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1 

 مسب هللا نمحرلا ميحرلا
 نحن قوراف لوألا كلم رصم

 2 ) نوناقلا يتآلا هصن دقو انقدص
 ررق سلجم خويشلا سلجمو باونلا (

 هيلع هانردصأو :
[ 1 

 ةدام [
 ىغلي نوناق تابوقعلا يراجلا لمعلا هب مامأ مكاحملا ةيلهألا نوناقو
 تابوقعلا ىذلا هقبطت مكاحملا ةطلتخملا ضاعتسيو امهنع نوناقب

 تابوقعلا قفارملا اذهل نوناقلا .
[ 2 

 ةدام [
1937 

 15 ربوتكأ ةنس
 ىلع ريزو ةيناقحلا ذيفنت اذه نوناقلا لمعيو هب نم

. 
 رمأن نأب مصبي اذه نوناقلا متاخب ةلودلا نأو رشني يف ةديرجلا ةيمسرلا

 ذفنيو نوناقك نم نيناوق ةلودلا.
 31 هيلوي ةنس

) 1356 
 23 ىدامج ىلوألا ةنس
عنيدبا يف  ردص يارسب 

. ( 1937 
 ريزو ةيناقحلا كلم رصم

 بابلا لوألا
معـةيمو قـدعاو   

[ 1 
 ةدام [

 ىرست ماكحأ اذه نوناقلا ىلع لك نم بكتري يف رطقلا يرصملا ةميرج
 نم مئارجلا صوصنملا اهيلع هيف.

[ 2 
 ةدام [

 ىرست ماكحأ اذه نوناقلا اضيأً  ىلع صاخشألا ىتآلا مهركذ :
 الوأً : لك نم بكترا ىف جراخ رطقلا العفً هلعجي العافً وأ اكيرشً  ىف



 
 

 2 

 ةميرج تعقو اهلك وأ اهضعب ىف ةيروهمج رصم ةيبرعلا .
2 

 : لك نم بكترا جراخ ةيروهمج رصم ةيبرعلا ةميرج نم مئارجلا ةيتآلا
 ً

 ايناث
: 

 (أ) ةيانج ةلخم نمأب ةموكحلا امم صن هيلع يف نيبابلا لوألا يناثلاو نم
لايناث نم اذه نوناقلا .  باتكلا 

 206 نم اذه نوناقلا .
 (ب) ةيانج ريوزت امم صن هيلع يف ةداملا

 (ج) ةيانج ديلقت وأ فييزت وأ ريوزت ةلمع ةيقرو وأ ةيندعم امم صن هيلع يف
 202 وأ ةيانج لاخدإ كلت ةلمعلا ةيقرولا وأ ةيندعملا ةدلقملا وأ

 ةداملا
إىل رصم وأ اهجارخإ اهنم وأ اهجيورت وأ اهتزايح دصقب  ةفيزملا وأ ةروزملا 

 203 طرشب نأ نوكت
 جيورتلا وأ لماعتلا اهب امم صن هيلع يف ةداملا

 يف رصم .
 ً

 ةلمعلا ةلوادتم انوناق
[ 3 

 ةدام [
 لك يرصم بكترا وهو يف جراخ رطقلا العفً ربتعي ةيانج وأ ةحنج يف اذه

ناقلانو بقاعي ىضتقمب هماكحأ اذإ داع ىلإ رطقلا ناكو لعفلا ابقاعمً  هيلع  
 ىضتقمب نوناق دلبلا ىذلا هبكترا هيف .

[ 4 
 ةدام [

 ال ماقت ىواعدلا ةيمومعلا ىلع بكترم ةميرج وأ لعف يف جراخلا الإ نم
 ةباينلا ةيمومعلا ، الو زوجت اهتماقإ ىلع نم تبثي نأ مكاحملا ةيبنجألا

 هتأرب مث دنسأ هيلإ وأ اهنأ تمكح هيلع ايئاهن ىفوتساو هتبوقع .
[ 5 

 ةدام [
ذها  بقاعي ىلع مئارجلا ىضتقمب نوناقلا لومعملا هب تقو اهباكترا عمو 

 اذإ ردص دعب عوقو لعفلا لبقو مكحلا هيف ايئاهن نوناق حلصأ مهتملل وهف
 ىذلا عبتي نود هريغ .

 اذإو ردص نوناق دعب مكح يئاهن لعجي لعفلا ىذلا مكح ىلع مرجملا نم
 هلجأ ريغ بقاعم فقوي ذيفنت مكحلا ىهتنتو هراثآ ةيئانجلا .



 
 

 3 

ارجإءتا ىوعدلا وأ رودص مكح ةنادإلاب اهيف ناكو  ريغ هنأ يف ةلاح مايق 
 نوناقل ىهني نع هباكترا يف ةرتف ةددحم نإف

 ً
 كلذ نع لعف عقو افلاخم

اهتناء هذه ةرتفلا ال لوحي نود ريسلا يف ىوعدلا وأ ذيفنت تابوقعلا  
 موكحملا اهب .

3 

[ 6 
 ةدام [

قلانونا ام نوكي ابجاوً   ال سمي مكحلا تابوقعلاب صوصنملا اهيلع ىف 
 موصخلل نم درلا ضيوعتلاو .

[ 7 
 ةدام [

 ال لخت ماكحأ اذه نوناقلا ىف ىأ لاح نم لاوحألا قوقحلاب ةيصخشلا
ارغلاء .  ةررقملا ىف ةعيرشلا 

[ 8 
 ةدام [

 ىعارت ماكحأ باتكلا لوألا نم اذه نوناقلا ىف مئارجلا صوصنملا اهيلع
 ىف نيناوقلا حئاوللاو ةيصوصخلا الإ اذإ دجو اهيف صن فلاخي كلذ

 بابلا يناثلا
 عاونأ مئارجلا

[ 9 
 ةدام [

 مئارجلا ةثالث عاونأ:
 لوألا: تايانجلا
 يناثلا: حنجلا

 ثلاثلا: تافلاخملا
(1) [ 10 

 ةدام [
 تايانجلا يه مئارجلا بقاعملا اهيلع تابوقعلاب ةيتآلا :

 مادعإلا .
 نجسلا دبؤملا

 نجسلا ددشملا .
 نجسلا .

( 1 
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) [ 11 
 ةدام [

 حنجلا يه مئارجلا بقاعملا اهيلع تابوقعلاب ةيتآلا:
 * سبحلا

صقأىرادقم اهل ىلع ةئام هينج  * ةمارغلا يتلا ال ديزت 
4 

( 2 
) [ 12 
 ةدام [

 تافلاخملا ىه مئارجلا بقاعملا اهيلع ةمارغلاب يتلا ال ديزي رادقم اهل
 ىلع ةئام هينج .

 بابلا ثلاثلا
 تابوقعلا

 مسقلا لوألا
 تابوقعلا ةيلصألا

[ 13 
 ةدام [

 لك موكحم هيلع مادعإلاب قنشي .
(1) [ 14 

 ةدام [
 نجسلا دبؤملا نجسلاو ددشملا امه عضو موكحملا هيلع يف دحأ

انوناق، هليغشتو اهلخاد يف لامعألا يتلا اهنيعت  نوجسلا ةصصخملا كلذل 
مةد هتايح اذإ تناك ةبوقعلا ةدبؤم وأ ددملا موكحملا اهب ةموكحلا، كلذو   

 اذإ تناك ةددشم.
 الو زوجي نأ صقنت ةدم ةبوقعلا نجسلاب ددشملا نع ثالث نينس الو نأ
 ديزت ىلع ةسمخ رشع ةنس الإ يف لاوحألا ةصاخلا صوصنملا اهيلع

. 
 ً

 نوناق ا
[ 15 
 ةدام [

 ىضقي نم مكحي هيلع ةبوقعب لاغشألا ةقاشلا نم لاجرلا نيذللا اوزواج
اسنلاء اقلطمً  ةدم هتبوقع ىف دحأ نوجسلا  نيتسلا نم مهرمع نمو 

 ةيمومعلا .
[ 16 
 ةدام [
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 ةبوقع نجسلا يه عضو موكحملا هيلع يف دحأ نوجسلا ةيمومعلا
 هليغشتو لخاد نجسلا وأ هجراخ يف لامعألا يتلا اهنيعت ةموكحلا ةدملا
 موكحملا اهب هيلع ، الو زوجي نأ ضقنت كلت ةدملا نع ثالث نينس الو نأ

5 

ملاصوصن اهيلع  ديزت ىلع سمخ ةرشع ةنس الإ يف لاوحألا ةيصوصخلا 
. 
 ً

 انوناق
[ 17 
 ةدام [

حأـلاو ةميرجلا ةماقملا نم اهلجأ مـداو تايانجلا اذا تضتقا   زوجي يف 
: ( 1 

لاـىوعد ةيمومعلا ةفأر ةاضقلا ليدبت ةبوقعلا ىلع هجولا يتآلا (  
 ةبوقع مادعإلا ةبوقعب نجسلا دبؤملا وأ ددشملا .

أو نجسلا .  ةبوقع نجسلا دبؤملا ةبوقعب نجسلا ددشملا 
 ةبوقع نجسلا ددشملا ةبوقعب نجسلا وأ سبحلا ىذلا ال زوجت نأ صقنت

 نع ةتس روهش .
 ةبوقع نجسلا ةبوقعب سبحلا يتلا ال زوجي نأ ضقنت نع ةثالث روهش .

[ 18 
 ةدام [

 ةبوقع سبحلا يه عضو موكحملا هيلع يف دحأ نوجسلا ةيزكرملا وأ
ملاةد نع عبرأ  ةيمومعلا ةدملا موكحملا اهب هيلع الو زوجي نأ ضقنت هذه 

 نيرشعو ةعاس الو ديزت ىلع ثالث نينس الإ يف لاوحألا ةيصوصخلا
. 
 ً

 صوصنملا اهيلع وناق ان
 لكل موكحم هيلع سبحلاب طيسبلا ةدمل ال زواجتت ةثالثلا روهش نأ بلطي
 الدبً نم ذيفنت ةبوقع سبحلا هيلع هليغشت جراخ نجسلا اقبطً  امل ررقت
 نم دويق نوناقب قيقحت تايانجلا الإ اذإ صن مكحلا ىلع هنامرح نم اذه

 رايخلا.
[ 19 
 ةدام [

 ةبوقع سبحلا ناعون:
 * سبحلا طيسبلا

 * سبحلا عم لغشلا
 موكحملاو مهيلع سبحلاب عم لغشلا نولغتسي لخاد نوجسلا وأ اهجراخ
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 يف لامعألا يتلا اهنيعت ةموكحلا .
 ةدام [20]

دمة ةبوقعلا  بجي ىلع يضاقلا نأ مكحب سبحلاب عم لغشلا املك تناك 
 موكحملا اهب ةنس رثكأف كلذكو ىف لاوحألا ىرخألا ةنيعملا انوناقً .

 ىفو (1) لك لاوحألا ىرخألا زوجي مكحلا سبحلاب طيسبلا وأ عم لغشلا.
6 

 ةدام [21]
انبء  ئدتبت ةدم تابوقعلا ةديقملا ةيرحلل نم موي نأ سبحي موكحملا هيلع 

بحلاس  ىلع مكحلا بجاولا ذيفنتلا عم ةاعارم اهصاقنإ رادقمب ةدم 
 يطايتحالا.

 ةدام [22] (2)
 ةبوقعلا ةمارغلاب ىه مازلإ موكحملا هيلع نأب عفدي ىلإ ةنيزخ ةموكحلا

 غلبملا ىف مكحلا.
 الو زوجي نأ لقت ةمارغلا نع ةئام شرق الو نأ ديزي اهدح ىصقألا ىف

 حنجلا ىلع ةئامسمخ هينج ، كلذو عم مدع لالخإلا دودحلاب ىتلا اهنيبي
 نوناقلا لكل ةميرج.

(1) [23 
 ةدام [

 اذإ سبح صخش ايطايتحا ملو مكحي هيلع الإ ةمارغب بجو نأ صقني اهنم
 دنع ذيفنتلا ةسمخ تاهينج نع لك موي نم مايأ سبحلا روكذملا.
 اذإو مكح هيلع سبحلاب ةمارغلابو اعم تناكو ةدملا ىتلا اهاضق ىف

أن صقني نم  سبحلا يطايتحالا ديزت ىلع ةدم سبحلا موكحملا هب بجو 
 ةمارغلا غلبملا روكذملا نع لك موي نم مايأ ةدايزلا ةروكذملا.

 مسقلا يناثلا
 تابوقعلا ةيعبتلا

 ةدام [24]
 تابوقعلا ةيعبتلا ىه :

.25 
 الوأ :- نامرحلا نم قوقحلا ايازملاو صوصنملا اهيلع ىف ةداملا

علالز نم فئاظولا ةيريمألا.  ايناث :- 
 اثلاث :- عضو موكحملا هيلع تحت ةبقارم سيلوبلا.

 اعبار :- ةرداصملا .
 ةدام [25]

 لك مكح ةبوقعب ةيئانج مزلتسي امتح نامرح موكحملا هيلع نم قوقحلا
 ايازملاو ةيتآلا .
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7 

 الوأ :- لوبقلا ىف يأ ةمدخ ىف ةموكحلا ةرشابم وأ ةفصب دهعتم وأ مزتلم
يأا تناك ةيمهأ ةمدخلا.  

 ايناث :- يلحتلا ةبترب وأ نأشن.
 اثلاث :- ةداهشلا مامأ مكاحملا ةدم ةبوقعلا الإ ىلع ليبس لالدتسالا.

 هذهل
 ً

 اعبار :- ةرادإ هلاغشأ ةصاخلا هلاومأب هكالمأو ةدم هلاقتعا نيعيو اميق
 ةرادإلا هرقت ةمكحملا ، اذإف مل هنيعي ، هتنيع ةمكحملا ةنيدملا عباتلا اهل
انبء ىلع بلط ةباينلا ةيمومعلا وأ يذ  لحم هتماقإ ىف ةفرغ اهتروشم 

 ةحلصم ىف كلذ زوجيو ةمكحملل نأ مزلت ميقلا يذلا هبصنت ميدقتب ةلافك
 . نوكيو ميقلا يذلا هرقت ةمكحملا وأ هبصنت اعباتً  اهل ىف عيمج ام قلعتي

 هتماوقب.
انبء ىلع نذإ نم  الو زوجي موكحملل هيلع نأ فرصتي ىف هلاومأ الإ 

 ةمكحملا ةيندملا ةروكذملا . لكو مازتلا دهعتي هب عم مدع ةاعارم ام مدقت
اضقناء ةدم  نوكي يغلم نم هتاذ . درتو لاومأ موكحملا هيلع هيلإ دعب 

 نع هترادإ.
 ً

 هتبوقع وأ جارفإلا هنع مدقيو هل ميقلا اباسح
 اسماخ:- هؤاقب نم موي مكحلا هيلع ايئاهن اوضعً  ىف دحأ سلاجملا

 ةيبسحلا وأ سلاجم تايريدملا وأ سلاجملا ةيدلبلا وأ ةيلحملا وأ يأ ةنجل
 ةيمومع.

 اسداس :- هتيحالص ادبأ نأل نوكي اوضعً  ىف ىدحإ تائيهلا ةنيبملا ةرقفلاب
 ةسماخلا وأ نأ نوكي اريبخً  وأ ادهاشً  ىف دوقعلا اذإ مكح هيلع ايئاهنً 

 ةبوقعب لاغشألا ةقاشلا.
 ةدام [26]

يظولاةف اهسفن نمو تابترملا  لزعلا نم ةفيظو ةيريمأ وه نامرحلا نم 
 ةررقملا اهل.

اوسوء ناك موكحملا هيلع لزعلاب الماعً ىف هتفيظو تقو رودص مكحلا  
 هيلع وأ ريغ لماع اهيف ال زوجي هنييعت ىف ةفيظو ةيريمأ الو هلين يأ بترم
 ةدم اهردقي مكحلا هذهو ةدملا ال زوجي نأ نوكت رثكأ نم تس نينس الو

 لقا نم ةنس ةدحاو.
 ةدام [27]

 لك فظوم بكترا ةيانج امم صن هيلع ىف بابلا ثلاثلا عبارلاو سداسلاو
8 

 سداسلاو رشع نم باتكلا يناثلا نم اذه نوناقلا لموع ةفأرلاب مكحف
 هيلع سبحلاب مكحي هيلع اضيأ لزعلاب ةدم ال صقنت نع فعض ةدم سبحلا
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 موكحملا اهب هيلع.
 ةدام [28]

لانجس ةيانجل ةلخم نمأب  لك نم مكحي هيلع لاغشألاب ةقاشلا وأ 
 ةموكحلا وأ فيزت دوقن وأ ةقرس وأ لتق ىف لاوحألا ةنيبملا ىف ةرقفلا

 234 نم اذه نوناقلا وأ ةيانجل نم صوصنملا اهيلع ىف
 ةيناثلا نم ةداملا

اضقناء ةدم هتبوقع تحت ةبقارم  368 بجي هعضو دعب 
 356 و
 داوملا

 سيلوبلا ةدم ةيواسم ةدمل هتبوقع نودب نأ ديزت ةدم ةبقارملا ىلع
 سمخ نينس.

 عمو كلذ زوجي يضاقلل نأ ضفخي ةدم ةبقارملا وأ نأ يضقي اهمدعب ةلمج.
 ةدام [29]

 بترتي ىلع ةبقارم سيلوبلا مازلإ موكحملا هيلع عيمجب ماكحألا ةررقملا
 ىف نيناوقلا ةصتخملا كلتب ةبقارملا . ةفلاخمو ماكحأ هذه نيناوقلا

 بجوتست مكحلا ىلع اهبكترم سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةنس ةدحاو.
 ةدام [30]

ايشألاء  زوجي يضاقلل اذإ مكح ةبوقعب ةيئانجلا وأ ةحنج نأ مكحي ةرداصمب 
 ةطوبضملا يتلا تلصحت نم ةميرجلا كلذكو ةحلسألا تالآلاو ةطوبضملا

 يتلا تملعتسا وأ يتلا نم اهنأش نأ لمعتست اهيف اذهو هلك نودب لالخإ
حلانس ةينلا.  قوقحب ريغلا 

ايشألاء ةروكذملا نم يتلا دعي اهعنص وأ اهلامعتسا وأ اهتزايح وأ  اذإو تناك 
 اهعيب وأ اهضرع عيبلل ةميرج ىف هتاذ بجو مكحلا ةرداصملاب ىف عيمج

ايشألاء اكلمً  مهتملل.  لاوحألا ولو مل نكت كلت 
 ةدام [31]

الاوحأل ةقباسلا مكحلا تابوقعب لزعلا نم ةفيظولا ةيريمألا  زوجي اميف ادع 
.  ةبقارمو سيلوبلا ةرداصملاو كلذو يف لاوحألا صوصنملا اهيلع انوناقً

9 

 مسقلا ثلاثلا
 ددعت تابوقعلا

 ةدام [32]
 اذإ نوك لعفلا دحاولا مئارج ةددعتم بجو رابتعا ةميرجلا يتلا اهتبوقع

 دشا مكحلاو اهتبوقعب نود اهريغ.
 اذإو تعقو ةدع مئارج ضرغل دحاو تناك ةطبترم اهضعبب ثيحب ال لبقت

 ةئزجتلا بجو اهرابتعا اهلك ةميرج ةدحاو مكحلاو ةبوقعلاب ةررقملا دشأل
 كلت مئارجلا.
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 ةدام [33]
 و36.

35 
 ددعتت تابوقعلا ةديقملا ةيرحلل الإ ام ينثتسا صنب نيتداملا

 ةدام [34]
 اذإ تعونت تابوقعلا ةددعتملا بجو اهذيفنت ىلع بيترتلا يتآلا :

انجسل دبؤملا .  الوأ :- 
 ايناث :- نجسلا ددشملا .

 اثلاث:- نجسلا
 اعبار :- سبحلا عم لغشلا.
 اسماخ :- سبحلا طيسبلا.

 ةدام [35]
 بجت ةبوقع لاغشألا ةقاشلا رادقمب اهتدم لك ةبوقع ديقم ةيرحلل موكحم

 اهب ةميرجل تعقو لبق مكحلا لاغشألاب ةقاشلا ةروكذملا.
 ةدام [36]

لامكح هيلع نم لجأ ةدحاو اهنم  اذإ بكترا صخش مئارج ةددعتم لبق 
 بجو نأ ال ديزت ةدم نجسلا ددشملا ىلع نيرشع ةنس ولو ىف ةلاح
 ددعت تابوقعلا نأو ال ديزت ةدم نجسلا وأ ةدم نجسلا سبحلاو ىلع

 نيرشع ةنس نأو ال ديزت ةدم سبحلا هدحو ىلع تس نينس.
 ةدام [37]

. 
 ً

 ددعتت تابوقعلا ةمارغلاب امئاد
 ةدام [38]

 ددعتت تابوقع ةبقارم سيلوبلا نكلو ال زوجي نأ ديزت اهتدم اهلك ىلع
10 

 سمخ نينس.
 بابلا عبارلا

 كارتشا ةدع صاخشأ ىف ةميرج ةدحاو
 ةدام [39]

 دعي العاف ةميرجلل.
 الوأ :- نم اهبكتري هدحو وأ عم هريغ.

 ايناث :- نم لخدي ىف اهباكترا اذإ تناك نوكتت نم ةلمج لامعأ يتأيف
اةنوكمل اهل.  المعً نم لامعألا 

 ً
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 ادمع
 عمو كلذ اذإ تدجو لاوحأ ةصاخ دحأب نيلعافلا يضتقت رييغت فصو

 ةميرجلا وأ ةبوقعلا ةبسنلاب هل الف ىدعتي اهرثأ ىلإ هريغ مهنم كلذكو
 لاحلا اذإ ريغت فصولا رابتعاب دصق بكترم ةميرجلا وأ ةيفيك هملع اهب.

 ةدام [40]
 دعي اكيرش ىف ةميرجلا:

 الوأ :- لك نم ضرح ىلع باكترا لعفلا نوكملا ةميرجلل اذإ ناك اذه
انبء ىلع اذه ضيرحتلا.  لعفلا دق عقو 

انبء ىلع اذه  ايناث :- نم قفتا عم هريغ ىلع باكترا ةميرجلا تعقوف 
 قافتالا.

يشء رخأ امم  اثلاث :- نم يطعأ لعافلل وأ نيلعافلا احالسً  وأ تالآ وأ يأ 
عهمل اهب وأ مهدعاس يأب ةقيرط يرخأ  لمعتسا ىف باكترا ةميرجلا عم 

 ىف لامعألا ةزهجملا وأ ةلهسملا وأ ةممتملا اهباكترال.
 ةدام [41]

 نم كارتشا ىف ةميرج هيلعف اهتبوقع الإ ام ينثتسا انوناقً  صنب صاخ .
 عمو اذه :

 الوأ :- ال ريثأت ىلع كيرشلا نم لاوحألا ةصاخلا لعافلاب يتلا يضتقت
 رييغت فصو ةميرجلا اذإ نلك كيرشلا ريغ ملاع كلتب لاوحألا.

 ايناث :- اذإ ريغت فصو ةميرجلا ارظنً  ىلإ دصق لعافلا اهنم وأ ةيفيك هملع
 اهب بقاعي كيرشلا ةبوقعلاب يتلا اهقحتسي ول ناك دصق لعافلا نم

 ةميرجلا وا هملع اهب دصقك كيرشلا اهنم وأ هملع اهب.
11 

 ةدام [42]
اعمبق ببسل نم بابسأ ةحابإلا وأ مدعل دوجو  اذإ ناك لعاف ةميرجلا ريغ 
 دصقلا يئانجلا وأ لاوحألا يرخأ ةصاخ هب تبجو عم كلذ ةبقاعم كيرشلا

. 
 ً

 ةبوقعلاب صوصنملا اهيلع انوناق
 ةدام [43]

 نم كارتشا ىف ةميرج هيلعف اهتبوقع ولو تناك ريغ يتلا دمعت اهباكترا
 ىتم تناك ةميرجلا يتلا تعقو لعفلاب ةجيتن هلمتحم ضيرحتلل وأ قافتالا

 وأ ةدعاسملا يتلا تلصح.
 ةدام [44]

 اذإ مكح ىلع ةلمج نيمهتم مكحب دحاو ةميرجل ةدحاو نيلعاف اوناك وأ
 تامارغلل

 ً
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اكرشء تامارغلاف مكحي اهب ىلع لك مهنم ىلع هدارفنا افالخ  
 ةيبسنلا مهناف نونوكي نينماضتم ىف مازلإلا اهب ام مل صني ىف مكحلا

 ىلع فالخ كلذ.
(1) 

 ً
كمارر  ةدام [44] 

ايشأء ةقورسم وأ هلصحتم نم ةيانج وأ ةحنج عم هملع  لك نم يفخأ 
 كلذب بقاعي سبحلاب عم لغشلا ةدم ال ديزت ىلع نيتنس .

ايشألاء يتلا اهيفخي هلصحتم نم ةميرج اهتبوقع  اذإو ناك يناجلا ملعي نأ 
 دشأ ، مكح هيلع ةبوقعلاب ةررقملا هذهل ةميرجلا.

 بابلا سماخلا
شلاــعور  

 ةدام [45]
دبلاء ىف ذيفنت لعف دصقب باكترا ةيانج وأ ةحنج اذإ فقوأ وأ  عورشلا وه 

 باخ هرثأ بابسأل ال لخد ةرادإل لعافلا اهيف.
 ىف ةيانجلا وأ ةحنجلا درجم مزعلا ىلع اهباكترا الو

 ً
 الو ربتعي اعورش

 لامعألا ةيريضحتلا كلذل.
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 ةدام [46] (1)
قعلابتابو ةيتآلا الإ اذإ صن انوناقً  ىلع  بقاعي ىلع عورشلا ىف ةيانجلا 

 فالخ كلذ .
 * نجسلاب دبؤملا اذإ تناك ةبوقع ةيانجلا مادعإلا.

 * نجسلاب ددشملا اذإ تناك ةبوقع ةيانجلا نجسلا دبؤملا.
 وأ
 ً

 * نجسلاب ددشملا ةدم ال ديزت ىلع فصن دحلا ىصقألا ررقملا انوناق
 نجسلا اذإ تناك ةبوقع ةيانجلا نجسلا ددشملا.

 نجسلاب ةدم ال ديزت ىلع فصن دحلا ىصقألا ررقملا انوناقً  وأ سبحلا اذإ
 ناك ةبوقع ةيانجلا نجسلا (2) .

 ةدام [47]
 نيعت انوناقً  حنجلا يتلا بقاعي ىلع عورشلا اهيف كلذكو ةبوقع اذه

 عورشلا.
 بابلا سداسلا

 تاقافتالا ةيئانجلا
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 ةدام [48]
يروتسدة هذه ةداملا ةيضقلاب ةديقملا لودجب ةمكحملا  مكح مدعب 

 22 نم ةينوي
 21 ق ( ةيروتسد ) خيراتب

 114 ةنسل
 ةيروتسدلا ايلعلا مقرب

 2 ةينوي ةنس
 1999 كلذو ةسلجلاب ةينلعلا ةدقعنملا موث تبسلا

 ةنس
هـ  1411 

 2001 قفاوملا رشاعلا نم عيبر لوألا ةنس
 بابلا عباسلا

علاـدو  
 ةدام [49]

 ً
 ربتعي ادئاع

 الوأ :- نم مكح هيلع ةبوقعب ةيانج تبثو هباكترا دعب كلذ ةيانج وأ ةحنج.
 ايناث :- نم مكح هيلع سبحلاب ةدم ةنس وأ رثكأ تبثو هنأ بكترا ةحنج

13 

اضقناء هذه ةبوقعلا وأ نم خيرات  لبق ىضم سمخ نينس نم خيرات 
 اهطوقس يضمب ةدملا.

 اثلاث :- نم مكح هيلع ةيانجل وأ ةحنج سبحلاب ةدم لقأ نم ةنس ةدحاو وأ
مخس  ةمارغلاب تبثو هنأ بكترا ةحنج ةلثامم ةميرجلل يلوألا لبق يضم 

 نينس نم خيرات مكحلا روكذملا.
 ربتعتو ةقرسلا بصنلاو ةنايخو ةنامألا احنج ةلثامتم ىف دوعلا.

 كلذكو ربتعي بيعلا ةناهإلاو بسلاو فذقلاو مئارج ةلثامتم.
 ةدام [50]

 زوجي يضاقلل ىف لاح دوعلا صوصنملا هنع ىف ةداملا ةقباسلا نأ مكحي
 رثكأب نم دحلا ىصقألا ررقملا انوناقً  ةميرجلل طرشب مدع زواجت فعض اذه

 دحلا.
 عمو اذه ال زوجي ىف لاح نم لاوحألا نأ ديزت ةدم نجسلا ددشملا وأ

 نجسلا ىلع نيرشع ةنس.
 ةدام [51]

 اذإ قبس مكحلا ىلع دئاعلا نيتبوقعب نيتديقم ةيرحلل امهاتلك ةدمل ةنس
لةدم ةنس  ىلع لقألا وأ ثالثب تابوقع ةديقم ةيرحلل امهادحإ ىلع لقألا 
ايشأء ةقورسم وأ بصن وأ ةنايخ ةنامأ افخإء   ىلع وأ رثكأ كلذو ةقرسل وأ 
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افخإء  وأ ريوزت وأ عورش ىف هذه مئارجلا مث تبث هباكترا ةحنجل ةقرس وأ 
ايشأء ةقورسم وأ بصن وأ ةنايخ ةنامأ وأ ريوزت وأ عورش بقاعم هيلع ىف  
 هذه مئارجلا دعب مكحلا هيلع رخأب كلت تابوقعلا يضاقللف نأ مكحي هيلع
 لاغشألاب ةقاشلا نم نيتنس يلإ سمخ الدبً نم قيبطت ماكحأ ةداملا

 ةقباسلا.
 ةدام [52] (1)

 اذإ رفاوت دوعلا اقبطً  ماكحأل ةداملا ةقباسلا ، زاج ةمكحملل ، الدبً نم
لاةدام ، نأ ررقت رابتعا دئاعلا امرجم داتعا  عيقوت ةبوقعلا ةنيبملا ىف كلت 
 مارجإلا يتم نيبت اهل نم فورظ ةميرجلا اهثعاوبو ، نمو لاوحأ مهتملا

 هيضامو ، نأ كانه الامتحاً ايدجً  همادقإل ىلع فارتقا ةميرج ةديدج ىفو
 هذه ةلاحلا مكحت ةمكحملا هعاديإب ىدحإ تاسسؤم لمعلا يتلا ردصي

يفيكوة ةلماعم نم نعدوي اهب رارق نم سيئر  اهئاشنإب اهميظنتو 
14 

انبء ىلع حارتقا ةرادإ  ةيروهمجلا كلذو ىلإ نأ رمأي ريزو لدعلا جارفإلاب هنع 
 ةسسؤملا ةقفاومو ةباينلا ةماعلا ، الو زوجي نأ ديزت ةدم عاديإلا ىف

 ةسسؤملا ىلع ةتس تاونس.
 ةدام [53] (1)

 51 نم اذه
سقب مكحلا ىلع دئاعلا لاغشألاب ةقاشلا المعً ةداملاب  اذإ 

 نوناقلا وأ هرابتعاب امرجمً  داتعا مارجإلا ، مث بكترا ىف لالخ نيتنس نم
 خيرات جارفإلا هنع ةميرج نم مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف كلت ةداملا ،

 تمكح ةمكحملا هعاديإب ىدحإ تاسسؤم لمعلا راشملا اهيلإ ىف ةداملا
انبء ىلع حارتقا ةرادإ  ةقباسلا ىلإ نأ رمأي ريزو لدعلا جارفإلاب هنع 

 ةسسؤملا ةقفاومو ةباينلا ةماعلا.
 الو زوجي نأ ديزت ةدم عاديإلا ىف هذه ةلاحلا ىلع رعش تاونس.

 ةدام [54]
 51 ىلع دئاعلا يذلا قبس مكحلا

 يضاقلل نأ مكحي ىضتقمب صن ةداملا
 367 و
 356 و
 355 و

 هيلع هباكترال ةميرج نم صوصنملا اهيلع ىف داوملا
لةدم ةنس ىلع لقألا وأ ثالثب  368 نيتبوقعب نيتديقم ةيرحلل ، امهاتلك 
 تابوقع ةديقم ةيرحلل اهدحأ ىلع لقألا ةدمل ةنس وأ رثكأ مث تبث هباكترا

 367 دعب رخأ مكح هيلع
 355 و

 ةميرج نم صوصنملا اهيلع ىف نيتداملا
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 تابوقعلاب ةفلاسلا.
 بابلا نماثلا

 قيلعت ذيفنت ماكحألا ىلع طرش
 ةدام [55]

ارغلابةم وأ سبحلاب ةدم ال  زوجي ةمكحملل دنع مكحلا ىف ةيانج وأ ةحنج 
 ديزت ىلع ةنس نأ رمأت ىف سفن مكحلا فاقيإب ذيفنت ةبوقعلا اذإ تأر نم

 قالخأ موكحملا هيلع وأ هيضام وأ هنس وأ فورظلا يتلا بكترا اهيف
 ةميرجلا ام ثعبي ىلع داقتعالا هنأب نل دوعي ىلإ ةفلاخم نوناقلا ، بجيو

ابسأب فاقيإ ذيفنتلا.  نأ نيبت ىف مكحلا 
 زوجيو نأ لعجي فاقيإلا الماشً ةيآل ةبوقع ةيعبت عيمجلو راثآلا ةيئانجلا
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 ةبترتملا ىلع مكحلا.
 ةدام [56] (1)

 ردصي رمألا فاقيإب ذيفنت ةبوقعلا ةدمل ثالث تاونس أدبت نم مويلا يذلا
. 
 ً

 حبصي هيف مكحلا ايئاهن
 زوجيو هؤاغلإ.

ههذ ةدملا مكح سبحلاب رثكأ نم  1. اذإ ردص دض موكحملا هيلع ىف لالخ 
 رهش نع لعف هبكترا لبق رمألا فاقيإلاب وأ هدعب.

 . اذإ رهظ ىف لالخ هذه ةدملا نأ موكحملا هيلع ردص هدض لبق فاقيإلا
 مك صوصنملاك هيلع ىف ةرقفلا ةقباسلا ملو نوكت ةمكحملا دق تملع

2 
 ح

 هب.
 ةدام [57]

انبء ىلع كحملاةم يتلا ترمأ فاقيإب ذيفنتلا  اغلإلابء نم   ردصي مكحلا 
 بلط ةباينلا ةيمومعلا دعب فيلكت موكحملا هيلع روضحلاب.

اغلإلاء دق مكح اهب دعب فاقيإ ذيفنتلا  اذإو تناك ةبوقعلا يتلا ينب اهيلع 
اغلإلابء نم ةمكحملا يتلا تضق هذهب ةبوقعلا  زاج اضيأً  نأ ردصي مكحلا 

انبء ىلع بلط ةباينلا ةيمومعلا. اقلتء اهسفن وأ  اوسء نم   
 ةدام [58]

اغلإلاء ذيفنت ةبوقعلا موكحملا اهب عيمجو تابوقعلا ةيعبتلا  بترتي ىلع 
 راثآلاو ةيئانجلا يتلا نوكت دق تفقوأ.

 ةدام [59]
 اذإ تضقنا ةدم فاقيإلا ملو نكي ردص ىف اهلالخ مكح هئاغلإب الف نكمي
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 ذيفنت ةبوقعلا موكحملا اهب ربتعيو مكحلا اهب هنأك مل نكي.
اتلاعس  بابلا 

 بابسأ ةحابإلا عناومو باقعلا
 ةدام [60]

 ال يرست ماكحأ نوناق تابوقعلا ىلع لك لعف بكترا ةينب ةميلس المعً
 قحب ررقم ىضتقمب ةعيرشلا.
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 ةدام [61]
 ال باقع ىلع نم بكترأ ةميرج هتأجلأ ىلإ اهباكترا ةرورض ةياقو هسفن وأ

سجمي ىلع سفنلا ىلع كشو عوقولا هب وأ هريغب ملو  هريغ نم رطخ 
 نكي هتدارإل لخد ىف هلولح الو ىف هتردق هعنم ةقيرطب ىرخأ.

 ةدام [62]
 ال باقع ىلع نم نوكي دقاف روعشلا وأ رايتخالا ىف هلمع تقو باكترا

 لعفلا :
 * امإ نونجل وأ ةهاع ىف لقعلا.

 * امإو ةبوبيغل ةئشان نع ريقاقع ةردخم ايأ ناك اهعون اذإ اهذخأ ارهقً  هنع
نمه اهب.  وأ ريغ ملع 

 ةدام [63]
 ال ةميرج اذإ عقو لعفلا نم فظوم يريمأ ىف لاوحألا ةيتآلا :

 الوأ :- اذإ بكترا لعفلا اذيفنت رمأل رداص هيلإ نم سيئر تبجو هيلع هتعاطإ
 وأ دقتعا اهنأ ةبجاو هيلع.

 ايناث :- اذإ تنسح هتين بكتراو العف اذيفنت امل ترمأ هب نيناوقلا وأ ام
رجإاءه نم هصاصتخا.  دقتعا نأ 

 ىلعو لك لاح بجي ىلع فظوملا نأ تبثي هنأ مل بكتري لعفلا الإ دعب
 تبثتلا يرحتلاو هنأو ناك دقتعي هتيعورشم نأو هداقتعا ناك انيبمً  ىلع

 بابسأ ةلوقعم .
 بابلا رشاعلا

 نومرجملا ثادحألا
73 

 64 ىتح
 داوملا نم

 1974 نأشب ثادحألا.
 31 هنسل

 تيغلأ بجومب نوناقلا مقر
شعر  بابلا يداحلا 

 وفعلا نع ةبوقعلا وفعلاو لماشلا
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 ةدام [74]
 وفعلا نع ةبوقعلا موكحملا اهب يضتقي اهطاقسإ اهلك وأ اهضعب وأ اهلادبإ

 ةبوقعب فخأ اهنم ةررقم انوناقً .
 الو طقست تابوقعلا ةيعبتلا الو راثآلا ةيئانجلا ىرخألا ةبترتملا ىلع مكحلا

نيص ىف رمأ وفعلا ىلع فالخ كلذ .  ةنادإلاب ام مل 
 ةدام [75]

 اذإ ردص وفعلا لادبإب ةبوقعلا فخأب اهنم لدبت ةبوقع مادعإلا ةبوقعب
 نجسلا دبؤملا.

 اذإو يفع نع موكحم هيلع نجسلاب دبؤملا وأ تلدب هتبوقع بجو هعضو
 امتحً  تحت ةبقارم سيلوبلا ةدم سمخ نينس.

 وفعلاو نع ةبوقعلا وأ اهلادبإ نأ تناك نم تابوقعلا ةررقملا تايانجلل ال
 لمشي نامرحلا نم قوقحلا ايازملاو صوصنملا اهنع ىف تارقفلا يلوألا
 ةيناثلاو ةسماخلاو ةسداسلاو نم ةداملا ةسماخلا نيرشعلاو نم اذه

 نوناقلا.
 اذهو هلك اذإ مل صني ىف وفعلا ىلع فالخ كلذ.

 ةدام [76]
ارجإءتا ىوعدلا وأ وحمي مكح الماشل عنمي وأ فقوي ريسلا ىف   وفعلا 

 ةنادإلا.
 الو سمي قوقح ريغلا الإ اذإ صن نوناقلا رداصلا وفعلاب ىلع فالخ كلذ.
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 باتكلا يناثلا
 تايانجلا حنجلاو ةرضملا ةحلصملاب ةيمومعلا نايبو اهتابوقع

 بابلا لوألا
 تايانجلا حنجلاو ةرضملا نمأب ةموكح نم ةهج جراخلا

 ةدام [77] (1)
ً  العف ىدؤي يلإ ساسملا لالقتساب دمعا  بقاعي مادعإلاب لك نم بكترا 

 دالبلا وأ اهتدحو وأ ةمالس اهيضارأ.
 ةدام [77] ( أ )

 بقاعي مادعإلاب لك يرصم قحتلا يأب هجو تاوقلاب ةحلسملا ةلودل ىف
 ةلاح برح عم رصم.
 ةدام [77] ( ب )

 بقاعي مادعإلاب لك نم يعس يدل ةلود ةيبنجأ وأ رباخت اهعم وأ عم دحأ
عأبلام هيئادع دض رصم .  نمم نولمعي اهتحصمل مايقلل 

جـ )  ةدام [77] ( 
 بقاعي مادعإلاب لك نم يعس يدل لود ةيبنجأ ةيدعم وأ رباخت اهعم وأ عم

 دحأ نمم نولمعي اهتحلصمل اهتنواعمل ىف اهتايلمع ةيبرحلا وأ رارضإلل
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 تايلمعلاب ةيبرحلا ةلودلل ةيرصملا.
 ةدام [77] ( د )

يرجلاةم ىف نمز ملس ، نجسلابو ددشملا  بقاعي نجسلاب اذإ بكترا 
 (1) اذإ تبكترا ىف نمز برح :

 1. لك نم يعس يدل لود ةيبنجأ وأ دحأ نمم نولمعي اهتحلصمل وأ رباخت
 اهعم وأ هعم ناكو نم نأش كلذ رارضإلا زكرمب رصم يبرحلا وأ يسايسلا

 وأ يسامولبدلا وأ يداصتقالا.
 وأ قئاثو وهو ملعي

 ً
خأيف وأ سلتخا وأ روز اقاروأ  وأ 

 ً
 2. لك نم فلتأ ادمع

19 

 اهنأ قلعتت نمأب ةلودلا وأ ةيأب ةحلصم ةيموق ىرخأ.
 اذإف تعقو ةميرجلا دصقب رارضإلا زكرمب دالبلا يبرحلا وأ يسايسلا وأ
 يسامولبدلا وأ يداصتقالا أ دصقبو رارضإلا ةحلصمب ةيموق اهل تناك
 ةبوقعلا نجسلا ددشملا ىف نمز ملسلا نجسلاو دبؤملا ىف نمز

 برحلا.
 17 نم اذه نوناقلا يأب لاح ىلع ةميرج نم هذه

 الو زوجي قيبطت ةداملا
 مئارجلا اذإ تعقو نم فظوم ماع وأ صخش يذ ةفص ةيباين ةماع وأ فلكم

 ةمدخب ةماع.
هـ )  ةدام [77] ( 

 بقاعي نجسلاب دبؤملا لك صخش فلك ةضوافملاب عم ةموكح ةيبنجأ ىف
 نأش نم نوئش ةلودلا دمعتف اهئارجإ دض اهتحلصم.

 ةدام [77] ( و )
 بقاعي نجسلاب لك ام ماق ريغب نذإ نم ةموكحلا عمجب دنجلا وأ ماق لمعب
 يئادع رخأ دض ةلود ةيبنجأ نم هنأش ضيرعت ةلودلا ةيرصملا رطخل برحلا

 وأ عطق تاقالعلا ةيسايسلا.
 اذإف بترت ىلع لعفلا عوقو برحلا وأ عطق تاقالعلا ةيسايسلا نوكت

لانجس ددشملا.  ةبوقعلا 
 ةدام [78] (1)

 لك نم بلط هسفنل وأ هريغل وأ لبق وأ ذخأ ولو ةطساولاب نم ةلود ةيبنجأ
 وأ نم دحأ نمم نولمعي اهتحلصمل ادوقنً  وأ ةيأ ةعفنم ىرخأ وأ ادعوً 
يشبء نم كلذ دصقب باكترا لمع راض ةحلصمب ةيموق بقاعي نجسلاب  

عن فلأ هينج الو ديزت ىلع ام يطعأ وأ دعو هب  ددشملا ةمارغبو ال لقت 
 نوكتو ةبوقعلا نجسلا دبؤملا ةمارغو ال لقت نع فلأ هينج الو ديزت ىلع
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 ام يطعأ وأ دعو هب اذإ ناك يناجلا افظومً  اماعً  وأ افلكمً  ةمدخب ةماع وأ اذ
 ةفص ةيباين ةماع وأ اذإ بكترا ةميرجلا ىف نمز برح.

