
٠٠٠<..،..:مسلر(ا

ركفلآظفاعمفآبيغلاركفلهيعمج



٠٠٠٠٠،.....،....،...:متقرلا

:)1(هداملا

جلفلاةظفاحميفةيرخلاجلفلاةيعمجسسأتمتهقفوتوهثاةئيشمب

~ا٢٥/٠١/٤١٠خيراتو)١٠٧(مقرةرازولاسلجمرارقبةرداصلاةيريخلاتاسسؤملاوتايعمجلاةحئلماكحلآتبط
ةرداصلاتاميلعتلاو_ا٤ا٢/،٣/٦،خيراتو٧٦٠مقرةيعامتجلانوؤشلاريزورارقبةرداصلاةيذيفنتلااهدعاوقو
اهاضتقمب

:)٢(ةداملا

اهلةعباتلاىرقلاوجلفلاةظفاحمةيعمجلاتامدخةقطنملمشت

جلفلاةظفاحميفيسيئرلااهزكرمنوكيو

:)٣(ةداملا

هذهلمشتويداملاحبرلاىلعلوصحلااهفدهنوكينانوداهتقفنماهجاتحتيتلاتامدخلاميدقتىلإةيعمجلافدهت
تامدخلا

ةتقؤموأةتباثبتاورلكشبةينيعلاوأةيريخلاتادعاسملاميدقتا
ةنراطلاثراوكلاوثداوحلايفةينيعوأةيلامةيريخلاتادعاسملاميدقت٢
اهبتامدخلاةماردوةقطنملاريوطتلىرخلاةيسرلاتاهجلاعمةينواعتتامدخميدقت٣
عمتجملاىفةفاتثلاويعولاثبوةيملعوةيفاقثتامدخميدقت٤
ةياقووةيحصجماربذيفنتليهستوةظفاحملايلهأنمىضرمللةنكمملاتامدخلاميلتت٥
ةيعامتحلاةياعرلادودحنمضةفلتخمةيعامتجاتامدخميدقتىلافدهتتاعورشمبمايقلاواةكراشملا٦

:هفسملاههجلاهقداممأببغلاجلفلاأبعمج

ا٠وتلا

مفخلامنجلا



٠٠٠<..>:مثلرلا

ينانلاصفلا

:ةيوضعلا)٤(ةداملا

ةيلاتلاطورشلاةيعمجلاوضعيفرفوتتنأبجي

ةيسنجلايدوعسنوكينأا
هرمعنمرشعةنماثلامتأدقنوكينأ٢
آعرشةربتعملاةيلهلالماكنوكينا٣
هرابتعاهيلإدردقنكيملامةناملاوأفرشلابةلخمةميرجيفةنادإبهيلعموكحمريغنوكينا٤

:ةيوصعلاعاوئأ)٥(ةداملا

ةرادلارلجملبقىلعءانباهمايقدعباهبقحتلأواةيعمجلاسيمأتيفكراشيذلاوضعلاوهو:لماعوضع-أ
روضحقحوضعلااذيلنوكيو)ءاسنلا/لاجرلا(ىلعةرصاقةيوضعلاهذهوهنممدقملاةيوضعلابلطل
يضمدعبكلذوةرادلاىلجمةيوضعلهسفنحيشرتواهتارارقىلعتيوصتلاوةيمومعلاةيعمجلاتاعامتجا
ىندأدحكلايبر)٢٠>(هرادقموآضفخنمآكارتشاعفديوةيعمجلابهقاحتلاخيراتىلعةنس

ققحتدعبةرادلارملجمكلذلبتيوةيعمجلاةيوضعىلإباستنلابلطييذلاوضعلاوه٠بستنموضع-~
ةيعمجلاتاعامتجاروضحقحوضعلااذهلنوكيلونسلاطرشادع)٤(ةداملاباهيلعصوصنملاطورشلا
ىندادحكلايبر)ا»(هرادقمآضفخنمآكارتشاعفديوةرادلاىلجمةيوضعلحيشرتلالوةيمومعلا

ماتناكةيدامةليلجتامدخنماهلهمدقامريضناهتيوضعةيعمجلاهحنمتيذلاوضعلاوه٠فرشوضع-ت
حرطيامةشقانموةيموعلاةيممجلاتاعامتجاروضحقحلاهلواهفادهأقيقحتىلعةيعمجلاتدعاسةيونعم
ةرادلا~تي~حيشرتلاوأتيوصتلاقحهلنوكينأنوداهيف

ةشقانملاقحهلنوكيوةرادلاىلجمبةيرخفلاةيمومعلاةيوضعلاةيعمجلاحنمتيذلاوضعلاوه:يرخفوضع-ث
داقعنلاةحصهروضحبتبثيلوتيوصتلاقحهلىميلنكلوهتاعامتجايف

:ةفشملاةهجلاةقداصمهببغلاجلفلاأبعمج

مفخلامنخلا



د_.~~~.~~.~.~..~...~.~...~.~~~..~~~~~~~~.~~.~~...~.~.~~~....~...~~~~.~~.~~~~~~....،~~، الرققا

:)٦(هداملا
ةيتهنأتلأحئأىدحأيفةيعمجلأةيوضعوضعنأدقفي

ةافولا-أ
يباتكبلطبةيعمجلانمباحممنلا-ب
)٤(ةداملابةدراولاةيوضعلاطورشنمآطرشدقفاذإ-ت
ةرادلارملجملكلذريدقتدوعيوةيونعموأةيدامتناكءاوسةميسجآرارضأةيعمجلابدمعنعقحلأاذا-ث
هناونعىلعباطخبهراطخإدعبةيعمجللةيلاملاةنسلاةيادبنمرهشأ)٨(ةدملكارتشلاديدستنعرخأتاذا-ج

