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 انحذٔد ٔانرؼشٚزاخ انشزػٛح

 انفصم األٔل 

 فٙ انحذٔد ٔيٕجثاذٓا

حٳٓزخد حٛظٮ ط٪ؿذ آخٟش حٛلي ه٬ٜ َٟط٘ذ حٛـَٯ٠ش ُٮ شَٯوش حٵٓٸٝ  :ح٠ٛٔؤٛش حٳ٬ٛ٩

  :هيس أٟ٪ٍ

 :(6) ،حٌٍٛٔ :(5) ،حٰٛٔخىس :(4) ،ح٠ٛٔخكٔش  :(3) ،حٜٛ٪حؽ :(2) ،ح٣ِٛخ :(حٛٔزذ حٳ٩ٙ)
، أ٩ ٓذ (ه٨ٰٜٞ حٛٔٸٝ)٩ٯٜلْ ر٦ ٢ٟ ٓذ حٳث٠ش ح٠ٛوظ٪٢ٰٟ  ،(ص)ٓذ ح٤ٛزٮ 

 :(8) ،٢ٟ حىه٬ ح٤ٛز٪س :(7)، (ه٨ٰٜٞ حٛٔٸٝ)أ٩ ٓذ أكي٧ٞ  ،(ه٨ٰٜخ حٛٔٸٝ)ح٧َِٛحء 

حٷٍطيحى  :(02) ،ح٠ٛلخٍرش :(00)حَٛٔٓش،  :(01) ،شَد ح٠َٛٔ٘ أ٩ حِٛٔخم( 9) ،حٛٔلَ
 .ه٢ ىٯ٢ حٵٓٸٝ

٧٪ أ١ ٯ٪ٛؾ حَٛؿٚ كشِش ٥ًَٗ ُٮ ٓزٚ حَٟأس ٯلَٝ ه٦ٰٜ حِٛوٚ  :ح٣ِٛخ :ح٠ٛٔؤٛش حٛؼخ٣ٰش

٩ٗخ١ ُو٦ٜ ر٨خ ٢ٟ ًَٰ هٔي ٣٘خف  ،أٝ ٛٞ ٯ٤ِٙ ،ٓ٪حء أ٣ِٙ ح٠ٛخء ُٮ ُو٦ٜ ر٨خ ،ٌٖٗٛ ر٨خ

 .٩ٷ شز٨ش ُٮ أكي٠٧خ ،٩ٷ طلٰٜٚ ٢ٟ ح٠ٛخٖٛ ،٩ٷ ٟٜٖ ٯ٢ٰ٠

-أ٩ حَٛؿٞ  ،٩٩ؿذ حٛلّي ٢ٟ حٛـٜي ،٩ؿذ حٌٛٔٚ ،حَٛؿٚ ٟن هظخ١ ح٠َٛأس ُبًح حٛظ٬ٔ هظخ١
 .-(ه٨ٰٜٞ حٛٔٸٝ)٠ٗخ ىٛض ه٦ٰٜ ح٤ٛظ٪ص حٛ٘ؼَٰس حٛ٪حٍىس ُٮ ًٖٛ ه٢ ح٠ٛوظ٪٢ٰٟ 

٧٩٪ أكي  ،٧٩٪ ُـ٪ٍ ،٨ُ٪ ٣ُخ ،٩ك٘ٞ حٛيه٪ٙ رخ٠َٛأس ىرًَح ٧٪ ك٘ٞ حٛيه٪ٙ ر٨خ ُٓزًٸ

، ٩ٷ هٸٍ ٦ُٰ ر٢ٰ ح٨ِٔٛخء ٢ٟ -٠ٗخ ًَٗط٦ ح٩َٛحٯخص حٛ٪حٍىس ُٮ ًٖٛ-ح٠ٛؤط٢ٰٰ 

 .حٳطلخد

٩ُوٚ ًَٰ ٟٔظلْ شَهًخ ٠َٛط٘ذ ٥ٌ٧  ،ُٸ ري ٦ُٰ ٢ٟ اكَحُ أ٦٣ ٩ؽء ؛٢ٟ٩ أؿٚ ًٖٛ
 .حِٛخكشش

ٓ٪حء ٗخ٣ض حٛشز٨ش ٢ٟ حٛـ٨ٚ  ،٢ٟ٩ أؿٚ ًٖٛ ُٸ ٯؼزض ٟن حٛشز٨ش ُٮ ًٖٛ كي

 .٢ٟ حٛـ٨ٚ رخٛل٘ٞأٝ  ،رخ٠ٛ٪ػ٪م

 :٧٪ أ١ ٯلَٝ ه٬ٜ حَٛؿٚ حٵٯٸؽ رخ٠َٛأس: -ُٮ رٰخ١ ٟ٪ػ٪م ح٣ِٛخ–٩ح٠َٛحى ٢ٟ ٓ٪٤ٛخ 

 .أ١ ٯ٘٪١ ًٖٛ ٟلًَٟخ ه٦ٰٜ رخٳطخٛش



أ٩ ُٮ كخٙ  ،ٗخٛ٪ؽء ُٮ كخٙ حٛلٰغ ،ُٸ ٯ٘٪١ ٢ٟ ح٣ِٛخ اًح ٗخ١ ٟلًَٟخ ه٦ٰٜ رخٛوخٍع

٩ٷ طو٦٠ أك٘خ٦ٟ ٩آػخ٥ٍ  أ٩ حٛظ٪ٝ، ،أ٩ حٷهظ٘خٍ ،أ٩ ُٮ كخٙ حٵكَحٝ ،ح٤ِٛخّ
 .حٛشَهٰش

أ٩  ،اًح ٗخ١ حَٛؿٚ ٟٔـ٪م ؿ٠ٰن حٛلشِش-٩ٯِ٘ٮ ُٮ طلْٔ ٟ٪ػ٪م ح٣ِٛخ رخ٠َٛأس 

ُٰظيّ ه٦ٰٜ رٌٖٛ أ٦٣ ٓي ٬٣ُ  ،أ١ ٯ٪ٛؾ ُٮ ح٠َٛأس ٟٔيح٧ٍخ ٢ٟ ٥ًَٗ -ٟٔـ٪م روؼ٨خ

 .٩طوٞ ح٠َٛأس ح٣ِ٠ٛٮ ر٨خ أٯؼًخ ،٢ٟ حٛلي ٥ًَٰ٩ ،٩طو٦٠ أك٘خٝ ح٣ِٛخ ٩آػخ٥ٍ ،ر٨خ

٩ح٠َٛأس ح٠ِٛو٪ٙ  ،ٯشظَؽ ُٮ ػز٪ص كي ح٣ِٛخ ه٬ٜ ٗٚ ٢ٟ حَٛؿٚ حِٛخهٚ :٠ٛٔؤٛش حٛؼخٛؼشح
  :أ١ طظ٪َُ هيس أٟ٪ٍ ،ر٨خ

٩ٷ ه٬ٜ حٛظزٰش  ،ُٸ ٯؼزض حٛلي ه٬ٜ حٛظزٮ حٛظٌَٰ ًَٰ حٛزخٛي ،حٛزٜ٪ى :أكي٧خ

 .حٛظٌَٰس ًَٰ حٛزخٌٛش

 .-٩ا١ ٗخ٣خ رخ٢ٌٰٛ-٩ٷ ه٬ٜ ح٠ٛـ٤٪٣ش  ،ُٸ ٯؼزض حٛلي ه٬ٜ ح٠ٛـ٤٪١ ،حٛؤٚ :حٛؼخ٣ٮ

أ٩ ح٠َٛأس ح٣ِ٠ٛٮ ر٨خ هخ٢ٰ٠ٛ رلَٟش ح٣ِٛخ ُٮ كخٙ ٩ٓ٪م  ،أ١ ٯ٘٪١ حَٛؿٚ حِٛح٣ٮ :حٛؼخٛغ

 .ه٢ حؿظ٨خى أ٩ طٰٜٔي طلٰل٢ٰ ،حِٛوٚ ٠٨٤ٟخ

 .ُٸ ٯؼزض حٛلي ه٬ٜ ٢ٟ ٗخ١ ٠٨٤ٟخ ؿخ٧ًٸ رظلَٯٞ ح٣ِٛخ ُٮ كخٙ ٩ٓ٪م حِٛوٚ ٦٤ٟ

أ٩ ًِٚ ه٢ ًٖٛ ٩ٛٞ  ،ٮ حَٛؿٚ حِٛخهٚ كَٟش ح٣ِٛخ ُٮ كخٙ حٛو٠ٚاًح ٣ٔ :ح٠ٛٔؤٛش حَٛحروش
 .ٯيٍأ ر٨خ ه٦٤ حٛلي ،ٗخ١ ًٖٛ شز٨ش ُٮ ك٦ٔ ،ٯٜظِض ا٦ٰٛ

ُٰ٘٪١ ح٤ٰٛٔخ١ ٩هيٝ حٷٛظِخص ٨٤ٟخ ُٮ ًٖٛ حٛل٢ٰ  ،٩ٌٖٗٛ حٛل٘ٞ ُٮ ح٠َٛأس ح٠ِٛو٪ٙ ر٨خ

 .شز٨ش ٯيٍأ ر٨خ ه٨٤خ حٛلي

ُٸ ٯؼزض ه٦ٰٜ حٛلي اًح ٗخ١ ٧ًَٟ٘خ  ،ُو٦ٜأ١ ٯ٘٪١ حِٛخهٚ ٟوظخًٍح ُٮ  :حٛشَؽ حَٛحرن

 .ُٸ كي ه٨ٰٜخ اًح ٗخ٣ض ٧َٟ٘ش ًَٰ ٟوظخٍس ُٮ حِٛوٚ ،٩ٌٖٗٛ ح٠َٛأس ،ه٦ٰٜ

أ١ ح٠َٛأس حٛظٮ ُوٚ ر٨خ ٗخ٣ض  :اًح حىه٬ حَٛؿٚ ح٠َٛط٘ذ ٛـَٯ٠ش ح٣ِٛخ :ح٠ٛٔؤٛش حٛوخٟٔش
أ٩  ،ٟخ ٯّيه٩٦ٰٛٞ ٯَٜ٘ أ١ ٯٰٔٞ ر٤ٰش ه٬ٜ طلش  ،ُىٍة ه٦٤ حٛلي ٜٛشز٨ش ،٩ُؿظ٦ شَهًخ

 .ٯلَٜ ٯ٤ٰ٠ًخ

 ،اًح حىهض أ٨٣خ ٩ُؿش شَهٰش َٜٛؿٚ حِٛخهٚ، ُٰٔٔؾ ه٨٤خ حٛلي ،٩ٌٖٗٛ حٛل٘ٞ ُٮ ح٠َٛأس

 .٩ٷ ٯـٜذ ٨٤ٟخ أ١ طٰٔٞ حٛز٤ٰش ه٬ٜ ٟيهخ٧خ



٩ٗخ١ حٍط٘خر٦ ٛـَٯ٠ش ح٣ِٛخ  ،اًح ٗخ١ حَٛؿٚ حِٛح٣ٮ ٟـ٤٪٣ًخ أى٩حٍٯًخ :ح٠ٛٔؤٛش حٛٔخىٓش

٩ٌٖٗٛ حٛل٘ٞ ُٮ ح٠َٛأس  ،ٛٞ ٯٔٔؾ ه٦٤ حٛلي ٛـ٤٪٦٣ ،رخ٠َٛأس ُٮ ى٩ٍ اُخٓظ٦ ٢ٟ حٛـ٤٪١
ُٸ ٯٔٔؾ ه٨٤خ حٛلي  ،٣ُ٩ض ُٮ ى٩ٍ اُخٓظ٨خ ٢ٟ حٛـ٤٪١ ،ح٠ٛـ٤٪٣ش اًح ٗخ١ ؿ٤٪٨٣خ أى٩حًٍح

 .ٓ٪حء ٗخ١ حٛلي حٌٛ٭ ٩ؿذ ه٨ٰٜخ ؿٜيًح أٝ ٍؿ٠خ ،حٛشَهٮ رٌٖٛ

أ٩ ؿخ٧ًٸ  ،اًح ٗخ١ حَٛؿٚ ح٠َٛط٘ذ ٛـَٯ٠ش ح٣ِٛخ ؿخ٧ًٸ رخ٠ٛ٪ػ٪م :ٛٔخروشح٠ٛٔخٛش ح

٩ٗخ١ ٢ٟ ح٢٘٠٠ٛ ٩ح٠ٛٔظـخم ٦ٛ ح١ ٯِٯٚ ه٢  ،٩ٗخ١ ؿ٦ٜ٨ ه٢ ٓظ٪ٍ ُٮ ٦ِٔ٣ ،رخٛل٘ٞ
 ،ُِٰٯٚ ه٢ ٦ِٔ٣ حٛشز٨ش ،٦ِٔ٣ حٛـ٨ٚ رخٛٔئحٙ ٩حٛظِلض ه٢ ح٠ٛ٪ػ٪م أ٩ ه٢ حٛل٘ٞ

٩ؿئ٥  -ُٮ ٥ٌ٧ حٛظ٪ٍس-حٓن حٛلخٙ، ُٸ ٯ٘٪١ ٩ٯلظٚ ٦ٛ حٛوٜٞ ر٪ ،٩ٷ ٯٜظزْ ه٦ٰٜ حٳَٟ

 .٩ٷ طـَ٭ ه٦ٰٜ أك٘خ٨ٟخ ،٠َٜٛأس ٢ٟ ٩ؽء حٛشز٨ش

ُبًح ٗخ١  ،أ٩ رخٛل٘ٞ ،رخ٠ٛ٪ػ٪م -ٟٔظًَح-ٟخ اًح ٗخ١ ؿخ٧ًٸ  ،٩أ٬ٛ٩ ٢ٟ ًٖٛ ٩أ٩ػق
ٛٞ ٯ٢٘ ُو٦ٜ ٢ٟ ٩ؽء  ،٩أ٢ٟ٘ ٦ٛ أ١ ٯِٯٚ ه٢ ٦ِٔ٣ حٛـ٨ٚ ٩حٛشز٨ش ،ٟٜظِظًخ ا٬ٛ كخ٦ٛ

 .أك٘خ٨ٟخ ٩ٛٞ طو٦٠ ،حٛشز٨ش

ُٰـَ٭ ٨ُٰخ ؿ٠ٰن ٟخ ر٤ّٰخ٥ ٢ٟ  ،٩ٌٖٗٛ حٛل٘ٞ ُٮ ح٠َٛأس اًح ؿ٫َ ٨ُٰخ ٟؼٚ ٥ٌ٧ ح٩َِٛع

 .حٳك٘خٝ ه٬ٜ حَٛؿٚ ُٮ ح٠ٛٔؤٛش

اًح حهظَٜ حِٛخهٚ ح٠َٛط٘ذ ٛـَٯ٠ش ح٣ِٛخ ٟن حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ُٮ ك٘ٞ  :ح٠ٛٔؤٛش حٛؼخ٤ٟش
أ٦٣ ُوٚ أًَٟح ٯلٚ ٦ٛ ُو٦ٜ ُٮ  :ُخهظٔي حِٛخهٚ رلٔذ حؿظ٨خى٥ أ٩ طٰٜٔي٥ ُٮ ح٠ٛٔؤٛش. ح٠ٛٔؤٛش

طلٔٔض  ،٩حهظٔي حٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ١ حِٛخهٚ ٓي حٍط٘ذ أًَٟح ٯلَٝ ه٦ٰٜ ُو٦ٜ ،حٛشَٯوش

 .ُٸ ٯؼزض ه٦ٰٜ حٛلي ،رٌٖٛ حٛشز٨ش حٛيحٍثش ٜٛلي ه٢ حِٛخهٚ

رلٔذ حؿظ٨خى٥ أ٩ طٰٜٔي٥ ُٮ –ُخهظٔي حِٛخهٚ ح٠َٛط٘ذ ٜٛـَٯ٠ش  ،٩اًح ح٣وْ٘ حَِٛع
٩ا١  ،ُٰؼزض ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ رٌٖٛ ،ًَٟح ٯلَٝ ه٦ٰٜ ُٮ ك٘ٞ حٛشَٯوشأ٦٣ ُوٚ أ -ح٠ٛٔؤٛش

 .أ١ حِٛخهٚ ٓي ُوٚ أًَٟح ٟلًٜٸ ٷ طلَٯٞ ٦ُٰ -رلٔذ حؿظ٨خى٥-حهظٔي حٛلخٗٞ حٛشَهٮ 

 ،حٛل٘ٞ ُٮ ح٠َٛأس اًح حهظِٜض ٟن حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ُٮ حٷؿظ٨خى أ٩ حٛظٰٜٔي :٣٩لَٰ ًٖٛ

 .٩حٱػخٍ حٛظٮ ٣ًَٗخ٧خُٰؼزض ٨ٛخ ٟخ ؿ٫َ َٜٛؿٚ ٢ٟ حٳك٘خٝ 

٧٩٪ ٯوظٔي ٟظ٪٠٧ًخ أ١ ٥ٌ٧ ح٠َٛحس حٛظٮ ؿخٟو٨خ  ،اًح ؿخٟن حَٛؿٚ ح٠َٛحس :ح٠ٛٔؤٛش حٛظخٓوش
 .ٛٞ ٯـذ ه٦ٰٜ حٛلي ُٮ ُو٦ٜ ،أ٩ ٠ٟٜ٪ٗظ٦ شَهخ ،٧ٮ ٩ُؿظ٦

 ،أ٩ ٯَح٧خ ٣خث٠ش ه٬ٜ َُحش٦ ح٠ٛوظض ر٦ ،ح١ ٯـي حَٛؿٚ ح٠َٛأس ُٮ رٰظ٦ :٩ٟؼخٙ ًٖٛ

 .ُٸ ٯـذ ه٦ٰٜ كي حِٛح٣ٮ ،ُٰـئ٧خ ٟظ٪٠٧خ ،ُٰلٔز٨خ ٩ُؿظ٦ أ٩ أٟظ٦



ُظ٪٠٧ض ح١ حِٛخهٚ ٟو٨خ ٧٪ ٩ُؿ٨خ  ،٩ٌٖٗٛ ك٘ٞ ح٠َٛحس اًح كظٚ ٨ٛخ ٟؼٚ ٧ٌح حَِٛع

 .ُٸ ٯـذ ه٨ٰٜخ حٛلي ،أ٩ ٟخ٨٘ٛخ

٩ٗخ١ حٛـٍَ حٛؼخ٣ٮ ٠٨٤ٟخ هخ٠ًٛخ رخٳَٟ ٩هخٟيًح ُٮ  ،٩اًح كظٚ حٛظ٪٧ٞ ٳكي حٛـ٢َُٰ
٩ٛٞ ٯـذ  ،ه٬ٜ حٛوخٟي ح٠ٜٛظِض ٠٨٤ٟخ ا٬ٛ ُوٚ حِٛخكشش٩ؿذ حٛلي حٛشَهٮ  ،ُو٦ٜ حٛوـٰجش

 .ه٬ٜ ح٠ٛظ٪٧ٞ حٌٛخُٚ ه٨٤خ

٩ٛزٔض ٟؼٚ ػٰخر٨خ  ،اًح ىٛٔض ح٠َٛأس ٨ِٔ٣خ ُظشز٨ض َٜٛؿٚ ر٩ِؿظ٦ :ح٠ٛٔؤٛش حٛوخشَس

٩طشز٨ض ر٨خ ُٮ ٣زَحص حٛظ٪ص ه٤ي  ،٩حٓظو٠ٜض ٟخ ٯلخٗٮ ُٯ٤ظ٨خ ٩هـ٧َخ ،حٛوخطش
٩ؿذ أ١  ،ُ٪حٓو٨خ حَٛؿٚ ٧٩٪ ٯوظٔي أ٨٣خ ٩ُؿظ٦ ،٩ٗخ٣ض هخٟيس ُٮ ًٖٛ ،حٛظليع ٟو٦

 ،٩ٛٞ ٯـذ ه٬ٜ حَٛؿٚ ح٠ٛظ٪٧ٞ ،ٯٔخٝ حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ ح٠َٛأس ٛظو٠ي٧خ ُوٚ حٛوـٰجش

 .ٌِٜٛظ٦ ٩هيٝ حٛظِخط٦ ٜٛٔ٪أ٫

٩ٓخطي ِٜٛوٚ  ،أ١ طؼَٰ ش٨٪ط٦ ٣ل٪٧خ ُِوٚ ٟخ ُوٚ ٧٩٪ هخٟي -رٌٖٛ-٩اًح ٓظيص ح٠َٛأس 
 .٬ ٠٨ٰٜٗخ٩ؿذ حٛلي هٜ ،ًَٰ ٟظ٪٧ٞ ،حِٛخكش

ُشز٦ حَٛؿٚ ٦ِٔ٣ ر٩ِؽ ح٠َٛأس هخٟيًح ُٮ ُو٦ٜ، ُظ٪٠٧ض ح٠َٛأس  ،٩اًح ح٣وْ٘ حَِٛع

٩ٛٞ ٯـذ ه٬ٜ  ،هخٟي ٜٛوـٰجش ،٩ؿذ حٛلي ه٬ٜ حَٛؿٚ ٳ٦٣ ٓخطي ،٤ٟ٘٩ظ٦ ٢ٟ ٨ِٔ٣خ

 .ٳ٨٣خ ٟظ٪٠٧ش ًخُٜش ه٢ ُو٨ٜخ ،ح٠َٛأس

٩أ٨٣خ  ،حِٛخكشش ٟو٨خ اًح حىهض ح٠َٛأس أ١ حَٛؿٚ ٓي حٓظ٨٧َ٘خ ه٬ٜ أ١ ٯِوٚ :00ح٠ٛٔؤٛش 
٩ٌٖٗٛ اًح حىه٬ حَٛؿٚ أ٦٣ ٗخ١ ٧ًَٟ٘خ ًَٰ  ،ٛٞ ٯـذ ه٨ٰٜخ حٛلي ،ًَٰ ٟوظخٍس ُٮ ًٖٛ

 .ُٸ كي ه٦ٰٜ ،ٟوظخٍ ُٮ ُو٦ٜ رخ٠َٛأس

 -٠٨ٰٜٗخ–٣٩لَٰ ًٖٛ ٟخ اًح حىه٬ ٗٚ ٢ٟ حَٛؿٚ ٩ح٠َٛأس أ١ أكيًح ٠٧ًَٰخ ٓي أ٠٨٧َٗخ 

ُٸ ٯـذ حٛلي ه٬ٜ  ،خٍٯ٢ ُٮ حِٛوُِٚوٸ ٟخ ُوٸ ٠٧٩خ ًَٰ ٟوظ ،ه٬ٜ ُوٚ حٛوـٰجش
 .٠٨ٰٜٗخ

اًح كظٜض حٛشز٨ش حٛيحٍثش ٜٛلي حٛشَهٮ ُٮ ح٩َِٛع حٛظٮ طٔيٝ ٧ًَٗخ، ُٔي  :02ح٠ٛٔؤٛش 

أ٩ ٠َٜٛأس ح٠ِٛو٪ٙ ر٨خ  ،اٟخ حَٛؿٚ حِٛخهٚ ٩كي٥ ،طلظٚ طٜٖ حٛشز٨ش ٳكي حٛـ٢َُٰ هخطش

٩ٷ ٯٔٔؾ ه٢  ،ُٰٔٔؾ ٩ؿ٪د حٛلي ه٢٠ كظٜض ٦ٛ حٛشز٨ش ،ى١٩ حٛـٍَ حٱهَ ،٩كي٧خ
 .أ٩ ٢٠ٟ ٯوٜٞ رو٠ي٥ ِٛوٚ حٛوـٰجش ،ٳ٦٣ ٢٠ٟ ٯوٜٞ رٌ٘ر٦ ُٮ حٛٔ٪ٙ ٟؼًٸ ،طخكز٦

٩ٷ ٯوٜٞ رٌ٘ر٦  ،ُٸ ٯظو٠ي أكي ٠٨٤ٟخ ِٛوٚ حٛـَٯ٠ش ،٩ٓي طلظٚ حٛشز٨ش ٛ٘ٚ ٢ٟ حٛـ٢َُٰ

 .ق ؿيًح٩حٛل٘ٞ رٌٖٛ ٩حػ ،ُٰٔٔؾ حٛلي ه٢ ٠٨ٰٜٗخ ٟوًخ،ُٮ حٛٔ٪ٙ

  



 انفصم انثاَٙ

 فٙ يا ٚثثد تّ انشَا ٔيا ْٕ تحكًّ يٍ انفٕاحش

٩ُخكشش حٜٛ٪حؽ ر٢ٰ حٌَٛٗح١  ،ٯؼزض حٍط٘خد ُخكشش ح٣ِٛخ ر٢ٰ حَٛؿٚ ٩ح٠َٛأس :03ح٠ٛٔؤٛش 

 :٩ُخكشش ح٠ٛٔخكٔش ر٢ٰ ح٤ٛٔخء ٨٤ٟٞ ،٢ٟ ح٤ٛخّ

 .٠ٗخ ُظ٤ٜخ٥ ُٮ ٗظخد حٛش٨خىحص ،رش٨خىس أٍروش ش٨يحء ٢ٟ هي٩ٙ حَٛؿخٙ ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ

أٍروش آَحٍحص طخٟش رؤ٦٣ ٓي حٍط٘ذ  ،٩ربَٓحٍ حِٛخهٚ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ ٢ٟ حَٛؿخٙ أ٩ ٢ٟ ح٤ٛٔخء
 .٩ٗخ١ ح٠َٛٔ ؿخٟوًخ ٜٛش٩َؽ ح٠ٛوظزَس ُٮ طلش حٵَٓحٍ ٣٩ِ٪٥ً ،حِٛخكشش

٩ُٮ ٧ًَٗخ ٤٧خٖٛ ٟخ  ،٩ٓي ٣ًَٗخ حٛش٩َؽ ِٟظٜش ٩٩حػلش ُٮ ٟٔخثٚ ٗظخد حٵَٓحٍ

٩ٓي َٟ ٗظخد حٵَٓحٍ ُٮ حٛـِء حٛوخْٟ ٢ٟ ٥ٌ٧ حَٛٓخٛش َُٰٜؿن ا٦ٰٛ  ،ه٢ حٵهخىسٯ٤ٰ٤ٌخ 

 .٢ٟ أٍحى

ح١ ٯٍَ٘ حِٛخهٚ آَح٥ٍ ر٦ أٍرن  :ٯوظزَ ُٮ طلش حٵَٓحٍ ٣٩ِ٪٥ً ه٬ٜ ح٠َٛٔ :04ح٠ٛٔؤٛش 
ٓ٪حء ٗخ١ ح٠َٛٔ رخِٛخكشش ٧٪ حَٛؿٚ أٝ ٗخ٣ض ٧ٮ  ،٩ا١ ٩ٓن ًٖٛ ُٮ ٟـْٜ ٩حكي ،َٟحص

 .٨خح٠َٛأس ح٣ِ٠ٛٮ ر

٩ٗخ١ ٓ٪٠٨ٛخ كخ٧ًَح  ،أ٩ أَٓص ر٦ ح٠َٛأس ،اًح أَٓ حَٛؿٚ ر٪ٓ٪م حِٛخكشش ٦٤ٟ :05ح٠ٛٔؤٛش 

ُٮ ح٠ٛو٬٤ ح٠ٛٔظ٪ى ك٨٪ًٍح هًَُٰخ ٷ ٯَطخد ٦ُٰ أ٧ٚ حٛوٍَ ٩أ٧ٚ حٜٛٔخ١ ٨٤ٟٞ رلٔذ 
٩ا١ ٗخ١ حٛل٨٪ٍ ٦ُٰ رٔزذ ٩ؿ٪ى حَٛٔحث٢  ،ٟخ ٯظوخٍُ٪١ ه٦ٰٜ ر٨٤ٰٞ ٢ٟ ٟوخ٣ٮ ح٠ٜ٘ٛخص

طق ٣٩ٌِ ه٬ٜ  ،ُبًح طٞ حٵَٓحٍ ٩حٛل٨٪ٍ ُٮ ح٠َٛحى ٌٖٗٛ ،أ٩ رخ٠ٛٔخٝ ،ٙحٛظٮ طلَ رخٛٔ٪

 .٩ك٘ٞ حٛلخٗٞ أ٩ حٛٔخػٮ حٛشَهٮ ر٠٪ؿز٦ ،ح٠َٛٔ

أ٩ أَٓص ح٠َٛأس ح٠ِٛو٪ٙ ر٨خ أٓٚ ٢ٟ أٍرن َٟحص ٛٞ  ،اًح أَٓ حَٛؿٚ حِٛخهٚ :06ح٠ٛٔؤٛش 
ُٰٔي٥ٍ ر٠خ  ،٩ٯَؿن حٳَٟ ُٮ طوِٯ٥َ ا٬ٛ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ،ٯؼزض حٛلي حٛشَهٮ رٌٖٛ

 .ٯَح٥

اًح حكظخؽ ح٠َٛٔ ُٮ طز٢ٰٰ ح٠ٛو٬٤ ح٠ٛٔظ٪ى ٦ٛ ُٮ آَح٥ٍ ا٬ٛ ٢ٟ ٯظَؿٞ ٓ٪٦ٛ  :07ح٠ٛٔؤٛش 

ُٸ ري ُٮ حٛظَؿ٠ش ٢ٟ  ،٧٩ٮ ًَٰ ٌٛش ح٠َٛٔ ٦ِٔ٣ ،ا٬ٛ ٌٛش حٛلخٗٞ أ٩ حٛٔخػٮ حٛشَهٮ
ن ُٰش٨يح١ ه٬ٜ أ١ ح٠َٛٔ ٓي ٣ـْ رخٍط٘خد حِٛخكشش أٍر ،شخ٧يٯ٢ هخى٢ٰٛ طظٞ ر٨خ حٛز٤ٰش

اٷ اًح كظٚ ٜٛلخٗٞ أ٩ حٛٔخػٮ حٛشَهٮ حٛوٜٞ حٛٔـوٮ  ،٩ٷ ٯِ٘ٮ أٓٚ ٢ٟ ًٖٛ ،َٟحص

ُٰو٠ٚ  ،أ٩ كظٚ ٠٨ٛخ حٛوٜٞ حٛوخى٭ رٌٖٛ ،حٛـخُٝ رؤ١ ح٠ٛظَؿٞ ٓي طيّ ُٮ طَؿ٠ظ٦
  .حٛلخٗٞ أ٩ حٛٔخػٮ حٛشَهٮ ر٠٪ؿذ ه٦٠ٜ



أ٩ ٗخ٣ض  ،اًح ٗخ١ حَٛؿٚ ح٠َٛط٘ذ ِٛخكشش ح٣ِٛخ أهَّ ٷ ٯ٤ـْ رٜٔخ٦٣ :08ح٠ٛٔؤٛش 

ٗخ٣ض حٵشخٍس ح٠٨ِ٠ٛش ٠ٜٛو٬٤ ح٠ٛٔظ٪ى ٠٨ٛخ ٧ٮ  ،ح٠َٛأس ح٣ِ٠ٛٮ ر٨خ هَٓخء ٌٖٗٛ
 .٣ـ٠٨ٔخ رٌٖٛ

أ٩ أٍحىص ح٠َٛأس حٛوَٓخء  ،ُبًح أٍحى حَٛؿٚ حٳهَّ أ١ ٯَٔ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ رخٍط٘خد حِٛخكشش

ٛلي ٰٛؼزض ر٨خ ح ،ُٸ ري ٢ٟ طَ٘حٍ حٵشخٍس ح٠٨ِ٠ٛش ٨ٌٛح ح٠ٛو٬٤ ٢ٟ ح٠َٛٔ أٍرن َٟحص ،ًٖٛ

، ٩ٷ -اًح ٗخ١ طلٰق حٜٛٔخ١-٠ٗخ ٯؼزض رخ٤ٛـْ رخٜٛٔخ١ أٍروًخ ٢ٟ ح٠َٛٔ  ،حٛشَهٮ ه٦ٰٜ
 .٩ٓي ٣ًَٗخ ٧ٌح ُٮ ٟٔخثٚ حِٛظٚ حَٛحرن ٢ٟ ٗظخد حٛٔؼخء ،ٯِ٘ٮ أٓٚ ٢ٟ ٧ٌح حٛويى

٩ٍَٗ ٓ٪٦ٛ ٧ٌح أٍرن  ،٧٩ٮ هِِٰش ،اًح ٓخٙ حَٛؿٚ ا٤٣ٮ ٓي ٣ُٰض رِٸ٣ش :09ح٠ٛٔؤٛش 

٧٩٪  ،ٳ٦٣ ٓي أَٓ رخٍط٘خد حِٛخكشش أٍرن َٟحص ،ي حٛشَهٮ ه٩٦ٰٜؿزض آخٟش حٛل ،َٟحص

ُب١  ،٩ٷ ٯؼزض ه٬ٜ ح٠َٛأس شٮء ،أكي حٛٔزز٢ٰ ح٠ٛ٪ؿز٢ٰ ٛؼز٪ص حٛـَٯ٠ش ٩ػز٪ص حٛلي
ُب٦٣ ٛٞ  ،٩ٷ ٯؼزض رٌٖٛ ه٬ٜ حَٛؿٚ كي حٌٍٛٔ ٠َٜٛأس ،آَحٍ ح٠َٛٔ ٷ ٯ٤ٌِ ُٮ كْ ٥ًَٰ

 .ٯ٨ٌُٔخ رخِٛخكشش ٟو٦ رٚ ش٨ي ٨ٛخ رخٛوِش ُٮ كخ٧َ ٓ٪٦ٛ

ػزض ه٨ٰٜخ أ٨٣خ ٓي حٍط٘زض  ،٩اًح أَٓص ح٠َٛأس أٍرن َٟحص ر٪ٓ٪م حِٛخكشش ٨٤ٟخ ٟن ُٸ١

 ،٩ٛٞ ٯـذ حٛلي ه٬ٜ حَٛؿٚ ،٩٩ؿزض آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٨ٰٜخ ،حِٛخكشش رٔزذ آَح٧ٍخ
 .-٠ٗخ ٤ٜٓخ ُٮ ٣ل٥َٰ–ُب١ آَح٧ٍخ ٷ ٯ٤ٌِ ه٦ٰٜ 

ُظلي ِٛخكشش  ،ا١ ُٸ٣ًخ ُوٚ ٟوٮ حِٛخكشش ٩ٓي حٓظـزض ٦ٛ ٠ٛخ ؿٜذ ًٖٛ ٤ٟٮ :٩اًح ٓخٛض

 . ، ٩طلي ٨ٌُٔٛخ َٜٛؿٚ-اًح ٧ٮ أَٓص ٌٖٗٛ أٍروًخ-ح٣ِٛخ 

٩ٛٞ  ،اًح أَٓ حٵ٣ٔخ١ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ رؤ١ ه٦ٰٜ كيًح ٢ٟ حٛلي٩ى حٛشَهٰش حٛ٪حؿزش :21ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٛٞ ٯ٦ِٜ٘ حٛلخٗٞ أ٩ حٛٔخػٮ  ،ٛٞ ٯؼزض ه٦ٰٜ حٛلي ر٨ٌح حٵَٓحٍ ،ٯز٢ٰ حٛلي حٛ٪حؿذ ه٦ٰٜ
ُٰؼَر٦ كظ٬  ،رٚ ٯ٪ٗٚ حٳَٟ ٦ُٰ ا٬ٛ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ،حٛشَهٮ رزٰخ١ حٛلي حٛ٪حؿذ ه٦ٰٜ

 .ٯ٬٨٤ ٧٪ ه٢ ػَد ٦ِٔ٣

يحٍ أ٩ٗٚ حٳَٟ ا٬ٛ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ُٮ طليٯي ٟٔ ،٩اًح ٧٪ ٛٞ ٯ٦٤ ه٢ ػَد ٦ِٔ٣

٩طليى  ،٩ه٦ٰٜ أ١ ٯٸكق حَٛٔحث٢ ٩حٛوظ٪طٰخص حٛظٮ طٔظ١َ رخ٠ٛ٪ٍى ،حٛؼَد
 .ح٠ٛ٪ػ٪م ٩حٛل٘ٞ

٠ظ٦ ٠ُٰخ ر٦٤ٰ ٩ر٢ٰ حهلل ُٰئَٟ شَهًخ رخٛظ٪رش ه٢ ؿَٯ ،٩ح٠ٛٔؤٛش ٟ٪ٍى ٤ٜٛض حٛوخص ٨ُٰخ

٩رخٛٔظَ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ ٢ٟ حِٛؼٰلش ه٬ٜ ٍإ٩ّ ح٠ٛٴ ُٮ آخٟش حٛلي حٛشَهٮ  ٓزلخ٦٣،–
٩أ١ حٵهِخء ٩حٛظٔظَ ٩حٛظ٪رش ا٬ٛ حهلل أُؼٚ ٩أَٓد ا٬ٛ هِ٪  ،حِٛخكشش ه٦ٰٜ ٛظـ٥َٰ٨ ٢ٟ

ٟ٪ٍى ٤ٜٛض حٛظلٰق حٛيحٙ ه٬ٜ ؿ٠ٰن ًٖٛ، ٩ٷ  -٠ٗخ ٤ٜٓخ-٩روي، ُخ٠ٛٔؤٛش  .حهلل ٩ًَِح٦٣

 .ٯ٤زٌٮ حَٛٯذ ٦ُٰ



ٛٞ ٯـذ ه٨ٰٜخ  ،ػٞ حطِْ ٨ٛخ أ١ ك٠ٜض ،اًح ٗخ٣ض ح٠َٛأس هٰٜش ْٰٛ ٨ٛخ ٩ُؽ :20ح٠ٛٔؤٛش 

اٷ اًح ػزض ه٨ٰٜخ أ٨٣خ ٓي ٣ُض، رش٨خىس أٍروش ش٨يحء  ،أ١ طلي حٛلي حٛشَهٮ ر٠ـَى ًٖٛ
أ٩ ربكي٫ ح٠ٛؼزظخص حٳه٫َ  ،أ٩ ربَٓح٧ٍخ رخِٛخكشش أٍرن َٟحص ،٢ٟ هي٩ٙ حَٛؿخٙ

رٚ ٩ٷ  ،، ٩ٷ طٔؤٙ ه٢ كخ٨ٛخ، ٩ٷ ٯِلض ه٢ أ٧َٟخ-٠ٗخ ٓزْ رٰخ٦٣–ٛـَٯ٠ش ح٣ِٛخ 

 .حٙ ٩حِٛلض ه٢ ًٖٛٯـ٪ُ ٳكي حٛٔئ

أ٩ ُخكشش ٢ٟ  ،اًح أَٓ حٵ٣ٔخ١ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ رؤ٦٣ حٍط٘ذ ؿَٯ٠ش ٢ٟ حٛـَحثٞ :22ح٠ٛٔؤٛش 
٢ٟ  -ٓزلخ٦٣–ػٞ طخد ا٬ٛ حهلل  ،٠ٟخ ط٪ؿذ ه٦ٰٜ كيًح ٢ٟ حٛلي٩ى حٛشَهٰش ،حِٛ٪حكش

ر٢ٰ أ١ ٯٰٔٞ -اًح ٗخ١ ٟ٪ؿ٪ىًح-( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)طوَٰ حٵٟخٝ ح٠ٛوظ٪ٝ  ،ؿَٯ٠ظ٦ حٛظٮ حٍط٘ز٨خ

ٓ٪حء ٗخ١ حٛلي ٠ٟخ ٯ٪ؿذ  ،ُٸ ٯٰٔٞ ه٦ٰٜ حٛلي ،٩أ١ ٯوِ٪ ه٦٤ ،ٛلي حٌٛ٭ أَٓ ر٠٪ؿز٦ح
 .أٝ ٠ٟخ ٯ٪ؿذ حَٛؿٞ ،ه٦ٰٜ حٛـٜي

ُٰظوَٰ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ح٤٠ٛظ٪د  ،ًخثزًخ( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)٩ٌٖٗٛ اًح ٗخ١ حٵٟخٝ ح٠ٛوظ٪ٝ 

