك٢ جُٔحدز  ٣ر٤ٖ ك٤ٚ جعط٤لحء ج٩ؾشجء جُٔ٘ظٞص

 .جُوحٕٗٞ 

٣ٌٕٝٞ جُط٘ل٤ز ذكؼٞس أقذ سؤعحء ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ٝٓ٘ذٝخ ػٖ ئدجسز 

جُغؿٕٞ ، ٝجُوحتْ ػ٠ِ ئدجسز جُغؿٖ ، ٝؿر٤د جُغؿٖ ، ٝٝجػظ د٢٘٣ ، 

٣ٝؿٞص ُـ٤ش ٖٓ رًشٝج ، إٔ ٣كؼش جُط٘ل٤ز ذارٕ خحص ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

 .١ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذحُكؼٞس ئرج ؿِد رُي ، ٣ٝؿد دجتًٔح إٔ ٣إرٕ ُٔكحّ

 

 
  343جُٔحدز سهْ 

٣طِٞ جُوحتْ ػ٠ِ ئدجسز جُغؿٖ ٓ٘ـٞم جُكٌْ جُظحدس ذح٩ػذجّ ٝجُطٜٔس 

جُٔكٌّٞ ٖٓ أؾِٜح ، ػ٠ِ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ٝؿِد جُ٘حتد جُؼحّ ذحُط٘ل٤ز 

، ٝرُي ك٢ ٌٓحٕ جُط٘ل٤ز ذٔغٔغ ٖٓ جُكحػش٣ٖ ، ٝئرج سؿد جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ 

 .هٞجٍ ٣كشس ست٤ظ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٓكؼشًج ذٜح ئذذجء أ

ٝػ٘ذ ضٔحّ جُط٘ل٤ز ٣كشس ست٤ظ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٓكؼشًج ذزُي ٣ٝػرص ك٤ٚ 

 .شٜحدز جُـر٤د ذحُٞكحز ٝعحػس قظُٜٞح 

 

 
  344جُٔحدز سهْ 

٫ ٣ؿٞص ض٘ل٤ز ػوٞذس ج٩ػذجّ ك٢ أ٣حّ ج٧ػ٤حد جُشع٤ٔس أٝ ج٧ػ٤حد 

 .جُخحطس ذذ٣حٗس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ 



 

 
  345جُٔحدز سهْ 

٣ٞهق ض٘ل٤ز ػوٞذس ج٩ػذجّ ػ٠ِ جُٔشأز جُكحَٓ ئ٠ُ إٔ ضؼغ ُٓٞٞدٛح ، 

كارج ٝػؼطٚ ق٤ًح ًٝحٕ جُكٌْ ذاػذجٜٓح هظحطًح أٝ قذًج ٣إؾَ ض٘ل٤ز جُكٌْ 

ُٔذز ع٘ط٤ٖ ذؼذ ٝػؼٜح ، أٓح ئرج ًحٕ جُكٌْ ذاػذجٜٓح ضؼض٣شًج ، ك٤ؿٞص 

 .إٔ ٣غطرذٍ ذؼوٞذس ج٩ػذجّ جُكرظ جُٔإذًذ 

 

 
  346جُٔحدز سهْ 

ضغِْ ؾػس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ئ٠ُ أهحسذٚ ، ئرج ؿِرٞج رُي ، ٝئ٫ هحٓص 

 .ئدجسز جُغؿٖ ذذكٜ٘ح 
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( 359  -347)ض٘ل٤ز جُؼوٞذحش جُٔو٤ذز ُِكش٣س 
  347جُٔحدز سهْ 

ض٘لز ج٧قٌحّ جُظحدسز ذحُؼوٞذحش جُٔو٤ذز ُِكش٣س ، ذٔوطؼ٠ أٓش ٣ظذس 

ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس، ػ٠ِ جُ٘ٔٞرؼ جُٔؼذ ُزُي، ك٢ ج٧ٓحًٖ جُٔخظظس 

 .ُِكرظ 

 

 
  348جُٔحدز سهْ 

٣كغد ج٤ُّٞ جُز١ ٣رذأ ك٤ٚ جُط٘ل٤ز ، ػ٠ِ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ٖٓ ٓذز 

ضٜحء جُؼوٞذس ك٢ جُٞهص جُؼوٞذس ، ٣ٝلشؼ ػ٘ٚ ك٢ ج٤ُّٞ جُطح٢ُ ٤ُّٞ جٕ

 .جُٔكذد ُ٪كشجؼ ػٖ جُٔكرٞع٤ٖ 

 

 
  349جُٔحدز سهْ 

٣٘لز ٖٓ جُكٌْ جُـ٤حذ٢ ، ٖٓ ٝهص طذٝسٙ ، ًَ جُؼوٞذحش ٝجُطذجذ٤ش 

 .جُؿ٘حت٤س جُط٢ ٣ٌٖٔ ض٘ل٤زٛح 

 

 
  350جُٔحدز سهْ 

ضرذأ ٓذز جُؼوٞذس جُٔو٤ذز ُِكش٣س ٖٓ ٣ّٞ جُورغ ػ٠ِ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، 

جُٞجؾد جُط٘ل٤ز ، ٓغ ٓشجػحز ئٗوحطٜح ذٔوذجس ٓذز  ذ٘حء ػ٠ِ جُكٌْ

 .جُكرظ ج٫قط٤حؿ٢ ٝٓذز جُورغ 

 

 
  351جُٔحدز سهْ 

ئرج قٌْ ذرشجءز جُٔطْٜ ٖٓ جُؿش٣ٔس جُط٢ قرظ جقط٤حؿ٤ًح ٖٓ أؾِٜح ، أٝ 

طذس أٓش ذأ٫ ٝؾٚ ٩هحٓس جُذػٟٞ ك٤ٜح ، ضخظْ ٓذز جُكرظ ج٫قط٤حؿ٢ ٖٓ 

٣ٌٕٞ هذ جسضٌرٜح هرَ جُكٌْ ذرشجءضٚ جُٔذز جُٔكٌّٞ ذٜح ك٢ أ١ ؾش٣ٔس 

 .أٝ طذٝس ج٧ٓش 



 

 
  352جُٔحدز سهْ 

ػ٘ذ ضؼذد جُؼوٞذحش جُٔو٤ذز ُِكش٣س جُٔكٌّٞ ذٜح ػ٠ِ جُٔطْٜ ، ُضغط٘ضٍ 

 .ٓذز جُكرظ ج٫قط٤حؿ٢ ٝٓذز جُورغ ٖٓ جُؼوٞذس ج٧خق أ٫ًٝ 

 

 
  353جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٗص جُٔكٌّٞ ػ٤ِٜح ذؼوٞذس ٓو٤ذز ُِكش٣س قح٬ًٓ أٝ ظٜش أغ٘حء 

جُط٘ل٤ز أٜٗح قحَٓ ؾحص ضأؾ٤َ جُط٘ل٤ز ػ٤ِٜح قط٠ ضؼغ قِٜٔح ، 

 .ٝجٗوؼحء ٓذز ع٘ط٤ٖ ػ٠ِ جُٞػغ 

 

 
  354جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٕ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذؼوٞذس ٓو٤ذز ُِكش٣س ٓظحذًح ذٔشع ٣ؼشع ذزجضٚ 

ُخـش ، ٣إؾَ ض٘ل٤ز جُؼوٞذس ػ٤ِٚ قط٠ ٣ضٍٝ أٝ ذغرد جُط٘ل٤ز ق٤حضٚ ٍ

 .عرد جُطأؾ٤َ 

 

 
  355جُٔحدز سهْ 

ئرج أط٤د جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذؼوٞذس ٓو٤ذز ُِكش٣س ذؼحٛس ك٢ جُؼوَ ، ٝؾد 

ضأؾ٤َ ض٘ل٤ز جُؼوٞذس قط٠ ٣رشأ ، ٣ٞدع ك٢ ٓأٟٝ ػ٬ؾ٢ ػ٠ِ إٔ ضخظْ 

 .جُٔذز جُط٢ ٣وؼ٤ٜح ك٤ٚ ٖٓ ٓذز جُؼوٞذس جُٔكٌّٞ ذٜح 

 

 
  356جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٕ ٓكًٌٞٓح ػ٠ِ سؾَ ٝصٝؾطٚ ذؼوٞذس ٓو٤ذز ُِكش٣س ُٝٞ ػٖ ؾشجتْ 

ٓخطِلس ُْٝ ٣ًٌٞٗح ٓكرٞع٤ٖ ٖٓ هرَ ، ؾحص ضأؾ٤َ ض٘ل٤ز جُؼوٞذس ػ٠ِ 

أقذٛٔح قط٠ ٣لشؼ ػٖ ج٥خش ، ٝرُي ئرج ًحًٗح ٣ٌل٬ٕ طـ٤شًج ُْ ٣طْ عطس 

 .هـش ػششز ع٘س ًحِٓس ، ًٝحٕ ُٜٔح ٓكَ ئهحٓس ٓؼشٝف ك٢ 

 

 
  357جُٔحدز سهْ 

٣ٌٕٞ ضأؾ٤َ ض٘ل٤ز جُؼوٞذس ُِكش٣س أٝ ج٣٩ذجع ك٢ ٓأٟٝ ػ٬ؾ٢ ذأٓش ٖٓ 

ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، عٞجًء ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح أٝ ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد ر١ٝ جُشإٔ ، 

ُٜٝح إٔ ضأٓش ذحضخحر ٓح ضشجٙ ٖٓ ج٫قط٤حؿحش ذٔ٘غ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٖٓ 

 .جُٜشخ 

 

