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هذذ القاعدةذذسولة ذذيانلالتذذد لقاذذ    ل

قاضذذذذذالفطلقابيذذذذذاطل ذذذذذت لقا ذذذذذدهال

.لقالدط 

2
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لقإلفقدولت ضذذذذل لقا إذذذذ قلد لل لا ذذذذسلقا ذذذذ  ل

إ للدفقدتهلالليكي لدالل  سلةإلهللت يفا؛للا قلف

قإلفقدولقا ذذذ لهذذذ لةلذذذتلقاعإذذذملة ضذذذل نلا إذذذ ل

سولقاعإمقللةإتهلفذإ لقا  لتذال ذدإلفقدولفذ لقاعدةذ

لتذنقلقاعذيولقا إ: يسللةإذ لقاعذيتت لقا ب ذت ت 

ل اذ لل لقإلفقدولس ذد الاذبدللقا ذ . لقا لإتن

.تعلتلقا بدضتللقازيددوللقا عص
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دفقدولاييذذذذذذذذنل

لهذذذذ لقإلفقدول

.قاجد ةن

دفقدولضذذذذ تبنل

ل لهذذذذ لقا ذذذذ  

.لن يا
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فذذدإلفقدولقاجد ةذذنلهذذ لقا ذذز لقاعإلذذ لقاذذ طل

ز لستعتلالتد للثذاالقاعدةذسوقللهذيلقال ذ إ

.ا  اكلقالس ل لع ضدا

لةذذذذدلة ذذذذ لةذذذذدلسدنذذذذتلقإلفقدولضذذذذ تبنلللل

ة سلةذذنلفذذإ لقاب ذذتلقا ذذدهالالليلكذذ لل ل

لةلتلقإلفقدولقاجد ةنلة الطل داعذسفو. يعع

.قا  لف لظإ دلي  عقلقالاقد
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ةذذ لقسذذ إزق لقالذذدط -لهذذ القا عتعذذنلقا ب ذذتنل

قا ذ : يسللةإت دلجلإنللةيفقلة  د-قا د لاإ دها

: -إ اإ لقهلللةإتهللس-لقال دهسوقللايللقااسيلل

لِدَ قلَاذَإَ ْتلَاذَإَالقْاَجَ ذ) ن  ََ لِف لقْاَجَ ِسلُةْضذ ُسلَلاَللَلِد َّ

(. مُلُسإُُّهقلَلِدَ قلَفَ َسْللَفَ َسلقْاَجَ ُسلُسإُُّهقلَلاَللَلِهَ لقْاَعإْل

ف ذذذذ قلقاعإذذذذملة ذذذذ إز لضذذذذالفولا ذذذذ قلقاج ذذذذسل

 دألةلذذدلللقألاذذيقللقا ذذدهاوقللسذذ ا لف ذذددلقاعإذذمل

.ة  إز لضالفولاب ددلقاج س
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للجذذيدلادذذددلقا اسذذنلقا ذذدهاولالليذذسللةإذذ لةذذدل

ف لقاعإمقلله قلةثتلةلتلقالاقلغللقال دفقلد 

ل لةلإذذهلقا ذذدهال بذذ هل دط ذذهقللهذذ قلالليضذذال

:قاعدةسولقا ب تنلالدليإ 

لن ذدلدنلذذدلتعذافلل لسلذذدللقألةذيفلقاعإلتذذنلهذذيل. ١

.ققال  إز لاإ لتلقا دهالدل لقا ك ل إط 

ه قلاللي  دد لةعلددللقال دفق؛ل تلل لدذدل. ٢

:قال دفقلي يلقلةعلقاعدةسولل ا لة لخ ل



ل لةاقلغنلقال دفقللخسقةهلاإل إلت لةدلهذي•

داللةإزل لالاقلغ هللخسقةذهلقالذدط لفذإ لاإلذه

 ذالاسلقة ألل داايمللقا    ب؛للا قلالل سلل لي 

.ةإ لجيقفدهلةع ض ل دط هلاللة دان

ل لقاعدةذذسولالذذدل تَ  ذذتلل لقإلفقدولقاجد ةذذنلدنلذذدل•

ةذنلت  إز لقاب ذتلدذت لقا اقن ذدل داعذسفولقا د

لةإذذ لل لقاعذذسفولفذذاطلفذذ لد ذذيلللثاهذذدقل دلَّ

هلالللقال دفقللد لسد لتد لقا بدقلقالدط لدالللن

.يعسفلل لي  النبداهل ت لقال إلت 
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لقا بايقل ت لقإلفقدولقاجد ةذنللهذ لقا ذز للغتذال

