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 ثٌذجح ثألوي
 ِمذِز

 
 خٍفُز ثٌذسثعز .أ

هٍُ ثٌٍغز أو ثٌٍغجُٔجس ٘ى ثٌوٍُ ثٌزٌ َذسط ثٌٍغز دسثعز هٍُّز صوضّذ 
وِٓ ٔجفُز  1هًٍ ثٌذلز وثٌىػىؿ وثٌشّىي وثؼبٕهؾُز، وَذسط ثٌٍغز ٌزثهتج.

ثٌذقظ َٕمغُ هٍُ ثٌٍغز إىل لغٌّن مهج هٍُ ثٌٍغز ثٌٕلشٌ، وهٍُ ثٌٍغز ثٌضـذُمٍ. 
فّٓ ثٌٕلشٌ دجهضذجس ثؼبجدر َذقظ هٓ ثألطىثس ودُٕز ثٌىٍّز أو َغًّ دوٍُ 

 2ثٌظشف وربىًَ ثعبٍّز أو َغًّ دجٌضشثوُخ وثٌذالٌز.

، وخجطز ثٌوشدُز٘زٖ ثٌذسثعز ثٌٍغىَز ِفُذر يف فهُ ٌغز العُّج دجٌٍغز و
ُ ثٌٍغز ثٌوشدُز. ودجإلػجفز إىل رٌه، أْ ُصوٍ ٌٍّذضذةٌن أو ثٌزَٓ َهضّىْدجٌٕغذز 
ثٌيت  وصـذُمُج ِذجششر ألوٌته ثٌزَٓ َوٍّىْ يف أٔشـز ىثةذ ٌغىَز ٔلشَجصشي ف

ثٌىضخ  ٍّ ثٌٍغز وثؼبضشصبٌن وِؤٌفٍصضوٍك دجٌٍغز، وّج ٌغىٌ ٔفغٗ، ووّوٍ
غُجعٌُن، ثٌػذجؽ ثؼبوٍىِجس، وثٌظقفٌُن، وثؼبذسعُز، وِؤٌفٍ ثؼبوؾُ و

 3.ذدٍىِجعٌُن، وغًنُ٘ثٌو

هاللز ٌغىَز وعُمز ِن ثٌٍغز، فجؼبىػىهجس ثٌفشهُز ثٌيت وجٔش ِٓ ودمشَخ 
ُٓ يف ؾبجي  إفذي وغًنر.ٍ٘ ثؼبذجفظ وثال٘ضّجَ ٌٍغىٌَن  ثؼبىثػُن ثٌفشهُز ثٌيت ُصهض

ٍ٘  ، ٍ٘ دالٌز. ودالٌزثٌٍغىَجس دجإلػجفز إىل هٍُ ثألطىثس وثٌظشف، وثٌٕقى
 .ثؼبىػىهجس ثٌفشهُز ثٌيت زبضض دجؼبوىن وصذسط فىي ثؼبوىن يف ثٌٍغز إفذي
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يف عُجق أٔشـز ثٌٍغىَز. وؾضء ِٓ  زوثعضشثصُؾُ ز٘جِ زوٌٍذالٌز ِىلو  
دسثعز ثٌٍغز، فُّىٓ ٌٕج أْ ٔشي أمهُجس ثٌذالٌُز ِٓ خالي وكُفضهج دجهضذجس٘ج 

ز دجؼبوىن؟ ً٘ وعُم لذ صشصذؾ ثسصذجؿزوىثطف ِوىن ثٌٍغز. أال يف أٔشـز ثٌٍغز 
(، ٕ٘جن عالعز أعذجح ٌضوضَض 9999وىن؟ ولذ لجي و٘جح )ٕ٘جن ٌغز دذوْ ِ

   4 ٍ٘ وّج صٍٍ: جهضذجس٘ج وىثطف ثؼبوىن ٌٍغز،ِىجٔز ثٌذالٌز د
أوال، ال ٌغز دذوْ ِوىن. و٘زث َوضرب أْ وً شخض َضقذط فوًٍ والِٗ  

( أْ ٌٍغز وكُفز 9995ىعضُٕج، خًن وآغ)يف  9976رثس ِوىن. ووفمج ؼبُشًُ، 
 ، وغُٕز دجؼبوٍىِجس، وثؼبمٕوز، وثالعضىشجيف، وثٌضشفُٗ.ثٌضوذًنَز
  . ووفمج ٌذيصفجهً دٌن ثٌشِىص وثؼبوىن أٌ ثؼبوىن ثؼبمظىدعجُٔج، ثٌٍغز ٍ٘  

َ ِن دٌ عىعًن، أْ ٌغز ثإلٔغجْ ٍ٘ ثٌضفجهً دٌن ثٌشىً ثجملغذ يف طىس ثٌٕلج
ِوىن. فجٌشىً َشىً يف ثٌظىس ثؼبٕلىَ ووً ٌغز ٔلجَ ٔفغهج، وأِج ثؼبوىن ٘ى 

ن. ودزٌه ثهضمذ ثٌشٍء ثؼبىؽىد يف أفىجس ثإلٔغجْ ثٌزٌ يف صوذًنٖ ِٓ ثصفجق ثجملضّ
 دٌ عىعًن دأْ ثٌٍغز ٍ٘ كج٘شر ثإلؽضّجهٍ.

عجٌغج، دالٌز ٍ٘ ِظذس ثٌضفجهً ثٌضّغٍٍُ دٌن ثٌذشش ِن دوؼهُ. دبوىن لذً  
أْ َورب شخض هٓ أفىجسٖ، وجْ ثٌمظذ أو ثؼبوىن يف رٕ٘ٗ ِج َغًّ دجٌضّغًُ 

 5 ثٌذاليل.

وّج ظبجس ثٌٍغز ثٌيت ذبخ أْ ال ديىٓ فظٍهج هٓ ثؼبوىن، فجؼبوىن ٘ى  
عىثء وجْ، ِٓ أٌ ٌغز  . وِن رٌه، فئْ ألظش ثؼبغضىيذالٌزثٌِىػن دسثعز يف 

وكبٓ ال 6 يف ثٌٕقى وثٌظشف فىت ثألطىثس، فٍٗ ِوىن يف صـذُمٗ وثعضخذثِٗ.
الٌُز. ودـذُوز ٘زث ديىٓ أْ ٔوـٍ ثؼبوىن يف ثعبٍّز دذوْ ثٌٕلش إىل ثٌوٕجطش ثٌذ

ّز إهـجء ثؼبوىن وّج وٕج ٌغٕج ِٓ ثٌٕجؿمٌن َُمظذ ٌٕضؾٕخ هٓ هذَ ِالة ثغبجي
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دجٌٍغز ثٌوشدُز. ودزٌه ثغبجي جيوً هٍُ ثٌذالٌز يف ثٌٍغز ثٌوشدُز هٍّج ِهّج أْ َُوٍُ 
وَُفهُ، ِغجهذر ؼبغضخذٍِ ثٌٍغز هًٍ ذبٕخ هذَ ثٌضٕجعخ يف ثخضُجس وفذر ثٌٍغز 

 شَشَز وجٔش أَ شفىَز.وفهُ ثٌٍغز رب
ج. ُ، ديىٕٕج أْ ٔشي فىثةذ ثٌذاليل ٔلشَج وصـذُمِٓ ثٌىطف عذكِٕجعذج دبج  

ج دبجٌذقظ ثٌٍغىٌ، وخجطز دذالٌز ِفُذر ؼبٓ َضظجسم ثٌفّٓ ثٌٕجفُز ثٌٕلشَز، 
، صىىْ أوغش فجةذر ٌذالٌزشجًِ هًٍ ثثؼبوىن. ودفهُ هُّك ودجٌٍغز وَضوٍك 

هًٍ ربًٍُ ٌغز ِٓ ٔجفُز ثؼبوىن دـشَمز ِىػىهُز  ٌٍذجفغٌن دأْ َىىْ لجدسث
غضخذٍِ ؼب . ودجهضذجس ٔجفُز ثٌضـذُمُز، فىثةذ ثٌذالٌزربٍُال ؽُذث وِٕهؾُز وشجٍِز

جعذز وفمج ٌٍغُجق. وصـذُك فىثةذ ثٌٍغز ٍ٘ يف ثخضُجس وثعضخذثَ ثٌىٍّجس ثؼبٕ
ثٌىٍّز ِن ثخضُجس وثعضخذثَ  -هًٍ فذ عىثء يف ثٌشفىَز وثٌىضجدُز  ثٌذالٌز

ديىٓ صغٍُّهج دذلز وديىٓ أْ َفهّهج ثؼبخجؿخ دفهُ طقُـ.  -ثٌظقُقز 
ْ ثٌذالٌز صغهً ؽبُ ٌششؿ أوؽٗ ثٌضشجدٗ فئؼبوٍٍّ ثٌٍغز،  أَؼج وخبجطز

ّضٌن أو أوغش، فىت َغضخذِىْ ثعٌٕن وثالخضالف ِٓ ٔجفُز ثٌذاليل دٌن وٍ
  .7قُقجثؼبضشثدفز ثعضخذثِج طأو أوغش ِٓ ثٌىٍّجس ثؼبؼجدر و وٍّضٌن

وِٓ ٔجفُز أخشي، فئْ دوغ ثٌٕجط مل جيذوث فىثةذ ثٌذالٌز وجًٍِز. و٘زث   
، وِٓ ثغبمجةك ثٌيت كهشس ٍ٘ فلجس ِٓ ثٌذجفغز ِالفلز ِذذةًُزهًٍ أعجط ثؼبال

وّج إٔٔج ٌغٕج ِٓ ثٌٕجؿمٌن دجٌٍغز ثٌوشدُز، فذوؼٕج َضقًن يف ثخضُجس ثٌىٍّجس أو 
ق دً دوؼٕج مل َوشف أٌ ثٌوذجسثس ثألٔغخ ثؼبٕجعذز ٌٍغُج ثؼبضشثدفزثٌوذجسثس 

، ٌٍغُجق وٍ٘ صضشثدف، فىت َمن دوؼٕج يف ثعضخذثَ ثٌوذجسثس غًن ثٌظقُقز
و٘زث لذ فذط هًٍ دوؼٕج يف وضجدز ثٌوذجسثس ثٌوشدُز ِغً ثؼبمجٌز وثػبـز ثٌذقظ 
وثٌذقظ ثٌوٍُّز وغًن٘ج، ووزثٌه هٕذِج صىٍُ دجٌوشدُز يف ثٌضوجًِ وثالصظجي ِن 

وصجسر ٘زث ثألِش فذط هًٍ دوغ ثؼبذسعٌن يف ثؼبذسعز، فئهنُ َوٍّّىْ   ثٌغًن.
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ثٌٍغز ثٌوشدُز هٓ ثؼبفشدثس وثؼبهجسثس وثٌضشثوُخ، فجؼبشىٍز هٓ ثٌذالٌز صمن يف 
ِجدر ثؼبفشدثس وفهُ ثؼبمشوء وثٌضشصبز وِهجسر ثٌىالَ وغًن٘ج، فئْ فُهج حيضجػ 

وأفُجٔج عأي صٍُّز هٓ فشق ثؼبوىن  ثؼبذسعىْ إىل فهُ ثؼبوىن ِٕجعذج دغُجق ثعبٍّز،
دٌن ثؼبظـٍقجس ثؼبضشثدفز ِغً وٍّز "طيب وؿفً ووٌذ" ودٌن "شجح وِشث٘ك 
وفىت" فغخ ِج َضوٍّٗ يف ثؼبذسعز، و٘زث ثألِش ؿبضجػ إىل ششؿ ِوىن ثؼبفشدثس 

 صفظٍُُج.
ثٌوذجسثس غًن ثؼبٕجعذز يف ثٌٕظىص أو ثٌىضجدجس ثٌوشدُز وجٌشعجٌز  وُوؽذس 
أو ثٌيت وضذهج دجفظ يف وضجدضهج لذً أْ َمذِهج يف عبٕز ثؼبٕجلغز، وثؼبمجالس  ثٌوٍُّز

وِٓ دوغ ثٌوذجسثس ثٌيت ؽبج ِضشثدفز وؽذهتج ثٌىسلجس ثٌىكُفز ثٌيت وضذهج ؿالح. 
جسر "وٓصم ٌٍضوذًن هٓ ِظـٍـ "صىصَن" يف هذثٌذجفغز ِالفلز ِذذةُز وٍ٘ هذجسر 

لٓغُ  ُ أولغشوث  ٘زٖ ثٌوذجسر دىٍّز "". وأوغشُ٘ هٓذثؼبذسط ثٌمشثؿُظ ٌٍضالُِز
لغُ أو ". ويف صوذًن ٘زث ثؼبمظىد أٌ يف صوذًن وٍّز "ثؼبذسط ثٌمشثؿُظ ٌٍضالُِز

ثؼبضشثدفز لٍز ثؼبالةّز ِٓ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس  ؽبزٖ ثعبٍّز ٘ى" يف ثٌٍغز ثٌوشدُز لٓغُ
ِٓ هزٖ ثٌوذجسر أٔغخ دغُجق ثعبٍّز، وثألفغٓ أْ َغضخذَ "وٓصم َُىٓصم" ف

فمٓغُ ووٓصم هذجسصجْ ِضشثدفضجْ، فأِج لٓغُ  صٍه ثعبٍّز.ُ" يف لٓغلغُ أو هذجسر "
ِٓ َوَدٌن ثٌَْمِىَ أِهـً وال ِٓ فوً لغُ أٌ لغُ  ٍِء لغّج ؽضأٖ َوؽوٍٗ ِِٔظَفُِ ثٌٖش

ٍِء َدُٕه ُ َأخز وً ٔٔظُذٗ ََُمجي لغُ ثهلل ثٌشصق َفُهَى ثٌمغجَ َوََُمجي لغُ ثٌَْمِىَ ثٌٖش
ُٗ، ُِِٕٔهُ ِِٕٔ لغّٗ وفشلٗ  وأِج وٓصم ِٓ فوً وصم أٌ وصهٗ دبوىن 2ٔٔظُذٗ 

وثٌظقُفز َأو ثٌّْؾٍز َأو ثٌْىضجح فشلهج هًٍ ثٌُْمٖشثء ِدجٌْذُِن َأو ثٌٔجِشٔضَشثن وثٌربَذ ضبٍٗ 
ََِقٍٗ ٗٔ ٔفٍ  ُِّشعً إٌَُِِ فهجصجْ ثٌوذجسصجْ ِضشثدفضجْ، وٌىٓ أفذمهج أٔغخ  2.إًٌَِ ثٌْ
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غُجق ثؼبشثد وٍ٘ هذجسر "وصم"، ألْ ثؼبمَغُ ٘ى ثٌمشؿجط، دأْ صغضخذَ يف ثٌ
 ووصهٗ وثفذث فىثفذث دوْ دجٌضؾضأ أو دجٌضّضَك.

غًن ثؼبٕجعذز يف  ثؼبضشثدفزأو ثخضُجس ثٌوذجسثس  وُوؽذ أَؼج لٍز ثؼبالةّز 
ولذ وؽذس ثٌذجفغز هذجسثس غًن ثؼبٕجعذز فُّٕج فؼشس يف ثٌٕـك أو يف ثٌىالَ. 

 أو ثٌىسلجس ثٌذقغُز يف ثٌفظً ِٕهج:يف صمذمي ثؼبمجٌز و ثٌذقظ عبٕز ثؼبٕجلشز ػبـز
هـٍ فشطز ٌٍشد هًٍ ..." يف ثٌوشدُز وُ٘ هٕذ ٔـمهُ دـ"ُأ هرب ثٌـالح هجدر

وٌى وجٔش وٍّز  َضُـ ) فشطز(".-َوـٍ" ٌضوذًن "أصجؿ-ث وٍّز "أهـًثعضخذِى
ز، وٌىٓ ؽبج يف صٍه ثعبٍّز ِفهىِج هٕذٔج وغًن ثٌٕجؿمٌن دجٌوشدَُوـٍ" -"أهـً

َضُـ". -" وٍ٘ "أصجؿَوـٍ-هذجسر ِضشثدفز أٔغخ وأفغٓ أْ ربً ؿبً "أهـً
، أهـجٖ ثٌٖشٍَء: و٘ذٗ إَٖجٖدبوىن  ِٕهج "أهـً َوـٍ" ولذ وغشس ثؼبوجين يف وٍّز

ّّج  وأهـجٖ ِجاًل/ أهـً إٌُٗ ِجاًل/ أهـً ٌٗ ِجاًل: ِٕقٗ، ٔجوٌٗ إَٓجٖ "أهـجٖ ثهلل هٍ
أٔٗ َوـً يف صٍه ثعبٍّز ديف ثؼبشثد ِٓ ٔلذً ثؼبضىٍُ و 11.ثَءأهـجٖ ثٌٖذو -وفىًّز
َضُـ ٍ٘ ِٓ فوً صجؿ َضُـ -" ) وٍ٘ شٍء ال وؽىد فُٗ(. فىٍّز أصجؿ"فشطز

 ،صجفش ٌٗ ثٌفشطُز: هتُٓأس ٌٗ وصَُٓغشس "صجؿ ٌٗ ثٌمُجَ دبج ُؿٍٔخ ِٕٗ"َصُّقج أٌ 
لٓذس٘ج ٌٗ وُ٘ٓأ٘ج، أصجؿ ٌٗ ثٌفشطَز: وَىىْ ِضوذَج دفوً أصجؿ َُضُـ إصجفز أٌ 

أِْش  -ؿ يف ِغوجَٖٓغش٘ج ٌٗ وؽوٍهج يف ِضٕجوي َذٖ "أصجفش ٌٗ ثٌلشوف ثٌٕؾج
فوٕذ  11ِذذأ إصجفز ثٌُفشص. -يف فذود ثؼُبضجؿ: هًٍ لذس ثؼبىؽىد ُِضجؿ ٌٍؾُّن"

دوغ ثٌـالح أهنُ هشفىث وٍّز "أهـً َوـٍ" ِشهىسث إلهـجء شٍء ِىؽىد 
َُضُـ"، فهى أٔغخ ثعضخذثِج -وٍفق "أصجؿ )ِٓ صبجد(، وٌى وجٔش ؽبج ِضشثدفز

 ٌغُجق صٍه ثعبٍّز.