ةرادلاسلجمنمرارقةيوضعلانادقفبردصي)ب،أ(نيتلاحلاادعاميفو،اهيدلنودملا

.م،ارة.~>

لوهيلعقحتمملاغلبملاهنادأةلاحيفيونسلاكارتشلامدعببسباهدقفنملةيوضعلاةداعإةرادلاسلجملزوجي
ناكءاوستابهوأتاعربتوأتاكارتشانمةيعمجللهعفدمتامدادرتساهتيوضعدقفنملوأهتثرولوأوضعللزوجي
بابسلاتناكامهموانيعوأآدقنكلذ

:أاؤةدأمئأ

ةيعمجلاتاسلجرضاحمبةصاخلاتكجسلاىلعةيعمجلارقميفعكطلاةيعمجلاءاضعأنموضعلكلقحي
امك،ةرادلاسلجمنمضيوفتبةيعمجلاريدمنعةرداصلاتارارتلاكلذكو،امهتارارقوةرادلاسلجمو،ةيمومعلا
تقوبةيمومعلاةيعمجلاىلعاهضرعلبقو-ةيعمجلارقميف-اهتاقفرموةيمومعلاةينازيملاىلععكطلاهلقحي
فاك

:)٩(هداملا

يليامةيعمجلاوضعىلع

اذهيفاهيلعصوصنملاتابجاولاعيمجبمايقلاوةيعمجلابهتيوضعىلعةبترتملاتامازتللاعيمجبءافولا-أ
ةيعمجللةيلخادلاحناوللاوماظنلا

ةرادلاىلجمتارارقبوةيمومعلاةيعمجلاتارارقبديفتلا-ب
اهيدلنودملاهناونعىلعتليدعتنمأرطيامب-ةباتكةيعمجلاغلبإ-ت

:لفرنصلالهجلالفداصمأببغلا-لفلاهبعمج

منخلا

:عبفونلا
منخلا



٠٠،~:مثلرلا

ء٠ادلامبظملا

:ةيلاتلاتائيهلانمةيعمجلانوكتت)ا.(ةداملا

ةيمومعلاةيعمجلاا
ةرادلاىلجم.٢
رد~ارارقلااهامسموةنجللكصاصتفاددحيوةرادلارملجموأةيمومعلاةيعمجلااهلكشتيتلاناجللا٣

اهليكشتب

.ةيمومعلاةيعمحلا)اا(ةداملا

مهتامازتلاباوفوأنيذلانيلماعلاءاضعلاةفاكنمةيسيسأتلاةيمومعلاةيعمجلاادعاميفةمومعلاةيعمجلانوكتتا
لقلاىلعةنسمهتيوضعىلعتضموةيعمجلالبق

لمعلاةرانوةقفاومدعبرخآناكميفاهدتعتنأزوجيوةيعمجلارقميفاهتاعامتجاةيمومعلاةيعمجلادقعت٢
كلذىلعةيعامتجلاةيمنتلاو

:لياملاةيمومعلاةيعمحلاتاعامتحامسقئت)ا٢(ةداملا

ةيلاملاةنسلاءاهتناخيراتنمرهثأةثكثزواجتتلةدميفةنسلكةرمدقعتوةيداع-أ
ةيتلاروملايفرظنلاةيعمجلل

هتشقانموةيهتنملاةنملاللخةيعمجلالامعأنعةرادلاىملجمريرقتا
تدجونإةيعمجلاىلعاهتاظحكموةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاةرازوريرقت٢
ملاذإ~اةيلاملاةنسلةيماتخلاتاباسحلاىلعقيدصتلاوةيعمجللينوناقلابساحملاريرقتةشقانم.٣

ةديدجلاةيلاملاةنسللةيريدقتلاةينازيملارارقإواهبلختتاضارتعاةمثنكي
هنأشبهارتامذ~اوةمداقلاةنسللةرادلاسلجمهحرتقييذلالمعلاجمانربليدعتوأرارقإوثحب.٤
لامعلالودجىلعةجردمنوكتىرخأعيضاومةيأ.٥

ةييخلاجلفلاةيعمج

~~:عيقوتلا

:للرشملالهجلالهداصم

منخلامنخل(



<.....:متقولا

ةيتلاتلاحلاىدحايفرظنللةجاحلادنعدقعتو٠ةيداعريغ.ب
ةرادلاوأةيلاملاةيعمجلالامعأبارطضاا
اهلعورفحتفوأيساسلااهماظنليدعت٢
كلذىلعةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاةرازوةقفاومدعبةيراقعلااهتاكلتممضعبيففرصتلا٣
اهيفىرخأجامدناوأىرخأةيعمجيفاهجمدوأةيعمجلالح٤
مهتيوضعءاهنإوأديدجتوأاهترادإرملجمءاضعأباختنا٥
هتلاجمحارتقاوةيعمجلالاومأرامثتساأدبةسارد~
نمبلطىلعءانبتاعامتجلادتعمتيو،ئراطعامتجادقعبجوتستركذامريغةئراطرومأةيأ١

ةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاةرازوةقفاومدعبلقلاىلعنيلماعلااهناضعأرشعنموأةرادلاسلجم
كلذىلعةتبسملا