 
  358جُٔحدز سهْ 

 .ػوٞذحش جُٔو٤ذز ُِكش٣س ٝؾد ض٘ل٤ز جُؼوٞذس ج٧شذ أ٫ًٝ ئرج ض٘ٞػص جٍ

 

 
  359جُٔحدز سهْ 

٫ ٣ؿٞص ، ك٢ ؿ٤ش ج٧قٞجٍ جُٔر٤٘س ك٢ جُوحٕٗٞ ، ئخ٬ء عر٤َ جُٔكٌّٞ 

 .ػ٤ِٚ هرَ إٔ ٣غطٞك٢ ٓذز جُؼوٞذس 
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( 361  -360)ج٩كشجؼ ضكص ششؽ 
  360جُٔحدز سهْ 

ػٖ ًَ ٓكٌّٞ ػ٤ِٚ ذؼوٞذس ٓو٤ذز ُِكش٣س ، ئرج  ٣ؿٞص ج٩كشجؼ ضكص ششؽ،

 .ضٞكشش ك٢ قوٚ جُششٝؽ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُغؿٕٞ 

٣ٌٕٝٞ ج٩كشجؼ ضكص ششؽ ذأٓش ٖٓ جُ٘حتد جُؼحّ ذ٘حًء ػ٠ِ ؿِد ٝص٣ش 

 .جُذجخ٤ِس أٝ ٖٓ ٤٘٣رٚ 

٣ٝخؼغ جُٔلشؼ ػ٘ٚ ضكص ششؽ، خ٬ٍ ذحه٢ جُٔذز جُٔكٌّٞ ذٜح ػ٤ِٚ ، 

 .ُٔر٤٘س ك٢ جُوحٕٗٞ جُٔشحس ئ٤ُٚ ُِششٝؽ ج

 

 
  361جُٔحدز سهْ 

٣ؿٞص ُِ٘حتد جُؼحّ ، ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد ٝص٣ش جُذجخ٤ِس أٝ ٖٓ ٤٘٣رٚ ، 

ئُـحء ج٩كشجؼ ضكص ششؽ ئرج أخَ جُٔلشؼ ػ٘ٚ ذحُششٝؽ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ 

 .هحٕٗٞ ض٘ظ٤ْ جُغؿٕٞ 
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( 363  -362)ض٘ل٤ز جُطذجذ٤ش 
  362جُٔحدز سهْ 

ض٘لز ج٧قٌحّ جُظحدسز ذح٣٩ذجع ك٢ ٓأٟٝ ػ٬ؾ٢ أٝ دٝس جُشػح٣س 

 .ج٫ؾطٔحػ٤س ك٢ ج٧ٓحًٖ جُٔؼذز ُزُي 

 .٣ٌٕٝٞ ئ٣ذجع جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذأٓش ٣ظذس ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

٣ٝغش١ ػ٠ِ ج٣٩ذجع ك٢ جُٔأٟٝ جُؼ٬ؾ٢ ٝدٝس جُشػح٣س ج٫ؾطٔحػ٤س أقٌحّ 

 .ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ( 357)، ( 355)، ( 354)، ( 353)جُٔٞجد 

 

 
  363جُٔحدز سهْ 

٫ ض٘لز جُطذجذ٤ش ئ٫ ذؼذ ض٘ل٤ز جُؼوٞذحش جُٔو٤ذز ُِكش٣س ، ٓح ُْ ضٌٖ 

 .ض٘ل٤زٛٔح ٓؼًح ًٌٓٔ٘ح 

ٝجعطػ٘حًء ٖٓ قٌْ جُلوشز جُغحذوس ، ٣ُ٘لز ضذذ٤ش ج٣٩ذجع ك٢ ٓأٟٝ ػ٬ؾ٢ 

ٕ ػ٠ِ خ٬ف رُي هرَ ض٘ل٤ز أ١ ػوٞذس أٝ ضذذ٤ش آخش ، ٓح ُْ ٣٘ض جُوحٗٞ

. 
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( 374  -364)ض٘ل٤ز جُٔرحُؾ جُٔكٌّٞ ذٜح 
  364جُٔحدز سهْ 

ػ٘ذ ضغ٣ٞس جُٔرحُؾ جُٔغطكوس ُِذُٝس ، ػٖ جُـشجٓس ٝٓح ٣ؿد سدٙ 

ٝجُطؼ٣ٞؼحش ٝجُٔظحس٣ق ، ٣ؿد ػ٠ِ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس هرَ جُط٘ل٤ز ذٜح ، 

 .ُْ ضٌٖ ٓوذسز ك٢ جُكٌْ ئػ٬ٕ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذٔوذجس ٛزٙ جُٔرحُؾ ٓح 

 

 
  365جُٔحدز سهْ 

ئرج قٌْ ذحُـشجٓس ٝٓح ٣ؿد سدٙ ٝذحُطؼ٣ٞؼحش ٝجُٔظحس٣ق ، ًٝحٗص أٓٞجٍ 

جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ػ٘ذ جُط٘ل٤ز ٫ ضو٢ ذزُي ًِٚ ، ٝؾد ضٞص٣غ ٓح ٣طكظَ 

 :ٜٓ٘ح ػ٠ِ قغد جُطشض٤د ج٥ض٢ 



 .جُـشجٓحش ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُؼوٞذحش جُٔح٤ُس  -1

 .هس ُِكٌٞٓس ٖٓ سد ٝضؼ٣ٞغ ٝٓظحس٣ق جُٔرحُؾ جُٔغطف -2

ٝئرج ًحٗص جُؿشجتْ جُٔكٌّٞ ك٤ٜح ٓخطِلس ، ضخظْ جُٔرحُؾ جُٔذكٞػس ، 

أٝ جُط٢ ضكظِص ذـش٣ن جُط٘ل٤ز ػ٠ِ ٓٔطٌِحش جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ أ٫ًٝ ٖٓ 

 .جُٔرحُؾ جُٔكٌّٞ ذٜح ك٢ جُؿ٘ح٣حش غْ ك٢ جُؿ٘ف غْ ك٢ جُٔخحُلحش 

 

 
  366جُٔحدز سهْ 

جؿ٤ًح ، ُْٝ ٣كٌْ ػ٤ِٚ ئ٫ ذحُـشجٓس ، ؾد إٔ ٣٘وض ئرج قرظ شخض جقط٢

ٜٓ٘ح ػ٘ذ جُط٘ل٤ز ٓرِؾ ٓحتس لاير ػٖ ًَ ٣ّٞ ٖٓ أ٣حّ جُكرظ ، ٝئرج قٌْ 

ػ٤ِٚ ذحُكرظ ٝجُـشجٓس ٓؼًح ، ًٝحٗص جُٔذز جُط٢ هؼحٛح ك٢ جُكرظ 

ج٫قط٤حؿ٢ ضض٣ذ ػ٠ِ ٓذز جُكرظ جُٔكٌّٞ ذٚ ، ٝؾد إٔ ٣٘وض ٖٓ جُـشجٓس 

 .ٕ ًَ ٣ّٞ ٖٓ أ٣حّ جُض٣حدز ٓرِؾ ٓحتس لاير ع

 

 
  367جُٔحدز سهْ 

٣ؿٞص جُط٘ل٤ز ذـش٣ن جُكرظ ، ُطكظ٤َ جُـشجٓحش ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُؼوٞذحش 

جُٔح٤ُس ٝٓظحس٣ق جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س ، ٝضوذس ٓذضٚ ذحػطرحس ٣ّٞ ٝجقذ ػٖ 

 .ًَ ٓحتس لاير أٝ أهَ 

ٝٓغ رُي كل٢ ٓٞجد جُٔخحُلحش ٫ ضض٣ذ ٓذز جُكرظ ػ٠ِ عرؼس أ٣حّ ، ٝك٢ 

 .ٓٞجد جُؿ٘ح٣حش ٝجُؿ٘ف ٫ ضض٣ذ ٓذز جُكرظ ػ٠ِ عطس أشٜش 

 

 
  368جُٔحدز سهْ 

ٖٓ ٛزج جُوحٕٗٞ ػ٠ِ جُط٘ل٤ز ( 355)ئ٠ُ ( 348)ضغش١ أقٌحّ جُٔٞجد ٖٓ 

ٝٓظحس٣ق ذـش٣ن جُكرظ ُطكظ٤َ جُـشجٓحش ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُؼوٞذحش جُٔح٤ُس 

 .جُذػٟٞ جُؿ٘حت٤س 

 

 
  369جُٔحدز سهْ 

ئرج ضؼذدش ج٧قٌحّ ٣ٌٕٞ جُط٘ل٤ز ذحػطرحس ٓؿٔٞع جُٔرحُؾ جُٔكٌّٞ ذٜح 

 .ػ٠ِ أ٫ ضض٣ذ ٓذز جُكرظ ػ٠ِ ع٘س 

 

 
  370جُٔحدز سهْ 

٤ُِ٘حذس جُؼحٓس إٔ ضٔ٘ف جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ػ٘ذ ج٫هطؼحء ، ذ٘حء ػ٠ِ ؿِرٚ 

ُذُٝس ، أٝ إٔ ضأرٕ ُٚ ذذكؼٜح ػ٠ِ ، أؾ٬ً ُذكغ جُٔرحُؾ جُٔغطكوس ٍ

أهغحؽ ذششؽ أ٫ ضض٣ذ جُٔذز ػ٠ِ غ٬ظ ع٘ٞجش ، ٝئرج ضأخش جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ 

 .ك٢ دكغ هغؾ ذـ٤ش ػزس ٓورٍٞ قِص ذحه٢ ج٧هغحؽ 

 .٣ٝؿٞص ٤ُِ٘حذس جُؼحٓس جُؼذٍٝ ػٖ ج٧ٓش جُظحدس ٜٓ٘ح 

 

