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 �ا�ا �ا ��

 1991ة نلسي ئانجلان وناقلا

(1991/1/31) 

ل و{اب LJا 

مLأ 

ل وا  ���ا 

مLأ 

ن نواقلاسم ا

 1991 ".1ة نلسي ئانجلان وناقلا "ن وناقلاا ذهى ميسـ 1.

 .ء الغإ

 . 1983ة نلست ابوقعلان وناقى غليـ 2

 .تاحايضإور يسفت

ي ناعملاة يلاتلات ارابعلاوت املكللن وكت ,ر خآى نعمق ايلساض تقيم لا م، ن وناقلا	ا ذهي فـ 3
:أ1اهنمل كم امأة نيبملات احاضيإلاو : 

 ,ن وناقللا ًقفوة نيبلاذ خأه لالخز وجيء ارجإي أل متش "ي ئاضقء ارجإ"

 ,ن يعمر ثأو أة نيعمة جيتنه لن وكتن أل متحيه نال عفلان عل اقي "ل امتحإ "
د نعد عبتسيال ر ثألاو أة جيتنلالك تث ودحن اكا ذإ
، ي داعلاص خلشا

ب يصيا مء انثتاسبن وناقلاا ذهي فة فرعمي ها مكح ارجلاى نعي "م يجسى ذأ"
، ح ورجلاوج اجلشان مد لجلا



              
            

                                 
   

                                                              
    

                                                                   
   

                      
         

                    
          

      

                          

                      
    

            
    

                      
       

     

                       
  

                   

ى ورتلاوت بثتلال امكن مع نميي ذلاد يدلشاب ضغلاب يبستى نعي "د يدشز ازفتاس"
 :ي ذلاز ازفتسالابد تعيال و ,ل ادتعالال احن عج رخيو

ب اكترالة عيرذه يلإى عيسو أا ًدصقي ناجلاه يفب بتسي )أ (
 ,ة ميرجلا

ة طلسلاة اطوسبن وناقللا ًذيفنتع قيل عفن مل صحي )ب(
 ,ة ماعلا

ً الامعتاسي نوناقحق ل امعتاسد نعع قيل عفن مل صحي )ج (
، ا ًعورمش

و أم اعلطاو أى وأملابه دمأا ذإر خآا ًصخشى وآه ناص خلشان عل اقي "ء اويإ "
 ,ه يلعض بقالب نجتى لعة قيرطي أبه دعاس

ة عطاقلاة يعيبلطات ارامألابم لحلاه غولبت بثي ذلاص خلشاى نعي "غ لاب "
ا ًغلابر بتعيو ,ه رمعن مة رعشة مساخلال مكأد قن اكو
ة رعشة نماثلال مكأن مل ك

 ,غولبلات ارامأه يلعر هتظم لو لوه رمعن م

ن وناقي أو أن وناقلاا ذهم اكحأب جومبه يلعب قاعمل عفل كل متش "ة ميرج"
 ,ر خآ

ة قرلساوة بارحلاوف ذقلاوا نزلاوة درلاور مخلاب رشم ئارجى نعت "د ودحلام ئارج"
 ,ة يدحلا

ل صحاذإ,ةيننحسب,هدقتعاوأ,يلشالعفهناصخلشانعلاقي "ةيننحس"
ةيانعلال ذبود صقملاة مالسع مد اقتعالاو أل عفلا
 ,ن يتمزاللاة يطحلاو

ا ًوطلخمم أا ًصلاخن اكء اووسه ريثكم أه ليلقر كأسر كمسل كل متش "ر مخ"
, 

 ,ة غلابلاى ثنألاى نعت "ة أرمإ "وغ لابلار كذلاى نعيل جر "ة أرمإ"و"ل جر"



                      

                
          

      

                                                           

                            
          

                         
      

                        
           

          
        

                           
         

              

                                        
        

         
         

                           
       

      

                             
           

     

 :ن مر دصيي ذلاا ضرلابد تعيال و ,ل وبقلاى نعي "ا ضر"

ا ذإع ئاقولام هفي فأ خطلاو أه اركإلار يثأتت حتص خش
	)أ (
ر دصا ضرلان أبا ًملاعل عفلاه نمع قوي ذلاص خلشان اك
و أأ خطلاو أه اركإلاة جيتن

و أ، غ لابر يغص خش
	)ب(

ه جئاتنو أه بى ضرامة يهاماك ردإع يتطيسال ص خش )ج (
 ,ة يفسنلاو أة يلقعلاه اوقل التخإب ببس

ت ائيهلال متشو ,ة لودلاي فة صتخمة لطسي أى نعت "ة ماعة لطس "
 ,ماعلاع اقطلات اكروشة ماعلا

ء انشإبا ًدنسه رهاظو أه تقيقحي فن وكيي ذلاد نتمسلاى نعي "ي نوناقد نس"
و أه ئاضقنإو أه دييقتو أه لقنو أه دادتماو أي نوناقحق 

ق حلاد وجوبر ارقإه بل صحيي ذلاو أه نمء اربإلا
، ا مهيألت ابثإو أه ئاضقنإو أي نوناقلا

ه لعفا ذإ "د صقء وبس"ا ًئيشل عفه ناص خلشان عل اقي
	"د صقء وس "
ه ريغلو أه فسنلع ورمشر يغب كسى لعل وصحلاد صقب
 ,ر خآص خلشة عورمشر يغة راخسب يبتسد صقبو أ ,

ل امى لعل وصحلا "ع ورمشر يغب كس "ة رابعى نعتو
ة راخس"ة رابعى نعتو ,ع ورمشر يغيق ربط	ه زجحوأ

ه نمه عنمو أه لامن مص خشي أن امرح"ة عورمشر يغ
، عورمشر يغيق ربطه نمهزجحوأ

و أة يعمجو أة كرشل كوي عيبلطاص خلشال متش "ص خش "
ة يصخشت اذت ناكء اوس ,ص اخألشان مة عومجم
، ن كتم لم أة يرابتعإ

يفص خلشاب يصين وناقللة فلاخملابع قيى ذأي أى نعتر "  "رض 
و أه ضرعي فو أة يفسنالو أة يلقعلاه تحصو أه مجس

، ه تعمسو أه لام



                  
              

                     

                                
         

                              
       

                             
             

            
            

                         
         

          
    

                        
        

                 
           

     

                            
     

                            
          

ئ بشبط تريو أر ارقل اصتإا هبل صتيا موض رألال ميش "ر اقع""لوقنمور اقع"
، ل وقنمو هفل اومألان ملك ذا دعا مو ,لك ذكا هبل صتم

، ص اصقلاود ودحلار يغة بوقعي أى نعت "ةيريزعتة بوقع"

و أء يلشارك دين اكا ذإا ًئيشم لعيه ناص خلشان عل اقي "م لع"
، ه بد اقتعالاى لعه لمحيا مه يدل

ف لاخملا "ع انتمالا "لمتش "لعفلا"ى لعل دتي تلات املكلا "ل عف"
، ة ددعتملال اعفألال متشا مكن وناقلل

ه ببسا ذإ "ا ًدصق"ر ثألاب بسه ناص خلشان عل اقي
	"د صق "
ل ئاوسم ادختاسبو أه بيبتسا هبد ارأل ئاوسم ادختاسب
ن اكو أ ,ر ثألالك ذب بتسا هنأم لعيا همادختاست قون اك
، ه ببتسن أل متحيا هنأبد اقتعالاى لعه لمحيا مه يدل

ه لعفا ذإغش لاد صقب"ا ًئيشل عفه ناص خلشان عل اقي
	"غش لاد صق "
ل وصحلاي لإع ادخلالك ذبل صوتيل ,ه ريغع ادخد صقب
ة راخسب يبتسو أه ريغلو أه فسنلة زيمو أب كسى لع
 .رخآصخلش

ة رطلشات اوقون مألات اوقوة حلمسلات اوقلال متش
	"ةيمانظلات اوقلا"
 .د عبا ميفث دحتتسى رخأت اوقي أو

ا ذإد اقتعالاى لعه لمحيا مه يدلن أص خلشان عل اقي "داقتعالاى لعه لمحيا م"
د جوي تلاف ورلظات ناكو أ ,د اقتعاللب ابأسه يدلت ناك
، داقتعالله لثمو عدتا هيف

ة يئاضقت اءارجإر اشبتة ئيهو أة مكحمي أل متش "ة مكحم"
، ن وناقي أى ضتقمب

ة بنسلابول قاعلاغ لابلاي عيبلطاص خلشلة بنسلاب، ي نعي
	"ف لكم"
، ي نوناقلام ازتلإللة يلهأه يدلن م، ي رابتعالاص خلشل



                       
          

    

                         
         

      

   

                         

        

      
          

                       
            

                       

   

                                

       
         

                        
             

                       
          

    

   

   

   

ة ماعة فيوظبم ايقللة ماعة لطسه نيعتص خشل كي نعي "م اعف وظم "
ة تقؤمة فصبو، ل باقمن ودم أل باقمبن ييعتلان اكء اوس
 .ة مئادم أ

و أل عفلان اكا ذإل عفللة حجارة جيتنه نأء يلشان عل اقي
	"ة حجارة جيتن "
ك لتث ودحى لإي دؤيا ممه يفت مدختاسي تلاة ليوسلا
 .ل اوحألاب لاغي فة جيتنلا

ن يلوممشلاص اخألشا"

 .م هبد صقي "ة يامحلاب

 :اًيلودة حلمسلات اعازنلاي ف )ًالوأ(

ع برألاف ينجت ايقافتاة يامحبن ولوممشلاص اخألشا
ى حرجلام هو،  1977م اعلل وألاي فاضإلال وكوتربلاو 1949م اعل
ى رأسوة حلمست اوقي أن مى قرغالوي ضرملاو
ا وحبصأو أم هتحلأسا وقلاة حلمست اوقي أد ارفأو، ن ونيدملاوب رحلا

 .ب بسي ألل اتقلاى لعن يرداقر يغ

 :ة يلودلار يغة حلمسلات اعازنلاي ف )ا ًيناث(

ن مة كرتمشلاة ثلاثلاة داملاة يامحبن ولوممشلاص اخألشا
م اعلي ناثلاي فاضإلال وكوتربلاو 1949	م اعلع برألاف ينجت ايقافتا

ي فة راشبمن وكرتيشال ن يذلاص اخألشا	م هو 1977
، م هتحلسأا وقلاة حلمست اوقي أد ارفأم هيفن مب، ة يائدعلال امعألا
و أض رملاب ببسل اتقلان عن يزجاعلاص اخألشاو
ن يدلال اجرون يفعمسلالك ذكو، رـخآب بسي ألو أز اجتحالاو أح رجلا
. 
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L·اا 

L ا ن·L  ن

 .نوناقللى جعرلار ثألا

 .ة ميرجلاب اكترات قوه بً الومعمن اكي ذلان وناقلاق بيط 2ة داملام كحن مم غرلاى لع

ح لصألاو هن اكا ذإن وناقلاا ذهم اكحأبق تطي ئاهنم كحا هيفر دصيم لي تلام ئارجلاة لاحي ف
 .م هتملل

(1) 

(2) 

ـ 4

ر يدقتع جاريو، د حللة قطمسة هبشن وناقلاا ذهبل معلال بقة يدحة بوقعي أذ يفنتم دعد عي
 .ن وناقلاا ذهم اكحأفق و، ي ئاهنم كحه قحي فر دصن مل، ة بوقعلا

(3) 

 (4) .ا هئافيتاسي فه ماكحأفق ون وناقلاا ذهبل معلال بقر دصة يدلابي ئاهنم كحي أع جاري

 .ان دسولاي فب تكرتي تلائم ارجلا

 .ن ادولساي فا هضعبو أا هلكت بكترأة ميرجل كى لعن وناقلاا ذهم اكحأى رتس

ن فلساع يمجوة يميلقإلاه هايموى وجلاه لاجمن ادولساف ريعتي فل خدين وناقلاا ذهض ارغأل
 .ت دجوا منيأة ينادولسات ارئالطاو

(1) 

(2) 

ـ 5

 , 157,)3(و  )2(و )1( 146,)1(139، 126, 85, 79,)1(78د اوملام اكحأى رتسال 
ف الخة صتخملاة ـيعيرتشلاة لطسلات ررقا ذإال إ ,ة يبونجلات ايالولاى لع 171و )1( 168

 .ه يلعا هقيبتطم هتملاب لطو ألك ذ

(3) 

 .ان دوسلاج راخب تكرتي تلائم ارجلا

ـ 6 (1) :ب كتريص خشل كى لعن وناقلاا ذهم اكحأى رتس



                     
  

         

          

              
  

                  
           

                     
               

        

   

       

                      
                    

                   
     

             

   

� � ���  

� �����  � �� � �  

   

   

م ئارجلان مة ميرجي فا ًكيرشو أا ًيلصاً العافه لعجيال فعن ادولساج راخ
	)أ (
:



، ة لودلاد ضة هجوملا
	)الوأ(

، ة يمانظلات اوقلابة قلعتملا )ايناث(

ل خادي ناجلاد جوا ذإت اداريإلاع باوطف ييزتبو أة لمعلاف ييزتبة قلعتملا )اثلاث(
 .نادولسا

ة ميرجد عي ,ن ادولساج راخب كتريل عفي فا ًكرتمشً العفن ادولسال خاد )ب(
 .اهيفع قوي تلاة لودلان وناقى ضتقمبة ميرجون ادولساي ف

ا هيلعه تبقاعمن كميي تلام ئارجلان مة ميرجي أن ادولساج راخب كتراص خشي أب قاعيال )2(
ى فوتاسون ادولساج راخة صتخمة مكحمم امأم كوحد قص خلشاك لذن أت بثا ذإن ادولسال خاد
 .ة مكحملالك ته تأربو أ ,ه تبوقع

 .ي نادسولااه بتكريي تلائم ارجلا

ى ضتقمبة ميرجي فا ًكيرشو أا ًيلصأً العافه لعجيً العف ,ج راخلاي فو هو ,ب كتراي نادوسل كب قاعي	ـ 7
 ,ا هيفع قوي تلاة لودلان وناقى ضتقمبة ميرجل كيشل عفلان اكون ادولساي لإد اعا ذإن وناقلاا ذهم اكحأ
ة مكحملالك ته تأربو أ ,ه تبوقعى فوتاسو ,ن ادولساج راخة صتخمة مكحمم امأم كوحد قه نات بثيم لا م
.

���ا با 

ا�ا

 .ةيئانجلاةيلئوسملاس اسأ



   

                     

                       

   

   

    

                         
              

   

   

          

                        
             

                  

            

                     
             

         

   

            

                              
                    

    

 .ر اتخملاف لكملاص خشلاى لعال إة يلوئمسال 

 .ل امهإبب كتريو أد صقبب كتريع ورمشر يغل عفن عال إة يلوئمسال 

(1) 

(2) 

ـ 8

 .ر يلصغافعل 

ي فة دراولاح الصإلاوة ياعرلار يبادتيق بتطز وجيه ناى لع ,غ لابلار يغر يغصلاة ميرجا ًبكترمد عيال 
 .ا ًباسنمة مكحملاه ارتا مبحسه رمعن مة عباسلان سغ لبن مى لعن وناقلاا ذه

ـ 9

 .ه حونأو ر سكلاأونون جلاب بسبزييمتلاد قافال فعأ

ة يهاملا ًكردم ,ة ميرجللن وكملال عفلاب اكترات قو ,ن وكيال ي ذلاص خلشاة ميرجا ًبكترمد عيال 
 :ب ببسا هيلعة ريطلساى لعا ًرداقو أا هجئاتنو أه لاعفأ

و أ ,ة يلقعلاة هاعلاو أت قؤملاو أم ئادلان ونجلا )أ (

و أ ,ء امغإلاو أم ونلا )ب(

ه ملعن ودو أة رورضا لو أه اركإلاب ببسة ردخمو أة ركمسة دامه لوانت )ج (
و لا مكه لعفن عً الوئمسد عية رورضر يغبوه ملعوه رايتخابلك ذن اكا ذإف

 .ر يدختو أر اكاسر يغبل عفلاه نمر دص

ـ 10

 .قحلاال متعسابوجالواء ادأ

و أن وناقلام كحبه بم ايقلاه لل وخمو أه بم ايقلابم زلمص خشن مع قوا ذإة ميرجل عفلاد عيال 
ه لل وخمو أ ,هبم زلمه ناة ينن حسبد قتعين اكو أ ,ة صتخملاة لطلسان مر داصع ورمشر مأب جومب
 .ه بم ايقلا

ـ 11



   

        

                           

                       
                  

                
    

                      
            

                      
                
               

         

   

   

           

                                
                   
             

                        
       

   

   

   

 .يرعشلااع فدلاق ح

 .ا ًعورمشً الامعتاسي عرلشاع افدلاحق ل امعتاسد نعع قوا ذإة ميرجل عفلاد عيال 

و أهفسنىلع,عوقولايك وشو ألاحءادتعإرخطص خلشاهجاواذإيعرلشاعافدلاحق أ نشي
ء وجللابر خطلاء اقتاه يلعر ذعتملان من اكو ,ه ضرعو أه لامو أر يغلافس نو أه ضرعو أه لام
ه درلم زليا مر دقبر خطلاع فدين أه لز وجيو ,ى رخأة قيرطي أبو أة ماعلاة لطلساي لإ
 .ة باسنملاة ليوسلابو

ه تفيوظة لطسد ودحي فل معين اكا ذإم اعلاف وظملاة هجاومي في عرشلاع افدلاحق أ نشيال 
 .م يجسلاى ذألاو أت وملاب يبتسف يخا ذإال إ

ه نمى خشيه عفدد ارملار خطلان اكا ذإال إت وملاب يبتسد معتي عرشلاع افدلاحق غ لبيال 
و أب هنلاو أة بارحلاو أف خطلاو أج اردتالساو أب اصتغالاو أم يجسلاى ذألاو أت وملاث ادحأ
م ادختاسبو أر انلال اعإشبو أاق رغإلابي ئانجلاف التإلاو أم اعفق رمو أل املي ئانجلاف التإلا
 .ة مالساو أة فاسنلاو أة قراحلاد اوملا

 .ه ارإلكا

ى ذأبو أل تقلابد يدهتلابو أر ابجإلابل عفلاى لعه ركأي ذلاص خلشاة ميرجا ًبكترمد عيال 
د دها مع وقوه نظى لعب لغا ذإه لامي فغ يلبر رضبو أه لهأو أه فسني فه بيصيل جاعم يجس

 .ى رخأة ليوسبك لذى دافته تردقي فن كيم لوه ب

د ضة هجوملا ,م ئارجلان مي أب اكتراو أم يجسلاى ذألاو أت وملاب يبتسه اركإلاح يبيال 
 .م ادعإلابا هيلعب قاعملا ,ة لودلا

)1(ـ12

(2) 

(3) 

(4) 

)1(ـ13

(2) 



      

                       
                   

     

   

      

                        
                    

                     
         

   

     

                        

   

     

                           
        

                         

   

   

      

 .ة يرايتخالاريغال فعألا

ى لعة ريطلساه عوسي فال وا ًراتخمل عفلاه باكترإت قون كيم لي ذلاص خلشاة ميرجا ًبكترمد عيال ـ 14
 .لعفلالك ذى دافتن عا ًزجاعه لعجا ممي ئاجفض رمو أة رهاقة وقب ببسه لاعفأ

 .ة ررولضا

و أه لامو أه ضرعو أه فسنة ياقولة رورضة لاحل عفلاي لأه تأجلأي ذلاص خلشاة ميرجا ًبكترمد عيال 
ه ؤاقتاه تردقى فن كيم لوا ًدصقه يفو هب بتسيم لدق حمم يجسر خطن مه لامو أه ضرعو أر يغلافس ن
ال ه نأى لع ,ه نمر بكأو أه ؤاقتاد ارملار رضلال ثمر رضل عفلاى لعب ترتيال أط ربش ,ى رخأة ليوسب
 .ب جاولاء ادأي فال إل تقلاة رورضلاح يبت

ـ 15

 .ي رضلعاث داحلا

ـ 16 .ث ودحلاع قوتمر يغر رضه نعم جنوة ينن حسبع قوع ورمشل عفن عا ًضرعج تنا مة ميرجد عيال 