يشبء امم ركذ اةبوقعل لك نم يطعأ وأ ضرع وأ دعو   بقاعيو سفنب 
 دصقب باكترا لمع راض ةحلصمب ةيموق.

 بقاعيو سفنب ةبوقعلا اضيأً  لك نم طسوت ىف باكترا ةميرج نم مئارجلا
 ةقباسلا.

20 

 اذإو ناك بلطلا وأ لوبقلا وأ ضرعلا وأ دعولا وأ طسوتلا ةباتك نإف ةميرجلا
 متت درجمب ريدصت باتكلا.

 ةدام [78] ( أ )
 بقاعي مادعإلاب لك نم لخدت ةحلصمل ودعلا ىف ريبدت ةعزعزل صالخإ

 تاوقلا ةحلسملا وأ فاعضإ اهحور وأ حور بعشلا ةيونعملا وأ ةوق ةمواقملا
 هدنع.

 ةدام [78] ( ب )
 بقاعي مادعإلاب لك نم ضرح دنجلا ىف نمز برحلا ىلع طارخنالا ىف

 ةيأب ةيفيك
 ً

 ةمدخ ةيأ ةلود ةيبنجأ وأ لهس مهل كلذ لكو نم لخدت ادمع
يشء نم كلذ  ىف عمج دنجلا وأ لاجر وأ لاومأ وأ نؤم وأ داتع وأ ريبدت 

 ةحلصمل ةلود ىف ةلاح برح ىف رصم.
جـ )  ةدام [78]( 

 بقاعي مادعإلاب لك نم لهس لوخد ودعلا ىف دالبلا ا هملسو اندمً  أ
 وأ
 ً

 انوصحوً  وأ تآشنم وأ عقاوم وأ ئناوم وأ نزاخم وأ تاناسرت وأ انفس
 تارئاط وأ لئاسو تالصاوم وأ ةحلسأ وأ رئاخذ وأ تامهم ةيبرح وأ انؤم وأ
 ةيذغأ وأ ريغ كلذ امم دعأ عافدلل وأ امم لمعتسي ىف كلذ وأ ةمدخ نأب

. 
 ً

 وأ ناك هل ادشرم
 ً

 لقن هيلغ ارابخأ
 ةدام [78] ( د )

 بقاعي نجسلاب دبؤملا وأ ددشملا لك نم ناعأ ادمعً  ودعلا ةيأب ةليسو
ذرك ىف داوملا ةقباسلا.  ىرخأ ريغ ام 

 بقاعيو نجسلاب لك نم يدأ تاوقل ودعلا ةمدخ ام لوصحلل ىلع ةعفنم
اوسء ناك كلذ قيرطب  وأ ةدئاف وأ دعو اهب هسفنل وأ صخشل هنيع كلذل 

اوسوء تناكأ ةعفنملا وأ ةدئافلا ةيدام مأ ريغ ةيدام.  رشابم وأ ريغ رشابم 
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هـ )  ةدام [78] ( 
لتأف وأ بيع وأ لطع ادمعً  ةحلسأ وأ  بقاعي نجسلاب دبؤملا لك نم 

 وأ تارئاط وأ تامهم وأ تآشنم وأ لئاسو تالصاوم وأ قفارم ةماع
 ً

 انفس
 وأ رئاخذ وأ انؤمً  وأ ةيودأ وأ ريغ كلذ امم دعأ عافدلل نع دالبلا وأ امم
اسأء ادمعً  اهعنص وأ  لمعتسي ىف كلذ بقاعيو ةبوقعلاب اهتاذ لك نم 

 المعً نم هناش نأ اهلعجي ريغ ةحلاص ولو
 ً

 اهحالصإ لكو نم يتأ ادمع
21 

 اتقؤمً  عافتنالل اهب اميف تدعأ هل وأ نأ أشني اهنع ثداح.
 نوكتو ةبوقعلا مادعإلا اذإ تعقو ةميرجلا ىف نمز برح.

 ةدام [78] ( و ) (1)
 اذإ عقو دحأ لاعفألا راشملا اهيلإ ىف ةرقفلا يلوألا نم ةداملا ةقباسلا

 ببسب لامهإ وأ ريصقت نوكت ةبوقعلا نجسلا.
 اذإف تعقو ةميرجلا ىف نمز برح نوكت ةبوقعلا نجسلا ددشملا ، نوكتو

 ةبوقعلا نجسلا دبؤملا اذإ بترت اهيلع ليطعت تايلمعلا ةيركسعلا.
 ةدام [79]

 لك نم ماق نمز برح هسفنب وأ ةطساوب هريغ ةرشابم وأ نع قيرط دلب
أو تاجتنم وأ ريغ كلذ نم داوملا نم رصم ىلإ دلب داعم  رخأ ريدصتب عئاضب 

يشء نم كلذ هنم بقاعي نجسلاب ددشملا ةمارغبو لداعت  وأ داريتساب 
ايشألاء ةردصملا وأ ةدروتسملا ىلع الأ لقت ةمارغلا  ةسمخ لاثمأ ةميق 

 نع فلأ هينج.
ايشألاء لحم ةميرجلا نإف مل طبضت مكحي ىلع يناجلا  مكحيو رداصمب 

, ايشألاء  ةمارغب ةيفاضإ لداعت ةميق هذه 
 ةدام [79] ( أ )

 بقاعي نجسلاب ةمارغبو ال لقت نع فلأ هينج الو زواجت ةرشع فالآ هينج
 لك نم رشاب ىف نمز برحلا الامعأً ةيراجت ىرخأ تاذلاب وأ ةطساولاب عم

الكوء اذه دلبلا وأ ةيبودنم وأ هيلثمم ايأً  تناك مهتماقإ  اياعر دلب داعم وأ عم 
 وأ عم ةئيه وأ درف ميقي اهيف.

ايشألاء لحم ةميرجلا نإف مل طبضت مكحي ىلع يناجلا  مكحيو رداصمب 
. ايشألاء  ةمارغب ةيفاضإ لداعت ةميق هذه 

 ةدام [80] (1)
 بقاعي مادعإلاب لك نم ملس ةلودل ةيبنجأ وأ دحأل نمم نولمعي اهتحلصمل

 وأ يشفأ اهيلإ وأ هيلإ ةيأب ةروص ىلعو يأ هجو ةيأبو ةليسو ارس نم
أبةي ةقيرط ىلإ لوصحلا ىلع رس نم  رارسأ عافدلا نع دالبلا وأ لصوت 

 هذه رارسألا دصقب هميلست وأ هئاشفإ ةلودل ةيبنجأ وأ دحأل نمم نولمعي
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 نم
 ً

 ربتعي ارس
 ً

 اهتحلصمل كلذكو لك نم فلتأ ةحلصمل ةلود ةيبنجأ ائيش
 رارسأ عافدلا وأ هلعج ريغ حلاص نأل عفتني هب.
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 ةدام [80] ( أ )
 بقاعي سبحلاب ةدم ال لقت نع ةتس رهشأ الو ديزت ىلع سمخ تاونس

 500 هينج.
 100 هينج الو زواجت
 ةمارغبو ال لقت نع

 1. لك نم لصح ةيأب ةليسو ريغ ةعورشم ىلع رس نم رارسأ عافدلا نع
اشفإءه ةلودل ةيبنجأ وأ دحأل نمم نولمعي  دالبلا ملو دصقي هميلست وأ 

 اهتحلصمل.
 2. لك نم عاذأ ةيأب ةقيرط ارسً  نم رارسأ عافدلا نع دالبلا.

 3. لك نم مظن وأ لمعتسا ةيأ ةليسو نم لئاسو لسارتلا دصقب لوصحلا
 ىلع رس نم رارسأ عافدلا نع دالبلا وأ هميلست وأ هتعاذإ . نوكتو ةبوقعلا

 نجسلا اذإ تعقو ةميرجلا ىف نمز برحلا.
 ةدام [80] ( ب)

 بقاعي نجسلاب لك فظوم ماع وأ صخش يذ ةفص ةيباين ةماع وأ فلكم
 ةمدخب ةماع يشفأ ارسً  نم رارسأ عافدلا نع دالبلا نوكتو ةبوقعلا

 نجسلا ددشملا اذإ تعقو ةميرجلا ىف نمز برحلا.
جـ )  ةدام [80] ( 

 بقاعي نجسلاب لك نم عاذأ ادمعً  ىف نمز برحلا ارابخأً  وأ تانايب وأ
 تاعاشإ ةبذاك وأ ةضرغم وأ دمع ىلإ ةياعد ةريثم ناكو نم نأش كلذ هلك
لمعلابتاي ةيبرحلا  قاحلإ ررضلا تادادعتسالاب ةيبرحلا عافدلل نع دالبلا وأ 

 تاوقلل ةحلسملا وأ ةراثإ عزفلا نيب سانلا وأ فاعضإ دلجلا ىف ةمألا.
 نوكتو ةبوقعلا نجسلا دبؤملا اذإ بكترا ةميرجلا ةجيتن رباختلا عم ةلود

 ةيبنجأ .
لاةبوقع نجسلا دبؤملا اذإ بكترا ةميرجلا ةجيتن رباختلا عم ةلود  نوكتو 

 ةيداعم .
 ةدام [80] ( د )

 بقاعي سبحلاب ةدم ال لقت نع ةتس رهشأ الو ديزت ىلع سمخ تاونس
 500 هينج وأ ىدحإب نيتاه

 100 هينج الو زواجن
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 ةمارغبو ال لقت نع
 نيتبوقعلا لك يرصم عاذأ ادمعً  ىف جراخلا ارابخأً  وأ تانايب وأ تاعاشإ
 ةبذاك وأ ةضرغم لوح عاضوألا ةيلخادلا دالبلل ناكو نم نأش كلذ فاعضإ

 ً
 ةقثلا ةيلاملا ةلودلاب وأ اهتبيه اهرابتعاو وأ رشاب ةيأب ةقيرط تناك اطاشن
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 نم هنأش رارضإلا حلاصملاب ةيموقلا دالبلل.
 نوكتو ةبوقعلا نجسلا اذإ تعقو ةميرجلا ىف نمز برح.

هـ )  ةدام [80] ( 
 500 هينج وأ

بحلابس ةدم ال ديزت ىلع ةنس ةمارغبو ال زواجت  بقاعي 
 ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا .

 1. لك نم راط قوف يضارألا ةيرصملا ريغب صيخرت نم تاطلسلا ةصتخملا
. 

 2. لك نم ماق ذخأب روص وأ موسر وأ طئارخ عضاومل وأ نكامأ ىلع فالخ
 رظحلا رداصلا نم ةطلسلا ةصتخملا.

 3. لك نم لخد انصحً  وأ دحأ تآشنم عافدلا وأ اركسعمً  وأ اناكمً  تميخ وأ
 ترقتسا هيف تاوق ةحلسم وأ ةنيفس ةيبرح وأ ةيراجت وأ ةرئاط أ ةرايسو

 رشابي هيف لمع
 ً

 ةيبرح وأ ةناسرت وأ يأ لحم يبرح وأ الحمً وأ اعنصم
 ةحلصمل عافدلا نع دالبلا نوكيو روهمجلا اعونممً  نم هلوخد.

 4. لك نم ماقأ وأ دجو ىف عضاوملا نكامألاو يتلا ترظح تاطلسلا
. يفاه  ةيركسعلا ةماقإلا وأ دجاوتلا 

 اذإف تعقو ةميرجلا ىف نمز برحلا وأ لامعتساب ةليسو نم لئاسو
افخإء ةيصخشلا وأ ةيسنجلا وأ ةنهملا وأ  عادخلا وأ شغلا وأ يفختلا وأ 
 ةفصلا تناك ةبوقعلا سبحلا ةدم ال لقت نع ىتش رهشأ الو ديزت ىلع

 500 هينج وأ ىدحإ
 100 هينج الو زواجت

 سمخ تاونس ةمارغو ال لقت نع
 نيتاه نيتبوقعلا ىفو ةلاح عامتجا نيذه نيفرظلا نوكت ةبوقعلا نجسلا.

 بقاعيو تابوقعلاب اهسفن ىلع عورشلا ىف باكترا هذه مئارجلا.
 ةدام [80] ( و )

 بقاعي سبحلاب ةدم ال لقت نع ةتس رهشأ الو ديزت ىلع سمخ تاونس
 500 هينج وأ ىدحإب نيتاه

 100 هينج الو زواجت
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عن  ةمارغبو ال لقت 
 نيتبوقعلا لك نم ملس ةلودل ةيبنجأ وأ دحأل نمم نولمعي اهتحلصمل ةيأب

ايشأء وأ تابتاكم وأ  ةروص ىلعو يأ هجو ةيأبو ةليسو ارابخأُ وأ تامولعم وأ 
 حلاصملاب

 ً
 قئاثو وأ طئارخ وأ موسر وأ روص وأ ريغ كلذ امم نوكي اصاخ

أو تاسسؤملا تاذ عفنلا ماعلا ردصو رمأ نم  ةيموكحلا وأ تائيهلا ةماعلا 
 ةهجلا ةصتخملا رظحب هرشن وأ هتعاذإ.
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 ةدام [81] (1)
 بقاعي نجسلاب لك نم لخأ ادمعً  ىف نمز برحلا ذيفنتب لك وأ ضعب
 تامازتلالا يتلا اهضرفي هيلع دقع ديروت وأ لاغشأ طبترا هب عم ةموكحلا

ملاةحلس وأ ةياقول نييندملا وأ مهنيومت وأ بكترا يأ شغ  تاجاحل تاوقلا 
 ىف ذيفنت اذه دقعلا يرسيو اذه مكحلا ىلع نيدقاعتملا نم نطابلا
الكولاوء نيعئابلاو اذإ ناك لالخإلا ذيفنتب مازتلالا اعجارً  ىلإ مهلعف.  

 اذإو تعقو ةميرجلا دصقب رارضإلا عافدلاب نع دالبلا وأ تايلمعب تاوقلا
 ةحلسملا نوكتف ةبوقعلا مادعإلا.

مارغبة ةيواسم ةميقل ام  مكحيو (1) ىلع يناجلا ىف عيمج لاوحألا 
 هثدحأ نم رارضأ لاومأب ةموكحلا وأ اهحلاصم ىلع الأ لقت امع لخد هتمذ

 ةجيتن لالخإلا وأ شغلا.
 ةدام [81] ( أ )

 اذإ عقو لالخإلا ىف ذيفنت لك وأ ضعب تامازتلالا راشملا اهيلإ ىف ةداملا
مهإلا وأ ريصقت نوكتف ةبوقعلا سبحلا ةمارغو ال زواجت  ةقباسلا ببسب 

 ةثالث فالآ هينج وأ ىدحإ نيتاه نيتبوقعلا .
 ةدام [82]

 بقاعي هرابتعاب اكيرشً  ىف مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف اذه بابلا.
مـن ناك املاعً  تاينب يناجلا مدقو هيلإ ةناعإ وأ ةليسو شيعتلل وأ كـل   .1 

 عامتجالل وأ ريغ كلذ نم تاليهستلا كلذكو لك
 ً

 ينكسلل وأ يوأم وأ اناكم
 نم لمح هلئاسر وأ لهس هل ثحبلا نع عوضوم ةميرجلا وأ هئافخإ وأ هلقن

 وأ هغالبإ.
ايشأء تلمعتسا وأ تدعأ لامعتسالل ىف باكترا  2. لك نم يفخأ 

 ةميرجلا وأ تلصحت اهنم وهو ملاع كلذب.
 3.لك نم فلتأ وأ سلتخا وأ يفخأ وأ ريغ ادمعً  ادنتسمً  نم هناش ليهست

قعبا اهيبكترم.  فشك ةميرجلا اهتلدأو وأ 
 زوجيو ةمكحملل ىف اذه لاوحألا نأ يفعت نم ةبوقعلا براقأ يناجلا
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 هراهصأو ىلإ ةجردلا ةعبارلا اذإ مل اونوكي نيبقاعم صنب رخأ ىف نوناقلا.
 ةدام [82] ( أ )

 لك نم ضرح ىلع باكترا ةميرج نم مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف داوملا
25 

 78 ( أ )
 78 و

هـ ) و  ) 77 
 77 ( د ) و
) و جـ  ) 77 

 77 ( أ ) و77 (ب) و
 و

 80 نم اذه نوناقلا ملو
هـ ) و  ) 78 

جـ ) و78 ( د ) و  ) 78 
 78 ( ب ) و

77 
 و

 بترتي ىلع هضيرحت رثأ بقاعي نجسلاب ددشملا وأ نجسلاب .
 ةدام [82] ( ب )

اوسء  بقاعي نجسلاب دبؤملا وأ ددشملا لك نم كرتشا ىف قافتا يئانج 
 77 ( أ )

 77 و
 ناك ضرغلا هنم باكترا مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف داوملا

 78 ( ب ) و
 78 ( أ ) و

 78 و
هـ ) و  ) 77 
 77 ( د ) و
) و جـ  ) 77 
 و77 (ب) و

 80 وأ اهذاختا ةليسو لوصولل ىلإ
هـ ) و  ) 78 

جـ ) و78 ( د ) و  ) 78 
 ضرغلا دوصقملا هنم.
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 بقاعيو مادعإلاب وأ نجسلا دبؤملا لك نم صرح ىلع قافتالا وأ ناك هل
 نأش ىف ةرادإ هتكرح عمو كلذ اذإ ناك ضرغلا نم قافتالا باكترا ةميرج

 ةدحاو ةنيعم وأ اهذاختا ةليسو ىلإ ضرغلا دوصقملا مكحي ةبوقعلاب
 ةررقملا هذهل ةميرجلا.

 بقاعيو سبحلاب لك نم اعدً  رخأ يلإ مامضنالا ىلإ قافتا نم اذه ليبقلا
 ملو لبقت هتوعد.

جـ )  ةدام [82] ( 
 500 هينج وأ

 بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةنس ةمارغبو ال زواجت
 ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا لك نم لهس هلامهإب وأ هريصقتب باكترا ىدحإ

) و جـ  ) 77 
 77 ( أ ) و77 (ب) و

 77 و
 مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف داوملا

جـ ) و78 ( د ) و  ) 78 
 78 ( ب ) و
 78 ( أ ) و

 78 و
هـ ) و  ) 77 

 ( د ) و
. 80 

هـ ) و  ) 
77 
78 

 اذإف عقو كلذ ىف نمز برحلا وأ نم فظوم ماع وأ صخش يذ ةفص ةيباين
 ةماع وأ فلكم ةمدخب ةماع تفعوض ةبوقعلا.

 ةدام [83] (1)
 ىف تايانجلا صوصنملا اهيلع ىف اذه بابلا زوجي ةمكحمل ىف ريغ

 79 (أ) نم اذه نوناقلا نأ
 79 و
 78 و

هيلعا ىف داوملا  لاوحألا صوصنملا 
 مكحت الضف نع تابوقعلا ةررقملا اهل ةمارغب ال زواجت ةرشع فالآ هينج.

 ةدام [83] ( أ )
 نوكت ةبوقعلا مادعإلا ىلع ةيأ ةميرج امم صن هيلع ىف بابلا يناثلا نم
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 اذه باتكلا اذإ تعقو دصقب ساسملا لالقتساب دالبلا وأ اهتدحو وأ ةمالس
بودصق ةناعإ ودعلا وأ رارضألا  اهيضارأ وأ اذإ تعقو ىف نمز برحلا 

 تايلمعلاب ةيبرحلا تاوقلل ةحلسملا ناكو نم اهنأش قيقحت ضرغلا
 روكذملا.

 نوكتو ةبوقعلا مادعإلا اضيأً  ىلع ةيأ ةيانج وأ ةحنج صوصنم اهيلع ىف
 اذه بابلا ىتم ناك دصق يناجلا اهنم ةناعإ ودعلا وأ رارضألا تايلمعلاب

 ةيبرحلا تاوقلل ةحلسملا ناكو نم اهناش قيقحت ضرغلا روكذملا.
 ةدام [84] (1)

 بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةنس ةمارغبو ال زواجت ةئامسمخ هينج وأ
 ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا لك نم ملع باكتراب ةميرج نم مئارجلا صوصنملا

 اهيلع ىف اذه بابلا ملو عراسي ىلإ هغالبإ ىلإ تاطلسلا ةصتخملا.
يرجلاةم ىف نمز برحلا.  فعاضتو ةبوقعلا اذإ تعقو 

 زوجيو ةمكحملل نأ يفعت نم ةبوقعلا جوز يناجلا هلوصأو هعورفو.
 ةدام [84] ( أ )

 يفعي نم تابوقعلا ةررقملا مئارجلل راشملا اهيلإ ىف اذه بابلا لك نم
دبلاء ىف ذيفنت  رداب نم ةانجلا غالبإب تاطلسلا ةيرادإلا وأ ةيئاضقلا لبق 

عإلاافء نم ةبوقعلا اذإ دبلاء ىف قيقحتلا ، زوجيو ةمكحملل   ةميرجلا لبقو 
دبلاء ىف قيقحتلا ، زوجيو اهل كلذ اذإ  لصح غالبلا دعب مامت ةميرجلا لبقو 

 نكم يناجلا ىف قيقحتلا تاطلسلا نم ضبقلا ىلع يبكترم ةميرجلا
 نيرخآلا وأ ىلع يبكترم ةميرج ىرخأ ةلثامم اهل ىف عونلا ةروطخلاو.

 ةدام [85] (1)
: فدلاعا  ربتعي ارسً  نم رارسأ 

 1. تامولعملا ةيبرحلا ةيسايسلاو ةيسامولبدلاو ةيداصتقالاو ةيعانصلاو
 ىتلا مكحب اهتعيبط ال اهملعي الإ صاخشألا نيذلا مهل ةفص ىف كلذ

الؤهء  بجيو ةاعارم ةحلصمل عافدلا نع دالبلا نأ يقبت ارسً  ىلع نم ادع 
 صاخشألا.

اوقئاثول موسرلاو طئارخلاو تاميمصتلاو ايشألاء تابتاكملاو تاررحملاو   .2 
ايشألاء ىتلا بجي ةحلصمل عافدلا نع دالبلا الأ ملعي  روصلاو اهريغو نم 

 اهب الإ نم طاني مهب اهظفح وأ اهلامعتسا يتلاو بجي نأ يقبت ارسً  ىلع
27 

اشفإء تامولعم امم ريشأ هيلإ ىف  نم مهادع ةيشخ نأ ىدؤت ىلإ 
 ةرقفلا ةقباسلا.

شتواهتاليك اهتاكرحتو  3. رابخألا تامولعملاو ةقلعتملا تاوقلاب ةحلسملا 
 اهداتعو اهنيومتو اهدارفأو ةفصبو ةماع لك ام هل ساسم نوئشلاب

 ةيركسعلا ةيجيتارتسالاو ملو نكي دق ردص نذإ يباتك نم ةدايقلا ةماعلا
 تاوقلا ةحلسملا هرشنب وأ هتعاذإ.
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ارجإلاوءتا يتلا ذختت فشكل ملاوتامولع ةقلعتملا ريبادتلاب   4. رابخألا 
 مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف اذه بابلا وأ اهقيقحت وأ ةمكاحم اهيبكترم

 عمو كلذ زوجيف ةمكحملل ىتلا ىلوتت ةمكاحملا نأ نذأت ةعاذإب ام هارت نم
 اهتايرجم.

 ةدام [85] ( أ )
 ىف قيبطت ماكحأ اذه بابلا:

عبةراب ( دالبلا ) يضارألا ىتلا ةلودلل ةيرصملا اهيلع ةدايس وأ  ( أ ) دصقي 
 ناطلس.

 ةمدخب ةماع ولو
 ً

 وأ اذ ةفص ةيباين ةماع وأ افلكم
 ً

 اماع
 ً

 ( ب ) ربتعي افظوم
انثأء ةيدأت هتفيظو وأ هتمدخ  مل لصحي ىلع قاروألا وأ قئاثولا وأ رارسألا 
اوسء ناك دق لصح  وأ اهببسب كلذكو نم تلاز هنع ةفصلا لبق اهباكترا 

انثأء مايق ةفصلا وأ دعب اهئاهتنا.  ىلع قاروألا وأ قئاثولا وأ رارسألا 
) ربتعت ةلاح عطق تاقالعلا ةيسايسلا ىف مكح ةلاح برحلا ربتعتو جـ  ) 
 نم نمز برحلا ةرتفلا ىتلا قدحي اهيف رطخ برحلا ىتم تهتنا اهعوقوب

.  العفً
 ( د ) ربتعت ىف مكح لودلا تاعامجلا ةيسايسلا ىتلا مل فرتعت اهل رصم

تلماع ةلماعم نيبراحملا.  ةفصب ةلودلا تناكو 
 زوجيو رارقب نم سيئر ةيروهمجلا نأ طسبت ماكحأ اذه بابلا اهلك وأ اهضعب
 ىلع لاعفألا صوصنملا اهيلع هيف نيح بكترت دض ةلود هكيرش وأ هفيلح

 وأ ةقيدص.
28 

 بابلا يناثلا
 تايانجلا حنجلاو ةرضملا ةموكحلاب نم ةهج لخادلا

 مسقلا لوألا (1)

 ةدام [86] (2)
 دصقي باهرإلاب ىف قيبطت ماكحأ اذه نوناقلا لك مادختسا ةوقلل وأ فنعلا
 وأ ديدهتلا وأ عيورتلا ، أجلي هيلإ يناجلا اذيفنتً  عورشمل يمارجإ يدرف وأ
 يعامج ، فدهي لالخإلا ماظنلاب ماعلا وأ ضيرعت ةمالس عمتجملا هنمأو
اقلإء بعرلا مهنيب وأ اذيإء صاخشألا وأ  كـنا نم نأش كلذ  خللطـر ، اذإ   
 ضيرعت مهتايح وأ مهتايرح وأ مهنمأ رطخلل ، وأ قاحلإ ررضلا ةئيبلاب ، وأ

 تالاصتالاب وأ تالصاوملا وأ لاومألاب وأ ينابملاب وأ كالمألاب ةماعلا وأ
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اليتسالاء اهيلع وأ عنم وأ ةلقرع ةسرامم تاطلسلا  ةصاخلا وأ اهلالتحا وأ 
لاةدابع وأ دهاعم ملعلا اهلامعأل ، وأ ليطعت قيبطت روتسدلا  ةماعلا وأ رود 

 وأ نيناوقلا وأ حئاوللا.
 ً

 86 ارركم
 ةدام

 بقاعي نجسلاب لك نم أشنأ وأ سسأ وأ مظن وأ رادأ ، ىلع فالخ ماكحأ
 نوناقلا ةيعمج وأ ةئيه وأ ةمظنم وأ ةعامج وأ ةباصع ، نوكي ضرغلا اهنم
 ةوعدلا ةيأب ةليسو ىلإ ليطعت ماكحأ روتسدلا وأ نيناوقلا وأ عنم ىدحإ
 تاسسؤم ةلودلا وأ ىدحإ تاطلسلا ةماعلا نم ةسرامم اهلامعأ ، وأ

ادتعالاء ىلع ةيرحلا ةيصخشلا نطاوملل وأ اهريغ نم تايرحلا قوقحلاو  
 ةماعلا ىتلا اهلفك روتسدلا نوناقلاو ، وأ رارضإلا ةدحولاب ةينطولا وأ

 مالسلا يعامتجالا . بقاعيو نجسلاب ددشملا لك نم يلوت ةماعز ، وأ
 ةدايق ام اهيف ، وأ اهدمأ تانوعمب ةيدام وأ ةيلام عم هملع ضرغلاب يذلا

 اوعدت هيلإ.
 بقاعيو نحسلاب ةدم ال ديزت ىلع سمخ تاونس لك نم مضنأ ىلإ ىدحإ

 تايعمجلا وأ تائيهلا وأ تامظنملا وأ تاعامجلا ، وأ تاباصعلا صوصنملا
 اهيلع ىف ةرقفلا ةقباسلا ، وأ كراش اهيف ةيأب ةروص ، عم هملع اهضارغأب.

 بقاعيو ةبوقعلاب صوصنملا اهيلع ةرقفلاب ةقباسلا لك نم جور لوقلاب وأ
 ةباتكلا وأ ةيأب ةقيرط ىرخأ ضارغألل ةروكذملا ىف ةرقفلا يلوألا ، كلذكو

29 

 لك نم زاح تاذلاب وأ ةطساولاب وأ زرحأ تاررحم وأ تاعوبطم وأ تاليجست
يشلء امم مدقت ، اذإ تناك ضتتنم اجيورتً  وأ اذيبحتً    ، ايأً  ناك اهعون ، 
 ةدعم عيزوتلل وأ عالطإل ريغلا اهيلع ، لكو نم زاح وأ زرحأ ةيأ ةليسو نم
 لئاسو عبطلا وأ ليجستلا وأ ةينالعلا ، تلمعتسا وأ تدعأ لامعتسالل ولو

يشء امم ركذ.  ةفصب ةيتقو عبطل وأ ليجست وأ ةعاذإ 
 ً

 86 ارركم
 ةدام

اصوصنمل اهيلع ةميرجلا صوصنملا اهيلع ىف  ( أ ) نوكت ةبوقع ةميرجلا 
 ةرقفلا يلوألا نم ةداملا ةقباسلا مادعإلا وأ نجسلا دبؤملا ، اذإ ناك

 باهرإلا نم لئاسولا ىتلا مدختست ىف قيقحت وأ ذيفنت ضارغألا ىتلا
 وعدت اهيلغ ةيعمجلا وأ ةئيهلا وأ ةمظنملا وأ ةعامجلا وأ ةباصعلا ةروكذملا
علاةبوق لك نم اهدمأ ةحلسأب ، وأ رئاخذ  ىف هذه ةرقفلا ، بقاعيو تاذب 
 وأ تاقرفم ، وأ تامهم وأ تالآ وأ لاومأ وأ تامولعم عم هملع امب وعدت هيلإ

 اهلئاسوبو ىف قيقحت وأ ذيفنت كلذ.
 نوكتو ةبوقع ةميرجلا صوصنملا اهيلع ىف ةرقفلا ةيناثلا نم ةداملا

 ةقباسلا نجسلا ددشملا اذإ نلك باهرإلا نم لئاسولا ىتلا مدختست
 ىف قيقحت وأ ذيفنت ضارغألا ىتلا وعدت اهيلإ ةيعمجلا وأ ةئيهلا وأ



 
 

 28 

 ةمظنملا وأ ةعامجلا وأ ةبصاعلا ةروكذملا ىف هذه ةرقفلا ، وأ اذإ ناك
 يناجلا نم دارفأ تاوقلا ةحلسملا ، وأ ةطرشلا . نوكتو ةبوقع ةميرجلا

ملاصوصن اهيلع ىف ةرقفلا ةثلاثلا نم ةداملا ةقباسلا نجشلا ةدم ال ديزت  
 ىلع رشع تاونس اذإ تناك ةيعمجلا وأ ةئيهلا وأ ةمظنملا وأ ةعامجلا وأ
 ةباصعلا ةروكذملا ىف ةداملا ةقباسلا مدختست باهرإلا قيقحتل ضارغألا
 ىتلا وعدت اهيلإ ، وأ ناك جيورتلا وأ ذيبحتلا لخاد رود ةدابعلا ، وأ نكامألا

 ةصاخلا تاوقلاب ةحلسملا وأ ةطرشلا وأ نيب امهدارفأ .
 ً

 86 ارركم
 ةدام

 ( ب ) بقاعي نجسلاب دبؤملا لك وضع ىدحإب تايعمجلا وأ تائيهلا وأ
، 
 ً

 86 ارركم
 تامظنملا وأ تاعامجلا وأ تاباصعلا ةروكذملا ىف ةداملا

 لمعتسا باهرإلا رابجإل صخش ىلع مامضنالا ىلإ يأ اهنم ، وأ هعنم نم
 لاصفنالا اهنع.

 نوكتو ةبوقعلا مادعإلا اذإ بترت ىلع لعف يناجلا توم ينجملا هيلع.
30 

 ً
 86 ارركم

 ةدام
جـ ) بقاعي نجسلاب دبؤملا لك نم يعس يدل لود ةيبنجأ ، وأ يدل  ) 

 ةيعمج وأ ةئيه وأ ةمظنم وأ ةعامج وأ ةباصع نوكي اهرقم جراخ دالبلا ، وأ
 دحأب (1) نمم نوملعي ةحلصمل يأ اهنم ، كلذكو لك نم رباخت اهعم وأ

 هعم ، مايقلل يأب لمع نم لامعأ باهرإلا لخاد رصم ، وأ دض اهتاكلتمم ،
انثأء  وأ اهتاسسؤم ، وأ اهيفظوم وأ اهيلثمم نييسامولبدلا ، وأ اهينطاوم 
يشء امم ركذ.  مهلمع وأ مهدوجو جراخلاب ، وأ كارتشالا ىف باكترا 

 نوكتو ةبوقعلا مادعإلا اذإ تعقو ةميرجلا عوضوم يعسلا وأ رباختلا ، وأ
شعر ىف اهباكترا.  

 ً
 86 ارركم

 ةدام
 ( د ) بقاعي نجسلاب ددشملا لك يرصم نواعت وأ قحتلا – ريغب نذإ

 يباتك نم ةهجلا ةيموكحلا ةصتخملا – تاوقلاب ةحلسملا ةلودل ةيبنجأ ،
 ً

 وأ نواعت وأ قحتلا يأب ةيعمج وأ ةئيه وأ ةمظنم وأ ةعامج ةيباهرإ ايأ
 تناك اهتيمست ، نوكي اهرقم جراخ دالبلا ، ذختتو نم باهرإلا وأ بيردتلا
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 يركسعلا لئاسو قيقحتل اهضارغأ ، ىتح ولو تناك اهلامعأ ريغ ةهجوم
 ىلإ رصم.

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا دبؤملا اذإ يقلت يناجلا تابيردت ةيركسع اهيف ، وأ
 كراش ىف اهتايلمع ريغ ةهجوملا ىلإ رصم.

(1) 
87 
 ةدام

ادبؤمل وأ ددشملا لك نم لواح ةوقلاب بلق وأ رييغت  بقاعي نجسلاب 
 روتسد ةلودلا وأ اهماظن يروهمجلا وأ لكش ةموكحلا . اذإف تعقو ةميرجلا

 نم ةباصع ةحلسم بقاعي مادعإلاب نم فلأ ةباصع كلذكو نم ىلوت
 اهتماعز وأ يلوت اهيف ةدايق ام .

(2) 
88 
 ةدام

 بقاعي نجسلاب ددشملا لك نم فطتخا ةليسو نم لئاسو لقنلا ىوجلا
طخللـر ، نوكتو ةبوقعلا  ، وأ يربلا ، وأ يئاملا ، اضرعمً  ةمالس نم اهب 
 نجسلا دبؤملا اذإ مادختسا يناجلا باهرإلا ، وأ أشن نع لعفلا روكذملا

 241 نم اذه نوناقلا يأل
 240 و

 حورج نم صوصنملا اهيلع ىف نيتداملا
 صخش ناك لخاد ةليسولا وأ اهجراخ ، وأ اذإ مواق يناجلا ةوقلاب وأ فنعلا

31 

طيسهتر ، انثأء ةيدأت اهتفيظو ىف ةداعتسا ةليسولا نم   تاطلسلا ةماعلا 
 نوكتو ةبوقعلا مادعإلا اذإ أشن نع لعفلا توم صخش لخاد ةليسولا وأ

 اهجراخ.
 ً

 88 رركم ا
 ةدام

 بقاعي نجسلاب ددشملا لك نم ضبق ىلع يأ صخش ، ىف ريغ لاوحألا
 حرصملا اهب ىف نيناوقلا حئاوللاو ، وأ هزجتحا وأ هسبح ةنيهرك ، كلذو
 ةيغب ريثأتلا ىلع تاطلسلا ةماعلا ىف اهئادأ اهلامعأل وأ لوصحلا اهنم

 ىلع ةعفنم وأ ةزيم نم يأ عون.
 بقاعيو تاذب ةبوقعلا لك نم نكم وأ عرش ىف نيكمت ضوبقم هيلع ىف

 مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف اذه مسقلا نم برهلا.
ادبؤمل اذإ مادختسا يناجلا ةوقلا وأ فنعلا وأ  نوكتو ةبوقعلا نجسلا 

 ديدهتلا وأ باهرإلا ، وأ فصتا ةفصب ةبذاك ، وأ ىزت نودب هجو قح يزب
 يفظوم ةموكحلا ، وأ زربأ ارمأً  اروزمً  ايعدمً  هوردص اهنع ، وأ اذإ أشن نع

 241 نم اذه نوناقلا
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 240 و
 لعفلا حورج نم صوصنملا اهيلع ىف نيتداملا

الخإء ليبس ةنيهرلا دأتةي اهتفيظو ىف  انثأء   ، وأ اذإ مواق تاطلسلا ةماعلا 
 و ضوبقملا هيلع.

 نوكتو ةبوقعلا مادعإلا اذإ مجن نع لعفلا توم صخش.
 ً

 88 ارركم
 ةدام

 ( أ ) عم مدع لالخإلا ةيأب ةبوقع دشأ بقاعي نجسلاب ددشملا ملك ن
 يدعت ىلع دحأ نيمئاقلا ىلع ذيفنت ماكحأ اذه مسقلا ، ناكو كلذ

تلابديده اهلامعتساب هعم  ببسب اذه ذيفنتلا ، وأ همواق ةوقلاب وأ فنعلا وأ 
انثأء ةيدأت هتفيظو وأ اهببسب.  

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا دبؤملا اذإ أشن نع يدعتلا وأ ةمواقملا ةهاع
 ةميدتسم ، وأ ناك يناجلا لمحي احالس وأ ماق فطخي وأ زاجتحا يأ ن
 نيمئاقلا ىلع ذيفنت ماكحأ اذه مسقلا وه وأ ةجوز وأ دحأ نم هلوصأ وأ

 هعورف.
 نوكتو ةبوقعلا مادعإلا اذإ مجن نع يدعتلا وأ ةمواقملا توم ينجملا

 هيلع.
32 

 ً
 88 ارركم

 ةدام
هـ ) نم  ) 98 

 98 و
 97 و

 و83 و95 و96 و
82 

 ( ب ) يرست ماكحأ داوملا
 اذه نوناقلا ىلع مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف اذه مسقلا.

دعم لالخإلا قوقحب ريغلا ينسح ةينلا .  يعاريو دنع مكحلا ةرداصملاب 
ايشألاء موكحملا ايئاضق اهترداصمب ةهجلل ىتلا تماق طبضلاب  صصختو 

 ىتم يأر ريزولا صتخملا اهنأ ةمزال ةرشابمل اهطاشن ىف ةحفاكم
 باهرإلا.

جـ )  88 ارركمً  ( 
 ةدام

 17 ) نم اذه نوناقلا دنع مكحلا ةنادإلاب
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 ال زوجي قيبطت ماكحأ ةداملا (
 ىف ةميرج نم مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف اذه مسقلا ادع لاوحألا ىتلا
 ررقي اهيف نوناقلا ةبوقع مادعإلا وأ نجسلا دبؤملا ، زوجيف لوزنلا ةبوقعب
 مادعإلا ىلإ نجسلا دبؤملا ، لوزنلاو ةبوقعب نجسلا دبؤملا ىلإ نجسلا

 ددشملا ىتلا ال لقت نع رشع تاونس.
 88 ارركمُ
 ةدام

هيلعا ىف اذه مسقلا ، الضفً نع  ( د ) زوجي ىف لاوحألا صوصنملا 
 مكحلا ةبوقعلاب ةررقملا ، مكحلا ريبدتب وأ رثكأ نم ريبادتلا ةيتآلا:

 1. رظح ةماقإلا ىف ناكم نيعم وأ ىف ةقطنم ةددحم.
 2. مازلإلا ةماقإلاب ىف ناكم نيعم.

 3. رظح ددرتلا ىلع نكامأ وأ لاحم ةنيعم.
 ىفو عيمج لاوحألا ال زوجي نأ ديزت ةدم ريبدتلا ىلع سمخ تاونس ،

 بقاعيو لك نم فلاخي ريبدتلا موكحملا هب سبحلاب ةدم ال لقت نع ةتس
 رهشأ.

 ً
 88 ارركم

 ةدام
هـ ) يفعي نم تابوقعلا ةررقملا مئارجلل راشملا اهيلإ ىف اذه مسقلا  ) 
دبلاء ىف  لك نم رداب نم ةانجلا غالبإب تاطلسلا ةيرادإلا وأ ةيئاضقلا لبق 

افعإلاء نم جيوزو ةمكحمل  دبلاء ىف قيقحتلا ،   ذيفنت ةميرجلا لبقو 
دبلاء ىف قيقحتلا.  ةبوقعلا اذإ لصح غالبلا دعب مامت ةميرجلا لبقو 

 زوجيو اهل كلذ اذإ نكم يناجلا ىف قيقحتلا تاطلسلا نم ضبقلا ىلع
 يبكترم ةميرجلا نيرخآلا ، وأ ىلع يبكترم ةميرج ىرخأ ةلثامم اهل ىف

33 

 عونلا ةروطخلاو.
89 
 ةدام

مواقت  بقاعي مادعإلاب لك نم فلأ ةباصع تمجاه ةفئاط نم ناكسلا وأ 
 حالسلاب لاجر ةطلسلا ةماعلا ىف ذيفنت نيناوقلا ، كلذكو لك نم يلوت

 ةماعز ةباصع نم اذه ليبقلا وأ يلوت اهيف ةدايق ام .
 امأ نم مضنا ىلإ كلت ةباصعلا ملو كرتشي ىف اهفيلأت ملو دلقتي اهيف

 ةدايق ام بقاعيف لاغشألاب ةقاشلا دبؤملا وأ ةتقؤملا.
 مسقلا يناثلا (1)

 ً
 89 ارركم

 ةدام
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 لك نم برخ ادمعً  يأب ةقيرط ىدحإ لئاسو جاتنإلا وأ الاومأً ةتباث وأ
 119 دصقب رارضإلا

 ةلوقنم ىدحإل تاهجلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا
 داصتقالاب يموقلا ، بقاعي نجسلاب دبؤملا وأ ددشملا.

لاةميرج قاحلإ ررض ميسج  نوكتو ةبوقعلا نجسلا دبؤملا اذإ بترت ىلع 
 زكرمب دالبلا يداصتقالا وأ ةحلصمب ةيموق اهل وأ اذإ تبكترا ةميرجلا ىف

 نمز برح.
ايشألاء ىتلا اهبرخ .  مكحيو ىلع يناجلا ىف عيمج لاوحألا عفدب ةميق 

اكرشلاء ىف ةميرجلا نم ريغ  زوجيو نأ يفعي نم ةبوقعلا لك نم رداب نم 
بةميرجلا دعب  نيضرحملا ىلع اهباكترا غالبإب تاطلسلا ةيئاضقلا وأ ةيرادإلا 

 اهمامت لبقو رودص مكحلا يئاهنلا اهيف.
90 
 ةدام

 بقاعي نجسلاب ةدم ال ديزت ىلع سمخ تاونس لك نم برخ ادمعً 
 ةماع وأ ةصصخم حلاصمل ةيموكح وأ قفارملل ةماعلا وأ

 ً
 ينابم وأ اكالمأ
 تاذ عفن ماع.