 
  371جُٔحدز سهْ 

ذس جُؼحّ ، ذؼذ ئػ٬ٕ ٣ٌٕٞ جُط٘ل٤ز ذـش٣ن جُكرظ ذأٓش ٣ظذس ٖٓ ج٤ُ٘ح

جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ٝذؼذ إٔ ٣ٌٕٞ هذ أٓؼ٠ ؾ٤ٔغ ٓذد جُؼوٞذحش جُٔو٤ذز 

 .ُِكش٣س جُٔكٌّٞ ذٜح ػ٤ِٚ 



 

 
  372جُٔحدز سهْ 

٣ٌٕٞ جُط٘ل٤ز ذـش٣ن جُكرظ ذأٓش ٣ظذس ٖٓ ج٤ُ٘حذس جُؼحّ، ذؼذ ئػ٬ٕ 

جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ٝذؼذ إٔ ٣ٌٕٞ هذ أٓؼ٠ ؾ٤ٔغ ٓذد جُؼوٞذحش جُٔو٤ذز 

 .٣س جُٔكٌّٞ ذٜح ػ٤ِٚ ُِكش

 

 
  373جُٔحدز سهْ 

٣٘ط٢ٜ جُط٘ل٤ز ذـش٣ن جُكرظ ، ئرج طحس جُٔرِؾ جُٔٞجص١ ُِٔذز جُط٢ 

هؼحٛح جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ك٢ ج٩ًشجٙ ٓكغٞذًح ػ٠ِ ٓوطؼ٠ جُٔٞجد جُغحذوس 

ٓغح٣ًٝح ُِٔرِؾ جُٔـِٞخ أط٬ً ذؼذ خظْ ٓح ٣ٌٕٞ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ هذ دكؼٚ 

 . ٓٔطٌِحضٚ أٝ ضكظَ ٓ٘ٚ ذحُط٘ل٤ز ػ٠ِ 

 

 
  374جُٔحدز سهْ 

٫ ضرشأ رٓس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٖٓ جُـشجٓس ٝجُؼوٞذحش جُٔح٤ُس ج٧خشٟ 

 .ٝجُٔظحس٣ق ذحُط٘ل٤ز ذـش٣ن جُكرظ ، ئ٫ ذحػطرحس ٓحتس لاير ػٖ ًَ ٣ّٞ 
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( 378  -375)عوٞؽ جُؼوٞذس ذٔؼ٢ جُٔذز ٝٝكحز جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ 
  375جُٔحدز سهْ 

ضغوؾ جُؼوٞذس جُٔكٌّٞ ذٜح ك٢ ؾ٘ح٣س ذٔؼ٢ ػشش٣ٖ ع٘س ، ئ٫ ئرج ًحٗص 

 .ذح٩ػذجّ كطغوؾ ذٔؼ٢ غ٬غ٤ٖ ع٘س 

 .ٝضغوؾ جُؼوٞذس جُٔكٌّٞ ذٜح ك٢ ؾ٘كس ذٔؼ٢ خٔظ ع٘ٞجش 

 .ٝضغوؾ جُؼوٞذس جُٔكٌّٞ ذٜح ك٢ ٓخحُلس ذٔؼ٢ ع٘ط٤ٖ 

 .ٝضرذأ ٓذز جُغوٞؽ ٖٓ ٝهص ط٤شٝسز جُكٌْ ذحضًح 

 

 
  376جُٔحدز سهْ 

ض٘وـغ ٓذز عوٞؽ جُؼوٞذس ذحُورغ ػ٠ِ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذؼوٞذس ٓو٤ذز 

ُِكش٣س ، ٝذٌَ ئسؾحء ٖٓ ئؾشجءجش جُط٘ل٤ز جُط٢ ضطخز ك٢ ٓٞجؾٜطٚ أٝ 

ضظَ ئ٠ُ ػِٔٚ ، أٝ ئرج جسضٌد جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ خ٬ُٜح ؾ٘ح٣س أٝ ؾ٘كس ٖٓ 

 .ٗٞع جُؿش٣ٔس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٖٓ أؾِٜح أٝ ٓٔحغِس ُٜح 

 

 
  377جُٔحدز سهْ 

٣ٞهق عش٣حٕ ٓذز عوٞؽ جُؼوٞذس ًَ ٓحٗغ ٣كٍٞ دٕٝ ٓرحششز جُط٘ل٤ز عٞجء 

 .ًحٕ هح٤ًٗٞٗح أٝ ٓحد٣ًح 

 .٣ٝؼطرش ٝؾٞد جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ك٢ جُخحسؼ ، ٓحٗؼًح ٣ٞهق عش٣حٕ جُٔذز 

 

 
  378جُٔحدز سهْ 

ئرج ضٞك٢ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ذؼذ جُكٌْ ػ٤ِٚ ذكٌْ ذحش ، ض٘لز جُؼوٞذحش 

 .جُٔح٤ُس ٝجُطؼ٣ٞؼحش ٝٓح ٣ؿد سدٙ ٝجُٔظحس٣ق ك٢ ضشًطٚ 
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( 394  -379)سد ج٫ػطرحس 
  379جُٔحدز سهْ 

٣ُشد ج٫ػطرحس ذكٌْ جُوحٕٗٞ ، ئرج ُْ ٣ظذس ػ٠ِ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ قٌْ ، 

 :ؾ٘كس ، خ٬ٍ ج٥ؾحٍ جُطح٤ُس  ذؼوٞذس ؾ٘ح٣س أٝ

ئرج ًحٕ جُكٌْ ذؼوٞذس ؾ٘ح٣س ٝٓؼص خٔظ ع٘ٞجش ػ٠ِ ض٘ل٤ز جُؼوٞذس  -1

 .أٝ جُؼلٞ ػٜ٘ح أٝ عوٞؿٜح ذٔؼ٢ جُٔذز 

ئرج ًحٕ جُكٌْ ذؼوٞذس ؾ٘كس ٝٓؼص غ٬ظ ع٘ٞجش ػ٠ِ ض٘ل٤ز جُؼوٞذس أٝ  -2

، أٝ جُؼلٞ ػٜ٘ح ، ئ٫ ئرج ًحٕ جُكٌْ هذ جػطرش جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ػحتذًج 

 .ًحٗص جُؼوٞذس هذ عوـص ذٔؼ٢ جُٔذز كطٌٕٞ جُٔذز خٔظ ع٘ٞجش 

 

 
  380جُٔحدز سهْ 

 :٣ؿد ُشد ج٫ػطرحس جُوؼحت٢ 

ض٘ل٤زًج ًح٬ًٓ ، أٝ إٔ ضٌٕٞ جُؼوٞذس ك٢ ؾ٘ح٣س أٝ ك٢ ؾ٘كس ٝٗلزش  -1

 .طذس ػٜ٘ح ػلٞ أٝ عوـص ذٔؼ٢ جُٔذز 

إٔ ضٌٕٞ هذ ٓؼص ٖٓ ضحس٣خ ض٘ل٤ز جُؼوٞذس أٝ طذٝس جُؼلٞ ػٜ٘ح ٓذز  -2

 .ع٘ط٤ٖ ئرج ًحٗص ػوٞذس ؾ٘ح٣س ، أٝ ع٘س ٝجقذز ئرج ًحٗص ػوٞذس ؾ٘كس 

 .ٝضؼحػق ٛزٙ جُٔذز ك٢ قحُط٢ جُكٌْ ُِؼٞد ٝعوٞؽ جُؼوٞذس ذٔؼ٢ جُٔذز 

٣س ٣َٝػرص جُؼٞد ، ك٢ ؾ٤ٔغ ج٧قٞجٍ ، ذحُػحذص ك٢ طك٤لس جُكحُس جُؿ٘حب

 .، أٝ ج٧قٌحّ جُوؼحت٤س جُغحذوس 

 

 
  381جُٔحدز سهْ 

 .٣ظذس جُكٌْ ذشد ج٫ػطرحس ٖٓ ٓكٌٔس جُؿ٘ح٣حش 

 

 
  382جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٗص جُؼوٞذس هذ هؼ٠ ٓؼٜح ذطذذ٤ش ٝهحت٢ ، كطرذأ جُٔذز ٖٓ ج٤ُّٞ 

 .جُز١ ٣٘ط٢ٜ ك٤ٚ جُطذذ٤ش ، أٝ ٣غوؾ ك٤ٚ ذٔؼ٢ جُٔذز 

ّ ػ٤ِٚ ضكص ششؽ، ك٬ ضرذأ جُٔذز ئ٫ ٖٓ ٝئرج ًحٕ هذ أكشؼ ػٖ جُٔكٌٞ

 .جُطحس٣خ جُز١ ٣ظرف ك٤ٚ ج٩كشجؼ ضكص ششؽ ٜٗحت٤ًح 

 

 
  383جُٔحدز سهْ 

٣ؿد ُِكٌْ ذشد ج٫ػطرحس إٔ ٣ٞك٢ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ًَ ٓح قٌْ ػ٤ِٚ ذٚ ٖٓ 

جُطضجٓحش ٓح٤ُس ُِذُٝس أٝ ٨ُكشجد ، ٓح ُْ ضٌٖ ٛزٙ ج٫ُطضجٓحش هذ 

 .ػ٤ِٚ أٗٚ ك٢ قحُس ٫ ٣غطـ٤غ ٓؼٜح جُٞكحء جٗوؼص ، أٝ أغرص جُٔكٌّٞ 

 

 
  384جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٕ جُـحُد هذ طذسش ػ٤ِٚ ػذز أقٌحّ ، ك٬ ٣كٌْ ذشد جػطرحسٙ ئ٫ 

ئرج ضكووص جُششٝؽ جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔٞجد جُغحذوس ذحُ٘غرس ئ٠ُ ًَ 

 .قٌْ ٜٓ٘ح ، ػ٠ِ إٔ ٣شجػ٠ ك٢ قغحخ جُٔذز ئع٘حدٛح ئ٠ُ أقذظ ج٧قٌحّ 

 

 
  385ُٔحدز سهْ ج



٣وذّ ؿِد سد ج٫ػطرحس ٖٓ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ٣ٝؿد إٔ 

٣شطَٔ ػ٠ِ جُر٤حٗحش ج٬ُصٓس ُطؼ٤٤ٖ شخظ٤س جُـحُد ، ٝإٔ ٣ر٤ٖ ك٤ٚ 

ضحس٣خ ج٧قٌحّ جُظحدسز ػ٤ِٚ ٝج٧ٓحًٖ جُط٢ أهحّ ك٤ٜح ٓ٘ز ج٩كشجؼ ػ٘ٚ 

. 