ا ضرى لع ءانبن اكى تمه لامو أ

 .م يجسلاى ذألاو أت وملا

 .ارضلا

ه مجسي فص خلشا ًررضب بسا ذإة ميرجل عفلاد عيال 
 .ص خلشالك ذن مي نمضو أح يرص

ب بتسن أل متحيي تلال اعفألاى لع (1)د نبلام اكحأبق تطال 

(1) 

(2) 

ـ 17

 .ع ئاقولاي فأ طخلا



                           

   

   

   

   

   

  

   

   

   

                        
    

     

      

                           
                

                    
   

   

   

   

 .ل عفلاي فه لن وذأمه نا ,ع ئاقولاي فأ خطب ببس ,ة ينن حسبد قتعيي ذلاص خلشاة ميرجا بكترمد عيال ـ 18

ث لاثلاب ابلا

ي ئانجلااك رتشالاوروع شلا

ألول افصل لا

روع شلا

ن عج راخب ببسة ميرجلام تتم لا ذإة ميرج

 .روعشلاف يرتع

ب اكترإد صقى لعة رهاظة لالدل ديل عفن ايتإو هع ورلشا
 .ل عافلاة دارإ

ـ 19

 .روع شلاى لعة بقولعا

 ,ا هلة ررقملاة بوقعللى صقألاد حلاف صنز واجيال ا مبب قاعي ,ة ميرجب اكتراي فع ريشن م
 .اهلة ررقملاة بوقعلابي ناجلاب قاعية لقتمسة ميرجل كيشع ورلشال عفن اكا ذإف

ع بسز واجتالة دمن جلساا هيفع ورلشاة بوقعن وكتع قطلاو أم ادعإلاي هة ميرجة بوقعت ناكا ذإ
 .ت اونس

(1) 

(2) 

ـ 20
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اا


اكاا 

 .ي ئانجق افتالا ًذيفنتاك رتشالا

و لا مكا هنعً الوئمسم هنمد حاول كن وكيم هنيبي ئانجق افتالا ًذيفنتة ميرجر ثكأو أن اصخشب كتراا ذإ	ـ 21
 .ا هلة ررقملاة بوقعلابب قاعيوه دحوا هبكترإد قن اك

 .ي ئانجق افتادون اك رتشالا

 ,ه لعفن عً الوئمسم هنمد حاول كن وكيم هنيبي ئانجاق فتان ودة ميرجر ثكاو أن اصخشب كتراا ذإ	ـ 22
 .لعفلالك ذا هلكيشي تلاة ميرجللة ررقملاة بوقعلابب قاعيو

 .ايهلعهارإلكاوةميرجباتكرابرمألا

ى لعا ًصخشه ركيو أة ميرجل كيشل عفب اكترابة ينلان حسو أف لكمر يغا ًصخشر مأين م	ـ 23
لك تلة ررقملاة بوقعلابب قاعيوه دحوه بكتراد قن اكو لا مكه نعً الوئمسو هن وكي، ل عفلالك ذب اكترا
 .ة ميرجلا

. ي ئانجلاق افتالا

.ة ميرجب اكترا ىـلعر ثكأو أن يصخشاق فتاو هي ئانجلااق فتالا ـ 24 (1)

ال  ,مادعإلابا هيلعب قاعملاة لودلاد ضة هجوملام ئارجلاوة بارحلاود معلال تقلام ئارجا دعا ميف
ت الاحلاع يمجى فو ,ة ميرجلاب اكتراي فع ورلشابال إا هيلعا ًبقاعمة ميرجي ئانجلااق فتالاد عي

 .ة ميرجه نعل ودعملااق فتالاد عيال 

(2) 
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ع وقوة لاحى فو ,تاونسمس خز واجتال ة دمن جلسابب قاعيي ئانجلااق فتالاة ميرجب كترين م
ب حسبع ورلشلو أة ميرجلالك تب اكترالة ررقملاة بوقعلابب قاعيا هيفع ورلشاو أة ميرجلا
 2.ل احلا

(3) 

 .يض رحتلا

ه نالطست حتف لكمص خلشه رمأو أة ميرجب اكترابه ريغلص خلشاء ارغإو هض يرحتلا
 .ا هباكتراب

ا ًقفوة ميرجب اكتراى لعض رحين مب قاعية ميرجللة ررقملاة بوقعلاز واجتم دعة اعارمع م
 :ي تآلل

ز واجتال ة دمن جلساب ,اهيفع ورلشام دعوأة ميرجلاع وقوم دعة لاحي ف )أ (
3.ت اونسمس خ

ت اونسر عشز واجتال ة دمن جلساب ,اهيفع ورلشاو أة ميرجلاع وقوة لاحي ف )ب(
 ,د لجلاة ميرجللة ررقملاة بوقعلات ناكا ذإف ,ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أ
 .ة بوقعلاف صنز واجيال ا مبد لجلابب قاعي

 .ة ميرجلالك تلا ًبكترمد عي، ا هعوقوت قوا ًرضاحن وكيوة ميرجب اكتراى لعض رحين م

ل كيشر خآل عفي أب اكتران عً الوئمسن وكي ,ن يعمل عفب اكتراى لعا ًصخشض رحين م
 .ض يرحتللة حجارة جيتنر خآلال عفلان اكا ذإص خلشالك ذه بكترية ميرج

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

ـ 25

ة داملام اكحأه نأبشبق تط ,ا هعوقول يهتس

 .ةناومعلا

د صقبة ميرجل كيش ,ل عفي أب اكتراى لعن واعين مل ك
 .ل احلاب حسبض رحمللة ررقملاة بوقعلابب قاعيو , 25

ـ 26

�ا  اب  ا 
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تاءا�ا 

لوا 

ت ا 

ا 

 .ام دإلعا

وأً ا دحن وكيد قو، ي ناجلاه ب لتقا م ل ثمبو أا ًمجرو أا ًقنشا ما، م ادعإلان وكي
 .ب لصا له عمن وكيد قوا ًريزعتو أا ًصاصق

ـ 27 (1)

و أ، ة رشعة نماثلاغ لبيم لن مى لعم ادعإلابم كحلاز وجيال ، صاصقلاود ودحلام ئارجا دعا ميف
 .ه رمعن من يعبلساز واجت

(2) 

 (3) .ة بارحلاي فال إب لصلاع مم ادعإلابم كحلاز وجيال 

 .اصقصلا

 .ه لعفل ثمبد معتملاي ناجلاة بقاعمو هص اصقلا

 .ه ئايلوألل قتنيم ثه يلعي نجملل ءادتباص اصقلاي فحق لات بثي

ه بل تقا مل ثمبي ناجلال تقز وجيو ,ت وملاى تحا ًقنشم ادعإلابص اصقلان وكيل تقلاة لاحي ف
 .ا ًباسنملك ذة مكحملات أرا ذإ

(1) 

(2) 

(3) 

ـ 28

 (4) .ن وناقلاا ذهبحق لملال وألال ودجلام اكحأق فوص اصقلان وكيح ارجلاة لاحي ف

 .اص قصلاط روش

ـ 29 :ح ارجلاي فص اصقلايق بتطلرط تيش

ال فر ادقملاوة ماللساونس جلاث يحن من يوضعلان يبة لثامملاقق حت
و أل ألشابح يحصلاذ خؤيال وه يلعي نجملاو ضعلار ينظن مال إص تقي

 )أ (



           
        

                  
          

   

     

                  

                     
           

                    
               

    

                      
               

     

   

     

             

                 

                

               

                     

ه لكبل حملال كذ خؤيود ئازلابي لصألاال وص قانلابل ماكلاال وب يعملا
و  .ص اصقلاب جوا مفيكه ضعببه ضعبو

الكهص اصقلاى لعب ترتيال ث يحبف يحر يغن مل ثملاء افيتاسن اكمإ  )ب(
 .ه يلعي نجملابه قحلأي ذلاى ذألاة زواجمو أي ناجلا

 .اص صقلاد دتع

ـ 30 (1) .د حاولابة عامجلال تقتوة عامجلابد حاولال تقي

دصقا ذإال إر بكألاي فر غصألال خديوة لثامتملار يغء ازجألاد دعتبح ارجلاي فص اصقلاد دعتي (2) 
 .ربكألام ثر غصألان يعقطلابه نمص تقيفه يلعي نجملابة لثملاي ناجلا

بقوعص اصقللة بجوما هعيمجت ناكون يددعتمم هيلعي نجمن مة لثامتمل احمي ناجلاع قطا ذإ (3) 
ا هضعبو أا هلكة يدلابة بلامطلاي فن يقابلاحق باس مسن ودم هنمد حاوي أه بلطا ذإص اصقلاب

 .ل احلاب حس

تناكون يددعتمم هيلعي نجمو أد حاوه يلعي نجمن مر ثكأو أل احمة ثالثي ناجلاع قطا ذإ (4) 
 .م ادعإلابه يلعم كحيو أع قطا مبه نمص تقين أز اجص اصقللة بجوما هعيمج

 .اصقصلات اطقسم

ـ 31 :ة يتآلات الاحلان مي أي فص اصقلاقط يس

،ي ناجللا ًعرفه يلوو أه يلعي نجملان اكا ذإ  )أ (

،لباقمن ودبو أل باقمبه ئايلوأض عبوأه يلعي نجملاا فعا ذإ  )ب(

،ه يلعي نجملاا ضربح ارجلات عقوا ذإ  )ج (

،ص اصقلابه يلعم كحلا دعبن ونجه يلعأ رطا ذإي ناجلاة قافإن مأس يلاب  )د (



            

                                         

     

       

   

                          

                         
           

                        

                      
                  

                  
           

                       
       

                    

   

   

              

              

                 
  

 .ح ارجلاة لاحي فص اصقلال حمت اوفب )ـه(

م لهين ذلاه يلعي نجملاء ايلأو

 .اص قصلايفقحلا

 .ه تافوت قوه تثروم هص اصقلاي فحق لام هلن يذلاه يلعي نجملاء ايلوأ

ى لعم يقلاو أه يصوو أه يلوه نعب ونيا ًهوتعمو أا ًنونجمو أغ لابر يغه يلعي نجملان اكا ذإ
 .اًباسنملك ذت أرا ذإهق ارملار يغصلاغ ولبر اتظناة مكحمللوه رمأ

 .ه تدوعى جرتال ا ًبئاغو أن اكملال وهجمه يلون اكن مو أه لي لوال ن مى لوة لودلا

و أة يدلاو أص اصقلابة بلامطلاح ارجلاو أل تقلان مد معلاة لاحي ف ,ه يلعي نجملاى لول
ح ارجلاو أل تقلان مأ خطلاو أد معلاه بشي تلاحي فه لو ,ل مالشاو فعلاو أل امى لعة حلاصملا
ي فن مو ,غ لابلار يغر يغصلان عب ونين ملز وجيال و ,و فعلاو أة حلاصملاو أة يدلابة بلامطلا

 .ة يدلان عص قنيال ل باقمبال إو فعين أه مكح

ذ يفنتل بقر ضحا ذإو فعلاو أة يدلاو أص اصقلاي فه قحب ئاغلاو أن اكملال وهجمى لوللت بثي
 .ة يدلاع فدو أص اصقلا

 .ا ضرن عا ًرداصا ًحيرصا ًوفعن اكا ذإو فعلاي فع وجرلاز وجيال 

 .بيرتغلاوجن سلا

 :نجلسالميش

و أ ,ة نسن ورعشه تدمود بؤملان جلسا )أ (

ة ماقإن اكمن عوة ميرجلاب اكتراة قنطمن عا ًديعبن جلساو هوي فنل )ب(
 .يناجلا

)1(ـ32

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

)1(ـ33



                 

                         

                         
             

   

                      
       

                       
          

                   

                  

               

   

   

    

                       
       

                         
         

                      
              

           


.ةميرجلاب اكتراة قنطمن عا ًديعبي ناجلاة ماقإد يدحتو هوب يرغتلا



.ه رمعن مة رعشة نماثلاغ لبيم لن مى لعن جلسابم كحلاز وجيال  ,ة بارحلاد حا دعا ميف



ن عل دعا ذإف ,ه رمعن من يعبلساغ لبن مى لعن جلسابم كحلاز وجيال  ,ة بارحلاد حا دعا ميف

ن جلساة دملب يرغتلاة بوقعي ناجلاى لعى رتسن يعبلسار معغ ولبلقط سو أن جلسام كح

.ة ررقملا



ن جلساة دمد يزتال ة ددعتمم ئارجلة دحاوة مكاحمي فا هبم وكحملان جلساة دمة لمجب احسد نع

.د بؤملان جلساة دمن عة يلامجإلا


ي تلان جسلاة دمد يزتن أز وجيال فا هدحوة مارغلابه يلعب قاعين أز وجيا ممة ميرجلات ناكا ذإ
 4:ى لعة مارغلاع فدن عً اليدبة مكحملاا هررقت

، ي نادوسه ينجد حاوز واجيال ة مارغلار ادقمن اكا ذإ، ن يرهش )أ (

 .ة ينادوست اهينجمس خز واجيال ة مارغلار ادقمن اكا ذإ، ر هأشة عبرأ )ب(

 .ىرخأةلاحيأيف،رهأشة تس )ج(

 .ة مارلغا

ا هيفع ورمشلار يغب كسلار دقوة بكترملاة ميرجلاة عيبطي لإر نظلابة امرغلاة مكحملار دقت
 .ة يلاملاه تلاحوي ناجلاة كرامشة جردو

ن مر رضتمص خشي ألا ًضيوعتا هضعبو أا هلكة مارغلاع فدبر مأتن أة مكحمللز وجي
 .ً الالقتاسض يوعتلابه لم كحيم لا مة ميرجلا

ا ًءزجه يلعم وكحملاع فدا ذإف، ع فدلام دعد نعة ليدبة بوقعن جلسابم كحية مارغلابم كحلاد نع
 .ة مارغلاة لمجي لإه عفدا مة بنسبة ليدبلان جلساة دمض فختة مارغلان م

 .ة افولابة مارغلاقط تس

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

)1(ـ34

(2) 

(3) 

(4) 



   

     

                            
            

                     

   

    

                            

                

   

        

                        
      

   

    

                  

                     

                      
              

   

   

 .د لجلا

ىلعال و ه رمعن من يتلساغ لبن مى لعة بوقعد لجلابم كحيال ، د ودحلام ئارجا دعا ميف
 ,ض رملاه يلعف عاضيو أر خطلله تايحد لجلاض رعيي ذلاض يرملا

 .ة ليدبة بوقعبي ناجلاب قاعي، ض رملاو أر معلاب ببسد لجلاة بوقعت قطسا ذإ

(1) 

(2) 

ـ 35

.ض يوعتو أل باقمن ودب ة لودال

 .ةدابالإوة ردامصلا

لك مي لإص اخلال املاة لوليأبم كحلاي هة رداصملا

 .ض يوعتو أل باقمن ودل املاف التإي هة دابإلا

(1) 

(2) 

ـ 36

ر هشن عل قتال ة دمه جوي أبه يفل مع

 .حل ملاق إغال

ي أة راشبمو أل حملال امعتاسر حظبم كحلاو هل حملاالق غإ
 .ة دحاوة نسن عد يزتال و

ـ 37

 .ةبقولعا عنفو لعا

 .و فعلابد ودحلاذ يفنتاط قإسز وجيال 

 .ه يلوو أه يلعي نجملان مو فعبال إص اصقلاذ يفنتاط قإسز وجيال 

ت اءارجإلان وناقلا ًقفوا ًيئزجو أا ًيلكة ماعلاة لطلسان مو فعلابة يريزعتلاة بوقعلااط قإسز وجي
ى لعل وصحلاي فا هنعو فعملاة ميرجلان مر رضتمي أوق قحباس مسن ودلك ذوة يئانجلا
 .ض يوعتلا

(1) 

(2) 

(3) 

ـ 38
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�د

ا

او�د 

ا

ا 

ا وه 

ا 

و 

 .ا هريدقتوة يريزتعلاة بـوقلعاين يتع

ة ددمشلاو أة ففخملاف ورلظاع يمجا هريدقتوة باسنملاة رييزعتلاة بوقعلان ييعتد نع ,ة مكحملاى عارت
ة روطخور رضلاة ماجسول عفلاة روخطوة ميرجلاى لعث عاوبلاوة يلوئمسلاة جردص اخه جوبو
 .ة عقاولات فنتكاي تلاف ورلظار ئاوسة يئانجلاه قباووسه زكرموي ناجلاة يصخش

ـ 39

 .ةبقولعاي فه رثأوئم ارجلاد دتع

ة بوقعلاى هوة دحاوة بوقعع قوتول خادتتت ابوقعلان إفة ميرجن مر ثكأد حاولال عفلال كشا ذإ
 .د ألشا

ـ 40 (1)

 (2) .ة رداصمالى وست ابوقعن مه ادعا مب جيا هادحإ ن عم ادعإلابم كحلان افم ئارجلات ددعتا ذإ

 .د لعوا

ا هلثمي فه تنادإبق سد قن اكون جلسابا هيلعة بقاعملاز وجتة ميرجة يأي فص خشن يدأا ذإ
 .ن جلسابة مكحملاه يلعم كحت ,ن يترم

ن جلسابه يلعم كحلابق سد قن اكون جلسابا هيلعة بقاعملاز وجتة ميرجة يأي فص خشن يدأا ذإ
ي أي فن يدأور اذنإلاد عبد اعا ذإف ,ه راذنإب وجوع من جلسابة مكحملاه يلعم كحت ,ن يترم
م كحته نعج ارفإلان مة نسل الخو أه نجسء انثأا هبكتران جلسابا هيلعة بقاعملاز وجت ,ة ميرج
 .ة ميرجلالك تلة ررقملان جلساة بوقعى صقأن عل قتال ة دمن جلسابة مكحلماه يلع

(1) 

(2) 

ـ 41
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� ا ا 

� ا 

 .ة يدلا

يسئر , رخآلن يحن م , هردقيا مفق و دوقنلا نما هتميقل داعيا مو أل بإلان مة ئامة يدلا ـ 42 (1)
 .ة صتخملات اهجلاع مر واتشلاد عبء اضقلا

 (2) .ن وناقلاا ذهبحق لملاي ناثلال ودجلافق وة رغلاوح ارجلارش ان مت ايدلار دقت

امناوا هلة بجوملاة ميرجلاي فة انجلاد دعتبد دعتتال ا هنكلوم هيلعي نجملاد دعتبت ايدلاد دعتت (3) 
ل كى لعفلك ذا دعا ميفوم هنيبي ئانجاق فتالا ذيفنتم هكارتاشن اكا ذإي واتسلابم هيلعع زوت

 .ه تيانجب حس

 (4) .ح ارجلاو أل تقلان عر خآض يوعتي أء اضتقاة يدلاع مز وجيال 

يفه يلعي نجملااك رتاشة بنسر دقبح ارجلاول تقلان مأ خطلاة لاحي فة يدلار ادقمص قني (5) 
 .ة ميرجلاب يبتس

 .ة يدلابحكم لا

:ةيتآلات الاحلان مي أي فن وناقال اذهبحق لملاي ناثلال ودجللا ًقفوة يدلابة مكحملام كحت ـ 43

 )أ ( ,ص اصقلاقط سا ذإح ارجا لول تقلان مد معلاي ف

،ح ارجلاول تقلان مد معلاه بشي ف  )ب(



             

                     

   

        

                         
      

   

      

                       

                      

                      
            

                       
                   

                     

                 

   

          

                            
                     
          

   

 ,ح ارجلاول تقلان مأ خطلاي ف

 .ز ييمتلاد قافو أغ لابلار يغا هيفب بتسي تلاح ارجلاول تقلاي ف

 )ج(

 )د (

 .ة يدلاه لت بثتمن 

هيلعي نجمللن كيم لا ذإوث اريملاي ف مهتبصنأ بحس هتثرول ل قتنتم ثه يلعي نجملل ءادتباة يدلات بثت
 .ة لودالي لإل وؤتث راو

ـ 44

 .هنما هئافيتساة يفيوكة يدلاه يلعب جتمن 

 .ح ارجلاوأل تقلان مد معلام ئارجي فه دحوي ناجلاى لعة يدلاب جت

 .ح ارجلاو أل تقلان مأ خطلاو أد معلاه بشم ئارجي فة لقاعلاوي ناجلاى لعة يدلاب جت

ه عما ًيلامة نماضتملاة هجلاو أ ,ا هيدلن مؤملاة هجلاو أي ناجلاء ابرقأن مة بصعلال متشة لقاعلا
 .ه لمعاق يسي فه تيانجت ناكا ذإا هبل معيي تلاة هجلاو أ

(1) 