ِ٪ ه٢ ح٠َٛٔ روي ُٰـ٪ُ ٦ٛ حٛو ،ٜٛل٘٪ٟش ر٢ٰ حٳَٟٯ٢ ح٠ٌٛٗ٪ٍٯ٢( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)٢ٟ حٵٟخٝ 

٢ٟ ًَٰ َُّ ُٮ حٛل٘ٞ ر٢ٰ حَٛؿٚ ٩ح٠َٛأس، ٩ٷ ر٢ٰ  ،٩ٯظق ٦ٛ أ١ ٯٰٔٞ حٛلي ه٦ٰٜ ،ط٪رظ٦
 .ٟخ ٯ٪ؿذ حٛـٜي ٩حَٛؿٞ

أ١  ،٩ح٠َٛأس ح٣ِ٠ٛٮ ر٨خ ،ٯوظزَ ُٮ ػز٪ص ُخكشش ح٣ِٛخ ه٬ٜ حِٛخهٚ حِٛح٣ٮ :23ح٠ٛٔؤٛش 

ي ؿ٠ٰو٨ٞ رَإٯش ٩أ١ ٯش٨ ،ٯش٨ي ه٬ٜ ٩ٓ٪م حٛـَٯ٠ش أٍروش ش٨يحء ٢ٟ هي٩ٙ حَٛؿخٙ

أ٩ ٯش٨ي٩ح ؿ٠ٰوًخ رَإٯش  ،ُٓزًٸ أ٩ ىرًَح ،حٵٯٸؽ حٛظخٝ ٢ٟ حَٛؿٚ ُٮ َُؽ ح٠َٛأس ح٠ٛو٤ٰش
 .حٵهَحؽ ٨٤ٟخ ٌٖٗٛ

ُٸ ري ٢ٟ  ،٩ٓوض حِٛخكشش ٦ُٰ ،أ٩ ُٟخ٣خ هخطًخ ،٩اًح ًَٗ روؼ٨ٞ ُٮ ش٨خىط٦ ٟ٘خ٣ًخ ٟو٤ٰخ

 ،ُبًح حهظِٜض ش٨خىس روؼ٨ٞ ه٢ روغ ُٮ ًٖٛ ،ط٪حٍى ش٨خىحط٨ٞ ؿ٠ٰوًخ ه٬ٜ شٮء ٩حكي

رٚ ٯلي  ،٩ٛٞ ٯؼزض حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ ح٠ٛش٨٪ى ه٦ٰٜ ،ٛٞ ٯ٠ٔن حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ش٨خىط٨ٞ
 .حٛش٨٪ى كي حٌٍٛٔ ٩حَِٛٯش

ُش٨ي٩ح ه٬ٜ ٗٚ ٢ٟ  ،اًح كؼَ ٯوغ حٛش٨يحء حٛوي٩ٙ حٳٍروش ٢ٟ حَٛؿخٙ :24ح٠ٛٔؤٛش 

 ،٩ٗخ١ رخٓٮ حٛش٨٪ى ًخثز٢ٰ ،ُخكشش ح٣ِٛخ ٠٨٤ٟخحَٛؿٚ ٩ح٠َٛأس ح٠ٛو٢ٰ٤ٰ ح٠ٛوٜ٪٢ٰٟ ر٪ٓ٪م 

٩ؿذ ه٬ٜ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ١ ٯٰٔٞ كي حٌٍٛٔ ه٬ٜ حٛـ٠خهش حٌٛٯ٢ كؼ٩َح ٩ش٨ي٩ح 
 .٩ٛٞ ٯ٤ظلَ ٟـٮء رٰٔش حٛش٨٪ى ،ر٪ٓ٪م حٛـَٯ٠ش

ُظظٞ  ،روؼ٨ٞ روي ٯوغ رٸ ُظٚ ر٨٤ٰٞ ،٩ٯِ٘ٮ ط٪حٍى حٛش٨٪ى حٳٍروش ح٠ٌٛٗ٪ٍٯ٢ طزخهًخ

٩ٯليح١ كي  ،َٯ٠ش ح٣ِٛخ ه٬ٜ ٗٚ ٢ٟ حَٛؿٚ ٩ح٠َٛأس ح٠ٛو٩٢ٰ٤ٰطؼزض ر٨خ ؿ ،ش٨خىط٨ٞ
  .٩ٷ ٯلي حٛش٨٪ى كي حٌٍٛٔ ٩حَِٛٯش ،ح٣ِٛخ



أ١ ٯظؼزض ُٮ حٳَٟ كْ  ،أ٩ حٛٔخػٮ حٛشَهٮ ،ٯـذ ه٬ٜ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ :25ح٠ٛٔؤٛش 

 ،٢ٟ٩ ػز٪ص طِٰٗظ٨ٞ ،٩ٯظلْٔ ٢ٟ هيحٛش حٛش٨٪ى حٌٛٯ٢ ٯش٨ي١٩ ر٪ٓ٪م حٛـَٯ٠ش ،حٛظؼزض
كظ٬ ٷ  ،حٛـ٨خص ٩حٛوظ٪طٰخص حٛظٮ طلَ رخٛٔ٪ٙ ٩رخ٠ٛٔخٝ كْ ح٠ٛٸكلش ٩أ١ ٯٸكق

٩طظخ١ حٳهَحع  ،٩كظ٬ ٯلِق ح٤ٛلخٝ ،٩ٷ ٯٜظزْ روؼ٨خ رزوغ ،طوظٜؾ حٳك٘خٝ

٩ػزظض ٦ٛ حٛ٪ٷٯش  ،٩حٛيٟخء حٛظٮ ٢ٟ أؿٚ كِل٨خ ٩طٰخ٣ظ٨خ ؿوٜض ٦ٛ حٛل٘٪ٟش ر٢ٰ ح٤ٛخّ
 .ُٮ ًٖٛ

أ٩ ًَٰ  ،أ٩ ٗخ١ روؼ٨ٞ ًَٰ هي٩ٙ ،ٰوخ٩ٗخ٣٪ح ؿ٠ ،ُبًح ش٨ي حٛش٨٪ى ح٠ٌٛٗ٪١٩ٍ

٥ٌ٧٩  ،٩ٷ طئهَ حٛلي٩ى ،٩ٌٍٛٔ ح٠َٛأس ،٩ؿذ كي٧ٞ ٌٍٛٔ حَٛؿٚ ،َٟػ٢ٰٰ ُٮ حٛش٨خىس

 .(ٓيّ حهلل أ٩ٍحك٨ٞ)حٳك٘خٝ ٠ٟخ ٷ ٍٯذ ٨ُٰخ ه٤ي ح٨ِٔٛخء ٢ٟ أطلخر٤خ ٗخُش 

٩ش٨ي حٛش٨٪ى  ،اًح أ٠ٰٓض حٛز٤ٰخص ه٬ٜ حٛ٪ؿ٦ حٛظلٰق ح٠ٛـٜ٪د شَهخ :26ح٠ٛٔؤٛش 
ػزض  ،٩ػزظض هيحٛظ٨ٞ ٩طِٰٗظ٨ٞ ه٬ٜ حٛ٪ؿ٦ حٛظخٝ ،ر٪ٓ٪م حِٛخكشش ٢ٟ حَٛؿٚ ٢ٟ٩ ح٠َٛأس

٩ا١ ٗخ١  ،٩ػزظض أك٘خ٨ٟخ ٩آػخ٧ٍخ ،رٌٖٛ حٍط٘خد حِٛخكشش ه٬ٜ ح٠َٛط٘ذ، ٩ٓزٜض حٛش٨خىس

، أ٩ طلظٚ شز٨ش -ٓزلخ٦٣–ٟخ ٛٞ طلظٚ ٦٤ٟ حٛظ٪رش ا٬ٛ حهلل  ،طؤٍٯن ٩ٓ٪م حِٛخكشش ٓيٯ٠خ
 .ر٨خ حٛلي٩ىطيٍأ 

٠ٗخ –٩ش٨ي حٛش٨٪ى ر٪ٓ٪م حِٛخكشش  ،اًح أ٠ٰٓض حٛز٤ٰش ه٬ٜ حٛ٪ؿ٦ حٛظلٰق :27ح٠ٛٔؤٛش 

 .٩ػزض حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ ح٠َٛط٘ذ ،، ػزظض هيحٛظ٨ٞ ٩ُٗخط٨ٞ-٣ًَٗخ ُٮ ح٠ٛٔؤٛش ح٠ٛظٔيٟش

 ،٩ٷ ٯؼزض شٮء ٢ٟ ًٖٛ اًح حهظٍَ حَٛؿٚ أ٩ ح٠َٛأس ح٠ٛش٨٪ى ه٠٨ٰٜخ رظيّ حٛش٨٪ى

 .٩ٷ طٔٔؾ حٳك٘خٝ ٩حٱػخٍ اًح ٧٪ ٌٗر٨ٞ ،ٍروش٧٩ٞ أٓٚ ٢ٟ أ

اًح ش٨ي أٍروش ش٨يحء ٢ٟ هي٩ٙ حَٛؿخٙ ر٪ٓ٪م ُخكشش ح٣ِٛخ ٢ٟ حَٛؿٚ  :28ح٠ٛٔؤٛش 
ه٬ٜ حٛ٪ؿ٦ ح٠ٛوظزَ شَهخ ُٮ  ،٩ٗخ٣ض ش٨خىط٨ٞ طخٟش ،٢ٟ٩ ح٠َٛأس ح٠ِٛو٪ٙ ر٨خ ،حِٛخهٚ

ض ه٬ٜ ح٠ٛش٨٪ى ه٦ٰٜ ُٰؼز ،٩٩ؿذ حٛل٘ٞ ر٠٪ؿز٨خ ،ٓزٜض حٛش٨خىس ،طلش حٛش٨خىس ٣٩ِ٪٧ًخ

ٓ٪حء ٗخ٣ض ش٨خىط٨ٞ ه٬ٜ  ،٩طـذ آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٦ٰٜ ،أ٦٣ ٓي حٍط٘ذ حٛـَٯ٠ش
 ،، ُظظق حٛش٨خىس-٩ا١ ٗؼَ هيى٧ٞ-أٝ ه٬ٜ ؿ٠خهش  ،أٝ ه٬ٜ ػٸػش ،شوظ٢ٰ ٟو٢ٰ٤ٰ

ٓ٪حء ٗخ٣ض  ،٩طظَطذ ه٨ٰٜخ حٳك٘خٝ ٩حٱػخٍ حٛشَهٰش ٨ٜٗخ ،٩ٯـذ حٛل٘ٞ ٩حٛو٠ٚ ر٠٪ؿز٨خ

 .حٛلخىػش حٛ٪حٓوش ٩حكيس أٝ ٟظويىس

كٔذ ٟخ  ،اًح ش٨ي حٛش٨٪ى حٳٍروش ح٠ٌٛٗ٪١٩ٍ ر٪ٓ٪م حِٛخكشش ٢ٟ أكي :29ح٠ٛٔؤٛش 
٩٩ؿذ حٛل٘ٞ ر٠٪ؿز٨خ، ُخىه٬  ،٩ٓزٜض ٨٤ٟٞ ش٨خىط٨ٞ ،أ٩ػل٤خ٥ ُٮ ح٠ٛٔخثٚ ح٠ٛظٔيٟش

ٓزٚ أ١ ٯئه٩ٌح  -ٓزلخ٦٣-أ٨٣ٞ ٓي طخر٪ح ا٬ٛ حهلل : حٛشوض أ٩ حٳشوخص ح٠ٛش٨٪ى ه٨ٰٜٞ
٩ىٍأص  ،٩ٛٞ ٯؼزض ه٦ٰٜ كي ،٩ٯل٘ٞ ه٨ٰٜٞ ر٠٪ؿز٨خ، ُٓزٚ ٓ٪ٙ ٧ٌح ح٠ٛيهٮ ،رخٛش٨خىس

 .٩ٛٞ ٯلظؾ ا٬ٛ ٯ٢ٰ٠ ه٬ٜ طلش ٟخ ٯٔ٪ٙ ،حٛشز٨ش ه٦٤ حٛلي، ٛ٪ أ٦٣ ػزض ُٮ ك٦ٔ



حٳك٪ؽ حٓظلزخرًخ ٜٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ١ ٯَِّ ٟخ ر٢ٰ حٛش٨٪ى حٌٛٯ٢ ٯش٨ي١٩  :31ح٠ٛٔؤٛش 

، ُخٛلي٩ى ٟز٤ٰش -اًح ٧ٞ حؿظ٠و٪ح ؿ٠ٰوًخ ٵٓخٟظ٨خ–َٟط٘زٮ ؿَٯ٠ش ح٣ِٛخ  ر٪ٓ٪م حِٛخكشش ٢ٟ
٩ٗٚ ًٖٛ ٢ٟ حٳٟ٪ٍ حٛز٤ٰش ُٮ حهظزخ٧ٍخ ٩ػز٪ط٨خ  ،٩حٛلي٩ى طيٍأ رخٛشز٨ش ،ه٬ٜ حٛظوَِٰ

 .شَهًخ

٩اًح حكظ٠ٚ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ١ طَِٯْ حٛش٨٪ى ُٮ آخٟظ٨ٞ ٜٛش٨خىس ٓي ٯ٪ؿذ ٦ٛ طـيى ٣لَس 

٩ٗٚ ًٖٛ ٢ٟ  ،ُٸ ري ٦ٛ ٢ٟ ًٖٛ ٵكٔخّ حٛلْ ،ٍأٯ٦ حٳ٩ٙ ٨ُٰخُٮ ح٠ٛٔؤٛش طوظَٜ ه٢ 
 .حٳٟ٪ٍ حٛؼخرظش ٢ٟ ٟوظَٜ حٳىٛش

  



 انفصم انثانث

 فٙ ألظاو انحذٔد انرٙ ذثثد شزػًا ػهٗ يزذكثٙ جزًٚح انشَا

٩ًٖٛ ُٮ  ،ٓي ٯـذ حٛٔظٚ ه٬ٜ ٢ٟ ٯؼزض ه٦ٰٜ شَهًخ أ٦٣ حٍط٘ذ ُخكشش ح٣ِٛخ :30ح٠ٛٔؤٛش 

 :هيس ٢ٟ ح٠ٛ٪حٍى

 .٢ٟ ٬٣ُ ربكي٫ ٟلخ٦ٍٟ ُٮ ح٤ٛٔذ ٢ٟ ح٤ٛٔخء :(ح٠ٛ٪ٍى حٳ٩ٙ)

 ،٠ٗخ اًح ٬٣ُ رز٤ظ٦ ،أ١ ٯ٣ِٮ حِٛح٣ٮ رخَٟأس ٯلَٝ ه٦ٰٜ ٣٘خك٨خ ٢ٟ ؿ٨ش ح٤ٛٔذ :٩ح٠َٛحى
٩حٛ٪ٷىس  ،٩طويىص حٛ٪حٓـش ٟخ ر٦٤ٰ ٩ر٨٤ٰخ ُٮ ح٤ٛٔذ ا٨ٰٛخ ،أ٩ رؤ٦ٟ ٩ا١ هٜض ،أ٩ رؤهظ٦

أ٩  ،ٛٴر٪ٯ٢ ،أ٩ ر٤ض أهظ٦ ،أ٩ ر٤ض أه٦ٰ ،ٗبكي٫ حٛـيحص ٛٴر٪ٯ٢ أ٩ ٳكي٠٧خ ،٨٤ٟخ

 .ُٰـذ ٓظ٦ٜ ،أ٩ ٟخ ٯشز٦ أ٩ٛجٖ  ،ٳكي٠٧خ

٩ٷ ٢ٟ ٯلَٝ ه٦ٰٜ  ،٩ٷ ٯٜلْ ر٢٨ ُٮ حٛل٘ٞ ٢ٟ ٯلَٝ ه٦ٰٜ ٣٘خك٨خ رٔزذ حَٛػخم
ُٸ ٯـذ شَهخ  ،٩ٷ ٢ٟ ٯلَٝ ه٦ٰٜ ٣٘خك٨خ رٔزذ هٜٔش ح٣ِٛخ ،٣٘خك٨خ رٔزذ ح٠ٛظخ٧َس

٧ًَٗ٩خ ؿ٠ٰن  ،٩ٓي ٣ًَٗخ ؿ٠ٰن ٥ٌ٧ ح٠ٛلخٍٝ ُٮ ٗظخد ح٤ٛ٘خف ٢ٟ ٥ٌ٧ حَٛٓخٛش ،ٓظ٦ٜ

 .(ٓيّ حهلل أ٨ِٔ٣ٞ)ح٨ِٔٛخء ٢ٟ حٳطلخد 

أٝ ٗخ٣ض  ،ٓ٪حء ٗخ١ أرًخ ِٜٛخهٚ رٸ ٩حٓـش ،٩ُؿش حٳد :(ح٠ٛ٪ٍى حٛؼخ٣ٮ) :32ح٠ٛٔؤٛش 
ذ ٓظ٦ٜ ُبًح ٬٣ُ ربكيح٢٧ ٩ؿ ،أ٩ ٳكي٠٧خ ،٩ِٗؿش حٛـي ٛٴر٪ٯ٢ ،٩ُؿش أكي آرخث٦

 .شَهًخ، ٩ا١ ٛٞ طوي ح٠َٛأس ٢ٟ ٟلخ٦ٍٟ ُٮ ح٤ٛٔذ

ٓ٪حء ٬٣ُ ر٨خ ٩ٓي  ،أ١ ٯ٣ِٮ حَٛؿٚ حٌٟٛٮ رخ٠َٛأس ح٠ٜٔ٠ٛش :(ح٠ٛ٪ٍى حٛؼخٛغ) :33ح٠ٛٔؤٛش 

 ،أؿخهظ٦ ُٮ ًٖٛ أٝ ٗخ١ ٓي حٓظ٨٧َ٘خ ه٬ٜ حِٛوٚ ٬٣ُِ ر٨خ ٧٩ٮ ٧َٟ٘ش ًَٰ ٟوظخٍس
 .٩ٓ٪حء ٗخ١ ٓخث٠خ رش٩َؽ حٌٟٛش أٝ ٷ

ٍَ ٢ٟ حِٛ٘خٍ ٯ٣ِٮ ر٠ٜٔ٠ش ٩ٯـَ٭ ٧ٌح حٛ ، ٩ٷ ٯٔٔؾ -٩ا١ ٛٞ ٯ٢٘ ًًٰٟخ-ل٘ٞ ُٮ ٗٚ ٗخُ

 .ه٦٤ ٩ؿ٪د حٛٔظٚ اًح ٧٪ أٜٓٞ ٓزٚ أ١ ٯٔظٚ

ُٰـذ  ،٢ٟ ٬٣ُ رخَٟأس ٧٩٪ ٥َٟ٘ ٨ٛخ ه٬ٜ ح٣ِٛخ ر٨خ ٩ًَٰ ٟوظخٍس ٦ُٰ :(ح٠ٛ٪ٍى حَٛحرن)

 .ٓظ٦ٜ

ٟلظ٤ًخ أٝ ًَٰ  ٓ٪حء ٗخ١ ،ٯـذ ٓظٚ حِٛخهٚ ُٮ ح٠ٛ٪حٍى حٛظٮ طٔيٝ ٧ًَٗخ :34ح٠ٛٔؤٛش 
٩ٓ٪حء ٗخ١ كًَح أٝ هزيًح  ،٩ٓ٪حء ٗخ١ ٠ٜٟٔخ أٝ ٗخًَُح ،٩ٓ٪حء ٗخ١ شٰوًخ أٝ شخرخ ،ٟلظ٢

 .٩ٯٔظٚ ُٮ ؿ٠ٰن ح٩َِٛع ح٠ٛظٔيٝ ٧ًَٗخ، ٩ٷ ٯـ٠ن ر٢ٰ ؿٜي٥ ٩ٓظ٦ٜ ،٠ٟٜ٪ًٗخ



حٛٔٔٞ حٛؼخ٣ٮ ٢ٟ أٓٔخٝ حٛلي٩ى حٛظٮ ٯـذ آخٟظ٨خ شَهًخ ه٬ٜ حِٛح٣ٮ ٢ٟ  :35ح٠ٛٔؤٛش 

 .حَٛؿٞ :أ٩ حِٛح٣ٰش ٢ٟ ح٤ٛٔخء اًح ػزض ه٠٨ٰٜخ أ٠٨٣خ ٓي حٍط٘زخ ُخكشش ح٣ِٛخ ،حَٛؿخٙ

 ،٧٩ٌح حٛٔٔٞ ٢ٟ حٛلي٩ى طـذ آخٟظ٦ شَهًخ ه٬ٜ حِٛح٣ٮ حٛشخد اًح ٗخ١ رخًٌٛخ هخًٓٸ ٟلظ٤ًخ
٩ه٬ٜ  ،ٓ٪حء ٗخ٣ض ٟلظ٤ش أٝ ًَٰ ٟلظ٤ش ،٩ػزض ه٦ٰٜ أ٦٣ ٬٣ُ رخَٟأس رخٌٛش هخٜٓش

ٓ٪حء ٗخ١  ،اًح ػزض ه٨ٰٜخ أ٨٣خ ٣ُض رزخٛي هخٓٚ ،خٜٓش ح٠ٛلظ٤شح٠َٛأس حٛشخرش حٛزخٌٛش حٛو

 .ٟلظ٤ًخ أٝ ًَٰ ٟلظ٢

اًح ٬٣ُ حٛشخد حٛزخٛي حٛوخٓٚ ح٠ٛلظ٢ رخَٟأس ًَٰ رخٌٛش ٩ؿذ حَٛؿٞ ه٬ٜ  :36ح٠ٛٔؤٛش 
 ،٩هٍِص ح٣ِ٠ٛٮ ر٨خ ر٠خ ٯَح٥ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ٢ٟ ٟٔيحٍ حٛظوِٯَ ،حِٛخهٚ ح٠ٛلظ٢

 .٩طوٍِ ٧ٮ ،ٞ ٧٪َُٰؿ ،٩ٌٖٗٛ اًح ٬٣ُ ر٠ـ٤٪٣ش

٩ٓي  ،٬٣ُِ حٛشخد ًَٰ حٛزخٛي رخَٟأس رخٌٛش هخٜٓش ،اًح ح٣وْ٘ حَِٛع ح٠ٛظٔيٝ :37ح٠ٛٔؤٛش 

٩ؿزض شَهخ آخٟش حٛلي ه٬ٜ ح٠َٛأس ح٣ِ٠ٛٮ ر٨خ، ُظَؿٞ اًح  ،أؿخهظ٦ ٠ٛخ ىهخ٧خ ا٬ٛ حِٛوٚ
 .-٠ٗخ طٔيٝ–٩ٯوٍِ حِٛخهٚ ًَٰ حٛزخٛي  ،٩طـٜي اًح ٗخ٣ض ًَٰ ٟلظ٤ش ،ٗخ٣ض ٟلظ٤ش

، أٰٓٞ حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ -٠ٗخ طٔيٝ–اًح ٬٣ُ ٟـ٤٪١ رزخٌٛش هخٜٓش ٩ٓي أؿخهظ٦ ٠ٛخ ىهخ٧خ ٩

٠ٗخ –٩هٍِ ح٠ٛـ٤٪١ ر٠خ ٯَح٥ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ  ،٩ؿٜيًح ٧ٌَٰٛخ ،ح٠َٛأس ٍؿ٠ًخ ٠ٜٛلظ٤ش

 .-٤ٜٓخ ُٮ ٣لخث٥َ

حٛٔٔٞ حٛؼخٛغ ٢ٟ أٓٔخٝ حٛلي٩ى حٛظٮ طـذ آخٟظ٨خ ه٬ٜ حِٛح٣ٮ ٢ٟ حَٛؿخٙ  :38ح٠ٛٔؤٛش 
اًح ػزض ه٠٨ٰٜخ أ٠٨٣خ ٓي حٍط٘زخ ُخكشش ح٣ِٛخ ربكي٫ حٛلـؾ –٩ه٬ٜ حِٛح٣ٰش ٢ٟ ح٤ٛٔخء 

 .حٛـٜي: -حٛشَهٰش حٛظٮ طؼزض ًٖٛ

 .٧٩ٌح اًح ٗخ١ ح٠َٛط٘ذ ٠٨٤ٟخ ًَٰ ٟلظ٢ ،ُٰـذ ؿٜي ح٠َٛط٘ذ ٟخثش ؿٜيس

ش ٩ٯـذ ًٖٛ أٯؼخ ه٬ٜ ح٠َٛأس حٛزخٌٛش حٛوخٜٓش اًح ٬٣ُ ر٨خ طزٮ ٛٞ ٯزٜي حٛلٜٞ، ُظـٜي ٟخث

 .ؿٜيس ٩ا١ ٗخ٣ض ٟلظ٤ش

 ،حٛٔٔٞ حَٛحرن ٢ٟ أٓٔخٝ حٛلي٩ى حٛظٮ طؼزض آخٟظ٨خ ه٬ٜ حِٛح٣ٮ اًح ٗخ١ شٰوًخ :39ح٠ٛٔؤٛش 
٩ػزض ه٠٨ٰٜخ أ٠٨٣خ ٓي حٍط٘زخ ُخكشش  ،٩ٗخ٣خ ٟلظ٢ٰ٤ ،٩ه٬ٜ حِٛح٣ٰش اًح ٗخ٣ض شٰوش

 .ػٞ ٯَؿٞ ،ٟخثش ؿٜيس -أ٩ًٷ-ُٰـذ ه٬ٜ ٗٚ ٩حكي ٠٨٤ٟخ أ١ ٯـٜي  ،ح٣ِٛخ

 .٩ٛٞ ٯـذ حَٛؿٞ ،٩ؿذ ه٠٨ٰٜخ حٛـٜي ٟخثش ؿٜيس ،ٞ ٯ٘٪٣خ ٟلظ٩٢ٰ٤اًح ٛ

اًح -حٛٔٔٞ حٛوخْٟ ٢ٟ أٓٔخٝ حٛلي٩ى حٛشَهٰش حٛظٮ طـذ آخٟظ٨خ ه٬ٜ حِٛح٣ٮ  :41ح٠ٛٔؤٛش 
، ُٰـذ أ١ -ػٞ ٬٣ُ ،٩ٓي ط٩ِؽ حَٟأس ٩ٛٞ ٯيهٚ ر٨خ ،ػزض ه٦ٰٜ أ٦٣ ٓي حٍط٘ذ ُخكشش ح٣ِٛخ



٩أ١ ٯلْٜ  ،أ٩ ح٠ٛظَ حٌٛ٭ ؿٜي ٦ُٰ ٟيس ٤ٓش ٗخٟٜش٩أ١ ٯ٬ِ٤ ٢ٟ حٛزٜي  ،ٯـٜي ٟخثش ؿٜيس

٩ٷ ٯِ٘ٮ أ١ طـِ أ٩ طلْٜ ٣خطٰظ٦  ،٩ٷ كخؿزخ٥ ،٩ٷ ٯٔ٪ى أ١ طلْٜ ٛلٰظ٦ ،ؿ٠ٰن ٍأ٦ٓ
 .٩كي٧خ

ِّ شوَ ح٠َٛأس حِٛح٣ٰش اًح طلْٔ ٨ٛخ ٟؼٚ ٧ٌح حَِٛع حٌٛ٭ ٣ًَٗخ٥ ُٮ حَٛؿٚ  ٩ٷ ٯـ

 .-٠ٗخ ٯظ٤ن ُٮ حَٛؿٚ-٩ٷ ط٬ِ٤ ٢ٟ حٛزٜي  ،حِٛح٣ٮ

 .٩ٯَؿن ا٬ٛ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ُٮ طو٢ٰٰ حٛزٜي أ٩ ح٠ٛ٪ػن حٌٛ٭ ٯ٬ِ٤ ا٦ٰٛ

أ١ ط٘٪١ ر٦٤ٰ ٩ر٢ٰ حٛزٜي حٌٛ٭ ؿٜي ٦ُٰ ٟٔخُش  -حٌٛ٭ ٯ٬ِ٤ ا٦ٰٛ-٩ٷ ٯوظزَ ُٮ ح٠ٛ٪ػن 

ُِٰ٘ٮ ُٮ ًٖٛ أ١ ٯظيّ ه٦ٰٜ  ،٩حٵُـخٍ ُٮ حٛظٰخٝ ،شَهٰش ط٪ؿذ حٛٔظَ ُٮ حٛظٸس
 .٦٤هًَُخ أ٦٣ ٓي ٣ِٮ ه٢ ٟ٪ػن ؿٜي٥ ٩أروي ه

اًح حطِْ ِٜٛخهٚ حِٛح٣ٮ ُٮ ح٠ٛٔؤٛش ح٠ٛظٔيٟش أ١ ٗخ١ ًَٯزًخ ُٮ ًَٰ ٩ؿ٦٤،  :40ح٠ٛٔؤٛش 

ُٸ ٯظق أ١ ٯ٬ِ٤ ٢ٟ ًٖٛ ح٠ٛ٪ػن ا٬ٛ ٩ؿ٦٤ رٚ  ،٩أٰٓٞ ه٦ٰٜ حٛلي ُٮ ًٖٛ ح٠ٛ٪ػن

 .ٯـذ اروخى٥ ا٬ٛ ًَٰ ًٖٛ ٢ٟ حٛزٸى ٩حٳٟظخٍ حٳه٫َ

٣ِٮ ٢ٟ ًٖٛ ح٠ٛ٪ػن ا٬ٛ  ،ُؤٰٓٞ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ ٨ُٰخ ،٩اًح ٗخ١ ُٮ ُٸس ٢ٟ حِٜٛ٪حص
      .أ٩ َٓٯش أه٫َ ًَٰ ٩ؿ٦٤ ،ٟظَ

ُ٪ؿذ أ١ ٯٔخٝ ه٦ٰٜ ٓٔٞ ٢ٟ أٓٔخٝ حٛلي٩ى  ،اًح طٍَ٘ ح٣ِٛخ ٢ٟ حَٛؿٚ حِٛخهٚ :42ح٠ٛٔؤٛش 

ٛٞ ٯـذ ه٦ٰٜ  ،ُبًح ٛٞ طظوٜٚ آخٟش حٛلي ه٦ٰٜ ،٩ٗخ١ ٢ٟ ٣٪م ٩حكي ،حٛشَهٰش حٛظٮ ٣ًَٗخ٧خ

٩ٓ٪حء طٍَ٘ ًٖٛ ٦٤ٟ ُٮ  ،ٓ٪حء طٍَ٘ ح٣ِٛخ ٦٤ٟ َٟط٢ٰ أٝ َٟحص ٟظويىس ،٩حكي ٓ٪٫ كّي
 .٩ٓ٪حء ٗخ٣ض ح٠ٛيس حِٛخطٜش ر٢ٰ حِٛو٢ٰٜ ٓظَٰس أٝ ؿ٪ٯٜش ،أٝ ُٮ هيس أٯخٝ ،ٯ٪ٝ ٩حكي

٩ؿذ طَ٘حٍ  ،٩اًح ٗخ١ ح٤ٛ٪م حٌٛ٭ ٩ؿزض آخٟظ٦ ه٦ٰٜ ٢ٟ أٓٔخٝ حٛلي٩ى ٟظويىًح ٟوظًِٜخ

 .آخٟش حٛلي ه٦ٰٜ

 .٩ٯـذ ه٦ٰٜ ُٮ حٛؼخ٣ٮ أ١ ٯَؿٞ ،أ١ ٯـذ ه٦ٰٜ ُٮ أكي٧خ أ١ ٯـٜي :ح٩ٟؼخٙ ٧ٌ

 .٩ح٠َٛأس ٩حَٛؿٚ ٓ٪حء ُٮ حٛل٘ٞ اًح طلٔٔض ٨ُٰخ ح٩َِٛع

ُؤٰٓٞ  ،٩ٗخ١ ًَٰ ٟلظ٢ ،اًح طٍَ٘ حٍط٘خد ُخكشش ح٣ِٛخ ٢ٟ حَٛؿٚ حٛلَ :43ح٠ٛٔؤٛش 

 .س حَٛحروشٓظٚ ُٮ ح٠َٛ ،ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ ػٸع َٟحص ه٬ٜ ح٨٤ٛؾ حٌٛ٭ طٔيٝ طِظ٦ٰٜ
اًح كظٚ ٨ٛخ ٟؼٚ ًٖٛ، ُؤٰٓٞ ه٨ٰٜخ حٛلي  ،٩ٌٖٗٛ حٛل٘ٞ ُٮ ح٠َٛأس حٛلَس ًَٰ ح٠ٛلظ٤ش

 .ٓظٜض ُٮ حَٛحروش ،ػٸع َٟحص



ُؤٰٓٞ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ  ،اًح طلْٔ حَِٛع ح٠ٛظٔيٝ ٥ًَٗ ُٮ حٛوزي ح٠٠ٜٛ٪ٕ :44ح٠ٛٔؤٛش 

 .ٓظٚ ُٮ ح٠َٛس حٛؼخ٤ٟش ،ٓزن َٟحص

٩ٓي ٓزْ ًَٗ ٧ٌح  ،ط٪٬ٛ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ٓظ٦ٜ ،حٛ٘خَُ حٌٟٛٮ ر٠ٜٔ٠شاًح ٬٣ُ  :45ح٠ٛٔؤٛش 
 .ُٮ ح٠ٛٔؤٛش حٛؼخٛؼش ٩حٛؼٸػ٢ٰ

٣لَ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ُٮ ٩ؿ٪٥  ،أ٩ ر٘خَُس ًَٰ ًٰٟش ،٩اًح ٬٣ُ حٌٟٛٮ رٌٰٟش ٟؼ٦ٜ

 .رلٔذ حَٛٔحث٢ ٩حٛ٪ؿ٪٥ حٛظٮ طٔظؼ٨ٰخ ٩ٷٯظ٦ حٛوخٟش ُٮ حٛل٘ٞ ،ح٠ٛظٜلش

كلش ح٠ٛ٪ٍى أ١ ٯٰٔٞ حٛلي ه٦ٰٜ رلٔذ ٟخ طٔظؼ٦ٰ شَٯوش ُٔي طٔظؼٮ ٥ٌ٧ حٛـ٨خص ٩ٟٸ

 .٩ٓي طٔظؼٮ ىُو٦ ا٬ٛ أ٧ٚ ٣لٜظ٦ ٠ٰٰٔٛ٪ح حٛلي ه٦ٰٜ ُٮ شَٯوظ٨ٞ ٩ٟٜظ٨ٞ ،حٵٓٸٝ

اًح ٬٣ُ ح٠ٜٛٔٞ ر٘خَُس ؿ٫َ ه٬ٜ ح٠ٜٛٔٞ ك٦٠٘ حٛؼخرض ٦ٛ ُٮ حٛشَٯوش  :46ح٠ٛٔؤٛش 
ه٬ٜ ح٤٠ٛخ٧ؾ حٛظٮ -حَٛؿٞ  ٩ٯَؿٞ اًح ٗخ١ ك٦٠٘ ،ُٰـٜي اًح ٗخ١ ك٦٠٘ حٛـٜي ،حٵٓٸٰٟش

ُٰظوَٰ ٠ٗخ ٓزْ ُٮ ح٠ٛٔؤٛش  ،، ٩ٗخ١ حٳَٟ ُٮ حٛ٘خَُس ح٣ِ٠ٛٮ ر٨خ ا٬ٛ حٛلخٗٞ-أ٩ػل٤خ٧خ

 .ح٠ٛظٔيٟش

ُٸ  ،ٛٞ ٯظق أ١ ٯٔخٝ ه٨ٰٜخ حٛلي حٛشَهٮ -٩ٗخ٣ض كخًٟٸ-اًح ٣ُض ح٠َٛأس  :47ح٠ٛٔؤٛش 
كظ٬ طؼن ك٨ٜ٠خ  -٣خ٩ا١ ٗخ١ ك٨ٜ٠خ ح٠ٛ٪ؿ٪ى ٢ٟ حِٛ–٩ٷ طَؿٞ اًح ٗخ٣ض ٟلظ٤ش  ،طـٜي

 .٩طوَؽ ٢ٟ ح٤ِٛخّ

٤ُٰٔـن أ٩ ٯٔٚ ٛز٨٤خ  ،ٳ٨٣خ طَػو٦ ،٧٩ٌح ٟن ه٪ٍ حٛؼٍَ ه٬ٜ حٛ٪ٛي اًح ٧ٮ ؿٜيص

٩ٛ٪ ر٠ٌٌٯخص ؿزٰش أ٩ -٩ٯٔ٪ٝ رٔ٪ط٦  ،٩اًح ٩ؿي ٢ٟ ٯظِ٘ٚ رؤَٟ حَٛػٰن ،رٔزذ حٛـٜي
 .٩ٛٞ ُط٤َلَ ،٩ٛٞ طئهَ ،٩ؿذ أ١ طلي ح٠َٛأس -ط٤خهٰش

٩٩ؿذ أ١ ٯٔخٝ ه٦ٰٜ  ،حِٛخهٚ حٌٛ٭ ػزض ه٦ٰٜ أ٦٣ حٍط٘ذ ُخكشش ح٣ِٛخاًح ٗخ١  :48ح٠ٛٔؤٛش 

أ٩ ٗخ٣ض ح٠َٛأس  ،أ٩ ٟـ٨يًح شيٯي حٵؿ٨خى ،أ٩ طخكذ ٩َٓف ،حٛلي حٛشَهٮ َٟٯؼًخ

 ،٩ؿذ أ١ ٯٔخٝ ه٦ٰٜ ًٖٛ ،أ٩ ٍؿ٠ًخ ،٩ٗخ١ حٛلي حٌٛ٭ ٩ؿزض آخٟظ٦ ه٦ٰٜ ٓظًٸ ،ٟٔظلخػش
 .٩ٛٞ ٯئؿٚ ٩ٛٞ ٯ٤ظلَ

رٚ ٯ٤ظل٥َ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ  ،ٛٞ ٯـٜي رخِٛوٚ ،زض آخٟظ٦ ه٦ٰٜ ؿٜيًح٩اًح ٗخ١ حٛلي حٌٛ٭ ٩ؿ

 .٢ٟ٩ اؿ٨خى٥ ،كظ٬ ٯزَأ ٢ٟ َٟػ٦

، ػٞ -٧٩٪ هخٓٚ ٟٜٔٞ-اًح ٩ؿزض آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ َٟط٘ذ حِٛخكشش  :49ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٛٞ طٔٔؾ ه٦٤ رٔزذ  ،٩ؿزض آخٟش حٛلي ه٦ٰٜ ،أ٩ حٍطي ه٢ آٸ٦ٟ ،هَع ٦ٛ ؿ٤٪١
ٓ٪حء ٗخ١ حٛلي حٌٛ٭ ٩ؿزض آخٟظ٦ ه٦ٰٜ ٓظًٸ أٝ ؿٜيًح أٝ  ،حٷٍطيحىهخٍع حٛـ٤٪١ أ٩ 

 .ٍؿ٠ًخ



ُخٍط٘ذ ُخكشش ح٣ِٛخ ُٮ  ،اًح ٗخ١ حٛشوض ٢٠ٟ ٯوظَػ٦ حٛـ٤٪١ أى٩حًٍح :51ح٠ٛٔؤٛش 

٩ا١ ٗخ١  ،٩ؿذ أ١ ٯٔخٝ حٛلي ه٦ٰٜ ،٩٩ؿذ ه٦ٰٜ حٛلي رٔزذ ًٖٛ ،ى٩ٍ اُخٓظ٦ ٢ٟ حٛـ٤٪١
ٓ٪حء ٗخ١ حٛلي ٓظًٸ أٝ ٍؿ٠ًخ  ،٩ٛٞ ٯ٤ظلَ ر٦ أ١ ٯِْٰ ٩ٯظل٪ ٢ٟ ؿ٤٪٦٣ ،ٟـ٤٪٣ًخ رخِٛوٚ

