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  :ا�	ط� ا�����  

�� ا��� ��	�� ��� ا�	��ث أن ��ّم 	�� 
	ل ا��روع     ���� �&�� �%دم 	�ن �د�ك أ"زاء ا��ط� ا��'

  :	)��	� ا�	�ث

و'��� �ذ)ر ا��و0وع ، وأ-	�ب ا����ره )�دم و"ود ا�درا-�ت �و�+ ، أو �در��� ، أو : ا���ّد�� -١

 ���
و)ذ�ك �ذ)ر أھ���+ '� ا��"�ل ا�ذي ����� إ��+، و3�و	�ت ا��و0وع . أ�4... 
3ورھ� ، أو �دم دّ

 +"���، ) طر�%� ا�	�ث و��83 أو �%�ر�� أو �7ر ذ�ك (، وا�3�و	�ت ا��� وا"��� ا�ط��ب، و

�� ، 9م ا��)ر وا��%د�ر و�����م ا�	�ث إ����، و�3�دره ، و�را"�+ ا��ا:	واب وا�38ول ا��� ��%-م 

�)ن ا;-����ء ����� ; ���ن 
ّدم ��	��ث '0>، وا��%ّد�. 

��و��ت ��� �>
� 	+ ، و��د  ):ا��وط��(ا����د -٢�وھ� درا-� ; ����ول �3ب ا��و0وع ، 	ل ����ول 

��و��ت ��س 3��م ا�	�ث أو ا�درا-� �ً-� �8ً�8�، و��)ن أن 9�ُ	<ت ا�����د ،  ��8��� و����دا �+ ،�وھ� 

���د ��وا����� B0� ن أن ��ذف، و�"ب أن(��د �	د (( )ر�م أ��د "واد '� ر-���+ . '�9> أّن د. و�ّ��

���دا ��� ��وا�+ ))ا����ق ��0�� و"�وده ا���و�� � B03ر '� ا(( ، و��3ر ا�"�ود ا���و�� '� �

 )).ا��د�ث

وھ� )���� �ن "-م ا�	�ث ، و'��� �وزع ا���دة ا��"�زة 	�:')�ر ���  :ا��واب وا���ول وا�����ث -٣

 ��	 +�	
 ��ھذه ا:"زاء ، 	��ث �-�و�ب ا��و0وع ، و�-�و'� )> '� �)��+ ا����-ب، وأن �ر�	ط 

��-)� ، و)��ت �3ط���ت ا��رب ا�%دا�� 	�ذا ا��&ن ھ���ده ار�	�ط� 	�: 

 .'3ل  -١

 .	�ب -٢

 ."زء -٣

�"�د -٤. 

 .)��ب -٥

) ١٠(و���رط �دى �	و�ب ا��و0وع ا��%�رب ا��-	� 	���"م ، 'Jذا 	�I �"م ا�38ل ا:ّول     

، و��س �ن ا��%	ول أن �)ون '3ٌل )  ١٣-٨(، ) ١٢-٩(�83�ت ، و"ب أن �)ون ا�38ل ا�9��� 

  .� ا��� ��دد �"م ا�38ل���� أّن ا���دة ھ. �83�ت ) ٣(أو ) ٢(�83�ت ، وآ�ر '� ) ١٠('� 



�و0وع ا�	�ث ، وا����QR  :ا�	���� و����� ا���ث -٤	 �%����وھ� �رض ���3ر �Sراء ا������8 ا�

ا��-����3 أو ا��-��	ط� ���� ا��� �و3ل إ���� ا�	��ث '� 	�9+ ، وا��و�3�ت ا��� �%ّد��� ا�	��ث 

�� ا�	�ث '� ')رة أو درا-� أ�رى ؛	����دم ��)�+ ھو �ن ذ�ك و�و�3 	��، �9ل 0رورة �. 

٥- ���3�در وا��را"B ا��� أ���د ����� ا�ط��ب '� 	�9+ ، وا��3�در  :ا����در وا��را��	 ��R�
وھ� 

 ،�R�"�ا��ر��ب ا� ��� B"را�ھ� ا�)�ب ا�%د��� ، وا��را"B ھ� ا�)�ب ا��د��9، و�ر�ب ا��3�در وا�

��Vا���و ا ��� B"را� :ورّ	�� ا:	"دي، و�)�ب ا��3�در وا�

�)�ن )إن )��ت �و"ودة( ، ا-م ا���%ق، دار ا���ر) ��ر�4 و'��+(ا-م ا��ؤ�Wف : ا-م ا�)��ب  ،

�)�ن ا�ط	B ،  ر
م ا�ط	��، -�� ا���ر ) إن )�ن �و"ودا( ا���ر ،��  . ، ا-م ا��ط	

�ن  ا-م ا��ط	��، أو �)�ن ا�ط	B، أو ��ر�4 ا���ر، '�وB0 	د;      B"ر�وإذا �> ا��3در أو ا�

�ن ذ�ك  :��د (، ��ر�4 ا���ر ) ن . ; ( أو) ن . د ( ، �)�ن ا�ط	B  )  م . ;( أو) م . د(   : ا-م ا��ط	

  ).ت . ; (أو ) ت . 