 

 
  386جُٔحدز سهْ 

ذشإٔ جُـِد ٬ُعط٤ػحم ٖٓ ضحس٣خ ئهحٓس  ضؿش١ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ضكو٤وحً 

جُـحُد ك٢ ًَ ٌٓحٕ ٗضُٚ ٖٓ ٝهص جُكٌْ ػ٤ِٚ ، ٝٓذز ضِي ج٩هحٓس، 

ُِٞهٞف ػ٠ِ عًِٞٚ ٝٓظحدس جسضضجهٚ ، ٝذٞؾٚ ػحّ ضطوظ٠ ًَ ٓح ضشجٙ 

٫صًٓح ٖٓ جُٔؼِٞٓحش ، ٝضؼْ جُطكو٤ن ئ٠ُ جُـِد ٝضشكؼٚ ئ٠ُ ٓكٌٔس 

ضوذ٣ٔٚ ذطوش٣ش ضذٕٝ ك٤ٚ سأ٣ٜح جُؿ٘ح٣حش ك٢ جُػ٬غس أشٜش جُطح٤ُس ٍ

 :ٝضر٤ٖ ج٧عرحخ جُط٢ ذ٢٘ ػ٤ِٜح ، ٣ٝشكن ذحُـِد 

 .طٞس ج٧قٌحّ جُظحدسز ػ٠ِ جُـحُد  -1

 .طك٤لس قحُطٚ جُؿ٘حت٤س  -2

 .ضوش٣ش ػٖ عًِٞٚ خ٬ٍ كطشز جُط٘ل٤ز  -3

ضوش٣ش ػٖ أقٞجُٚ ٖٓ جُششؿس ك٢ ج٧ٓحًٖ جُط٢ أهحّ ك٤ٜح ٓ٘ز ج٩كشجؼ  -4

 .ػ٘ٚ 

 

 
  387جُٔحدز سهْ 

ُِٔكٌٔس ػ٘ذ ٗظش ؿِد سد ج٫ػطرحس عٔحع أهٞجٍ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ٝجُـحُد 

 .، ًٔح ٣ؿٞص ُٜح جعط٤لحء ًَ ٓح ضشجٙ ٫صًٓح ٖٓ جُٔؼِٞٓحش 

ٝضؼِٖ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس جُـحُد ذحُكؼٞس هرَ جُؿِغس ذػٔح٤ٗس أ٣حّ ػ٠ِ 

 .ج٧هَ 

 

 
  388جُٔحدز سهْ 

ُوؼحت٢ ضكٌْ ذٚ جُٔكٌٔس ئرج سأش إٔ ٓط٠ ضٞكشش ششٝؽ سد ج٫ػطرحس ج

 .عِٞى جُـحُد ٓ٘ز طذٝس جُكٌْ ػ٤ِٚ ٣ذػٞ ئ٠ُ جُػوس ذطو٣ْٞ ٗلغٚ 

 

 
  389جُٔحدز سهْ 

ضشعَ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس طٞسز ٖٓ قٌْ سد ج٫ػطرحس ئ٠ُ جُٔكحًْ جُط٢ طذسش 

ٜٓ٘ح ج٧قٌحّ ذحُؼوٞذس أٝ جُطذذ٤ش ُِطأش٤ش ذٚ ػ٠ِ ٛٞجٓشٜح ، ٝضأٓش 

 .١ جُغؿ٬ش جُٔؼذز ُٜزج جُـشع ذإٔ ٣إشش ذٚ ف

 

 
  390جُٔحدز سهْ 

ئرج سكغ ؿِد سد ج٫ػطرحس ذغرد سجؾغ ئ٠ُ عِٞى جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ، ك٬ ٣ؿٞص 

ضؿذ٣ذٙ ئ٫ ذؼذ ٓؼ٢ عطس أشٜش ٖٓ ضحس٣خ جُشكغ ، أٓح ك٢ ج٧قٞجٍ ج٧خشٟ 

 .ك٤ؿٞص ضؿذ٣ذٙ ٓط٠ ضٞكشش جُششٝؽ ج٬ُصٓس 

 

 
  391جُٔحدز سهْ 

٣ؿٞص ئُـحء جُكٌْ جُظحدس ذشد ج٫ػطرحس ، ئرج ظٜش إٔ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ هذ 

طذسش ػذٙ أقٌحّ أخشٟ ُْ ضٌٖ جُٔكٌٔس هذ ػِٔص ذٜح ، أٝ ئرج قٌْ ػ٤ِٚ 

 .ذؼذ سد ج٫ػطرحس ك٢ ؾش٣ٔس ٝهؼص هرِٚ 



٣ٝظذس جُكٌْ ، ك٢ ٛزٙ جُكحُس ، ٖٓ جُٔكٌٔس جُط٢ قٌٔص ذشد ج٫ػطرحس 

 .جٓس ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد ج٤ُ٘حذس جُغ

 

 
  392جُٔحدز سهْ 

٣طشضد ػ٠ِ سد ج٫ػطرحس ٓكٞ جُكٌْ جُوحػ٢ ذح٩دجٗس ، ذحُ٘غرس ُِٔغطورَ 

، ٝصٝجٍ ٓح ٣طشضد ػ٤ِٚ ٖٓ جٗؼذجّ ج٤ِٛ٧س ٝجُكشٓحٕ ٖٓ جُكوٞم ٝعحتش 

 .ج٥غحس جُؿ٘حت٤س 
 

 

  393جُٔحدز سهْ 

 .٫ ضؼطرش ج٧قٌحّ جُظحدسز ذٞهق جُط٘ل٤ز عحذوس ضوطؼ٢ سد ج٫ػطرحس 

 

 
  394جُٔحدز سهْ 

 .٫ ضؼطرش ج٧قٌحّ جُظحدسز ذٞهق جُط٘ل٤ز عحذوس ضوطؼ٢ سد ج٫ػطرحس 

 

 

 جُرحخ جُطحعغ  -3.9

( 396  -395)ج٩ششجف جُوؼحت٢ ػ٠ِ ج٧ٓحًٖ جُٔخظظس ُِكرظ 
  395جُٔحدز سهْ 

٧ػؼحء ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس قن دخٍٞ ج٧ٓحًٖ جُٔخظظس ُِكرظ جٌُحت٘س ك٢ 

دٝجتش جخطظحطْٜ ، ٝرُي ُِطأًذ ٖٓ ػذّ ٝؾٞد ٓكرٞط ذظلس ؿ٤ش هح٤ٗٞٗس 

، ُْٜٝ إٔ ٣ـِؼٞج ػ٠ِ جُغؿ٬ش ٝػ٠ِ أٝجٓش جُورغ ٝجُكرظ ٝإٔ ٣أخزٝج 

طٞسًج ٜٓ٘ح ، ٝإٔ ٣طظِٞج ذأ١ ٓكرٞط ٣ٝغٔؼٞج ٓ٘ٚ أ١ شٌٟٞ ٣ش٣ذ إٔ 

٣ٝؿد إٔ ضوذّ ُْٜ ًَ ٓغحػذز ُكظُْٜٞ ػ٠ِ جُٔؼِٞٓحش . ٣ٜح ُْٜ ٣رذ

 .جُط٢ ٣ـِرٜٞٗح 

 

 
  396جُٔحدز سهْ 

ٌَُ ٓكرٞط ك٢ أقذ ج٧ٓحًٖ جُٔخظظس ُِكرظ ، إٔ ٣وذّ ، ك٢ أ١ ٝهص ، 

ُِوحتْ ػ٠ِ ئدجسضٜح شٌٟٞ ًطحذ٤س أٝ شل٤ٜس ، ٣ٝـِد ٓ٘ٚ ضر٤ِـٜح 

ُي ، ٝػ٠ِ جُوحتْ ػ٠ِ ٤ُِ٘حذس جُؼحٓس ذؼذ ئغرحضٜح ك٢ عؿَ ٣ؼذ ُز

 .ئدجسز جٌُٔحٕ هرُٜٞح ٝضر٤ِـٜح ك٢ جُكحٍ ئ٠ُ ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس 

ٌَُٝ ٖٓ ػِْ ذٞؾٞد ٓكرٞط ذظلس ؿ٤ش هح٤ٗٞٗس ، أٝ ك٢ ٌٓحٕ ؿ٤ش ٓخظض 

ُِكرظ ، إٔ ٣خـش أقذ أػؼحء ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس ، ٝػ٤ِٚ ذٔؿشد ػِٔٚ إٔ 

ؾشجء جُطكو٤ن ٣٘طوَ كٞسًج ئ٠ُ جٌُٔحٕ جُٔٞؾٞد ذٚ جُٔكرٞط ٣ٝوّٞ ذا

 .٣ٝأٓش ذح٩كشجؼ ػٖ جُٔكرٞط ذظلس ؿ٤ش هح٤ٗٞٗس ٣ٝكشس ٓكؼشًج ذزُي 

 

