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$ ا% ا��ح� ا��ح�$�  
  

�  
  

&  :و�"&     % وح&' وا��!ة وا�
!م ��+ �� *(�) �"&' ا��

ا�5?و��� ا�5<آ� وا�(>5+ و�"5; ا�"!:�5 ��895� ه5) س��5 ��5 أس�5�ب           3�% س���(2 وت"��+ خ�0     

  ..وا�	9�س; ا�	A�ث� 

  Cع ا���Eا�<ری� وإ ��I9� ا�?واج و� '�Jس!م ا�<ي ارتKع 3) دی� ا�E &:5)  و	ا� ��
9Mی?ة ا��

  .."��+ 3) ا���Nأو�&ه� س���(2 وت

  :ت�
�� ا�"!:�ت ا�س�ی� وذ�Q ��+ ا�P�9 ا�	��)و3) ه<ا ا���� س9	9�ول 


	ت ا�������
	ت ا����	��� ا�����, ����� ا��   ا

�و��� :ا��� ا�ول 
	ت ��� ا��  .ا

 .آ�� ���	م� م% زو��#  -أ 

 .آ�� ���	م(�� م% زو�#  -ب 

�و��� -ج 
	ت ا��
0ا�/ �	م� .- �,+�� ا. 

�و���ا - د � ا���2- 	�  .�0اص� ا

 -4	5
	ت ��� ا8�	ء وا��7	ء :ا��� ا��  .ا

� ا8�	ء وا��7	ء  -أ �� �
�� .ا

� ا��7	ء وأث�ه	  -ب �� �
��� .ا

  . أه��� ا,0ار م% ا��7	ء -ج 

<,=  ..ا@	��� و�4	?< ا
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  :تعريف


�(��ا�"!:�  )K5              ا�TI�� �5���5 ح���	أو أآ>� � ����E ��� مPU�5،    ه) آ; �!:� ت��� � أو ا�	

  .ا�] سPاء أآ�ن ه<ا ا�8&ف (��! أم د(�X�...أو ت�0�U ه&ف ا:	��دي أو ت��Pي أو ثU�3) أو �
�Aي


	ت ا����	��� ا�������  )1(ا
          �5"��I �ًJ5�5& �58� أیU59�ء وی��وا ��م ��� أدوار ا�?وج وا�?وPU) ت	ا�"!:�ت ا� Q8� ت�� &�Uی

 ��� _U) ت	ت ا�!��T	ا�"!:�5           ا*ت��*ت وا� Q5ن 53) �59?ل واح5& و��5 ذ�P5�Uس�5ة ا�5<ی� ی�ء ا�J5أ� 

              $8
5T)59�ء أ���5 و���5 ا���5 ا�5?وج وا�?و� _U) ت	ی�5       . ا�P5&ة وا�	وت"	��5 ا�س�5ة ا���J5ی� أس�5ة �

                ���
�8�9 ا���; ��+ ا��5أة وآQ�>5 ا�5�A�ر ��5+ ا�C�5�ر �5<ا یP5Aن هQ5��9 تPزی5_ ه��5�� (5� ?�وت	

و����b$ �� ذ�Q آ�2 إ* أن ا�&و�� ��a ��+ إ��دة إ(	�ج ه<' ا�"!:5�ت  . ; وتPAن ا�
��� 3) ی& ا���  

  . ا�	) ت�� ا�	"��$ وا�&ی� وا�	�Nی_ 

وی!حe أن ه9�ك ت�P*ت أس�س�� �
�� ا�	��Cات ا��P�9ی�5 53) ا�وس5�ط ا���J5ی� ا�"����5 ��5           

آ�255 (55&رك أن ا�"!:55�ت  :�55�م ا�س�55ة ا�P9وی�55 وت�&ی55& ا*:	�55�د وا���ی�55 وا*س55	U!ل ��55 خ55!ل ه55<ا       

�P�ت �� ا�"!:�تM� ي ��+ ث!ثP	س�ی� ت��ا ����   : وه)ا*�	

�و�� –أ �وج وا
	ت ا����	��� ��� ا��  :  ا

T3) ا���) آ�ن ا�ب هP ا�<ي ی�أس ا�س�ة وی�&ر ا��Uارات ا���ص� ���9?ل وی"5; ��ه5&ًا      

 �!:� ا�?و��5 �?و�58� �!:�5 ا�����5 وا��PJ5ع           3) ت��3P ا�����ت ا�س�س�� �����ة ا�س�ی� آ� أن       

5; ا��5أة ��5+ ت����5 أ5TI��8$ ور�5�ی	$8              � ;	Nرة              . ویP�5ا� Q5ت� a5"�Uر ا�5<ي ح5&ث تP5�	و�5_ ا�

  : ا�	��U&ی� �
�� ا�	��9_ وا�	��J وت��� �&ى ذ�Q ا�	��C ا�<ي ح&ث �� ح�� 

1 – ���?9
��&ة ا�?وج �?و�	2 3) ا���ل ا��  .  

2 –
kو��� 3) ح�ل �b�ب ا�?وج �� ا�9?ل  ت�; ا�  . �أة ا�

  .  ا��!ف ��� ا�?و�� وا�?وج – 3


	ت ��� ا8�	ء وا��7	ء –ب ��  :  ا
                                                

& ��mI ، ــ   )1(�� ، ��b19929&ری� ، صAسKا ، ��"��M�3 ا��"  ,.P��: ، 437س ��$ ا*�	�ع ، دار ا�
  .216م ، ���_ س��0 ، دار ا��J89 ، ص 1999ا����U ، ��& ا�U�در ،      ــ 
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55
�ن خP�55صً� ا�"��55) �55� زال ���u55� �ً55و*د P5583 ی�55�T وی	�55�ه+ دائA� �ً55>�55ة ا55M)K�ب     )Kأن ا

x(2 ی5w; را5�bً� 53) إ(5M�ب ا�5<آPر         وإذا �$ ی�زق ا��P� ��N& ورزق ��9�ت 3       . وخ�ص� إذا آ�(Pا ذآPر     

وه<ا M) �� �ً���b&' ی0I�9� +�� 0��9 آ>��ة سPاء آ�(a ح�J5ی� أو           . �(2 ی"	�� ا�<آ� ��&ر ا�	?از      

ری��T آ� أ(2 یP�& تN��2 ��� ا��یm5 وا���J5 53) ا���5�b 53) آ>�5ة ا5M)K�ب وخ�ص�5 إ(5M�ب ا�5<آPر            

  . + ا�	"�ون وا�PدةویT	�ض 3) ا�"!:�ت ��� أ�J�ء ا�س�ة أن تPUم ��


	ت ا����	��� ��� ا��7	ء أAB+�4 –ج ��  :  ا

      �55� �55T�	�� �55�PM� نP55U�	ر و255�3 ی�C�55ن 553) �55��$ ا�PN55�"ن یP559IاP� $55س�55ة ه�55�ل اTIأ

Pل آ55� ت	55
$        . ا����55ات خ55!ل �"�N55	8$ ا�N55	�آ�    N55�55�ع وا�EK�� ةP55خ�55? ا�"!:55�ت ���55 ا�وت	

Kر ا&Mت �
�8$ داخ; ا�س�ةE�رة إ��2 أن �A�(� ا��9������اح� وا�P�Pح و��
   .ء ت�	�m ح
� ت

��5�ت                 � ��)P5A� $895�� �5; ا�P5Uل أن ا���5�ة ا*�	����5 تN59} �59&�� ی	T��5; ا��53اد �3Mو�

��P �� ا�"!:�ت ا*�	���� وا�	T��!ت ا�	) ت"	�� ا��Pر ا�س�س) 53) ح�5�ة     M� �89� |	9ی� ی�N�

 �Nا��.  

  
  
  
  
  
  
  
  



5  

  )1(��	م� م% زو��#آ�� �


) ا�"�0 وا�"5!ج ا�"5�ئ�)           تP��8�تT9ت ا�"!ج ا��
 و(�5�ئ� ��5��M ~تa5        خ�ص� �&ًا �� ��
 :(	�ئ| ���8ة

 1- �8	��55�E �55"��I $558Tت��558� ,  أن ت�T� ���55�E ;55A8� و�	��55�E 55; ا��55أةA�3 �55883 ;8
 ا�	55) ت55
  .وا�	"��; �"8�

� ا�"!:5�ت ���5 أ�3اده5� و��5�E �5"��I�ت8$ �58�       �ن ت�آ��� أس�ت8� و(5  ,  أن ت8T$ ��وف (N}ت8�      -2
   .ا����)ت}ث��ات آ���ة ��+ ����E زو�	Q وس�Pآ8� 

 ی	55M�وز ��558�P� وی	55M�وز تT�ص8�A55E ;�55�    ا�55<يذ�Q55 ا���55�b �55 ا��N55وط   ,  أن ت��558� آ55� ه55)  -3
��8� و�8�U) ;A� و�P: ;Aت8� و�T"� ;Aأي أ(Q ت��8� ه), ��w�ت �"8T� و� ;Aآ��(8� و� ;A� �8.   
, �5+ و�25 ا�رض  �) أو ر�5; آ��5;   (  أن ت��+ �58� ر $5b�Pا(�5 ا�P�5Uر 53! تP�5& ا��5أة آ����5                    -4

, 	�ت58� �"5& اس5	"�اض آ5; (5
�ء ا�رض      ا��أة ت	?و�8� ح	+ �P آa59 اخ أي 3) و*�& أن یE Q�U9)ء  
   .ا آ>��او�
+ أن تX�E �8�3 '�A� و�_ ه<ا یM"; ا% 8�3� خ��, 3����� هT� P	�ح ا����ة ا�
"�&ة 

�ن ) ح	5+ و�P5 آ5�ن ا��U95 53) ���25      (>�5ة  3���أة * ت��5 ��5 ی9	5U&ه� �A   ,  أن * تA>� �� ا(	U�ده�   -5
 Qدذ��U	)*ر د��; ا���3 و:&ح ا�A	     ت	Pق إ��2 ا��أةا�<ي ا��� ��b ا��Nوط 3) ا�
وث��>5�  , � (
�ء ا�رض�� �� اخ	�ت8�   ا�	) أو* إ(
�(� آ��8� ا% وث�(�� زو�	Q        83),  أن ت�	��8�    -6

Qأم أو*دك و�9�ت ,Qص��تPس�ك وخ� �w3�ورا�"� ح ,Q	9�){Iو Q	وراح Q9Aرا��� س �
    .وخ��
   . واح	�ام �8�U� وتU&ی� و�Pده�إ(
�(�	8�واس	N�رت8� ت�9_ �� اح	�ام ,  أن ت
	��Nه�-7
� ی9"$ ا% �8� ��+ زو���      3���� هP أ�  ,  أن ت��8�  -8") $w ,  ;05�3     و�29 ت�9_ آP	دة وا��"
 أ(58�ر ا�5

   .وا�M9�ح
9-Q��� �8U9أن * ت�  ,Q�38� زاه&ة 2�3 و�"M8� ویA8� وی��	ق ح�آP"3���� ا�?ائ& ی.   
10-    Qر ح��تP�� نPAا��5         ,  أن تPو� Q5و�!:�ت Q59+ أن ت�ت�5 ح��ت"�          * Q5ك وه5+ ح���5ة 53+ و��&

29� ��Cت.  
11-      ���P�Pت8� ا������U�8ی�   (  أن ت"�ف تNدة   ا�&ورة ا�*Pوا� ;
�� أث9�ءه�    ) وا��T98� ا�	ر ح��&Uوت
.  

12-�8  . أن تPAن س"�دت8� أح& أه&اQ3 ا�
وأ(a55 تT"55; ذ�Q55 ر55b$ اح	55�ل و�P55د  ,  أن ت�	�55م أس�55ت8� وت�55	�55��I �55:!"� eT و�	Pاز(�55 �"558�  -13

���� �5�   $58	Q5 �?و�	Q5 و و��5ك        ی5}ت) واح	�ا�Q5 �58$     ,  و�8�ت ا��w9 �_ أ�3اد أس�ت8�       3)اخ	!3�ت  
    .هP �?ء �� ��ه�

14- aا��� (ار 3�U	�9 وا*س�){  .)�P8Tم ا�
�A (  أن ت�	ـeT ����� �� ا��
15- ;Mأو خ eTه� �! ت�P�) ����MیKك ا���N� �8wدة (  أن تP   .)ا�

                                                
& ا�8&ي ــ. د )1(�� (
T9ري ا��� ا��N	اس.  
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 أن ت
��� ��+ �N���ك ا�
���� (�Pه� خ�ص� 3) ��5w�ت ا��J5C ، وت�5�ول أن ت5M& �58� �5<رًا                       -16

��ًا ، وإذTبأو تP�� ن �! أخ��ء أو�
   .ا �$ تTA�3 &M) أن ت"�$ أ(2 * یP�& إ(

17- �9A   .)�P8Tم ا��ح� (  آ� �
	"&ًا ��	
��� و(
��ن ا�خ��ء 3) أ:�ب �3ص� �
55ً� 553) ��5589� ، 553���أة     -18�U�U55ً! ح�ر Q55�"M558� 5583<ا ی� Q55	5589� ور��ی� Q	��PX
55� �"N55"�558� ت�ا  )

5
���PX ه5)    دائً� ����� إ�+ اKح  ) ا�
Pی�  
�س �� ی���ه� ویPAن �
PXً* �89� ، �ن ا����ی�5 وا�
���� ��U�Uا�"!��ت ا��.   

