
 دغُ ثهلل ثٌشمحٓ ثٌشحُْ

 زلىّز ثالعضتنجف ثٌششعْز ثٌعٍْج

 ثٌمذط ثٌششّف

 242/2002 –ثعضتنجف سلُ  

 صظذّك لشثس         

 222/2002 –عىج  دذثّز                     

 سةْغجً –أِـــــــــــــجَ مسجحز ثٌمجضِ أمحذ حغٓ ٔجطٌس 

 عضٌثً –صّين ًمســـــــــــــــــــــــجحز ثٌمجضِ دثًًد طجحل 

 عضٌثً –ًمسجحز ثٌمجضِ زلّذ عذذ ثٌشحُْ أدٌ عذْذ 

 

 ٌــّذعْــــــــــز 0 ث

 ثدلذعَ عٍْو 0 

 لـــــــــــــــــــــــــشثس

 ثٌمجضِ دثًًد طجحل صّين 0

دْذ  ثٌعظّز، ًلذ ثصفمج عٍَ أْ صىٌْ  3002وجْ ثٌطشفجْ لذ أجشّج عمذ صًثج ششعِ ٌَّ //

صٌجيش ثدلذعْز إىل   ذلج ثعضعّجي ىزث ثحلك إال يف حجٌز غْجح ثٌضًج عنيج. ال حيك وثٌضًجز عٍَ أٔ

زلىّز ثدلٌضٌع ٌضذعِ إٔو دعذ شيشّٓ ِٓ عمذ صًثجيّج غجدس ثدلذعَ عٍْو ثٌذالد عجةذثً إىل ًطنو، ًأٔو 

، ًىِ ثٌششط ثدلزوٌس لذ صٌفشِنز عٌدصو ثٔمطع ثالصظجي دْنيّج ًال صعشف عنو شْتجً، ًحْث أّْ 

----" أٔين أطٍك ٔفغِ ِٓ صًجِ ثدلذعَ عٍْو  فمذ لجٌش أِجَ ثحملىّز 0جشثء ىزث ثٌٌضع،  سرِضضش

طجدلش ثحملىّز عٍَ طالليج ىزث ًثعضربصو طاللجً دجةنجً دْنٌٔز طغشٍ، ًأٔو ال عذر  عنذىج.  ------

ْجح ثٌضًج.  أِج ٌغعٍْيج ٌضظشحييج دعذَ حظٌي ثخلٌٍر ًثٌذخٌي دْنيّج.  ثُ سفعش ثدلٍف إٌْنج ٌٍّظجدلز 
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أًالً  ىزه ثحملىّز فرتٍ أْ ثألِش ىنج ِضعٍك دطالق ثٌضفٌّض عٍَ ششط.  ًهبزث ثدلعنَ، فئٔو حيغٓ أْ ٔنمً

زلّذ أدٌ صىشر أٔو " إرث وجْ ثٌضفٌّض عمذ إٔشجء ثٌضًثج دظْغز ال صضضّٓ  –روشه ثدلشحٌَ ثإلِجَ ِج 

إلجيجح ثٌضًجز أً ًوٍْيج دأْ لجٌش 0 صًجضه ٔفغِ صعٍْمو عٍَ متجَ ثٌضًثج ، فئٔو إْْ وجْ ثدلذضذُء دج

 صطٍْكعٍَ أْ ّىٌْ أِشُ دْذُ أطٍك ٔفغِ ِضَ شتش، فئٔو إرث لذً ّضُ ثٌضًثج، ًّىٌْ ذلج حك 

ٔفغيج ِضَ شجءس، ًرٌه ألْ عذميج دجإلجيجح ِع ىزث ثٌششط.  ثُ صعمْذو دجٌمذٌي، ًىٌ ّضضّٓ لذٌي 

ذ متّ دعذ إٔشجء ثٌضًثج، ًثٌضفٌّض دعذ ثٌضًثج  يف أُ ًلش، ِٓ ثٌضًثج، ثُ لذً ثٌششط، ّىٌْ ثٌضفٌّض ل