 .أٝ ؿٜيًح

 ،٩أٍحى حٛلخٗٞ حٛشَهٮ آخٟش حٛلي ه٦ٰٜ ،اًح ٩ؿذ ؿٜي َٟط٘ذ ُخكشش ح٣ِٛخ :50ح٠ٛٔؤٛش 

رٚ ٯٰٔٞ ه٦ٰٜ ًٖٛ ُٮ ٩ٓض كَ ح٨٤ٛخٍ ٢ٟ أٯخٝ  ،٩ٷ ُٮ شيس حٛلَ ،ُٸ ٯـٜي٥ ُٮ شيس حٛزَى
 .رَى ح٨٤ٛخٍ ٢ٟ ٧خؿَس حٛظ٩َُٰٮ ٩ٓض  ،حٛشظخء

 .٩ٷ ٯٰٔٞ ه٦ٰٜ حٛلي ُٮ أٍع حِٛ٘خٍ ٢ٟ أهيحء حٵٓٸٝ

-ُخٛظـؤ ا٬ٛ حٛلَٝ حٛشَٯَ ٰٛؤ٢ٟ ٦ُٰ  ،اًح ٩ؿزض آخٟش حٛلي ه٬ٜ ح٠َٛط٘ذ :52ح٠ٛٔؤٛش 

٤ًِٟخ :(ٓزلخ٦٣)٠ٗخ ٓخٙ  َٗخ١َ آ ٢َٟ َىَه٦َُٜ  ٩َ-رٚ ٯؼْٰ ه٦ٰٜ ُٮ  ،، ُٸ ٯٔخٝ ه٦ٰٜ حٛلي ٦ُٰ

  .٩ٯٔخٝ ه٦ٰٜ حٛلي ُٮ هخٍؿ٦ ،شَر٦ كظ٬ ٯوَؽ ٢ٟ حٛلَٟٝـو٦٠ ٩ٟ

طق ٜٛلخٗٞ حٛشَهٮ  ،اًح حٍط٘ذ ح٠َٛط٘ذ حِٛخكشش ُٮ حٛلَٝ حٛشَٯَ ٦ِٔ٣ :53ح٠ٛٔؤٛش 
٠ٗخ ٩ٍى ُٮ ح٤ٛض حٛظلٰق ه٢ -ُب٦٣ ٛٞ ٯَ ٦ٛ كَٟش  ،أ١ ٯٰٔٞ حٛلي ه٦ٰٜ ُٮ حٛلَٝ ٦ِٔ٣

 .(ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ه٢ حٵٟخٝ أرٮ هزي حهلل  ،٧شخٝ ر٢ حٛل٘ٞ

  



 انفصم انزاتغ

 كٛف ٚماو انحذ ػهٗ يٍ ٔجة ػهّٛ انحذ ؟

٩ؿذ ه٬ٜ حٛلخٗٞ  ،اًح حؿظ٠وض ه٬ٜ حٛشوض كي٩ى شَهٰش ٟظويىس :54ح٠ٛٔؤٛش 

ُٸ  ،كظ٬ ٯ٤ظ٨ٮ ا٬ٛ أشي٧خ ،حٛشَهٮ أ١ ٯزيأ ربٓخٟش حٳهَ ٢ٟ ٥ٌ٧ حٛلي٩ى ُخٳهَ
 .ٯِّ٪ص شٮء ٢ٟ حٛلي٩ى حٛ٪حؿزش

 ،أ٩ ٯٔظٚ ٳ٦٣ حٍط٘ذ ٟخ ٯ٪ؿذ ه٦ٰٜ ًٖٛ ،٩أ١ ٯَؿٞ ،ُبًح ٩ؿذ ه٬ٜ حٛشوض أ١ ٯـٜي

ؿخُ ٦ٛ أ١  -٠ٗخ ٤ٜٓخ-٩اًح ٧٪ ريأ رـٜي٥  ،ػٞ ٍؿ٦٠ أ٩ ٓظ٦ٜ روي ًٖٛ ،ريأ حٛلخٗٞ رـٜي٥

 ،ـذ ه٦ٰٜ ح٠ٛزخىٍسرٚ ط ،٩ٛٞ ٯ٤ظلَ ر٦ أ١ ٯزَأ ٢ٟ حٛـٜي ،ٯَؿ٦٠ أ٩ ٯٔظ٦ٜ روي ًٖٛ ُ٪ًٍح
 .٩ٛٞ ٯـِ ٦ٛ حٛظؤهَٰ ٩حٷ٣ظلخٍ

٠ٗخ -٩أ١ ٯ٬ِ٤ ٢ٟ رٜي٥ ٟيس ٤ٓش ٗخٟٜش  ،اًح ٩ؿذ ه٬ٜ حٛشوض أ١ ٯـٜي :55ح٠ٛٔؤٛش 

أش٘ٚ حٛل٘ٞ رـ٪حُ ًٖٛ ٟن ٩ؿ٪د  -٣ًَٗخ ُٮ روغ ح٩َِٛع ٩ح٠ٛٔخثٚ ح٠ٛظٔيٟش

 .-٠ٗخ ٩ٍى ُٮ ح٤ٛظ٪ص-ح٠ٛزخىٍس ٩هيٝ حٷ٣ظلخٍ ُٮ حٛلي٩ى 

ى٢ُ  ،اًح ٩ؿذ ٍؿٞ حَٛؿٚ ح٠ٛلظ٢ حٌٛ٭ ػزض ه٦ٰٜ أ٦٣ حٍط٘ذ ُخكشش ح٣ِٛخ :56ح٠ٛٔؤٛش 
٩ى٤ُض ح٠َٛأس حٛظٮ ٯـذ ٍؿ٨٠خ ا٬ٛ ٩ٓـ٨خ ُ٪ّ  ،٩ٛٞ ٯِى ه٬ٜ ًٖٛ ،ا٬ٛ كٔ٪ٯ٦

 .٩ى١٩ حٛظيٍ ،حٛلٔ٪ٯ٢

ُب١  ،اًح ٧َد حَٛؿٚ أ٩ ٧َرض ح٠َٛأس ٢ٟ حٛلَِٰس حٛظٮ ى٤ُخ ٨ُٰخ َٰٛؿ٠خ :57ح٠ٛٔؤٛش 

٩ؿذ ٍى٠٧خ ا٬ٛ حٛلَِٰس َٰٛؿ٠خ  ،ػزظض ه٠٨ٰٜخ رخٛز٤ٰش حٛشَهٰش ٗخ٣ض ؿَٯ٠ش ح٣ِٛخ ٓي
 .٩ٷ ٯِ٘ٮ أ١ طظٰز٠٨خ روغ حٛلـخٍس ،كظ٬ ٯظٞ حَٛؿٞ

٩ٯش٘ٚ  ،٩ا١ ٗخ٣ض حٛـَٯ٠ش ٓي ػزظض ه٠٨ٰٜخ ربَٓح٠٧ٍخ ه٬ٜ ٠٨ِٰٔ٣خ رخٍط٘خر٨خ ٛٞ ٯَّىح

 .حٛل٘ٞ رويٝ حَٛى اًح ٛٞ ٯظز٠٨خ شٮء ٢ٟ كـخٍس حَٛؿٞ

َّح ٢ٟ حٛـٜي ،حٛـٜي ه٬ٜ حَٛؿٚ أ٩ ه٬ٜ ح٠َٛأس اًح ٩ؿذ :58ح٠ٛٔؤٛش  ٩ؿذ ٍى٠٧خ  ،٩ُ

 .٩ٛٞ ٯ٤ِو٠٨خ حَِٛحٍ ٦٤ٟ ،ر٦ ُٮ ٗظخر٦ -ٓزلخ٦٣-كظ٬ ٯظٞ ه٠٨ٰٜخ حٛـٜي ٠ٗخ أَٟ حهلل 

أ٩ ه٬ٜ ح٠َٛأس ح٣ِ٠ٛٮ ر٨خ  ،اًح ػزض حٍط٘خد ُخكشش ح٣ِٛخ ه٬ٜ حِٛخهٚ :59ح٠ٛٔؤٛش 
، ُؤ٩ٙ -٩ٗخ٣خ ٟلظ٢ٰ٤-ي حٍط٘زخ حِٛخكشش رؤ٠٨٣خ ٓ -أٍرن َٟحص-ربَٓح٠٧ٍخ ه٬ٜ ٠٨ِٰٔ٣خ 

، ػٞ ٯَؿ٠٨٠خ -اًح ٗخ١ ٟ٪ؿ٪ىح ر٢ٰ حٳٟش-( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)٢ٟ ٯزيأ رَؿ٠٨٠خ ٧٪ حٵٟخٝ 

ُؤ٩ٙ ٢ٟ ٯزيأ رخَٛؿٞ ٧٪ ٣خثز٦  ،٩اًح ٗخ١ حٵٟخٝ ًخثزًخ ه٢ حٳٟش .ح٤ٛخّ حٱه١٩َ روي ًٖٛ
 .ٯَؿ٠٨٠خ ح٤ٛخّ ػٞ ،حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ح٤٠ٛظ٪د ٢ٟ ٓز٦ٜ ٜٛل٘ٞ ُٮ ُٟخ١ حٌٰٛزش



اًح ٗخ٣خ -ُؤ٩ٙ ٢ٟ ٯزيأ رَؿ٠٨٠خ  ،٩اًح ػزض ه٠٨ٰٜخ حٍط٘خد حِٛخكشش رخٛز٤ٰش حٛوخىٛش

، ٣٩خثز٦ -اًح ٗخ١ ٟ٪ؿ٪ىح-( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ػٞ ٯَؿ٠٨٠خ حٵٟخٝ  ،٧ٞ ش٨٪ى حٛز٤ٰش -ٟلظ٢ٰ٤
 ، ٧٩٪ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ-ًخثزًخ ه٢ حٳٟش( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)اًح ٗخ١ -ح٤٠ٛظ٪د ٢ٟ ٓز٦ٜ ٜٛل٘ٞ 

 .، ػٞ ٯَؿ٠٨٠خ ح٤ٛخّ حٱه١٩َ-٠ٗخ ٤ٜٓخ ُٮ حَِٛع حٛٔخرْ–

أ٩ حٛش٨٪ى رَؿٞ ح٠ٛلي٩ى ح٠ٛلظ٢  ،اًح ريأ حٵٟخٝ أ٩ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ :61ح٠ٛٔؤٛش 

أ٩  ،أ٩ حٛلخٗٞ ،٩ا١ ٛٞ ٯظٞ حٵٟخٝ ،ؿخُ ٛٲهَٯ٢ أ١ ٯَؿ٠٪٥ ،ُؼَر٪٥ رزوغ حٛلـخٍس
 .ؿ٠ٰن ٍؿ٨٠ٞ ،حٛش٨٪ى

ؿٜي٥ حٛلخٗٞ أ٩  ،ؿذ ه٬ٜ حَٛؿٚ حِٛح٣ٮ ٧٪ ؿٜي٥ ٟخثش ؿٜيساًح ٗخ١ حٛلي حٛ٪ح :60ح٠ٛٔؤٛش 

ؿَى ٢ٟ  ،٧٩٪ هخٍ -ُٮ كخٙ حٍط٘خر٦ ِٜٛخكشش-ُب١ ٩ؿي  .حٛٔخػٮ حٛشَهٮ ٧٩٪ ٓخثٞ

 .ؿٜي ٩ه٦ٰٜ ػٰخر٦ ،٩ا١ ٩ؿي ٩ه٦ٰٜ ػٰخر٦ ،حٛؼٰخد ك٢ٰ آخٟش حٛلي ه٦ٰٜ ٟخ هيح ه٪ٍط٦

 ،٩ٷ ه٬ٜ ٍأ٦ٓ ،٩ٷ ٯؼَد ه٬ٜ ٩ؿ٦٨ ،٩ٯـٜي أشي حٛـٜي ٩أ٩ؿو٦ ه٬ٜ ؿ٠ٰن أهؼخث٦
٩طشي ه٨ٰٜخ ػٰخر٨خ ك٢ٰ حٛـٜي  ،٩اًح ؿٜيص ح٠َٛأس ػَرض حٛلي ٧٩ٮ ٓخهيس .٩ٷ ه٬ٜ َُؿ٦

 .ٛجٸ ٯ٤٘شَ ٓظ٧َخ

أ٩ ه٬ٜ ح٠َٛأس ح٣ِ٠ٛٮ ر٨خ، ٠ُخص  ،اًح أٰٓٞ حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ حَٛؿٚ حِٛخهٚ :62ح٠ٛٔؤٛش 

ٓ٪حء ٗخ١ حٛلي  ،ظ٦ ه٬ٜ ٢ٟ أٓخٝ حٛليُٸ ػ٠خ١ ٛيٯ ،ح٠ٛلي٩ى رٔزذ آخٟش حٛلي ه٦ٰٜ
 .أٝ حٛٔظٚ ،أٝ حَٛؿٞ ،حٛ٪حؿذ ٧٪ حٛـٜي

أ٩  ،اًح أٍحى حٛلخٗٞ أ٩ حٛٔخػٮ حٛشَهٮ أ١ ٯٰٔٞ حٛلي ه٬ٜ حَٛؿٚ حِٛخهٚ :63ح٠ٛٔؤٛش 

 ،أه٢ٜ ًٖٛ ٤ٜٛخّ ٩أه٨٠ٜٞ ر٦ ٰٛلؼ٩َح ٵٓخٟش حٛلي ه٠٨ٰٜخ ،ه٬ٜ ح٠َٛأس ح٣ِ٠ٛٮ ر٨خ

ٌَحَر٠َ٨ُخ َؿ َْٰش٨َْي َه ْٛ٩َ٢َٰ٤ِِٟ ٢َِٟ ح٠ُْْٛئ ٌَِش  ، ٩ٓي حىه٬ ؿ٠خهش ٢ٟ -٠ٗخ ُٮ حٱٯش حَٛ٘ٯ٠ش- خِث
 .ح٨ِٔٛخء حٵؿ٠خم ه٬ٜ حٓظلزخد ًٖٛ

ٛظ٢٘ حٳكـخٍ حٛظٮ ٯَؿٞ ر٨خ حَٛؿٚ ح٠ٛلظ٢ أ٩ ح٠َٛأس ح٠ٛلظ٤ش أكـخًٍح  :64ح٠ٛٔؤٛش 

ُظـ٪ٙ ح٠ٛيس ُٮ طوٌٯذ ح٠َٛؿ٪ٝ ر٨خ كظ٬  ،ُٸ ط٘٪١ طٌخًٍح ؿيح ،ٟظ٪ٓـش ُٮ حٛلـٞ

 .أ٩ رخػ٤ظ٢ٰ ٨٤ٟخ ،ُٰٔظٚ رؼَر٦ رلـخٍس ٩حكيس ،٩ٷ ط٘٪١ ٗزخًٍح ؿيًح ،ٯ٠٪ص

٢ٟ  ،أ٩ ٢ٟ ح٤ٛٔخء ،ٷ ٯٰٔٞ حٛلي ه٬ٜ ٢ٟ حٍط٘ذ ُخكشش ح٣ِٛخ ٢ٟ حَٛؿخٙ :65ح٠ٛٔؤٛش 
 ،ز٤ٰش حٛوخىٛشٓ٪حء ػزظض حِٛخكشش ه٠٨ٰٜخ رش٨خىس حٛ ،ٗخ١ هلل ه٦ٰٜ كي ٢ٟ حٛلي٩ى حٛشَهٰش

٩ٓ٪حء ٗخ١ حٛلي حٌٛ٭ ٯلؼَ آخٟظ٦ ٟؼٚ حٛلي حٛؼخرض  ،أٝ رخٵَٓحٍ ه٬ٜ ٠٨ِٰٔ٣خ أٍروًخ

٩ح٩َٛحٯخص  ،٩ٓ٪حء طخد ٢ٟ هـٰجظ٦ ٓزٚ أ١ ٯلؼَ آخٟش حٛلي أٝ ٷ ،ه٦ٰٜ أٝ ٥ًَٰ
 .حٛ٪حٍىس ُٮ ح٤٠ٛن ه٢ ًٖٛ ٟل٠٪ٛش ه٬ٜ حَٛ٘ح٧ش



، أ٩ ػزض ه٦ٰٜ حٛٔظٚ ٳ٦٣ -ٳ٦٣ ٟلظ٢-اًح ػزض حَٛؿٞ ه٬ٜ حَٛؿٚ حِٛح٣ٮ  :66ح٠ٛٔؤٛش 

، ٩ؿذ ه٬ٜ -كٔذ ٟخ ر٤ٰخ٥ ُٮ روغ ح٠ٛٔخثٚ ٢ٟ حِٛظٚ حٛؼخٛغ–حٍط٘ذ ٟخ ٯ٪ؿذ ًٖٛ 
ُبًح ؿٜذ ٢ٟ  ،حٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ١ ٯَؿ٦٠ أ٩ ٯٔظ٦ٜ ه٬ٜ حٛ٪ؿ٦ حٌٛ٭ أَٟ حٛشخٍم ر٦

 .ًٖٛرٚ ٛٞ ٯـِ ٦ٛ  ،حٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ١ ٯٔظ٦ٜ ه٬ٜ ًَٰ ًٖٛ حٛ٪ؿ٦ ٛٞ طـذ اؿخرظ٦ ا٦ٰٛ

ٷ ٯـ٪ُ ٓـن شٮء ٢ٟ أهؼخء حَٛؿٚ حِٛح٣ٮ ح٠ٛلظ٢ أ٩ ح٠َٛأس حِٛح٣ٰش  :67ح٠ٛٔؤٛش 

٩اًح حطِْ أ١ ٓـن روغ حٳؿِحء ٢ٟ ري١  ،٩ا١ ٗخ١ ًٖٛ روي ٟ٪ط٦ ،ح٠ٛلظ٤ش روي حَٛؿٞ
 .٩ؿذ أ١ طَى طٜٖ حٳؿِحء ا٬ٛ حٛزي١ ه٤ي ى٦٤ُ ،ح٠َٛؿ٪ٝ رؼَر٦ رلـخٍس حَٛؿٞ

-حٌٜٛٯ٢ ٩ؿذ ٍؿ٠٨٠خ شَهًخ  ،أ٩ ح٠َٛأس حِٛح٣ٰش ،حِٛح٣ٮٷ ٯـ٪ُ َٜٛؿٚ  :68ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٗخ٣ض أٗؼَ ٢ٟ  ،٩ا١ ٗؼَص حِٛيٯش ،أ١ ٯِظيٯخ ٠٨ِٰٔ٣خ ه٢ حَٛؿٞ رخ٠ٛخٙ -ٳ٠٨٣خ ٟلظ٤خ١

 .ىٯش ح٤ِْٛ

٩ا١  ،ُٸ ٯـ٪ُ ٠٨ٛخ حٷُظيحء ه٢ حٛٔظٚ ،٩ٌٖٗٛ حٛل٘ٞ اًح ٩ؿذ ٓظ٠٨ٜخ ُٮ حٛلي حٛشَهٮ
 .طؼخهَ حِٛيحء ه٢ ىٯش ح٤ِْٛ

  



 انفصم انخايض

 فٙ نٕاحك ذرثغ يا طثك

اًح ش٨ي ش٨٪ى هي٩ٙ ٢ٟ ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ ٢٠ٟ طِ٘ٮ ش٨خىط٨ٞ ٩طظق ُٮ اػزخص   :69ح٠ٛٔؤٛش 

٩حىهض  ،٩أ١ حٵٯٸؽ حٛظخٝ ٓي كظٚ ُٮ ٓز٨ٜخ ،ُخكشش ح٣ِٛخ ه٬ٜ حَٟأس رؤ٨٣خ ٓي ٣ُض
أٍرن ٢ٟ ح٤ٛٔخء  -رخِٛوٚ-٩ش٨يص ر٪ؿ٪ى ر٘خٍط٨خ  ،ح٠َٛأس ح٠ٛش٨٪ى ه٨ٰٜخ أ٨٣خ رَ٘

  .ىٍة حٛلي ه٢ ح٠َٛأس رٌٖٛ ُٸ طـٜي ،حٛوخىٷص

٠ٗخ  -ر٪ؿ٪ى ر٘خٍط٨خ رخِٛوٚ  ٩اًح حطِْ أ١ كظٚ ٜٛلخٗٞ حٛشَهٮ هٜٞ ٓـوٮ ؿخُٝ

ؿخُ ٦ٛ أ١ ٯل٘ٞ  ،، ٢ٟ روغ حٱٷص حٛليٯؼش ٜٛ٘شَ ه٢ طلش ٟؼٚ ٥ٌ٧ حٛيه٪٫-حىهض
 . طلي ح٠َٛأسُٸ ،حهظ٠خىًح ه٬ٜ ه٦٠ٜ

٩طظق ُٮ اػزخص ُخكشش ح٣ِٛخ  ،اًح ش٨ي حٛش٨٪ى حٛوي٩ٙ ٢٠ٟ طِ٘ٮ ش٨خىط٨ٞ :71ح٠ٛٔؤٛش 

٩ش٨يص أٍرن ٢ٟ ح٤ٛٔخء حٛوخىٷص  ،٩أ٦٣ ٓي أ٩ٛؾ ُٮ ٓزٚ ح٠َٛأس ،ه٬ٜ حَٛؿٚ رؤ٦٣ ٓي ٬٣ُ

 .ُٸ ٯـٜي ،ُٰيٍأ حٛلي حٛشَهٮ ه٢ حَٛؿٚ ،ر٪ؿ٪ى ر٘خٍط٨خ رخِٛوٚ

ؿ٪ى حٛز٘خٍس ٢ٟ حٱٷص حٛليٯؼش ٜٛ٘شَ، ٩ك٘ٞ ر٪ؿ٪ى حٛز٘خٍس ٩ٌٖٗٛ اًح هٜٞ حٛلخٗٞ ر٪
 .ُٸ ٯلي حَٛؿٚ ،حهظ٠خىح ه٬ٜ ه٦٠ٜ

رؤ١ حَٛؿٚ ٓي ٬٣ُ  -ح٠ٌٛٗ٪١٩ٍ ُٮ ح٩َِٛع ح٠ٛٔيٟش-اًح ش٨ي حٛش٨٪ى  :70ح٠ٛٔؤٛش 

 ،ُظلي ح٠َٛأس كي ح٣ِٛخ ٩ا١ حىهض أ٨٣خ ٷ طِحٙ رخَٗس ،رخ٠َٛأس ىرًَح ٩ٓي كظٚ ٦٤ٟ حٵٯٸؽ

 .٩ػزض ٩ؿ٪ى ر٘خٍط٨خ رخِٛوٚ رخٛ٪ؿ٪٥ ح٠ٛظٔيٟش

اًح ش٨ي حٛش٨٪ى ح٠ٌٛٗ٪١٩ٍ ه٬ٜ ٍؿٚ رؤ٦٣ ٓي ٬٣ُ رخِٛوٚ رخ٠َٛأس ح٠ٛو٤ٰش،  :72ح٠ٛٔؤٛش 
٩ػزض رخِٛوٚ أ١ حَٛؿٚ ح٠ٛش٨٪ى ه٦ٰٜ ٗخ١ ٟـز٪د  ،٩ٗخ٣ض ش٨خىط٨ٞ ؿخٟوش ٜٛشَحثؾ

٩ٯلي  ،ح٠ٛش٨٪ى ه٠٨ٰٜخ ٩ٷ ه٬ٜ ح٠َٛأس ،ُٸ ٯـذ حٛلي ه٬ٜ حَٛؿٚ ،حٌَٛٗ ُٮ ًٖٛ حٛلخٙ

 .حٛش٨٪ى كي حَِٛٯش ٩حٌٍٛٔ ٛ٘ٚ ٢ٟ حَٛؿٚ ٩ح٠َٛأس ح٠ِٛظ٫َ ه٠٨ٰٜخ

٩ػزض ر٠٪ؿز٨خ ه٤ي  ،٩طلض ش٨خىط٨ٞ ،اًح ش٨ي حٛش٨٪ى رخٍط٘خد حِٛخكشش :73ح٠ٛٔؤٛش 
حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ٩ؿ٪د آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ ح٠ٛش٨٪ى ه٦ٰٜ ٢ٟ حٛـٜي أ٩ حَٛؿٞ أ٩ 

أ٩  ،ُبًح ٟخص حٛش٨٪ى ،أ١ ٯ٘٪١ حٛش٨٪ى كخػَٯ٢ ه٤ي آخٟش حٛليُٸ ٯشظَؽ شَهًخ  ،حٛٔظٚ

ٛٞ ٯٔٔؾ حٛل٘ٞ ر٪ؿ٪د آخٟش حٛلي، ٩ٛٞ ٯيٍأ ٠ٛ٪ط٨ٞ أ٩ ٛويٝ  ،ًخر٪ح ه٤ي آخٟش حٛلي
 .كؼ٪٧ٍٞ



اًح ش٨ي حٛش٨٪ى حٳٍروش ٢ٟ هي٩ٙ حَٛؿخٙ ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ ه٬ٜ ح٠َٛأس رؤ٨٣خ ٓي  :74ح٠ٛٔؤٛش 

ٓزٚ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ  ،أس أكي حٛش٨٪ى حٳٍروش٩ٗخ١ ٩ُؽ ح٠َٛ ،حٍط٘زض ُخكشش ح٣ِٛخ
 .٩ٛٞ ٯ٤ٔض ح٩ِٛؽ ه٢ حٱهَٯ٢ ،ٟن حؿظ٠خم شَحثؾ ٓز٪ٙ حٛش٨خىس ُٮ حٛـ٠ٰن–ش٨خىط٨ٞ 

٩ٍى  ،اًح ش٨ي روغ حٛش٨٪ى حٳٍروش ه٬ٜ أكي رؤ٦٣ ٓي حٍط٘ذ ُخكشش ح٣ِٛخ :75ح٠ٛٔؤٛش 

 ،ٯٔزٚ ش٨خىط٨ٞ ٌٖٛٛ ُٜٞ ،ٛويٝ ه٦٠ٜ رلخ٨ٛٞ ،حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ش٨خىس حٛزوغ حٱهَٯ٢ ٨٤ٟٞ

 .٩٩ؿذ ه٦ٰٜ حٛزلغ ٩حٛظِلض كظ٬ ٯل٨َ ٦ٛ حٛلخٙ ،٩ٛٞ ٯل٘ٞ رشٮء ،أ٩َٓ حٳَٟ

٩٩ؿذ ه٦ٰٜ أ١ ٯلي ح٠ٛش٨٪ى  ،ُب١ حٓظزخ٣ض ٦ٛ طلش ش٨خىس ؿ٠ٰن حٛش٨٪ى ك٘ٞ ر٠٪ؿز٨خ
٩ؿذ ه٦ٰٜ  ،٩ا١ حٓظزخ١ ٦ٛ هيٝ طلش ش٨خىط٨ٞ ،٢ٟ ؿٜي أ٩ ٍؿٞ أ٩ ٓظٚ ،ه٦ٰٜ كي ح٣ِٛخ

 ،٧٩٪ ُٮ كخٙ حٛزلغ ٩ح٤ٛلَ ٩حٛظِلض-٩ه٦ٰٜ  ،أ١ ٯلي حٛش٨٪ى كي حٌٍٛٔ ٷُظَحث٨ٞ

 .٩كي حٌٍٛٔ ،أ١ ٯيٍأ ًٗٸ ٢ٟ كي ح٣ِٛخ -٩ٓزٚ أ١ ٯٔظز٢ٰ ٦ٛ حٛ٪ؿ٦

رؤ١ ح٩ِٛؿش ٓي  -كْ حٛوٜٞ–٩هٜٞ  ،اًح ٍأ٫ حٵ٣ٔخ١ ٍؿًٸ آهَ ٯ٣ِٮ ر٩ِؿظ٦ :76ح٠ٛٔؤٛش 
ٛ٘ٚ  ،٩ٷ ط٪٧ٞ ،ٍحى ٨٤ٟخ رـ٪ه٨خ ٩حهظٰخ٧ٍخ، ٩ٷ شز٨شحٓظـخرض َٜٛؿٚ حِٛخهٚ ا٬ٛ ٟخ أ

  .ُٸ اػٞ ه٦ٰٜ اًح ٧٪ ٓظ٠٨ٜخ ،٢ٟ حَٛؿٚ ٩ح٠َٛأس ٠ُٰخ ُوٸ

٩ٷ ر٢ٰ  ،٩أ١ ٯ٘٪١ هزيًح ٠ٟٜ٪ًٗخ ،٩ٷ َُّ ُٮ حٛل٘ٞ ح٠ٌٛٗ٪ٍ ر٢ٰ أ١ ٯ٘٪١ حَٛؿٚ كًَح

 .٩ٷ ر٢ٰ أ١ ط٘٪١ ح٩ِٛؿش ىحث٠ش ٩ٟظ٠ظوًخ ر٨خ ،أ١ ٯ٘٪١ ٟلظ٤ًخ ٩ًَٰ ٟلظ٢

اًح ػزض ه٤ي حٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ٩ حٛٔخػٮ حٛشَهٮ أ١ حَٛؿٚ أ٩ ح٠َٛأس ٓي  :77ح٠ٛٔؤٛش 
كٔذ ٟخ  ،٢ٟ حٛـٜي أ٩ حَٛؿٞ أ٩ حٛٔظٚ ،حٓظ٪ؿزخ آخٟش حٛلي حٛشَهٮ حٛوخص ه٠٨ٰٜخ

٩ٗخ١ ٩ٓ٪م ًٖٛ ٠٨٤ٟخ ُٮ روغ  ،ك٠٘ض ر٦ حٛشَٯوش حٵٓٸٰٟش ه٬ٜ ًٖٛ حِٛخهٚ ح٠ٛـَٝ

ؿخُ ٜٛلخٗٞ أ١ ٯِٯي ُٮ حٛؤ٪رش أٗؼَ ٢ٟ حٛلي  ،ش ُٮ حٵٓٸٝحٳ٤ٟ٘ش أ٩ حٳ٤ُٟش ح٠ٛلظَٟ
رلٔذ حٛـ٨خص ٩حٛوظ٪طٰخص حٛظٮ  ،٩ٯ٘٪١ ح٤ٛلَ ا٦ٰٛ ُٮ حِٛٯخىس ح٠ٌٛٗ٪ٍس ،حٛشَهٮ

٩ٟخ طٔظؼ٦ٰ ٩ٷٯظ٦ حٛشَهٰش  ،٩رلٔذ حَٛٔحث٢ حٛظٮ طٔظ١َ رخ٠ٛ٪ٍى حٛوخص ،ٯَح٧خ

 .٩ارـخٙ حٛزخؿٚ ،ح٠ٛـو٪ٛش ٦ٛ ُٮ اكٔخّ حٛلْ

ٟخ ٣ًَٗخ٥ ٢ٟ أك٘خٝ حٛلي٩ى حٛشَهٰش ٩أٓٔخ٨ٟخ ح٠ٛوظِٜش طؼزض ه٬ٜ حِٛح٣ٮ  :78ح٠ٛٔؤٛش 
 .أٝ ٬٣ُ رخَٟأس ٰٟظش ،ٓ٪حء ٬٣ُ رخَٟأس كٰش ،ح٠ٛـَٝ

٩اًح ٗخ٣ض  ،٩اًح ٗخ٣ض ط٪ؿذ حَٛؿٞ ٍؿٞ ،ُبًح ٗخ٣ض ؿَٯ٠ظ٦ ط٪ؿذ حٛـٜي ٩ؿذ ؿٜي٥

ٯ٢٘٠ حٓظوَحؿ٨خ ٩طـز٨ٰٔخ ه٬ٜ ح٣ِٛخ  ،٩حٳٟؼٜش ه٬ٜ ًٖٛ ٩حػلش ،ط٪ؿذ حٛٔظٚ ٓظٚ
رخٛلٰش ٩رخ٠ٰٛظش ٠ٟخ ٓزْ ٤ٛخ ٥ًَٗ ُٮ حِٛظٚ حٛؼخٛغ، ُٮ أٓٔخٝ حٛلي٩ى ٩طز٢ٰٰ أك٘خٝ 

 .ح٠ٛٔخثٚ ٨ُٰخ



حٛٔزذ حٛؼخ٣ٮ ٢ٟ حٳٓزخد حٛظٮ ط٪ؿذ آخٟش حٛلي ه٬ٜ َٟط٘ذ حٛـَٯ٠ش ُٮ  :79ح٠ٛٔؤٛش 

 .خكٔش، ٩حٰٛٔخىس٩ح٠ٛٔ ،٧٩٪ حٜٛ٪حؽ ،ٟخ ٧٪ رل٘ٞ ح٣ِٛخ :شَٯوش حٵٓٸٝ

ٓ٪حء أىهٚ حِٛخهٚ ؿ٠ٰن كشِش ٥ًَٗ ُٮ حٌٛٸٝ أ٩  ،٩ؽء حٌٛٗ٪ٍ ٢ٟ ح٤ٛخّ :٩حٜٛ٪حؽ
أٝ ٗخ١ ٟـز٪د حٛلشِش ُؤىهٚ ٦ُٰ ٟٔيح٧ٍخ أ٩  ،أٝ أىهٚ ٦ُٰ روؼ٨خ ،حَٛؿٚ ح٠ِٛو٪ٙ ر٦

 .أٓٚ ٨٤ٟخ

ن ٷ ٯؼزض حٍط٘خد ُخكشش حٜٛ٪حؽ اٷ ربَٓحٍ حٛشوض ح٠َٛط٘ذ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ أٍر :81ح٠ٛٔؤٛش 

أ٩ رش٨خىس أٍروش ش٨يحء ٢ٟ هي٩ٙ ٍؿخٙ ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ  ،رؤ٦٣ ٓي ُوٚ ٥ٌ٧ حِٛخكشش ،َٟحص طخٟش
ٟن حؿظ٠خم  ،٩ٟوخٯ٤ش حِٛخهٚ ٯِوٚ ٗخ٠ٰٛٚ ُٮ ح٠ٛ٘لٜش ،ه٦ٰٜ رخٍط٘خد حِٛخكشش حٍط٘خرخ طخًٟخ

٩ٷ َُّ ُٮ ًٖٛ ر٢ٰ  ،٠ٗخ ُظ٤ٜخ٥ ُٮ ٗظخد حٛش٨خىحص ،ؿ٠ٰن شَحثؾ حٛش٨خىس ُٮ حٛش٨٪ى

 .ِو٪ٙ ر٦حِٛخهٚ ٩ح٠ٛ

ٓ٪حء ٗخ١ ٧٪ حِٛخهٚ أٝ ٧٪  ،ٯشظَؽ ُٮ طلش آَحٍ ح٠َٛٔ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ :80ح٠ٛٔؤٛش 
 :ح٠ِٛو٪ٙ ر٦

 .٩ٷ ٯ٤ٌِ اًح ٗخ١ طزًٰخ ٛٞ ٯزٜي حٛلٜٞ ،ُٸ ٯوظزَ آَح٥ٍ ،أ١ ٯ٘٪١ رخًٌٛخ

 ،ُٸ ٯوظزَ آَح٥ٍ اًح ٗخ١ ٟـ٤٪٣ًخ أ٩ ٢ٟ ٧٪ رل٘ٞ ح٠ٛـ٤٪١ ٗخٳر٦ٜ ،٩أ١ ٯ٘٪١ هخًٓٸ

 .٩ح٠ٌِٛٚ حٛٔخطَ حٵىٍحٕ

 .ُٸ ٯوظزَ آَح٥ٍ اًح ٗخ١ هزيًح ٠ٟٜ٪ًٗخ ٷ ٯٔيٍ ه٬ٜ شٮء ،٩أ١ ٯ٘٪١ كًَح

 .أ٩ َٓ٘ح١ ٷ ٯوٮ ٟخ ٯٔ٪ٙ ،ُٸ ٯوظزَ آَح٥ٍ اًح ٗخ١ ٧خُٷ ،٩أ١ ٯ٘٪١ ٓخطيًح

  .أ٩ ه٬ٜ حٛٔ٪ٙ ،ُٸ ٯوظزَ آَح٥ٍ اًح ٗخ١ ٧َٟ٘خ ه٬ٜ حِٛوٚ ،٩أ١ ٯ٘٪١ ٟوظخًٍح

 .َُٰٜحؿن ،٢ٟ حٛـِء حٛوخْٟ ُٮ ٥ٌ٧ حَٛٓخٛش ،٠ٰن ٧ٌح ُٮ ٗظخد حٵَٓح٩ٍٓي ُظ٤ٜخ ؿ

ٛٞ طـذ آخٟش  ،اًح أَٓ َٟط٘ذ ؿَٯ٠ش حٜٛ٪حؽ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ أٓٚ ٢ٟ أٍرن َٟحص :82ح٠ٛٔؤٛش 

-٩٩ؿذ ه٬ٜ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ١ ٯو٥ٍِ طؤىٯزًخ ٦ٛ ه٬ٜ ؿَأط٦ حٛظٮ أك٧َ٨خ  ،حٛلي ه٦ٰٜ
 .َ ر٠خ ٯَح٥ رلٔذ ٩ٷٯظ٦ ٩حؿظ٨خى٥، ٩ٯو٢ٰ ٟٔيحٍ حٛظوِٯ-٩ا١ ٛٞ ٯؼزظ٨خ

ٛٞ  ،اًح ش٨ي ه٬ٜ حٛشوض رخٍط٘خد ؿَٯ٠ش حٜٛ٪حؽ أٓٚ ٢ٟ أٍروش ش٨يحء :83ح٠ٛٔؤٛش 

 .ٷُظَحث٨ٞ ه٬ٜ ح٠ٛش٨٪ى ه٦ٰٜ ،٩٩ؿذ أ١ ٯٔخٝ ه٬ٜ حٛش٨٪ى كي حٌٍٛٔ ،ٯؼزض ه٦ٰٜ حٛلي



رخٛش٨خىس حٛظخٟش  أ٩ ،اًح ػزظض ُخكشش حٜٛ٪حؽ ه٬ٜ ح٠َٛط٘ذ رخٵَٓحٍ حٛظخٝ أٍروًخ :84ح٠ٛٔؤٛش 

 ،٩ؿذ ٓظٚ حِٛخهٚ ٩ح٠ِٛو٪ٙ ر٦ ،٩طلٔٔض حٛش٩َؽ ح٠ٛوظزَس شَهًخ ُٮ آخٟش حٛلي ،حٛ٘خٟٜش
 .٩ٓ٪حء ٗخ١ ٟلظ٤ًخ أٝ ًَٰ ٟلظ٢ ،ٓ٪حء ٗخ١ ٠ًٜٟٔخ أٝ ٗخًَُح

٩ٗخ١ حٛؼخ٣ٮ ًَٰ رخٛي أ٩  ،اًح حٍط٘ذ ح٠َٜٛ٘ حٛزخٛي حٛوخٓٚ ؿَٯ٠ش حٜٛ٪حؽ :85ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٯ٘٪١ طو٢ٰٰ ٟٔيحٍ حٛظؤىٯذ  ،٩أ١ ٯئىد حٛؼخ٣ٮ ،٩ؿذ أ١ ٯٔظٚ حٛزخٛي حٛوخٓٚ ،ًَٰ هخٓٚ

 .-٠ٗخ ٓزْ ُٮ ٣لخث٥َ–٩حٛظوِٯَ رٰي حٛلخٗٞ حٛشَهٮ 

أ٩ ٷ ٯلْ رِخثيط٦ ٛٞ طـذ ه٬ٜ حٛلخٗٞ  ،اًح ٗخ١ ح٠ٛـ٤٪١ ٷ ٯشوَ رخٛظؤىٯذ :86ح٠ٛٔؤٛش 
 .٩ٯٔٔؾ ه٦٤ حٛظَٰٜ٘ ر٦ ،آخٟظ٦

أ٩ ٷؽ حٛظزٮ  ،رخٛظزٮ، أ٩ ٷؽ ح٠ٛـ٤٪١ رخ٠ٛـ٤٪١ اًح ٷؽ حٛظزٮ :87ح٠ٛٔؤٛش 

هٍِ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ًٗٸ ٢ٟ حِٛخهٚ ٩ح٠ِٛو٪ٙ ر٦  ،رخ٠ٛـ٤٪١، أ٩ ٷؽ ح٠ٛـ٤٪١ رخٛظزٮ

