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  الحفاظ ػلٔ ص٘ادة ل٘ب٘ا ّاصتماللِا ّػدم الٌزّل ػي إٔ جزء هي إلل٘وِا.  األول:املبدأ 

الشةؼ  الل٘بةٖ اتجتواػ٘ةت ّالفما ٘ةت ُْٗت الدّلةت الل٘ب٘ةت الماهؼةت لمةو همًْةاث  املبدأ الثبني:

 ّاللغْٗت، ّأى اللغت الؼرب٘ت ُٖ لغت الدّلت، ّضواى حك اللغاث الل٘ب٘ت األخرٓ.

 اإلصالم دٗي الدّلت، ّالشرٗؼت اتصاله٘ت هصدر التشرٗغ.  املبدأ الثبلث:

 ،حةدةالفصةو بة٘ي الضةل اث ّػةدم جوةغ الضةل ت٘ي التشةرٗؼ٘ت ّالتٌف٘ ٗةت ب٘ةد ّا املبدأ الزابع::

أّ إٔ تْجةَ دٌٗةٖ أّ لةْهٖ أّ ه٘ةرٍ، ّتْ ٗةغ لب٘لةت أّ حةز  هملش أّ صْاء كاى  رد أّ 

همراث الضةل اث الؼاهةت بةٌس دصةتْرٕ، ّضةواى تْ ٗةغ الِ٘لةاث ّالواصضةاث ّالوصةال  

 .د بتفْٗض دصتْرٕ للضل ت التشرٗؼ٘ت بغر تِ٘اّالشركاث الؼاهت  ٖ ربْع البال

 ّ ةٖ ظةوّهةدد هحةدةدة، لتةداّل الضةلوٖ ػلةٔ الضةل ت، ّ ةك دل٘ةت دصةتْرٗت ا  املبدأ اخلعبم::

 .ٌظام الدصتْرٕحواٗت الل ّج٘ش ّطٌٖلترص٘خ الشرػ٘ت الدصتْرٗت، لضاء دصتْرٕ 

الؼاهةت الوٌتببةت ث بة٘ي الضةل اّتْ ٗةغ اتختصااةاث أ م٘ةا  تحم٘ةك التةْا ى   املبدأ السعبد::

 ،التشةةرٗؼ٘تم هملةةةش ًةةْا  ّهملةةش شةةةْ٘  الضةةل ت )هبةةدأ اٌاة٘ةةةت الضةةل ت ّ ةةك شةةؼب٘ا  

 تالهركزٗةّ ةك الًظام حمن هحلةٖ  اصتحداثّ، لتٌف٘ ٗتم رة٘ش الدّلت ّالحمْهت االضل ت )

ّتوْٗةو ااتةٖ هحلةٖ،  ،اًةت الؼاهةتهةي البز ِةاتوْٗلٗمةْى بلةدٗاث هحا ظةاث ّالوْصؼت هةي 

 ب٘ا الحب٘بت.ربْع ل٘ ٖ لشؼ  الل٘بٖ ٗضوي اتصتمرار ّالتٌو٘ت ّالح٘اة المرٗوت لبوا الك ّ

ضواى الحمْق ّالحرٗاث لمو الل٘ب٘٘ي ّالل٘ب٘اث داخو ل٘ب٘ةا ّخارجِةا، ّضةواى  املبدأ السبب::

حمْق الومًْاث اتجتواػ٘ت ّالفما ٘ةت ّاللغْٗةت للومتوةغ الل٘بةٖ، ّضةواى حمةْق كةو  لةاث 

حةةك ّ ،ّه٘ةةرُنّاألطفةةال ٕ اإلػالةةت الوتماػةةدٗي ّاألشةةبا  اّكةةالورأة ّالومتوةةغ الل٘بةةٖ 

 .إلصاءالوشاركت الض٘اص٘ت لمو الل٘ب٘٘ي ّالل٘ب٘اث دّى تفرلت أّ تو٘٘ز أّ 

ضواى تْ ٗغ ػةادل ّهٌاصة  لرٗةراداث الؼاهةت ػلةٔ كةو هٌةاطك ّهةدى ّلةرٓ   املبدأ الثبمن:

حمةْق هٌةاطك ، ّالتأك٘د ػلٔ حواٗت الب٘لت ّالؼة٘ش  ةٖ ب٘لةت ًظ٘فةت، ّضةواى ّّاحاث ل٘ب٘ا

 الوٌةةاطك األلةةو ًوةةْا ،الٌِةةْب بّإًشةةاء هشةةارٗغ تٌوْٗةةت بدٗلةةت، ّإلةةزام الدّلةةت باتًتةةا  

 ّضةواى حةك كةو الل٘ب٘ة٘ي ّالل٘ب٘ةاث  ةٖ ح٘ةاة كرٗوةتّتحم٘ك التٌو٘ت ّالؼدالت اتجتواػ٘ةت، 

 ضواى حمْق األج٘ال المادهت.التأك٘د ػلٔ ّالتوتغ بب٘راث بالدُن، هغ 

بؼةد َ ّاضةحت لتؼدٗلةدصتْرٗت التأك٘د ػلٔ هرًّت الدصتْر هي خالل إلرار دل٘ت  املبدأ التبس::

 .  الدصتْرأحمام ّ ك لبوش صٌْاث هرحلت اصتمرار ، لترص٘خ خوش صٌْاث هي ًفااٍ

 حفظ اهلل ليبيب
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