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 میكحتلا طرش جذومن
  : میكحتلا ىلإ رشابملا ءوجللا ةغیص -١

 دـقعلا اذـھ يفرط نیب ءاـعدا وأ ضارتعا وأ ةـبلاـطم وأ ةـعزاـنم وأ فالخ )يأ وأ( لـك
 وأ هریـسفتب وأ ،ھب ةلـص وذ نوكی وأ ذیفنتلا عـضوم ھعـضو وأ ،ھنایرـس وأ هداقعنا ةجیتن أـشنی
 وأ ةدراولا ماـكحألا نم يأ ةـفلاـخم وأ ھـئاـھتنا وأ ھـئاـھنإ وأ ھـخــــسف وأ ھـلاـطبإ بـلط وأ ھـنالطب
 عرفتم وأ ھـب صاـخ قحلم وأ ھـیلع قحال لـیدـعت يأـب وأ هوجولا نم ھـجو يأـب ھـب ةـطبترملا

 بلاطملا نم يأ وأ ،يمازلإلا هرثأ وأ ھتحــــص وأ ھنیوكت كلذ لمــــشیو ، ھیلع ينبم وأ ،ھنع
 وأ فالخلا ءاـھنإ ىلإ ناـفرطلا لــــصوت رذـعت نإـف ، ھـب قلعتت اـھنكلو هراـطإ جراـخ عقت دـق يتلا
 نمً اموی رـشع ةـسمخ )١٥( لالخ ةیدولا لئاـسولا نم يأب ةبلاطملا وأ ضارتعالا وأ عازنلا
 متیو .میكحتلا قیرط نع يئاھن لكـــشب ھیف لـــصفلاو ھمـــسح متی ، مدقت امم يأ ءوـــشن خیرات
    . يراجتلا میكحتلل ةمركملا ةكم زكرم يف ةدمتعملا دعاوقللً اقفو میكحتلا

  :  )میكحتلا مث ةطاسولا( لحارملا ددعتم يجذومنلا طرشلا ةغیص -٢
 دـقعلا اذـھ يفرط نیب ءاـعدا وأ ضارتعا وأ ةـبلاـطم وأ ةـعزاـنم وأ فالخ )يأ وأ( لـك

 وأ هریـسفتب وأ ،ھب ةلـص وذ نوكی وأ ذیفنتلا عـضوم ھعـضو وأ ،ھنایرـس وأ هداقعنا ةجیتن أـشنی
 وأ ةدراولا ماـكحألا نم يأ ةـفلاـخم وأ ھـئاـھتنا وأ ھـئاـھنإ وأ ھـخــــسف وأ ھـلاـطبإ بـلط وأ ھـنالطب
 عرفتم وأ ھـب صاـخ قحلم وأ ھـیلع قحال لـیدـعت يأـب وأ هوجولا نم ھـجو يأـب ھـب ةـطبترملا

 بلاطملا نم يأ وأ ،يمازلإلا هرثأ وأ ھتحــــص وأ ھنیوكت كلذ لمــــشیو ، ھیلع ينبم وأ ،ھنع
 وأ فالخلا ءاـھنإ ىلإ ناـفرطلا لــــصوت رذـعت نإـف ، ھـب قلعتت اـھنكلو هراـطإ جراـخ عقت دـق يتلا
 نمً اموی رــشع ةــسمخ )١٥( لالخ ةیدولا لئاــسولا نم يأب ةبلاطملا وأ ضارتعالا وأ عازنلا
 زكرمب ةطاــسولا قیرط نع اھتیوــست ةلواحم ىلع نافرطلا قفاو ، مدقت امم يأ ءوــشن خیرات
 لـــصوتلا مدع لاح يفو . ھیدل ةدمتعملا ةطاـــسولا دعاوق قفو يراجتلا میكحتلل ةمركملا ةكم
  ، ةطاـسولا بلط میدقت خیرات نمً اموی نوثالث )٣٠( لالخ ةطاـسولا بولـسأ ربع ةیوـست ىلإ
 ةكم زكرم يف ةدمتعملا دعاوقللً اقفو میكحتلا قیرط نع يئاھن لكـشب ھیف لـصفلاو ھمـسح متی
   . يراجتلا میكحتلل ةمركملا
 

 قرفت يتلا ةیئاــضقلا تاداھتجالا ضعب ىلع قیرطلا عطق ىلعً المع ؛يلومــشلا بولــسألا اذھب هالعأ نیتغیــصلا ينبت مت *
 . كرتـشملا وأ ماعلا نوناقلا لود ءاـضق يف امیـسال . دقعلا ذیفنتب ةـصاخلا تایئزجلا نیبو دقعلا نأـشب مئاقلا عازنلا رظن نیب
 نأ ،ءاــضقلا يف ةینیتاللا ةــسردملا بولــسألً اقفو لمعت میكحت ةئیھ مامأ رظنیــس عازنلا نوك لاح يف لــضفألا نم ھنإف اذل
   . ةجاحلا ردقب ةبولطملا تادرفملا رایتخا مث نمو ، "  هذیفنتو دقعلا لوح ةعزانم لك " ىلإ ةراشإلاب ىفتكی

 


