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  ا��
	 ا�	و�� ا���ص 

 ا��	��� وا������� �����ق
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  ا�	�����
  إن ا��ول ا��اف �
 ه�ا ا����،

����، ����،  إذ��و�� و�8ى أن ا56ار �2� �23&1 أ0/�ء ا�-ة ا�+��� �$ آا�� أ)&'� �&�%، و�$ #"!ق ��
،%���ق ا��% ا��2;�ة، أ-�س ا�;�� وا���ل وا��:م �
 ا��=&� 
�دئ ا��2'<� �+2'� �  و�"

،A&� �'&(ن ا���B6ا ��ا  وإذ 8" �Eن ه�D ا�;"!ق C=+>8 �$ آ

��ن، �
 أن ��!ن وإذ �8رك أن ا��B6ق ا!";� 
2��+&� ا�!#&� ��;"&C ا�2=� ا�H'0 ا�2�2=�، و�"� �0G:ن ا��
وف Iا� �J&�8 �&+- !�5، ه�Kف وا�!L$ ا��ر�$ �-&� و��;&��� ا�B�2&� وا�;��ا�+� أ#ارا، و����2&$ �

�M�5Nا A5!";� Oوآ�� ،�&-�&��ن �$ ا��A5!";� 1�2 ا�B�2&� وا��B�2&$ آ� إ��،�&��2�0&� وا�="�PNد�� وا  

ام وا�2ا0�ة �#Nا Q�Q��� امQ��N$ ا�% ا��2;�ة، �ق ا��=&� H/�"2� ،ا��ول H'0 �� �وإذ 1/8 �
 ا�0+�ره
 $�RSاد ا�ت إزاء ا��+Pوا A&'0 V8د، ا��ي �8Kا� H'0 وإذ �8رك أن ،A8���ن و#�B62&&$ �;"!ق ا��ا��

 Q�Q�8 Hإ� 
���J!�&� ا�� ،�2
 إ�&��>� 

 ه�ا ا����،وإزاء ا�23��0 ا��� �  و�ا0�ة ا�;"!ق ا���2ف ��

�&��  :�5 اH'0 X"K8 ا�2!اد ا��

�ء ا�ول�  ا�

  1ا���دة 


ه� ������ .1�� 
�
� . ����� ا����ب �� ���
آ!ه� ا���� � و�
ة  
�
�� ��وه% ���'&% ه$ا ا�#� �
ة 
��  .ا���� �'#��� ��0/�� ا+.'��دي وا+*'��(� وا�)��


وا��� و�ارده� ا�:9���3 دو��0 إ67ل �3�4 ����� ا����ب،  ��� ور .2(� 
اء أه<ا��� ا�=�>3، ا�'�
ف ا�#
�9<أ ا�����3 ا��'�9د�3 و(B ا����0ن ا�<و� %C) D/ا��� ��'&��ت ا�'��ون ا+.'��دي ا�<و� B) 3�(9�. ا�'!ا�ت 

B أ �9ب (��F ا�=�>3 G�H ن أي�
� أ�3 ��ل ��  .و+ ���ز 
3. ��
اف JKا�<ول ا %C)  3�'�'ا�� 
�L D���.K3 إدارة ا���M� �����) %C) ��� �ه$ا ا���<، ��� ���� ا�<ول ا�'

 ���
 ا����
 وأن �#'
م ه$ا ا�#�، و�
�� �� ���#� %C) O��� ا������3 ����>��3، أن D���.Kوا ����#DP ا�$ا�
D ا��'#<ةKق ا�(�  .�P�Kم 
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�ء ا�!����  ا�

  2ا���دة 

1.  ��
ف J 3دو� Oاد �'��< آ
�Kا ��ا�#��ق ��� R$3 ه���Pو� ،F��ه$ا ا���< ���'
ام ا�#��ق ا���'
ف ��� 
� و+�'��، دون أي ����! ��G9 ا��
ق، أو ا��Cن، أو ا���T، أو ا�3SC، أو � B�C7وا�<ا ����C.إ �� Bا���*�د�

� أو ا+*'��(�، أو ا�)
وة، أو�، أو اO<K ا��� ��  
�L أو �� ��أي  

 ذ�U  ا�<�B، أو ا��L أو ،Gا���
B اK �9ب.  

��6 إ(��ل  .2 O�P� + 3�/3 ا������

 ا�'��L 3 أو���
� ه$ا ا���<، إذا آ�W0 �<ا��
ه� ا�'��
ف J 3دو� Oآ >��'�

اءا��� ا�< '�ر�3 و�P�Kم ه$ا ا���<، � ��Pن *X ��9J ،$='� ه$ا ا���<، �4ن ��ا�#��ق ا���'
ف ��� 

>� B
ور�� ��$ا اX(��ل Y3���
�� 
�L 3 أو���
�� 
  .ا��
� ه$ا ا���< .3�
ف J 3دو� Oآ >��'� :  

� ه$ا . أ����ل �K DC\'Cي H=] اF.��� WP�'0 أو �
���F ا���'
ف ���  O�9  
���� O�P� 4ن�
،3�� 
��ن ���'�D ا�
  ا���<، �'% �� ><ر ا+0'��ك (B أH=�ص �'�

� ا�#. ب� W9� ه$ا ا��#� أن %C) DC\' OP� O�P� 3 أو �4ن�3 .&�/:C  ا0'��آ�� %)>� ���ق ا�'
='�3 أ7
ى ��] (C��� 0\�م ا�<و�3 ا���0�0�، و�4ن  3:C  33، أو أ��'= 3���
إدار�3 أو ��

،�  ���% إ0�P��ت ا�'\DC ا��&�/

  .�4ن �O�P .��م ا��C:�ت ا��='���0b� 3ذ ا�P�Kم ا���درة �����a ا��'\�C�B. ج

  3ا���دة 

����8  �&-�&��ء �
 #C ا��1�2 �23&1 ا�;"!ق ا�B�2&� وا���ل وا�<P�وى ا��8 ���K�� ه�ا ا���� 
ا��ول ا��اف �

 ه�ا ا����� �  .ا�M>2!ص 0'&�

  4ا���دة 

� ه$ا  .1�
اف JKول ا>C� ، ���ز��ر � ����. BC3، وا���Kة ا��د �>�'� �� ��+ت ا�:�ارئ ا+ ')��/�3 ا�'�
� أ�Y�� ا�#<ود ا�'� �':��9C ا���Y، �<ا��
 + �'��< ��+�'!ا�ت ا��'
�C) 39��� ���'&% ه$ا ا���< أن �'=$، 

7
ى ا��'
�C) 39��� ���'&% ا����0ن ا�<و�� و(<م Kت ا���ة ه$R ا�'<ا��
 ��6'!ا��
�:3 (<م H ،>ا���
9
رR ا����< ه� ا��
ق أو ا��Cن أو ا���T أو ا�3SC أ  .و ا�<�B أو اO<K ا+*'��(�ا0:�ا/�� (�� %C���P� !ن 

  .18و  16و  15و  11و ) 2و  1ا���
��B ( 8و  7و  6+ ���! ه$ا ا��] أي =����P�K 3م ا���اد  .2
3.  ��
J B) ،را��7
ى Kاف ا
JKا�<ول ا DC�� < أن�م ا�'�>) �� W� ه$ا ا���< ا '=<�
ف J 3أ�3 دو� %C)

D� �D ا��'#<ة، ���P�Kم ا�'f� ا���م B�Kا Uإ�% ذ� ��'��� ا�'�ر�g ا�$ي . �'��< ��� و��K �9ب ا�'� د� ،���C)و
Fذا� ��

ة أ7
ى و���: U�$� ���C�� <، أن�م ا�'�>) F�� %���.  