 .ر٠خ ٯَح٥ ٢ٟ ٟٔيحٍ حٛظؤىٯذ

٩ؿذ ٓظٚ حٌٟٛٮ رِو٦ٜ ٥ٌ٨ٛ حِٛخكشش ٟو٦ ٢ٟ  ،اًح ٷؽ حٛ٘خَُ حٌٟٛٮ ر٠ٜٔٞ :88ح٠ٛٔؤٛش 
 .٩ٓي ٣ًَٗخ ٥ٌ٧ حٳ٣٪حم آ٣ًِخ ،حٌٛ٭ حٍط٘ز٦ ٟو٦ ًَٰ َُّ ر٢ٰ أ٣٪حم حٜٛ٪حؽ

٩ؿزض آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٦ٰٜ ٛـَٯ٠ظ٦، ٢ٟ  ،اًح ٷؽ حٌٟٛٮ رٌٟٮ ٟؼ٦ٜ :89ح٠ٛٔؤٛش 

 .ًَٰ َُّ ر٢ٰ حٳ٣٪حم ٢ٟ حٛـَٯ٠ش ح٠ٌٛٗ٪ٍس

ُٮ آخٟش  -اًح ٗخ١ ٟ٪ؿ٪ىًح ر٢ٰ حٳٟش-( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ٯظوَٰ حٵٟخٝ ح٠ٛوظ٪ٝ  :91ح٠ٛٔؤٛش 

ر٢ٰ أ١  ،٩ح٠ِٛو٪ٙ ر٦ ٠٨٤ٟخ ،حِٛخهٚ ٢ٟ حٛشوظ٢ٰ :ه٬ٜ َٟط٘ذ ُخكشش حٜٛ٪حؽحٛلي 
 ،٩أ١ ٯ٦ٰٜٔ ٢ٟ ؿزٚ شخ٧ْ ٣٩ل٪٥، ٧٩٪ ٟشي٩ى حٰٛيٯ٢ ٩حَٛؿ٢ٰٜ ،ٯؼَد ه٦ٔ٤ رخَٰٛٔ

٩أ١ ٯَؿ٦٠ ٠ٗخ ٯَؿٞ حِٛح٣ٮ ح٠ٛلظ٢  ،٩أ١ ٯٜٔٮ ه٦ٰٜ ؿيحًٍح ،اٛٔخًء ٯ٪ؿذ ا٧ُخّ ٩ٍك٦

 .رخ٤ٛخٍ ٩أ١ ٯل٦َٓ ،كظ٬ ٯ٠٪ص رَؿ٦٠ رخٛلـخٍس

 .٩ٯـ٪ُ ٦ٛ أ١ ٯـ٠ن ر٢ٰ حٛٔظٚ ربكي٫ حٛظ٪ٍ ح٠ٛظٔيٝ ٧ًَٗخ ٩اكَح٦ٓ رخ٤ٛخٍ روي ًٖٛ

ُٮ ُٟخ١ ( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ٯ٘٪١ ٜٛلخٗٞ حٛشَهٮ ح٤٠ٛظ٪د ٢ٟ ٓزٚ حٵٟخٝ  :90ح٠ٛٔؤٛش 
ٛؼز٪ص ٩ٷٯظ٦  ،٩ٯظق ٦ٛ أ١ ٯـَ٭ ٥ٌ٧ حٳك٘خٝ ،ٟؼٚ ٧ٌح حٛظوَٰٰ ،ًٰزظ٦ ه٢ حٳٟش

 .٠ٰن ًٖٛحٛشَهٰش حٛلٔزٰش ُٮ ؿ

٩ٛٞ ٯ٪ٓز٦  ،أ٩ هخٛـ٦ ٟخ ر٢ٰ اٰٛظ٦ٰ ،اًح طِوٌ حٌَٛٗ حِٛخهٚ حٌَٛٗ ح٠ِٛو٪ٙ ر٦ :92ح٠ٛٔؤٛش 

 .٩ح١ ٗخ١ ٟلظ٤ًخ ،٩ؿذ ح١ ٯـٜي ٟخثش ؿٜيس ،رؤكي أ٣٪حم حٵٯٔخد

 .أ٩ ٷؽ حٌٟٛٮ رخٌٟٛٮ ،٩ٓي ٓزْ رٰخ١ حٛل٘ٞ ٠ُٰخ اًح ٷؽ حٛ٘خَُ رخ٠ٜٛٔٞ



٩أٰٓٞ حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ  ،حِٛخهٚ أ٩ ح٠ِٛو٪ٙ ر٦اًح طٍَ٘ص حِٛخكشش ٢ٟ  :93ح٠ٛٔؤٛش 

  .٩ٓي ٓزْ ًَٗ حٛل٘ٞ ُٮ ٣ل٥َٰ ،ٓظٚ ُٮ ح٠َٛس حَٛحروش ،ح٠َٛط٘ذ ػٸع َٟحص

 ،أ٩ ٓزٚ حَٟأس رش٨٪س ٌٖٗٛ ،أ٩ ٓزٚ ٍؿًٸ ،اًح ٓزٚ حَٛؿٚ ًٸًٟخ رش٨٪س :94ح٠ٛٔؤٛش 
٥ٍِّ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ رلٔذ ٩ٷٯظ٦ ح٠ٛـو٪ٛش ٦ٛ شَهخ ٩ٗخ١ ٦ٛ حٛظليٯي ر٠خ ٯَح٥ ٢ٟ  ،ه

 .ٟٔيحٍ حٛؤ٪رش ٩حٛظؤىٯذ

٢ٟ ّٓزٚ ًٸٟخ رش٨٪س ) :(ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)٩ٓي ٩ٍى ه٢ حٵٟخٝ أرٮ هزي حهلل ؿوَِ ر٢ ٟل٠ي 

 .(٩ٟٸث٘ش حَٛك٠ش، ٩ٟٸث٘ش حٛوٌحد ،٩ٟٸث٘ش حٳٍع ،ٛو٤ظ٦ ٟٸث٘ش ح٠ٔٛخء

 .(أٛـ٦٠ حهلل رٜـخ٢ٰٟ ٢ٟ ٣خٍ) :(ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)٩ه٦٤ 

٩ٛٞ ط٢٘ ٠٨ٛخ ػ٩ٍَس طؼـ٠٧َخ  ،اًح ٩ؿي شوظ٢ٰ ٣خث٢ٰ٠ ُٮ ٛلخٍ ٩حكي :95ٛش ح٠ٛٔؤ
٩ٛٞ ٯ٢٘  ،أ٩ هيٝ ٩ؿ٪ى ٓخطَ ٯٔظ٠٧َخ ه٢ ٍإٯش ح٤ٛخّ ًَٰ ًٖٛ ،ا٬ٛ ًٖٛ ٢ٟ شيس رَى

٩ٗخ٣خ  ،ٗخٳه٪ٯ٢ أ٩ حَٛٔٯز٢ٰ حٱهَٯ٢ ٯٜظلِخ١ رخٵُحٍ أ٩ حٛ٘ٔخء ،أكي٠٧خ ٍك٠خ ٜٛؼخ٣ٮ

٠ٗخ ٤ٜٓخ ُٮ ح٠ٛ٪حٍى -ر٠خ ٯَح٥ ٢ٟ ٟٔيحٍ حٛظوِٯَ ه٠٧ٍِخ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ  ،ٟـَىٯ٢
 .-حٛٔخرٔش ٢ٟ ٣لخث٥َ

أ٩ رٜلخٍ ٩حكي ُٮ ٟؼٚ ٥ٌ٧  ،٣٩ل٥َٰ ُٮ حٛل٘ٞ ٟخ اًح ٩ؿي ح٠َٛأط٢ٰ ٟٜظلِظ٢ٰ ر٘ٔخء

 .ُٰو٠٧ٍِخ حٛلخٗٞ ر٠خ ٯَح٥ ،ح٩َِٛع حٛظٮ ٣ًَٗخ٧خ ُٮ حٌَٛٗٯ٢

  



 انفصم انظادص

 فٙ انًظاحمح تٍٛ انُظاء ٔحذْا انشزػٙ

 ٚرؼهك تّ يٍ األحكاو ٔيا

كظ٬ ٯظٞ حٷٛظٌحً  ،َُؿخ رَِؽ ،٩ؽء ح٠َٛأس ٠ٛؼ٨ٜخ: -٠ٗخ ٓخٛ٪ح-ح٠ٛٔخكٔش ٧ٮ  :96ح٠ٛٔؤٛش 

 .٩كظ٬ ٯلظٚ حٵ٣ِحٙ ٩حٵَُحى ُٮ روغ حٛظ٪ٍ ،حٛـ٤ٔٮ ٟخ ر٠٨٤ٰخ

٩رخٳىٛش  ،٩رخٛؼ٩ٍَس ٢ٟ حٛيٯ٢ ر٢ٰ ؿ٠ٰن ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ ،٩طلَٯٞ ًٖٛ ٠ٟخ ػزض رخٛٔـن

٩طز٢ٰٰ روؼ٨خ  ،روي طَِٰٔ روؼ٨خ ٛزوغ-٢ٟ حٛ٘ظخد حَٛ٘ٯٞ ٩ح٤ٔٛش ح٠ٛـ٨َس  ،حٛشَهٰش
 .٩ٷ هٸٍ ٢ٟ أكي ،، ُٸ ٍٯذ ٨ُٰخ ٢ٟ أكي-٠ٛخ أؿ٠ٚ ٢ٟ حٛزوغ حٱهَ

حِٛخهٜش ٩ح٠ِٛو٪ٙ ر٨خ،  :ٯؼزض حٍط٘خد ٥ٌ٧ حِٛخكشش ه٬ٜ ٗٚ ٢ٟ ح٠َٛأط٢ٰ :97ح٠ٛٔؤٛش 

٩رش٨خىس أٍروش  ،رؤ٠٨٣خ ٓي أطٰخ ًٖٛآَحٍح طخٟخ أٍرن َٟحص  ،ربَٓح٠٧ٍخ ه٬ٜ ٠٨ِٰٔ٣خ

 ،٠ٗخ طؼزض رٌٖٛ ؿَٯ٠ش ح٣ِٛخ ،ر٠وخٯ٤ش حٛو٠ٚ ر٠٨٤ٰخ ،ش٨يحء ٢ٟ هي٩ٙ ٍؿخٙ ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ
 .٩ٯؼزض رٌٖٛ ٩ؿ٪د آخٟش حٛلي ه٬ٜ ح٠َٛأط٢ٰ ،٩ؿَٯ٠ش حٜٛ٪حؽ

رـٜي ٗٚ ٩حكي٧خ  ،حِٛخهٜش ٩ح٠ِٛو٪ٙ ر٨خ :طـذ آخٟش حٛلي ه٬ٜ ح٠ٛٔخكٔش :98ح٠ٛٔؤٛش 

-، ٩ح١ ط٘٪١ ٟوظخٍس ًَٰ ٧َٟ٘ش -هخٜٓش ،رخٌٛش-رشَؽ ح١ ط٘٪١ ِٟٜ٘ش  ،ؿٜيس ٠٨٤ٟخ ٟخثش

٩ٟلظ٤ش حٝ ًَٰ  ،، ٓ٪حء ٗخ٣ض ٠ٜٟٔش حٝ ٗخَُس-٠ٗخ ُظ٤ٜخ ًٖٛ ُٮ ٣لخث٥َ حٳه٫َ
 .ٟلظ٤ش

٩أٰٓٞ ه٨ٰٜخ حٛلي حٛشَهٮ ُٮ ٗٚ  ،اًح طٍَ٘ص ؿَٯ٠ش ح٠ٛٔخكٔش ٢ٟ ح٠َٛأس :99ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٓي ٣ًَٗخ ٟؼٚ ٧ٌح ُٮ  ،ٓظٜض ُٮ ح٠َٛس حَٛحروش ،خ٥َٟس ه٬ٜ حٛ٪ؿ٦ حٛشَهٮ حٌٛ٭ ر٤ٰ

 .حٛلي٩ى حٳه٫َ

  



 انفصم انظاتغ

 فٙ انمٛادج ٔحذْا انشزػٙ ٔيا ٚرؼهك تذنك

أ٩ حٛـ٠ن ر٢ٰ حٌَٛٗ  ،٧ٮ حٛـ٠ن ر٢ٰ حَٛؿٚ ٩ح٠َٛأس ٣ِٰٛٮ ر٨خ :حٰٛٔخىس :011ح٠ٛٔؤٛش 

 .أ٩ ر٢ٰ حٳ٣ؼ٬ ٩حٳ٣ؼ٬ ٢ٟ ح٤ٛٔخء ٛظٔخك٨ٔخ ،٩حٌَٛٗ حٱهَ ٢ٟ ح٤ٛخّ ٰٜٛ٪ؽ ر٦

 ،رخًٌٛخ هخًٓٸ :٩ٷ َُّ ر٢ٰ حٛـ٠ن ر٢ٰ حَٛؿٚ ٩ح٠َٛأس ٣ِٜٛخ ر٢ٰ ح١ ٯ٘٪١ حَٛؿٚ ًِٟٜ٘خ
 .٩ح١ ط٘٪١ ح٠َٛأس طزٰش ًَٰ ِٟٜ٘ش ،رخٌٛش هخٜٓش :٩ح٠َٛأس ِٟٜ٘ش أٯؼخ

ٛٸثؾ حِٛخهٚ ًِٟٜ٘خ ر٢ٰ ح١ ٯ٘٪١ ح ،٠ٗخ ح٦٣ ٷ َُّ ُٮ حٛـ٠ن ر٢ٰ حٌَٛٗٯ٢ ٢ٟ ح٤ٛخّ ٜٛ٪حؽ

٩ح١ ٯ٘٪١ ح٠ٜٛ٪ؽ  ،ُ٘ٸ٠٧خ رخٛي هخٓٚ ،٩ح٠ِٛو٪ٙ ر٦ ِٟٜ٘خ أٯؼًخ طخٝ حٛظَٰٜ٘ ،طخٝ حٛظَٰٜ٘

 .٩ٌٖٗٛ حٛـ٠ن ر٢ٰ حٳ٣ؼ٢ٰٰ ح٠ٛظٔخكٔظ٢ٰ ،ٛويٝ رٜ٪٦ً -روي-ٛٞ ٯَٜ٘  ،ح٠ِٛو٪ٙ ر٦ طزًٰخ

ط٘ذ ر٨خ اًح أَٓ حٛشوض ح٠َٛ ،طؼزض ؿَٯ٠ش حٰٛٔخىس ه٬ٜ َٟط٘ذ حٛـَٯ٠ش :010ح٠ٛٔؤٛش 
 .٩ٷ طِ٘ٮ ح٠َٛس حٛ٪حكيس ،آَحٍح طخًٟخ َٟط٢ٰ ،ه٬ٜ ٦ِٔ٣

 .٩طؼزض ه٦ٰٜ ٌٖٗٛ اًح ش٨ي ر٨خ ه٦ٰٜ شخ٧يح١ هخىٷ١ رؤ٦٣ ٓي ُوٚ حٛـَٯ٠ش ٩حٍط٘ز٨خ

ٯشظَؽ ُٮ طلش حٵَٓحٍ ٣٩ِ٪٥ً ح١ طظ٪َُ ُٮ حٛشوض ح٠َٛٔ ؿ٠ٰن  :012ح٠ٛٔؤٛش 

 .حٛش٩َؽ ح٠ٛوظزَس ُٮ طلظ٦ ٣٩ِ٪٥ً

َُٰٜؿن ا٦ٰٛ ٢ٟ ٯَٯي  ،٩ُٮ ٗظخد حٵَٓحٍ ٢ٟ ٥ٌ٧ حَٛٓخٛش ،ٜش ٤٧خ٩ٓي ٣ًَٗخ٧خ ِٟظ

 .حٷكخؿش رخ٠ٛ٪ػ٪م ٩حٛل٘ٞ

أ٩ ٗخ١ ٧خًُٷ  ،أ٩ ٗخ١ ٟـ٤٪٣ًخ ،اًح ٗخ١ ح٠َٛٔ طزٰخ ٛٞ ٯزٜي حٛلٜٞ ،٩ٷ ٣ِ٪ً ٦ٛ ،٩ٷ هزَس
أ٩ ٗخ١ َٓ٘ح١ ٷ ٯوظ٠ي ه٬ٜ ٟخ  ،أ٩ ٗخ١ ٧َٟ٘خ ًَٰ ٟوظخٍ ،رخٛٔ٪ٙ ًَٰ ٓخطي ٠ٛيٛ٪٦ٛ

 .ٯٔ٪ٙ

 .٢ٟ حٍط٘ز٨خ رخ٤ٛخٍ -ٓزلخ٦٣–حٛظٮ ط٪هي حهلل  ،حٰٛٔخىس ٢ٟ ح٠ٛوخطٮ حٛ٘ز٫َ :013ح٠ٛٔؤٛش 

َّٝ حهلل ه٦ٰٜ حٛـ٤ش) :ُِٮ حٛليٯغ ه٢ ٍٓ٪ٙ حهلل   ،٢ٟ ٓخى ر٢ٰ ٍؿٚ ٩حَٟأس كَحٟخ، ك

 .(٩ٟؤ٩ح٥ ؿ٤٨ٞ ٩ٓخءص ٟظًَٰح

أ٣٪حم حٰٛٔخىس ِٜٛ٪حكش ، ٩رٰٔش -٠ٗخ ُٮ حٛليٯغ ح٠ٛظٔيٝ-٩ٷ َُّ ُٮ ٧ٌح ر٢ٰ حٰٛٔخىس ٣ِٜٛخ 
 .٩حٛل٘ٞ ُٮ ٗٚ ٧ٌح أ٩ػق ٢ٟ ح١ ٯِظَٔ ا٬ٛ ىٰٛٚ ،حٛظٮ ٓزْ ٧ًَٗخ



حٛلي حٛشَهٮ حٌٛ٭ طـذ آخٟظ٦ ه٬ٜ ٢ٟ حٍط٘ذ ؿَٯ٠ش حٰٛٔخىس روي ػز٪ص  :014ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٯ٬ِ٤ ٢ٟ  ،ُٰـذ ح١ ٯـٜي ه٠ًٔخ ٩ٓزو٢ٰ ؿٜيس ،حٛـَٯ٠ش ه٦ٰٜ ٧٪ ػٸػش أٍرخم كي حِٛح٣ٮ
 .٩ٯلْٜ ٍأ٦ٓ ٩ٯش٨َ أ٥َٟ ٦ُٰ ،ٌٛ٭ أٰٓٞ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ ٦ُٰأ٩ ح٠ٛظَ ح ،حٛزٜي

حٌٛ٭ ٣ظز٦ حٵٟخٝ ح٠ٛوظ٪ٝ  ،٩ٯَؿن حٳَٟ ُٮ طليٯي ٦ِٰ٣ ٢ٟ حٛزٜي ا٬ٛ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ

ُٰليى حٛلخٗٞ ًٖٛ رلٔذ ٩ٷٯظ٦  ،ٜٛل٘ٞ ر٢ٰ ح٤ٛخّ ُٮ هظَ حٌٰٛزش( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)

٩رلٔذ ٟخ ٯٔظؼ٦ٰ ٣ل٥َ حٛوخص ٩حؿظ٨خى٥ ُٮ  ،حٛشَهٰش ح٠ٛـو٪ٛش ٦ٛ ُٮ حٳٟ٪ٍ
 .-٠ٗخ ٓزْ ُٮ ٣لخث٥َ-حٛـ٨خص ٩حٛوظ٪طٰخص حٛظٮ طظٔ٪ٝ ر٦ ح٠ٛ٪حٍى 

اٷ ح١ ح٠َٛأس ْٰٛ ه٨ٰٜخ ٣ِٮ ٢ٟ حٛزٜي حٌٛ٭ طلي  ،٩ٷ َُّ ر٢ٰ حَٛؿٚ ٩ح٠َٛأس ُٮ ًٖٛ

ُ٘ٚ أ٩ٛجٖ ٠ٟخ ٯظ٤خ٬ُ ٟن حٛٔظَ حٌٛ٭ ٯـٜذ ُٮ  ،٩ْٰٛ ه٨ٰٜخ كْٜ ٩ٷ طش٨َٰ ،٦ُٰ

رٚ ٩ط٤ظٍَ ا٦ٰٛ حؿٸٓخص حٳىٛش حٛ٪حٍىس ٨ُٰخ ُٮ ح٠َٛطِ٘حص ح٠ٛ٪ؿ٪ىس ُٮ أ٨ُخٝ  ،٠َٛأسح
 .ح٠ٛظشَهش

 .٧٩٪ ٟٔظؼ٬ حٳط٪ٙ حٛظٮ ٯَؿن ا٨ٰٛخ ه٤ي حٛشٖ

  



 انفصم انثايٍ

 .فًٛا ٕٚجة حذ انمذف ػهٗ يزذكثّ ٔيا ٚرؼهك تّ يٍ األحكاو ٔاٜثار

ط٪ؿذ آخٟش حٛشَهٮ ه٬ٜ َٟط٘ذ ٢ٟ حٳٟ٪ٍ حٛظٮ -حٳَٟ حٛوخْٟ  :015ح٠ٛٔؤٛش 

 .حٌٍٛٔ: -حٛـَٯ٠ش

٩حٛؼخرض ح٠ٛظ٢ٰٔ ٢ٟ حٳىٛش حٛشَهٰش ُٮ ٩ؿ٪د آخٟش حٛلي ح٠ٌٛٗ٪ٍ ٧٪ حَٟٛٮ رخ٣ِٛخ 
 .٩حٌَٛٗ ح٠ِٛو٪ٙ ر٦ ،٩حَٟٛٮ رخٜٛ٪حؽ ٌَٜٛٗ حِٛخهٚ ،٠ٜٛ٩َأس ح٣ِ٠ٛٮ ر٨خ ،ِٜٛخهٚ

ُٜٞ  ،حِٛ٪حكش ٣٩ل٪٠٧خ أ٩ حَٟٛٮ رخٰٛٔخىس ٛزوغ ،٩أٟخ ٍٟٮ ح٠َٛأط٢ٰ رخ٠ٛٔخكٔش ر٠٨٤ٰخ

 .ٯؼزض ه٬ٜ ٩ؿ٦ حٛٔـن ح٦٣ ٠ٟخ ٯؼزض ر٦ حٛلي ح٠ٛو٢ٰ ٌٍٜٛٔ

، ٤ٛ٩خثز٦ حٛلخٗٞ -اًح ٗخ١ كخ٧َح ٟ٪ؿ٪ىح ر٢ٰ حٳٟش-( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)٩ٛٶٟخٝ ح٠ٛوظ٪ٝ 

ٍِّ حَٛحٟٮ ،حٛشَهٮ ُٮ ُٟخ١ حٌٰٛزش ٠ٗخ طٔظؼ٦ٰ ٩ٷٯظ٦ حٛوخٟش ه٬ٜ ؿ٠ٰن ٥ٌ٧  ،ح١ ٯو
 ،٪١ حٛظليٯي ٩حٛظو٢ٰٰ ٠ٛٔخىٯَ حٛظوِٯَ ٩حٛظؤىٯذ حٛشَهٮ ا٩٦ٰٛٯ٘ ،حٳٟ٪ٍ ٢ٟ حٛلٔزٰخص

 .٩ح٬ٛ ٣ل٥َ ُٮ حٛوظ٪طٰخص

٩ٯـذ ر٦ حٛلي حٛشَهٮ ح٠ٛوظ٪ص،  ،ا٠٣خ ٯظلْٔ حٌٍٛٔ ٢ٟ حٛٔخًٍ :016ح٠ٛٔؤٛش 

-٩ٗخ١ حِٜٛق  ،اًح ٣ـْ حٛٔخًٍ رخ٠ٜ٘ٛش أ٩ حٛـ٠ٜش ،٩طظوْٜ ر٦ حٳك٘خٝ ٩حٱػخٍ حٛشَهٰش
ُٮ حَٟٛٮ رخٍط٘خد  -أ٧ٚ حٛوٍَ ٩أ٧ٚ حٜٛٔخ١ ُٮ ٟلخ٩ٍحط٨ٞ ه٤ي-كخ٧َح  -حٌٛ٭ ٣ـْ ر٦

أٝ ٗخ١ رٔزذ حَٛٔحث٢ حٛظٮ  ،ٓ٪حء ٗخ١ ك٨٪٥ٍ ٢ٟ حٛٔ٪ٙ ٦ِٔ٣ ،حِٛخكشش ح٠ٛوظ٪طش

 .كظ٬ ٷ ٯشٖ ح٠ٛظلخ١٩ٍ٩ ُٮ أ١ ًٖٛ ٧٪ ح٠َٛحى ،أ٩ رخ٠ٛ٪ٍى ،حٓظ٣َض رخِٜٛق

 .ٟٮ حٛشوض ح٩ٍ٩ٌٔ٠ٛٷ ري أ١ ٯ٘٪١ ح٤ٛخؿْ رخِٜٛق هخًٍُخ رخ٠ٛو٬٤ حٌٛ٭ ٯظلْٔ ر٦ ٍ

 ،اًح ٣ـْ ح٠ٛظٜ٘ٞ رخِٜٛق حٌٛ٭ ٯيٙ ه٬ٜ حَٟٛٮ رٌٖٛ ُٮ ٟلخ٩ٍس أ٧ٚ حٜٛٔخ١ :017ح٠ٛٔؤٛش 
٩ٷ ٯـذ  ،ُٸ ٯظلْٔ رٌٖٛ ٦٤ٟ ٌٍٓ ،ًَٰ هخٍٍ ر٦ ،٩ٗخ١ ح٠ٛظٜ٘ٞ ٦ِٔ٣ ؿخ٧ًٸ رخ٠ٛو٬٤

 .-٩ا١ ٗخ١ حٛشوض ح٠ٛوخؿذ رٌٖٛ حِٜٛق هخ٠ًٛخ رخ٠ٛو٬٤–٦ُٰ حٛلي 

٤ُـْ ح٠ٛظٜ٘ٞ رخِٜٛق حٌٛ٭ ٯيٙ ه٬ٜ حٌٍٛٔ، ٧٩٪ ٯوٜٞ رخ٠ٛو٬٤ حٌٛ٭  ،٩اًح ح٣وْ٘ حَِٛع

٩ا١ ٗخ١ حٛشوض ح٠ٛوخؿذ  ،طلْٔ رٌٖٛ ٦٤ٟ حٌٍٛٔ، ٩٩ؿذ ه٦ٰٜ حٛلي ،ٯيٙ ه٦ٰٜ ٓ٪٦ٛ
  .٩ًَٰ هخٍٍ ر٦ ،ر٦ ؿخ٧ًٸ رخ٠ٛو٬٤

٩ٯل٘ٞ شَهخ  -٠ٗخ ٤ٜٓخ آ٣ِخ–طظزن حَٛٔحث٢ ح٠ٛ٪ؿ٪ىس حٛيحٛش ه٬ٜ ح٠ٛٔظ٪ى  :018ح٠ٛٔؤٛش 

 .ز٨خر٠٪ؿ



ا٣ٖ ٛٔض ر٪ٛي٭، ٩ٛٞ طٔٞ َٓٯ٤ش ه٬ٜ ٟخ : -حٌٛ٭ ٯٜلْ ر٦ شَهًخ-ُبًح ٓخٙ حَٛؿٚ ٛ٪ٛي٥ 

 .٩٩ؿزض ه٦ٰٜ آخٟش كي حٛٔخًٍ ٌٖٛٛ ،ٗخ١ ٓخًًُخ ٜٛ٪ٛي ،ٯوخَٛ ًٖٛ حٛلخ٧َ

٩ىٛض  ،ا٣ٖ ٛٔض ر٪ٛي أرٰٖ :أ٩ ٓخٙ ٛشوض آهَ ،ا٣ٖ ٛٔض ر٪ٛي٭ :٩اًح ٓخٙ ٛ٪ٛي٥
ُٸ ٯ٘٪١ ًٖٛ  ،حٛظٮ كِض رخ٠ٛ٪ٍى ه٬ٜ ٟخ ٯوخَٛ حٛلخ٧َأ٩  ،حَٛٔحث٢ حٛظٮ حٓظ٣َض رخِٜٛق

 .٩ٷ طـذ ٦ُٰ آخٟش حٛلي ح٠ٛوظ٪ص ،ًٌُٓخ

أ٣ٖ ٷ ط٠ؼٚ أرخٕ ُٮ حٛٔـخٯخ  :أ١ طيٙ حَٛٔحث٢ ح٠ٌٛٗ٪ٍس ه٬ٜ أ١ ح٠َٛحى :٩ٟؼخٙ ٧ٌح

 .٩حٳهٸّ ٩َٗٝ حٛـزخم

أ٩ ٟخ ٯشز٦  ،أ٩ ٯخ ٷثؾ ،أ٩ ٯخ ُح٣ٰش ،ٯخ ُح٣ٮ :اًح ٓخٙ حٛٔخثٚ ٢٠ٛ ٯوخؿز٦ :019ح٠ٛٔؤٛش 
ُظـذ آخٟش حٛلي ح٠ٛوظ٪ص ه٬ٜ حٛٔخًٍ ٟن  ،ٗخ١ ٓخًًُخ ٠ٜٛوخؿذ ٦ِٔ٣ ،٧ٌح حٛٔ٪ٙ

 .حؿظ٠خم حٛش٩َؽ ح٠ٛوظزَس

 ،أ٩ ٯخ أرخ حٛٸثؾ، أ٩ ٯخ أرخ ح٠ٜٛ٪ؽ ،أ٩ ٯخ أهخ حِٛح٣ٰش ،ٯخ أرخ حِٛح٣ٮ :٩اًح ٓخٙ ٠ٛوخؿز٦

٩ٯ٘٪١ ًٖٛ حٛشوض حٱهَ  ،ذُخ٩ٌٔ٠ٍٛ ٧٪ حٛشوض حٱهَ حٌٛ٭ ٯ٤ظٔذ ا٦ٰٛ ح٠ٛوخؿ
 .٧٪ طخكذ حٛلْ ُٮ آخٟش حٛلّي ه٬ٜ حٛٔخًٍ

٩ؿذ ه٬ٜ حٛلخٗٞ أ١ ٯٰٔٞ  ،ُبًح ؿٜذ ٢ٟ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ح١ ٯٰٔٞ حٛلي ه٬ٜ حٛٔخثٚ حٛٔخًٍ

 .ه٦ٰٜ حٛلي ٌٖٛٛ

ٳ٦٣ ٓي آ٫ً ح٠ٛئ٢ٟ ح٠ٛوخؿذ ر٤ٔزش  ،٩ه٬ٜ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ١ ٯوٍِ حٛٔخثٚ ٩ٯئّىر٦

٠ٗخ ُٮ ح٤ٛلخثَ –٩ٯَؿن ا٬ٛ حٛلخٗٞ ُٮ طليٯي ٟٔيحٍ حٛظوِٯَ  ،حٛشوض ح٩ٌٔ٠ٍٛ ا٦ٰٛ
 .-حٳه٫َ حٛظٮ ٣ًَٗخ٧خ

ٷ ٯؼزض ٩ؿ٪د آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ حٛٔخًٍ اًح ٧٪ طٜ٘ٞ رخِٜٛق حٛلخ٧َ  :001ح٠ٛٔؤٛش 

 .ٛ٪ؿ٪ى حٛشز٨ش ر٨ٌح حٷكظ٠خٙ ،ُٰيٍأ حٛلي ،٧٩٪ ٯلظ٠ٚ أٯؼًخ هيٝ ػز٪ط٦ ،ُٮ ٟو٬٤ حٌٍٛٔ

ػزض حٛلي  ،كي حٛشوظ٢ٰ رخ٣ِٛخ أ٩ رخٜٛ٪حؽ ه٬ٜ ٓزٰٚ حٛظَىٯي ر٠٨٤ٰخ٩اًح ٧٪ ٌٍٓ أ

ُبًح ٠٧خ ؿٜزخ ٢ٟ حٛلخٗٞ  ،حٛشَهٮ ٳكي حٛشوظ٢ٰ ح٠ٌٛٗ٪ٍٯ٢ ه٬ٜ ٣ل٪ حٛظَىٯي ٌٖٗٛ
 .حٛشَهٮ آخٟش حٛلي ه٬ٜ حٛٔخًٍ ٩ؿزض ه٦ٰٜ اؿخرظ٠٨خ

ا٣ٖ ٓي ٣ُٰض رِٸ٣ش، ٗخ١ ٓخًُخ  :ُٔخٙ ٦ٛ ،اًح هخؿذ حَٛؿٚ أكيًح ٢ٟ ح٤ٛخّ :000ح٠ٛٔؤٛش 

ٓخًًُخ ٠َٜٛأس حٛظٮ  -رٔ٪٦ٛ ٧ٌح-٩ٷ ٯ٘٪١  ،ُظـذ آخٟش حٛلي ه٦ٰٜ ٦ٌُٔٛ ،ٜٛشوض ح٠ٛوخؿذ

٩ٌٖٛٛ ُٰيٍأ  ،أ٩ ٟظ٪٠٧ش رخِٛوٚ ،رٚ ٗخ٣ض ٟشظز٨ش ،ٷكظ٠خٙ أ٨٣خ ٛٞ ط٢٘ ُح٣ٰش ،٧ًَٗخ
 .ه٢ حٛٔخثٚ كي حٌٍٛٔ ٢ٟ ؿ٨ظ٨خ



٩ٷ ٯ٘٪١ ٓخًًُخ  ،ُٰ٘٪١ ٓخًًُخ ٠ٜٛوخؿذ ،ٸ٩١ٌٖٗٛ اًح ٓخٙ ٜٛشوض ا٣ٖ ٓي ٛـض رِ

  .ٛ٪ؿ٪ى ًٖٛ حٷكظ٠خٙ ح٠ٛظٔيٝ ،٠ِٜٛو٪ٙ ر٦

َّع ر٦ ،أ٩ شظ٦٠ ،اًح ٓذ حَٛؿٚ :002ح٠ٛٔؤٛش  ُٮ شوَ أ٩  ،أ٩ ٧ـخ٥ ،أ٩ أ٧خ٦٣ ،أ٩ ه
ٛٞ ٯـذ  ،٩ٷ كخ٧ًَح ك٨٪ًٍح ٯوظ٠ي ه٦ٰٜ ،٩ٛٞ ٯ٦ٌُٔ رخٍط٘خد حِٛخكشش ًٌُٓخ طَٯلًخ ،٣ؼَ

 .٩٩ؿذ ه٬ٜ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ١ ٯو٥ٍِ ر٠خ ٯَح٥ ،ه٦ٰٜ كي حٌٍٛٔ

ُٸ طلَٯٞ  ،أ٩ ٟو٤ًٜخ ِٜٛٔ٪ّ ،اًح ٗخ١ حَٛؿٚ ٟظـخ٧ًَح رخٍط٘خد ح٠ٛوظٰش :003ح٠ٛٔؤٛش 

٩حٳىٛش حٛشَهٰش ه٬ٜ ًٖٛ  ،٩ٷ ٯ٪ؿذ ًٖٛ طوِٯًَح ،٩ٷ ًٰزش ٦ٛ ،٩ٷ اػٞ ُٮ حٛٔ٪ٙ ٦ُٰ
 .٩حٛل٘ٞ رٌٖٛ ْٰٛ ٟـخًٷ َٜٛٯذ ،ٗؼَٰس ٩٩حػلش

ٛٞ ٯ٢٘ رٔ٪٦ٛ ٧ٌح ٓخًًُخ ٠َٜٛأس  ،اًح ٓخٙ حَٛؿٚ ٠َٜٛأس ا٤٣ٮ ٓي ٣ُٰض رٖ :004ح٠ٛٔؤٛش 

٢ٟ٩ أؿٚ ًٖٛ ُٸ طـذ آخٟش كي حٛٔخًٍ ه٦ٰٜ  ،أ٩ ٟظ٪٠٧ش ،ُٜو٨ٜخ ٗخ٣ض ٟشظز٨ش ،رخ٣ِٛخ

 .رٌٖٛ

٩حٓظلْ رٌٖٛ أ١ ٯٔخٝ ه٦ٰٜ كي  ،ػزض ه٦ٰٜ أ٦٣ ٓي ٬٣ُ ،٩اًح أَٓ ر٨ٌح أٍرن َٟحص طخٟش
 .حِٛح٣ٮ

ط٪َٓ  ،اًح ٩ؿذ ه٬ٜ حٛشوض كي حٌٍٛٔ رخِٛخكشش َٜٛؿٚ أ٩ ح٠َٛأس :٠ٛ005ٔؤٛش ح

ُبًح ؿٜذ  ،ربٓخٟش حٛلي ه٦ٰٜ -٧٩٪ طخكذ حٛلْ–اؿَحء حٛلي ه٦ٰٜ ه٬ٜ ٟـخٛزش ح٩ٌٔ٠ٍٛ 

 .ُـٜي٥ ػ٠خ٢ٰ٣ ؿٜيس ،ًٖٛ ٢ٟ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ أٓخ٦ٟ ه٦ٰٜ

 :ٯوظزَ ُٮ حٛٔخًٍ رخٍط٘خد حِٛخكشش :006ح٠ٛٔؤٛش 

 .ُٸ ٯـذ حٛلي ُٮ ٌٍٓ حٛٔخًٍ اًح ٗخ١ طزًٰخ ٛٞ ٯزٜي حٛلٜٞ ،ًٌٛخأ١ ٯ٘٪١ رخ

أ٩ ٢ٟ ٯشز٦ ح٠ٛـ٤٪١ ٢ٟ  ،ُٸ ٯـذ حٛلي ُٮ ٦ٌُٓ اًح ٗخ١ ٟـ٤٪٣ًخ ،٩أ١ ٯ٘٪١ هخًٓٸ
 .٣خٓظٮ حٵىٍحٕ

 .ُٸ ٯـذ حٛلي ُٮ ٦ٌُٓ اًح ٗخ١ ٧ًَٟ٘خ ،٩أ١ ٯ٘٪١ ٟوظخٍح

أ٩ َٓ٘ح١ ٷ ٯوٮ ٟخ  ،ُٸ ٯـذ حٛلي ُٮ ٦ٌُٓ اًح ٗخ١ ًخًُٸ أ٩ ٓخ٧ًٰخ ،٩أ١ ٯ٘٪١ ٓخطيًح

 .ٯٔ٪ٙ

أىر٦ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ  ،٩اًح حَِٛى ٢ٟ ٧ئٷء ح٠ٌٛٗ٪ٍٯ٢ ٠ٟخ ٷ ٯئػَ ٦ُٰ حٛظوِٯَ ٩حٛظؤىٯذ

 .٩ٗخ١ ح٤ٛلَ ُٮ طو٢ٰٰ ٟٔخىٯَ حٛظوِٯَ ا٦ٰٛ ،ر٠خ ٯَح٥



ػٞ  ،ٟش حٛلي ه٦ٰٜ رٔزذ ًٖٛاًح ٌٍٓ حَٛؿٚ حٛوخٓٚ أكيًح ُ٪ؿزض آخ :007ح٠ٛٔؤٛش 

٩٩ؿذ ه٬ٜ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ١ ٯٰٔٞ حٛلي ه٦ٰٜ  ،ٛٞ ٯٔٔؾ ه٦٤ حٛلي ،حهظَػ٦ حٛـ٤٪١
 .٩ا١ ٗخ١ ٟـ٤٪٣ًخ

اًح ٌٍٓ أكيًح ٧٩٪ ُٮ ى٩ٍ اُخٓظ٦ ٩طل٪٥، ُٸ ٯٔٔؾ ه٦٤  ،٩ٌٖٗٛ ح٠ٛـ٤٪١ حٳى٩حٍ٭

٩ٷ ٯ٤ظلَ ر٦ أ١  ،ُٰـذ ه٬ٜ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ١ ٯٰٔٞ حٛلي ه٦ٰٜ ،حٛلي اًح هخ٩ى٥ حٛـ٤٪١

 .ٯظل٪ ٩ٯو٪ى ا٦ٰٛ ه٦ٜٔ

٩طلْٔ  ،اًح ٣ـْ ح٠ٛظٜ٘ٞ رخِٜٛق حٛيحٙ ه٬ٜ ح٤ٛٔزش ا٬ٛ حٍط٘خد حِٛخكشش :008ح٠ٛٔؤٛش 
، ٓ٪حء ٗخ١ ٧ٌح حٛٔخًٍ -ػ٠خ٢ٰ٣ ؿٜيس-٩ؿزض آخٟش كي حٌٍٛٔ ه٦ٰٜ  ،رٌٖٛ ٦٤ٟ حٌٍٛٔ