(2) 

(3) 

ـ 45

و أه يلعي نجملاى ضربا هميجنتو أا هليجأتز وجيو ,ة لاحح ارجلاو أل تقلان مد معلاة يدب جت
ه يلعب جتن مى لعوة مجنمو أة لاحن وكتن أز وجيفأ خطا لو أد معلاه بشة يدا مأ ,ه ئايلوأ
 .ن وقحتمسلاا هبلطا ذإة مزاللاة لافكلام يدقتة يدلا

(4) 

 (5) 1983 .ة نلسة يندملات اءارجإلان وناقم اكحألا ًقفوة يدلاى فوتتس

 .يض تعولاأو ة فعنملاأو ال ملاد ر

ب لطى لعء انبا هلز وجيوا هيلعل صحة عفنمو أل امي أد ربم هتملاة نادإد نعة مكحملار مأت
م اكحألا ًقفولك ذوة ميرجلاى لعب ترتير رضي أن عض يوعتلابم كحتن أه ئايلوأو أه يلعي نجملا
 . 5ة يندملات اءارجإلاوة يندملات الماعملاي نوناق

ـ 46
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ا ا ا 

ح او L ا ا 

 .ث ادحلألة ررقملار يبادتلا

نسي ئانجلال عفلاب اكترات قوغ لب يذلا مهتملا ثدحلا ىلعة يتآلار يبادتلايق بتطة مكحمللز وجي ـ 47
 :ة رشعة نماثلان سغ لبيم لوة عبالسا

،ة سلجلاي فه يلور وضحبخ يبوتلا  )أ (

ةدلجن يرعش زواجيال ا مبة راشعلان سغ لبن ملب يدأتلال يبسى لعد لجلا  )ب(
, 

 )ج ( .ه تياعرن حسبد هعتلاد عبن متؤمص خشي أو أه دلاولث دحلام يلتس

دصقبة يعامتجالاة ياعرلاوح الصإلات اؤسسمى دحإبث دحلاق احلإ  )د  (
 .ت اونسمس خى لعد يزتالون يتنسن عل قتالة دمله بيذهتوه حالصإ

 .خيوشللة ررقملار يبادتلا

ةيتآلاريبادتلاذ اختاة نادإلاد عبة مكحمللز وجي ,ص اصقلام اكحاوة يدحلات ابوقعلايق بتطباس مسن ود ـ 48
 :ا ًباسنملك ذت أرى تمه رمعن من يعبلساغ لبي ذلاخ يلشان أبش

،ه تياعرن حسبد هعتلاد عبن متؤمص خشي أو أه يلولخ يلشام يلتس  )أ (

،ه تميرجلة بوقعة ررقملان جلساة دمز واجتال ة دمه بيرغت  )ب(

نيتنسز واجتال ة دملة يعامتجالاة ياعرلاوح الصإلات اؤسسمى دحإه عاديإ  )ج (
. 
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 .ة يلقعاض رمأبين بامصللة ررـقملار يبادتلا

ى دحإه لاخدإبر مأتن أ ,ي فسنو أي لقعض رمب ببساك ردإلاد قافم هتملان أا هلت بثا ذإة مكحمللز وجيـ 49
و أه يلوي إ له تياعربد هعتن أا هلز وجيا مك ,ة يفسنلاو أة يلقعلاض ارمألاج العلة دعملات اـؤسسملا
 .ه تياعرن حسبد هعتلاد عبن متؤمص خشي أ

� ��ا ب  ا 

وا  � � ا ا ا 

 .ي رتوسدلام اظنلايض قوت

ا هتدحوو أا هلالقتاسض يرعتد صقبو أد البللي روتدسلام انظلاض يوقتد صقبل عفي أب كترين م
 .ه لاومأع يمجة رداصمز اوجع مل قأة دملن جلساو أد بؤملان جلساو أم ادعإلابب قاعي، ر خطلل

ـ 50

 .ة لدولاد ضب رحلاة راثإ

ع مل قأة دملن جسلاو أد بؤملان جلساو أم ادعإلابب قاعيوة لودلاد ضب رحلاة راثإة ميرجا ًبكترمد عي
 :ن مه لاومأع يمجة رداصمز اوج

ح اللساع مجو أم هبيردتو أد ارفألاع مجبا ًيركعسة لودلاد ضب رحلار يثي )أ (
، ه جوي أبه ديؤيو ألك ذى لعي ناجلاض رحيو ألك ذي فع ريشو أد اتعلاو أ
و أ

و أن ادولساع مب رحة لاحي فة لودي ألة يندملاو أة يركعسلاة مدخلابل معي )ب(
و أ 6,ى رخأت الماعمو أة يراجتل امعأي أا هئالكوع مو أا هعمر اشبي

ـ 51



                     
             

        

                   
             

           

   

        

                       
                 

    

   

    

                       
                  

                 
                

       

   

      

                       
                     

        

   

م هزيهجتود نجلاع مجب، ة لودلان من ذإن ود، ن ادولسال خادي فم وقي
ن أه نأشن من وكية يبنجأة لودد ضي ئادعل معبم وقيو أة يبنجأة لودو زغل
و أ ,ب رحلار خطلد البلاض رعي

 )ج (

ت ارئاطو أن فسو أت امهمو أن ؤمو أة حلأسي أل عطيو أف لتيو أب رخي
ء ابرهكلاكة ماعلافق ارمللت اودأو أة ماعن ابمو أل اصتاو أل قنل ئاوسو أ
 .ي برحلاد البلاز كرمبر ارضألاد صقبا هريغو أء املاو أ

 )د (

 .ة يدامعة لدوع ممل اتعلا

ة يراجتل امعأي أة راشبمبو أة يداعمة لودا هنأن ادولسان لعية لودي أة مدخي فل معلابن ذإن ودم وقين م
و أة مارغلابو أت اونسر عشز واجتالة دمن جلسابب قاعي,ا هئالكوع مو أ، ا هعمى رخأت الماعمو أ
 .ا ًعمن يتبوقعلاب

ـ 52

 .دباللاى لعس سجتلا

ة رداصمز اوجع مل قأة دملن جلساو أد بؤملان جلسابو أم ادعإلابب قاعيوجسس تلاة ميرجا ًبكترمد عي
ا هيلإل قنيو أا هعمر باختيو أا هئالكوو أة يبنجأة لودبل صتين أبد البلاى لعجسس تين مه لاومأع يمج
م لا ذإف ,ي برحلاد البلاز كرمبر ارضألاو أد البلاد ضة يبرحلاا هتايلمعي فا هتنواعمد صقبلك ذوا ًرارأس
ز واجتال ة دمن جلسابب قاعي ,اًيداصتقاو أا ًياسيسد البلابر ضين أل متحين كلود صقلالك ذبجسس تلان كي

 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أت اونسر عش

ـ 53

 .تهمداعسموب رحلاى رسأب ربهح امسلا

ن مل كوه برهن عل امهإبى ضاغتيوأد صقبح ميسب رحلاي رأسد حأة اسرحبف لكمم اعف ظومل ك
ة دمن جلسابب قاعي ,هيلعض بقلام واقيو أه يوؤيو أب رهلاى لعب رحلاى رـأسد حأم لعن عد عايس
 .ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مكت اونسع بسز واجتال 

ـ 54



      

                   
                  

               
          

   

         

                    
                   

       

   

      

                 

                  

                   
               
        

                     
             

         

   

   

   

 .ة يمسرلات ادنتسملاوت املومعلاتالم ـساوء اـشفإ

ن ودة لودلان وئبشلق عتتت ادنتمسو أت اـمولعمن مة يرـسر ومأي أى لعة ـقيرطي أبل ـصحين م
ر ذعو أن ذإن ودص خشي ألت ادنتمسلاو أت امولعملالك تبء اضفإلاي فع ريشو أي ضفين مو ,ن ذإ

ة دمن جلسابة بوقعلان وكتو ,اًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أن يتنسز واجتالة دمن جسلابب قاعي ,ع ورمش
 .ا ًماعا ًفوظمي ناجلان اكا ذإت اونسمس خز واجتال 

ـ 55

.ة يرسكلعا ت املومعلاء اشفإ

و هوص خشي أي إ لت قوي أي فا هبي ضفيوة لودللة يركعسلان وئلشابة قلعتمت امولعمه يدلن وكتن م
مس خز واجتال ة دمن جلسابب قاعي ,ت قولاك لذي فد البلاة حلصمبر ضيه يلإا هبء اضفإلان أم لعي
 .ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مكت اونس

ـ 56

 .ة يرسكلعاال مألعاوق طانملاريوتصوـول خد

ـ 57 :ن ما ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلاو أة نسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي

وأ ,ة يركعسة قطنمع ورمشر ذعو أن ذإن ودل خدي  )أ (

ة قنطمي ألا ًجذومنو أا ًمرسو أا ًيطخطتو أة روصع ورمشن ذإن ودل معي
و أو دعللا ًديفمه جوي أبه ريوصتن وكين أن كميع قومو أي ركعسل معو أ

و أ، ة لودا لى لعج راخص خشى أل

 )ب(

و أن ذإن ود، ز وحيو هوي ركعسل معو أة قنطمي أن مة برقمى لعد جوي
ل معلح لصتة دامي أو أر يوصتلاة زهجأن مز اهجي أ ,ع ورمشر ذع
 .ج ذامنلاو أم ورسلاو أت ايطخطتلاو أر وصلا

 )ج(

س داسلاب ابلا



             

   

   

       

                           
                

                     
  

   

            

                          
               

   

                       

   

        

                            
                 

              

                     
                

          

   

ة يماظنلات اقولابة قلتعملائم ارجلا

)1(ـ58

(2) 

)1(ـ59

(2) 

)1(ـ60

(2) 

 .درمتلاى لعيض رحتلا

ي لختلاو أة عالطان عج ورخلاو أد رمتلاى لعة يمانظلات اوقلاد ارفأن مد رفي أض رحين م
 .ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مكت اونسع بسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي ,ة لودلاو حنه بجاون ع

ة نسة رشعع برأز واجتال ة دمن جلسابض رحملاب قاعيض يرحتلالك ذلة جيتند رمتلاع قوا ذإ
. 

 .برالهاءايوإوةيرسكلعاةمدخلامن ب رلهاى لعيض رحتلا

د عبه يوؤيو أة يركعسلاة مدخلان مب رهلاى لعة يمانظلات اوقلاد ارفأن مدرفي أض رحين م
ن يتبوقعلابوأة مارغلابو أت اونسمس خز واجتال ة دمن جلسابب قاعيا هنمه نأبه ملعع مه بره
 .ا ًعم

 .اًضعبم هضعبء اويإي ف ,ء انبألاون يدلاولاو أن يجوزلان مي أى لع)1(د نبلام اكحأبق نطتال 

 .ايهفمل اتعلاوةيرسكلعاتاراشلاويزلاال ـمتعسا

ه بتشة راشو أي زي أو أة يمانظلات اوقلاه مدختتسا ممة راشو أي مرسي زي أى دترين م
ن مه نان يظن ألك ذبا ًدصاق ,ا هدارفأن مص خلشالك ذن كيم لوت اوقلالك ته مدختتسا م
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أن يتنسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي ,ا هدارفأ

ا هصصخيو أا هيفر جاتيو أ)1(دنبلاي فة روكذملات ارالشاو أء ايزألان ما ًيأع نصين م
و أة مارغلابو أت اونسث الثز واجتال ة دمن جلسابب قاعي ,ع ورمشن ذإن ودب ,ه عمن يلماعلل
 .ت ارالشاو أء ايزألاك لتة رداصمع ما ًعمن يتبوقعلاب
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 .روع شملار يغب يردتلا

و أت اكرحتو أت انيرمتي أع ورمشن ذإن ودرس اميوة يمانظلات اوقلاد ارفأر يغن من وكين م	ـ 61
ث الثز واجتالة دمن جلسابب قاعي ,اهيلعض رحيو أا هيفرك ايشو أة يركعسة عيبطت اذت اروانم
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أت اونس

ض يرحتلاوة يماظنلات اقولان يبرمذتلابر شعولاة راثإ

 .امظنلابخل يامباتكراىلع

ىلعا هدارفأ دحأض رحيوأ ةيمانظلا تاوقلا دارفأ نيب رمذتلار وعش ةراثإي فب بتسين م ـ 62
مسخز واجتال  ةدم نجلسابب قاعي ,م انظلابل خيا م باكترا وأ هبجاو ةيدأت نع ع انتمالا

.ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مك ت اونس

Lا بLJا 

ا

ف نلعابةمالعاةطلسلاةرضامعلةـودعلا

 .ة يئانجلاة قولاأو 

، ة يئانجلاة وقلاو أف نعلايق رطن عة ماعلاة طللساة ضراعملة وعدي أج وريو أر نشيو أو عدين مـ 63
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أت اونثسالثز واجتال ة دمن جلسابب قاعي
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 .انهيبأو ف ئاطولاد ضة يهارلكاة راثإ

ف التخاب ببسف ئاولطان يبو أة فئاطي أد ضة وادعلاو أر اقتحالاو أة يهاركلاة راثإى لعل معين م
و أن يتنسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ر خطللم اعلام اللساض رعتة يفيكبون السلاو أن ولا لو أرق علا
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلاب

ـ 64

 .باهرإلاوام رجإلات امظنم

، ة منظملالك تي فا ًدصقن واعيو أرك ايشن موة ميرجي أب اكترالر بدتة مظنمر يديو أئ نشين م
و أة مارغلابو أت اونسمس خز واجتالة دمن جلسابب قاعي، ه جراخم أن ادولسال خادل معتت ناكء اوس
ب قاعملام ئارجلان مو أب هنلاو أة بارحلاي هة منظملاا هلر بدتي تلاة ميرجلات ناكا ذإف، ا ًعمن يتبوقعلاب
ت اونسر عشز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ة ماعلاة لطسلاو أر وهمجلاد يدهتبب اهرإلاو أم ادعإلابا هيلع
 7.ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مك

ـ 65

 .ة بذالكار ابخألار شن

و أا ًفوخب بيسن أا ًدصاقه تحصم دعبه ملعع م، ر يرقتو أة عاإشو أر بخي أع يذيو أر نشين م
ز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ة لودلاة بيهن ما ًصاقتنإو أ، م اعلام اللسلا ًديدهتو أر وهمجللا ًرعذ
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أر هأشة تس

ـ 66

 -L�ا 

 L�ا ب LJا 

ا l �L L·--ا ا 

 .ب شغلا
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تمرثكأفصاخأشةمسخنمرهمجتأ يف ركايشنمبغلشاةميرجًبكترمدعيـ 67 ضرعتاسىيا
نميأيققحتهيفبلاغلادصقلاناكىتمو،فنعلاوأباهرإلاوأةوقلالمعتاسوأةوقلارهمجتلا
 :ةيتآلاضارغألا

،ينوناقءارجإوأنوناقيأماكحأذيفنتةمواقم
	)أ(

ىرخأةميرجيأوأيئانجلايدعتلاوأيئانجلافالتإلاةميرجباكترا )ب(
 ،

لالخإلايلإىدؤينألمتحييقربطهبىعدموأمئاقحقيأةراشبم )ج(
 .ماعلاماللساب

هايإهلوخياملعفيالئلوأنوناقلاهبهمزليالاملعفيلصخشيأماغرإ
	)د(
 .نوناقلا

 .بشغلاةبقوع

زواجيالامبدلجلابوأةمارغلابوأرهأشةتسزواجتالةدمنجلساببقاعيبغلشاةميرجبكترينم	ـ 68
،ميجسلاىذألاوأتوملاهمادختاسببيسنألمتحياممةادأيأوأًاحالسلمحيناكاذإفةدلجنيرعش

 .ًاعمنيتبوقعلابوأةمارغلابوأةنسزواجتالةدمنجلساببقاعي

 .ام لعاسالم لابخالل إلا

ةنينأملطابوأماعلاماللسابلالخإلايلإىدؤينألمتحيوأهبدصقيلعفبموقيوأماعلاماللسابلخينم	ـ 69
زواجيالامبدلجلابوأةمارغلابوأًارهشزواجتالةدمنجلساببقاعي،ماعناكميفلكذناكوةماعلا

 .ةدلجنيرعش

Lا بLJا 

ا�او�� ا�ا ا
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لو{اا 
L-ال{�-Lا Jةا ًاL لا{�او .

 .ه ايملاد راموث يلوت

ن ازخو أر ئبي فة راضو أة ماسة دامع ضوبر خطللم هتمالسو أاس نلاة ايحض رعين م)1(ـ70
ا مك، ت اونسث الثز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ه ايملاد راومن مم اعد رومي أو أه ايم
 .ة مارغلابه تبقا عمز وجت

ل قأه لعجيث يحبه ايملاد راومن مم اعد رومي أو أه ايمن ازخو أر ئبء امث وليو أد فسين م)2(
ة مارغلابو أر هأشة ثالثز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ه لص صخا ميفل امعتالسلة يحالص

 .ا ًعمن يتبوقعلابو أ

 .ة ئيبلاث يلوت

ص اخألشاة حصبا ًررضب بيسن أل متحيث يحبة ماعلاة ئيبلاو أء اوهلاث وليو أد فسين م)1(ـ71
ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أر هاشة ثالثز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ت ابنلاو أن اويحلاو أ

ت اونسث الثز واجتال ة دمن جسلابب قاعيفر خطللاس نلاة ايحض رعين أل متحين اكا ذإف، 
 .ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مك

ة يميلقإلاه ايمللة مخاتملار احبلاي لاعأه ايمو أة ينادولساة يميلقإلاه ايملاث وليو أد فسين م)2(
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أت اونسمس خز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ة ينادولسا

 .رطخللتاصالمولائل اسووق رـطيض رـتع

ي أبا هريسل عطيو أة يوجلاو أة يرحبلاو أة يربلاه لئاوسو أم اعلال قنلارق طن ما ًيأر خطللض رعين م	ـ 72
ا مكت اونسث الثز واجتال ة دمن جلسابب قاعيم اعلال اصتالال ئاوسن مة ليوسي أل عطيو أ، ة قيرط
 .ة مارغلابه تبقاعمز وجت



        

      

                          
                     

                       

   

      

     

                         
                        

                   
    

   

   

      

                          
                   

        

   

         

                          
                   

            

ى لعا ًرطخب بسيي ذلاة مدخلا عنف قتولا

 .ر مهوجللا ًررأوضة ايحلا

ة ماعة عفنمت اذة مدخو أة ماعلاة ماللساو أة ماعلاة حصلابة لصتملال امعألان مً المعي دؤين م
ة قياضمو أة راخسو أا ًرارضأو أاس نلاة ايحى لعا ًرخطب بيسن أل متحيه جوبل معلان عف قوتيو
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أت اونسث الثز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ر وهمجللة ديدش

ـ 73

ى لعا ًرطخب بسيي ذلاال مهإلا

 .ل اموألاأو س انلا

ص خشي ألر رضو أى ذأب يبسته عمل متحيو أر خطللاس نلاة ايحض رعيً العفل امهإبب كترين م
و أة لآو أن اويحو أن انسإي أر خطن من يرخآلاة ياقولمة زاللار يبادتلاذ اختان عع نتميو أ، ل امو أ
ن يتبوقعلابو أة مارغلابو أر هأشة تسز واجتال ة دمن جسلابب قاعي ,ه تزايحي فو أه تباقرت حتد اوم
 .ا ًعم

ـ 74

 .ة يررولضاة داعسملا عناع نتمالا

ع نتميوالك هلاى لعف رأشو أء امغإة لاحي فو أى ذأبب يصأن انسإة دعامسه عوسي فن وكين م
ة ثالثز واجتال ة دمن جلسابب قاعير خطلله ريغو أه فسنض رعتال ة دعامسن مه نكميا مم يدقتن عا ًدصق

 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أر هأش

ـ 75

.ز جاعخص ش هاجتي ننواقلا ام زتلالابخالل إلا

هاوق ل التخاو أه نسر غصب ببسز جاعص خشي أة ياعربي نوناقم ازتلاى ضتقمبا ًفلكمن وكين م
ب قاعي، مازتلالالك ذبم ايقلان عا دصقع نتميوي مجسلاه فعضو أه ضرمو أة يفسنلاو أة يلقعلا
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أر هأشة تسز واجتال ة دمنجلساب