  5ا���دة 

1.  [=H ي دو�3 أو *��(3 أوK �� %C) R< ا0:�اء�0#� �� %C) FCز �4و���� DP� ه$ا ا���< أي �� T��

ة أي ��0ط أو ا����م �4ي (�H�9�� ه$ا ا���< أو ��O ��<ف إ�% إه<ار أي B ا�#��ق أو ا�#
��ت ا���'
ف ��� 

F�� ���C) ا�����ص UC� B
ض .��د (C��� أو � �  .إ�% 
2.  ���9:� >C� أي ��
ض أي .�< أو أي �&��� (C% أي B ���ق ا��0Xن اK � �3 ا���'
ف أو ا����$ة � O9�� +

� أY��  ���ا0�B أو ا���.��ت أو أ0\�3 أو أ(
اف،� ��� F�
�$ر��3 آ�ن ه$ا ا���< + ��'
ف ��� أو آ�ن ا('
<ى.  

�ء ا�!��"�  ا�

  6ا���دة 

� ا�#��ة �� 6زم �OP إ��0ن .1�و+ ���ز �
�ن أ�< � B���F . و(C% ا����0ن أن �#�% ه$ا ا�#�. ا�#� 
�����.  
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� ا�C9<ان ا�'� �jC� D (���3 اX(<ام، أن �#R$�� DP ا�����3  .2�إ+ *!اء (C% أH< ا��
ا/D 7:�رة و��� + ���ز 

��3 ا��Xدة ا����(�3 * ��
 ا��=���P�K kم ه$ا ا���< و+���.�3 �L3 و��

�� ا����$ و.W ار��Pب ا���'C�

���C) 39.3. وا�����'= 3�P# B) در�< �/��0 DP� %&'��� +ا�����3 إ R$ه ��و+ ���ز �:9.  
3.  3��
� ه$� R��P� Bن ا�#
�ن B ا�#��ة *� T�� F0ا�����م �<اه3 أ B
ا/D ا��Xدة ا����(��P� ،3ن * B

 �9�
'� ه$ا ا���< أن ���% C) ����0% أ�3 >�رة B أي ا�'!ام ��Pن �
ف J 33 دو��K !��� [0 ا���دة أي
���C) 39.3 وا�����دة ا����(��X3 ا��
* ��  .(C��� ���'&% أ��Pم ا���.�3 

و���ز �a ا���� ا���م أو ا���� . م �� ا�'��س ا���� ا�=�ص أو إ�<ال ا�����K3ي C) DP� [=H�X�� F(<ا .4
� *��� ا�#�+ت�  .ا�=�ص أو إ�<ال (���3 اX(<ام 

3 (�
ة B ا���
، و+ ����$ ه$R ا�����3  .5�
ا/D ار���9P أH=�ص دون ا�)�* %C) ام>)X3 ا����� DP#ز ا���� +
O  .���#�ا

6.  DP� ا���دة أي R$ه �� T�� ه$ا ��
ف J 3أ�3 دو� O9. B
 أو �� إ��Sء (���3 اX(<ام �74'� F� ز ا�'$رع���
  .ا���<

  7ا���دة 

ا������ ����B&� أو ا�;�Bأو ا�:إ �&-��2��'� أو ا��"!�� ا�"'� Nو V����'� �#ع أ�/R3!ز إ� N . APو H'0و
D�اء أ�� 38�� �+&� أو H'0 �&2'0 أ#� دون ر[P3!ز إ� N ،ص!MLا�   .ا�;

  8ا���دة 

  .+ ���ز ا '
.�ق أ�<، و�#\
 ا�
ق وا+���ر ���
.�� ����� >�ره�� .1
  . + ���ز إ7&�ع أ�< ��9�Cد�3 .2

�،. أ  + ���ز إآ
اR أ�< (C% ا��=
ة أو ا���O ا�X!ا
� ا�C9<ان ا�'� ���! ا����.n�� %C) 39 ا��
ا/D ) أ( 3+ ���ز �4و�O ا���
ة . ب� ،��C��� �#0 %C)

�����،3�'= 3�P# O9. B� ا�SHKل ا���.3، ���� ����$ (���3 ا�SHKل ا���.3 ا��#�Pم ���  B  


 . ج�9�� O��� + ،ة

اض ه$R ا���LK"�  ": ا��=
ة أو ا���O ا�X!ا


 ا�����دة �����
ة ا��
(�3  اK(��ل" 1"�L ت�
ض (�دة C)% ا��=] ( ب(وا�=<�� �وا�'


ج (�F ���رة �)O ه$ا ا��
ار Dp أ F�#� أو ا�$ي ><ر �
ار .&�/� أو .�0�0. 3��0' O�'ا���
،3Jو
�  

"2 " B) ي

ف �#� ا+ '��Pف ا�&��'�� �� ا�C9<ان ا�'� ،U�$ي، وآ
P�) ���J 3 ذاتأ�7 3<


��،ا�=<3 ا�����Y B��P�'ا��� %C) ا����0ن ��Y
�� 3��. 3
�3، أ�7 3<P  

� ��+ت ا�:�ارئ أو ا���9Pت ا�'� ��<د ���ة ا����(3 أو ر��ه��،" 3"�3 ��
ض   أ�7 3<

  .أ�3 أ(��ل أو 7<�ت ��OP *!ءا B ا+�'!ا�ت ا��<0�3 ا���د�3" 4"

  9ا���دة 

1. F�=H %C) ن�Kا %�� ا�#
�3 و�
د �� � OP� .����� F���')أ�< أو ا k�.�� ن . و+ ���ز�
و+ ���ز �
F��
اء ا���
ر *q� ��9Jا����0ن و ���C) [�� �9ب K +إ F'�
� B  .أ�< 

2. �� 3��� 3�4� ���
  FL6إ� G*�'� آ�� F)�.ى و>� k�.�'4 �9ب ه$ا ا�� F��.�� D'� [=H إ�6غ أي G*�'� F*
F�إ�.  


ة  .3H�9 �0�0�. B���=ا�� B��sإ�% أ�< ا��&�ة أو أ�< ا��� ،���
��<م ا���.�ف أو ا���'�O �'��3 *!ا/�3،  
F�) ج
����3 أو أن �� 3C�و+ ���ز أن ��Pن ا�'��ز . وk/�s .&�/�3، و��Pن F�� B أن �#�آD 67ل 

 BP3، و�
ون ا��#�آ�3 ه� ا���(<ة ا���\'�� B�$ص ا��=HK�0ت ا��Y %C) D��) اج
�Xا ��C�� !/ا��� B
 >�) DP#$ ا��3 ������P3، و��اءات ا��&�/
*Xا Oا�
 B
�3C أ7
ى � أ�3 ��3���P �&�رهD ا��#�آ�3 

  .ا+.'&�ء
� ���O ه$R ا��#3�P دون إ�:�ء  .4P� 3�P#
�'.�'��� F�k أو ا+('��ل �� ا�
*�ع إ�% � B
م � [=H OP�

،F���')3 ا�0�0�. �� �0�0�. 
�L إذا آ�ن ا+('��ل F�) اج
�X�� 
  .و�4
5. n���� %C) ا�#��ل �� �� �0�0�. 
�L أو ا('��ل k�.�� 3�#Y آ�ن [=H OP�.  
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  10ا���دة 

1. �0��0Xا��=] ا �� 3C�<K3 ا
اPم ا�
3C إ0��0�3، �#'�� D�'�
� B B�O *��� ا��#
و���.  

وف ا ')��/�3، و��0�Pن #O��� O اHK=�ص ا��'���ن (B اHK=�ص ا��<ا. أ .2s ��0�B، إ+ 

،B�0ا> 
�L �<�=Hأ D�0آ� �C) 3C% �<ة �'�� ��  
� . ���O ا��'���ن ا�K<اث (B ا�S��9�B. ب� O��C� 3 إ�% ا��&�ء�P3 ا���)
و�#���ن ����

Dه���&..  

� إ>D��6 و .3 � Kا ����P� 3Cن ه<�� B�03 ا�����C��إ(�دة �4ه�G�� D�C أن �
ا(% 0\�م ا����ن 
�
آ!هD ا���0�0�. ا+*'��(�  ��D و ��'� 3C��  .و���O ا��$�90ن ا�K<اث (B ا�S��9�B و����Cن 

  11ا���دة 

�ن �32د DQ30 0$ ا�!��ء ����Qام �8��5ي�B3!ز -3$ أي إ� N.  