:اا١(أ(املا

لامعلالودجىلعةلمتشمةرادلاىلجمنمةيطخةوعدىلعءانبيداعلاةيمومعلاةيعمجلاتاعامتجادقعت
اهناضعأةيبلغاةقفاومبةيمومعلاةيعمجللزوجيوهداتعناةعاسوخيراتوعامتجلاناكمواهثحبدارملاعيضاوملاو
نمرثكاوأدنبةشتانمليداعريغعامتجاىلإهلامعألودجةشتانمنمءاهتنلادعبيداعلاعامتجلاليوحتنيرضاحلا
ةرازولاةقفاومبكلذنأةطيرشكلذيعدتستيتلادونبلا

.)ا٤(ةداملا

قحينيذلانيلماعلاءاضعلافصننمرنكأهرضحاذإأحيحصيداعلاريغويداعلاةيموعلاةيعمجلاعامتجاربتعي
امبعامتجلادقعمتييماظنلاباصنلالامتكانودداقعنثللددحملاتقولاءاضقناىلعةعاستضماذإوروضحلامهل
آمويرشعةسمخنعلقتلةدملعامتجلالجؤيباصنلااذهلمتكيملاذإو،نيلماعلاءاضعلانم٥او٢٥نعلقيل
روضحنيعتيلاوحلاعيمجيفونيلماعلاءاضعلانمرضحنمبعامتجلادقعمتيةلاحلاهذهيفورهشنعديزتلو
تاعامتجلاهذهلةرازولابودنم

ةييخلاجلفللاةيعمج

د:عيقوتلا

:ةفرشملاةهجلاةقداصم

منخلا

:عبهونلا
منخلا



<..>:مقرلا

:٠:،م،٠أمئ:

ةباتكءاضعلاءلؤهنمهريغضيوفتمهنميلزوجيوآيصخشءاضعلاروضحبةيمومعلاةيعمجلاعامتجادقعي
دحاووضعنمرثكلضيوفتلازوجيلوةرادلارملجمءاضعأنمضوفملانوكيلأىلععامتجلاروضحل

ؤ.همموت~س.

نيبنمسينرلاباختنامتيامهبايغةلاحيفةيمومعلاةيعمجلاتاعامتجاةسانرةبنانوأةرادلاسلجمسينرىلوتي
عامتجللنيرضاحلاءاضعلا

:)ا١(هداملا

ادعاميفتيوصتلامتيونيرضاحلااهئاضعأتاوصأةيبلغأبةيداعلاريغوةيداعلاةيمومعلاةيعمجلاتارارقردمت
يرستيوصتلالعجةيبلغلاكلتلزوجيويديلاعفربةرادلارملجمءاضعأباختنا

:)ا١(هداملا

عامتجلاعئاقونيودتمتيوتيوصتلاةيلمعىلعفارمثللنبرضاحلاءاضعلانيبنمنيوضعرايتخامتي
صاخلجميفرارقلكاهزاحيتلاتاوصلاددعواهنأشبةرداصلاتارارقلاوهيفاهحرظمتيتلاتاعوضوملاو

:ةوادلاسلجم)ا٩(ةداملا

تقفاونيذلا(اهناضعأنيبنمةيمومعلاةيعمجلامهبختنت)٩(نمنوكتيةرادإىلجملبقنمةيعمجلاوادت١
ىلعوةرازولانمبودنمروضحبويرسلاعارتقلاةتيرطب)مهحيشرتىلعةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاةرازو
رمينرلاباختنالجأنمةرشابمةيعمجلاعامتجاءاهتنادعبمهلعامتجااودتعينأبختنملاةرادلارملجمءاضعأ
قودنصلانيمأوةبئانو

ةدمتهتنايذلاوضعلاباختناةداعإةيمومعلاةيعمجللزوجيو)تاونس٤(ةرادلارملجمةيوضعةدم٢

:لفونصلالهجلالفداصه.هببغلاجلفلاهبعمج

منخلامنخلا



.مقلا

:٠٢>مةدأمئأ

سلجملاةيوضعنيبعمجلازوجيلورجأهؤاضعأهيلعىضاقتيليعوطتلمعةيعمجلاةرادإرملجميفةيوضعلا
نماهريغولاقتنلافيراصمدادرتساسلجملاةقفاومىلعءانبةرادلارملجموضعلورجأبةيعمجلاىدللمعلاو
رملجملااهبهفلكةمهمذيفنتءانثأتفرصيتلافيراصملا

:))ا(هداملا

صنتامدودحيفوماظنلااذهيفةددحملاواهلجأنمتنشنأيتلافادهلاققحيامبةيعمجلالامعأةرادلاىملجمىلوتي
يتال~لامهأرختتوامهاضتقمبةرداصلاتارارقلاوةيذيفنتلااهدعاوقوةيريخلاتاسسنملاوتايعمجلاةحنلهيلع
ةيلاتلاروملايفةرادلاىلجمافرشابي

ةعمجلاةيوضعلمامضنلاتابلطيفتبلا.ا
ةيعمجلالاومأاهيفعدوتيتلاثونبلاديدحت)
كلذيفةعبتملالوصنثللآقفواهنمةلوقنملايففرصتلاواهلاومأوةيعمجلاتاكلتممةرادإ٣
ةتقؤملاوأةمئادلاناجللاليكشت٤
نأشلااذهيفةمزكلاتارارقلارادصإوتامازتلانماهيلعامةيدأتوقوقحنمةيعمجللامءافيتسا.٥
~اصتخلاتاهجنمةدراولاتاميلعتلاةفاكوةيمومعلاةيعمجلاتارارقةعباتموذيفنتىلعفارشلا٦
ةيعمجللمدتتيتلاتاناعلاوتابهلاوحنملاضفروألوبق٧
داقعنللةيمومعلاةيعمجلاةوعد٨
نعيونمملاريرقتلادادعإواهتعباتمواهذيفنتىلعفارشلاوةيعمجلالامعأوتافامثنوجماربوططخدادعإ.٩