ـ 76
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ا�و

ا

ا�و�م 

ا 

ا�� ج ز� �ا

 .ام لعاج ازعإلا

ا ًرخطو أا ًماعا ًررضب بيسن أل متحيل عفه نمع قين مم اعلاج اعزإلاة ميرجا ًبكترمد عي
ن ما ًقحن وراشبين ملو أا ًرواجما ًناكمن ولغيشو أن ونكيسن ملو أر وهمجللة قياضمو أ
 .ة ماعلاوق قحلا

ـ 77 (1)

ا مك، ا ًباسنملك ذت أرا ذإ، ه راركتم دعوج اعزإلاف اقيإبي ناجللر مأر ادصإة مكحمللز وجي
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة ـمارغلابو أر هأشة ثالثز واجتال ة دمن جلسابه تبقاعما هلز وجي

(2) 

 .ج ازعإلاور مخلاب رش

 .ا ًملمسن اكا ذإة دلجن يعبرأد لجلابب قاعي، ا هعنصيو أا هزوحيو أا ًرمخب ريشن م

و أم هتقياضمو ا ر يغلار عامشز ازفتاسبم وقيوا ًرمخب ريشن م (1)د نبلام اكحأباس مسن ود
ال ة دمن جلسابب قاعير كسة لاحي فو هوا ًماعا ًناكمى تأيو أم اعن اكمي فا هبريشو أم هجاعزإ
 .ا ًضيأة مارغلابه تبقاعمز وجتا مكة دلجن يعبرأز واجيال ا مبد لجلابو أا ًرهشز واجت

(1) 

(2) 

ـ 78

 .رمخلاي فمل اتعلا

د صقبلك ذوا هتزايحو أا هلقنو أا هنيزختو أا هعنصبم وقيو أ، ء ارلشاو أع يبلابر مخلاي فل ماعتين م
ن لعيو أر وهمجلاا هلمعتيسة دامو أب ارشو أم اعطي أي فا هلخديو أا همدقيو أر يغلاع ما هيفل ماعتلا

ع يمجى فو .ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مكة نسز واجتال ة دمن جلسابب قاعيه جوي أبا هلج وريو أا هنع
 .ل ماعتلاع وضومر مخلاد ابتت الاحلا

ـ 79
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 .ر سيملاب عللاكن مأة رادإأو ر سيملاب لع

ا ًناكمو أً الزنمر يديو أر يسملاى لعي ونطياط نشو أة ل بعي أر يديو أر يسملاب علين م
ة مارغلابو أة نسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، لك ذن مي شى لعض رحيو أض رغلالك ذل
ه ترداصمو أن اكملاو أل زنملاالق غإز وجيا مكة دلجن يرعشوا ًمسخز واجيال ا مبد لجلابو أ
 .لك املام لعبه مادختاسم تو أي ناجللا ًكلمن اكا ذإ

ـ 80 (1)

 (2) .حظ لاب اعلأن مة بعلل كوب يصنلااق روأب حسر يسملال مشي

 .ئمارجلابعض ب اتكراد ايتاع

ب قاعي 80و ,78,79د اوملاي فا هيلعص وصنملام ئارجلان ما ًيأة ثلاثلاة رمللب كترين م
ع م، ا ًعمن يتبوقعلابو أة دلجن ينامثز واجيال ا مبد لجلابو أت اونسث الثز واجتال ة دمن جلساب

م تو أي ناجللا ًكلما هنمي أن اكا ذإة ميرجلاب اكتراي فة مدختمسلات اودألاول قنلال ئاوسة رداصم
 .لك املام لعبا همادختاس

ـ 81

ا ا 

ودا و او  ��ا 

 .ة حلصابة راضة مطعأع يب

ح لاصر يغوأ،ة حصلابا ًراضن وكي، ب ارلشاو أم اعلطان مف نصلض رعلاو أع يبلابا ًدصقم وقين م
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أة نسز واجتال ة دمن جلسابب قاعيب رلشاو أل كألل

ـ 82

 .اهيفمل اتعلاوةمطعألاشغ



                          
                    

                
        

                       
                      

         

   

     

                           
                   

                 

                      
               

            

   

         

                                
               

                      

   

        

لك ذبص قنيث يحبه يلإي شة فاضإو أه نمء زجع ازتنابب ارلشاو أم اعلطان ما ًفنصغش ين م
ع يبللض رعيو أع يبيو أا ًملاسه رابتعابه عيبا ًدصاقه جوي أبه تعيبطو أه تدامو أه عونن م
ة ثالثز واجتال ة دمن جلسابب قاعيد صقء وبسب ارلشاو أم اعلطان ما ًوشغشما ًفنصم دقيو أ

 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أر هأش

ه بليطا معه تعيبطو أه تدامو أه عوني فف لتخيب ارلشاو أم اعلطان ما ًفنصع يبين م
ال ة دمن جلسابب قاعي، لك ذبه ملعع م، ف نصلالك ذلع ئابلاه معزيا معو أي رتمشلا
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أا ًرهشز واجت

 .ايهفمل اتعلاوةيدوألاشغ

ا ًراضه لعجتو أه ريثأتن مر يغتو أه لوعفمن مل لقتة قيربطا ًيبطا ًرضحتسمو أء اودغش ين م
ة فصلالك تبء اودي أض رعيو أم دقيو أع يبيو أ، ا ًميلسه رابتعابه عيبا ًدصاقة حصلاب
ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أن يتنسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، د صقء وبس

ي بطر ضحتمسو أء اودي ألف رصلاو أم يدقتلاو أع يبلض رعلاو أع يبلابد صقء وبسم وقين م
ب قاعي، ة ررقملاه تيحالصة دمت هتناو أ، ب ولمطلاي بلطار ضحتمسلاو أء اودلار ياغي
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أة نسز واجتال ة دمن جسلاب

 .ة تيملاع يب

ءاذغل معتيسف وسه نأبا ًملاعة تيمالم حلم دقيو أعل ض رعيو أع يبين م ، نانسإللي بل
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أة نسز واجتال ة دمن جسلابب قاعي

 .ة عورمشر يغة قيربطح بذم أه فناف تحت امء اوسي ربلان اويحلاة تيمة تيملابد صقي

 .رم حمبارشأو ام طعرض ع

)1(ـ83

(2)



)1(ـ84

(2) 

)1(ـ85

(2) 
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ض رعيو أص خلشاك لذن يدو أه نيدي فم رحمه نام لعيو هوا ًبارشو أا ًماعطص خشى لعض رعين مـ 86
ن يبين أن ودم هضعبن يدو أه نيدي فة مرحما هنأم لعية دامى لعى وتحين انسإلل ءاذغر وهمجلاى لع
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أر هأشة تسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ر وهمجللو أص خلشللك ذ

ااا 

انا� ةا 

)1(ـ87

(2) 

 .ان يوحلاىلعةسوقلا

ي فتط يشو أيق يطا ممر ثكأه لمحيو أا ًناويحا ًدصقهق ريو أب ذعيو أة رهاظة وقسبل ماعين م
ب قاعيًا رهاظً الامهإا ًناويحل مهيو أه ضرمو أه نسب ببسل معللح لاصر يغن اويحم ادختاس
 .ة مارغلاب

ز وجيا مكا ًتقؤمة صتخمة هجة ياعرت حتن اويحلاع ضوبر مأتن أة نادإلاد نعة مكحمللز وجي
ن اويحلاى لعة فظاحمللا ًباسنمه ارتي ذلاغ لبملاع فدبن اويحلالك امو أي ناجلار مأتن أا هل
 .ا ًيرورضك لذن اكى تمن اويحلام ادعإبر مأتن أا هلز وجيا مكه جالعو

ابا 

ماوما ��ااا 

 .ة شورلا

 :ة ورشلاة ميرجا ًبكترمد عي)1(ـ88

و أه نعً اليكوو أر خآص خشى دلا ًمدختمسو أا ًماعا ًفوظمى عطين م )أ (
ا هيفة حلصمه لة مدخء ادأى لعه لمحل، ع وني أن مء ازجي أه يلعض رعي
ي أو أ، ه تفيوظت ابجاوبل خيا مبر خآص خشي أبر رضي أاق حلإو أ



              
         

                  
          

                   
      

                     
           

                     
             

   

        

       

                        
             

                  
      

                    

                    
            

      

   

        

و أم اعلاف وظملاى لع، ر يثأتلاك لذا هيفن وكيف ورظي فة يزمو أة يعط
 ,ة حجارة جيتن، ل يكولاو أم دختمسلا

ه ريغلو أه فسنلب ليطو أل بقيي ذلال يكولاو أم دختمسلاو أم اعلاف وظملا
	)ب(
 ,)أ (ة رقفلاي فن يبملاه جولاى لعء ازج

و أ )ب(و )أ(ن يترقفلاي فن يبملاو حنلاى لعء ازجي أء اعطإي فى عيسن م
	)ج (
 ,لكذي فن واعيو أه لوبق

د قك لذى لعل وصحلان أبه ملعع مة عفنموأة مدخو أء ازجي أن مع فتنين م
	)د (
 .ة داملاه ذهي فة نيبملاه وجولان مي أبم ت


ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مكن يتنسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ة وشرلاة ميرجب كترين م)2(

.ة ميرجلاب ببسه يلعل وصحلام تل امي أر داصيل اوحألال كي فو


د صقبنون اقلاف لاخيي ذلاام ـلعاف ظمولا

 .ة يامحلاأو ر ارألضا

ن عع نتميو أم اعف ظومكه عابتاه يلعب جاولالك مسلان أبشن وناقلاه بر مأيا مف لاخيم اعف وظمل كـ 89
 :ن ألك ذبا ًدصاقه تفيوظب ـجاون مب جاوء ادأ

ة عورمشر يغة حلصمب بيسو أر وهمجلاو أص خشي ألا ًررضب بيس )أ (
و أ،رخآصخلش

و أ، ا هعيقوتر خؤيو أا هنمف فخيو أ، ة ينوناقة بوقعن مص خشي أى محي
	)ب(

و أن وناقلاه ررقيد يقي أن مو أز جحلاو أة رداصملان مل امي أى محي )ج(
و أن يتنسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي ,ت اءارجإلالك تن ما ًيأر خؤي
 .اًعمن يتبوقعلابو أة مارغلاب

ة طلسال متعساءيسييذلاام لعافظمولا



      

                          
                           

                                                                      

   

      

    

                       
                        

       

                   
       

                  
             

       

    

         

     

                            
                         

           

   

      

 .ال قتالعاو أةماكحملاي لإة لاحإلا

، ل اقتعالاي فم هئاقبإو أم هلاقتعاو أة مكاحملا
ث الثز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، 

ى لإد ارفألاة لاحإة لطسن وناقلاه لوخيم اعف وظمل ك
ن وناقلاف لاخيه نأبه ملعع مل اعفألالك تن مي أبم وقي
 .ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مكت اونس

ـ 90

ض بقلا عنع نتميي ذلاام لعاف ظمولا

 .برلهاى لعد اعسيأو

ً الامهإو أا ًدصقع نتميوه تاسرحو أه فظحو أص خشي أى لعض بقلاه بجاون من وكيم اعف وظمل ك
ب قاعيه برهي فل امهإبب بتسيو أه دعاسيو أب رهلابً الامهإو أا ًدصقه لح ميسو أه يلعض بقلان ع
 :ة يتآلام اكحأللا ًقفو

ـ 91

ع بسز واجتال ة دمن جلسابب قاعيم ادعإلابه يلعا ًموكحمص خلشان اكا ذإ
، ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مكت اونس

 )أ (

ه ضرعو أا ًمهتمن اكو أى رخأة بوقعي أبه يلعا ًموكحمص خلشان اكا ذإ
و أت اونسمس خز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ة ميرجي أي فه يلعض بقلل
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلاب

 )ب(

يفه تديازمأو  ام لعاف ظمولاء ارش

 .ةروعشمر يغة قيرطبال م

و أب يرقله عيبيو أة ماعلاه تفيوظة يالو
ن يتنسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي

ت حتً الامه ريغة اطوسبو أه فسنبي رتيشم اعف وظمل ك
، ه تفيوظبل صتيل معء ادألة صقانمي فك رتيشو أيك رش
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أ

ـ 92

 .ام لعاف ظمولاة فصال حتنا



                        
                

   

   

    

     

                       
                   

                  
              

   

          

                            
                 

      

   

        

                       
                    

      

   

     

م اعف وظمي زبا يزتيو ألك ذكه نأبر هاتظيو أم عزيو أم اعف وظمة يصخشد صقء وبسل حتنين مـ 93
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أن يتنسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي ,

ة يبلتروحضلا عنف لختلا

 .امعف ظمومن ر مأل

، ص تخمم اعف وظمن مر داصم اعغ البوأر مأو أن العإو أف يلكتى ضتقمب، ه نمب ليطن م
ة لوقعمب ابأسر يغبو أا ًدصقع نتميو أض فريون ينيعمن اكمون امزي فه نعل يكوبو أه فسنبر وضحلا

، ة رداغملاه يفز وجتي ذلات قولال بقن اكملالك ذر داغيو أن ينيعملان اكملاون امزلاي فر وضحلان ع
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أا ًرهشز واجتال ة دمن جلسابب قاعي

ـ 94

 .ه زعنأو ر وحضلابف يلتكلاذ يفنتع نم

م اعف وظمن مر داصم اعغ البو أر مأو أن العإو أر وضحلابف يلكتي أذ يفنتع نمبا ًدصقم وقين م
ة مارغلابو أا ًرهشز واجتالة دمن جلسابب قاعي، هعزنبو ألك ذن مي أذ يفنتن ودة لوليحلابو أ،ص تخم
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أ

ـ 95

 .انيبيم دقتأو د نتسميم لست عناع نتمالا

ع نتميوم اعف وظمى لإت امولعمو أن ايبي أم يدقتبو أئ شي أو أد نتمسي أم يلتسبا ًنوناقا ًمزلمن وكين م
و أر ـهأشة تسز واـجتال ة دمن جلسابب قاعي، ر رقملاه جولاي لعه ميدقتو ألك ذم يلتسن عا ًدصق
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلاب

ـ 96

 .بذاكان يبيم دقت



                          
              

                                   

        

                      
                   

                                                     

     

     

                      
              

          

   

         

                     
              

   

       

                       
                  

    

   

ى لعه لمحو أف وظملالك ذل يلضتا ًدصاق، ب ذاكن ايبه نأبم لعيو هو، ا ًنايبم اعف وظملم دقين م
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أة نسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ن يعمف رصت

ـ 97

 .القوألاي لعع يقتولاأو ة لئسألاى لعة باجإلا

ى لعع يقوتلاو أا هيلعة باجإلابا ًنوناقا ًمزلمن وكية لئأسى لعة باجإلاص تخمم اعف وظمه نمب ليطن م
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أا ًرهشز واجتال ة دمن جلسابب قاعيلك ذض فريوه نمة رداصلال اوقألا

ـ 98

ء انثأام لعاف ظمولاض ارتاع

 .هتفيظبوه مايق

و أه تفيوظت ابجاوبم ايقلان مه عنملة يئانجلاة وقلاه عمل معتيسو أه يلعم جهتيو أا ًماعا ًفوظمض رتعين م
ن يتبوقعلابو أة مارغلابو أرهأشة تسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ت ابجاولالك تبه مايقب ببس
 .ا ًعم

ـ 99

 .ام لعاف ظمولاة داعسمعن اع نتمالا

لك ذن عع نتميوة ماعلاه تابجاوبه مايقد نعم اعف وظمي ألة دعامسلام يدقتب، ا ًنوناقا مزلمن وكين م
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أا ًرهشز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ا ًدصق

ـ 100

 .ة ماقإلار مأة فلاخم

ة نيعمة قنطمي فة ماقإلاه يلعر حظيو أة نيعمة قنطمي فة ماقإلابص تخمم اعف وظمه رمأين م
ن يتبوقعلابو أة مارغلابو أر هأشة تسز واجتال ة دمن جسلابب قاعي، ا ًدصقر حظلاو أر مألالك ذف لاخيو
 .ا ًعم

ـ 101
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من ال مأن شبر مأة فلاخم

 .ام عفظمو

ر مألان ابه ملعع م، ه ترادإت حتو أه تزايحي فل امن أبشن يعمر يبدتذ اختابى ضقيا ًرمأف لاخين م
 .اًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أرهأشة تسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي،ص تخمم اعف وظمن مر داص

ـ 102

 .ام لعاف ظمولاد يدته

و أه تفيوظبلق عتيل معبم ايقلاى لعف وظملالك ذل محله بر ارضألابا ًديدهتم اعف وظمى لإه جوين م
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أه نسز واجتال ة دمن جسلابب قاعي، ه ليجأتو أه نعع انتمالا

ـ 103

�ا  ا

ي�د اب 

ا �ا

ا 

ا 

 .ةلطابلاة نيبلاق تالخاور زولاة داشه

و أل كة داهلشله ئادأء انثأم تكيو ألك ذم لعيو هوة بذاكل اوقأبى لدين أبا ًروزد هيشن م
و أة لاطبة نيبلق تخيو أ، ا هيفم كحلاى لعر ثؤتة روصبى وعدلاع ئاقون مه ملعيا مض عب
ال ة دمن جلسابب قاعي، ى وعدلاي فم كحلاى لعر يثأتلاك لذبا ًدصاقا هنالبطبه ملعع ما همدقي
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أت اونسمس خز واجت

ـ 104 (1)

ب قاعي، ه دضد وهمشلاي لعم كحلاذ يفنتة نيبلاالق تخاو أر وزلاة داهبشء الدإلاى لعب ترتا ذإ
 .ا هيفم كحلاذ يفنتم تي تلاة ميرجللة ررقملاة بوقعلابي ناجلا

(2) 

و أه يلعع يقوتلاو أة قيقحللة رياغمو أة لطابت انايبن مضتيد نتمسد ادعأة نيبلاالق تخاي فل خدي
 .ة قيقحللة رياغمة لاحو أف رظد اجيإ

(3) 



          

                       
                   

   

           

                          
                 

      

    

     

                         
                   

                
          

                       
       

   

     

      

                           
                  

       

 .انهطالببلملعاعمةنيبامدختسا

، ا هتقيقحبه ملعع مة حيحصة نيبا هنأى لعر وزة داهشى لعة ؤسسمو أة قلتخمة نيبم دختيسن م
 .ة لاطبلاة نيبلالق تخاو أر وزلاة داهبشي لدأد قن اكو لا مكب قاعي

ـ 105

 .ا هاؤفخإأوة نيبلاف تالإ

ل يلدكا همادختاسو أا هميدقتن ودل وحين ألك ذبا ًدصاقة يدامة نيبي أو أا ًدنتمسف لتيو أى فخين م
و أت اونسث الثز واجتالة دمن جلسابب قاعي، م اعف وظمم امأي نوناقء ارجإي أي فو أة مكحمم امأ
 .اًعمن يتبوقعلابو أة مارغلاب

ـ 106

 .هاؤيوإي ناجلاى لعر تستلا

ت امولعمي أي فخيو أة حيحصو أر يغا هنأم لعيو هوة ميرجب اكترابلق عتتت انايببي لدين م
م لعيو هوه يفخيو أا ًصخشي وؤيو أا هعوقوبه ملعع مة ميرجب اـكتراى لعت انايبو أ
ب قاعي، ه يلعض بقلاء اقلإع نمو أة ينوناقلاة بوقعلان مه تيامحك لذبا ًدصاق، ي ناجلاه نأب
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أت اونسمس خزواجتالة دمن جلساب

ـ 107 (1)

ر تتسلاة لاحي فء انبألاون يدلاولاو أن يجوزلان مي أى لع (1)د نبلاي فد راولام كحلابق طنيال 
 .ض عبلم هضعبن مء اويإلاو أ

(2) 

ي ناجلاة يامحلء ازجبول ق

 .ة بقولعامن 

ة لءامسلان مص خشي أة يامحلو أة ميرجء افخإل باقم ءازجو أً الامه ريغى عطيو أل بقين م
ت اونسث الثز واجتال ة دمن جلسابب قاعيه يلعة بوقعلاع يقوتن مو أةميرجي أن عة ينوناقلا
 .اًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أ

ـ 108 (1)



                      
      

   

    

      

                       
                     

           

   

   

       

     

                            
                           

                        
        

   

   

            

       

                        
               

ا هيلعى زاجملام ئارجلاء انثتاسبح لصلاو أو فعلاه لز وجين مى لع)1(د نبلام اكحأي رتسال 	)2(
 .ة يدالو أص اصقلاب