55�ل ا�:  أ55E"�ه� �}(Pث	P55I �558ل ا�a55:P وا�	55&ح 558�3� آ55; �"55�() ا�(Pث�55        -19M .. �55:ا���55 .. ا�� ..
   .ا*ح	J�ن.. ا*(	�ء .. ا�	T�() .. ا�3P�ء .. اKخ!ص .. ا��8�رة .. ا��Nف .. ا��9�ن
20-  �55A9�� �55:!"ا� (ة 553��C�55�55�ء ا�E��� $	55اه  :  a55)�آ P55ة ، :55&م ا�558&ای� و�&�"
ت55<آ� ا�9�س�55�ت ا�55
�          �8�3 ;�� ��T9دی� و��رس5�   ، اخ��� 3) (?ه   
��� 3) ت�Q ا�9�س��ت و��b (3ه�، ا�	&ح آ; E)ء �

ت58T$ أA3�ره5� ��5&ًا    ، اس5	_ �A!�58� و  �&ة یPم أو ی���P" �"ً� " ��زة ، اذه�� 3) أPUI �8�3س ا���  
ح	+ و�P آ�(a دون أA3�رك أو ��	��T �89� �ن أA3�ره� ت>; ا�M�(� ا�(>Pي وا��ؤی� ا�(>Pی�5 ����5�ة     

Q	رؤی ;	A	� �8��	ت� a)وأ.   
55
�ت8� و��55�و*ت :��558� وزی9	55T���� �558�وة وا*ه	55�م ، و��د�558� ح�55� ���55   -2155
�ت8� و� اس55	�U; ه

�موح9�(� ��9�ن واه	��� ��ه	.   
22-Q� ددP	ت�� أن ت �  . ت?ی� �8� آ� ت�� أن ت	?ی� �Q، وتPدد �8� آ
23-         Q5	�و?� Q	:!� (3 QNس �� ا��	ات58�م و�5&وان     ,  اح QN5��3 ,       �5A5$ ت� �N5�� �5ا�Pأ� �	5Tی P5وه

Q	�ح� �� :�; أ��م زوP	T�.   

�ً� أو ���TIً� ، �ن اKه�ل یU	; آ; E)ء �              -24T) یً� أو&
� �8���; 53) ا�"!:�5 ، ور�5�      ت�9M إه

_�Nج �$ ی��	ه�ت خ��ة ��>ً� �� اح�Mا���ب *ت �	Tی.   
25-       �A9�� ارPار ا����5 ح�5    , ا����wT و��b ا��A� "   ��wT; ا��C�ت   "  ح�e3 ��+ اس	�A� ;53! ت�� ,


� ود , و(�wة إ�M�ب     .و�� ح9�ن, و�
تPAن ا�89� أح��(3 �ً5	�5MT �5&ی8�    ) :  ا��اE& –&  ا�Pا�–ا��T; (  ت"��; �"A� �8; آ��(Q دون اخ	?ال    -26

  ��P��ا ���N� .. ��PTا�� ���N� �8�3 �MT	3 �8� �ًن أ�PA�5      .. أو ت���� _		
5	3 �58� �Uن ص5&یP5Aأو ت
  .ا��&ا:� 

�     �&د ح�  -27A3) ح��ت �ًو* , �
� 53! یP�5& س�5 ی	m5:P �59&' ا���5         و* ت	"�; ��  , �� ا��و��(
�� دائ
 ;b�N ا�Pح��U9� ;   &5 ا��ل 3���و��(
�� ه) ا�N5)ء      و* ت	"� ,  أح& أه$ Q)PXE   ه( 3?و�	Q   ت	"�; ���

  ی�	�ج ��ل   *ا�<ي
28-  Q55زات�M)وإ Q55	�P��� �558�!5589� ت�ی55&ك �55;ء ��558�9�  5583),  آ�55 553�رس أحA�55وط و�E دون Q55ت�� 


8� و��bه� , و:��8� T) أ��م Q� ��Tوت�ی& أن ت ,Q3! ت���8� �� ذ�.  
29- �ً   83<' �� �!��ت ا�����P ا����U�U , 3) ر��ك و(��ً! 3) خ��P	Q  آ� آ�ی
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30-�558"� ��3�TN5555?م ا��55&ق وا�	55� *,  ا�A9�� &558"��3  ار��55 أوP أو ���55 ا�	�55T)ی�	55; ا��55&اع أو ا�
� , ا�:9"�A��T? ت�اPح ���<  .A3; ه<' ا��E�ء �
�ل أ��م ��w9 ��� أو ���b �wوب أو-31M��� رP"Nرآ8� ا��E m:P� ل زه�ة أو رو����.   
  . ا�N��� أو ا��9M اح<ر ا���; 3) ا��ل أو-32
   . راع ا�	Pازن ��� ا��ح وا�M&ی� ، و��� ا���� وا��?م ، و��� ا����ل وا�Pا:"��-33
 ا���Tی�5 ��(5
�ن �5�P� و���5أة ��5+ و�25             ا*ح	����ت83<ا ا�P"Nر ��    ,  أE"� زو�	Q �����ن   -34

    .ا���Pص
وه55+ , &ة ا��P�55ص��، وأ(558� �!:�55 أ�&ی55E ،�55&ی�!:	Q55 �?و�	55E �55:!� Q55&ی&ة ا��55Uب أن  ت55<آ�-35

  . ا�خ�ة3) ثPب أ�; وأروع 3) ا�&(�� واس	�اره� 3)أ�&ی� �"9+ ا�	&اده� 
 * ت55&ع �AN55!ت أس�55تQ ا�ص���55 أو أس�55ة زو�	Q55 ا�ص���55 ت55&خ; �55M�ل ا�س�55ة ا���C�55ة ، راع  -36

�   .	��T 3! ت�:!� +C	:!� +�� Q�{� Q	Q �?و�	Q أو ا�"�Aا�	Pازن 3) ا�"!:�ت ا�
8� آ�(a ا���رات وا�س��ب-37� ;�T9� أو س�ی� ���T9� �3�b (3 $9ت * .   
38-                 �58)P93 ;59
�� 53) أح5
� صP5ره� وأآMن ا�"!:� ا�PA$ �}ن ت	5)  اهA�       �A"95ا �58� �"5� وی&"
 ت5

   +�� Qذ�(:�� (احP)  �5A�5     ته5) 583<' ا�"!:�5   ,  ح��ت��ا�"!:�5 ا�?و �	�P5�� ,    �5 ت�5&أ��دة ا�?و�"
5��3
   .�29 ی�&أ �� ا��Tاش% 90وأیJ� ا��!ق 3+ , �� ا��Tاش 

� �A; أ�"�ده�  -39A	:!"� �U��و* ت�U9 ه<' ا��P�5ص�� أ�5&ا ح	5+ 53+     ,  ح�e3 ��+ ا���Pص�� ا�
 ��Pح�*ت ا��� &E29 ا%, أ� Q�{
� ��>�ق e��b یA9�� �3.    

� �� خ!ل �!:�5 ص5���3 �5�% وأداء �"�5 ا��P5Uس ا�&ی�5�9 �"5�ً                         اه	$ -40A9�� (اص; ا��وحP	���  ,
  .آ���!ة و:�اءة ا��U~ن وا�&��ء وا��| وا�"�ة وس�ئ� أ��ل ا����

و���5 ��5 ا��Aا��5    , ���3 �� ا��5وءة أن ی�J5ب ر�5; ا��5أة            , ه�(	8� ت�9M ��ب زو�	Q أو إ     -41
 ه5<ا  53) و���5 ��5 ا�خ5!ق أن ی�5ى أ�59�ءك أ�58$        , ) و�P5 أخ�5}ت       ح	5+  (أن تP��� ��8:� آ��8� ا%      

 _�Pا��9 أت��+ أن, ا� Q� أن P� س��بوت<آ��ا a)�آ �   . ی8��J� زو�8� �8
Q�>553 ی55
� �"!:�55��I �55 ��5589�  ,  س55��& ��55+ تP55Aی� صP55رة إیM����55 و�	�55?ة �558� �55&ى ا��559�ء   -42

�5               ا�	��Pي و��89$ وی"�8� :&رة أآ�� ��+ ��رس� دوره�      �w� �5�5 و�5�3 وأ��58$ ح��5 ی�و(58� زو"� 
    . (�wك و(�wه3$)
58�         إذا أح��	8�  -43�w58� 53! ت	5�        ه5) 583<'   ,  3}آ��8� وإذا آ�ه صT5�ت ا�5?وج ا�5��9; ا��5Aی$ ا�"�5w$ آ

 �
    . ا% �29ر�)وص8T� س�&(� ا��
�	��J55ًا 553) إدارة ا�ز��55A3   �55 را:�55ً� – * س55� ا% – 553) ح���55 ا�	�55�AT 553) ا��55!ق أو ح&وث255  -44

 K�� �
555
�(�� ی555)K0 :555&رًا ��555 ا�"!:�555 ا�	5559�ء واس555��ك ��555+ ت����555 ا�	N555، و* ت�555�ول �555Eاف ا�
� و* ت��ول تPNی2 صPرة ���U	Q أ��م أ�9�ئ8�A9�� &ا�8$ 3) ا��!ف�	اس.   
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  )1(آ�� ���	م(�� م% زو�#

5
) ا�"�05 وا�           تP��8�ت  T9ت ا�"5!ج ا��
إ��Q5   ، .."5!ج ا�?وا�5) وا�"5�ئ�)    خ�ص� �5&ًا � �5��5
 : آ) ت��� �!:	Q �?و�Q 3) أح
� ح�*ت8� أی	8� ا�?و��

�P�5ص�� و�	5&ة 53) ا�5&(��      أن ت"�3) ��I"� ا�"!:� ا�?و��� 5E �:!� (83&ی&ة ا��5Uب 5E&ی&ة ا�              -1
58� �5
�                        وا�خ�ةIPرض ، وه5<ا ی��5) �58� أه5; اT	ء واح�
� ��5 ا% و��رآ	58� ا�5�A� a�ج ، و:& ت

  .�� ا�U&اس� وا���8 
 أن تPA() أ(>+ ح��U�U را��� �}(Pث	Q و�"	?ة �8� ، 83<ا ی�MT ا����5�P ا���5�U�U �5&ى زو�Q5 �ن        -2

                   '�5A5) ت	ا� ����	
5ا�(Pث� تe:P ا�����P وت8�N9� وت	b�9$ وت	Pا03 �"8� وت
"& �8� ، أ�� ا��5أة ا�
 _� $�kح��� ص�اع ��ی� و� (ه� 3&M93 �8J38� وت�	ثP)58� دو(��5       أ	ثP)�5 أ�	58� ، 583) ت"��5 زو�P�ر 

و�m"55 وخPJ55ع وخP559ع ، وت"	��55 ر��55�P زو�558� ت55
�� و:�558 واس55	�&اد و���	55��) ت	�P55ل ا�"!:�55      
ا�?و��� إ�+ ح��� �� ا�9&ی�5 وا��5�رزة وا���5اع P5Iل ا�a5:P وی�5�C �589� آ5; �"5�() ا�5
�A وا�P5د                       

 �  .وا��ح
3-         ��5�E ;A�3 ، Q�زو ����E �"��I (8T5�ت�� و�5&اخ;       أن تT� �          '>5�5 ا�<آ��5 ت"�5ف ه�وا�?و ،


����E �"��I _� �8 زو�8� ��و(�5 و3�����5 دون        T) m�Aت m) ت"�ف آ���	اخ; و���&ا�T�ت�� وا�
  .أن تUT& خ��رات8� وت�?ه� 