 ً
 تاسسؤملا ةماعلا وأ تايعمجلا ةربتعملا وناق ان

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا دبؤملا وأ ددشملا اذإ تعقو ةميرجلا ىف نمز جايه
 وأ ةنتف وأ دصقب ثادحإ بعرلا نيب سانلا وأ ةعاشإ ىضوفلا.

34 

 نوكتو ةبوقعلا مادعإلا اذإ مجن نع ةميرجلا توم صخش ناك ادوجومً  ىف
 كلت نكامألا.

ايشألاء ىتلا اهبرخ.  مكحيو ىلع يناجلا ىف عيمج لاوحألا عفدب ةميق 
90 

 ( فعاضيو دحلا ىصقألا ةبوقعلل ةررقملا ىف ةرقفلا يلوألا نم ةداملا
 اذإ تبكترا ةميرجلا اذيفنتً  ضرغل يباهرإ )

 ً
 ةدام 90ارركم

يشء نم  بقاعي نجسلاب دبؤملا وأ ددشملا لك نم لواح ةوقلاب لالتحا 
 ينابملا ةماعلا وأ ةصصخملا حلاصمل ةيموكح وأ قفارمل ةماع وأ

 تاسسؤمل تاذ عفن ماع.
 اذإف تعقو ةميرجلا نم ةباصع ةحلسم بقاعي مادعإلاب نم فلأ ةباصعلا ،

 كلذكو نم يلوت اهتماعز وأ يلوت اهيف ةدايق ام.
91 
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 ةدام
 بقاعي مادعإلاب لك نم يلوت ضرغل يمارجإ ةدايق ةقرف وأ مسق نم

ألالوطس وأ ةنيفس ةيبرح وأ ةرئاط ةيبرح وأ ةطقن  شيجلا وأ مسق نم 
انيمء وأ ةنيدم ريغب فيلكت نم ةموكحلا وأ ريغب ببس عورشم  ةيركسع و 
 بقاعيو كلذك مادعإلاب لك نم رمتسا مغر رمألا رداصلا هل نم ةموكحلا
 ىف ةدايق ةيركسع ايأً  تناك لكو سيئر ةوق يقبتسا هركاسع تحت

 حالسلا ( وأ ةعمتجم ) دعب رودص رمأ ةموكحلا اهحيرستب.
(1) 
92 
 ةدام

 بقاعي نجسلاب ددشملا لك صخش هل قح رمألا ىف دارفأ تاوقلا
 ةحلسملا وأ سيلوبلا بلط مهيلإ وأ مهفلك لمعلا ىلع ليطعت رماوأ
 ةموكحلا اذإ ناك كلذ ضرغل يمارجإ ، اذإف بترت ىلع ةميرجلا ليطعت

 ذيفنت رماوأ ةموكحلا تناك ةبوقعلا مادعإلا وأ نجسلا دبؤملا ، امأ نم هنود
اسؤرء ركاسعلا وأ مهداوق نيذلا هوعاطأ نوبقاعيف نجسلاب ددشملا.  نم 

93 
 ةدام

 بقاعي مادعإلاب ملك ن دلق هسفن ةسائر ةباصع ةلماح حالسلل وأ ىلوت
 اهيف ةدايق ام ناكو كلذ دصقب باصتغا وأ بهن يضارألا وأ لاومألا

 ةكولمملا ةموكحلل وأ ةعامجل نم سانلا وأ ةمواقم ةوقلا ةيركسعلا
. يانجلاتا  ةفلكملا ةدراطمب يبكترم هذه 
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الؤهء نم دارفأ ةباصعلا نجسلاب ددشملا.  بقاعيو نم ادع 
94 
 ةدام

 بقاعي نجسلاب ددشملا لك نم رادأ ةكرح ةبصعلا ةروكذملا ىف ةداملا
 ةقباسلا وأ اهمظن وأ اهاطعأ وأ بلج اهيلإ ةحلسأ وأ تامهم وأ تالآ

 نيعتست اهب ىلع لعف ةيئانجلا وهو ملعي كلذ وأ ثعب اهيلإ تانؤمب وأ
اسؤرء كلت ةبصعلا وأ اهيريدم  لخد ىف تارباخم ةيمارجإ يأب ةيفيك عم 
 كلذكو لك نم مدق اهل نكاسم وأ تالحم نووأي اهيلإ وأ نوعمتجي اهيف

 وهو ملعي مهتياغ مهتفصو.
95 
 ةدام

 لك نم ضرح ىلع باكترا ةميرج نم مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف داوملا
ناقلانو بقاعي  و94 نم اذه 

93 
 92 و
 91 و
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 و
 ً

 90 ارركم
 90 و
 89 و
 87 و

 نجسلاب ددشملا وأ نجسلاب اذإ مل بترتي ىلع اذه ضيرحتلا رثأ.
96 
 ةدام

اوسء  بقاعي تابوقعلاب مدقتملا اهركذ لك نم كارتشا ىف قافتا يئانج 
90 

 89 و
 87 و

 ناك ضرغلا هنم باكترا مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف داوملا
سوةلي  94 نم اذه نوناقلا وأ اهذاختا 

 93 و
 92 و
 91 و

 و
 ً

 90 ارركم
 و

 لوصولل ىلإ ضرغلا دوصقملا هنم ، بقاعيو نجسلاب دبؤملا نم ضرح
 ىلع اذه قافتالا وأ ناك هل نأش ىف ةرادإ هتكرح.

 بقاعيو نجسلاب ددشملا وأ نجسلاب لك نم عجش ىلع باكترا ىدحإ
 و91 و92 و

 ً
 90 ارركم

 90 و
 89 و
 87 و

 مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف داوملا
 94 نم اذه نوناقلا ةنواعمب ةيدام وأ ةيلام نود وأ نوكت هيدل ةين

 93 و
 كارتشالا ةرشابم ىف باكترا كلت مئارجلا .
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(1) 
97 
 ةدام

 لك نم اعد رخأ ىلإ مامضنالا ىلإ قافتا نوكي ضرغلا هنم باكترا ةميرج
 91 و

 و
 ً

 90 ارركم
 90 و
 89 و
 87 و

 نم مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف داوملا
 94 نم اذه نوناقلا بقاعي سبحلاب اذإ مل لبقت هتوعد.

 93 و
 92 و

98 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب لك نم ملع دوجوب عورشم باكترال ةميرج نم مئارجلا
 94 نم
 93 و
 92 و
 91 و

 و
 ً

 90 ارركم
 89 و
 87 و

 صوصنملا اهيلع ىف داوملا
36 

ومل هغلبي ىلإ تاطلسلا ةصتخملا.  اذه نوناقلا 
 و يرجي مكح هذه ةداملا ىلع جوز يأ صخش هل دي ىف كلذ عورشملا

 الو ىلع هلوصأ هعورفو.
(1) 
98 
 ةدام

 ( أ ) بقاعي نجسلاب ددشملا ةدم ال ديزت ىلع رشع نينس ةمارغبو ال
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 لقت نع ةئام هينج الو زواجت فلأ هينج لك نم أشنأ وأ سسأ وأ مظن وأ
مرتي ىلع ةقبط ةيعامتجا ، وأ ىلإ  رادأ تايعمج وأ تائيه وأ تامظنم 
 بلق مظن ةلودلا ةيساسألا ةيعامتجالا وأ ىلإ ةرطيس ةقبط ةيعامتجا
اضقلاء ىلع مظنلا ةيداصتقالا وأ ىلإ  ىلع اهريغ نم تاقبطلا ، وأ ىلإ 
يشء امم  مده يأ ماظن ةيساسألا ةئيهلل ةيعامتجالا ، وأ ىلإ ذيبحت 
 مدقت وأ جيورتلا هل ىتم ناك لامعتسا ةوقلا وأ باهرإلا وأ ةيأ ةليسو

 يرخأ ريغ ةعورشم اظوحلمً  ىف كلذ.
 بقاعيو سفنب تابوقعلا ، لك يبنجأ ميقي ىف رصم لكو يرصم ولو ناك

 اميقم ىف جراخلا اذإ أشنأ وأ سسأ وأ مظن وأ رادأ اعرفً  ىف جراخلا ىدحإل
 تايعمجلا وأ تائيهلا وأ تامظنملا ةروكذملا ، كلذكو لك نم أشنأ وأ

يهلاتائ  سسأ وأ مظن وأ رادأ ىف رصم اعرفً  لثمل ىدحإ هذه تايعمجلا وأ 
 وأ تامظنملا ولو ناك اهرقم ىف جراخلا.

 بقاعيو نجسلاب ةمارغبو ال لقت نع نيسمخ اهينج الو ديزت ىلع يتئام
 هينج لك نم مضنا ىلإ ىدحإ تايعمجلا وأ تائيهلا وأ تامظنملا وأ عورفلا

يتقباسلان وأ كارتشا اهيف ةيأب ةروص.  ةروكذملا ىف نيترقفلا 
 بقاعيو نجسلاب ةدم ال ديزت ىلع سمخ نينس لك نم لصتا تاذلاب وأ
 ةطساولاب تايعمجلاب وأ تائيهلا وأ تامظنملا وأ عورفلا مدقتملا اهركذ

 ضارغأل ريغ ةعورشم وأ عجش هريغ ىلع كلذ وأ هلهس هل.
(1) 

 ً
 98 ارركم

 ةدام
عن ةئام هينج الو زواجت فلأ هينج لك  ( أ ) بقاعي نجسلاب ةمارغبو ال لقت 
 نم أشنأ وأ مظن وأ رادأ ةيعمج وأ ةئيه وأ ةمظنم وأ ةعامج نوكي ضرغلا
 اهنم ةوعدلا ةيأب ةليسو ىلإ ةضهانم ئدابملا ةيساسألا يتلا موقي اهيلع
اردزالاء اهب  ماظن مكحلا يكارتشالا ىف ةلودلا ، وأ ضحلا ىلع اهتيهارك وأ 

 وأ ةوعدلا دض فلاحت يوق بعشلا ةلماعلا ، وأ ضيرحتلا ىلع ةمواقم
37 

يشء نم كلذ.  تاطلسلا ةماعلا وأ جيورت وأ ذيبحت 
 نوكتو ةبوقعلا نجسلا ددشملا ةمارغو ال لقت نع ةئامسمخ هبنج الو
 زواجت يفلأ هينج ، اذإ ناك لامعتسا ةوقلا وأ فنعلا وأ باهرإلا اظوحلمً 

 ىف كلذ.
تديز ىلع سمخ تاونس ةمارغو ال لقت نع  بقاعيو نجسلاب ةدم ال 

 نيسمخ اهينج الو زواجت ةئامسمخ هينج لك نم مضنا ىلإ ىدحإ هذه
 تايعمجلا وأ تائيهلا وأ تامظنملا وأ تاعامجلا عم هملع ضرغلاب يذلا

 وعدت هيلإ وأ كارتشا اهيف ةيأب ةروص.
 بقاعيو ةبوقعلاب صوصنملا اهيلع ىف ةرقفلا ةقباسلا لك نم جور ةيأب

يلعاه ماظن مكحلا  ةقيرط ةضهانمل ئدابملا ةيساسألا يتلا موقي 
اردزالاء اهب  يكارتشالا ىف ةلودلا ، وأ ضرح ىلع ةيهارك هذه ئدابملا وأ 
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 ، وأ ذبح ةوعدلا دض فلاحت يوق بعشلا ةلماعلا ، وأ ضرح ىلع ةمواقم
 تاطلسلا ةماعلا ، كلذكو لك نم زاح تاذلاب وأ ةطساولاب وأ زرحأ تاررحم
قتمد اذإ تناك ةدعم يشلء امم   وأ تاعوبطم نمضتت اجيورتً  وأ اذيبحتً  

 عيزوتلل وأ عالطإل ريغلا اهيلع ، لكو نم زاح وأ زرحأ ةيأ ةليسو نم لئاسو
 عبطلا وأ ليجستلا وأ ةينالعلا ةصصخم ولو ةفصب ةيتقو عبطل وأ ليجست وأ

يشء امم ركذ.  ةعاذإ 
(1) 
98 
 ةدام

بحلابس ةدم ال زواجتت سمخ تاونس ةمارغبو ال لقت نع  ( ب ) بقاعي 
 نيسمخ اهينج الو ديزت ىلع ةئامسمخ هينج لك نم جور ىف ةيروهمجلا
 (2) ةيرصملا ةيأب ةقيرط نم قرطلا رييغتل ئدابم روتسدلا ةيساسألا وأ

 مظنلا ةيساسألا ةئيهلل ةيعامتجالا وأ ديوستل ةقبط ةيعامتجا ىلع
اضقللء ىلع ةقبط ةيعامتجا وأ بلقل مظن ةلودلا  اهريغ نم تاقبطلا وأ 

 ةيساسألا ةيعامتجالا وأ ةيداصتقالا وأ مدهل يأ ماظن نم مظنلا
 ةيساسألا ةئيهلل ةيعامتجالا ىتم ناك لامعتسا ةوقلا وأ باهرإلا وأ ةيأ

 ىف كلذ.
 ً

 ةليسو ىرخأ ريغ ةعورشم اظوحلم
 بقاعيو سفنب تابوقعلا لك نم ذبح ةيأب ةقيرط نم قرطلا لاعفألا

 ةروكذملا.
 ً

 98 ارركم
 ةدام

38 

عن  ( ب ) بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع سمخ تاونس ةمارغبو ال لقت 
 نيسمخ اهينجً  الو زواجت ةئامسمخ هينج لك نم زاح تاذلاب أ ةطساولابو

يشلء امم صن هيلع  وأ زرحأ تاررحم وأ تاعوبطم نمضتت اذيبحتً  وأ اجيورتً  
 174 اذإ تناك ةدعم عيزوتلل وأ عالطإلا ريغلا اهيلع

 98 ( ب ) و
داملانيت  ىف 

 ، لكو نم زاح ةيأب ةليسو نم لئاسو عبطلا وأ ليجستلا وأ ةينالعلا
ادنءتا وأ ديشانأ وأ  ةصصخم ولو ةفصب ةيتقو عبطل وأ ليجست وأ ةعاذإ 
 ةياعد ةصاخ بهذمب وأ ةيعمج وأ ةئيه وأ ةمظنم يمرت ىلإ ضرغ نم

 ضارغألا صوصنملا اهيلع ىف نيتداملا نيتروكذملا.
(1) 
98 
 ةدام
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صملاةير نم جـ ) لك نم أشنأ وأ سسأ وأ مظن وأ رادأ ىف ةيروهمجلا (2) ) 
 ريغ صيخرت نم ةموكحلا تايعمج وأ تائيه وأ ةمظنأ نم يأ عون ناك تاذ
 ةفص ةيلود وأ اعورفً  اهل بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةتس رهشأ وأ

 ةمارغب ال زواجتت ةئامسمخ هينج (3) .

انبء ىلع تانايب ةبذاك. اكن صيخرتلا   فعاضيو دحلا ىصقألا ةبوقعلل اذإ 
 بقاعيو سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةثالث رهشأ وأ ةمارغب ال ديزت ىلع
 ةئامثالث هينج (4) لك نم مضنا ىلإ تايعمجلا وأ تائيهلا وأ ةمظنألا

 ةروكذملا كلذكو لك يرصم ميقم ىف ةيروهمجلا ةيرصملا مضنا وأ كرتشا
رتصيخ نم ةموكحلا ىلإ تاليكشت امم ركذ نوكي  ةيأب ةروص نم ريغ 

 اهرقم ىف جراخلا.
(1) 
98 
 ةدام

جسلابـن ةدم ال ديزت ىلع سمخ تاونس ةمارغبو ال لقت نع عيـبقا   ( د ) 
 ةئام هينج الو زواجت فلأ هينج لك نم ملست وأ لبق ةرشابم وأ ةطساولاب
 ةيأب ةقيرط الاومأً وأ عفانم نم يأ عون تناك نم صخش وأ ةئيه ىف جراخ

اباكتر ةميرج نم  ةيروهمجلا وأ ىف اهلخاد ىتم ناك كلذ ىف ليبس 
98 

 و98 (ب) و
 ً

 98 (أ) و98 (أ) ارركم
 مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف داوملا

 174 نم اذه نوناقلا.
) و جـ ) 

 بقاعيو تابوقعلاب اهتاذ نملك عجش قيرطب ةدعاسملا ةيلاملا وأ ةيداملا
يرجةم نم مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف داوملا راشملا اهيلإ  ىلع باكترا 

39 

 ىف ةرقفلا ةقباسلا نود نأ نوكي ادصاقً  كارتشالا ةرشابم ىف اهباكترا.
(1) 
98 
 ةدام

 ً
 98 (أ) ارركم

 98 (أ) و
) ىضقت ةمكحملا ىف لاوحألا ةنيبملا ىف داوملا هـ ) 

) لحب تايعمجلا وأ تائيهلا وأ تامظنملا وأ تاعامجلا وأ جـ ) 98 
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 و98 (ب) و
الاومأل ةعتمألاو تاودألاو  عورفلا ةروكذملا قالغإو اهتنكمأ ، ةرداصمو 
 قاروألاو اهريغو امم نوكي دق لمعتسا ىف باكترا ةميرجلا وأ دعأ
اضعأء  هلامعتسال اهيف وأ نوكي ادوجومً  ىف ةنكمألا ةصصخملا عامتجال 

 هذه تايعمجلا وأ تائيهلا وأ تامظنملا وأ تاعامجلا وأ عورفلا ، امك ىضقت
 ةرداصمب لك لام نوكي الصحتمً نم ةميرجلا وأ نوكي ىف رهاظلا الخادً

 نمض كالمأ موكحملا هيلع اذإ تناك كانه نئارق ىدؤت ىلإ نأ اذه لاملا
 وه ىف عقاولا دروم صصخم فرصلل هنم ىلع تايعمجلا وأ تائيهلا وأ

 تامظنملا وأ تاعامجلا وأ عورفلا ةروكذملا.
(2) 
98 
 ةدام

 ( و ) بقاعي سبحلاب ةدم ال لقت نع ةتس رهشأ الو زواجت سمخ تاونس
 وأ ةمارغب ال لقت نع ةئامسمخ هينج الو زواجت فلأ هينج لك نم لغتسا
 نيدلا ىف جيورتلا وأ ذيبحتلا لوقلاب وأ ةباتكلاب وأ ةيأب ةليسو ىرخأ راكفأل

اردزاء دحأ نايدألا ةيوامسلا وأ  ةفرطتم دصقب ةراثإ ةنتفلا وأ ريقحت وأ 
رضإلارا ةدحولاب ةينطولا وأ مسلا يعامتجالا.  فئاوطلا ةيمتنملا اهيلإ وأ 

99 
 ةدام

 بقاعي لاغشألاب ةقاشلا ةدبرملا وأ ددشملا لك نم أجل ىلإ فنعلا وأ
 ديدهتلا وأ ةيأ ةليسو ىرخأ ريغ ةعورشم لمحل سيئر ةيروهمجلا ىلع

 وأ ىلع عانتمالا هنع نوكتو ةبوقعلا نجسلا
 ً

ادأء لمع نم هصئاصخ انوناق  
 ددشملا وأ نجسلا اذإ عقو لعفلا ىلع ريزو وأ ىلع بئان ريزو وأ ىلع دحأ

اضعأء سلجم بعشلا .  
100 
 ةدام

 ال مكحي ةبوقعب ام ببسب باكترا ةنتفلا ىلع لك نم ناك ىف ةرمز
 تاباصعلا صوصنملا اهيلع ىف ماكحأ اذه بابلا ملو نكي هل اهيف ةسائر
 الو ةفيظو لصفناو اهنع دنع لوأ هيبنت هيلع نم تاطلسلا ةنيدملا وأ

40 

كامأن  ةيركسعلا وأ دعب هيبنتلا اذإ مل نكي ضبق هيلع الإ اديعب نع 
 ، يفف نيتاه نيتلاحلا

 ً
 عامتجالا يروثلا الب ةمواقم ملو نكي الماحً احالس

 ال بقاعي الإ ىلع ام نوكي دق هبكترا ايصخشً  نم تايانجلا ةصاخلا.
101 
 ةدام
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 يفعي نم تابوقعلا ةررقملا ةاغبلل لك نم رداب مهنم رابخأب ةموكحلا نمع
 ىرجأ كلذ باصتغالا وأ ىرغأ هيلع وأ هكراش هيف لبق لوصح ةيانجلا
الؤهء ةاغبلا ، كلذكو  دوصقملا اهلعف لبقو ثحب شيتفتو ةموكحلا نع 
 يفعي نم كلت تابوقعلا لك نم لد ةموكحلا ىلع لئاسولا ةلصوملا

 ضبقلل مهيلع دعب اهئدب ىف ثحبلا شيتفتلاو.
102 
 ةدام

لابسبح ةدم ال ديزت ىلع انغلاء ةراثإل نتفلا بقاعي   لك نم رهج حايصلاب وأ 
 ةنس وأ ةمارغب ال ديزت ىلع يتئام هينج (1).

(2) 
 ً

 102 ارركم
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةمارغبو ال لقت نع نيسمخ اهينج الو زواجت يتئام هينج
 لك نم عاذأ ادمعً  ارابخأً  وأ تانايب وأ تاعاشإ ةبذاك وأ ةضرغم وأ ثب

إاقلء بعرلا نيب  تاياعد ةريثم اذإ ناك نم ناش كلذ ريدكت نمألا ماعلا وأ 
 سانلا أ قاحلإو ررضلا ةحلصملاب ةماعلا.

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا ةمارغو ال لقت نع ةئام هينج الو زواجت ةئامسمخ
 هينج اذإ تعقو ةميرجلا ىف نمز برحلا.

وبقاعي تابوقعلاب صوصنملا اهيلع ىف ةرقفلا يلوألا لك نم زاح تاذلاب وأ  
 ةطساولاب وأ زرحأ تاررحم وأ تاعوبطم نمضتت ائيشُ امم صن هيلع ىف
 ةرقفلا ةروكذملا اذإ تناك ةدعم عيزوتلل وأ عالطإلا ريغلا اهيلع ، لكو نم

 زاح وأ زرحأ ةيأ ةليسو نم لئاسو عبطلا وأ ليجستلا وأ ةينالعلا ةصصخم
يشء امم ركذ.  ولو ةفصب ةيتقو عبطل وأ ليجست وأ ةعاذإ 

41 

 ً
ركمر ا  بابلا يناثلا 

 تاعقرفملا (1)
102 
 ةدام

 ( أ ) بقاعي نجسلاب دبؤملا وأ ددشملا لك نم زرحأ تاعقرفم وأ اهزاح وأ
 اهعنص وأ اهدروتسا لبق لوصحلا ىلع صيخرت كلذب.

 ربتعيو ىف مكح تاعقرفملا لك ةدام لخدت ىف اهبيكرت ردصيو اهديدحتب
 رارق نم ريزو ةيلخادلا كلذكو ةزهجألا تالآلاو تاودألاو يتلا مدختست ىف

 اهعنص وأ اهراجفنال.
102 
 ةدام

 ( ب ) بقاعي مادعإلاب لك نم لمعتسا تاعقرفم ةينب باكترا ةميرجلا
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 87 وأ ضرغب باكترا لتق يسايس وأ بيرخت
 صوصنملا اهيلع ىف ةداملا

 ينابملا تآشنملاو ةدعملا حلاصملل ةماعلا وأ تاسسؤملل تاذ عفنلا ماعلا
امألانك ةدعملا دايترال  وأ تاعامتجالل ةماعلا وأ اهريغ نم ينابملا وأ 

 روهمجلا.
102 
 ةدام

جـ ) بقاعي نجسلاب دبؤملا لك نم لمعتسا أ عرشو ىف لامعتسا  ) 
 تاعقرفملا الامعتساً نم هناش ضيرعت ةايح سانلا رطخلل.

 اذإف ثدحأ راجفنالا توم صخش وأ رثكأ ناك باقعلا مادعإلا.
102 
 ةدام

معتسال وأ عرش ىف لامعتسا  ( د ) بقاعي نجسلاب ددشملا نم 
 تاعقرفملا الامعتساً نم هناش ضيرعت لاومأ ريغلا رطخلل.

 كلتب لاومألا ناك باقعلا نجسلا دبؤملا.
 ً

 اذإف ثدحأ راجفنالا اررض
102 
 ةدام

 17 ال زوجي ىف قيبطت داوملا ةقباسلا
هـ ) انثتسا ًء نم ماكحأ ةداملا  ) 

 لوزنلا نع ةبوقعلا ةيلاتلا ةرشابم ةبوقعلل ةررقملا ةميرجلل.
(1) 

102 
 ةدام

 ( و ) بقاعي سبحلاب ىلع ةفلاخم طورش صيخرتلا راشملا اهيلإ ىف
42 

 102 ( أ ).
 ةداملا

 بابلا ثلاثلا
 ةوشرلا

103 
 ةدام

 لك فظوم يمومع بلط هسفنل وأ هريغل وأ لبق وأ ذخأ ادعوً  وأ ةيطع
ظوةفي دعي ايشترمً  بقاعيو نجسلاب دبؤملا ةمارغبو ادألء لمع نم لامعأ   

 ال لقت نع فلأ هينج الو ديزت ىلع ام يطعأ وأ دعو هب.
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(1) 
 ً

 103 ارركم
 ةدام

 ربتعي ايشترمً  بقاعيو سفنب ةبوقعلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا ةقباسلا
 لك فظوم يمومع بلط هسفنل أ هريغلو أ لبقو وأ ذخأ ادعوً  وأ ةيطع
ادألء لمع دقتعي أطخ وأ معزي هنأ نم لامعأ هتفيظو وأ عانتمالل هنع.  

104 
 ةدام

 لك فظوم يمومع بلط هسفنل وأ هريغل وأ لبق وأ ذخأ ادعوً  وأ ةيطع
 عانتمالل نع لمع نم لامعأ هتفيظو وأ لالخإلل اهتابجاوب وأ هتأفاكمل

 ىلع ام عقو نم كلذ بقاعي نجسلاب دبؤملا فعضو ةمارغلا ةروكذملا ىف
 103 نم اذه نوناقلا.

 ةداملا
رركماُ (1)  104 

 ةدام
 لك فظوم يمومع بلط هسفنل وأ هريغل وأ لبق وأ ذخأ ادعوً  وأ ةيطع

ادألء لمع نم لامعأ هتفيظو وأ دقتعي أطخ وأ معزي هنأ نم لامعأ هتفيظو  
 الأ عانتمالل هنع لالخإلل تابجاوب ةفيظولا بقاعي ةبوقعب ةوشرلا صوصنملا
ملاداو ثالثلا ةقباسلا بسح لاوحألا ىتح ولو ناك دصقي مدع  اهيلع ىف 
 مايقلا كلذب لمعلا وأ مدع عانتمالا هنع وأ مدع لالخإلا تابجاوب ةفيظولا.

(2) 
105 
 ةدام

 لك فظوم يمومع لبق نم صخش يدأ هل المعً نم لامعأ هتفيظو وأ
ادأء لمع نم اهلامعأ وأ لخأ اهتابجاوب ، ةيده وأ ةيطع دعب مامت  عنتما نع 
الالخإل تابجاوب هتفيظو دصقب ةأفاكملا ىلع  كلذ لمعلا وأ عانتمالا هنع وأ 
 كلذ ريغبو قافتا قباس بقاعي نجسلاب ةمارغبو ال لقت نع ةئام هينج الو

43 

 ديزت نع ةئامسمخ هينج.
 ً

 105 ارركم
 ةدام

 لك فظوم يمومع ماق لمعب نم لامعأ هتفيظو وأ عنتما نع لمع نم
اجرلء وأ ةيصوت وأ ةطاسو بقاعي معألا هتفيظو وأ لخأ اهتابجاوب ةجيتن   

 نجسلاب ةمارغبو ال لقت نع يتئام هينج الو ديزت ىلع ةئامسمخ هينج.
106 
 ةدام
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 لك مدختسم بلط هسفنل أ هريغلو وأ لبق وأ ذخأ ادعوً  وأ ةيطع ريغب ملع
ادألء لمع نم لامعألا فلكملا اهب وأ عانتمالل هنع ربتعي  همودخم هئاضرو 

وبقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع نيتنس ةمارغبو ال لقت نع  ايشترم 
 يتئام هينج الو ديزت ىلع ةئامسمخ هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا.

 ً
 106 ارركم

 ةدام
 لك نم بلط هسفنل وأ هريغل أ لبقو وأ ذخأ ادعوً  وأ ةيطع لامعتسال ذوفن
 يقيقح وأ موعزم لوصحلل وأ ةلواحمل لوصحلا نم ةيأ ةطلس ةماع ىلع
رارقتا وأ نيشاين وأ مازتلا وأ صيخرت وأ قافتا  لامعأ وأ رماوأ وأ ماكحأ وأ 
 ديروت وأ ةلواقم وأ ىلع ةفيظو وأ ةمدخ وأ ةيأ ةيزم نم يأ عون دعي ىف

 104 نم اذه
 مكح يشترملا بقاعيو ةبوقعلاب صوصنملا اهيلع ىف ةداملا

 نوناقلا نإ ناك افظوم ايمومعً  سبحلابو ةمارغبو ال لقت نع يتئام هينج
 الو ديزي ىلع ةئامسمخ هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا طقف ىف لاوحألا

 ىرخألا.
 ربتعيو ىف مكح ةطلسلا ةماعلا لك ةهج ةعضاخ اهفارشأل.

(1) 
 ً

 106 ارركم
 ةدام

 ( أ ) لك وضع سلجمب ةرادإ ىدحإ تاكرشلا ةمهاسملا وأ ىدحإ
 وأ
 ً

 دعاوقلل ةرقملا وناق ان
 ً

 تايعمجلا ةينواعتلا وأ تاباقنلا ةأشنملا اقبط
 ىدحإب تاسسؤملا وأ تايعمجلا ةربتعملا انوناقً  تاذ عفن ماع ، كلذكو لك
 ريدم وأ مدختسم ىف اهادحإ بلط هسفنل وأ هريغل وأ لبق وأ ذخأ ادعوً  وأ
ادألء لمع وأ عانتمالل نع لمع نم لامعأ هتفيظو وأ دقتعي أطخ وأ  ةيطع 

 بقاعيو
 ً

تفيظوـه وأ لالخإلل اهتابجاوب دعي ايشترم  معزي هنا نم لامعأ 
44 

عىل  نجسلاب ةدم ال ديزت 
 عبس نينس ةمارغو ال لقت نع ةئامسمخ هينج الو ديزت ىلع ام يطعأ وأ
 دعو هب ولو ناك يناجلا دصقي مدع مايقلا لمعلاب وأ مدع عانتمالا هنع وأ

 مدع لالخإلا تابجاوب هتفيظو.
 بقاعيو يناجلا تابوقعلاب اهتاذ اذإ ناك بلطلا وأ لوبقلا وأ ذخألا اقحال
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لاةفيظو ناكو دصقي ادألء لمعلا وأ عانتمالل هنع وأ لالخإلل تابجاوب   
 ةأفاكملا ىلع كلذ ريغبو قافتا قباس.

107 
 ةدام

 نوكي نم ليبق دعولا وأ ةيطعلا لك ةدئاف لصحي اهيلع يشترملا وأ
 ناك اهمسا وأ اهعون

 ً
 صخشلا يذلا هنيع كلذل وأ ملع هب قفاوو هيلع ايأ

اوسوء تناكأ هذه ةدئافلا ةيدام وأ ريغ ةيدام.  
 ً

 107 ارركم
 ةدام

 بقاعي يشارلا طيسولاو ةبوقعلاب ةررقملا يشترملل عمو كلذ يفعي
 يشارلا وأ طيسولا نم ةبوقعلا اذإ ربخأ تاطلسلا ةميرجلاب وأ فرتعا اهب.

108 
 ةدام

 اذإ ناك ضرغلا نم ةوشرلا باكترا لعف بقاعي هيلع نوناقلا ةبوقعب دشا
شرللةو بقاعيف يشارلا يشترملاو طيسولاو  نم ةبوقعلا ةررقملا 

 ةبوقعلاب ةررقملا كلذل لعفلا عم ةمارغلا ةررقملا ةوشرلل يفعيو يشارلا
 صنل ةرقفلا

 ً
 وأ طيسولا نم ةبوقعلا اذإ ربخأ تاطلسلا ةميرجلاب اقبط

 48 نم اذه نوناقلا.
 ةريخألا نم ةداملا

 ً
 108 ارركم

 ةدام
 لك صخش نيع ذخأل ةيطعلا وأ ةدئافلا وأ ملع هب قفاوو هيلع يشترملا
 وأ ذخأ وأ لبق ائيشً  نم كلذ عم هملع هببسب بقاعي سبحلاب ةدم ال لقت
 نع ةنس ةمارغبو ةيواسم ةميقل ام يطعأ وأ دعو هب كلذو اذإ كل نكي دق

 طسوت ىف ةوشرلا.
(1) 

109 
 ةدام
 تيغلأ
(2) 

 ً
 109 ارركم
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 ةدام
45 

 نم ضرع ةوشر ملو لبقت هنم بقاعي نجسلاب ةمارغبو ال لقت نع
 ةئامسمخ هينج الو ديزت ىلع فلأ هينج كلذو اذإ ناك ضرعلا الصاحً ريغل
 فظوم ماع نوكت ةبوقعلا سبحلا ةدمل ال ديزت ىلع نيتنس وأ ةمارغ ال

 زواجت يتئام هينج.
 ايناث (3)

 ً
 109 ارركم

 ةدام
 عم مدع لالخإلا ةيأب ةبوقع دشأ يضقي اهب نوناق تابوقعلا وأ يأ نوناق

ئاميت هينج الو ديزت ىلع  رخأ بقاعي سبحلاب ةمارغبو ال لقت نع 
 ةئامسمخ هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا لك نم ضرع وأ لبق ةطاسولا

 ىف ةوشر ملو دعتي هلمع ضرعلا وأ لوبقلا.
 اذإف عقو كلذ نم فظوم يمومع بقاعيف يناجلا ةبوقعلاب صوصنملا اهيلع

.104 
 ىف ةداملا

 اذإو ناك كلذ دصقب ةطاسولا يدل فظوم يمومع بقاعي ةبوقعلاب
. 
 ً

 105 ارركم
 صوصنملا اهيلع ىف ةداملا

110 
 ةدام

 مكحي ىف عيمج لاوحألا ةرداصمب ام هعفدي يشارلا وأ طيسولا ىلع
 داوملل ةقباسلا.

 ً
 ليبس ةوشرلا اقبط

111 
 ةدام

 دعي ىف مكح نيفظوملا ىف قيبطت صوصن اذه لصفلا.
اصملاحل ةعباتلا ةموكحلل وأ ةعوضوملا تحت اهتباقر.  1. نيمدختسملا ىف 

اوسء اوناكأ نيجتنم وأ اضعأء سلاجملا ةيباينلا ةماعلا وأ ةيلحملا   .2 
 نينيعم.

الكووء ةباينلا نوفصملاو سارحلاو نويئاضقلا. اربخلاء   3. نومكحملا وأ 
 4. يغلأ (1)

 5. لك صخش فلكم ةمدخب ةيمومع.
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اضعأء سلاجم ةرادإ وريدمو ومدختسمو تاسسؤملا تاكرشلاو  .6 
 تايعمجلاو نامظنملاو تآشنملاو اذإ تناك ةلودلا وأ ىدحإ تائيهلا ةماعلا

 مهاست ىف اهلام بيصنب ام ةيأب ةفص تناك (1) .
46 

 بابلا عبارلا
 سالتخا لاملا ماعلا ناودعلاو هيلع ردغلاو

(1) 
112 
 ةدام

 لك فظوم ماع سلتخا الاومأً وأ اقاروأً  وأ اهريغ تدجو ىف هتزايح ببسب
 هتفيظو بقاعي نجسلاب ددشملا.

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا دبؤملا ىف لاوحألا ةيتآلا:
انمألاء ىلع  ( أ ) اذإ ناك يناجلا نم يرومأم ليصحتلا وأ نيبودنملا هل وأ 

 عئادولا وأ ةفرايصلا ملسو هيلإ لاملا هذهب ةفصلا.
 ( ب ) اذإ تطبترا ةميرج سالتخالا ةميرجب ريوزت وأ لامعتسا ررحم اروزم

بقيل ةئزجتلا.  ال 
 ً

 اطابترا
جـ ) اذإ تبكترا ةميرجلا ىف نمز برح بترتو اهيلع رارضإ زكرمب دالبلا  ) 

 يداصتقالا وأ ةحلصمب ةيموق اهل.
(2)113 

 ةدام
 لك فظوم ماع يلوتسا ريغب قح ىلع لام وأ قاروأ وأ اهريغ ىدحإل

 119 ، وأ لهس كلذ هريغل ةيأب ةقيرط تناك
 تاهجلا ةنيبملا ىف ةداملا

 بقاعي نجسلاب ددشملا وأ نجسلا.
 نوكتو ةبوقعلا نجسلا دبؤملا وأ ددشملا اذإ تطبترا ةميرجلا ةميرجب ريوزت
 وأ لامعتسا ررحم روزم اطابتراُ ال لبقي ةئزجتلا وأ اذإ تبكترا ةميرجلا ىف
 نمز برح بترتو اهيلع رارضإ زكرمب دالبلا يداصتقالا وأ ةحلصمب ةيموق

 اهل.
تلاي ال ديزت ىلع ةئامسمخ هينج وأ  نوكتو ةبوقعلا سبحلا ةمارغلاو 

 ىدحإ نيتاه نيتبوقعلا اذإ عقو لعفلا ريغ بوحصم ةينب كلمتلا.
 بقاعيو تابوقعلاب صوصنملا اهيلع ىف تارقفلا ةقباسلا بسح لاوحألا

 لك فظوم ماع ىلوتسا ريغب قح ىلع لام صاخ وأ قاروأ وأ اهريغ تحت
 119 وأ لهس كلذ هريغل ةيأب

وصنملاص اهيلع ىف ةداملا  دي ىدحإ تاهجلا 
47 
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 ةقيرط تناك.
(1) 

 ً
 113 ارركم

 ةدام
 لك سيئر وأ وضع سلجم ةرادإ ىدحإ تاكرش ةمهاسملا وأ ريدم وأ لماع
 اهب سلتخا الاومأً وأ اقاروأً  وأ اهريغ تدجو ىف هتزايح ببسب هتفيظو وأ

 ىلوتسا ريغب قح اهيلع وأ لهس كلذ هريغل ةيأب ةقيرط تناك بقاعي
خسم نينس.  نجسلاب ةدم ال ديزت ىلع 

 نوكتو ةبوقعلا سبحلا ةدم ال ديزت ىلع نيتنس ةمارغلاو ال ديزت ىلع
اليتسالاء ريغ  يتئام هينج (1) وأ ىدحإ نيتاه نيتبوقعلا اذإ عقو لعف 

 بوحصم ةينب كلمتلا.
(2) 

114 
 ةدام

 لك فظوم ماع هل نأش ىف ليصحت بئارضلا وأ موسرلا وأ دئاوعلا وأ
 تامارغلا وأ اهوحن ، بلط وأ ذخأ ام سيل اقحتسمً  وأ ام ديزي ىلع

 قحتسملا عم هلمع كلذب بقاعي نجسلاب ددشملا وأ نجسلا.
(3) 

115 
 ةدام

 لك فظوم ماع لصح وأ لواح نأ لصحي هسفنل وأ لصح وأ لواح نأ
 لصحي هريغل ، نودب قح ىلع حبر وأ ةعفنم نم لمع نم لامعأ هتفيظو

 بقاعي نجسلاب ددشملا.
(1) 

 ً
ركمار  115 

 ةدام
اضقء وأ نابم ةكولمم  لك فظوم ماع يدعت ىلع ضرأ ةيعارز وأ ضرأ 

 119 كلذو اهتعارزب وأ
 فقول يريخ وأ ىدحإل تاهجلا ةنيبملا ىف ةداملا

اشنإءتا اهب وأ اهلغش وأ عفتنا اهب ةيأب ةروص وأ لهس  اهسرغ وأ ةماقإ 
 كلذ هريغل ةيأب ةقيرط بقاعي نجسلاب ىتم ناك كلذ راقعلا عبتي ةهجلا
 يتلا لمعي اهب وأ ةهج لصتي اهب مكحب هلمع ، نوكتو ةبوقعلا نجسلا

 دبؤملا وأ اذإددشملا تطبترا ةميرجلا ةميرجب ريوزت وأ لامعتسا ررحم روزم
 ال لبقي ةئزجتلا.

 ً
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 اطابترا
 مكحيو ىلع يناجلا ىف عيمج لاوحألا لزعلاب نم هتفيظو وأ لاوز هتفص

 دريو راقعلا بصتغملا امب نوكي هيلع نم نابم وأ سارغ وأ هدرب عم ةلازإ ام
ايشألاء ىلع هتقفن ةمارغبو ةيواسم ةميقل ام داع هيلع نم  هيلع نم كلت 

48 

 ةعفنم ىلع الأ لقت نع ةئامسمخ هينج.
116 
 ةدام

 لك فظوم ماع ناك الوئسم نع عيزوت ةعلس وأ دهع هيلإ اهعيزوتب اقفو
 ماظنل نيعم لخأف ادمعً  ماظنب اهعيزوت بقاعي سبحلاب.

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا اذإ تناك ةعلسلا ةقلعتم توقب بعشلا وأ
 هتاجايتحا وأ اذإ تعقو ةميرجلا ىف نمز برح.

(1) 
 ً

 116 ارركم
 ةدام

 لك فظوم ماع رضأ ادمعً  لاومأب وأ حلاصم ةهجلا يتلا لمعي اهب وأ لصتي
 اهب مكحب هلمع وأ لاومأب ريغلا وأ مهحلاصم دوهعملا اهب ىلإ كلت ةهجلا

 بقاعي نجسلاب ددشملا.
 اذإف ناك ررضلا يذلا بترت ىلع هلعف ريغ ميسج زاج مكحلا هيلع

 نجسلاب.
 (2) ( أ )

 ً
 116 ارركم

 ةدام
 لك فظوم ماع ببست هئطخب ىف قاحلإ ررض ميسج لاومأب وأ حلاصم

 ةهجلا يتلا لمعي اهب وأ لصتي اهب مكحب هتفيظو وأ لاومأب ريغلا وأ
 نع لامهإ ىف

 ً
 مهحلاصم دوهعملا اهب ىلإ كلت ةهجلا ناب ناك كلذ ائشان

اسإءة لامعتسا ةطلسلا ، ادأء هتفيظو وأ نع لالخإ اهتابجاوب وأ نع   
 بقاعي سبحلاب ةمارغبو ال زواجت ةئامسمخ هينج وأ ىدحإب نيتاه

 نيتبوقعلا.
 نوكتو ةبوقعلا سبحلا ةدم ال لقت نع ةنس الو ديزي ىلع تس تاونس

ضإرار زكرمب دالبلا  ةمارغو ال زواجت فلأ هينج اذإ بترت ىلع ةميرجلا 
 يداصتقالا وأ ةحلصمب ةميوق اهل.

 (1) ( ب )
 ً
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 116 ارركم
 ةدام

 لك نم لمهأ ىف ةنايص وأ مادختسا يأ لام نم لاومألا ةماعلا دوهعم هب
 هيلإ وأ لخدت هتنايص وأ همادختسا ىف هصاصتخا كلذو ىلع وحن لطعي
 عافتنالا هب وأ ضرعي هتمالس وأ ةمالس صاخشألا رطخلل بقاعي سبحلاب
 ةدم ال زواجت ةنس ةمارغبو ال زواجت ةئامسمخ هينج (2) وأ ىدحإب نيتاه

 نيتبوقعلا.
 نوكتو ةبوقعلا سبحلا ةدم ال لقت نع ةنس الو ديزي ىلع تس تاونس اذإ

49 

 بترت ىلع اذه لامهإلا عوقو قيرح وأ ثداح رخأ تأشن هنع ةافو صخش
صإةبا رثكأ نم ةثالث صاخشأ.  وأ رثكأ وأ 

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا ، اذإ تعقو ةميرجلا ةنيبملا ةرقفلاب ةقباسلا ىف
 نمز برح ىلع ةليسو نم لئاسو جاتنإلا ةصصخملا دوهجملل يبرحلا.