 .ٛٔخًٍ ٍؿًٸ أٝ حَٟأس٩ٓ٪حء ٗخ١ ح ،٩ٓ٪حء ٗخ١ كًَح أٝ هزيًح ٠ٟٜ٪ًٗخ ،٠ًٜٟٔخ أٝ ٗخَُح

٩أ١ ٯ٘٪١  ،٩أ١ ٯ٘٪١ هخًٓٸ ،ٯشظَؽ ُٮ حٛشوض ح٩ٌٔ٠ٍٛ أ١ ٯ٘٪١ رخًٌٛخ :009ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٰٓؤطٮ اٯؼخف ح٠َٛحى ٢ٟ ٥ٌ٧ حٛش٩َؽ  ،٩أ١ ٯ٘٪١ هًِِٰخ ،٩أ١ ٯ٘٪١ ٠ًٜٟٔخ ،كًَح
 .٩ٟخ ٯيهٚ ر٨خ ٩ٟخ ٯوَؽ ه٨٤خ ،حٛو٠ٔش

٩ؿذ ه٬ٜ ٢ٟ ٦ٌُٓ ٣٩ٔذ ا٦ٰٛ  ،ُبًح طلٔٔض ُٮ حٛشوض ح٩ٌٔ٠ٍٛ ؿ٠ٰن ٥ٌ٧ حٳٟ٪ٍ

  .ُٰـٜي ػ٠خ٢ٰ٣ ؿٜيس ،حٍط٘خد حِٛخكشش أ١ ٯٔخٝ ه٦ٰٜ كي حٌٍٛٔ

أ٩ ٌٍٓ طزٰش ٛٞ طزٜي حٛلٜٞ  ،طزًٰخ ٛٞ ٯزٜي حٛلٜٞ -رٔ٪٦ٛ حٌٛ٭ ٣ـْ ر٦-ُبًح ٌٍٓ حٛٔخًٍ 

ٛٞ طـذ آخٟش حٛلي ح٠ٛو٢ٰ ه٬ٜ حٛٔخًٍ، ٩ٯـذ ه٬ٜ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ طوِٯ٥َ ر٠خ  ،ٌٖٗٛ
 .ٯَح٥

 .٩ٯـذ ه٦ٰٜ حٛظوِٯَ ،ُٸ ٯـذ حٛلي حٛشَهٮ ،اًح ٌٍٓ ٟـ٤٪٣ًخ ٷ هٔٚ ٦ٛ ٩ٌٖٗٛ

 .أ٩ ٌٍٓ ٗخًَُح ًَٰ ٟٜٔٞ ،٩ٟؼ٦ٜ ٟخ اًح ٌٍٓ هزيًح ٠ٟٜ٪ًٗخ

أ٩  ،، أ٩ رِخكشش حٜٛ٪حؽ-ٟؼًٸ-٩اًح ٌٍٓ حٛٔخًٍ شوظًخ ٟظلخ٧ًَح رخٍط٘خد ُخكشش ح٣ِٛخ 

ُب٦٣ ٓي ٧ظٖ  ،ُٸ ٯـذ حٛلي ه٦ٰٜ ُٮ حٳَٟ حٌٛ٭ طلخ٧َ ٦ُٰ ،رخٍط٘خد ٜٗظخ حِٛخكشظ٢ٰ ٟوًخ

٩ٷ ٯـذ طوِٯَ حٛٔخًٍ، ٧٩ٌح ٧٪ ح٠َٛحى ٢ٟ حشظَحؽ أ١ ٯ٘٪١  ،ٓظَ ٦ِٔ٣ رظلخ٥َ٧
 .ح٩ٌٔ٠ٍٛ هًِِٰخ

٩ٗخ٣ض أٝ ًٖٛ ح٠ٜٛٔٞ حٌٛ٭  ،اًح ٓخٙ حٛٔخًٍ ٛشوض ٟٜٔٞ ٯخ حر٢ حِٛح٣ٰش :021ح٠ٛٔؤٛش 

٩حٓظلْ أ١ ٯو٥ٍِ حٛلخٗٞ  ،ٛٞ ٯـذ حٛلي ه٬ٜ حٛٔخًٍ ،ٗخَُس -ر٨ٌح حٛٔ٪ٙ -هخؿز٦ 

 .ٵ٧خ٣ظ٦ ٜٛشوض ح٠ٜٛٔٞ ،حٛشَهٮ ر٠خ ٯَح٥



ٛ٪ ٗخ١ –ٷ طـذ آخٟش حٛلي ه٬ٜ حٳد اًح ٌٍٓ ٩ٛي٥ ر٠خ ٯ٪ؿذ حٛلي  :020ح٠ٛٔؤٛش 

 ،ٛٞ ٯـذ ه٬ٜ حٳد أ١ ٯلي ٦ٌُٔٛ ،أ٩ ٯخ ٷثؾ ،ٯخ ُح٣ٮ :، ُبًح ٓخٙ ٦ٛ-ح٩ٌٔ٠ٍٛ ًَٰ ٩ٛي٥
 .حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ر٠خ ٯَح٢٘ٛ٩٥ ٯو٥ٍِ 

ُٸ ٯلي اًح ٌٍٓ حر٢ حر٦٤ رخٍط٘خد ح٣ِٛخ أ٩  ،٩ك٘ٞ حٛـي أرٮ حٳد ك٘ٞ حٳد ُٮ ًٖٛ

ٍِّ  ،حٜٛ٪حؽ  .٩ا١ ٗخ٣ض ر٢ٰ حٛـي ٩حٛلِٰي أٗؼَ ٢ٟ ٩حٓـش–رٚ ٯو

ُٔخٙ ٦ٛ  ،طـذ آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ حٛ٪ٛي اًح ٌٍٓ أرخ٥ ر٠خ ٯ٪ؿذ حٛلي :022ح٠ٛٔؤٛش 

 .٩ٷ ٯٔٔؾ ه٦٤ حٛلي ،أ٩ ٯخ ٷثؾ ،٣ٮٯخ ُح: -ٟؼًٸ-

 . ٩ٌٖٗٛ حٛل٘ٞ اًح ٌٍٓ ؿي٥ أرخ أر٦ٰ، ٩ا١ طويىص حٛ٪حٓـش ر٠٨٤ٰخ

: ُٔخٛض ٦ٛ ،طـذ آخٟش كي حٌٍٛٔ ه٬ٜ حٳٝ اًح ٌُٓض ٩ٛي٧خ ر٠خ ٯ٪ؿذ حٛلي :023ح٠ٛٔؤٛش 
 .أ٩ ا٣ٖ ٷثؾ ،ا٣ٖ ُح٣ٮ

ٌٍُٔ حٛوٞ حر٢  ،حٛشَهٮ٩طلي حٳٓخٍد ٌٖٗٛ اًح ٌٍٓ روؼ٨ٞ روؼًخ ر٠خ ٯ٪ؿذ حٛلي 

 .٩ٷ ٯٔٔؾ حٛلي ه٢ حٛٔخًٍ َٛٔحرظ٦ ،٧٩ٌ٘ح ،أ٩ ٌٍٓ حر٢ حٳم ه٦٠ ،أه٦ٰ

اًح ٌٍٓ حَٛؿٚ أشوخطًخ ٟظويىٯ٢ رؤ٨٣ٞ ٓي حٍط٘ز٪ح ُخكشش ط٪ؿذ حٛلي،  :024ح٠ٛٔؤٛش 

 ،٩ٓي حٍط٘ذ ٥ٌ٧ حِٛخكشش أٯؼًخ ه٩َ٠ ،ا١ ُٯيًح ٓي حٍط٘ذ ُخكشش ح٣ِٛخ أ٩ حٜٛ٪حؽ :ُٔخٙ
ٛ٘ٚ ٩حكي ٢ٟ حٳشوخص حٌٛٯ٢  ،٩ؿذ أ١ ٯٔخٝ كي حٌٍٛٔ ه٬ٜ حٛٔخًٍ ،ر٩َ٘حٍط٘ز٨خ 

ٓ٪حء أكؼ٥٩َ ه٤ي حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ٩ٍُو٪ح ه٦ٰٜ حٛيه٪٫ رخٌٍٛٔ ٟـظ٠و٢ٰ أٝ  ،٨ٌُٓٞ

 .-٩حكيًح روي ٩حكي-ٟظ٢َِٰٓ 

ُٔخٙ  ،اًح ٌٍٓ حٛٔخًٍ حٳشوخص ح٠ٛظويىٯ٢ ٨ٜٗٞ رِٜق ٩حكي ٯو٨٠ٞ ؿ٠ٰوًخ :025ح٠ٛٔؤٛش 
 ،ُخ٠ٛيحٍ ه٬ٜ ٟـخٛزظ٨ٞ رخٛلْ ،أ٩ ٛ٪ؿش ،٧ئٷء ٣ُخس: -ي ٩ه٩َ٠ ٩رَ٘ه٤ي ًَٗ ُٯ–

٩ؿخٛز٪ح حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ربٓخٟش حٛلي  ،ُب١ حؿظ٠و٪ح ه٬ٜ ًٖٛ .٩ربٓخٟش حٛلي ه٬ٜ حٛٔخًٍ

 .٩ؿذ أ١ ٯٔخٝ ه٦ٰٜ كي ٩حكي ،ٟـخٛزش ٩حكيس

٩ؿذ أ١ ٯٔخٝ ٛ٘ٚ  ،ُـخٛذ ٗٚ ٩حكي ٨٤ٟٞ ٟـخٛزش ٟٔظٜٔش ه٢ رٰٔش أطلخر٦ ،٩ا١ طَِٓ٪ح
 .٩حٳٟؼٜش ه٬ٜ ًٖٛ ًَٰ هِٰش ،٩حكي ٨٤ٟٞ كي هخص ٟٔظٔٚ ه٢ أطلخر٦

ه٬ٜ حٛ٪ؿ٪٥ حٛظٮ -ٯٔخٝ كي حٌٍٛٔ ه٬ٜ حٛشوض حٛٔخًٍ اًح ػزض ه٦ٰٜ حٛلي  :026ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٯؼَد ُٮ  ،ٓ٪حء ٗخ١ ٍؿًٸ أٝ حَٟأس ،، ُٰـٜي ػ٠خ٢ٰ٣ ؿٜيس-ٓزْ ٤ٟخ رٰخ٨٣خ ٩اٯؼخك٨خ

٩ٷ ٯـَى  ،ى١٩ شيس حٛـٜي ُٮ حٛلي٩ى حٛشَهٰش ُٮ ح٣ِٛخ ٩حٜٛ٪حؽ ،٧ٌح حٛلي ػَرًخ ٩ٓـًخ
 .٢ٟ ػٰخر٦ ه٤ي آخٟش حٛلي ه٦ٰٜ



ُبًح طٍَ٘ص آخٟش حٛلي  ،ٯشظَٕ كي حٌٍٛٔ ٟن حٛلي٩ى حٳه٫َ ُٮ حٛل٘ٞ :027ح٠ٛٔؤٛش 

 .ه٦ٰٜ ُٮ حٌٍٛٔ ػٸع َٟحص ٓظٚ ُٮ ح٠َٛس حَٛحروش

 ،٩ؿزض آخٟش حٛلي ه٦ٰٜ -ٛ٪ؿ٪ى ٓزز٦-ٍ اًح ػزض حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ حٛٔخً :028ح٠ٛٔؤٛش 
حٛظٮ ٯؼزض  ،٩ٛٞ ٯٔٔؾ ه٦٤ اٷ اًح ػزض طيّ حٛٔخًٍ ٠ُٰخ ٓخٙ رخٛز٤ٰش حٛشَهٰش حٛظخٟش

ٷ ٯ٘٪١ ٓخًًُخ ٩ٷ  -ُٮ ٥ٌ٧ حٛظ٪ٍس-أ٩ أ٦٣ ٷثؾ كًٔخ، ُب٦٣  ،رش٨خىط٨خ أ١ ح٩ٌٔ٠ٍٛ ُح١ٍ

 .ِٟظَٯًخ، ٰٛٔخٝ ه٦ٰٜ كي ٌٍٓ

ُٸ ٯ٘٪١ ٓخًًُخ ٩ٷ  ،٩ٌٔ٠ٍٛ ٦ِٔ٣ رظيّ حٛٔخًٍ ٠ُٰخ ٓخ٩ٙٯٔٔؾ حٛلي أٯؼًخ اًح حهظٍَ ح
 .روي آَحٍ ح٩ٌٔ٠ٍٛ ٦ٛ رخٛظيّ ،ِٟظَٯًخ

اًح ٓٔؾ حٛلي ه٢ حٛٔخًٍ ٳكي حٳٟ٪ٍ ح٠ٛظٔيٟش حٛظٮ ط٪ؿذ ٓٔ٪ؽ حٛلي  :029ح٠ٛٔؤٛش 

ُٸ ٯٔٔؾ  ،ُخٛلخ٧َ أ٦٣ ٯظق ٜٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ١ ٯوٍِ حٛٔخًٍ ٩ٯئىر٦ ،حٛشَهٮ ه٦٤

٩رلٔذ ٟخ طٔظؼ٦ٰ ٩ٷٯظ٦  ،٩ٯ٪ٗٚ ًٖٛ ا٬ٛ ٣لَ حٛلخٗٞ ٦ِٔ٣ .حٛلي حٛظوِٯَ رٔٔ٪ؽ
 .حٛوخٟش ٩حؿظ٨خى٥ حٛوخص ُٮ ح٠ٛ٪حٍى حٛوخطش

ٌٍُٔ ٗٚ ٩حكي ٠٨٤ٟخ طخكز٦ رخ٣ِٛخ  ،اًح طزخىٙ حٛشوظخ١ حٌٍٛٔ ٟخ ر٠٨٤ٰخ :031ح٠ٛٔؤٛش 

٩ِٛٝ حٛلخٗٞ  ،ٓٔؾ حٛلي حٛشَهٮ ه٢ ٗٸ ح٠ٛظٔخ٢ًُٰ رخِٛخكشش ،، أ٩ رخٜٛ٪حؽ-ٟؼًٸ–

–٣٩ل٥َ ٩حؿظ٨خى٥ حٛوخص ُٮ ح٠ٛ٪حٍى  ،حٛشَهٮ أ١ ٯو٠٧ٍِخ ر٠خ طٔظؼ٦ٰ ٩ٷ ٯظ٦ حٛوخٟش
 .-٠ٗخ ٣ًَٗخ ُٮ ح٠ٛ٪حٍى حٛٔخرٔش

حٛلي حٛشَهٮ حٌٛ٭ طـذ آخٟظ٦ ه٬ٜ حٛٔخًٍ كْ شَهٮ ٜٛشوض  :030ح٠ٛٔؤٛش 

 .٩ٓي طٍَ٘ ٤ٟخ ًَٗ ٧ٌح ،ح٩ٌٔ٠ٍٛ رٔزذ ٦ٌُٓ اٯخ٥ رؤ٦٣ ٓي حٍط٘ذ حِٛخكشش

رٚ  ،ُٰظق ٜٛٔخًٍ أ١ ٯظخٛق ح٩ٌٔ٠ٍٛ ه٬ٜ آٔخؽ ٧ٌح حٛلْ رو٪ع ٟوٜ٪ٝ ؛٩ٌٖٛٛ

 .٩ٯظق ٢ٟ ح٩ٌٔ٠ٍٛ أ١ ٯظزَم ُٰٔٔؾ حٛلي ه٢ حٛٔخًٍ ٢ٟ ًَٰ ه٪ع

اًح ٩ٓن حهظٸٍ ر٢ٰ حٛٔخًٍ ٩ح٩ٌٔ٠ٍٛ ُٮ حٛو٠ٚ حٌٛ٭ كظٚ ٢ٟ  :032ح٠ٛٔؤٛش 
٩أ٦٣ ٠ٟخ  ،ر٦ُٸ ٯـ٪ُ ٦ٛ ٌٍٓ حٛشوض  ،ُ٘خ١ حٛٔخًٍ ٯ٫َ أ٦٣ ٢ٟ ح٣ِٛخ ،حٛشوض

٩ٌٖٛٛ ُٸ ٯ٤٠ن ٢ٟ  ،٩ٗخ١ ح٩ٌٔ٠ٍٛ ٯ٫َ أ٦٣ ْٰٛ ٢ٟ ح٣ِٛخ ،ٯ٪ؿذ آخٟش حٛلي شَهًخ

ُٸ ٯ٘٪١ ٧ٌح حٷهظٸٍ ر٠٨٤ٰخ ُٮ حَٛأ٭ ٟٔ٪ًًخ  .٩ٷ كي ه٦ٰٜ اًح ٧٪ ٍٟخ٥ ر٦ ،٣ٔزظ٦ ا٦ٰٛ
 .ُبًح ٍٟخ٥ ر٦ حٓظ٪ؿذ آخٟش حٛلّي حٛشَهٮ ه٦ٰٜ ،ٌٍٜٛٔ

٧٩ٌح اًح  ،رخٍط٘خد حِٛخكشش ٩ا١ ٗخ١ ح٩ٌٔ٠ٍٛ ٰٟظًخٷ ٯظق ٌٍٓ حٛشوض  :033ح٠ٛٔؤٛش 

ُبًح ٦ٌُٓ رخٍط٘خد حِٛخكشش روي ٟ٪ط٦ ٩ؿٜذ ٩ٍػش ح٠ٰٛض  ،ٗخ١ ٢٠ٟ ٷ ٯـ٪ُ ٦ٛ ٦ٌُٓ كًٰخ
 ،٢ٟ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ١ ٯٰٔٞ حٛلي ه٬ٜ ٓخ٦ًُ، ٩ؿذ ه٬ٜ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ١ ٯٰٔٞ حٛلي

 .٩ٷ ٟ٪ؿذ ٛٔٔ٪ؿ٦



 انفصم انراطغ

 انحذ انشزػٙيٍ األيٕر انرٙ ذٕجة 

 .ػهٗ يزذكثٓا ٔيا ٚرؼهك تّ ٔٚظررثؼّ يٍ األحكاو ٔاٜثار انشزػٛح

اًح ٗخ١ حٛٔخٟن ٷ  ،٩ؿذ ه٬ٜ ٢ٟ ٠ٓو٦ أ١ ٯٔظ٦ٜ( ص)٢ٟ ٓذ حَٛٓ٪ٙ  :034ح٠ٛٔؤٛش 

أ٩ ه٬ٜ ٣ِْ ٟئ٢ٟ ٢ٟ  ،أ٩ ه٬ٜ هَػ٦ ،٩ٓ٪م ػٍَ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ -رٔظ٦ٜ اٯخ٥-ٯوش٬ 
٩ٛزوغ  ،٩ٷ ٯوش٬ ه٬ٜ ٟخٙ ٟوظّي ر٦ هًَُخ ٦ِٔ٤ٛ ،أ٩ ه٬ٜ هَػ٦ ،اه٪ح٦٣ ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ

٩ٷ ٯظ٪َٓ  ،اه٪ح٦٣ ٢ٟ ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ ٩ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ حٌٛٯ٢ طلظَٝ ُٮ حٵٓٸٝ أٟ٪ح٨ٛٞ ٩كٔ٪٨ٓٞ

 .ؿ٪حُ ًٖٛ ه٬ٜ أ١ ٯٔظؤ١ً ٢ٟ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ُٮ ٓظ٦ٜ

ه٦ٰٜ )ه٢ أر٦ٰ  ،(ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)٩ٓي ٩ٍى ُٮ حٛليٯغ حٛشَٯَ ه٢ حٵٟخٝ أرٮ هزي حهلل 
٢ٟ ٠ٓن أكيًح ٯ٣ٌَٗٮ  ،ح٤ٛخّ ُّٮ أٓ٪س ٓ٪حء) :أ٦٣ ٓخٙ( ص)ه٢ حَٛٓ٪ٙ  ،(ٝحٛٔٸ

٩ٷ ٯَُن ا٬ٛ حٜٛٔـخ١، ٩حٛ٪حؿذ ه٬ٜ حٜٛٔـخ١ اًح  ،ُخٛ٪حؿذ ه٦ٰٜ أ١ ٯٔظٚ ٢ٟ شظ٤٠ٮ

 .(ٍُن ا٦ٰٛ أ١ ٯٔظٚ ٢ٟ ٣خٙ ٤ٟٮ

٠ًٜٟٔخ أ٩ ٗخًَُح، ٩ٷ ر٢ٰ أ١ ٯ٘٪١ ( ص)٩ٷ َُّ ُٮ حٛل٘ٞ ر٢ٰ أ١ ٯ٘٪١ حٛٔخد َٜٛٓ٪ٙ 
 .ٍؿًٸ أ٩ حَٟأس

، أ٩ ٓذ (ه٨ٰٜٞ حٛٔٸٝ)٩ٯٜلْ ر٦ ُٮ حٛل٘ٞ ٢ٟ ٓذ حٳث٠ش ح٠ٛوظ٪٢ٰٟ ٢ٟ أ٧ٚ رٰظ٦ 

ُٰـذ ٓظ٦ٜ ه٬ٜ ٢ٟ  ،(ه٨ٰٜخ حٛٔٸٝ)٢ٟ٩ ٓذ حٛظّيٯٔش ح٠ٛـ٨َس ُخؿ٠ش  ،٩حكيًح ٨٤ٟٞ

 .-٠ٗخ ر٤ٰخ ٠ُٰخ طٔيٝ–٩ٛٞ ٯوَ حٛؼٍَ  ،٠ٓن ًٖٛ ٦٤ٟ

 ،٩ؿذ أ١ ٯٔظ٦ٜ ٢ٟ ٠ٓن ٥ٌ٧ حٛيه٪٫ ٦٤ٟ ،ّاًح حىه٬ ح٤ٛز٪س أكي ٢ٟ ح٤ٛخ :035ح٠ٛٔؤٛش 
 ،٩ٷ ه٬ٜ ٣ِ٪ّ اه٪ح٦٣ ٢ٟ ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ ،٩ٷ ه٬ٜ هَػ٦ ،اًح ٛٞ ٯوَ ػًٍَح ه٬ٜ ٦ِٔ٣

، -٠ٗخ ٤ٜٓخ ٠ُٰخ ٓزْ-٩ٷ ه٬ٜ أٟ٪ح٨ٛٞ ح٠ٛلظَٟش حٛظٮ ٯوظي ر٨خ  ،٩ٷ ه٬ٜ أهَحػ٨ٞ

 .ُٰ٘٪١ ى٦ٟ ٟزخكًخ ٜٛٔخٟن ُٮ ٥ٌ٧ حٛظَ٪ٍ

أ١ رِٯوًخ ) :(ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ٜٓض ٳرٮ هزي حهلل  ،٢ أرٮ ٯوِ٪٩ٍٓي ٩ٍى ُٮ ٟ٪ػٔش هزي حهلل ر
 .(ا١ ٠ٓوظ٦ ٯٔ٪ٙ ًٖٛ ُخٓظ٦ٜ :ُٔخٙ ،ٯِهٞ أ٦٣ ٣زٮ

: ٩ٍى ُٮ ٟوظزَس حٛلخٍع ر٢ ح٠ٌَٰٛس٠ٗخ –ُٔخٙ ٦ٛ ( ص)٩ٌٖٗٛ ٢ٟ طَىى ُٮ ٣ز٪س ٟل٠ي 

 .(٩حهلل ٟخ أىٍ٭ أ٣زٮ أ٣ض أٝ ٷ)

 .ُٰـذ ٓظ٦ٜ ٟن حؿظ٠خم حٛش٩َؽ ح٠ٛوظزَس



٩ٓي ٣ًَٗخ  ،٧٩٪ اكي٫ ٗزخثَ ح٠ٛوخطٮ ،ٯلَٝ ه٠ٚ حٛٔلَ كَٟش شيٯيس :036ح٠ٛٔؤٛش 

٩ر٤ٰخ٥ أٯؼًخ ُٮ ُظٚ شَحثؾ اٟخٝ  ،٧ٌح ُٮ ُظٚ ح٠ٛ٘خٓذ ح٠ٛلَٟش ٢ٟ ٗظخد حٛظـخٍس
٩اًح ٗخ١  ،٢ٟ٩ حٍط٘ذ ٥ٌ٧ حٛ٘زَٰس ٩ٗخ١ ٠ًٜٟٔخ ٩ؿذ ٓظ٦ٜ ،حٛـ٠خهش ٢ٟ ٗظخد حٛظٸس

٩ٯَؿن حٳَٟ ُٮ ًٖٛ ا٬ٛ حٛلخٗٞ  ،طوِٯ٥َ ٩طؤىٯز٩٦ؿذ  -ًًٰٟخ أ٩ ًَٰ ًٟٮ-ٗخًَُح 

 .حٛشَهٮ

ٯؼزض حٍط٘خد ٥ٌ٧ حٛـَٯ٠ش ه٬ٜ ُخه٨ٜخ رش٨خىس ر٤ٰش هخىٛش ه٦ٰٜ رؤ٦٣ ٓي ُوٚ  :037ح٠ٛٔؤٛش 
 .٩ٯـذ ٓظ٦ٜ ،ُٰلٚ ى٦ٟ ،٩ربَٓح٥ٍ حٛظخٝ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ رؤ٦٣ ٓي ُو٨ٜخ ،ًٖٛ

ٷكظٰخؽ ُٮ أ١ ٯ٘٪١ آَح٥ٍ ٩ٷ ٯظَٕ ح ،٩حٳىٛش حٛشَهٰش حٛ٪حٍىس ُٮ ًٖٛ ٗؼَٰس ٩َُٰس

 .ر٨خ َٟط٢ٰ

أ٩ طَٕ ٩حؿزًخ ٢ٟ  ،٢ٟ حٍط٘ذ ٗزَٰس ٢ٟ ٗزخثَ ح٠ٛوخطٮ ًَٰ حٛٔلَ :038ح٠ٛٔؤٛش 

، ُٰل٘ٞ -كٔذ ٟخ ٣ًَٗخ٥ َٟحًٍح-ٗخ١ حٳَٟ ٦ُٰ ا٬ٛ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ  ،حٛ٪حؿزخص حٛشَهٰش
 .٩ٯٔي٥ٍ ر٠خ ٯَح٥ ،٦ُٰ كٔذ ٟخ ٯٔظؼ٦ٰ ٣ل٥َ ٩حؿظ٨خى٥

طخٟش  ،ٯؼزض ه٬ٜ ٟٔظل٦ٔ رش٨خىس ر٤ٰش هخىٛش -ُٮ ٟ٪حٍى حٛظوِٯَ–حٛظوِٯَ  :039ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٷ ٯظَٕ حٷكظٰخؽ  ،٩ٯؼزض ٌٖٗٛ ربَٓح٥ٍ .طيٙ ه٬ٜ ػز٪ط٦ ٩حٓظلٔخ٦ٓ ،حٛش٨خىس ٩حٛظويٯٚ

 .رؤ١ ٯ٘٪١ حٵَٓحٍ ر٦ َٟط٢ٰ

رٚ ٩ٯِظَٔ ا٬ٛ  ،ٓي ٯِظَٔ حٵ٣ٔخ١ ا٬ٛ طؤىٯذ أؿِخ٦ٛ ٠ٟ٩ٜ٪٦ٰٗ ٩هيح٦ٟ :041ح٠ٛٔؤٛش 
٩ح٠َٛحهخس ٠ٛٔظؼ٬ ح٠ٛظٜلش  ،أ١ ٯٜظِٝ رخَُْٛ -ُٮ ًٖٛ-٩حٛ٪حؿذ ه٦ٰٜ  ،ٯذ ٣ٔخث٦طؤى

 .حٛشَهٰش ُٮ ًٖٛ

٩ٷ ٯٔظَ ر٠خ ٯٔظؼ٦ٰ حٛلِٝ ٩حٛظ٪ؿ٦ٰ حٛظلٰق ُٮ  ،ُٸ ٯظوي٫ حٛلي ح٠ٛؤٟ٪ٍ ر٦ شَهًخ

٩اًح ٓخ٦ٓ حٌٛؼذ ا٬ٛ ٟخ ٧٪ أٗؼَ ٩أشي  .ُو٦ٰٜ أ١ ٯٜظِٝ رٌٖٛ ٟخ ٩ٓو٦ حٷٛظِحٝ ر٦ ،حٳَٟ
ُو٦ٰٜ أ١ ٯٜظِٝ ُٮ ؿ٠ٰن ًٖٛ ر٠خ طٔظؼ٦ٰ ٩ٷٯظ٦  .ُٔي ٯلظخؽ ح٠ٛئىد ا٬ٛ حٛظؤىٯذ ،ًٟخاٯٸ

 .٩حهلل ٧٪ حٛلٰٔذ حَٰٛٓذ ،حٛشَهٰش ح٠ٛـو٪ٛش ٦ٛ ٩ٷ ٯِٯي

  



 انفصم انؼاشز

ْٕٔ شزب  ،فًٛا ٕٚجة إلايح انحذ انشزػٙ ػهٗ يٍ ارذكة جزًٚرّ فٙ شزٚؼح اإلطالو

 انًظكز، ٔيُّ شزب انفماع

٩ٟخ ٯظوْٜ رخِٛٔخم، ٢ٟ  ،ٓي ٓزْ ٤ٟخ حٛزلغ ِٟظًٸ ٠ُٰخ ٯظوْٜ رخ٠َٛٔ٘ :040ح٠ٛٔؤٛش 

ُٮ ٟزخكغ ح٤ٛـخٓخص ٢ٟ ٗظخد حٛـ٨خٍس ٢ٟ ٥ٌ٧  ،٢ٟ٩ كٰغ حٛل٘ٞ ،كٰغ ح٠ٛ٪ػ٪م

 .٥ٌ٧٩ حٵشخٍس ط٤ٌٮ ه٢ حٛظَ٘حٍ ،٩أ٩ػل٤خ ًٖٛ كْ حٵٯؼخف ،حَٛٓخٛش

٩هّزَ ر٨خ حٛو٠ٜخء حٳهٸٝ ٢ٟ حٳطلخد  ،حٛظٮ هّز٣َخ ر٨خ ُٮ طٜٖ ح٠ٛزخكغ-٠ٜٗ٩ش حٛظ٤خ٩ٙ 

رؤ٭ ٣ل٪  ،، طش٠ٚ حٍط٘خد ٥ٌ٧ حٛـَٯ٠ش-٩حىه٪ح ه٨ٰٜخ ٰٓخٝ حٵؿ٠خم ،(ٓيّ حهلل أَٓح٧ٍٞ)
أٝ  ،ٓ٪حء أه٧ٌخ شَرًخ أٝ ِٟؿ٨خ ر٧ٌَٰخ ٢ٟ ح٠ٛؤٗ٪ٷص ٩ح٠ٛش٩َرخص ،٢ٟ أ٣٪حم حٛظ٤خ٩ٙ

٩حٳى٩حص ٩حٱٷص  ،ٯؼش٠ٟخ طٔظلؼ٥َ حٛظ٤خهش ُٮ حٛظٰيٛش حٛلي ،أه٧ٌخ كز٪رًخ ٩أَٓحطًخ

 .حٛظٮ ط٤٪هض ٟن هـٜش حِٟٛخ١

رٚ ٧ٮ  ،ٗؼَٰس -أ٩ أش٣َخ ا٨ٰٛخ ،حٛظٮ ٣ًَٗخ٧خ-٩حٳىٛش حٛيحٛش ه٬ٜ ٗٚ ٟٔـن ٢ٟ حٛزٰخ٣خص 
 .أ٩ ُٮ ٟو٤خ٧خ ،ٟظ٪حطَس ُٮ ِٛل٨خ

ٯشظَؽ ُٮ ٩ؿ٪د آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ ٢ٟ حٍط٘ذ ٥ٌ٧ حٛـَٯ٠ش  :042ح٠ٛٔؤٛش 

 .٩أ١ ٯ٘٪١ ٟوظخًٍح ًَٰ ٥َٟ٘ ه٬ٜ ُو٦ٜ .هخًٓٸ ،رخًٌٛخ :رخِٛوٚ ح٠ٛ٪رٔش أ١ ٯ٘٪١ ًِٟٜ٘خ

أ٩ ؿ٨ٚ  ،ُبًح ؿ٨ٚ حٛل٘ٞ ٨ُٰخ ،٩هخ٠ًٛخ ر٠٪ػ٪ه٨خ ،٩أ١ ٯ٘٪١ هخ٠ًٛخ رخٛل٘ٞ ُٮ ح٠ٛٔؤٛش

 .ٛٞ ٯـذ ه٦ٰٜ حٛلي -٩ٗخ١ ٟو٩ًٌٍح ُٮ ؿ٦ٜ٨-ح٠ٛ٪ػ٪م 

حَٛٓخٛش، طٔيٝ حٛزلغ ُٮ ُظٚ ح٤ٛـخٓخص ٢ٟ ٗظخد حٛـ٨خٍس ُٮ ٥ٌ٧  :043ح٠ٛٔؤٛش 
٩أش٣َخ ا٬ٛ  ،٩أٓٔخٝ ٟخ طظوٌ ٦٤ٟ ٢ٟ ح٠ٛ٪حى ٩حٛلز٪د ،٣ًَٗ٩خ ٦ُٰ أ٣٪حم ح٠َٛٔ٘حص

ُظـذ آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ُٮ  ،حٛـَحثْ ٩حٛظ٤خهخص حٛٔيٯ٠ش ٩حٛليٯؼش ُٮ حٓظلؼخ٧ٍخ

 .ٟن ٩ؿ٪ى حٛشَحثؾ حٛظٮ حهظزَط٨خ حٛشَٯوش حٵٓٸٰٟش ٨ُٰخ ،ؿ٠ٰن ًٖٛ

ٓيّ حهلل )٩ٟخ ك٦ٔٔ حٳهٸٝ ٢ٟ ٨ُٔخء حٳطلخد  ،ىٛش٩ر٤ّٰخ ٤٧خٕ ٟخ طوظ٠ي ه٦ٰٜ ٢ٟ حٳ
٩ٷ ٟ٪ؿذ  ،٩طز٤ٰخ ُٮ طٜٖ ح٠ٛزخكغ أك٘خٝ أ٣٪حم حٛوظَٰ ٩ٟخ ٯظوٌ ٦٤ٟ ،(أ٩ٍحك٨ٞ

 .ٜٛظَ٘حٍ

، -٠ٗخ ٓزْ رٰخ٦٣–اًح شَد حٵ٣ٔخ١ ح٠َٛٔ٘ ٧٩٪ ٯوٜٞ رلَٟظ٦ ه٦ٰٜ  :044ح٠ٛٔؤٛش 

 .َٟ ٯ٪ؿذ حٛلي شَهًخ٩ا١ ٗخ١ ٯـ٨ٚ أ١ ًٖٛ أ ،٩ؿزض آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٦ٰٜ



٧٩٪ ٯلٔذ أ١ شَر٦ ٷ ٯ٪ؿذ  ،اًح شَد حٵ٣ٔخ١ ٟخثوًخ ٢ٟ ح٠ٛخثوخص :045ح٠ٛٔؤٛش 

 .ُٸ ٯـذ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ ،ػٞ حٓظزخ١ ٦ٛ روي ٟخ شَر٦ أ٦٣ ٠ٟخ ٯَٔ٘ ،حٵٓ٘خٍ

 ،اًح ش٨ي ه٬ٜ حَٛؿٚ شخ٧يح١ ٢ٟ هي٩ٙ حَٛؿخٙ رؤ٦٣ ٓي شَد ح٠َٛٔ٘ :046ح٠ٛٔؤٛش 
٩ػزظض هيحٛظ٠٨خ  ،٩ٛٞ طظوخٍع ٩ٛٞ طوظَٜ ،٬ٜ حٛ٪ؿ٦ ح٠ٛٔز٪٩ٙط٠ض ش٨خىط٠٨خ ه

٩ْٰٛ ٢ٟ  ،٩٩ؿذ أ١ ٯٔخٝ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ ،ػزض ه٦ٰٜ أ٦٣ حٍط٘ذ حٛـَٯ٠ش ،٩طِٰٗظ٠٨خ

حٛظوخٍع ٩حٷهظٸٍ ح٠ٛ٪ؿذ ٛٔٔ٪ؽ ش٨خىط٠٨خ ه٢ حٷهظزخٍ أ١ ٯش٨ي أكي حٛشخ٧يٯ٢ رؤ١ 
ا٦٣ ٓي شَد حٛو٠َ  :خ٧ي حٛؼخ٣ٮ٩ٯٔ٪ٙ حٛش ،حَٛؿٚ ٓي شَد ح٠َٛٔ٘ ه٬ٜ ٩ؿ٦ حٵؿٸّ

 .ُٰؼزض ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ رٌٖٛ ،ه٬ٜ حٛوظ٪ص

٩ٛٞ طَى ش٨خىط٠٨خ  ،اًح حهظَٜ حٛشخ٧يح١ ُٮ ح٠ٛشوظخص حٛظٮ ٯش٨يح١ ر٨خ :047ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٓخٙ  ،ا١ حَٛؿٚ ٓي شَد حٛو٠َ طزخف ٯ٪ٝ حٛو٠ْٰ: ُٔخٙ أكي حٛشخ٧يٯ٢ .ه٬ٜ أَٟ ٩حكي
 .ا٦٣ شَر٨خ هشٰش ٰٜٛش حٛو٠ْٰ: حٛؼخ٣ٮ

 ..ا٦٣ شَر٨خ ُٮ ٟظـ٥َ ٢ٟ حٛٔ٪ّ :٩ٓخٙ حٛؼخ٣ٮ ،ا٦٣ شَر٨خ ُٮ ىح٥ٍ :أ٩ ٓخٙ حٳ٩ٙ

 ..ا٦٣ شَد حِٛٔخم :٩ٓخٙ حٛؼخ٣ٮ ،أ٩ ش٨ي أكي٠٧خ رؤ٦٣ شَد حٛو٠َ ٨ِٔ٣خ

 .٩ٷ ٯؼزض ر٨خ ٩ؿ٪د آخٟش حٛلي ه٦ٰٜ ،ُٸ طٔزٚ ش٨خىط٠٨خ

ٓخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ حَٛؿٚ اًح أَٓ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ رؤ٦٣ ٓي شَد طـذ ا :048ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٓي ٣ًَٗخ٧خ ِٟظٜش ٤٧خ ٩ُٮ ٗظخد  ،٩ٗخ١ آَح٥ٍ ؿخٟوًخ ٛش٩َؽ حٛظلش ٩ح٤ِٛ٪ً ،ح٠َٛٔ٘

 .٩ك٘ٞ ح٠َٛأس ٩حَٛؿٚ ٩حكي .٩كٔز٤خ رخٵشخٍس ا٨ٰٛخ ه٢ حٵهخىس ،ُٜظٸكق ،حٵَٓحٍ

أ٩ أ٦٣ ٓي شَد حٛو٠َ  ،شَد ح٠َٛٔ٘اًح أَٓ ح٠َٛٔ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ رؤ٦٣ ٓي  :049ح٠ٛٔؤٛش 
٩ٛٞ ٯٜظِض ا٬ٛ  ،٩ؿزض آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٦ٰٜ ،ػٞ أ٣َ٘ شَر٨خ روي آَح٥ٍ ر٦ ،٨ِٔ٣خ

 .ؿل٪ى٥

٩ٗخ٣ض  ،اًح ش٨يص ر٤ٰش شَهٰش طخٟش ه٬ٜ حَٛؿٚ رؤ٦٣ ٓي شَد ح٠َٛٔ٘ :051ح٠ٛٔؤٛش 

 ،٢ٟ كٰغ حٛل٨٪ٍ حٛوَُٮ ه٤ي أ٧ٚ حٜٛٔخ١ ٩ح٠ٛلخ٩ٍس ،ش٨خىس حَٛؿ٢ٰٜ حٛوي٢ٰٛ طخٟش
٩٩ؿذ أ١ ٯٔخٝ  ،أ٦٣ ٓي حٍط٘ذ حٛـَٯ٠ش -رش٨خىط٠٨خ–ػزض ه٦ٰٜ  ،٩ػخرظش حٛويحٛش ٩حٛظِٰٗش