  12ا���دة 

1. OP� F'��F و�
�3 ا7'��ر �Pن إ.� O��'3 ا��
� �� ��#0 .�0�0� داO7 إ.C�D دو�3  %C) >*�� د
�.  
2. R>C� Uذ� �� ��� ،>C� درة أي�S 3�

د �� OP�.  

ور�3 �3���#  .3Y ن�Pا����0ن، و� ���C) [�� �
 �UC ا�'�L د��3�4 .� R6)< ا�#��ق ا��$آ�رة أ��ز ����� +

� أو ا��\�م اB ا���K3 ا���'7
�B و�
����D، و��Pن u3 أو ���ق ا���م أو ا��#3 ا���3 أو اuداب ا���
� ه$ا ا���<�7
ى ا���'
ف ��� Kا�#��ق ا �.  

4. R>C� %ا�<�7ل إ� �� B  .+ ���ز �
�ن أ�<، �����، 

  13ا���دة 

 Nه�ا ا���� إ 

 إ5'&% دو�� �ف �� �&B!B�5 �KM� %&"2ا� 
+>Pد ا���B!ن، N �3!ز إ��"'� �K>8&�ا �"ار ا�L8 و�"
0ض ا�-+�ب ا�2_��ة ���م إ���دD و�$ 0ض  $� ،Oف ذ�:R 
� �% 8;�% دوا0
 ا��$ ا�"!�� ،A>&�28 و���

%���� أو أ����� ���O، و�$ 8!آ&� �$ �A'=2 أ�M&MR %�>&�8 أو A>&�8 $� H'0 أو �M�L2ا� �a'�  .H'0 A�&/5 ا�

  14ا���دة 

�م ا��&�ءا���س *����  �اء أ .1 . F.��� ��� أ�3 ���3 *!ا/�F*�� 3 إ��F أو � O�د، �<ى ا��
� Oآ �� Bو
 3C�'� 3�'= 3�P# O9. B ��C)و k�� 
\0 O# F'�&. ن�P� 3، أن�0>� أ�3 د(�ى � F��وا�'!ا

ا(� و���ز �� ا��#��3 وا�����ر B �&�ر ا��#�آ�3 آ��C أو ��&�� �<و. ���د�3، ��4ة �#DP ا����0ن
�، أو ���'&��ت �
3 ا�#��ة ا�=�>3 Jا
�'�� د��� �� �B ا���K3 أو ا��\�م ا���م أو ااuداب ا���
 n�� �� 3��C4ن ا��H B
ور�� 3��P� Bن Y 3�P#اه� ا��
� �� أد0% ا�#<ود ا�'�
اف ا�<(�ى، أو JK

!* 3�&. �� DP� 3 ا��<ا�3، إ+ أن أي#C��� O=� 3 أن�وف ا+ ')��/
ا/�3 أو د(�ى <0�G�� 3 أن ��<ر ا�\
�D�'#C 67ف ذ�U أو آ�W0 ا�<(�ى �'��ول 67��ت  �
 �'�O ��4<اث ��'&K3، إ+ إذا آ�ن ا��C) رة���

  .��B زو*�B أو �'�C) 3��<���� �C% أ��Jل

��M إ�% أن �)C) W9�F ا��
م .��0�0 .2� 
'�D ��ر��Pب *
��3 أن ��'9 Oآ �� B.  

��3 أ .3�� D�' OP�3���'ا� ��3، ���&���0ت ا�<0� .&�'F، و(C% .<م ا����واة ا�'�� 
  : ن �'�'� أ��pء ا��\


��� و���'���O، و�% �3S ������، �:9��3 ا�'��3 ا���*�3 إ��F وأ ����9،. أ  F  أن �'D إ(6
  أن ��:% B ا��.W وB ا�'���6ت � ��P�X F(<اد د��(F و��6��ل ��#�م �='�رF���� R،. ب

9
ر �F،. ج + 
  أن �#�آD دون �74�

أن �#�آD �&�ر�� وأن �<ا�� (F�=�� F��0 B أو ��ا :3 #�م B ا7'��رR، وأن �=:
 �#�F . د
 3#C� W0آ� ��Cآ ،��P� 3�P#ا�� Rوأن �!ود ،F�) ��B �<ا F� BP� D� إذا F�) ��� و*�د B �<ا�


��3 ا��<ا�3 ��'&� ذ�U، ��#�م �<ا�� (�F، دون �#��FC أ*�Pا� O/� ا�� UC�� + إذا آ�ن Uذ� %C) ا
،
*Kه$ا ا ��>�  
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R، وأن �#�C) O% ا���ا��C) 3% ا '<(�ء ��Hد . هـ�L O9. Bأن ���.��H wد ا+���م، ����F أو 
� �����H 3د ا+���م،�  ا���� �$ات ا��
وط ا��:3�9 

� ا��#3�P، أن. د� 3
*��ن إذا آ�ن + ���D أو + �'DCP ا�3SC ا���'=<'� �0��  �!ود 


C) R% ا����دة F��0 >Y أو (C% ا+('
اف �G0$. زP� +أ.  

4. D�C�إ(�دة �4ه %C) Oورة ا���

اءات �� D���� 39 و�ا��3 �&*Xا O�* %)ا
� ���3 ا�K<اث، ��.  
5.  ���
��3 �� ا���Cء، و�� Bأد� [=H OP� %�
ار إداF'0 و. �� 
��0��Cن، إ�% #3�P أ(C% آ��� ���< ا��\

F�C) F� DP� ا����ب ا�$ي.  
6.  F�) أو ><ر (�� �7ص DP#ه$ا ا� O:ا� Dp ،3��
�� F��>� �/��0 DP� � [=H %C) ن .< ><ر�P� B��

 ،��'�*C) G% أ �س وا.�3 *<�<ة أو وا.�3 �<�3( ا+آ'��ف �#�O ا�<��O ا���C) �J% و.�ع 4:7 .&�/
����n ا��=] ا�$ي أ0!ل �F ا����ب '0��UC� 3 اXدا30، و��� ��0��Cن، � �W9(� D أO�#'� F0، آC�� أو *!/��، 

G ا���� W.ا�� ��  .ا�����M�B) 3 (<م إ���ء ا��ا.�3 ا������3 
7. /��0 DP#� ���
��3  �9 أن أد�B ��� أو �
ئ * %C) ب���C� آ�3 أو�#�C� دا>�� و��� + ���ز ��
�n أ�< 

>C� Oآ ��
اءات ا����/�3 *q�0ن و���C�.  

  15ا���دة 


��3 ���'&% ا����0ن  .1* OP�� F��Pار� W.و BP� D� O�� B) ع��'��O أو ا G9�� 3��

د �3�4 *�+ �<ان أي 
�� أو ا�<و��Jا�$ي . ا�� W.ا�� ��UC� B ا�'� آ�W0  �ر�3 ا�����ل  >Hن أ�P� 3���) 3ض أ�
�آ�� + ���ز 

9P3ار���
��F ا�� W . >��'�� أن G*و ،k73 أ���) %C) [�� 3 أن ><ر .��0ن��
وإذا �<ث، ��< ار��Pب ا��
k��='ه$ا ا� B 3��

�GP ا��.  

2.  F��Pار� B�� آ�ن O�� B) ع��'� ه$R ا���دة O=� xH B ��#�آ�3 و��.39 أي C) [=H% أي ��O أو ا� T��
�
� و��� ���9دئ ا����0ن ا���3 ا�'* OP�� DKف ��� *��(3 ا
'��.  

  16ا���دة 

�&B!B����ML&� ا�"� A� ف�ن، �
 آ� ���ن، ا�;E� Cن ����Bإ ���.  