قاجد ةذذنقللقا ذذ لةذذ لفذذأن دلقا ذذأثتالفذذ لت عذذقل

لةإ لةع ضدالقا اعللقا   . قالاقدقلفإنهلدلَّ

ل   قلنسفكلخيألج  للة لتل ذهلدذت لفاضذيقل

دلفذ لقاعإذملاللي  ذاللثذااللال ةذهلةإذ  ديلدن دلتدة  

قاجذذيقفق؛لفذذإ لهذذ قلقابذذا لي  ذذدد لةذذعلهذذ ال

.  قا عتعنلقا ب تنلقا إلتن
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هذذذ القاعدةذذذسولة ذذذيانلالتذذذد لقا ذذذأثتال

 ذذت : قال لذذددلل ذذت لقاعإذذمللقالذذس ؛للط

قا دهاللقالدط قلةعل تد لل لقاعإذملهذيل

.قألاتللقالس لفاعلاه
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لهذذ قليبتذذسلل لقا لإتذذنلفذذ لقا ذذأثتالةلإتذذنلت ذذدل ل

لتبدةتقللات لقألةالةع يف قلةإ لل لقاعإذملهذيلقاذ ط

يذثثالةإذذ لقالذذس ل ذذداعيلللقاب ذذتلقا ذذدهاي لدل لل ل

يكي لاإ لتلقا دهالتأثتالةإ لةذدلفذ لقاعإذم؛ل ذتلل 

قاعإذذملالليلكذذ لل ليل إذذعل دال ذذدفهللقإلفقدقللداللةذذ 

طايقلقا يقسلقا دهاولثذ لهذيل  ذسل اذ لي اضذ دل

ةإ لةدلة سالف للسذدسلقا عذتلةذ لقال ذدفهلقأللاتذنل

. قابيايذذنقلثذذ ليذذ  ك ل اذذ لةإذذ لقاجذذيقفقلقا ذذدهاو

لةإ له قلقا لددلللقا أثتالةعل تد لسذي  للاسلدلَّ

.  قاعإملهيلقألاتلجلإنلة لقا  يصلقا اةتن
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هذذ القاعدةذذسولهذذ لت ايذذ لقإليلذذد لة ذذسللهذذتل

قا ذذذ نللقاجلدةذذذنقللفت ذذذتليباياذذذي ل ذذذهل ذذذت ل

:قال تمللقالبيعلفذ لقإليلذد قلللفسدنذهللف  ذن

لهلذدليجل ذد لقا ذسي لايللقاعإمللةلتلقاعإمل

لايللقاإ د للةلذتلقاجذيقفقة لقألةيفلقالدط نقل

.لهلدليجل د لقا سي لة لقألةيفلقا دهاو
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:ايللقاعإم

دلهيلة اف هللةإلهللت يفاقللهيلقا  سيقلقالجا

ف يلة لج  لقا  ذيفقلللقإلدفقسذدلللاذت لةذ ل

قا  ذذذسيقلقا ذذذاة قل: لقالذذذاقدل ذذذه. جذذذ  لقإلفقدقل

لهذذذيلقا  ذذذسيقلقاجذذذد  ل ذذذدهللللة  ك ذذذهللس لذذذهل

دللفسإهللقاتي لقآلخاقلليذسختلفتذهلقإليلذد ل كذتلةذ

.-اإ لقهلللةإتهللسإ -جد ل هلقااسيلل
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لهذذذ قلُيبذذذادلقا  ذذذسيقلغتذذذالقاجذذذد  ؛للهذذذيل

إذملقا  سيقلقا  ذاطلقاذ طلاللي ذ إز لةلذتلقاع

سيقللةإتهلفل  لةذدلقسذ إز لت ذ. لالليعيدلداته

ا طلقاعإملةلتلقاعإملف يلقا  سيقلقا اة لق

لف لفس تنلقا  اي لقا اة  .يكي لدقخ  
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:قاباقل ت لايللقاعإمللةلتلقاعإم-ل

اقلايللقاعإملهيلت سيعهللة اف ذهللت ذيف

ف يلة لج  لقإلدفقسدلللقا  يفقلقلله قل

ي بذذقلةذذعللاذذتلةذذدللفذذدفلداتذذهلةذذ لقفذذ لدلل

ةإلتذذذن: قا عتعذذذنلقإلن ذذذدنتنلةإذذذ لاذذذيتت 

.لةلإتن

لألهلتذذذنلهذذذ القاعدةذذذسول

لة ا  دل ل ذكإنلدخذيل

قا لذذذذذذتلفذذذذذذ لة ذذذذذذل ل

قإليلذذد قلنذذ سالجلإذذنلةذذ ل

إتذنلقال د تلقا  لتزيسلتج

:ه القال أانلل تدن د



لةلذذذتلقاعإذذذملهذذذيلسذذذتلةذذذدلسذذذد لفتذذذهلقنب ذذذدلل

 قللت اك؛لسدا يستللقاب تنللقإلند نللن ذيل اذ

لذهلفد-لف ل تد له قلقاضد طليعيللق  لتتلتنل

لاذذذذيللقاعإذذذذملهذذذذيلداذذذذاقفاللة اف ذذذذهل: "-قهلل

".لت سيعهقللةلإهلهيلقنعتددالالدلاسقل ه
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ل لقالاجئنلف لقاي قلقا إ لهذ -ب