اهتازجنموةيعمجلالامعأ
ةيمومعلاةيعمجلامامأاهتثقانميلوتواهنعريتتدادعإوةيعمجللةيماتفلاتاباسحلاوةيموعلاةينازيملاةسارد.ا٠

ةيمومعلاةيعمجلامامااهتثقانميلوتوةيريدقتلاةينازيملاحارتقا١١
قلعتي~مهسفنأءاضعلانيبوأاهناضعأوةيعمجلانيبثدحتنأنكمييتلاتافلخلالحىلعلمعلا.ال

اهعوقونودةلوليحلاوأاهئاهنلريبادتلاةفاكذاختاو-ةيعمجلارومأب
كلذىلإامبيدأتولصفوبدنولقنونييتنمةيعمجلابنيلماعلانوؤشبةقلعتملالامعلاةفاكبمايقلا.ا٣
اهدامتعلةيمومعلاةيعمجللاهميدقتوةيعمجلالفادلمعلاريممظنتيتلاةيميظنتلاوةيرادلاوةيلاملاحاوللادادعإا٤
كلذلجايتحلادنع)ةرادلارملجملرسنيمأ(ماعنيمأوةيعمجلليذيفنتريدمنييعت.ا٥

:ةفشملاةهجلاةقداصمةييغلاجلفلاهيعمج

منخلا

:عبفونلا
منخلا



٠٠٠٠٠٠،.:مهرولا

:أظأنأةدأمئأ

زوجيوأيرهشدحاوعامتجانعتاعامتجلاهذهددعلقيلنأىلعةمئفتنمةيرودتاعامتجاةرادلارلجمدقعي
يلياماهنيبنميتلاوكلذبجوتستيتلاتلاحلايفيداعريغعامتجادقعىلجملل

تاعامتجلادقعلمزللايماغنلاباصنلاهعمققحتيللكثبىملجملاءاضعأددعضافخناا
فصنلانعلقيلامبلط٢
رومأةشتانمليداعريغعامتجادقعرملجملانمينوناقلابساحملاوأةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاةرازوبلط٣

كلذيعدتست
ئراطعامتجادقعبجوتستركذامريغرومأةيأ٤

:اأ٣(هداملا

ردصتو،رخآوضعنعوضعضيوفتهيفزوجيلو،هئاضعأروضحبآحيحصةرادلارملجمعامتجانوكي
آحجرمسئرلاتوصنوكييواستلالاحيفونيرضاحلاتاوصأةيبلغأبتارارقلا

:))٤(هداملا

ةيلاتلاتلاخلاىدحايفرلجملايفهتيوضعةرادلارملجموضعدقفي

ماظنلااذهنم)٤(ةداملاباهيلعصوصنملاةيوضعلافورشنمأطرشدقفاذإ١
ماظنلااذهنم)٦(ةداملاباهيلعصوصنملاةيوضعلانادقفبابسأنمببسةيللرفوتاذإ٢
ةيلاتتمتاسلجثكثووضحنعلوبقمرذعنودببيفتاذإ٣
اذهنوكيوةرادلارلجمرارقةيوضعلادقفبردصيوةوادلارملجميفهلمعةسراممىلعرداقريغحبصأاذإ٤

هبهغلبإخيراتنممويرشعةسمخللخةيعمجلاىلإهنمملظتينأوضعللو،هرودصخيراتنماذفانرارقلا
ةيمومعلاةيمجللعامتجالوأيفملظتلااذهرظنيو

:)٢٥(ةداملا

باختنايفتاوصلارثكأىلعلصاحلايطايتحلاوضعلاةرادلارملجميفهتيوضعدقفيذلاوضعلالحملحي
نيبنمباختنلاببصنملااذهلغشيفقودنصلانيمأوأةبئانوأسئرللرغاشلابصنملاناكاذإفسلجملاءاضعأ
ةرغاشلابصانملالغشليفكيامنيطايتحلاءاضعلايفرفوتيملاذإهنأىلعمهددعلامتكادعبرملجملاءاضعأ
كلذةجلاعملئراطعامتجلةيمومعلاةيعمجلايعدتف،سلجملاب

ةييخلاجلفلاةيعمج

:عيقوتلا

:لفرنصلالهجلالفداصم

منخلامنخلا



٠٠.«.....<....!ملرولا

..» >.» .> لرثثاثا ا

:أ.أمةدأمئأ

يليامةيعمجلاةرادإرملجموضعيفطرتشيماظنلااذهنم)٤(ةداملااهيلعتصنامةاعارمعم

هرمعنمنورشعلاوةيداحلامتأدقنوكينأ
ةيعمجلارقمناكميفآميقمنوكينأ٢

:)٢٧(ةداملا

يليامصخلاىلعوةيعمجلابةيوضعلاقوقحةفاكبةرادفارملجموضععتمتي

هتارارقذاختاوهتشقانميفةكراشملاوةرادلاولجمتاعامتباروضح.ا
اهتيوضعيفةكراشملاوةيموعلاةيعمجلاوأرلجملااهلكشييتلاناجللاةسانر٢