 

 جٌُطحخ جُشجذغ  -4

( 406  -397)كوذ ج٧ٝسجم ٝقغحخ جُٔذد 
جُرحخ ج٧ٍٝ   -4.1

( 402  -397)كوذ ج٧ٝسجم 
  397جُٔحدز سهْ 



ئرج كوذش جُ٘غخس ج٧ط٤ِس ُِكٌْ هرَ ض٘ل٤زٙ ، أٝ كوذش أٝسجم جُطكو٤ن 

ًِٜح أٝ ذؼؼٜح ، هرَ طذٝس هشجس ك٤ٚ ضطرغ ج٩ؾشجءجش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح  ،

 .ك٢ ٛزج جُرحخ 

 

 
  398جُٔحدز سهْ 

ئرج ٝؾذش طٞسز سع٤ٔس ٖٓ جُكٌْ هحٓص ٓوحّ جُ٘غخس ج٧ط٤ِس ، ٝئرج ًحٗص 

جُظٞسز جُشع٤ٔس ضكص ٣ذ شخض أٝ ؾٜس ٓح ، ضغطظذس ج٤ُ٘حذس جُؼحٓس أٓشًج 

ٝئرج جٓط٘غ ػٖ ض٘ل٤ز . جُكٌْ ذطغ٤ِٜٔح ٖٓ ست٤ظ جُٔكٌٔس جُط٢ أطذسش 

ٖٓ هحٕٗٞ ( 179)ج٧ٓش ػٞهد ذحُؼوٞذس جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز 

 .جُؼوٞذحش 

ُٖٝٔ أخزش ٓ٘ٚ جُظٞسز جُشع٤ٔس إٔ ٣ـِد ضغ٤ِٔٚ طٞسز ٓـحذوس ذـ٤ش 

 .ٓظحس٣ق 

 

 
  399جُٔحدز سهْ 

سم ٫ ٣طشضد ػ٠ِ كوذ ٗغخس جُكٌْ ج٧ط٤ِس ئػحدز جُٔكحًٔس ٓط٠ ًحٗص ؽ

 .جُـؼٖ جُؼحد٣س ك٢ جُكٌْ هذ جعط٘لذش 

 

 
  400جُٔحدز سهْ 

ئرج ًحٗص جُوؼ٤س ٓ٘ظٞسز أٓحّ جُذجتشز جُؿ٘حت٤س ذٔكٌٔس جُط٤٤ٔض ، 

ُْٝ ٣ط٤غش جُكظٍٞ ػ٠ِ طٞسز سع٤ٔس ٖٓ جُكٌْ ، ضوؼ٢ جُٔكٌٔس ذاػحدز 

 .جُٔكحًٔس ٓط٠ ًحٗص ؾ٤ٔغ ج٩ؾشجءجش جُٔوشسز ُِـؼٖ هذ جعطٞك٤ص 

 

 
  401جُٔحدز سهْ 

ئرج كوذش أٝسجم جُطكو٤ن ًِٜح أٝ ذؼؼٜح ، هرَ طذٝس هشجس ك٤ٚ ، ٝٝؾذش 

ٝئرج ًحٗص . طٞسز سع٤ٔس ٜٓ٘ح كاٜٗح ضوّٞ ٓوحّ ج٧ٝسجم جُشع٤ٔس 

جُظٞسز ضكص ٣ذ شخض أٝ ؾٜس ٓح ضظذس جُؿٜس جُط٢ ضٌٕٞ جُطكو٤وحش ك٢ 

خ ذحُؼوٞذس قٞصضٜح أٓشًج ذطغ٤ِٜٔح ، ٝئرج جٓط٘غ ػٖ ض٘ل٤ز ج٧ٓش ػٞم

 جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدز

 .ٖٓ هحٕٗٞ جُؼوٞذحش ( 179)

 .كارج ُْ ٣ط٤غش جُكظٍٞ ػ٠ِ طٞسز ٣ؼحد جُطكو٤ن ك٤ٔح كوذش أٝسجهٚ 
ٝئرج ًحٗص جُوؼ٤س ٓشكٞػس أٓحّ جُٔكٌٔس ضط٠ُٞ ٢ٛ ئؾشجء ٓح ضشجٙ ٖٓ 

 .جُطكو٤ن 

 

 
  402جُٔحدز سهْ 

جٕ جُكٌْ ٓٞؾٞدًج ئرج كوذش أٝسجم جُطكو٤ن ، ًِٜح أٝ ذؼؼٜح، ٝى

ٝجُوؼ٤س ٓ٘ظٞسز أٓحّ جُذجتشز جُؿ٘حت٤س ذٔكٌٔس جُط٤٤ٔض ك٬ ضؼحد 

 .ج٩ؾشجءجش ئ٫ ئرج سأش جُٔكٌٔس ٓك٬ً ُزُي 

 

 

 جُرحخ جُػح٢ٗ  -4.2

( 406  -403)قغحخ جُٔٞجػ٤ذ ٝجُٔذد 
  403جُٔحدز سهْ 



ال ٌجوز إجراء أي إعالن قبل الساعة السابعة صباحاً وال بعد الساعة السادسة مساء ، كما ال ٌجوز إجزاؤه فً أٌام 
العطالت الرسمٌة إال فً حالة الضرورة وبإذن من النٌابة العامة أو من القاضً المختص، وٌثبت هذا اإلذن فً أصل 

 .اإلعالن 

 

 
  404جُٔحدز سهْ 

حضور أو الحصول اإلجراء مٌعاداً مقدراً باألٌام أو بالشهور أو بالسنٌن فال ٌحسب منه ٌوم اإلعالن أو إذا عٌن القانون لل
 .حدوث األمر المعتبر فً نظر القانون مجرٌاً للمٌعاد ، وٌنقضً المٌعاد بانقضاء الدوام الرسمً فً ٌوم العمل األخٌر 

 .لتً ٌبدأ منها المٌعاد والتً ٌنتهً بها على الوجه المتقدم وإذا كان المٌعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة ا

 .أما إذا كان المٌعاد مما ٌجب انقضاؤه قبل اإلجراء فال ٌجوز حصول اإلجراء إال بعد انقضاء الٌوم األخٌر من المٌعاد 

 .بعدها وفً جمٌع األحوال ، إذا صادف آخر ٌوم فً المٌعاد عطلة رسمٌة امتد المٌعاد إلى أول ٌوم عمل 

 

 

  405جُٔحدز سهْ 

تضاف إلى المواعٌد المبٌنة فً هذا القانون مواعٌد مسافة مقدارها عشرة أٌام لمن تكون إقامتهم خارج دائرة المحكمة ، 
وستون ٌوماً لمن تكون إقامتهم خارج الدولة ، وٌجوز ، فً حالة االستعجال ، إنقاص هذه المواعٌد بأمر من القاضً 

 .ا األمر مع الورقة المراد إعالنها المختص وٌعلن هذ

 

 
  406جُٔحدز سهْ 

 .تحسب جمٌع المدد المبٌنة فً هذا القانون بالتقوٌم المٌالدي 

 

 

 جٌُطحخ جُخحٓظ  -5

( 443  -407)جُطؼحٕٝ جُوؼحت٢ جُذ٢ُٝ 
جُرحخ ج٧ٍٝ   -5.1

( 407  -407)أقٌحّ ػحٓس 
  407جُٔحدز سهْ 

مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقٌات الدولٌة المعمول بها فً دولة قطر وبشرط المعاملة بالمثل ، تتعاون الجهات القضائٌة 
 .القطرٌة مع الجهات القضائٌة األجنبٌة والدولٌة ، فً المجال الجنائً ، طبقاً ألحكام هذا القانون 

 

 

 جُرحخ جُػح٢ٗ  -5.2

( 424  -408)ٝج٧ش٤حء  ضغ٤ِْ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ ٝجُٔط٤ٜٖٔ



  408جُٔحدز سهْ 

ٌكون تسلٌم األشخاص المحكوم علٌهم أو المتهمٌن إلى الدولة األجنبٌة التً تطلب استالمهم لتنفٌذ األحكام الجنائٌة 
 .الصادرة علٌهم أو لمحاكمتهم جنائٌاً ، طبقاً لألحكام المنصوص علٌها فً المواد التالٌة 

 

 
  409جُٔحدز سهْ 

 :تسلٌم األشخاص ما ٌلً ٌشترط ل

أن تكون الجرٌمة المطلوب التسلٌم من أجلها قد ارتكبت فً إقلٌم الدولة طالبة التسلٌم ، أو ارتكبت خارج إقلٌم دولة  -1
 .قطر والدولة طالبة التسلٌم متى كانت قوانٌن الدولة الطالبة تعاقب على الفعل إذا ارتكب خارج إقلٌمها 

ة أو جنحة معاقباً علٌها فً كل من القانون القطري وقانون الدولة طالبة التسلٌم بعقوبة مقٌدة أن تكون الجرٌمة جناي -2
للحرٌة لمدة سنتٌن على األقل أو بعقوبة أشد منها ، أو أن ٌكون المطلوب تسلٌمه عن هذه الجرٌمة محكوماً علٌه بالحبس 

 .مدة ستة أشهر على األقل 

قوانٌن دولة قطر ، أو كانت العقوبة المقررة للجرٌمة فً الدولة طالبة التسلٌم ال نظٌر  وإذا كان الفعل غٌر معاقب علٌه فً
لها فً دولة قطر ، فال ٌكون التسلٌم واجباً إال إذا كان الشخص المطلوب تسلٌمه من رعاٌة الدولة طالبة التسلٌم ، أو من 