٩ٛٞ ٯٔٔؾ ه٦٤  ،ُٸ أػَ ٵ٣٘خ٥ٍ ،ُبًح ٧٪ أ٣َ٘ حٛشَد روي ػز٪ط٦ ه٦ٰٜ ،ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ

 .حٛلي

 .َ ٩ًٌٖٖٛٗٛ حٛل٘ٞ ُٮ ح٠َٛأس اًح َُع ٨ُٰخ ٣لٰ



ٷ حهظزخٍ ر٪ؿ٪ى حٱػخٍ حٛيحٛش ُٮ ٣لَ أ٧ٚ حٛوٍَ ه٬ٜ أ١ حٛشوض ٓي  :050ح٠ٛٔؤٛش 

ُٸ ٯؼزض رٌٖٛ  ،٢ٟ٩ أ٣ِخ٦ٓ ٍحثلش ح٠َٛٔ٘ ،٠ٗخ اًح ك٨َص ٢ٟ ٨٘٣ش ٦٠ُ ،شَد ح٠َٛٔ٘
 .٩ٷ ٯؼزض ه٦ٰٜ ٩ؿ٪د آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ،ه٦ٰٜ أ٦٣ ٓي شَد ح٠َٛٔ٘

أ١ ٯشَد ح٠َٛٔ٘ ٛزوغ حٛؼ٩ٍَحص ٩حٳهٌحٍ اًح حػـَ حٵ٣ٔخ١ ا٬ٛ  :052ح٠ٛٔؤٛش 

٩اًح طـخ٧َ ر٦ ٤ٟو٦ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ  ،ُْٰٜ ٦ٛ أ١ ٯظـخ٧َ ُٮ شَر٦ ،حٛظٮ طّٔ٪ى ٦ٛ ًٖٛ

٩ٓي طٍَ٘ ٤ٟخ  ،٩ٗخ١ حٛل٘ٞ ُٮ طليٯي ًٖٛ ٩طٔيٯ٥َ ا٦ٰٛ ،٩ه٥ٍِ ه٨ٰٜخ ،٢ٟ ح٠ٛـخ٧َس ر٦
 .ًَٗ ٧ٌح حٛل٘ٞ ٩رٰخ١ ٩ٷٯظ٦ حٛشَهٰش ه٦ٰٜ

حٛشَهٮ حٌٛ٭ طـذ آخٟظ٦ ه٬ٜ شخٍد ح٠َٛٔ٘ ٧٪ أ١ ٯـٜي ػ٠خ٢ٰ٣ حٛلي  :053ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٓ٪حء ٗخ١  ،٩ٓ٪حء ٗخ١ كًَح أٝ هزيًح ٠ٟٜ٪ًٗخ ،ٓ٪حء ٗخ١ حٛشخٍد ٍؿًٸ أٝ حَٟأس ،ؿٜيس

أ٩  ،٩ٛٞ ٯٔظظَ ُٮ ٦ِٛ٤ٟ ،٧٩ٌح اًح طلخ٧َ حٛ٘خَُ ُٮ شَر٦ ر٢ٰ ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ ،٠ًٜٟٔخ أٝ ٗخًَُح
 .ُٮ ٟ٪ػن آهَ هخص ر٦

٩ٓي ٣ًَٗخ  ،ٟن كي حِٛح٣ٮ ٩حٛٸثؾ -ُٮ ِٰٰٗش آخٟظ٦-ٯشظَٕ ٧ٌح حٛلي  :054ح٠ٛٔؤٛش 

 ،٩ٓي ٩ٍى أ١ حَٛؿٚ ُٮ ٧ٌح حٛلي ٯؼَد هخٍٯًخ هيح ٟخ ٯٔظَ حٛو٪ٍس .ط٪ٍس ًٖٛ ٤٧خٕ

 .ُٸ طؼَد ،٩أ١ حٛؼَد ٯوٞ ؿ٠ٰن ؿٔي٥ هيح ٩ؿ٦٨ ٩ٍأ٦ٓ ٩َُؿ٦

 .٨خ ٛجٸ ٯ٤٘شَ ٓظ٧َخ٩ٓي شيص ه٨ٰٜخ ػٰخر ،٣ًَٗ٩خ ُٮ كي ح٣ِٛخ أ١ ح٠َٛأس طؼَد ؿخٛٔش

 ،أ٩ طخكذ ٩َٓف ،أ٩ ٟـ٨يًح شيٯي حٛـ٨ي ،اًح ٗخ١ شخٍد ح٠َٛٔ٘ َٟٯؼًخ :055ح٠ٛٔؤٛش 
 .ٛٞ ٯـٜي كظ٬ ٯزَأ ٢ٟ ه٪حٍػ٦ حٛظٮ ٯـي٧خ

ٛزوغ -أ٩ هٜٞ رؤ١ ح٠ٛظٜلش ط٪ؿذ طوـٰٚ آخٟش حٛلي ه٦ٰٜ  ،٩اًح ٯجْ حٛلخٗٞ ٢ٟ رَث٦

 .٩ؿذ ؿٜي٥ ٩ا١ ٛٞ ٯزَأ -حٛوظ٪طٰخص

٬ِٗ أ١ ٯلي  ،اًح شَد حَٛؿٚ ح٠َٛٔ٘ َٟحًٍح ٩ٛٞ ٯٔٞ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ :056ح٠ٛٔؤٛش 

 .٩ٌٖٗٛ حٛل٘ٞ ُٮ ح٠َٛأس ،ه٨ٰٜخ َٟس ٩حكيس

ٓظٚ ُٮ  ،٩روي ح٠َٛس حٛؼخ٣ٰش ،٩أٰٓٞ ه٦ٰٜ حٛلي روي ح٠َٛس حٳ٬ٛ٩ ،٩اًح شَد ح٠َٛٔ٘ َٟحًٍح
 .٩ٓي ىٛض ه٬ٜ ًٖٛ ٣ظ٪ص طلٰلش طَٯلش ،ح٠َٛس حٛؼخٛؼش

ه٠ًَح أ٩ ٥ًَٰ  ،اًح ش٨ي ه٬ٜ حَٛؿٚ شخ٧ي هخىٙ رؤ٦٣ ٍآ٥ ٓي شَد ح٠َٛٔ٘ :057ح٠ٛٔؤٛش 

 ،٩ش٨ي ه٦ٰٜ حٛوخىٙ حٛؼخ٣ٮ رؤ٦٣ ٍآ٥ ٓي ٓخء ًٖٛ ح٠َٛٔ٘ ٢ٟ ٦٠ُ ،٢ٟ ح٠َٛٔ٘حص حٳه٫َ

 .٩٩ؿذ أ١ ٯٔخٝ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ ،أ٦٣ ٓي حٍط٘ذ حٛـَٯ٠ش -رش٨خىط٠٨خ–ػزض ه٦ٰٜ 



 ،حٛيٯ٤ٰش حٛؼخرظش ر٢ٰ ؿ٠ٰن ؿ٪حثَ ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛٯلَٝ شَد حٛو٠َ رخٛؼ٩ٍَس  :058ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٌٖٛٛ ُبًح شَد  ،٩ٛٞ ٯظَىى ُٮ حٛل٘ٞ ٨٤ٟٞ أكي ،٩رخطِخّ ٠ٜٗظ٨ٞ ٣٩ظ٪ط٨ٞ ه٬ٜ ًٖٛ
ُب١  ،٩ؿذ أ١ ٯٔظظخد ٢ٟ ؿَٯ٠ظ٦ ٩حٓظلٸ٦ٛ ،٩حٓظلٚ شَر٨خ ،حٛو٠َ أكي ٢ٟ ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ

 .٩ا١ ٛٞ ٯظذ ٩ؿذ ٓظ٦ٜ ،طخد أٰٓٞ ه٦ٰٜ كي حٛشَد

٩ؿذ أ١ ٯٔخٝ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ  ،٢ٟ ٓخثَ ح٠َٛٔ٘حص حٳه٫َ ٩اًح شَد ًَٰ حٛو٠َ

ٛويٝ  -٩ا١ ٗخ١ ٟٔظلًٸ ٛشَر٦-٩ٛٞ ٯـذ ٓظ٦ٜ  ،ٛشَد ح٠َٛٔ٘ اًح ٩ؿيص ٦ُٰ حٛشَحثؾ
٧٩ٌح ٧٪ حِٛخٍّ  ،٩طلْٔ حٛوٸٍ ٨ُٰخ ر٢ٰ ؿ٪حثَ ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ ،ػز٪ص حٛؼ٩ٍَس حٛيٯ٤ٰش ٨ُٰخ

 .حٳٓخّ ر٢ٰ ح٠ٛ٪ٍىٯ٢

ؿ٫َ ٦ُٰ ٣لَٰ حٛل٘ٞ  ،حَٛؿٚ ح٠ٜٛٔٞ حٛو٠َ ٨ِٔ٣خ ٟٔظلًٸ ٛزٰو٨خاًح رخم  :059ح٠ٛٔؤٛش 

ُب١ حٓظلٸ٦ٛ ٛزٰو٨خ اًح ٗخ١ ٯَؿن ا٬ٛ  ،حٌٛ٭ طٔيٝ ُٮ ٢ٟ ٯشَد حٛو٠َ ٟٔظلًٸ ٛشَر٨خ
 ،ُظـذ حٓظظخرظ٦ ،َٟطيًح ه٢ ىٯ٢ حٵٓٸٝ -رظٌ٘ٯز٦ اٯخ٥-ٗخ١  ،ُٮ ٓ٪٦ٛ( ص)طٌ٘ٯذ ح٤ٛزٮ 

  .٩ا١ ٛٞ ٯظذ ٩ؿذ ٓظ٦ٜ ،٦٤ ط٪رظ٦ُب١ ٧٪ طخد ٩ٍؿن ا٬ٛ حٵٓٸٝ ٓزٜض ٟ

٩ٯ٘٪١ حٛل٘ٞ ا٦ٰٛ  ،٩ؿذ ه٬ٜ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ طوِٯ٥َ ،٩ا١ ٧٪ ٛٞ ٯٔظلٚ رٰن حٛو٠َ

٩ر٠ٔظؼ٬ ٣لَط٦ ُٮ هظ٪طٰخص ح٠ٛ٪ٍى ٩حؿظ٨خى٥  ،رلٔذ ٩ٷٯظ٦ حٛوخٟش ح٠ٛـو٪ٛش ٦ٛ
 .٨ُٰخ

٩حٳى٩حص أ٩ رخٱٷص  ،٩ط٪٬ٛ ط٤و٨خ ر٦ِٔ٤ ،اًح ه٠ٚ حَٛؿٚ ح٠ٜٛٔٞ حٛو٠َ :061ح٠ٛٔؤٛش 

رٚ  ،ؿ٫َ ٦ُٰ ٣لَٰ ٟخ طٔيٝ ٢ٟ حٳك٘خٝ ،٩حٓظلٚ ط٤خهظ٨خ ٌٖٗٛ ،حٛليٯؼش حٛظٮ ط٤ظؾ ًٖٛ

 .حٛلخ٧َ أ٦٣ ٦٤ٟ ٓ٪حء رٔ٪حء

٩ا١ ٗخ١ -ٛٞ طـَ ٦ُٰ حٳك٘خٝ  ،٩اًح ط٪٬ٛ ط٤خهش ًَٰ حٛو٠َ ٢ٟ ح٠َٛٔ٘حص حٳه٫َ
ٍس ٢ٟ ٛ٪ؿ٪ى حٛوٸٍ ُٮ ًٖٛ ر٢ٰ ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ ٩هيٝ ػز٪ص حٛؼ٩َ -ٟٔظلًٸ ٛظ٤خهظ٨خ

٩٩ؿذ ه٬ٜ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ طوِٯ٥َ ُٮ ٟ٪ٍى  ،ُٸ ٯٔظٚ اًح ٧٪ ٛٞ ٯظذ ،حٛيٯ٢ ٦ُٰ

 .ه٬ٜ ح٨٤ٛؾ حٛٔخرْ ُٮ ٣لخث٥َ ،حٛظوِٯَ

كٔذ ٟخ –طـذ آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ ٢ٟ شَد حٛو٠َ ر٨ِٔ٤خ  :060ح٠ٛٔؤٛش 
ػزض ، ٩طـذ ٌٖٗٛ آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ شخٍر٨خ اًح -أ٩ػل٤خ٥ ُٮ ح٠ٛٔخثٚ ح٠ٛظٔيٟش

 ،ُٰظّيّ ٓ٪٦ٛ ،أ٩ رٔ٪ٙ طخكذ حٰٛي ،أ١ ٟخ شَر٦ ه٠َ رش٨خىس ر٤ٰش هخىٛش ٟٔز٪ٛش حٛش٨خىس

 .أ٩ رخٓظظلخد ٗ٪٨٣خ ه٠ًَح

اًح حٓظلٚ حٛشوض ح٠ٜٛٔٞ شٰجًخ ٢ٟ ح٠ٛلَٟخص حٛظٮ ٓخٝ ه٬ٜ طلَٯ٨٠خ  :062ح٠ٛٔؤٛش 

 .٩ػزض طلَٯ٨٠خ رخٛؼ٩ٍَس ٢ٟ حٛيٯ٢ ،اؿ٠خم ؿ٪حثَ ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ ٨َُٓ٩ٞ



ُب١ ٍؿن  ،٩أٗٚ حَٛرخ ،٩شَد حٛيٝ ،٩أٗٚ ٛلٞ حٛو٤ِٯَ ،أٗٚ ٛلٞ ح٠ٰٛظش :٩ٟؼخٙ ًٖٛ

 ،ٗخ١ رٌٖٛ َٟطيًح ه٢ ىٯ٦٤ ،(ص)حٓظلٸ٦ٛ ٌٖٛٛ ٩ا٣٘خ٥ٍ اٯخ٥ ا٬ٛ طٌ٘ٯذ ٓ٪ٙ حَٛٓ٪ٙ 
 .ُٰٔظظخد ه٢ ؿَٯ٠ظ٦

 .ٓ٪حء ٗخ١ ٟخ حٍط٘ز٦ ٢ٟ ٗزخثَ ح٠ٛلَٟخص أٝ ٢ٟ طٌخث٧َخ ،٩ؿذ ٓظ٦ٜ ،٩ا١ ٧٪ ٛٞ ٯظذ

 .٩ؿذ طوِٯ٥َ ه٬ٜ ٨٣ؾ ٟخ ٓزْ ٤ٟخ طِظ٦ٰٜ ٢ٟ ٣لخث٥َ ،ٟخ ُو٩٦ٜا١ ٧٪ ٛٞ ٯٔظلٚ 

اًح أٰٓٞ حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ حٛشوض حٌٛ٭ ٩ؿزض آخٟش حٛلي ه٦ٰٜ، ُٔظ٦ٜ  :063ح٠ٛٔؤٛش 

 .ٛٞ طـذ حٛيٯش رٔزذ ٓظ٦ٜ ر٠٨خ ،ُٔظ٦ٜ حٛظوِٯَ ،أ٩ أٰٓٞ ه٦ٰٜ حٛظوِٯَ حٛشَهٮ ،حٛلي

أ٩ حٛظوِٯَ ه٦ٰٜ ٛٞ  ،ٓخٟش حٛلي٧٩ٌح اًح ٗخ١ حٛشوض حٌٛ٭ ُ٪ع حٛلخٗٞ حٛشَهٮ ا
 .ٯظـخ٩ُ حٛ٪ؿ٦ حٌٛ٭ أ١ً ر٦ حٛشَم حٵٓٸٟٮ ُٮ آخٟظ٠٨خ ه٦ٰٜ

ٓ٪حء  ،ُو٦ٰٜ حٛـِحء ح٠ٛ٪حُْ ٌٖٛٛ حٛظوي٭ ،٩اًح ٧٪ طوي٫ حٛ٪ؿ٦ ح٠ٛؤ١٩ً ر٦ ُٮ حٛشَٯوش

 .أٝ ٗخ١ ىٯش ،٢ٟ حٳؿَحٍ ،أٝ ُٮ ؿٍَ ،ٗخ١ حٛـِحء ٓظخطًخ ُٮ ٣ِْ

٢ٟ٩  ،أ١ ٛ٘ٚ شٮء كيًح) :(ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ه٢ حٵٟخٝ أرٮ هزي حهلل  ،٩ٓي ٩ٍى ه٢ ٠ٓخهش

 .(طوي٫ ًٖٛ حٛلي ٗخ١ ٦ٛ كي

أَٟ ٤ٓزَ أ١ ( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)أ١ أَٰٟ ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ ) :(ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)٩ه٢ حٵٟخٝ أرٮ ؿوَِ 
٢ٟ ٤ٓزَ ( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ُؤٓخى٥ هٜٮ  ،ُِحى٥ ػٸػش أٓ٪حؽ ،ٌُٜؾ ٤ٓزَ ،ٯؼَد ٍؿًٸ كيًح

 .(حؽرؼٸػش أٓ٪

 ،اًح ػزض أ١ ٯٔخٝ حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ شوض ٢ٟ ح٤ٛخّ رش٨خىس ر٤ٰش شَهٰش :064ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٗخ١ حٛشوض ٯٔظلْ حٛٔظٚ، ُٔظ٦ٜ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ  ،ه٬ٜ أ٦٣ ٓي حٍط٘ذ ٟخ ٯ٪ؿذ ًٖٛ
حٛظٮ –أ١ ش٨٪ى طٜٖ حٛز٤ٰش  -روي أ١ ٓظٚ حَٛؿٚ–ػٞ حٓظزخ١ ٜٛلخٗٞ حٛشَهٮ  ،ط٤ًٌِٰح ٌٖٛٛ

٩ؿزض حٛيٯش َٜٛؿٚ ح٠ٛٔظ٪ٙ  ،حٛـَٯ٠ش ُٔٔش ًَٰ ػخرظٮ حٛويحٛشش٨يص ه٦ٰٜ رخٍط٘خد 

٩أهَؿض حِٛ٘خٍس أٯؼًخ  ،٩٩ؿزض حِٛ٘خٍس ٛٔظ٦ٜ ،٩أهَؿض حٛيٯش ٢ٟ رٰض ح٠ٛخٙ ،رش٨خىط٨ٞ
 .٢ٟ رٰض ح٠ٛخٙ

ك٘ٞ ٢ٟ حٳك٘خٝ  ،حٛظوِٯَ حٌٛ٭ طـذ آخٟظ٦ ه٬ٜ ٢ٟ ٯٔظل٦ٔ ٢ٟ ح٤ٛخّ :065ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٷ طظق ح٠ٛظخٛلش ه٦ٰٜ  ،٩ٌٖٛٛ ٨ُ٪ ٷ ٯٔزٚ حٵٓٔخؽ ،٩ْٰٛ كًٔخ ٢ٟ حٛلٔ٪ّ ،حٛشَهٰش

 .٩ٷ طظق ح٠ٛزخىٛش ه٦ٰٜ ربكي٫ ح٠ٛوخ٩ػخص حٛشَهٰش ،أ٩ رٌَٰ ه٪ع ،رو٪ع ٟخٛٮ

٩هٜٞ حٛلخٗٞ  ،ٛ٪ؿ٪ى ٓزذ حٛظوِٯَ ،اًح حٓظلْ حٛظوِٯَ أكي ٢ٟ ح٤ٛخّ :066ح٠ٛٔؤٛش 
٩أرٜي ُٮ ُؿ٥َ  ،ظوِٯَحٛشَهٮ ه٠ًٜخ ٓـوًٰخ رؤ١ اريحٙ حٛظوِٯَ رؤ٪رش أه٫َ أشْ ٢ٟ حٛ



، أ٩ ٯ٤٠و٦ ٢ٟ روغ -ٟؼًٸ-ُٰلز٦ٔ ٟيس ٢ٟ حِٟٛخ١  ،ه٢ ح٠ٛوظٰش حٛظٮ حٍط٘ز٨خ

 .ُخٛلخ٧َ ؿ٪حُ ًٖٛ ٦ٛ ،حٛظظَُخص ُٮ ح٠ٛخٙ

٩ه٬ٜ اكٔخّ حٛلْ ر٢ٰ  ،ُب١ حٛ٪ٷٯش حٛوخٟش ح٠ٛـو٪ٛش شَهًخ ٜٛلخٗٞ ُٮ حٳٟ٪ٍ حٛلٔزٰش
رٚ ٩ٷ ٯ٤زٌٮ  ،ه٨ٰٜخ طٔظؼٮ ؿ٪حُ ًٖٛ ٦ٛ ٩حٳىٛش حٛشَهٰش حٛيحٛش ،٩ارـخٙ حٛزخؿٚ ،ح٤ٛخّ

 .أ٩ ٟن حٛوٜٞ حٛوخى٭ رلظ٪٦ٛ ،حَٛٯذ ُٮ ؿ٪ح٥ُ ٟن حٛوٜٞ حٛٔـوٮ رظلْٔ حٛشَؽ ح٠ٌٛٗ٪ٍ

  



 انفصم انحاد٘ ػشز

 فٙ انظزلح ٔفٙ تٛاٌ يا ٚرؼهك تٓا يٍ انشزٔط فٙ انًٕضٕع ٔفٙ انحكى

كٔذ ٟخ  ،َٟط٘ذ حٛـَٯ٠ش٢ٟ حٳٟ٪ٍ حٛظٮ ط٪ؿذ آخٟش حٛلي ه٬ٜ ( حٛوخشَ)٧٩ٮ حٳَٟ 

 .٢ٟ ٗظخد حٛلي٩ى( حِٛظٚ حٳ٩ٙ)٣ًَٗخ٥ ُٮ أ٩ٙ 

٩ٷ ٯشٖ ُٮ ٟوَُظ٦  ،حَٛٔٓش ٟ٪ػ٪م ٯو٦َُ هخٟش ح٤ٛخّ كْ ح٠ٛوَُش :067ح٠ٛٔؤٛش 
 .أكي ٢ٟ حٛؤٸء ٢ٟ أ٧ٚ ح٠ٌٛح٧ذ ٩ح٠ٜٛٚ ٧ًَٰ٩ٞ

ّ ه٬ٜ ٣ل٪ حٛوِخء ٢ٟ ٟ٪ػن ٯوي٥ ح٤ٛخ ،أ١ ٯؤهٌ حٛٔخٍّ شٰجًخ ٷ كْ ٦ٛ ٦ُٰ :٨ُٮ

 .حٛؤٸء كًَُح ٯلِق ٦ُٰ ٟخٖٛ ًٖٛ ح٠ٛخٙ ٟخ٦ٛ ٦ُٰ ه٢ هزغ حٛوخرؼ٢ٰ ٩حهظيحء ح٠ٛوظيٯ٢

 .ُٮ ٣لَ أ٧ٚ حٛوٍَ ،حٷهظٸّ -حٌٛ٭ ٣ًَٗخ٥-٩ٯٌخٯَ حَٛٔٓش ُٮ ٟو٤خ٧خ 

٩ٷ ٯوظزَ ٦ُٰ أ١ ٯ٘٪١ ح٠ٛخٙ ٟ٪ىهًخ ُٮ  ،أ١ ٯؤهٌ ح٠ٛوظْٜ ح٠ٛخٙ رٌَٰ كْ ٦ٛ ٦ُٰ :٨ُ٪

 .٨ُ٪ ٟوظْٜ ٠ٜٛخٙ ُٮ ٣لَ ح٤ٛخّ ،ُبًح حٓظ٪٬ٛ ه٦ٰٜ ٌٖٗٛ ،كَُ

٢ٟ ٯؤهٌ ٟخٙ ٥ًَٰ ؿ٨خًٍح ٓ٪حء ٧َد ٩حهظ٬ِ رخ٠ٛخٙ روي ٟـخ٧َط٦  :٩ٟٔظٜذ ح٠ٛخٙ ٧٪
 .أٝ ٛٞ ٯ٨َد ٩ٛٞ ٯوظَ ،رؤه٥ٌ ٳ٦٣ آ٢ٟ ٷ ٯوخٍ ىًٍٗخ ٩ٷ ٯوش٬ ػًٍَح

 .رؤه٪حط٨خ -ُٮ ٟو٤خ٧خ-ُٸ طٜظزْ حَٛٔٓش 

٧٪ حٌٛ٭ طـذ آخٟش حٛلي حٛشَهٮ  -٧٩٪ َٟط٘ذ ؿَٯ٠ش حَٛٔٓش-حٛٔخٍّ  :068ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٯشظَؽ ٦ُٰ أ١ طظلْٔ ٦ُٰ هيس  ،٧٩٪ حٌٛ٭ طظوْٜ ر٦ حٳك٘خٝ ٩حٱػخٍ ٩ط٪حرو٨خ ،ه٦ٰٜ

 :أٟ٪ٍ

 .أ١ طـظ٠ن ٦ُٰ ؿ٠ٰن حٛش٩َؽ حٛوخٟش ٜٛظَٰٜ٘: -أ٩ًٷ-ُٰوظزَ ٦ُٰ 

ُٸ طـذ آخٟش حٛلي ه٬ٜ  .٩أ١ ٯ٘٪١ ٟوظخًٍح ،٩أ١ ٯ٘٪١ هخًٓٸ ،ُٰـذ أ١ ٯ٘٪١ رخًٌٛخ
٩ر٠خ  ،حٛظزٮ ًَٰ رخٛي حٛلٜٞ اًح َّٓ ٧٪ ٌٖٗٛ، رٚ ٯـذ طؤىٯز٦ ر٠خ ٯَح٥ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ

٩ٯـَ٭ ٧ٌح  .٩اُحٛش حِٛٔخى ،طٔظيه٦ٰ ٩ٷٯظ٦ حٛوخٟش ح٠ٛـو٪ٛش ٦ٛ شَهًخ ه٬ٜ كِق ح٤ٛلخٝ

 .حٛل٘ٞ ُٮ حٛظزٮ ٩ا١ ٗخ١ ٯوٜٞ رخ٠ٛو٬٤ ح٠َٛحى ٢ٟ حٛظوِٯَ، ٩رؤػَ حٛظؤىٯذ ح٠ٛٔظ٪ى

ٓ٪حء ٗخ١ ٟـزٔخ حٝ ٗخ١  ،ٛلي ه٬ٜ ح٠ٛـ٤٪١ اًح َّٓ ُٮ كخٙ ؿ٤٪٩٦٣ٷ طـذ آخٟش ح 
ـ٢ّ ػٞ ٯظل٪ ٩ٯِْٰ ٢ٟ ؿ٤٪٦٣ ،ٯوظَػ٦ أى٩حًٍح رٚ ٯئىد  ،٩ح١ طٍَ٘ص حَٛٔٓش ٦٤ٟ ،ُٰ

٩هظ٪طخ اًح  ،، ٛ٪ٷٯش حٛلخٗٞ حٛشَهٮ حٛوخٟش حٛظٮ ٣ًَٗخ٧خ-٠ٗخ ٤ٜٓخ ُٮ حٛظزٮ حٛزخٛي-

 .٩اطٸف ٟـظ٠و٦ ،٦ِٔأىٍٕ ح٠ٛـ٤٪١ أػَ ٧ٌح حٛظؤىٯذ ُٮ اطٸف ٣



٩ٷ ه٬ٜ ٢ٟ حػـَ ا٬ٛ ًٖٛ َُٛن  ،٩ٷ ٯٔخٝ حٛلي ه٬ٜ ح٥َ٘٠ٛ ًَٰ ح٠ٛوظخٍ ُٮ ُو٦ٜ

٩ا١ ٩ؿذ ه٦ٰٜ ح١ ٯئى٭ ا٬ٛ طخكذ ح٠ٛخٙ -ُخ١ حٛشخٍم ٓي أ١ً ٦ٛ ُٮ ًٖٛ  ،حػـَح٥ٍ
، -طٰخ٣ش ٛٴٟ٪حٙ ٩حٛلٔ٪ّ حٛظٮ شَهض ٥ٌ٧ حٳك٘خٝ ٛلِل٨خ ،ه٪ع ٟخ أهٌ ٢ٟ ٟخ٦ٛ

ه٨ٰٜٞ )٩ؿوٜض حٛ٪ٷٯش حٛوخٟش ٜٛل٘خٝ حٛشَه٢ٰٰ ح٤٠ٛظ٪ر٢ٰ ُٮ هظَ ًٰزش حٳث٠ش 

 .ٜٛلِخف ه٨ٰٜخ( حٛٔٸٝ

ٰٛظلْٔ ه٦ٰٜ  ،٢ٟ حٳٟ٪ٍ حٛظٮ ٯـذ ح١ طظلْٔ ُٮ حٛٔخٍّ-حٳَٟ حٛؼخ٣ٮ  :069ح٠ٛٔؤٛش 
ح١ ٯِظق حٛٔخٍّ حٛلَُ : -ـذ ه٦ٰٜ حٛلي رٌَٰ ٩ًٖٛٷ ٯ ،٩ؿ٪د آخٟش حٛلي حٛشَهٮ

 ،أ٩ طٔظ٪ٛٮ ه٦ٰٜ ٯي أه٫َ رٌَٰ كْ ،حٌٛ٭ ٯلِق ر٦ ٟخٖٛ ح٠ٛخٙ ٟخ٦ٛ ه٢ ح١ ٯَّٔ

ٓ٪حء ح٣َِى رٌٖٛ حٝ شخ٦ٍٗ ٦ُٰ  ،، ٩ٯ٤ٔذ حٛزٰض، ٩ٯِٯٚ حَٛطخؽ ح٠ٛخ٣ن-ٟؼًٸ-َُٰ٘ٔ حِٛٔٚ 
 .أكي ٥ًَٰ

حٛٔخٍّ ح٠ٛخٙ روي ٟخ ٩ؿي حٛلَُ  ٩َّٓ ،٩ٛٞ ٯَّٔ ح٠ٛخٙ ،ُبًح ُظق حٛلَُ شوض آهَ

 ،ٛٞ طـذ آخٟش حٛلي ه٬ٜ حٛشوض حٳ٩ٙ ٳ٦٣ ٛٞ ٯَّٔ ،ِٟظ٪كًخ ٓي ٧ظ٦٘ حٛشوض حٳ٩ٙ

٩ٯِٜٝ  ،٩ٛٞ ٯظلْٔ ٦ُٰ حٛشَؽ ،ٳ٦٣ ٛٞ ٯ٨ظٖ حٛلَُ ،٩ٛٞ طـذ آخٟظ٦ ه٬ٜ حٛؼخ٣ٮ أٯؼًخ
٦َٓٓ ٢ٟ  ٩ٯـذ ه٬ٜ حٛؼخ٣ٮ أىحء ٟخ ،حٳ٩ٙ رؼ٠خ١ ٟخ ٧ظ٦٘ ٩أط٦ِٜ ه٬ٜ ح٠ٛخٖٛ رِو٦ٜ

 .ح٠ٛخٙ ٠ٛخٖٛ ح٠ٛخٙ

٢ٟ حٳٟ٪ٍ حٛظٮ ٯـذ ح١ طظلْٔ ُٮ حٛٔخٍّ ٰٛـذ ه٦ٰٜ حٛلي -حٳَٟ حٛؼخٛغ  :071ح٠ٛٔؤٛش 

ٓ٪حء ط٪٬ّٛ  ،ح١ ٯوَؽ ح٠ٛخٙ أ٩ ح٠ٛظخم ح٩َٔ٠ّٛ ٢ٟ ٟ٪ػن ك٥َُ ا٬ٛ هخٍؿ٦: -شَهًخ
َ ٠ٗخ اًح أٟ ،حٝ ٗخ١ ه٬ٜ ٩ؿ٦ حٛظٔزٰذ ٵهَحؿ٦ ،اهَحؿ٦ ر٦ِٔ٤ ه٬ٜ ٣ل٪ ح٠ٛزخشَس

 ،٩ٓ٪حء ٗخ١ ه٬ٜ ٣ل٪ حٷٓظٔٸٙ ،٥ًَٰ ربهَحؿ٦ ُؤهَؿ٦ حٛشوض ح٠ٛؤٟ٪ٍ اؿخهش ٛٔ٪٦ٛ

 .أٝ ٗخ١ رخ٠ٛشخٍٗش ٟن ٥ًَٰ

٩حٳٟؼٜش ه٬ٜ ؿ٠ٰن ًٖٛ ٩حػلش ٷ طو٬ِ ٟن حٛيٷٛش حٛوَُٰش ه٨ٰٜخ، ٩ٷ طلظخؽ ا٬ٛ حٛزٔؾ 
 .٩حٛظِظٰٚ حٛشخٟٚ ،حٛ٘خٟٚ

حٓظزخ١ ٜٛلخٗٞ كْ حٷٓظزخ٣ش ح١ حٛظٔزٰذ طـذ آخٟش حٛلي ه٬ٜ حٛٔخٍّ اًح   :070ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٯٔٔؾ حٛل٘ٞ ر٪ؿ٪د حٛلي ٟن هيٝ ٩ؿ٪ى حٛيٰٛٚ حٛ٪حػق ه٬ٜ  ،أٓ٪٫ أػًَح ٢ٟ ح٠ٛزخشَس

 .ُٰيٍأ ر٨خ حٛلي حٛشَهٮ ،ٛ٪ؿ٪ى حٛشز٨ش ،٩ٯٔٔؾ ٌٖٗٛ ٟن حٛشٖ ٩حٛظَىى .ًٖٛ

ؽ ح٠ٛخٙ ٢ٟ ح١ ٯؤَٟ حٛٔخٍّ ٟـ٤٪٣ًخ ربهَح :٢ٟ حٳٟؼٜش حٛ٪حػلش ٠ٛخ طٔيٝ  :072ح٠ٛٔؤٛش 
 ،ُٰوَؽ ح٠ٛـ٤٪١ ح٠ٛخٙ ،روي أ١ ُظق حٛٔخٍّ حٛلَُ ٩أُحٙ ح٠ٛخ٣ن ،حٛلَُ ا٬ٛ هخٍؿ٦

٩ٌٖٗٛ اًح أَٟ  ،٩ٷ شٮء ه٬ٜ ح٠ٛـ٤٪١ ،ُظـذ آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ حٛٔخٍّ حٱَٟ
٩ٷ شٮء ه٬ٜ حٛظزٮ  ،ُٰٔخٝ حٛلي ه٬ٜ حٛٔخٍّ حٱَٟ ،طزًٰخ ًَٰ ٠ِٰٟ ربهَحؽ ح٠ٛظخم

 .ٛويٝ ط٥ِٰٰ٠



٩ٯٔخٝ حٛلّي  ،ٷ ٯٔخٝ حٛلي حٛشَهٮ َٜٛٔٓش ه٬ٜ حٳد اًح َّٓ ٟخٙ ٩ٛي٥ :073ٔؤٛش ح٠ٛ

 .ه٬ٜ حٛ٪ٛي اًح َّٓ ٟخٙ أر٦ٰ

٩ٯٔخٝ ه٬ٜ حٳَٓرخء اًح َّٓ روؼ٨ٞ ٟخٙ  ،٩ٯٔخٝ حٛلي ه٬ٜ حٳٝ اًح ٧ٮ َٓٓض ٟخٙ ٩ٛي٧خ
 .٩ٗٚ ٧ٌح ٟن حؿظ٠خم حٛش٩َؽ ح٠ٛوظزَس شَهخ ُٮ آخٟش حٛلي ،حٛزوغ حٳهَ

٩ٯـو٨ٜخ  ،ٓي ٯ٢٧َ حٵ٣ٔخ١ ح٠ٛيٯ٢ روغ أٟ٪ح٦ٛ حٛظٮ ٯ٨ٜ٘٠خ ه٤ي ىحث٦٤ :074ٛش ح٠ٛٔؤ

٩ٯ٘٪١ ح٠ٛخٙ ح٠ٌٛٗ٪ٍ ٟظؤٜخ ٛلْ حٛيحث٢  ،٩ػٰٔش ٦ٛ ه٬ٜ حٛيٯ٢ حٌٛ٭ ٯ٦ٜ٘٠ ُٮ ًٟظ٦

ٰٛظوٜض رٌٖٛ ٢ٟ كْ  ،ٟخ٦ٛ ح٧َ٠ٛ٪١ -٧٩٪ حَٛح٢٧-ُبًح َّٓ ٟخٖٛ ح٠ٛخٙ  ،ح٠َٛط٢٨
٩ح١ طوْٜ ر٦ كْ  ،ُخ٦٣ ا٠٣خ َّٓ ٟخ٦ٛ ،ٛٞ طـذ آخٟش كي حَٛٔٓش ه٦ٰٜ ،ىحث٦٤ ح٠َٛط٢٨

 .حٛيحث٢

ٰٛظوٜض ٢ٟ  ،ػٞ َّٓ ٟخ٦ٛ ح٠ٌٛٗ٪ٍ ،٩ٌٖٗٛ اًح آؿَ روغ ٟخ ٯ٦ٜ٘٠ ه٬ٜ أكي ٢ٟ ح٤ٛخّ

٩ٯظق ٜٛلخٗٞ حٛشَهٮ ح١  ،ُٸ ٯـذ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ َٜٛٔٓش رٌٖٛ ،كْ ح٠ٛٔظؤؿَ
ُ٪ٷٯظ٦ حٛوخٟش ُٮ حٛلٔزٰخص  ،٠ٜظ٪٭ ُٮ حٳٟ٪ٍٯو٥ٍِ ٜٛظؤىٯذ ه٢ ٟؼٚ ٧ٌح حٛظظٍَ حٛ

 .طوٞ ًٖٛ

 .(ٓيّ حهلل أ٨ِٔ٣ٞ)٩ح١ ٧ًَٗخ روغ حٳهٰخ١  ،٩ح٩َِٛع ح٠ٌٛٗ٪ٍس روٰيس حٛ٪ٓ٪م

٨ٌُح ٧٪  ،ٯوظزَ ُٮ ٩ؿ٪د آخٟش حٛلي ه٬ٜ حٛٔخٍّ أ١ ٯؤهٌ ح٠ٛخٙ ًَٓح :075ح٠ٛٔؤٛش 

ُٸ طـذ آخٟش حٛلي  .حٌٛ٭ ط٤ظٍَ ا٦ٰٛ حٳىٛش حٛ٪حٍىس، ٩ٓي طَكض ر٦ روغ ح٤ٛظ٪ص
٩ٓ٪حء  ،ٓ٪حء ُظق حٛلَُ هٸ٣ٰش ٌٖٗٛ حٝ ُظل٦ ًَٓح ،حٛشَهٮ ه٦ٰٜ اًح أهٌ ح٠ٛخٙ هٸ٣ٰش

 .ح٣َِى رخٳَٟ أٝ شخ٦ٍٗ ٦ُٰ أكي ٥ًَٰ

٩ح٠ٛيحٍ ُٮ ٩ؿ٪د حٛلي ح١ طظلْٔ ؿ٠ٰن  ،٩ٓي طٌَٗ ٩َُع أه٫َ ٣خىٍس حٛ٪ٓ٪م

 .حٛش٩َؽ ح٠ٛوظزَس شَهًخ ُٮ ٩ؿ٪ر٦

٠ٛ٪ٍى ٢ٟ ٟظخىٯْ حٌٛظذ، ُظش٦ٜ٠ أىٛظ٦ ٩أك٘خ٦ٟ، ٩ٓي ٣ًَٗخ ٗظخد ٩ٓي ٯظِْ أ١ ٯ٘٪١ ح
 .َُٰٜؿن ا٦ٰٛ ٜٛوٜٞ ر٥ٌ٨ حٳك٘خٝ طِظٰٸ ،حٌٛظذ ُٮ حٛـِء حٛٔخىّ ٢ٟ حَٛٓخٛش