 7591عجَ  2ط ثٌمجىشر  –غري صمْْذ دضعٍك ِعني " )ثألحٌثي ثٌشخظْز ٌٍّؤٌف، دثس ثٌفىش ثٌعشدِ 

 .(231طفحز 

 ًىزه ىِ أحٌثي حجٌنج ىزث، ًال ضري ِٓ ىنج ٔشٍ أّْ ثٌضفٌّض ججةض إرث وجْ ثدلذضذا دجإلجيجح ىٌ ثٌضًجز

مذ روش ثٌذوضٌس ًىذو ثٌضحٍِْ 0 " ًإْ أضْف ثٌضفٌّض ْ وجْ ِعٍمجً دششط ِٓ حْث ثدلذذأ.  ٌإ

إىل ًلش يف ثدلغضمذً دأْ لجي 0 أِشن دْذن، أً سأط شيش وزث، فال ّظري ثألِش دْذىج إال جملب ثٌٌلش 

ِش دْذىج إال فالْ، فأِشن دْذن، فال ّظري ثألثدلخظّض، ًإْ عٍك ثٌضفٌّض دششط، دأْ لجي 0 إرث لذَ 

دمذًِو، فئْ لذَ فجألِش دْذىج إرث عٍّش يف رلٍغيج ثٌزُ ّمذَ فْو فالْ، ألّْ ثدلعٍك دششط وجدلنجض 

عنذ ثٌششط، فْظري لجةالً عنذ ثٌمذًَ 0 أِشن دْذن، ًمتٍه ثٌطالق يف رلٍظ عٍّيج دجٌمذًَ، فٌٍ مل صعٍُ 

ث ثٌضفٌّض أدذثً، ألهنج ِمّْذر مبذر، ًلذ دمذًِو حضَ ِضَ ثٌٌلش ثدلخظض، ثُ عٍّش، فال خْجس ذلج هبز

ص  – 2ثٔضيش، فال خْجس ذلج دعذ فٌثس صِنو." ) ثٌفمو ثإلعالِِ ًأدٌضو ٌٍّؤٌف، دثس ثٌفىش دِشك ط

ٌزث، فئٔه صشٍ أْ ثحلجي ثدلطشًح أِجِنج إمنج ىٌ صفٌّض ثٌضًج صًجضو دضطٍْك ٔفغيج ، (137ص1، ج 7595

ىزث ِٓ ثجيّج أّْ ثدلذضذا دجإلجيجح وجْ ًوًْ ثٌضًجز ًثٌذىج، صذني ِٓ عمذ صً إْ صٌفش ثٌششط، ًلذ

حْث ثحلىُ ثٌششعِ ثٌزُ حيىُ ىزه ثحلجٌز، أِج ِٓ حْث ثٌٌلجةع فئْ ثحملىّز ٌَّ ثسصأس حٌٍي 

، فئٔنج ٔشٍ أْ ثٌمشثس ثدلشفٌع عٍْيج.  ٌزث ألٌثي ثٌضًجز فحغخ ِٓ غري دْنز ثٌششط، فمذ ثعضنذس إىل
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ًإعجدر  ثٌضفٌّض، ًعٍْو فئٔنج ٔمشس فغخ ثٌمشثس العضذجسْ حٌٍي ثٌششط ششط أل وجْ عجدمجً ألًثٔو

 ضضحمك ِٓ غْذز ثٌضًج ، ثُ ٌضمضِ مبج صشٍ.ز ثدلٌضٌع، ٌــــزلىّ ثألِش إىل

 .75/70/3009ىـ، ًفك  7135ِٓ شٌثي ٌغنز  79حتشّشثً  يف 

 

 سةْظ ثحملىّز         عضٌ ثحملىّز         عضٌ ثحملىّز    

 ثٌمجضِ أمحذ حغٓ ٔجطٌس  دثًًد طجحل صّين    ثٌمجضِ زلّذ عذذ ثٌشحُْ ثدٌ عذْذ    ثٌمجضِ
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