روع شملابض ـقلاة ـماوقم

 .بوضقملايص لختأو 

و أ، ن وناقللة فلاخمة قيربطا ًدصقض بقلالك ذل طعيو أص خشي أى لعع ورمشلاض بقلام واقين م	ـ 109
ب قاعي، ا ًنوناقا هيفع دوملاة اسرحلاو أل اقتعالان مص خشي أص لخين أل واحيو أا ًدصقص لخي
 .اًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أت اونسع بسز واجتال ة دمن جلساب

يل طتعأو هيلعبض قلادنعخص شلاةماوقم

 .هبرهأو ه يلعبض قلا

ن وناقللة فلاخمة قيربطا ًدصقض بقلالك ذل عطيو أ، ه يلعع ورمشلاض بقالم واقين م)1(	ـ110
 .اًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أة نسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي

ز واجتالة دمن جلسابب قاعيا ًنوناقا هيفع دوأي تلاة اسرحلان مب رهلال واحيو أب رهين م
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أن يتنس

(2) 

 .ذ يفنتلاأو ز جحلاع نملأوش لغاق يرطبال موألاي فف رتصلا

و أه ئافخإبو أل املالك ذبلق عتمحق و أل امل قنبغش لاد صقبم وقي )أ (
ل املالك ذى لعز جحلاع نملك ذبا ًدصاق، ه يفف رصتلابو أه نعي لختلاب

ـ 111 :ن م



                 
          

                      
             

           

                                                                    

          

      

                     
                

              

                  
              

            
      

   

    

                     
                   

        

   

    

ه رودصل امتحابم لعيو أر داصر مأو أم كحلا ًذيفنته ذخأع نمو أق حلاو أ
و أ ,ة صتخم، ة ماعة لطسو أة مكحمن م

د وجوم دعبه ملعع مه بب لايطو أه ملتسيو أه بلق عتمحق و أل امي أل بق
ن جلسابب قاعي، ر وكذملاذ يفنتلاو أز ـجحلاع نملك ذبا ًدصاقه يفه لحق 

 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أة نسز واجتال ة دم

 )ب(

 .ين نئادلاان مرحأو ين دمة يامحلى وادعلا

ـ 112 :ن م

ى لعء انبلك ذوه رودصي فب بستيو أذ يفنتو أر مأو أم كحر ودصل بقي
ك لذبا ًدصاقل امي فحق و أل امي فص خشن مة يروصى وعد
و أ، ة ينوناقلارق لطابل املالك ذي فم هقوقحء افيتاسن مه ينئادن امرح

 )أ (

ة يروصى وعدى لع ءانبص خشي أد ضذ يفنتو أر مأو أم كحى لعل صحي
ء افيتاسن من ينئادلان امرحو أن يدمة يامحك لذبا ًدصاقه يفحق و أل امي ف
ة نسز واجتالة دمن جلسابب قاعي، ة ينوناقلاق رلطابل املاك لذي فم هقوقح
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أ

 )ب(

 .ريلغاة يخصشال حتنا

و أً اليفكح بصيو أي نوناقء ارجإذ اختاي فب بتسيو أل اوقأو أر ارقإبى لديفه ريغة يصخشل حتنين م
ث الثز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ة يئانجو أة يندمى وعدي أي فر خآل معي أبم وقيو أا ًنماض
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أت اونس

ـ 113

 .ب ذالكاام تهالا
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ة ميرجب اكترابا ًبذكص خلشام هتيو أه يفب بتسيو أص خشد ضي ئانجء ارجإي أذ ختين م	ـ 114
ب قاعي، م اهتالاو أء ارجإلالك ذلع ورمشو أل وقعماس أسد وجوم دعبه ملعع مه بر ارضألاا ًدصاق
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أت اونسث الثز واجتالة دمن جلساب

)1(ـ115

(2) 

 .ة لادلعار يسى لعر يثأتلا

ي أو أة يئاضقلات اءارجإلاة ـلادعى ـلعر يثأتلاه نأـشن مل عفب، ا ًدصق، م وقين م
ن يتبوقعلابو أة مارغلابو أر هأشة ثالثز واجتالة دمن جسلابب قاعيا هبة قلعتمة ينوناقت اءارجإ
 .ا ًعم

و أم هتمو أد هاشي ألب يذعتو أد يدهتو أء ارغأبم وقي، ة ماعلاة لطلساى وذن مص خشل ك
ر هأشة ثالثز واجتالة دمن جلسابب قاعيى وعدي أي فت امولعمي أبى لديال ئلو أى لديلم صخ
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أ

ه ـترشابمد ـنعام لعاف ظمولاة ءاسإ

 .ة يئاقضت اءارجإ

ال ة دمن جلسابب قاعي، ة يئاضقت اءارـجإه ترـاشبمء انثأم اعف وظمى لإة ءاـإسا ًدصقه جوين م	ـ 116
 .ا ًعمن يتبوقعلابوأة مارغلابو أر هأشة ثالثز واجت

 ابا 

واو�اا

 .ة لملعاف ييزت

ى رخأة لودي أي فو أن ادولساي فة لوادتمة يقروو أة يندعمة لمعف يزيو أع ورمشن ذإر يغبع نصين مـ 117
و أه نما هجارخإبو أن ادولساى لإا هلاخدإبة لمعف يزبه ملعع مم وقيو أ، ا هبل ماعتلاد صقب، 



              
    

   

   

          

                    
                     

                
        

   

         

                            
                  

         

   

      

                      
                   

     

   

      

         

ز وجتا مكت اونسع بسز واجتالة دمن جلسابب قاعي، ا هبل ماعتلاد صقبا هتزايحبو أل وادتللا هحربط
 .ة مارغلابه تبقاعم

 .ت اداريإلاع باطوف ييزت

د صقبى رخأة يداريإع باوطي أو أد يربلاو أة غمدلاع باوطف يزيو أع ورمشن ذإر يغبع نصين م
، ا هبل ماعتلاد صقبا هتزايحبو أل وادتللا هحربطو أن ادولساى لإا هلاخدإبم لعن عم وقيو أا هبل ماعتلا
مس خز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ا هلامعتاسبق بسه ملعع مع باوطم ادختاسبد صقء وسبم وقيو أ

 .اًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أت اونس

ـ 118

ي ف

 .ا هتزايحوف ييزتلات ادوأع نـص

ا همادختاسد صقب، ه جوي أب، ا هيفل ماعتيو أا هزوحيو أد اومو أت اودأو أت الآي أع نصين م
مس خز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ت اداريإلاع باوطو أة لمعللف ييزتو أة نوذأمر يغة عانص
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أت اونس

ـ 119

 .ة يمسرلات املعالاوام تخألاف ييزتوع نص

ا ًدصاقص اخألشاو أة لودلام اتخأن مم تخو أة يمرسة مالعو أر اعشي أز وحيو أف يزيو أع نصين م
ز وجتا مكت اونسمس خز واجتالة دمن جلسابب قاعير يوزتب اكتراي فلك ذن مي أم دختيسن أ
 .ة مارغلابه تبقاعم

ـ 120

ن زلولة حيحصر يغت ادحبومل اتعلا

 .س ايقلاأو يل لكاأو 
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و ألك ذز وحيو أاس يقلاو أل يكلاو أن زولات ادحون مة حيحصر يغة دحوو أن ازيمي أع نصين م	ـ 121
و أة نسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ح يحصر يغه نأبه ملعع مه جوي أبه يفل ماعتيو أه مدختيس
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلاب

 .تادنتسملاي فر يزوتلا

و أه ديلقتو أد نتمسع انصطابغش لاد صقبم وقين مت ادنتمسلاي فر يوزتالة ميرجا ًبكترمد عيـ  122
 .ة ينوناقر اثآب يترتي فه مادختالسلك ذوه يفي رهوجر ييغتث ادحإو أ، ه ضعبف التإو أه ئافخإ

 .ت ادنتسملاي فر يزوتلاة بقوع

 ,ه مادختاسد صقبا ًروزما ًدنتمسه ريغم ليسو أم دختيسو أت ادنتمسلاي فر يوزتلاة ميرجب كترين مـ 123
ا ذإفة مارغلابه تبقاعمز وجتا مكت اونسمس خز واجتال ة دمن جلسابب قاعيد نتـمسلار يوزتبه ملعع م
ه تبقاعمز وجتا مكت اونسع بسز واجتال ة دمن جلسابب قاعيه تفيوظاق يسي فم اعف وظمن ملك ذع قو
 .ة مارغلاب

 .امعف ظموة طاسبود نتـسمف يرحت

ت ابثإل فغيو أة حيحصر يغع ئاقون يودتبد نتمسر يرحتد نعم وقية ماعة مدخبف لكمو أم اعف وظمل ك	ـ 124
ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مكت اونسع بسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، لك ذبه ملعع م، ة يقيقحع ئاقو
. 

Lا بLJا  L ��

نLدL{--ااا 

 .ةينيدلاد ئاقلعاة ناهإ



                       
                

       

   

   

                           
         

                    
        

                

   

     

     

                         
                 

            

   

    

                       
                  

         

   

   

ى لعل معيو أا هتاسدقمو أا هتادقتعموأا هرئاعشو أن ايدألان ما ًيأة قيرطي أب، ن يهيو أا ًنلعب يسن م
د لجلابو أة مارغلابو أر هأشة تسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ا هيقنتعمبة يارزلاور اقتحالار وعشة راثإ
 .ة دلجن يعبرأز واجيال ا مب

ـ 125

 .ة درلا

اهنعج ورخلابر هاجي وأم الإلساة لم نم ج ورخللج وريم لمسل كة درلاة ميرجا ًبكترمد عي
 .ة لالدالع اطقل عفبو أح يرصل وقب

ـ 126 (1)

ن كيم لوه تدرى لعرصأا ذإفة مكحملاا هررقتة دمل هميوة درلاة ميرجب كترين مب اتتيس
 .م ادعإلابب قاعي، مالإلسابد هعث يدح

(2) 

 (3) .ذ يفنتلال بقد ترملال دعى تمة درلاة بوقعقط تس

ة دابلعااكن مأس يندت

 .ا يهلعش يشوتلاو

و أ، اس نلان مة فئاطي أي دلا ًـدسقمر بتعيئ شي أو أة دابـعللا ًدعما ًناكمنس ديو أب رخين م
لك تو أن يدا للك ذة ناهإلك ذبا ًدصاقي نوناقغ ومسن ودي نيدع امتجاي أى لعوش يشو أض رتعي
 .ا ًعمن يتبوقعلابوأة مارغلابو أة نسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ةفئالطا

ـ 127

 .ربوقلاوي تمولاي لعي دتعلا

ن ودت وملاة مرحي فانيا مبا هلض رعتيو أي مدآة ثجبي رذيو أا ًربقبش نيو أة ربقمي أي لعي دعتين م
ة دمن جسلابب قاعية زانجع ييتشلا وعمتجاص اخأشي ألا ًشيوتشا ًدصقب بيسو أي نوناقو أي نيدغ ومس
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أة نسز واجتال 

ـ 128
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اابا 

او ا � �ا ا ا ا 

 .ه اعنوأوتل قلا

ـ 129 .أ خطو أد معه بشو أد معن عي حن انسإت ومب يبتسو هل تقلا

 .د ملعاتل قلا

 .ه لعفلة حجارة جيتنت وملان اكول عفلاد صقا ذإو أي ناجلاه دصقا ذإا ًدمعً التقل تقلاد عي

ن جلسابب قاعي، ص اصقلاقط سا ذإف، ا ًصاصقم ادعإلابب قاعي، د معلال تقلاة ميرجب كترين م
 .ة يدلاي فحق لاباس مسن ودت اونسر عشز واجتالة دم

(1) 

(2) 

ـ 130

 .د ملعاه بشتل قلا

دصقيم لون انسإلام جسى لع ي ئانجل عفبي ناـجلاه يفب بتسا ذإد معه بشً التقل تقلاد عي
 .ه لعفلة حجارة جيتنت وملان كيم لو، ل تقلاي ناجلا

ـ 131 (1)

 :ة يتآلات الاحلان مي أي فد معه بشً التقل تقلاد عي 130 (1)ة داملام كحن مم غرلاب

د ودحة ينن حسبة ماعة مدخبف لكملاص خلشاو أم اعلاف وظملاز واجتا ذإ )أ (
ي رورضت وملاب بسي ذلاه لعفن أبد قتعيو هوا ًنوناقه لة لوخملاة لطلسا
 ,ه بجاوة يدأتل

ة رسامملا ًنوناقة ررقملاد ودحلاة ينن حسبا ًزواجتمل تقلاي ناجلاب كتراا ذإ )ب(
 ,ي عرلشاع افدلاحق 

 ,لتقلابه اركإلار يثأتت حتل تقلاي ناجلاب كتراا ذإ )ج(

(2) 



                   
   

               

                   
           

                   
                                                 

                   
           

                 
             

                     
     

   

       

                           
      

                      
     

   

     

                       
     

ن مه ريغو أه فسنة ياقولة رورضة لاحي فو هول تقلاي ناجلاب كتراا ذإ
 ,ت وملا

 )د (

 )ـه( ,ه يلعي نجملاا ضرى لع ءانبل تقلاي ناجلاب كتراا ذ

، ئ جافمد يدشز ازفتالسه فسنى لعة ريطلساه نادقفء انثأي ف، ي ناجلال تقا ذ
 ,أ خطر خآص خشي أو أ، ه زفتإسي ذلاص خلشا

 )و (

ع قووع ورمشلال عفلان مه يفه لن وذأملار دقلاز واجتو أي ناجلاف رأسا ذإ
 ,لكذلة جيتنت وملا

 )ز (

ر يغن مئ جافماك رعء انثأ، ر ارصإبق سن ود، ل تقلاي ناجلاب كتراا ذإ
 ,ى داعر يغو أا ًياسقا ًكولسلك يسو أف ورلظال غتيسن أ

 )ح(

ي بصعو أي فسنو أي لقعب ارضطار يثأتت حتل تقلاي ناجلاب كتراا ذإ
 ,اهيلعة ريطلساوأه لاعفأي فم كحتلاي فه تردقى لعا ًنيبا ًريثأتر ثؤتة جردب

 )ط (

اسمسن ودت اونسع بسز واجتال  ة دمن جلسابب قاعي، د معلاه بشل تقلاة ميرجب كترين م
 .ة يدالي فحق لاب

(3) 

 .أ طخلاتل قلا

ز ارتحاة لقو أل امهإن عي ناجلاه يفب بتسود معه بشو أا ًدمعن كيم لا ذإأ خطً التقل تقلاد عي
 .ع ورمشر يغل عفو أ

ـ 132 (1)

اسمسن ودت اونس ث الثز واجتال ة دمن جلسابه تبقاعمز وجيأ خطلال تقلاة ميرجب كترين م
 .ة يدالي فحق لاب

(2) 

 .ر احتنالاي فروع شلا

و أة مارغلابو أة نسز واجتال ة دمن جلسابب قاعية ليوسي أبه فسنل تقة لواحمبر احتنالاي فع ريشن مـ 133
 .ا ًعمن يتبوقعلاب



   

       

                   
                 

     

   

       

                          
          

                

                    
    

                 

                   
           

   

          

                        
             

    

     

 .ر احتنالاى لعنون جملاأو ريلصغايض رحت

ب ارضطار يثأتت حتو أر كسة لاحي فا ًصخشو أا ًنونجمو أغ لابر يغا ًريغصر احتنالاى لعض رحين م
ة بوقعلابب قاعي، ض يرحتللة جيتنر احتنالاث دحا ذإفة نسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ي فسنو أي لقع
 .د معلال تقللة ررقملا

ـ 134

 .اض جهإلا

ثدحا ذإ ال إ، ة أرمالن ينجاط قإسي فا ًدصقب بستين مض اهجإلاة ميرجا ًبكترمد عي
 :ا ذإ، ة يتآلات الاحلان مي أي فاط قإلسا

ـ 135 (1)

ةأرملات بغروا ًموي ن يعتس

، م ألاة ايحى لعاظ فحللا ًيرورضاط قإلسان اك

غ لبيم لوب اصتغاة ميرجلة جيتنل بحلان اك
، اط قإلساي ف

 )أ (

 )ب(

 .ه مأن بطي فا ًتيمن اكن ينجلان أت بث )ج (

و أة مارغلابو أت اونسث الثز واجتال ة دمن جلسابب قاعيض اهجإلاة ميرجب كترين م
 .ة يدالي فحق لاباس مسن ودلك ذو، اعمن يتبوقعلاب

(2) 

 .اض جهإلاى لإى دمؤلافعل لا

وأ ةنسز واجتال  ةدم ن جلسابب قاعي، ى لبحا هنأم لعيو هوى لبحض اهجإى لإى دؤيً العفب كترين م
 .ة يدلاي فحق لاباس مسن ودلك ذو،ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلاب

ـ 136

 .ين نجلات موب يبست



                         
                  

                 

   

     

                         
             

                       
     

   

      

                           
              

              

                     
                

   

        

                     
                

   

          

د عبت ومين أى إ لو أا ًتيمد لوين أى لإى ضفيو أه مأن بطي فن ينجلات ومى لإى دؤيً العفب كترين م	ـ 137
ن جلسابب قاعيم يجسر رضن ما هتيامحو أم ألاة ايحذ اقنإلا ًيرورضل عفلان وكين أن ودلك ذو، ه تدالو
 .ة يدلاي فحق لاباس مسن ودلك ذو، ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أن يتنسز واجتال ة دم

 .ا اعهنوأوح ارجلا

و أة حراجلاو أة اسحلاو أل قعلاة فيوظب اهذو أه دجسي فو ضعب اهذن انسإللب بيسن م
 .ا ًحرجه لب بسد قن وكيه دجسي فا ًحرجو أا ًجاجش

ـ 138 (1)

ن يبز ييمتلاي فى عاريا ما هنيبز ييمتلاي فى عاريو، أ خطو أد معه بشو أا ًدمعح ارجلان وكت
 .ة ثالثلال تقلاع اونأ

(2) 

 .دملعاح ارجلاب يبستة بقوع

م لا ذإف، ه وطرشت رفاوتا ذإص اصقلابب قاعي، د معلاح ارجلاب يبتسة ميرجب كترين م
ة مارغلابو أت اونسث الثز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ص اصقلاقط سو أوط رلشالك تر فاوتت
 .ة يدلاي فحق لاباس مسن ودلك ذو، ا ًعمن يتبوقعلابو أ

ـ 139 (1)

ز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ة يبونجلات ايالولاي فد معلاح ارجلاب يبتسة ميرجب كترين م
 .ة يدلاي فحق لاباس مسن ودلك ذو، ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أت اونسمس خ

(2) 

 .دملعاه بشح ارجلاب يبستة بقوع

وأت اونس ث الثز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، د معلاه بشح ارجلاب يبتسة ميرجب كترين م
 .ة يدالي فحق لاباس مسن ودلك ذو، ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلاب

ـ 140

 .أ طخلاح ارجلاب يبستة بقوع



                           
              

   

          

                            
         

                    
                 

      

   

        

                     
                  

        

   

     

                 

                   
                

   

                 
             

     

و أة مارغلابو أة نسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، أ خطلاح ارجلاب يبتسة ميرجب كترين م	ـ 141
 .ة يدلاي فحق لاباس مسن ودلك ذو، ا ًعمن يتبوقعلاب

 .ى ذألا

ة دمن جلسابب قاعيو، ا ًضرموأا ًملأن انسإلب بيسن مل كى ذألاة ميرجا ًبكترمد عي)1(	ـ142
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أر هأشة تسز واجتال

ن مف ارتعإع ازتنإى ذألابد صقو أة ردخملار يقاقعلاوم سلاكة رخطة ليوسبى ذألاث دحا ذإ
ن يتنسز واجتال ة دمن جلسابي ناجلاب قاعي، ن وناقللف لاخمل عفء ادأى لعه هاركإو أص خش
 .ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مك

(2) 

 .ة يئانجلاة قولا

ا ًدصاقه اضرن ودر خآص خشي أع مة وقلال معتيسن مة يئانجلاة وقلال امعتاسة ميرجا ًبكترمد عي
ز واجتال ة دمن جلسابب قاعيو، ة قياضمو أا ًفوخو أا ًررضص خلشالك ذلب بيسلو أة ميرجي أب اكترا
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أة نس

ـ 143

 .ب اهرإلا

ـ 144 (1) :ن مب اهرإلاة ميرجا ًبكترمد عي

لك ذبا ًدصاقه رمأه مهير خآص خشي أبو أه بر ارضألابه ريغد عوتي )أ (
ه لز وجيا مل عفيال او أا ًنوناقه مزليال ا مل عفين أى لعه لمحو أه ديدهت
 .ا ًنوناق

ا ًملاعو أة يئانجلاة وقلال امعتاسلك ذبا ًدصاقز فحتو أة كرحه نمر دصت
	)ب(
ه عمل معتسين أوشك يه نأر ضاحص خشي أع وري فلك ذى قلين أل امتحاب
 .ة يئانجلاة وقلا
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و أة مارغلابو أر هأشة تسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ب اهرإلاة ميرجب كترين م)2(
 .ا ًعمن يتبوقعلاب

ابا 

اوابا�داوضاا 

 .انزلا

 :ا نزلاة ميرجا ًبكترمد عي)1(ـ145

، يعرشاط برنودةأرمائوطل جرلك )أ(

، ي عرشاط برن ودا هئوطن مً الجرت نكمة أرمال ك )ب(


.ل بقلاي فا هلداعيا مو أا هلكة فحشلال وخدبء وطلام تي)2(



.ا ًيعرشا ًاطبره نالبطى لعع مجملاح اكنلار بتعيال )3(


 .انزلاة بقوع

 :ب قاعيا نزلاة ميرجب كترين م )1(ـ146

 ,ا ًنصحمن اكا ذإا ًمجرم ادعإلاب )أ (

 .ن صحمر يغن اكا ذإة دلجة ئامد لجلاب )ب(

 .ة نسة دملب يرغتلابد لجلاي لإة فاضإلاب، ر كذلان صحملار يغب قاعين أز وجي)2(



                      
  

                     
                
     

   

    

            

                   
    

                   

   

         

                               
               

                                            
       

                   
    

                   

   

       

ل وخدلاا هيفم تد قن وكين أى لعا نزلاب اكترات قوة حيحصلاة يجوزلام ايقن اصحإلابد صقي)3(
. 