اًح ٗخ١  ،٩طـذ آخٟش حٛلي ه٬ٜ ٓخ٦ٍٓ ،َٓٓش ح٠ٛخٙ ا٠٣خ طظلْٔ هًَُخ :076ح٠ٛٔؤٛش 

ح٠ٛخٙ ٟ٪ىهًخ ُٮ كَُ ٯلِق ٦ُٰ ٟؼٚ ًٖٛ ح٠ٛخٙ ه٢ حٛظَٜ ٩حٛؼٰخم، ٩ه٢ طوي٭ 

ُخ٠ٛ٪حػن ٩ح٠ٛلٸص حٛظٮ ٷ ٯ٤٠ن أكي ٢ٟ حٛيه٪ٙ ا٨ٰٛخ ٩حٛو٩َؽ ٨٤ٟخ، ٷ  ،ح٠ٛوظيٯ٢
ٛٞ ٯـذ ه٦ٰٜ كي  ،٩اًح َّٓ حٛٔخٍّ روغ حٳٟ٪حٙ حٛظٮ ط٘٪١ ٨ُٰخ ،ط٘٪١ كًَُح

٩كَٝ ه٦ٰٜ حٛيه٪ٙ ٩حٛو٩َؽ ٢ٟ طٜٖ  ،ح٩َٔ٠ّٛ ٠ٛخ٩٦٘ٛا١ ٦ِٟٛ ػ٠خ١ ح٠ٛخٙ  ،حَٛٔٓش
 .ح٠ٛ٪حػن رٌَٰ ا١ً ٢ٟ أٍرخر٨خ



٧٪ ح٠ٛ٘ظزش حٛظٮ ٯ٪ىم ٨ُٰخ ًٖٛ حٛ٘ظخد  ،حٛلَُ حٌٛ٭ ٯلِق ٦ُٰ حٛ٘ظخد :077ح٠ٛٔؤٛش 

ػٞ ٷ ٯيهٚ ٨ُٰخ أكي ٢ٟ ح٤ٛخّ ٩ٷ ٯوَؽ اٷ رب١ً ٟخٖٛ ح٠ٛ٘ظزش  ،٩ٟؼٰٸط٦ ٢ٟ حٛ٘ظذ
 .ح٠ٛٔظ٪ٛٮ ه٨ٰٜخ

حٛظٮ طوي ٛلِق ح٤ٌٛٞ ٩حٛزَٔ، ٩حٷطـزٚ  ،ح٤ٛوٞ ٩حٛي٩حد ٧٪ حَٛرٰؼش حٛوخطش٩كَُ 

ػٞ ٷ ٯيهٚ ا٨ٰٛخ حكي ٢ٟ ح٤ٛخّ ٩ٷ ٯوَؽ ه٨٤خ  ،٠ٟخ ٯوي ٛلِق حٛي٩حد ٣٩ل٪٧خ ،٩شز٦٨

 .اٷ رب١ً طخكذ حٰٛي حٛشَهٰش ح٠ٛٔظ٪ٛٮ ه٨ٰٜخ

خ، ٩ُظق حٛٔخٍّ ُبًح ٩ػوض ٥ٌ٧ حٳشٰخء ٩حٳٟ٪حٙ ُٮ ٟ٪حػو٨خ ح٠ٌٛٗ٪ٍس حٛظٮ طلِق ٨ُٰ
 ،٩ؿذ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ ٟن ٩ؿ٪ى رٰٔش حٛش٩َؽ ،حٛلَُ ح٠ٌٛٗ٪ٍ ٩َّٓ ح٠ٛخٙ ٦٤ٟ

 .٩ػ٢٠ ح٠ٛخٙ ح٩َٔ٠ّٛ ٛظخكز٦

٩ػ٢٠  ،ٛٞ ٯـذ ه٦ٰٜ حٛلي ،ػٞ ٦َٓٓ حٛٔخٍّ ،٩اًح ٩ػن روغ حٳشٰخء ُٮ ٟ٪ػن آهَ

٧خ حٛظخٝ ه٤ي ٩رل٨٪ٍ ،٩ٗٚ أ٩ٛجٖ ػخرض رخٳىٛش حٛشَهٰش ح٠ٛوظزَس ،ح٠ٛخٙ ح٩َٔ٠ّٛ ٠ٛخ٦٘ٛ
 .أ٧ٚ ح٠ٛلخ٩ٍس ٩حٜٛٔخ١

٩ح٠ٛٔظشِٰخص  ،٩ح٠ٛشخ٧ي ح٠ٛٔيٓش ،ح٠ٛٔخؿي ٩ح٠ٛيحٍّ ٩حَٛرخؿخص حٛوخٟش :078ح٠ٛٔؤٛش 

٣٩ل٪٧خ ٢ٟ ح٠ٛ٪حػن حٛظٮ أ١ً حٛ٪حَٓ ٨ُٰخ ٛو٠٪ٝ حٛيحه٢ٰٜ ٨ُٰخ ٩حٛوخٍؿ٢ٰ  ،حٛوخٟش

 ،أ٩ أ١ً ٛـخثِش ٟوظ٪طش ٢ٟ ح٤ٛخّ ٷ طوّي ٢ٟ حٛلَُ حٌٛ٭ طظخ١ ٦ُٰ حٳٟ٪حٙ ،٨٤ٟخ
٩ا١ كَٝ أهٌ  ،ٛٞ طـذ آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٦ٰٜ ،ُبًح َّٓ حٛٔخٍّ ٨٤ٟخ روغ حٳٟ٪حٙ

اًح ٗخ١ -٩ٯَّى٥ ا٬ٛ ٟخ٦٘ٛ  ،٩٩ؿذ ه٦ٰٜ أ١ ٯؼ٢٠ ح٠ٛخٙ حٌٛ٭ ٦َٓٓ ،ح٠ٛخٙ ٨٤ٟخ

 .-اًح ٗخ١ ٠ًٰٰٓخ–، ٠ٰٓ٩ظ٦ -ًح ٗخ١ ٟؼًٰٜخا-، ٩ٯَى ا٦ٰٛ اًح طَٜ ٟؼ٦ٜ -ٟ٪ؿ٪ىًح

ٯـَ٭ ٟؼٚ ًٖٛ حٛل٘ٞ ح٠ٛظٔيٝ ُٮ حٛٔظخثَ حٛظٮ طٜزْ ه٬ٜ حٛ٘وزش ح٠ٛول٠ش،  :079ح٠ٛٔؤٛش 
رٚ ٩كظ٬ حٛؼٰخد حٛظٮ ط٪ػن ُٮ ح٠ٛآطٞ  ،٩ُٮ حٛؼٰخد حٛظٮ ط٪ػن ه٬ٜ ح٠َٛحٓي ح٠ٛٔيٓش

ُبًح أهٌ ٦٤ٟ  ،حَٛٔٓش ُب٨٣خ ٷ طوي كًَُح ٯظخ١ ر٦ ح٠ٛخٙ ه٢ ،٩حٛل٤ٰٰٔخص ح٠ٛظوخٍُش

٩ا١  ،٩ٌٖٛٛ ُٸ ٯـذ أ١ ٯٔخٝ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ ٜٛٔخٍّ ،ٛٞ ٯؤه٥ٌ ٢ٟ ك٥َُ ،حٱهٌ شٰجًخ
 .ٗخ١ ػخ٤ًٟخ ٠ٛخ أه٥ٌ

٩٩ؿذ أ١ ٯيٍأ  ،اًح طلٔٔض حٛشز٨ش ُٮ حَٛٔٓش ٛٞ ٯـذ حٛلي ه٬ٜ حٛٔخٍّ :081ح٠ٛٔؤٛش 

 .َٓحء ٗخ٣ض ُٮ ح٠ٛ٪ػ٪م أٝ ُٮ حٛل٘ٞ ،حٛلي رخٛشز٨ش

ُظـذ آخٟش حٛلي ه٬ٜ ح٠َٛأس حٛٔخٍٓش  ،ّ ُٮ حٳك٘خٝ حٛظٮ ر٤ٰخ٧خ ر٢ٰ حٌَٛٗ ٩حٳ٣ؼ٩٬ٷ َُ
 .٠ٗخ طـذ آخٟظ٦ ه٬ٜ حَٛؿٚ ،اًح طلٔٔض حٛش٩َؽ ح٠ٛوظزَس ُٮ حٛلي



ٓ٪حء ٗخ١ ح٩َٔ٠ّٛ ٦٤ٟ  ،٩ٓي ٓزْ ٤ٟخ آ٣ًِخ ؿَٯخ١ حٳك٘خٝ ُٮ ٗٚ ٢ٟ ح٠ٜٛٔٞ ٩حٛ٘خَُ

٠ٛيحٍ ه٬ٜ حؿظ٠خم حٛش٩َؽ ح٠ٛوظزَس ُٮ َٓٓش ٩ح ،ًًٰٟخ أٝ ًَٰ ًٟٮ ،٠ًٜٟٔخ أٝ ٗخًَُح
 .حٛٔخٍّ

اًح ٗخ١ ٜٛشوض  :(ٓيّ حهلل ٦ِٔ٣ حِٰٛٗش)ٓخٙ روغ حٳهٰخ١ ٢ٟ ٨ُٔخث٤خ  :080ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٷ ٯيأد ه٬ٜ ك٥َُ ٩ح٠ٛلخُلش ه٦ٰٜ ٢ٟ  ،٩ٗخ١ ٟخٖٛ ًٖٛ ح٠ٛخٙ ٷ ٯَحه٦ٰ ،ٟخٙ ٯ٦ٜ٘٠

ٛٞ طـذ آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ  ،ُبًح ٦َٓٓ ٓخٍّ ،أ١ ٯَّٔ ٢ٟ َٓٯذ ٩ٷ ٢ٟ روٰي
 .رٚ ٩ٷ ٯوي أه٥ٌ ٠ٜٛخٙ َٓٓش ُٮ ٣لَ أ٧ٚ حٛوٍَ ،ُب٦٣ ٛٞ ٯؤه٥ٌ ٢ٟ كَُ ،حٛٔخٍّ

 .٩ٛو٦ٜ ٧٪ حٛلخ٧َ ،َٓٯذ ؿيًح( ٓيّ حهلل ٦ِٔ٣)٩ٟخ أُخى٥ 

٩أ٠٨٣خ  ،٣ًَٗ٩خ حٓظٸر٦ ٦٤ٟ ،٩ٓي ٣ًَٗخ حهظٸّ ح٠ٛخٙ ٢ٟ طخكز٦ ُٮ أ٩ٙ ٧ٌح حِٛظٚ

٩ٷ ٯزوي أ١ ٟخ أُخى٥ روغ حٳهٰخ١ حٌٛ٭ ٣ًَٗخ٥ ُٮ أ٩ٙ  ،٤خ٧خٯٌخٯَح١ حَٛٔٓش ُٮ ٟو

 .٣ًَٗ٩خ أ٦٣ َٓٯذ ؿيًح ،ح٠ٛٔؤٛش

أ٩ ٢ٟ حٷٓظٸد، ٩ٷ ٍٯذ ُٮ أ٠٨٣خ ٢ٟ  ،ٷ ٯزوي أ١ ٯ٘٪١ ٟخ أُخى٥ ٢ٟ حٷهظٸّ :أٓ٪ٙ
 ،٩أ٠٨٣خ ٯ٪ؿزخ١ ه٬ٜ ح٠ٛوظْٜ ٩ح٠ٛٔظٜذ ػ٠خ١ ح٠ٛخٙ ٛظخكز٦ حٛشَهٮ ،ح٠ٛلَٟخص

 .١ آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ٜٛٔخٍّ ه٬ٜ ح٠ٛوظْٜ ٩ح٠ٛٔظٜذ٠٨٤٘ٛ٩خ ٷ ٯ٪ؿزخ

أ٩ حٓظؤ٦٤ٟ ه٬ٜ  ،اًح حٓظ٪ىم حَٛؿٚ ه٤ي أكي ٢ٟ ح٤ٛخّ ٩ىٯوش ٢ٟ أٟ٪ح٦ٛ :082ح٠ٛٔؤٛش 

ٛٞ طـذ آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ  ،َُّٔ ح٠ٛٔظ٪ىم أ٩ ح٠ٛٔظؤ٢ٟ ٢ٟ ًٖٛ ح٠ٛخٙ ،كِل٨خ
٩ا١ ٗخ١ هخث٤ًخ  ،ُب٦٣ ٷ ٯوي ٓخًٍٓخ شَهًخ روي حٓظٰيحه٦ ٩حٓظج٠خ٦٣ ،ح٠ٛٔظ٪ىم أ٩ حٳ٢ٰٟ

 .٩آػ٠ًخ شيٯي حٵػٞ رِو٦ٜ ،ٛ٪ىٯوظ٦ ٩أٟخ٣ظ٦

ُِظل٦  ،٩ٗخ١ ح٠ٛخٙ ُٮ كَُ ٯظ٪٦٣ ه٦٤ ،اًح َّٓ حَٛؿٚ ٟخٙ ٩ُؿظ٦ :083ح٠ٛٔؤٛش 

 .٩ؿزض آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ ح٩ِٛؽ حٛٔخٍّ ،ح٩ِٛؽ ٩َّٓ ح٠ٛخٙ

 ،٩أهَؿظ٦ ٢ٟ حٛلَُ حٌٛ٭ ٯلِق ح٠ٛخٙ ه٨٤خ ،اًح َٓٓض ٟخٙ ح٩ِٛؽ٩ٌٖٗٛ ك٘ٞ ح٩ِٛؿش 
 .٩ه٢ أٟؼخ٨ٛخ

٣٩ل٥َٰ حٛل٘ٞ ُٮ حٛؼَٰ اًح َّٓ ٟخٙ ٟؼ٦ِٰ طخكذ حٛزٰض ٩أهَؿ٦ ٢ٟ حٛلَُ حٌٛ٭ 

 .٩ه٢ أٟؼخ٦ٛ ٢ٟ حٛؼٰ٪ٍ ٩شز٨٨ٞ ،ٯظ٪٦٣ ه٦٤

٪د حٛلي أ١ طظ٪َُ ؿ٠ٰن حٛش٩َؽ ح٠ٛوظزَس شَهًخ ُٮ ٩ؿ -٠ٗخ ٤ٜٓخ أٗؼَ ٢ٟ َٟس-٩ح٠ٛيحٍ 

  .ُٰـذ حٛلي ه٦ٰٜ ك٢ٰ ًٖٛ ،حٛشَهٮ ه٦ٰٜ



ُخ٠ٛيحٍ ُٮ  ،اًح َّٓ حٛٔخٍّ ح٠ٛخٙ ٢ٟ ؿٰذ حٛشوض ح٩َٔ٠ّٛ ٦٤ٟ :084ح٠ٛٔؤٛش 

 .ه٬ٜ ؿٰذ ًٖٛ حٛشوض ح٩َٔ٠ّٛ ٦٤ٟ ٟخ٦ٛ -هًَُخ–حٛل٘ٞ ه٬ٜ طيّ حٛلَُ 

حٛلي ُب١ ٗخ١ ٠ٟخ ٯوّي ُٮ ٣لَ أ٧ٚ حٛوٍَ كًَُح ٯلِق ٦ُٰ ٟؼٚ ًٖٛ ح٠ٛخٙ، ٩ؿزض آخٟش 
٩ٌٖٗٛ اًح شٖ  .ٛٞ ٯـذ حٛلي ه٦ٰٜ ،٩ا١ ٗخ١ ٠ٟخ ٷ ٯوي كًَُح ٌٖٛٛ ح٠ٛخٙ .ه٬ٜ حٛٔخٍّ

 .٩ا١ ٗخ١ آػ٠ًخ ٩ػخ٤ًٟخ ٠ٜٛخٙ رِو٦ٜ ،ُٸ كي ه٦ٰٜ ،ُٮ طيّ حٛلَُ ٩هيٝ طي٦ٓ

٩شيس َٟحٓزظ٦ ه٬ٜ كِق ٟخ٦ٛ ىهًٸ ُٮ طيّ حٛلَُ  ،٩ٷ ٍٯذ ُٮ أ١ ٰٛٔلش حٛشوض

٢ٟ٩ حٛؼ٪د  ،ُب١ حَٛٔٓش ٢ٟ ح٠ٰٔٛض حٛيحهٚ ،٩ٛ٪ػن حٛـٰذ ٢ٟ حٛؼٰخد ،ه٦ٰٜ هًَُخ
 .ح٠ٛٸطْ ٜٛـٔي أشي ه٬ٜ حٛٔخٍّ ُٮ أهٌ َٓٓظ٦

ُِٮ ح٠ٛ٪ػْ ه٢ حٵٟخٝ حٛظخىّ  ،٩ٓي ًَٗص ًٖٛ هيس ٢ٟ ح٤ٛظ٪ص حٛ٪حٍىس ُٮ ح٠ٛٔؤٛش

 (:ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)

َّحٍ ٓي ؿَ ىٍح٧ٞ ٢ٟ ٗ( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)أطٮ ا٬ٛ أَٰٟ ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ ) ه٦ٰٜ )ُٔخٙ  ،ّٞ ٍؿٚرـ

٩ا١ ٗخ١ ؿَ ٢ٟ ٠ٰٓظ٦ حٛيحهٚ  ،ا١ ٗخ١ ؿَ ٢ٟ ٠ٰٓظ٦ حٳه٬ٜ ٛٞ أٓـو٦( حٛٔٸٝ
 .(ٓـوظ٦

 .(٩ا١ ٗخ١ ؿَ ٢ٟ ٠ٰٓظ٦ حٳِٓٚ ٓـو٤خ٥) :٩ُٮ ٩ٍحٯش أه٫َ

٩ٓزٚ حٓظـخ٦ُ ٦٤ٟ أ٩ ؿٌح٥ً، ٩ك٥َُ  ،حٛؼ٠َ ٓي ٯ٘٪١ ٟؤًٜخ ُٮ حٛشـَ ٦ِٔ٣ :085ح٠ٛٔؤٛش 

ٯ٘٪١ رلَُ حٛشـَ ٦ِٔ٣ ر٠خ ٯظخ١ ر٦ ٧٪ ٩ػ٥َ٠  -ٚ حٛوٍَُٮ ٣لَ أ٧-ُٮ ٥ٌ٧ حٛلخٙ 

ُبًح ٦َٓٓ حٛٔخٍّ ُٮ ٥ٌ٧ حٛلخٙ ُٔي  ،أ٩ ٯوظي٭ ه٦ٰٜ ٟوظي٭ ،ه٢ أ١ ط٤خ٦ٛ ٯي ٓخٍّ
   .ُظـذ آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٦ٰٜ ،٦َٓٓ ٢ٟ حٛلَُ

٩كَُ حٛؼ٠َس ح٠ٛظوخٍٍ ر٢ٰ ح٤ٛخّ ُٮ  ،٩ٓي ٯ٘٪١ روي حٓظـخ٦ُ ٢ٟ حٛشـَ أ٩ ؿٌح٥ً ٦٤ٟ

٠ٗخ –٩طلَّ ه٢ أ١ ط٤خ٨ٛخ أٯي٭ حَٛٔحّ ٩ح٠ٛوظيٯ٢  ،ٛلخٙ أ١ طظخ١ حٛؼ٠َس ٨ِٔ٣خ٥ٌ٧ ح

٩ؿذ حٛلي ه٬ٜ حٛٔخٍّ  ،، ُبًح ٦َٓٓ حٛٔخٍّ ُٮ ٥ٌ٧ حٛلخٙ-َٟ ُٮ حٛؼ٠َ ٓزٚ حٓظـخ٦ُ
ٌٖٛٗ. 

ٛٞ  -ه٬ٜ حٛ٪ؿ٦ ح٠ٛظوخٍٍ ر٢ٰ ح٤ٛخّ-٩ٛٞ ٯلخُق ه٨ٰٜخ  ،٩اًح أ٠٧ٜض حٛؼ٠َس ٩ٛٞ طلَّ

 .ٯـذ حٛلي ه٬ٜ حٛٔخٍّ

٩ٗخ١ حٛشٮء حٌٛ٭ ٦َٓٓ ٢ٟ  ،اًح َّٓ حٛٔخٍّ ُٮ ٤ٓش ٟـخهش ٩ٟو٠ظش :086ح٠ٛٔؤٛش 

ٓ٪حء  ،ُٸ طـذ آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٦ٰٜ ،٩ٗخ١ حٛٔخٍّ ٟؼـًَح ا٬ٛ ط٤خ٦ٛ٩ ،ح٠ٛؤٗ٪ٷص
، أٝ ٗخ١ ٠ٟخ -ٗخٛٔؼخء ٩حٛزـٰن ٩ٟخ ٯشز٠٨٨خ–ٗخ١ حٛشٮء حٌٛ٭ ٦َٓٓ ٠ٟخ ٯؤ٦ٜٗ رخِٛوٚ 



ُٸ  ،أ٩ َّٓ حٜٛلٞ ٰٛـزن أ٩ ٯش٪٫ ،َُّٔ حٛلز٪د أ٩ حٛيْٰٓ ٰٛو٠ٚ هزًِح ،ٯئٗٚ رخٛٔ٪س

 .٩ا١ ٩ؿذ ه٦ٰٜ ػ٠خ١ ٟخ أه٥ٌ ،ٯـذ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ ُٮ ؿ٠ٰن ًٖٛ

 .ٰٛـزْ ُٮ ٟ٪ٍى٥ ،٩ٯٸكق ٟخ ُظ٤ٜخ٥ ُٮ ٟٔخثٚ ٗظخد حٌٛظذ ٢ٟ حَٛٓخٛش

حٛلَ حٌٛ٭ ٦َٓٓ  ٛٞ ٯ٠ٜٖ ًٖٛ ،اًح َّٓ حٛٔخٍّ شوظًخ كًَح ٢ٟ حٳكَحٍ :087ح٠ٛٔؤٛش 
٩ٓ٪حء  ،ٓ٪حء ٗخ١ حٛشوض ح٩َٔ٠ّٛ ٗزًَٰح أٝ طًٌَٰح -٠ٗخ ٧٪ ٩حػق ُٮ ك٘ٞ حٛشَم–

٩ٯـذ ه٬ٜ حٛلخٗٞ  ،٩ٌٖٛٛ ُٸ طـذ آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ ٓخ٦ٍٓ ،ٗخ١ ًًَٗح أٝ أ٣ؼ٬

ُب٦٣ ٓي ُوٚ ٤ًَٟ٘ح ُٮ  ،حٛشَهٮ أ١ ٯو٥ٍِ ٩ٯئىر٦ ر٠خ ٯَح٥ ٩ر٠خ ٯٔظؼ٦ٰ حؿظ٨خى٥
 .ؿوٜض ٜٛلخٗٞ ٩ٷٯظ٦ حٛوخٟش ه٬ٜ ٓـن ح٤٠َٛ٘ ٩حِٛٔخى٩ٓي  ،حٛشَٯوش

٩ؿذ أ١ ٯٔخٝ ه٦ٰٜ حٛلي  ،٩اًح ُحى حٛٔخٍّ ُٮ ؿَٯ٠ظ٦ ه٬ٜ ًٖٛ حِٛوٚ ُزخم ًٖٛ حٛلَ

 .حٛشَهٮ َٛٔٓظ٦

  



 انفصم انثاَٙ ػشز

 فًٛا ذثثد تّ جزًٚح انظزلح ػهٗ انظارق

اًح أَٓ ر٨خ آَحًٍح طخًٟخ  ،ٯؼزض ه٬ٜ حٛٔخٍّ أ٦٣ ٓي حٍط٘ذ ؿَٯ٠ش حَٛٔٓش :089ح٠ٛٔؤٛش 

 .َٟط٢ٰ

كٔذ -أ١ ٯ٘٪١ آَح٥ٍ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ ؿخٟوًخ ٛشَحثؾ حٛظلش ٩ح٤ِٛ٪ً  :٣٩و٤ٮ رخٵَٓحٍ حٛظخٝ
 .-ٟخ ُظ٤ٜخ٥ ُٮ ٟٔخثٚ ٗظخد حٵَٓحٍ

ش٨خىس ؿخٟوش  ،٩طؼزض ه٦ٰٜ أٯؼًخ اًح ش٨ي ه٦ٰٜ رخٍط٘خر٨خ شخ٧يح١ هخىٷ١ ٢ٟ حَٛؿخٙ

ُظ٤ٜخ٥ ُٮ ٗظخد حٛش٨خىحص ك٘ٞ ش٨خىس ح٤ٛٔخء  ٩ٯٸكق ٟخ ،ٜٛشَحثؾ ح٠ٛوظزَس ٨ُٰخ

 .٤َِٟىحص أ٩ ٤ٟؼ٠خص

اًح أَٓ حٛٔخٍّ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ َٟس ٩حكيس رؤ٦٣ ٓي َّٓ ٩حٍط٘ذ حٛـَٯ٠ش، ٛٞ  :091ح٠ٛٔؤٛش 
 ،ػ٠خ١ ح٠ٛخٙ ح٩َٔ٠ّٛ ٠ٛخ٦٘ٛ حٛشَهٮ -رٌٖٛ–٩ٯؼزض ه٦ٰٜ  ،ٯـذ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ

 .٩ٯـذ ه٦ٰٜ ٍى ري٦ٛ اًح ٗخ١ طخًِٛخ ،ُٰـذ ه٦ٰٜ ٍى٥ ا٦ٰٛ اًح ٗخ١ ٟ٪ؿ٪ىًح

ُٔي ر٤ٰخ ُٮ ٟٔخث٦ٜ ؿ٠ٰن ٟخ ٯظوْٜ ر٨ٌح حِٛظٚ ٢ٟ حٛش٩َؽ  ،٩ٯٸكق ٗظخد حٵَٓحٍ

٩ٷ ري ٜٛلخٗٞ ٩حٛٔخػٮ حٛشَه٢ٰٰ ٢ٟ حٵكخؿش حٛظخٟش رٌٖٛ  ،٩حٜٛ٪حُٝ ٩حٱػخٍ حٛشَهٰش
 .ٛظـز٦ٰٔ ُٮ ٟ٪حٍى٥

( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ٓؤٛض أرخ هزي حهلل  :ٓخٙ ،ؿخء ُٮ طلٰلش ٠ٰٜٓخ١ ر٢ هخٛي :090ح٠ٛٔؤٛش 

 ،٧ٚ ٯـذ ه٦ٰٜ حٛٔـن ؟ ،ُـخء ر٨خ رو٨٤ٰخ ،ُؼَد ،ه٢ ٍؿٚ َّٓ َٓٓش ُ٘خرَ ه٨٤خ

ٛٞ طٔـن ٯي٥ ٳ٦٣ حهظٍَ  ،٢٘ٛ٩ ٛ٪ حهظٍَ ٩ٛٞ ٯـت رخَٛٔٓش ،٣وٞ(: )ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ٓخٙ 
 .(ه٬ٜ حٛوٌحد

٢ٟ أَٓ ه٤ي  :ٓخٙ( حٛٔٸٝه٦ٰٜ )أ١ أَٰٟ ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ ) :(ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)٩٩ٍى ه٢ أرٮ هزي حهلل 

 .(طـَٯي أ٩ طو٪ٯَ أ٩ كزْ ُٸ كي ه٦ٰٜ

 ،ٷ ٯ٤ٌِ -روي حٛظوٌٯذ-٩ح٩َٛحٯظخ١ طَٯلظخ١ ُٮ أ١ آَحٍ حٛٔخٍّ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ رخَٛٔٓش 

٩ا١ أط٬ رو٢ٰ  ،ُٸ ٯٔخٝ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ أهًٌح ٦ٛ ربَٓح٥ٍ ،٩ٷ ٯظق حٛل٘ٞ ر٠٪ؿز٦
 .٠خٙ ه٬ٜ ٣ل٪ آهَ ًَٰ حَٛٔٓشُٜو٦ٜ أهٌ حٛ ،ح٠ٛخٙ ح٩َٔ٠ّٛ روي حٛظوٌٯذ

ٷ ه٬ٜ ٣ل٪ آهَ ٩ؿذ ه٦ٰٜ  ،رؤ٦٣ ا٠٣خ أهٌ ح٠ٛخٙ ه٬ٜ ٩ؿ٦ حَٛٔٓش -ٓـوٌخ-٩اًح هٜٞ 

 .٧٩ٌح ٧٪ ح٠َٛحى ٢ٟ حٛل٘ٞ حٳ٩ٙ ُٮ طلٰلش ٠ٰٜٓخ١ حر٢ هخٛي ،حٛلي



ػزظض ه٦ٰٜ  ،اًح أَٓ حٛٔخٍّ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ آَحٍٯ٢ طخ٢ٰٟ رؤ٦٣ ٓي َّٓ ح٠ٛخٙ :092ح٠ٛٔؤٛش 

 .٦ِٟٛ٩ أ١ ٯٌَٝ ح٠ٛخٙ ٛظخكز٦ ،٩٩ؿزض آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٦ٰٜ ،ؿَٯ٠ش حَٛٔٓش

٩ٷ ًَحٟش  ،ٛٞ ٯٔٔؾ ه٦٤ حٛلي حٛشَهٮ -روي آَح٥ٍ ر٨خ َٟط٢ٰ-٩اًح ٧٪ أ٣َ٘ حَٛٔٓش 
 .ح٠ٛخٙ ٛظخكز٦

 ٛٞ ٯؼزض ه٦ٰٜ ،اًح أَٓ حٛٔخٍّ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ رؤ٦٣ ٓي َّٓ ح٠ٛخٙ آَحٍح ٩حكيح :093ح٠ٛٔؤٛش 

٩اًح أ٣َ٘ حَٛٔٓش روي  ،٩ر٤ٰخ٥ ِٟظًٸ ُٮ ٗظخد حٵَٓحٍ ،٩ٓي ٣ًَٗخ ٧ٌح آ٣ًِخ ،حٛلي حٛشَهٮ

 .٩ٛٞ ٯؼزض ه٦ٰٜ حٛلي ،ٛٞ طٔٔؾ ه٦٤ ًَحٟش ح٠ٛخٙ ،٧ٌح حٵَٓحٍ

  



 انفصم انثانث ػشز

 فٙ حذ انظارق ٔتٛاٌ يا ٚرؼهك تّ يٍ األحكاو

٩ػزض ه٦ٰٜ ًٖٛ رؤكي حٛ٪ؿ٪٥ حٛظٮ  ،اًح َّٓ حٛٔخٍّ ُٮ ح٠َٛس حٳ٬ٛ٩ :094ح٠ٛٔؤٛش 

أ١ طٔـن ٦٤ٟ حٳطخرن حٳٍرن ٢ٟ ِٟخط٨ٜخ  :ُلي٥ حٛشَهٮ ،طؼزض ه٦ٰٜ ًٖٛ شَهًخ
 .ُٸ ٯٔـوخ١ ٟن حٳطخرن ،٩طظَٕ ٦ٛ ٍحكش ٦ِٗ ٩ار٨خ٦ٟ ،ح٠ٛظظٜش رخَٛ٘ ٢ٟ حٰٛي ح٬٤٠ٰٛ

ٔيٝ روي أ١ أؿَ٭ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ ح٠ٛظ ،اًح َّٓ حٛٔخٍّ َٟس ػخ٣ٰش :095ح٠ٛٔؤٛش 

، ٩ؿذ أ١ ٯلي ٠َٜٛس حٛؼخ٣ٰش، ُظٔـن ٍؿ٦ٜ ح٫َٰٔٛ -٠ٗخ ُظ٤ٜخ٥-٥ًَٗ ُٮ َٓٓظ٦ حٳ٬ٛ٩ 

 ،٩ٯظَٕ ٦ٛ حٛزخٓٮ ٢ٟ حَٛؿٚ ٠ٰٛشٮ ه٦ٰٜ ،٢ٟ أط٪ٙ أطخرو٨خ حٛو٠ْ حٛظٮ طظظٚ رخٛٔيٝ
 .٩ٯ٠ٔق ه٦ٰٜ ُٮ ٩ػ٪ث٦

 ح٠ٛظٔيٝ-اًح َّٓ حٛٔخٍّ َٟس ػخٛؼش روي أ١ أؿَ٭ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ  :096ح٠ٛٔؤٛش 

ُلي٥ حٛشَهٮ ُٮ  ،٩ُٮ َٓٓظ٦ حٛؼخ٣ٰش ه٬ٜ حٛ٪ؿ٦ حٌٛ٭ ٓزْ ،ُٮ َٓٓظ٦ حٳ٬ٛ٩ -٥ًَٗ

 .ح٠َٛس أ١ ٯ٪ىم ُٮ حٛٔـ٢ كظ٬ ٯ٠٪ص

 .أ٣ِْ ه٦ٰٜ ُٮ حٛٔـ٢ ٢ٟ رٰض ٟخٙ ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ ،٩اًح ٗخ١ ًَُٰٔح ٷ ٟخٙ ٦ٛ

٩أ٢ٟ٘ ٦ٛ أ١ ٯ٤ِْ ه٬ٜ ٦ِٔ٣ ٠ٟخ ٯ٠ٜٖ  ،اًح ٛٞ ٯ٢٘ ٧ٌح حٛٔخٍّ َُٰٔ حٛلخٙ :097ح٠ٛٔؤٛش 
 .أش٘ٚ حٛل٘ٞ رخٵ٣ِخّ ه٦ٰٜ ٢ٟ رٰض ٟخٙ ح٢ٰ٠ٜٔ٠ٛ ،٧٩٪ ُٮ حٛٔـ٢

ُب١ حٌٛ٭ ط٤ظٍَ ا٦ٰٛ حٳىٛش حٛشَهٰش حٛ٪حٍىس ُٮ ح٠ٛٔخٝ ٧٪ حهظزخٍ أ١ ٯ٘٪١ ًَُٰٔح 

٧٩ٌح ٧٪ ح٠َٛطِ٘ ُٮ  ،ُظـزَ كخؿظ٦ رخٵ٣ِخّ ه٦ٰٜ ٢ٟ رٰض ح٠ٛخٙ ُٮ ٓـ٦٤ ،ٟلظخؿًخ

 .ُٰ٘٪١ أكي ح٠ٛ٪ؿزخص ٛٸ٣ظَحٍ ح٠ٌٛٗ٪ٍ ،ح٠ٛظشَهش أٯؼًخأ٧ًخ١ 

اًح َّٓ حٛٔخٍّ َٟس ٍحروش روي أ١ أٰٓٞ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ ُٮ َٓٓظ٦  :098ح٠ٛٔؤٛش 
ه٬ٜ حٛظَطٰذ حٌٛ٭ ر٤ٰخ٥ ُٮ  ،ػٞ ُٮ َٓٓظ٦ حٛؼخٛؼش ،ػٞ أٰٓٞ ه٦ٰٜ ُٮ َٓٓظ٦ حٛؼخ٣ٰش ،حٳ٬ٛ٩

 .َحروش ٧٪ أ١ ٯٔظُٚلي٥ حٛشَهٮ ُٮ ح٠َٛس حٛ ،ح٠ٛٔخثٚ ح٠ٛظٔيٟش

٩ٛٞ  ،ػٞ َّٓ ػخٛؼش ،ػٞ َّٓ َٟس ػخ٣ٰش ،اًح َّٓ حٛٔخٍّ ُٮ ح٠َٛس حٳ٬ٛ٩ :099ح٠ٛٔؤٛش 

٩ؿذ أ١ ٯٔخٝ ه٦ٰٜ كي شَهٮ ٩حكي ٛـ٠ٰن  ،ٯٔٞ ه٦ٰٜ كي شَهٮ ُٮ َٓٓخط٦ ٨ٜٗخ
 .٩ٷ طٔـن ٍؿ٦ٜ، ٩ٷ ٯٔـ٢ ،ُظٔـن ٯي٥ ح٬٤٠ٰٛ ،حَٛٔٓخص

ر٢ٰ أ١ ٯ٘٪١  -حٌٛ٭ طـذ آخٟظ٦ ه٬ٜ حٛٔخٍّ-ٷ ٯوظَٜ حٛلي حٛشَهٮ  :211ح٠ٛٔؤٛش 

٩ٷ  ،٩ٷ ر٢ٰ أ١ ٯ٘٪١ ٍؿًٸ أ٩ حَٟأس ،ًًٰٟخ ٩ًَٰ ًٟٮ ،حٛٔخٍّ ٠ًٜٟٔخ ٩أ١ ٯ٘٪١ ٗخًَُح



٩طـَ٭  ،ُٰـَ٭ حٛظِظٰٚ حٌٛ٭ ر٤ٰخ٥ ٨ُٰٞ ؿ٠ٰوًخ ،ر٢ٰ أ١ ٯ٘٪١ كًَح أ٩ هزيًح ٠ٟٜ٪ًٗخ

 .٩طظَطذ حٱػخٍ ،حٳك٘خٝ

ٛٞ ٯـِ أ١  ،طٔـن ٯي حٛٔخٍّ ح٬٤٠ٰٛ ٜٛلي حٛشَهٮ اًح ٩ؿذ شَهًخ أ١ :210ح٠ٛٔؤٛش 
 .٩طظو٢ٰ ٧ٮ ٜٛٔـن ٩اؿَحء حٛلي ،اًح ٗخ٣ض حٰٛي ح٬٤٠ٰٛ ٟ٪ؿ٪ىس ،طٔـن ٯٔخ٥ٍ ريًٷ ه٨٤خ

 ،٩ا١ ٗخ٣ض حٰٛي ح٬٤٠ٰٛ شٸء ٩ٗخ٣ض ح٫َٰٔٛ طلٰلش ،٩ٷ ٯظق حٷٓظزيحٙ ه٨٤خ رخٰٛٔخٍ

 ،خ٣ض ٜٗظخ حٰٛيٯ٢ ٟشٜ٪ٛظ٢ٰ ٟوًخأ٩ ٗ ،أ٩ ٗخ٣ض حٰٛي ح٫َٰٔٛ ٟشٜ٪ٛش ٩حٰٛي ح٬٤٠ٰٛ طلٰلش

٩ا١ ؿٜذ حٛٔخٍّ ٦ِٔ٣  ،ُٸ ٯظق حٷٓظزيحٙ ٛزوغ حٳًَحع ،أ٩ ٗخ٣ظخ طلٰلظ٢ٰ ٌٖٗٛ
ُـٜذ ٢ٟ حٛلخٗٞ ٓـو٨خ ٛٶرٔخء ٦ِٔ٤ٛ ه٬ٜ هؼ٪  ،٠ٗخ اًح ٗخ٣ض ٯٔخ٥ٍ ٟشٜ٪ٛش ،ًٖٛ

 .٩ا١ ٧ًَٗخ روغ حٳؿٜش ٢ٟ ح٨ِٔٛخء ،٩ٷ حهظزخٍ رخ٩َِٛع ح٤ٛخىٍس ،طلٰق

ُٮ َٓٓظ٦  ،ٯظو٢ٰ ٓـن حٰٛي ح٬٤٠ٰٛ ٵٓخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ حٛٔخٍّ :212ح٠ٛٔؤٛش 

٠ٗخ اًح ٟٔـ٪هش ٢ٟ  ،٩ا١ ٛٞ ط٢٘ ٦ٛ ٯي ٯ٫َٔ ،اًح ػزظض ه٦ٰٜ حٛـَٯ٠ش -٠ٗخ ر٤ٰخ٥–حٳ٬ٛ٩ 
٩ٷ ٯٔظزيٙ  ،٩ٷ ٯٔٔؾ ه٦٤ ٓـن ح٢ٰ٠ٰٛ ،أط٨ٜخ ٛزوغ حٳكيحع حٛظٮ ؿَص ه٦ٰٜ ٢ٟ ٓزٚ

 .ه٦٤ رٔـن حَٛؿٚ ح٫َٰٔٛ

-ًَٰ أ١ حٛـذ  ،اًح ٩ؿذ أ١ طٔـن حٰٛي ح٬٤٠ٰٛ ٢ٟ حٛٔخٍّ ٜٛلي حٛشَهٮ :213ح٠ٛٔؤٛش 

أػزض أ١ حٛٔخٍّ  -رآٷط٦ ٩ٗش٪٦ُ حٛو٠ٰٜش حٛليٯؼش حٛظٮ ٯوظ٠ي ه٨ٰٜخ حٳؿزخء حٛلخًٓ٪١
أ٩ حكظ٠ٚ ًٖٛ حكظ٠خًٷ ٯوش٬ ٟو٦ ه٬ٜ كٰخس حَٛؿٚ  ،٠ٰٓ٪ص ٓـوًخ اًح ٓـوض ٦٤ٟ ٯ٦٤ٰ٠