(1) 
 ً

 116 ارركم
 ةدام

جـ ) لك نم لخأ ادمعً  ذيفنتب لك وأ ضعب تامازتلالا يتلا اهضرفي هيلع  ) 
أو لاغشأ ةماع طبترا هب عم ىدحإ  دقع ةلواقم وأ لقن وأ ديروت وأ مازتلا 

 119 وأ عم ىدحإ تاكرش ةمهاسملا بترتو
 تاهجلا ةنيبملا ىف ةداملا

 ىلع كلذ ررض ميسج ، وأ اذإ بكترا يأ شغ ىف ذيفنت اذه دقعلا بقاعي
 نجسلاب.

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا دبؤملا وأ ددشملا اذإ بكترا ةميرجلا ىف نمز برح
 بترتو اهيلع رارضإ زكرمب دالبلا يداصتقالا وأ ةحلصمب ةيموق اهل .

 لكو نم لمعتسا وأ درو ةعضب وأ داوم ةشوشغم وأ ةدساف اذيفنتً  يأل نم
 دوقعلا ةفلاس ركذلا ، ملو تبثي هشغ اهل وأ هملع اهشغب وأ اهداسف

 بقاعي سبحلاب ةمارغلاو يتلا ال زواجت فلأ هينج وأ ىدحإ نيتاه نيتبوقعلا
علامل شغلاب وأ داسفلا.  كلذو ام مل تبثي هنأ مل نكي ىف هرودقم 

 مكحيو ىلع يناجلا ةمارغب ىواست ةميق ررضلا بترتملا ىلع ةميرجلا.
 بقاعيو تابوقعلاب ةفلاس ركذلا ىلع بسح لاوحألا ، نيدقاعتملا نم

اطسولاوء اذإ ناك لالخإلا ذيفنتب مازتلالا وأ شغلا اعجارً  الكولاوء   نطابلا 
 ىلإ مهلعف.

(1) 
117 
 ةدام

 لك فظوم ماع مادختسا ةرخس الامعً ىف لمع ىدحإل تاهجلا ةنيبملا
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 119 وأ زجتحا ريغب رربم مهروجأ اهلك وأ اهضعب بقاعي نجسلاب
 ىف ةداملا
 ددشملا.

 نوكتو ةبوقعلا سبحلا اذإ مل نكي يناجلا افظوم اماعً .
(2) 

 ً
 117 ارركم

 ةدام
 لك فظوم ماع برخ وأ فلتأ وأ عضو رانلا ادمعً  ىف لاومأ ةتباث وأ ةلوقنم
 وأ قاروأ وأ اهريغ ةهجلل يتلا لمعي اهب وأ لصتي اهب مكحب هلمع ، وأ ريغلل
 ىتم ناك ادوهعمً  اهب ىلإ كلت ةهجلا ، بقاعي نجسلاب دبؤملا وأ ددشملا .

50 

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا دبؤملا اذإ تبكترا ىدحإ هذه مئارجلا دصقب ليهست
113 

، 113 
، 112 

يلعاه ىف داوملا  باكترا ةميرج نم مئارجلا صوصنملا 
افخإلء اهتادأ.  وأ 

 ً
 ارركم

 مكحيو ىلع يناجلا ىف عيمج لاوحألا عفدب ةميق لاومألا ىتلا اهبرخ وأ
 اهفلتأ وأ اهقرحأ.

(1) 
118 
 ةدام

 113 ةرقف
، 112 

 الضفً نع تابوقعلا ةررقملا مئارجلل ةروكذملا ىف داوملا
116 

، 116 
، 115 
، 114 

 113 ارركمً  ةرقف ىلوأ ،
 يلوأ ةيناثو ةعبارو ،

 117 ةرقف ىلوأ ، لزعي يناجلا نم هتفيظو وأ لوزت هتفص امك
، 
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 ً
 ارركم

 113 ةرقف ىلوأ ةيناثو
، 112 

 مكحي هيلع ىف مئارجلا ةروكذملا ىف داوملا
 115 درلاب ةمارغبو ةيواسم ةميقل

، 114 
 113 ارركمً  ةرقف ىلوأ ،

 ةعبارو ،
من لام وأ ةعفنم ىلع الأ  ام هسلتخا وأ يلوتسا هيلع وأ هلصح وأ هبلط 

 لقت نع ةئامسمخ هينج.
(2) 

 ً
 118 ارركم

 ةدام
 عم مدع لالخإلا ماكحأب ةداملا ةقباسلا ، زوجي الضفً نع تابوقعلا ةررقملا

 مئارجلل صوصنملا اهيلع ىف اذه بابلا ، مكحلا لكب وأ ضعب ريبادتلا
 ةيتآلا.

 1. نامرحلا نم ةلوازم ةنهملا ةدم ال ديزت ىلع ةثالث تاونس.
 2. رظح ةلوازم طاشنلا يداصتقالا يذلا تعقو ةميرجلا هتبسانمب ةدم ال

 ديزت ىلع ةثالث تاونس.
 3. فقو فظوملا نع هلمع ريغب بترم وأ بترمب ضفخم ةدمل ال ديزت ىلع

 ةتس رهشأ .
 4. لزعلا ةدم ال لقت نع ةنس الو ديزت ىلع ةثالث تاونس أدبت نم ةياهن

اضقنااهئ يأل ببس رخأ.  ذيفنت ةبوقعلا وأ 
 5. رشن قوطنم مكحلا رداصلا ةنادإلاب ةليسولاب ةبسانملا ىلعو ةقفن

 موكحملا هيلع.
(1) 

 ً
 118 ارركم

 ةدام
 ( أ ) زوجي ةمكحملل ىف مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف اذه بابلا اقفوً  امل

51 

رتها نم فورظ ةميرجلا اهتاسبالمو اذإ ناك لاملا عوضوم ةميرجلا وأ ررضلا  
 مجانلا اهنع ال زواجت هتميق ةئامسمخ هينج نأ يضقت اهيف – - الدبً

 ةبوقعب سبحلا وأ دحاوب وأ رثكأ نم ريبادتلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا
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 ةقباسلا.
 بجيو ىلع ةمكحملا نأ ىضقت الضفً نع كلذ ةرداصملاب درلاو نأ ناك

اليتسالاء هيلع نم ملح ، ةمارغبو ةيواسم ةميقل ام مت هسالتخا وأ   امهل 
 لام وأ ام مت هقيقحت نم ةعفنم وأ حبر.

(1) 
 ً

 118 ارركم
 ةدام

 ( ب ) يفعي نم تابوقعلا ةررقملا مئارجلل صوصنملا اهيلع ىف اذه بابلا
اكرشلاء ىف ةميرجلا نم ريغ نيضرحملا ىلع اهباكترا  لك نم رداب نم 

 غالبإب تاطلسلا ةيئاضقلا وأ ةيرادإلا ةميرجلاب دعب اهمامت لبقو اهفاشتكا.
افعإلاء ن تابوقعلا ةروكذملا اذإ لصح غالبإلا دعب فاشتكا ةميرجلا  زوجيو 

 لبقو رودص مكحلا يئاهنلا اهيف.
افعإء غلبملا ةميرجلاب نم ةبوقعلا اقبطً  نيترقفل نيتقباسلا ىف  الو زوجي 

 اذإ مل دؤي
 ً

 113 ارركم
، 113 
، 112 

 مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف داوملا
لالام عوضوم ةميرجلا.  غالبإلا ىلإ در 

 زوجيو نأ يفعي نم باقعلا لك نم يفخأ الامً الصحتمً نم ىدحإ مئارجلا
 صوصنملا اهيلع ىف اذه بابلا اذإ غلبأ اهنع يدأو كلذ ىلإ اهفاشتكا درو

 لك وأ ضعب لاملا لصحتملا اهنع.
(1) 

119 
 ةدام

 دصقي لاومألاب ةماعلا ىف قيبطت ماكحأ اذه بابلا نوكي هلك وأ هضعب
: ادألاهتر  اهفارشأل 

 ً
 ىدحإل تاهجلا ةيتآلا وأ اعضاخ

 ً
 اكولمم

 ( أ ) ةلودلا تادحوو ةرادإلا ةيلحملا.
 ( ب ) تائيهلا ةماعلا تاسسؤملاو ةماعلا تادحوو عاطقلا ماعلا.

جـ ) داحتالا يكارتشالا تاسسؤملاو ةعباتلا هل.  ) 
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 ( د ) تاباقنلا تاداحتالاو.
لاتاسسؤم تايعمجلاو ةصاخلا تاذ عفنلا ماعلا. هـ )   ) 

 ( و ) تايعمجلا ةينواعتلا.
 ( ز ) تاكرشلا تايعمجلاو تادحولاو ةيداصتقالا تآشنملاو يتلا مهاست

52 

 اهيف ىدحإ تاهجلا صوصنملا اهيلع ىف تارقفلا ةقباسلا.
حـ ) ةيأ ةهج ىرخأ صني نوناقلا ىلع رابتعا اهلاومأ نم لاومألا ةماعلا.  ) 

(1) 
 ً

 119 ارركم
 ةدام

كحم اذه بابلا .  دصقي فظوملاب ماعلا ىف 
ابعأبء ةطلسلا ةماعلا نولماعلاو ىف ةلودلا تادحوو ةرادإلا  ( أ ) نوناقلا 

 ةيلحملا.
اضعأوء سلاجملا تادحولاو تاميظنتلاو ةيبعشلا مهريغو اسؤرء   ( ب ) 

اوسء اوناك نيجتنم وأ نينيعم.  نمم مهل ةفص ةيباين ةماع 
جـ ) دارفأ تاوقلا ةحلسملا.  ) 

 ( د ) لك نم هتضوف ىدحإ تاطلسلا ةماعلا ىف مايقلا لمعب نيعم كلذو
 ىف دودح لمعلا ضوفملا هيف.

اضعأوء سلاجم ةرادإلا نوريدملاو رئاسو نيلماعلا ىف اسؤرء  هـ )   ) 
 ةداملل ةقباسلا.

 ً
 تاهجلا يتلا تربتعا اهلاومأ الاومأً ةماع اقبط

انبء ىلع فيلكت رداص ادأبء لمع لصني ةمدخلاب ةماعلا  يموق   ( و ) لك نم 
 هيلإ ىضتقمب نيناوقلا وأ نم فظوم ماع ىف مكح تارقفلا ةقباسلا ىتم
 ناك كلمي اذه فيلكتلا ىضتقمب نيناوقلا وأ مظنلا ةررقملا كلذو ةبسنلاب

 لمعلل يذلا متي فيلكتلا هب.
 يوتسيو نأ نوكت ةفيظولا وأ ةمدخلا ةمئاد وأ ةتقؤم رجأب وأ ريغب رجأ

. 
 ً

 ةيعاوط وأ اربج
تمى اهتناء ةمدخلا وأ لاوز ةفصلا نود قيبطت ماكحأ اذه بابلا   الو لوحي 

انثأء ةمدخلا وأ رفاوت ةفصلا.  عقو لمعلا 
53 

 بابلا سماخلا
 زواجت نوفظوملا دودح مهفئاظو مهريصقتو
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ادأء تابجاولا ةقلعتملا اهب  ىف 
120 
 ةدام

 لك فظوم طسوت يدل ضاق وأ ةمكحم حلاصل دحأ موصخلا وأ رارضإ هب
اجرلاء وأ ةيصوتلا بقاعي سبحلاب ةدم ال اوسء قيرطب رمألا وأ بلطلا وأ   

 ديزت ىلع ةتس رهشأ وأ ةمارغب ال زواجتت ةئامسمخ هينج (1) .

(2) 
121 
 ةدام

 لك ضاق عنتما نع مكحلا وأ ردص هنم مكح تبث هنأ ريغ قح ناكو كلذ
نباء ىلع ببس نم بابسألا ةروكذملا ىف ةداملا ةقباسلا بقاعي ةبوقعلاب  

 لزعلابو.
 ً

 105 ارركم
 صوصنملا اهيلع ىف ةداملا

122 
 ةدام

 اذإ عنتما دحأ ةاضقلا ىف ريغ لاوحألا ةروكذملا نع مكحلا بقاعي لزعلاب
 ةمارغبو ال ديزت ىلع يتئام هينج (1) .

 دعيو اعنتممً  نع مكحلا لك يضاق يبأ وأ فقوت نع رادصإ مكح دعب ميدقت
ورشلابط ةنيبملا ىف نوناق تاعفارملا ىف  بلط هيلإ ىف اذه نأشلا 

 داوملا ةيندملا ةيراجتلاو ولو جتحا مدعب دوجو صن ىف نوناقلا وأ نأب صنلا
 ريغ حيرص وأ يأب هجو رخأ.

(2) 
123 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب لزعلاو لك فظوم يمومع لمعتسا ةطلس هتفيظو ىف
يفنتذ رماوألا ةرداصلا نم ةموكحلا وأ ماكحأ نيناوقلا حئاوللاو وأ ريخأت  فقو 
 ليصحت لاومألا موسرلاو وأ فقو ذيفنت مكح وأ رمأ رداص نم ةمكحملا وأ

 نم ةيأ ةهج ةصتخم.
 كلذك بقاعي سبحلاب لزعلاو لك فظوم يمومع عنتما ادمعً  نع ذيفنت
 مكح وأ رمأ امم ركذ دعب ىضم ةينامث مايأ نم هراذنإ ىلع دي رضحم اذإ

54 

امكحل وأ رمألا الخادً ىف صاصتخا فظوملا.  ناك اذيفنت 
(1) 

124 
 ةدام

 اذإ كرت ةثالث ىلع لقألا نم نيفظوملا وأ نيمدختسملا نييمومعلا مهلمع
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 ولو ىف ةروص ةلاقتسالا وأ اوعنتما ادمعً  نع ةيدأت بجاو نم تابجاو
 مهتفيظو نيقفتم ىلع كلذ وأ نيغتبم هنم قيقحت ضرغ كرتشم بقوع
 لك مهنم سبحلاب ةدم ال لقت نع ةثالث رهشأ الو زواجت ةنس ةمارغبو ال

 ديزت ىلع ةئام هينج.
 فعاضيو دحلا ىصقألا هذهل ةبوقعلا اذإ ناك كرتلا وأ عانتمالا نم هنأش نأ

 لعجي ةايح سانلا وأ مهتحص وأ مهنمأ ىف رطخ ، وأ ناك نم هنأش نأ
 وأ هنتف نيب سانلا وأ اذإ رضأ ةحلصمب ةماع.

 ً
 ثدحي ابارطضا

مومعي كرت هلمع وأ عنتما نع لمع نم لامعأ  لكو فظوم وأ مدختسم 
 هتفيظو دصقب ةلقرع ريس لمعلا وأ لالخإلا هماظتناب بقاعي سبحلاب ةدم

 ال زواجت ةتس رهشأ وأ ةمارغب ال زواجت ةئامسمخ هينج (2) .
 فعاضيو دحلا ىصقألا هذهل ةبوقعلا اذإ ناك كرتلا وأ عانتمالا نم هنأش نأ

 لعجي ةايح سانلا وأ مهتحص وأ مهنمأ ىف رطخ وأ ناك نم هنأش نأ
 وأ ةنتف نيب سانلا وأ اذإ رضأ ةحلصمب ةماع.

 ً
 ثدحي ابارطضا

(1) 
124 
 ةدام

 124 لك نم كرتشا قيرطب
 ( أ ) بقاعي فعضب تابوقعلا ةررقملا ةداملاب

 ضيرحتلا ىف باكترا ةميرج نم مئارجلا ةنيبملا اهب.
 بقاعيو تابوقعلاب ةرقملا ىلوألا نم ةداملا ةروكذملا لك نم ضرح وأ
ييمومعن  عجش افظومً  وأ امدختسمً  ايمومعً  وأ نيفظوم وأ نيمدختسم 

 ةيأب ةقيرط تناك ىلع كرت لمعلا وأ عانتمالا نع ةيدأت بجاو نم تابجاو
 ةفيظولا اذإ مل بترتي ىلع هضيرحت وأ هعيجشت ةيأ ةجيتن.

 بقاعيو سفنب ةبوقعلا لك نم ذبح ةميرج نم مئارجلا صوصنملا اهيلع
اىلوأل نم ةداملا  ىف نيترقفلا نيتقباسلا نم هذه ةداملا وأ ىف ةرقفلا 

 دعيو ىلع هجو صوصخلا نم لئاسو ذيبحتلا ةعاذإ رابخأ ةحيحص وأ
.171 
124 

 ةبذاك نع هذه مئارجلا ىدحإب قرطلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا
 الضفوً نع تابوقعلا مدقتملا اهركذ مكحي لزعلاب اذإ ناك بكترم ةميرجلا

ختسملانيمد نييمومعلا.  نم نيفظوملا وأ 
55 

(1) 
124 
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 ةدام
 124 لك نم

 ( ب ) بقاعي تابوقعلاب ةنيبملا ىف ةرقفلا ةيناثلا نم داملا
ادتعالاء ىلع قح نيفظوملا وأ نيمدختسملا  ىدتعا وأ عرش ىف 

 نييمومعلا ىف لمعلا لامعتساب ةوقلا وأ فنعلا وأ باهرإلا وأ ديدهتلا وأ
.375 

لعى هجولا ةنيبملا ىف ةداملا  ريبادتلا ريغ ةعورشملا 
(2) 

124 
 ةدام

،دعب نيفظوملاك جـ ) اميف قلعتي قيبطتب داوملا ثالثلا ةقباسلا  ) 
ارجألاء نيذلا نولغتشي ةيأب ةفص تناك  نيمدختسملاو نييمومعلا عيمج 

 ىف ةمدخ ةموكحلا وأ ىف ةمدخ ةطلس نم تاطلسلا ةيميلقإلا وأ ةيدلبلا
 وأ ةيورقلا صاخشألاو نيذلا نوبدني ةيدأتل لمع نيعم نم لامعأ ةموكحلا

 وا تاطلسلا ةروكذملا.
125 
 ةدام

 لك نم يعس نم بابرأ فئاظولا ةيمومعلا مهريغو قيرطب شغلا ىف
 رارضإ وأ ليطعت ةلوهس تاديازملا ةقلعتملا ةموكحلاب بقاعي الضفً نع

 هلزع سبحلابو ةدم ال ديزت ىلع نيتنس عم همازلإ نأب عفدي ةموكحلل لدب
 رئاسخلا يتلا تأشن نع هلعف روكذملا.

 بابلا سداسلا
وسوء ةلماعملا نم نيفظوملا دارفأل سانلا  هاركإلا 

126 
 ةدام

 لك فظوم وأ مدختسم يمومع رمأ بيذعتب مهتم وأ لعف كلذ هسفنب
 هلمحل ىلع فارتعالا بقاعي لاغشألاب ةقاشلا وأ نجسلا نم ثالث

 تاونس ىلإ رشع تاونس.
. 
 ً

بةبوقعلا ةررقملا لتقلل ادمع  اذإو تام ينجملا هيلع مكحي 
(1) 

127 
 ةدام

 بقاعي نجسلاب لك فظوم ماع لكو صخش فلكم ةمدخب ةماع رمأ
 باقعب موكحملا هيلع وأ هبقاع هسفنب دشأب نم ةبوقعلا موكحملا اهب هيلع

56 

 وأ ةبوقعب مل مكحي اهب هيلع.
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 ً
 انوناق
128 
 ةدام

انيفظومل وأ نيمدختسملا نييمومعلا وأ يأ صخش فلكم  اذإ لخد دحأ 
 ةمدخب ةيمومع ادامتعاً  ىلع هتفيظو لزنم صخش نم داحأ سانلا ريغب

 هئاضر اميف ادع لاوحألا ةنيبملا ىف نوناقلا وأ نودب ةاعارم دعاوقلا
 ةررقملا هيف بقاعي سبحلاب وأ ةمارغلاب ال ديزت ىلع يتئام هينج (1) .

129 
 ةدام

 لك فظوم وأ مدختسم يمومع لكو صخش فلكم ةمدخب ةيمومع
 لمعتسا ةوسقلا عم سانلا ادامتعاً  ىلع هتفيظو ثيحب نأ لخأ مهفرشي
 وأ ثدحأ امالآً  مهنادبأب بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةنس وأ ةمارغب ال

 ديزت ىلع يتئام هينج(2).
130 
 ةدام

 لك فظوم يمومع وأ مدختسم يمومع لكو ناسنإ فلكم ةمدخب
ً  اراقعً  ناك وأ الوقنمً ارهقً  لماك انبء ىلع هوطس هتفيظو   ةيمومع يرتشا 
 نع هكلام وأ يلوتسا ىلع كلذ ريغب قح وأ هركأ كلاملا ىلع عيب ام ركذ
 صخشل رخأ بقاعي بسحب ةجرد هبنذ سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع نيتنس

يشلاء بصتغملا وأ هتميق نإ مل دجوي انيعً .  لزعلابو الضفً نع در 
131 
 ةدام

معالً ىف ريغ تالاحلا يتلا زيجي  لك فظوم يمومع بجوأ ىلع سانلا 
 اهيف نوناقلا كلذ وأ مادختسا اصاخشأً  ىف ريغ لامعألا يتلا اوعمج اهل

 ىضتقمب نوناقلا بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزي ىلع نيتنس لزعلابو الضفً
 نع مكحلا هيلع ةميقب روجألا ةقحتسملا نمل مهمدختسا ريغب قح.

132 
 ةدام

 لك فظوم يمومع وأ مدختسم مومع ىدعتي ىف ةلاح هلوزن دنع دحأ نم
 سانلا ةنئاكلا مهنكاسم قيرطب هتيرومأم نأب ذخأ هنم ارهقً  نودب نمث وأ
 نمثب سخب الوكأمً وأ افلعً  مكحي هيلع سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةثالث

 روهش وأ ةمارغب ال زواجتت يتئام هينج (1) لزعلابو ىف نيتلاحلا الضفً نع

ايشألاء ةذوخأملا اهيقحتسمل. مثن   مكحلا درب 
57 

 بابلا عباسلا
 ةمواقم ماكحلا مدعو لاثتمالا مهرماوأل

 يدعتلاو مهيلع بسلاب هريغو
 ةدام133
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 نم ناهأ ةراشإلاب وأ لوقلا وأ ديدهتلا افظومً  ايمومعً  وأ دحأ لاجر طبضلا وأ
انثأء ةيدأت هتفيظو وأ ببسب اهتيدأت  يأ ناسنإ فلكم ةمدخب ةيمومع 

 بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةتس رهشأ وأ ةمارغب ال زواجتت يتئام
 هينج (1) .

 اذإف تعقو ةناهإلا ىلع ةمكحم ةيئاضق وأ ةيرادإ وأ سلجم وأ ىلع دحأ
انثأء داقعنا ةسلجلا نوكت ةبوقعلا سبحلا ةدم ال ديزت  اهئاضعأ ناكو كلذ 

 ىلع ةنس وأ ةمارغ ال زواجتت ةئامسمخ هينج (2)
134 
 ةدام

 مكحي ةبوقعلاب ةررقملا ةرقفلاب يلوألا نم ةداملا ةقباسلا اذإ تهجو
 ةناهإلا ةطساوب فارغلتلا وأ نوفيلتلا وأ ةباتكلا وأ مسرلا.

135 
 ةدام

 لك نم جعزأ ىدحإ تاطلسلا ةماعلا وأ تاهجلا ةيرادإلا وأ صاخشألا
 نيفلكملا ةمدخب ةيمومع نأب ربخأ يأب ةقيرط تناك نع عقو ثراوك وأ
 ثداوح وأ راطخأ ال دوجو اهل بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجتت ةثالث رهشأ

 ةمارغبو ال ديزت ىلع يتئام هينج (1) وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا.

 ىضقتو ةمكحملا قوف كلذ فيراصملاب يتلا تببست نع اذه جاعزإلا.
136 
 ةدام

 لك نم يدعت ىلع دحأ نيفظوملا نييمومعلا وأ لاجر طبضلا وأ يأ ناسنإ
انثأء ةيدأت هتفيظو وأ قلابةو وأ فنعلا   فلكم ةمدخب ةيمومع وأ همواق 

 ببسب اهتيدأت بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةتس روهش وأ ةمارغب ال
 زواجتت يئام هينج (1) .

137 
 ةدام

58 

 اذإو لصح عم ىدعتلا وأ ةمواقملا برض نأ أشن امهنع حرج نوكت ةبوقعلا
 سبحلا ةدم ال ديزت ىلع نيتنس وأ ةمارغ ال زواجتت ىتئام ةينج .

الآت وأ  اذإف (2) لصح برضلا وأ حرجلا لامعتساب ةيأ ةحلسأ وأ يصع وأ 
 تاودأ ىرخأ وأ غلب برضلا وأ حرجلا ةجرد ةماسجلا صوصنملا اهيلع ىف

 241 نوكت ةبوقعلا سبحلا.
 ةداملا
(3) 

 ً
 137 ارركم

 ةدام
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 133 و
 نوكي دحلا ىندألا تابوقعل ىف مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف داوملا

اسبحل رشعو تاهينج  ةبسنلاب ىلإ ةبوقع 
 ً

 137 ةسمخ رشع اموي
 و

 نا ينجملا هيلع اهيف افظومً  ايمومعً  وأ
136 

 ةبسنلاب ىلإ ةبوقع ةمارغلا اذإ ك
 تامدخب ةماع ككسلاب ةيديدحلا وأ اهريغ نم لئاسو لقنلا ماعلا

 ً
 افلكم

انثأء اهريس وأ اهفقوت تاطحملاب. ادتعالاء   عقوو هيلع 
 ( أ ) (1)

 ً
 137 ارركم

 ةدام
 بقاعي نجسلاب ةدم ال ديزت ىلع سمخ نينس لك نم لمعتسا ةوقلا وأ
 فنعلا وأ ديدهتلا عم فظوم ماع وأ صخش فلكم ةمدخب ةماع هلمحيل

ادأء لمع نم لامعأ هتفيظو وأ ىلع عانتمالا هنع ملو غلبي  ريغب قح ىلع 
 كلذب هدصقم ، اذإف غلب يناجلا هدصقم نوكت ةبوقعلا نجسلا ةدم ال ديزت

. نسني  ىلع رشع 
. 
 ً

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا ىف نيتلاحلا اذإ ناك يناجلا لمحي احالس
 نوكتو ةبوقعلا لاغشألا ةقاشلا ةتقؤملا ىلإ رشع نينس اذإ ردص نم

 يناجلا برض وأ حرج أشن هنع ةهاع ةميدتسم.
 نوكتو ةبوقعلا لاغشألا ةقاشلا ةتقؤملا اذإ ىضفأ برضلا وأ حرجلا راشملا

 هيلإ ىف ةرقفلا ةقباسلا ىلإ توم.
 بابلا نماثلا

افخإوء ةانجلا  بره نيسوبحملا 
138 
 ةدام

 لك ناسنإ ضبق هيلع انوناقً  برهف بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةتس
 روهش وأ ةمارغب ال زواجتت يتئام هينج (1) .
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 اذإف ناك ارداصً  ىلع مهتملا رمأ ضبقلاب هيلع هعادبإو ىف نجسلا ناكو
حلابسب ةدم ال ديزت ىلع  هيلع سبحلاب وأ ةبوقعب دشأ بقاعي 
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 ً
 اموكحم

 نيتنس وأ ةمارغب ال زواجتت ةئامسمخ هينج يرصم(2).
 ددعتتو تابوقعلا اذإ ناك بورهلا ىف ىدحإ نيتلاحلا نيتقباسلا ابوحصمً 

 ةوقلاب وأ ةميرجب ىرخأ.
(3) 

139 
 ةدام

 ةسارحب ضوبقم هيلع وأ ةقفارمب وأ هلقنب برهو
 ً

 لك نم ناك افلكم
 لامهإب هنم بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع نيتنس وأ ةمارغب ال زواجت

 هيلع
 ً

 ةئامسمخ هينج يرصم اذإ ناك ضوبقملا هيلع يذلا بره اموكحم
 ةبوقعب ةيئانج وأ امتهمً  ةيانجب ، امأو ىف لاوحألا ىرخألا نوكتف ةبوقعلا

 سبحلا ةدم ال ديزت ىلع ةتس رهشأ وأ ةمارغ ال زواجت يتئام هينج
. صمير  

140 
 ةدام

 لك نم ناك افلكمً  ةسارحب ضوبقم هيلع أ هتقفارمبو وأ هلقنب هدعاسو
 ىلع هبره وأ هلهس هل وأ لفاغت هنع بقاعي اقبطً  ماكحألل ةيتآلا:

 اذإ ناك ضوبقملا هيلع اموكحمً  هيلع مادعإلاب نوكت ةبوقعلا لاغشألا
 ةقاشلا ةتقؤملا.

غشألابلا ةقاشلا ةدبؤملا وأ ةتقؤملا وأ ناك امهتم  هيلع 
 ً

 اذإو ناك اموكحم
نجسلا، ىفو لاوحألا ىرخألا نوكت  ةميرجب اهتبوقع مادعإلا نوكت ةبوقعلا 

 ةبوقعلا سبحلا.
141 
 ةدام

 لك فظوم وأ مدختسم يمومع فلكم ضبقلاب ىلع ناسنإ لمهيو ىف
اضقلاء يزاجي ارجإلاءتا ةمزاللا كلذل دصقب هتنواعم ىلع رارفلا نم هجو   

الاوحأل ةنيبملا اهيف.  تابوقعلاب ةنودملا ىف ةداملا ةقباسلا بسحب 
142 
 ةدام

 لك نم نكم اضوبقمً  هيلع نم برهلا وأ هدعاس هيلع وأ هلهس هل ىف ريغ
 لاوحألا ةفلاسلا بقاعي اقبط ماكحألل ةيتآلا:
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 اذإ ناك ضوبقملا هيلع اموكحمً  هيلع مادعإلاب نوكت ةبوقعلا لاغشألا
 هيلع

 ً
 ةقاشلا وأ نجسلا نم ثالث تاونس ىلإ عبس اذإف ناك اموكحم
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 لاغشألاب ةقاشلا ةدبؤملا وأ ةتقؤملا وأ ناك امتهمً  ةميرجب اهتبوقع مادعإلا
 نوكت ةبوقعلا نجسلا نم ثالث تاونس ىلإ عبس ، امأو ىف لاوحألا

 ىرخألا نوكتف ةبوقعلا سبحلا.
143 
 ةدام

 لك نم يطعأ ةحلسأ ضوبقمل هيلع هتدعاسمل ىلع برهلا بقاعي
ونستا ىلإ عبس.  لاغشألاب ةقاشلا نم ثالث 

144 
 ةدام

 لك نم يفخأ هسفنب وأ ةطساوب هريغ اصخشً  رف دعب ضبقلا هيلع وأ
 امهتمً  ةيانجب وأ ةحنج وأ ارداصً  ىف هقح رمأ ضبقلاب هيلع اذكو لك نم
اضقلاء عم هلمع كلذب بقاعي  هناعأ يأب ةقيرط تناك ىلع رارفلا نم هجو 

 ماكحألل ةيتآلا:
 ً

 اقبط
لااضقء دق افتخالاء وأ رارفلا نم هجو   اذإ ناك نم يفخأ وأ دعوس ىلع 
 مكح هيلع مادعإلاب نوكت ةبوقعلا نجسلا نم ثالث تاونس ىلإ عبس.

 هيلع لاغشألاب ةقاشلا ةدبؤملا وأ ةتقؤملا وأ ناك امهتم
 ً

 اذإو ناك اموكحم
 ةميرجب اهتبوقع مادعإلا نوكت ةبوقعلا سبحلا.

قعلاةبو سبحلا ةدم ال ديزت ىلع نيتنس  امأو ىف لاوحألا ىرخألا نوكتف 
.(1) 

 الو يرست هذه ماكحألا ىلع جوز وأ ةجوز نم ىفخأ وأ دعوس ىلع
اضقلاء الو ىلع هيوبأ وأ هدادجأ وأ هدالوأ وأ افتخالاء وأ رارفلا نم هجو   

 هدافحأ.
145 
 ةدام

 لك نم ملع عوقوب ةيانج وأ ةحنج وأ ناك هيدل ام هلمحي ىلع داقتعالا
اضقلاء امإ  اهعوقوب ناعأو يناجلا يأب ةقيرط تناك ىلع رارفلا نم هجو 

افخإبء ةلدأ ةميرجلا امإو ميدقتب تامولعم قلعتت اويإبء يناجلا روكذملا امإو   
 ةميرجلاب وهو ملعي مدعب اهتحص وأ ناك هيدل ام هلمحي ىلع داقتعالا كلذب

 بقاعي اقبطً  ماكحألل ةيتآلا:
تلاي تعقو باعي اهيلع لاغشألاب ةقاشلا وأ نجسلا  اذإ تناك ةميرجلا 
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 نوكت ةبوقعلا سبحلاب ةدم ال زواجتت هنس (1) .
 امأ ىف لاوحألا ىرخألا نوكتف ةبوقعلا سبحلا ةدمل ال زواجتت ةتس روهش
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 (2) ىلعو لك لاح ال زوجي نأ ىدعتت ةبوقعلا دحلا ىصقألا ررقملا ةميرجلل
 اهسفن.

 الو قبطنت ماكحأ هذه ةداملا ىلع جوزلا وأ ةجوزلا وأ لوصأ وأ عورف
 يناجلا.

146 
 ةدام

 لك نم يفخأ هسفنب وأ ةطساوب هريغ دحأ نيرافلا نم ةمدخلا ةيركسعلا
اضقلاء بقاعي سبحلاب ةدم  وأ هدعاس عم هملع كلذب ىلع رارفلا نم هجو 

 ال ديزت ىلع نيتنس (3)

 الو يرست هذه ماكحألا ىلع ةجوز رافلا نم ةمدخلا ةيركسعلا.
 بابلا عساتلا

 كف ماتخألا ةقرسو تادنتسملا قاروألاو ةيمسرلا ةعدوملا
147 
 ةدام

انبء  اذإ راص كف متخ نم ماتخألا ةعوضوملا ظفحل لحم وأ قاروأ وأ ةعتمأ 
 ىلع رمأ رداص نم ىدحإ تاهج ةموكحلا وأ ىدحإ مكاحملا ىف ةدام نم

 داوملا مكحي ىلع سارحلا مهلامهإل عفدب ةمارغ ال زواجتت ةئامسمخ
 هينج (1) نإ ناك كانه سارح.

148 
 ةدام

 اذإ تناك ماتخألا ةعوضوم ىلع قاروأ وأ ةعتمأ مهتمل ىف ةيانج وأ
 موكحمل هيلع ىف ةيانج بقاعي سراحلا يذلا عقو هنم لامهإلا سبحلاب

 ةدم ال ديزت ىلع ةنس وأ ةمارغب ال زواجتت ةئامسمخ هينج(2).
149 
 ةدام

 لك نم كف امتخ نم ماتخألا ةعوضوملا ظفحل قاروأ وأ ةعتمأ نم ليبق ام
 ركذ ىف ةداملا ةقباسلا بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةنس ، نإف ناك

 لعافلا كلذل وه سراحلا هسفن بقاعي نجسلاب نم ثالث تاونس ىلإ
 عبس.
150 
 ةدام

 اذإ تناك ماتخألا يتلا راص اهكف ةعوضوم رمأل ريغ ام ركذ بقاعي نم اهكف
 سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةتس روهش وأ ةمارغب ال زواجتت يتئام هينج (1)
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 اذإو ناك لعافلا كلذل وه سراحلا هسفن بقاعيف سبحلاب ةدم ال زواجتت
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 ةنس.
(2) 

151 
 ةدام

 اذإ تقرس قاروأ وأ تادنس وأ تالجس وأ رتافد ةقلعتم ةموكحلاب وأ قاروأ
 ةعفارم ةيئاضق وأ تسلتخا وأ تفلتأ تناكو ةظوفحم ىف نزاخملا

 ةيمومعلا ةدعملا اهل وأ ةملسم ىلإ صخش رومأم اهظفحب بقاعي نم
 تناك ىف هتدهع ببسب هلامهإ ف اهظفح سبحلاب ةدم ال زواجتت ةثالث

 روهش وأ ةمارغب ال ديزت ىلع ةئامثالث هينج.
(1) 

152 
 ةدام

 امأو نم قرس وأ سلتخا وأ فلتأ ائيشً  امم ركذ ىف ةداملا ةقباسلا
 بقاعيف سبجلاب.

153 
 ةدام

اقاروأل وأ اهسالتخا وأ اهفالتأ عم هاركإ  اذإ لصح كف ماتخألا أ ةقرسو 
 نيظفاحلا اهل بقاعي لعاف كلذ لاغشألاب ةقاشلا ةتقؤملا.

(2) 
154 
 ةدام

 لك نم ىفخأ نم يفظوم ةموكحلا وأ ةتسوبلا وأ امهيرومأم وأ حتف ابوتكم
 نم بيتاكملا ةملسملا هتسوبلل وأ لهس كلذ هريغل بقاعي سبحلاب وأ

مىتئا ةينج ىرصم لزعلابو ىف نيتلاحلا .  ةمارغب ال ديزت ىلع 
 كلذكو لك نم ىفخأ نم ىفظوم ةموكحلا وأ ةحلصم تافارغلتلا وأ

 نم تافارغلتلا ةملسملا ىلإ ةحلصملا روكذملا وأ هاشفأ
 ً

 اهيرومأم افارغلت
 وأ لهس كلذ هريغل بقاعي نيتبوقعلاب نيتروكذملا.

 بابلا رشاعلا
 سالتخا باقلألا فئاظولاو فاصتالاو اهب نودب قح

155 
 ةدام

 لك نم لخادت ىف ةفيظو نم فئاظولا ةيمومعلا ةيكلم تناك وأ ةيركسع
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 نم ريغ نأ نوكت هل ةفص ةيمسر نم ةموكحلا وأ نذإ اهنم كلذب وأ يرجأ
 المعً نم تايضتقم ىدحإ هذه فئاظولا بقاعي سبحلاب (1).
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156 
 ةدام

 لك نم سبل ةينالع ةوسك ةيمسر ريغب نأ نوكي ازئاحً  ةبترلل يتلا هلوخت
 كلذ وأ لمح ةينالع ةمالعلا ةزيمملا لمعل وأ ةفيظول نم ريغ قح بقاعي

 سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةنس (2) .
157 
 ةدام
 مل

 ً
 بقاعي ةمارغب ال زواجتت يتئام هينج (1) لك نم دلقت ةينالع اناشن

 هحنمي وأ بقل هسفن كلذك بقلي نم باقلأ فرشلا وأ ةبترب وأ ةفيظوب وأ
 ةفصب ةيباين ةماع نم ريغ قح.

158 
 ةدام

 بقاعي ةمارغب ال زواجتت يتئام هينج (2) لك يرصم دلقت ةينالع ريغب قح

 وأ ريغب نذإ سيئر ةيروهمجلا (3) اناشنً  ايبنجأً  أ بقلو هسفن كلذك بقلب

 فرش يبنجأ وأ ةبترب ةيبنجأ.
159 
 ةدام

 ىف لاوحألا صوصنملا اهيلع ىف نيتداملا نيتقباسلا زوجي ةمكحملل نأ
اتختاهر نوكيو  رمأت رشنب مكحلا هلمكأب وأ رشنب هصخلم ىف دئارجلا يتلا 

 رشنلا ىلع ةقفن موكحملا هيلع.
 بابلا يداحلا رشع

 حنجلا ةقلعتملا نايدألاب
(1) 

160 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةمارغبو ال لقت نع ةئام هينج الو ديزت ىلع ةئامسمخ
 هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا:

 الوأ :- لك نم شوش ىلع ةماقإ رئاعش ةلم وأ لافتحا ينيد صاخ اهب وأ
 اهلطع فنعلاب وأ ديدهتلا.

 ايناث :- لك نم برخ وأ رسك وأ فلتأ وأ سند ينابم ةدعم ةماقإل رئاعش
انبأء ةلم وأ قيرف نم سانلا. ايشأء ىرخأ اهل ةمرح دنع   نيد وأ ازومرً  وأ 
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 اثلاث :- لك نم كهتنا ةمرح روبقلا وأ تانابجلا وأ اهسند.
بكترات  نوكتو ةبوقعلا نجسلا يذلا ال ديزت هتدم ىلع ةسمخ تاونس اذإ 
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 160 اذيفنت ضرغل يباهرإ (2).
 يأ نم مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا

161 
 ةدام

171 
 بقاعي كلتب تابوقعلا ىلع لك دعت عقي ىدحإب قرطلا ةنيبملا ةداملاب

 ىلع دحأ نايدألا يتلا ىدؤت اهرئاعش انلعً  ، عقيو تحت ماكحأ هذه ةداملا
. 

 الوأ :- عبط وأ رشن باتك سدقم ىف رظن لهأ نيد نم نايدألا يتلا ىدؤت
 ريغي نم هانعم.

 ً
 صن اذه باتكلا افيرحت

 ً
 اهرئاعش انلع اذإ فرح ادمع

 ايناث :- ديلقت لافتحا ينيد ىف ناكم يمومع وأ عمتجم يمومع دصقب
 ةيرخسلا هب وأ جرفتيل هيلع روضحلا.

لاباب يناثلا رشع  
ايشألاء ةيمومعلا  فالتإ ينابملا راثآلاو اهريغو نم 

(1) 
162 
 ةدام

 لك نم مده وأ فلتأ ادمعً  ائيشً  نم ينابملا وأ كالمألا وأ تآشنملا
 ةدعملا عفنلل ماعلا وأ لامعألا ةدعملا ةنيزلل تاذ ةميقلا ةيراكذتلا وأ ةينفلا
من عطق وأ فلتأ اراجشأً  ةسورغم ىف نكامألا ةدعملا ةدابعلل وأ  ، لكو 
 ىف عراوشلا وأ ىف تاهزتنملا وأ ىف قاوسألا وأ ىف نيدايملا ةماعلا
 بقاعي سبحلاب ةمارغبو ال لقت نع ةئام هبنج الو ديزت ىلع ةئامسمخ
ايشألاء  هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا الضفً نع مكحلا هيلع عفدب ةميق 

 يتلا اهمده وأ اهفلتأ وأ اهعطق.
 162 اذإ تبكترا ةميرجلا

 فعاضيو دحلا ىصقألا ةبوقعلل ةررقملا ىف ةداملا
 اذيفنتً  ضرغل يباهرإ (2) .

