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�ت ا�
	ث ا��ر��                   �� 

 
 
 

�ت ا�
	ث ا��ر�� ��:  

ف أن ��� �رون ا�����رن �ن ��راً  ��د��ره، و"��ء ا
���ر ا��دد  � �	�ر ا��� 

ف �'��د أھم �ن وا���دد وا"
���ر�� ھذه أن �ر ����,، وأ*�� ا+*(�)،ا��ر�)   � ا��

ر ا�د�وى� (	ف �'��/م �ن د�/� ��د �	�����
 ا
���را ��/� �س أ1رى ا�راض  � 

������
 ���� ا���دد ��ن إذا إ" و�'�د، ا7	�ن ��رار أ��ب  � ھ� ٕوا��� ��دداً  ا�د4ق و" 


�در ھو �� ����ه ��� �4روا  ;ن وا����"ت، ا�7راض ���ك �*9 ��دھم وا"
���ر�� 

ر �	ل  � ��دد  /و و��روف،*ق � ا�درا*�ت  � ا�
	ث  ;ن و��, �	ل *�)،  � و�=

(ف ا+*(���/� وا��  �>
�
و ا�
�	ث رو�/� ��) �, أن ��ون � ا�����ء و�ن �	''/�، إ�� و

 ا��(�) 	زم و
*ط/� ا
ن ذ�رھ� أھداف *
�)  � وا����ف ا����
) أھداف �4ر ا��*��ن �ن

  :وھ� �'د��,،  � �1دون ا
ن

 ��رض و�
�	ث �*�Bل أو ا*��
�ط �*��B, و��
9 و �و�,، أ
وا
, و�'وم 
�و=و�, ا���م ا*��
�ط  .١

	رص ا��	'ق �����م �/���
) ذ�ك  ودع ا�B�Eدة 
, ���م �<ره ��� إ�����
��ل  ا��	ف  � 

 ا��ر�) ا7د�)  � أو"ً  ���م ا��� ��  'د ا�E',، أ�ول  � و94 ��� ا�B�Eدة ��ك ��� ظ/ر ا����1ر

(
طوا ��ء �م و��1/� ا��Eظ��*�  (E�	ل ا�B�*� س�إ��  
�دھم �ن 
ذ�ك وا��9E وا*�و�
وھ� ا�'

  .ا7
د

 ا*رار 7ن ��*) إ�/� و	��) ا��*��ن ا����� ا�
	ث ���ت أ*�� �ن ا�<�) ھذه و��د

 و*�
ق ا��'ول �ن أو*9 ا�و	�  ;ن وا����ف إظ/�ر 	��ج إ�� ا���ر ��/� ��زال ا�و	�


�ل 1طر �م �� ا�(	ق ��, ���ف ����ور و4د

ب ا�*�
ق *
 أوا�,  � إ�, ط�
, وا�	��) 

,��

, ذ�ك إ�� ا�	��) ا�*�
ق �دع و�م ٕوا���رج و�م إ�,  �م  ,��.  

٢.  Jن �(م �ن 1ط� أو ��ط ��	'
 و
�د  =�,، ا��/ر ���م �ن ذ�ك ا��(م ��ن إذا و
1��) ا�*�


رھ�ن ذ�ك  � و�م ا"*���ق ��,، ا+ �دة  ���
 J=و�ل ���ك �د1ل " ا�ذي ا�وا �ل  ,، و

��� ��ن ذ�كوع اL �ق وا��7�ر  � ا���ر �� �	و 	�� 
�ده �
ف �� ا��ؤ�ف و�/رة ا��

  .ا��واب ��� ا���س �'ف ��*) 	��) ا�
�ن ھذا 
���ر ,،  �ون ا���س وو�وق

�ن وذ�ك ا���4ص، ���ل .٣
��� أو  �ول �*�Bل ��, �'�ت 4د ا�Eن �ون ��ل ا��'ص ��م �ن  � 


���ل ا�Eن ,�B�*� "و �و�, و �'
 .���ل  , ���'ص 



 و��ود ا�B�Eدة �	�ول وا��/ذب =روري ا��ر�ب  ;ن ا��/ذب �ر و�/ذب ا��ر�ب �ر �ر�ب .٤

ف��زد  أ
� ا
ن  �ل ��ل �و1/م �ؤ�E�ت �9 ا�����ء �ن  �ل ��ر ��� 	*ن �4د وھو ا��

رھ� �9 و�ره ا��دو�) �9 ا�'روا���. 