:)٢١(ةداملا

يلياماهنميتلاوةيعمجلابهتيوضعىلعةبترتملاتامازتللاعيمجبةرادلاسلجموضعمنتلي

مظتنمومئادلكشبىلجمناتاعامتجاروضحىلعصرحلاا
اهفادهأقيقحتوةيعمجلاةرادإنسحعمةلاعفلاةكراشملا٢
اهذيفنتىلعفارشلاواهتعباتموةيعمجلاتاعورشموجماربوططخدادعإيفةمهاسملا٣
اهذيفنتىلعفارشلاواهتعباتمنمةرادلاسلجموأةيموعلاةيعمجلانعردصيامبديقتلا.٤
سنرلابةصاخلاوماظنلااذهيفاهيلعصوصنملاصاصتخلاوتابجاولاعيمجبمايقلا٥
رملجملابهتيوضعءاقلةيلامتازايتماوأةأفاكموأبتاورةيأبةبلاطملامدع٦
اهناشفإمدعوةيعمجلارارسأىلعةظفاحملا٧

أببخلاجلفلاأبعمج

~.~:ىفونلا

:لفرملاههجلاهفداصم

منخلاا.منخل(



٠٠٠٠«متقرلا

:)٢٩(هداملا

ةيلاتلاتايحلصلابةرادلاىلجمرميئرعتمتي

رملجملاتاعامتجاةسانرا
ةيعمجلاىلعوأنمعفرتيتلااياضقلاعيمجيفةصتخملاتاهجلامامأةيعمجلاليثمت.)
اهيلعسلجملاةقفاومدعبكلذريغوأدوقعوأتارارقنمةيعمجلانعردصيامىلععيقوتلا.٣
~رت_ارنرههتايح~نمض<لفدياهيفافرصتلاواهمكتسابمايتلاوةيعمجللةدراولاتابتاكملايقلث٤

ىلجملا
هتارارقذيفنتةعباتمسلجملاتاعامتجالامعألودجرارقإ.٥
قودنمملانيمأعمفرصلاتادنتسموةيلاملارماولاوتاكيشلاىلععيقوتلا.٦
اهماهمءادأىلعاهتنواعموةيعمجلاةدعاسملةوعدلاهيجوت٧

رمينرلاتايحلصةفاكةلاحلاهذهيفبئانللنوكتوةبايغةلاحيفهماقمرمينرلابئانموقي

:ؤ~ااةدأمئأ

هيلعقفاويينوناتلابساحملاهضرعييذلاميظنتللآقبطةيلاملااهنوئشعيمجنعلوئسمةيعمجلاقودنصنيمآربتعي
يتلابصتخيوةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاةرازوتاميلعتقفوةرادلارلجم

صاخشلانموةعقومةيعمجلامتخبةموتخمةيمسرضبقتادنسبجومبةيعمجللةدراولاغلبملامكتما
ىلجملالبقنمكلذبنيفلكملا

ةيعمجلاهعملماعتتيذلاكنبلاىدلاهميلستروفلاوملاكلتعاديإ٢
نموأةيعمجلاقودنصنممتتيتلافرصلاتادنسكلذكوةيلاملاتلجسلاةفاكىلعنيصتخملاعمعيقوتلا٣

هعملماعتتيذلاكنبلا
ةيلامةميقاهليتلاقارولاةفاكوتاكيشلارنافدوفرصلاتادنسوضبتلاتادسبةيعمجلارتمبهيلظافتحلا٤
كلذىلعةلادلاتادنملابفافتحلاعماهفرصررقتيتلاغلابملاعيمجفرص.٥
ةمداقلاةيلاملاةنسللةيريدقتلاةينازيملاعورشمعضويفةكراشملا.٦
ةينازيملايفدمتعموهاملآقفوةيلاملاتكماعملابقلعتياميفةرادلاىلجمتارارقذيفنت.٧
هنايبفلسامريغهصاصتخايفلخدتلامعأنمرملجملاهبلطيامةفاكبمايتلا.٨

:ةفرشملاةهجلاةقداصم

منخلا



» >» ..>.« <.، ، ، ا رلئماث ا

:ؤ~.مةذأمئ:

يتلابصتخي)رلجملارسنيمأ(أماعأنيمأنيعينأةرادلاىلجمل

ةرادلارملجمسينرىلعاهضرعواهفينصتواهليجستوةيعمجللدرتيتلاتلسارملاةفاكملتسا.ا
اهبيترتواهتكجسوةعمجلاتلماعمىلعةظفاحملا.٢
تابتاكمنمةيعمجلانعردصياملكوريراقتلادادعإيفةكراشملا.٣
ةيمومعلاةيعمجلاوةرادلارملجمتاعامتجلريضحتلا٤
نيصتخملالبقنماهيلععيقوتللاهضرعواهيلععيقوتلاوتاعامتجلارضاحمليجست.٥
تارارقلاكلتاهبقعتنيتلاتاهجلاةفاكىلإةرادفاىلجمتارارقغيلبت١
ةيصخشلاهتيلونسمتحتوةيعمجلارقميفاهوحنوةيعمجلاماتخأودوقعلاوتادنتسملاوقناثولاةفاكبظافتحلا.٧
كلذهنمبلفاذإةرادلاىملجمتاعامتجاروضح٨
مدقتامللخهصاصتخالخدتلامعأنمىلجملابلطياملكبمايقلا٩

:ا))(أداملا

طرثشيوهتامازتلاوهقوقحوهتايلوئسموهتايحثلصددحيةرادلارملجمنمرارقهنييعتبردصيو،اهلآريدمةيعمجلانيعت
يليامةعمجللأريدمنيعتنميف