(1) 
 ً

 162 ارركم
 ةدام

ابرهكلاء  بقاعي نجسلاب لك نم ببست ادمعً  ىف فالتأ طخ نم طوطخ 
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 يتلا اهكلمت ةموكحلا وأ تائيهلا وأ تاسسؤملا ةماعلا وأ تادحولا ةعباتلا
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ئاشنإاه ةعفنمل ةماع كلذو ةعطقب كالسألا ةلصوملا  اهل ، وأ صخرت ىف 
يشء نم ددعلا وأ تالآلا وأ تالزاع  رايتلل يئابرهكلا وأ تالباكلا وأ رسك 

 كالسألا وأ فالتإ جاربألا وأ تاطحملا وأ تاكبشلا ةلصتملا طوطخلاب
 ةيئابرهكلا ةروكذملا وأ اهلعج اهلك وأ اهضعب ريغ ةحلاص لامعتسالل يأب

لعى كلذ عاطقنا رايتلا يئابرهكلا ولو اتقؤمً  ،  ةيفيك تناك ، ثيحب بترت 
 اذإو ثدح لعف نم لاعفألا راشملا اهيلإ ىف ةرقفلا ةقباسلا ةجيتن لامهإ

 وأ مدع سارتحا نوكتف ةبوقعلا سبحلا يذلا ال زواجي ةتس رهشأ وأ
 ةمارغلا يتلا ال زواجت ةئامسمخ هينج (2)

ايشألاء يتلا اهفلتأ موكحملا  ىفو عيمج لاوحألا بجي مكحلا عفدب ةميق 
. سكاهر  هيلع وأ اهعطق وأ 

(1) 
 ً

 162 ارركم
 ةدام

 (الوأ ) لك نم بكترا ىف نمز جايه وأ ةنتف العفً نم لاعفألا راشملا اهيلإ
اليتسالابء ىلع دحأ قفارم  ىف ةرقفلا يلوألا نم ةداملا ةقباسلا وأ ماق 
 ديلوت وأ ليصوت رايتلا يئابرهكلا ةروكذملا ىف ةرقفلا راشملا اهيلإ ةوقلاب

 ةيربجلا وأ ةيأب ةقيرط تناك ، ثيحب بترت ىلع كلذ عاطقنا رايتلا
يشء امم ركذ بقاعي لاغشألاب  يئابرهكلا ، اذكو لك نم عنم ارهقً  حالصإ 
ايشألاء يتلا اهفلتأ وأ  ةقاشلا ةتقؤملا الضفً نع مكحلا هيلع عفدب ةميق 

 اهعطق وأ اهرسك
 بابلا ثلاثلا رشع
 ليطعت تالصاوملا

163 
 ةدام

اوسء هلامهإب وأ  نم اهتالآ 
 ً

 لك نم لطع تارباخملا ةيفارغلتلا وأ فلتأ ائيش
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 مدع هسارتكا (1) ثيحب بترت ىلع كلذ عاطقنا تارباخملا بقاعي عفدب

 ةمارغ ال زواجتت ةئامسمخ هينج (2).
وسبء دصق تباث نوكت ةبوقعلا نجسلا عم مدع  ىفو ةلاح لوصح كلذ 

 لالخإلا ىف اتلك نيتلاحلا مكحلاب ضيوعتلاب.
164 
 ةدام

السألاك  لك نم ببست ادمعً  ىف عاطقنا تالسارملا ةيفارغلتلا ةعطقب 
 نم ددعلا وأ لزاوع كالسألا وأ مئاوقلا ةعفارلا اهل وأ

 ً
 ةلصوملا وأ رسك ائيش
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 يأب ةيفيك تناك بقاعي نجسلاب عم مدع لالخإلا همازلإب ضيوعتلاب نع
 ةراسخلا.

165 
 ةدام

يهجا وأ ةنتف أطخ نم طوطخلا ةيفارغلتلا وأ رثكأ وأ  لك نم فلتأ ىف نمز 
 ريغ ةحلاص لامعتسالل يأب ةيفيك تناك وأ يلوتسا اهيلع

 ً
 اهلعج ولو اتقؤم

 ةوقلاب ةيرابجإلا أ ةقيرطبو ىرخأ ثيحب بترت ىلع كلذ عاطقنا تارباخملا
 نيب يوذ ةطلسلا ةيمومعلا وأ عنم ليصوت تارباخم داحأ سانلا اذكو نم
فارغلتي بقاعي لاغشألاب ةقاشلا ةتقؤملا الضف نع  عنم ارهقً  حيلصت طخ 

 همازلإ ربجب ةراسخلا ةبترتملا ىلع هلعف روكذملا.
166 
 ةدام

 يرست ماكحأ داوملا ثالثلا ةقباسلا ىلع طوطخلا ةينوفيلتلا يتلا اهئشنت
 ةموكحلا وأ صخرت اهئاشنإب ةعفنمل ةيمومع.

 ً
 166 ارركم

 ةدام
اسإبءة لامعتسا ةزهجأ تالصاوملا  لك نم ببست ادمعً  ىف جاعزإ هريغ 
 ةينوفيلتلا بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجت ةنس ةمارغبو ال ديزت ىلع ةئام

 هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا.
167 
 ةدام

 ةمالس لئاسو لقنلا ةماعلا ةيربلا وأ ةيئاملا وأ
 ً

 لك نم ضرع رطخلل ادمع
 ةيوجلا وأ لطع اهريس بقاعي لاغشألاب ةقاشلا ةتقؤملا وأ نجسلاب.

168 
 ةدام

لعاهي  اذإ أشن نع لعفلا روكذملا ىف ةداملا ةقباسلا حورج نم صوصنملا 
 241 نوكت ةبوقعلا لاغشألا ةقاشلا ةتقؤملا امأ اذإ أشن

 240 أ و
 ىف ةداملا
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 هنع توم صخش بقاعيف هبكترم مادعإلاب وأ لاغشألاب ةقاشلا ةدبؤملا.
169 
 ةدام
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من ببست ريغب دمع ىف لوصح ثداح ىدحإل لئاسو لقنلا ةماعلا  لك 
 ةيربلا أ ةيئاملاو وأ ةيوجلا نم هناش ضيرعت صاخشألا نيذلا اهب رطخلل

 بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجتت ةتس روهش وأ ةمارغب ال زواجتت يئام هينج
 (1) ، امأ اذإ أشن هنع توم صخش وأ تاباصإ ةيندب نوكتف ةبوقعلا سبحلا.

170 
 ةدام

 لك نم لقت وأ عرش ىف لقن تاعقرفم وأ داوم ةلباق باهتلالل ىف تاراطق
 ةكسلا ةيديدحلا وأ ىف تابكرم ىرخأ ةدعم لقنل تاعامجلا افلاخمً  ىف

 كلذ حئاول سيلوبلا ةصاخلا تاراطقلاب وأ تابكرملا ةروكذملا بقاعي
 سبحلاب ةدم ال زواجتت ارهشً  ةمارغبو ال ديزت ىلع يتئام هينج وأ ىدحإب

 نيتاه نيتبوقعلا طقف.
لاةرقف ةقباسلا مك نم لقن وأ  بقاعيو سفنب ةبوقعلا صوصنملا اهيلع ىف 
 عرش ىف لقن تاعقرفم وأ داوم ةلباق باهتلالل ىف لئاسرلا ةيديربلا ىف

. ايشألاء  ريغ تالاحلا حرصملا اهيف لقنب لثم هذه 
(1) 

 ً
 170 ارركم

 ةدام
 بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجت ةتس رهشأ ةمارغبو ال لقت نع ةرشع

 تاهينج الو ديزت ىلع يتئام هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا.
 الوأ :- لك نم بكر ىف تابرع ككسلا ةيديدحلا وأ اهريغ نم لئاسو

 لقنلا ماعلا عنتماو نع عفد ةرجألا وأ ةمارغلا وأ بكر ىف ةجرد ىلعأ نم
 ةجرد ةركذتلا يتلا اهلمحي عنتماو نع عفد قرفلا.

يناثا :- لك نم بكر ىف ريغ نكامألا ةدعملا بوكرلل ىدحإب لئاسو لقنلا  
 ماعلا.

 بابلا عبارلا رشع
 مئارجلا يتلا عقت ةطساوب فحصلا اهريغو (1)

171 
 ةدام

 لك نم يرغأ ادحاوً  وأ رثكأ باكتراب ةيانج وأ ةحنج لوبقب وأ حايص رهج هب
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اميإء ردص هنم انلع وأ ةباتكب وأ موسر وأ روص وأ روص  انلعً  وأ لعفب وأ 
 ةيسمش وأ زومر وأ ةيأ ةقيرط ىرخأ نم قرط ليثمتلا اهلعج ةينلع وأ ةيأب

 ةليسو ىرخأ نم لئاسو ةينالعلا دعي اكيرش ىف اهلعف بقاعيو باقعلاب
ارغإلاء عوقو كلت ةيانجلا وأ ةحنجلا لعفلاب.  ررقملا اهل اذإ بترت ىلع اذه 

ارغإلاء درجم عورشلا ىف ةميرجلا قبطيف يضاقلا  امأ اذإ بترت ىلع 
 ماكحألا ةينوناقلا ىف باقعلا ىلع عورشلا.

 ربتعيو لوقلا وأ حايصلا اينلع اذإ لصح رهجلا هب وأ هديدرت ىدحإب لئاسولا
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 ةيكيناكيملا ىف لفحم ماع وأ قيرط ماع وأ يأ ناكم رخأ قورطم وأ اذإ
 لصح رهجلا هب وأ هديدرت ثيحب عيطتسي هعامس نم ناك ىف لثم كلذ

 قيرطلا وأ ناكملا وأ اذإ عيذأ قيرطب يكلساللا وأ ةيأب ةقيرط ىرخأ.
اميإلاوء اينلع اذإ عقو ىف لفحم ماع وأ قيرط ماع وأ ىف  نوكيو لعفلا أ 
 يأ ناكم رخأ قورطم وأ اذإ عقو ثيحب عيطتسي هتيؤر نم ناك ىف لثم

 كلذ قيرطلا وأ ناكملا.
 ربتعتو ةباتكلا موسرلاو روصلاو ةيسمشلا زومرلاو اهريغو نم قرط

 ليثمتلا ةينلع اذإ تعزو ريغب زييمت ىلع ددع نم سانلا وأ اذإ تضرع
 ثيحب عيطتسي نأ اهاري نم نوكي ىف قيرطلا ماعلا وأ يأ ناكم قرطم وأ

 اذإ تعيب وأ تضرع عيبلل ىف يأ ناكم.
172 
 ةدام

 لك نم ضرح ةرشابم ىلع باكترا تايانج لتقلا وأ بهنلا وأ قرحلا وأ
 تايانج ةلخم نمأب ةموكحلا ةطساوب ىدحإ قرطلا صوصنملا اهيلع ىف
 ةداملا ةقباسلا ملو بترتت ىلع هضيرحت ةيأ ةجيتن بقاعي سبحلاب (1).

 173(2) تيغلأ
 ةدام

174 
 ةدام

 بقاعي نجسلاب ةدم ال زواجتت سمخ تاونس ةمارغبو ال لقت نع ةسمخ
 فالآ هينج الو ديزت ىلع ةرشع فالآ هينج لك نم بكترا ىدحإب قرطلا

 مدقتملا اهركذ العفً نم لاعفألا ةيتآلا:
 الوأ :- ضيرحتلا ىلع بلق ماظن ةموكحلا ررقملا ىف رطقلا يرصملا وأ

اردزالاء هب.  ىلع هتهارك وأ 
 ايناث :- ذيبحت أ جيورتو بهاذملا يتلا يمرت ىلإ رييغت ئدابم روتسدلا
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 ةيساسألا وأ مظنلا ةيساسألا ةئيهلل ةيعامتجالا ةوقلاب وأ باهرإلاب وأ ةيأب
 ةليسو ىرخأ ريغ ةعورشم.

سملاةدعا ةيداملا وأ ةيلاملا  بقاعيو سفنب تابوقعلا لك نم عجش قيرطب 
 ىلع باكترا ةميرج نم مئارجلا صوصنملا اهنع ىف نيترقفلا نيتقباسلا

 نود نأ نوكي ادصاقً  كارتشالا ةرشابم ىف اهباكترا.
175 
 ةدام

 بقاعي سفنب تابوقعلا لك نم ضرح دنجلا ىدحإب قرطلا مدقتملا اهركذ
ادأء مهتابجاو ةيركسعلا. الوحتل نع   ىلع جورخلا نع ةعاطلا وأ ىلع 

(1) 
176 
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 ةدام
 بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجت ةنس لك نم ضرح ىدحإب قرطلا مدقتملا
اردزالاء اهب اذإ ناك  اهركذ ىلع ضغب ةفئاط وأ فئاوط نم سانلا وأ ىلع 

 نم ناش اذه ضيرحتلا ريدكت ملسلا ماعلا.
177 
 ةدام

ابوقعلات لك نم ضرح هريغ ىدحإب قرطلا مدقتملا اهركذ  بقاعي سفنب 
 ىلع مدع دايقنالا نيناوقلل وأ نسح ارمأً  نم رومألا يتلا دعت ةيانج وأ

 ةحنج بسحب نوناقلا.
(2) 

178 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع نيتنس ةمارغبو ال لقت نع ةسمخ فالآ
كـل نم حإبـىد نيتاه نيتبوقعلا   هينج الو ديزت ىلع ةرشع فالآ هينج وأ 
أو ضرعلا تاعوبطم  عنص وأ زاح دصقب راجتالا وأ عيزوتلا وأ راجيإلا وأ قصللا 

 ةروفحم وأ ةشوقنم وأ
 ً

 وأ تاطوطخم وأ تاموسر وأ تانالعإ وأ اروص
ايشألاء وأ  تاموسر ةيودي وأ ةيفارغوتوف وأ تاراشإ ةيزمر وأ ريغ كلذ نم 

 روصلا ةماع اذإ تناك ةيفانم بادآلل ةماعلا .
(1) 

 ً
 178 ارركم

 ةدام
 اذإ بكترا مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا ةقباسلا نع قيرط فحصلا
اسؤرء ريرحتلا نورشانلاو نيلوئسم نيلعافك نييلصأ درجمب رشنلا.  نوكي 

 ىفو عيمج لاوحألا يتلا ال نكمي اهيف ةفرعم بكترم ةميرجلا بقاعي
 مهتفصب نيلعاف نييلصأ نوعباطلا نوضراعلاو نوعزوملاو.

واطسولاء مهتفصب نيلعاف نيلصأ  زوجيو ةبقاعم نيدروتسملا نيردصملاو 
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 ىف باكترا حنجلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا ةقباسلا
 ً

 اذإ اومهاس ادمع
 ىتم تعقو ةقيرطب ةفاحصلا.

 178 اثلاث (1) ، (2)
 ةدام

 بقاعي سبحلاب لك نم عنص وأ زاح دصقب راجتالا وأ عيزوتلا وأ راجيإلا وأ
اوسء ناكأ اسإلاءة ىلإ هعمس دالبلا  اشاهن   قصللا وأ ضرعلا اروصً  نم 
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اطعإبء فصو ريغ حيحص وأ زاربإب رهاظم ريغ  كلذ ةفلاخمب ةقيقحلا وأ 
 ةقئال وأ ةيأب ةقيرط ىرخأ.

 بقاعيو هذهب ةبوقعلا لك نم دروتسا وأ ردص وأ لقن ادمعً  هسفنب وأ هريغب
 ائيش امم مدقت ضرغلل روكذملا ، لكو نم نلعأ هنع وأ هضرع ىلع راظنأ

ينالعة ، لكو  روهمجلا وأ هعاب وأ هرجأ وأ هضرع عيبلل وأ راجيإلا ولو ىف ريغ 
 نم همدق ةينالع ةقيرطب ةرشابم وأ ريغ ةرشابم ولو ةليسو .

 اذإف بكترا مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف اذه ةداملا نع قيرط فحصلا
 يرس ىف اهنأش مكح ةداملا ةقباسلا.

(1) 
179 
 ةدام

رسيئ ةيروهمجلا ةطساوب ىدحإ قرطلا  بقاعي سبحلاب لك نم ناهأ 
 مدقتملا اهركذ.

(2) 
180 
 ةدام
 تيغلأ
181 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب لك نم باع ىدحإب قرطلا مدقتملا اهركذ ىف قح كلم
 وأ سيئر ةلود ةيبنجأ.

(3) 
182 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجت ةنس ةمارغبو ال لقت نع ةسمخ فالآ هينج
 الو ديزت ىلع ةرشع فالآ هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا لك نم باع
 ىدحإب قرطلا مدقتملا اهركذ ىف قح لثمم ةلودل ةيبنجأ دمتعم ىف

ادأبء هتفيظو .  رصم ببسب رومأ قلعتت 
(1) 

183 
 ةدام
 تيغلأ
(2) 

184 
 ةدام
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 بقاعي سبحلاب ةمارغبو ال لقت نع ةسمخ فالآ هينج الو ديزت ىلع
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 ةرشع فالآ هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا لك نم ناهأ وأ بس ىدحإب
 قرطلا مدقتملا اهركذ سلجم بعشلا وأ سلجم ىروشلا وأ هريغ نم

 تائيهلا ةيماظنلا وأ شيجلا وأ مكاحملا وأ تاطلسلا وأ حلاصملا ةماعلا .
(1) 

185 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجتت ةنس ةمارغبو ال لقت نع هسمخ فالآ هينج
 ، الو ديزت ىلع ةرشع فالآ هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا لك نم بس

 ةمدخب ةماع ببسب
 ً

 وا اصخش اذ ةفص ةيباين ةماع وأ افلكم
 ً

 اع ام
 ً

 افظوم
ادأء ةفيظولا وأ ةباينلا وأ ةمدخلا ةماعلا ، كلذو عم مدع لالخإلا قيبطتب  

 302 اذإ دجو طابترا نيب بسلا ةميرجو فذق
 ةرقفلا ةيناثلا نم ةداملا

ضد سفن نم تعقو هيلع ةميرج بسلا .  اهبكترا تاذ مهتملا 
(2) 

186 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجت ةتس رهشأ ةمارغبو ال لقت نع ةسمخ فالآ
 هينج الو ديزت ىلع ةرشع فالآ هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا لك نم
 لخأ ةقيرطب نم قرطلا مدقتملا اهركذ ماقمب ضاق وأ هتبيه وأ هتطلس

 ىف ددص ىوعد .
187 
 ةدام

 ً
دقتملام اهركذ ارومأ  بقاعي سفنب تابوقعلا لك نم رشن ىدحإب قرطلا 
 نم اهناش ريثأتلا ىف ةاضقلا نيذلا طاني مهب لصفلا ىف ىوعد ةحورطم

اضقلاء وأ ةباينلا وأ اضقلاء ىف دالبلا وأ ىف لاجر   مامأ ةيأ ةهج نم تاهج 
 مهريغ نم نيفظوملا نيفلكملا قيقحتب وأ ريثأتلا ىف دوهشلا نيذلا دق

 نم
 ً

ادألء ةداهشلا ىف كلت ىوعدلا وأ ىف كلذ قيقحتلا وأ ارومأ  نوبلطي 
اضفإلاء تامولعمب يلوأل رمألا وأ ريثأتلا ىف يأرلا  اهناش عنم صخش نم 

 ماعلا ةحلصمل فرط ىف ىوعدلا وأ قيقحتلا وأ هدض (1) .
188 



 
 

 73 

 ةدام
 بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجتت ةنس ةمارغبو ال لقت نع ةسمخ فالآ هينج
لانيتبوقع لك نم رشن  الو ديزت ىلع نيرشع فلأ هينج وأ ىدحإب نيتاه 
وسبء دصق ىدحإب قرطلا مدقتملا اهركذ رابخأ وأ تانايب وأ تاعاشإ ةبذاك  

72 

 وأ اقاروأً  هعنطصم وأ ةروزم وأ ةبوسنم ابذكً  ىلإ ريغلا ، اذإ ناك نم ناش
ذكل ريدكت ملسلا ماعلا وأ ةراثإ عزفلا نيب سانلا وأ قاحلإ ررضلا ةحلصملاب  

 ةماعلا .
(1) 

 ً
 188 ارركم

 ةدام
 تيغلأ
(2) 

189 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجت ةنس ةمارغبو ال لقت نع ةسمخ فالآ هينج
 الو ديزت ىلع ةرشع فالآ هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا لك نم رشن
 ىدحإب قرطلا مدقتملا اهركذ ام يرج ىف ىواعدلا ةيندملا وأ ةيئانجلا

 يتلا تررق مكاحملا اهعامس ىف ةسلج ةيرس وأ ىف ىواعدلا ةقلعتملا
 مئارجلاب صوصنملا اهيلع ىف اذه بابلا وأ ىف بابلا عباسلا نم باتكلا

 ثلاثلا نم اذه نوناقلا .
 الو باقع ىلع درجم رشن عوضوم ىوكشلا وأ ىلع درجم رشن مكحلا ،

 عم كلذ يفف ىواعدلا يتلا ال زوجي اهيف ةماقإ ليلدلا ىلع رومألا يعدملا
صنملاصو  اهب بقاعي ىلع نالعإ ىوكشلا وأ ىلع رشن مكحلا تابوقعلاب 
 اهيلع ىف ةرقفلا يلوألا نم هذه ةداملا ام مل نكي رشن مكحلا وأ

انبء ىلع بلط يكاشلا وأ هنذإب.  ىوكشلا دق لصح 
(1) 

190 
 ةدام

 ىفو ريغ ىواعدلا يتلا عقت ىف مكح ةداملا ةقباسلا زوجي مكاحملل ارظنً 
اماظنل ماعلا وأ  عونل عئاقو ىوعدلا نأ رطخت ىف ليبس ةظفاحملا ىلع 
 بادآلا رشن تاعفارملا ةيئاضقلا وأ ماكحألا اهلك وأ اهضعب ىدحإب قرطلا

 171 ، نمو فلاخي كلذ بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجت
 ةنيبملا ىف ةداملا

 ةنس ةمارغبو ال لقت نع ةسمخ فالآ هينج الو ديزت ىلع ةرشع فالآ
 هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا .

191 
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 ةدام
 بقاعي سفنب تابوقعلا لك نم رشن ىدحإب قرطلا مدقتملا اهركذ ام ىرج
وسبوء دصق ام ىرج  ىف تالوادملا ةيرسلا مكاحملاب وأ رشن ريغب ةنامأ 

 ىف تاسلجلا ةينلعلا مكاحملاب.
192 
 ةدام
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 بقاعي سفنب تابوقعلا لك نم رشن ىدحإب قرطلا مدقتملا اهركذ ام يرج
 نم تاشقانملا ىف تاسلجلا ةيرسلا سلجمل بعشلا (1) وأ رشن ريغب

وسبوء دصق ام يرج ىف تاسلجلا ةينلعلا سلجملل روكذملا .  ةنامأ 
(1) 

193 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةتس روهش ةمارغبو ال لقت نع ةسمخ
 فالآ هينج الو ديزت نع ةرعش فالآ هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا لك

ملامدقت اهركذ :  نم رشن ىدحإب قرطلا 
 ( أ ) ارابخأً  نأشب قيقحت يئانج مئاق اذإ تناك ةطلس قيقحتلا دق تررق

يشء هنم ةاعارم ارجإءه ىف ةبيغ موصخلا وأ تناك دق ترظح ةعاذإ   
 ماظنلل ماعلا وأ بادآلل وأ روهظلا ةقيقحلا.

 ( ب ) وأ ارابخأً  نأشب تاقيقحتلا وأ تاعفارملا ىف ىواعد قالطلا وأ
 قيرفتلا وأ انزلا .

(1) 
194 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجت ةنس ةمارغبو ال لقت نع ةسمخ فالآ هينج
شعـةر فالآ هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا لك نم حتف لعـى  يزتـد   الو 
 اباتتكا وأ نلعأ ىدحإب قرطلا مدقتملا اهركذ دصقب ضيوعتلا نع تامارغلا أ

ملاموكح اهب ايئاضق ىف ةيانج وأ ةحنج.  فيراصملاو وأ تانيمضتلا 
 كلذكو لك نم نلعأ ىدحإب كلت قرطلا همايق وأ مايق رخأ ضيوعتلاب

 راشملا هيلإ وأ هضعب وأ هلك أ همزعو ىلع كلذ.
195 
 ةدام

 عم مدع لالخإلا ةيلوئسملاب ةيئانجلا ةبسنلاب فلؤمل ةباتكلا وأ عضاو
 مسرلا وأ ريغ كلذ نم قرط ليثمتلا بقاعي سيئر ريرحت ةديرجلا وأ ررحملا
 لوئسملا نع اهمسق يذلا لصح هيف رشنلا اذإ مل نكي ةمث سيئر ريرحت

 مئارجلل يتلا بكترت ةطساوب هتفيحص.
 ً
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 هتفصب العافً ايلصأ
 عمو كلذ يفعي نم ةيلوئسملا ةيئانجلا:

دبء قيقحتلا لك نم هيدل  . اذإ تبثأ نأ رشنلا لصح نودب هملع مدقو 
دة ىلع ةفرعم لوئسملا امع رشن.  

1 
 نم تامولعملا قاروألاو عاسملل

انثأء قيقحتلا نع بكترم ةميرجلا مدقو لك ام هيدل نم  2. وأ اذإ دشرأ ىف 
 تامولعملا قاروألاو تابثإل هتيلوئسم تبثاو قوف كلذ هنأ ول مل مقي

74 

 رشنلاب ضرعل هسفن ةراسخل هتفيظو ىف ةديرجلا وأ ررضل ميسج رخأ
.(1) 
196 
 ةدام

صلارو وأ روصلا ةيسمشلا  ىف لاوحألا يتلا نوكت اهيف ةباتكلا وأ مسرلا وأ 
 وأ زومرلا أ قرطو ليثمتلا ىرخألا يتلا تلمعتسا ىف باكترا ةميرجلا دق
 ترشن ىف جراخلا ىفو عيمج لاوحألا يتلا ال نكمي اهيف ةفرعم بكترم
 ةميرجلا بقاعي ، مهتفصب نيلعاف نييلصأ ، نودروتسملا نوعباطلاو نإف
 رذعت كلذ نوعئابلاف نوعزوملاو نوقصلملاو كلذو ام مل رهظي نم فورظ
 ىوعدلا هنأ مل نكي ىف مهعسو ةفرعم تالمتشم ةباتكلا وأ مسرلا وأ

 روصلا وأ روصلا ةيسمشلا وأ زومرلا وأ قرط ليثمتلا ىرخألا .
197 
 ةدام

 ال لبقي نم دحأ ، تالفإلل نم ةيلوئسملا ةيئانجلا امم صن هيلع ىف
 داوملا ةقباسلا ، نأ ذختي هسفنل ارربمً  نأ ميقي اهل ارذع نم نأ تاباتكلا وأ
 موسرلا وأ روصلا وأ روصلا ةيسمشلا وأ زومرلا وأ قرط ليثمتلا ىرخألا امنإ
 تلقن وأ تمجرت نع تارشن تردص ىف رصم وأ ىف جراخ وأ اهنأ مل دزت

 ىلع ديدرت تاعاشإ وأ تاياور نع ريغلا.
198 
 ةدام

رطلاق مدقتملا اهركذ زاج لاجرل ةيطبضلا  اذإ بكترا ةميرج ىدحإب 
 ةيئاضقلا طبض لك تاباتكلا موسرلاو روصلاو روصلاو ةيسمشلا زومرلاو

 اهريغو نم قرط ليثمتلا مم نوكي دق دعأ عيبلل وأ عيزوتلا وأ ضرعلا وأ
 نوكي دق عيب وأ عزو وأ ضرع العفً اذكو لوصألا ( تاهشيلكلا ) حاولألاو

اوراجحأل اهريغو نم تاودأ عبطلا لقنلاو .  
 بجيو ىلع نم رشابي طبضلا نأ غلبي ةباينلا ةيمومعلا اروفً  اذإف هترقأ

 اهيلعف نأ عفرت رمألا ىلإ سيئر ةمكحملا ةيئادتبالا وأ نم موقي هماقم ىف
 فرظ نيتعاس نم تقو طبضلا اذإ ناك طوبضملا ةفيحص ةيموي وأ ةيعوبسأ
 . اذإو تناك ةفيحصلا ةيحابص لصحو طبضلا لبق ةعاسلا ةسداسلا احابص
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 ضرعيف رمألا ىلع سيئر ةمكحملا ىف ةعاسلا ةنماثلا . ىفو يقاب
75 

 لاوحألا نوكي ضرعلا ىف فرظ ةثالث مايأ ردصيو سيئر ةمكحملا هرارق ىف
ايشألاء ةطوبضملا كلذو دعب  لاحلا دييأتب رمأ طبضلا وأ هئاغلإب جارفإلاو نع 

 عامس لاوقأ مهتملا يذلا لجي هنالعإ روضحلاب .
يرعبةض ىف سفن هذه  بحاصلو نأشلا نأ عفري رمألا سيئرل ةمكحملا 
ايشِألء  ديعاوملا رمؤيو ىف مكحلا رداصلا ةبوقعلاب اذإ ىضتقا لاحلا ةلازإب ا 

 يتلا تطبض وأ يتلا دق طبضت اميف دعب وأ اهمادعإ اهلك وأ اهضعب.
 رشنب مكحلا رداصلا ةبوقعلاب ىف ةفيحص ةدحاو وأ

 ً
 ةمكحمللو نأ رمأت اضيأ

حملاموك هيلع.  رثكأ وأ هقاصلإب ىلع ناردجلا وأ نيرمآلاب اعمً  ىلع ةقفن 
 اذإف تبكترا ةميرجلا ةطساوب ةديرج بجو ىلع سيئر اهريرحت وأ ىلع يأ
 صخش رخأ لوئسم نع رشنلا نأ رشني ىف ردص هتفيحص مكحلا رداصلا
 ةبوقعلاب ىف كلت ةميرجلا ىف لالخ رهشلا يلاتلا رودصل مكحلا ام مل

 ددحت ةمكحملا اداعيم رصقأ نم كلذ الإو مكح هيلع ةمارغب ال زواجتت ةئام
اغلإبوء ةديرجلا .  هينج 

199 
 ةدام

 اذإ تبكترا ةميرج نم مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف داوملا ةقباسلا قيرطب
انثأء قيقحتلا ىلع رشن ةدام  رشنلا ىف ىدحإ دئارجلا ترمتساو ةديرجلا 
قحتلاقي نم هلجأ وأ نم عون ههبشي زوجيف ةمكحملل  نم عون ام يرجي 
انبء ىلع بلط ةباينلا ةيمومعلا نأ  ةيئادتبالا ةدقعنم ةئيهب هدوأ ةروشم 

 رمأت ليطعتب ةديرجلا ثالث تارم ىلع رثكألا.
 ردصيو رمألا دعب عامس لاوقأ مهتملا الو زوجي نعطلا ىف اذه رمألا ةيأب

 ةقيرط نم قرط نعطلا.
اراشمل اهيلإ ىف ةرقفلا يلوألا دق ترج دعب ةلاحإ  اذإف تناك ةالاوم رشنلا 

 ةيضقلا مكحلل ىلإ ةمكحم حنجلا وأ ىلإ ةمكحم تايانجلا بلطي رمأ
 ليطعتلا نم ةمكحم حنجلا وأ نم ةمكحم تايانجلا ىلع بسح لاوحألا.
 زوجيو رادصإ رمأ ليطعتلا املك تداع ةديرجلا ىلإ رشن ةدام نم عون ام

 ىرجي قيقحتلا نم هلجأ وأ نم عون ههبشي.
انثأء ةدم ليطعتلا رمأ ظفحب ةيضقلا وأ  لطبيو لعف رمأ ليطعتلا اذإ ردص 

. اربلابءة  رارق نأب ال هجو ةماقإل ىوعدلا اهيف وأ مكح 
200 
 ةدام
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 اذإ مكح ىلع سيئر ريرحت ةديرج وأ ررحملا لوئسملا وأ رشانلا وأ بحاص
 ةديرجلا ىف ةيانج تبكترا ةطساوب ةديرجلا ةروكذملا وأ ىف ةميرج نم
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كحلام ليطعتب  308 ىضق 
، 179 

 مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف نيتداملا
 ةديرجلا ةدمل رهش ةبسنلاب دئارجلل يتلا ردصت ثالث تارم ىف عوبسألا وأ

 رثكأ ةدملو ةثالث رهشأ ةبسنلاب دئارجلل ةيعوبسألا ةدملو ةنس ىف
 لاوحألا ىرخألا.

 اذإف مكح ىلع دحأ صاخشألا نيروكذملا ىف ةميرج تبكترا ةطساوب
مألار ليطعتب  ةديرجلا ريغ مئارجلا ةروكذملا ىف ةرقفلا ةقباسلا زاج 

 ةديرجلا ةدمل ال زواجتت فصن ةدملا ةررقملا اهب.
 اذإو مكح ةبوقعلاب ةرم ةيناث ىف ةميرج امم ركذ ةرقفلاب ةيناثلا تعقو ىف
انثأء نيتنسلا نيتيلاتلا رودصل مكح قباس زاج رمألا ليطعتب ةديرجلا ةدم  

لعاهي ىف ةرقفلا يلوألا.  يواست ةدم ةبوقعلا صوصنملا 
 اذإو مكح ةبوقعلاب ةرم ةثلاث ىف ةميرج امم ركذ ةرقفلاب ةيناثلا تعقو ىف

انثأء نيتنسلا نيتيلاتلا رودصل مكحلا يناثلا بجو ليطعت ةديرجلا ةدم  
 يواست ةدملا صوصنملا اهيلع ىف ةرقفلا يلوألا.

201 
 ةدام

انثأء ةيدأت هتفيظو يقلأ ىف دحأ  لك صخش ولو ناك نم لاجر نيدلا 
 نكامأ ةدابعلا وأ ىف لفحم ينيد ةلاقم تنمضت احدقً  وأ امودً  ىف ةموكحلا
 وأ ىف نوناق وأ ىف موسرم وأ رارق يروهمج وأ ىف لمع نم لامعأ تاهج

 ةرادإلا ةيمومعلا ، وأ عاذأ وأ رشن ةفصب حئاصن وأ تاميلعت ةينيد ةلاسر
ذكل بقاعي سبحلاب ةمارغبو ال لقت نع ةسمخ يشء نم   ةلمتشم ىلع 
 فالآ هينج الو ديزت ىلع ةرشع فالآ هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا ،

 اذإف تلمعتسا ةوقلا وأ فنعلا وأ ديدهتلا نوكت ةبوقعلا نجسلا.
(1) 

 ً
 201 ارركم

 ةدام
 تيغلأ
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 بابلا سماخلا رشع
 تاكوكسملا فويزلا ةروزملا

202 
 ةدام

 بقاعي لاغشألاب ةقاشلا ةتقؤملا لك نم دلق وأ فيز وأ روز ةيأب ةيفيك
 ةلمع ةيقرو وأ ةيندعم ةلوادتم انوناقً  ىف رصم وأ ىف جراخلا.

يشء نم ندعم ةلمعلا وأ اهؤالط نالطب اهلعجي  ربتعيو افييزتً  صاقتنا 
 ةهيبش ةلمعب ىرخأ رثكأ اهنم ةميق.
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. 
 ً

 ربتعيو ىف مكح ةلمعلا هيقرولا قاروأ تونكنبلا نوذأملا اهرادصإب انوناق
(1) 

 ً
 202 ارركم

 ةدام
 بقاعي ةبوقعلاب ةروكذملا ىف ةداملا ةقباسلا لك نم دلق وأ روز ةيأب ةيفيك

. 
 ً

 ةلمع ةينطو ةيراكذت ةيبهذ وأ ةيضف نوذأم اهرادصإب انوناق
 بقاعيو تاذب ةبوقعلا لك نم دلق وأ فيز وأ روز ةلمع ةيراكذت ةيبنجأ ىتم

ملاةفيز بقاعت ىلع فييزت ةلمعلا ةيراكذتلا  تناك ةلودلا ةبحاص ةلمعلا 
 ةيرصملا.

203 
 ةدام

 بقاعي ةبوقعلاب ةروكذملا ىف ةداملا ةقباسلا لك نم لخدأ هسفنب وأ
 ةطساوب هريغ ىف رصم وأ جرخأ اهنم ةلمع ةدلقم وأ ةفيزم وأ ةروزم

،كلذكو لك نم اهجور وأ اهزاح دصقب جيورتلا وأ لماعتلا اهب.  
 ً

 203 ارركم
 ةدام

لانيتقباس طوبه  اذإ بترت ىلع مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف نيتداملا 
 رعس ةلمعلا ةيرصملا وأ تادنس ةموكحلا وأ ةعزعز نامتئالا ىف قاوشألا

 ةيلخادلا وأ ةيجراخلا زاج مكحلا لاغشألاب ةقاشلا ةدبؤملا.
(1) 

204 
 ةدام

 لك نم لبق نسحب ةين ةلمع ةدلقم وأ ةفيزم وأ ةروزم مث لماعت اهب دعب
أو ةمارغب ال  هملع اهبيعب بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةثالث رهشأ 

 زواجتت يتئام هينج.
78 

 ( الوأ ) (1)
 ً

 204 ارركم
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةتس رهشأ وأ ةمارغب ال زواجتت
 ةئامسمخ هينج لك نم عنص وأ عاب وأ عزو وأ زاح دصقب عيبلا وأ عيزوتلا
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 ً
 ةيندعم وأ اقاروأ

 ً
تةيراج اعطق  ضارغأل ةيفاقث وأ ةيملع وأ ةيعانص وأ 

 ةهباشم ىف اهرهظم ةلمعلل ةلوادتملا ىف رصم وأ قاروأل تونكنبلا
 ةيلاملا يتلا نذأ اهرادصإب انوناقً  اذإ ناك نم ناش هذه ةهباشملا عاقيإ

 روهمجلا ىف طلغلا.
 بقاعيو سفنب ةبوقعلا لك نم زاح وأ عنص روص وأ رشن وأ لمعتسا

 لثمت اهجو وأ
 ً

 ضارغألل ةروكذملا وأ ضارغألل ةينفلا وأ درجمل ةياوهلا اروص
زجءا نم هجو ةلمعل ةيقرو ةلوادتم ىف رصم ام مل ردصي هل كلذب صيخرت  

 صاخ نم ريزو ةيلخادلا دويقلابو يتلا اهضرفي.
 ربتعيو نم ليبق ةلمعلا ةقرولا ىف قيبطت ماكحأ نيترقفلا نيتقباسلا

 قاروأ تونكنبلا ةيبنجألا.
 204 ارركمً  ( ب )

 ةدام
 بقاعي سبحلاب لك نم عنص وأ زاح ريغب غوسم تاودأ وأ تالآ وأ تادعم

 امم لمعتسي ىف ديلقت ةلمعلا وأ اهفييزت وأ اهريوزت.
(1) ( جـ  204 ارركمً  (

 ةدام
 وأ
 ً

 لك نم سبح نع لوادتلا ةلمع نم تالمعلا ةيندعملا ةلوادتملا انوناق
 اهرهص وأ اهعاب وأ اهضرع عيبلل رعسب ىلعأ نم اهتميق ةيمسالا وأ ىرجأ
 يأ لمع اهيف عزني اهنع ةفص دقنلا ةررقملا بقاعي سبحلاب عم لغشلا

 ةمارغبو ىواست ةرشع لاثمأ ةميق ةلمعلا لحم ةميرجلا ةرداصمبو ةلمعلا
 وأ نداعملا ةطوبضملا.

205 
 ةدام

 203 نملك رداب
 و
 ً

 202 ارركم
، 202 

 يفعي نم تابوقعلا ةررقملا ىف داوملا
 نم ةانجلا رابخإب ةموكحلا كلتب تايانجلا لبق لامعتسا ةلمعلا ةدلقملا وأ

 ةفيزملا وأ ةروزملا لبقو عورشلا ىف قيقحتلا.
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افعإء يناجلا نم ةبوقعلا اذإ لصح رابخإلا دعب عورشلا  زوجيو ةمكحملل 
 ىف قيقحتلا ىتم نكم تاطلسلا نم ضبقلا ىلع هريغ نم يبكترم

 ةميرجلا وأ ىلع يبكترم ةميرج ىرخأ ةلثامم اهل ىف عونلا ةروطخلاو.
 بابلا سداسلا رشع

 ريوزتلا
206 
 ةدام

 بقاعي لاغشألاب ةقاشلا ةتقؤملا وأ نجسلا لك نم دلق وأ روز ائيش نم
اوسء هسفنب وأ ةطساوب هريغ اذكو لك نم لمعتسا هذه ايشألاء ةيتآلا   
ايشألاء وأ اهلخدأ ىف دالبلا ةيرصملا عم هلمع اهديلقتب وأ اهريوزتب هذهو  

ايشألاء يه:  
،متاخ  رمأ يروهمج (1) وأ نوناق وأ موسرم وأ رارق رداص نم ةموكحلا 

اضمإء سيئر ةيروهمجلا (2) وأ همتخ.  ةلودلا وأ 
 ماتخأ وأ تاغمد وأ تامالع ىدحإ حلاصملا وأ ىدحإ تاهج ةموكحلا متخ وأ

اضمإء وأ ةمالع دحأ يفظوم ةموكحلا.  
 قاروأ تابترم وأ تانوب وأ ىكارس وأ تادنس ىرخأ ةرداص نم ةنيزخ

 ةموكحلا وأ اهعورف (3) ، تاغمد بهذلا وأ ةضفلا .
(1) 

 ً
 206 ارركم

 ةدام
 بقاعي نجسلاب ةدم ال ديزت ىلع سمخ نينس ىلع مئارجلا ةدراولا ىف

 وأ تاغمد وأ تامالع ىدحإل تاكرشلا
 ً

 ةداملا ةقباسلا اذإ ناك اهلحم اماتخأ
 ةمهاسملا وأ ىدحإ تايعمجلا ةينواعتلا وأ تاباقنلا ةأشنملا اقبط عاضوألل

 تاذ عفن
 ً

 وأ ىدحإ تاسسؤملا وأ تايعمجلا ةربتعملا انوناق
 ً

 ةررقملا انوناق
 ماع.

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا ةدم ال ديزت ىلع عبس نينس اذإ تناك ماتخألا وأ
 تاغمدلا وأ تامالعلا يتلا تعقو اهنأشب ىدحإ مئارجلا ةنيبملا ىف ةرقفلا

 ةقباسلا ةصاخ ةسسؤمب وأ ةكرش وأ ةيعمج وأ ةمظنم وأ ةأشنم اذإ
 تناك ةلودلا وأ ىدحإ تائيهلا ةماعلا مهاست ىف ام اهل بيصنب ام ةيأب

 ةفص تناك.
80 
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207 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب لك نم لصحتسأ ريغب قح ىلع ماتخأ وأ تاغمد وأ
 تامالع ةيقيقح ىدحإل حلاصملا ةيموكحلا وأ ىدحإ تاهج ةرادإلا
واهلمعتسا  ةيمومعلا وأ ىدحإ تائيهلا ةنيبملا ىف ةداملا ةقباسلا 

 ةحلصمب ةماع وأ ةصاخ .
 ً

 الامعتساً اراض
208 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب لك نم دلق امتخً  وأ ةغمت وأ ةمالع ىدحإل تاهجلا ايأ
 تناك وأ تاكرشلا ةنوذأملا نم لبق ةموكحلا وأ دحأ تويبلا ةيراجتلا اذكو

ايشألاء ةروكذملا عم هملع اهديلقتب.  نم لمعتسا ائيشً  نم 
209 
 ةدام

 لك نم لصحتسا ريغب قح ىلع ماتخألا وأ تاغمدلا وأ نيشاينلا ةيقيقحلا
 يأب ةحلصم

 ً
 ةدعملا دحأل عاونألا فلاسلا اهركذ اهلمعتساو الامعتساً ارضم

 ةيمومع وأ ةكرش ةيراجت وأ يأ ةرادإ نم تارادإ يلاهألا بقاعي سبحلاب
 ةدم ال ديزت ىلع نيتنس.

210 
 ةدام

 صاخشألا نوبكترملا تايانجل ريوزتلا روكذملا داوملاب ةقباسلا نوفعي نم
 ةبوقعلا اذإ اوربخأ ةموكحلا هذهب تايانجلا لبق اهمامت لبقو عورشلا ىف
 ثحبلا مهنع اهوفرعو اهيلعافب نيرخآلا وأ اولهس ضبقلا مهيلع ولو دعب

 عورشلا ىف ثحبلا روكذملا.
(1) 

211 
 ةدام

ً  ىف ماكحأ وزتاري انثأء ةيدأت هتفيظو   لك بحاص ةفيظو ةيمومع بكترا ىف 
 ةرداص وأ ريراقت وأ رضاحم وأ قئاثو وأ تالجس وأ رتافد وأ اهريغ نم

اضمإءتا وأ ماتخأ ةروزم وأ اوسء ناك كلذ عضوي   تادنسلا قاروألاو ةيريمألا 
امسأء وأ اضمإلاءتا وأ ةدايزب تاملك وأ عضوب   رييغتب تاررحملا وأ ماتخألا وأ 
 روص صاخشأ نيرخآ ةروزم بقاعي لاغشألاب ةقاشلا ةتقؤملا وأ نجسلاب.

