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 ا�ر�	ن ا�ر��م

 

  � ـ��ــــ�ـــرار ا��ــــض أ�ــو�ـــ�ـ�: وانـــ�ـــث ��ــــ�ــ�

  	�	د ��د 
 و�د ��داه : �ــ��ــ�ــداد ا�ــن إ�ــ	

  :ل ـــــد�ــــا�	

  

وا���ة وا���م ��� ���د ��ر ا��رب ‘�� �م ���م  ا����ن��م ‘ا���د � ا�ذي ��م �����م 
  .و���! ا����و&�ن ���%$ل وا�"رم ‘و��� ا�! �����  ا�ظ�م ‘وا���م 

�%�/� و0��1 /� ���ل �)$( ����(  ��%روا أن/.ن إھ��( ر+�س ا���"�( ا����� �ر���)� :��د  أ��
)���2.   

 ‘�رووا ا��د��)� �&5‘�����4 ا���ر/( �ن ر�وع ا���"�( ا����� �%�روا أنوا�&�)�$! �)��)م 
�� �ن "1رة  ��� ��‘وا��� �د�وي /� ا�د0ء ‘ا�&��ب ���داء  أن�%ز&�� ‘���&)� إوا��د�ب �� /� 

 أو &�د�م ��ث /� �و$وع ��8و�� وان ا�&��ن 9 ���   ‘و��ود �ذوة ا�%)م‘و�8( ا���م ‘ا�)م 
 )�/و48 ا�0&��ر ��� ان �"ون ذ�ك ا��و$وع ‘&���ط ا�$وء ���!  إ��/�)� &�س ا���

  ):� &�و�ض أ$رار ا�&��$(

  : أ���ب� ! � 

 .ا�&��$� /� ���"م ��د�� ��� �$��� ھدرا أ$رار"ون ا��ق /� &�و�ض : ا�دھ� -

ذي ��8( ����( �8م �! /� ھذا ا��و$وع /� ز����   ا�� �م ا�1ر ��� ��ث: ا����1 -
 .ا�@��ر آوا���$ر 

ن ا��"م ���)م ���وا أ إذاا���ط��ن ���"%ون �ن ا�د��وي �����طل  أنا�&��دي : ا���1ث  -
  .ا�&��$� أ$رار��ط��)� �و�ب ���"م ���)م ���&�و�ض ����"وم �! �ن 

   .ا�0&)�ء إ�����رك /�!  أنء ���ل 9 داا�0& أوانوھذا       
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  مــــ#ــ	�ــــا��

  :�)�	ل ھذا ا���ث �%$

  

 : 	�د	� ����ول أر�* ���ط .1

 

���@� أن �"ون �د�و�!  و/��� ،ا��@و�(دات ھذا ا�&ر"�ب /� &�ر�ف �%ر :ا+و�$ �
  .ا�ط��� ��د ا�&ر"�ب

  ./� &@��ظ &�ر�م ا�$رر أ�� "�ن �و�! :ا� ���� �
��د ا���وقو &�ر�م ا�%�ور /�!/� ذم ا��زاع و/�  :ا� �� � �.  
 :ھ�ب �ن ا��ور و/� �&�+E "ل ��)��وا�&ر&�ر�ف ا��دل وا�&ر�Dب /�!  /� :�ا�را�� �

  
  :��م اFول ��)�� �1�1( ����ث: و�2&�ل أ�$� ��5 ����ن .2

��در ا�$رر ا����ل �ن ا�&��$�: ا+ول �� �/.  
  ./� �وارد ا�$رر ا����ل �ن ا�&��$�: ا� ��� �
  ./� أ�واع ا�&�و�$�ت :ا� ��ث �

�رو/�ت ا�د��وى و/�! 1�1( ����ثو�&��ول ا���ب ا����1 �:  

  ./� ���ن ��ھ�&)� :ا+ول �
  ./� إ�راءات $�ط)� :ا� ��� �
  ./� ���ن "�%�( ا��"م �)� ��5 ا���ؤول ��)� ا� ��ث �

  
و�2&�ل ھذا ا���ث ��5 ��&�( /� ���ن �ن �&��ل ��ؤو��( اF$رار ا�����( �ن  .3

  .ا�&��$�
  

  :و&2&�ل ��� أر�4 ���ط :ا�	�د	�: أو,

/� ���ن �%ردات ھذا ا�&ر"�ب ا��@و�(، و�� ���@� أن �"ون �د�و�!  :�ا���ط� ا+و� �
 :ا�ط��� ��د ا�&ر"�ب
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  :ا����ن ا�%0وي �%	.ردات أ ـ

  .ا�&�و�ض ��در �و$! "ذا �ن "ذا إذا أ�ط�ه ا��وض ��! وھو ا��دل

��4 $رر وھو $د ا��%4، وھو "�� /� ���ن ا��رب �0ن ��ظور أ�م ��در �"�! �م  :ا+�رار
�م �J$رار ا�ذي ھو ��در أ$ر�! ���در ا�ذي ھو أ��! وا�ذي ��&$�! ا����س أ�! ا���ن ا

    .ن اFذىإذا أ���! ��وع �
�ر ����K وا���م ��در أ/�ل �"1ر "و�! ��5 وزن /�ل ���%&  "وذ�ك أن �ن ا���روف أن ا

�م ��در �%�ل �1�1 "$ره أ��K، وأ��ر، وأ��م و��س �ن ا���روف أن �"ون أ: وا���م �ن
  .$را ���%& 
ا��وم ��5 وزن &%��ل إذا &��"�وا إ�� �8ض و���وم أن &%��ل 5 /)و ��در &��$ :أ	� ا������
   ."1ر /� ا�%����( �%ظ� و����أ��1ن /K ا2&راك&دل ��5 

"��� �ر/و��ن �)ذا ا�%�ل  وز�د و��ر 5و���� ذ�ك أ�� إذا ���8 &��$. 5 /�طو/� ا��%�و��( ���
ا����F 5ن "� ��)�� /� �"ون "ل ��)�� �%�و0  /� ا�و8ت ا�ذي 5��5 ا�%����( �%ظ� و���

��@( أ�م ا��%�ول �5��@( أ�م ا�%��ل و���$ ���ض �.  

�! ��ن ���و�� ���وا�&��$� و�� ��2"�! �ن "ل أ�م ��+� ا��م ���5 /� ا�ط�ح ا���و
أو ��رورا، و����! �ر"( ا�$م �! ا�&� ھ� ا���ء /� ��ل &�و��! إذا "�ن �ر/و�� ��ذف 0

  .و�ر"( ا�"�ر إذا "�ن �Dر ��ون

  :"�ن ��و�� أو �Dر ��ون، �8ل ذو ا�ر�(أ اأ�� إذا "�ن ���و�� /&ظ)ر ���! �ر"( ا�%&�( �واء

  ��$�� &وأ��ن �� ذات ا�و�2ح ا�     &ط���ن ����� وأ�ت ���(                    

  :ا�	و�وع ���وان �ا���ر�ف ا,#ط!�ب ــ 

أ�� �د�ول ھذه ا�F%�ظ �ر"�( /� ا0�ط�ح /� ��د �ن &�دى �����! &�د�� �2/�� ��@��ل، 
ا�����ن أو ا���ؤول �ن ظ��! أن  زام ا�ظ��م �نإ� :((وا�����ب ـ /� �ظر�� ـ أن �"ون ھو

  )).ا�&��$� و�� �ره إ��! �ن أذى /� @رم ���ظ�وم أو ��%! �د�ل �� �رف �

  :/� &@��ظ &�ر�م ا�$رر أ�� "�ن �و�!: ا���ط� ا� ���� ــ

$رار ا����م ������م �Kي �وع �ن أ�واع إأ��4 "�/( ����ء ا�F( ا�����( ��5 �ر�( 
ا����دة ا�"�رى �ن ا��وا�د ا���س زا�&! ��! إذا أ�د1! �! ا�&��دا ��5 إا�$رر، و��5 و�وب 

  :&� �ظ�)ن �ن �8ل��اا�&� ��8وا إن ���4 /روع ا�%�! �ؤ��( ���)ن، و

  5ـد إذا �� &�&�ــ��س 8وا�  5       ــ! ����ه ��ــل إن ا�%�ــ8د �8         
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  ر��%5، و&��ب ا���2( ا���  0 �ر/4 ا����ن 2ك، وا�$رر                 

  ورـــن ا�Fــو�������د &��  ���دات ��ث 0 &�ور،        &�"م ا         

وھذه ا����دة ����( ��5 �� رواه ���ك /� ا��وط. �ن )) ا�$رر �زال (( و���� ������دة ا�"�رى 
 9 5��طر�ق ��رو ا�ن ��� ا�ن ���رة ورواه �Dره �ن �د�ث ��+2( وا�ن ���س أن ا���� 

  )).0 $رر و0 $رار(( �! و��م �8ل��
ھذ�ن ا��%ظ�ن أ�! 0 ��وز  �Kولوأو�ز �� �8ل /� ا����ود  .وھذا ا��د�ث �ن �وا�4 ا�"�م

أ�! 0 ا����1 ا��%ظ  �����5م أن �$ر أ�دا �ن أ�و&! ا������ن �Kي �وع �ن ا�$رر، وأن ���
  .K"1ر/��� ��4 �ن أ��1ن إ��$رر /�ل ا�وا�د، وا�$رار /��وز �! أن �$�ر أ�دا ��)م، 

  
  :ا��رر 5 �رة 	��3 أ�واعو

  .$رر ا��2ص ��%�! وھو أن �ظ�م ظ��� ��ر �! ا�$رر /� ا�د��� أو /� ا�Nرة .1
أن �%�ل /�� �$ر ا����( "Kن ��د طر��� ��5 ا������ن أو �$��! أو ��د ��رى �)ر  .2

  .��ود $رره ��5 ا����( ذ�ك ���أو ���ل واد و��و 
  .ا�$رر ��F/راد .3

  )�1�Fل،  �2"�)��و�/"ل ھذه ا���4 ��5 &�ر��!، و��5 و�وب ا���&ط�ع �ن إزا�&! إذا ��
)) و0 &��"وھن $رارا �&�&دوا: ((و�)ذا &"رر ا��)� /� ا��رآن �ن ا�$رار �8ل &����

و0 &$�روھن )) (( و0 �$�ر "�&ب ول 2)�د )) (( ه0&$�ر وا�دة �و�دھ� و0 �و�ود �! �و�د((
  )).�&$��وا ���)ن

"ل ا����م ��5 : (( ��د ا�&ر�ذي أن ا���� ��� 9 ���! و��م �8لو/� �د�ث أ�� ھر�رة 
  .))ا����م �ن ��م ا�����ون �ن ����! و�ده((  ...))ا����م �رام د�! و���! و�ر$! 

%ق ا�����ء ��5 أن �ن أ$ر ���K! ا����م 0 �د أن ��و$! �ن ذ�ك ا�$رر إ�� /� ا�د��� وأ&
ا��واز�ن ا���ط ��وم ا�����( /� &ظ�م �%س �2+� وإن "�ن و�$4 : (( رة �8ل &�����اN/� وأ�� 

)). ���)م ����ق /)م 0 �ظ��ون �و8$(( ، ))�ن����1ل ��( �ن �ردل أ&����)� و"%� ��� ���
أن أ��د وا���"م 8د رو�� �ن  ����د ا��)دي ا���ري ا�%��� وورد /� "&�ب �ط��4 ا���رات

�ن أ�س ا�ن ���ك  رووا����� وا��زار وأ�� ���م 8د ��+2( ر$� 9 ��)�، وأن ا�ط�را�� وا�ط
/د�وان 0 �@%ر 9 ��! : ا�دواو�ن 1�1(:(( ر$� 9 ��! أن ر�ول 9 ��� 9 ���! و��م �8ل

/��د�وان ا�ذي 0 �@%ر 9 ��! �2+�، ود�وان K��� 0 9 �! �2+�، ود�وان 0 �&رك 9 ��! �2+�، 
وأ�� ا�د�وان ا�ذي K��� 0 9 �! �2+� /ظ�م ا���د �%�! /��� ���! و��ن ر�! �ن �2+� ا�2راك ���، 

ن �2ء و�&��وز، وأ�� ا�د�وان ا�ذي 0 �&رك إ/Kن 9 �@%ر ذ�ك  �وم �وم &ر"! أو ��ة &ر")�
إن ا��راد ������ص 0 ����( �دم ��وط  :و�8ل)) 9 ��! �2+� /�ظ��م ا����د ا����ص 0 ����(

  :��ظ�وم، و�ن ھذا ���م �دم �Dو ا���2ر ا�ذي ��ول�ق ا

  �س ـــك إذا أذ��ت �ن �ـ�����و�� 2+ت إن 9 ذو "رم           ا/�ل        

  دا           ا�2رك ��� وا�$رار �����سـ� أ�ــن /� &�ر�)�ــإ0 ا�1&�         
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  :/� ذم ا��زاع، و&�ر�م ا�%�ور /�!، و��د ا���وق :ا���ط� ا� �� �ــ 

إن ا��&&�4 �"&�ب 9 و��( ا�ر�ول ��� 9 ���! و��م 0 �د أن �&��ن �! أن �ن أھم ����د 
ا�2ر��( ا����د�( أن �"ون ا���&�ون إ��)� أ/راد وطوا+ف �&�د�ن �&%��ن �&��Pن �8ل 

  )).و0 &��ز�وا /&%�2وا و&ذھب ر��"م(( ،))وا�&��وا ���ل 9 ����� و0 &%ر8وا:((&����
�ر أو ���! إ��ه ��� �! ���! �"ون 5 ا��زاع ظ�م أ�د اFطراف �Q"�! إذا "�ن ا�دا�� إ��

أن ا���� ��� و�د��ل ...)) وإذا &��ز�&م /� �2ء /�ردوه إ�5 9: ((8و�! &���5 �2رو�� �د��ل
: �را�� /��د ا�Fرا�� ذ�ك وأ�"ره و�8ل ��� 9 ���! و��مع /ر�� �ن إ�&�ا9 ���! و��م 8د 

��� 9 ���!  25)د �� /2)د �! �ز��( /�$��ن  !�+����5 ا�Fرا�� �2)�د&! Fن �ن �
��م ا��$�ء ���! و��ن ��و�! ��"��( ���&!، و&��$� ���! ��� 9 ���! و��م ��ر ا�ن و

�5 �ن &��$وا ���! �ن ��د 5 ��ر، �ل 0 �"��)� �� 5/�$ &!ا��ط�ب وأم �و�د �! /� �$��
!����   .أ

�ر أو ���! إ��ه ��� /� ���و �ن أن �"ون ا�ظ��م أو 2ر�� إ��! �ن ظ�م أ�د اFطراف �Qو�� أ
و�Dر ���4 ���ق، و&"ون ���$�&! ����! 0 �ر�د ��)� إ0 ���ن اا����4 ��&�دا أ�! �Dر ظ��م 

ا�����( و�ن ��5 ����)م �ن ا�F( 0 إ1م ��5 ھ� ��ل  ا�&���ل ا����! و�� ���!، /%� ھذه 
  .أ�د ا��&�����ن

�ورا أو  �� ��س �! �&��د اد��ءا�ظ��م أو ا����4 ���ق ���م ذ�ك �ن �%�! و�"�! أن �"ون وأ�� /
Nد �� ���! �ن �ق ا����)� 9  &!8$� �! أو ���! �����%أ�ر /)ذا �ن أ2د ا��1Nن إ��1 �واء �

  :رد /� 8و�!&���� ا�وا
ا��"�م �&�"�وا /ر��� �ن أ�وال ا���س ���1م  5و&د�وا �)� إ� و0 &�"�وا أ�وا�"م ���"م �����طل(( 

  .))وأ�&م &���ون
���أ0 إ��� أ�� :(( أن ا���� ��� 9 ���! و��م �8ل (��ن �ن �د�ث أم ���و��� ورد /� ا�

��ن ���&! �ن ��ض /8K$� �! /�ن 8$�ت أأن �"ون  �� ا���م /��ل ��$"م���� �K&�2ر و إ
  )).���م /.��� ھ� 8ط�( �ن ��ر /�����)� أو ��ذرھ� ��ق�! 

�ن ھذ�ن ا����ن أن 8$�ء ا���$� 0 ��ل �� "�ن �را�� و0 ��ق �� "�ن ��ط�، وإ���  م/��
وھو وا�2)ود �2ر ��طR و���ب،  ��ط4 ا��زاع /�ط ��"م �� �راه �د0 و��� �2)د �! ا�2)ود،

/� ���ب ا���$� �)م ��� ��س �)م أن ا���و�( 8د ا�&)ت �ل 0 &�&)� �&5 ���4 9 ��ن 
ا���وم �وم ا�����( /��$� ����ق ��5 ا���طل ���ر ��� 8$� ����طل �! ��5 ا���ق /� 

    ....))ق%��أ��4 أھل ا���( ��5 أن �ن أ"ل ��0 �را�� و�و 8ل أ�! ((: ا�د���، �8ل ا��رط��
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  ::� ��ر�ف ا��دل وا��ر;�ب :�9 وا��رھ�ب 	ن ا�8ور و���67 5ل 	�3	� :ا���ط� ا�را��� ــ

  :دـ	�3ـ�         

��� "�ن ا�&�و�ض �ن أ$رار ا�&��$� "@�ره �ن ا���وق �&ط�ب ا��دل ���ب أن ���ن ���� 
  .ا�����ھذا ا��%ظ ا����ل ا��روف ا�"�1ر 

  :��ر�ف ا��دلأــ        

  .0 ���ل �! ا�)وى /��ور /� ا��"ما��دل �ن أ���ء 9 &���� وھو ا�ذي  

ا���ط وھ�� $د ا��ور، �راد/!  و) ��&دل(�� ا�&�ر /� ا��%وس أ�! ��&��م  :وا��دل /� ا��@(ـ 
  :وا��ور /� ا��@( ا���ل �8ل طر/(

  .)&ديو �ا ��ور �)� ا���ح طور           �دو��( أو �ن �%�ن ا�ن ���ن        

ا���دل إ0 أن /� ا�و�ف �!  ����5وا��دل ��در �دل إذا �"م ����دل و8د �و�ف �! /�رد ـ 
�ن ا�����@( �� ��س /� ا�و�ف �����دل و�"ون ��د+ذ ��ر�� ��5 ��8دة ا�و�ف �����در 

��! و/�"ون /� و�ف ا��%رد ا��ذ"ر وا��ؤ�ث �! وا����1 ��و��! وا���4 ��و��! ��%ظ وا�د، 
  :ر8ول زھ�

  دل ـــھم ����� /)م ر$� وھم �        روا &)مــ�&5 �2&�ر 8وم &�ل �         

  :و��! 8ول "�1ر �دول،8د ���4 و�ف ا���4 �! ���8 ��5 و

  2)ودا ��5 ���5 �دول ����4 /� ا���ء و�م �"ن        �5ت ���و���         

  :�)�)لوا��دل ���%&  وا�"�ر وا��د�ل ا��ظ�ر وا���1ل، و��! 8ول 

  دورــــKة ا��ــإذا �رزت ���   ب       ــــ��5 أن ��س �د0 �ن "��        

و��! 8و�! ) ��ل ا���وج ��&����(��ن ����ن، و�ط�ق ��5 ا�&�و�م  ق ا��دل ��5 ا�&و�ط�ط�و
  ./� 8راءة ا�&�%�ف ��دال)) /�د�ك /� أي �ورة �� �2ء ر"�ك:((&����

  .أي 8و�و�� ))�د�و��ا���د 9 ا�ذي ����� /� 8وم إذا ��ت :(( 8ول ��ر !و��
  :��م و��ص: وا��دل ا���Kور �! 2ر�� ���8ن

  .�! "ل �"�ف اــ /����م �� "�ن ��Kور     

 ."�ن ���ط�� �! و0ة ا�Fورــ وا���ص ��      

د وھو ا�&و�ط ر�ف وا�، و��&���ن /� &�، و�دل /� ا���وك�دل /� ا�0&��د: وا���م �و��ن
وإن 2+ت ا�&@��ت �ن �%ظ  ، وإن 2+ت �8ت ا�&و�ط ��ن ا�/راط وا�&%ر�ط��ن ا�@�و وا�&���ر

  .��0&���(����0&دال أو  �ر/&!و ا�&و�ط ��ن ا�@�و وا�&���ر و��ن ا�/راط وا�&%ر�ط
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د ��د ا��واد ا�Fظم �ذ�ك "�ن ا��دل /� ا�0&�� .إ0 /� �&���)�� ��&��دي وا���و"و0 �&%رق ا�
�ن ا�F( ا��&��رف ��K� !&���& 5ھل ا���( �&و�ط� ��ن ��&�د ا�ط�+%( ا���ط�( ����رئ �ن 

( ا���1&( �! ��ض �%�ت و��ن ��&�د ا�ط�+%( ا�����.. .وا���ر��ض �%�&! "����م وا���4 
  .ا���/�( �"را��ت اFو���ء�&)� وا�ط�+%( �ا���&�دة ���( أ+ا�ط�+%( رأي ، و�&و�ط� ��ن ا����و�8ن

أ8وا�! /����ف وأ�� ا��دل /� ا���وك /)و أن 0 �&��وز ا��"�ف ا�&و�ط /� �2ء �ن أ/���! أو 
/� إ�دى ن ��+( ا�/راط و��+( ا�&%ر�ط و��4 أي ��)) ا����( ��ن ��+&�ن:((����( ا���و�(

�زD( :إن ���2ط�ن �زD&�ن : ((ا��زD&�ن ا��2ط���&�ن ا�وارد&�ن /� 8و�! ��� 9 ���! و��م
��ر ��K&)�� ظ%ر 4�8�& !Dو و�ز�D.((  

   : >�	�ن $إ� �و����م ا��دل ا��%و5

ا�ذ�ن و:(( �8ل &����... �دھ�� �&��ق �K/��ل ا��"�ف ا����( �! "K"�! و2ر�! و����! وأ�%�8!ــ أ
و0 &�)ر ���&ك و0 &��/ت �)�  ((، ))إذا أ�%�وا �م ��ر/وا و�م ��&روا و"�ن ��ن ذ�ك 8وا��

  )).وأ�&U ��ن ذ�ك ����

�&��ق ������&! �4 ا�Nر�ن /��ب ���! ا��دل /� ����)� /���! أن ��دل ��ن أو0ده : وا����1  ــ
: رف ا�����ء ا����  �ن ا����د ��K! ھوق ��! و�)ذا �وأزوا�! و��را�!، و�ؤدى �"ل ذي �

  :�ل و��وق ا��)�+م، /�د ورد /� ا��د�ث ا����  ،ا����دا��ؤدى ��ق 9 ���! و��وق 

ا���ر /� ھرة ���&)� 0 ھ� أط��&)� و0 ھ� &ر"&)� &K"ل �ن ��2ش ا�رأة د��ت (( 
  )).اFرض

"ل �ن و0ة ا�Fور ا����( "��رؤ��ء وا���وك وا�Fراء،  �! أ�� ا��دل ا���ص /)و ا���Kور
ذ"ر ا����4 �ن أ��5 �8&! إ�� أ�%ل  5( ا���2ر إ�أو ذوي ا�و��0ت ا���� ةوا�و0ة وا��$�

 9 �����8د&! ��� أ&%ق ���! ا����ري و���م �ن �د�ث ا�ن ��ر ر$� 9 ��)�� �ن 8و�! 
وا�ر�ل راع /� ، و��ؤول �ن ر��&!"�"م راع و��ؤول �ن ر��&! ا���م راع :(( ���! و��م

و��ؤو��( �ن ر��&)� وا���دم راع /�  وا��رأة را��( /� ��ت زو�)� و��ؤول �ن ر��&!أھ�! 
  ))."�"م راع و��ؤول �ن ر��&! ��ل ��ده و��ؤول �ن ر��&! و

ا��و�ون ��5 ا��دل ��ن ا���س  ةو�ن أ�1ل ھؤ0ء ا�ر��ة ��� وأ�طرھم ��ؤو��( ا��$�
��5  )م��$وأ�وا�)م وأ�را$)م و/� ���4 ��وق وا��و"ول إ��)م ا��"م ���)م /� د��+)م 

، و�ن أ$��)م وزرا إذا ��روا /� 8$�+)م، و�وا أ"1رھم أ�را إذا �د�وا ���)م"� �)ذا .��ض
 Rم ��� و2دھم ��2( � ��&��ون �ن &��ل ھذا ا���(��أ�ل ذ�ك "�ن أ"1ر ا�����ء ���� وأر

إ�� �ر$�� :(( ن ا���ز �ن ا��)وض �! وا�ز���� �ن 8و�! &�����ا���1ل إ2%��8 ��5 أ�%�)م 
 5�� )���Fن أن �����)� وأ2%�ن ��)� و���)� ا����ن إ�! "�ن ا��K/ ل���ا���وات واFرض وا�
)ذا "�ن /رض ��F( أ�( �ن ���! ��5 �ن ��)ض �!  �5و�"ون ھذا ا���D 0 R )).ظ�و�� �)و0

 "%��( و"�ن �ن وا�ب ا���ط�ن أن ��ذل و��! /� ا�0&��ء وا�0&��ر �! �ن أ���ن أ�&! �ن &&و/ر 
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�ء ا���"ن �ن آدا�! ، /.ن ھو �8م �وا��! "�ن 2ر�"� ��$�&! /� 1واب �%ط! و�&��5 ���&/�! 2رو
  .، و��س ���! �2ء ��� ���وا �ن 2طط و�ور�وا �ن �دل�� ��

�ن ��س أھ� �ن ��ل /� ا���م  /و�5/� &و��( 8$�&!  5وإن ھو �م ��ذل �)ده /� ا�0&��ء أو ���
(�%ق ��5 �%�! �ن ���D2 )�8ر � 5ده /� ا��دل، أو و�أو �8�ر /� ا�%)م أو ���ر /� �ذل 

، و�$�4 أ���&! و"�ن ا���ط�ن ��+�� �ر�! و�F&!&$��4 ��وق 9 و��وق ���ده "�ن ھذا 
�دل �8ل ا�ن /ر�ون /� �ن /� ���!  ا8�رو وأ، "� ��$�&! /� "ل �� ���وا �ن �ور��2ر

�ر&!�&:    
ك ��%�! و�������ن و0 ����� و0 ���د ���&و��( �Dر وإذا أراد ا���م &و��( أ�د ا�&)د /� ذ�((

�� �ن أ��ر أ�ر أ��را ((: و�! 9 &���� /�د روي �ن ��ر ا�ن ا��ط�ب ر$� 9 ��! أ�! �8ل
�ف �� ا"&�ب �ن ا�1مأو ا�&�$� �8$�� �����ة إ0 "�ن � !��� )���، وإن ا�&�$�ه �

  )).م �"ن ���! �2ء ��� ��ل �ن ����( �������9ن "�ن 2ر�"! /��� ��ل �ن ط��( 9 و�

  :ا��ر;�ب :� ا��دل وا��رھ�ب 	ن ا�8ورــ ) ب

�وب ا��دل و���! و2رف أ��4 أھل ا�2را+4 ا����و�( و���4 أھل ا���ل وا���ل ��5 و
  .��&��م ��ل ا�Fم إ0 ������م �!0 &�وم ا�دول و0 ، وأ�! ا���+��ن �!