                                                           
(، 2998، )ثٌمج٘شر: هجمل ثٌىضخ، 9، ؽ ِوؾُ ثٌٍغز ثٌوشدُز ثؼبوجطشر، هذذ ثغبُّذ هّش أضبذ ـبضجس11

  9597ص. 
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خشي ثٌيت صوضرب أَؼج أْ صىىْ ِٓ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثأل ثٌوذجسروِٓ 
" ٌٍضوذًن ثٌغؤثي .... أْ أؽُخ ٍ٘ وٍّز "ُأؽٓشُح ثؼبضشثدفز غًن ثؼبٕجعذز يف ثٌٕـك

ثٌوذجسر ثٌغؤثي....". ولذ وؽذس ثٌذجفغز ٘زٖ  هٓ ثعبٍّز "أفجوي أْ أؽُخ
أَؼج هٕذ ثؼبالفلز يف صمذمي ثؼبمجٌز دوغ ثٌـالح يف ثٌفظً ويف دوغ ِٕجلشز 

فّٓ ٔجفُز ثٌذاليل أْ وٍّز "أؽشح" ؽبج هذر ِوجْ، وٌىٓ يف خـز ثٌذقظ. 
صٍه ثعبٍّز لظذ ثؼبضىٍُ أْ "حيجوي". ووٍّز أؽٓشح ِٓ فوً ثؼبجػٍ ؽٓشح 

ربٖ ِٖشر دوذ أخشي "ؽٖشح ثٌضٍِّفجَص ؽٖشح ثعبهجَص: ثخضجيٓشح ذبِشدز وذبشَّذج دبوىن 
"ربجِوي دوُي ثٌوجمل  12.وِج َُوًّ أٓواًل ٌضاليف ثٌٕمض يف شٍء وإطالفٗ - ثعبذََذ

ٍّ ؼبشىٍز  فجوي ؽجّ٘ذث: دزي ؽهّذث. فجوي ثغضُجٌَٗ"  -ثٌٓششق ثألوعؾإجيجد ف
 13.ثؼبمظىدوفجوي ثألَِش: ؿٍذٗ دجغٔبًَُ؛ أٌ دىعجةً دجسهز ثدضغجء ثٌىطىي إىل 

فٍضوذًن ثعبٍّز ثٌغجدمز، صىىْ وٍّز "أفجوي" أٔغخ ِٓ وٍّز "أؽشح" ِٓ 
ٔجفُز دالٌضهج وثعضخذثِهج يف رٌه ثٌغُجق، وٌى وجٔش وٍّز "أؽشح" ِفهىِج 
هٕذ دوؼٕج وٌىٓ هٕذ روق ثٌوشح ديىٓ ولىم ثالخضالف يف فهُ ثعبٍّز 

 ثؼبمظىدر.
أو ثخضُجس ثٌوذجسثس غًن ثؼبالةّز ٌٍغُجق  ولىم لٍز ىؽىد دوغٔلشث ٌ 
وؽبج ِشثدفز أخشي ثألٔغخ ٌٍغُجق خجطز يف وضجدز ثعبًّ  ٍغُجقٌثؼبٕجعذز 

 ثٌوشدُز، فىت جيذ ثٌمجسا طوذز أو ربًنث يف فهُ ثعبًّ ثٌوشدُز ثؼبىضىدز، وَظوخ
 ثٌذُجْ أو ثٌششؿ أو دبج لظذ إٌُٗ ثٌىجصخ ِٓثٌمجسا ٌضظىس ِج وطفٗ ثٌىجصخ 

، فىت أو صوٌُن ثؼبوىن ِضقًنث َمن ثٌمجسا يف صشصبز خجؿتز، وّج ديىٓ أْ صفظٍُُج
ضُجس ّز ثخز ٌوذَ ِالةعجس ثٌغٍذُووزٌه ِٓ ثِ ٌٗ فىشر أو فهُ خجؿب. شفظٍ

ثٌٕض  هًٍ عذًُ ثؼبغجي يف وضجدز ثعبجِوز، ؿالحثٌىٍّجس ٘ى فبج َشوشٖ دوغ 

                                                           
12
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يف ِشفٍز  وثٌشعجٌز ثٌوٍُّز ثٌيت وضذهج دجفظ ثٌىسلز ثٌذقغُزو ثٌوشيب وجؼبمجٌز
ثٌىضجدز ووزٌه هٕذ ثؼبذسط فُّٕج َشَذ أْ َضُـ ثألِغٍز دجٌٍغز ثٌوشدُز أو أْ 

، َششؿ ثؼبوجين ِٓ ثؼبفشدثس ثؼبضشثدفز ِٓ أوؽٗ ثٌضشجدٗ وثالخضالف ٌذي ثٌضالُِز
ِٕجعذج  ٌضوذًن ِج َشَذ خضُجس ثٌىٍّجس ثٌيت أٔغخ وأطـلذ َمن يف فًنر الفهُ 

هًٍ دوؼٕج ٌمٍز ِوشفز دالالس ثٌٍغز ثٌوشدُز ِٓ  هٕذ روق ثٌوشح، و٘زث لذ ولن
ٔجفُز ثؼبوجين ثؼبىؽىدر ِٓ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز خبظجةظهج ِٓ ثٌضشجدٗ وثالخضالف 

 فُهج.
ِضوٍٍّ ثٌٍغز ثٌوشدُز يف ثٌغٍذُز ٌٍّوٌٍّن وشي ثِعجس وديىٓ أَؼج أْ ص 

ؽبُ هٕذِج  دجٌٕغذز ىْظوذوفهُ لًٍُ هٓ دالٌز، عُ ّوشفز. فذثٌضىٍُ أو ثٌضقذط
، إِج يف وطقُقز وصفظٍُُز فمُمُز جٌٍغز ثٌوشدُز ٌضوذًن ِج َمظذوْ دَٗضقذعىْ د

ثٌفظً فُّٕج َٕجلشىْ وَٕجكشوْ دوؼهُ دوؼج هٓ ثألشُجء، أو هٕذ ششؿ 
َشوشوْ أْ ِج هربوث  ثٌذسط، ويف إٌمجء ثألعتٍز وثألؽىدز وغًن رٌه. فجٌغجٌخ،

يف  ث وهُّمجِٓ وٍّجس وهذجسثس طقُقز، وٌىٓ ثغبمُمز، دجٌٕغذز ؼبٓ أوغش خذًن
 صٍه ثٌىٍّجس وثٌوذجسثس غشَذز أو غًن العُّج يف ثٌذالٌز َشوْ أْ هٍُ ثٌوشدُز

. و٘زث ثؼبٕجعذز، فال صٕجعخ هٕذ روق ثٌوشح وهٕذ ثعضخذثَ ثٌوذجسر يف ثٌٍغز
أَؼج و ودٌن ثٌىجصخ ولجسةٗ، دٌن ثؼبضىٍُ وـبجؿذٗـٍء فهُ خَغذخ ولىم أفُجٔج 

 .دلز يف ثعضخذثَ ثٌوذجسثس وَٕمض ؽىدر ٌغضٗألً  جيوً والَ ثؼبشء أو وضجدضٗ
ثٌذالٌز فىثةذ  ِٓ دوغ ذالٌُز، يف ثٌىثلن، فئْثٌٕلشَز ثٌوثعضٕجدث إىل  

ج غضخذٍِ ثٌٍغز ٍ٘ يف ثخضُجس وثعضخذثَ ثٌىٍّجس وثٌوذجسثس ثؼبٕجعذز وفمؼب
ِن ثخضُجس  -ٌٍغُجق. وَضشصخ هًٍ فذ عىثء يف ثٌٍغز ثٌشفىَز وثٌىضجدُز 

ديىٓ صغٍُّهج دذلز وديىٓ أْ َُفهُ دشىً  -وثعضخذثَ ثٌىٍّز ثٌظقُقز 
دالالس صغهٍهُ أْ . وخجطز ؼبوٍٍّ ثٌٍغز، ذً ثؼبخجؿخ وثٌمجساطقُـ ِٓ ٔل

فىت   وٍّضٌن أو أوغش،ٌششؿ أوؽٗ ثٌضشجدٗ وثالخضالف يف دالالس دٌن
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قُـ ط ضشثدفز هًٍ وؽٗؼجدر وٍِ٘ ِ وٍّجس ثٌيتَغضخذِىْ وٍّضٌن أو 
ذلز فىت ثٌ ولىم ثخضُجس ثٌوذجسثس هًٍ لٍز، أْ وؽُذ. وِٓ ثؼبالفلجس ثؼبذذةُز

هٓ  لٍز ثؼبوشفز ضجدز دغذخوثٌى ذز يف عُجق ثعبٍّز عىثء وجٔش يف ثٌٕـكغًن ثؼبٕجع
ُ َوشفىْ ووغشهت ٔغخ ٌٍغُجق،ز ِن أْ إفذي ِٕهج أِضشثدفهذجسثس أخشي وؽبج 

وأمنج وٍّضٌن  دشىً هجَ فمؾ، وٌُظ هًٍ وؽٗ ثٌضفظٍٍُ ثؼبضشثدفز ِوىن ثٌىٍّز
. ِضشثدفضٌن ؽبّج ٔفظ ثؼبوىن أو صٍه ثٌىٍّضٌن صضذجدال وجٍِز يف أٌ عُجق وجٔضج

ؿبذدر ٌٍضوذًن هٓ ِوىن ـبضٍف  دوغ وٍّجس ىِْأْ َغضخذ و٘زث َغذخ ؽبُ
فُوربوْ شُتج ثٌزٌ حيضجػ إىل ِوىن صفظًُ دجعضخذثَ هذجسر هجِز، ٌزٌه جيوً 

 ثٌمجسا.ِضقًنث هٕذ ثؼبخجؿخ أو  أو ثٌىجصخ ثٌزٌ لظذٖ ثؼبضىٍُفهىَ ثؼب
أو ثخضُجس ثٌوذجسثس لٍز ثؼبالةّز أْ ، دأَؼج ثؼبذذةُزوِٓ ثؼبالفلجس  

 ثٌىٍّجس أْ دوغدِوشفز وفهُ لٍز غُجق ٘ى دغذخ ٍثؼبضشثدفز غًن ثؼبٕجعذز ٌ
ِن أْ دُٕهّج يف ٔفظ ثعبٍّز  ثؼبضشثدفز يف ثٌٍغز ثٌوشدُز ال صضذجدال دبـٍك ووجٍِز

ِوىن ىٍّز أخشي ٌىٍّز ِوىن خجص وفظجسس ٌ، أوؽٗ ثٌضشجدٗ وثالخضالف
دٗ شثدفز ؽبج أوؽٗ ثٌضشجضخجص أَؼج وٌى وجٔضج ِضشثدفضٌن، ألْ أوغش ثٌوذجسثس ثؼب

ثؼبضشثدفز ال  جٌوذجسثسثٌذالٌز. ٌزث، ف هٍُ وّج يف ٔلشَزوثالخضالف يف ِوجُٔهج 
وثفذ، دً َٕذغٍ ٌٕج أْ ٕٔلش إىل ثٌٕلشَز  عُجقصبُوج يف صغضخذَ صـٍك هًٍ أْ 

أٌ ثٌوذجسثس ثؼبغضخذِز ِٕجعذز ، ؼبوشفز ثٌذالٌز ِٓ أوؽٗ ثٌضشجدٗ وثالخضالف
 عبٍّز.

ٌذجفغز هٓ صشوُض ثؼبشىالس ثؼبؤعغز ِٓ ثٌششؿ ثٌغجدك، لذ زبضظش ث 
ثٌيت وؽذهتج ثٌذجفغز هٕذ ثؼبالفلز ثؼبذذةُز وصبن دوغ ثٌذُجٔجس، وصذفن ثٌذجفغز إيل 
لُجَ ٘زٖ ثٌذسثعز، وصىىْ أَؼج وخٍفُز ثٌذسثعز ثؼبؤعغز فُهج، فضٕمغّهج إىل 

 لغٌّن فغخ أ٘ذثف ثٌذسثعز ومهج:
 ثؼبضشثدفز يف ثٌىالَ:ثؼبشىالس ثؼبؤعغز هٓ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس  .1
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صىؽذ ثؼبشىٍز هٕذ ثؼبضىٍُ ِغً فٌن صمذمي ثؼبمجٌز أو ثٌىسلجس ثٌىكُفز  .أ 
ٌٍـٍذز أِجَ ثحملجػش أو ثحملجػشر وأطذلجةهُ يف ثٌفظً ٌششؿ ثؼبوٍىِجس أو 
إٌمجء ثألعتٍز وثألؽىدز وغًن٘ج ششفج وثػقج دبخضٍف ثٌوذجسثس، ووزٌه 

د صوذًنث صفظُال يف هٍُّز ثٌضوٍُُ، يف صوذًن ثٌمظذ وثٌغشع هٓ ثٌشٍء ثؼبشث
دأْ دوؼهُ ثعضخذَ دوغ ثٌوذجسثس يف صبٍز ال صٕجعخ عُجلهج أو لٍز 
ثؼبالةّز ٌٍغُجق ِن أْ صٍه ثٌوذجسثس ِضشثدفز ثٌيت أفذ٘ج أٔغخ ِٕهج 
وألشح إىل فهُ ثؼبخجؿخ، إِج ٌمٍز ثؼبفشدثس ثؼبوٍىِز وؽبج ِضشثدفز وإِج 

س ثؼبضشثدفز صفظٍُُز ِٓ أوؽٗ ثٌضشجدٗ ٌوذَ ثؼبوشفز هٓ ِوجين ثٌوذجسث
وثالخضالف، ووزٌه صىؽذ هٕذ صمذمي خـز ثٌذقظ وثٌذقظ ثٌوٍٍّ يف 

 عبٕز ثؼبٕجلشز.
َغذخ ثؼبخجؿخ أو ثؼبغضّن ِضقًنث ولٍز ثٌفهُ وديىٕٗ هًٍ فهُ خجؿب دبج  .ح 

ظبن ِٓ ثؼبضىٍُ ودبج لظذٖ هٓ هذجسر ِغضخذِز ثٌيت ال صٕجعخ عُجق 
 ثعبٍّز. 

ٓ ثٌوذجسثس ثؼبضٕىهز ٌٕفظ ثؼبوىن فىت َغضخذَ ثؼبضىٍُ أو ثاللضظجس ه .ػ 
ثؼبذسط دوذجسر ؿبذودر يف هٍُّز ثٌضوٍُُ، ِغال يف أوي ثٌذسط أو ثؼبمذِز 
َغضخذَ ثٌوذجسر ِضغجوَز وً ٌمجء ثٌذسط أو وً صمذمي ثؼبمجٌز، وأفُجٔج 

 ٘زث ثألِش جيوً ثؼبًٍ ولٍز ثال٘ضّجَ هٕذ ثؼبغضّن أو ثؼبخجؿخ.
ج دأْ يف ثٌىالَ شٍء ِهُ َوين ثٌفهُ دٌن ثؼبضىٍُ ولذ هشفٕ 

وثؼبخجؿخ، ٔوُ ٘زث أِش أعجط، ولذ ديىٓ أْ َضفجمهج دوذجسر هجِز أو دوذجسر 
شجةوز هٕذمهج وَغضخذِجهنج وغًنث يف أَجِهّج، فال حيضجؽجْ إىل صوٌُن هذجسر 
ِضشثدفز أٔغخ ٌغُجق والِهّج وٌى َوشفجْ دأْ صٍه ثٌوذجسر ألً دلز يف 

خذثِهج. وٌىٓ ثغبمُمز، َىىْ ٘زث ثألِش ِشىٍز ؽذَذر، العُّج إرث وجْ ثعض
رٌه ثألِش َوضجد دٌن ثٌٕجط، فغُٕضشش ثعضخذثَ ثٌوذجسر ألً دلز يف ثٌىالَ. 
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وَىىْ ثٌٕمظجْ إرث َضىٍُ شخض ِن ثٌغًن وـبجؿذٗ أِهش وأهٍُ ِٕٗ هٓ 
 ثؼبضشثدفجس ثؼبٕجعذز ٌٍّغضخذِز.

 ذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز يف ثٌىضجدز:ثؼبشىالس ثؼبؤعغز هٓ ثعضخ. 2
 (و٘ى إِج وجٌـجٌخ، أو وجٌذجفظ، وغًنمهج)أ. ثٌضقًن هٕذ دوغ ثٌىجصخ 

يف صوٌُن ثٌوذجسر ثألٔغخ يف ثٌضوذًن ٌغُجق ثعبٍّز ِن أْ ٌضٍه ثٌوذجسر 
ِضشثدفز ِضوذدر ثٌيت أٔغخ ٌٍغُجق. و٘زث ثألِش لذ وؽذصٗ ثٌذجفغز وغًنث 

ؼبمجٌز وغًن٘ج، ووزٌه يف وضجدز خـز ثٌذقظ هٕذ ثٌـجٌخ فُّٕج َىضخ ث
وثٌشعجٌز ثٌوٍُّز، ألْ ثؼبفشدثس ثؼبضوٍمز دجٌضوٍُُّز وغًنر ؽذث، وٌىً ؿجٌخ 
أو دجفظ َٕذغٍ ٌٗ أْ َظف ِؼّىْ وضجدضٗ أو حبغٗ وطفج وثػقج وَورب 

 ِج َمظذ صوذًنث صفظٍُُج.
ِضشثدفز، ح.ثعضخذَ دوغ ثٌىجصخ هذجسثس غًن ثؼبٕجعذز دغُجق ثعبٍّز وؽبج 

و٘زث ثألِش ٌوذَ ِوشفضٗ دأْ ٌوذجسر ثٌيت لظذ٘ج ِضشثدفز وٍ٘ أٔغخ ٌضوذًن 
لظذٖ يف وضجدضٗ، أو ٌوذَ ِوشفضٗ أْ دٌن ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز أوؽٗ ثٌضشجدٗ 
وثالخضالف يف ِوجُٔهج. ولذ وؽذس ثٌذجفغز ٘زث ثألِش ِٓ ثهضشثف دوغ 

جسثس غًن ثؼبٕجعذز ٌوذَ ثٌىجصخ وُ٘ ثهضشفىث دأْ يف ثعضخذثِهُ دذوغ ثٌوذ
 ِوشفضهُ دأْ ؽبج ِضشثدفز ثٌيت أٔغخ ِٓ هذجسر ثعضخذِى٘ج.

ػ.ثٌوذجسر ثؼبغضخذِز أهُ وال صىًّ ٌىطف ِج لظذ ثٌىجصخ وطفج صفظٍُُج، 
 ِن أْ ٌضٍه ثٌوذجسر ِضشثدفز ثٌيت ِوٕج٘ج أخض وَىًّ ِج لظذٖ ثٌىجصخ.

ذسثعز، وال و٘زٖ ثؼبشىالس ثؼبؤعغز وخٍفُز ثٌذسثعز يف ٘زٖ ثٌ  
صٕقظش دزٌه فمؾ، ألْ ثؼبشىالس ثٌفشهُز صىؽذ أَؼج وّج ُششؿ يف دوغ 

 وضخ هٍُ ثٌذالٌز وثٌذقظ ثٌوٍٍّ هٓ ثٌذالٌز.
، فجٌذجفغز صشَذ أْ ربًٍ س ثؼبمذِز ثٌيت ششفضهج ثٌذجفغزىالوجغبً ٌٍّش 

ز يف ثٌٍغ ثؼبضشثدفزثعضخذثَ ثٌوذجسثس  ثٌذاليل هٓ ضقًٍُثٌِٓ خالي  دضقًٍُ هُّك
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ثعضخذثَ  دُز، فىت صىىْ ٔضجةؼ ٘زٖ ثٌذسثعز سبىٓ أْ صٕمض دً سبٕنثٌوش
 ثؼبضشثدفزٍغُجق، ِن أْ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز دغًن ثؼبٕجعذز ٌثؼبظـٍقجس أو ثٌوذجسثس 

ثء يف ثٌىالَ أو ثٌشفىَز يف ثٌٍغز ثٌوشدُز َٕذغٍ ثعضخذثِهج دشىً ِٕجعخ، عى
 ز.وثٌىضجد

ثٌيت ؽبج  ثٌضقًٍُ ثٌذاليل هٓ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس وصشوض ٘زٖ ثٌذسثعز ٘ى 
ِضشثدفجس يف ثٌٍغز ثٌوشدُز، وخجطز فُّج َضوٍك دجٌىٍّجس وثٌوذجسثس أو 

وٍُّز )عىثء دجٌٕغذز ٌٍوذجسثس ثٌيت صغضخذَ غجٌذًز يف ؾبّىهز ضثؼبظـٍقجس ثٌ
غز وثٌىالَ سظبُج يف هٍُّز ثٌضوٍُُ(. ولذ فذدس ثٌذجف ِضٕىهز ِٓ ثٌىضجدز ثٌوٍُّز

هٓ ثٌوذجسثس ثٌيت صضوٍك دجٌضوٍُُ ألْ صٍه ثٌوذجسثس ٍ٘ أوغش ثفضُجؽج هٕذ ثٌـجٌخ 
ِن ثإلشجسر  ِٓ فُظ ثٌذاليل خبالي ربًٍُ ثعضخذثِهجوثؼبذسط يف هٍُّز ثٌضوٍُُ. 

ثؼبالِـ يف ثؼبوجين مذَ وثٌشؽىم إىل ٔلشَجس ربًٍُ ثٌذاليل، فهزٖ ثٌذسثعز ُص
، فىت َوشف ثؼبضشثدفز ِٓ أوؽٗ ثٌضشجدٗ وثالخضالفصفظٍُُز ثٌىثسدر يف ثٌىٍّجس 

، وال صغضقك دٌٍٗضذذًَ صغضقك يف ثٌٍغز ثٌوشدُز ثٌيت  ثؼبضشثدفزثٌمجسا أٌ ثٌىٍّجس 
 ثؼبٕجعذز دجٌغُجق ودبج َمظذٖ ِغضخذَ ثٌٍغز. ثؼبضشثدفزِن صغجهذٖ يف ثخضُجس ثٌوذجسر 

، دً إِج هٓ ثٌىٍّز وال صٕقظش ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز ٕ٘ج دٌن وٍّز ووٍّز أخشي
 وثٌىٍّجس وثعبٍّز.

صوٍُُ  و٘ىزث، صشؽى ثٌذجفغز ثْ صىىْ ٔضجةؼ ٘زٖ ثٌذسثعز صغجهذ يف 
ثٌٍغز ثٌوشدُز دشىً  ىأو ِذسع فىت َضىٍُ وَىضخ ثٌـالحثٌىالَ وثٌىضجدز ِهجسر 

، هذَ دلز ثخضُجس ثٌوذجسر ثٌيت َوربوهنج طقُـ وعٍُُ ٌىٍ ديٕوهُ هٓ ولىم يف
يف ثٌٍغز ثٌوشدُز. ودجإلػجفز إىل رٌه، فّٓ أ٘ذثف  شثدفجسًن ثؼبضالعُّج يف صوذ
٘ى ٌإلدسثػ يف ؾبجي ثٌضوٍُُ، وخجطز ٌضوٍُُ ِهجسر ثٌىالَ وِهجسر  ٘زٖ ثٌذسثعز

دز يف لغُ ثٌٍغز ثٌوشدُز ثٌضوٍُُ، ِٕهج ٌضغهًُ هٍُّز صوٍُُ ِهجسر ثٌىالَ ثٌىضج
ًُ ِٓ ٔجفُز ثؼبوىن وثٌىضجدز، وِغجهذر ثؼبذسعٌن ٌششؿ ثٌوذجسثس دجٌضفظ
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وثعضخذثِهج، وِغجهذر ثٌـالح يف ثخضُجس ثٌوذجسثس ثؼبٕجعذز دبج َمظذوْ إِج يف 
وضجدز ثؼبمجٌز ثٌوشدُز وثٌشعجٌز ثٌوٍُّز وغًن رٌه وإِج يف ثٌضىٍُ، وِغجهذر أَؼج 

 ٌٍـالح وثؼبذسعٌن يف فهُ ثؼبوجين ِٓ أوؽٗ ثٌضشجدٗ وثالخضالف دٌن ثؼبضشثدفجس.
ذِِش ثٌذجفغز ِٓ خٍفُز ثٌذسثعز وربذَذ٘ج وأ٘ذثفهج، ثعضٕجدث دبج ل

يف ووكُفضٗ  ثؼبضشثدفزثعضخذثَ ثٌوذجسثس  "فجؼبىػىم ثٌزٌ عضذقغٗ ثٌذجفغز ٘ى 
 ".صوٍُُ ِهجسر ثٌىالَ وثٌىضجدز

 ِشىالس ثٌذسثعز . ح
خبٍفُز ثٌذسثعز وثألعذجح ثٌيت صذفن إىل لُجَ ٘زث ثٌذسثعز، فجفضجؽش 

 ًٌُٕ ٔضجةؼ ثٌذسثعز ِٕجعذج دبىػىههج و٘ى: ثٌذسثعزثٌذجفغز إىل ربذَذ ِشىٍز 
 ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز؟ ضقًٍُ ثٌذاليل هٓثٌوُف  .1
هٓ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز يف صوٍُُ ِهجسر  ثٌذاليلِج وكُفز ثٌضقًٍُ  .2

 ثٌىالَ وثٌىضجدز؟
 ثٌذسثعز أ٘ذثف  . ػ

 أِج ثأل٘ذثف يف ٘زٖ ثٌذسثعز ٍ٘:
 ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز وطفج صفظٍُُج ضقًٍُ ثٌذاليل هٓثٌ ٌىطف .1

ثٌيت ثٌفظقً يف ثٌٍغز ثٌوشدُز  أٌ وطف ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز
ِن إخشثػ ثؼبوجين فُهج سؽىهج إىل ثٌمىثُِظ  صضوٍك دجؼبظـٍقجس ثٌضوٍُُّز

وثؼبوجؽُ ٌغز وثطـالفج ِن إخشثػ ثؼبالِـ دٌن ِوجُٔهج ِٓ أوؽٗ ثٌضشجدٗ 
ثٌضمجسح دٌن ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز ربٍُال دالٌُج، دجلضشثْ ثألِغٍز وثالخضالف أو 

َوشف ثٌمجسا  يف ثعبٍّز ثٌذغُـز ثٌشجةوز هٕذ ثٌضوٍُُّز، فىت هبزث ثؽبذف
ٌٓ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز  ِوىن ثٌىكُفٍ ثٌيت صىؽذ يف صٍه ثٌوذجسثس، وَوشف أ

ِهج وضجدز ثعضخذثٌيت سبىٓ ؽبج ِضذجدٌز وٌُغش ِضذجدٌز ٌٕفظ ثعبٍّز يف ث
 هًٍ وؽٗ طقُـ. ج فىت ٔغضخذِهجوالِو
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هجسر ٌِضوٍُُ  وكُفز ثٌضقًٍُ ثٌذاليل هٓ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز إلدشثص .2
 ثٌىالَ وثٌىضجدز.

ولذ صىىْ ٘زٖ ثٌىكُفز صفُذ فجةذر ؽُذر ِٓ ٔجفُز ثٌٕلشٌ خجطز 
صظجي فىت يف ثٌضـذُمٍ ٌضوٍُُ ِهجسر ثٌىالَ وثٌىضجدز، ألْ ثٌٍغز صغضخذَ ٌإل

، وصفُذ أَؼج هّىِج يف رٌه ثٌضوٍُُ و٘ى دأْ شفهُج أو وضجدزدٌن ثٌٕجط إِج 
ٌٓ ِشفٍز وجٔش ثٌيت َضوٍّهج ثٌـجٌخ يف ِهجسر ثٌىالَ وثٌىضجدز،  صفُذ يف أ
ٌٓ ِغضىَجس ِىؽىدر وجْ يف ِشفٍز ثٌغشؽجٔج. وال صٕقظش ٘زٖ  ويف أ

دجٌٍغز ثٌوشدُز ثٌىكُفز ٌضٍه ثجملجي فمؾ، دً وصفُذ ؼبٓ َشضغً وَضوّك 
وجٌـالح يف ثؼبوهذ ثإلعالٍِ أو يف ثؼبشفٍز ثٌغشؽجٔج وثؼبجؽغضًن، ووزٌه 
ثؼبذسعىْ عىثء وجٔىث ِٓ ثؼبذضذةٌن أو ثؼبضىعـٌن أو ثؼبضمذٌِن، وأَؼج 
ٌٍذجفغٌن وثؼبضشصبٌن وِؤٌفٍ ثٌىضجح ثٌوشيب وِظٕفٍ ِجدر ثٌضوٍُُ ثٌوشيب 

ٌضغهًُ وِٓ وكُفضهج ٍ٘  وِضـىسَهج وغًنُ٘ ٔلشَز وجٔش أَ صـذُمُز.
هٍُّز صوٍُُ ِهجسر ثٌىالَ وثٌىضجدز، وِغجهذر ثؼبذسعٌن ٌششؿ ثٌوذجسثس 
صفظُال، وِغجهذر ثٌـالح يف ثخضُجس ثٌوذجسثس ثؼبٕجعذز دبج َمظذوهنج، 
وِغجهذر ٌٍـالح وثؼبذسعٌن يف فهُ ثؼبوجين ِٓ أوؽٗ ثٌضشجدٗ وثالخضالف 

٘زٖ ثٌذسثعز ومجةّز ثٌذُجٔجس هٓ  وصىىْ ٔضجةؼ دٌن ثؼبضشثدفجس وغًن رٌه.
ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز ثٌيت حيضجػ إٌُهج ِٓ َشضغً دجٌٍغز ثٌوشدُز صفُذ صـذُمُج، 

 ٌُغش ٔلشَج فمؾ.
 ربذَذ ثٌذسثعز  د.

يف ٘زث ثٌضقذَذ صشَذ ثٌذجفغز أْ صفظً دبج َضوٍك هبزٖ ثٌذسثعز ِٓ 
 وّج ٍٍَ:ثٌوذجسثس ثؼبىؽىدر يف ِىػىم ثٌذسثعز ششفج وربذَذث و٘ى 

"ثٌضقًٍُ ثٌذاليل..."، لذ ربذد ثٌذجفغز ٘زٖ ثٌذسثعز هٓ ثٌضقًٍُ وطفج،  .1
فضخظض ٘زٖ ثٌذسثعز صشوض ٌٍضقًٍُ، ٌُظ غًنٖ. وثٌضقًٍُ ٕ٘ج ٘ى ثٌضقًٍُ 
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ثٌذاليل ألْ ٘زٖ ثٌذسثعز يف ؾبجي ثٌذالٌز زبظض هٓ ثؼبوىن، وعٍُز إلخشثػ 
ثٌذجفغز ِٕهؼ ثٌضقًٍُ  ثٌٕضجةؼ ِٓ ثأل٘ذثف يف ٘زٖ ثٌذسثعز. ولذ صغضخذَ

ثٌضىىَين يف ربًٍُ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز، وِٕهؼ ثغبمً ثٌذاليل ؼبغجهذر صبن 
 ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز يف هٍُّز ثٌذسثعز وربٍٍُهج.