212 
 ةدام

81 

 لك صخش سيل نم بابرأ فئاظولا ةيمومعلا بكترا اريوزتً  امم وه نيبم
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 ىف ةداملا ةقباسلا بقاعي لاغشألاب ةقاشلا ةتقؤملا وأ نجسلاب ةدم
 اهرثكأ رشع نينس.

213 
 ةدام

لاةتقؤم وأ نجسلاب لك فظوم ىف ةحلصم  لاغشألاب ةقاشلا 
 ً

 بقاعي اضيأ
 ةيمومع وأ ةمكحم ريغ دصقب ريوزتلا عوضوم تادنسلا وأ اهلاوحأ ىف لاح
اوسء ناك كلذ رييغت رارقإ يلوأ نأشلا يذلا  اهريرحت صتخملا هتفيظوب 

 ناك ضرغلا نم ريرحت كلت تادنسلا هجاردإ اهب وأ هلعجب ةعقاو ةروزم ىف
أو هلعجب ةعقاو ريغ فرتعم اهب ىف  ةروص ةعقاو ةحيحص عم هلمع اهريوزتب 

 ةروص ةعقاو فرتعم اهب.
214 
 ةدام

 نم لمعتسا قاروألا ةروزملا ةروكذملا ىف داوملا ثالثلا ةقباسلا وهو
 ملعي اهريوزت بقاعي لاغشلا ةقاشلا وأ نجسلا نم ثالث نينس ىلإ رشع

 نينس.
(1) 

 ً
 ةدام 214ارركم

قيع ىف ررحم ىدحإل تاكرشلا ةمهاسملا وأ ىدحإ  لك ريوزت وأ لامعتسا 
 وأ
 ً

 عاضوألل ةررقملا انوناق
 ً

 تايعمجلا ةينواعتلا وأ تاباقنلا ةأشنملا اقبط
 ىدحإ تاسسؤملا وأ تايعمجلا ةربتعملا انوناقً  تاذ عفن ماع نوكت هتبوقع

 نجسلا ةدم ال ديزت ىلع سمخ نينس.
ونوكت ةبوقعلا نجسلا ةدم ال ديزت ىلع رشع نينس اذإ عقو ريوزتلا وأ  
 لامعتسالا ىف ررحم ىدحإل تاكرشلا وأ تايعمجلا صوصنملا اهيلع وأ

 ةيأل ةسسؤم وأ ةمظنم وأ ةأشنم ىرخأ اذإ ناك ةلودلل وأ ىدحإل تائيهلا
 ةماعلا بيصن ىف ام اهل ةيأب ةفص تناك.

215 
 ةدام

 لك صخش بكترا ريوزت ىف تاررحم دحأ سانلا ةطساوب ىدحإ قرطلا
هوو ملاع اهريوزتب بقاعي سبحلاب  قباسلا اهنايب وأ لمعتسا ةقرو ةروزم 

 عم لغشلا.
216 
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 ةدام
82 

 لك نم يمست ىف ةركذت رفس وأ هركذت رورم مساب ريغ همسا يقيقحلا
 وأ لفك ادحأً  ىف هلاصحتسا ىلع ةقرولا ةلمتشملا ىلع مسالا روكذملا

 وهو ملعي كلذ بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع نيتنس .
 نوكتو ةبوقعلا نجسلا يذلا ال ديزت هتدم ىلع سمخ تاونس اذإ تبكترا

 216 ذيفنت اً  ضرغل يباهرإ .
 يأ نم مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا

217 
 ةدام

 لك نم عنص ةركذت رورم وأ ةركذت رفس ةروزم وأ روز ىف ةقرو نم اذه
 ليبقلا تناك ةحيحص ىف لصألا وأ لمعتسا ىدحإ قاروألا ةروكذملا عم

تباهريوز بقاعي سبحلاب .  هملع 
 نوكتو ةبوقعلا نجسلا يذلا ال ديزت هتدم ىلع سمخ تاونس اذإ تبكترا

 217 اذيفنتً  ضرغل يباهرإ .
 يأ نم مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا

(1) 
218 
 ةدام

 لك نم لمعتسا ةركذت رورم وأ ةركذت رفس تسيل هل بقاعي سبحلاب ةدم
تتزواج ةتس روهش وأ ةمارغب ال ديزت ىلع يتئام هينج.  ال 

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا يذلا ال ديزت هتدم ىلع سمخ تاونس اذإ تبكترا
 218 اذيفنتً  ضرغل يباهرإ .

 يأ نم مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا
(2) 

219 
 ةدام

 لك بحاص هدناكول وأ ةوهق وأ دروأ وأ تالحم ةشورفم ةدعم راجيإلل كلذكو
ريغه نمم نونكسي سانلا ةرجألاب ايمويً  دي ىف هرتافد  لك بحاص ناخ وأ 
امسأبء ةروزم وهو ملعي كلذ بقاعي سبحلاب  صاخشألا نينكاسلا هدنع 

 ةدم ال ديزت ىلع ةثالث روهش وأ ةمارغب ال زواجتت يتئام هينج (3) .
 نوكتو ةبوقعلا نجسلا يذلا ال ديزت هتدم ىلع سمخ تاونس اذإ تبكترا

 216 اذيفنتً  ضرغل يباهرإ .
رجلامئا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا  يأ نم 

220 
 ةدام

 لك فظوم يمومع يطعأ ةركذت رفس وأ ةركذت رورم مساب روزم عم هملع
 ريوزتلاب بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع نيتنس وأ ةمارغب ال زواجتت
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 ةئامسمخ هينج (1) الضفً نع هلزع.
 نوكتو ةبوقعلا نجسلا يذلا ال ديزت هتدم ىلع سمخ تاونس اذإ تبكترا

ً  ضرغل يباهرإ . نتاذيف  220 
 يأ نم مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا

83 

221 
 ةدام

 لك صخش عنص هسفنب وأ ةطساوب صخش رخآ ةداهش ةروزم ىلع توبث
 ةهاع هسفنل وأ هريغل مساب بيبط وأ حارج دصقب هنأ صلخي هسفن وأ

 هريغ نم يأ ةمدخ ةيمومع بقاعي اهيلع سبحلاب.
(1) 

222 
 ةدام

جملاةلما ةداهش وأ انايب اروزمً   لك بيبط وأ حارج وأ هلباق يطعأ قيرطب 
 نأشب لمح وأ ضرم وأ ةهاع وأ ةافو عم هملع ريوزتب كلذ بقاعي سبحلاب
 وأ ةمارغب ال زواجتت ةئامسمخ هينج يرصم اذإف بلط هسفنل أ هريغلو وأ
يشبء نم كلذ وأ عقو هنم لعف ةجيتن  لبق وأ ذخأ ادعو وأ ةيطع مايقلل 

اجرلء وا ةيصوت وأ ةطاسو بقاعي تابوقعلاب ةررقملا ىف باب ةوشرلا.  
 بقاعيو يشارلا طيسولاو ةبوقعلاب ةررقملا يشترملل اضيأ.

223 
 ةدام

 اذإ تناك كلت
 ً

 تابوقعلا ةنيبملا نيتداملاب نيتقباسلا مكحي اهب اضيأ
 ةداهشلا ةدعم نأل مدقت ىلإ مكاحملا.

224 
 ةدام

 215 ىلع لاوحأ ريوزتلا
، 214 
، 213 
، 212 
، 211 

 ال يرست ماكحأ داوملا
222 

، 221 
، 220 
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، 219 
، 218 
، 217 
، 216 

 صوصنملا اهيلع ىف داوملا
 الو ىلع لاوحأ ريوزتلا صوصنملا اهيلع ىف نيناوق تابوقعلا ةصاخ.

225 
 ةدام

اضمإلاكء ىف قيبطت ماكحأ اذه بابلا.  ربتعت ةمصب عبصإلا 
(1) 

226 
 ةدام

جتتزوا نيتنس وأ ةمارغب ال ديزت ىلع ةئامسمخ  بقاعي سبحلاب ةدم ال 
ارجإءتا قلعتت قيقحتب ةافولا ةثارولا ةيصولاو  هينج لك نم ررق ىف 

 ةبجاولا مامأ ةطلسلا ةصتخملا ذخأب مالعإلا الاوقأ ريغ ةحيحص نع عئاقولا
 بوغرملا اهتابثإ وهو لهجي اهتقيقح وأ ملعي اهنأ ريغ ةحيحص كلذو ىتم

 طبض مالعإلا ىلع ساسأ هذه لاوقلا.
لعى ةئامسمخ  بقاعيو سبحلاب ةدم ال زواجتت نيتنس وأ ةمارغب ال ديزت 

 هينج لك نم لمعتسا امالعأ قيقحتب ةافولا ةثراولاو ةيصولاو ةبجاولا طبض
84 

 ىلع هجولا نيبملا ىف ةرقفلا يلوألا نم هذه ةداملا وهو ملاع كلذب.
(1)227 

 ةدام
 بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجتت نيتنس وأ ةمارغب ال ديزت ىلع ةئامثالث هينج

 لك نم يدبأ مامأ ةطلسلا ةصتخملا دصقب تابثإ غولب دحوأ نيجوزلا
 نسلا ةددحملا انوناق طبضل دقع جاوزلا الاوقأ ملعي اهنأ ريغ ةحيحص وأ ررح
 وأ مدق اهل اقاروأ كلذك ىتم طبض دقع جاوزلا ىلع ساسأ هذه لاوقألا وأ

 قاروألا.
بحلابس وأ ةمارغب ال ديزت ىلع ةئامسمخ هينج لك صخش هلوخ  بقاعيو 
 نوناقلا ةطلس طبض دقع جاوزلا وهو ملعي نأ دحأ هيفرط مل غلبي نسلا

 ةددحملا ىف نوناقلا.
 بابلا عباسلا رشع

ايشألاء ةعونمملا  راجتالا ىف 
 ديلقتو تامالع ةتسوبلا فارغلتلاو

228 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجتت ةتس رهشأ ةمارغبو ال ديزت ىلع ةئامسمخ
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 هينج (1) وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا طقف لك نم لخدأ ىف دالب رصم
 عئاضب عونمم اهلوخد اهيف وأ لقن هذه عئاضبلا وأ اهلمح ىف قرطلا اهعيبل
 وأ اهضرع عيبلل وأ اهافخأ وأ عرش ىف كلذ ام مل صني انوناقً  نع ةبوقع

 ىرخأ.
(2)229 

 ةدام
 بقاعي تابوقعلاب ةنودملا ىف ةداملا ةقباسلا نم عنص وأ لمح ىف قرطلا
 عيبلل وأ عزو وأ ضرغ عيبلل تاعوبطم وأ تاجذومن امهم تناك ةقيرط اهعنص

 هباشت اهتئيهب ةرهاظلا تامالع عباوطو يتحلصم ةتسوبلا فارغلتلاو
 ةيرصملا وأ حلاصم ةتسوبلا فارغلتلاو ىف دالبلا ةيلخادلا ىف داحتا ديربلا

 ةهباشم لهست اهلوبق الدبً نم قاروألا ةدلقملا.
واجملاةب ةيلودلا  ربتعي ىف مكح تامالع عباوطو ةحلصم ديربلا مئاسق 
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 ةيديربلا .
 بقاعي سفنب ةبوقعلا نم لمعتسا عباوط ديربلا ةدلقملا ولو تناك ريغ

 ةلوادتم وأ يتلا قبس اهلامعتسا عم هملع كلذب يرسيو اذه مكحلا ىلع
 مئاسق ةبواجملا ةيلودلا ةدلقملا.

(1) 
 ً

 229 ارركم
 ةدام

يىوتح ىلع لك  لك نم عبط وأ رشن وأ عاب وأ ضرع عيبلل اباتكً  وأ افنصمً  
 وأ ضعب جهانملا ةيميلعتلا ةررقملا ىف سرادملا يتلا اهريدت وأ فرشت
 اهيلع ةرازو ميلعتلا وأ ىدحإ تائيه ةرادإلا ةيلحملا لبق لوصحلا ىلع

 صيخرت كلذب نم ةهجلا ةصتخملا بقاعي ةمارغب ال زواجت ةئامسمخ هينج
أو فنصملا  ةرداصمبو باتكلا 

 باتكلا ثلاثلا
 تايانجلا حنجلاو يتلا لصحت داحآل سانلا

 بابلا لوألا
 لتقلا حرجلاو برضلاو

230 
 ةدام

 لك نم لتق اسفنً  ادمعً  عم قبس رارصإلا ىلع كلذ وأ دصرتلا بقاعي
 مادعإلاب.

231 
 ةدام

 رارصإلا قباسلا وه دصقلا ممصملا هيلع لبق لعفلا باكترال ةحنج وأ
أو هفداص اذيإء صخش ريغ نيعم هدجو   ةيانج نوكي ضرغ رصملا اهنم 
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اوسء ناك كلذ دصقلا اقلعمً  ىلع ثودح رمأ وأ افوقومً  ىلع طرش.  
232 
 ةدام

 دصرتلا وه صبرت ناسنإلا صخشل ىف ةهج وأ تاهج ةريثك ةدم نم نمزلا
 ةليوط تناك وأ ةريصق لصوتيل ىلإ لتق كلذ صخشلا وأ ىلإ هئاذيإ برضلاب

 هوحنو.
86 

233 
 ةدام

 نم لتق ادحأً  ادمعً  رهاوجب ببستي اهنع توملا الجاعً وأ الجأً دعي التاقً
 مسلاب ايأ تناك ةيفيك لامعتسا كلت رهاوجلا بقاعيو مادعإلاب.

234 
 ةدام

 نم لتق اسفنً  نم ريغ قبس رارصإ الو دصرت بقاعي نجسلاب دبؤملا وأ
 ددشملا (1) .

 عمو كلذ مكحي ىلع لعاف هذه ةيانجلا مادعإلاب اذإ اهتمدقت وأ تنرتقا اهب
 وأ اهتلت ةيانج ىرخأ ، امأو اذإ ناك دصقلا اهنم بهأتلا لعفل ةحنج وأ

 اهليهست وأ اهباكترا لعفلاب أ ةدعاسمو اهيبكترم وأ مهئاكرش ىلع برهلا
 وأ صلختلا نم ةبوقعلا مكحيف مادعإلاب وأ نجسلاب دبؤملا.

234 
 نوكتو ةبوقعلا مادعإلا اذإ تبكترا ةميرجلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا

 اذيفنتً  ضرغل يباهرإ
235 
 ةدام

 نوكراشملا ىف لتقلا يذلا بجوتسي مكحلا ىلع هلعاف مادعإلاب نوبقاعي
 مادعإلاب وأ نجسلاب دبؤملا.

236 
 ةدام

 لك نم حرج وأ برض ادحأً  وأ هاطعأ داوم هراض ملو دصقي نم كلذ التقً
قاعيب لاغشألاب ةقاشلا وأ نجسلا نم ثالث  هنكلو يضفأ ىلإ توملا 

 تاونس ىلإ عبس تاونس امأو اذإ قبس كلذ رارصإ وأ دصرت نوكتف ةبوقعلا
 نجسلا ددشملا وأ نجسلا.

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا ددشملا وأ نجسلا اذإ تبكترا ةميرجلا صوصنملا
 236 اذيفنتً  ضرغل يباهرإ ، اذإف تناك ةقوبسم رارصإب وأ

 اهيلع ىف ةداملا
 دصرت نوكت ةبوقعلا نجسلا دبؤملا وأ ددشملا) .

237 
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 ةدام
 نم أجاف هتجوز لاح اهسبلت انزلاب اهلتقو ىف لاحلا يه نمو ينزي اهب

.236 
 234 و

 سبحلاب الدب نم تابوقعلا ةررقملا ىف نيتداملا
238 
 ةدام

 نم ببست أطخ ىف توم صخش رخأ نأب ناك كلذ ائشانً  نع هلامهإ وأ
87 

اوقللنين تارارقلاو حئاوللاو  هتنوعر وأ مدع هزارتحا وأ مدع هتاعارم 
 ةمظنألاو بقاعي سبحلاب ةدم ال لقت نع ةتس رهشأ ةمارغبو ال زواجت

 يتئام هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا.
 نوكتو ةبوقعلا سبحلا ةدم ال لقت نع ةنس الو ديزت ىلع سمخ نينس
رغوةما ال لقت نع ةئام هينج الو زواجت ةئامسمخ هينج وأ ىدحإب نيتاه  

 نيتبوقعلا اذإ تعقو ةميرجلا ةجيتن لالخإ يناجلا الالخإً ايمسج امب
 هضرقت هيلع لوصأ هتفيظو هتنهموأ وأ هتفرح وأ ناك ايطاعتم اركسم وأ

 اردخم دنع هباكترا أطخلا يذلا مجن هنع ثداحلا وأ لكن تقو ثداحلا نع
 ةدعاسم نم تعقو هيلع ةميرجلا وأ نع بلط ةدعاسملا هل عم هنكمت

. ذكل  نم 
 نوكتو ةبوقعلا سبحلا ةدم ال لقت نع ةنس الو ديزت ىلع عبس نينس اذإ

 أشن نع لعفلا ةافو رثكأ نم ةثالث صاخشأ ، اذإف رفاوت فرظ رخأ نم
 فورظلا ةدراولاو ىف ةرقفلا ةقباسلا تناك ةبوقعلا سبحلا ةدم ال لقت نع

 ةنس الو ديزت ىلع رشع نينس.
239 
 ةدام

اضتقالاء لبقو فشكلا خإراب تاهج   لك نم ىفخأ هئج ليتق وأ اهنفد نودب 
 اهيلع قيقحتو ةلاح توملا هبابسأو بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةنس

. (1) 
240 
 ةدام

 لك نم ثدحأ هريغب احرجً  أ ابرضوً  أشن هنع عطق وأ لاصفنا وضع دقف
 هتعفنم أ أشنو هنع فك رصبلا وأ دقف ىدحإ نينيعلا وأ أشن هنع ةهاع
 ةميدتسم ليحتسي اهؤرب بقاعي نجسلاب نم ثالث نينس ىلإ سمخ

 نع قبس رارصإ وأ دصرت وأ صبرت
 ً

،امأ اذإ ناك برضلا وأ حرجلا ارداص  نينس 
 مكحيف لاغشألاب ةقاشلا نم ثالث نينس ىلإ رشع نينس .

 240 اذإ بكترا ةميرجلا
 فعاضيو دحلا ىصقألا تابوقعلل ةررقملا ةداملاب
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 اذيفنت ضرغل يباهرإ (2) .
 نوكتو ةبوقعلا لاغشألا ةقاشلا ةدمل ال لقت نع سمخ نينس اذإ عقو
زجء  لعفلا صوصنملا هيلع ىف ةرقفلا يلوألا نم بيبط دصقب لقن وضع أ 

 هنم نم ناسنإ يح ىلإ رخأ ، نوكتو ةبوقعلا نجسلا دبؤملا اذإ أشن نع
88 

 لعفلا ةافو ينجملا هيلع . طرتشيو عيقوتل تابوقعلا صوصنملا اهيلع ىف
 ةرقفلا ةقباسلا نأ عقي لعفلا راشملا هيلإ اهيف ةسلخ (1) .

(2) 
241 
 ةدام

 لك نم ثدحأ هريغب احرج وأ ابرض أشن هنع ضرم وأ زجع نع لاغشألا
 ةيصخشلا ةدم ديزت ىلع نيرشع اموي بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت نع

،الو زواجت ةئامثالث هينج  نيتنس وأ ةمارغب ال لقت نع نيرشع اهينج ايرصم 
 يرصم.

بلامعتسا  امأ اذإ ردص برضلا وأ حرجلا نع قبس رارصإ وأ دصرت وأ لصح 
 ةيأ ةحلسأ وأ ىصع وأ تالآ وأ تاودأ ىرخأ نوكتف ةبوقعلا سبحلا.

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا يذلا ال ديزت هتدم ىلع سمخ تاونس ىف مئارجلا
 241 اذإ بكترا يأ اهنم اذيفنت ضرغل يباهرإ .

 صوصنملا اهيلع ىف ةداملا
(1) 

242 
مةدا  

 اذإ مل غلبي برضلا وأ حرجلا ةجرد ةماسجلا صوصنملا اهيلع ىف نيتداملا
 نيتقباسلا بقاعي هلعاف سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةنس وأ ةمارغب ال لقت

 نع ةرشع تاهينج الو زواجت يتئام هينج يرصم.
 ناف ناك ارداصً  نع قبس رارصإ وأ دصرت نوكت ةبوقعلا سبحلا ةدم ال ديزت
جتزوا ةئامثالث هينج  ىلع نيتنس وأ ةمارغ ال لقت نع ةرشع تاهينج الو 

 يرصم.
 اذإو لصح برضلا أ حرجلاو لامعتساب ةيأ ةحلسأ وأ يصع وأ تالآ وأ تاودأ

 ىرخأ نوكت ةبوقعلا سبحلا.
 نوكتو ةبوقعلا نجسلا يذلا ال ديزت هتدم ىلع سمخ تاونس ىف مئارجلا

 242 اذإ تبكترا يأ اهنم اذيفنتً  ضرغل يباهرإ
 صوصنملا اهيلع ىف ةداملا

. 
243 
 ةدام

 و242 ةطساوب
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241 
 اذإ لصح برضلا وأ حرجلا ناروكذملا ىف يتدام

 لامعتسا ةحلسأ وأ يصع وأ تالآ ىرخأ نم دحاو وأ رثكأ نمض ةبصع وأ
اذيإلاوء  رهمجت فلؤم نم ةسمخ صاخشأ ىلع لقألا اوقفاوت ىلع يدعتلا 
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 نوكتف ةبوقعلا سبحلا.
 نوكتو ةبوقعلا نجسلا يذلا ال ديزت هتدم ىلع سمخ تاونس ىف مئارجلا

 243 اذإ تبكترا يأ اهنم اذيفنتً  ضرغل يباهرإ
 صوصنملا اهيلع ىف ةداملا

. 
 ً

 243 رركم ا
 ةدام

 نوكي دحلا ىندألا تابوقعلل ىف مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف داوملا ثالثلا
 ةقباسلا ةسمخ رشع اموي ةبسنلاب ىلإ ةبوقع سبحلا ةرشعو تاهينج

بككسلا  ةبسنلاب ىلإ ةبوقع ةمارغلا اذإ ناك ينجملا هيلع اهيف الماعً 
ادأء ادتعالاء تقو   ةيديدحلا وأ اهريغ نم لئاسو لقنلا ماعلا عقوو هيلع 

انثأء اهريس وأ اهفقوت تاطحملاب.  هلمع 
(1) 

244 
 ةدام

 نم ببست أطخ ىف حرج صخش وأ هئاذيإ نأب ناك كلذ ائشان نع هلامهإ
يناوقللن تارارقلاو حئاوللاو  وأ هتنوعر وأ مدع هزارتحا وأ مدع هتاعارم 

 ةمظنألاو بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةنس ةمارغبو ال زواجت يتئام
 هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا.

 نوكتو ةبوقعلا سبحلا ةدم ال ديزت ىلع نيتنس ةمارغو ال زواجت ةئامثالث
اهنيت نيتبوقعلا اذإ أشن نع ةباصإلا ةهاع ةميدتسم وأ اذإ  هينج وأ ىدحإ 
 تعقو ةميرجلا ةجيتن لالخإ يناجلا الالخإ اميسج امب هضرفت هيلع لوصأ
 هتفيظو وأ هتنهم وأ هتفرح وأ ناك ايطاعتم اركسمً  أ اردخموً  دنع هباكترا

 أطخلا يذلا مجن هنع ثداحلا وأ لكن تعقو ثداحلا نع ةدعاسم نم
لعهي ةميرجلا وأ نع بلط ةدعاسملا هل عم هنكمت نم كلذ.  تعقو 

 نوكتو ةبوقعلا سبحلاب اذإ أشن نع ةميرجلا ةباصإ رثكأ نم ةثالث صاخشأ
 اذإف رفاوت فرظ رخأ نم فورظلا ةدراولا ىف ةرقفلا ةقباسلا نوكت ةبوقعلا

 سبحلا ةدم ال لقت نع ةنس الو ديزت ىلع سمخ نينس.
245 
 ةدام

انثأء هلامعتسا  ال ةبوقع اقلطمً  ىلع نم لتق هريغ وأ هباصأ حارجب وأ هبرض 
 قح عافدلا يعرشلا نع هسفن وأ هلام وأ نع سفن هريغ وأ هلام دقو
 تنيب ف داوملا ةيتآلا فورظلا يتلا أشني اهنع اذه قحلا دويقلاو يتلا
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 طبتري اهب.
246 
 ةدام

 قح عافدلا يعرشلا نع سفنلا حيبي صخشلل الإ ىف لاوحألا
نيبملاة دعب لامعتسا ةوقلا ةمزاللا عفدل لك لعف ربتعي ةميرج  ةيئانثتسالا 

 ىلع سفنلا اصوصنمً  اهيلع ىف اذه نوناقلا.
 قحو (1) عافدلا يعرشلا نع لاملا حيبي لامعتسا ةوقلا درل يأ لعف
 ربتعي ةميرج نم مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف باوبألا يناثلا نماثلاو

.279 
 4 نم ةداملا

 ثلاثلاو رشع عبارلاو رشع نم اذه باتكلا ىفو ةرقفلا
247 
 ةدام

 سيلو اذهل قحلا دوجو ىتم ناك نم نكمملا نوكرلا ىف تقولا بسانملا
امتحالاء لاجرب ةطلسلا ةيمومعلا .  ىلإ 

248 
 ةدام

انثأء ةمايق رمأب  ال حيبي قح عافدلا يعرشلا ةمواقم دحأ يرومأم طبضلا 
انبء ىلع تابجاو هتفيظو عم نسح ةينلا ولو يطخت اذه رومأملا دودح  
 هتفيظو الإ اذإ فيخ نأ أشني نع هلاعفأ توم وأ حورج ةغلاب ناكو اذهل

 لوقعم .
 ً

 فوخلا بس اب
249 
 ةدام

 قح عافدلا يعرشلا نع سفنلا ال زوجي نأ حيبي لتقلا دمعلا الإ اذإ ناك
 ادوصقمً  هب عفد دحأ رومألا ةيتآلا.

 الوأ :- لعف فوختي نأ ثدحي هنم توملا وأ حارج ةغلاب اذإ ناك اذهل فوختلا
 بابسأ ةلوقعم.

. وقلابة  ايناث :- نايتإ ةأرما اهرك وأ كته ضرع ناسنإ 
 اثلاث :- فاطتخا ناسنإ.

250 
 ةدام

 قح عافدلا يعرشلا نع لاملا ال زوجي نأ حيبي لتقلا دمعلا الإ اذإ ناك
 ادوصقم هب عفد دحأ رومألا ةيتآلا .
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 الوأ :- لعف نم لاعفألا ةنيبملا ىف بابلا يناثلا نم اذه باتكلا.
ملاةدودع نم تايانجلا .  ايناث :- ةقرس نم تاقرسلا 
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 اثلاث :- لوخدلا اليل ىف لزنم نوكسم وأ ىف دحأ هتاقحلم.
 اعبار :- لعف فوختي نأ ثدحي هنم توملا وأ حارج ةغلاب اذإ ناك اذهل

 فوختلا بابسأ ةلوقعم.
251 
 ةدام

 ال يفعي نم باقعلا ةيلكلاب نم يدعت ةينب ةميلس دودح قح عافدلا
انثأء هلامعتسا هايإ نود نأ نوكي ادصاقً  ثادحإ ررض دشأ امم  يعرشلا 

،عمو كلذ زوجي يضاقلل اذإ ناك لعفلا ةيانج نأ هدعي  همزلتسي اذه عافدلا 
 اروذعم اذإ يأر كلذل الحم نأو مكحي هيلع سبحلاب الدب نم ةبوقعلا

 ةررقملا ىف نوناقلا.
 ً

 251 ارركم
 ةدام

انثأء برحلا ىلع ارجلام صوصنملا اهيلع ىف اذه لصفلا   اذإ بكترا 
ادعألاء بقاعيف اهبكترم سفنب تابوقعلا ةررقملا امل  ىحرجلا ىتح نم 

 بكتري نم هذه مئارجلا نم هذه مئارجلا قبسي رارصإلا دصرتلاو.
 بابلا يناثلا

 قيرحلا ادمع ً◌
252 
 ةدام

 لك نم عضو ادمعً  ارانً  ىف نابم ةنئاك ىف ندملا وأ يحاوضلا وأ ىرقلا وأ
ارمبك وأ لماعم وأ  ىف تارامع ةنئاك جراخ روس ام ركذ وأ ىف نفس وأ 

اوسء  نزاخم ىلعو هجو مومعلا ىف يأ لحم نوكسم وأ دعم ينكسلل 
 ناك كلذ اكولممً  لعافل ةيانجلا مأ ال بقاعي نجسلاب دبؤملا وأ ددشملا .
 مكحيو اضيأً  هذهب ةبوقعلا ىلع نم عضو ادمعً  ارانً  ىف تابرع ككسلا
من نمض راطق ىوتحم اوسء تناك ةيوتحم ىلع صاخشأ وأ   ةيديدحلا 

 ىلع كلذ.
(1) 

 ً
 252 ارركم

 ةدام
 لك نم عضو رانلا ادمعً  ىف ىدحإ لئاسو جاتنإلا ىف لاومأ ةتباث وأ ةلوقنم

 119 دصقب رارضإلا داصتقالاب
 ىدحإل تاهجلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا
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92 

 يموقلا بقاعي نجسلاب دبؤملا وأ ددشملا.
 نوكتو ةبوقعلا نجسلا دبؤملا اذإ بترت ىلع ةميرجلا قاحلإ ررض ميسج

 زكرمب دالبلا يداصتقالا وأ ةحلصمب ةيموق اهل وأ اذإ تبكترا ىف نمز برح.
ايشألاء يتلا اهقرحأ.  مكحيو ىلع يناجلا ىف عيمج لاوحألا عفدب ةميق 
اكرشلاء نم ريغ نيضرحملا  زوجيو نأ يفعي نم ةبوقعلا لك نم رداب نم 
رادإلاةي ةميرجلاب دعب  ىلع باكترا ةميرجلا غالبإب تاطلسلا ةيئاضقلا وأ 

 اهمامت لبقو رودص مكحلا يئاهنلا اهيف.
253 
 ةدام

 لك نم عضو ارانً  ادمعً  ىف نابم وأ نفس وأ بكارم وأ لماعم وأ نزاخم
 تسيل ةنوكسم الو ةدعم ىنكسلل وأ ىف رصاعم وأ قاوس تالآو ير وأ
معراز ريغ ةدوصحم بقاعي نجسلاب ددشملا  ىف تاباغ وأ تامجأ وأ ىف 

ايشألاء تسيل ةكولمم هل.  اذإ تناك كلت 
254 
 ةدام

ايشألاء ةروكذملا ىف ةداملا ةقباسلا  نم ثدحأ لاح عضو رانلا ىف دحأ 
 اررضً  هريغل بقاعي لاغشلاب ةقاشلا ددشملا وأ نجسلا اذإ تناك كلت

ايشألاء ةكولمم هل وأ لعف اهب كلذ رمأب اهكلام.  
255 
 ةدام

صحمدو وأ انبللء وأ دوقولل وأ ىف عرز   نم عضو ارانً  ادمعً  ىف باشخأ ةدعم 
اوسء تناك ال  ىف ماوكأ نم شق وأ نبت وأ ىف داوم ىرخأ ةلباق قارتحالل 
اوسء تناك  لازت طيغلاب وأ تلقن ىلإ نرج وأ ىف تابرع ككسلا ةيديدحلا 

 ةنوحشم عئاضبلاب وأ ال ملو نكت نم نمض راطق وتحم ىلع صاخشأ
ايشألاء اكلمً  هل .  بقاعي نجسلا ددشملا اذإ مل نكت 

ايشألاء ةروكذملا يأ ررض  امأ اذإ ثدحأ ادمعً  لاح هعضو رانلا ىف دحأ 
ايشألاء ةكولمم هل وأ لعف كلذ رمأب اهكلام بقاعي  هريغل تناكو كلت 

 نجسلاب ددشملا وأ نجسلا.
256 
 ةدام

 كلذكو بقاعي هذهب ةبوقعلا بسحب لاوحألا ةعونتملا ةنيبملا ىف داوملا
يشللء دارملا هقارحإ الدبً ايشأء اهليصوتل   ةقباسلا لك نم عضو رانلا ىف 

 نم اهعضو ةرشابم ىف كلذ.
93 

257 
 ةدام

 ىفو عيمج لاوحألا ةروكذملا اذإ أشن نع قيرحلا فلاسلا هركذ توم
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 صخش وأ رثكأ ناك ادوجومً  ىف نكامألا ةقرحملا تقو لاعتشا رانلا بقاعي
 لعاف اذه قيرحلا ادمعً  مادعإلاب.

(1) 
258 
 ةدام
 تيغلأ
259 
 ةدام

 255 اذإ مل
 ىف لاوحألا صوصنملا اهيلع ىف ةرقفلا يلوألا نم ةداملا

ايشألاء ةقرحملا ةسمخ تاهينج  لمعتست تاعقرفم ملو زواجتت ةميق 
ايشأبء  ةيرصم ملو نكي كانه رطخ ىلع صاخشألا وأ رطخ نم قاحلإ ررض 

 ىرخأ نوكت ةبوقعلا سبحلا .
 بابلا ثلاثلا

 طاقسإ لماوحلا عضو عيبو ةبرشألا
 وأ رهاوجلا ةشوشغملا ةرضملا ةحصلاب

260 
 ةدام

اذيإلاء بقاعي  لك نم طقسأ ادمعً  ةأرما يلبح برضب وأ هوحن نم عاونأ 
 نجسلاب ددشملا .

261 
 ةدام

 لك نم طقسأ ادمعً  ةأرما يلبح اهئاطعإب ةيودأ وأ لامعتساب لئاسو
رباهئاض مأ ال ، بقاعي سبحلاب اوسء ناك   ةيدؤم ىلإ كلذ وأ اهتلالدب اهيلع 

. 
262 
 ةدام

 ةأرملا يتلا تيضر يطاعتب ةيودألا عم اهملع اهب وأ تيضر لامعتساب
 لئاسولا فلاسلا اهركذ وأ تنكم اهريغ نم لامعتسا كلت لئاسولا اهل

 ببستو طاقسإلا نع كلذ ةقيقح بقاعت ةبوقعلاب قباسلا اهركذ.
94 

263 
 ةدام

 وأ ةلباق مكحي هيلع نجسلاب
 ً

 وأ ايلديص
 ً

 وأ احارج
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 ً
 اذإ ناك طقسملا ابيبط

 ددشملا.
264 
 ةدام

 ال باقع ىلع عورشلا ىف طاقسإلا.
265 
 ةدام

 لك نم يطعأ ادمعً  صخشل رهاوج ريغ هلتاق أشنف اهنع ضرم وأ زجع
 242 ىلع

 241 و
 240 و

 يتقو نع لمعلا بقاعي اقبطً  ماكحأل داوملا
ارارصإل ىلع اهباكترا وأ  بسح ةماسج ام أشن نع ةميرجلا دوجوو قبس 

 مدع هدوجو.
(1) 

266 
 ةدام
 تيغلأ

 بابلا عبارلا
 كته ضرعلا داسفإو قالخألا

267 
 ةدام

 نم عقاو يثنأ ريغب اهاضر بقاعي نجسلاب ددشملا .
 اذإف ناك لعافلا نم لوصأ ينجملا هيلع وأ نم نيلوتملا اهتيبرت وأ

أو ناك امداخً  ةرجألاب اهدنع وأ دنع  اهتظحالم وأ نمم مهل ةطلس اهيلع 
 نم مدقت مهركذ بقاعي نجسلاب دبؤملا.

268 
 ةدام

 لك نم كته ضرع ناسنإ ةوقلاب وأ ديدهتلاب وأ عرش ىف كلذ بقاعي
 لاغشألاب ةقاشلا نم ثالث نينس ىلإ عبس.

 اذإو ناك رمع نم تعقو هيلع ةميرجلا ةروكذملا مل علبي تس ةرشع ةنس
267 

 ةلماك وأ ناك اهبكترم نمم صن مهنع ىف ةرقفلا ةيناثلا نم ةداملا
 زوجي غالبإ ةدم ةبوقعلا ىلإ يصقأ دحلا ررقملا نجسلا ددشملا .

 اذإو عمتجا ناذه ناطرشلا اعمً  مكحي نجسلاب دبؤملا .
95 
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269 
 ةدام

 لك نم كته ضرع يبص وأ ةيبص مل غلبي نس لك امهنم ينامث ةرشع
عيبقا سبحلاب اذإو ناك هنس مل غلبي عبس  ةنس ةلماك ريغب ةوق وأ ديدهت 
 نينس ةلماك وأ ناك نم تعقو هنم ةميرجلا نمم صن مهيلع ىف ةرقفلا

 267 نوكت ةبوقعلا نجسلا ددشملا.
 ةيناثلا نم ةداملا

(1) 
 ً

 269 ارركم
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع رهش لك نم دجو ىف قيرط ماع وأ
راملاة ىلع قسفلا تاراشإب وأ لاوقأ اذإف داع  ناكم قورطم ضرحي 

 يناجلا ىلإ باكترا هذه ةميرجلا لالخ ةنس نم خيرات مكحلا هيلع ىف
 ةميرجلا يلوألا نوكتف ةبوقعلا سبحلا ةدم ال ديزت ىلع ةتس رهشأ

 ةمارغو ال زواجت نيسمخ اهينج عبتتسيو مكحلا ةنادإلاب عضو موكحملا
 هيلع تحت ةبقارم ةطرشلا ةدم ةيواسم ةدمل ةبوقعلا.

 (1) تيغلأ
270 
 ةدام

 271(2) تيغلأ
 ةدام

 272(3) تيغلأ
 ةدام

273 
 ةدام

انبء ىلع ىوعد اهجوز الإ هنأ اذإ ينز جوزلا ىف  ال زوجت ةمكاحم ةينازلا الإ 
 277 ال عمست هاوعد

 نكسملا ميقملا هيف عم هتجوز نيبملاك ىف ةداملا
 اهيلع.
274 
 ةدام

زتملاةجو يتلا تبث اهانز مكحي اهيلع سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع  ةأرملا 
 نيتنس نكل اهجوزل نأ فقي ذيفنت اذه مكحلا هئاضرب اهترشاعم هل امك

 تناك.
275 
 ةدام
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 ينازلا كلتب ةأرملا سفنب ةبوقعلا.
 ً

 بقاعيو اضيأ
276 
 ةدام

 ةلدألا يتلا لبقت نوكتو ةجح ىلع مهتملا انزلاب يه ضبقلا هيلع نيح
تعاهفار وأ دوجو بيتاكم وأ قاروأ ىرخأ ةبوتكم هنم وأ  هسبلت لعفلاب وأ 

96 

 هدوجو ىف لزنم ملسم ىف لحملا صصخملا ميرحلل.
277 
 ةدام

 لك جوز ينز ىف لزنم ةيجوزلا تبثو هيلع اذه رمألا ىوعدب ةجوزلا يزاجي
 سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةتس روهش.

278 
 ةدام

ايحلابء بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت  لك نم لعف ةينالع العفً احضافً  الخمً 
جهين (1) .  ىلع ةنس ةمارغو ال زواجتت ةئامثالث 

279 
 ةدام

ايحلابء ولو ىف  بقاعي ةبوقعلاب ةقباسلا لك نم بكترا عم ةأرما ارمأً  الخمً 
 ريغ ةينالع.

 بابلا سماخلا
 ضبقلا ىلع سانلا مهسبحو نودب هجو قح

 ةقرسو لافطألا فطخو تانبلا
280 
 ةدام

قضب ىلع يأ صخش وأ هسبح وأ هزجح نودب رمأ دحأ ماكحلا  لك نم 
 نيصتخملا كلذب ىفو ريغ لاوحألا يتلا حرصت اهيف نيناوقلا حئاوللاو

 ضبقلاب ىلع ىوذ ةهبشلا بقاعي سبحلاب وأ ةمارغب ال زواجتت يتئام هينج
. (1) 
281 
 ةدام

 بقاعي اضيأً  سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع نيتنس لك صخش راعأ الحمً
 سبحلل وأ زجحلا ريغ نيزئاجلا عم هملع كلذب.

282 
امةد  

 280 نم صخش ايزت نودب قح
 اذإ لصح ضبقلا ىف ةلاحلا ةنيبملا ةداملاب
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 ً
 ايعدم

 ً
 اروزم

 ً
 يزب يمدختسم ةموكحلا وأ فصتأ ةفصب ةبذاك وأ زربأ ارمأ

 هرودص نم فرظ ةموكحلا بقاعي نجسلاب ، مكحيو ىف عيمج لاوحألا
 نجسلاب ددشملا ىلع نم ضبق ىلع صخش نودب هجو قح هددهو

97 

 لتقلاب وأ هبذع تابيذعتلاب ةيندبلا.
(1) 

283 
 ةدام

 لك نم فطخ الفطً ثيدح دهعلا ةدالولاب وأ هافخأ وأ هلدبأ رخأب وأ هازع اروزً 
 ىلإ ريغ هتدلاو بقاعي سبحلاب نإف مل تبثي نأ لفطلا دلو ايحً  نوكت

 ةبوقعلا سبحلا ةدم ال ديزت ىلع ةنس.
 امأ اذإ تبث هنأ مل دلوي ايحً  نوكتف ةبوقعلا سبحلا ةدم ال ديزت ىلع

 نيرهش.
284 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب وأ ةمارغب ال ديزت ىلع ةئامسمخ هينج(1) لك نم ناك

 الفكتمً لفطب هبلطو هنم نم هل قح ىف هبلط ملو هملسي هيلإ.
285 
 ةدام

 لك نم ضرع رطخلل الفطً مل غلبي ةنس عبس نينس ةلماك هكرتو ىف
 لحم لاخ نم نييمدآلا وأ لمح هريغ ىف كلذ بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت

 ىلع نيتنس .
286 
 ةدام

 اذإ أشن نع ضيرعت لفطلا رطخلل هكرتو ىف لحملا يلاخلا نيبملاك ىف
 ةداملا ةقباسلا لاصفنا وضع نم هئاضعأ وأ دقف هتعفنم بقاعيف لعافلا

 تابوقعلاب ةررقملا حرجلل ادمعً  ، نإف ببست نع كلذ توم لفطلا مكحي
. 
 ً

 ةبوقعلاب ةررقملا لتقلل ادمع
287 
 ةدام

 لك نم ضرع رطخلل الفطً مل غلبي ةنس عبس نينس ةلماك هكرتو ىف
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اوسء ناك كلذ هسفنب وأ ةطساوب هريغ بقاعي  لحم رومعم نييمدآلاب 
 سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةتس روهش وأ ةمارغب ال زواجتت يتئام هينج .

(1) 
288 
 ةدام

 لك نم فطخ ليحتلاب وأ هاركإلا الفطً اركذً  مل غلبت ةنس تس ةرشع ةنس
 ةلماك هسفنب وأ ةطساوب هريغ بقاعي نجسلاب ددشملا.