  17ا���دة 

1.  F'�� أو F�
� <��7���F أو yHون أ � O7>'� ،�0�0�. 
�L أو ����� �#0 %C) ،[=H أي n�
+ �#�ز ��
F'��  أو F�
H T�� 3�0�0�. 
�L ي ��6تK +و ،F�6 ا
  .أو 

2. B)O ه$ا ا�'<O7 أو ا����س  B  .�� آH O=] أن �#��F ا����0ن 

  18ا���دة 

1. B�>وا��*<ان وا� 
P3 ا���
� ��� ا('��ق  و���OP� .O إ��0ن �� � F'�
�، و� B�>� B�>� أن �� F'�
� Uذ�
 Rد
��� ،D�C�'وا����ر 3 وا� 
� إ��sر د��F أو �'�<R ���'�9< وإ.�3 ا����/� F'�
أي د�B أو �'�< �='�رR، و�

  .أو � *��(3، وأ�م ا��f أو (C% �<ة
2. ،� B�>� B�>� أن �� F'�
#� O=� أن F04H B Rا
� ا('��ق أي د�B أو  + ���ز ��
�n أ�< Xآ� F'�
أو �#

Rر�'=� >�'�.  

��Y ا����0ن وا�'� ��Pن  .3�� �� إ��sر د��F أو �'�<R، إ+ ��C��د ا�'�+ ���ز إ7&�ع �
�3 ا��0Xن 

 D����
7
�B و�u3 أو ���ق ا
ور�3 �#���3 ا��63 ا���3 أو ا��\�م ا���م أو ا��#3 ا���3 أو اuداب ا���Y
3� � Kا.  

4. ��'� D3 أو+ده��
� B�4� �� ،Dء (�< و*�ده��و>Kء، أو ا��u3 ا�
� ه$ا ا���< ���'
ام ��
اف JKا�<ول ا >
  .د���� و�C7�� و��� ����(���D ا�=�>3

  19ا���دة 

1. 3���&� ا('��ق zراء دون �  .�OP إ��0ن �� 
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2. 

�3 ا�'�9�� ��
وب ا. �OP إ��0ن �� Y kC'=� ا�'��س � F'�
��Pر و���O ه$ا ا�#� �Kت وا��C���
� أو �3�4 �� G��. ��P'�ب أو :�9ع أو  OPH %C) ود،  �اء>#C� دو��0 ا('�9ر B�
7z %إ� ��C�0و ����Cو�

  .و �3C أ7
ى �='�ره�
� ا���
ة  .3� ���C) ر 3 ا�#��ق ا�����ص��B ه$R ا���دة وا*�9ت و���M��ت �9''��2 3<�7  . Uذ� %C)و

Pد و���ا�� n�9� ��)�&7ور����3ز إ
Y ن�P� دة ��] ا����0ن وأن>#
�:3 أن ��Pن H B :  

7
�B أو  ��'�D،. أuام ���ق ا
'�+  
� أو ا��\�م ا���م أو ا��#3 ا���3 أو اuداب ا���3. بB ا���K3 ا���#�.  

  20ا���دة 


ب .1#C� 3��)�0ن أ�3 د����� 
\#�.  
2. 3�

اه�3 ا����3 أو ا����P�0ن أ�3 د(�ة إ�% ا������ 

�&� (C% ا�'���! أو ا��<اوة أو  �#\#� OP�� 3���>أو ا�

kا���.  

  21ا���دة 

A� ����� 
2'�
 ا��123 ا�� C;ن ا�!�� . 
2�ر-� ه�ا ا�;C إO'8 N ا��� H'0 $ ا�"&!د�3!ز أن �![1 � Nو
��B ا��$ ا�"!�
 أو ا��:�� ا�&M� ،
ور��، �
 �12�3 د�2"ا�] �B!ن و���8 �8ا�&"'� �ض �+"K8 أو ����

%�8���$ و#RSق ا!"# ����م ا���م أو 2#��� ا�M;� ا����� أو اSداب ا����� أو 2#I>ا�.  

  22ا���دة 

1.  O*أ B� ذ�U �� إ��0ء ا������ت وا+0&��م إ���� � ��� ،B�
7z �
�B��P� 3 ا������ت � ��
د �� � OP�
F#��� 3����.  

��ر 3 ه$ا ا�# .2 %C) د��ا�� B �Y�� ور�3، + ���ز أن
Y 
� إ+ �UC ا�'� ��] (C��� ا����0ن و��OP �<ا��
� أو ا��63 ا���3 أو ا��\�م ا���م أو ����3 ا��#3 ا���3 أو B ا���K30 ا���� ،�Jا
�'�� د��� ��

D����
7
�B و�u3 أو ����3 ���ق ا
اد ا���ات ا���C#3 . اuداب ا����و+ �#�ل ه$R ا���دة دون إ7&�ع أ
��ر 3 ه$ا ا�#�ور*�ل ا %C) 3�0�0�. د��3 ��J
��.  

� ا���.�3 �\�3 ا���O ا�<و��3 ا�����دة (�م  .3�
اف JKول ا>C� !��� DP� ا���دة أي R$ه �� T��1948  4ن��
 ��04H B 3��
��04H B، أو �:9�� ا����0ن �: 3���
�� 
ا�#
�3 ا������3 و����3 �� ا�'�\�D ا������ ا�=�ذ �<ا��

&��� O=� 3أن�ا+���. UC� �� ���C) �0ت ا�����ص��.  

  23ا���دة 

� ا���'��، و��� �� ا�'�'� �#���3 ا���'�� وا�<و�3 .1� 3� � K3 وا���3 ا�:9�ا���<ة ا����( �
ة ه Kا.  
� ا�'!وج و� 4�T أ 
ة .2� F� ف
'�
*O وا��
أة، ا�'<اء �C� Bغ  B ا�!واج، �� C� ن�P�.  
3. �
��F+ ����< أي زواج إ+ �
�Y ا�: Rا
  .�B ا��!� زوا*��� ر�Yء آ�6 + إآ
� ه$ا ا���< ا�'<ا��
 ا���� 3���P� 39 ���وى ���ق ا�!و*�B ووا*�����9 �<ى ا�'!وج  .4�
اف JKا�<ول ا $='�

F�6#0م ا�!واج و�<ى ا��و67ل . . ��و�% ���3 ا+0#6ل �'�*G ا�=�ذ �<ا��
 �3���P ا�#���3 ا�&
ور�f� 3و+د 
D3 و*�ده���.  

  24ا���دة 

� أو  .1��Pن �OP و�<، دون أي ����! ��G9 ا��
ق أو ا��Cن أو ا���T أو ا�3SC أو ا�<�B أو اO<K ا���
 �� ا�=�ذ �<ا��
 ا�#���3 ا�'�ا+*'��(� أو ا�)
وة أو ا���C) �� ،G% أ 
�F و(C% ا���'�� و(C% ا�<و�3 


ا<�. F0آ� ���&'��.  
2. F� ف
��ر و+د�F و��:% ا �� �� O�J Oآ O���� G*�'�.  
� اآ'��ب *���3 .3� �� O�J OP�.  
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  25ا���دة 

، ا�;"!ق ا����&�، ا��
 �V3 أن �8�ح �A ��2!ن ��� �!ا�$، دون أي وAP �$ وD!P ا��Q&&2 ا��2آ!ر �
 ا�2�دة 
��!"�� &d دون 5&!د �)� ا��1�2 ���:  

� إدارة ا��yون ا�. أ .1�
�3،أن ���رك � ��
ة وإ� ��ا :3 �)C�B �='�رون H�9 �3، إ��  
� ا0'=���ت 0!��3 ��
ى دور�� ��+.'
اع ا���م و(C% .<م ا����واة ��B . ب� ،G='و�� G='�� أن

،B�97إرادة ا��� B) 
  ا���97�B و���'���W ا��
ي، �&�B ا�'�9�
 ا�#


>3 �. ج� ،Rا�  � �� �R>Cأن �'�ح �C) ،F% .<م ا����واة (��� 3  .�C< ا��k/�s ا���

  26ا���دة 

A����و �
 ا��2;� 1�2��� C;� Q&&28 ن و����2!ن دون أي!B�2&�� -!اء أ��م ا�"P س�و�
 ه�ا ا��Mد �V3 أن . ا�<
ق أو ������ �$ ا��Q&&2 �ي -+V، آ�� ����ص H'0 ا��!اء 2#Le23&1 ا�� �K�� وأن Q&&28 ن أي!B� ا�"I;�

0
، أو ا�'!ن أو ا�f>3 أو �2�PNأو ا 

، أو ا�)� ا�"!�-�&- &d ن أو�� آ&-�ا�'�g أو ا���$ أو ا�أي -&
 ذ�O �$ ا�-+�ب&d أو ،V�  .ا�=وة أو ا�<

  27ا���دة 

�ص ا�2<��+!ن إ�H ا�5'&�ت Leم ا�� أ5'&�ت ا�<&� أو د�<&� أو �g!��، أن �;�&� �P!8 
N �3!ز، �
 ا��ول ا��
اك �1 ا��2آ!رة �$ #C ا���2�eN�� ،%��g� ام�L�-أو ا Dh��e ����)� أو ا�32�هة ���<�% وإ5Lا� %����"=� 1

%��0�2P 
� $�RSء ا�  .ا�0/

�ء ا�$ا�#�  ا�

  28ا���دة 

B ه$ا ا���< �� D (���4 ���3 ���% ا�3��C ا�����3 �#��ق ا��0Xن  .1 �C� � ��و�'k�4 ه$R "). ا�3��C"���ر إ���� 
�C� � �� ���C) ا�����ص k/�sا و�'��% ا���&) 
�) 3�0��p B 3��Cا�.  

2. 3���
� ه$ا ا���<، B ذوى ا����.G ا�=�C�3 ا��
اف JKا�<ول ا �� B��Jا� B 3��Cا� k�y�  D�� ا�����د

ا(�ة أن B ا����< أن ��
ك ���� ��n اHK=�ص ذوى ا�=9
ة  ��<ان ���ق ا��0Xن،  ����+7'��ص 

  .ا���0�0�3
  .�'�� D��B أ(&�ء ا�3��C ��+0'=�ب، وه�C��� Dن ���� ���'�D ا��=��3 .3

  29ا���دة 

1. D�� 
�
اع ا��
ي B .�/�3 أH=�ص �'�'.+�� 3��Cا0'=�ب أ(&�ء ا� D'�  ا���دة �� ���C) ه6ت ا�����صyا��
� ه$ا ا���<28�
اف JKض ا�<ول ا
Sا ا�$�� D�'#Hن .< ر�P� ،.  

2. 

ا، �=H�C) B% اKآ(�� ����Jا� B�� B ،aH
� ه$ا ا���< أن ��
ف J 3دو� OP�.  

ة .3 B 
  .�#�ز �
H�a ا��=] ذا�F أآ)

  30ا���دة 

B �<ء ��0ذ ه$ا ا���< ��
ى .1 
�Hوز  '3 أ��'� + >)� ��  .ا+0'=�ب اKول 
2.  BC�� >��
 ���3 ا+0'=�ب ��Oء �L �� ،3��Cأي ا0'=�ب ��&��3 ا� >)� B O.Kا %C) 
�Hأر��3 أ O9.

� ه$ا ا���< ر ��:7 3��SH34 3رR و��� ���Cدة �
اف JKا��'#<ة إ�% ا�<ول ا Df� ا���م B�Kا F*�� ، ه��)>�

�H3 أp6p ن�&L �� 3��C3 ا���&�� ���#H
���� إ�% ��<�D أ ��ء .  

3.  
� و� ذآ/�9��Kا G��
D ا��'#<ة .�/�3 أ ��ء *��� ا��
#H�C) B% ه$ا ا��#�، ���'f� ا���م B�Kا �&�
H O9. >ه$ا ا��� ��
اف JKا���/�3 إ�% ا�<ول ا R$ه jC9و� ،D��
 (C% اO.K ا�<و�3 ا�:
ف ا�'� رW#H آ6 �

�(< آO ا0'=�ب B.  
4.  ��D ا��'#<ة، f� ا���م B�Kا B� ه$ا ا���<، �<(�ة �
اف JKا�<ول ا R>��� ا*'��ع �� 3��Cأ(&�ء ا� G='��

D ا��'#<ةKا 
�� ه$ا . �
اف JKا�<ول ا �(Cp �C(�و�% ه$ا ا+*'��ع، ا�$ي �O�'P ا����ب ��F �#&�ر 
� ا+0'=�ب ���&��3 ا�3��C أو�UM ا��
H#�ن ا�$��C�� Bا (C% أآ9
 (<د B اK>�ات و(C% ا���<، ���ز 

B�)

�B وا���'Y�#اف ا�
JKا�<ول ا �C(�  .ا9CLK�3 ا��:K 3�C>�ات 
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  31ا���دة 

� أ�3 دو�3 .1�Jا� BB وا�<  
  .+ ���ز أن �&D ا�3��C أآ)
2. ��
اS3، (<ا�3 ا�'�ز�� ا����Cا+0'=�ب ��&��3 ا� ��='kC ا�#&�رات وا��\D ا���0�0�3  �
ا(%،  O�(و��

3���/
  .ا�

  32ا���دة 

<��� أر��  ��ات .1 3 ��+�3��Cن ا0'=�ب أ(&�ء ا��P� .D�#�H
أن و+�3  إ+. و���ز أن ���د اD���='0 إذا أ(�< �
� ا+0'=�ب اKول ���&� ��0'��ء  �'�B، و�'D �#<�< هy+ء اK(&�ء ا�'��3 � B�9='ء ا����&)Kا B 3���

� ا���
ة � F�C) ا+*'��ع ا�����ص T�/ول، �4ن ���م رKرا ا0'��ء ا+0'=�ب ا����7'��ر  30B ا���دة  4
3)
���� D�/�� أ.  

  .��+�3 و��� ���Cاد ا�����3 B ه$ا ا��!ء B ه$ا ا���<�'D ا+0'=���ت ا�6ز3 (�< ا�0&�ء ا .2

  33ا���دة 


 ا�S��ب ذي  .1�L G9  يK F�/�s�� 6ع:Y+ا B) ،B�
7uع رأى أ(&�/�� ا��*b� ،3��Cا� ��إذا ا�0:� (&� 
�B ا���م ���Kا BC���D ا��'#<ة، f� ا���م B�Kإ�% ا U6غ ذ��b� 3��Cا� T�/م ر��� ،W.yر ا�:��� ا���SH $M

��< ذ�U ا��&�.  
D ا��'#<ة،  .2f� ا���م B�Kإ�% ا U6غ ذ��b� را�� 3��Cا� T�/3، ���م ر��Cا� ��� ���3 و��ة أو ا '���3 (&� �

F'���' ��0ذ ا gر��� B�B ا���م ����SH $Mر ��< ذ�U ا��&� ا�'<اء B ��ر�g و���F أو Kا BC���.  

  34ا���دة 

1. 9J � >��
 ا��'��C� ��33 3دة إذا أ(�SH BCر �HK67ل ا �&��� + Fا '9<ا� G�� و+�3 ا��&� ا�$ي W0وآ� ،
� ه$ا ا���<، �
اف JKإ�% ا�<ول ا U6غ ذ��b� ا��'#<ة Df� ا���م B�Kم ا��� ،R>��� إ(6ن �SHر C� �ا�'


#H�B و��� ���Cدة  D�>�� ،B�
�H 3C�Oء ا����< 29ا�'� ���ز ���، 67ل  O*أ B 
Lا���.  
2.  R$ه jC9و� ،�/�9��Kا G��
D ا��'#<ة .�/�3 �4 ��ء *��� ا��
#H�C) B% ه$ا ا��#�، ���'f� ا���م B�Kا �&�

� ه$ا ا���<�
اف JKم . ا���/�3 إ�% ا�<ول ا�P�f� ��9J 
Lء ا����< ا���O�� ى ا+0'=�ب ا�6زم
وإذ ذاك ��
B ه$ا ا��!ء B ه$ا ا���< U�$� 3<�=ا�.  

3. ) Oدة آ��C� ��9J Rر�SH BC)أ >��� ا�3��C اO�� G='0ء � �&33  ���م ا��&��3 ���� �'% ا�0&�ء  %��'�
� ا�3��C ���'&% أ��Pم �UC ا���دة� R>�� 
SH ة و+�3 ا��&� ا�$ي> B %�9�.  