ثعضخذثَ..."، لذ صغضخذَ ثٌذجفغز ٌفق "ثعضخذثَ" ألهنج صشَذ أْ صظف  "هٓ .2
لىث٘ش هٕذ دوغ ثٌـٍذز ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز ثٌيت صىؽذ يف ثٌىلجةك وثٌ

فُّٕج صىٍّىث ووضذىث هذجسر ِضشثدفز، ولذ وؽذس ثٌذُجٔجس فبج ثعضخذِهج 
دوغ ثٌـٍذز. وصشَذ أْ صششؿ أَؼج هٓ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز أَٓهٓ 
ـٓ هٕذ ثٌغُجق، ألْ يف ِضشثدفٌن ديىٓ أْ َىؽذثْ يف صبً ـبضٍفز، ودوؼٕج  أط

ـٓ، ففٍ صمذمي ثٌ ذُجٔجس عضمذَ ثعضخذثِهج دجلضشثْ ثألِغٍز ال ٔوشف أَهّج أط
وطفج هٓ ثعضخذثِهج،  ثٌيت صىؽذ وغًنث يف هٍُّز ثٌضوٍُُيف ثعبًّ ثٌذغُـز 

ِن إخشثػ ثؼبوجين فُهج ِٓ أوؽٗ ثٌضشجدٗ وثالخضالف أو ثٌضمجسح دُٕهج سؽىهج 
إىل ثٌمىثُِظ وثؼبوجؽُ ثٌوشدُز، فال صمذَ ثٌذجفغز ثؼبوجين ِٓ ٔجفُز ٌغز فمؾ 

يف ثٌمجِىط، ألْ ٘زث ثٌضقًٍُ ٘ى ثٌضقًٍُ ثٌذاليل فضشؽن إىل ٔجفُز وّج 
 ثٌذالٌز.

فجؼبشثد دـ"ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز" ٕ٘ج ٍ٘ وً هذجسر  ..."،ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز" .3
دٌن ِضشثدفز إِج ِٓ ثألظبجء وثألفوجي وثؼبؼجف أو ثإلػجفز، ووٍهٓ إِج صضىىْ 

وفوً، أو دٌن ٌفق وثفذ وٍّضٌن فأوغش، ودٌن ثعُ وثعُ، ودٌن ثعُ 
 وثؼبؼجف، ووزٌه دٌن ثٌىٍّجس وثعبٍّز ثٌذغُـز فغخ ِج ذبذ٘ج ثٌذجفغز

ثٌيت صضوٍك ِٓ ثٌذُجٔجس. وربذد ٘زٖ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز هًٍ هذجسثس 
ألْ صٍه ثٌوذجسثس ٍ٘ أوغش ثفضُجؽج هٕذ  فمؾ، دجؼبظـٍقجس ثٌضوٍُُّز

ضجػ إٌُهج أَؼج ِٓ َشضغً ثٌـجٌخ وثؼبذسط وغًنمهج يف هٍُّز ثٌضوٍُُ وحي
دجٌٍغز ثٌوشدُز، وصشؽن ثٌذجفغز هٓ ثؼبظـٍقجس ثٌضوٍُُّز إىل ثٌمجِىط 
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ثؼبىػىهٍ وجؼبوُجس يف ٘زٖ ثٌذسثعز، ففُهج ِىػىم خجص هٓ ثٌضوٍُُّز، 
وٌضَجدر ثٌذُجٔجس ثؼبضوٍمز دجٌضوٍُُّز صشؽن ثٌذجفغز إىل ثٌوذجسثس ثؼبغضخذِز هٕذ 

  ثٌـٍذز شفىَج وربشَشث.
ِضشثدفز  هذجسر هذد ثٌوذجسر ثؼبضشثدفز هًٍ طبغٌن ثٌذجفغز أَؼجربذد و 

فمؾ، دأْ صىىْ وً ٌفق أو هذجسر وثفذر وؽبج ِضشثدفز أو ِضشثدفجس ُصوٓذ هًٍ 
هذجسر وثفذر ِضشثدفز فمؾ، وٌى وجٔش يف صٍه ثٌوذجسر هذد ِٓ ثؼبضشثدفجس، 

وٍُ وأعضجر ِغال أْ ٌفق ِذسط ٌٗ هذجسثس وّشثدفٗ، و٘ى َضشثدف دٍفق ِ
وِشىب...، وغًن٘ج،  فهزث ثؼبضشثدف َىىْ هًٍ هذجسر وثفذر ألْ فُهج ِٓ 

 ٔفظ ثؼبوىن هّىِج.
دجٌوذجسثس ثؼبضشثدفز ٍ٘ ثٌوذجسثس ثٌشجةوز ربذَذث ٌىغشر وزبظض ثٌذجفغز 

ثٌوذجسر ثؼبضشثدفز ٌٍفق وثفذ يف دوغ ثؼبضشثدف، و٘زٖ ثٌوذجسثس ثٌشجةوز 
ثُِظ وفبج أوغش ثعضخذثِج هٕذ ثٌـجٌخ وثؼبذسط ِوُجس٘ج ٍ٘ فبج صىؽذ يف ثٌمى

إِج ثٌوذجسثس أو ثؼبظـٍقجس ثٌيت ُصىضخ يف  يف هٍُّز ثٌضوٍُُ وغًنُ٘، وٍ٘
دوغ خـز ثٌذقظ وثٌشعجةً ثٌوٍُّز ٌٍغشؽجٔج ثٌيت وضذهج دجفغىْ لذً أْ 

مجالس أو َمذِىهنج يف عبٕز ثؼبٕجلشز أو فُّٕج وضذى٘ج يف هٍُّز حبغهُ، وثؼب
ؼبشفٍز ثؼبجؽغضًن، ألْ فُهج صىؽذ وضجدز هشدُز  ثٌـجٌخ ثٌىكُفُز وضذضٗثٌىسلجس 

أوغش فبج صىؽذ يف ثؼبشفٍز ثٌغشؽجٔج، ووزٌه فبج ُصٕـك ِٓ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز 
هٕذ صمذمي ثؼبمجالس أو ثٌىسلجس ثٌىكُفُز ويف دوغ صمذمي خـز ثٌذقظ وصمذمي 

 ثٌذقظ ثٌوٍٍّ يف عبٕز ثؼبٕجلشز.
ثٌوذجسثس  ثٌضقًٍُ ثٌذاليل هٓ ثعضخذثَ وكُفزٍ٘  دـ"وكُفضٗ..."ثؼبشثد أِج  .4

، وصمظذ ثٌذجفغز دجٌىكُفز ٕ٘ج ٍ٘ وً شٍء َفُذ ِٓ ٔضجةؼ ثٌضقًٍُ ثؼبضشثدفز
ثٌذاليل هٓ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز ٌضوٍُُ ِهجسر ثٌىالَ وثٌىضجدز ٔلشَز 

زٖ ثٌىكُفز صفُذ ِن أْ ٘ ،ٌمغُ صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز خجطز وجٔش أَ صـذُمُز
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 جسوِٓ وكُفز وؽىد ثؼبضشثدف أَؼج هجِز ؼبٓ َشضغً وَضوّك دجٌٍغز ثٌوشدُز.
وّج صىىْ ثٌٍغز  فُذ يف ثٌىالَ وثٌىضجدز،شدثس فُيف خضثٔز ثؼبف َىىْ صَجدر

 ثٌٕجط هبج إِج يف ثٌىالَ وإِج يف ثٌىضجدز.ثالصظجي ولذ َضظً دٌن أٌز ٍ٘ و
ِهجسر ثٌىالَ وثٌىضجدز" ألْ ٔضجةؼ ٘زٖ صوٍُُ ولذ ربذد ثٌذجفغز أَؼج دـ" .5

ثٌذسثعز صأعشمهج ِٓ ٔجفُز ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز والِج ووضجدز، فضضربم 
ٕقظش ، وٌىٓ ال صٔلشَز وصـذُمُز ِهجسر ثٌىالَ وثٌىضجدزضوٍُُ ٘زٖ ثٌىكُفز ٌ
ذسثعز إىل وال ثؼبهجسصٌن فمؾ، دً ٌوٍُّز صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز وكُفز ٘زٖ ثٌ

ٌمغُ صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز  ِهجسر ثٌىالَ وثٌىضجدز ٕ٘ج ٍ٘ضوٍُُ . وثؼبشثد دهجِز
وال زبظض ثٌذجفغز أٌ ِغضىي وجٔش صٍه ثؼبهجسر، ِٓ ثؼبشفٍز ثٌغشؽجٔج، 

ؼبغضىي ثؼبذضذةٌن  إِجِغضىي، ألْ ثٌىكُفز ِٓ ٘زٖ ثٌذسثعز عضفُذ هجِز ٌىً 
وصىىْ وكُفز ٘زٖ ثٌذسثعز صفُذ أَؼج  ثؼبضمذٌِن فغخ ثغبجؽز.وثؼبضىعـٌن و

ٌضوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز يف أَز ِشفٍز وجٔش ووزٌه خجسػ ثٌضوٍُُ ِغً يف ثٌضوجًِ 
 وثالصظجي ِن ثٌغًن.

  
 ٖ. فىثةذ ثٌذسثعز

صغهُ فىثةذ ٘زٖ ثٌذسثعز ٔلشَز وصـذُمُز خجطز ٌضوٍُُ ِهجسر ثٌىالَ  
وِٓ َضوجًِ يف رٌه ثٌضوٍُُ وجٌضالُِز وثٌـالح وثؼبذسعٌن، وصغهُ وثٌىضجدز 

جؼبضشصبٌن وِؤٌفٍ ثٌىضخ ثٌوشدُز وؼبٓ َشضغً وَضوّك دجٌٍغز ثٌوشدُز هجِز 
وِضـىسٌ ِجدر صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز وثٌذجفغٌن هٓ ثٌٍغز ثٌوشدُز وغًنُ٘ هٓ 

 ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز، دأْ صىىْ ٘زٖ ثٌذسثعز:
 َز. ٔلش9

 .ثؼبوشفز وثؼبفجُُ٘ ثػبجطز هٓ ثٌضشثدف ٔلشَجصضَذ    .أ 
 .خضثٔز ثؼبفشدثس وثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز ِن صىػُـ ثعضخذثِهج صضَذ .ح 
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وجؼبشؽن هّج َضوٍك دجؼبضشثدف هجِز وهٓ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز صىىْ  .ػ 
 .خجطز، وصَجدر خضثةٓ ثٌوٍىَ ثٌوشدُز

ثؼبوٍىِجس هٓ ربًٍُ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز، وصَجدر ثؼبوٍىِجس  صضَذ .د 
 ٍٗ ٌضوٍُُ ِهجسر ثٌىالَ وثٌىضجدز.هٓ وكُفز ربٍُ

وجٌذُجٔجس وثؼبوٍىِجس هٓ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز فبج صىؽذ ِٓ صىىْ  .ٖ 
 .ثٌـالح وغًنث يف ٔـمهُ ووضجدضهُ

ّٕهج ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز، ثؼبوٍىِجس دضىػُـ ثؼبوجين ووطفهج ثٌيت صضؼ صضَذ .و 
فُز ٌُظ ثؼبوجين وّج صىؽذ يف ثٌمجِىط فمؾ دً ثؼبشثد ٕ٘ج ثؼبوجين ِٓ ٔج

 .خضالف ثؼبىؽىدر يف ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفزثعضخذثِهج وأوؽٗ ثٌضشجدٗ وثال
وجؼبوٍىِجس ثإلػجفُز هٓ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز ثؼبٕجعذز يف صىىْ  .ص 

 .وعُجق ثعبٍّزثٌٍغز ثٌوشدُز ِٓ ؽهز روق ثٌوشح 
وجٌٕلشٌ ؼبٓ َشَذ أْ حيًٍ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز ِٓ ٔجفُز ثٌذالٌُز وصىىْ  .ؿ 

 ربٍُال أهّك وأمشً ِٓ ٘زٖ ثٌذسثعز.
 جصـذُمُ .2

 ٌٍـجٌخ، ِٕهج: أ(
 .ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز ثعضخذثِج طقُقج ٔـمج ووضجدزَغضـُن أْ َغضخذَ  -9
ثألٔغخ ثعضخذثِج يف عُجق  ثؼبضشثدفز ثٌوذجسثسخيضجس أو َغضـُن أْ َوٌن  -2

 .ثعبٍّز فغخ روق ثٌوشح
ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز دأْ دوؼهج صضؼّٓ أوؽٗ َغضـُن أْ َوشف وَفهُ  -3

 .ثٌضشجدٗ وثإلخضالف
قً ؿبً دوغ ثس ثؼبضشثدفز دأْ دوؼهج صضذجدي فضثٌوذجسَغضـُن أْ َوشف  -4

أَ  ِضذجدٌزدأهنج دٌن ثٌوذجسثس هذجسر  َغضـُن أْ خيضجسو ،يف عُجق ثعبٍّز
 .ال
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أْ صغهٍٗ يف وضجدز خـز ثٌذقظ أو ثٌشعجٌز ثٌوٍُّز ووزٌه يف وضجدز  -5
ثؼبمجٌز وثٌىسلجس ثٌىكُفُز دأْ َىىْ ثٌـجٌخ هجسفج وفجمهج أٌ ثٌوذجسثس 

 .أٔغخ ٌغُجق ثعبٍّز فبج َمظذ٘ج
أْ صغهٍٗ يف ثٌٕـك، دأْ َىىْ ثٌـجٌخ هجسفج وفجمهج أٌ ثٌوذجسثس  -6

 .أٔغخ ٌغُجق ثٌىالَ فبج َمظذ٘ج
 .هًٍ خـأ يف صوٌُن وثعضخذثَ ثٌوذجسثس يف ٔـمٗ ووضجدضٗ ثٌـجٌَخ سبٕن -7
فًنر وثسصُجح يف ثعضخذثَ ثٌوذجسثس  هٓ ولىهٗ يف ثٌـجٌَخ صذفن -8

 .ثؼبضشثدفز
صغجهذ ثٌـجٌخ هًٍ فهُ ثؼبوجين فبج صىؽذ يف ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز فىت و -9

َوشف وَفهُ ِوجُٔهج صفظُال وَغضـُن أْ َوٌن أوؽٗ ثٌضشجدٗ 
 ثالخضالف فُهج.و

 ٌٍّذسط، ِٕهج:  ( ح
أْ صغهٍٗ ٌششؿ ِج َضوٍك دجٌذالٌز هجِز ودجؼبضشثدف خجطز وصفظُال  -9

 هٕذ ؿالدٗ، وصغهٍٗ إلهـجء ثألِغٍز هٓ ثؼبضشثدفجس طقُقز
أْ صغهٍٗ وصغجهذٖ يف صوٌُن ثؼبفشدثس وٍ٘ ِٓ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز، ِن  -2

 ششؿ ثؼبوجين فُهج صفظُال ِٓ أوؽٗ ثٌضشجدٗ وثالخضالف ٌـالدٗ 
أْ صغهٍٗ يف ششؿ ثٌذسط فىت َغضـُن أْ َششؿ وَظف شُتج هٓ  -3

 ِجدر ثٌذسط ِٕجعذج دغُجق ثعبٍّز فُفهُ ثٌـالح ِج ششفٗ
صذفوٗ  أْ سثس غًن ثؼبٕجعذز دغُجق ثٌىالَ، وثٌوذج أْ خيضجس ثؼبذسَط سبٕن -4

 .ثخضُجس٘ج َمن يف فًنر
أْ صغجهذٖ هًٍ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ِضٕىهز إِج يف ٔـمٗ أو وضجدضٗ و -5

 فُضَذ خضثٔز ثؼبفشدثس هٕذ ؿالدٗ.
 ػ( ٌٍّضشصبٌن، ِٕهج:
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صغجهذُ٘ يف فهُ ثؼبوجين ِٓ ثٌوذجسثس صفظُال وهُّمج فُضشؽُ ثٌٕض  -9
 .صفظٍُُزثٌوشيب صشصبز 

أْ َوشفىث أوؽٗ ثٌضشجدٗ وثالخضالف ثؼبىؽىدر يف ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز، و -2
 فُضشؽُ ثٌٕض ثٌوشيب دضشصبز طقُقز.

 د( ؼبؤٌفٍ ثٌىضخ ثٌوشدُز، ِٕهج:
صغهٍهُ يف صظُٕف ثٌىضخ ثٌوشدُز ألهنُ َوشفىث أٌ ثٌوذجسثس أٔغخ  -9

وثػقج ٌضوذًن ِج َمظذٖ فىت َغضـُن أْ َظف شُتج ِٓ وضجدضٗ وطفج 
 .ِٕجعذج دغُجق ثعبٍّز وروق ثٌوشح

صغجهذُ٘ هًٍ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ِضٕىهز يف صظُٕف ثٌىضجح، فُضَذ و -2
 صظَُٕفٗ أؽىد وأسوم.