 .ُٮ ٥ٌ٧ حٛظ٪ٍ ُٸ طٔـن ٯ٦٤ٰ٠ ،ه٤ي٧ٞ

أ٩ طٔٔؾ آخٟش حٛلي -ٛ٪ؿ٪ى ٧ٌح ح٠ٛل٩ٌٍ ٨ُٰخ-٧٩ٚ طٔـن ٯي٥ ح٫َٰٔٛ ريًٷ ه٢ ح٬٤٠ٰٛ 

 .٦ُٰ اش٘خٙ ،أ٩ ٯ٤ظٔٚ ا٬ٛ ح٠َٛطزش حٛؼخ٣ٰش ُظٔـن ٍؿ٦ٜ ؟ ،حٛشَهٮ ه٦ٰٜ

ٓي ٓزٔض ٤ٟخ ُٮ حِٛظ٪ٙ ح٠ٛظٔيٟش طِظٰٸص ٩اٯؼخكخص ٠٨ٟش ٛ٘ؼَٰ ٢ٟ  :214ح٠ٛٔؤٛش 
٩أ١ طـزْ ُٮ ٟ٪حٍى  ،ُٰـذ أ١ طٸكق ؿ٠ٰوًخ ،هٰش ح٠ٛظؤٜش رخ٠ٛٔخٝحٳك٘خٝ ٩حٱػخٍ حٛشَ

٥ٌ٧٩ حٵشخٍس ح٠ٛ٪ػلش ط٤ٌٮ ه٦٤ ا٤ًخء  ،٩ٷ ٟ٪ؿذ ٛظَ٘حٍ ٧ًَٗخ ،طـز٨ٰٔخ طـزًٰٔخ طخًٟخ

 .طخًٟخ

٩٩ؿزض  ،اًح ػزظض ه٬ٜ حٛٔخٍّ ؿَٯ٠ش حَٛٔٓش ربكي٫ ح٠ٛؼزظخص حٛشَهٰش :215ح٠ٛٔؤٛش 
ك٢ٰ ػز٪ص حٛـَٯ٠ش ه٦ٰٜ ٩٩ؿ٪د -ٯي٥ ح٬٤٠ٰٛ ٟ٪ؿ٪ىس  ٩ٗخ٣ض ،آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٦ٰٜ

ٛٞ طٔـن  ،، ػٞ حطِْ أ١ ُٔيص ٦٤ٟ حٰٛي ح٬٤٠ٰٛ ٛزوغ حٛل٪حىع حٛظٮ ؿَص ه٦ٰٜ-آخٟش حٛلي
٩ٷ ٯٔٔؾ  ،ُظٔـن ٍؿ٦ٜ ،٩ٛوٚ حٳٓ٪٫ أ١ ٯ٤ظٔٚ ا٬ٛ ح٠َٛطزش حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ حٛلي ،ٯي٥ ح٫َٰٔٛ

 .٩حٷٗظِخء ه٦٤ رخٛظوِٯَ ٟش٘ٚ ؿيًح ،ه٦٤ حٛلي



ُٔـن ٰٟٔٞ حٛلي ه٦ٰٜ  ،اًح ٩ؿذ ه٬ٜ حٛٔخٍّ أ١ طٔـن ٯ٦٤ٰ٠ ٜٛلي حٛشَهٮ :216ح٠ٛٔؤٛش 

٩ؿذ أ١ ٯٔظض ٦٤ٟ ٛـ٤خٯظ٦ ه٬ٜ حٛٔخٍّ  ،ُب١ ٗخ١ ٰٟٔٞ حٛلي هخٟيًح ُٮ ًٖٛ ،ٯي٥ ح٫َٰٔٛ
 .ح٠ٛلي٩ى

٩ٛٞ ٯٔٔؾ  ،٦٤ٟ ،٩ؿذ ه٦ٰٜ أ١ ٯيُن ٦ٛ ىٯش حٛوؼ٪ ح٠ٛٔـ٪م ،٩ا١ ٗخ١ ٟشظز٨ًخ ُٮ ُو٦ٜ

اٷ اًح كظٜض ه٤ي حٛلخٗٞ حٛشَهٮ  ،ُٰـذ أ١ طٔـن ٯ٦٤ٰ٠ َٛٔٓظ٦ ،حٛلي ه٢ حٛٔخٍّ

شز٨ش ُٮ ٩ؿ٪د آخٟش حٛلي ه٦ٰٜ ٛزوغ حٛوظ٪طٰخص حٛظٮ حٓظ٣َض رخ٠ٛ٪ٍى ُٰيٍأ ه٦٤ 
 .حٛلي ٜٛشز٨ش

ٷ ٯظق ٳكي أ١ ٯشِن ٛشوض ٩ؿذ ه٦ٰٜ حٛلي حٛشَهٮ ُٮ آٔخؽ حٛلي  :217ح٠ٛٔؤٛش 

 .-اًح ٧٪ شِن ُٮ ًٖٛ–ٛشِخهظ٦  ٩ٷ أػَ ،ه٦٤

٩ٛوٚ ح٠َٛحى ٢ٟ حِٛ٘خٛش ُٮ حٛلي أ١ ٯِ٘ٚ حِٰٛ٘ٚ حٛشوض  ،٩ٷ طظق حِٛ٘خٛش ُٮ حٛلي٩ى

 .ُٰئهَ آخٟش حٛلي ه٦ٰٜ ه٢ ح٠ٛزخىٍس ٨ُٰخ ،حٌٛ٭ ٩ؿذ ه٦ٰٜ حٛلي

 .٨٤ٟ٩خ كي حَٛٔٓش ،٩ًَٰ ٣خٌُس ،ُخِٛ٘خٛش ُٮ حٛلي ًَٰ ؿخثِس ؛٩ه٬ٜ أ٭ كخٙ

٩ا١ حػـَ ا٬ٛ  ،ٓـن ٯ٢ٰ٠ حٛٔخٍّ اًح ػزظض ه٦ٰٜ ؿَٯ٠ش حَٛٔٓشٯـذ  :218ح٠ٛٔؤٛش 
ٗخٛؼَد ه٬ٜ حٱٛش حٛ٘خطزش أ٩  ،٩ؿ٪ى أطخرو٦ ُٮ حٛظ٤خهش أ٩ حٛلَُش حٛظٮ ٯٔظخص ٨٤ٟخ

رٚ ٯظ٪َٓ ه٨ٰٜخ ًخٛذ حٛظ٤خهخص  ،حٛلخٓزش ٩أٟؼخ٦ٛ ٢ٟ حٛظ٤خهخص حٛ٘ؼَٰس ح٠ٛظيح٩ٛش

 .٩حٛلٍَ ح٠ٛ٪ؿ٪ىس

٩ؿزض  ،ٔخٍّ ؿَٯ٠ش حَٛٔٓش ربكي٫ ح٠ٛؼزظخص حٛشَهٰشاًح ػزظض ه٬ٜ حٛ :219ح٠ٛٔؤٛش 
٦ِٟٛ٩ أٯؼًخ ػ٠خ١ ح٠ٛخٙ حٌٛ٭ ٦َٓٓ ٠ٛخ٦٘ٛ  ،ُٰـذ ٓـن ٯ٦٤ٰ٠ ،آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٦ٰٜ

، ٩ٯـذ ه٦ٰٜ ٍى -اًح ٗخ٣ض حٛو٢ٰ ٟ٪ؿ٪ىس–ُٰـذ ه٦ٰٜ ٍى ه٢ٰ ح٠ٛخٙ ا٦ٰٛ  ،حٛشَهٮ

٩ٓي  ،٠ٰٓ٩ظ٨خ اًح ٗخ٣ض ٠ٰٰٓش ،، ُٰيُن ا٦ٰٛ ٟؼ٨ٜخ اًح ٗخ٣ض ٟؼٰٜش-اًح ٗخ٣ض طخِٛش–ري٨ٛخ 
٩ٷ ٯٔٔؾ ه٢ حٛٔخٍّ ػ٠خ١ ح٠ٛخٙ  .طٍَ٘ ًَٗ ٧ٌح ُٮ ٗؼَٰ ٢ٟ ح٠ٛٔخٟخص ٩ح٤٠ٛخٓزخص

 .ح٩َٔ٠ّٛ اًح أٰٓٞ ه٦ٰٜ حٛلي ُٔـوض ٯ٦٤ٰ٠

٩ٓي  ،٩ؿذ أ١ ٯَى٥ ا٬ٛ ٩ٍػظ٦ حٛشَه٢ٰٰ ٢ٟ روي٥ ،٩اًح ٟخص ح٠ٛخٖٛ حٛشَهٮ ٠ٜٛخٙ

 .ظخد ح٠َٰٛحعُظ٤ٜخ ًَٗ ٧ٌح ُٮ ٗظخد حٌٛظذ، ٩ٯَحؿن ٗ

٩طلٔٔض  ،أ٩ أشوخص ٟظويى١٩ َُٔٓ٪ح شٰجًخ ٩حكيًح ،اًح حشظَٕ شوظخ١ :201ح٠ٛٔؤٛش 
ُب١ رٌٜض كظش ٗٚ َُى ٨٤ٟٞ ٢ٟ ح٠ٛخٙ  ،حٛشَحثؾ ح٠ٛوظزَس ُٮ ٗٚ ٩حكي ٢ٟ حَٛٔحّ

طوْٜ حٛل٘ٞ  ،ٯ٢ٰ٠ حٛٔخٍّ -ُٮ َٓٓظ٦–ح٩َٔ٠ّٛ ٟٔيحٍ ح٤ٛظخد حٛشَهٮ حٌٛ٭ طٔـن 
 .ُٰـذ أ١ طٔـن ٯ٢ٰ٠ ٗٚ ٩حكي ٨٤ٟٞ ،رخٛـ٠ٰن



ٛٞ ٯـذ ٓـن ٯ٦٤ٰ٠، ٩ا١ ٗخ٣ض كظض  ،٩اًح ٛٞ طزٜي كظش حٛ٪حكي ٨٤ٟٞ ٟٔيحٍ ح٤ٛظخد

ٟٔيحٍ  -(طوخ٬ٛ)ا١ شخء حهلل -٤ٓ٩ز٢ٰ ٠ُٰخ ٯؤطٮ  ،ؿ٠ٰو٨ٞ طزٜي كي ح٤ٛظخد أ٩ طِٯي ه٦ٰٜ
 .٧ٌح ح٤ٛظخد

ْ ُٮ ًٖٛ ٛظخكذ ُخٛل ،اًح ٩ؿزض آخٟش حٛلي حٛشَهٮ ه٬ٜ حٛٔخٍّ :200ح٠ٛٔؤٛش 

ُٸ ٯٔخٝ حٛلي ه٬ٜ ٓخٍّ ح٠ٛخٙ كظ٬  ،٩ٳؿٚ ًٖٛ .٧٩٪ حٛشوض ح٩َٔ٠ّٛ ٦٤ٟ ،ح٠ٛخٙ

 .ربٓخٟش حٛلي ه٦ٰٜ ٩ٯَُن ؿٜز٦ ا٬ٛ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ -حٌٛ٭ ٣ًَٗخ٥-ٯـخٛذ طخكذ حٛلْ 

أ٩ ٯزٰو٦ ه٦ٰٜ رؼ٢٠  ،٨ُٰز٦ ٜٛٔخٍّ ،٩ٯـ٪ُ ٛظخكذ حٛلْ أ١ ٯوِ٪ ه٢ ك٦ٔ ح٠ٌٛٗ٪ٍ
 .٩اًح ُوٚ ًٖٛ ٓٔؾ حٛلي ُٸ ٯٔخٝ ه٦ٰٜ ،أ٩ ٯظخٛل٦ ه٦٤ رو٪ع أ٩ رٌَٰ ه٪ع ،ٟوٜ٪ٝ

٩روي أ١ ػزظض حَٛٔٓش ه٬ٜ  ،٩اًح ُوٚ شٰجًخ ٢ٟ ًٖٛ روي أ١ ٍُو٦ ا٬ٛ حٛلخٗٞ حٛشَهٮ

 .ُظـذ آخٟظ٦ ه٦ٰٜ ،ٛٞ ٯٔٔؾ ه٦٤ حٛلي ،حٛٔخٍّ ه٤ي حٛلخٗٞ

  



 انفصم انزاتغ ػشز

 ٔاألحكاو انشزٔط فًٛا ٚرؼهك تانًال انًظزٔق يٍ

٧٩٪ ٍرن  ،ٯشظَؽ ُٮ ح٠ٛخٙ ح٩َٔ٠ّٛ أ١ ٯزٜي ٟٔيحٍ ح٤ٛظخد حٛشَهٮ :202ح٠ٛٔؤٛش 

 .ىٯ٤خٍ

أ٩ ح٠ٛؼٔخٙ  ،٧٩ٌح حٛيٯ٤خٍ ،٧٪ ح٠ٛؼٔخٙ حٛشَهٮ ٢ٟ ح٧ٌٛذ: -حٌٛ٭ ٣ًَٗخ٥-٩حٛيٯ٤خٍ 
حٛشَهٮ ٯٔخ٩٭ ُٮ ٦٣ُ٩ ػٸػش أٍرخم ح٠ٛؼٔخٙ حٛظَُٰٮ ح٠ٛظيح٩ٙ ُٮ ح٠ٛوخٟٸص حٛـخٍٯش 

 .ٟخ ر٢ٰ ح٤ٛخّ

ٯٔخ٩٭ أٍروًخ  -ا٦٣ حٛشخثن ح٠ٛظوخٍٍ ٟخ ر٢ٰ ح٤ٛخّ :٤ٜٓ٩خ ،حٌٛ٭ ٣ًَٗخ٥-٩ح٠ٛؼٔخٙ حٛظَُٰٮ 

خ٣ٮ هشَس ُٰ٘٪١ حٛيٯ٤خٍ أ٩ ح٠ٛؼٔخٙ حٛشَهٮ ػ٠ ؛٩ه٬ٜ ٧ٌح .٩هشَٯ٢ ك٠ظش ٢ٟ ح٧ٌٛذ
 .٩ٯ٘٪١ ٍرن ح٠ٛؼٔخٙ أٍرن ك٠ظخص ٣٩ظًِخ ،ك٠ظش

َُٰٜؿن ا٦ٰٛ  ،٩ٓي حٓظ٪٤ُٰخ ًَٗ ٧ٌح ٩أ٩ػل٤خ٥ ُٮ ُظٚ ُٗخس ح٤ٛٔيٯ٢ ٢ٟ ٗظخد حِٛٗخس

 .٩حٳىٛش ه٬ٜ ٗٚ ٟخ ٣ًَٗخ٥ ٗؼَٰس ٩٩حػلش .ٛٶكخؿش حٛ٘خٟٜش ر٠لظ٪ٯخط٦

 ،٪حهي حِٛٔخ٧شرلٔذ ٟخ طٔظؼ٦ٰ ٓ ،٩روي حٛـ٠ن ٟخ ر٨٤ٰخ ،روي ٍى روؼ٨خ ا٬ٛ روغ 

 .(ٓيّ حهلل أَٓح٧ٍٞ)٩أٗخرَ حٳطلخد  ،٤ٟ٩خ٧ـ٨خ ح٠ٛوٜ٪ٟش ر٢ٰ أهٸٝ ح٨ِٔٛخء

٩ٍى ُٮ طلٰلش حٛؼٔش حٛـٰٜٚ ٟل٠ي ر٢ ٟٜٔٞ ه٢ حٵٟخٝ أرٮ هزي حهلل ؿوَِ  :203ح٠ٛٔؤٛش 
ُٮ  :(ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ٓخٙ  ،ُٮ ٗٞ ٯٔـن حٛٔخٍّ ؟ :ٜٓض ٦ٛ) :ٓخٙ( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ر٢ ٟل٠ي 

 ،رٜي حٛيٯ٤خٍ ٟخ رٜي ،ُٮ ٍرن ىٯ٤خٍ :(ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ٓخٙ  ،ُٮ ى٢ٰ٠٧ٍ ؟ :ٜٓض ٦ٛ ،ٍرن ىٯ٤خٍ

 ،حٓٞ حٛٔخٍّ ؟ -ك٢ٰ َّٓ–أٍأٯض ٢ٟ َّٓ أٓٚ ٢ٟ ٍرن ىٯ٤خٍ، ٧ٚ ٯٔن ه٦ٰٜ  :ٜٓض ٦ٛ
ٗٚ ٢ٟ َّٓ ٢ٟ ٟٜٔٞ شٰجًخ ٓي ك٪ح٥  :(ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ُٔخٙ  ،٧٩ٚ ٧٪ ه٤ي حهلل ٓخٍّ ؟

٢٘ٛ٩ ٷ ٯٔـن اٷ ُٮ ٍرن  ،٧٩٪ ه٤ي حهلل ٓخٍّ ،٨ُ٪ ٯٔن ه٦ٰٜ حٓٞ حٛٔخٍّ ،٩أك٥َُ

٩ٛ٪ ٓـوض أٯي٭ حَٛٔحّ ٠ُٰخ ٧٪ أٓٚ ٢ٟ ٍرن ىٯ٤خٍ ٳِٰٛض هخٟش ح٤ٛخّ  ،ىٯ٤خٍ أ٩ أٗؼَ
  .(ٟٔـو٢ٰ

ُٮ ( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ٓـن أَٰٟ ح٠ٛئ٢ٰ٤ٟ ) :ٓخٙ( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)٩٩ٍى ُٮ ٟ٪ػٔش ٠ٓخهش ه٦٤ 

٧٪ أى٬٣ كي  :ٜٓض ،ؼش ٠ٰٓظ٨خ ٍرن ىٯ٤خٍرٰ( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ٓخٙ  ،٩ٟخ رٰؼش ؟ :ٜٓض ،رٰؼش

 .((ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ُٔ٘ض  ،حٛٔخٍّ ؟

٩أ٨٣خ رٰؼش كيٯي ٠ٰٓظ٨خ  ،٩ٓي َُٔ ح٠َٛحى ٢ٟ ٠ٜٗش حٛزٰؼش ُٮ ٩ٍحٯش هٜٮ ر٢ أرٮ ك٠ِس
 .ٍرن ىٯ٤خٍ



٧٪  ،٩٩ٍى ُٮ روغ ح٩َٛحٯخص حٛ٪حٍىس أ١ ح٤ٛظخد حٛشَهٮ حٌٛ٭ طٔـن ٦ُٰ ٯي حٛٔخٍّ

٩ُٮ  ،٩ُٮ روؼ٨خ أ٦٣ ى٠٧ٍخ١ ،ٮ روؼ٨خ أ٦٣ ػٜغ حٛيٯ٤خ٩ٍُ ،ه٠ْ حٛيٯ٤خٍ ٢ٟ ح٧ٌٛذ
 .٧ًَٰخ أ٦٣ ىٯ٤خٍ

٧٩ٞ  ،ه٢ ٥ٌ٧ ح٩َٛحٯخص( ٓيّ حهلل أ٨ِٔ٣ٞ)٩ٓي أهَع هخٟش ح٨ِٔٛخء ٢ٟ أطلخر٤خ 

٠ٗخ ٓخٙ ر٦ روغ ه٠ٜخء -٨ُٮ اٟخ ٟل٠٪ٛش ه٬ٜ حٛظٰٔش  ،ٟـٜو٪١ ه٨ٰٜخ حؿٸهًخ ٗخًٟٸ

 .ى هٜٚ ٠ُٰخ ٯ٪ؿذ حٷهظزخٍ ٩حٛلـٰش، أ٩ ٧ٮ ٟـ٩َكش ٷ هخٟٚ ر٨خ ٛ٪ؿ٪-حٛـ٨٠٪ٍ

اًح رٜي ح٠ٛخٙ ح٩َٔ٠ّٛ ٢ٟ ٟخ٦٘ٛ حٛشَهٮ ٍرن ىٯ٤خٍ ٢ٟ ح٧ٌٛذ حٛوخٛض  :204ح٠ٛٔؤٛش 
ٓ٪حء ٗخ١ ح٠ٛخٙ  ،٩ؿذ أ١ طٔـن ٯي ٓخ٦ٍٓ ،حَٛحثؾ ُٮ ح٠ٛوخٟٜش ر٦ ٟخ ر٢ٰ ح٤ٛخّ

 ،أٝ ٢ٟ حٳػخع ٩حٳؿ٨ِس ٩حٳٟظوش ،أٝ ٢ٟ حٛلز٪د ٩حٳىٓش ،ح٩َٔ٠ّٛ ٦ِٔ٣ ٢ٟ حٛلٰ٪ح١

 .أٝ ٢ٟ ٓخثَ حٳٟ٪حٙ ح٠٠ٜٛ٪ٗش ٠ٛخ٨٘ٛخ شَهًخ

ػزض حٛلي ه٬ٜ ٓخ٦ٍٓ، ٩٩ؿذ ٓـن ٯ٦٤ٰ٠ اًح  ،ُبًح رٌٜض ٠ٰٓظ٦ ًٖٛ ح٠ٛٔيحٍ حٌٛ٭ ٣ًَٗخ٥
ُخ٠ٛيحٍ ُٮ ػز٪ص حٛل٘ٞ ُٮ حٛـ٠ٰن ه٬ٜ طلْٔ حٛش٩َؽ  ،حؿظ٠وض ٦ُٰ ؿ٠ٰن حٛش٩َؽ

 .ح٠ٛوظزَس ٩حؿظ٠خه٨خ

ُْٰٜ ٦ُٰ ًَٰ اػخهش  ،٩ح٩َِٛم حٌٛخٟؼش ،وَع ُٮ حٛزلغ ٩َِٜٛع ح٤ٛخىٍس٩أٟخ حٛظ

٩حٷرظوخى ه٢ حٌٛخٯش ح٠ٛٔظ٪ىس ٧٩ٮ حٛظوظض ُٮ ٟوَُش ٦ُٔ أ٧ٚ حٛزٰض  ،حٛ٪ٓض
٩حٛظو٠ْ ُٮ ٨ُٞ حٳكخىٯغ ٩ح٤ٛظ٪ص حٛ٪حٍىس  ،٩ٟوخ٨ٍُٞ( ه٨ٰٜٞ حٛٔٸٝ)ح٠ٛوظ٪٢ٰٟ 

طٜ٪حص حهلل ٩ٓٸ٦ٟ ه٨ٰٜٞ ) ،ٞ ٩ٜٓ٪ر٩ٞ٨حٷٓظ٤خٍس رؤ٣٪حٍ حهلل ح٠ٛشَٓش ه٬ٜ ٣ِ٪٨ٓ ،ه٨٤ٞ

 .(أؿ٠و٢ٰ

اًح رٜي ح٠ٛخٙ ح٩َٔ٠ّٛ ٢ٟ ٟخ٦٘ٛ ٍرن حٛيٯ٤خٍ ٢ٟ ح٧ٌٛذ، أ٩ رٌٜض ٠ٰٓظ٦  :205ح٠ٛٔؤٛش 
٩ا١ ط٪٧ٞ حٛٔخٍّ ٦ِٔ٣ أ١ ٠ٰٓش  ،ًٖٛ ح٠ٛٔيحٍ ٢ٟ حٳٟ٪حٙ حٳه٫َ ٩ؿذ ٓـن ٯي حٛٔخٍّ

٩ٌٖٗٛ اًح ُحى ح٠ٛخٙ ح٩َٔ٠ّٛ ه٬ٜ ٟٔيحٍ ح٤ٛظخد ٠٨ٟخ  ،ح٠ٛخٙ ح٠ٛؤه٪ً ٷ طزٜي ح٤ٛظخد

 .ُٸ طٸكق ،رٌٜض حِٛٯخىس

٩ى١٩  ،اًح ٗخ١ ح٠ٛخٙ ح٩َٔ٠ّٛ ٢ٟ ٟخ٦٘ٛ ٷ ٯزٜي كي ح٤ٛظخد ٢ٟ ح٧ٌٛذ :206ح٠ٛٔؤٛش 
ٛٞ طـذ آخٟش حٛلي ه٬ٜ ٓخ٦ٍٓ ٛويٝ طلْٔ حٛشَؽ ُٮ  ،ٟٔيحٍ ٠ٰٓظ٦ ٢ٟ ٓخثَ حٳٟ٪حٙ

 ،أ١ ح٠ٛخٙ ح٩َٔ٠ّٛ ٯزٜي حٛلي حٛشَهٮ ٤ٜٛظخد -ٟوـجًخ–٦ ٩ا١ حهظٔي حٛٔخٍّ ٣ِٔ ،ح٠ٛخٙ

 .ُٸ أػَ ٛظ٪٦٠٧ ٩حهظٔخى٥ ح٠ٛوـت

 ،ُٰو٥ٍِ ر٠خ ٯٔظؼ٦ٰ ٣ل٥َ ،٩ٯـ٪ُ ٜٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ١ ٯئىر٦ ه٬ٜ ٥ٌ٧ ح٠ٛوخِٛش ٛظـَث٦ 

٩ٓي  ،ٛ٪ٷٯظ٦ ح٠ٛـٜٔش حٛظٮ ؿوٜض ٦ٛ شَهًخ ه٬ٜ ًٖٛ، ٩ه٬ٜ ٥ًَٰ ٢ٟ حٳٟ٪ٍ حٛلٔزٰش

 .طٍَ٘ ٤ٟخ ًَٗ ٧ٌح ُٮ ٗؼَٰ ٢ٟ ح٠ٛ٪حٍى ٩ح٤٠ٛخٓزخص



ٯوظزَ ُٮ ٩ؿ٪د آخٟش حٛلي ه٬ٜ حٛٔخٍّ أ١ ٯ٘٪١ ح٤ٛظخد حٌٛ٭ ٦َٓٓ  :207ح٠ٛٔؤٛش 

 ،ُبًح َّٓ ٣ظَ ح٤ٛظخد ٢ٟ كَُ هخص ،٢ٟ ٟخٙ ٟخ٦٘ٛ ٓي أه٥ٌ ٢ٟ كَُ ٩حكي
ه٬ٜ حٛٔخٍّ ٛٞ طـذ آخٟش حٛلي  ،٩َّٓ ح٤ٛظَ حٛؼخ٣ٮ ٢ٟ ح٤ٛظخد ٢ٟ كَُ آهَ ٥ًَٰ

 ،٩ا١ ٗخ١ ح٠ٛخٙ ٦ٜٗ ٩حٛلَُ حٳ٩ٙ ٩حٛؼخ٣ٮ حٌٜٛح١ أهٌ ح٠ٛخٙ ٠٨٤ٟخ ٠ٛخٖٛ ٩حكي ،رٌٖٛ

٠ٗخ ُٮ ٣لخث٥َ –٩ٜٛلخٗٞ حٛشَهٮ أ١ ٯو٥ٍِ ر٠خ ٯَح٥  ،ُٰ٘٪١ ًٖٛ شز٨ش ٯيٍأ ر٨خ حٛلي
 .-٠ٟخ طٔيٝ ٥ًَٗ

ىًح ه٢ ْٰٛ َٜٛٔٓش كٰٔٔش شَهٰش هخطش ٰٛل٠ٚ حِٜٛق ه٨ٰٜخ اًح أؿْٜ ٟـَ :208ح٠ٛٔؤٛش 

ٰٛ٘٪١ حٛوٜٞ ر٨خ ٓززًخ ٯ٪ؿذ  ،٩ْٰٛ ٨ٛخ ٌٖٗٛ كٰٔٔش ٟوٜ٪ٟش ه٤ي ح٠ٛظشَهش .حَٛٔٯ٤ش

 .ُٰظو٢ٰ أ١ ٯ٘٪١ ًٖٛ ٧٪ ح٠َٛحى ٨٤ٟخ ،ح٣ظَحٍ حٳىٛش حٛشَهٰش ا٨ٰٛخ

ًَٰ أ١ حٛشَٯوش حٵٓٸٰٟش ٓي  ،ٯو٦٠ٜ هخٟش ح٤ٛخّ ،رٚ حَٛٔٓش ٟو٬٤ ٩حػق ٷ هِخء ٦ُٰ
ُبًح حؿظ٠وض  ،٩ؿوٜض أك٘خٝ حٛشَم طي٩ٍ ٟيح٧ٍخ ،حهظزَص ُٮ حَٛٔٓش ش٩َؿًخ ٟو٤ٰش

٩ٓي  ،٩طَطزض ه٨ٰٜخ حٱػخٍ ،٩طلٔٔض ؿ٠ٰوًخ ػزظض ٨ٛخ حٳك٘خٝ ح٠ٌٛٗ٪ٍس ،٥ٌ٧ حٛش٩َؽ

 .ٓزْ ًَٗ ٧ٌح ُٮ حِٛظٚ حٛلخى٭ هشَ ٢ٟ ٧ٌح حٛ٘ظخد

  



 انفصم انخايض ػشز

 فًٛا ٚرؼهك تانًحارتح

 .آخٟش حٛلي ه٬ٜ ٢ٟ حٍط٘ز٨خ٧٩ٮ حٛـَٯ٠ش حٛلخىٯش هشَس ٢ٟ حٳٟ٪ٍ حٛظٮ ط٪ؿذ 

 :ُٮ حٱٯش حٛؼخٛؼش ٩حٛؼٸػ٢ٰ ٢ٟ ٓ٪ٍس ح٠ٛخثيس -ٓزلخ٦٣-ٓخٙ حهلل  :209ح٠ٛٔؤٛش 

٪ََٔظُٜ٪ْح َأ٩ْ ُٯَظَُٜز َٔخىًح َأ١ ُٯ ٍِْع َُ َْٔوْ٪١َ ُِٮ حَٳ ُٓ٪٦َُٛ ٩ََٯ ٍَ ٍُِر٪١َ ح٦َّٜٛ ٩َ ٌِٯ٢َ ُٯَلخ َِحء حَٛ ْح ِا٠َ٣َخ َؿ

ـََن  َٔ ْٞ ُِٮ َأ٩ْ ُط ٌِْ٭ ُِٮ حُٛي٣َْٰخ ٨َُٛ٩َ ْٞ ِه ٨َُٛ َٖ ًَِٛ ٍِْع  ٢َِٟ حَٳ ٍٍ َأ٩ْ ُٯ٤َِْ٪ْح  ٢ِْٟ ِهٸ ٍُْؿ٨ُُٜٞ  ْٞ ٩ََأ َأْٯِيٯ٨ِ

ٌٞ ٌَحٌد َهِلٰ ََِس َه  ..حٱِه

ٟلخٍرش طَٯلش هلل  :٥ٌ٧ حٛـَٯ٠ش ُٮ طَٯق ٥ٌ٧ حٱٯش حَٛ٘ٯ٠ش -ٓزلخ٦٣-٧ٌ٘ح ٬٠ٓ 

٩ك٘ٞ رؤ١  ،ٜٛلَد ه٠٨ٰٜخ ٢ٟ َٟط٘ز٨خ٩أهَد ه٨٤خ رؤ٨٣خ اهٸ١  ،(ص)٩َٛٓ٪٦ٛ 

٩أ١ ؿِحء٥ حٛ٪ُخّ ه٬ٜ  ،ح٠ٛلخٍرش ٠٨ٛخ طلظٚ ٦٤ٟ اًح ٧٪ ٓو٬ ُٮ حٳٍع ُٔخىًح
ه٦ٰٜ )أ١ ٯَؿن حٳَٟ ٦ُٰ ا٬ٛ حٛ٪ٛٮ ح٤٠ٛظ٪د ٢ٟ حهلل، ٧٩٪ حٵٟخٝ ح٠ٛوظ٪ٝ  :ؿَٯ٠ظ٦

 .ٟخ ر٨٤ٰخ ٣٩خٌُ حٵٍحىس ٩حٛٔ٪ٙ ُٮ حٛل٘ٞ ،اًح ٗخ١ كخ٧ًَح ٟ٪ؿ٪ىًح ر٢ٰ حٳٟش-( حٛٔٸٝ

أ٩ ٯٔـن أٯيٯ٨ٞ ٩أٍؿ٨ٜٞ  ،أ٩ ٯظّٜز٨ٞ ،ُٰظوَٰ ر٢ٰ أ١ ٯٔظٚ ٧ئٷء ح٠ٛـ٢َٰٟ ح٠ٛلخٍر٢ٰ

٩أ٨٣ٞ ٯٔظلٔ٪١ ٧ٌح حٛوِ٭  ،أ٩ ٯ٨ِٰ٤ٞ ٢ٟ حٳٍع حٛظٮ أ٩ٓو٪ح ٨ُٰخ حِٛٔخى ،٢ٟ هٸٍ
اًح ٧ٞ ٛٞ ٯظ٪ر٪ح ٢ٟ ّٰٓت  ،٨ٛ٩ٞ حٛوٌحد حٛولٰٞ ُٮ حٛيحٍ حٱهَس ،٩حٛظوٌٯذ ُٮ حٛي٣ٰخ

 .٩ٛٞ ٯ٤ٰز٪ح ا٬ٛ حهلل ٠ٟخ حٍط٘ز٪٥ ،أه٠خ٨ٛٞ

َُخْه٠َُٜ٪ْح َأ١َ  :روي حٱٯش حٛٔخرٔش -ٓزلخ٦٣-٩ٓي ٓخٙ   ْٞ ٨ِْٰ ٩ٍُْح َهَٜ ِْٔي ِٚ َأ١ َط َْٓز  ٢ِٟ ٌِٯ٢َ َطخُر٪ْح  ِاَٷ حَٛ

ٌٞ ٍَِكٰ  ٌٍ ٪ُِ ًَ  ..ح٦َّٜٛ 

٩ه٢  ،(ص)ٓي حٓظِخػض حٳكخىٯغ ٢ٟ ح٤ٔٛش ح٠ٛـ٨َس ه٢ حَٛٓ٪ٙ  :221ح٠ٛٔؤٛش 
حٛ٪حٍىس ٛظز٢ٰٰ ح٠ٛوخ٣ٮ  ،(ه٨ٰٜٞ حٛٔٸٝ)أ٩طٰخث٦ حٳث٠ش ح٠ٛوظ٪٢ٰٟ ٢ٟ أ٧ٚ حٛزٰض 

روي ك٠ٚ ح٠ٛـ٠ٚ  ،٩ٛظ٪ػٰق ح٠ٛٔظ٪ى ٠٨٤ٟخ ،ح٠َٛحىس ٢ٟ حٱٯظ٢ٰ حَٛ٘ٯ٠ظ٢ٰ ح٠ٌٛٗ٪ٍط٢ٰ

٠ٗخ ٧ٮ حٛٔخهيس -٩ح٠ٛش٘٪ٕ ح٠ٛظَىى ٦ُٰ ه٬ٜ ح٠ٛظ٢ٰٔ  ،٢ٟ ٥ٌ٧ حٳىٛش ه٬ٜ ح٠ٛز٢ٰ ٨ُٰخ
 .-(ٍػ٪ح١ حهلل ه٨ٰٜٞ)ُش ُٮ حٓظ٤زخؽ حٳك٘خٝ حٛشَهٰش ه٤ي ح٨ِٔٛخء ح٠ٛو٩َُش ح٠ٛؤٛ٪

ٓ٪ٝ ٢ٟ ر٤ٮ ( ص)ٓيٝ ه٬ٜ ٍٓ٪ٙ حهلل ) :ٓخٙ( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ُِٮ كيٯغ حٵٟخٝ أرٮ هزي حهلل 

 ،أ٠ٰٓ٪ح ه٤ي٭، ُبًح رَثظٞ روؼظ٘ٞ ُٮ َٓٯش :(ص)ُٔخٙ ٨ٛٞ ٍٓ٪ٙ حهلل  ،ػزش َٟػ٬

٩ٯؤٜٗ٪١ ٢ٟ  ،ٯشَر٪١ ٢ٟ أر٪ح٨ٛخ ،٬ٛ ارٚ حٛظيٓشُزوغ ر٨ٞ ا ،أهَؿ٤خ ٢ٟ ح٠ٛيٯ٤ش :ُٔخٛ٪ح
 ،حٛوزَ( ص)ُزٜي ٍٓ٪ٙ حهلل  ،٠ُٜخ رَث٪ح ٩حشظي٩ح ٓظٜ٪ح ػٸػش ٢٠ٟ ٗخ١ ُٮ حٵرٚ ،أٛزخ٨٣خ

ُٸ  ،٩ٓي طل٩َٰح ،، ٧٩ٞ ُٮ ٩حى َٓٯذ ٢ٟ أٍع ح٢٠ٰٛ(ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ُزوغ ا٨ٰٛٞ هًٰٜخ 



 ،(ص)خء ر٨ٞ ا٬ٛ ٍٓ٪ٙ حهلل ٩ؿ( ه٦ٰٜ حٛٔٸٝ)ٯٔي١٩ٍ أ١ ٯوَؿ٪ح ٦٤ٟ، ُؤ٧َٓٞ هٜٮ 

 :٤ُِٛض ٥ٌ٧ حٱٯش

ٍِْع ( رٔٞ حهلل حَٛك٢٠ حَٛكٰٞ) َْٔوْ٪١َ ُِٮ حَٳ ُٓ٪٦َُٛ ٩ََٯ ٍَ ٍُِر٪١َ ح٦َّٜٛ ٩َ ٌِٯ٢َ ُٯَلخ َِحء حَٛ ِا٠َ٣َخ َؿ
ٍٍ َأ٩ْ ُٯ ٢ِْٟ ِهٸ ٍُْؿ٨ُُٜٞ  ْٞ ٩ََأ ـََن َأْٯِيٯ٨ِ َٔ ََٔظُٜ٪ْح َأ٩ْ ُٯَظَُٜز٪ْح َأ٩ْ ُط َٔخىًح َأ١ ُٯ ٍِْعَُ ٢َِٟ حَٳ َِْ٪ْح  طيّ )٤

 .(ُٔـن أٯيٯ٨ٞ ٩أٍؿ٨ٜٞ ٢ٟ هٸٍ ،حٛٔـن( ص)ُخهظخٍ ٍٓ٪ٙ حهلل  ،(حهلل حٛوٜٮ حٛولٰٞ

كٰغ ط٪حطَص حٳَٟحع  -ٓيّ حهلل ٦ِٔ٣ حِٰٛٗش–٩ا٬ٛ ٤٧خ ٩ٯ٤َ٘ٔ ٜٓٞ اٟخ٤ٟخ حَٛحكٚ )

٥ٍ كظ٬ حهظخ ،(حٛلي٩ى ٩حٛظوِٯَحص)ه٦ٰٜ روي أ١ ٩طٚ ا٬ٛ ٧ٌح ح٠ٛ٘خ١ ٢ٟ ٟٔخثٚ ٗظخد 
٨ٜٛـَس ح٤ٛز٪ٯش  0409 :ا٦ٰٛ ُٮ حٛظخٓن ٩حٛوشَٯ٢ ٢ٟ ش٨َ طَِ، ٤ٓش( طوخ٬ٛ)حهلل 

( ٍك٦٠ حهلل)٩ا١ ٗخ١  ،ٛظ٘٪١ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔخثٚ آهَ ٟخ ٗظز٦ ٢ٟ ٥ٌ٧ حَٛٓخٛش حٛشَٯِش ،حٛشَٯِش

 ،ٯظوَع ٦ُٰ ٜٛٔظخص ٩حٛيٯخص ،رـِء آهَ -روي ا٠ٗخ٦ٛ-٣خ٩ٯًخ أ١ ٯٜلْ ٧ٌح حٛـِء 
٩ٷ ري ٜٛوزي ٢ٟ  ،٩اٍحىط٦ ٣خٌُس ،٢٘ٛ٩ ٟشٰجش حهلل ٓخرٔش ،اط٠خًٟخ ٦٤ٟ ٛي٩ٍس ٨ُٰٔش ٗخٟٜش

 .ُٸ ك٪ٙ ٩ٷ ٓ٪س اٷ ر٦ ،حَٛػخ رٔؼخء حهلل

 .(٩ٯ٪ٝ ٯزوغ كٰخ ،٩ٯ٪ٝ ٓؼ٬ ،ُٔٸٝ ه٬ٜ ُٰٔي٣خ حٵٟخٝ حَٛحكٚ ٯ٪ٝ ٩ٛي
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