 .رعاٌة دولة أخرى تقرر نفس العقوبة 

 .ب التسلٌم من أجلها فال ٌجوز التسلٌم إال بالنسبة للجرائم التً ٌتوفر فٌها الشرطان السابقان وإذا تعددت الجرائم المطلو

 

 

  410جُٔحدز سهْ 

 :ال ٌجوز التسلٌم فً الحاالت التالٌة 

 .إذا كان المطلوب تسلٌمه قطري الجنسٌة  -1

إذا كانت الجرٌمة المطلوب التسلٌم من أجلها جرٌمة سٌاسٌة أو مرتبطة بجرٌمة سٌاسٌة، أو كان المطلوب تسلٌمه  -2
 .الجئاً سٌاسٌاً وقت تقدٌم طلب التسلٌم 

 .إذا كانت الجرٌمة المطلوب التسلٌم من أجلها تنحصر فً اإلخالل بالواجبات العسكرٌة  -3

اد بأن طلب التسلٌم قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص العتبارات تتعلق بالعنصر أو إذا قامت أسباب جدٌة لالعتق -4
الدٌن أو الجنسٌة أو الرأي السٌاسً ، أو أن ٌكون من شأن توفر أي من هذه االعتبارات تسوئ مركز الشخص المطلوب 

 .تسلٌمه 

كم ببراءته أو بإدانته بحكم بات طبقاً لقانون إذا كان الشخص المطلوب تسلٌمه قد سبقت محاكمته عن ذات الجرٌمة وح -5
الدولة التً صدر فٌها الحكم واستوفى عقوبته، أو كانت الدعوى الجنائٌة أو العقوبة قد انقضت أو سقطت بمضً المدة أو 

 .بصدور عنها وفقاً للقانون القطري أو قانون الدولة طالبة التسلٌم 

لمطلوب تسلٌمه أمام الجهات القضائٌة فً قطر عن الجرٌمة المطلوب التسلٌم إذا كان القانون القطري ٌجٌز محاكمة ا -6
 .من أجلها 



 

 

  411جُٔحدز سهْ 

إذا كان الشخص المطلوب تسلٌمه قٌد التحقٌق أو المحاكمة عن جرٌمة أخرى إرتكبها فً قطر ، فإن تسلٌمه ٌؤجل حتى 
 .كوم بها ٌنتهً التحقٌق محاكمته بحكم بات وتنفذ علٌه العقوبة المح

 

 
  412جُٔحدز سهْ 

٣وذّ ؿِد جُطغ٤ِْ ذحُـشم جُذذِٞٓحع٤س ٝضلظَ ك٤ٚ جُغِـحش جُٔخطظس 

 .ؿروًح ُِوحٕٗٞ 

 :٣ٌٕٝٞ جُـِد ٓظكٞذًح ذحُر٤حٗحش ٝجُٔغط٘ذجش جُطح٤ُس 

أٓش هرغ طحدس ٖٓ جُغِـس جُٔخطظس ٣ر٤ٖ ك٤ٚ ٗٞع جُؿش٣ٔس ٝٓحدز  -1

ُد خحطًح ذشخض ه٤ذ جُطكو٤ن ، جُوحٕٗٞ جُط٢ ضؼحهد ػ٤ِٜح ، ئرج ًحٕ جُؾ

٣ٝشكن ذحُـِد طٞسز سع٤ٔس ٖٓ أٝسجم جُطكو٤ن ٓظذهًح ٖٓ ج٤ُٜثس 

 .جُوؼحت٤س جُط٢ ضُٞطٚ ، أٝ جُٔٞؾٞدز ُذ٣ٜح ج٧ٝسجم 

طٞسز سع٤ٔس ٖٓ جُكٌْ ، ئرج ًحٕ جُـِد خحطًح ذشخض قٌْ ػ٤ِٚ ؿ٤حذ٤ًح  -2

 .أٝ قؼٞس٣ًح 

٣ْ ٓظكٞذًح ذظٞسز ٓظذم ٝك٢ ؾ٤ٔغ ج٧قٞجٍ ، ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ؿِد جُطغَ

ػ٤ِٜح ُِ٘ض جُوح٢ٗٞٗ جُٔ٘ـرن ػ٠ِ جُؿش٣ٔس ، ٝذ٤حٕ ًحَٓ ػٖ شخظ٤س 

 .جُٔـِٞخ ضغ٤ِٔٚ ، ٝأٝطحكٚ ٝج٧ٝسجم جُذجُس ػ٠ِ ؾ٘غ٤طٚ 

٣ٝظذم ػ٠ِ ؾ٤ٔغ أٝسجم جُطغ٤ِْ ٖٓ جُؿٜس جُٔخطظس ك٢ جُذُٝس ؿحُرس 

 .جُطغ٤ِْ 

 

 
  413جُٔحدز سهْ 

طلب التسلٌم ، فإذا تبٌن أن البٌانات والمستندات المقدمة دعماً للطلب غٌر كافٌة للفصل فٌه ٌختص التائب العام بالفصل فً 
 .، جاز له أن ٌطلب إلى الدولة طالبة التسلٌم تقدٌم بٌانات أو مستندات إضافٌة خالل مهلة ٌحددها 

 

 
  414جُٔحدز سهْ 

ة إلٌه ، وباألدلة القائمة ضده ، وبالمستندات المتعلقة بطلب تسلٌمه ، ٌحاط الشخص المطلوب تسلٌمه علماً بالتهمة المسند
 .وتثبت أقواله فً محضر ، وٌجوز أن ٌحضر معه محام عند سؤاله 

 

 
  415جُٔحدز سهْ 

٣ؿٞص ُِ٘حتد جُؼحّ ك٢ قحُس ج٫عطؼؿحٍ ، ذ٘حًء ػ٠ِ ؿِد ٣وذّ ئ٤ُٚ 

ٓرحششز ٖٓ جُغِـحش جُوؼحت٤س ك٢ جُذُٝس ؿحُس جُطغ٤ِْ ، ذأ١ ٝع٤ِس ٖٓ 

ٝعحتَ ج٫ضظحٍ ، إٔ ٣وشس قؿض جُشخض جُٔـِٞخ ضغ٤ِٔٚ ٓإهطًح قط٠ ٣شد 

 .ؿِد جُطغ٤ِْ جٌُطحذ٢ ٝٓشكوحضٚ 

ك٢ جٗطظحس ٝسٝد ؿِد جُطغ٤ِْ ٫ٝ ٣ؿٞص قؿض جُشخض جُٔـِٞخ ضغ٤ِٔٚ 

جٌُطحذ٢ ٝٓشكوحضٚ ٓذز ضض٣ذ ػ٠ِ خٔغس ػشش ٣ًٞٓح ئ٫ ئرج هذٓص جُذُٝس 

 .ؿحُرس جُطغ٤ِْ ػزسًج ٓور٫ًٞ 



ٝك٢ ؾ٤ٔغ ج٧قٞجٍ ، ٫ ٣ؿٞص إٔ ضض٣ذ ٓذز جُكؿض ػ٠ِ شٜش ، ٫ٝ ٣كٍٞ 

ئخ٬ء عر٤َ جُشخض جُٔـِٞخ ضغ٤ِٔٚ دٕٝ ئػحدز قؿضٙ ػ٘ذ ٝسٝد ؿِد 

 .سكوحضٚ جُطغ٤ِْ ّٝ

 

 
  416جُٔحدز سهْ 

ئرج ؿِرص أًػش ٖٓ دُٝس ضغ٤ِْ شخض ذؼ٤٘ٚ ، ٣كذد جُ٘حتد جُؼحّ جُذُٝس 

جُط٢ ٣طْ جُطغ٤ِْ ئ٤ُٜح ، ٓشجػ٤ًح ك٢ رُي جُظشٝف جُٔك٤ـس ذٌَ هؼ٤س 

 :ٝخحطس 

 .خـٞسز جُؿش٣ٔس  -1

 .صٓحٕ ٌٝٓحٕ جسضٌحخ جُؿش٣ٔس  -2

 .ضحس٣خ ًَ ؿِد  -3

 .ؾ٘غ٤س جُٔـِد ضغ٤ِٔٚ  -4

 .ٓكَ ج٩هحٓس جُٔؼطحد ُِٔـِٞخ ضغ٤ِٔٚ  -5

 

 
  417جُٔحدز سهْ 

مع عدم اإلخالل بحقوق الغٌر حسنً النٌة ، ٌجوز للنائب العام أن ٌسلم إلى الدولة طالبة التسلٌم كل ما ٌوجد فً حٌازة 
ي ارتكابها ، أو التً الشخص الذي صدر قرار بتسلٌمه من األشٌاء المتحصلة من الجرٌمة المسندة إلٌه أو المستعملة ف

 .ٌمكن أن تتخذ دلٌالً علٌها 

 

 
  418جُٔحدز سهْ 

. إذا لم تقم الدولة طالبة التسلٌم بتسلم الشخص الذي صدر قرار بتسلٌمه خالل شهر من تارٌخ إخطارها به ، ٌخلى سبٌله 
حجز المطلوب تسلٌمه على ثالثة وال ٌجوز تسلٌمه بعد ذلك إال بقرار جدٌد، وفً جمٌع األحوال ، ال ٌجوز أن تزٌد مدة 

 .أشهر 

 

 
  419جُٔحدز سهْ 

 .٣ؿٞص ُٖٔ طذس هشجس ذطغ٤ِٔٚ إٔ ٣ـؼٖ ك٢ ٛزج جُوشجس 

ًٔح ٣ؿٞص ُٚ ، ٌَُٝ ر١ شإٔ ، جُـؼٖ ك٢ جُوشجس جُظحدس ذطغ٤ِْ ج٧ش٤حء 

 .، ٝرُي ٝكوًح ُ٪ؾشجءجش جُٔ٘ظٞص ػ٤ِٜح ك٢ جُٔحدض٤ٖ جُطح٤ُط٤ٖ 

 