(2)289 
 ةدام

 لك نم فطخ نم ريغ ليحت الو هاركإ الفطً مل غلبت ةنس تس ةرشع
 ةنس ةلماك هسفنب وأ ةطساوب هريغ بقاعي نجسلاب نم ثالث ىلإ رشع

98 

 تاونس ، نإف ناك فوطخملا يثنأ نوكتف ةبوقعلا نجسلا ددشملا.
تقاتنر  عمو كلذ مكحي ىلع لعاف ةيانج فطخ ىثنألا نجسلاب دبؤملا اذإ 

 اهب ةميرج هعقاوم ةفوطخملا.
(1) 

290 
 ةدام

 لك نم فطخ ليحتلاب وأ هاركإلا يثنأ وأ ةطساوب هريغ بقاعي نجسلاب
 دبؤملا . عمو كلذ مكحي ىلع لعاف هذه ةيانجلا مادعإلاب اذإ تنرتقا اهب

 ةيانج هعقاوم ةفوطخملا ريغب اهئاضر.
291 
 ةدام

 ةاغلم (2)
292 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجتت ةنس وأ ةمارغب ال ديزت ىلع ةئامسمخ هينج
 يأ نيدلاولا وأ نيدجلا مل ملسي هدلو ريغصلا وأ دلو هدلو ىلإ نم هل قحلا
اضقلاء رداص نأشب هتناضح وأ هظفح ، انبء ىلع رارق نم ةهج   ىف هبلط 
نبهسف وأ ةطساوب هريغ نمم مهل  كلذكو يأ نيدلاولا وأ نيدجلا هفطخ 
اضقلاء قح هتناضح وأ هظفح ولو ناك كلذ ريغب  ىضتقمب رارق نم ةهج 

 لياحت وأ هاركإ.
293 
 ةدام

 لك نم ردص هيلع مكح يئاضق بجاو ذافنلا عفدب ةقفن هجوزل وأ هبراقأ وأ
 هراهصأ وأ ةرجأ ةناضح وأ هعاضر وأ نكسم عنتمأو نع عفدلا عم هتردق

 هيلع ةدم ةثالث روهش دعب هيبنتلا هيلع عفدلاب بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت
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 ىلع ةنس ةمارغبو ال زواجتت ةئامسمخ هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا ،
انبء ىلع ىوكش نم بحاص نأشلا ، اذإو تعفر  الو عفرت ىوعدلا هيلع الإ 
 دعب مكحلا هيلع ىوعد ةيناث نع هذه ةميرجلا نوكتف هتبوقع سبحلا ةدم

. نسة  ال ديزت ىلع 
 ىفو عيمج لاوحألا اذإ يدأ موكحملا هيلع ام دمجت ىف هتمذ وأ مدق اليفكً

 هلبقي بحاص نأشلا الف ذفنت ةبوقعلا.
99 

 بابلا سداسلا
 ةداهش روزلا نيميلاو ةبذاكلا

294 
 ةدام

 لك نم دهش اروزً  مهتمل ىف ةيانج وأ هيلع بقاعي سبحلاب.
295 
 ةدام

 عمو كلذ اذإ بترت ىلع هذه ةداهشلا مكحلا ىلع مهتملا بقاعي نم
 نجسلاب ددشملا وأ نجسلا ، امأ اذإ تناك ةبوقعلا

 ً
 دهش هيلع اروز

 موكحملا اهب ىلع مهتملا يه مادعإلا تذفنو هيلع مكحي مادعإلاب اضيأً 
 ىلع نم دهش اروزً .

(1) 
296 
 ةدام

 لك نم دهش اروزً  ىلع مهتم ةحنجب وأ ةفلاخم وأ دهش هل اروزً  بقاعي
 سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع نيتنس.

297 
 ةدام

 لك نم دهش اروزً  ىف ىوعد ةيندم بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع
 نيتنس.

298 
 ةدام

يشبء ام  اذإ لبق نم دهش اروزً  ىف ىوعد ةيئانج وأ ةيندم ةيطع وأ ادعوً  
 مكحي هيلع وه يطعملاو وأ نم دعو تابوقعلاب ةررقملا ةوشرلل وأ

 ةداهشلل روزلا نإ تناك هذه دشأ نم تابوقع ةوشرلا.
 اذإو (1) ناك دهاشلا ابيبطً  وأ احارجً  وأ هلباق بلطو هسفنل وأ هريغل وأ لبق

ادألء ةداهشلا اروزً  ناشب لمح وأ ضرم وأ ةهاع وأ  وأ ذخأ ادعوً  وأ ةيطع 
اجرلء وأ هيصوت وأ ةطاسو بقاعي  ةافو وأ تعقو هنم ةداهشلا كلذب ةجيتن 
وزلار امهيأ دشأ ،  تابوقعلاب ةررقملا ىف باب ةوشرلا وأ ىف باب ةداهش 
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 بقاعيو يشارلا طيسولاو ةبوقعلاب ةررقملا يشترملل اضيأً .
299 
 ةدام
100 

 بقاعي تابوقعلاب ةررقملا ةداهشل روزل لك صخش فلك نم ةطلس ةيئاضق
 لمعب ةربخلا وأ ةمجرتلا ىف ىوعد ةيندم وأ ةيراجت وأ ةيئانج ريغف ةقيقحلا

. اكتن  ادمعً  يأب ةقيرط 
300 
 ةدام

ادأء ةداهشلا وأ ىلع ةداهشلا اروزً  بقاعي  نم هركأ ادهاشً  ىلع مدع 
 لثمب ةبوقع دهاش روزلا عم ةاعارم لاوحألا ةررقملا ىف داوملا ةقباسلا.

301 
 ةدام

 نم مزلأ نيميلاب وأ تدر هيلع ىف داوم ةيندم فلحو ابذاكً  مكحي هيلع
ارغةم ال زواجتت ةئام هينج.  سبحلاب ، زوجيو نأ دازت هيلع 

 بابلا عباسلا
 فذقلا بسلاو داسفإو رارسألا

302 
 ةدام

171 
 دعي افذاقً  لك نم دنسأ هريغل ةطساوب ىدحإ قرطلا ةنيبملا ةداملاب
 نم اذه نوناقلا ارومأً  ول تناك ةقداص تبوجأل باقع نم تدنسأ هيلإ

رقملاةر كلذل انوناقً  وأ تبجوأ هراقتحا دنع لهأ هنطو.  تابوقعلاب 
 عمو كلذ نعطلاف ىف لامعأ فظوم ماع وأ صخش يذ ةفص ةيباين ةماع

 وأ فلكم ةمدخب ةماع ال لخدي تحت مكح ةرقفلا ةقباسلا اذإ لصح
 ةمالسب ةين ناكو ال ىدعتي لامعأ ةفيظولا وأ ةباينلا وأ ةمدخلا ةماعلا

بوطرش نأ تبثي بكترم ةميرجلا ةقيقح لك لعف دنسأ هيلإ الو ينغي نع  
 كلذ هداقتعا ةحص اذه لعفلا (1) .

 الو لبقي نم فذاقلا هماقأ ليلدلا تابثإل ام فذق هب الإ ىف ةلاحلا ةنيبملا
 ىف ةرقفلا ةقباسلا.

(1) 
303 
 ةدام

 بقاعي ىلع فذقلا سبحلاب ةدم ال زواجت ةنس ةمارغبو ال لقت نع نيفلأ
 ةئامسمخو هينج الو ديزت ىلع ةعبس فالآ ةئامسمخو هينج وأ ىدحإب

101 

 نيتاه نيتبوقعلا.
 اذإف عقو فذقلا ىف قح فظوم ماع وأ صخش يذ ةفص ةيباين ةماع وأ
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ادأء ةفيظولا وأ ةباينلا وأ ةمدخلا  فلكم ةمدخب ةماع ، ناكو كلذ ببسب 
 ةماعلا ، تناك ةبوقعلا سبحلا ةدم ال زواجت نيتنس ةمارغو ال لقت نع

 ةسمخ فالآ هينج الو ديزت ىلع ةرشع فالآ هينج وأ ىدحإ نيتاه
 نيتبوقعلا.

304 
 ةدام

وسء دصقلا ماكحلا  ال مكحي اذهب باقعلا ىلع نم ربخأ قدصلاب مدعو 
 نييئاضقلا وأ نييرادإلا رمأب بجوتسم ةبوقعل هلعاف.

305 
 ةدام

وسء دصقلا قحتسيف ةبوقعلا ولو مل لصحي  امأو نم ربخأ رمأب بذاك عم 
 هنم ةعاشإ ريغ رابخإلا روكذملا ملو مقت ىوعد امب ربخأ هب.

306 
 ةدام

 لك بس ال لمتشي ىلع دانسإ ةعقاو ةنيعم لب نمضتي يأب هجو نم
 هوجولا اشدخً  فرشلل وأ رابتعالا بقاعي هيلع ىف لاوحألا ةنيبملا ةداملاب
 171 سبحلاب ةدم ال زواجتت ةنس ةمارغبو (1) ال لقت نع فلأ هينج الو

 ديزت ىلع ةسمخ فالآ هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا.
 ةداملا 306ارركمً  ( أ ) (1)

 بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجت ةنس ةمارغبو ال لقت نع يتئام هينج الو ديزت
 ىلع فلأ هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا لك نم ضرعت يثنأل ىلع هجو

ايحءاه لوقلاب وأ لعفلاب ىف قيرط ماع وأ ناكم قورطم.  شدخي 
ايحء ىثنألا دق عقو نع سيوير مكح ةرقفلا ةقباسلا اذإ ناك شدخ   

 قيرط نوفيلتلا.
 اذإف داع يناجلا ىلإ باكترا ةميرج نم سفن عون ةميرجلا صوصنملا

 اهيلع ىف نيترقفلا نيتقباسلا ةرم ىرخأ ىف لالخ ةنس نم خيرات مكحلا
 هيلع ىف ةميرجلا يلوألا نوكت ةبوقعلا سبحلا ةمارغو ال لقت نع

ئامسمخة هينج الو ديزت ىلع ةثالث فالآ هينج وأ ىدحإ نيتاه نيتبوقعلا.  
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 306 ارركمً  ( ب ) ةاغلم (2)
 ةدام
(1) 

307 
 ةدام

 182 ىلإ
 اذإ بكترا ةميرج نم مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف داوملا نم
 306 قيرطب رشنلا ىف ىدحإ دئارجلا وأ تاعوبطملا تعفر
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 303 و
 185 و

 دودحلا ايندلا ىوصقلاو ةبوقعل ةمارغلا ةنيبملا ىف داوملا ةروكذملا ىلإ
 اهيفعض.

(2) 
308 
 ةدام

 اذإ نمضت بيعلا وأ ةناهإلا وأ فذقلا وأ بسلا يذلا بكترأ ىدحإب قرطلا
 ةنيبملا ىف ةداملا (171)انعط ىف ضرع دارفألا وأ اشدخ هعمسل تالئاعلا

 179 و
 ىف دودحلا ةنيبملا ىف داوملا

 ً
 نوكت ةبوقعلا سبحلا ةمارغلاو اعم

 307 ىلع الأ لقت ةمارغلا ىف ةلاح رشنلا ىف
 306 و
 303 و
 182 و
 181 و

 ىدحإ دئارجلا وأ تاعوبطملا نع فصن دحلا ىصقألا الأو لقت سبحلا نع
 ةتس روهش)

 308 رركم (1)
 ةدام

 لك نم فذق هريغ قيرطب نوفيلتلا بقاعي تابوقعلاب صوصنملا اهيلع ىف
.303 
 ةداملا

 ال
 ً

 لكو نم هجو ىلإ هريغ قيرطلاب راشملا هيلإ ةرقفلاب ةقباسلا ابس
جولاهو اشدخً   لمتشي ىلع دانسإ ةعقاو ةنيعم لب نمضتي يأب هجو نم 

.306 
 فرشلل وأ رابتعالا بقاعي ةبوقعلاب صوصنملا اهيلع ىف ةداملا

 اذإو نمضت بيعلا وأ فذقلا وأ بسلا يذلا بكترا قيرطلاب نيبملا
 نيترقفلاب نيتقباسلا انعطً  ىف ضرع دارفألا وأ اشدخً  ةعمسل تالئاعلا

.308 
لعاهي ىف ةداملا  بقاعي ةبوقعلاب صوصنملا 

309 
 ةدام
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 308 ىلع ام هدنسي
 306 و
 305 و
 303 و
 302 و

 ال يرست ماكحأ داوملا
 دحأ ماصخألا ىف عافدلا يوفشلا وأ يباتكلا مامأ مكاحملا نإف كلذ ال

 بترتي هيلع الإ ةاضاقملا ةيندملا وأ ةمكاحملا ةيبيدأتلا.
(1) 

 ً
 309 ارركم

 ةدام
من يدتعا ىلع ةمرح ةايحلا  بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةنس لك 
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 ةصاخلا نطاوملل ، كلذو نأب بكترا دحأ لاعفألا ةيتآلا ىف ريغ لاوحألا
اضرء ينجملا هيلع.  وأ ريغب 

 ً
 حرصملا اهب انوناق

 ( أ ) قرتسا عمسلا وأ لجس وأ لقن نع قيرط زاهج نم ةزهجألا ايأً  ناك
احمتاثد ترج ىف ناكم صاخ وأ نع قيرط نوفيلتلا.  هعون 

 ( ب ) طقتلا وأ لقن زاهجب نم ةزهجألا ايأً  ناك هعون ةروص صخش ىف
 ناكم صاخ.

انثأء عامتجا  اذإف تردص لاعفألا راشملا اهيلإ ىف نيترقفلا نيتقباسلا 
الؤهء اضرء   ىلع عمسم وأ ىأرم نم نيرضاحلا ىف كلذ عامتجالا ، نإف 

.  نوكي اضرتفمً
اعلام يذلا بكتري دحأ لاعفألا ةنيبملا هذهب  بقاعيو سبحلاب فظوملا 

 ةداملا ادامتعاً  ىلع ةطلس هتفيظو (1) .
 مكحيو ىف عيمج لاوحألا ةرداصمب ةزهجألا اهريغو امم نوكي دق مادختسا
 ىف ةميرجلا وأ لصحت هيلع ، امك مكحي وحمب تاليجستلا ةلصحتملا نع

 ةميرجلا وأ اهمادعإ.
 ( أ ) (2)

 ً
 309 ارركم

 ةدام
تساولمع ولو ىف ريغ ةينالع  بقاعي سبحلاب لك نم عاذأ أ لهسو ةعاذإ أ 

 الصحتمً هيلع ىدحإب قرطلا ةنيبملا ةداملاب ةقباسلا
 ً
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 اليجست وأ ادنتسم
اضرء بحاص نأشلا.  وأ ناك كلذ ريغب 

اشفإبء رمأ  بقاعيو نجسلاب ةدم ال ديزت ىلع سمخ تاونس لك نم دده 
مألارو يتلا مت لصحتلا مهيلع ىدحإب قرطلا راشملا اهيلإ لمحل  نم 

 صخش ىلع مايقلا لمعب وأ عانتمالا هنع.
 بقاعيو نجسلاب فظوملا ماعلا يذلا بكتري دحأ لاعفألا ةنيبملا هذهب

 ةداملا ادامتعاً  ىلع ةطلس هتفيظو .
 مكحيو ىف عيمج لاوحألا ةرداصمب ةزهجألا اهريغو امم نوكي دق مدختسا
جلاةمير وأ لصحت اهنع ، امك مكحي وحمب تاليجستلا ةلصحتملا نع  ىف 

 ةميرجلا وأ اهمادعإ.
310 
 ةدام

 ً
ابطألاء وأ نيحارجلا وأ ةلدايصلا وأ لباوقلا وأ مهريغ اعدوم  لك نم ناك نم 

 هيلإ ىضتقمب هتعانص وأ هتفيظو رس يصوصخ نمتئا هيلع هاشفأف ىف
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 ريغ لاوحألا يتلا همزلي نوناقلا اهيف غيلبتب كلذ بقاعي سبحلاب ةدم ال
 ديزت ىلع ةتس رهشأ وأ ةمارغب ال زواجتت ةئامسمخ هينج يرصم .

 الو يرست ماكحأ هذه ةداملا الإ ىف لاوحألا يتلا مل صخري اهيف نوناق
 205 نم نوناق

 204 و
 203 و
 202 و

اشفإبء رومأ ةنيعم ررقملاك ىف داوملا  
 تاعفارملا ىف داوملا ةيندملا ةيراجتلاو.

 بابلا نماثلا
 ةقرسلا باصتغالاو

311 
 ةدام

غلهري وهف قراس.  لك نم سلتخا الوقنمً اكولممً  
(1) 

312 
 ةدام

 ةجوزب وأ هتجوز وأ هلوصأ وأ
 ً

 ال زوجت ةمكاحم نم بكتري ةقرس ارارضإ
عـن انبء ىلع بلط ينجملا هيلع ، ينجمللو هيلع نأ لزانتي   هعورف الإ 
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 هاوعد كلذب ىف ةيأ ةلاح تناك اهيلع .
. اشء  امك هل نأ فقي ذيفنت مكحلا يئاهنلا ىلع يناجلا ىف يأ تقو 

313 
 ةدام

 بقاعي نجسلاب دبؤملا نم تعقو هنم ةقرس عم عامتجا ةسمخلا طورش
 ةيتآلا:

.  لوألا :- نأ نوكت هذه ةقرسلا تلصح اليلً
 يناثلا :- نأ نوكت ةقرسلا ةعقاو نم نيصخش رثكأف.

 ثلاثلا :- نأ دجوي عم نيقراسلا وأ عم دحاو مهنم ةحلسأ ةرهاظ وأ ةأبخم.
 عبارلا :- نأ نوكي نوقراسلا دق اولخد ارادً  وأ الزنمً وأ هدوأ وأ اهتاقحلم
 ةنوكسم وأ ةدعم ىنكسلل ةطساوب روست رادج وأ رسك باب هوحنو وأ

 لامعتساب حيتافم هعنطصم وأ ةطساوب ييزتلا يزب دحأ طابضلا وأ فظوم
 يمومع وأ زاربإ رمأ روزم يعدم هوردص نم فرط ةموكحلا.

قيرطبة هاركإلا وأ ديدهتلا لامعتساب  سماخلا :- نأ اولعفي ةيانجلا ةروكذملا 
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 مهتحلسأ.
314 
 ةدام

 بقاعي نجسلاب ددشملا نم بكترا ةقرس هاركإب اذإف كرت هاركإلا رثأ حورج
 نوكت ةبوقعلا نجسلا دبؤملا وأ ددشملا .

(1) 
315 
 ةدام

 بقاعي نجسلاب دبؤملا وأ ددشملا ىلع تاقرسلا يتلا بكترت ىف قرطلا
فى ىدحإ لئاسو اوسء تناك لخاد ندملا وأ ىرقلا أ اهجراخو وأ   ةماعلا 

 لقنلا ةيربلا وأ ةيئاملا وأ ةيوجلا ىف لاوحألا ةيتآلا:
 الوأ :- اذإ تعقو ةقرسلا نم نيصخش رثكأف ناكو مهدحأ ىلع لقألا

. 
 ً

 وأ أبخم
 ً

 ارهاظ
 ً

 الماحً احالس
 ايناث :- اذإ تعقو ةقرسلا نم نيصخش رثكأف قيرطب هاركإلا.

 ناكو كلذ اليلً
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 ً
 اثلاث :- اذإ تعقو ةقرسلا ولو نم صخش دحاو لمحي احالس

 وأ قيرطب هاركإلا وأ ديدهتلا لامعتساب حالسلا.
316 
 ةدام

 بقاعي نجسلاب ددشملا ىلع تاقرسلا يتلا ليصحت اليلً نم نيصخش
. 
 ً

 وأ أبخم
 ً

 ارهاظ
 ً

 رثكأف نوكي مهدحأ ىلع لقألا الماحً احالس
 ً

 316 رركم ا
 ةدام

لسأةح شيجلا وأ  بقاعي نجسلاب ددشملا ىلع تاقرسلا يتلا عقت ىلع 
 هتريخذ نوكتو ةبوقعلا نجسلا دبؤملا اذإ تبكترا ةميرجلا قيرطب هاركإلا وأ
 ديدهتلا لامعتساب حالسلا وأ اذإ رفاوت اهيف فرظ نم فورظلا ةددشملا

.317 
 صوصنملا اهيلع ىف ةداملا

 (ايناث)
 ً

 316 ارركم
 ةدام

 بقاعي نجسلاب ىلع تاقرسلا يتلا عقت ىلع تامهملا وأ تاودألا
 ةلمعتسملا وأ ةدعملا لامعتسالل ىف قفارم تالصاوملا ةيكلسلا

 ةيكلساللاو أ ديلوتو وأ ليصوت رايتلا يئابرهكلا وأ هايملا وأ فرصلا يحصلا
 يتلا اهئشنت ةموكحلا وأ تائيهلا وأ تاسسؤملا ةماعلا وأ تادحو عاطقلا

نملةعف ةماع كلذو اذإ مل رفاوتي ىف  ماعلا ، وأ صخرملا ىف اهئاشنإ 
313 

 ةميرجلا فرظ نم فورظلا ةددشملا صوصنملا اهيلع ىف داوملا نم
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.316 
 ىلإ

 (اثلاث)
 ً

 316 ارركم
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 ةدام
 بقاعي سبحلاب ةدم ال لقت نع ةتس رهشأ الو زواجت عبس تاونس:
 الوأ :- ىلع تاقرسلا يتلا بكترت ىف ىدحإ لئاسو لقنلا ةيربلا وأ

أو ةيوجلا.  ةيئاملا 
 ايناث :- ىلع تاقرسلا يتلا لصحت ىف ناكم نوكسم وأ دعم ينكسلل وأ
 دحأ هتاقحلم اذإ مت لوخد ناكملا ةطساوب روستلا وأ رسكلا وأ لامعتسا
اعدإء مايقلا وأ فيلكتلا ةمدخب  حيتافم هعنطصم وأ لاحتنا ةفص ةبذاك وأ 

 ةماع وأ ريغ كلذ نم لئاسولا ريغ ةعورشملا.
ً  ارهاظً  حالسا  اثلاث :- ىلع تاقرسلا يتلا عقت ولو نم صخش دحاو لمحي 

 وأ بخم ًأ.
 (اعبار)

 ً
 316 ارركم

 ةدام
انثأء تاراغلا ةيوجلا.  بقاعي نجسلاب ىلع تاقرسلا يتلا عقت 

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا ددشملا اذإ رفاوت ىف ةميرجلا فرظ نم فورظلا
.317 

 ةددشملا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا
امعتسابل حالس نوكت  اذإف تبكترا ةميرجلا قيرطب هاركإلا وأ ديدهتلا 

 ةبوقعلا نجسلا دبؤملا.
317 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب عم لغشلا:
 الوأ :- ىلع تاقرسلا يتلا بصحت ىف ناكم نوكسم وأ دعم ينكسلل وأ

 ىف هتاقحلم وأ ىف دحأ تالحملا ةدعملا ةدابعلل.
لاتاقرس يتلا لصحت ىف ناكم روسم طئاحب وأ جايسب نم  ايناث :- ىلع 
 رجش رضخأ وأ بطح سباي وأ قدانخب ، نوكيو كلذ ةطساوب رسك نم

 جراخلا وأ روست وأ لامعتساب حيتافم هعنطصم.
 اثلاث :- ىلع تاقرسلا يتلا لصحت رسكب ماتخألا صوصنملا هيلع ىف

 بابلا عساتلا نم باتكلا يناثلا.
.  اعبار :- ىلع تاقرسلا يتلا لصحت اليلً

من نيصخش رثكأف.  اسماخ :- ىلع تاقرسلا يتلا لصحت 
 اسداس :- تيغلأ (1)

107 

 اعباس :- ىلع تاقرسلا يتلا لصحت نم مدخلا ةرجألاب ارارضإً  مهيمودخمب
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 وأ نم نيمدختسملا وأ عانصلا وأ نايبصلا ىف لماعم وأ تيناوح نم
 مهومدختسا وأ ىف تالحملا يتلا نولغتشي اهيف ةداع.

ايشألاء ىف  انماث :- ىلع تاقرسلا يتلا لصحت نم نيفرتحملا لقنب 
 تابرعلا وأ بكارملا وأ ىلع باود لمحلا وأ يأ ناسنإ رخأ فلكم لقنب

ايشألاء ةروكذملا مهتفصب ايشأء وأ دحأ مهعابتأ اذإ تملس مهيلإ   
 ةقباسلا.

انثأء برحلا ىلع ىحرجلا ىتح نم  اعسات :- ىلع تاقرسلا يتلا بكترت 
. ادعألاء  

318 
 ةدام

اتاقرسل يتلا مل  بقاعي سبحلاب عم لغشلا ةدم ال زواجتت نيتنس ىلع 
يشء نم فورظلا ةددشملا ةقباسلا اهركذ.  رفوتي اهيف 

(1) 
319 
 ةدام
 تيغلأ
320 
 ةدام

 موكحملا مهيلع سبحلاب ةقرسل زوجي ىف ةلاح دوعلا نأ اولعجي تحت
 ةبقارم سيلوبلا ةدم ةنس ىلع لقألا وأ نيتنس ىلع رثكألا.

(1) 
321 
 ةدام

بسبحلا عم  بقاعي ىلع عورشلا ىف تاقرسلا ةدودعملا نم حنجلا 
 لغشلا ةدم ال زواجت فصن دحلا ىصقألا ررقملا ىف نوناقلا ةميرجلل ول

.  تمت العفً
 ً

 321 ارركم
 ةداملا

يشء وأ ناويح دقاف ملو هدري ىلإ هبحاص ىتم رسيت  لك نم رثع ىلع 
 كلذ وأ مل هملسي ىلإ رقم ةطرشلا وأ ةهج ةرادإلا لالخ ةثالث مايأ بقاعي

 سبحلاب عم لغشلا ةدم ال زواجت نيتنس اذإ هسبتحا ةينب هكلمت.
اضقناء كلت ةرتفلا ريغب ةين كلمتلا نوكتف ةبوقعلا  امأ اذإ هسبتحا دعب 

 ةمارغلا يتلا ال زواجت ةئام هينج.
108 

(1) 
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322 
 ةدام
 تيغلأ
323 
 ةدام

اايشألء زوجحملا اهيلع ايئاضق وأ ايرادإ ربتعي ىف مكح ةقرسلا ولو  سالتخا 
 ناك الصاحً نم اهكلام.

 312 نم اذه نوناقلا ةقلعتملا
 الو يرست ىف هذه ةلاحلا ماكحأ ةداملا

افعإلابء نم ةبوقعلا .  
(1) 

 ً
 323 ارركم

 ةدام
ايشألاء ةلوقنملا عقاولا نمم  ربتعيو ىف مكح ةقرسلا كلذك سالتخا 

 نيدل هيلع وأ ىلع رخأ.
 ً

 اهنهر انامض
 312 نم اذه نوناقلا اذإ عقو

 الو يرست ىف هذه ةلاحلا ماكحأ ةداملا
 سالتخالا ارارضإً  ريغب نم اوركذ ةداملاب ةروكذملا.

 323 رركم (الوأ) (2)
 ةدام

 بقاعي لك نم يلوتسا ريغب قح نودبو ةين كلمتلا ىلع ةرايس ةكولمم
 هريغل سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةنس ، ةمارغبو ال لقت نع ةئام هينج الو

أو ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا.  زواجت ةئامسمخ هينج 
324 
 ةدام

 لك نم دلق حيتافم وأ ريغ اهيف وأ عنص هلآ ام عم عقوت لامعتسا كلذ ىف
 باكترا ةميرج بقاعي سبحلاب عم لغشلا ةدم ال ديزت ىلع نيتنس.

 ةعانصب لمع حيتافملا لافقإلاو بقاعيف سبحلاب
 ً

 امأ اذإ ناك يناجلا افرتحم
 عم لغشلا .

(1) 
 ً

 324 ارركم
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 ةدام
أو  بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجتت ةتس رهشأ ةمارغبو ال زواجتت يتئام هينج 

 ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا لك نم لزانتي اماعطً  وأ ابارشً  ىف لحم دعم كلذل
 ولو ناك اميقمً  هيف وأ لغش ةفرغ وأ رثكأ ىف قدنف وأ وحن وأ رجأتسا
مةدع راجيإلل عم هملع هنأ ليحتسي هيلع عفد نمثلا وأ ةرجألا وأ  ةرايس 

افولاء هب.  عنتمأ ريغب رربم نع عفد ام قحتسا نم كلذ وأ رف نود 
325 
 ةدام
109 

 لك نم بصتغا ةوقلاب وأ ديدهتلا ادنسً  اتبثم وأ ادجومً  نيدل وأ فرصت وأ
اربءة وأ ادنسً  اذ ةميق ةيبدأ وأ ةيرابتعا وأ اقاروأً  تبثت دوجو ةلاح ةينوناق وأ  

اضمإء ةقرو امم مدقت وأ عىل   ةيعامتجا وأ هركأ ادحأً  ةوقلاب وأ ديدهتلا 
 اهمتخ بقاعي نجسلاب ددشملا (1) .

326 
 ةدام

يشء رخأ  لك نم لصح ديدهتلاب ىلع هئاطعإ اغلبمً  نم دوقنلا وأ يأ 
 بقاعي سبحلاب ، بقاعيو عورشلا ىف كلذ سبحلاب ةدم ال زواجتت نيتنس.

327 
 ةدام

اكترابب ةميرج دض سفنلا وأ لاملا بقاعم اهيلع  لك نم دده هريغ ةباتك 
اشفإبء رومأ وأ ةبسن رومأ ةشدخم  لتقلاب وأ نجسلا دبؤملا وأ ددشملا وأ 

 بلطب وأ فيلكتب رمأب بقاعي نجسلاب.
 ً

 فرشلاب ناكو ديدهتلا ابوحصم
 بقاعيو سبحلاب اذإ مل نكي ديدهتلا ابوحصمً  بلطب وأ فيلكتب رمأب .

 لكو(1) نم دده هريغ ايهفشً  ةطساوب صخش رخأ لثمب ام ركذ بقاعي
 سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع نيتنس وأ ةمارغب ال ديزت ىلع ةئامسمخ هينج

اوسء ناكأ ديدهتلا ابوحصمً  فيلكتب رمأب مأ ال.  
اوسء ناكأ ةباتكلاب مأ ايهفشً  ةطساوب صخش رخأ باكتراب  لكو (2) ديدهت 
 ةميرج ال غلبت ةماسجلا ةمدقتملا بقاعي هيلع سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع

 ةتس رهشأ وأ ةمارغب ال ديزت ىلع يتئام هينج.
 بابلا عساتلا

 سلافتلا
110 

328 
 ةدام

 لك رجات فقو نع عفد هنويد ربتعي ىف ةلاح سلافت سيلدتلاب ىف لاوحألا
 ةيتآلا:
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 الوأ :- اذإ يفخأ هرتافد وأ اهمدعأ وأ اهريغ.
زجء نم هلام ارضإ ًر هينئادب .  ايناث :- اذإ سلتخا وأ أبخ 

 اثلاث :- اذإ فرتعا وأ لعج هسفن انيدم قيرطب سيلدتلا غلابمب تسيل ىف
اوسء ناك كلذ ائشان نع هتابوتكم وأ هتينازيم وأ امهريغ نم  هتمذ ةقيقح 

 قاروألا وأ ريغ هرارقإ ىهافشلا وأ نع هعانتما نم ميدقت قاروأ وأ
 تاحاضيإ عم هملع امب بترتي ىلع كلذ عانتمالا.

329 
 ةدام

 بقاعي سلافتملا سيلدتلاب نمو هكراش ىف كلذ نجسلاب نم ثالث
 تاونس ىلإ سمخ.

330 
 ةدام

 دعي اسافتم ريصقتلاب ىلع هجو مومعلا لك رجات بجوأ ةراسخ هينئاد
 ببسب مدع همزح وأ هريصقت شحافلا ىلعو صوصخلا رجاتلا يذلا نوكي

 ىف ىدحإ لاوحألا ةيتآلا:
ذإا يئر نأ هفيراصم ةيصخشلا وأ فيراصم هلزنم ةظهاب.  الوأ :- 

 ايناث :- اذإ كلهتسا غلابم ةيمسج ىف رامقلا وأ لامعأ بصنلا ضحملا وأ
 ىف لامعأ ةصروبلا ةيمهولا وأ لامعأ ةيمهو ىلع عئاضب.

 اثلاث :- اذإ يرتشا عئاضب اهعيبيل لقأب نم اهراعسأ ىتح رخؤي راهشإ
الفإهس وأ ضرتقا غلابم وأ ردصأ اقاروأُ ةيلام وأ لمعتسا اقرطً  ىرخأ امم  
 بجوي رئاسخلا ةديدشلا هلوصحل ىلع دوقنلا ىتح رخؤي راهشإ هسالفإ.

 اعبار :- اذإ لصح ىلع حلصلا قيرطب سيلدتلا.
331 
 ةدام

 زوجي نأ ربتعي اسلافتم ريصقتلاب لك رجات نوكي ىف ىدحإ لاوحألا ةيتآلا:
111 

 11 نم نوناق
 الوأ :- مدع هريرحت رتافدلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا

 (1) وأ اذإ تناك
13 

 ةراجتلا وأ مدع هئارجإ درجلا صوصنملا هيلع ىف ةداملا
 هرتافد ريغ ةلماك وأ ريغ ةمظتنم ثيحب ال فرعت اهنم هتلاح ةقيقحلا ىف

 بولطملا هل بولطملاو هنم كلذو هلك عم مدع دوجو سيلدتلا.
198 

 ايناث :- مدع هنالعإ فقوتلا نع عفدلا ىف داعيملا ددحملا ىف ةداملا
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 199 وأ توبث مدع
 نم نوناق ةراجتلا وأ مدع هميدقت ةينازيملا اقبطً  ةداملل

.200 
 ةحص تانايبلا بجاولا اهميدقت ىضتقمب ةداملا

 اثلاث :- مدع ههجوت هصخشب ىلإ رومأم ةسيلفتلا دنع مدع دوجو راذعألا
 ةيعرشلا وأ مدع هميدقت تانايبلا يتلا اهبلطي رومأملا روكذملا وأ روهظ

حصة كلت تانايبلا.  مدع 
 اعبار :- هتيدأت ادمعً  دعب فقوت عفدلا بولطم دحأ هينئاد وأ هزييمت ارارضإً 
امرغلاء وأ اذإ حمس هل ةيزمب ةيصوصخ دصقب لوصحلا ىلع هلوبق  يقابب 

 حلصلا.
 اسماخ :- اذإ مكح هسالفإب لبق نأ موقي تادهعتلاب ةبترتملا ىلع حلص

 قباس.
332 
 ةدام

اضعأء سلجم رشةك صصح مكحيف ىلع   اذإ تسلفأ ةكرش ةمهاسم وأ 
 اهتارادإ اهتريدمو تابوقعلاب ةررقملا سلافتلل سيلدتلاب اذإ تبث مهيلع مهنأ

 328 نم اذه نوناقلا وأ
 اوبكترا ارمأً  نم رومألا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا

 اذإ اولعف ام بترتي هيلع سالفإ ةكرشلا قيرطب شغلا وأ سيلدتلا ىلعو
اوسء مهنالعإب ام عن عفدلا   صوصخلا اذإ اودعاس ىلع فقوت ةكرشلا 
 فلاخي ةقيقحلا نع سأر لاملا بتتكملا وأ عوفدملا وأ مهعيزوتب احابرأً 
 ةيمهو وأ مهذخأب مهسفنأل قيرطب شغلا ام ديزي نع صخرملا مهل هب

 ىف دقع ةكرشلا.
333 
 ةدام

اضعأء سلجم ةرادإلا نيريدملاو نيروكذملا  مكحيو ىف كلت ةلاحلا ىلع 
: بريصقتلا  تابوقعلاب ةررقملا سلافتلل 

 نم رومألا صوصنملا اهيلع ىف
 ً

 الوأ :- اذإ تبث مهيلع مهنأ اوبكترا ارمأ
 330 ىفو لاوحألا يلوألا ةيناثلاو
 نيتلاحلا ةيناثلا ةثلاثلاو نم ةداملا

112 

 331 نم اذه نوناقلا.
 ةثلاثلاو ةعبارلاو نم ةداملا

طبقير شغلا ىف رشن دقع ةكرشلا ةيفيكلاب يتلا صن  ايناث :- اذإ اولمهأ 
 اهيلع نوناقلا.
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 اثلاث :- اذإ اوكرتشا ىف لامعأ ةرياغم امل ىف نوناق ماظن ةكرشلا اوقداصو
 اهيلع.
334 
 ةدام

 بقاعي سلافتملا ريصقتلاب سبحلاب ةدم ال زواجتت نيتنس.
(1) 

335 
 ةدام

 بقاعي صاخشألا يتآلا مهنايب اميف ادع لاوحأ كارتشالا ةنيبملا انوناقً 
اهنيت  سبحلاب ةمارغبو ال ديزت ىلع ةئامسمخ هينج يرصم وأ ىدحإب 

 نيتبوقعلا طقف.
 الوأ :- لك صخش قرس وأ ىفخأ وأ أبخ لك وأ ضعب لاومأ سلفملا نم
 تالوقنملا وأ تاراقعلا ولو ناك كلذ صخشلا جوز سلفملا وأ نم هعورف وأ

 نم هلوصأ وأ هئابسنأ نيذلا ىف ةجرد عورفلا لوصألاو.
 ايناث :- نم ال نونوكي نم نينئادلا نوكرتشيو ىف تالوادم حلصلا قيرطب

 شغلا وأ نومدقي وأ نوتبثي قيرطب شغلا ىف ةسيلفت تادنس نويد ةيروص
 مهمساب وأ مساب مهريغ.

 اثلاث :- نونئادلا نيذلا نوديزي ةميق مهنويد قيرطب شغلا وأ نوطرتشي
اطعإء مهتوص ىف  مهسفنأل عم سلفملا وأ هريغ ايازم ةيصوصخ ىف ريظن 

 تالوادم حلصلا وأ ةسيلفتلا وأ دعولا هئاطعإب وأ نودقعي هطراشم
. امرغلاء  يقابب 

 ً
 ةيصوصخ مهعفنل ارارضإو

انثأء ةيدأت مهتفيظو مكحيو  
 ً

الكوء نينئادلا يذلا نوسلتخي ائيش  اعبار :- 
امرغلاء ىفو تاضيوعتلا اقلتء هسفن اميف بجي هدر ىلإ   يضاقلا اضيأً  نمو 

. اربلابءة امكحل   يتلا بلطت مهمساب اذإ ىضتقا لاحلا كلذ ولو ىف ةلاح 
 بابلا رشاعلا

 بصنلا ةنايخو ةنامألا
113 

(1) 
336 
 ةدام

اليتسالاء ىلع دوقن وأ ضورع وأ  بقاعي سبحلاب لك نم لصوت ىلإ 
 تادنس نيد وأ تادنس ةصلاخم وأ يأ عاتم لوقنم ناكو كلذ لايتحالاب
باهضع امإ لامعتساب قرط ةيلايتحا نم اهنش  بلسل لك ةورث ريغلا وأ 
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 ماهيإ سانلا دوجوب عورشم بذاك وأ ةعقاو ةروزم وأ ثادحإ لمألا لوصحب
 حبر يمهو وأ ديدست غلبملا يذلا ذخأ قيرطب لايتحالا وأ مهماهيإ دوجوب
 دنس نيد ريغ حيحص وأ دنس ةصلاخم روزم امإو فرصتلاب ىف لام تباث وأ

 هل الو هل قح فرصتلا هيف امإو ذاختاب مسا بذاك وأ ةفص
 ً

 لوقنم سيل اكلم
 ريغ ةحيحص ، امأ نم عرش ىف بصنلا ملو هممتي بقاعيف سبحلاب ةدم ال

 زواجتت ةنس.
 زوجيو لعج يناجلا ىف ةلاح دوعلا تحت ةظحالم سيلوبلا ةدم ةنس ىلع

 لقألا نيتنسو ىلع رثكألا.
 ةدام337 (1)

وسبء ةين اطيشً  ال هلباقي ديصر بهذه تابوقعلا ىلع لك نم يطعأ   مكحي 
 مئاق لباقو بحسلل وأ ناك ديصرلا وأ هضعب ثيحب حبصي يقابلا ال يفي

 ةميقب كيشلا وأ رمأ بوحسملا هيلع كيشلا مدعب عفدلا.
338 
 ةدام

 لك نم زهتنأ ةصرف جايتحا وأ فعض وأ يوه سفن صخش هل غلبت ةنس
 ةيداحلا نيرشعلاو ةنس ةلماك وأ مكح دادتماب ةياصولا هيلع نم ةهجلا

ادنست كسمت  تاذ صاصتخالا لصحتو هنم ارارضإً  هب ىلع ةباتك وأ متخ 
يشء نم  وأ ةصلاخم ةقلعتم ضارقإب وأ ضارتقا غلبم نم دوقنلا وأ 

 تالوقنملا وأ ىلع لزانت نع قاروأ ةيراجت وأ اهريغ نم تادنسلا ةمزلملا
 ةيكسمتلا بقاعي ايأ تناك ةقيرط لايتحالا يتلا اهلمعتسا سبحلاب ةدم ال
 ديزت ىلع نيتنس زوجيو نأ دازي هيلع ةمارغ ال زواجتت ةئام هينج يرصم
 اذإو ناك نئاخلا ارومأم ةيالولاب وأ ةياصولاب ىلع صخشلا روذعملا نوكتف

 ةبوقعلا نجسلا نم ثالث نينس ىلإ عبس.
339 
 ةدام

 لك نم زهتنا ةصرف فعض وأ ىوه سفن صخش هضرقأو ادوقنً  يأب ةقيرط
114 

 تناك ديزت ىلع دحلا ىصقألا ررقملا دئاوفلل نكمملا قافتالا اهيلع انوناق
 بقاعي ةمارغب ال ديزت ىلع يتئام هينج.

 اذإف بكترا ضرقملا ةميرج ةلثامم ةميرجلل يلوألا ىف سمخلا تاونسلا
 ةيلاتلا مكحلل لوألا نوكت ةبوقعلا سبحلا ةدمل ال زواجتت نيتنس ةمارغو ال

 زواجتت ةئامسمخلا هينج وأ ىدحإ نيتاه نيتبوقعلا طقف.
 لكو نم داتعا ىلع ضارقإ دوقن يأب ةقيرط تناك ةدئافب ديزت نع دحلا
 ىصقألا ةدئافلل نكمملا قافتالا اهيلع انوناق بقاعي تابوقعلاب ةررقملا

 ةرقفلاب ةقباسلا.
340 
 ةدام
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 لك نم نمتئا ىلع ةقرو ةاضمم وأ ةموتخم ىلع ضايب ناخف ةنامألا
اضمإلاء دنس نيد وأ ةصلاخم وأ ريغ فقو متخلا وأ   بتكو ىف ضايبلا يذلا 

 كلذ نم تادنسلا تاكسمتلاو يتلا بترتي اهيلع لوصح ررض سفنل
اضمإلاء وأ متخلا وأ هلامل تبقوع سبحلاب نكميو نأ دازي هيلع  بحاص 

 ةمارغ ال زواجتت نيسمخ اهينج ايرصم . ىفو ةلاح ام اذإ مل نكت ةقرولا
 ةاضمملا وأ ةموتخملا ىلع ضايب ةملسم ىلإ نئاخلا امنإو لصحتسا

 اهيلع يأب ةقيرط تناك هنإف دعي اروزمً  بقاعيو ةبوقعب ريوزتلا.
341 
 ةدام

 لك نم سلتخأ وأ لمعتسا وأ ددب غلابم وأ ةعتمأ وأ عئاضب وأ ادوقنً  وأ ركاذت
 وأ تاباتك ىرخأ ةلمتشم ىلع كسمت وأ ةصلاخم وأ ريغ كلذ ارارضإً 
ايشألاء ةروكذملا مل  اهيكلامب وأ اهباحصأ وأ يعضاو ديلا اهيلع تناكو 

 ملست هل الإ ىلع هجو ةعيدولا وأ ةراجإلا وأ ىلع ليبس ةيراع لامعتسالا
 دصقب اهضرع

 ً
 وأ نهرلا وأ تناك تملس هل ةفصب هنوك اليكوً هرجأب وأ اناجم

 عيبلل وأ اهلامعتسا ىف رمأ نيعم ةعفنمل كلاملا اهل وأ هريغ مكحي هيلع
 سبحلاب زوجيو نأ دادزي هيلع ةمارغ ال زواجتت ةئام هينج يرصم.