ةيسنجلايدوعسنوكينأا
هرمعنمنوسثعلاوةيداحلامتأدقنوكينأ٢
أعرشةربتمملاةيلهلالماكنوكينأ.٣
لمعلااذهبمايقلللهنمنوكينأ.٤
ةيعمجلالامعأةرادلأغرفتمنوكينأ٥

٠
ةييخلاجلفلاةيعمج

~:عيقوتلا

-ءء-<ء، :،٠دل~د~ا

ىلوتيلهئاضعأدحأفيلكتةرادلاسلجملفاهلامعلخرفتمريدمنييعتنمبابسلانمببسيلةيعمجلانكمتتملاذإ ه
ىلعتيوصتلاوهيفةشقانملاوسلجملاتاعامتجاروضحيفهقحفلكملاوضعلادقفيلةلاحلاهذهيفولمعلااذه
هتارارق

:ةفشملاةهجلاةقداصم

منخلا١منخلا



٠ > « < م: لرلث ا

.ملثمة-~>

نموأسلجملاسيئرنمهتاميلعتىقلتيوةرادلاسلجممامأماظنلااذهماكحلآقفوآيصخشلوئسمةيعمجلاريدمنوكي
ةيللاروملايفهتايلوئسموهتايحلصددحتوةماقمموقي

ةلوقنملاريغوةلوقنملااهلاومأىلعةظفاحملاوةحلصملااهلققحييذلاهجولاىلعةيعمجلالامعأةرادإ١
مهتازاجإومهتاولعومهلصفومهتيقرتحاوتقاوةيعمجلايفظوملامعأميظنتوةرادإ٢
هصاصتخانمضلخدتيتلاتادنتسملاىلععيقوتلال
ةرادلاسلجملبفنماهبضوفملالامعلابمايقا٤
كلأهنمبلطامىتمةرادلاسلجمتاعامتجاروضح٩
سلجملاعماهتشقانموةيعمجلالامعأريسةيفيكنعةيرودلاريرامتلاميدقت٦
امهنعةقثبنملاناجللاوأةرادلاوأةيمومعلاةيحمجلانعةرداصلاتارارقلاذيفنت٧
ديدجلايلاملاماعللةيريدقتلااهتينازيمواهجماوبوةيعمجلاةطشنأنعيونسلاريراقتلدادعإيفةكرامثملا.٨
ءاضعلانمنكممددعربكأةمهاسمودوهجنمةدافتسللةيعمجلابةيوضعلاةيمنتليعسلا٩
ةرادلاسلجملبقنماهبفلكيىرخألامعأةيأبوايقلا٠١

:١١١(أداملا
كلذرربياممايقدنعهتمدخءاهنإوألمعلانعهفقورلجمللنوكيوةرادلارملجمةباقرتحتهلامعأةيعمجلاريدميدوي

،٠<«><- :)،هلهدأمن<

ةيناتلالامعلانعلوسمنوكيةيعمجللبساحمنييعتبةرادلارملجمموقي

لمعلاةعيبطبلطتتيتلاةيباممحلاتادنتمملاورتافدلاكممما
كلذهنمبلطيامدنعوأرهشأةثكثلكلقلاىلعةرمقودنصلاباسحوةيعمجلاتاباسحةعجارملةينازيمدادعإ١
هيفمهتاكارتشاديدستديقوءاضعلالجسكممم.٣
ةيمومعلاةينازيملاجارختساواهتيقدتلينوناتلابساحملاىلعاهضرعوةيلاملاةنسلاةياهنيفةيعمجلاتاباممحريضحت٤

يماتخلاباسحلاو
ةرادلاسجمتاميلعتقفوةيعمجللةيريدقتلاةينازيملاعورشمدادعإ٥
ةيصخشلاهتيلونسمتحتوةيعمجلارقميفةيبساحملاةيعمجلاتادنسموتلجسورتافدعيمجظفح٦
هصاصتخانمضلخدتيرخألامعأنمةيلإدنسيامبمايتلا٧
لببخلاجلفلاهبعمج

،̀..ا.:عبفونلا

:لفونصلالهجلالفداصم

منخلا

ونلا

منخلا



٠:متقرلا

:أ٣ذأةدأمئأ

ةنجلءاضعألقيلناىلعاهفادهأقيقحتوةيعمجلاةرادإىلعدعاستةيعرفآناجلةيرادلاوأةيمومعلاةيعمجلاليكشت
ءاضعأعيمجنوكتنأىلعةنجلنمرثكأسأرينأهلزوجيوةرادلارلجموضعلاهتسانرنوكتوءاضعأةثلثنع
~انمرارقباهليكشتةقيرفواهتامماصتخاواهتايمسموناجللاكلتديدحتمتيو،ةيعمجلاءاضعأنمناجللا
ةرادلارملجموأةيمومعلا

وبارلالمفلا
لاملامبظننلا

:لياممةيعمحلاتاداوإنوكقت)٣٩(ةداملا

>اضعلاكارتشا-أ
تاوكزلا،تابهلاوتاعربتلا-ب
يلاملادئاعلاتاذةطثنلاتادارإ-ت
ةيموكحلاةناعلا-ث
فاقولاوةياصولا-ج
ةلوتنملاوةتباثلاةيعمجلارامثتماتادئاع-ح

:)٤>(ةداملا

عيمجةحئلماكحأهاعرمبمزتلتوةيجراخلاتابهلاوأتاعربتلالوبقوأبلطنعلاوحلانملاحيابةيعمجلاعنتمت
اهنأشبةرداصلاتاميعتلاودا٣٩٦/ه٣/٣»يراتب٥٤٧مقوءارزولاسلجمرارقبةرداصلاريخلاهوجولتاعربتلا

أببغلا-لفألاهبعمج
.ر<.