  35ا���دة 

وط ��"�[H أ0/�ء ا�'3<�، �2!ا�"� ا��23&� ا����� �j�% ا��2;�ة، ����iت 1a�"8 �$ �!ار���د ا��% ا��2;�ة �
�ر+�0Nت ا�'3<� ��&$ ا�ره� ا��23&� ا�����، �1 أ�R أه2&� ��_و�&"8 
  .ا��

  36ا���دة 

 lh�m!���ل ��Kع ا�:a]N$ ا�ت ���2&$ ا�'3<� :&�� ا��&$ ا���م �j�% ا��2;�ة �� �'Qم �$ �!Km&$ و8�!�
  .ا�2<!�� ��� �H/�"2 ه�ا ا����

  37ا���دة 

D ا��'#<ة�'��%  .1Kا 
� ��D ا��'#<ة د(�ة ا�3��C إ�% (�< ا*'��(�� اKول f� ا���م B�Kا.  
2. �C7ا�<ا ���\0 ���C) [�� �� اKو.�ت ا�'� 3��Cول، ��'�� ا�Kا*'��(�� ا >��.  
3. k���� ا��'#<ة DKا G'P ��D ا��'#<ة أو Kا 
� ��  .���< ا�3��C ا*'��(���� (�دة 

  

  38ا���دة 

38د �"!م  ��� A���م ��2&"��� ،�&>'0 ��'P 
� ،������� ر-2&� ،A+M>� A&�!8 �+5 ،�>3'ء ا��آ� 0/! �$ أ0/
  .وQBاه�
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  39ا���دة 

1. B�'�  ��9 ��<ة'P  .و���ز أن ���د اG='�� .D���='0 ا�3��C أ(&�ء 
2. B����'ا� B��P#ا� F���&� � BPو� ،�C7ا�<ا ���\0 �Y3 ������ و��Cا� %��'� :  


 (&�ا،�P'�. أ�) ��pا����ب �#&�ر ا O  

�B. بY�#3 أ>�ات أ(&�/�� ا��9CL4� 3��Cارات ا�
. $='�.  

  

  40ا���دة 

� ه$ا ا���< �'�<�D ���ر�
 (B ا�'<ا��
 ا�'� ا�=$��� وا�'� ��)O إ(��+ �C#��ق ا���'
ف  .1�
اف JKا�<ول ا >��'�
Uا�#��ق، وذ� R$�� �'�'ا� ����F، و(B ا�'�<م ا��#
ز  ��� :  


اف ا�����3،. أJKء ��0ذ ه$ا ا���< إزاء ا�<ول ا>� B  67ل  �3 
  .Dp آW9CJ ��C ا�3��C إ���� ذ�U. ب

2. ���� 
\�C� 3��Cإ�% ا� ��C�#� ا��'#<ة، ا�$ي Df� ا���م B�Kإ�% ا 
� ا�'��ر�
 . ��<م *��� ا�'��ر��و���ر و*��� 
�� �� 
py� G)��  .��$ أ��Pم ه$ا ا���<ا���<3 إ�% � .< ���م B (�اO و

D ا��'#<ة، ��< ا�'��ور � ا�3��C، أن �#�O إ�% ا��آ�+ت ا��'=��3 ا�����3 �0=� B أ�3  .3f� ا���م B�f�
�<ان ا7'��>�� �� O7>� >. 
  .أ*!اء UC� B ا�'��ر�

� ه$ا ا���< .4�
اف JKا�<ول ا B 3� ه$. ���م ا�3��C �<را 3 ا�'��ر�
 ا���<�R ا�<ول ��� �&�F و(C��� أن ��ا
��9��'�� 3B ���ر�
، و�3�4 �6\�ت (� �� ا���TC ا+.'��دي وا+*'��(� �'UC . ه�و�3��C أ�&� أن ��ا

� ه$ا ا���<�
اف JKا�<ول ا B ��'�C� �B ا�'��ر�
 ا�' g��� 3)���  .ا���6\�ت 
5. 6� ه$ا ا���< أن ��<م إ�% ا�C�� 3��C���ت (C% أ�3 �
اف JKول ا>C� ة
��C� ���B  �4\�ت ��Pن .< أ�<�W و

  .ه$R ا���دة

  41ا���دة 

1.  3��Cف ��7'��ص ا�
� أي ��B، ���'&% أ��Pم ه$R ا���دة، أ��0 ��'� BC�� ه$ا ا���< أن ��
ف J 3دو� OP�
 ��� أ7
ى + ��� ��+�'!ا�ت ا�'
J 3ف �4ن دو�
J 3اد(�ء دو� %C) ت ��:�ي�L6� 3 ا '6م ودرا ��

�C) ��9�
و+ ���ز ا '6م ودرا 3 ا��L69ت ا���<G*��� 3 ه$R ا���دة إ+ إذا ><رت (B دو�3 . �� ه$ا ا���<�
3��C7'��ص ا��� ،���=� � �� ،F��
ف أ><رت إ(�06 ��'
ف J . D�� 3 أي �6غ��Cا� DC'�� و+ ���ز أن

�� �D ��<ر اX(6ن ا��$آ�ر
J 3ت ا. دو��L69ا� %C) �
اء ا�'��*Xو�:�9 ا R$م ه�P�K ��� �'D ا '6�� و'�
  : ا���دة

�� أ7
ى �'=B) kC �:9�� أ��Pم ه$ا ا���<، آ�ن . أ
J 3ه$ا ا���< إن دو� ��
ف J 3إذا رأت دو�
kC='6غ 7:%، إ�% ه$ا ا�� ��
 ه$R ا�<و�3 ا�:
ف، \0 %)
و(C% ا�<و�3 ا���'3�C أن . ��� أن ��'

B ا '6�� ا�69 
�H3 أp6p أي ���م، 67ل B
ا أو ����0 ���� ،��:3، 7C 
غ، ��b<اع ا�<و�3 ا��
���P و��<ا، (C% إ�Hرة إ�%  Uن ذ��P� �� أن ��:�ي، ��<ر S9ا���3�4 و�� aY�� 
7z �0ع
،3��'
ق ا�'\DC ا��#C�3 ا�'� ا '=<W أو ا���ري ا '=<ا�� أو ا�'� + �!ال J3 و�ا/
*Xا���ا(< ا  

�bذا �F'�� D ا���3�4 إ. ب gر��� B 
�H67ل  '3 أ B�'�ا���� B��
3 �
Y% آC'� ا�<و�'�B ا�:���� %�
���� أن �#�O ا���3�4 إ�% ا���Hb� 3��Cر ��*�F إ����  OP� ول، آ�نK69غ اC� 3�C'ا�<و�3 ا��� %�C�

7
ى،Kوإ�% ا�<و�3 ا  

� ا���3�4 ا��#��3 إ���� إ+ ��< اX '�)�ق B . ج� 3��Cا� 

ق ا�'\DC + ���ز أن ��\J ���* أن
�و+ ��:�9 . ا��#C�3 ا��'��x�� >. 3 إ���� وا '��<ت، ��9J ���9دئ ا����0ن ا�<و�� ا���'
ف ��� (��
<دا �'��وز ا�#<ود ا������3، DC\'اءات ا�

ق ���� إ*S'�� �� ا�#�+ت ا�'�  ه$R ا���(<ة 

� إ�Jر ه$R . د� O/� 
  ا���دة،���< ا���C* 3��Cت  
�3 �<ى �#)�� ا�
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ا(�ة أ��Pم ا���
ة ا��
(�3 . ه � ،3��Cا� %C))ج( B�'ا�<و� %C) <ة�ا�#� ���)��، أن ��
ض 
��B ا�����'�S� ،B�3 ا��>�ل إ�% �O ودي �C) 3�4��C% أ �س ا�'
ام ���ق ا��0Xن وا�#
��ت 
ا�:

� ه$ا ا���<،�  اK � �3 ا���'
ف ��� 

#��3 إ����، أ. و 3�4�� أ�3 � ،3��C� ة
� ا������B ا�����'�B ا����ر إ����� 
ن �<(� ا�<و�'�B ا�:
 3�)
�ت ذات 4Hن) ب(ا���C�  .إ�% �!و�<ه� �3�4 