آ�( ��5 ا��ور وذ�! وذم أھ�! وأ�! إذا ظ)ر /� دو�( أو أ�( أو /ر8( "�ن  �8 وأ���وا ��5 
، و�)ذا &"ررت اFوا�ر /� "&�ب 9 و/� ��( ر�ول 9 ��� ���! ا�)��رھ� وا�&�ل أ�ورھ�

وا��دوان /� "ل ، و&"ررت ا��واھ� �ن ا�ظ�م وا��ور ����ض ��5 ا��دل وا����م �����ط و��م
�� داوود إ�� �����ك ���%( /� اFرض /��"م ��ن :(( ... ن ذ�ك 8و�! &�����ن ا�"&�ب وا���( و�

  ...)).ا���س ����ق

  )).�ذ�ن ءا��وا "و�وا 8وا��ن �����ط��K)� ا((

إن 9 �� �ر"م أن &ودوا ا����Fت إ�� أھ�)� وإذا �"�&م ��ن ا���س أن &�"�وا ����دل إن (( ... 
أ�ز��� إ��ك ا�"&�ب ����ق �&�"م ��ن ا���س ��� أر�ك 9 و0 &"ن إ�� (( ،...)) 9 ���� ��ظ"م �! 

����  ))����+��ن �

  ...)).ا����ن وإ�&�ء ذي ا��ر�5 ����دل و ��Kرإن 9 (( 

  ...)).ا�د�وا ھو أ8رب ��&�وى و0 ��ر ��"م �2+�ن 8وم ��5 أن 0 &�د�وا ... (( 

2ر/� أ0 وھو �ب 9 &���� ����+م �! /� ور&ب ��5 ا����م �! أ"1ر �2ء ��را وأ�ظم �2ء 
  :8و�!

  ))وا�8طوا إن 9 ��ب ا����ط�ن (( ... 

وأد�� ��ز�&! ��! &���� ��5 ���ن ر�و�! ��� 9 ���! و��م /��� أ�ر�! ���م �ن �د�ث 
إن ا����ط�ن �وم ا�����( ��5 : (( ��د 9 ا�ن ��رو �ن ا����� أن ا���� ��� ���! و��م �8ل

 )).و�وا و���ر �ن �ور �ن ���ن ا�ر���ن و"�&� �د�! ���ن ا�ذ�ن ��د�ون /� �"�)م وأھ��)م ���
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ھذا و�ظ�)م 9 �ظ�! �د��ل �� ا&%ق ���! ا����ري و ���م �ن �د�ث أن ا���� ��� ���! و��م 
  ...)). إ��م ��دل : ظ�!���( �ظ�)م 9 �وم 0 ظل إ0 :(( �8ل

  :ھ�! ��! 8و�! &����و�ن زوا �ره �ن ا��ور و�وا

�ذاب 2د�د ��� ��وا  و0 &&�4 ا�)وى /�$�ك �ن ���ل 9 إن ا�ذ�ن �$�ون �ن ���ل 9 �)م(( 
 )).و0 &"ن ����+��ن �����(( ، )) �وم ا����ب

�� �ن أ�د أ8رب �ن 9 ����� �وم ا�����( ��د ��ك ((  :ن ا���( 8و�! ��� 9 ���! و��مو�
�� �ن أ��ر �2رة ((، ))و0 أ��د �ن 9 �ن إ��م ��+ر، �ن إ��م ��دل 5 أو ��� �ر�ل��ط%
  .رواه أ��د)) �! �وم ا�����( �@�و�( �ده إ�� ���! 0 �%")� إ0 ا��دل أو �و��! ا��ور  5إ0 �و&

 9 وأ�@ض ا���س إ�� 9 وأ��د ا���س �ن 9 �وم ا�����( ر�ل و0ه 9 �ن��د ا���س  5أ�&(( 
  )).أ�( ���د ��� 9 ���! و��م �2+� /�م ��دل /�! أ�ر

ا��$�ة ((:�ن أ��! �ن ا���� ��� 9 ���! و��م �8ل ةدو�� رواه أ���ب ا���ن �ن �د�ث �ر�
)1�1 :)��، /� ا���( /ر�ل �رف ا��ق /�$� �! ��K ا�ذي/، �8$��ن /� ا���ر و�8ض /� ا�

��ن ا���س ��)ل /)و /�  5، و�ن 8$/� ا���رر /ر�ل ��ر /� ا��ق /)و وأ�� ا��ذان /� ا���
ا����Fء  ب &ا �ر0إو�را&ب �� /و8)ن : ن �ز�(&�دم أن ����دل �زا�� �� /و8)/&��ن ��� )) ا���ر

  :وا��ر���ن ��)�

 . ا�ذ"ر ا���ن /� ا�د��� )1

  .�ب 9 إ��ه )2
  . إ��ه �وم 0 ظل إ0 ظ�!  9ظ�ل إ )3
 . "و�! �"ون �وم ا�����( ��5 ���ر �ن �ور )4

  .)�ن ���ن ا�ر��ن( 8رب ��ز�&! ��! �وم ا�����( )5
6(  )��  .د�ول ا�

  :	��3وأن �%7�8ر 	��وي 

 . ا�ذم /� ا�د��� )1

  .�@ض 9 �! )2

 .و��ده ��! )3

 .وDل �ده إ�� ���! )4

 

  .ود�ول ا���ر )5

 .�وء 8$�+!��وذ ��� �ن )) وأ�� ا���طون /"��وا ��)�م �ط��: ((�8ل &����
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   :أ�واع ا���و���ت ��9وا��رر ا���#ل 	ن ا������ و	وارده 	#�در  :� : ا���ب ا+ول

  :و/�! 1�1( ����ث 

  ::� 	#�در ا��رر ا���#ل 	ن ا������ :ا�	��ث ا+ولــ 

0 ���� ���$رر ا�ذي �&�دث ��! /� ھذا ا���ث و�ن &�و�$! �ط�ق ا�$رر ا����م �ن ــ 1

دون ا�$رر ا����ل و�ده ا�&��$� وإ��� ���� �! ا�$رر ا����ل ���ظ�وم �ن ا��&��$�ن 
��ظ��م Fن ا�ظ��م ھو ��1ر ا��زاع /� ���ل أن �"ون ��&�ق ا�&�و�ض �ن �� أ���! �ن $رر 

  . ھو ا����ب �!
�ول ا��ظ�وم ��5 ا�&�و�ض �ن �� �ر إ��! ا�&��$� �ن $رر 1�1( 2روطوــ 2��: 

ن ا����"م 0 �2رع �)� أن �Fد�)�  5أن �ط�ب &�و�ض ا�$رر �ن ا���"�( ا��&��$ :أ�دھ�ــ 
ت ا�د�وى ، ا��)م إ0 أن �"ون &�و�ض ا�$رر دا�� /� ��رو/�$� ��&��ض ��� 0 �ط�ب&�

�ل  ��5 ���ر ا�د�وى ��س �2روط� �ط�ب ا���"وم �! أن ��"م �! �)� ،/��ظ�ھر أن ا��"م �)�
  .��5 ا���"�( أن &�"م �)� ��5 ���ر ا�د�وى �ن &���ء �%�)� 

 .أن �ط�ب &�و�ض ا�$رر �دى ا���"�( �ن ا���ؤول ��! 2ر�� و��8و�� :و ����3ــ 

  .�ذ��&�%أو أ�ر ��8ل ���&�و�ض  ا���"�( �"مأن ��در �! �ن  :و �� �3ــ 
�D 0 �$��&ل ���ظ�وم �ن ا���ن ����)� �&و8ف  �5)ذا "�ن ا�&�دث �ن ���در ا�$رر ا���

��ر/( ا���ؤول �ن &�و�ض ا�$رر ��5 ��ر/( ��در ذ�ك ا�$رر، �)ذا ��دأ ا��و$وع 
  :�2رة��� ����! �ن ���در أ$رار ا�&��$� وھ� ����ن �� &��� 

  .ا�طرف ا�ذي �د�5 ��5 ���! �دى ا����"م �� &�"م ��K! 0 �ق �! /�! :أ�دھ�ــ 
ا�طرف ا�ذي ���د �� ���! �ن �ق ����! أو ��&�4 �ن أدا+! /&�"م ا����"م ���!  :وا� ���ــ 

��! �ذ�ك ا��ق��.  
/)ذان ا���دران ر+����ن �ن ���در ا�$رر و0 �دل /� أن "ل وا�د ��)�� ھو ��1ر 

�رف �ن ��ل /� ���ل &��$�)�� إذ ھو  ا�&��$� و0 �دل �� !��/� أن ���! أن ��وض ��
�ن  143: &� &�ص ا���دة�%��ت ا�د�وى وا� وأ��رو/�ت ا�د�وى : ا���ط�  ��5 &���&! ب

  .��5 ا��"م �)� ��5 ���ر ا�د�وى. ا.ت.م.ا.ق
أو طر/�  "�ن ���1 ������( ا����(أو��2ل ا���در اFول �ن ھذ�ن ا���در�ن "ل �دع �واء 

��5 ��1! أو ��5 �2ص  ��د� ط����، أو "�ن �2�� � ��ر"� ��د�وى ا���و��( $د �&)م�د��
و��&5�1 �ن ھذا �� إذا "�ن ا��د�5 ���� �د��� ��5 رب ���! /�  ،ا�&��ري أو ����"س

  .ش.�ن ق 309 :ا���دةا��$��� ا�&� �ط�ق /�)� ��8ون ا���ل ��"م 
! �F! 0 ���5 ��&��� ����ر �ن أداء �� ���! �ن �ق ���و��س �ن ا���در ا����1 �ن ھو 

  :وإ��� ���5 ���زا وھو وا�ب ا�Fظ�ر ��� ��و�! &����
  ))وإن "�ن ذو ��رة /�ظرة إ�� ���رة((
  .ا����ر /��وم ا�د��ل ��5 �دم إ���ره ���س ا�ذي �د�"ن �ن ھذا ا���در ا��&%�
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 �/�  &&��و�) ا�د�وى ����"وم �! وھ� ��ر�( �ن ��رو/�ت أ�� &�و�ض اF$رار ا����(
 ��8ون( ���طر ا��راءات ا�&� ��ن أ�د��� وا�ذي �ظ)ر �ن أ�"�م ا����ون ا��و$و�� 

و�وب &�و�$)� ��5 ا��&��ب /�)� و��&�رض ����ن ذ�ك 0  )ا�0&زا��ت وا���ود ا��ور�&���
  .��� إن �2ء 9 &����

  :�ن :� ا��زاع 	�� وذ�ك :�  !ث ��,تا�طر:: ا�	#در ا� ��ث

، "�� إذا &��ز�� /� أرض /� �ر�م �� 0 �ق �)�� /��� �&��$��ن /�!�� إذا &��ن أ�) :$ا+و� 
� أو &�$� ���)�� ا���ران 0 ر��( �Fدھ�� ��5 �وزھ� /&&��5 ا���"�( �ن ا��$�ء /�)

  .���1ث �د�! ر��( ��5 ���ز&)� /�)� ��دو�( أو
�"ل وا�د ��)�� �� إذا &��$�� /��� �د�5 "ل ��)�� ��"! ����� /&�$� ا���"�( �Kن  :ا� ����
!$��.  
�"و��ن ��در�ن ��� ��ل /�  ت�� إذا &����� ��د �و0ت �ن ا��زاع /%� ھذه ا���0 :ا� �� �

��Qر �ن $رر �� أ�%ق /�  &��$�)�� �ن اF$رار و�"ون ��5 "ل وا�د ��)�� ا�&�و�ض
�( "��( أو �ز+�( /� ا���رو/�ت ��ب �� ��&%�د �ن  ىن أن &�ر، و��"ا��زاع��� ��(���

  .ا.ت.م.ا.�ن ق 143: ��طوق و�%)وم ا���دة
، أو ا��&�"م /� $��ره ��ط�ن ھواه �F! إذا ا���$� ا���ھل ��%��ل ا��ق :ا�	#در ا�را�*ــ 

، و�F! إذا "�ن �&�4 &! ��ل ��! ا�$رر �ن ��ث 0 ��2ر"�ن ��ھ� ��� &�ب ���! ��ر/
  .ا��ق و���+ذ &�&� �ن ��8! اF$رار ���&��$�ن ���!ا�)وى أ$�! �ن ���ل 

 !�Dر �2روع و�س ذ�ك ا�&�رف أ�د ا��&��$�ن �$رر "�ن ��ؤو0 �� &�ر/� /.ذا &�رف
ھو أو �ن �&��ل ��ؤو��( إ$راره و"�ن ��ز�� �&�و�ض ذ�ك ا�$رر ��8و�� �د��ل د�و�! /� 

 101: و��ص ا���دة. ع.ا.و�� ��دھ�� �ن /��)�� �ن ق 98ــ  97: ا���د&�ن/�  ردا�واا�&���م 
�ن ا����ون �%�! ��5 أن ا���$� �ذي ��ل �وا���&! ا��)��( ��Kل �د��� �ن ھذا ا���ل &��ه 

  .ا���0ت ا�&� &�ور /�)� �����&! ا��2ص ا��&$رر /�
�4 ��)وى دون �Dرھ�� Fن ا��$�ة وإ��� 8�ر�� ھذا ا���در ��5 ا���$� ا���ھل أو ا��&