ا:عبفوملا

:ةفسملاةهجلاةقدامم

~ منخلا>ة:.



.<:مسلرلا

:اأاا٠<املا
ةنسلاكلذنمىنثتستوماعلكةرازولاهددحتاملأقفويهتنتوآيدليمآرهشرشعىنثأبةيعمجللةيلاملاةنسلاددحت
ةيلاملاةنسلاءاهتنادعوملولحبيهتنتوةيسسأتلاةيمومعلاةيعمجلاعامتجاخيراتنمأدبتثيحةيعمجللىلولاةيلاملا
هلعأاهيلإراشملا

:مأ.مةدأمئأ

اهد~ارخأتةلاحفو)٤ا(ةداملابةددحملاةيلاملاةنسلاةيادبنمأوابتعالوعفملاةيراممةدمتعملاةينازيملاربتعت
ةيريدقتلاةينازيملادامتعانيحلمرصنملايلاملاماعلاةينازيمتلدعمسفنباهنمفرصلامتيدعوملااذهلولحىتح
ديدجلايلاملاماعلل

:)٤٣(ةداملا

يليامةيعمجلالاومأنمغلبميأفرصلطرتشي

ةرادلاسلجمنمفرصلابرارقرودص-أ
قودنصلانيمأعمةبئانوأةرادلاسلجمسيئرنملكلبقنمكيشلاوأفرصلانذإعيقوت-ب
لجسلايفكلذنوديواهرودصناكموةيصخشلاهتقاطبمقروهناونعوآيعابرديفتسملامسانوكينأ-ت

تادعاممملابصاخلا
نكمأامتاكيشلابلماعتلانوكينأ-ث

تافورصملاةهجاوملقودنصلانيملفرصتلايبر)٣>»(اهرادقمةمئادةيدقنهفلسديدحتةرادلاىلجملزوجيو
ةيعمجللةيلاملاةنسلاةياهنلبقاهتيوستمتتنأىلع،فرصنملانعآيرهشضوعيوةنراطلاوةيرثنلا

:)٤٤(ةداملا

ىلعضرعيواهبساحموةيممجلاريدمىلاةفاضلابهنمعقوييرودةعجارمنازيموآيلامآريرقتقودنصلانيمأدعي
هنمهخسنبةيلهلاتايعمجلاوتاسسنمللةيلاملاةرادلادوزتو٠روهشةثكثلكةرمةرادلارملجم

منخلامنخلا

.´́وتلا



٠٠٠٠٠٠٠«<««ملر(ا

:)٤٥(هداملا
ةيمنتلاو~اةرازوتاميلعتعمقفتيامباهجاتحتيتلاةيبساحملاوةيرادلارتافدلاوتلجسلاةيعمجلاكسمت
اهيلععلطلانمةرازولايفظومنكمتواهترادارقميفاهبظفتحتوةيعامتجلا

يلياماهنموةيرادلاتلجسلا-أ
-ةيمومعلاةيعمجلاتاعامتجارضاحملجس-ةرادلارملجمتاسلجرضاحملجس-ةيوضعلالجس
ةيعمجلابنيلماعلللجس-ةرازولايفظوملةيناديملاتارايزلالجس

يلياماهنموةيبساحملاتلجسلا-ب
ت~لجس-ةيلاملاةعمجلاتلماعمليصفتبةصاخلاودعاسملاذاتسلارتفد-ةماعلاةيمويلارتفد
تاكارتشالجس-ديقلاتادنس-فرصلاتادنس~ضبقلاتادنس-ةلوقنملاوةتباثلااهتادوجموةيعمجلا
ءاضعلا

تاميعتلاقفولو~لوأتادنسلاكلتيفديقلاوليجستلامتيواهمادختساةمئكمةرادلاىلجمىريىرخاتلجسيأ
كلذلةمظنملا

:)٤١١هداملا

يتلاقفوهيلعقيدصتلاوهتعجارموةيعمجلليماتخلاباممحلادادعإةقيرطمتت

للخةرادلارملجملاهمدقيوةيهتنملاةيلاملاةنسلانعباسحلاوةيمومعلاةينازيملاينوناقلابساحملادعيا
ةنسلاكلتءاهتنانمنيرهش

مثنموديدجلاماعللةيريدقتلاةينازيملاعورشمويماتخلابامحللةيمومعلاةينانيملاةسرادبةرادلاسلجمموقي٢
(ماعلانيملاوةيعمجلابساحموقودنصلانيمأوةبنانوأةرادلاسلجمسيئرلبقنماهنملكىلععيقوتلا
)سلجملارسنيمأ

ةيمومعلاةيعمجلاىلعديدجلاماعللةيريدقتلاةينازيملاعورشماذكويماتخلاباسحلاوةيمومعلاةينازيملاضرعت.٣
اهنمكنمةخسنبةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاةرانودوزتمثنمواهيلعةقداصمللةرادلارملجملبقنم

ىلعديدجلاماعللةيريدقتلاةينازيملاعورشمويماتخلاباسحلاوةيمومعلاةينازيملاضرعةراد7اىملجمل٤
هيدبتدقامرابتعلايفذفللفاكتقوبةيمومعلاةيعمجلاحامتجادتعلبقةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاةرازو
هلددحملادعوملانعةيمومعلاةيعمجلاحامتجادتعريخأتىلاكلذيدؤيلنأىلعتاظحلمنمةرازولا
آماظن