� ا���
ة ا��
(�3 . ز���B ا�����'�B ا����ر إ����� 
�� إ���د ��C(�� B �<ى ا�3��C ) ب(�C<و�'�B ا�:
� ا���3�4، و�� ��<�D ا���6\�ت ����H و�  :��،أو 7/أ��pء 0\
ه� 


ا B ��ر��C� g��� ا��HXر ا�����ص . ح�H 
�) ��pن ا�&L ��
ا �
(C% ا�3��C أن ��<م ��
 3�)
� ا���
ة ا��� F�C))ب :(  

1.  3�)

وط ا���
ة ا��H � ��'� O� %إ� O<�'ا� D� ذاb�
ه� ( %C)هـ(�
�� 3��Cت ا�
�. ،
،F�إ� O<�'ا� D� ا�$ي O#Cو� �/�.�C� !*�
ض )  


وط ا���
ة ا��
(�3  وإذا .2H � ��'� O� %إ� O<�'ا� D'� D�)ه� )هـ
�
�� 3��Cت ا�
�. ،

 ا�9���0ت &#
 ا��$آ
ات ا�=:�3 و�

ض �*! ��C.�/�، وW�Y إ�% ا�'�) %C)

B�'�ا���� B��
B ا�<و�'�B ا�: 3  .ا�����3 ا���<

�&$ ا��2<&�&$aا��و��&$ ا� Hإ� �
 آ� ����E، إ�:غ ا��"� ،V3و�.  

� إ�Jر ا���
ة  .1�� ه$ا ا���< �b><ار إ(�06ت �
اف JXا�<ول ا B 
�) W�. %'�9<أ ��0ذ أ��Pم ه$R ا���دة 
B ه$R ا���دة) 1( . O 
D ا��'#<ة، ا�$ي �f� ا���م B�K�06ت �<ى ا)Xا R$اع ه>�b� اف
JKو���م ا�<ول ا

7
ىKاف ا
JKإ�% ا�<ول ا ���� أي و.7b� W:�ر �
 FC إ�%  و�C<و�3 ا�:
ف أن. >�را ���#G إ(��06 
�B ا���مKا���دة، . ا R$ر ه�Jإ �� F�� ع �6غ  �9 إر�Y�� أ�3 ��P� 3�4ن � 
\���� G#ه$ا ا�� O=� +و

 BP� D� ��B ا���م ا7X:�ر ��#G اX(6ن، Kا %�C� >�� ف
J 3أ�3 دو� Bو+ ���ز ا '6م أي �6غ *<�< 
  .��3 .< أ><رت إ(�06 *<�<اا�<و�3 ا�:
ف ا���

  42ا���دة 

�3�4 أ��WC إ���� و��� ���Cدة . أ:# .1 O� 3��Cا� %C) ز  41إذا ��$ر�* B�'�ا���� B��

Y�� �C<و�'�B ا�: 6�
 3<�7 ����� 3M�ه B���� ،B�'�ا���� B��
�ا��3 ا�<و�'�B ا�: %C) ��9�� (���، ��< ا�#��ل  �����ر إ���� 

 D �� �C�"3M�ودي ") ا�� O� %إ� O<�'3 ا��S� B�'�ا���� B��

ف ا�<و�'�B ا�:�� W#� <ة�ا�#� ���)�� �&�
  �C) 3�4��C% أ �س ا�'
ام أ��Pم ه$ا ا���<، 

��ن ا�����'�ن. ب
B 3��7 أH=�ص ��D�C9 ا�<و�'�ن ا�: 3M�ا�� k�4'� . B�'ذا ��$ر و>�ل ا�<و�b�

 إ�% ا���ق�H3 أp6p 67ل B�'�ا���� B��
B  ا�: 3��Cا� G='�� ،��&�� أو ��C3 آM�ا�� B��P� %C)

D��C) ��'� D� B�$3 ا�M�أ(&�ء ا�� ،B�(C(3 ا��
  .��B أ(&�/�� ��+.'
اع ا��
ي و�4آ)

��B ا�����'�B أو O��� . B أ(&�ء ا���D�'��� 3M ا��=��3 .2
� ا�<و�'�B ا�:�Jا� Bو��G أ+ ��0�Pا 
� ه$� ��
J ن�P� + 3أ�3 دو� ��Jا� �� F�C) 6ن ا�����ص)Xر ا>�� D� ���Pو� F�� ��
J ن�P� ا ا���< أو

  .41ا���دة 
� ا�=�ص ��� .3C7و�&� ا��\�م ا�<ا ����3 ر/M�ا�� G='��.  
4. k���� ا��'#<ة DKا G'P ��D ا��'#<ة أو Kا 
� ��� . ���< ا*'��(�ت ا���3M (�دة �B ا���/! (�<ه�  BPو�

 F���� >. 
7z G ����B ا�����'�Bأي �Pن 
D ا��'#<ة و� ا�<و�'�B ا�:f� ا���م B�Kا �  .ا���3M ���'��ور 
� ا���دة  .5� ���C) 30 ا�����ص�Kا���دة ���36م ا R$3 ���'&% ه��ت ا����M��C� ،�&أ� ،����>7 
���'�.  
6.  GC:� ز ��� أن��� �
ف ا���3M، ا�'�� W#� ��'��*3 و��Cا� ��'�C� ��ت ا�'�Cا��� �Y�� B�'ا�<و� �إ�

�ت أ7
ى ذات >�Y����� 3Cع�C���B ا�����'�B �!و�<ه� �3�4 
  .ا�:
7.  ��p3 + �'��وز اC�='kC *�ا��90، و�C) BP% أي ��ل 67ل  B���م ا���3M، ��< ا '���ده� 0\
 ا���3�4 


 إ�% ر/�T ا�F/��0X 3��C إ�% ا�<و�'�B ا�
�� D�>�'� ،���C) 3�4ض ا���

ا ��< (�H 
�)B�'�ا���� B��
:� :  



 

 
11 


ه� (C% إ�Hرة . أ�

ا، .�
ت ���H 
�) ��pا���3�4 67ل ا �� 
�bذا ��$ر (C% ا���3M إ��0ز ا��\
،
B ه$ا ا��\ ��'SC� ��*!ة إ�% ا��
�3C ا�'  

� ه$ا  وإذا �D ا�'�>O إ�% �O ودي �C) 3�4��C% أ �س ا�'
ام ���ق ا��0Xن ا���'
ف ���. ب�
،F�إ� O<�'ا� D� ا�$ي O#Cو� �/�.�C� !*�
ض ) %C) ه�
�
�� 3M�ت ا��
  ا���<، .�


وط ا���
ة ا��
(�3 . جH F� 
��'� O� %إ� O<�'ا� D'� D� ه� ا��'�/~ )ب(وإذا
�
�� 3M�ا�� W��Y ،
�'�B ا�'� و>WC إ���� ��4ن *��� ا����/O ا��.�/��3 ا��'�3C ����&�3 ا��='C) kC��� ��B ا�<و

 
&#��B ا�����'�B، وzراءه� ��4ن إ0�P��ت �O ا���3�4 �6 ود��، وآ$�U ا��$آ
ات ا�=:�3 و
ا�:
،B�'�ا���� B��
B ا�<و�'�B ا�: 3  ا���6\�ت ا�����3 ا���<

� إ�Jر ا���
ة . د�
ه� �
�� 3M�ا�� W� L&�ن 3p6p ) ج(إذا .<���ن ا�����'�ن، 
���م ا�<و�'�ن ا�:
B ا ' 
�H3أM�ا�� 
�
�� B��&
، �6�bغ ر/�T ا�3��C هO ��69ن أم + ��69ن �
6��� ه$ا ا�'�.  