8) ��وف (N}ت2 83) تkث� آ>��ًا 3) ت�Pرات2 و�N���' وس�Pآ2 و�!:�تQ5� 2 و���59�س           -4Tأن ت  ,
  .(N}ت2 ��� ��"�ی�ة أو ا�
� و:a ا��JC ،و�� �A	U&ی� ا��wوف وا�	�س ا��<ار و83�w� Qوف 

5
�x53 25��� 2ن ه5<ا                         -5�Uت Q5� �ً55ً� خ�ص�ذP) ("J59�ت2 وأخ��ئ25 ، و* ت
�� Pه � أن ت��) زو�Q آ
          (��5<یQ�"M دائً� ��b را��� � 29�Q) س	�آ?ی� �U3 ��+ ا��E�ء ا�U� 25�3 ��5:�9�ر(�5 �5��9Pذج ا�

 �25 �?ای5�' و��25�P �(25 أوً* وأخ��5ًا      – و��� زو�Q�U� –  �5U3 Q أو خ���Q ، وا��) أن آ; ر�;      3)
  .إ(
�ن 

6-          $�5w� �5�5 س��ن آ��; ، وا���5� 53) ا���5�ة ا�?و�
 أن ت��) �2 ر $b�Pا(� ا�P�Uر 3! یP�& إ(
~خ� 53) ا�M9�   ��)&5�ح8� ، وا��) أن �� 3�تQ أو �� یQ�U9 3) زو�Q س�"Q�P ا% �29 3) أي E)ء                   

  .أو 3) ا�خ�ة 
7-             &5�P5� 53! یA9�� �55; ا��	U5&ی�ك �25 ، ویU5&ی�' �<ات25 وتUت �
5Aد' 583<ا ی�U	)2 وا�P� �� ي�<Aت * 

 a:Pا� $w"� أو a:Pل ا�PI '&U	92 وی�Pأح& ی�� �� ی�.  
5
���    (  اح	��) :&رات2 و�Pاه�2     -8� a5)�5� آ9P5  و* ت	�5ددي 53) ا�>59�ء ���85� 583<ا ی&8� (       25"3��

 Q� 22 وح�
T9� 2	Uوی?ی& �� ث.  

                                                
& ا�8&ي ــ��. د )1( (
T9ري ا��� ا��N	اس.   

�9X�  .�	��ف �� �P:_ ا��T9 ا�



9  

9-       !ً5M259 خ� Q5ح� (5Tو* ت� ، ��wTا�� ��bو ��wTت ا���Cا�� ;A� 'P�) ����MیKك ا���N� �� ي��� 
 �ًwTأو ت� *ً�CN)3ً� أو اPأو خ.  


���� (�P' خ�ص� 53) ��5w�ت ا�N� +��        ،�JC���ك ا   - :&ر إ�A�(Q  - ح�و�) ا�
���ة    -10�  (A
وأ�5
�� Q)�
  .ا���) أو ز*ت2 3) آ; �m:P خ!ف، و* ت
	&�) خ��ات ام أي �eT ��رح اس	�&�

 ��+ ت �5X�8�P5 ��5 ا��}(��59 وا*س5	�Uار وا�58&وء 53) ا���a5 و��5+ أن ت5
Pد �N5���                   اح�ص) -11
3��55
�A وا�P55دة وا��ح�55 ه55�  ) 553) ح���55 ا��J55C  ( و�N55��� ا��ح�55 ) 553) ح���55 ا���55�  ( ا�P55د  ،

  . ا�?و��� ا�9���� ا�رآ�ن ا�>!ث� ��"!:�
  . أس�ت2 واح	wT) دائً� �"!:� ���I و�	Pاز(� �_ أه�2 وأ:�ر�2 اح	��) -12
 ا�"�) س"�دت2 وإس"�د' أح& أه$ أه&اQ3 3) ا���5�ة Q5)x3 إن حa5UU ذ�Q5 ت59���� ر�5�' وا�ه$5 ��5          -13

  .ذ�Q ر�� ا% 
14-    � ا�9
�ء �� J3; ا% �"8J5$ ��5+   ا����ل :Pا�Pن ��+"  ا����� اKیM���� ��&ا:ً� ��ی� ا��Aی

�55 �55� حe55T ا%    3���55����ت :�(. �"�55 و�55� أ(P55UTا ��55 أ�P55ا�$8    �C�� 55�تw3�55�ت ح	ء ( " ...�
  )34 –ا�559
    ���PX
55ً� أو اس55	�&ادًا أو ت55
��ً� أو :�558ًا ، �55; ر��ی�55 و�55Aت� a
 وح�55� ، واح	P55اءوا�PUا��55 ه55�� �559

�3���5 ا�?و��5   . �2 ور��b و���� * �� :5
� وإر5b�م   تPوا�P9Uت 3) ا�ی� �"9�' ا����� �� إرادة و       
ا�
Pی� �?و�8� ا�
Pي ��
P�� aدی� أو اس	<*ل وإ(� ه) ���و��5 (����5 ��	5�رة را���5 وس5"�&ة ،       
           �M5��9ی� ا�P
وه) :��� ت	�Uب �8� ا�?و�� إ�+ ا% وت	��� �8� إ�+ زو�8� ، وه) �!�� ا�(Pث�5 ا�5

55
	���� أو     :!� (553	���� �558��55�P ا��ا���55 ا�  55
��PX و* تm){55 ��55 ه55<ا ا���55 إ* ا��55أة ا�U�ئ55&ة ا�
  .�&���ت ا�?����ت ا�9
�ئ��

15-  �
، و�5E   Q�>5&ی&ة ا��P�5ص�� ، �����5 ا�U&اس�5    ، 3��"!:� ا�?و��� �!:� E&ی&ة ا��Uب ،       حeT ا�
 5T���3�ظ ��55+ س�5 ا�55?وج هP55 ح5T�ظ ��55+ ا��55Uب وا��P�5ص�� و��ا�55�ة �����55 ا���5�ط ا�55U&س ���55     

وحeT ا�
� ورد 3) ا�ی�5 ا��Aی�5 ا�5
��0 ذآ�ه5�           . ا�?و�� وزو��b (3 �8��2 وح�Jت2 ��+ ا�
Pاء        
� حeT ا% � ��C�� ت�w3�ا������ت �}(�8 ح m3) وص.  

 أ55E"�ی�� 2��P	P55I 255ل ا�a55:P وا�	55&ح) 255�3 آ55; �"55�() ا����55�P آPU��55ة وا�8N55��� وا��55وءة     -16
555
���PX وا*ح	P555اء و وا�MN555��� وا��555&ق وا���(�555 وا����ی�555 و  ا��N555ف وا��5558�رة واKخ555!ص  ا�

  .وا�3P�ء
 أن ت�ا�) ر�:!� (3 Q	Q �?و�Q وأن ت"�) أن ا�"!:� ��Q9 و��� زو�Q �!:� سU� ����5&س�5                  -17

، وأن ص��55ك ��55+ زو�Q55  �55$ خ�ئ�559 ا����55 و�55� ت�55T) ا��55&ور   ی���ه55� ا255�K ا��55w$ وی��رآ558� وی"  
      _�Jأخ��ئ2 * ی �"�� Q�، وت"��3�5 أ(25 إذا (�5U         رح�5$ ���5$     �; تk��ی� ���2 ��5 رب      ,ه��ءوت�

 w� �ًJ55یP"�55ی� تw	9ت a55){3 a�55وص��55ت ور� Q55�و?� Q55	:!� (553 ء(55E Q559� ��)&5555ً� ��55 ا% 553) ا��
، � M) (53�ح58� واس5	�اره� و�5<و�	8�    ، ه<ا ا�P"Nر ا��وح�() 3) ا����ة ا�?و��� �2 أث� آ��5        وا�خ�ة 

5� ت5<و��    ��; أو ح| أو ��ة أو أ��ل خ��ة أو ص��م أو :��م  خ�ص� إذا آ9	� تN	�آ�ن 3) ص!     A){A3 ،
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5� 53)          3) ح� ا% و3) ا�
") (�P ا���Pد      �"ً�  A9�� أخ�5ى ���ن �}ن ه9�ك دورة ح��ة زو�، وأ(	� ت"�
N�"ء وت�UE !� �8�3 ان&"
  .�ن 8�3� خ�Pدًا * ی9	8) و* ی;ا��9M ت

2 ت�ج ��+ رأسQ ح	+ �P آ�(a5 �?و�Q5 ز*ت أو ه59�ت 53)              أن ت��Tي �xخ!صQ �?و�Q وت"	��ی9     -18
55� ا�?و���55 ، 3��?و��55 ه55) �55�9_ ا�553P�ء واKخ55!ص وا���055 ا�P55Uی$ 553)  Aأي ��ح��55 ��55 ��اح55; ح��ت

�55; ��9�ئQ55 و�9�تQ55  ا�س�55ة آ�558� ، وه55<ا �Q559� �ًT"55� ��55 وإ(b �55�ی�55 ا�P55Uة a55){3 �559�رة ا�   M055 ا���
Q�وزو.  

، Pس�ئ; ا��
�� وا�"P9ی� وا��وح�Q �5 وا*س		�ع �"2 و�A� ، 2; ا� أن ت��ص) ��+ إ�	�ع زو�   -19
� ��5+ ذ�Q5 53) ا��59M ���5�ة               AX3�A�5دة وس�"
5� ا�خ�5 آ}:�5+ �5� تP5Aن ا�5A9� ;آ &"
�� �AU3�% خ�
� 3) ا�&(�� ، وآ� یP�PUن 53���أة ا��5���� ا�<آ��5                  A	�") أت	ت ا���C9 أخ�ى خ��&ة وخ���� �� آ; ا�

  .�Pاس ا��� �&ى زو�8�ه) �	"� ��
20-               ()P5Aی25 ���58� وح9�(58� ، وتP	2 أح��(ً� أ�ً� ت�� ()PA	3 Q�دوار 3) ح��ة زو�دة ا&"	� ()PAأن ت 
، وتP5A() أح��(5ً� ث��>�5 ا��59 تN5� 25�3 �5MT��� ا��P5ة ا���(��5 ،             ��(ً� أخ�ى ص5&ی�U ت�5�ور' وت5
�(&'       أح


�� وا�"�m:P�ً"� ��TI و�� ت��2وأن ت�PU) �8<' ا�دوار ��و(� ح
� �� یU	2�J ا�T9ا� �A	��ح .  
 أن ت� ()P55A	55M&دة دائ55ً� 5583<ا یQ55�"M تN55"�ی� ���55
"�دة �55<اتQ ویM"55; زو�Q55 553) ح���55 �553ح         -21

          a5&ی5& خ5�رج ا����5)ء E �� و* ی��� ;وا�	M&ی5&  , واح	T�ء �Q �(2 ی�اك ا��أة �&ی&ة آ; یPم 3! ی
; ا�55w�ه� وا���I�55 ، 55��3&أ ��55 ت55
�ی�    N55ت��55     ی�	�55 ��55وراًَ ��!� ا�N55"� و(P55ع ا�"��55 و�55Iاز ا�

5�      . ا��5AT وا��5وح   " I?ا��5  " ا�س�س 3) ا��Cف ووصPً* إ�+  Aب إ�5+ ح��ت�
وإذا و�5&ت ا��5; ی	5
  .وا���' ت�; ���آPد ح�و�) ت��یQ ذ�Q ��ح�� أو (?ه� أو �N�ءًا خ�صً� أو أي E)ء ت�ی29 �9�س�ً� 

ا�	��P9 ح	+ تPAن ه9�ك خ�P5ط ات�5�ل ��Q59 و���5 زو�Q5 و��Q59        اح�ص) ��+ ث3�U	Q ا�"��� و  -22
55_ ، 553���أة ا�>I �558� �55TU"55$ خ55�ص و�558� ��ی055 ی�?ه55�    	Mوه55) ت�55Cي ����55&ی� ا�55M<اب  و���55 ا�

�58�  ، أ�� ا��أة �&ی� أو �"��T ا�>3 �3�U	��M زو�8� ��+ ا��a ح��5 * ی5M& �5� ی	�5&ث إ�                ا�	P9ع
�558� �&و(��55 وی�اه55� أ:55; ��55 أن ی��وره55� أو ی8N55:�9� 3	559?ل ��55 �55
	Pى     ، وX�N553 �ًX�55Eً� ی�55w9 إ� 255�3