ة مارغلابو أة نسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي ,ة يبونجلات ايالولاي فا نزلاة ميرجب كترين م)4(
ة مارغلابو أت اونسث الثز واجتال ة دمن جلسابفا ًجوزتمي ناجلان اكا ذإف ,ا ًعمن يتبوقعلابو أ
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أ

 .ا نزلاة بقوعت اطقسم

 :ن ييتآلان يببلسان مي أبا نزلاة بوقعقط تسـ 147

ر ارقإلابة تباثة ميرجلات ناكوة بوقعلاذ يفنتل بقه رارقإن عي ناجلاع جرا ذإ )أ (
، ه دحو

 .ة بوقعلاذ يفنتل بقة داهلشاب اصنص قنيا مبم هتاداهشن عد وهلشاع جرا ذإ )ب(

 .ط الولا

ل جرو أة أرمار بدي فا هلداعيا مو أه تفحشل خدأل جرل كاط وللاة ميرجا ًبكترمد عي)1(ـ148
 .ه ربدي فا هلداعيا مو أه تفحشل اخدإن مر خآً الجرن كمو أر خآ

ه تبقاعمز وجتا مكة دلجة ئامد لجلابب قاعياط وللاة ميرجب كترين م )أ ()2(
، تاونسمس خزواجتالةدمنجلساب

ة دمن جلسابوة دلجة ئامد لجلابب قاعي ,ة يناثلاة رمللي ناجلان يدأا ذإ )ب(
 ,ت اونسمس خز واجتال

 .د بؤملان جلسابو أ ,م ادعإلابب قاعية ثلاثلاة رمللي ناجلان يدأا ذإ )ج(

 .باتصالغا



                            

                     

                    
             

   

     

                              
                   

    

                    
               

    

   

      

                             
                 

              

                       
                   

   

       

 .ه اضرن ودا ًاطولو أا ًنزا ًصخشع قاوين مب اصتغالاة ميرجا ًبكترمد عي

 .ه يلعي نجملاى لعة لطسو أة ماوقا ذي ناجلان اكا ذإا ضرلابد تعيال 

، ت اونسر عشز واجتال ة دمن جلسابوة دلجة ئامد لجلابب قاعيب اصتغالاة ميرجب كترين م
 .م ادعإلابا هيلعب قاعملااط وللاو أا نزلاة ميرجب اصتغالال كيشم لا م

 .رم احملاةقعامو

ع مب اصتغالاو أط اوللاو أا نزلاة ميرجب كترين مم راحملاة عقاومة ميرجا ًبكترمد عي
ه لاخو أه تمعو أه معو أا مهدالوأو أه تخأو أه يخأع مو أم هجاوزأو أه عورفو أه لوصأد حأ
 .ه تلاخو أ

، ه لعفا هلكيشي تلاة ميرجللة ررقملاة بوقعلابب قاعي، م راحملاه عقاومة ميرجب كترين م
ز واجتال ة دمن جلساي هة يفاضإة بوقعب، م ادعإلابا هيلعب قاعملام ئارجلار يغي فب قاعيو
 .ت اونسمس خ

 .ة شحافلاال فعألا

ى تأيو أر خآص خشى دلء ايحلابً الخمً العفى تأين مة حشافلال اعفألاة ميرجا ًبكترمد عي
ز واجيال ا مبد لجلابب قاعيو، ط اوللاو أا نزلاة جردغ لبتال ، ر خآص خشع مة ينسجة رسامم
 .ة مارغلابو أة نسز واجتال ة دمن جلسابه تبقاعمز وجتا مكة دلجن يعبرأ

ي ناجلاب قاعي، ه يلعي نجملاا ضرر يغبو أم اعن اكمي فة حشافلال اعفألاة ميرجت بكتراا ذإ
 .ة مارغلابو أن يتنسز واجتال ة دمن جلسابه تبقاعمز وجتا مكة دلجن ينامثز واجيال ا مبد لجلاب

 .ة مالعاب اداآلبة لخملاوة حضافلاال فعألا

)1(ـ149

(2) 

(3) 

)1(ـ150

(2) 

)1(ـ151

(2) 



                             
                 

        

                       
      

   

   

    

                          
                 

                       
                  

                

                    
           

   

     

                           
                

        

                       
              

   

ح ضافي زبا يزتيو أة ماعلاب ادآلابً الخمو أا ًحضافا ًكولسو أً العفم اعن اكمي فى تأين م
ة دلجن يعبرأز واجيال ا مبد لجلابب قاعيم اعلار وعلشلة قياضمب بيسة ماعلاب ادآلابل خمو أ
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أ

د لبلاف رعو أل عافلاه قنتعيي ذا لن يدلار ايعمي فلك ذكن اكا ذإة ماعلاب ادآلابً الخمل عفلاد عي
 .لعفلاه يفع قيي ذلا

ة لخملاروض ـلعاود امولا

 .ةمالعاب اداآلب

ال ة دمن جلسابب قاعي، ا هلوادتيو أة ماعلاب ادآلابة لخما ًداومز وحيو أر وصيو أع نصين م
 .ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مكة دلجن يعبرأز واجيال ا مبد لجلابو أا ًرهشز واجت

ض رعر ادو أى هلمو أا ًحرمسو أا ًضرعمر يديو أة ماعلاب ادآلابة لخمد اومي فل ماعتين م
ا مبد لجلابب قاعي، ه ميدقتبح ميسو أة ماعلاب ادآلابً الخما ًضرعو أة دامم دقيفم اعن اكمي أو أ

 .ا ًعمن يتبوقعلابو أت اونسث الثز واجتال ة دمن جلسابو أة دلجن يتسز واجيال 

ة زهجألاة رداصموة ماعلاب ادآلابة لخملاد اوملاة دابإبة مكحملار مأتت الاحلاع يمجي ف
 .ل حملاالق غإبم كحلاز وجيا مكا هضرعي فة مدختمسلات ادعملاو

 .ةرادعلاة سرامم

م وقين أل متحيث يحبة راعدللل حمي فد جوين م، ة راعدلاة رساممة ميرجا ًبكترمد عي
و أة دلجة ئامز واجيال ا مبد لجلابب قاعي، ا هتسراممن مب ستكيو أة ينسجل اعفأة رساممب
 .ت اونسث الثز واجتال ة دمن جلساب

م هنيبم وقتال ء انسول اجرو أء انسو أل اجرع امتجالد عمن اكمي أ، ة راعدلال حمبد صقي
 .ة ينسجت ارساممث ودحا هيفح جريف ورظى فوى برقت الصو أة يجوزت اقالع

)1(ـ152

(2) 

)1(ـ153

(2) 

(3) 

)1(ـ154

(2) 



     

                              
                  

         

                       
          

                        

                       
      

   

    

                       
                 

                  
                  

            

   

      

                         
               

                      
      

                 

   

 .ةرادعلاحل مة رادإ

ذ ختيسه نأبم لعيو هوه مادختاسبح ميس
ت اونسمس خز واجتال ة دمن جلسابو

و أً الحمر جؤيو أة راعدللل حمة رادإبم وقين م
ة دلجة ئامز واجيال ا مبد لجلابب قاعي، ة راعدللً الحم
 .هترداصمو أل حملاالق غإبم كحلاز وجيا مك

ـ 155 (1)

ن جلسابوة دلجة ئامز واجيال ا مبد لجلابب قاعي (1)د نبلام اكحأب جومبة يناثلاة رمللن ادين م
 .ل حملاة رداصمع مت اونسر عشز واجتال ة دم

(2) 

 (3) .ل حملاة رداصمع مد بؤملان جلساو أم ادعإلابب قاعي، ة ثلاثلاة رمللي ناجلاة نادإة لاحي ف

ا ملاعلك املان اكو أل حملللك املاو هي ناجلان اكا ذإال أة رداصملابم كحيال ت الاحلاع يمجي ف
 .ض رغلالك ذله مادختاسب

(4) 

 .ء اإلغوا

ة ميرجب اكتراله راجئتاسو أه دايتقاو أه ذخأي فد عايسو أه ذخأيو أه يرغين ابا ًصخشى وغين م
ب قاعي، ة ماعلاب ادآلابة لخملاو أة حضافلاو أة شحافلال اعفألاو أة راعدلاة رساممو أاط وللاو أا نزلا
ه ؤاوغإم تي ذلاص خلشان اكا ذإفت اونسمس خز واجتال ة دمن جلسابو أة دلجة ئامز واجيال ا مبد لجلاب
ا مبد لجلابب قاعي، ن ادولساج راخل اعفألالك تن مي أة رساممد وصقملان اكوأل قعلال تخمو أغ لابر يغ

 .ت اونسع بسز واجتال ة دمن جلساوة دلجة ئامز واجيال 

ـ 156

 .فذقلا

و أة حارصل وقلاب، ا ًتيمن اكو لوا ًفيفعا ًصخشا ًبذكى مرين مف ذقلاة ميرجا ًبكترمد عي
 .ب نسلاى فنو أاط وللاو أا نزلابة لالدلاة حضاولاة راإلشابو أة باتكلابو أة لالد

ـ 157 (1)

م راحملاة عقاومو أب اصتغالاو أاط وللاو أا نزلاة ميرجبه تنادإبق تسم لا ذإا ًفيفعص خلشاد عي
 .ة راعدلاة رساممو أ

(2) 

 (3) .ة دلجن ينامثد لجلابف ذقلاة ميرجب كترين مب قاعي



         

                     

                      
   

                

           

               

                    
        

   

       

                          
           

                     

                     
      

                
               

                  
        

                   
     

 .ف ذقلاة بقوعت اطقسم

 :ة يتآلات الاحلان مي أي فف ذقلاة ميرجة بوقعقط تس)1(ـ158

ل ثمبي ناجلاى لعد رد قي كالشان أو أف وذقملان أت بثا ذإ، ف ذاقتلاب )أ (
 ,ه لوق

، ة بوقعلاذ يفنتل بقي كاشلاو أف وذقملاا فعا ذإ )ب(

 ,ن يجوزلان يبن اعللاب )ج(

 .ف ذاقللا ًعرفف وذقملان اكا ذإ )د(

ة بوقعلابي ناجلاة بقاعمز وجي)1(د نبلاي فة روكذملاب ابألسان مي ألف ذقلاة بوقعت قطسا ذإ)2(
 .ة عملساة نااشة ميرجى لعة ررقملا

 .ة عمسلاة ناشا

يلإة دنمسع ئاقوة ليوسي أبر خآلل قنيو أى وريو أر نشين مة عملساة نااشة ميرجا ًبكترمد عي ـ 159 (1)
 .ه تعمبسر ارضألاك لذبا ًدصاقه كوللسا ًميوقتو أن يعمص خش

 (2) :ة يتآلات الاحالن مي أي فة عملسابر ارضألاا ًدصاقص خلشاد عيال 

ناكو أ، ه يضتقتا مر دقب، ة يئاضقت اءارجإي أاق يسي فه لعفن اكا ذإ  )أ (
 ,ت اءارجإلالك تلا ًرنش

ةعورمشة حلصمو أا هنعر بعية عورمشى وكشه ريغلو أه لت ناكا ذإ  )ب(
،ن يعملاوك للسام يوقتو أع ئاقولاد انإسب ال إم تياللك ذن اكوا هيمحي

وأه تيلهألا ًميوقته الوتيو أم اعب صنملح رشين من أشي فه لعفن اكا ذإ  )ج(
، ر مألاه يضتقيا مر دقبه ئادأ

صخلشالك ذع مل ماعتلا ديرين مح لاصلة حيصنلاق ايسي فه لعفن اكا ذإ  )د (
، م اعلاح لاصللو أ
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و أ، ه يلعب لغولك ذبر هتاشد قص خلشة ينن حسبع ئاقولاد انإسن اكا ذإ
 ,هيلإب نسا مبا ًرهاجمن اك

ه يلعم كحللم اعلاي أرلاى لعه لمعو أه فسنض رعص خلشم يوقتلان اكا ذإ
 .م كحلاي ضتقيا مر دقبم يوقتلان اكو

 )ـه(

 )و (

وأة مارغلابو أر هأشة تسز واجتال ة دمن جلساب ب قاعية عملساة نااشة ميرجب كترين م
 .ا ًعمن يتبوقعلاب

(3) 

 .بابسلاوة ءاسإلا

ب قاعي ,ه تناهإلك ذبا ًدصاقة عملساة نااشو أف ذقلاة جردغ لبيال ا مبص خلشا ًبابسو أة ءاإسه جوين م
 .ة مارغلابو أة دلجن يرعشوا ًمسخز واجيال ا مبد لجلابو أا ًرهشز واجتال ة دمن جلساب

ـ 160

ا

س�د

ا �

اب 

ءا

ا 

ا ا 

 .جاردتسالا

ه يلوفظ حن عه داعبإله يرغيو أه ذخأين أب ,ل قعلال تخمو أغ لابر يغا ًصخشج ردتيسن م
ه تبقاعمز وجتا مكت اونسع بلساز واجتال ة دمن جلسابب قاعي ,ي لولالك ذا ضرن ودي عرلشا
 .ة مارغلاب

ـ 161 (1)

ة لطسي أو أة ياصولاو أة يالولاو أة ناضحلاحق ى عدين مى لع (1)د نبلام اكحأبق نطتال 
 .ة عورمش

(2) 

 .ف طخلا



                        
                 

        

   

        

                       
         

   

          

                     
                     

       

     

                       
                   

          

                      
              

          

   

    

ا ما ًناكمر داغين أى لعع ادخلارق طن مة قيرطي أبه يرغيو أه مغرين أبا ًصخشف خطين مـ 162
ر عشز واجتال ة دمن جلسابب قاعي ,ه تيرحو أص خلشالك ذفس نى لعء ادتعإة ميرجب اكتراد صقب
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أت اونس

 .ةرخسلا

الة دمن جلسابب قاعي ,ه تدارإ مغر لمعلا ىلع ع ورمشر يغا ًرابجإه ربجين أبا ًصخشر خيسن م
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أة دحاوة نسز واجت

ـ 163

.روع شملا ر يغز جحلا

ر يغه جوبه تكرحه اجتان مر يغيو أة كرحلاه عنميث يحبا ًدصقه ضرتعين أبا ًصخشز جحين م
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أر هأشة ثالثز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ع ورمش

ـ 164

 .روعشملار يغال قتالعا

ه جون ودن يعمن اكمي فا ًصخشبس حين مع ورمشلار يغل اقتعالاة ميرجا ًبكترمد عي
ال ة دمن جلسابب قاعيو ,هنعج ارفال ابر مأرودصبه ملعع مه بسحي فر متيسو أع ورمش

 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أة نسز واجت

ـ 165 (1)

د رى لعه هاركإو أل قتعملان مف ارتعاع ازتناه بد صقو أة يرسة قيربطل اقتعالاث دحا ذإ
ب قاعي ,ر خطلله تايحض يرعتل اقتعالان أشن من اكو أن وناقللف لاخمل عفى لعوال ام
 .ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مكت اونسث الثز واجتالة دمن جسلاب

(2) 

 .ةيخصوصلااك تهنا
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ت نصتلابع ورمشه جون ودم وقيو أه نذإن وده تيبي فه يلعع ليطن أبص خشة يصوصخهك تنين م
و أة مارغلابو أر هاشة تسز واجتالة دمن جلسابب قاعي ,ه رارأسو أه لئارسى لعع الالطابو أه يلع
 .ا ًعمن يتبوقعلاب

ـ 166

ل ا �

اب 

�ا ا

ا 

ا ا 

 .ة بارحلا

وأم جسلاى لعة ميرجب اكتراد صقب يق رلطاع قطيو أة ماعلاب هرين مة بارحلاة ميرجا ًبكترمد عي
 :لعفلاع قين أة يطرشل املاو أض رعلا

ـ 167

رذعتع م ن ارمعلال خادو أو جلاو أر حبلاو أر بلاي فن ارمعلاج راخ
 ,ث وغلا

 .لكذبد يدهتلاو أء اذيإللة حلاصة ادأي أو أح اللسام ادختاسب

 )أ (

 )ب(

 .ة بارحلاة بقوع

 :ب قاعية بارحلاة ميرجب كترين م

، ب اصتغالاو أل تقاله لعفى لعب ترتا ذإب لصلام ثم ادعإلابو أم ادعإلاب )أ (

ب لسو أم يجسلاى ذألاه لعفى لعب ترتا ذإى ريسلال جرلاوى نميلاد يلاع قطب )ب(
، ة يدحلاة قرلساب اـصنغ لبيل ام

ـ 168 (1)

ي فة دراولات الاحلار يغي فا ًيفنت اونسع بسز واجتال ة دمن جلساب
 ) .ب(و )أ  (ن يترقفلا

 )ج (



                

                

                 

                  
    

                  
      

   

       

                           
   

                     
    

                    

   

     

                            
              

                 

                  

                       
                  

 :ب قاعية يبونجلات ايالولاي فة بارحلاة ميرجب كترين م

 ,ل تقلال عفلاى لعب ترتا ذإم ادعإلاب )أ (

 ,ب اصتغالاة ميرجب اكتراه لعفى لعب ترتا ذإد بؤملان جلساب )ب(

و أم يجسلاى ذألاه لعفى لعب ترتا ذإت اونسر عشز واجتال ة دمن جلساب )ج(
 ,ل املاب لس

أ  (ت ارقفلاي فة دراوالت الاحلار يغي فت اونسع بسز واجتال ة دمن جلساب )د (
.ج(و )ب(,) ( 

 .ة بارحلاة بقوعط قوس

ل بقه تبوتن لعأوة بارحلان مه يلعو ها مه رايتخابي ناجلارك تا ذإة بارحلاة بوقعقط تس
 .هيلعة ردقلا

و أض يوعتلاو أة يدلاي فه ئايلوأو أه يلعي نجملاوق قحبة بوتلابة بارحلاة بوقعوط قسل خيال 
 .ل املاد ر

 .ت اونسمس خز واجتال ة دمن جلسابي ناجلاى لعم كحلاز وجية بارحلاة بوقعت قطسا ذإ

 .ةيدحلاة قرسلا


ا ًكولمما ًموقتمً الوقنمً الاملك متلاد صقبة يفخذ خأين مة يدحلاة قرلساة ميرجا ًبكترمد عي

.ب اصنلان عه تميقل قتال وه زرحن مل املاذ خؤين أة يطرشر يغلل



.ةبلاغمو أة رهاجمل املاذ خاوء افختاسز رحلااك هتناة يفخلال متش



.ة دابعلار ودوف اقوألال اومأوم اعلال املار يغللوك لمملال املال ميش



ي فو أة داعه لاثمأون يعملال املاه بفظ حيي ذلاه جولاو أه يففظ حيي ذلان اكملاز رحلابد صقي