�ورون /� 1�1( و1��1)�� ا���$� ا����م ا����ل ����! وذ�ك 0 ��4 ��! /� ا�@��ب إ0 ��
�دث، و���8 ��4 ��! ا��طK �&ط���! ا���وص ��5 أ�� �د/4 و8وع ا�$رر ور/�! إذا و ا��واب 

، وإذا أ�طK �ن �! أ�ران�ب و"ا�و�8+4 وإذا ا$طر إ�� ا0�&)�د "�ن �و/�� /� ا�&)�ده /� ا�@�
     :%ق ���! ا����ري و���م �ن 8و�! ��� 9 ���! و��ما&�د��ل ��  "�ن �! أ�ر

��ب /�! أ�ران وإذا أ�طK "�ن �! أ�ر(( K/ د ا���"م(&�  )).إذا ا
 !�F��� 9 ���! و��م 0 ���� �����"م إ0 ا���"م ا���&و/5 ا�2روط ا���&�رة �ن ا���م وا�%)م 

  .وا�&�ري ���ق

ا�2)ود ا�ذ�ن �2)دون �دى ا���$� /��$� �2)�د&)م /� دم أو ��ل أو �و�ب  :ا�	#در ا���	ســ 
�ر��ون �ن 2)�د&)م ��د �دور ا��"م /� ���ل ر�و�)م Fن ر�و�)م ��س أ�ق  1م �د

 .اFو�5 �ن 2)�د&)م ���&�د�ق
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د�( ��د ���ك وا�ن ���! ���ل أو  أن �@ر�وا ���2)ود و��5 ا�2)ود /� ���ض ا��"م �ل ��$� 

  .8&ل أو �رح �2)�د&)م ��د أ2)ب�ن  دم ا����م وأ2)ب، و��&ض ��)م �و��
  .ا��رح شود/4 أر ا�ن ا����م �ل ��ز�ون �د/4 ا�د�(و0 ��&ص ��)م ��د  
��ص ��د ا�ن ا����2ون�و0 ��د�( �و0 ��ز�ون �����ل و0  ���.  

2)دوا ���! /�"م ���! �2)�د&)م إذا &��ن أ�)م 2)دوا �زور  م ��ن@رو"ذ�ك �"ون ��5 ا�2)ود ا�
  .��� و"Kن �2)دوا ��5 ز�د ��K! 8&ل ��را /�و�د ��ر

  ا�2)ود أو �Kن /��� ��ت /&��م &ر"&! /�و�د ��� ، أو أن /��� ز�5 /�و�د ���و�� /)ؤ0ء  
، و��&ص ��)م ��ن 8&ل أو �رح  "ل �� �"م ���! �! �2)�د&)م ا&%��8 �@ر�ون ��ن 2)دوا ���!

  :�2)�د&)م ��د أ2)ب ، �8ل ا�ن ���م /� ا�&�%(
  �� ا��"م �م ��ض وإن �م ��&ذر  ورا�4 ��)� �8و�! ا�&�ر                

  �! ��� �)� 8د ا&�%�Dر/�    وا�&�%�      .وإن �$� ا��"م /�     
  وا����ب ��ز�!و�2ھد ا�زور ا&%��8 �@ر�!              �"ل ��ل     

�&�4 2)وده �ن ا��$ور أ��م ا��وز ���د�5 ا�ذي .( ... ا.ت.م.ا.�ن ق 111:ورد /� ا���دةو

ا���$� Fداء 2)�د&)م أن �ط���)م ���&�و�ض إذا "�ن �ط�ن د�واه ��&�� �ن ا�&��ع ا�2)ود �ن 
  .�2)�د&)م ا�د0ء

  :و�5ل ا��#و	�: ا�	#در ا���دســ 

أن ا��و"ل إذا �م ���ل �و"��! ا�&و"�ل ��5 �� و"�! ���! أو ��ل �! .ع.ا.ق�ن  840: &دل ا���دة

ذ�ك دون &���ص ��5 �2ص ����! /و"ل �2�� 0 &&و/ر /�! ا�"%��( أو و"ل �2�� &&و/ر 
��� ، أو �م �را8ب ھذا ا�و"�ل و"��! Fوأ�ط�ه &�����ت ���ت �دوث ا�$رر ���و"ل ا !�/

  .��0ت ا��ذ"ورة&"ون ���! ا���ؤو��( /� ھذه ا�
����( أن ��5 ا�و"�ل أن ��ذل /� أداء ا��)�( ا��"�ف �)�  ��ون �%�!�ا��ن  842: و/� ا���دة 

ا�ر�ل ا��&�1ت ا��� ا�$��ر وھو ��ؤول �ن ا�$رر ا�ذي ���ق ا��و"ل �ن ا�&%�ء ھذه ا�����( 
�ذ �� ��&$�! ا��رف �م �& "�� إذا �م ��%ذ ا�&��را ��&$� ا�و"��( أو ا�&�����ت ا�&� &���ھ� أو إذا

  ./� ا������ت
�ن ا����ون �%�! أن ا�0&زا��ت ا��ذ"ورة ��ب أن &را�5 ��5 2"ل أ"1ر  843: و&�ص ا���دة 

�ر،K� )��"را�( ��د�� &"ون ا�و� ��8 )���، أھ��( أو ��8ص  ،رو��د �� &"ون ا�و"��( /� �
  .أو �2ص ���وي

  ـــــــــــــــــــــــــ         
 .ا�2)�دة أي )1(
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  :��5ب ��ط ا�	�5	�: ا�	#در ا����*ــ 

و&��م ا�ودا+4  ،��� "�ن "�&ب $�ط ا���"�( ��وط� �! �%ظ و�1+ق اFطراف ا�&� /� ا���%�ت
و"�ن ����� ���! �"م  ،وا����وزات "�ن ���! �بء "��ر �ن ا���ؤو��( ا�����ة ��5 ا���"�(

ا��ودع ��ده ا�)�ك أو ا�$رر ا���R2 �ن أي  �$�ن:(( ا�&� ��)�. ع.ا.�ن ق 754: ا���دة

  :��ب "�ن ��"�! ا�&�رز ��!

  .ــ ��د�� ��Kذ أ�را ��5 �%ظ ا�ود��(1

  .))ــ ��د�� �&��م ا�ودا+4 ��"م �)�&! أو وظ�%&!2

��د �� �م ���م ا�ود��( ���2ص ا���)ود إ��! ��ده دع وأن ا��. ع.ا.�ن ق 745: و&�ص ا���دة 

   .�"ون �ذ�ك ا��2ص ا����م �د�وى ���! &)دف إ�� إ�زا�! �&����)� �! �&����)� �!

  :ا���رس ا�����7: ــ ا�	#در ا� �	ن

�Kن  ��)د /�! ���رس ��را�( �� �&ط�ب ا��%ظ "�ن ھذا ا���رس ��ز��  اإذا أ�در ا���$� أ�ر 
�! ا���$� /� ���)� 0 ��وم ���ل �ن أ���ل ا�&%و�ت ���2Wء ا���)ود إ��! ��را�&)� إ0 أن �Kذن 

  .�"و�)� ��ر$( ��&��ب إذا &ر"ت ����)�

و/� ھذه ا����( &�4 ا��را�( ��5 ا��1ن و�"ون ���! �� ��5 ا��ودع ��ده �ن ا���ؤو��( ا�وارد 
  .ا�����( ا�ذ"ر 754: ا��ص ���)� /� ا���دة

د�وى ور$� ��$�ف إ�� ذ�ك أ�! �$�ن ا��وة ا���ھرة وا���دث ا�%��+� إذا "�ن ���� /� ا� 
ا��2Fص ا���ؤول ��)م  .������م ��)�( ا���رس أو ��ل ا�&�ف ����روس ���ب /��! أو �ط

  .ع.ا.�ن ق 775إ��  765: �ن ط��� ��� &�ص ���! ا��واد
�)ذا �"ون ا���رس ��ز�� �&�و�ض ا�$رر ا����ل �Fد ا���وم ���ب &���ره /� �%ظ 

  .��$�ا���روس أو ا�&�رف /�! �@�ر إذ�! أو إذن ا�

، أو 0 ��رر �ا����ر ا�ذي ��Kره ا���$� �.�راء ��رة /����)� 1م 0 ��وم �) :ا�	#در ا����*ــ 
�ل ا���دد �! �ن �8ل ا���$�Fو��دم &�ر�ره /� ا.  

�واز ا��"م ���! ����4 ا���رو/�ت ا��$�+�( أو �د/4 . ا.ت.م.ا.�ن ق 94: إذ &�ص ا���دة 5��

ا��"م ���! �����رو/�ت ��  �واز ���و0، و�ن ھذا ���م أن ��وغ&�و�$�ت إذا �م ��دم �ذرا 
 إذ �و "�ن ،ھو إ0 �� ��ل �Wطراف أو �Fدھم �ن $رر �دم ���8! ��)�( ا���رة ا����دة إ��!

ا�د�وى ��رو/�ت �دم ا�&�1ل أ�ر ا���"�( ��� "�ن ا���"وم �! ���! ���!  ما��" ��رر �واز
  .)م ا���ؤو�ون �ن &�د��)���"م �)� ���! إ0 اFطراف F�Fن ا���رو/�ت 0 ��&%�د �ن ا

  :ا��دل ا�	�.ذ :ا�	#در ا���)رــ 

��ظر ��5 ا��دل ا���%ذ �)�� ( ... (�ن ا��ظ�م ا����F ���دول ا���%ذ�ن  19: ورد /� ا���دة 

 ا����ول �)� &�ت ط�+�( ا�0&زام �رد ا���وق  %(�ر"��ت ا���Fب ا��ط���( ����U أ"1ر �ن ا�&�
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و0 ��ول ذ�ك دون �&�و�ض اF$رار ا�&� &��ب /�)� ، و، ��%( �Dر 2ر��( �ا�&� ا�&��)
  .))ا80&$�ء�&���&! &Kد���� و�زا+�� ��د 

  ::� 	وارد ا��رر ا���#ل 	ن ا������: ا�	��ث ا� ���

����! �واءا "�ن ط���� أو �ط�و���ا���"وم ���5 �)ذا ا���وان �وا48 ا�$رر �ن   .  
و��&�د أن �وارد ا�$رر ا����م �ن ا�&��$� ������( ����"وم �! 8د &"ون أ"1ر �ن أن �"ون  

����"�ن ��رھ� 0 "ن ذ�ك 0 ���@� أن ��ول دون ذ"ر ���ذج ��)� �&و8ف �� إذا "�ن 
 ���  .ذ�ك���  إذا "�ن وا����� �وع ا�&�و�ض ��! م 0 ، وأ&�و�$)� وا

ذ�ك أن ��ض �وارد ا�$رر ا����ل ����"وم �! �ن ا�&��$� ���وص ��5 و�وب و 
ا�&�و�ض ��! ����!، و��$)� ��"وت �ن �� إذا "�ن &�و�$! وا��� أم 0، إ0 /� ��و���ت 

  .)��"ون ����� �د�و�! /�0 �ن ا���"ن أن 
��و���ت /�د �&�ذر ا�و��ض ذ�ك ا���ض ا���"وت �ن �"م &�و�$! إذا ��م �د�و�! /� &�ك 

&�د�ر &�و�$! ��� �د�ل �ر�� ���@� ��5 ا���$� ا��&و�5 أن 0 �ظ�م أ�� �ن ا��&��$�ن ���1ل 
5 ��در ا�$رر ا�&�و�ض ��! ��ت ا���وص �����و�و����  رةذ�� )����ن ا����و��( ا��و

  .أ��ب �!
:(( ھذا �ص أو0ھ��ا��&�ن . ع.ا.ق: �ن 98و 97:وص ا����و��( ا���د&�ن��ا�ھذه و��5 رأس  

�ن �Dر أن ���  �! �! ا����ون /�Kدث $ررا ��د�� أو  "ل /�ل ار&"�! ا����ن �ن ���( وا�&��ر
�و�ض ھذا ا�$رر إذا �1ت أن ذ�ك ا�%�ل ھو ا���ب ا����2ر /� &���و�� ��@�ر ا�&زم �ر&"�! �

�ول ا�$رر�.  
  .و"ل 2رط ����ف �ذ�ك �"ون �د�م ا1Fر

/� ����( �Dر ����( و�)دف إ�� &�و�ض ا0Nم  ا�ذي ���ب ا����ن :ــ ا��رر ا�	��وي ھو
ا����و�( وا��زن وا5�F ا�����( �ن ا�&2و�! ا����م �ن ا��روح وا���ھ�ت وھ&ك ا��رض 

  )).وا���ل �ن ا����( و�Dرھ� �ن ا���0ت ا�Fرى ا�&� &��ب أ��� ���و�� 
ا����وي ا�ذي أ�د1! 0 �%��! /�ط و0 "ل �2ص ��ؤول �ن ا�$رر ا���دي أو :(( و�ص ا����1(
  .�$� وذ�ك ��د�� ��1ت أن ذ�ك ا��طK ھو ا���ب ا����2ر /� ذ�ك ا�$رر"ن ��ط+! أ

  .و"ل 2رط ����ف �ذ�ك �"ون �د�م ا1Fر

وذ�ك �ن �Dر 8�د  ،ــ ا��طK ھو &رك �� "�ن ��ب /��!،أو /�ل �� "�ن ��ب ا����ك ��!
 .))��داث ا�$رر

/�ن &د�ر ھ�&�ن ا���د&�ن &��ن �! أن "ل $رر ��دي أو ���وي ��ل ����Jن �ن &�رف �Dر 
���وح �! ��8و�� ��ب ��5 �ر&"ب ذ�ك ا�%�ل ا�&�و�ض ��! ���ر&"ب $ده و�و "�ن �ر&"ب 

  .$رارا�ا�%�ل �Dر �8�د �! 
  .رد ظ��!"�ن �و �و&����K ��5 ذ�ك �"ون ���ظ�وم /� ا�&��$� �ق ا�&�و�ض ��5 ظ���! أ�

و��� أن �وارد ا�$رر ا����ل ���ظ�وم �&�ددة /����� أن �وا/� ����ذج ��)� 8د �"ون ا�&�و�ض 
 :�ن ��$)� �ظر�� و��دأ ���وذج ا����وص ��5 &�و�$!
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  :ا��	وذج ا+ولــ 

وھو أن �"ون �ورد ا�$رر ا�وا48 ��5 ا��ظ�وم �&��1 /� ا���ل ا�ذي �$طر إ�� �ر/! /� 
  .ا.ت.م.ا.ق :�ن 143: ���ل ا�&��$� /)ذا وا�ب ا�&�و�ض ��ص ا���دة

  :ا��	وذج ا� ���ــ 

أن �%وت ا�&��$� ��5 ا���"وم �! �"��ب "�ن �ن ا��ؤ"د أن ���ل ���)� �و0 �� أ"ره ���! 
  .ا�&��$��ن 

&�و�$! ����! وھو �د�ر �Kن ���ق �����! إذا "��ت &�ك  ن/)ذا ا��ورد ��"وت �ن &���
����( أو �ظ�و�( ظ�� �&%و�ت ا�&��$� ���! ا���ول ���)�  ا��"��ب ا�&� &$رر ا���"وم �! 