:ةاجئنلقابع د 

  ذذذ لهذذذ القا عتعذذذنلقا إلتذذذنلقا دفيبتذذذنل

ل لت ايذذالةذذاقدل: يثسذذ لاجلإذذنللةذذيفلة  ذذد

قا إ ل ك ة ذ للةذالةع ذيدلا قتذهلد لهذ ل

قالاجعلف لف  لقا  يصللقآلثذدفقللقابذ ه

ةعلقابع د لقالاجئذنلخذ هلدعتعذ للاذت 

خ هلاب  قل

لألهلتذذذنلهذذذ القاعدةذذذسول

لة ا  دل ل ذكإنلدخذيل

قا لذذذذذذتلفذذذذذذ لة ذذذذذذل ل

قإليلذذد قلنذذ سالجلإذذنلةذذ ل

إتذنلقال د تلقا  لتزيسلتج

:ه القال أانلل تدن د
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تهلل ا ليبتسلف ل تد لقازة لقا طلن أللف

تإذذ لقالعداذذنقلسلذذدلل لدثلذذدللل لقال  تذذت 

 داذذ  لفذذ لسذذ  لقا ذذإ لهذذ لقابع ذذد لةذذعل

خبذذنل ذذسة   ليج ذذتلغتذذاه لسداج لتذذنل

لقاكاقةتذذنلدقخإذذت لفذذ لهذذ قلقاذذ  ل يايذذقل

. قأللا 
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 ذد لل لقا إ لفاايقل ت لقالاجئنلقابع

لقاج لتذذذذذذنلل اذذذذذذ لدذذذذذذت لدكذذذذذذيقل

قالعذذذذدا ت قللس ة ذذذذ لهذذذذ قليب ذذذذال

ةاقده لف ل  ذ لقآلثذدفلقا ذ للطإعذيقل

قلفت دلقاعيلل   لقالاجئذنلدل لت سيذس

عذمللاللييجسلاإ إ لنصللطإعيقلفتذهلا

. قإلفجد لةإ لغتالقابع د للقا لدد
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ذيقلةإذ ل لن  لدت ل ة ذ لاإلاجئذنلن ُّ

 سذذاللسذذلد لةذذ   للاذذبيقلةذذ هل  ل

 دإلفجذذد قللهذذ لات ذذيقلةذذ لقاج لتذذنل

د .اي  

2

ذذذالقلقاج لتذذذنلاعذذذيا  لل  لقا ذذذإ لسب 

للا ليكبالقلقالاجئ نلف لقإليلد لخدان 

.قابع د لةعل ة  لا  
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 لس ذذذملقالعذذذدالللاذذذسلتيقطئذذذتلةإذذذ لل

ددفقدلةاجئذذنلقابع ذذد لفذذ لضذذل لفذذاقل

نلقالاجئذذنل ل ذذدفس   لا ذذد القالاجئذذ

قلقآلخاي لف لت  تنلقا لتلة لقإليلذد 

فتكينذذذذي ل ذذذذ ا لاذذذذسلقتبعذذذذيقلةإذذذذ ل

سَّعلقالف اقكلف لقألاتلقا طلة للجإهل ذ

قا ذذإ لةذذ لاذذدلل ذذهقللد لتبذذدلتيقلفذذ ل

.قإلفجد للقا  لةإته
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ةإذذذ لفذذذا لل لقابع ذذذد لقالاجئذذذنل

لذدفلات يقله لقال  تت ل دا  قلفدة 

ةعدا   لل لقإليلذد لاذيلل ذ لةلذتل

.ة دد لاإلجلدعللقا صلقا  تا

5



27

 لقابذذاقل ذذت لقا  ذذسيقلقاذذ طلة ذذدالقا ذذإ-د

:د لقا طلة دالقألفدةاولف لتب تاه لاإليل

  ذ لقالتبدقلف لتب تالقإليلد ل دا  سيقل ذت 

 لقا ذذإ للقألفذذدةاولاللي  ذذ لقالتبذذدقلفذذ لقال  ذذ

 لقالاقدلة لقا  سيقلة سلسٍتلة  لدقلسلذدلاللي  ذ

 لل لاألفدةاولسإ لف لتب تاه ل اذ ؛لأل ل  ذ

ذالقإليلذد ل دا  ذسيقل ذتَّ لةذ اقدالقا إ لدذت لف َّ

ذاال دال ا اال دا لتقللا ليب ي فذنل عيلل ا للف َّ

.  ساقاعإلتنلسلدلف تلقالدا ن للسد القألفدةاو

لألهلتذذذنلهذذذ القاعدةذذذسول

لة ا  دل ل ذكإنلدخذيل

قا لذذذذذذتلفذذذذذذ لة ذذذذذذل ل

قإليلذذد قلنذذ سالجلإذذنلةذذ ل

إتذنلقال د تلقا  لتزيسلتج

:ه القال أانلل تدن د
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قال افذذذنلقاعإلتذذذنلقالجذذذادولقا ذذذ لاذذذسل1