.ا ًوسرحمن اكا مثيحز رحي فل املاد عيو ,ة نيعملاة نهملاو أد لبلال هأف رع


(2)



)1(ـ169

(2) 

(3) 

)1(ـ170

(2) 

(3) 

(4) 



                      
          

                      
     

   

        

                         

                     

   

       

                 

                   
    

                   
               

                    
              

                   
             

          

                
            

            

ن يحن مه ردقيا مفق ود وقنلان مه تميقو أا ًمارج4ر25ن زيب هذا لن ما ًرانيدب اصنلان وكي
 .ة صتخملات اهجلاع مر واتشلاد عبء اضقلايس ئرر خآل

(5) 

د حاول كه جرخأا مبال ذ وخأملال املاة لمجبب اصنلاي فد تعيفة عامجذ خألاي فرك تاشا ذإ
 .ة دحى لعم هنم

(6) 

 .ةيدحلاة قرسلاة بقوع

ـ 171 (1) .ف كلال صفمن مى نميلاد يلاع قطبب قاعي ,ة يدحلاة قرلساة ميرجب كترين م

 (2) .ت اونسع بسن عل قتال ة دمن جلسابب قاعي ,ى رخأة رمي ناجلان يدأا ذإ

 .ةيدحلاة قرسلاي فد حلاة بقوعت اطقسم

ـ 172 :ة يتآلال اوحألان مي أي فة يدحلاة قرلساة ميرجي فد حلاة بوقعقط تس

م احرألاى وذو أن يجوزلان يبو أع ورفلاول وصألان يبة قرلسات عقوا ذإ
 ,ة مرحملا

 )أ (

ز واجيال ا مبال إل امالن مذ خأيم لوة رورضة لاحي في ناجلان اكا ذإ
 ,ج العلاو أت وقلله تقفنه يلعب جتن مة جاحو أه تجاحة يافكوق فب اصنلا

 )ب(

ل املاي فا ًبيصنه لن أة ينن حسبد قتعين اكو أب يصني ناجللن اكا ذإ
 ,ب اصنلاغ لبيا مبب يصنلالك ذز واجتيال وق رمسلال املان اكووق رمسلا

 )ج(

ا ًدحاجو أً الاطممه نموق رمسلان اكوه نموق رمسللا ًنئادي ناجلان اكا ذإ
و أه قحى وايسي ناجلاه يلعى لوتاسا من اكوة قرلسال بقن يدلال جال حو
 ,ب اصنلاز واجيال ا مبه قحن مر ثكأ

 )د (

ن لعأوه تقرسى عدملال املاي ناجلاد رن أة مكاحملله ميدقتل بقث دحا ذإ
ن مة فيحصلاي لاخلك ذن عً الضفن اكوه تقرسى عدملال املالك متو أه تبوت
 ,ل املاى لعة عقاولام ئارجلاي فة نادإلاو أم اهتالابق اوس

 )ـه(



                  
     

                 

                   
    

   

         

                  
                   

          

      

                        
     

                   
          

   

   

                           
               

                   
         

   

ة تباثة يدحلاة قرلسات ناكوة بوقعلاذ يفنتل بقه رارقإن عي ناجلاع جرا ذإ
 ,ه دحور ارقإلاب

 )و (

 ,ز رحلال وخدي فه لا ًنوذأمي ناجلان اكا ذإ

و أة عوقطمى ريسلاه ديت ناكو أر خطللي ناجلاة ايحض رعيع قطلان اكا ذإ
 .ء الش

 )ز(

 )ح(

 .د حلاط وقسد نعة يدحلاة قرسلاة بقوع

ز وجي 172ة داملاي فة روكذملات اقطمسلان مي أبة يدحلاة قرلساة ميرجي فد حلاة بوقعت قطسا ذإ
ه تبقاعمز وجتا مك، ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أت اونسع بسز واجتال ة دمن جلسابي ناجلاة بقاعم
 .ة دلجة ئامز واجيال ا مبد لجلاب

ـ 173

 .ة قرسلا

صخشة زايحن مر يغللا ًكولممً الوقنم ً الامد صقء وبسذ خأين مة قرلساة ميرجا ًبكترمد عي
 .ه اضرن ود

ـ 174 (1)

ه تبقاعمز وجتا مكت اونسع بسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ة قرلساة ميرجب كترين م
 .ة دلجة ئامز واجيال ا مبد لجلابو أة مارغلاب

(2) 

 .ب نهلا

ة وقلال امعتاسع مة يدحلاة قرلساوأة قرلساة ميرجب كترين مب هنلاة ميرجا ًبكترمد عي
 .ب رهلاد نعو أا هئانثأو أة ميرجلاي فع ورلشاد نعا هبد يدهتلاو أة يئانجلا

ـ 175 (1)

ة بوقعي أي لإة فاضإلابت اونسث الثز واجتالة دمن جلسابب قاعيب هنلاة ميرجب كترين م
 .ه لعفى لعب ترتيا ملة ررقمى رخأ

(2) 



   

                              
                    

                      

                    
             

    

   

     

                             
                 

             
     

                      
            

   

       

                          
                

    

                   
    

                    
   

 .ز ازتبالا

ي أبو أه بر ارضألاف وخص خشفس ني فا ًدصقث عبين مز ازتبالاة ميرجا ًبكترمد عي
 .ي نوناقد نسو أل امي أه ريغلو أه لم ليسن أى لعد صقء وبسه لمحيلك ذبور خآص خش

 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أن يتنسز واجتال ة دمن جلسابب قاعيز ازتبالاة ميرجب كترين م

و أف خطلابو أم يجسلاى ذألابو أت وملابف يوختلابت بكتراد قز ازتبالاة ميرجت ناكا ذإ
ز وجتا مكت اونسع بسز واجتال ة دمن جلسابي ناجلاب قاعي ,م ادعإلاا هتبوقعة ميرجبم اهتالاب
 .ة مارغلابه تبقاعم

 .ةنامألاة نايخ

ء وبسم وقيوه ترادإو أل امة زايحى لعا ًنمتؤمن وكين مة نامألاة نايخة ميرجا ًبكترمد عي
ف رصتلاو أه ديدبتو أه ريغة عفنمو أه تعفنمي لإه ليوحتو أه كالتماو أل املالك ذد حجبد صق
ا مكت اونسع بسز واجتال ة دمن جلسابب قاعيو ,ة نامألاى ضتقمف لاخيحش افل امهإبه يف
 .ة مارغلابه تبقاعمز وجي

ب قاعي ,ة فصلالك تبل املاى لعن متؤأص خشي أى دلا ًمدختمسو أا ًماعا ًفوظمي ناجلان اكا ذإ
 .م ادعإلابو أة مارغلاع مة نسة رشعع برأز واجتال ة دمن جلساب

 .ال يتحالا

قق حيوه جوي أبص خشع ادخي لإد صقء وبسل صوتين مل ايتحالاة ميرجا ًبكترمد عي
ة راخسو أا ًررضه ريغلو أص خلشللك ذبب بيسو أه ريغلو أه فسنلع ورمشر يغا ًبكسلك ذب
 .ة عورمشر يغ

و أة مارغلابو أت اونسث الثز واجتال ة دمن جلسابب قاعيل ايتحالاة ميرجب كترين م
 .ا ًعمن يتبوقعلاب

ز وجتا مكت اونسمس خز واجتال ة دمن جلسابب قاعيل ايتحالاة ميرجة ثلاثلاة رمللب كترين م
 .ةمارغلابه تبقاعم

)1(ـ176

(2) 

(3) 

)1(ـ177

(2) 

)1(ـ178

(2) 

(3) 



   

           

                       
          

                   

                 

                 
   

                 

                    
      

                      
            

                        
    

   

      

                            
                

                    
    

   

 .ددورمصك ر يظهتأو ءاطإع

و أم ازتلال ءافوا ًيفرصما ًكصا ًصخشى عطين مد ودرمصك ء اعطإة ميرجا ًبكترمد عي
 :ة يتآلاي عاودا لن مي أله يلعب وحمسلاه دريول باقمب

 ,صك لام يدقتت قوه يلعب وحمسلاى دلب حالسلب احسد وجوم دع )أ (

 ,لك ذبه ملعع مب حلسلل باقو أف اكب حالسلد يصرد وجوم دع )ب(

ب بسن وده نعب ونين ممو أه نمر مأبصك لاة ميقف رصب حالساف قو )ج(
 ,ل وقعم

 .لك ذبه ملعع مة لوقعمر يغة روصبصك ل لب حالسار يرح )د(

ت اونسمس خز واجتال ة دمن جلسابو أة مارغلابب قاعيد ودرمصك ء اعطإة ميرجب كترين م
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أ


و عديا مبم لعين اكو)1(د نبلاي فد راولاه جولابد ريوه ريغله مليسوا ًيفرصما ًكصر هيظن م

.ا ًعمن يتبوقعلابو أت اونسث الثز واجتالة دمن جلسابو أة مارغلابب قاعيه درل



ز واجتال ة دمن جلسابب قاعي ,ه ريهتظو أد ودرمصك ء اعطإة ميرجة ثلاثلاة رمللب كترين م

.ة مارغلابوت اونسع بس


 .ي ئانجلالك متلا

و أه ريعتيسو أر يغللوك لممل امى لعر ثعيو أذ خأين مي ئانجلالك متلاة ميرجا ًبكترمد عي
 .د صقء وسبه يفف رصتيو أل املالك ذد حجيم ثأ خطلايق رطن عه زوحي

و أة مارغلابو أت اونسث الثز واجتال ة دمن جلسابب قاعيي ئانجلالك متلاة ميرجب كترين م
 .ا ًعمن يتبوقعلاب

)1(ـ179

(2) 

(3) 

(4) 

)1(ـ180

(2) 



      

                       
           

                      
                

    

                   
        

   

        

                             
                 

                 
     

                   
              
                  

                     
        

   

      

                             
                

    

 .ق روسملاال ملاتالم سا

و أة قرلساو أة بارحلايق رطن عص خشي لإه تزايحت لقتناي ذلال املاا ًقورمسً الامد عي
 .ي ئانجلالك متلاو ل ايتحالاو أةنامألاة نايخو أز ازتبالا

ف رصتلاو أه ئافخإي فة دعامسلاو أه باظ فتحالاو أوق رسمل امم التاسبد صقء وبسم وقين م
ه تبقاعمز وجتا مكت اونسمس خز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، وق رمسل امه نأبه ملعع مه يف
 .ة مارغلاب

ع بسز واجتال ة دمن جلسابب قاعيق ورمسلال املام التاسة ميرجة ثلاثلاة رمللب كترين م
 .ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مكت اونس

 .ي ئانجلاف تالإلا

ي فو أه يفر يغيو أه بيرختو أل امد افسإي فب بتسين مي ئانجلاف التإلاة ميرجا ًبكترمد عي
ن ألك ذبا ًدصاقا ًراضا ًريثأته يفر ثؤيو أه تعفنمو أه تميقن مص قنيو أه فلتيث يحبه عقوم

ن أل متحيه نأبه ملعع مو أ، ص خشي أو أر وهمجللا ًررضو أة عورمشر يغة راخسب بيس
 .لك ذببيس

و أة مارغلابو أن يتنسز واجتال ة دمن جلسابب قاعيي ئانجلاف التإلاة ميرجب كترين م
و أة قراحلاد اوملال امعتاسبو أر انلال امعتاسبو أاق رغإلابف التإلاث دحا ذإفا ًعمن يتبوقعلاب
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أت اونسمس خز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ة مالساو أة فاسنلا

مس خز واجتال ة دمن جلسابب قاعيم اعق فرمو أل املي ئانجلاف التإلاة ميرجب كترين م
 .ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مكت اونس

 .ي ئانجلاى دتعلا

و أر خآص خشة زايحي فً الوقنمو أا ًراقعل خدين مي ئانجلاى دعتلاة ميرجا ًبكترمد عي
ن مه نامرحو أه تقياضمو أص خلشالك ذب اهرإا ًدصاقع ورمشر يغه جوبه يفل خديو أى قبي
 .ه قح

)1(ـ181

(2) 

(3) 

)1(ـ182

(2) 

(3) 

)1(ـ183



                    
             

               
            

     

   

       

                    
                   

   

       

                        
              

   

   

    

           

   

   

   

                     
                  

               

و أة مارغلابو أر هأشة تسز واجتال ة دمن جلسابب قاعيي ئانجلاى دعتلاة ميرجب كترين م)2(
ب قاعية يئانجلاة وقلال امعتاسبو أة ميرجب اكتراد صقبى دعتلاث دحا ذإف، اًعمن يتبوقعلاب
و أً اليللك ذن اكا ذإف، ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مكت اونسث الثز واجتال ة دمن جلساب
ز وجتا مكت اونسمس خز واجتال ة دمن جلسابب قاعيء اذيإللة حلاصة ادأو أح السل امعتاسب
 .ة مارغلابه تبقاعم

 .ي مارجإلاد قصلاع مبص رتلا

ة يئانجلاة وقلال امعتاسو أي ئانجلاي دعتلاوأة قرلسلة مئالمة ادأو أة دعً الماحا صبرتمال يلبط ضين م
 .ة مارغلابه تبقاعمز وجتا مكة نسز واجتال ة دمن جلسابب قاعي، ا ًيمارجإا ًدصقه يدلن أح جرتيث يحب

ـ 184

 .ي مارجإرض لغة ادأع نص

ى لعة عقاولام ئارجلاب اكتراي فلك ذم دختيسن أا ًدصاقة خطر بديو أا حاتفمد لقيو أة ادأع نصين م
 .ا ًعمن يتبوقعلابو أة مارغلابو أة نسز واجتال ة دمن جسلاب، بقاعيل املا

ـ 185

8 

ر عشن ماثلاب ابلا

ب رحلابة صاـخلام ئارجلاوة يعامجلاادة بإلام ئارجوة ينانسإلاضد م ئارجلا

ة يناسنإلاد ضئم ارجلا

و أه ريغع ماك رتالشابو أه فسنبب ـكترين مل كل قاة بوقعي أبو أد بؤملان جلسابو أم ادعإلابب قاعي
ى لعو هون ييندملان اكلسان مة عومجمة يأد ضه جومي جهنمو أاق نطلاع اسوم وجهي أز زعيو أع جيش
ـ :ة يتآلال اـعفألان مي أباق يلسات اذي فم وقيو م وجهلالك ذبم لع

ـ 186



              

                   

                
           

      

                  
            

            
     

               
            

                   
             

             

                    
              

            

                
           

    

                 
             

    

                 
          

      

، ا ًدمعر ثكأو أا ًصخشل تقي
	)أ (

، ناكلسانمءزجالك هإدصقبةياسقةييشعملاوحأضرفدعمتي
	)ب(

م هيلعض رفيو أة يكلمالحق بة لصتملات الطلسار ثكأو أص خشى لعرس امي
	)ج(
ر اجتالال يبسي فت الطسلاه ذهة رساممك لذي فا مبة يرحللً الثامما ًنامرح
، لافألطاوءانسلااميسالوصاخألشاب

و أ، ة ياـمحلابن يلومشملان من اكلسان مة عومجمو أا ًصخشل حريو أد عبي
	)د (
و أة قيربط، ة عورمشة روصبا هيفن ودجويي تلاة قنطملان ما ًرقسم هلقني
ن وناقلام اكحإلة فلاخملابك لذور خآن اكمو أي رخأة لودى أى لإ، ىرخأب
، ي نانسإلاي لودلا

ي أبة يندبلاة يرحلان ما ًديدشا ًنامرحه مرحيو أر ثكأو أا ًصخشن جيس )ـه(
، ي نانسإلاي لودا لن وناقللة ياسألساد عاوقلاف لاخيا مبي رخأة روص

و أص خبش، ة يسفنو أت ناكة يندب، ة ديدشة اناعمو أد يدشم لااق حلإد معتي
	)و (
ة اناعملاو أم لألالك ذل ميشال و، ه تريطست حتو أم هتملاه زجتحي، ر ثكأ
، ا هلة جيتنو أا هنما ًءزجن انوكيو أة ينوناقت ابوقعن عن يمجانلا

ض رعتك هيو أ، ر كذع ماط وللاو أ، ي ثنأة عقاومي فه اركإلام دختيس )ز (
ا ذإا ًمئاقه اركإلاد عيو، ت ناكة روصي أبج اليإه بن رتقاا ذإه يلعي نجملا
، ه اضرن عر يبعتلان عز جعيص خشى لعة ـقبالسال اعفألات بكترا

ك لذوة يكلملاحق بة لصتملات الطلساى دحإر ثكأو أص خشى لعرس امي )ح (
ً الثامما ًنامرحه يلعض رفيو أي نسجع باطي ذل عفب اكتراى لعه لمحل
، ة يرحلل

لك ذوي نسجع باطت اذل اعفأو أل عفب اكتراى لعر ثكأو أا ًصخشه ركي )ط (
ط بترمب بلسو أل اعفألالك تء اقلي رخأد ئاوفو أل اومأى لعل وصحلاة ينب
، ا هب

ي قرعلان يوكتلاي فر يثأتلاة ينبل محلاى لعا ههاركإلر ثكأو أة أرماز جتحي
	)ى (
ي رخأة ميجست اكاهتناب اكترإلو أة يناكلسات اعومجملان مة عومجمي أل
، ي نانسإلاي لودلان وناقلل



                 
            

                 
          

      

               
            

               
            

               

                  
               

          
            
             

              
          

      

                 
            

           
               

                
            

          

   

    

ر ربمن ودلك ذوب اجنإلاى لعة يجولويبلاة ردقلان مر ثكأو أا ًصخشم رحي )ك (
، ه نمة يقيقحة قفاومبوي نعملاص خلشاه اقلتيج العو أي طب

و أصخلشالك ذمغريوأرثكأوأصخشدضةينسجةعيبطيذًالعففرتقي )ل(
ة وقلال امعتإسبلك ذوة ينسجة عيبطي ذل عفة رساممى لعص اخألشائك لوأ
، ا هلامعتإسبد يدهتلاو أ

ب ببسة ياسألسام هقوقحن ما ًديدشا ًنامرحر ثكأو أص خشا ًدمعم رحي )م (
ا هتفصبة عامجلاو أة ئفلالك تف ادهتالسو أة ددحمة عامجو أة ئفلم هئامتنا
و أة ينيدو أة يفاقثو أة ينثإو أة يموقو أة يقرعو أة يسايسب ابألسلك ذو، ه ذه
، ي نانسإلاي لودلان وناقلاا هرقيال ي رخأب ابألسو أنس جلاع ونبة قلعتم
، ن وناقلاا ذهي فه يلعص وصنمل عفي أبا ًبطترمن امرحلالك ذن اكى تم

ة منظمو أة لودم إسبه زجتحيو أه فطتخيو أر ثكأو أص خشى لعض بقي
	)ن (
ه يليسل عفلاا ذهن أبم لعن ع، ه يلعا هتوكلسو أا هنمم عدو أن ذإو أة ياسيس
ن مم هنامرحبة لودلال بقن مف ارتعإللض فرة يداعلاث ادحألار يسي ف
ض فريو أ، م هدوجون اكمو أم هريصمن عت امولعمء اعطإو أة يرحلا
ا ذهبف ارتعإلاـ لك ذء انثأو أد عبـ ة يسايلساة منظملاو أة لودلام اسب
ف دهبلك ذن اكى تم، ه بم لعن عو، ف اتطخالاو أز اجتحالاو أض بقلا

ة يامحلان مة ليوطة ينمزة رتفلص اخألشاء الوهو أص خلشاا ذهن امرح
، ن وناقلاا هلفكيي تلا

ن ما ًيأه تعيبطي فل ثامي، ر ثكأو أص خشد ضا ًينانسإال ً العفب كتري )س(
ي ؤسسمم انظر اإطي ف، ة داملاه ذهي فا هيلعص وصنملاة قبالسال اعفألا
د ضة يقرعة عامجب ناجن مة يجهنمة روصبة ريطلساوع مقلاى لعم ئاق
، م انظلالك ذى لعء اقبإلاة ينبلك ذو، ي رخأة يقرعت اعامجو أة عامج

ل اعفأللل ثامملاع بالطات اذى رخألاة ينانسإاللال اعفألان مً العفا ًدمعب كتري )ع (
ة اناعمه يلعي نجملابحق ليي ذلاو، ة داملاه ذهي فا هيلعص وصنملاة قباسلا