�9�ل :  

، �رح و��%�ق أ��د ) ھـ٢٤٤ت(	ن ا�ّ-)�ت أ	و �و-ف ��%وب 	ن إ-�ق : إ3>ح ا���طق  -

��رف ، ا�%�ھرة ، ط��د ھ�رون ، دار ا�ّ���د ��)ر ، و�	د ا�ّ->م ّ��  ) .ت.د(،  ٤

��دي ا���زو�ّ� ، . ، ��%�ق د) ھـ١٧٥ت(أ	و �	د ا�ر��ن ا����ل 	ن أ��د ا�8راھ�دّي : ا���ن  -

  .م ١٩٨٥-م١٩٨٠، �ط�	B ا�ّر-��� ، ا�)و�ت ، إ	راھ�م ا�-��راRّ� ، دار ا�ّر��د ��ّ��ر ، ا��راق . ود

��&� ���)ن ا���	�ر ���� 	� ��  :إًذا ا��ط� ا���ّ

١- �� .ا��%ّد

 .ا�����د -٢

 ...).ا��	�ث ا�9���( ، ...) ا��	�ث ا:ّول: (ا�38ل ا:ول -٣

 ...).ا��	�ث ا�9���( ، ...) ا��	�ث ا:ّول: (ا�38ل ا�9��� -٤

 .ا������ و���QR ا�	�ث -٥

  .وا��را"Bا��3�در  -٦

  

  :�وا�د

١-  �����>ت أ�رى ���ط� (� :�0�ف 


رآ��� / ��83 ا���وان  ��V �3�� ��83 / �3 �[ھداء��ر /. ��83 ��-"��و'� ا�

��83 ا���وان / ���ص ا�	�ث 	����� ا^�)��ز�� ) / إن و"دت(ا��>�ق:  وا�د)�وراه '� آ�ر ا�	�ث

  .	����� ا^�)��ز��



 .ا�"�ھزة 
در ا^�)�ن ، وا�ذي ��"& إ�� ذ�ك ���ق 	+ إ-�ءة 	������� ا�	��ث أن ��"�ب ا��طط  -٢

�ن ا�ط�	� �ن �%ّدم ِ�ط� ��3ورة �ن ا��و0وع ا�ذي -�در-+ ، و���م �ن �%ّدم ا�ُ�ط� 	�د 
راءة  -٣

�3�در ا��و0وع أو �را"�+ أو 	�و9+، أو ا�ر-�Rل ا��� ��	+ ر-���+ ؛ و�ذ�ك -�)ون ا��ط� '� 

�ل  ا����دا . أ�مّ ا����� ا�9���� أ�Q0 و�و��دل و�	دل ا��ط� 	�-��رار '� أي �ر��� �ن �را�ل ا�

��� ا���دة ا��� �د��� وا��	رة ا��� �را)�ت ��د��، و��د�ل ا��ط� 
د �)ون ز��دة أو �ذ'� ، و
د 

 . �ؤدي 	+ ا:�ر إ�� �ذف '3ل )��ل ، أو ز��دة '3ل أو �	د�ل ��وان و�7ر ذ�ك

	�;��راك 	�ن ا�ط��ب وا;-��ذ ؛ :ّن ا;-��ذ ��رف و�درك ا:���ء �ن ا:'0ل أن �وB0 ا��ط�   -٤

 .ا�ر�R-� '� ا��و0وع أ)9ر �ن ا�ط��ب 

�+ ، و;-��� �دى �%�	��+ ا���رف -٥� ���� .�"ب ��� ا�ط��ب أن ���8ظ 	3ورة ���ط� ��

ا�ر-��� أو ��ص 	��)��ب و(�� �)�ب ��� ا��>ف ا���ر"� ���د �8-+ ��� ا�ور
� ا�دا���� ا:و��   -٦

 ). ا:طرو�� ا��"�دة

�� ا��3�در ) �3در ا��ر	�� ا:ّول(�وB0 ا�%رآن ا�)ر�م   -٧R�
�ن دون �-�-ل '� 	دء ا�)�ب '� 

B"را� .وا�
�� ا��3�در وا��را"B، و�ر�	�� ھ"��R�) أل(��ظر '� R�
 ا���ر�ف �ن ا�)�ب '� 