�ر ���وم أو ����� ��5  إ���ز ��ل K� را��8و�� و"�ن ����"�ن ��ر/( ��دارھ� "Kن �"ون أ
                                                             .ع.ا.�ن ق 118:ا���دة�ن �� ��&��ط  ��ب م و��و ذ�كر ���وا���د

 :ا��	وذج ا� ��ث 	ن 	وارد ا��رر

�ن إ&��ب ���! /� ا�&ردد ��5 ا����"م وا��%ر ذھ��� وإ���� : �� ���ق ا���"وم ��K! �ظ�وم ھو
��ظ�ھر أن ھذا ا��ورد �ن �وارد ا�$رر �Dر ��$�ط و�Dر دا+م ����� أن ذ�ك ا�&�ب �زول /

ا��)م إ0 إذا "�ن ا��%ر /� ا�ذھ�ب وا���ب  ،ا�&�و�ض ��!���0&را�( و���&��� �&�ذر &�د�د 
�+ذ ���وم ا�&"��%( ا���د�( "�� إذا "�ن ��ن 8ر�&�ن �&��ر/� ��5 أن &"��%( ا��%ر ���)�� "ذا، /��

  .�ن طرف ا���"�( ��"ون ا���"وم �! ��&�ق ا�&�و�ض ���� إذا "�ن ��&د�

  :ا��	وذج ا�را�*ــ 

 !�K� ظ�وم �ن أو�8&! /� ���ل ا�&��$� /�2@�! أن �"ون �ورد ا�$رر �� �$�4 ��5 ا���"وم�
  .�ن $رور��&! /)ذا $رر �Dر ��$�ط و���&��� �&�ذر ا�&�و�ض ��!

  :ا��	وذج ا���	ســ 

أن �"ون /� �$�ون ا�د�وى ���! 8دح /� �ر$! أو �س �ن "را�&! و2ر/! ��� �ؤ��! /� 
 E�(ب /�رئ ��! /�����ط�! و�و8د ��ر �%�ظ&! و���&D0ون  +ذ�ز�! "�� إذا اد�� ���! ا"&
ا�$رر &�و�$� �Dر ����  و�"ون �وع &�و�$! ��� ���! �ن ��رو/�ت ا�د�وى ��5 ا�����( 

و�"ون /� ذ�ك 2%�ء ��%�! ��� ���)� �ن آ0م  إ��8( �د ا��ذف ��5 ا��د��(�ل ������ �&�1ل /� 
 .��ط��( و��را ��� أ��ب �ر$! �ن �رح

  :ا��	وذج ا���دســ 

�ظر�( ا��را�( ا��%�ر أو ���! /� اF نأن �"ون �ورد ا�$رر ھو ا�&���د �ن �ر�&! ����! �  
/� ا�و$4 &�ت ا��را�8( ا��$�+�( أو ا���س ا�0&��ط� /�! ا�&�و�ض ��5 ا�طرف ا��د�� إذا أو

 81: "�ن ھو ا�ذي �رك ا�د�وى ا��زا+�( $ده، و��ر د��ل ��5 ذ�ك ھو �� &�ص ���! ا���دة
�ن أ�! إذا �در ��د إ�راء &���ق �%&وح ���ءا ��5 ��8م ��ق �د�� أ�ر �Kن 0 و�! . ج.ا.�ن ق
���ط���( ا��د��( أن  اوا��ذ"ور�ن /� ا�2"وى إذا �م ����K( /���&)م و�"ل �ن ا��2Fص ���&��

  .�ط��وا ا��"م �)م �8ل ا��2"� ���&�و�ض
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وذ�ك ��ب ا�2"���ت ا��ذ"ورة /��� ��د ودون إ��ل ���)م /� ا&��ذ إ�راءات ا���غ 

  ...ا�"�ذب
ورة ا�Fر �Kن 0 و�! ���&���( ر��و��ب أن &ر/4 د�وى ا�&�و�ض ��ل 1�1( أ2)ر �ن 

��+�(�.  
  .�دا+ر&)� &���ق /� ا��$�( يو&�دم �طر�ق &"��ف ����$ور أ��م ��"�( ا���  ا�&� أ�ر

��D! إ�� أطراف او&&�)د ��5 ا�%ور ���ف ا�&���ق ا���&&م �Kن 0 و�! ���&���( �ن أ�ل 
��2ر �"�)� ��د ا��"م ���دا�( ا�Fر ا�د�وى، و��در ا��"م /� ���( ����( و��وز ����"�( 

ة أو أ"1ر و&�دد ��ر "ل �2رة و0 &"ون ا����ر$( د��5 �%�( ا���"وم ���! /� �ر�
  .ت ��8( ا����U ا��ط�وب ����ن أ�ف أو�8(زوا�0&+��ف ���و��ن إ0 إذا &��و

و�� ورد /� ھذه ا���دة ���وط� ���وص ���! /� إ�راءات ا���"�( ا����+�( ��د�� &�"م 
: ا���  �����دة/� إ�راءات ��"�( و���وص ���! . ج.ا.�ن ق 331: �راءة ا��&)م /� ا���دة�

  .��د�� &�"م ����راءة. ج.ا.�ن ق 432
�( ا��و�)( إ��! �ن اF$رار ا�&� أ�� ������( �&�و�ض ا�����( ا����( ���&)م ��د�� ��رأ �ن ا�&)

���! �ن أ�ل �&���&)� أو ��د�� �&��وز ��"م ا�&���ق أو أ�دى ���"م ا��و$وع /� ��! &
�دود ا��راءات ا��ر�و�( �"ل ��)�� و����! �ن ذ�ك $رر 1م ��&)� ا�Fر ����"م ��راء&! /� 

  .���4 �ن أن ��وم �ط�ب ا�&�و�ض ��� ���! �ن $رر
��&��ر  24: ا���در �&�ر�Y 208/2009: �ن ا��ر�وم ر8م 3: �ن ا���دة 13و��ص ا���د 

8$�ء ا������ت وا���  وا�����%�ت ��5 أن �ن  �ت/وا�&� &&�دى ����ء ��ر 2009

ا�&�و�$�ت وا�����ت ا����و�( �$���� ا�DFط ا��$�+�(، وإ���( ا��2Fص (( :��رو/�&)�
�ت /� ��رو/ج ا����( ���2Wص ا���"وم �)م ����راءة و��زم �ن إدرا ))ا���"وم �)م ����راءة

�ر ����رف �دى ا�����( أو ���رإ ا��ق /� ط�ب ا�&�و�ض �ن اNا��$�ء ا����+� أن �"ون �
ن ��&��ب �ط��! ���� �Kن �ر ����رف أ�+�( ا�&� أ���&! ���$رر و��5 اNا�)�+( ا��$
���( ا�&���ل أن &�دم د/�)� �ط�ب أو 8$�ء ا������ت وا���  وا�����%�ت ��5 ��رو/�ت �

   .أ�ر �ن ا�����( ا����(
وإذا �م ���ل ���)� �)ذا ا�طر�ق /�! أن �ط��! �وا�ط( �����( ا��$�ة ا����وص ��5 

وا��%)و�( ا�2ر��( �ن ا�%�رة ا��Fرة . ا.ت.م.ا.�ن ق 282إ��  272: �ن  إ�راءا&)� ����واد

  .ج.ا.�ن ق 615: �ن ا���دة
  ::� أ�واع ا���و���ت �ن أ�رار ا������:  ��ثا�	��ث ا�

  :�ـ3ـ	ـ�ـد

�ل /� ا�$رر ا����ل �ن ا����ن  Fنا���J�   5�� إ�� ��� �%�! أو ����د�! أن �"ون ��
  .��5 ���!�ر$! أو  ��5أو ���!أو ��5 

�ل أن �"ون �ق ا����ب ���$رر ��5 ا����ب �! �! /� اFر��( اFو�5 �&��1 /�  Fوا
 .ا����ب إ�� ����ص أو �.��8( �د أو &�ز�ر
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�لFرر ا����� � :وا$��� !����ل �������8 وأن �"ون ��! ��5 �Fف ��� ،��رج �ن ذ�ك ا

  .��5 ا���&)ك ����� �اFر��( اFو�5 /�د �"ون ��! ا��&��ق �)
  :��� &�دم �&��ن أن ا�&�و�ض �ن $رر ا�&��$� ���8ن

  .�8م ����، وھو ا�@��ب 
ن ا����ود ������ب ھو ا�ردع و�ر�4 إ :����ول و�8م �����، و0 ��&رض ��5 ھذا ا�&���م 

���&�ن � &���قا�����ا���م ا��$رور Fن /�  5ا���&�4 0 إ� 5ا�����( /�! إ�� : )����
)���/� ا����ص ��� �)م 0 ���، �ذ�ك "�ن �ق أو���ء ا�دم ا��2ص ا��$رور  ا�ردع، و�

  .����1ن ��دة ���! &�رف /�! �@�رھم، و�ق ا���ذوف ��5 ا���ذف إ��8( ا��د
أ�دا�)م أو أ�را$)م ��ذ�ون ��ن أ��ق �)م ا�$رر /� أ�%�)م أو �)ذا ��د أن أ"1ر ا��&ظ���ن و

ت ا�����( Fن /� ذ�ك 2%�ء ��زل ا��$�ء ����&ظ���ن ��)م ا���و��ن و�%�س /� أ"ل �Dل 
و��2ر")م ��5 &�و�ض ���� �ن &�ك اF$رار،  ، و0 �ر�دون /� ا�@��ب أن ����وا�Dظ)م

4�&�  ./� ھذا ا0&��ه ا��
�)%�ن أ0 &رى أ�! إذا ا�&)ك ��&)ك �2+� �ن ��د��ت ا�F( رأ�ت ا����ھ�ر ��5 �"رة أ��)م �& 

إ�� إ���ع ���ل ا��ذاب �! و�وء ا����ب، �ن أ�ل ھذا "��ت اF$رار ا�&� &��ق ا��&��رف 
ي ا��&���( وFن ��رو/�ت ا�د��ا��د�� �ن ا�&��$� ���8( أو ��دو�(  ف��5 &���&! ���طر

 &�%�ذ ا�F"�م ا���درة /��"�%( � أ�)� "�����F%س وا�Fدان وا�Fراض ��وط( �������( ا����( 
  .ھذه ا�Fور

و��س ���! أن �د�ل ��ر"( ا��زاع إ0  ��$م  فطر/)و �طرف ا��د�� /� ھذه ا�Fور اأ��  
���ح �%�ف ا��)م إ0 أن �"ون /� ا��زاع ا���ؤول �د���، أو �"ون ا����ب ا����� /� ا��$�( 

د�� و0 أ8وى �ن ا����ب ا��زا+� ��� �ؤدى إ�� &�ول �ر"ز ا�����( إ�� ��$م إ�� ا�طرف ا��
�ل �� دھ� �"ون ��5 ا�طرف ا��د�� "ل أو �"ون ذ�ك إ0 /� 8$��� ���8( "�$��� ا�&��Kن ��

  .��5 اFطراف �ن ��رو/�ت /� ا��$��� ا��د��( /� ��Dب ا�Fوال
  :�وىـد�ـ�ت ا�ـ� 	#رو:ـ:: �ـ��ـ�ب ا� ـا��

  :��8ل أن أد�ل /� ��ب ا��و$وع 0 ��س أن أ��! إ�   

��5 ا�&���ر ����ر�ف  اط���� ���! �ن ا����طر وا��وا��ن ا�وط��( وا�دو��( �&%�(أن �� ــ 1

  .أو ���ر�ف ا��$�( ا�د�وى
��5 ا��راء  ��ضو %�� !��0 ��&ط�4 أن ����ر ا����4 /� ھذا ا�&���ر و��ل ذ�ك �%رط &�

  .وذ�ك �"ون ا����ر�ف ��4 &"��ر ���روف وھو أ�م �%�ول �ن �رف
��4 &"��ر /� ا��@(   4��و"ل و�ف أ�م /��ل "�ن أو أ�م �%�ول ��دوء ���م زا+دة 0 �

��4  5ا��ر��(، �ل ��&@� !��� ،ا��و�وف �! �ذ"را ���8ا����م إن "�ن  ا��ذ"ر�ن &"��ره �
��4 ا��ؤ�ث ا����م إن "�ن  !����Dر ذ�ك، إ0 أن �"ون ھذا ا�و�ف ���� ����ؤ�ث و0 و�

�4 ا���روف �ل /���+ذ ��وغ &"��ره، و�)ذا ا�&ز��� /� %��Kث "�ر$4 و�ط&���! ھ�ء ا�&
5�� .��8ون ا��@( ا��ر��( ا�%
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���ور  ن �� اط���� ���! �ن ا����طر وا��وا��ن �دل ��5 أن ��رو/�ت ا�د�وى ھ� اــ أ2

  .ا�ر+��� �W$رار ا�&� &��ل �ن ا�&��$�
��5 و�وب ���)� ��5 �ن ��ر ا�د�وى، و��ل أن ا����طر وا��وا��ن &"�د &"ون ����( ــ 3

 .ا��ر /� ذ�ك أ�! ھو ا�طرف ا�ظ��م، وا�ظ��م أ�ق أن ���ل ���!