� ا���دة  .8� 3��C��� 3Jت ا������و�y����� ا���دة R$م ه�Pأ� O=� +41.  
9.  B�Kات �&��� ا
��ن ا�����'�ن ���'��وي  <اد *��� ���0ت أ(&�ء ا�C) 3��C% أ �س ��<�
�'�� D ا�<و�'�ن ا�:

D ا��'#<ة ا���مf�.  
10.  B��
D ا��'#<ة  C:3 ا����م، (�< ا�C!وم، �<�� ���0ت أ(&�ء ا���O9. 3M  <اد ا�<و�'�B ا�:f� ا���م B�f�


ة ��C� ���B ه$R ا���دة 9ا�����'�B ��� و.  

  43ا���دة 

2�دة '� ��)� ا���$ �5 ��&<!ن و�"Lا� C&�!ت ا���J&ء ه���&:ت ، #C ا���42!ن �0/�ء ا�'3<� و�0/���� 1�2�
�ول >�8 
وع ا��Kا� 
� �اء ا�j� �2�2� $&K'�2�% ا��2;�ة ا�M>2!ص 0'&�+L'� رة�ت ا�2"B�M;زات وا��&��Nوا

��8�B�M#% ا��2;�ة و�زات ا���5&� ا��&K8ا $� Oذ�.  

  44ا���دة 

اءات ا�2"رة �
 �&�ان P6��ن �
 أو �C+a>8 H/�"2 ا�#��م ا�K>�� �"'��2&� ه�ا ا���� دون إR:ل ��B6ق ا!"#
���% ا��2;�ة وا�!آ�Nت ا��MML�2، وN 28<1 ا��ول ا��اف �
 ه�ا � �(�Lت ا��&5�K8Nوا �&�&-Eك ا��!�Mا�
 ��)� ا�<���ة �&2L&� أو ا��ت ا��و�&� ا��2!�5�K8:� �"+� �ى ���!�� QBاع �Rاءات أPإ H$ ا�'3!ء إ��ا���� 

��>&�.  

  45ا���دة 

ا -<!�� 0$ 8"�م ا�'3�"8 ،
0�2�PNدي وا�M�5Nا f'32ا� C�<� إ�H ا��23&� ا����� �j�% ا��2;�ة، $0 �
����  .أ20

�ء ا���&%�  ا�

  46ا���دة 

 ا�!آ�Nت &8��ق ا��% ا��2;�ة ود-=&� 
� �2� A�:Rإ �&K� !;B H'0 A'و�E8 3!ز� �
 أ#��م ه�ا ا���� �� f&�
�&�!J��ت ا��% ا��2;�ة وا�!آ�Nت ا��M� �MML�2د ا��MML�2 �$ أ#��م 8;�د ا�2J&ه $� ��� �(�Lت ا�

�و��� ه�ا ا����>�� 
��h ا���  .ا�2

  47ا���دة 

2� �23&1 ا���!ب �$ #C أ)&� �
 ا��1�2 � A�:Rإ �&K� !;B H'0 A'و�E8 3!ز� �
 أي �$ أ#��م ه�ا ا���� �� f&�
 �وا�8� و�!ارده=� ،���ع ا����'&$، ��2ء ا�;K�BNوا�&�&+aا�.  
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�ء ا���دس�  ا�

  48ا���دة 

� أ�3 وآ��3 B وآ�+��� ا��'=��3، وأ�3  .1�D ا��'#<ة أو (&� Kا ��ه$ا ا���< '�ح �'�.�� أ�3 دو�3 (&� 
D ا��'#<ة إ�% f� 3� ��#3�P ا��<ل ا�<و��3، وأ�3 دو�3 أ7
ى د('�� ا�����3 ا��� � Kا��\�م ا ��
ف J 3دو�

� ه$ا � ��
J a9�� ا���<أن.  
2. ��>�'C� >ا��'#<ة. �=&� ه$ا ا��� Df� ا���م B�Kك ا�'�<�� �<ى ا�P< و��دع.  
� ا���
ة  .3�B ه$R ا���دة �1'�ح ا+0&��م إ�% ه$ا ا���< 3�K دو�3 B ا�<ول ا����ر إ���� .  
D ا��'#<ة .4f� ا���م B�Kا0&��م �<ى ا U< اع>�b� ا+0&��م ���.  
D ا .5f� ا���م B�Kا 
�P< Bك �=: U< Oاع آ>�b� F�إ� W�&0ه$ا ا���< أو ا W�.و ���'#<ة *��� ا�<ول ا�'

  .ا�'�<�� أو ا+0&��م

  49ا���دة 

1.  B�Kى ا>� B�p6(وا� TB ��ر�g إ�<اع >U ا+0&��م أو ا�'�<�� ا�=� 
�H6ث أp >�� >9<أ ��0ذ ه$ا ا����
D ا��'#<ةf� ا���م.  

و ��&D إ��F ��< أن ��Pن .< �D إ�<اع >U ا�'�<�� أو ا+0&��م ا�=�T أ� ا�<ول ا�'� ��<ق ه$ا ا���< أ .2
��B ��ر�g إ�<ا(�� >U ��<���� أو >U ا0&�� 
�H6ث أp >�� ��� O9<أ ��0ذ ه$ا ا���< إزاء آ�� B�p6(وا�.  

  50ا���دة 

�د�� C+a>8 أ#��م ه�ا ا����، دون;8Nا��ول ا ��>� ����8 
  .أي 5&� أو ا-�=<�ء 2P H'0&1 ا�!#�ات ا��

  51ا���دة 

D ا��'#<ة .1f� ا���م B�Kى ا>� F�0 دع�� F�C) 6�>�� ح
� ه$ا ا���< أن ��'�
ف J 33 دو��K . Uذ� 
pأ %C)و
�J ،3�
'�� ه$ا ا���< �3�4 ��<�6ت �
اف JK6غ ا�<ول ا�b� ا���م B�Kم ا��� W0إذا آ� ��) F��9 إ���� إ(6

���C) W���'ت وا���
� �UC ا���'� 
\�C� اف
JKول ا>C� 
��y
 �Cp ا�<ول . �$9# (�< ��yذا �9$ (�< ا��b�
D ا��'#<ةK3 ا��)
�B ا���م �Kا R>�) O.Kا %C) اف
JKاف . ا
JK3 ا�<ول ا�9CLأ R>�'�� O�>�� وأي

�� 
��yا�� �� 3)

ة وا���'Y�#ا�Rار
.X ا��'#<ة Df� 3
ض (C% ا�����3 ا���.  
� ه$ا ا���<،  .2�
اف JKا�<ول ا �(Cp 3�9CLأ ��'C9.ا��'#<ة و Df� 3�9<أ ��0ذ ا�'�<�6ت '% أ.
��� ا�����3 ا���

��� Oاءات ا�< '�ر�3 �<ى آ
*q� ���  .و
3. ���� ،��'C9. �
اف ا�'JKول ا>C� 3!C a9�� أ ��0ذ ا�'�<�6ت>� %' 3!C7
ى Kاف ا
JKا�<ول ا O\� �

F'C9. >. ن�P� ���  O�>�� م ه$ا ا���< و�4ي�P�4�.  

  52ا���دة 

ة "Kا� H/�"2� %�8 
�رات ا��aR60$ ا I>ف ا�M�5  دة� ا��&$ ا���م �j�% ا��2;�ة 2P&1 48�$ ا�2aL� ،
ة "Kا� 
� �
 1ا��ول ا��2�ر إ�&�'� �  :�$ ا�2�دة ا��2آ!رة �2

0&���ت ا���د(��C� ��9J 3دة . أ .1Xت وا�'�<���ت وا���48ا�'�.،  
� إ�Jر ا���دة ��49ر�g �<ء ��0ذ ه$ا ا���< ���'&% ا���دة . ب� D'� ء ��0ذ أ�3 ��<�6ت>� gو��ر� ،

51.  

  53ا���دة 

� ا�#��K�� F<��0 3 0�9�3 واCP0X�!�3 وا�
و �3 وا�����3 وا�� .1�� ��دع ه$ا ا���<، ا�$ي �'��وى � ،3��0

D ا��'#<ةKت ا�s��#.  

� ا���دة �B ه$ا ا���< إ�% *��� ا�<ول ا����ر إ����  3.>�D ا��'#<ة �bر �ل >�ر f� ا���م B�K���48م ا  
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