��� ا1رى، ��وم  � ��� و�وز�) �وا=9  � ���ورة ا���م �*�Bل ��ون  'د �Eرق، �� ��9 .٥  

 أو وا	د  ن أو وا	د، 
�ب  � ا��*�Bل ��ل  ���9 �� ���ت و�ظم �Eرق ��  ��9 ا�
�	ث

 �*��B, و�د 	ن ا�
�ن  � ��م ا�*���� و*ف وأ
و ا��ر���� ا�'�ھر �
د  �ل ��� �ؤ�ف وا	د،

 .ا��	و ��ب  � �����رة

ل ��1ص .٦ Rر ا��*/ب وا��1�ر ا��طو�) ��ءت ا�E�ون أ�/�ت ا��� �=��ت ا��ؤ�E�ت �ن  �� Rطو� 

(
��� ا"*�E�دة  '�ت �*/ف '�د �ن ��/�،  �����
 �/وا+��ز  
�"��1�ر ذ�ك ��1ص  

  .ا��ؤ�ف ا"ول  
'�د ا+1(ل �دم �را��ة �9 و94 إن ا����رر و	ذف

ف ا�
	ث أھداف و�ن�� وط(ب �/� ا������ت وا�
رت ��ر��  � ���ت ا��� وا��

 ط
9 �زاد و4د و��رھ� و�ر���/� ا��ر
) ا��1طوط�ت �	'ق وا�د��وراه ، ا����*�ر


�د ا��1طوط�ت �/''	� ��	 S�
�م ا�ذي ا�7م 
������ ا��ر�) ا���وم ا��'د ����د  � ذرو�,  

9�� J��9  ا���وا+���ع  وا�*�) ا����ب: وھ� ا�����دة ا���) ا7د�) ��� ا��E�*د ودرئ ��

�	ل  وھ�� ،وا�*�) ا��
و) ا��ط/رة  ا�'رآن ا��رم ا���) وا����در ا7د�) ��9 وأ*�س وا�'�س

/�� ا�7) إ���ع� �ذ �ن إ"  /�� و�م 1��ف ا�7) ���ھر ا�E�ق �	ل وھ�� وا�'�س ا+���ع و

( ا��	�
) �/د 
�د و4و�,  � ��ك أو أ�( و4وع ا+���ع  � ��ك و�ن ا�'�س �E�ة ���ظ�ھر


���ن �ن ���/� ا�����ء 
ن 1(ف �	ل ھ� ��رة أ1رى أد�) وھ��ك .��/م V ر=وان ( ا7ھ�

  . �/� 	�ر " وا��*�Bل ا7	��م �ن ��دد ��درا ً و��د

ن ��د 
/� ا���ل �رى ا��� ا�'وا�د و�ن�	�
ن ��ن  � إذا ا�	دث أن ا�	 ا�
1�ري ا��	


���زو ا���E أ	دھ��  � أو و�*�م ��/ �ن إ�� �زي �رھ��  � ��ن ٕوان ��/�� ��ن أورده أو إ�

 أورده �ن ��د ��, ا�	�م ذ�ر إ�� 	�Bذِ  ا�	دث 	��ج و4د و�رھم، ا�*�ن أ�	�ب �ن 1ر�,


��وع ���وع ��	دث ا��1رX وطرق ،أو�ره  (' ��9 ا����E�ت �ن  �ن ا����ف، طر

 �ن أ	�د/� �ن ا�
	ث وھذه �م و�رھ� وا��وا�9 ا��	�ح ���ب ا��و=وع 	*ب ا7	�دث

 ا��� و=�/� ا���ب  � ��� ا�	دث �ط�9 طرق �ن ��, ا�
	ث �م �� و��/� .ا��و=وع طرق

J وا�E/�رس ا�	دث 
دا) 	*ب �ؤ�Eوھ���Eا��� وا�� �/E�� /� ��1و�) ا�����ء ���ب�و� �� 

 ا��E/رس ������م ا�	دث �ص  � ��زة ا�1�ر ���) طرق �ن  /� ا�	دث �ن ا�
	ث �م

ر ، و���ب"ا��
وي ا�	دث E�7�ظ*� (�E�ا�� �
���
E�7�ظ  ا��E/رس وا����م ا�*�) ��وز ��E�ح 



 ا���
�� أو ا���7 ا��	�
� ا�راوي ��ر ) طرق �ن ��, ا�
	ث �م �� و��/� ا��
وي ا�	دث

 ا�	دث ��ن  � ظ�ھرة �E) طرق �ن �
ر ا�
	ث �م �� و��/� وا7طراف، ا��*��د ��دو��ت

  .ا��و=و�) أو ا��را*ل *�ده ��	�دث  � أو ا�'د*) ��7	�دث

  

 