�ن ��طرة ا��را/��ت ا���ر�( أن ����"�( أن &�"م �����رو/�ت "�)� أو  358و/� ا���دة 

م �! 8د أو إذا "�ن ا���"و ،��$)� ��5 "��ب ا�د�وى إذا "�ن ا��ق ����� �! �ن ا���"وم ���!
�)ل ��� "�ن /� ،&��ب /� إ�%�ق ��رو/�ت 0 /�+دة /�)� 5�� !��ده �ن � أو "�ن 8د &رك �

  . ا���&�دات ا���ط�( /� ا�د�وى
��ر ا�د�وى،  أ�! "�ن �ن ا��د�ر أن ���ر �و�وب ���)� ��5 �ن ��ر ا��$�( �دل �نــ 4

�! �ن �ق ��5  ���� ��د�! ا��د�5 �ن ���ل ���ر /�! � ھ� Fن ا��&��رف ���! أن ا�د�وى
  .إ��� ���ب �! ا�8رار أو ا��"�روا�ذي 0 &��ب �! ا�د�وى أ��  ا��د�5 ���!

� ���ث ��2ل ھذا ا�&ر"�ب ا�$�/� "ل و�"��)� ��&ا�د�وى  5ن إ$�/( ا���رو/�ت إ�إــ 5

��ص&���ل �رف /� ���ل ا�&��$� /� ا�د�وى أو ا��$�( �دون .  
�واب ا�و!���أو �� ��ب �ر/! /� ، ���ل ا��"م /�)� &&ط�ب ا��$�( �ر/! /���� �� إ &�

�+� �ظن ا���"وم �! أن �! �ق ا�&�و�ض �ن  ،ذ�ك إ�راف و��و وإ�� �دون، �ل ا��زاع ���ل
  .إ�راف أو "�ن 0 �و�ب ��%�8! !"ل �� أ�%ق /� ا��$�( و�و "�ن /�

���وا �Dره  0 ��/� ���طر�� ��� !�"�د ��4 ا����ع ��5 &�و�$ $رارأن ھذا ا��وع �ن اFــ 6

 . /� ا�&��$� لا���� ه�وب ا�&�و�ض �ن $ررو/�  &ردد�ن 

  �وف �"&%� ��� ذ"ر�� �ن �و���ت ا��رف �دى ا���"�( ا�0&دا+�( �ن ذ"ر �و���&! إ��� ــ 7
. ا.ت.م.ا.ق:�ن 229و 188:ا���د&�ن�دى ��"�( ا�0&+��ف و�دى ا���"�( ا����� ��� ورد /� 

�ن أن ا��وا�د ا��&���( ���ط���ت ا��$�+�( وا�&���ق وا��"م ا��ط��( أ��م ���"م ا�در�( اFو�5 
ا���ررة ���"&�ب ا����1 �ن ھذا ا����ون &ط�ق ��5 ا��راءات أ��م ��"�( ا�0&+��ف وا���"�( 

  .ا����� /� "ل �� 0 �&��رض �4 أ�"�م /�ل "ل ��)��
  :	#رو:�ت  ا�د�وى �ھ�	�:� : ا�	��ث ا+ول 

وا�&���ل ا��دا�( �����( ���&��1ء ��وق ا�طوا�4 :(( �ن ا�&�ظ�م ا��$�+� 6:ورد /� ا���دة 

  .ا��$�+�(أ�وان ا��$�ء وا���رو/�ت ا�&� �&%ق /� ��ث ا��$��� و&�%�ذ ا��رارات  وأ&��ب
  .&�دد ا���رو/�ت ا��$�+�( �وا�ط( �ر�وم 
���و��( �Wطراف ا�ذ�ن ��1&ون ��زھم و/�� ��2روط ا����وص ا�����دة ا���وز أن &��    

  .))ا����ون /�   ���!
 38/99:�ن ا����ون ر8م 3و. ا.ت.م.ا.ق:�ن142:نوا���د&�و�ن أ�ل ا�&���ق ��5 ھذه ا���دة  
/� ا��ر��� ا���دي ��د�وى ا��د��( ا�&� ھ� ا�ر+���( ا���ر  &��04 �د أن أ/� ����ھ�  �&�نا

�ل إ�� �)��( ا�&���ق وا��"م /�)� ��&��ن �ن ذ�ك  �&�5ن ا�&داء ا����م �)� ا����ل ا��$�+� �
�رو/�ت�"�ر��ت ا��را�ل ا��&ط��( ��. 
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��5 أن ا�د�وى ��د�� &�دم ��وز �ر+�س ا���"�( أن . ا.ت.م.ا.�ن ق 61: &�ص ا���دة إذ 

�"�/� �$��ن &�د�د ��رو/�&)� إذا أن �ودع �دى "&��( $�ط ا���"�( ا����U ا ط�ب �ن ��د�)��
  .�م ���ل ��5 ا�����دة ا��$�+�(

 ا���"�( 2رع&�8ل أن وذ�ك �&�د�دھ� ) $��ن (ل ��"% �K&� أن ���د�K� 5ذن��وز ����$� أن 
  :�J%�ق /�)� ھو�/� ا��راءات ا�&� �"ون أول �و�ب 

  :اتا,��د��ءــ   1
  :إ���&م أن ا�0&د��ء . ا.ت.م.ا.�ن ق 65:ورد /� ا���دة  
  .أ ــ �ن ا�طر�ق �دل ��%ذ  
  .ب ــ �ن طر�ق "�&ب ا�$�ط أو أ�د أ�وا�! 

 ج ــ �ن طر�ق ا��ر�د دا�ل ظرف ��ص ���&���@�ت ا��$�+�( و��$4 ��ر�وم ا��%رو$( ��5 
�ن طر�ق وزارة /ھذا إذا "�ن ا���&د�5 دا�ل ا�وطن، وإ0  ،�ولا�وا�ظروف ا��$�و�( 

  .وزارة ا���ر��( إ��ا��دل، 
 �و�!ا�"�&ب، أو �ق إ�� ���دل ا���%ذ، أو  /%� ھذه ا��ر��( 8د ��ب �رف �� ��ب �ر/! �ن

  .أو ���ز��( ا����(
  :	ر�%� ا�����قــ  2

  :���و�(ا� ا�Fور �ن�Dر ���و�( و ���و�( و8د �&ط�ب ا�&���ق /� ا��$�( أ�ورا 
  :ا���رة أ ــ

 �دأ��5 أن ����$� أن ��Kر ���رة إ�� ا�&���( �ط�ب . ا.ت.م.ا.�ن ق 88:&�ص ا���دة
  .��ء �%�!�وإ�� �ن &���  �اFطراف أو �ط��)�

"&��( ا�$�ط �دى � ���.�داع ���U ����+ذ أن �! أن ��Kر  �ن ا����ون �%�! 89:و&�ص ا���دة

   &بم ا�&���ل ا����U ا��ذ"ور �ن طرف ا�"�&و� ،ا����م �)ذا ا��راء ا���رر&ط��! ��&�د�د �� 
��راء و0 د/4 ���( ا�2)ود �ن ا��&��ب ا��"�/Pت  &�ت �را�8( ا���$� و0 ��وز د/4

  .اFطراف ���2رة
 ا����رأ&��ب  �"�/Pت و�8+�( ا���روف  &$�ف �ن ا����ون �%�! ��5 أن 93:و&�ص ا���دة 

  .�&�ر�ره
أن  و إذا ا�&�ج �!،��&�دا  ���ر أن ��&�ر �&ر������ن ا����ون �%�! ��5 أن  99: و&�ص ا���دة

  .��)� ا�Fر إ�� ر+�س ا���"�(
  :	����� ��ن ا�	�5نــ  ب

اFطراف �د أ ر+�س ا���"�( ���ء ��5 ط�ب �أ�! ��وز . ا.ت.م.ا.�ن ق 100: ورد /� ا���دة

 &ط�ب ا�&���ق /�)� ذ�ك أو ���ن �ذ�ك �و �ن &���ء �%�! أن ��وم ���������ت ���وا$4 ا�&� أأوھ�� 
  .�&2"��(اأ�$�ء �د أ
��ن ا��"�ن �زءا �ن �ة رز��ا�&�&�ر ��رو/�ت  ((�ن ا����ون �%�!  104: ���دةا &�ولو

�رو/�ت ا�د�وى�((. 
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  : �ـــظ�ـو%ـــ	

/� ���طر��  ى&���)م /� ��رو/�ت ا�د�وأدراج ا�&�و�$�ت ا�وا��( �������ن �ن إ�دم  إن
  .�ر �م �&��ن ��� �و��!أ

�ن  ىدراج /� ��رو/�ت ا�د�و�در ���أ&���)م أن &"ون ��رو/�ت أن ا��ظر ��&$� أذ�ك 
ن ا����ون �وان ا��$�ء Fأ�ن  ىت ا�د�و�&���)م �ن ���م ��رو/أ"ل �ن ���ت &�و�$�ت 

��م "ل �ن أ�ون /� 8$���ھم ا���2ورة ��ن ���1)م ا��أطراف /� ا��زاع رض ��� ا8Fد /
�� �Dرھم �ن إو�م �%رض ���)م &���+�� و�وب ا���وء  ���،�وا���"�( ا� ا�0&+��ف���"م 

  .ول ا���%ذ�نن وا��د��وان ا��$�ء "����راء وا��&ر��أ
Fطرح ا�&��ؤل �ر ا�ذي ا��&Nر ا��%روض دا�� /� "�ف ��&�ر &�و�ض أ&��ب : ا�D

  ؟./�)�&��ب ا��%روض دا�� أو0 ���ل &�و�ض ى ��رو/�ت ا�د�و
  :ا,��	�ع إ�� ا�)3ودــ  ج

�ن  &��ف ا����ون أن �)م ���� أو &�و�$�ت ��صد�ل /� �و$وع �د ا�2)ود /��ن ��8ل أن  
  ��5 �ن &���)� �و�! 9  اFداءا�2)�دة وا��( أن ��5  ��!� ��رو/�ت ا�د�وى، 0 �%و&�� أن

  
وأ��8وا  ...( ( :&����9 �8ل �  �F)� �وض  أدا+)���5  �ذ&���� و0 &�وز /� ا����د�( أن �ؤ

)ذا �) )!��8  مآ1و0 &"&�وا ا�2)�دة و�ن "&�)� /.�!  (:(�!���)�  /� 8و&"�ن  �!�)�و ))ا�2)�دة �
أو أداء ��  �)م 0 �د �ن ���! ��5 �� إذا  &��ب ا�2)ودK/�"��Fة ا/.ن �� /� ا����ون �ن ذ"ر 

��و�)م ��ل �ن  �ل اFداء �رفط�ب ا�و�ول ��! إ�� �&��&����ن �ن �"�ن ���د �"��وا  
�روفأن &رد إ��)م ذ�ك ا�� ))ا���"�(( (�"ون ��5 ا���&د�5 ��دو�)م  F ن /� ذ�ك ا�����

  . ))و0 �$�ر "�&ب و0 2)�د( (&)م /� 8و�! رFن 9 �)5 �$��)م، و اا��رف إ$رار
 ىؤد&0  �2)وداأن ���(  ا.ت.م.ا.�ن ق 89ا���دة  /�د ��ق أن ����� إ���ن R�2  و�)�� �"ن

. ا.ت.م.ا.�ن ق 142 :�ء 9 ����دة2ب أن �و��ن �)م ���� أ��� ��&$� اFطراف،  ��Kدي�)م 
ا��&��ق �����رو/�ت  1999&�وز  24: �&�ر�Y 38/99: �ن ا����ون ر8م 3: وإ�� ا���دة

��� �دل ��5 ا�&راف ا����ون ، ��رو/�ت ا�د�وى /�&�و�$�ت ا�2)ود  إدراج.ا��$�+�(
  . ا��&وا&ر �� اط���� ���! ��)� ��5 ذ�ك 8&داء ����طر ا�دولإ��2)ود ���  أو &�و�$�ت 

   :�مــ5ـــا+�ــ  3
إذا أ�&)� درس ا��$��� وا�&���ق /�)� و�م �&و�ل اFطراف إ�� ��  "�ن ��5 �9 أ �ن ا����م �! 