 
  420جُٔحدز سهْ 

٣كظَ جُـؼٖ ذطوش٣ش ك٢ هِْ ًطحخ ٓكٌٔس ج٫عطث٘حف خ٬ٍ خٔغس أ٣حّ ٖٓ 

 .ضحس٣خ طذٝس جُوشجس ك٢ ٝجؾٜس جُـحػٖ ، أٝ ئخـحسٙ ذٚ ذٞؾٚ سع٢ٔ 

٣ٝػرص ك٢ ضوش٣ش جُـؼٖ ضحس٣خ جُؿِغس جُط٢ قذدش ُ٘ظشٙ ، ذك٤ع ٫ 

ضطؿحٝص عرؼس أ٣حّ ٖٓ ضحس٣خ جُطوش٣ش ، ٣ٝؼطرش رُي ئػ٬ًٗح ذحُؿِغس ُٝٞ 

 .جُطوش٣ش ٖٓ ٤ًَٝ ًحٕ 

 

 
  421جُٔحدز سهْ 



ضخطض ذ٘ظش جُـؼٖ ئقذٟ جُذٝجتش جُؿ٘حت٤س ذٔكٌٔس ج٫عطث٘حف ، ٣ٝلظَ 

ك٤ٚ ك٢ ؿ٤ش ػ٤ٗ٬س ، خ٬ٍ أعرٞػ٤ٖ ٖٓ ضحس٣خ جُؿِغس ج٠ُٝ٧ جُط٢ ضكذد 

 . ُ٘ظشٙ ، ٓغ جعطٔشجس قؿض جُٔـِٞخ ضغ٤ِٔٚ ئرج ًحٕ ٓكطؿضًج 

، ؿ٤ش هحذَ ُِـؼٖ ك٤ٚ ذأ١ ؿش٣ن  ٣ٌٕٝٞ جُوشجس جُظحدس ، ك٢ ٛزج جُشإٔ

 .ٖٓ ؿشم جُـؼٖ 

 

 
  422جُٔحدز سهْ 

ُِ٘حتد جُؼحّ ٓخحؿرس جُغِـحش جُٔخطظس ك٢ دُٝس أؾ٘ر٤س ُطغ٤ِْ جُشخض 

جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ذؼوٞذس ٓو٤ذز ُِكش٣س أٝ ذؼوٞذس أشذ ، أٝ جُٔطْٜ 

ذحسضٌحخ ؾش٣ٔس ٓؼحهد ػ٤ِٜح ذحُؼوٞذس رجضٜح ، ٝجُط٢ ضخؼغ ُكٌحّ 

 .جُوـش٣س جُوٞج٤ٖٗ 

٣ٝوذّ جُـِد ذحُـشم جُذذِٞٓحع٤س ُِذُٝس جُٔؼ٤٘س ، ٣ٝشكن ذٚ 

 .جُٔغط٘ذجش ٝج٧ٝسجم جُٔإ٣ذز ُٚ 

٣ٝخطض جُ٘حتد جُؼحّ ذحُٔٞجكوس ػ٠ِ جُششٝؽ جُط٢ ضؼؼٜح جُذُٝس 

ج٧ؾ٘ر٤س ُِطغ٤ِْ ئرج ًحٗص ٫ ضطؼحسع ٓغ جُٔرحدب ج٧عحع٤س ُِ٘ظحّ 

 .جُوح٢ٗٞٗ جُوـش١ 

 

 
  423جُٔحدز سهْ 

ال ٌجوز توجٌه اتهام إلى الشخص الذي ُسلم ، أو محاكمته ، أو تنفٌذ عقوبة علٌه ، عن جرٌمة سابقة على تارٌخ التسلٌم ، 
 :خالف تلك التً ُطلب التسلٌم من أجلها وما ٌرتبط بها من جرائم ، إال فً الحالتٌن التالٌتٌن 

 .إذا وافق الشخص أو الدولة التً سلمته على ذلك  -1
لم ٌغادر إقلٌم الدولة خالل الثالثٌن ٌوماً التالٌة النتهاء إجراءات الدعوى والتنفٌذ ، على حسب األحوال ، بالرغم من  إذا -2

 .استطاعته ذلك 
 

 

  424جُٔحدز سهْ 

 ال تحسب مدة حجز المتهم التً تمت فً الخارج ، بناًء على طلب التسلٌم ، ضمن المدة التً  ٌجوز حبسه احتٌاطٌاً فٌها ،
 .وتخصم هذه المدة من مدة العقوبة التً ٌحكم بها 

 

 

 جُرحخ جُػحُع  -5.3

( 426  -425)جُطغ٤ِْ جُٔشجهد 
  425جُٔحدز سهْ 

مع عدم اإلخالل بقواعد االختصاص المقررة فً القانون القطري ، ٌجوز للنائب العام اإلذن بعبور أشٌاء تعد حٌازتها 
أداة فً ارتكابها ، طبقاً ألحكام القانون القطري ، إلى داخل الدولة أو خارجها  جرٌمة ، أو متحصلة من جرٌمة ، أو كانت

دون ضبطها أو استبدالها كلٌاً أو جزئٌاً تحت رقابة السلطات المختصة ، وذلك بناء على طلب دولة أجنبٌة ، متى كان من 
 .شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبها 

 

 
  426جُٔحدز سهْ 



تتولى الجهات المختصة فً قطر تنفٌذ اإلذن المشار إلٌها فً المادة السابقة بعد إخطار الجهات صاحبة الشأن عند 
 .االقتضاء ، وٌحرر محضر باإلجراءات التً تمت 

وٌض وللنائب العام ، فً جمٌع األحوال ، تحدٌد أسلوب التسلٌم المراقب لألشٌاء للجهة الطالبة وكٌفٌة استردادها أو التع
 .عنها 

 

 

 جُرحخ جُشجذغ  -5.4

( 433  -427)ج٩ٗحذس جُوؼحت٤س 
جُلظَ ج٧ٍٝ   -5.4.1

( 431  -427)ج٩ٗحذس جُوؼحت٤س ٤ُِٜثحش جُوؼحت٤س جُوـش٣س 
  427جُٔحدز سهْ 

ئرج سؿرص ئقذٟ جُذٍٝ ج٧ؾ٘ر٤س ك٢ ئؾشجء ضكو٤ن ذٔؼشكس ج٤ُٜثحش 

جُٔخطظس ك٢ ضِي  جُوؼحت٤س جُوـش٣س ، ٣وذّ ؿِد ج٩ٗحذس ٖٓ جُغِـحش

 .جُذُٝس ذحُـشم جُذذِٞٓحع٤س ئ٠ُ جُ٘حتد جُؼحّ 

٣ٝر٤ٖ ك٢ جُـِد ج٩ؾشجءجش جُٔـِٞخ جضخحرٛح ، ٝجُطكو٤وحش جُٔشجد 

جُو٤حّ ذٜح ، ٝظشٝف جُٞجهؼس ٝجُ٘ظٞص جُوح٤ٗٞٗس جُٔ٘ـروس ػ٤ِٜح ، 

 .٣ٝشكن ذٚ ٓح ٣غطِضٓٚ ض٘ل٤ز ج٩ٗحذس ٖٓ أٝسجم ٝٓغط٘ذجش 

ق٤َ جُـِد ػ٠ِ جُؿٜس جُوؼحت٤س جُٔخطظس ٫ضخحر ٓح ُِٝ٘حتد جُؼحّ إٔ ١

 .ضشجٙ ذشأٗٚ 

٣ٝؿٞص ، ك٢ قحُس ج٫عطؼؿحٍ ، ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد جُذُٝس جُـحُرس ، جضخحر 

ج٩ؾشجءجش جُط٢ ضغطذػ٤ٜح جُؼشٝسز هرَ ٝسٝد جُـِد ٝجُٔشكوحش جُٔشحس 

 .ئ٤ُٜح ك٢ ٛزٙ جُٔحدز ُك٤ٖ ٝسٝدٛح 

 

 
  428جُٔحدز سهْ 

 :فً الحاالت التالٌة  ٌرفض طلب اإلنابة
 .إذا كانت اإلجراءات المطلوبة محظورة بمقتضى القانون ، أو متعارضة مع مبادئ النظام العام فً قطر  -1
إذا كان الفعل الذي ٌطلب تنفٌذ اإلنابة بشأنه ال ٌشكل جرٌمة فً القانون القطري ، وذلك ما لم ٌوافق المتهم صراحة  -2

 .على تنفٌذ اإلنابة 
 .إذا كانت الجرٌمة المراد تنفٌذ اإلنابة القضائٌة بشأنها من الجرائم التً ال ٌجوز التسلٌم فٌها  -3
 

 

  429جُٔحدز سهْ 

إذا اقتضى األمر أداء أمانة ، لحساب مصارٌف وأتعاب الخبراء والرسوم المقررة على األوراق التً تقدم أثناء تنفٌذ اإلنابة 
إٌداعها خزانة المحكمة المختصة ، وتبلغ كذلك فً الوقت المالئم بمكان وزمان تنفٌذ اإلنابة  ، تخطر الدولة الطالبة بوجوب

 .إذا أبدت صراحة رغبتها فً ذلك 

 

 
  430جُٔحدز سهْ 

تطبق نصوص هذا القانون عند مباشرة إجراءات اإلنابة المطلوبة ، ومع ذلك ٌجوز ، بناء على طلب صرٌح من السلطة 
 .األجنبٌة ، تنفٌذ اإلجراء وفقاً للشكل المطلوب منها ، إذا كان ال ٌتعارض مع المبادئ األساسٌة للنظام القانونً القطري 