. إزةهت  إز لقا لتلقاعإل للاسلاللت 

اولقا  سيقلقا طلييإقلةإ لقألةلدللقا ده

لهذذذيلت ذذذسيقلقا لذذذتلاإعذذذيلقلف ذذذ قلهذذذيل

2.قال   لقا طللفقدالقا إ لدل لقأللل

:فدا  سيقلاهلةب يةد 
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:ادقاباقل ت لقال افنللقا  سيقلقالج-د

ةإذ لقا  يصلقا اةتنلف لدللطإعتلقا  ذسيق

قا لذذذتلقا ذذذدهاقللهذذذ قلقا ذذذيعليب ذذذاقلةذذذ ل

يدلقال افنلقا  لف لقاعإمللاذت لهذيلقالع ذ

دل دال  لف له القاجز تنقللةيط لقال  له 

إذمقلهيلقا  سيقلقالجادلقا طلالليكي لدالل داع

لهيلةجدلليثلتلة لخ اهلةذس لاذإنلةذ همل

. جل يفلقألفدةاول عيللقاج  لف لقإليلد 

لألهلتذذذنلهذذذ القاعدةذذذسول

لة ا  دل ل ذكإنلدخذيل

قا لذذذذذذتلفذذذذذذ لة ذذذذذذل ل

قإليلذذد قلنذذ سالجلإذذنلةذذ ل

إتذنلقال د تلقا  لتزيسلتج

:ه القال أانلل تدن د



د لقاعيللقاثدن لاألف اطلف لةب ي لقإليلذ

ل لقإليلذد ل-لقا طلخدا لفتهللهذتلقا ذ ن-

هذذيلقا  ذذسيقلقاعإلذذ لقالجذذادلةذذ لقاعذذيلل

قا ذذذدهاللقا لذذذتقلهذذذيلقاذذذ طلقسذذذ عالةإتذذذهل

قالذذ هملقألفذذ اطقللهذذيليعذذيدلداذذ ل  ذذ ل

.قا  انل ت لقال افنللقا  سيقلقالجاد
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فعذذسل هذذملجل ذذيفلقألفذذدةاولداذذ لقا بايذذقل ذذت ل

اقلقال افنللقا  سيقلقالجادقلل سالقلالتد لقابذ

جلإنللدانللة سلقا أةتلفتلدل سالالي  الل لةذد

ذ ادلفاَّايقل هلة له القألدانلاللُي إَّ لا  قللاللييَّ

. ا لف لنب لقألةا
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ةذذذذس للجذذذذيدلفذذذذاقل

اذذذ تالياجذذذعلداذذذ ل

نبذذ لقألةذذاليلكذذ ل

اإ دظالل ليبذاقلةذ 

.  خ اهل ت  لد

32

ل لقألفذذذذ اطلنب ذذذذهل

ذذذذالقا  ذذذذسيقلفذذذذ ل ف َّ

  ذذذذذذذذذذ للايقاذذذذذذذذذذهل

.   دال افن

123

ل ل   لل لنلقألفدةاو

ةلذذذذذذ لقن  ذذذذذذالاعذذذذذذيلل

قألفذذذ اطلفذذذ لتب ذذذتال

لذذدلقإليلذذد ل دا  ذذسيقلدن

 لفذذاقلقا  ذذسيقل ذذدا إ

لقال افنلقا  لاللتكذي 

.داللف لقاعإم



ل لجل ذذذذذذيفلقألفذذذذذذدةاول

تكإلذذذيقلةذذذ للللللقجذذذمل

ةإ لقالكإ قللنعإيقلةذ 

قألفذذ اطللنذذهلج ذذتللللل

.لقجملةإتهلقال افن
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45
ةإذذ لفذذا للجذذيدلفذذاقلفإنذذهل

ذذدلالليسفسذذه ذذدلداتع  يكذذي لفاا 

ققللةإتهلفإنذ هلداللةسدلاإتتلجس 

الليجملديجدبللةاللج إهلهيل

قإليلذذد لقاذذ طلطإلذذهلقهلللةذذ 

قا لذذذددلةذذذعلل لقابذذذاقل ت ذذذهل

ل ذذذذذت لةذذذذذ هملقاج لتذذذذذنل

ا .   القاسانللقا   ُّ