ا�?و�� إ�+ �
	Pی�ت أخ�ى أد(5+ ، خ�ص�5 إذا آ5�ن هP5 ی	"��5; �5_ س�5&ات �>5TU�ت و�	}�5U�ت 3	�5&ث               
  .ا�U�ر(� �_ ا�?و�� �&ی� ا�>U��3 أو أح�دی� ا��ؤی� �3	�Pل :���PI 2ً� أو آ�هً� 

5
�ن آ>��5ًا                 أن ت
���) زو�Q ��+ ز*ت2 و      -23)Kن وا�
أخ��ئ2 3! یP�& ر�; �! خ�5} ، 3����5; إ(5
         ، Q55�و?� Q5ح� ���N55� m5TMوأن ی Q55ح��ت Q5��� �C955� آ55�ن أن ی8� �ً55��� (�
�5� ی���5 ، 553! ت5

    �T�5558<' ا�� ���5�	ت� a5)وأ )  ���
خ�ص�5 553) ��ح�9� �5	m�5 ا�"�5 ح��55 ی�5 �"�5 ا���55�ل       ) ا�	5
      �Uن ��اهPN�"8$ ی�"Mات ت��C	�5 وه5) 53)        ��"� ا��TI�� ص&رت �895$ أخ�5�ء أو ز*ت �ث�(�� ور�

أ��b ا�ح��ن �k:	� وس���ن �� ی"Pد إ�+ رP� '&E آa9 :�درة ��+ ا�	5
��� وا*س5	�ار 53) ا�"�5�ء             
 ���M	أ�$ ا� $bا() ر&�Pا�.  
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24-              &5	 أن تPAن ��bتQ ��:�� و�"��PU ت&ل ��+ ح�Q �?و�Q وح�صQ5 ���25 ، وت25�9 زو�Q5 ح��5 ت
و :��2 ی�9ً� أو ی
�رًا، و* ت&�) ه5<' ا��5�Cة ت��5ق ح��تQ5 ا�?و���5 وت�P5ل ا���a5 إ�5+ ��5&ان                         ��2�9 أ 

 �Nئ�I ة��b ;<� ا��� ;	Uوات8�م ، و* ی QE +وا��� إ� �U<ل ا�Pح�ب وت�.  
25-       Qر ح��تP�� Pه Q�زو �A��3  )     2ر ح��تP�� �ًJأی a)وأ (          ، Q)5&ا��5ك ووA3 ;CN559+ أ(25 ی"� ،

 Q5555&د ح�آ�ت�	��55     وتT�A2 وت����55 �55� ی��255 ، وت�CN5555� یوس9A55�ت:!"� �ً55U�I Q	3 255� Q55	���CN559 �255 و�
                 Q5M��)�� 053اP	أو ی (�P52 ا��M��)�� +�� Q�P)ك وPد' ، وت�ت��� ص�P�P� �ًU�I Qت*�U	)وا QسP��

             �5�، إ(P"E 2ر ��*(	�ء وا�"�� * ی"�P ���2 إ* ا*(	Aا03 أرواحP	ت �0 ء وا�"��5 ��5��    و��(��2M آ
  .ا�رض وا�
�وات

26-    
585� ح5�ول أح5& ت)      (53 QA�AN5	Pی�ت، a5){3 واث�5U (53 إخ!صQ5� 25      آP() واث�U �2 ��+ آ5; ا��
Qذ�(   3 �Uواث a)وأ ،  Q� 2ح� (ح�ت2 و3�M) (3) :&رات2 و  ��س5<ا a

��Tb a و���� �U<5�  –، ه<' ا� آ

، أ�� ا��5أة ا�	5) تQ�>�    QN5 ����ف ا�خ� آ) یPAن أهً!  �; ه) رس��� ���U–ت"	U& �"� ا�?و��ت   
          259� Qت�":P0 تU3��?وج ی� ، ;NT29 ا�� &M29 ا����(� وت� &M	س �ً، وآ5;  وتQAN 3) زو�x3 �8(8� ح	

، وا�QN55 هP55 ا�55
$ ا�55<ي ی55
�ي 553) ا�"!:�55 ا�?و��M�3 �55"�558� تP55ت ذرة Q55E ت�P55 أ���558� ذرة ح�55
) ��55+ أن * ی"�55ف زو�Q55 ز*تQ55   وحT��55ً� ��55+ ه55<' ا�>�55U وت55�9Mً� ��55<رة ا�QN55 ، اح�ص55    .�55����)ء 

    ��555�� 555U3& س555	�ه� ا% ���Q555   – إن آ�(a555 ه5559�ك �!:555�ت   –وأخ��ئQ555 :�555; ا�555?واج أو �!:�تQ555 ا�

2 ر�� *     وتM�وزت8�T) (3 QE ?رع �<رة	س �ً ی5
	��_ ا��5!ص �589�    ، و�"�3	2 �8� و�	T�ص��8� ح	

 �8�P خ�ص�5 ح��5 تx� �"N5ه5�ل        –?و�5�ت   وأیJً� * ت�"�) �"�� ا�QN ا�	) ت�رس8� �"� ا�         .و�� س
، ���55�ل �558� و��55�و*ت8$ ا�	"�55ض �558� 3	�55�ول إث55�رة PA55EآP�) 2ه55� ����55&ی� ��55 اه	55�م ا–زو�558� 

5583<' �"��55 خ��55ة :55& ت��55ق آ55; ا�N55��� وت558I +55�� (J55U�رة ا�"!:�55 ا�?و���55 و��اءت558� و(U�ئ558�      
5+ �5
	Pى       و�"��5 ا�QN5 ه5<' تP) �5� �5�9ای5� خ��(�5 ، وا       . وصT�ئ8� إ�+ ا��&   �� a5":�5 3"5ً! :5& و)����

  .ا�	��; و�$ ی�0 �8� إ* ا�	�T9< 3) ا�Pا:_ 3) أي �3ص� س�(�� 
� ، �>; ا��E�ء ا�	)   -27A9�� �:!"ة 3) ا���Cء ا����E��� (،  ی��8� ، وذآ�ی�ت25 ا�	5) ی"	5? �58�     اه	

 2� �8  .وا�9�س��ت ا�
5
�ت2 و��5�و*ت :��25 وتP5دد      -285
�ت2 و�' إ��5T���� Q5�وة وا*ه	5�م و��د��25 ح�5ً� ���5        اس	��U) ه

  .واه	��ً� ��ه	�م 

�� ت?ی9) �2 �� ی9�س� آ; و:a وآ; �9�س�� �_ ��ا��ة �&م-29T9و��ا��ة ��و23 ا� �C���  . ا�
30-          (53 ;5�2 �8� آ�(Q�b�N� a أو �N5�آ�Q أو �N5���ك ، K�3ه5�ل یU	5; آ5E ;5)ء ��� ت�9M) إه

� یT	� ا���ب *تM�ه�ت خ��ة ��>ً� �� اح	����ت �$ ت�N_ ا�"!:� ا�?و��� ، ور�.  
�9 ، �3Q59A �5>ً! ا���5وج �"25 53) رح��5                    -31A� �A; ا�Pس�ئ; ا�A3) ح��ت ��
 �&دي ح��� ا��و��(

 ��Pان 8�3� روح وذآ�ی�ت أی�م ا���&�"	
&ة یPم أو ی���P ت� �� وح&آA� خ�ص�.  
  .��P	Q  آP() آ�ی� 3) ر��ك و(���� 3) خ-32
33- Q�3 2	U? ث	+ * ت8	ح m:اP  . ا�	?�) ا��&ق وا�TN���3 �"2 3) آ; ا�
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�ل       -34M��� �8�3 ان�"Nت ت�w�� �A9�� �A�� "�ً"� "     �5U5; ، أو 53) ح&ی��أو أ�5�م  ، ��� �I�E +��
��� ، أو س�ء ص���3 ، أو صPت ��; ، أو �Pح� رائ"� �.  

� ا���C�55ة ، ورا�55)      * تAN55� (�&55!ت أس�55تQ ا�ص���55 أو   -35A55�ل أس�55تM� $�	55Uت Q55�أس�55ة زو
  . أ��Q أو إخPت:!� +�� Q	Q �?و�Qا�	Pازن 3) ا�"!:�ت ا��	��T 3! ت�:!� (C	Q�{� Q أو

8� آ�(a ا���رات و ا�س��ب -36� ;�T9� أو س�ی� ���T9� �3�b (3 (��9ت * .  
� �� خ5!ل �!:�5 ص5���3             -37A9�� (اص; ا��وحP	��� (�5�% وأداء �"�5 ا�"�5�دات �"5ً� آ�5Uاءة          اه	

  .ا��U~ن أو :��م ا���; أو ا��| أو ا�"�ة أو أ��ل ا���� وا��� 
 * ت���P3 2ق I�:	2 ��دیً� أو �"P9یً� ، P83 أوً* وأخ��5ًا إ(5
�ن وی"PC5� ��5ط ا���5�ة ا�"��5ی�                    -38

  .ا�N&ی&ة وی�	�ج �� ی�mT �29 �"� ه<' ا�PCJط 
  .�!:	Q �?و�Q،واح<ري أآ>� أن ت"�9) ه<ا *س	�ار �ر ا�Pح�&ا�TI�ل ه$ ا�� أن یPAن اح<ري -39
�5 ����5C9�ت وه5)                  اح�ص) -40X��� �5 و��ح5ً� ، 3����5�ةM8و� *ً�� �Aح��ت +�� (TJآ; �� ی +�� 

5!ت وا��5M8�ت تP5از(�� �58� ص�P"5�ت                 M��T�ت ، Q� �A��3 س") (�P ا���T�ت وا���� �X��� �ًJأی
�ل وا���M8 وا��ح 3) ا���aوت �8� ��TJ�Pًا �� ا��� ا����ة Mوا�.  
 ��+ ا��b$ �� ا*:	�اب ا�N&ی& 3) ا�"!:� ��� ا�?و��� إ* أن ا�?و�� ا�<آ�� ت��ص ��+ ���5          -41


��3 ��89� و��� زو�8� ا:	�ا�ً� و�"&ًا آ) ت��e3 ��+ ح��� ا�PNق و  ا*ح	��ج �	5M&دة و(P5I ��N5ل    ا�
a:Pا�.  
ت�دد آ�� ا��!ق 3) ح&ی>Q أو ح&ی� زو�Q خ�ص� أث9�ء ا��!3�ت وا���5�م ، �ن ت�5دد            اح<ري   -42

� و�P ��+ س��; ا�	8&ی& یM"�8� خ��رًا ��ه?ًا و:�� !ً��5	5�T9< 53) أي ���5w ، إ�5��3 إ�5+ أ(58�          �Aه<' ا�
  .ت"�+ إح
�سً� �"&م ا���ن و�&م ا*س	�Uار 

 * –���Jی� ، T3) ح��� ا�	�5�AT 53) ا��5!ق أو ح&وث25             وه<' ا�����9 ا�خ��ة (<آ�ه� آ�ره��       -43
55
�(�� ی55
�         –س55� ا% )K0 :55&رًا ��55 ا�"!:�55 ا�	ز��55 ، واس55�ة 553) إدارة ا�J55�	� �55�:را ()P55آ 

     Q55أ�55�م أ�9�ئ Q55U��I رةP55ی2 صPN55559�ء ، و* ت�55�و�) ت��ك ��55+ ت����55 ا�	N55. ��س55	�ار ا�55EKاف ا�
��55 ا�	�55Mی� أو ا*(	55U�م }س ��5 أن یP55Aن ا��55Tاق (��55ً! خ���55ً�  وح	5+ 553) ح���55 �55&م و�P55د أو*د 553! �55 

  .ا�	��دل
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�و���
	ت ا��
0ا�/ �	م� .- �,+�� C�4 ا  

�ن ی�	� ا���T وا�Pدة، وی�	�ج أن ی�� وأن ی��        )K3��  . ا Q53)      �_ ذ� ��P"5ن صPU9�س ی�

Q0 ذ��Uت�.  
� إن ا�"&ی& �� ا�9�س ��� �&ی8$ أي �A3ة �� ا�"!         ��
�ول تU&ی$ ا��Q�>�   ;5، سPف (�  . :�ت ا�

��AN  .�8<' ا�
$A�55�55�در وا����55اء إ�هP: �55"�  . '>55ا�55& ا�"!:55�ت ا�س�س��55 �55� اس55	9�U�' ��55 ا�"&ی55& ��55 ا�

8� ��
a �}ي ح�ل�&U) (	ا� �  .  :�ئ� E����، إ* أ(8� �&ای�ا�U�ئ

• �D���و ��E,� #�E��F إخ��:  
    ��P9	� س��ب�"�0 ���9�س 	ن ���59� ا�58&ای�،                 .(�� (P:&5Cإ(58$ ی5<آ�و(9� �}ح5& ��5 ���9��5�، ی 

  �559	�55; أن ی�55E ���55یQA آ55� ت55Uّ�$ ص55&یU�، أ(�55w إ�55+         . ویN55) �559)P�"M"� �}ه	�:55ّ�$ ا���N55 ا�

2، وا�"!:� ��� أ:Pا�T) +9b2، و  .2 وأ3"��2، و�!:	2 �_ ا�خ�ی����E	2، وصT�ت2،و:�


	ت��ّ�ف � •��� ا� #E��F ات/D��م K):  
     �J:�9	� نPAت �� ����bو ،�T�	�� ات&U	"� $8� 5_    . ا�9�س:P	��5 یE �5ح (3 _Uد أن تPت * �"�I Q)إ

  . ا���N س���0 ا��C ح�� * یP�& ا�A>�� �� ا��C 3) �!:�ت2، 3>; ه<ا

  :ح/د ح	�	�# واB=)2	 �0M0ح •
���ت��J5�3 ،$8ون  ا�A>�� �� ا����ل وا�9
�ء ی��P3ن ا�	"��� �� ح. �?ی�ةا�"!:�ت ��
a �"�� أو  

3	PAن ا�9	��M خ��� أ�; �"&م ح�8�P$ ��+ �� ی�ی&ون وا��E �� �JCی8A$ �(25           . إ�+ إخT�ئ8� أو تPی88�   
�8)PT) ی�	ت8$ ا���ح� &
  .  �EیQA * ی
	��_ :�اءة أA3�رك.ا�Pدة * ت}ت) �&ون ص&ق. �$ ی

 :ا��=�ا �E�+�4	 D��.	 واح/ا •

  �555���555�E �555 �3ی555&ی� �Pw9راآA)�555 أي أT�	�� �555AتP:��555 وT�	�� .  ��555�555 صه555<' ه555) :�
�، ح
� �� تPUل خ���ة ا�"!:�ت دی�ن س�P) �&ی�ة ا�?ی5M�ت ا�9����5           Aخ!3�ت )    (وهP58M� P5د �5��

  ). ج ا�8�رة 3) إ:��� ا�"!:�ت �	"��$ ا�زوا
. ی�55M أن ت"�553� آ�m55 ت�	��55�ن ا��!553�ت وت	"�55�I�ن �"Q�>553 ،�558 هT� P55	55�ح (55M�ح ا�"!:55�ت      

5
&ه� وت58&�8�     ا��!T5) ت	ئ$ ه) ا��	Nا� �Aـ& ا�"!:�ت، و�
Tر      . 3�ت * تP"N55_ ا�� +I�5"	ت m5ت"5�ّ$ آ�
     ����E ا�<ي * ����� (�ت| �� ا��!3�ت ی�� (��
ا���ی�5U  ا��او�5b أو تM�ه5; ا��!53�ت ��5
a     . ا�

�8"� (I�"	�� ���
  . ا�
ت�5&ث  . �25 س5}ل ��5 س��5 :���25     إذا آa9 * ت8T$ أو * ت�� X�E� ی�E 2�"TیQA، اس5}ل �259، وا     

  . واس	mNA، و* تT	�ض
  
  

• 	B�0O4 آ� .0ر	O�  :�QR أن �,� ا
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     Q&م 3) داخ�	ی� e�Cر، 9�3�ص�5         . * ت&ع ا�P"N5�5ح ا��د س��8� إ�5+ P"ت">�ات ا�"!:�ت ی ��bأ
  .اء �b �����3ی��� أو ح	+ �&وی�واح&ه� ا�خ� ا�"&

• �Mو	��  :��(A ا,0ار وا
ا��N5یA�ن ه5� ا��5<ان    . ت"& ت"	& ��+ ا�دوار ا�	5) ی85��T� اKرث ا�>5U�3)     ا�"!:�ت ا��&ی>� �$    

. وا�T�و�5�ت ت� �M95	�3P5 ح5
� ا��5�9         . ی�&دان أدواره� ���� أن آ; �; 3"5! ی5
	&�) ا�	5T�وض           
� أن اح	����ت ا�9�س تw; ت	���I ��C ا�a5:P، و�	���5�ت ا���5�ة ت	�5�C أی59b * 25)x3 ،�J5+ ��"!:5�ت                 �

  .ض و�"�ودة ا�	T�وض ���I ا�a:P ا�	T�وا��M&ة ��

  :ا���% •
     �� ح���8Aوت<��' دون أن ت�&ر ح QAی�E 0�U� ،_3) آ>�� �� ا�ح�5�ن یP5Aن آ5;    . حU� اس	

   �5U<�� ا���ب �	Tإ��9�، 83<ا ی _	
أ(�5w إ�N5� .   +5�رآ� ا�P"N5ر أ��5 ح�P5يّ    . �� (�	��2 هP و�Pد أح& ی
�E �w) �8�ر �� وP��كا�w) �8�و�� و QAی�Jأی a)أ .  

• B� رى	�
 :/ك (�,	.K)� �V ا�0دة ���E7	ا�Tل 

     �8
5T) 5�ءUدة * ت�&ث ��5 ت�P��3 .        �5A9� &5احPوأص��5 ا� �A�J5"� �5� �وإذا ا("a�&5 ا�	"5&ت
ا�"!:55�ت ا�55�M&ة ��55
a ا�558&ف ا�5589�ئ)، وإ(55� ه55) �55; ی55&وم   . ����55bK �55اءات ا�"!:55�ت ا�خ�55ى

  .��"9�ی� ا�	Pاص�����w3 ���8� �ا����ة آ�8� وت	$ ا�

 :أ�V4 �V4ة �02(� ا�/ى •

              ;�U	
58� 53) ا�J5"� _5� ��5"���5 ��5+ ا��E ��� ق�Tات P5�    . ا�?واج ه5� دائA�!ر(5� أح�:
� ت
��ان �T) (3 ا���A)}آ&ا أ		ا�&وام. ی�0 +�� �A�!دا أح&� .  

���7ا���B	�4إ�	ك أ�/ا  •� ا7B/ام وا+,� : 

&ق، وا���555اح�، وا*(T	555�ح، وا��P555ح �555� ی0555�U،    ا�P555دة 555E)ء ص555"�، 55583) ت	���555 ا��555   
  . ، وا��?ن، وا���ل، وا�ح!موا���وف


� وا,7	ن. � �TهQ إK ا07م وأYZ [4=	ن •� .��ب �F\	 م� ا

  :ا��Tر، وا��Tر، وا��Tر •
:5&  .  ا���5} أ��5 ح�P5ي ویk5دي إ�5+ ا�5
"�دة ا�?و���5       إص!ح���و�� . ی���آ; واح& ی�A أن    

 ذات ا����5    إص5!ح  ا�
��ی�، و��A ا����b 3)      إ�+���T أو ��A�J أو ح	+ ت&�P       تPAن ا�N���ات س  
ا�	5�دك ���5E +5یQA �"�5 ا�N5)ء أ��5 ��5&، و��5A ا�	5�دك            . �3� �"& هP5�� P5ر س5"�دة آ5; زواج          

                ��Aی�N5"�س�5 آ5! ا�	ة �P5إ* د� P5ه �� Qت����	2 3) آ; اح��� ;��A5& إ�5+ ح5& �5� ��5+        . ا�	") �59"��
  .تU; �� ح��� ا��أة ح& �� * وح��� ا���; إ�+ ا*�	�د ��+ أ-"��� وا�زواج  وا�ا�ص&:�ء
  

• 	B� /اح��م �4+# وا��: 
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              Q
5T) �5م	ك �59&�� ت�P5U3ك وی�اP58; ��+ ا�59�س أن ی��
ت5&ل ا���5�ث ��5+ أ(25 آ�5� زاد           . ی
          2
T9� 2ا��	ا�� احP� ازدادت � سP5اء �5}��     – ا�"; ا�8�دف . �&د ا�دوار ا�	) یPUم �8� ا���N آ�

  .ا�
�; �	PUی� ا�P"Nر ���<ات هP أه$ -أو �&ون أ��

•  	�E�
 :��	م	ت �/�/ة �(�B	 م� خ	ر�B	 �7	ص� واه�_دخ	ل
0ي ��

 �55A	:!� a55یP: �5555� وا55E	�آ	� �558� آ�ATIاP� 55� آ��55ت أن���55 ��55 ا�Pا:"�55E (553 �55)ء . آ�
 �� ��E �� �w	93) ا����ةت Qت��ـ& آ; ح�
  .أن ی

 :و4	و4	، و��	��	و4	، و��	 •

���PX
  .8� ا�A>�� �� ا�خ< وا�"��ء3��"!:�ت * ت�M9 إ* إذا آ�(a ذي ��3�I �3. اE	�آ� ���

• ��0��) .`� م+��/ا 

 :ح	.O4 K)� a	2# و�(K ص,�# •

ی�M أن ت&رك أن ��_ ا�"!:�ت ی���8� ا�NT; أح��(� وی���8T� ا�M9�ح أح��(5� أخ�5ى، وأ(58� *                 
5; �	5�زة �5��I ا�a5:P            .تw; دائ5� ��5+ �5� ی�5ام        w5& أي �!:�5 ت�P5�       . *تA)5; �"5� وت"�و53) أ:5�ت   ا�"
�A	:!� يPUة ی&Nا�.  

• 	=��	� �\�+
� ا��� AB��#+�4 ا� b
/�� 	� .ره	 اE�4	س 


��I سPف ت�Aره� �_ �EیQ ا�	��)           *�� Q)� ،�X�
اس	�&�8� آ�~ة ت�5ى 58�3�      .  ت�8ب �� ا�"!:� ا�
Q9� ?ء�وت&رك أي  Q
T)�:!"ی��0 ه<' ا�  .bQ	:!� ��ّCأن ت ;�: Q
T) ��ّ.  

إ(P"5E �8ر ی	5& وی5�9
�       . �3	&رك أن ا��� ��� آ��!، و��� س�"� ��&ودة تN	�ی8� وت��"8�         
  �AJ"� ت"��!ن ��
�، ت"P5د �N5���آ$ �	&�5U3 وb���5�                . حAJ5"� _5� ;5��T	�� ی&ة&� �:�I $	إذا ت"�

  .أ:Pى �� ذي :�;
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�و���ا�0اص� � ا���2- 	� ا

ا�5
"�دة ���5 ا�5?و���، 3��"!:�5 ���5 ا�5?و��� ت�5&أ :Pی�5 دا�5X3           ا�	Pاص5; ا�"TI�5) هT� P5	5�ح    
N��� ا�����،��� �X���        وت���5 ر�5�ًدا ،a5:Pا� (J5� _5� �5:!"ه<' ا� �	Tو:& ت ،���Mح�س�� ا��وا

 �، وُی5�ِْ&ث 53) َص5ْ�ح8�   وه5<' ا���AN5 ه5) أخ��5 �5� ی���5 ا���5�ة ا�?و���5        . و* ��5�ء  * دفء 25�3 

تP55Aن  ت�5&���ت و�55Eوخ، و��55+ ا�?و��5 أن ت"�55) ه55<' ا���AN5 آ55; اه	��� �558		�5�C ���558�، ح	55+    
 .�!:	8� �?و�8� �!:� تPاص; دائ$، وح� �	M&د

5� �5� ���25 ��5 وا��5�ت ت5M�' ا�خ�5، �3"5; ا���AN5 :5&             و�&ای� ا�"!ج تPAن ��ا�"�5 آ89� ;5
أن ا���55�ة ا�?و���55 * تm55U �559& ه55<ا ا��55&�، 3��"!:�55 ا�?و���55 ه55) �!:�55  إ*�55&أت ��55 ه55<' ا�?اوی�55، 

،��)�
8955� ح�55; �	55     إ(55�� (TI�55"�55 ~���55، 3����55�ط ا�:!� a
ة ��، یAN55; رآ559ً� أس�س55ّ�� 553) ا���55�  و��55
 .ا�?و���

���25 �58�، و��5+     وا�"��TI �!:� �	��د�� ��� ا�?و���، 3��?وج ی��ص ��+ أن یN"� زو�	2
وإخ!ص85� وو3�ئ58� �25 53) آ5; و:a5،         أن ت��د�2 ه<' ا�N��� ا�����، وت"�� �2 �� ح�8� إی5�' ا�?و��

 �TI�"ل-ا���د:�-و��P، 83) ت�����59         س�� ��+ ح��ة ا�?و� ��C�5ا� a55; ا���"Mا��5"� س85ً!، وت
 �5TI�"9�ء، و�8<' ا���ن وا��8�3� ا�?و &"
�5 ا���       ی�A�5أة ا�<آ��5، وا���5 أی5
�   �5Iق ت"�583� ��5ً&ا ا�

 .ه<' ا���ق

� ه) ا�	) تN"� زو�8� ���8� �2، وُت�w) (53 'ُ�ُ5�ِAْه5�، وأن ت"�P5د' ��5 أول      3���أة�Aأی5�م   ا��
�خ�5ً�ا وس5"�دة؛ 3����5     زوا���I +�� �8 ا�A!م، Q�>3 هP ا�<ي یC<ي ح��ت8� ا�?و���، ویM"�8� ت>

�5 ا�����5، وا*ح	�5ام ا�	�5�دل، و�    �Aر ت?آ�2 ا�P"Eس و�
آ�5�ت ا���5 وا�P5دة، 53! ی59_       ��د��5 إح
�U�:ت ا����A8� ا��أن ت��دل زو �� ��25      ح��ء ا�?و	�زو _MN55; أن ی�ا��ا:��، و��5+ ا�� ���Nوا�

2
�ت255 ا��:��55U، وأح�س�55�A� ؛Q55ه55� ��55+ ذ�P�) �:558� .. ا��55�د�T3 ،�55و�55	�A س55�ح� ا���55 رح�89�� �55
 .��ء 3) أ�� ا% 3) ا�خ�ةح��ت8� 3) ا�&(��، ور ی	9�3
�ن؛ أ�ً! 3) س"�دة

5
& ه5<' ا�"!:�5، 3"��58�       وP3ق آ5; ذ�x53 Q5ن ا��5
�س�� �59&     T�5 :5& ت�ن ه5)   -إذن-ا�?وP5Aأن ت 
5
�Q َت�5�ُAْ 53) ��59) زو�58�، �5;        ص�ح�� ا���U ا����A ا�<يی	C��+ �� هPTات ا�?وج، وه) �8<ا ا�

 .أخ�ىإ�+ ا���ص ��+ �&م ا�P:Pع 3) ه<' ا�PT8ات ��ة  إن ذ�Q :& ی&3"2

�a55 255�3 ا�55T	� وا(	�N55ت، وخ�"a55 ا�559
�ء 255�3 ��:55_ ا���55�ء،   و�55	"�$ ا��55أة أ(558� 553) ز�55�ن�
وا���5; :5& ت5U_ ��259 ��5+ إح5&اه�� �3	59+ أن        .. �58&ه� 53) ا�	5?ی� وا�	��5)     و�<�a آ; واح5&ة ���895  

ن ��5+  ، و��5 ه59� آ5�   -س��5�(2 -أ��N5�� ،�589� ;5_ ح��	25 53) ا��5!ل 59�3�ل ر�5� ر�25           تPAن زو�	25 
 أن ت��ص ��+ أن * ی�اه� زو�8� إ* 53) ث�5�ب ����5T�w) �5، وا�5"� رائ��5 ����5��I �5،         ا�?و��

 .�	TA) زو�8� ح��	2، وت
��&' ��+ آ�ل ا*س		�ع �8�

5; وا�	5?ی� ح5�ل خ�5و���8          و�E ��M}ن �"� ا�9
�ء 3)M	س5_ 53) ا�Pح�ص�8 ��5+ �5<ل ا�
��5�3  .. ا أو ر�"2 ح�ل تPا�&ه� �_ أزوا��8 53) ا�59?ل  ی�<�� (�m ه< إ�+ ا�PNارع وا���:�ت، و*
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��8� أ�5�م آ5b ;5�د     �� اKس!م E (3)ء� �� �T
أن ت	��M ا��أة وت�T) زی9	8� أ��م زو�8�، ث$ ت
 .خ�رج ا���a ورائ�

أي ا�59
�ء  : وس�5$  3"�5+ ا��5أة أن ت	5?ی� �?و�58� :5&ر اس5	���	8�، و:5& سX5; ص�5+ ا% ���25          
 ]���2 أ�P داود وا��[) ..�' إذا (�w إ��8�ا�	) ت
: (خ��؟ :�ل

��895 أن ا�5A!م    وه9�ك أ�Pر ��+ :&ر آ��� �� ا�ه�� :& تTC; �89� آ>��5 ��5 ا�?و�5�ت، �5�9�    
    * ،�
ا�58�دئ، ا�5<ي ی�	5�ج إ��25      �5; ه59�ك ا���a5 ا�m5�w9    .. ا���� وا�"!:� ا��5
�9 ه5) ا�5
"�دة 5�3
ا�"&ة إ�&اًدا ��ً&ا، آ; ه<' ا��Pر تJً   $58� ��ئ&ة ا��"�ما�?وج ��
	�ی� 2�3 �� �9�ء ��2، وه9�ك أی
 .�A&رات ا����ة ا�?وج، �; إن ا�	���U 8�3� یPAن �A&ًرا ��

��89� و���5 زو�58�، 5�3
�     وی�
� ���?و�� أن ت�w9 إ�+ �!:	8� �}ه; زو�8� إ�+ أ(8� �!:�
.. �9"8� ه5<ا :�5�ً� ��5 زو�58�    53) ص5   �!:	8� �8$ ی"9) ح
� �!:	8� �2، 83) ت�
� ���3	8$، وت�ى

وآ5}ن �5
�ن   .. I"�م ت"&' �8$ �3ح� �5
�ورة  آ� أ(8� تMN_ زو�8� ��+ د�Pة أص&:�ئ2 وإخPا(2 ��+
 .�� ت��C أ(� أح� �� ت��، وأ��C: ح��8� یPUل �?و�8�

3	mU إ� +5�P5ار'،    وP3ق آ; �� س�0؛ ��+ ا�?و�� أن تPAن ُ�"��9 �?و�P) +�� �8ائ� ا�&ه�،
   259� m5Tا��5��� :5&وة، 3"�5 أ(�5          وت� m�
ا5E	A+ ا��5 ��5)    : :5�ل  �	���5 ا�ی5�م، و�58� 53) س��5ة ا�5

 ���I)ض: أي�� (Pت، وأ���35� رأت ا��أت25 أ(25 :5& �5�ت،       �5��I خ5�رج ا���a5، و�5$ ی"�$5 �Pت3       ،25
ه&أ �5�  هP أ: آ�m ا�C!م؟ :�����I :a، :�ل �3� ��ء أ�P 3) ��(� ا���a،) أ�"&ت2(ه��}ْت Xً�E� وَ(��ْ	2ُ 

  .اس	�اح آ�ن، وأر�P أن یPAن :&

  ،�558"��M3 �55اشT55}ت �255 ا��Iء، وو�N55"255 ا�� aْ55��: $55ث ،(T55E 255)�55 أ��I P55�55 أ�w3  ��5555� أص�3
2 �Pت ا�C!م، ��3+ �_ ا��9) ص�5+ ا% 	ْ�3� أراد أن ی��ج أ�� ،;
	b5�       ا���25 وس�5$ ث5$ أخ��5' �

5�     أن ی�5�رك �"�25 : (آ�ن �U3 ،�89�ل ا��9) ص�+ ا% ���2 وس�$A	��� (53 �5A� %5� ا% و�5ً&ا،   ). ا�3ز:8
 ]ا����ري[. َ:َ�ُءوا ا��U~ن وحPwT' و��ء �� ذری	2 ت
"� أو*د، آ�$8

�9�س��55 �55_ زو�558�، 3		"�55ف أحPا�255، و�55�   و��55+ ا��55أة أن ت55&اوم ��55+ ا��55&ی� 553) أو:55�ت 
	25 وأه�	25  ��5 زو�58�، وُیN5"�    ت"��ض �2 3) ح��ت2 ا��Q�>53 ،�5��P ی�5Uب ا��5أة    �U� ' .   �N5�5 ��ئ�

 a5��: :    25��� %ل ا% ص�5+ اP5�5      آ5�ن رسMT5) ا�	�5  : ی"59) (وس�5$ إذا ص�5+ رآ"MTس�95 ا�(   aُ59ذا آx53 ،
_Mح&ث9)، وإ* ا�� �wU�	
  ]�	0T ���2[). أي تU�م(ح	+ یkذ�ن ����!ة  �
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�وا�-  م�e+	ت اdرF	د ا
وه) �kس5
�ت ت58	$     .. وا�) واKص!ح ا�س�ي    ��8ت 3) ا�
P9ات ا�خ��ة �kس
�ت اKرE�د ا�?      

_���اح; دورة ح��ة ا�س�ة، T3) ا�	}س�� تU&م خ&��ت ا�PNرة ���اA�  (3 ���b; �� ی�� ا�س�ة 3) �
 وصm5 ����5�ة ا�?و���5 وا��P5Uق ا�Pا��5�ت ��5+ ا�5?و���، وتP:5_ ح5&وث ا��!53�ت (	��5M            ا�5?واج، ��5  

8� ���� ا�	) ت�U�ه� آ; �89� وا��wوف ا�����اخ	!ف ا����"� ��� ا�?و��� و(���P ا�	�.  
ا���Pل ا�"��9 ��+  آ� تU&م خ&��ت �"���M ا�AN!ت ا�	) ت��أ �"& ا�?واج ��� ا�?و���، وتU	�ح

ا�5?و���، �	�59M ت5T�:$ ا�AN5!ت      تM�وز ت�Q ا�AN!ت، وتU&م ��ا�| ����� �	9�� �8�رات �"��9 �&ى
 .ت�سQ ا�س�ة وت�ا�� أ�3اده� � ���8� ���ی�U ت��e3 ��+واس	�&ام ا�س���� ا�9�س�

 :ويهدف اإلرشاد الزواجي إىل

1. ���@� ��و�� .ا���0 واf)D وا�/اوة ��� ا

2. ��	���وا�- و
� ردود ا��� ا�/ا?�� .- ا .ا

3. b� ��و�� .ا���ف �(K أ�=	ب ا��اع و�=��� ا

4. ���7� 
 ./ �,/ث ���B7	ا/ا.% �7/ه�	 ,� ا��اع وا�7	h. اTي 

5.   Kj)� 	�B�/�	+jم           �\jF	7�j+��0 ا@�.j	ت ا Cj0ل و�j)ح Kj �k fj�.0را?j�B	 ا�@�(��j، وا0ص0jل إ

	�B7��. 

� ه�0مbj ا�j- م�j/ره	 ا=�j] أو         .6j� �j�=��ا���j، وا���jف �(Kj ه�0jم      ��RO% آ� مj�B7	 �Kj) ا

 .ا�lف ا8خ�

7. 	�B.و�` ��+,� K)� 	�B�/�	+م �@	� �
�� 	B -� ..	تا����� ا

�وج ا8خm/j7� �j، م�j	       م+	�/ة آ� م�B7	 �K) ��/�� م�0Bم .8j�   �bj)�R اTات، وم�0jBم اjV� ا+j,� 

�ً�	�� b�م ��	و��� ،b� 	ً7+ح 	ً��	Rإ�. 