 ٖ( ٌٍذجفغٌن، ِٕهج:
يف هٍُّز ثٌذقظ ؼبٓ َشَذ أْ َذقظ هٓ ربًٍُ ثعضخذثَ  ُ٘صغجهذ -9

 .ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز حبغج أهّك وأمشً ِٓ ٘زٖ ثٌذسثعز
 هٓ ربًٍُ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز. غٍزوصىىْ وجألِ -2

 ؼبٓ َشضغً دجٌٍغز ثٌوشدُز، ِٕهج: (و
صفُذ ٘زٖ ثٌذسثعز ؽبُ دأخز ثؼبفجُُ٘ هٓ هٍُ ثٌذالٌز أو ثؼبضشثدف      

 خجطز صغهُال ؽبُ يف صـذُمهُ ؼبج حيضجؽىْ دٗ يف فُجهتُ.
 . ثٌضوشَف ثٌوٍٍّو

َِِٕٔهج َأِؽَضثء ثحملًٍََّدَُجْ فجٌضقًٍُ: ٘ى  ،ثٌضقًٍُ ثٌذاليل. 9 ، وصمظذ 14ووكُفز وً 
ثٌذجفغز هبزث ثٌضقًٍُ ثٌذاليل ٘ى ربًٍُ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز ربٍُال دالٌُج 

                                                           
14

 994، ص. ثؼبوؾُ ثٌىعُؾ...، ؾبّن ثٌٍغز ثٌوشدُز ِٓ صبهىسَز ِظش ثٌوشدُز 
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و٘ى دجٌشؽىم إىل ٔلشَجس ثٌذاليل، أمههج ٔلشَز ثٌغُجق، ؤلشَز ثجملجي ثٌذاليل 
 15أو ثغبمً ثٌذاليل، ؤلشَز ثٌضقًٍُ ثٌضىىَين.

وثؼبضشثدفز ِٓ ثعُ ثٌفجهً ِٓ  ثٌوذجسر.. ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز: ثٌوذجسثس صبن ِٓ 2
فهى ِضشثدف". ٌغز دبوىن صضجدوج وصذجدال،  –صشثُدفج  –َضشثدف  –فوً "صشثدف 

( صـجدمج أو صشجهبج يف ثؼبوىن، ِغً: فشط زصشثدف ثٌَّفلجْ: )ٌغلجي أضبذ ـبضجس 
وٍّضٌن فأوغش ؽبج دالٌز وثطـالفج ٍ٘ هذجسر هٓ وؽىد  16.وفظجْ
وصمظذ ثٌذجفغز أْ ثؼبشثد هبزٖ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز ٍ٘ إِج دٌن   17وثفذر.

وٍّضٌن فأوغش أو دٌن ثألظبجء وثألفوجي، أو دٌن ٌفق وثفذ وثؼبؼجف، وإِج دٌن 
 ثٌىٍّز وثٌىٍّجس، ووزٌه دٌن ثٌىٍّجس وثعبٍّز ثٌذغُـز فغخ ِج صىؽذ

دجؼبظـٍقجس ثٌضوٍُُّز ثٌشجةوز يف هٓ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز ثٌيت صضوٍك  يف ثٌذُجٔجس
 ثٌٍغز ثٌوشدُز ثٌفظقً.

: أٌ وكُفز ثٌضقًٍُ ثٌذاليل هٓ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز. ثٌىكُفز وكُفضٗ. 3
َِج َمذس ِٓ هًّ َأو َؿَوجَ َأو سصق َوغًن رٌَٔه ٔفٍ صِٓ ِٔوٌن وثٌوهذ ِوٕج٘ج 

وصمظذ ثٌذجفغز أْ ٘زٖ ثٌىكُفز ٍ٘  12.ثػبذِز ثٌّْوَُٕزَوثٌٓششؽ وثؼبٕظخ و
وكُفز ثٌضقًٍُ ثٌذاليل هٓ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز جملجي صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز يف ِهجسر 

ال صٕقظش ٘زٖ ثٌىكُفز ٌضٍه صـذُمُز خجطز، ولذ وثٌىالَ وثٌىضجدز ٔلشَز 
ح يف ثؼبوهذ ثجملجي فمؾ، دً وصفُذ ؼبٓ َشضغً وَضوّك دجٌٍغز ثٌوشدُز وجٌـال

ثإلعالٍِ أو يف ثؼبشفٍز ثٌغشؽجٔج وثؼبجؽغضًن، ووزٌه ثؼبذسعٌن عىثء وجٔىث 
ِٓ ثؼبذضذةٌن أو ثؼبضىعـٌن أو ثؼبضمذٌِن، وأَؼج ٌٍذجفغٌن وثؼبضشصبٌن وِؤٌفٍ 

                                                           
  97 ص.، ...ثٌوشدُز وهٍُ، دثود ؿبّذ ؿبّذ15

16
 889، ص. ِوؾُ ثٌٍغز ثٌوشدُز...أضبذ ـبضجس هذذ ثغبُّذ هّش،  

17
H.R. Taufiqurrochman, Leksikologi Bahasa Arab, cet. I, )Malang: UIN-Malang Press, 

2112(, h. 73  
12

 9942، ص. ...ثؼبوؾُ ثٌىعُؾ ، ؾبّن ثٌٍغز ثٌوشدُز ِٓ صبهىسَز ِظش ثٌوشدُز 
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ثٌىضجح ثٌوشيب وِظٕفٍ ِجدر ثٌضوٍُُ ثٌوشيب وِضـىسٌ ثؼبجدر أو ثٌىضجح 
 وغًنُ٘ ٔلشَز وجٔش أَ صـذُمُز.

ٍُُ ِهجسر ثٌىالَ: أٌ صوٍُُ ِهجسر ثٌىالَ دمغُ صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشدُز ٌٍّشفٍز . صو3
 خجطز. ثٌغشؽجٔج

ُز ٌٍّشفٍز ثٌغشؽجٔج . وثٌىضجدز: أٌ صوٍُُ ِهجسر ثٌىضجدز دمغُ صوٍُُ ثٌٍغز ثٌوشد4
 خجطز.

 ثٌذسثعجس ثٌغجدمزص. 
ثؼبشثؽن لذً أْ صمذَ ثٌذجفغز ٘زث ثؼبىػىم ثؼبخضجس، لذ فضشش ثٌذجفغز هذر 

 :ٌيت صضوٍك هبزٖ ثٌذسثعز ِٓ ثٌظقف وثٌذسثعجس، ِٕهجوثؼبظجدس ث
 هاللز :ثٌذالٌز دَفُجٔج ربش ثؼبىػىم "هٍُ دعضشٌ وضذضهج أدٌثٌظقُفز ثٌيت  .1

ثإلٔذؤُغُز"، ثٌضوشَخ، ثجملٍذ  وثٌٍغز ثإلقبٍُضَز، وثٌٍغز ثٌوشدُز، ثٌٍغز يف ثؼبوىن
 ثٌٍغجس يف هاللز ثؼبوىن ٍ٘ذقظ (. وثػبالطز يف ٘زث ث2996ٌ، )9، ثٌوذد 4
 وٍ٘ .ِضغجوَز أو ِضشجهبز وصوشَفهج ٘جِمظىد دً ِضٕٓىهز، ِظـٍقجس ؽبج

 صٕىهج ثؼبظـٍقجس فأوغش ز،ُٔذؤُغثإل وثٌٍغز قبٍُضَز،ثإل وثٌٍغز ثٌوشدُز، ثٌٍغز
 ثٌوشدُز ثٌٍغز يف ثؼبوىن هاللز أْ وِٓ ثػبالطز أَؼج .زُثٌٍغز ثإلٔذؤُغ يف

  homonymy، وثألػذثد، وثؼبشضشن ثٌٍفلٍ ثؼبضشثدفز وٍ٘ ثألٔىثم طبغز
وِشضشن ِؼجد.  ، Hyponymوثٌضٕجفش   hypernymyوثالشضّجي ٍّ،ُوثٌذىٌُغ
 ،ثؼبضشثدفز Synonymy وٍ٘ أٔىثم عضز ثإلقبٍُضَز ثٌٍغز يف ثؼبوىن وهاللز

 ثغبّىٔىٍِ، Homonymyو ثٌذىٌُغٍّ، Polysemyو ثألػذثد، Antonymyو
 ثٌٍغز يف ثؼبوىن دجعبضء. وهاللز ثٌىً Metonymy ، و ثٌضٕجفش Hiponymyو

، oposisiأٔىثم، وٍ٘: ثؼبضشثدف، وثألػذثد، و دوششر ثإلٔذؤُغُز
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، وثٌٕضجفش، وثالشضّجي، وثٌذىٌُغٍّ، homograf، وhomofonوثغبّىٔىٍِ، و
 redundasi.12و

وصشجهبش ٘زٖ ثٌذسثعز هبزث ثٌذقظ ِٓ ٔجفُز ثٌذاليل ِٕهج هٓ 
ثؼبضشثدفز أو ثٌضشثدف. وثٌفشق دُٕهّج أْ ٘زث ثٌذقظ َشوض هٓ حبظ هاللز 
ثؼبوىن يف عالط ٌغجس، وأِج ثٌذسثعز ثٌيت عضذقغهج ثٌذجفغز صشوض هٓ ربًٍُ 
ثعضخذثَ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز ِن صمذمي وكُفضهج يف ِهجسر ثٌىالَ وِهجسر 

لشَز هٓ هاللز ثٌىضجدز. ولذ َغهُ ٘زث ثٌذقظ ؽبزٖ ثٌذسثعز ِٓ ٔجفُز ثٌٕ
 ثؼبوىن "ثؼبضشثدفز" وؿشَمز ثٌضقًٍُ.

 هًٍ ثٌذثٌز ثألظبجء"ربش ثؼبىػىم  ثغبىَـٍ عوُذ ثٌظقُفز ثٌيت وضذضهج ؿبّذ .2
 وِمجسٔز"، ؾبٍز دسثعز دالٌُز :ٌألطّوٍ "ثٌىفىػ" وضجح يف ثغبُىثٔجس
 ثٌذجفظ (. لج2996َ، )3، ثٌوذد 7وثألددُز، ثجملٍذ  ثٌٍغىَز ثٌذسثعجس

وِٓ  ٌألطّوٍ، ثٌىفىػ وضجح يف ثغبُىثٔجس هًٍ ثٌذثٌز ثألظبجء دذسثعز
 ثٌوشدُز ِن ثشضشوش ثٌغجُِز ثٌٍغجس دوغ ٍِخض حبغٗ أْ ثٌذجفظ وؽذ

 ثألظبجء ثٌذقظ ثغبُىثٔجس. وسطذ ٌٍذالٌز هًٍ ثألظبجء ؽزوس يف ثٌفظقً
ثٌفظٍُز  ٌغجس دوغ دٌن ٔفغٗ ثغبُىثْ هًٍ دالٌضهج ِـجدمز يف ثؼبشضشوز
 ثٌذثٌز ثألظبجء هذد ودٍغ ثظبج، 35 هذد٘ج  ودٍغ ثٌفظقً، وجٌوشدُز ثٌغجُِز

 ثٌوشدُز وثألظبجء ،ثظبج 99ثٌفظقً  ثٌوشدُز هبج صفشدس ثٌيت ثغبُىثٔجس هًٍ
 أظبجء هذ٘ج ديىٓ ثٌغجٍِ رثس ثؼبشضشن ثٌذاليل ثٌربَز ثغبُىثٔجس هًٍ ثٌذثٌز

وصذذو أْ  .ؽٓذث لذديز أظبجء دأهنج وطفهج وديىٓ ثغبُىثٔجس، أؽٕجط ؽبزٖ
صشجدٗ دٌن ٘زث ثٌذقظ وثٌذسثعز ثٌيت عضمىِهج ثٌذجفغز ِٓ ٔجفُز ثٌذاليل هٓ 
وٍّجس ِضشثدفز. وصفشق ٘زٖ ثٌذسثعز دأْ ٘زث ثٌذقظ َذقظ هٓ ثألظبجء 

                                                           
 ثإلقبٍُضَز، وثٌٍغز ثٌوشدُز، ثٌٍغز يف ثؼبوىن هاللز :ثٌذالٌز هٍُثٌظقُفز، "، دَفُجٔج دعضشٌ أدٌ 99

 9(، ص. 2996)، 9، ثٌوذد 4، ثجملٍذ ثٌضوشَخ"،  ثإلٔذؤُغُز وثٌٍغز
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ثغبُىثٔجس فمؾ، وأِج ِىػىم يف ٘زٖ ثٌذسثعز ٘ى ثٌوذجسثس ثؼبضوٍمز 
زٖ ثٌذسثعز ِٓ ٔجفُز دجؼبظـٍقجس ثٌوٍُّز وثٌضوٍُُ. وَغهُ ٘زث ثٌذقظ ؽب

 21ثٌٕلشَز ثٌذالٌز هٓ ثألظبجء ثؼبضشثدفز يف ثٌٍغز ثٌوشدُز.
 "ثٌذالٌزربش ثؼبىػىم ثٌُغٌُِّٕن  هُذ هذٔجْ عجِزأثٌظقُفز ثٌيت وضذضهج  .3

 أطىٌُز عزسثإهّجؽبج )د ششوؽ ألغجِهج، ِوٕج٘ج، ثؼبىٍف، ٌىالَ ثٌٍفلُز
، 9ثٌوذد  ،49 ثجملٍّذ وثٌمجٔىْ، ثٌششَوز هٍىَ دسثعجس، ٌغىَز("، فمهُز
يف ٘زث ثٌذقظ لذ فًٍ ثٌذجفظ هٓ ثٌٍفق "ثؼبىٍف" ِٓ ٔجفُز  .(2993)

ثؼبوىن أو ثٌذاليل، وسوض دذقظ ثٌٍفق "ثؼبىٍف" دذقظ هُّك فىت هٓ صمغُُ 
ثؼبىٍف وثٌششوؽ يف هٍّٗ. ولذ صفشق ٘زٖ ثٌذسثعز ثٌيت عضمىِهج ثٌذجفغز 

سثعز ٌُغش صذقظ هٓ ٌفق هبزث ثٌذقظ ِٓ ٔجفُز ثؼبىػىم دأْ ٘زٖ ثٌذ
وثفذ فمؾ دً هٓ ثٌوذجسثس ثٌىغًنر ِن صمذمي وكُفز ربٍٍُهج. وَغهُ ٘زث 

 21ثٌذقظ ؽبزٖ ثٌذسثعز ِٓ ٔجفُز ٔلشَز ثٌذالٌز وضوشَف ثٌذالٌز وألغجِهج.
ثٌيت وضذهج ؿبّذ هذذ ثٌشضبٓ إدشثُُ٘، ربش ثؼبىػىم "صَٕز ثؼبشأر  ثٌظقُفز .4

ـَُُُّذهج يف ِوؾُ )أعجط ثٌذال  ثٌذسثعجس غز( ٌٍضـبششٌ: دسثعز دالٌُز"، ؾبٍزوَص
 ثٌذسثعز ٘زٖ صفشقولذ (. 2995)، 2، ثٌوذد 6وثألددُز، ثجملٍذ  ثٌٍغىَز

 دالًٌُج فماًلدجٌذسثعز ثٌيت عضمىِهج ثٌذجفغز ِٓ ٔجفُز ثؼبىػىم دأْ صٕجوٌش 
 ٌٍضـبششٌ دسثعز  )ثٌذالغز أعجط(  ِوؾُ يف وصـُذهج ثؼبشأر دضَٕز ِىعىًِج

 ولفش .هبج وصـُخ ثؼبشأر َضٕجوي داليل فمً هًٍ ثالخضُجس ولن دالٌُز، ولذ
 ٘زث يف ثٌىثسدر ِوؾّٗ ِىثد هشع ثٌضـبششٌ يف ِٕهؾُز هًٍ ثٌذسثعز

                                                           
29

ٌألطّوٍ،  "ثٌىفىػ" وضجح يف ثغبُىثٔجس هًٍ ثٌذثٌز ثٌظقُفز، ثألظبجءثغبىَـٍ،  عوُذ ؿبّذ 
 8(، ص. 2996)، 3، ثٌوذد 7، ثجملٍذ وثألددُز ثٌٍغىَز ثٌذسثعجس ؾبٍز: وِمجسٔز دسثعز دالٌُز

21
 ششوؽ ألغجِهج، ِوٕج٘ج، ثؼبىٍف، ٌىالَ ثٌٍفلُز "ثٌذالٌز ، ثٌظقُفز:ثٌُغٌُِّٕن هُذ هذٔجْ عجِزأ 
(، ص. 2993)، 9ثٌوذد  ،49 ثجملٍّذ ،وثٌمجٔىْ ثٌششَوز هٍىَ دسثعجس، ٌغىَز("، فمهُز أطىٌُز عزسثإهّجؽبج )د

9 
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 عٍُ يف ثؼبشأر ثٌوشدُز ِٕضٌز ثعضؾالء هٓ فؼاًل ثؼبٕهؾُز، ٘زٖ ودالالس ثغبمً،
 وثٌشىث٘ذ وهشػهج، ثٌذاليل ثغبمً هًٍ وثٌوذجسثس ثألٌفجف دضىصَن ثغبؼجسر

ّٓذس مث وِٓ وثجملجصَز، ثغبمُمُز ٌٍّوجين ثؼبتىَز ثغبمً وثٌٕغذز ٘زث يف  ه
 ثؼبؤٌف ثعضوّجي وسثء ثٌيت صمف ثٌذالٌُز ثػبٍفُجس هٓ ثٌذقظ إىل ثٌذثسعز

وثصذوش  ثالعضوّجي، ٌزٌه دهضٗ ثٌيت ثٌفىشَز وثػبٍفُز ثجملّىهجس، ٌضٍه
 ثٌٕضجةؼ، ِٓ صبٍز إىل ثٌذسثعز خٍظش .ثٌضقٍٍٍُ ثٌىطفٍ ثؼبٕهؼ ثٌذسثعز

 أِجؿش وّج ِوؾّٗ، ِىثد ِٓ ٌـجةفز ثػبجسؽٍ ثٌضـبششٌ ثٌغُجق أدشص :ِٕهج
 ِىثد ووشفش لذديًج، ثغبُجر ثالؽضّجهُز ِلج٘ش ِٓ وغًن هٓ ثٌٍغجَ ثؼبىثد ٘زٖ

فذهزٖ ثٌٕضجةؼ  وِؼجدٖ. ثؼبوىن ودُجْ جؼبضشثدفزد ثٌضـبششٌ ث٘ضّجَ ثٌذاليل ثغبمً
 22لذ صغهُ ٌٍذسثعز ثٌيت عضمىِهج ثٌذجفغز هٓ وطف ثألٌفجف ثؼبضشثدفز.