 .ة يفسنلاة حصلابو أم جسلابا ًـغلابا ًررضو أة ديدش

ة ياعمجلاة دابإلائم ارج



                      
                  

                 
       

                 

                     
    

                  
      

                  
    

                  

   

    

                        
                      

                   

                  
            
             

         

                  
             

     

ب اكتراى لعض رحيو أع ريشو أب كترين مل كل قاة بوقعي أبو أد بؤملان جلسابو أم ادعإلابب قاعي	ـ 187
و أا هتدابإد صقبلك تا هتفصبة ينيدو أة يقرعو أة ينثأو أة يموقة عامجد ارفألل تقم ئارجو أة ميرج
ت اذي فم وقيو، ة عامجلالك تد ضه جومع اسوي جهنموك لساق يسي فلك ذوا ًيلكو أا ًيئزجا هكالهإ
ـ :ة يتآلال اعفألان مي أباق يلسا

، ة عامجلاد ارفأن مر ثكأو أص خشل تقي
	)أ (

ك لتد ارفأبم يجسي لقعو أي دجسر رضو أه يوتشو أي ذأحق ليو أب ذعي )ب(
، ة عامجلا

د صقبة ييشعمل اوحألا ًدمعة عامجلاد ارفأن مر ثكأو أص خشع ضخي )ج(
، ا ًيئزجو أا ًيلكا هكالهإ

ن مة عامجلاد ارفأل خادر ثكأو أص خشع نمف دهتتسر يبادتى أض رفي )د (
، ب اجنإلا

 .ي رخأة عامجل افأطى لإة ونعة عامجلال افأطن مر ثكأو أل ـفطل قني
	)ـه(

 :ة يتآلال اعفألان مي أباق يلسات اذي فم وقيو، لك ذبه ملعع م، ه با ًبطترموي لودر يغو أ

،ة يامحلابن يلوممشلان مر ثكأو أص خشا ًدمعل تقي  )أ (

، ة ينانسإال ة لماعمه لماعيو أة يامحلابن يلوممشلان مر ثكأو أا ًصخشب ذعي
و أت امولعمى لعل وصحلاد صقبه يلعم يجسي فسنو أي ندبم لأع اقيإب
م وقير خآب بسي ألو أه هاركإو أه فيوختو أه باقعض رغلو أ، هنمف ارتعا

، ز ييمتلاع اونأن مع ونى أى لع

 )ب(

و ضعلر تبو أم ئادز جعو أ، ة ميدتمسة هاعث ادحإلر ثكأو أا ًصخشض رعي
	)ج(
و أة يدجسلاة حصلاض يرعتو أة افولاى لإي دؤيا مب، د سجلان مف رطو أ
، ديدشرخطلةيفسنلا

ص اخشألاد ضب رحلائم ارج

يلودح لمسع ازناق يسي فب كترين مل كل قاة بوقعي أبو أد بؤملان جلسابو أم ادعإلابب قاعي ـ 188 (1)



                 
             

               
             
          

            
            

                    
             

             

                 
          

               

                
          

     

                 
           

                  
             

    

                
            

               

                  

ة فصبوة يامحلابن يلومشملان مر ثكأو أص خلشة يصخلشاة ماركلاهك تني )د (
، ه ردقن مة حطموة نيهمة روصبه تلماعمل الخن مة صاخ

ة نيهركه ذخأيو أه زجتحيو أة يامحلابن يلوممشلان مر ثكأو أا ًصخشل قتعي
	)ـه(
و أص خلشاا ذهز اجتحاة لصاومو أة باصإو أل تقبد يدهتلاع م، ة قيرطة يأب
و أي عيبطص خشو أة يلودة منظمو أة لودر ابجإد صقبص اخألشائك لوأ
ل عفن عع انتمالاو أل عفبم ايقلاى لعص اخأشة عومجمو أ، ي رابتعا

، ه نعج ارفإللو أص خلشاا ذهة ماللسي نمضو أح يرصرط كش

ض رعتك هيو أ، ر كذع ماط وللاو أ، ي ثنأة عقاومي فه اركإلام دختيس )و (
ا ًمئاقه اركإلاد عيو، ت ناكة روصي أبج الـيإلك ذبن رتقاا ذأه يلعي نجملا
، ه اضرن عر يبعتلان عز جعيص خشى لعة قبالسال اعفألات بكتراا ذإ

ل اعفأو أل عفب اكتراى لعة يامحلابن يلوممشلان مر ثكأو أا ًصخشه ركي )ز (
ل وصحلاد صقبلك ذوا هلامعتاسبد يدهتلاو أة وقلال امعتاسبي نسجع باطت اذ
، ه ببط ترمب بلسو أل اعفألالك تء اقلي رخأد ئاوفو أل اومأى لع

ى لعة يجولويبلاة ردقلان مة يامحلابن يلوممشلان مر ثكأو أا ًصخشم رحي )ح (
ة قفاومبي نعملاص خلشاه اقلتيج العو أي بطر ربمن ودلك ذوب اجنإلا

، ه نمة يقيقح

د صقبل محلاى لعت هركأة يامحلابن يلوممشلان مر ثكأو أة أرماز جتحي )ط (
، ن اكسلان مة عومجمي ألي قرعلان يوكتلاي فر يثأتلا

ة عومجمو أة حلمسلات اوقلاي فر معلان مر عشة نماثلان ودو هن مد نجي
	)ى (
ل امعألاي فة يلعفة روصبة كرامشلله مدختيسو أ، ا هيلإه مضيو أ، ة حلمس

، ة يبرحلا

م هلقنيو أة يامحلابن يلوممشلان اكلسان مة عومجمو أا ًصخشل حريو أد عبي
	)ك (
ى رخأبو أة قيربط، ة عورمشة روصبا هيفن ودجويي تلاة قنطملان ما ًرقس
، ي نانسإلاي لودلان وناقللة فلاخملابلك ذور خآن اكمو أي رخأة لودى لإ، 

، ع ورمشر يغيق ربطة يامحلابن يلوممشلان مر ثكأو أا ًصخشز جحي
	)ل (



                 
           

          

               
            

            
         

              
            

            
           

    

                    
             

                   
     

                  
         

       

                 
       

                 
           

   

     

ن يلوممشلان مر ثكأو أص خشى لعم ادعإلاة بوقعذ فنيو أا ًمكحر دصي )م (
ة فاكا همامأى عارتة صتخمة مكحمن مة قبمسة مكاحمن ود، ة يامحلاب
، ي نانسإلاي لودلان وناقلاا هلفكيي تلاة يئارجإلاوة يئاضقلات انامضلا

ب راجتلان مع وني ألة يامحلابن يلوممشلان مر ثكأو أا ًصخشع ضخي
	)ن(
ة حلصملا هبع الضطالام تيال و، ي بلطاج العلاا هرربيال ي تلاة يجولويبلا
ض رعتو أت وملاى لإي دؤتد قي تلاوص اخألشائك لوأو أص خلشالك ذ
، م يجسر خطلة يفسنلاو أة يندبلاة حصلا

ة لطلسن يعضاخلاة يامحلابن يلوممشلان مر ثكأو أص خشة ايحض رعي )س (
ى أء ارجإل الخن مة ميجسة يحصر ارضإبة باصإلاو أة افوللد اعمف رط
و أة يبلطاة جلاعملاا هرربتال ي تلاة يملعلاو أة يبلطاب راجتلان مع ون
ي رجتال ي تلاوي نعملاص خلشلى فتشمسلاي فة جلاعملاو أن انألساة جلاعم
، ه حلاصل

ن أد عب، ع افدللة ليوسه يدلد ـعتم لو أه حالسي قلاً التاقمب يصيو أل تقي
	)ع(
 .ة يلاتقلات ايلمعلااق نطج راخا ًدوجومن وكيو أا ًراتخمم لتسيس

ن مي أي لودح لمسع ازناق يسي فب كترين مل كة نسن يرعشن عل قتال ة دملن جلسابب قاعي)2(
 :ة يتآلال اعفألا

ن مة يامحلابن يلوممشلان مر خآص خشى أو أب رحر يأسن امرحد معتي )أ (
ة يئاضقلات انامضلاة فاكا همامأي عارتة صتخمة مكحمم امأه تمكاحم
، ن وناقلاا هلفكيي تلاة يئارجإلاو

ة مدخلاى لعة يامحلابن يلوممشلان مر خآص خشو أب رحر يأسى أم غري )ب(
، ة يداعمة لودت اوقف وفصي ف

ت ايلمعلاي فاك رتالشاى لعة يداعملاة لودلاا ياعرن مر ثكأو أا ًصخشم غري
	)ج(
 .ة حلمسلاه تاوقو أص خلشالك ذة لودد ضة هجوملاة يركعسلا

ى رخألاق قوحلاوت الكتمملاد ضب رحلائم ارج
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ت اعازنلاى لعة قبمطلاي نانسإلاي لودلان وناقلام اكحأب جومبة يامحلابة لومشمت اكلتممد ضً العف
 :ة يتآلال اعفألان مي أباق يلسات اذي فم وقيولك ذبه ملعع م، ة حلمسلا

و أي صخلشال امعتالساد صقبي داعملاف رلطلة كولممت اكلتممة يأب هني )أ (
، لك متلا

و أا هيلعي لوتيسو أي داعملاف رلطات اكلتممباق نطلاع اسوا ًريمدتحق لي
	)ب(
ة يركعسلال امعألاه يضتقتال ا مبة يفعستوة عورمشر يغة قيربطا هرداصي

 ،

م كاحملاى لإء اجتلالاي فة ينوناقلام هقوقحن مي داعملاف رلطاا ياعرم رحي
	)ج(
 .ا همامأم هيواعدة يلوبقمء اهنإو أا هقيلعتو أا هئاغلإبلك ذو

ة يناسنإلات ايلملعاد ضب رحلائم ارج

ر يغو أي لودح لمسع ازناق يسي فً العفب كترين مل كة نسن يرعشن عل قتال ة دملن جلسابب قاعيـ 190
و أت ادحوو أد اومو أت آنشمو أص اخشأد ضم وجهن شا ًدمعتم، لك ذه ملعع م، ه با ًبطترموي لود

، ة دحتمالم مألااق ثيمم اكحإلا ًقفوم الـسلافظ حو أ، ة ينانسإلاة دعامسلام اهمي فة مدختمسل قنل ئاوس
 .ة حلمسلات اعازنلاى لعة قبمطلاي نانسإلاي لودـلان وناقلام اكحأب جومبة يامحلابة لوممشو

ة روظحملاال تقلاب يلاسأبة اصخلاب رحلائم ارج

ر يغو أي لودح لمسع ازناق يسي فب كترين مل كل قاة بوقعي أبو أد بؤملان جلسابو أم ادعإلابب قاعيـ 191
 :ة يتآلال اعفألان مي أباق يلسات اذي فم وقيولك ذبه ملعع م، ه با ًبطترموي لود

ن ييندمد ارفأد ضو أه ذهم هتفصبن ييندملان اكلساد ضم وجهه يجوتد معتي )أ (
، ة يركعسلال امعألاي فة راشبمن وكرايشال 

ا ًفادهأل كتشال ة يمحمي رخأن ايعأو أة يندمع قاومد ضم وجهه يجوتد معتي
	)ب(
ة يميلعتلاو أة ينيدلاض ارغإللة صصخملاي نابملاة صاخة فصبو، ة يركعس



           
      

                   
         

                 
             
          

           

                
            

    

               
             

        

                  
               
          

     

                   
        

   

       

                      
                  

ت ايفتشمسلاو، ة ينفلال اـمعإلاوة يخيراتلار اثآلاو، ة يريخلاو أة يملعلاو أ
، ى حرجلاوى ضرملاع مجتن كامأو

ة يمحملار يغي نابملاو أن كامسلاو أي رقلاو أن دملاف صقو أة مجاهمد معتي
	)ج(
، ة يركعسا ًفادهأل كتشال ي تلاو، 

و أح اورألاي فة يضرعر ئاخسن عر فيسن أه نأشن مم وجهن شد معتي
	)د (
ر رضحق ليو أ، ة يندمن ايعأبا ًرارضإحق ليو أ، ن ييندملان يبت اباصإ
ا ًحضاوه اطرفإن وكية يعيبلطاة ئيبلابد يدوشل جألال يووطاق نطلاع اسو
، ة راشبملاة وسململاة عقوتملاة يركعسلاة زيملال مجمى لإاس يقلاب

، ن ييمحملاص اـخألشان مر ثكأو أي ندمص خشد وجول غتيسو أ، ل قني
	)ـه(
ت ايلمعلان مة نيعمة يركعست ادحوو أاطق نمو أاط قنى لعة يامحلاء افضإل
، ةيركعسلا

د اومن مم هنامرحبب رحلاب يلاأسن مب ولأسكن ييندملاع يوجتد معتي
	)و (
ة ثاغإلات ادادمإة لقرعو أة ايحلاد يقى لعم هئاقبلم هلي نغال ي تلاة اشعإلا
، ي نانسإلاي لودلان وناقلام اكحألة فلاخملاب

ٍ يشجو أة لودى لإن يمتنمر ثكأو أً التاقما ًمصخو أا ًصخشب يصيو أل تقي
	)ز (
ن مو أة يامحالم هقحن من أبد اقتعالاو أة قثلاى لعم هلمحد عب، ا ًردغ داعم
ى لعة قبمطلاي نانسإلاي لودلان وناقلام اكحأب جومبة يامحلاح نمم هبجاو
، ة حلمسلات اعازنلا

ر يفوتله رربيا مر مألاا ذهلن وكين أن ود، ن ييندملان اكلساد يرتشبر مأي )ح (
 .ة يركعسة رورضلو أن يينعملان ييندمللن مألا

ة رظوحمة حلسأوئل اسوم ادختسابة اصخلاب رحلائم ارج

ر يغو أي لودح لمسع ازنق ايسي فب كترين مل كل قاة بوقعي أبو أد بؤملان جلسابو أم ادعإلابب قاعي	ـ 192
 :ةيتآلال اعفألان مي أباق يلسات اذي فم وقيو، لك ذبه ملعع م، ه با ًبطترموي لود
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ا ممة مممسة دامث فنو أق الإطى إ له مادختاسي دؤيا ًحالسو أا ًمسم دختيس )أ (
ل اوحألاي فة حصلابا ًميجسا ًررضحق ليو أت وملاث ادحإي فب بتسي
، ة مممسلاا هصئاصخء ارجن م، ة يداعلا

ي فب بتسيا ممى رخأة ليوسى أو أة دامى أو أً الئاسو أا ًزاغم دختيس
	)ب(
ن م، ة يداعلال اوحألاي فة حصلابا ًميجسا ًررضحق ليو أت وملاث ادحإ
، ة ممسملاو أة قناخلاه صئاصخء ارج

م جسلاي فة لوهسبح تسطيو أد دمتيي ذلاع ونلان ما ًروحظما ًصاصرم دختسي
	)ج(
ة فصبو، ى ودجن ودبه نعم جانلاح رجلاو أم لألاف عاضيي ذلاوي ربشلا

م جسبة لماكة اطحإيط حيال ي ذلاب لصلاء اغطلات اذت اصاصرلاة صاخ
، ف اوحلاة ززحمت اقللطاو أ، ة قللطا

ا ًرارضإا هتعيببطب بتسة يبرحب يلاأسو أد اومو أف ئاذقو أة حلأسم دختيس )د (
م اكحألة فلاخملابا هتعيببطة يئاوعشن وكتو أا هلم وزلال ا مالآو أة دئاز
 .ة حلمسلات اعزانملاى لعة قبمطلاي نانسإلاي لودلان وناقلا

لوا لوا 

صا�ناحاا وفا�ا

 .ا هلماكبت علقا ذإة رصبملان يعلا)1(

 .ن راملاد حي لإف نألا)2(

 .عملسابةربعالوةميللسانذإلا)3(

 .ا هضعبي فة ربعالوا هلكت عقطا ذإة فلشا)4(

 .ا هلل دبر وهظى جريال ه ناة صتخملاة يبلطاة هجلات ررقا ذإن لسا)5(
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.عقطلاهبعوتاسا ذإنالسلا)6(



.ة دايزلاة لاحي فل صفملاى لعد ئازلاء زجلاة يده يلعي نجمللو، ل صفمن مع قطلان اكا ذإد يلا)7(



.د يلام اكحأا هنأشي فبق تطول جرلا)8(



.ل صفمن مع قطلان اكا ذإن يلجرلاون يديللع باصألاول مانألا)9(



.ةفحشلانمعقطلاناكوأعقطالهبعوتاساذإركذلا)10(



.ى رخألاة مالسن امضرط بشا هترينظبة دحاولاذ خؤتون ايثنالا)11(



.م عظي لإي هتنتي تلاح ارجلاى هوة حضوملا)12(


ال و ا 

ا 

 (1) .ة لماكل تقلاي فة يدلان وكت

 (2) :ة يتآلات الاحالي فة لماكح ارجلاي فة يدلان وكت

 )أ  ( .م جسلاي فة يدرفلاء اضعألان مو ضعع قطد نع

 )ب( .ا مهتفيوظب اهذلك ذى لعب ترتا ذإا مهدحأو أة يجوزلاء اضعألان من يوضعع قطد نع

.ا ًعيمجن يلجرلاع باصأو أن يديلا عباصأ  )ج(

 )د ( .ح راوجلاواس وحلاول قعلاف ئاوظب اهذد نع

 )ـه( .ا ًعيمجن انألساب اهذد نع



                   

                                            

                         

                        

                              
                                                 

                                                                                                  

                                                        

                    

                                                                 

               

                               

                                                                                                            

                            

                                                                           
                                                          

               

                                         

                                                                                 
                                       

                                      

ع بصأة لمنأب اهذد نع

:
 ةيتآلات الاحلاي ف ( 1 )
 ا ًفصنح ارجلاي فة يدلان وكت (3)



2


، ة يجوزلاء اضعألان مد حاوب اهذد نع )أ (


.ة يجوزلاء اضعألان مد حاولة فيوظالب اهذد نع )ب(


( 1 )
 رعشف صنو، ع بصألاب اهذد نع ( 1 )
 ا ًرعشح ارجلاي فة يدلان وكت (4)


.
 ىرخألاع باصألال مانأن مة دحاوب اهذد نع ( 1 )
 ر عشث لثو، م اهبإلا

30 20 10


( 1 )
 رعشف صنن لساب اهذد نعح ارجلاي فة يدلان وكت (5)



20


يليا مكد جسلاح ارجي فة يدلان وكت (6)
:



،)1(ا ًثلث ,
 ينبطلاو أي ردصلاف يوجتلاي لإذ فانح رجا هنعأ نشيي تلا ,

 ةفئاجلا )أ (

3 

. ن اثلثا مهيفون يتفئاجت ربتعأر خآلاب ناجلان مة فئاجلات ذفنا ذإ )ب( ( 2 )

3


ىليا مكج اجلشاي فة يدلان وكت (7)
:



, ( 1 )
 ا ًثلث ,
 غامدلام أي إ لل صتي تلا ,

 ة مألاة يد )أ (

3


, ( 1 )
 ا ًثلث ,
 غامدلاي لإل صتي تلا ,

 ة غمادلاة يد )ب(



                                                               
                                                              

                              

                                                                  

                                 

                                                                         
                                                                             

                            

                                                                                     

                       

                                  

                                                                        
                                                                                                             

                                

                                     

 
  

 

         

               

          

        

3 

, ( 3 )
 
,م عظلال قنتي تلا
 ,



10


, ( 1 )
 ا ًرعش ,

 ,



10


. ( 1 )
 
,م عظلاح ضوتي تلا
 ,



20


, ( 1 )



،ة لماك (8)
,



.



. 1991/2/20


2009
 15
 . 1974
 40


.1974
 40
 - 2


ر اعشأةثالثة لقنملاة يد )ج (

ه جولاو أأس رلاة معظم هشتي تلاة مشاهلاةيد )د(

ر عشف صنة حضوملاة يد )ـه(

ت امفقط سا ذإن ينجالة يدن وكت )أ (

ر عشف صنة رغلا، ا تيمقط سا ذإن ينجلاة يدن وكت )ب(

ة نجألاد دعتبة يدلاد دعت )ج(

خ يراتبة يمرسلاة ديرجلاي فر نش

ة نلسم قرن وناقة نلسم قرن وناقأ 1

ة نلسم قرن وناق

.

 - 3
ه فسنن وناقلا

20 

1 
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