 

 



  431جُٔحدز سهْ 

قضائٌة ، ترسل األوراق إلى النائب العام الذي ٌرسلها بالطرق الدبلوماسٌة إلى الدولة األجنبٌة طالبة بعد تنفٌذ اإلنابة ال
 .اإلنابة 

 

 
 جُلظَ جُػح٢ٗ  -5.4.2

( 433  -432)ج٩ٗحذس جُوؼحت٤س ُِغِـحش ج٧ؾ٘ر٤س 
  432جُٔحدز سهْ 

القضائٌة من السلطة المختصة بدولة أجنبٌة ،  ٌجوز للمحكمة أو للنٌابة العامة ، كل فً حدود اختصاصه ، طلب اإلنابة
 .وترسل طلبات اإلنابة إلى وزارة الخارجٌة لتوجٌهها إلى السلطة األجنبٌة بالطرق الدبلوماسٌة 

 

 
  433جُٔحدز سهْ 

٣ٌٕٞ ج٩ؾشجء جُوؼحت٢ ، جُز١ ٗلز ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد ج٩ٗحذس جُوؼحت٤س ، 

٣ٜح ك٢ هحٕٗٞ جُذُٝس طك٤كًح ٓط٠ جعطٞك٠ جُشٌَ ٝجُششٝؽ جُٔ٘ظٞص ػَ

ج٧ؾ٘ر٤س جُط٢ ذحششش عِـحضٜح ج٩ؾشجء ، ٓح ُْ ضٌٖ جُؿٜس جُوؼحت٤س 

 .جُوـش٣س هذ ؿِرص ئؾشجءٙ ٝكوًح ُشٌَ ٓؼ٤ٖ 

٣ٌٕٝٞ ُٚ ٗلظ ج٧غش جُوح٢ٗٞٗ ك٤ٔح ُٞ ضْ أٓحّ ج٤ُٜثحش جُوؼحت٤س 

 .جُوـش٣س 

 

 

 جُرحخ جُخحٓظ  -5.5

( 443  -434)ضرحدٍ جُط٘ل٤ز جُؼوحذ٢ 
جُلظَ ج٧ٍٝ   -5.5.1

( 439  -434)ٗوَ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ جُٔكرٞع٤ٖ ئ٠ُ هـش 

  434جُٔحدز سهْ 

ٌجوز للنائب العام ، بناًء على طلب المحكوم علٌه القطري ، أن ٌقدم إلى الدولة األجنبٌة التً ٌتم فٌها تنفٌذ العقوبة علٌه 
 .طلباً بنقله إلى دولة قطر 

 

 
  435جُٔحدز سهْ 

ب دولة أجنبٌة نقل المحكوم علٌه بعقوبة مقٌدة للحرٌة بمقتضى حكم صادر من قضائها ، وذلك لتنفٌذ ٌجوز بناء على طل
 :-العقوبة فً األماكن المخصصة للحبس فً قطر متى كان المحكوم علٌه قطرٌاً وتوفرت الشروط التالٌة 

أن ٌوافق المحكوم علٌه كتابة على النقل ، وتكون الموافقة ممن ٌمثله قانوناً طبقاً ألحكام القانون القطري إذا اقتضت  -1
 .ذلك حالته الجسمانٌة أو العقلٌة 

 .أن ٌكون الحكم الصادر بالعقوبة المقٌدة للحرٌة باتاً  -2
أال ٌكون قد صدر عن ذات الفعل حكم من المحاكم القطرٌة بالبراءة أو باإلدانة، ونفذت العقوبة، أو سقطت بمضً المدة  -3

 .، أو صدر بشأنه أمر من النٌابة العامة بأال وجه إلقامة الدعوى الجنائٌة أو بحفظها 
 .أن ٌشكل الفعل الصادر به حكم اإلدانة جرٌمة فً القانون القطري  -4
 .أال ٌتعارض تنفٌذ الحكم مع المبادئ األساسٌة فً النظام القانونً القطري  -5



 

 

  436جُٔحدز سهْ 

٣وذّ ؿِد جُ٘وَ ًطحذس ئ٠ُ جُ٘حتد جُؼحّ ٓشكوًح ذٚ جُكٌْ جُؿ٘حت٢، 

ٝٓغط٘ذجش جُط٘ل٤ز ، ٝٓٞجكوس جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ أٝ ٖٓ ٣ٔػِٚ هحًٗٞٗح ، 

 .ؾ٘ر٤س ٝضشؾٔس سع٤ٔس ذحُِـس جُؼشذ٤س ٨ُقٌحّ ج٧

ُِٝ٘حتد جُؼحّ إٔ ٣ـِد ٖٓ جُغِـس ج٧ؾ٘ر٤س جُٔخطظس ًحكس جُر٤حٗحش 

 .جُط٢ ٣شجٛح ٫صٓس ُطكو٤ن جُـِد 

 

 
  437جُٔحدز سهْ 

ُِ٘حتد جُؼحّ هرٍٞ أٝ سكغ ؿِد ٗوَ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ئ٠ُ هـش، ٝك٢ قحُس 

هرٍٞ جُـِد ٣أٓش ذحعطٔشجس قرظ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٖٓ ضحس٣خ ٝطُٞٚ ئ٠ُ 

٣ٝكذد ك٢ هشجسٙ ٓذز جُؼوٞذس جُٞجؾد ض٘ل٤زٛح ك٢ هـش ذؼذ خظْ جُر٬د ، 

 .ٓح ضْ ض٘ل٤زٙ ٜٓ٘ح ك٢ جُخحسؼ 

٣ٌٕٝٞ هشجس جُ٘حتد جُؼحّ ٜٗحت٤ًح ٫ٝ ٣ؿٞص جُـؼٖ ك٤ٚ ذأ١ ؿش٣ن ٖٓ ؿشم 

 .جُـؼٖ 

 

 
  438جُٔحدز سهْ 

وتختص السلطات القطرٌة وحدها باتخاذ ٌكون تنفٌذ العقوبة طبقاً ألحكام التنفٌذ المنصوص علٌها فً القوانٌن القطرٌة ، 
 .كافة القرارات المتعلقة بكٌفٌة التنفٌذ 

 

 
  439جُٔحدز سهْ 

ضِطضّ ؾٜحش جُط٘ل٤ز ك٢ هـش ذحُوشجسجش ٝجُكٌحّ جُظحدسز ٖٓ جُذُٝس 

ؿحُرس جُ٘وَ ٝجُط٢ ٣ٌٕٞ ٖٓ شأٜٗح ئٜٗحء ض٘ل٤ز جُؼوٞذس جُٔوؼ٢ ذٜح ، 

 .ًِٜح أٝ ذؼؼٜح ، أٝ ٝهق ض٘ل٤زٛح 

دس جُ٘حتد جُؼحّ ٖٓ ضِوحء ٗلغٚ ، أٝ ذ٘حء ػ٠ِ ؿِد جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ٣ٝض

 .هشجسًج ك٢ ٛزج جُظذد 

 

 
 جُلظَ جُػح٢ٗ  -5.5.2

( 443  -440)ٗوَ جُٔكٌّٞ ػ٤ِْٜ جُٔكرٞع٤ٖ ئ٠ُ دُٝس أؾ٘ر٤س 
  440جُٔحدز سهْ 

رٌة إلى دولة أجنبٌة لتنفٌذ هذه ٌجوز نقل المحكوم علٌه بعقوبة مقٌدة للحرٌة بموجب حكم جنائً بات صادر من محكمة قط
 .العقوبة بها ، إذا كان المحكوم علٌه من رعاٌاها ووافق على ذلك 

 

 
  441جُٔحدز سهْ 

٣وذّ ؿِد جُ٘وَ ُط٘ل٤ز جُؼوٞذس ، جُٔشحس ئ٤ُٜح ك٢ جُٔحدز جُغحذوس ، 

ك٢ جُذُٝس ج٧ؾ٘ر٤س ٖٓ ٛزٙ جُذُٝس أٝ ٖٓ جُٔكٌّٞ ػ٤ِٚ ئ٠ُ جُ٘حتد 

 .جُؼحّ 



٣ٝظذس جُ٘حتد جُؼحّ هشجسًج ذورٍٞ جُـِد أٝ سكؼٚ ، ٫ٝ ٣ؿٞص جُـؼٖ 

 .ػ٤ِٚ ذأ١ ؿش٣ن ٖٓ ؿشم جُـؼٖ 

 

 
  442جُٔحدز سهْ 

٣ٞهق ض٘ل٤ز جُؼوٞذس ك٢ ج٧ٓحًٖ جُٔخظظس ُِكرظ ك٢ هـش ذٔؿشد ض٘ل٤ز 

 .هشجس جُ٘حتد جُؼحّ ذط٘ل٤ز جُؼوٞذس ك٢ جُذُٝس ج٧ؾ٘ر٤س 

رج ًحٗص جُؼوٞذس هذ ٗلزش ٝكوًح ُوٞج٤ٖٗ ٫ٝ ضؿٞص جُؼٞدز ئ٠ُ جُط٘ل٤ز ئ

 .جُذُٝس ج٧ؾ٘ر٤س 

 

 
  443جُٔحدز سهْ 

ٌكون نقل المحكوم علٌه تحت الحراسة وبالوسٌلة التً تراها جهات األمن المختصة مناسبة ، وعلى نفقة الدولة األجنبٌة ، 
 .ما ٌقرر النائب العام غٌر ذلك 

 

 
جُشؾحء ػذّ جػطرحس جُٔحدز جُٔؼشٝػس أػ٬ٙ سع٤ٔس أٝ ٜٗحت٤س  

 شرٌس جُٔؼِٞٓحش جُوح٤ٗٞٗس 