:ةفشملاههجلاةقدامملببخلاجلفلاهبعمج

منخلا:عبفونلا



٠٠٠٠:مثللا

:أذهمةدأمئأ

يتلاقفوةيعمجلليساسلامائفنلاليدعتمتي

ةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاةرازووأهرادلارملجملبقنمةيعمجئلكلذبحارتقاميدتت.ا
كلذلةيعادلابابسلاهبآحضومةيمومعلاةيعمجلالامعألودجنمضحرثفملاليدمتلاعوضومجردي٢

هتارربمو
هنأشبرارقرادصاوةيمومعلاةيعمجلالبقنمهيلعتيوصتلاوحارتقلاةشقانممتت.٣
هرشنمتيمثنموةيمومعلاةيعمجلانمنأشبرداصلارارقلاىلعةرازولاةقفاومدعبلإآذفانليدعتلاحبصيل.٤

ةيمسرلاةديرجلاب

:)٤١(ةداملا

يتلاقفوكلذواهتامدخةقطنميفرثكاوأاهلعرفحتفةيعمجللزوجي

ةيمومعلاةيعمجلانمكلذبرارقرودصا
عرفلاحتفبةيمومعلاةيعمجلارارقىلعةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاةرازوةقفاوم٢
اهبحرفلاحتفدارييتلاةقطنملايفىرخأةيريفتايعمجدوجومدع٣

ةييخلاجلفلاةيعمج

مخ>٠~:عيقوتلا

:لفسملالهجلالفداصم

منخلأ



٠٠٠...:مثلرلا

سافلالمفلا

:)٤٩(٥ل~ا

يي~قفوثذو~رتخابمدىرخأيف~اجمدنوجي

جامدنلاأدبمىلعةجمدنملاةيعمجلاوةجمادلاةيعمجلانملكلةيمومعلاةيعمجلاةقفاوم١
آبيرقتةدحاوامهفادهأونيتيعمجلات~دخةقطنمنوكتنأ)

.)ه.(هداملا

ةيلتلاتاءارجلاقفويرايتخاجمدلامتي

هتارربموجامدنلايفةبغرلاهيفأحضومةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاةرازوىلإامهنمبلطبناتيعمجلامدقتت.١
يتلاابأعوفشمو
جامدنلاأدبمىلعةقفاوملابنيتيعمجلالكلةيمومعلاةيعمجلارارقنمةروص-أ

تاكلتممبلصفمفشكبةبوحصمةريخلاةيلملاةنسلانعنيتيعمجلانملكلةيمومعلاةينازيملانمةروص-ب
جطنلاىلعةيمومعلاةيمجلاةقفاومرودصخيراتيفنيتيعمجلالكتامازتلاوقوقحو

ةيمسرلاةديرجلابةرشنمتييرازورارقردصيجمدلاىلعةرازولاةقفاومدنع٢

:)٥ا(هداملا

ءاضتقادنعاهيفىرخأةيعمججامدناوأىرخأيفةيعمجلاجمدةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاريزونمراتبزوجي
ةيمسرلاةديرجلابرارقلااذهرشنيوكلذةماعلاةحلصملا

لببخلاجلفلالبعمج

.~:عبفونلا

:لفسملالهجلالفداصم

منخلامنخلا



)١٢٩(مقربةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاةرازوبةلجسم

جلفلابةيعامتهلاةيمنتلا~رمافارشإ

٠٠٠٠:مهرلا

:)٥هنمةدأمئأ

ةيلاتلاراثلااهيلعةقفاوملاوأجمدلابوداصلايرازولارارقلاىلعبترتي

ةيريخلاتايعمجلالجسيفكلذبريشأتلاوةجمدنملاةيعمجللةيرابتعلاةيصخشلالاوز-ا
لقتنتامكاهتادوجومعيمجكلذبجومباهيلإلوؤتوةجمدنملاةيعمجللآينوناقآفلخةجمادلاةيعمجلارابتعا-٢

ءافيتسايفةيماظنلاةفصلااهدحواهلنوكيوتامازتلانماهيلعاموقوقحنماهلامبةيلاملااهتمذاهيلإ
تامازتللاكلتةيدأتوقوقحلاهذه

اهيفىرخلاةيعمجلاجامدنانماهيلعأرطامبةجمادلاةيعمجلالجميفريشأتلا-٣

:)٠٥١١داملا
يتلاقفوكلذوةيمومعلاةيعمجلانمرارقبآيرايتخاةيعمجلالحزوجي

كلذيفرظنلليداعريغعامتحلةيمومعلاةيعمجلايعدت-ا
اهيفاهرارثردصتلحلاىلعاهتقفاومألاحيف-٢
راتلااذهنمةروصبةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاةرانوديوزثمتي-٣

:)٥٤(هداملا

وافصمنييعتنمضتيوةيمسرلاةديرجلابرشنيلحلاىلعةقفاوملابرارقةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاةرازوردصت
هيلعوةيفصتلاةيلمعمامتإلبقتامازتلانماهيلعامةيدأتوقوتحنماهلامءافيتساوةيعمجلاتاكلتممرصحبمايقلل
ةيفصتلالامعأجناتنبةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاةرازولريرقتميدقت

:)٥٥(هداملا

ةقطنميفةلماعلاةيريخلاتاسسؤملاوتايعمجلانمرثكأوأةيعمجىلإاملحمتيتلاةيعمجلاتاكلتممةفاكلونت
لحلارارقاهددحييتلاوةيعامتجلاةيمنتلاولمعلاةرازوىدلللجسملاواهنمةبيرقلاوأاهتامدخ

لببخلاجلفلالبعمج

منخلا.ر:عبفونلا

ونلا

منخلا