، ربش ثؼبىػىم إديجْ "ؿبّذ أٌِن" فغٓ دين هجِش ثٌظقُفز ثٌيت وضذهج .5
 هٍىَ دسثعجس، "ثٌذالالس ثٌٍغىَز يف ثَِجس ثٌىثسدر يف أظبجء ثهلل ثغبغىن"،

 ٌذُجْ ثٌذقظ ٘زث (. وؽجء2995، )3ثٌوذد  ،42ثجملٍّذ  وثٌمجٔىْ، ثٌششَوز
 ِٓ ثٌذالٌز ٘زٖ هًٍ َضشصخ وِج ثغبغىن ثهلل أظبجء دُجْ يف ثٌٍغىَز ثٌذالٌز أمهُز

 صضٕجعخ وسفوز وّجي ِٓ ثألظبجء ٘زٖ يف ِج ودُجْ ثهلل ثغبغىن، ألظبجء صىػُـ
ْٕ ِٓ ثألظبجء ٘زٖ يف وِج وهضصٗ، ثهلل ؽالي ِن  دجهلل صمىٌ هاللضٕج سفُوز ِوج
 ِٓ دؤٗ ِج هذجدر وسفغ وفذٖ وهذجدصٗ دجهلل ثإلديجْ إىل دٕج وصظً وؽً هض

 وِزث٘خ ثغبغىن ثهلل دأظبجء ثٌضوشَف هًٍ ثٌذقظ ٘زث وثشضًّ .ثألشُجء
 ثٌمشآْ ثٌىشمي يف ثٌىثسدر ثغبغىن ثهلل وأظبجء ثغبغىن، ثألظبجء هذد يف ثٌوٍّجء
 ثؼبـٍخ :ٍ٘ ِـجٌخ طبغز هًٍوثشضًّ أَؼج  .ثٌششَفز ثٌٕذىَز وثٌغٕز
 ثٌظشفُز ثٌذالٌز :ثٌغجين ثؼبـٍخو .ثغبغىن ثهلل أظبجء يف ثؼبوؾُّز ثٌذالٌز :ثألوي

                                                           
22

ـَُُُّذهج يف ِوؾُ )أعجط ثٌذالغز( ٌٍضـبششٌ: ثٌشضبٓ إدشثُُ٘ؿبّذ هذذ   ، ثٌظقُفز: "صَٕز ثؼبشأر وَص
 2(، ص. 2995)، 2، ثٌوذد 6، ثجملٍذ وثألددُز ثٌٍغىَز ثٌذسثعجس ؾبٍز، "دسثعز دالٌُز
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 .ثغبغىن ثهلل أظبجء يف ثٌٕقىَز ثٌذالٌز :ثٌغجٌظ ثؼبـٍخو .ثغبغىن ثهلل أظبجء يف
 دالٌز ثػبجِظ: ثؼبـٍخو .ثغبغىن ثهلل أظبجء يف ثٌغُجلُز ثٌذالٌز :دنثثٌش ثؼبـٍخو

. وصفشق ٘زٖ ثٌذسثعز هبزث ثغبغىن ثهلل أظبجء يف َثوثالٌضض وثٌضؼّٓ ثؼبـجدمز
وٌىٓ َغهُ ٘زث ثٌذقظ ٌٍذسثعز ثٌيت عضمىِهج ثٌذقظ ِٓ ٔجفُز ثؼبىػىم 

 23ثٌذجفغز ِٓ ٔجفُز ثٌٕلشٌ وثؼبٕهؼ هٓ ثٌذالٌز.
 

 

 . ثإلؿجس ثٌفىشٌؿ
 . صوشَف ثؼبضشثدف9

ويف أوغش وضخ هٍُ ثٌٍغز ثؼبضشثدف يف ثٌٍغز: دبوىن صضجدوج وصذجدال،  
ذبذ ثٌذجفغز وٍّز "ثٌضشثدف" يف ِىثلن ثعُ ثؼبذقظ أو هٕىثْ ثٌذجح دظُغز 

وثؼبضشثدف ثعُ ثٌفجهً ِٓ "صشثدف" َضشثدف"، -ثؼبظذس ِٓ فوً "صشثدف
َذي هًٍ ثغبذط دوْ ثٌذالٌز هًٍ ثٌضِجْ، و٘زث ثعُ ثٌفجهً ِٓ ِجدر 

ثٌضذوُز وثػبالفز وِٓ رٌه: "سدف" ثٌيت َذخً ػّٓ دالٌضهج، ثٌذالٌز هًٍ 
ثٌشثوخ خٍف ثٌشثوخ... ووً ِج صذن شُتج فهى سدفٗ. وثٌشِّدثفز  –"ثٌشِّدف 

هبجء: فوً ِسدٔف ثؼبٍه، وجػبالفز. لجي ثؼبربد: ٌٍشِّدثفز ِىػوجْ: أفذمهج أْ 
َُشٔدفٗ ثؼبٍىُن دوثٖدهُ يف طُذ، وثِخش، أْ َُِخٍَُف ثؼبٍَه إرث لجَ هٓ ؾبٍغٗ، 

  24ِش ثٌٕجط".فُٕلش يف أ
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، ربش ثؼبىػىم "ثٌذالالس ثٌٍغىَز يف ثَِجس ثٌىثسدر :" فغٓ دين هجِش ثٌظقُفزإديجْ ؿبّذ أٌِن،  
 9ص. (، 2995)، 3ثٌوذد  ،42ثجملٍّذ  ،وثٌمجٔىْ ثٌششَوز هٍىَ دسثعجس، ،"يف أظبجء ثهلل ثغبغىن

، ص. (2995ثٌمج٘شر: ِىضذز ثألدثح، ) هٍُ ثٌذالٌز دسثعز ٔلشَز وصـذُمُز،فشَذ هىع فُذس، 24
998  
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" و٘ى synonymy ضشثدف يف ثٌٍغز ثإلقبٍُضَز دـ"وروش ِظـٍـ ثٌ 
" و namaدبوىن "ثعُ/ ”onoma“ِظـٍـ ِٓ ٌغز ثٌُىٔجين ثٌمجدَ أٌ 

ٍّ. وsyn"ِن/ يف ثٌٍغز ثٌوشدُز ". وأِج ٌغز ِوٕج٘ج ٘ى ثعُ آخش ٌشٍء عى
ِن ثعضخذثَ هذجسر ثؼبضشثدفز َغضخذَ  (9989) شجفٓصمجي دجٌضشثدف. ف

أخشي  هذجسر أخشي وٍ٘ ِشضشن ِوٕىٌ. وأِج ثٌضىفُذٌ َغضخذَ هذجسر
.وٍ٘ ثٌٕلش ٌضغُّز ثؼبضشثدف

25
  

يف ثطـالؿ ثٌمذِجء وّج َوشفٗ ثإلِجَ  وأِج ثؼبضشثدف أو ثٌضشثدف 
  26ثٌشثصٌ: ٍ٘ "ثألٌفجف ثؼبفشدر ثٌذثٌز هًٍ شٍء وثفذ، دجهضذجس وثفذ".

( ثٌىٍّجس رثس 9شثدفجس، وٍ٘: )ضعالعز لُىد ٌضقذَذ ثؼب ٕ٘جنو
( ثٌىٍّجس ثٌيت 2ثؼبشثؽن ثٌٍغىَز ثإلػجفُز ٔفغهج، ِغً وٍّز ثؼبىس وثٌىفجر، )

"أٔذأ"؛ و "ربضىٌ هًٍ ٔفظ ثؼبوىن، هًٍ ثٌٕقى ثٌزٌ صشوٌ دٗ وٍّز "أخرب
 ٔغوً( ثٌىٍّجس لجدٍز ٌالعضذذثي يف ثٌغُجق ٔفغٗ، ِغً هذجسر "كبٓ 3)و

ِن ٘زٖ ثغبذود ثٌغالعز، صوشَف   27 ."إلمنجء.... قبج٘ذإلمنجء..."، وهذجسر "كبٓ 
ثؼبضشثدف ٘ى ثٌواللز ثٌذالٌُز ثٌيت صذٌن هًٍ وؽىد ِوىن ِشضشن دٌن وفذر 

 28 ثٌىثفذر ِٓ ثٌىالَ ِن وفذر أخشي ِٓ ثٌىالَ.
( 9986ؽُضى )شي ال زبضٍف وغًنث وّج ثلضشؿ عىوٕ٘جن ِفجُُ٘ أخ

ووزٌه  .ضشثدفجس وىٍّضٌن أو أوغش ؽبج ِوجين فبجعٍز أو ِضشجهبزفهى َوشف ثؼب
( وىٍّجس ِٓ شىً ـبضٍف ضشثدف )ِضشثدفثٌ( ثٔٗ َوشف 9989) شجفٓ

 29 ثٌمّـ ـ ثٌُذش ـ ثغبٕـز.ِوىن وثفذ، ِغً وٍّز  وٌىٓ فُٗ
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وثؼبمظىد  ، فواللز ٘زث ثؼبضشثدف ٘ى ثذبجُ٘ج.ِٕجعذج دجؼبفجُُ٘ ثٌغجدمز
ح، فئْ  صضشثدف ٌىفذر ثٌىالَ ِٓ ثذبجٌ٘ن ٘ى أٔٗ إرث وجٔش وفذر ثٌىالَ أ

ثٌضجيل هٓ  ح صضشثدف أَؼج ٌىفذر ثٌىالَ أ. الفق ثٌشعُ ثٌذُجين ثٌىفذر
 39 .ُٔغُزٔذوثؼبضشثدف يف ثٌٍغز ثال

 

 
ثغبمُمز أْ وِن رٌه، فئْ صٍه ثٌىٍّضٌن، هًٍ ثٌشغُ فبج صضشثدف، ففٍ 

( يف 9978و٘زث ثألِش وّج روشٖ فًن٘جس ) .ثؼبوىن دُٕهّج ال َضغجوَجْ صجِجْ
( أْ ثؼبضشثدفجس وضوذًن )إِج وٍّز أو هذجسر أو صبٍز( ؽبج ِوىن 2992) خًن

 .َشجدٗ ِوٕج آخش

و٘زث َوين أْ ثٌضغىَز   .وهبزث ثؼبوىن، َـشؿ فًن٘جس "ٔفظ ثؼبوىن صمشَذج"
وٌىٓ صضظف هًٍ  ِضشثدفز ٌُغش ِـٍمز، وٌُغش سبجِج،أو ثؼبوجدٌز  ٌىفذر 

وَمجي ثؼبوىن ٕ٘ج ٌُظ ِـٍمج ألٔٗ يف ثٌذاليل ِذذأ أٔٗ إرث وجْ  ثؼبوىن صمشَذج فمؾ.
 39 ـبضٍفج، فجؼبوىن فُٗ ديىٓ أْ صىىْ ـبضٍفز فىت إىل ثٌفشق ثٌظغًن.

ثعضٕجدث دزٌه ثؼبذذأ، فئْ ثٌىفذثس ثٌىٍّز ثٌيت صضشثدفش، ال جيخ 
هّج ِٓ " وِشضمهًٍ عذًُ ثؼبغجي هذجسر "ٔجدي ودهً .ج عىَج ٔفغِٗوٕج٘

ولجي   وفذصٌن ثٌٍضٌن ِٓ شىً ثٌىٍّز ثؼبضشثدفز، وٌىٓ فُهّج ِوىن ثؼبخضٍف.
هج ؽبج ِوىن ثٌٕذثء دظىس ( وٍّز "ٔجدي" وِشضم9985أدَج،  أدى ٘الي )يف

ؽبج ِوىن هج ز "دهً" وِشضمث، ووٍٍّّز صغضخذَ ٌٍٕذثء دوُذهجي ألْ صٍه ثٌى
 32.ثٌٕذثء دظىس هجي أو دـٍء
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و٘زث ثألِش َذي إىل أْ ثٌىٍّز ثؼبضشثدفز يف دوغ ثألفُجْ ؽبج ٔفظ 
 ٌه دٌن ثٌىٍّجس ثؼبضشثدفز أفُجٔجثؼبوىن، وِٓ ؽهز ثِخش ؽبج فشق ثؼبوىن، ووز

سبىٓ أْ صىىْ دذٍَز هٓ ثِخش وٌىٓ يف دوغ ثألفُجْ ال سبىٓ أْ ربً ؿبً 
 ثِخش.

 ضشثدفٌٍغز هٓ ثٌهٍّجء ثآسثء  .2
ثِسثء دئعذجس فُٗ آسثء هٕٗ دٌن هٍّجء ثٌمذِجء وثحملذعٌن، وصضوٍك صٍه  

 هٕذُ٘، ومهج: ضشثدفوإٔىجس وؽىد ثٌ
 

 آسثء هٍّجء ثٌٍغز ثٌمذثًِ (1
ولذ ثخضٍف هٍّجء ثٌوشدُز ثٌمذثًِ يف ولىم ثٌضشثدف أو  

ثؼبضشثدف، فّٕهُ ِٓ أعذضٗ وِٕهُ ِٓ أٔىشٖ. لجي ثٌضجػ ثٌغذىٍ يف 
ششؿ ثؼبٕهجػ: ر٘خ دوغ ثٌٕجط إىل إٔىجس ثؼبضشثدف يف ثٌٍغز ثٌوشدُز، 
وصهُ أْ وً ِج َلٓ ِٓ ثؼبضشثدفجس، فهى ِٓ ثؼبضذجَٕجس ثٌيت صضذجَٓ 
دجٌظفجس، وّج يف ثإلٔغجْ وثٌذشش، فئْ ثألوي ِىػىم ٌٗ دجهضذجس 
ثٌٕغُجْ، أو دجهضذجس أٔٗ َؤَٔظ، وثٌغجين دجهضذجس أٔٗ دجدٌ ثٌذششر، 

ٍف ألوغش ثؼبضشثدفجس دبغً ٘زث ثؼبمجي ثٌوؾُخ. وٌوً ثٌضجػ َشًن ...وصى
دزٌه إىل أيب ٘الي ثٌوغىشٌ ثٌزٌ أٌف وضجدج أظبجٖ ثٌفشوق، و٘ى فُٗ 
َٕىش ولىم ثٌضشثدف، وِٓ أِغٍز ِج أوسد يف وضجدٗ: صفشَمٗ  دٌن ثؼبذؿ 

 ٘ى وثٌغٕجء دمىٌٗ: إْ ثٌغجين ثؼبذؿ ثؼبىشس. ودٌن ثؼبذؿ وثإلؿشثء، أْ ثٌغجين
 33ثؼبذؿ يف ثٌىؽٗ.

فجدٓ فجسط َشي أْ دٌن ثٌٍفلٌن ِشجوٍز، وأْ دُٕهّج لذسث ِٓ  
ثٌذالٌز َغّـ دُٕجدز أفذمهج هٓ ثِخش يف ثٌىالَ، وٌىٕٗ َؤوذ هًٍ أْ 

                                                           
  929-999 ، ص....هٍُ ثٌذالٌز دسثعزفشَذ هىع فُذس، 33
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َمىي: وكبٓ  وً ٌفق ِٕهّج حيًّ دالٌز خجطز ٌُغش يف ثِخش.
لوذ... ٌُظ يف ؽٍظ أال صشي أٔج ٔمىي: لجَ مث  ٔمىي: إْ يف لوذ ِوىن

مث ٔمىي وجْ ِؼـؾوج فؾٍظ، فُىىْ ثٌموىد هٓ لُجَ، وثعبٍىط هٓ 
فجٌز ٍ٘ دوْ ثعبٍىط، ألْ ثعبٍظ: ثؼبشصفن "فجعبٍىط ثسصفجم هّج ٘ى 

 ذبجٖ ثٌضشثدف فشَمجْ:ًِ ثدؤٗ". وفبج عذك َلهش أْ هٍّجء ثٌوشدُز ثٌمذ
ثألوي: َغذضٗ وَغجيل يف إعذجصٗ، وَضىعن فُٗ وِٓ ٘ؤالء ثدٓ  

( ثٌزٌ فىً هٓ ٔفغٗ أٔٗ حيفق ٌٍغُف طبغٌن 324ٗ )س خجٌىَ
ٖ(.  897ثظبج، وؾبذ ثٌذَٓ ثٌفًنوصثدجدٌ طجفخ ثٌمجِىط ثحملُؾ )س 

وِٓ ٘زث ثٌفشَك ثدٓ ؽين فُظ هرب هٓ رٌه يف "دجح ثعضوّجي 
 ثغبشوف دوؼهج ِىجْ دوغ" وثعضذي دزٌه هًٍ ولىم ثٌضشثدف.