  (أن ��&د�5 اFطراف /� ا��$�( "&�� .ا.ت.م.ا.�ن ق 76:ر+�س ا���"�( ��"م ا���دة
 65: ا���دة/� ��ق ذ"ره  &�ك ا�0&د��ءات ��� Dرار �� و"�ن &�����U$ور �رض ا��$�( 

�رو/�ت إ�%�ق��� ��&و�ب .ا.ت.م.ا.�ن ق�.  
��Wطراف &���م �ور ���)�  أن&�ص ���  �ن ا����ون �%�! 86"��ت ا���دة وإذا  ����� /. !�

( أو �2! �إذا "��ت ���D �&د��ءات�ط�و�� ��5 ا�طر�ق ا���رر �&و��! اW� 0طراف)� ���5 &���@
�)� أو �Dر ����1ن �ن �8ل  قو8ت ا��ط�ن �Dر ��$ر أطرا/)�"�ن  إذا أو �$ور�(  �$ور�(
 .ا.ت.م.ا.�ن ق 87: ط��� ��� &�ص ���! ا���دة�� �&ط�ب ��رو/�ت ������ن �
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  :ا����8ـلــ 4

 ���أن  ��5 1999/ 07/ 24: �&�ر�Y 38/99:ر8م �ن ا����ون 10إ��  �8ن : &�ص ا��واد
��� (ر��8( ا�&�د�د ����وق ا���&��ا��%&�2( ا��$�+�( و رؤ��ء ا����"م ا�&���ل و  (�

  .���ز��(
���( �ن أوأن ��5 "�&ب $�ط "ل ��"�( Fا Yل ا����� ا�F"�من ���ل إ�� ����( ا�&�

ا��د��( وا�&��ر�( وا�دار�( /� أ�ل ���( �2رة  �ند��&دا+�( وا��)�+�( /� ا���ا0ا��رارات و
  .�و�� �ن إ�دارھ�

0$ ��وز �! وو )@���را+�( إ0 ��د ا��5 ا�F"�م و ا���ود و ا���&�دات  ا�&�%�ذ�(4 ا��
  .  &�د�د ��وق ا�&���ل ���1&�ت ا�ا0ط�ع ��5 

  :ذـا���.�ــ 5
��: �����دةو"�ن ھذا ا�"&�ب ��د+� .ا.ت.م.ا.ق:��"&�ب ا����4 �ن @ر�8ي ��&ر��� "�ن ا�&�%�ذ ا�

ر�4 �زة �"ون  أنو"�ن ذ�ك ��&$��  157"�ن �دد �واده  439:)� إ0 �����دة&و0 �� 283

�)��  &��  و�دة 0 ا�&�دادص /� ��&! �ن ا���رو/�ت و��ت 8��دھ� و"�ن 0 �د ��@و
 :�ن 297 :ا���دة أنره ��طرة &&�1ل /� ��"&%� �ن � أن�$طرون  /.���ا�ظروف ا�راھ�( 

�ورة ط�ق  8رار �)�+� ا��ق /� ا���ول�"ل ��&%�د �ن  أن &�ص ��� ��دھ�  /��ا .ت.م.ا.ق  
�لFا�&�%�ذ�( و���&م ا���"�( و�!  ا )@�����&�%�ذ  �را�Fط�ب  أن�ن ذ�ك ا��رار ���ة ���

���دل ا���%ذ ا�ذي ��&�ره ا���&%�د  أ��من ��دره �! /� ظرف ����1( أو��� ر+�س ا���"�( 
ن أ"��ت ��&�"�ت ا���%ذ ���! ��"�ن 0 �و�د /�! �دل ��%ذ ر��� /����$�  ذاإو.�����م ���&�%�ذ

  . �و�%! �د0 ��%ذا ���� �)ذه ا��)�( ا�دارةو �و�� �ن أ���ن ��&�%�ذ �و�� �ن "&��( ا�$�ط 
�%ذ ا�ر��� أو ا���ص ��و�8 دا��( /� ��رو/�ت ا��$�( ا��و�ن ا����وم أن �"ل �ن ا��دل 

ا����ون �ن  3و  ا،.ت.م.ا.ق:�ن142:و��"م ا���د&�ن &&��� �)� ھذا ا����ث،ا�&� أ/ ��"م ا���دة

   ."1ر �ن ��)��اF&%��ن /� &ا��&�ن  �1999و��و 24: �&�ر�Y 38/99:ر8م
�ن  ا�&���( /� ا��واد �� ورد�أ�� ��رو/�ت ا�&�%�ذ ������( ���$�ء ا��زا+� /�"&%� /� ����)� 

�ر ا���رو/�ت ا��&�د��ت  24/09/2009: �&�ر�Yا���در  208/2009:ر8م ا��ر�وم��  
�رو/�ت 8$�+� (( �ن ا��ر�وم  3 :/� ا���دة ، ��ث ورد���ل ا��زا+�ا�ا��$�+�( /� �

  :ا������ت وا���  و ا�����%�ت ھ�
�ن وا��2&�! /�)م وا���"وم ���)م ��&و�! إ�� �"�ن �ؤدون /�! �ــ ���ر�ف &�و�ل ا��&)1

ف ��ل ��ف ا����م �)ذا اFداء، �ن طر�ق ���رات ا���ون و���ر� 2)�د&)م ��د�� 0 ��"ن
  .ا���طرة وأد�( ا���1ت

 ا�����تــ ���ر�ف ا�&�راج و&���م ا��2&�! /�)م وا��&)��ن وا���"وم ���)م و���ر�ف 2
  .ا��$�+�( و�Dرھ� �ن ���ر�ف ا��راءات ا����+�( ا�دو��(

  .وا��&ر���ن و���ر�ف ا�&ر��(ــ أ&��ب و&�و�$�ت و��وات ا���راء 3
  .ــ ا���وات ا�&� 8د &��  ��2)ود وا����%�ن و��&�2ري ا����"م4
 .ــ ���ر�ف ا���ز وا��را�( وا��داع /� أ��"ن ��ز ا���وا��ت ا���+�(5
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  .ــ ��وق ا���Y و���ر�ف أ�رى &��  �"�&ب ا�$�ط6
  .ــ أ&��ب و&�و�$�ت ا��دول ا���%ذ�ن7
  .ت ا���ضــ ���ر�ف و��وا8
ــ ��وات و&�و�$�ت ا��%ر وا���8( ا����و�( ���$�ة و�وظ%� "&���ت ا�$�ط /� ���( 9

&���)م ����ز ��ل �د�ل /� وظ�+%)م أو ��&���ق /� ا��راءات /� ا���0ت ا�&� &�ص ���)� 
  .ا��وا��ن وا��ظم

��ل ا�طرود /� و&�@را/�( وا�)�&%�( وا��"&رو��( ــ ���ر�ف ا0&��0ت ا��ر�د�( وا�10

)�+���   .ا����طر ا�
  .ــ ���ر�ف ط���( ا��رارات وا�F"�م واFوا�ر ا��$�+�( وا���ن ��)�11
12�+���  .ــ ���ر�ف &�%�ذ ا��رارات /� ا����ل ا�
13�ا��را��(  رو/�تــ ا�&�و�$�ت وا�����ت ا����و�( �$���� ا�DFط ا��$�+�( و"ذ�ك �

  )).وإ���( ا��2Fص ا���"وم �)م ����راءة
  :	ن ا�	ر�وم �.�9 4: و��ول ا�	�دة

&�&�ر ا��%��ت ا�����( /� ا���0ت ا�&���( ���2)( ������ر�ف ا��$�+�( /� ا����ل ا����+� �ن 
)�%�  :��ث ا�0&��د و ا�&�د�د وا�&

  .��� ا�Fداثــ ا��راءات وا���Fل ا���&�%( ا��&�ذة &���+�� /� 1$8
  .وا���&��نــ &ط��ق ا���وص ا��&���( �����زة ا����@�ن 2
  .ــ ا��راءات ا�&���+�( ا��&�ذة /� ا���دة ا��د��(3
ا�&�%�ء ا�@را��ت وا�"%�0ت ــ ا�&���دات ا����ر�( ا��ط�و�( �ن طرف ا�����( ا����( �@�( 4

  .ا��$�+�(  وا���رو/�ت
��0ت ا�/�س وا�&�%�( ا��$�+�( وا���0ت ا�Fرى ا����وص ــ ا�&�د�دات ا���د�( /� 5�

  .���)� /� ا��وا��ن وا��ظم ا����ول �)�
  .ــ ا�&ر&���ت ا����و��( ا��&���( �������دة ا��$�+�( /� ا���دة ا��د��( وا�&��ر�( وا�دار�(6
  .ــ &�%�ذ ا��رارات ا���درة �ن ���"م ا�2@ل ����  ا����ل7
  .ا�&� &�ص ��5 ا�د/4 ا����ق �ن طرف ا��ز��( ا����( (ا��را��م ا����ــ ا��وا��ن و8

 ��	��  :	ن ا�	ر�وم �.�9) 5(و��ول ا�	�دة ا�

/� ا���0ت ا�&� �&ط�ب /�)� ا�&���ق /� إ�راءات ���+�( أو إ�راءات ���2)( �%��ت (( 
ا�&�ر�%( ا���ددة /� ھذا أ��ه وا�&� 0 &��2)�  03و  02:ا�&�D )�+��1ر ��ددة /� ا���د&�ن

  :ا��ر�وم /.ن �ر/)� ��$4 /� "ل ا���0ت �ذن �ر�  ���ق �ن

  .أو�8( 50.000:ــ ا��د�5 ا���م إذا "�ن ���U ا��%��ت 0 �&��وز

 .ــ وز�ر ا��دل ��/ظ ا��وا&م إذا &��وز ذ�ك
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  ::� إ8راءات ��ط ا�	#رو:�ت: ا�	��ث ا� ���

أن ����$� أن ��Kر ا��د�5 ��ن &�د�م ا�د�وى . ا.ت.م.ا.�ن ق 8:61د ��ق أن ����� إ�� ا���دة

"&��( ا�$�ط ا����U ا�"�/� �$��ن &�د�د ��رو/�ت ا�د�وى إذا �دي  و�8ل أي إ�راء أن �ودع 
، وأن �! أن �Kذن ���د�5 �.�$�ر "�/ل ��5 ��و�! ��5 ا�����دة ا��$�+�(�م �واف ��رھ�ن 

��، ن طر�ق ر�م �و�! إ�� "&��( ا�$�ط��&زم ���&$��ن ��! ���رو/�ت ا�د�وى � �2
    .وأن ��5 ا�"�&ب أن �د/4 �! و�� �ن �� د/4 و���ل ��! ���( /� ��ف ا��$�(

�"ون ��� ا�"�&ب أن ���ل /� ا���ف ا�ر�م و��د �8ول ر+�س ا���"�( �ن ا��د�5 &�د�م ا�"�/ل 
  .رو/�تد/4 ا�����د�� /� ا��و1ق /�! &$��ن ا�"�/ل �4 ا

، /.ذا د/��ه �د/�!ا�"�&ب ا��د�5 أو ا�"%�ل أو ھ�� ���  وإذا &ط�ب إ�راء ا��رف ����U أ�ر
  . أ�ط�ھ�� و�� ��! و��ل �ورة ��! /� ا���ف وھ"ذا دوا��ك �&5 ��در ا��"م /� ا��$�(

�رو/�ت ا����( ����د�5ھذا ���� )�����.  
�ن  5��:03 �� ��رف /� ا��$�( �� ورد /� ��&�( ا���دة أ�� ������( ���د�5 ���! /�ط�ق

و��د�)� ����� ا�طرف ا�ذي (( ...  :��د�� &�ول �1999و��و  24: �&�ر�Y 38/99:ا����ون ر8م

  )).�ط�ب ا��راء ا�ذي أ�%�ت /�!
إذا ا8&$� ا���ل &�د��� ����� ((  :�ن ا����ون �%�! �ن 8و�)� 05:و"ذ�ك �� ورد /� ا���دة

��&F )�"ب &�د�رھ� �د8( ��وم ر+�س ا�����  ب أ�وان ا��$�ء أو �Dرھ� �ن ا���رو/�ت ا�&� �
ا���&�( �&�د�ر &�ر��� ������U ا�$رور�( ���ءا ��5 ط�ب ا��2ص ا2Fد �ر�� ��ود�)� /� 

  ))."&��( $�ط ا���"�( و��د �)��( ا��راءات &&م &�%�( ا����ر�ف و���د ��)� ا�%�+ض
  :�5.�� ا��5م ���	#رو:�ت �%$ ا�	�ؤول ���3 :�: ا�	��ث ا� ��ث

  :"ون 8د ����� ��� &�دم ذ"ره أن ��رو/�ت ا�د�وى ���8ن���� أن 
�� �دارة ا�$را+ب �ن ��وق ا�&���ل وا�طوا�4 وھذا ا���م ��ق أن ����� ���واد  :ــ ا�دھ	�

، أن ��5 ����  ا�&���ل �1999و��و 24: �&�ر�Y 38/99:�ن ا����ون ر8م 10إ��  8:�ن

و�%&�2( ا��$�ء ورؤ��ء ا����"م ��5 �د �واء ا�ر��8( ��5 &�د�ده، وأن ��5 "&�ب $�ط 
  ���( �! إ�� ����( ا�&���ل /� أ�ل ���( �2ر �و�� �ن &�ر�Y ا����"م إ���( ا�F"�م ا��&
و$4 ا���@( ا�&�%�ذ�( ��5 ��د &�%�ذي إ0 ��د ا0ط�ع ��5  �"&�بإ�دارھ�، وأ�! 0 ��وز �

  .��1&�ت ا�&�د�د ���وق ا�&���ل
ن &�د�د ھذا ا��ق 8د 0 �"ون ��"�� و8ت ا��طق ����"م، F ن�)ذا "�ن ھذا ا���م �$�وط� إ0 أ