ا�!ح�U ��رE�د، وه5) ��ح��5    و�kس
�ت اKرE�د ا�?وا�) ی�A أن ت
��& أیJً� 3) ا��ح��
�� ا�	) ح&ده� ا��U~ن ا��Aی$ ��; ا�PN9ز A58�      ا�5<ي ی��5أ  ا��AAT	� �5 وی58&د��5�ل  . ��5+ ا���5�ة ا�?و:

5ً� ��5        وإن خT	UE $�ق ��895� : (س���(2 وت"��+A5ً� ��5 أه�25 وحAا حP<"��53 �58إص5!ح�  ا إن ی�ی5& أه� 
�ن �!��� ت
"+ ��ص!ح. )35:ا�9
�ء( ) آ�ن ���ً� خ���ًا  إن ا%�ی03P ا% ��89Aا�� �8� &M) �9وه 

ا�	Q5AT   !3�ت �� ی"P5� +5�� ��5دة ا��5�' إ�M� +5�ری58� وحe5T را���5 ا�5?واج ��5          وا�	0�3P، وح; ا��
(3 ��� وا�?و���، آAا���9 وإرادة ا���� �� ا�� �
 �إص5!ح  اإن ی�ی5& (ا�ی� وا*(
!خ، �_ �?وم ح

   )35: ا�9
�ء().�ی03P ا% ��89
2�P� +9<
�ی�  ��3�ب ا�T�� آ� :�ل �"� ا�A���) ي�N��?ا� (  .� أ(P� 2�2 ��?و���آ
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� ا8�	ء ا��7	ء�� �
�� )1(ا

أز���5 :&ی�5 :5&م ا�5&(�� ت	5}ث� �5�����        �� ا�	"5�رف ���25 أن ا�"!:�5 ���5 ا��5�ء وا��59�ء ه5) �!:�5        
 2�3 {N9�3ادا�<ي ی�ئ&ةا�
���� 53) ه5<' ا�"!:�5 ا����5ی�       3		��C ا��U$ ا�Mدی� وا��Tآ��ت ا�P�
وا�
	M&دة ��A$ ا��wوف ا� ,�Aرة         و�P8N5� �5���� �5A53! ت5?ال ح Q55$ ذ�b5&ی�ة ر�ل    P5: (55; وه�{	��� 

�م	ن ��Z زم	AE4 ر�0ا أ�7	ءآA: أح&ه$   . �(��Z K أخ�
AB4_. AE خ(0Dا 

8� ت<آ� ر��ط ا�5&م وا�59
� و��5ورة     و�� ی�M أنJ"�� �ی&رآ2 ا���ء وا��9�ء �� �!:	8
(�P5555; �55 ا� }خ!ق �����55 وح�55 إ(55
�() ر55T��� _55�3�ظ ��55+ ه55<' ا�"!:PU���55��55ق وا�Pا��55�ت وا�"

"�ت59�   وت?آ�	8� وت�Pی�ه� وا�
P �8� �� ا��
� وا�"PUق وه<ا أ��5 �5&ی8) ی5C�9) ��ا��ت25 53)     	M�
ی�5M أن تP5Aن ���25      ه5<ا ا�P5�Pع ��5 ا�	59�:� ا��5�رخ ���5 �5�       إA5E����  وت5�9_  ا�ص��� اKس!���

ی5��Pً� �}خ�5�ر ا�"P5Uق ��5 ��(�5       ��953 (	5}ذى  , �� وا:5_ ه5<' ا�"!:�5     و �5 وا��59�ء ا�"!:�5 ���5 ا��5�ء    
   !!أ�9�ئ8$  ا��9�ء و(	}�$ �خ��ر ت"
m �"� ا���ء 3) ت����

mسk"�ت59�    3� ا�	M� (53 ����
 ح��5 ی	9�س5+   اKس5!��� وا��M; أن ت9	�N ه<' ا�w�ه�ة ا�
�9J"�  '��b _� 2���"ح&ود ا% 3) ت.   

3� أس��ب ت}زم � , ا�"!:� ��� ا���ء وا��9�ء ی��ز ا�8M; ا�T�دح �"��$ ا��T; ��+ رأس ا�U�ئ

ی���"� �5A	T���3    25; �9& ی��+ b���ً� ��+ تU���& * ت�ا�) ��PTI ا��T; وت�ى 2�3 خ�} ر�ً! ��C�5اً 
��N5"�  �"	��5 ا�	P5ازن �5�b     وه<ا �! QE یkث� 53) ا�5TI�ل 3	P5Aن �P5TI	8$    , �"���� ا��A�ر ا��اE&ی� 

����Eئ�� و�"� و�3صإ�Uت� �� ��PT2 ا�����	ت �آ��5�3 �	9��5 ا����5�N ا�	5) ت	5}ث� ����5Eة         آ��3ً� �

�Pك ا�Pا�&ی� �_ أ�9�ئ8$ وه$ أTI�ل �.   

  �5������ �)P�&5ل    وتP5U05�3 ا��55�ء 53) إس5"�د   : إ�5+ ا�Pی59�ً  إن تPA�5 ت��	55��8$ * یTI55�  أ� أآ�دی
���ص�5 �5_    � ی�	�ج ا��� إ�+ (�5wة �	���5ة �����5�ة ����5 و�����5�PT     و* ت���ً� ر�3"ً� وإ( , ����ً�


	�U; و��� �� ��� ��+ أن ی"	�� 2�TI :�"�5   ا�با�	�N_ ����� ا����A وا�	T�ؤل ��b ا��&ود ���
5
Q�>5� Q و��5A اح5<ر' ���m5 ��5 ا�	!آ25        ت���	25 وإ53
�د �?ا�25 �5� *       إ�5+ واKس5�ءة �� آ�&' وا�	

   .ا�"��د ی��) ا% و* 

�I�
 وا��555�ء وأن ت�	555T) آ555; ا��5559�ء�	9�ه��555 ه555) أن ی555
Pد ا�555
�$ ا�"!:�555 ���555  ا���555�ة ��555

�3�ت وآ;   .�w�ه� ا�"PUق وا�	"m�9 وا�"&اء  ا�

  
  
  
  

                                                
)1( �Jح�ج خ &�� .  
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� ا��7	ء�� �
���   وkث�ه	ا
ا��9�ء �	����� :�8�P$ ��+ �"� * یk5ث� ��5:!� +5	5E $8)ء، إ* ت�اآ5�ت       ا���Tة أن ی"��

 &:{N925،       تU59�ء و�5&م إ��5�ء آ5; �895$ ح��ا ��� �:�T	ی� أح��(� �>; ا�PT� ی�Pأخ��ء ت�� �M�	)   �5�
        $8�P5�: (53 '�5A5& وا�U895$ س��5ً� ����5 ی5?رع ا���� �وا��T:�5 ��895$ و�5&م     یkث� ��+ �!:� ا��9�ء �3

  ... خPة�9&�� تPAن ��� ا� ت9) ا���� ��"8J$ ویU	; ا��&ا:� ا�	) تPAن 3) أروع �"�(�8�

�3�ذا ("<ب أ�9�ء(� ا�5<ی� ه$5 ��5    ،����
أص5!�9� وأرح��59� و* )	(5U ا%     ��3	�T:� �8� ~ث�ره� ا�
�5 ح	5+ * (��05 ��895$ ا�"5&اوة وا��J5C�ء        53) ت"���59� �"58$ ؟ و�5�ذا * (�5w9 إ�5+ ا��P5ر �"��5        Aا��

'�A؟ �; وی�J"� $8J"� 'ون و:& آ���A�3 أ��2 أ $�� ��
� 2
T) $و أ�2 �2أح&ه.  

   _5�U95& ی: (��5	8$، و���J"� �� انPخ�ا��� ا?")ا ��
��895$ ا��5&ی� 53)     ا�	�T:� ��� ا��9�ء ت
    $83P58$ أ�53اح8$ وأح5?ا(8$ و�5&م خJ"�� $8	رآ�Nص��ت8$ وأس�اره$ و�P8$     خ�J5"� +5�� $58U�:و
��5�ل  ت�5; أح�5�ن �58$ ا    و��PسT� $8J"� _� $8	�ات PIی�� و�&م �"��3 آ5�P� $895� ;5_ أخ�25 و:5&     

2� P+ ی��	9?ل حا�PM، �(2 ی�U) ا��Pم ��5+ أخ�25    إ�+ آ�' �"8J$ ا��"� وت9) ا�	"�د ا�خ� �� ا�
� ح&ث ذ�Q آ�2 وه<ا ا�	�Tی0 إ�5� أن یP5Aن ���5     و��� ��+ وا�&ی2 �(2 ی	��; ا(2 إن �$ یP� �A�Pد�

ه5� و�55&م :5&رت8� ��55+   واK(55�ث وه5<ا �5� ی55�P& �"5& ا�خa55 ��5 أخP     ا�خP5ة �AN5; �55�م أو ���5 ا�5<آPر    
89� آ���، آ� أوح+ �8� �� ح8�P� وهP5 یN5"� �}(25 أJ53; �589� 53! ی��5         ا*ح	A�ك �2 آPن ا�T�رق��

  P83 ��� ����2 �8� ا*:	�اب �89�

ا�5<آPر ��5+ اK(5�ث     T3) آ>�� �� ا�س� (M& أح& ا�Pا�&ی� إن �5$ ی�5A آ��85� یP�J5Tن أ�59�ءه$     
وا�خP5ات 53) داخ5; ا���a5 ا�Pاح5&       �س) 53) خ�05 ا�P5MTة ���5 اKخP5ة     وه<ا 3) ا���b هP ا�"��; ا�س

وا�5�w$ وه5<ا ی�A"95 ��5+ ت3��5�ت8� س��5ً�، وا���P��3         ;5& ی"	U& أ(2 ا�J3; وا��a9 تN"� �"&م ا�"&ل
5
�واة 53) ا�	"��5; ���5 ا��59�ء           ه9� یPAن �?ی5& ��5 ا�	�5��P ���5�ء    وا��58�ت ��5 و�P5ب ا�"5&ل وا�

  دی9) ح� ���2 إس!�9� 3&ی99� دی� ا�"&ل وا��وه<ا :�; آ; E)ء 

�5 ا���AN5 و�A�x� �5A�(59� ا�	"��5; �"58� و ت8����5� ����5 ("5&ل          A��5 أ�9�ئ59� و(�5�ول     ه59� ت�
ا��59�ء x53ن ذ�Q5 آ>��5ا �5� ی5&3"8$ إ�5+         ت�Uی�8$ وذ�Q �}ن ی�<ر ا��Pی� س�Pك ا�	�Tی0 3) ا�	"��; ���

و�5&م �"5; ا���AN5 تk5ث� ���59� س��5ً� ����5 * (5
	��_          ا��Pی�،ا��Aاه�� �3� ��89$ وإ�+ ا�PT9ر �� 
58� �85� آ�59T� ذ�Q5 583)            ح�8� �; ی�M ��+ ا�م أن ت"�$ أن��� e3�5�) �5 أنMق آ5; ه5<ا ویP53 ةPخ�ا

553��خ :�ی�55 وان �"55A3 &55; ذ�Q55 س�55��2 ت�55 وس55	�M9) وس55	w; ت�Q55 ا�"!:�55    أآ��55 :55&رًا ��55 ا��55&ا:�
�U�� ا�"�� ���5 ا�خP5ة *ن ت�Q5 ا�"!:�5 �!:�5 دم �!:�5 �5
& وروح ��95� ا��5&ا:�          ا�	5) ت��5   ا��

�
�3�ت وان خ�aT أ�; ا�<آ�ی�ت، 3"9&�� ر�ی�	�m5 ا�خP5ة    تPAن أح��(� �!:� ����ة ت	}ث� �	}ث� ا�
P� �Aو� ���Cص!ح ����89$ وه<ا ا�K ن إ�+ وس��P��	ات * ی�Pخ�ن    واP��5	ص&:�ء :5& ی��ا m�	اخ

5
� ��8955$ إ�5+ ��(�5 إ(P5� �559      إ�5+ �5  A)ص55!ح �5� اK ;5&خ	ة      � یP55خ�5& أن اM) �59)x3 �55:!"ا� Q5�	� �5)�A3
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�5 �98�95$ �3ص�5 ح	5+ وان         ی�PAن أس�ار �"� و�N5�آ; �"�5 و�Pس5"$8   A�5 �"�5 و�� m5�T�	ا�
  .:�& اE	&ت ��89$ ا�N�آ; و9:�3� ��89$ �&ون

"�Pم ا�م أ(2 ر�� ی�	�m ا��59�ء و ی�5&ث ��5   � �A��3  �5یP5Aن �5T�9�، و�M5E $89     * �5A�ر و ر�
�ی�8�U� �ّ�اء �m:P * ی5?ال I�ز�5�    ی�; ا��� إ�+ ا��A' آ� ی	PT' �"� ا�خPة �<�Q،ر�� تPAن آ�


	��; PU�3ل أآ�' أخ)، ��A أن ی�Aه2 ��&ق�. 

ا% أ��� �559��� �55M�3  (553 �55)	55T�دي آ55; ذ�Q55 �55&م ا�	!��55 وا�"�P"� �55اm55I ��55 اس55	Pد�$8     
آ55� أخ��(Q�>55� �55 ا�����55   أ���55 ا�و�55+ �559� أن (55
�وي و("55&ل ���55 أ�9�ئ559� 553) آ55E ;55)ء    ! ؟أ�9�:559�

553) آ��55�T ا�	"��55; �55_ ا��559�ء   ا�T��55+ ���255 أJ553; ا��55!ة وأت55$ ا�	55
��$ وهP55 یP�255 ذ�Q55 ا���55;  
5M3�ء ا�25��U3 25� �5 وأ��5
U3         ، '>5�3 +5�� 2& روى أ(�5 أن ر�5! آ5�ن �59& ا�5�9)،     . وا�	
Pی� ��$89 

89� ":  ا��9 �2 3}��
8� ��� ی&یU3 2�ل رسPلو��ءت�� aیPأ* س". 