سفؼج صجِج، وِٓ  ثٌفشَك ثٌغجين: و٘ى ديٕن ثٌضشثدف وَشفؼٗ، 
ٖ(، وأدى ثٌوذجط 239٘ؤالء أدى هذذ ثهلل ؿبّذ دٓ صَجد ثألهشثيب )س 

ٖ( وأدى ؿبّذ هذذ ثهلل دٓ ؽوفش دٓ 299أضبذ دٓ حيٍن عوٍخ )س 
 ٖ(.377ٖ(، وأدى هٍٍ ثٌفجسعٍ )س 339دسعضىَٗ )س 

وديىٓ ثٌمىي فبج عذك دأْ ثٌٍغىٌَن ثٌمذِجء فشَمجْ ذبجٖ ثٌضشثدف  
 ومهج: أو ثؼبضشثدفز،

ثألوي: َغذش وؽىدٖ وحيضؼ ٌٗ، دأْ أٌفجف ثٌٍغز َفغش دوؼهج  
دوؼج وِٓ رٌه، أْ أً٘ ثٌٍغز ؾبّوىْ هًٍ أهنُ، إرث أسثدوث أْ َفغشوث 

 ثٌٍخ لجٌىث ٘ى ثٌومً.
وثٌغجين: َٕىش ثٌضشثدف وَغذش ثٌفشوق هًٍ كبى ِج وجْ َفوً  

 34ثٌوغىشٌ وثدٓ فجسط.
 آسثء هٍّجء ثٌٍغز ثحملذعٌن (2
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ثحملذعٌن ِٓ هٍّجء ثٌٍغز، جيّوىْ هًٍ ولىم ٘زٖ  أغٍخ 
ثٌلج٘شر يف صبُن ٌغجس ثٌذشش، وأْ وً ٌغز ِٓ ٘زٖ ثٌٍغجس ربضىٌ 
دوغ ثألٌفجف ثؼبضشثدفز، وٌىٕهُ َؼوىْ ششوؿج طجسِز ٌمذىي ثٌمىي 

 دجٌضشثدف دٌن وٍّضٌن ٘زٖ ثٌششوؽ ٍ٘:
ر٘ٓ  ثالصفجق يف ثؼبوىن دٌن ثٌىٍّضٌن ثصفجلج صجِج، هًٍ ثأللً يف .أ 

ثٌىغشر ثٌغجٌذز، ألفشثد ثٌذُتز  ثٌىثفذر... فئرث صذٌن ٌٕج دذًٌُ لىٌ أْ 
ثٌوشيب وجْ فمج َفهُ ِٓ وٍّز ؽٍظ شُتج ال َغضفُذٖ ِٓ وٍّز 

 "لوذ" لٍٕج فُٕتز ٌُظ دُٕهّج صشثدف.
ثالربجد يف ثٌذُتز ثٌٍغىَز حبُظ صٕضًّ ثٌىٍّضجْ إىل ؽبؾز وثفذر، أو  .ح 

 ؾبّىهز ِٕغؾّز ِٓ ثٌٍهؾجس.
ثالربجد يف ثٌوظش حبُظ َىىْ ثعضوّجي ثٌىٍّضٌن يف هظش وثفذ  .ػ 

دبوىن وثفذ ال يف هظشَٓ ِضذجٌَٕن، وصٍه ٍ٘ ثٌٕلشر ثٌىطفُز، وال 
 َٕلشوْ إىل ثؼبضشثدفجس ٔلشر صجسخيُز.

أال َىىْ أفذ ثٌٍفلٌن صـىسث طىصُج، ٌٍفق ثِخش، ِغً ثعبغً  .د 
 وثعبفً، فأفذمهج ِضـىس هٓ ثِخش.

ٌششوؽ هًٍ ثٌٍغز ثٌوشدُز، ثصؼـ ٌٕج أْ ثٌضشثدف أو فئرث ؿذمش ٘زٖ ث
ثؼبضشثدف، ال َىجد َىؽذ يف ثٌٍهؾجس ثٌوشدُز ثٌمذديز، إمنج ديىٓ أْ 

 35ٍَضّظ يف ثٌٍغز ثٌّٕىرؽُز ثألددُز.

 ثٌوىثًِ ٌىلىم ثؼبضشثدفز يف ثٌٍغز ثٌوشدُز .3
 ثٌٍغز ثٌوشدُز هىثًِ، ِٕهج: ىلىم ثؼبضشثدفز يفإْ ٌ
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فمذ ثٔضمً ثجملضّن ثٌوشيب ِغضّشث ِٓ  .ثٔضمجي ثجملضّنهجًِ ثٌضوذتز أو  (1
ولذ ٔلشوث  .ِىجْ إىل ِىجْ وُ٘ ثٔضمٍىث ٌٍذقظ هٓ ثؼبشثهٍ ثعبذَذر

ثعبضَشر ثٌوشدُز دجهضذجس٘ج وفذر ٌغىَز سبىٓ هًٍ ولىم ربىًَ ؽبؾز 
وثفذر إىل أخشي ِٓ ٔلذً ِضىٍّهج، أو فىت صبوهُ صبُوج يف ِذؤز 

 وثفذر أو هٕظش ٌغز.
يف ثٌغجٌخ، ِٓ دوغ ثجملضّن ثٌوشيب ثٌزَٓ  .هجًِ ثالصظجي دٌن ثٌمذجةً (2

َشغذىْ يف ثٌضؾجسر هًٍ فذ عىثء يف أسثػُهُ وثٌضؾجسر إىل ِٕجؿك 
أخشي، صغّـ ٌالصظجي ِٓ ـبضٍف ثٌمذجةً إِج يف ثٌغىق أو يف غًنٖ، 
وٌزٌه ديىٓ ؽبُ أْ َغضخذِىْ وٍّجس ِٓ ثٌمذجةً ثألخشي، فىت 

 .يف هنجَز ثؼبـجفهًٍ ٔـجق وثعن 
ثعضخذثَ ثجملجص وغًنث ووعُوج هًٍ  .ثعضخذثَ ثجملجص يف ثجملضّن وعُوج (3

 36ٔـجق وثعن ِٓ ثجملضّن حبُظ مل صىشف ومل صلهش ثجملجصَز.
أْ َىىْ ِٓ وثػوٌن، و٘ى ثألوغش دأْ صؼن إفذي ثٌمذٍُضٌن أفذ  (4

ثالظبٌن، وثألخشي ثالعُ ثِخش ٌٍّغًّ ثٌىثفذ ِٓ غًن أْ صشوش 
ج دجألخشي، مث َشضهش ثٌىػوجْ، وخيفً ثٌىثػوجْ، أو ٍَضذظ إفذثمه

 ثٌٍغجس ثطـالفُز. ج دىػن ثِخش، و٘زث ِذين هًٍ وٕضوػن أفذمه
  37.(9/495ثؼبض٘ش، )أْ َىىْ ِٓ وثػن وثفذ، و٘ى ثأللً.  (5

 

 شثدفجس يف ثٌٍغزضثؼب  .4
ال صمضظش ٘زٖ ثؼبضشثدفز هًٍ ِغضىي ثٌىٍّز فمؾ، دً هًٍ ِغضىي 

 38 وٕ٘ج صفظٍُهج هًٍ ؾبجي ثٌٍغز ثٌوشدُز: .ٌغىَز أخشي
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دٌن ِىسفُُ ثغبش ِن ِىسفُُ ثؼبٍضَ، ثؼبغجي ٘ى دٌن وٍّز "أٔج"  ضشثدفثؼب (1
 و "ٌ" أو دٌن وٍّز "٘ى" و "ٖ"

 "فؼش ـ ؽجء ـ أصً"دٌن وٍّز ووٍّز أخشي، ِغً وٍّز  ثؼبضشثدف (2
دٌن وٍّز ووٍّجس أو هذجسر أو دجٌوىظ، ِغً دٌن وٍّز  ثؼبضشثدف (3

 صىيف" و "ثٔضمً إىل سضبز ثهلل""
"أيب َظٕن ثٌىشعٍ" و"ثٌىشعٍ دٌن صبٍز وصبٍز أخشي، ِغً  ثؼبضشثدف (4

 َظٕوٗ أيب".
 

 ثٌـشق ٌضقذَذ ثؼبضشثدف .5
ثلضشؿ أْ ٕ٘جن عالط ثٌزٌ ( 9999ؽجؽجعىدثسِج ) هًٍ سأٌوفمج 

ذالٌز. ثٌؿشق ٌضقذَذ ثؼبضشثدف، أٌ إِج دـشَك ثالعضذذثي، وثٌضٕجلغ، وربذَذ 
 :و٘زث صفظٍُهج

 عضذذثيثال (1
ؾبّىهز ِٓ ثٌىٍّجس ثٌيت صوذ هًٍ أهنج ِضشثدفز إرث وجٔش  ٍ٘

وّج روش  سبىٓ أْ ربً ؿبٍهج يف ٔفظ ثٌغُجق دوْ ثٌضغًُن يف ثؼبوىن.
صبٍضجْ ِٓ ٔفظ ثؽبُىً، وثؼبوىن ٘ى  ش( أٔٗ إرث وج9977ٌُٔىٔض )

ويف  X وٍّز 9ٔفغٗ، وزبضٍف يف وٍّز وثفذر فمؾ )أٌ يف ثعبٍّز 
. (، فجٌىٍّز ثؼبخضٍفز يف ثعبٍّضٌن ٍ٘ ِضشثدفزY ٍ٘ وٍّز 2ثعبٍّز 

 !ثٔلش إىل ٘زث ثؼبغجي
ٍْ وٌْذ  . أ  ِجْ٘شهٍ

ٍْ وٌْذ  . ح ٍْ هٍ  رو

 ضٕجلغثٌ (2

X 

Y 

 ِضشثدف دجالعضذذثي
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جلؼز أو ىىْ ِضٕيف ٌغز، ديىٓ دوغ ثٌىٍّجس أْ صإْ 
 ظً  دوغ ثٌىٍّجس دأْ صىىْ، وِٓ رٌه ثٌضٕجلغ حيِضؼجدر
٘ضًَ وكبُف"، وَٕضؼ ِغً وٍّز "ظبٌن" صضٕجلغ ِن وٍّز " ِضشثدفز،

 .جْض"٘ضًَ وكبُف" ِضشثدف ِٕهج دأْ وٍّضج
 ذالٌزثٌربذَذ  (3

إرث وجٔش ؾبّىهز ِٓ ثٌىٍّجس يف ٌغز ؽبج ٔفظ ثؼبوىن ثؼبوشيف، هًٍ 
ثٌشغُ ِٓ أْ ثؼبوىن ثٌوجؿفٍ ـبضٍف، فّؾّىهز ِٓ ثٌىٍّجس ٍ٘ وٍّز 

" )ثٌيت يف ثٌٍغز ثعبجوٌ dahar, nedho, manganِغً وٍّز ". ِضشثدفز
صىيف وثٔضمً إىل سضبز ثهلل" وٍّز "ِجس و دبوىن صٕجوي ثٌـوجَ( ووزٌه

 39 ضٍه ثٌىٍّجس هًٍ ِوىن ثؼبىس )دشىً هجَ(.فيف ثٌوشدُز 
 أٔىثم ثؼبضشثدف .6

ثؼبضشثدفجس ثؼبخضٍفز ثؼبىؽىدر يف ثٌٍغز ثٌوشدُز وثٌٍغز  صىغش ثِسثء هٓ
ِج ؽجؽجعىدثس ثٌزٌ ثعضشهذ دٗ ىٌُّجْوشأٌ ثِسثء و وِٕهجثإلٔذؤُغُج. 

 :صغن ؾبّىهجس، وٍ٘ ( ثٔٗ َمغُ ثؼبضشثدفجس إىل9999)
 عىثحهٓ ثِخش، ِغً وٍّز أؽش و ُ ِوٕجأفذ ثٌىٍّضٌن أه (1
فغجد أو ز ٘الن وثٌىٍّضٌن فُٗ هٕظش ثؼبوىن أوغش وغجفز، ِغً وٍّ أفذ (2

 غيب وؽجً٘
هًٍ ثؼبوجين ثٌوجؿفُز، ِغً وٍّز فمُٗ  ثٌىٍّضٌن أوغش ثٌضأوُذ ِوٕج أفذ (3

 وهجمل
 ثٌىٍّضٌن فُٗ ِوىن ثٌضؽش، ِغً َشثلخ وَالفق أفذ (4
ِظـٍقج يف ِىػىم أو ؾبجي ِوٌن، ِغً دٌن وٍّز  ثٌىٍّضٌن أفذ َىىْ (5

 وسوثَز فىجَز
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ثٌىٍّضٌن أوغش ثعضخذثِج يف ٔـجق ثٌىضجدز، وّج يف ثٌٍغز  أفذ (6
أِج ثؼبغجي يف ثٌٍغز  ،senantiasa وٌفق selaluثإلٔذؤُغُز، ِغً ٌفق 

 ثٌوشدُز أو ٌغز ثألخشي فال َىؽذ
ثٌىٍّضٌن هًٍ ٔـجق وثعن يف ؾبّىهز ِضٕىهز ِٓ ثٌىضجدز،  أفذ َغضخذَ (7

ثؼبغجي  ، وال َىؽذsenantiasa وٌفق selaluهًٍ عذًُ ثؼبغجي يف ٌفق 
 ثٌوشيب ِغً رٌه

َغضخذَ أفذ ثٌىٍّضٌن هًٍ ٔـجق وثعن يف ؾبّىهز ِضٕىهز ِٓ ثحملجدعجس  (2
 وّج َىؽذ رٌه يف ثٌٍغز ثإلٔذؤُغُز، وأِج يف ثٌٍغز ثٌوشدُز ال َىؽذ

َغضخذَ أفذ ثٌىٍّضٌن وغًنث يف ٔـجق ثألؿفجي وّج ٘ى ثغبجي يف  (2
 ز شخ وثٌذىي، وأِج يف ثٌٍغز ثٌوشدُز ال َىؽذثإلٔذؤُغُز ٕ٘جن وٍّ

َغضخذَ أفذ ثٌىٍّضٌن وغًنث هًٍ ٔـجق وثعن يف ؾبجالس ِوُٕز، ِغً  (11
 49 .صغضخذَ يف ِظش "لّـ"صغضخذَ يف ثٌوشثق ووٍّز  "دش"وٍّز 

 ًندجإلػجفز إىل سأٌ وىٌُّجْ، ٔمً ؽجؽجعىدثسِج سأَج ثٌزٌ لذِٗ دجؼب
 49 ( ِغً ِج ٍٍَ:9976)

 صٍفىْز إلٍُُّز أو أؽٕذُز، ِغً ٘جصف وِٓ ٌغأفذ ثٌىٍّضٌن ثؼبضشثدفضٌن  (1
ثعضخذثَ ثٌىٍّز َوضّذ هًٍ ثٌٍغز أو ثٔغؾجَ ثٌٍغز ٔفغهج، ِغً وٍّز  (2

 دٕش، فضجر، دىش
ِوىن ثٌىٍّز ـبضٍف إِىصُفُٕج، وٌىٓ ثؼبوىن ثؼبوشيف عىَج، ٘زث ِغً دٌن  (3

 وٍّز ِجس، صىيف وثٔضمً إىل سضبز ثهلل
ضخذثَ ثٌىٍّز هًٍ دوغ ثٌىٍّجس )َمضظش هًٍ ثٌضؾُّن(، َمضظش ثع (4

وّج ٘ى وثسد يف وٍّز سعىي ووفذ، ؤالفق هٓ رٌه يف ثؼبغجٌٌن 
 .ثألوٌٌن ِٓ ثٌذُجٔجس ثٌيت ال صىؽذ يف ثؼبغجٌٌن ثٌضجٌٌُن
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 ؿبّذ سعىي ثهلل 
 ......وّفذس ثغبىىِز وفذث خجطج ٌـ 
o ؿبّذ وفذ ثهلل 
o .....وّفذس ثغبىىِز سعىال خجطج ٌـ 

 ج٘ج، ِغً دٌن وٍّز سَخ وشه وصشدد.صذثخً ِوٕ (5
 ؽ. ِٕهؼ ثٌذسثعز

 . ٔىم ثٌذسثعز9 
أِج ٔىم ثٌذسثعز يف ٘زٖ ثٌذسثعز ِٓ ٔجفُز ثؼبوجَشر وربًٍُ ثٌذُجٔجس   

٘ى ثٌذقظ ثٌٕىهٍ، و٘ى دأْ صىىْ دُجٔجصٗ ِمذِز هًٍ وؽٗ ثألٌفجف وربٍٍُٗ 
وأِج ِٓ ٔجفُز ِىػن ثٌذسثعز ٘ى  42دذوْ ثعضخذثَ أعٍىح ثإلفظجةُز.