���  .ا�&���ل 0 �"ون /� ا�@��ب إ0 ��د &�ر�ر ا��"م، �)ذا ��وز أن ���2! ��طوق ا��"م �
 ،و��راء&��( �Fوان ا��$�ء �ن "&�( $�ط، �&��ق ���Fواض ا��� :ــ وا���م ا� ���

��  .ا.ت.م.ا.ق�ن  90:ا���دة أو ��2)ود و8د ��ق ��� أن ����� إ�� ،، و�دول ��%ذ�نو�&ر���ن
�ن أ�! ��ظر ��5  ،�1199و��و 24: �&�ر�Y 38/99:�ن ا����ون ر8م 11:اNن إ�� ا���دةب ���

أ&���)م ���2رة �ن  &�و�ض �&���وار���ن و�Dرھم �ن أ�وان ا��$�ء أن ا���راء وا��&
 &ب $�ط ا���"�( ا��&�)دة ����$�( ��5 أ��س �ذ"رة ��د8( �اFطراف، وإ��� �&���و�)� �ن "
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"�ن ا����U ا�ذي أود�! اFطراف "�/��، أ�� إذا "�ن �Dر "�ف /��وا�ب أن &��م �ن ا���$� إذا 
���( �ن ا���رو/�ت و ا��%��ت ���ة �����@( ا�&�%�ذ�( إ�� ا��ون ا��$�+� ا����� �ن أ�ل 

Uا�&�%�ء ���8 ا����.  
�ن ��رة  �ن ھ�� ���م أن �� "�ن �&��ق �&���U ا��&د��ءات �ن ھذه اF&��ب أو ����ل ا�&���ق

و8ت �دور ا��"م إ0 ���و��،  � 2)�دات أو &���U أ�"�م 0 �"ونأو ز��رة ���ن ا��"�ن أو &��
�ل و���&��� /�ن ا�وا�ب أن �&$��! Fل و��$� �! ��5 �ن ھو ا��"م /� ا���ر وا�&%����

"&��(  ھو ا�ذي 8د�! إ�����!  ���! �ن اFطراف وھو ا���"وم ���! ا��)م إ0 أن �"ون ا���"وم 
�ر ���ض ا���"�( أو �"ون ا��"م �8$�� ��5 ا�طر/�ن ��� أو �8$�� �"ل ��)�� ��5 اN$�ط 

ا��&��زع /�!، /%� ھ�&�ن ا����&�ن ��ب أن �"ون ا��"م �8$�� �"ل ��)�� ����( �� أ�%ق �ن 
�رو/�ت�.  

���"��� أ0  ��� �ن �8ل أ"1ر�و0 ���ل ��5 ا�ط�ق /� ھذا ا����ل ا�Fذ ���طر�ق ا����وك �
  :وھو ا�&�ر�  /� ��طوق ا��"م ب 

  .�"�ت ا���"�( �"ذا ��5 /�ن �"�� ا�&دا+�� أو �)�+�� و�����رو/�ت وا�ر�وم، ��5 ��&�!
"م �� ���ل ا���"وم �! ��)�� ��)ول ا�Fن /� �%ظ� ا���رو/�ت وا�ر�وم �ن ا���وم 

���و�� /� و�&�ورا  ا���"وم �! �ن أن �"ونإذ �0د  وا�"�ف، وذ�ك �� 0 ��وز ا��"م �! 
�&�ذر &�%�ذ �Dر ا����وم ��د ا����4 ���  ،وا���"وم ���! ،�! وا���"وم ،ا���$�أذھ�ن "ل �ن 

�ر إ�� ا��زاع /� ا���"وم /�! �ن ھذ�ن�.  
� �/ )��� و0 ���@� أن �"ون /�! �2ء ��&�ج �وز أن �"ون /� ��طوق ا��"م �Dوضو���

�$طر إ�� ذ�ك �1ل �� أ2ر�� إ��! ����� �ن �8ول ا����ل /��� ھو �&�Kر  ��&%��ر وا����ن إ0 أن
�ن ا��طق ����"م "���ن ���د�ر ��وق ا�&���ل و���ن ���د�ر ��&���ت ا��دل ا���%ذ ا��&���( 

�ن ا��طق ����"م، و�� ھو �&�Kر 8د ���ل و8د 0  %�ذ Fن ا�&���ل وا�&�%�ذ �&�Kران���&�
  .ن ���ل ا�&�%�ذ ود�� أو0 �ط�ب ا���&%�د ا�&�%�ذ أو0 ��&�ج إ��! ا��"م���ل Fن �ن ا���"ن أ

� )�%�� &�"ن &�%�&! �ن ا���رو/�ت و&ر&��� ��5 �� 8د��� �"ون ��5 "ل ��"�( أن &�وم �&
  .ا��$�ء و ��Kوانأا��ز��( �&���( ���وق  أ"��ت �واء
�ن ا����ون  11و  06: د&�نط�ق /�! ا����8ل ا��طق ����"م /& �"ن &�%�&!�� 0 & وأ��

  .���� أ��� 8د��� �$�ون ا����1( ��)�� �1999و��و 24:�&�ر�Y 38/99:ر8م
� ���( و�ود ھذه ا�2"��( /.ن &�%5 ر�وم ا��$��� /� ا��"م ا�ذي ��Kر �)� و/((  :و�ص ا+و�$ 

  )).ا�$�ط ��د "�%2 ���  ��/ذا ��Kر �ن ر+�س ا���"�( "�&ب

  :ا��&�ن ھذا �ص أو0ھ��. ا.ت.م.ا.�ن ق 145و  144:و&ط�ق ا���د&�ن
ت &�%�&)� إ0 إذا �8م &�4 ا��2رة ����"م ا�ذي �%�ل ا��زاع إ�� ���U ا����ر�ف ا�&� &�(( 

8 �(&�%��ل �دور ا��"م و&�4 ھذه ا�&�%�( ��Kر ��در �ن ا���$�، و���� ا�Fر �$�/� إ�� �&
 )).��&�دات ا��$�(
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ا�$�ط  /Pت أ&��ب و��رو/�ت ���ر /.ن "�&ب�"� رو/�تا��� ت2&��إذا ((  :و�ص ا� ����

�ؤ2ر ��5 ���( ا�Fر ا���دد �����ر�ف �ن أ�ل ا�&�%�ذ و���م أو �ر�ل &�ك ا����( ط��� 
  .و�� ��دھ� إ�� ا����ر 2��:65روط ا���ررة ����واد

�ل ��Wر ا���2ر إ��! ��د ا80&$�ء إ�� ا����U و&Fورة ط�ق ا�ا����8 ��د  �4 ا��2رة ���
  .ا�د/��ت ا�����(

( و�&$���( /��� �&��ق ������U ا��ذ"ور &��ه ا����ر �Dر أن ھذا ���&�ر ���4 اFطراف �د& 
�إ0 /� ���( ��ر  رو/�تا��Fر 0 &�وز �! �&���) اFطراف �Dر ا���"وم ���(م �&��ل ا��

  )).ا�طرف ا���"وم ���! �)�
 24: �&�ر�Y 38/99:�ن ا����ون ر8م 16:ا����ث ��5 أن ا���دة� أن ���! �8ل إ�)�ء ھذا و0 �%و&�

�&م &���ن ��&$��ت ھذا ا����ون ��را��م "��� د�ت ا����( إ�� ((  :&�ص ��5 أ�! �1999و��و

  )).ذ�ك
  .��ر�وم �ن ا�&�ظ�م ا��$�+� ��5 أ�! �&��ن ا���رو/�ت ا��$�+�( 06:و&�ص ا���دة 

ا���در  208/2009:�د �)� إ0 ا��ر�وم ر8ماا��و �ت�و�أ��� �م �ط�4 ���! �ن &�ك ا��رإ0 

Y24/09/2009:�&�ر�   ��ا���دد �&�ر�%( ا���رو/�ت ا��$�+�( /� ���ل ا������ت وا�

�د /�! ���و��ت  إ0 أ�� �م�� وا�&��ري ��ب �� /� ا/&&���&! وا�����%�ت و/� ا����ل ا��د�
���ل ا رو/�ت���( �&�ر�%( ����� )�"�� أن ھذا  ا�داري��د�� وا�&��ري وا��$��� ا���

  .!� و0 ���ن ��و$و�!ا��ر�وم �م �رد /�! أ�! �ط�ق Fي ��8ون �&��ق 
 �	���  :�رار ا���8	� �ن ا������ ��ض 	ن ���	ل 	�ؤو��� ا+:� ا����ن �: 

Fل وا�@��ب ا�&�ك  تأ"�� �واءا ا�����( ��! �@�ره اF$رار�"ون "ل �"�ف ��ؤو0 �ن  أن
5 ا�@��ب  &�&��1 ��! ��س ��0ت ���ل ن ھذا اFأ0 إ ،اF$رار ���رة �ن ا�&��$� أم 0

     :ا8Fل
ا�دو�( و"ل ا��ؤ���ت ا����(  أن �ن. ع.ا.�ن ق 99:ا���دةھ� �� &�ص ���!  :$ا+و�ا����� ــ 

 ،&)�اإدارا���&�( ���2رة �ن &���ر  اF$رارا�&� ����)� ا����ون �2��( ا�&��ر�( ��ؤو�( �ن 
 .و�ن �ط. ��&�د��)� /� �ط�ق ���)م

ا�)�+�ت  وأأو�+ك ا���&�د��ن ��دو�(  أن�ن ا����ون �%�! &�ص ���  100:ا���دة  أن :ا� ���� ــ 

أ�ط�+)م  ا��&���( �&د���)م أو اF$رارؤو�ون �ن �ا���و��( ذات ا��2��( ا�0&��ر�( �
�  .���(ا�

&"ون ا���ؤو��( ��� ا�دو�( أو ا�)�+�ت ا�����(  اF$رار�ن &�و�ض &�ك  رھمإ���و��د 
 .ا�ذ"ر

�! 0 �"ون ا��2ص ��ؤو0 �ن ا�$رر أ�ن ا����ون �%�! ���  105: &�ص ا���دة :ا� �� � ــ 

��2ص ا�ذ�ن ا�ذي ��د1!  اF �$� �ن ا�$ررأو�"ن �"ون ��ؤو0  ! /��ب�ا�ذي ��د1! �%�
  ./� �)د&!ھم 

ا�ذي ��د1! �دا�)م  ا��"�%ون �@�رھم �ر���( �����)م ��ؤو�ون �ن ا�$ررو/����دو�ون 
 .ا�&� ا�&�د�وھم /�)� �)�م/� ��ل أداء ا� و��Kوروھم
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ا��رف ��+و�ون �ن ا�$رر ا����ل �ن  أر��بن أا�ذ"ر ���  ا�F%(&�ص ا���دة  :ا�را��� ــ 

 .ا�&� �"و�ون /�)� &�ت ر��8&)م اFو�8ت&���ذھم ��ل 

  ا������ن و�وظ%� ا����2( وا�ر��$(  أن�ن ا����ون �%�! ���  106: &�ص ا���دة : ا���	�� ــ 
وا���2ن /� ا���ل ا�ذي �و�دون /�! &�ت ر��8&)م  اFط%�ل��ؤو�ون �ن ا�$رر ا����ل �ن 

  .�ؤو��( ا�دو�( ���)�ل ���( وا�ر��$( &�ن ��ؤو��( أو�+ك ا������ن و�وظ%� ا��2أو
  .اF$رار&�ك )� �! �ن &�و�ض ��8$� � �ن &د�� ���)م �@�( ا�&رداد �أو��وز ��دو�(  

 ��� )�  .��"�%�نا نا�ط�������2Wص  ���و�( اF$رارذا "��ت إوھذه ا���&���1ت ا���س ��
أو  ،���ر@�ر ا����@�ن، أو �� أو، ��&��ر�(ا ���2���ت���و�(  اF$رار"��ت  أ�� إذا

  .8$��� ا�&��Kن ���&�ف أو ،أو �����رات ،����وا��ت
أو���ء ا���ر وا�����ن و��ك ا���وا��ت  ���( ��)�  &"ون ��5/.ن ��ؤو��( اF$رار ا��

  .ا�&و"�ل ��5 &���1)� �ن �! أ��م ا��$�ء أوا�Fرى  &�ك ا��)�ت /� &��1ل�ن �!  ا��ق و��5 
  .أ��م ا��$�ء /� &���1)� &%��ل �ن �! ا��ق�ا�و8ت  0 ��4و

)��أو  ،أو "&�ب ا�$�ط ،�ن ا��$�ة /� ا�&��$� �&$  ��� &�دم أن  ��ؤو��( اF$رار ا���
إ0 /�  ���در اF$رار &"ون ��5 ا�دو�(�ن أ�وا�)م أو �ن أ�وان ا��$�ء ا��&�دم ذ"رھم /� 

  ���ب &د���)م أو أ�ط�+)م ا�����( /���+ذ &"ون  ���� م��)ا�وا48 ��ل "ون ا�$رر 
��و��( ا�ا�0&��ر�( ا��2���ت  ��5  إ0 إذا أ��روا /&"ون ��5 ا�دو�( أو ا���ؤو��( ���)م

   .ا�&����ن �)�
  .��&&م ھذا ا���ث (و�)ذه ا���&�
��&م  إ��م ا��ر���ن و أن ا���د 9 رب ا�����ن، وا���ة وا���م ��5 ���د �وآ�ر د�وا�

  .���ن إ�� �وم ا�د�ن.و�ن &��)م � أ����ن، ��!وآ�! و�ن، ا���+�
    

  .و
 ا�	و:ق وا��3دي إ�� �واء ا����ل
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