� ���% اdخ0ة وا�خ0ات .- ���% ��0ت�� o)�� أن pل اqأ� ���)+�  ا
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  أه��� ا,0ار

 ت�	�m55 ��55 أ55A3�ر ~�55�ئm55�A3 $8 ی�	P55Uن �"55ً� ح	55+ ت55	$ ا�	����55 ح55
�      �559�ءإذا آ�(a55 أ55A3�ر ا�
   آ���ة ���Pار؟�& 8�3� �� �
�ح�أص8�P� ا������ ا�	) *

     ;Tه� ا��&M) ی	ا� ��P"ر ا����	صً� إذا و�"9� 3) ا*�Pخ�-�ً���b-   5�رA3أ $J5"�ب وه�	3) اس 
         25555�  .ا�5555�A�ر، ت��5555ً� آ5555� ی5555M& ص��P"5555 55553) ح5555U� ;5555&ار ا�P5555زن ا�5555<ي ی5555
	��_ وا�5555&' أن ی�

      5X3�A	� �55�b ن :55&رات ا��5�ء�55�ر ~�5�ئ8$؛ A3ا ��55 أP5�8955) یA� ه���k5� �55�b و*د�55_ :55&رات ث5$ إن ا� �
      ;55ا�و*د، 553��ب �55>ً! ی55
	��_ أن ی�55; ح�55�P ا�2559 �55
�ً� و�A3ی55ً� ��955� ا*��55 * ی55
	��_ أن ی�

95� ا�"�5A    ح��P أ��2، آ������ ����PTف ا�>�(Pی�5 :5�در ��5+ اس5	�"�ب ا�895| ا*�	5&ا              �� ��P8
ئ) �5
  .��b وارد

 ح	5+ ی�	5U) �"58$، وح	5+ ت>�5      �� هM) �9& أن ا�Pا:_ ی�Tض (?ول آ; أب إ�5+ �5
	Pى أ�9�ئ25            
�P8د ا���ء 3) ت�0�U ا�	U�رب وس��P85 ا*�	5U�ء �}�59�ئ8$ 53) حP5ار (5��� ی	���5 ذ�Q5 إ�5U�ء ا�PJ5ء                       

8� ا�	) ی�M ��ا�  :�ت8� وصPً* إ�+ ه<ا ا�8&ف، �>;��+ �"� ا���Pات ا�
1-                �5Tاص��5 ��53_ آP	� دP58� و*د، �_ �<ل�ى اP	
ءة ا�	�5�AT    ا�9?ول ���8T$ وا��Pار إ�+ �

  . واس	�"�ب ا����ة ��Pرة ت&ری���M&ی$8

  . اح	�ام �N��� وأA3�ر ا�و*د �8� آ�(� a	Pا�"� وا*(�!ق �89� إ�+ ت9�	8� وت�
�� اتM�ه8�-2

  . تU&ی� ر�b�ت ا�و*د وهPای�ت8$ وا���ص ��+ �N�رآ	8$ 3) أ(�N	8$ وأح�دی>8$ وأA3�ره$-3

>�5U ا�	��د��5 ���5 ا��5�ء وا��59�ء ا�	5) ت"	�5b +5�� &5س              ا*ه	�م ا�N&ی& ��9�ء �
Pر ا�     -4

ا(���ع إیM��) �9&ه$ یJT) إ�5+ ت"�5ی8T$ ح5M$ ا����5 وا�"Pاm5I ا�	5) ی589A� �58$ ~�5�ؤه$، 3!�5& أن                       


��&ت8$ و(�J) �� أ��8$ی�� ا�و*د �}(9� (��$8 � +"
  .و(

 ���5�ء �"��53 ا�"P:5�ت     ح
� اKصC�ء �9�u�ء وح
� ا*س	�ع �N5�آ�8$ �ن ذ�Q5 ی	��5          -5

�	

��&ت8$ ���ی�U س��8 ووا���ا�	) ت�Pل ��89$ و��� ت�0�U أه&ا83$ و�� ث$� (� _�.  

 إن �"��N55� �55M�آ; ا��559�ء ���ی�55U س��55� تU	J55) أ* ی55TC; ا��55�ء أن آ55; إ(55
�ن �"�55ض  -6

 ا�ه55; ث55$  ����55} وو�P55ح ذ�Q55 أث559�ء ا��P55ار، وذ�Q55 ح	55+ * ی	559_ ا��559�ء �N55� ;55U) �55�آ�8$ إ�55+         

           (�P5�P� ;AN5� �5�*"�5ض �58� ا	5) ی	ا� ��ANی	"��Pن �N�آ; أآ�� أو ���J�ع، �; ی	$ ��N:�9 ا�

  .	��) ت�9M ا�P:Pع 8�3� ��ة أخ�ىه�دئ ی	�� �P�: 2ل وا*�	�اف �Pا�I خ�}' و���

 ی�55M أ* (�P55م ا��559�ء ��55+ أخ�55�ئ553 $8) (m55:P� �55T ا��55�رح� ح	55+ * (�55
� ص55&:$8  -7


	�U;، �; ���9� ا*(	w�ر �a:P وص�اح	$8   .~خ� ویPAن ذ�Q �}س�Pب 3�E��� ��b) ا�
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 ��; �N5�آ�8$ ا�	P:5_ ت"��$85 �58� �5
	�Uً!      - �� خ!ل ا�س���� ا�
���U    - ت�X�8 ا��9�ء    -8

  . ت"�ی8T$ �}س� ا���ی� وا�P:�ی�3) �;

9-    895� ;J3ه$ أ �$ 53) ��(�5 �"��5،     �&م ا�	��U; �� :&رات ا��9�ء وE}(8$ أو �U�ر(	$8 �

�	5) ی5
"+ ا��5�ء      �ن ه<ا ا�س�Pب ی?رع PT) (3س8$ ا��Aاه�� وا��"5& وی5�P& ا�P5T9ر وی05�C ا��P5اب ا                 

  .إ�+ 3	�8� �"$8

555
8$ ��555 خ555!ل إس9555�د �"�555 ا��555�ل      -10T){� �555U<8$ و�8�9555$ ا�	� إ555E"�ر ا��5559�ء �555}ه

        �N	ت8$، �_ اس��)�Aره$ وإ��
��PX�ت �$8 �� ی	9�س� �_ أ�رت8$ 3) �"� ا�	�
�9�ت ا�9?���5      وا�

أو ا�T���� ��� �&ة 5��I�ت ��59?ل، ث5$ �5&م ا�	 �5� ;5��U�P58د ا��59�ء ��5Mد تPا�5_ ا��5دود ��5                  

(  . 8�3$ ا��Pل واKح��ط �
	�Uً!ا�	P:_ �89$ �ن ذ�Q :& ی��0 ت�ا�"ً� 3) ���ئ8$ وی9

وی
"&ون �8� وت9�و�8� ���5 ا����5        ا*ه	�م ����P�P�ت وا�ح�دی� ا�	) ی��8� ا��9�ء        -11

"�ده$ وإدخ5�ل  وا�خ�، إن ذ�Q یM"�8$ یN"�ون �N�رآ� ا�ه; �8$ 53) آ5E ;5)ء، وأ(58$ ی�ی5&ون إس5          

  .ا�
�ور ��+ (PTس$8


�ت ا�"�ئ��� وا�N:�9�ت أن ُتUَ��5; ا:	�اح5�ت ا��59�ء و~راؤه5$ �5�ح	�ام       -12�Mی�ا�+ أث9�ء ا� 

� أ(8� * ت�; ���خ!ق��I لP�:س!م و* توK9�3) ت"���$ ا.  

  ...وأخ��ًا
955�3"�$ أن أ�55�ل ا��559�ء وأ55A3�ره$ و:55&رات$8 �855� آ�(� a55	U&��55 �55�3 ت55
�� ��55+ (558| أ55A3�ر    
5
��ت           	A5�3) و�Uد 53�رق ز�59) وثP5�P� �5ت8$ ����5�ةw5�ت8$ و(��ا��A�ر أو ر�� * ت&خ; 5M� (3�ل اه	

  .أ�� ص"�M"; ا*تT�ق ��+ آ; E)ء ��	��T و�Pروث�ت �	��P9 ت
وإذا آ�ن ا���ء ی"�P3ن ��&ًا آ�m5 یP���5Mن أص5&:�ءه$ وی�59	Pن إ�8�5$ وی�	��P5ن أح5�دی>$8                   
   ;55��T	55�م وا�ا�	55) ت	559�ول أ�55E�ء و��P55�P�ت :55& * ی"�P3(558� أو * ی��P(558�، و:55& ی	55w�ه�ون ��*ه	

*ه	�م �2، أ53!  إآ�ا�ً� ��&ث8$، ور�� ��دروا ����&ی� حPل ت�Q ا��P�P�ت EK"�ر ��&ثM�� $8$ ا          
  (� أْو�+ �8<ا ا�P9ع �� ا����ی�؟(	0T ��+ أن أ�9�ء

           �ً5���b (5	ای5�ت8$ ا�P5�ره$ وهA3ح5�دی>8$ وأ��5ام 	م وا����ی� وا*ح�("$ إ(8$ أح0 وأو�+ ��*ه	
  .�ی���� وأ��(�u� $8ی�م ا�U�د���� ت&ور حPل دراس	8$ و~رائ8$ ا*�	���� وا�

5
	��_ أن (5&خ; إ�5     ) Q�>5� �59)إ       ،�
+ �8�P5U$ و(5
8�P5�: �A$ ا���J5اء ا���C�5ة �5
��P8 وی55
  ..و(PAن :& �9�9� �
Pر ا*�	U�ء �"PU9� $8ده$ إ�+ �� 2�3 خ��ه$ ورE�ده$ 3) ا�&(�� وا�خ�ة
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���	@  ا
� آ>�ً�ا ً��
  ..ا��&% وح&' وا��!ة وا�
!م ��+ (��9� ��& و~�2 وص��2 وس�$ ت

  ..فقد تناولنا يف هذا البحث
  


	ت ا����� ا����	��� � �� .���� ا

�و��  . آ���� ا��	م� م% ا

�وج  . آ���� ا��	م� م% ا

�و��� 
	ت ا��
0ا�/ �	م� .- �,+�� ا . 

 ��و��� ا���2- 	� . ا�0اص� ا

 . م�e+	ت اdرF	د وا��ج ا���ي 

� ا��7	ء وا8�	ء �� �
�� . ا

� ا��7	ء وأث�ه	 �� �
��� . ا

 0, .ار م% ا��7	ء أه��� ا

  :وأهم التوصيات التي خرج بها البحث
  

 و��� ��AE7 م0دة ورح��   (] مV(� ح�	ة مQR� ��/D أن �0Eن �,      ا,�	ة ا�����  

(. 

  �jjو���وج ح0jjDق اjj� مfjj)l7 , أن ��jj- اjjم 	jjB�م �jjم	و���): Aآ�jjخ� .. Aآ�jjخ�

b)ه�.( 

    	jjB0ق زو�jjDح �jjو��� مfjj)l7   , أن ��jj- اjjم bjj�م �jjم	و���):   #jj�7� 0jjه 	jj�4إ

 ).4	ركو

        fj)l7م ��و�	ن أن ا��7	ء أم	�4 .- أ�7	
�B	 و�,+7	 �����AB ما�0jDا  :(أن ��- ا

 pا ..AE?	7�أ � ).وا�/0ا ��

�و��� وا��7	ء وا��R% م� �	ب  ).وأم�ه0F Aرى ��AB7:(ا��d	ن �	,0ار ��� ا
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� ا�"!:�ت ا�س  ) ��
  ..�ی� �8<' ا�	Pص��ت وه<' ا�9	�ئ| وا�	P��8�ت (
�� (�P ت�
��  ,, وا��& % رب ا�"��

  
  ا��	در وا��ا�%

1.  ، mI�� &�� ، ��b1992 ع ، دار�  .ا�"��3 ا�M��"�� ، اKس9A&ری� ، :��Pس ��$ ا*�	
 .ا��J89 م ، ���_ س��0 ، دار 1999ا����U ، ��& ا�U�در ،  .2

3.  ، +8) ، (831419 ��Tي ، دراس� وص�Jوا�� (��_ ا�	M .هـ ، ا�"!:�ت ا��Uا��� 3) ا�

4.  �9X� ./P�com.elazayem://http:_ واح� ا��T9 ا�

 