ولذ وغشس ثؼبىثػُن ٌٍذقظ ِج َضوٍك دجٌٍغز، دسثعز ثٌٍغز، وٍ٘ صذقظ 
ثٌذجفغز هًٍ  ٘زٖ ثٌذسثعز صشوضثٌذقظ ثٌٍغىَز ِغضىَجس، ففٍ ويف ثٌٍغىَز. 

ذالٌُز. وأِج ِذخٍهج ِٕهؼ ثٌذسثعز ثٌ ِغضىي هًٍ هٍُ ثٌٍغز ثٌٕلشٌ ثٌوجَ
ؿبذدر" يف صِٓ ؿبذد وِىجْ ؿبذد ودوْ  ثٌىطفٍ و٘ى وطف ثٌٍغز "ٌغز

ثهضذجس ٌٍخـأ وثٌظىثح فُهج، فجؼبٕهؼ ثٌىطفٍ َظف ثغبمجةك وَٕجلشهج دوْ 
ً ثٌلىث٘ش ثٌٍغز. وهًٍ فٍغفز، أو ؿبجوّز ؽبج أو إلقجَ ثؼبٕـك يف صفغًن وصأوَ

أْ حيذد ِغضىي ثٌٍغىٌ ثؼبمظىد دجٌذسثعز ٌلج٘شر ٌغىَز ؿبذدر  ثٌذجفظ
ولذ فذدس ثٌذجفغز يف ٘زٖ ثٌذسثعز  43و صشوُذُج أو دالٌُج.طىصُج أو طشفُج أ

 هًٍ ثٌذسثعز ثٌذالٌُز.
 ويف ِٕهؼ ثٌىطفٍ ٌذسثعز ثٌٍغز َضىىْ هًٍ ؿشثةك ِشصذز، وٍ٘:   
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ربذَذ ِغضىي ثٌذسثعز، وٍ٘ ثؼبغضىي ثٌظىيت وثٌظشيف وثٌضشوُيب   - أ 
 وثٌذاليل

 ربذَذ ثؼبغضىي ثٌٍغىٌ ٌٍذقظ، حبظ ٌٍفظقً أَ ٌٍوجُِز - ح 
ربذَذ صِٓ ثٌذسثعز، فغخ ثؼبذر ثٌيت َشث٘ج وجفُز ٌٍىفجء حبجؽز  - ػ 

 ثٌذقظ
 ربذَذ ِىجْ ثٌذسثعز - د 
 ربذَذ ِظجدس ثؼبجدر - ٖ 
 صبن ثؼبجدر - و 
ثٌضقًٍُ، ِٓ وثلن ثؼبجدر ثٌيت دٌن َذَٗ. وَغضخذَ يف رٌه ٔلشَجس  - ص 

ثٌذقظ ثغبذَغز ؼبغضىي ثٌذاليل ٕ٘جٌه ٔلشَجس ٌٍضقًٍُ ثٌذاليل، 
 وثٌغُجق، وثٌضقًٍُ ثٌضىىَين أمههج: ثجملجي ثٌذاليل،

 دوذ ثٌضقًٍُ، وطف دلُك َورب هٓ عٍىن ٘زٖ ثٌلج٘شر - ؿ 
 44إخشثػ ٔضجةؼ حبغٗ. - ؽ 
 ِىػىم ثٌذسثعز .2

وثؼبىػىم يف ٘زٖ ثٌذسثعز ٘ى وً ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز ثٌيت صضوٍك   
هذجسر ِضشثدفز، عىثء  ثٌضوٍُُّز ثٌشجةوز هًٍ هذر طبغٌنس دجؼبظـٍقج

وجٔش ِٓ ثألظبجء وثألفوجي وثؼبؼجف ثٌيت صىؽذ يف خـز ثٌذقظ وثٌشعجٌز 
ثٌوٍُّز ٌٍغشؽجٔج ثٌيت وضذهج دجفظ لذً أْ َمذِهج يف عبٕز ثؼبٕجلشز أو 
فُّٕج ٘ى يف ِشفٍز وضجدز حبغٗ، وثؼبمجالس أو ثٌىسلجس ثٌىكُفُز وضذضهج 

ؽذ وضجدز هشدُز أوغش فبج صىؽذ يف ثٌـٍذز ؼبشفٍز ثؼبجؽغضًن، ألْ فُهج صى
ثؼبشفٍز ثٌغشؽجٔج، ووزٌه فبج ُصٕـك ِٓ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز يف دوغ صمذمي 
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ثؼبمجالس أو ثٌىسلجس ثٌىكُفُز ويف صمذمي خـز ثٌذقظ وصمذمي ثٌذقظ 
 ثٌوٍٍّ يف عبٕز ثؼبٕجلشز.

 

 دُجٔجس ثٌذسثعز .3
وثٌفشهُز. فجٌذُجٔجس صضىىْ دُجٔجس ثٌذسثعز هًٍ ثٌذُجٔجس ثألعجعُز   

ثألعجعُز ٍ٘ وً ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز ثٌيت صضوٍك دجؼبظـٍقجس ثٌضوٍُُّز 
هذجسر ِضشثدفز، وِوجُٔهج ثؼبىؽىدر يف ثٌمىثُِظ  هًٍ هذر طبغٌن ثٌشجةوز

وثؼبوجؽُ. وثؼبوُجس ؽبزٖ ثٌذُجٔجس ٘ى دجٌشؽىم إىل ثٌمجِىط ثؼبىػىهٍ 
ِج ثٌذُجٔجس ثٌفشهُز ٍ٘ ثٌٕلشَجس ثٌيت ٌضقذَذ ثٌوذجسر ثؼبضوٍمز دجٌضوٍُُّز. وأ

 صضوٍك دجٌذالٌز وثؼبضشثدف، ولذ صفُذ ٘زٖ ثٌذُجٔجس ٌضقًٍُ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز. 
 

 ِظجدس ثٌذُجٔجس .4
وصضىىْ ِظجدس ثٌذُجٔجس هًٍ ِظجدس ثألعجعُز وثٌفشهُز أَؼج، فجؼبظجدس   

إٔذسث ؤششٖ ثٌزٌ أٌفٗ رو ثٌفىش ؿبّذ هٍٍ ٍ٘ ثٌمجِىط ثؼبىػىهٍ ثألعجعُز 
َ، ويف 2999ؾبٍظ صٕغُك ثؼبوج٘ذ ثإلعالُِز عجِجسَٕذث ٌٍـذوز ثٌغالعز َىيل 

٘زث ثٌمجِىط عالط ٌغجس وٍ٘ ثإلٔذؤُغُز وثٌوشح وثإلقبٍُضَز، وفُٗ أَؼج 
ِىػىهجس ِضٕىهز، هذد٘ج شبجُٔز وعالعىْ ِىػىهج، فّٕهج ثؼبهٕز وثألعشر 

جس وثألؿوّز وثؼبششودجس وثٌذُش وأدوثصٗ وثٌضؾهُضثس وثألفوجي وثٌظف
 . ِجةزوطبغز  وغًن٘ج، وأِج طفقضٗ عضز

وفذدس ِىػىهج وثفذث ِٓ رٌه ثٌمجِىط  ثٌذجفغز ولذ هُٕش
وطبغز  ثؼبىػىهٍ و٘ى ثؼبظـٍقجس ثٌضوٍُُّز ثٌيت صىؽذ يف ثٌظفقز أسدوز ِجةز

ٌضوٍُُّز، ِظـٍقز هٓ ث 422ثؼبىػىم صىؽذ فىثيل  وعذوٌن، ويف رٌه
هذجسر فمؾ دضوٌُن  ِٓ صٍه ثؼبظـٍقجس هًٍ هذر هششَٓغز فجخضظشس ثٌذجف

ووزٌه ثؼبظجدس ثألعجعُز ِٓ صمذمي ثؼبمجالس  جسثس ثٌشجةوز ربذَذث ٌٍذسثعز.ثٌوذ
أو ثٌىسلجس ثٌىكُفُز ويف دوغ صمذمي خـز ثٌذقظ وصمذمي ثٌذقظ ثٌوٍٍّ يف 
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ٍ٘ وضخ  دبج ُصٕـك ِٓ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز. وأِج ثؼبظجدس ثٌفشهُز عبٕز ثؼبٕجلشز
ثٌٍغىَز أو وضخ هٍُ ثٌٍغز وثٌٍغجُٔجس وهٍُ ثٌذالٌز ثٌيت صضوٍك هبزٖ ثٌذسثعز 

 ِغجهذر ٌٍذجفغز يف هٍُّز ٘زٖ ثٌذسثعز ثٌٍغىَز.

 أعٍىح صبن ثٌذُجٔجس .5
عبّن ثٌذُجٔجس يف  ثؼبالفلز وثٌضىعُك ومهج صغضخذَ ثٌذجفغز أعٍىدٌن 

٘زٖ ثٌذسثعز، فجؼبالفلز صغضخذَ عبّن ثٌذُجٔجس هٓ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز هٓ 
ولذ صالفلهج ثٌذجفغز دأٌز  جس ثٌضوٍُُّز والِج، أٌ يف ثٌٕـك.ثؼبظـٍق

وإِج  ،ِمجٌز زذٍثٌـ دوغ صمذَثٌضغؾًُ وثٌضذوَٓ، إِج يف ثٌفظً فُّٕج 
ٕجلشز ٌٍذقظ ثٌوٍٍّ ٌٍغشؽجٔج. دجغبؼىس يف عبٕز ثؼبٕجلشز ػبـز ثٌذقظ وثؼب

عبّن ثٌذُجٔجس ِٓ دوغ خـز ثٌذقظ ٌٍغشؽجٔج ثٌيت وضذهج  ودجٌضىعُك
، ُوضجدز حبغه هٍُّز يف ى٘ج يف عبٕز ثؼبٕجلشز أو هٕذِجلذً أْ َمذِ ىْدجفغ

 دوغ ثٌـٍذز ؼبشفٍز ثؼبجؽغضًن.٘ج ٌىكُفُز وضذىوثؼبمجالس أو ثٌىسلجس ث
ووزٌه صىؽذ ثٌذُجٔجس ِٓ ثٌمىثُِظ وثؼبوجؽُ ثٌٍغز ثٌوشدُز ووضخ ثٌٍغىَز 

ُٓ عبّن ثٌذُجٔجس هٓ أو وضخ هٍُ ثٌٍغ ز وثٌٍغجُٔجس، و٘زٖ ثٌذُجٔجس صؼ
 .ثؼبىضىدز ثؼبضشثدفز ثٌوذجسثس
ويف صبن ثٌذُجٔجس صغضخذَ ثٌذجفغز أَؼج أعٍىدج أو ِٕهؾج خجطج  

وٍُ ثٌذالٌز، وّج لجي ٌضقذَذ ثٌذُجٔجس وصبوهج، و٘زث خجص ٌ
عالط ؿشق ٌضقذَذ  ثلضشؿ أْ يف هٍُ ثٌذالٌز و٘ى (9999ؽجؽجعىدثسِج )

ودضٍه  45،ثؼبضشثدف، أٌ إِج دـشَك ثالعضذذثي، وثٌضٕجلغ، وربذَذ دالٌز
صغهً ثٌذجفغز صوٌُن ثؼبضشثدف ثٌظقُـ. ولذ صغضخذَ أَؼج ِٕهؼ  ثٌـشق

ىهز ثٌىٍّجس أو ثٌوذجسثس ثغبمً ثٌذاليل أو َغًّ دبؾجي ثٌذاليل، و٘ى ؾبّ
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ودٗ أَؼج ذبّن ثٌوذجسثس ثؼبخضٍفز ٌوذجسر وثفذ،  46ثٌيت ِوٕج٘ج ِضمجسدز،
 فضغهً ٌٍذجفغز ربذَذ ثٌوذجسر ثؼبضشثدفز.

 أعٍىح ربًٍُ ثٌذُجٔجس .6
صغضخذَ ثٌذجفغز ثٌضقًٍُ ثٌذاليل ٌضقًٍُ ثٌذُجٔجس يف ٘زٖ ثٌذسثعز،  

ثؼبوىن يف هٍُ ثٌذالٌز، و٘ى دأْ وثؼبشثد دجٌضقًٍُ ثٌذاليل ٘ى ثٌضقًٍُ هٓ 
ربًٍ ثٌذجفغز ِج َضوٍك دجؼبوىن ِٓ ثٌذُجٔجس ثؼبىؽىدر سؽىهج إىل ٔلشَجس 
ثٌضقًٍُ ثٌذاليل، أمههج عالط ٔلشَجس ولجي دوغ أً٘ ثٌٍغز عالعز ِٕج٘ؼ 
وٍ٘ ٔلشَز ثٌغُجق، وؾبجي ثٌذاليل أو ثغبمً ثٌذاليل،  وثٌضقًٍُ 

 47ثٌضىىَين.
خذَ ثٌذجفغز ِٕهؼ ثٌضقًٍُ ثٌضىىَين ٌضقًٍُ ويف ٘زٖ ثٌذسثعز صغض 

ثٌذُجٔجس وٍ٘ ؿشَمز ٌضفظًُ هٕجطش ثؼبوىن ثٌيت صىؽذ يف وٍّز أو هذجسر مث 
 42صمجسْ وصمجدً دوٕجطش ثؼبوىن ثألخشي ثؼبىؽىدر يف وٍّز أو هذجسر أخشي.

 و٘زٖ ثٌـشَمز ثعضخذِهج هٍّجء ثٌٍغىٌَن ٌضقًٍُ ثٌوذجسثس ثؼبضشثدفز خجطز.
ثٌذجفغز ٔلشَز ؾبجي ثٌذاليل أو ِٕهؼ ثغبمً ثٌذاليل يف  َولذ صغضخذ 

٘زٖ ثٌذسثعز أَؼج، و٘ى ؾبّىهز ثٌىٍّجس أو ثٌوذجسثس ثٌيت ِوٕج٘ج 
دأْ يف ٘زٖ ثٌٕلشَز َأوذ فُّٕج ٔشَذ  (9982)ولجي هّش  42ِضمجسدز،

أْ ٔفهُ ِوٕج يف وٍّز فوٍُٕج أْ ٔفهُ ؾبّىهز ِٓ ثؼبفشدثس أو ثٌوذجسثس 
و٘زٖ ثٌٕلشَز صغجهذ٘ج عبّن ثٌوذجسثس  51ضمجسدز أَؼج.ثٌيت ِوٕج٘ج ِ

 ثؼبضشثدفز. وعُضمذَ ٘زٖ ثألعجٌُخ يف ثٌذجح ثٌغجين وثٌغجٌظ.
 ُ٘ىً ثٌذسثعز. ٌ
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. ثٌذجح ثألوي َضىىْ هًٍ ثؼبمذِز وخٍفُز ثٌذسثعز وِشىالهتج وأ٘ذثفهج 9
وربذَذ٘ج وفىثةذ٘ج وصوشَف ثٌوٍٍّ وثٌذسثعجس ثٌغجدمز وثإلؿجس ثٌفىشٌ 

 وِٕهؾضهج وُ٘ىٍهج.
. ثٌذجح ثٌغجين َضىىْ هًٍ ثإلؿجس ثٌفىشٌ هٓ وطف ثٌوجِز ِٓ ثٌضشثدف 2

 وثٌضقًٍُ ثٌذاليل
 . ثٌذجح ثٌغجٌظ َضىىْ هًٍ ِٕهؼ ثٌذسثعز 3
. ثٌذجح ثٌشثدن َضىىْ هًٍ صمذمي ثٌذُجٔجس ووطفهج ِٓ ثعضخذثَ ثٌوذجسثس 4

 ثٌىالَ وثٌىضجدزثؼبضشثدفز وربٍٍُهج مث صمذمي وكُفضٗ ٌضوٍُُ ِهجسر 
 . ثٌذجح ثػبجِظ ٘ى ثالخضضجَ َضىىْ هًٍ ٔضجةؼ ثٌذسثعز وِمضشفجهتج.5