342 
 ةدام

 مكحي تابوقعلاب ةقباسلا ىلع كلاملا نيعملا اسراحً  ىلع هئايشأ
 زوجحملا اهيلع ايئاضقً  وأ ايرادإ اذإ سلتخا ائيشً  اهنم.

(1) 
343 
 ةدام
115 

انثأء قيقحت ةيضق اهب ادنسً  وأ ةقرو ام  لك نم مدق وأ ملس ةمكحملل ىف 
بحلابس ةدم ال زواجتت ةتس روهش.  مث قرس كلذ يأب ةقيرط تناك بقاعي 

 بابلا يداحلا رشع
 ليطعت تادازملا شغلاو يذلا لصحي

 ىف تالماعملا ةيراجتلا
344 
 ةدام

 لك نم لطع ةطساوب ديدهت وأ هاركإ وأ لواطت ديلاب وأ هوحن ادازمً  اقلعتم
 دهعتب ةلواقمب وأ

 ً
ارشء وأ ريجأت لاومأ ةلوقنم وأ ةتباث وأ اقلعتم ببعي وأ   

يشء وأ وحن كلذ بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةثالث  ديروت وأ لالغتسا 
 روهش ةمارغبو ال زواجتت ةئامسمخ هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا طقف.
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345 
 ةدام

 صاخشألا نيذلا اوببست ىف ولع وأ طاطحنا راعسأ لالغ أ عئاضبو وأ تانوب
امةيل ةدعم لوادتلل نع ةميقلا ةررقملا اهل ىف تالماعملا  وأ تادنس 

 وأ تانالعإ ةروزم وأ ةارتفم وأ
 ً

 نيب سانلا ارابخأ
 ً

 ةيراجتلا مهرشنب ادمع
 ديزأ امم هبلط وأ مهئطاوتب عم ريهاشم راجتلا

 ً
 مهئاطعإب عئابلل انمث

 نيزئاحلا فنصل دحاو نم ةعاضب وأ لالغ ىلع مدع هعيب الصأ وأ ىلع عنم
 هعيب نمثب لقأ نم نمثلا قفتملا هيلع اميف مهنيب وأ يأب ةقيرط ةيلايتحا
 ىرخأ نوبقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةنس ةمارغبو ال زواجتت ةئامسمخ

 هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا طقف.
346 
 ةدام

 فعاضي دحلا ىصقألا رقملا ةبوقعل سبحلا صوصنملا اهنع ىف ةداملا
اةقباسل اذإ تلصح كلت ةيلحلا اميف قلعتي رعسب موحللا وأ ربخلا وأ بطح  

 دوقولا محفلاو وأ وحن كلذ نم تاجاحلا ةيرورضلا.
 (1) تيغلأ

347 
 ةدام
116 

 (2) تيغلأ
348 
 ةدام

 349(4) تيغلأ
 ةدام

 350(5) تيغلأ
 ةدام

 351(6) تيغلأ
 ةدام

 بابلا يناثلا رشع
ارشلاوء  باعلا رامقلا بيصنلاو عيبلاو 
 ةرمنلاب فورعملاو ىريتوللاب

352 
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 ةدام
لاسان هيف بقاعي وه فرايصو  نملك دعأ اناكم باعلأل رامقلا هأيهو لوخدل 
 لحملا روكذملا سبحلاب ةمارغبو ال زواجت فلأ هينج طبضتو عيمج دوقنلا
 ةعتمألاو ىف تالحملا يراجلا اهيف باعلألا ةروكذملا مكحيو اهتارداصمب.

353 
 ةدام

 بقاعيو هذهب تابوقعلا اضيأً  لك نم عضو عيبلل ائيشً  ىف ةرمنلا ةفورعملا
 ىريتوللاب نودب نذإ ةموكحلا طبضتو اضيأ بناجل ةموكحلا عيمج دوقنلا

 ةعتمألاو ةعوضوملا ىف ةرمنلا.
 بابلا ثلاثلا رشع

 بيرختلا بييعتلاو فالتإلاو
354 
 ةدام

 لك نم رسك وأ برخ هريغل ائيش نم تالآ ةعارزلا وأ بئارز يشاوملا أ,
اارفخلء بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةنس وأ ةمارغب ال زواجتت  ششع 

 يتئام هينج
355 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب عم لغشلا .
117 

 نم باود بوكرلا وأ رجلا وأ
 ً

 الوأ :- لك نم لتق ادمعً  نودب ضتقم اناويح
. 
 ً

 اريبك
 ً

 لمحلا نموأ يأ عون نم عاونأ يشاوملا وأ رضأ هب اررض
 ايناث :- لك نم مس اناويح نم تاناويحلا ةروكذملا ةرقفلاب ةقباسلا وأ
نتسمعق وأ  اكمس نم كامسألا ةدوجوملا ىف رهن وأ ةعرت وأ ريدغ وأ 

 ضوح.
 زوجيو لعج نيناجلا تحت ةظحالم سيلوبلا ةدم ةنس ىلع لقألا نيتنسو

 ىلع رثكألا.
 لكو عورش ىف مئارجلا ةفلاسلا ركذلا بقاعي هيلع سبحلاب عم لغشلا

 ةدم ال ديزت ىلع ةنس وأ ةمارغب ال زواجتت يتئام هينج
356 
 ةدام

اةبوقعل  اذإ بكترا مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا ةقباسلا اليلً نوكت 
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 لاغشألا ةقاشلا وأ نجسلا نم ثالث ىلإ عبس نينس.
357 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةتس رهشأ وأ ةمارغب ال زواجتت يتئام
 هينج لك نم لتق ادمعً  نودب ضتقم أ مسو اناويح نم تاناويحلا

. 
 ً

 اريبك
 ً

ضار هب اررص  355 وأ 
 ةسنأتسملا ريغ ةروكذملا ىف ةداملا

358 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع ةثالث روهش وأ عفدب ةمارغ ال زواجتت
ارضخء وأ ةسباي  يتئام هينج نم فلتأ لك وأ ضعب طيحم ذختم نم راجشأ 

 وأ ريغ كلذ نمو لقن وأ لاوز ادحً  وأ تامالع ةلوعجم ادحً  نيب كالمأ
 ةفلتخم وأ تاهج ةلغتسم نمو مدر لك وأ ضعب قدنخ نم قدانخلا

 ةلوعجملا ادحً  كالمأل وأ تاهج ةلغتسم.
يشء نم لاعفألا صوصنملا اهيلع ىف ةرقفلا ةقباسلا دصقب  اذإو بكترا 

 باصتغا ضرأ نوكت ةبوقعلا سبحلا ةدم ال زواجتت نيتنس.
359 
 ةدام

 لك نم ببست ادمعُ عطقب رسج نم روسجلا وأ ةيفيكب ىرخأ ىف لوصح
 قرغ مكحي هيلع نجسلاب ددشملا أ نجسلابو دبؤملا.

(1) 
360 
 ةدام
118 

 قيرحلا ئشانلا نم مدع فيظنت وأ ميمرت نارفألا وأ نخادملا وأ تالحملا
 ىرخألا يتلا دقوت اهيف رانلا وأ نم رانلا ةدقرملا ىف تويب وأ نابم وأ تاباغ
 وأ مورك وأ ناطيغ وأ نيتاسب برقلاب نم ناميك نبت وأ شيشح سباي اذكو
 قيرحلا ئشانلا نع لاغشأ خيراوص ىف ةهج نم تاهج ةدلبلا أ ببسبو
 لامهإ رخأ بقاعي هيلع سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع رهش أ عفدبو ةمارغ ال

 ديزت ىلع يتئام هينج يرصم.
 اذإف عقو قيرحلا نم نيخدتلا وأ نم ران ةدقوم ىف تاطحم ةمدخل نيومتو
أم زكارم عيبل تاناوطسا زاجاتوبلا وأ  تارايسلا وأ تاطحم زاغلل يعيبطلا 

 تاعدوتسم تاجتنمل ةيلورتبلا وأ نزاخم ةلمتشم ىلع داوم دوقولا وأ يأ
 داوم ىرخأ ةلباق لاعتشالل ، نوكت ةبوقعلا سبحلا ةمارغلاو يتلا ال لقت
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 نع ةئامسمخ هينج الو زواجت يفلأ هينج وأ ىدحإ نيتاه نيتبوقعلا.
(1) 

361 
 ةدام

ياهكلتم وأ اهلعج ريغ  لك نم برخ وأ فلتأ ادمع الاومأ ةيناث وأ ةلوقنم ال 
 ةحلاص لامعتسالل وأ اهلطع ةيأب ةقيرط بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع

 ةتس رهشأ ةمارغبو ال زواجت ةئامثالث هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا.
 اذإف بترت ىلع لعفلا ررض يلام هتميق نوسمخ اهينج وأ رثكأ تناك

تزواج ةئامسمخ هينج وأ  ةبوقعلا سبحلا ةدم ال زواجت نيتنس ةمارغو ال 
 ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا .

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا ةدم ال ديزت ىلع سمخ نينس ةمارغو ال لقت نع
 ةئام هينج الو زواجت فلأ هينج اذإ أشن نع لعفلا ليطعت وأ فيقوت لامعأ
مةحلص تاذ ةعفنم ةماع وأ اذإ بترت هيلع لعج ةايح سانلا وأ مهتحص وأ  

 مهنمأ ىف رطخ.
 361 اذإ تبكترا

 فعاضيو دحلا ىصقألا تابوقعلل ةررقملا ىف ةداملا
 ةميرجلا اذيفنتً  ضرغل يباهرإ ) (1)

 361 ارركم (2)
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع سمخ تاونس لك نم برخ تآشنملا وأ
 تادحولا ةيحصلا ةلقنتملا مسقلل يبطلا ىف شيجلا وأ ةعباتلا هل وأ

. تسالللامع  تاودأ ةروكذملا وأ اهلعج ريغ ةحلاص 
 361 ارركم(أ) (1)

 ةدام
119 

 لك نم لطع ادمع يأب ةقيرط تناك ةليسو نم لئاسو تامدخ قفارملا
 ةماعلا وأ ةليسو نم لئاسو جاتنإلا بقاعي نجسلاب.

 نوكتو ةبوقعلا نجسلا ددشملا اذإ تعقو ةميرجلا دصقب رارضإلا جاتنإلاب وأ
الالخإل ريسب قفرم ماع.  

362 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجتت نيتنس وأ ةمارغب ال ديزت ىلع ةئامثالث هينج
 (2) لك نم مده أ فلتأو وأ لقن تامالع دويج ةيزي وأ ةيفارغوبط وأ تادوط

 ةاداحم وأ داتوأ دودح وأ تادوط ةينازيم.
(1) 

363 
 ةدام
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 تيغلأ
364 
 ةدام

اضتقاء ةطساوب برض هوحنو عنمل ام ترمأ وأ تحرص  لك نم ضرعت نودب 
 ةموكحلا هئارجإب نم لاغشألا ةيمومعلا بقاعي سبحلاب ةدم ال ديزت ىلع

 ةنس وأ ةمارغب ال ديزت ىلع ةئامثالث هينج .
365 
 ةدام

 لك نم قرحأ وأ فلتأ ادمع يأب ةقيرط تناك ائيش نم رتافدلا وأ طباضملا
لصألاةي وأ تالجسلا وأ اهوحن نم قاروأ حلاصملا ةيريمألا وأ تالايبمكلا وأ  
 قاروألا ةيراجتلا وأ هيفريصلا وأ ريغ كلذ نم تادنسلا يتلا ببستي نع
 اهفالتإ ررض ريغلل بقاعي سبحلاب ةمارغبو ال زواجتت ةئامسمخ هينج أ

 ىدحإبو نيتاه نيتبوقعلا طقف.
366 
 ةدام

يشء نم عئاضبلا وأ ةعتمألا وأ تالوصحملا عقو نم  لم بهن وأ فالتإ 
 ةعامج وأ ةباصع ةوقلاب ةيرابجإلا نوكي هبوقعلا نجسلا ددشملا وأ

 نجسلا.
367 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب عم لغشلا .
 الوأ :- لك نم عطق وأ فلتأ اعرزً  ريغ دوصحم أ ارجشوً  اتبانً  هقلخ وأ

 وأ ريغ كلذ نم تانبلا.
 ً

 اسورغم
120 

 ايناث :- لك نم فلتأ اطيغ اروذبم أ ثبو ىف طيغ اشيشح وأ اتابن ارضم.
قعط اهنم وأ اهرشق  اثلاث :- لك نم علتقا ةرجش وأ رثكأ وأ يأ تابن رخأ وأ 

 اهتيميل لكو نم فلتأ ةمعط ىف رجش.
 زوجيو لعج نيناجلا تحت ةظحالم سيلوبلا ةدم ةنس ىلع لقألا نيتنسو

 ىلع رثكألا.
368 
 ةدام

 اذإ بكترا مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف نيترقفلا يلوألا ةيناثلاو نم ةداملا
 ةقباسلا اليل نم ةثالث صاخشأ ىلع لقألا وأ نم صخش وأ نينثأ ناكو
 دحاو امهنم ىلع لقألا الماح حالسل نوكتو ةبوقعلا لاغشألا ةقاشلا وأ

 نجسلا نم ثالث نينس ىلإ عبس.



 
 

 122 

 بابلا عبارلا رشع
 كاهتنا ةمرح كلم ريغلا

(1) 
369 
 ةدام

 لك نم لخد اراقع ىف ةزايح رخأ دصقب هنم هتزايح ةوقلاب أ دصقبو باكترا
شيء امم ركذ  ةميرج هيف وأ ناك دق هلخد ينوناق يقبو هيف دصقب باكترا 
 بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجت ةنس أ ةمارغبو ال زواجت ةئامثالث هينج يرصم.

 اذإو تعقو هذه ةميرجلا نم نيصخش وأ رثكأ ناكو مهدحأ ىلع لقألا
 الماح احالسً  وأ نم ةرشع صاخشأ ىلع لقألا ملو نكي مهعم حالس
 نوكت ةبوقعلا سبحلا ةدم ال زواجت نيتنس وأ ةمارغ ال زواجت ةئامسمخ

 هينج يرصم.
(1) 

370 
 ةدام

 لك نم لخد اتيب انوكسم وأ دعم نكسلل وأ ىف دحأ هتاقحلم وأ ةنيفس
ايشألاء ىف ةزايح رخأ  ةنوكسم وأ ىف لحم دعم ظفحل لاملا تناكو هذه 

121 

دصاقا نم كلذ عنم هتزايح ةوقلاب وأ باكترا ةميرج اهيف وأ ناك دق اهلخد  
يشء امم ركذ ، بقاعي سبحلاب  هجوب ينوناق يقبو اهيف دصقب باكترا 

 ةدم ال ديزت ىلع نيتنس وأ ةمارغب ال زواجت ةئامثالث هينج يرصم .
(2) 

371 
 ةدام

 لك نم دجو ىف ىدحإ تالحملا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا ةقباسلا
مايفتخ نع نيعأ نم مهل قحلا ىف هجارخإ بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجتت  

 ةثالث رهشأ وأ ةمارغب ال زواجتت يتئام هينج.
372 
 ةدام

 اذإو بكترا مئارجلا صوصنملا اهيلع ىف نيتداملا نيتقباسلا اليل نوكت
 ةبوقعلا سبحلا ةدم ال زواجتت نيتنس.

 372 ارركم (1)
 ةدام

اضفء وأ نابم ةكولمم ةلودلل وأ  لك نم يدعت ىلع ضرأ ةيعارز وأ ضرا 
 دحأل صاخشألا ةيرابتعالا ةماعلا وأ فقول يريخ وأ ىدحإل عاطقلا ماعلا وأ
 ةيأل ةهج ىرخأ صني نوناقلا ىلع رابتعا اهلاومأ نم لاومألا ةماعلا كلذو
اشنإءتا اهيلع أ اهلغشو وأ عافتنالا اهب ةيأب  اهتعارزب وأ اهسرغ وأ ةماقإ 

 ةروص بقاعي سبحلاب ةمارغبو ال زواجت نيفلأ نم تاهينجلا وأ ىدحإب نيتاه
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 نيتبوقعلا مكحيو ىلع يناجلا درب راقعلا بصتغملا امب نوكي هيلع نم
ايشألاء ىلع هتقفن  ينابم وأ سارغ أ هدربو عم ةلازإ ام هيلع نم كلت 

 الضف نع عفد ةميق ام داع نم ةعفنم .
الدإلاء تانايب ريغ  اذإف تعقو ةميرجلا لياحتلاب وأ ةجيتن ميدقت تارارقإ وأ 

 ةحيحص عم ملعلا كلذب نوكت ةبوقعلا سبحلا ةدم ال لقت نع ةنس الو ديزت
 ىلع سمخ نينس ةمارغو ال لقت نع فلأ هينج الو ديزت ىلع ةسمخ

 فالآ هينج وأ ىدحإب نيتاه نيتبوقعلا.
 فعاضتو ةبوقعلا صوصنملا اهيلع ىف نيترقفلا نيتقباسلا ىف ةلاح دوعلا.

(1) 
373 
 ةدام

اضفء وأ ينابم وأ اتيب انوكسم وأ دعم نكسلل أ دلخ اضرأ ةيعارز وأ   لك نم 
 ىفو دحأ هتاقحلم وأ ةنيفس ةنوكسم وأ ىف لحم دعم ظفحل لاملا ملو
انبء ىلع هفيلكت نمم مهل قحلا ىف كلذ بقاعي سبحلاب ةدم  جرخي هنم 
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 ال زواجت ةتس رهشأ وأ ةمارغب ال زواجت يتئام هينج.
 373 ارركم (2)

 ةدام
 تيغلأ

 بابلا سماخلا رشع
المعل حلاصملاب تاذ ةعفنملا ةماعلا  فقوتلا نع 

ادتعالاوء ىلع ةيرح لمعلا  
(1) 

374 
 ةدام

ارجألاوء نيذلا نوموقي ةمدخب ةماع وأ ةمدخلاب  رظحي ىلع نيمدختسملا 
 ىف قفارملا ماعلا وأ لمعب دسي ةجاح ةماع ولو مل نكي اعوضوم اهل ماظن

 صاخ نأ اوكرتي مهلمع وأ اوعنتمي هنع ادمع.
 124( أ ).

 124 و
اكحألام ةنيبملا ىف نيتداملا  ىرجتو ىف ناش كلذ عيمج 

ارجألاوء الؤهء نيمدختسملا   قبطتو تابوقعلا صوصنملا اهيلع امهيف ىلع 
 ىلعو نيضرحملا نيعجشملاو نيذبحملاو نيعيذملاو ىلع بسح لاوحألا

. 
 374 ارركم (1)

 ةدام
 رظحي ىلع نيدهعتملا ىلعو لك نم ريدي اقفرم وأ المع نم لامعألا

أن اوفقوي لمعلا ةيفيكب لطعتي  ةماعلا راشملا اهيلإ ىف ةداملا ةقباسلا 
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ادأء ةمدخلا ةماعلا اهماظتناو.  اهعم 
 قبطتو مهيلع ىلعو نيضرحملا نيعجشملاو نيذبحملاو نيعيذملاو

 124 ( أ ) ىلع بسح
 124 و

 تابوقعلا صوصنملا اهيلع ىف نيتداملا
 لاوحألا.

(2)375 
 ةدام

 بقاعي سبحلاب ةدم ال زواجت نيتنس ةمارغبو ال ديزت ىلع ةئام هينج نملك
 لمعتسا ةوقلا وأ قنعلا وأ باهرإلا وأ ديدهتلا وأ ريبادت ريغ ةعورشم ىف

ادتعالاء ىلع قح نم قوقحلا ةيتآلا : ادتعالاء وأ عورشلا ىف   
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 الوأ :- قح ريغلا ىف لمعلا
 ايناث :- قح ريغلا ىف نا مدختسي وأ عنتمي نع مادختسا يأ صخش.

 اثلاث :- قح ريغلا ىف نأ كرتشي ىف ةيعمج نم تايعمجلا.
 قبطيو مكح هذه ةداملا ولو تلمعتسا ةوقلا وأ فنعلا وأ باهرإلا وأ

 ريبادتلا ريغ ةعورشملا عم جوز صخشلا دوصقملا وا عم هدالوأ.
 دعتو نم ريبادتلا ريغ ةعورشملا لاعفألا ةيتآلا ىلع صخألا:

 الوأ :- عبتت صخشلا دوصقملا ةقيرطب ةرمتسم ىف هودغ هحاورو وأ
يهنطق  فوقولا فقوم ديدهتلا برقلاب نم هلزنم وأ برقلاب نم يأ ناكم رخأ 

 وأ لغتشي اهيف.
يشء رخأ افخإبء هتاودأ وأ ةسبالم وأ يأ   ايناث :- هعنم نم ةلوازم هلمع 

 امم هلمعتسي وأ ةيأب ةقيرط ىرخأ.
 بقاعيو سفنب ةبوقعلا فلاسلا اهركذ لك نم ضرحي ريغلا ةيأب ةقيرط

عاهيل ىف هذه ةداملا.  ىلع باكترا ةميرج نم مئارجلا صوصنملا 
 بابلا سداسلا رشع

 عيورتلا فيوختلاو
 ةجطلبلا (1)
 375 ارركم

 ةدام
 عم مدع لالخإلا ةيأب ةبوقع دشأ ةدراو ىف صن رخأ ، بقاعي سبحلاب ةدم

 ال لقت نع ةنس لك نم ماق هسفنب وأ ةطساوب هريغ ضارعتساب ةوقلا
 مامأ صخش وأ حيولتلا هل فنعلاب ، وأ هديدهتب مادختساب ةوقلا وأ فنعلا
ارتفالابء هيلع وا  هعم وأ عم هجوز وأ دحأ نم هلوصأ وأ هعورف وأ ديدهتلا 
 ىلع يأ مهنم امب هنيشي وا ضرعتلاب ةمرحل هتايح وأ ةايح يأ مهنم

 ةصاخلا ، كلذو عيورتل ينجملا هيلع وا هفيوخت قاحلإب ىذألا هب ايندب وأ
تليصح ةعفنم هنم وا ريثأتلا ىف  ايونعم وأ كته هضرع وأ بلس هلام وأ 
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 هتدارإ ضرفل ةوطسلا هيلع وأ هماغرإل ىلع مايقلا رمأب ال همزلي هب نوناقلا
 وأ هلمحل ىلع عانتمالا نع لمع عورشم ، وأ ليطعتل ذيفنت نيناوقلا وأ

124 

 حئاوللا وأ ةمواقم
ارجإلاءتا ةيئاضقلا وأ ةينوناقلا ةبجاو ذيفنتلا ، اماكحأل وأ رماوألا وأ   ذيفنت 
اقلإء بعرلا ىف سفن ينجملا  ىتم ناك نم ناش كلذ لعفلا وأ ديدهتلا 

 هيلع وأ ريدكت هنمأ وأ هتنيكس وأ هتنينأمط وأ ضرعت هتايح وأ هتمالس
يشبء نم هتاكلتمم وأ ةحلاصم وا ساسملا هتيرحب  رطخلل وأ قاحلإ ررضلا 

 ةيصخشلا وأ ةفرش وأ هرابتعا وأ ةمالسب هتادأ.
 نوكتو ةبوقعلا سبحلا ةدم ال لقت نع نيتنس اذإ عقو لعفلا وا ديدهتلا نم

 نيصخش رثكأف ، وأ عقو باحطصاب ناويح ريثي رعذلا ، وأ لمحب حالس وأ
 هلآ ةداح وأ اصع وأ يأ مسج بلص وأ ةادأ ةيئابرهك وا ةدام ةقراح وأ ةيواك

 وأ ةيزاغ وأ ةردخم وأ ةمونم وأ ةيأ ةدام ىرخأ ةراض.
وال زواجت سمخ نينس اذإ  نوكتو ةبوقعلا سبحلا ةدم ال لقت نع نيتنس 
 عقو لعفلا وأ ديدهتلا ىلع ىثنأ ، وأ ىلع نم مل غلبي ينامث ةرشع ةنس

 ةيداليم ةلماك.
 ىضقيو ىف عيمج لاوحألا عضوب موكحملا هيلع تحت ةبقارم ةطرشلا ةدم

 ةيواسم ةدمل ةبوقعلا موكحملا اهب هيلع.
 375 ارركم

 ةدام
للةبوقع ةررقملا ةيأل ةحنج  1. فعاضي لك نم نيدحلا ىندألا ىصقألاو 

انبء ىلع باكترا ةميرجلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا ةقباسلا ،  ىرخأ عقت 
 عفريو دحلا ىصقألا يتبوقعل نجسلا نجسلاو ددشملا ىلإ نيرشع ةنس

انبء ىلع اهباكترا.  ةيأل ةيانج ىرخأ عقت 
 نوكتو ةبوقعلا نجسلا ددشملا أ نجسلاو اذإ بكترا ةيانج حرجلا وأ

اطعإء داوملا ةراضلا يضفملا ىلإ توم صوصنملا اهيلع ىف  برضلا وأ 
انبء ىلع باكترا ةميرجلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا  ةداملا (236) 

 ةقباسلا اذإف تناك ةقوبسم رارصإب وأ دصرت نوكت ةبوقعلا نجسلا دبؤملا وأ
 ددشملا.

بوقعلاة مادعإلا اذإ تمدقت ةميرجلا صوصنملا اهيلع ىف ةداملا  نوكتو 
 ةقباسلا وأ تنرتقا وأ تطبترا اهب وأ اهتلت ةيانج لتقلا دمعلا صوصنملا

 اهيلع ىف ةرقفلا يلوألا نم ةدامل (234).
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 يضتقيو ىف عيمج لاوحألا عضوب موكحملا هيلع ةبوقعب ةديقم ةيرحلل
 تحت ةبقارم ةطرشلا ةدم ةيواسم ةدمل ةبوقعلا موكحملا اهب هيلع ثيحب

 ال لقت نع ةنس الو زواجت سمخ نينس.
 باتكلا عبارلا

 تافلاخملا ةقلعتملا قرطلاب ةيمومعلا
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(1) 
376 
 ةدام

 يغلت ةبوقع سبحلا يذلا ال ديزي ىصقأ هندم ىلع عوبسأ ىف لك صن
 درو ىف نوناق تابوقعلا وأ ىف يأ نوناق رخأ ىفو هذه لاوحألا فعاضت
لاةمارغ ةررقملا لكب نم هذه صوصنلا دحب يندأ هرادقم ةرشع  ةبوقع 

 تاهينج دحبو ىصقأ هرادقم ةئام هينج.
 تافلاخملا ةقلعتملا نمألاب ماعلا وأ ةحارلا ةيمومعلا

(2)377 
 ةدام

 بقاعي ةمارغب ال زواجت ةئام هينج لك نم بكترا العف نم لاعفألا ةيتآلا :
ايشأء نم اهنأش حرج نيراملا وأ  1. نم يقلأ ىف قيرطلا ريغب طايتحا 

تمهثيول اذإ تطقس مهيلع.  
 2. نم لمهأ ىف فيظنت وأ حالصإ نخادملا وأ نارفألا وأ لماعلا يتلا

 لمعتست اهيف رانلا.
 3. نم ناك الكوم ظفحتلاب ىلع نونجم ىف ةلاح جايه هقلطأف وأ ناك

 الكوم ناويحب نم تاناويحلا ةيذؤملا ا ةسرتفملاو هتلفأف.
 4. نم شرح ابلك ابثاو ىلع رام وأ هايفتقم هرثأ وأ مل هدري هنع اذإ ناك

 بلكلا ىف ةظفح ولو مل ببستي نع كلذ ىذأ الو ررض.
 . نم بهلأ ريغب نذإ خيراوص وأ اهوحن ىف تاهجلا ىتلا نكمي نأ أشني

 ن اهباهلا اهيف فالتإ وأ راطخإ.
5 
 ع

 6. نم قلطأ ىف لخاد ندملا وأ ىرقلا احالس ايران وأ بهلا اهيف هريعأ
 ةيران وأ داوم ىرخأ ةعقرفم.
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ادأء لامعأ ةحلصم وأ لذب ةدعاسم ناكو ارداق  7.نم عنتما وأ لمهأ ىف 
اضتقالاء ىف ةلاح لوصح ثداح وأ جايه وأ  اهيلع دنع بلط كلذ نم ةهج 
 قرغ وأ ناضيف وأ قيرح وأ وحن كلذ اذكو ىف ةلاح عطق قيرطلا وأ بهنلا

 وأ سبلتلا ةميرجب وأ ةلاح ذيفنت رمأ وأ مكح يئاضق.
تاكوكسماه ةميقلاب لماعتملا اهب ملو  8.نم عنتما نع لوبق ةلمع دالبلا وأ 

 نكت ةروزم الو ةشوشغم.
اذيإء فيفخ ملو لصحي يرض حرجو.  9.نم تعقو هنم ةرجاشم وا دعت وأ 

(1)378 
 ةدام
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 بقاعي ةمارغب ال زواجت نيسمخ اهينج لك نم بكترا العف نم لاعفألا
 ةيتآلا

ايشأء يرخأ هبلص وأ تاروذاق ىلع تابرع وأ  1. نم يمر اراجحأ وأ 
 تارايس وأ تويب وا نابم وا تاطوحم كلم هريغ وا ىلع نيتاسب وا رئاظح.
 2. نم يمر ىف لينلا وأ عرتلا وا فراصملا وا يراجم هايملا ىرخألا تاودأ

ايشأء ىرخأ نكمي نأ قوعت ةحالملا وأ محزت يراجم ملت هايملا.  وا 
 3. نم عطق ةرضخلا ةتبانلا ىف تالحملا ةصصخملا ةعفنملل ةماعلا وا عزن

 ةبرتالا اهنم ، وأ راجحألا وأ داوم ىرخأ ملو نكي ىراجم كلذب.
 4. نم فلتا وا علخ وا لقن حئافصلا وا رمنلا وا حاولألا ةعوضوملا ىلع

 عراوشلا وا ةينبألا.
 5. نم أفطأ رون زاغلا وا حيباصملا وا سيناوفلا ةدعملا ةرانإل قرطلا اذكو نم

او علخ وا لقن ائيش اهنم وا نم اهتاودأ.  فلتا 
يشء نم تالوقنم ريغلا.  6. نم ببست هلامهإب ىف فالتإ 

 7. نم ببست ىف توم وأ حرج مئاهب وا باود ريغلا مدعب هرصبت وا هلامهإب
 وا مدع هتاعارم حئاوللا.

 8. نم كرت هدالوأ يثيدح نسلا وا نيناجم نيلكوم هظفحل نوميهي
 مهضرعو كلذب راطخألل وأ تاباصإلا .

إاناسن ببسب ريغ ينلع .  9. نم ردتبا 
(1) 

379 
 ةدام

 بقاعي ةمارغب ال زواجت ةسمخ نيرشعو اهينج لك نم بكترا العف نم
 لاعفألا ةيتآلا :

127 

 1. نم ضكر ىف تاهجلا ةنوكسملا اليخ وأ باود ىرخأ وا اهكرت ضكرت
 اهيف.

 2. نم لصح هنم ىف ليللا طغل وا جيجض امم ردكي ةحار ناكسلا.
 3. نم عضو ىف ندملا ىلع عطس وأ ناطيح هنكسم داوم ةبكرم نم

 تالضف وا ثور مئاهبلا وا اهريغ امم رضي ةحصلاب ةيمومعلا .
 4. نم لخد ىف ضرأ ةأيهم عرزلل وأ روذبم اهيف عرز وا لوصحم وا رم اهيف

 هدرفمب وا همئاهبب وا هباود ةدعملا رجلل وا لمحلا وا بوكرلا وا كرت هذه
 مئاهبلا وا باودلا رمت اهيف وا يعرت اهيف ريغب .

(1) 
380 
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 ةدام
 نم فلاخ ماكحأ حئاوللا ةماعلا وا ةيلحملا ةرداصلا نم تاهج ةرادإلا ةماعلا
 وا ةيلحملا ىزاجي تابوقعلاب ةررقملا ىف كلت حئاوللا طرشب الأ ديزت ىلع
 نيسمخ اهينج ، نإف تناك ةبوقعلا ةررقملا ىف حئاوللا ةدئاز نع هذه

 دودحلا بجو امتح اهلازنإ اهيلإ.
بعفد  اذإف تناك ةحئاللا ال صنت ىلع ةبوقع ام ىزاجي نم فلاخي اهماكحأ 

 ةمارغ ال ديزت ىلع ةسمخ نيرشعو اهينج.
(1) 

395 
 381 ىلإ
 داوملا نم

 ةاغلم
------------------------------------------------------------------------------

-- 
1937 

 5 سطسغأ ةنس
 71 ىف

لاعئاقو ةيرصملا ددعلا مقر  1 ) رشن ىف 
) 
. 

 283 ةرابعب " سلجم خويشلا سلجمو باونلا
 2 ) لدبتسا نوناقلا مقر

) 
 1971 ةرابعلاب

 106 ةنسل
 ةرابع " سلجم ةمألا " مث لدبتسا نوناقلا مقر

 ةريخألا ةرابع " سلجم بعشلا " امنيأ تدرو ىف اذه نوناقلا .
2003 

 95 ةنسل
 (1) ةلدبتسم نوناقلاب مقر
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1981 
 169 ةنسل

 12 ناتلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
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، 11 
 1 ) نيتداملا

) 
. 

1981 
 169 ةنسل

 12 ناتلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
، 11 

 2 ) نيتداملا
) 
. 

2003 
 95 ةنسل

 (1) ةلدبتسم نوناقلاب
2003 

 95 ةنسل
 1 ) ةلدبتسم نوناقلاب مقر

) 
 169 هنسل

 20 بجومب نوناقلا مقر
 (1) تيغلأ ةرقفلا ةيناثلا نم ةداملا

.1981 

.1982 
 29 هنسل

 22 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 (2) ةداملا
 29 هنسل

 23 بجومب نوناقلا مقر
 (1) تلدبتسا ةرقفلا يلوألا نم ةداملا

.1982 
 51 رركم

 1998 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 174 هنسل
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 مث تلدع نوناقلاب مقر
.1998/12/20 

 ىف
.1947 

 63 هنسل
ً  تفيضأ بجومب نوناقلا مقر رركما  44 

 (1) ةداملا
2003 

 95 ةنسل
 (1) ةلدعم نوناقلاب مقر

.1947 
 63 هنسل

 44 ارركمً  تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
 (2) ةداملا

 1970 ، دعب اهئاغلإ
 59 هنسل

 52 تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا

.1956 
 308 هنسل

 بجومب نوناقلا مقر
 1970 ، دعب اهئاغلإ

 59 هنسل
ببجوم نوناقلا مقر  53 تفيضأ 

 (1) ةداملا
.1956 

 308 هنسل
 بجومب نوناقلا مقر

 435 هنسل
 56 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

 (1) ةرقفلا يلوألا نم ةداملا
.1953 
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.1957 
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 112 هنسل
 77 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

 (1) ةداملا
2003 

 95 ةنسل
 (1) ةلدعم نوناقلاب مقر

1957 
 112 هنسل

بتسمةلد بجومب نوناقلا مقر  78 
 (1) ةداملا

.1977 
 59 هنسل

 (1) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
1957 

 112 هنسل
 80 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

 (1) ةداملا
1957 

 112 هنسل
 81 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

 (1) ةداملا
1957 

 59 هنسل
 (1) هذه ةرقفلا تفيضأ بجومب نوناقلا مقر

.1957 
 112 هنسل

دبتسمةل بجومب نوناقلا مقر  83 
 (1) ةداملا

1957 
 112 هنسل

 84 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا

1957 
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 112 هنسل
 85 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

 (1) ةداملا
 1992 مسق بابلا يناثلا نم باتكلا يناثلا نم

 97 هنسل
 (1) نوناقلا مقر

 نوناق تابوقعلا ىلإ نيمسق .
.1992 

 97 هنسل
ضأتفي بجومب نوناقلا مقر  86 

 (2) ةداملا
 (1) اذكه تدرو ةملك ( دحأب ) ىف ةديرجلا ةيمسرلا ىفو يتطبضم

 يسلجم بعشلا ىروشلاو ، نإو ناك قايسلا يوغللا يضتقي مادختسا
 ةملك ( دحأ ).

1975 
 112 ةنسل

 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 1992 ، تناكو دق تيغلأ

 97 ةنسل
 (2) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر

1949 
سلةن  50 

 بجومب نوناقلا مقر
97 

 (1) فيضأ اذه ناونعلا الامعإً صنل ةداملا يلوألا نم نوناقلا مقر
 1992 ىتلا تمسق بابلا يناثلا نم باتكلا يناثلا نم نوناق

 هنسل
 تابوقعلا ىلإ نيمسق.

130 

 112 هنسل
 96 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

، 95 
، 93، 

92 
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 (1) داوملا
1957. 
1957 

 112 هنسل
 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

.1954 
 635 هنسل

 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
.1970 

 34 هنسل
 (1) ارركمً  تفيضأ بجومب نوناقلا مقر

 117 هنسل .1946
 (1) تفيضأ بجومب موسرملا نوناقب مقر

 1953 ، ناكو اهلصأ ةملك (ةكلمملا)
 311 هنسل

 (2) ةلدعم نوناقلاب مقر
1946 

 117 ةنسل
وناقبن مقر  (1) تفيضأ بجومب موسرملا 

 1953 ، ناكو اهلصأ ةملك ( ةكلمم )
 311 ةنسل

 (2) ةلدعم نوناقلاب مقر
 29 هنسل 1982،

 (3) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر
 تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجتت نيسمخ اهينج ) ىف ةرقفلا ىلوألا ، و ( ال

يثالثن اهينج ) ىف ةرقفلا ةثلاثلا.  ديزت ىلع 
 29 هنسل 1982،

 (4) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر
 تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجتت نيسمخ اهينج ) ىف ةرقفلا ىلوألا ، و ( ال

 ديزت ىلع نيثالث اهينج ) ىف ةرقفلا ةيناثلا .
.1970 

 34 هنسل



 
 

 134 

 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
.1970 

 34 هنسل
قلانونا مقر  (1) ةلدبتسم بجومب 

.1982 
 29 هنسل

 (2) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
131 

1982 
 29 هنسل

 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر
 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع نيرشع اهينج ايرصم )

.1970 
 34 هنسل

 (2) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
) ىلإ هـ ) 102 

 102 (أ) ىلإ ةداملا
 (1) فيضأ اذه بابلا – نم ةداملا

.1949 
 50 هنسل

 باتكلا يناثلا نم نوناق تابوقعلا بجومب نوناقلا مقر
1952 
 7 هنسل

 (1) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
.1962 

 120 هنسل
 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

.1962 
 120 هنسل

 (1) ، (2) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
.1962 

 120 هنسل
 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
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 120 هنسل .1962
 (1) تيغلأ بجومب نوناقلا مقر

 120 هنسل .1962
 (2) ، (3) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

1957 
 112 ةنسل

 1. (1) بجومب نوناقلا مقر
 120 هنسل .1962

 (1) ةفيضم بجومب نوناقلا مقر
1975 

 63 هنسل
 (1) ، (2) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

.1975 
 63 هنسل

 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 1975 رادقم ةمارغلا

 63 هنسل
 (1) مل نمضتي صنلا دنع رادصإ نوناقلا مقر

 ، دقو تححص هذه ةرقفلا كاردتسالاب روشنملا ةديرجلاب ةيمسرلا – ددعلا
.1975 

 20 ربمفون ةنس
 47 ىف

 مقر
132 

.1975 
 63 هنسل

 (2) ، (3) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
.1984 

 34 هنسل
 (1) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر

.1975 
 63 هنسل

 116 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر



 
 

 136 

 (1) ، (2)ةداملا
.1975 

 63 هنسل
 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

1982 
 29 هنسل

 (2) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر
 تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجت ةئام هينج ).

.1975 
 63 هنسل

 (1) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
1975 

 63 هنسل
 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

.1975 
 63 هنسل

 (2) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
.1975 

 63 هنسل
 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

.1975 
 63 هنسل

 (2) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
.1975 

 63 هنسل
 (1) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر

.1975 
 63 هنسل

 (1) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
.1975 

 63 هنسل
 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
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1975 
 63 هنسل

 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
1982 

 29 هنسل
 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر
 تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجت نيسمخ اهينجً  ايرصمً  ).

133 

.1957 
 112 هنسل

 (2) بجومب نوناقلا مقر
1982 

 29 هنسل
 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر

 تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع نيرشع اهينج ايرصمً  ).
.1952 

 123 هنسل
 (2) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

.1951 
 124 هنسل

 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
1982 

 29 هنسل
قلانونا مقر  (2) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب 

 تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجت نيسمخ اهينج ).
.1951 

 24 هنسل
 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

.1951 
 24 هنسل

 (1) ، (2) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
.1972 

 37 هنسل
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 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
129 

 128 و
بوقعلة ةمارغلا ىف نيتداملا  (1) ، (2) عفر دحلا ىصقألا 

 1982 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع
 29 هنسل

 يجومب نوناقلا مقر
 نيرشع اهينج ايرصمً  ) ىف نيتاه نيتداملا.

 29 هنسل 1982،
 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر
 تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجتت نيرشع اهينجً  ايرصمً  )

133 
 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا ىف ةرقفلا يلوألا نم ةداملا

 1982 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجتت
 29 هنسل

 بجومب نوناقلا مقر
.( 

 ً
 ايرصم

 ً
 نيرشع اهينج

134 

133 
 (2) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا ىف ةرقفلا ةيناثلا نم ةداملا

 1982 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجتت
 29 هنسل

 بجومب نوناقلا مقر
 نيسمخ اهينجً  ايرصمً  ).

 135 بجومب نوناقلا
 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغل ىف ةداملا مقر

 1982 تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع ةرشع تاهينج
 29 هنسل

 مقر
 ةيرصم)
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 135 بجومب نوناقلا
 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغل ىف ةداملا مقر

رشعة تاهينج  1982 تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع 
 29 هنسل

 مقر
 ةيرصم)
.1977 

 59 هنسل
 (2) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

.1955 
 97 هنسل

 (3) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
.1962 

 120 هنسل
 (1) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر

 138 بجومب
 (1) ، (2) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا ىف ةداملا

جتتزوا ةرشع  1982 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال 
 29 هنسل
 نوناقلا مقر

 تاهينج ةيرصم ) ىف ةرقفلا يلوألا ، و ( ال زواجتت نيسمخ اهينج ايرصم )
 ىف ةرقفلا ةيناثلا .

.1982 
 29 هنسل

 (3) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 144 بجومب

 (1) تيغلأ ةبوقع ةمارغلا نم ةرقفلا لبق ةريخألا نم ةداملا
.1982 
سلهن  29 

 نوناقلا مقر
 145 بجومب نوناقلا

 (1) تيغلأ ةبوقع ةمارغلا نم ةرقفلا ةثلاثلا نم ةداملا
135 
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اغلإلاء ( وأ ةمارغب ال ديزت ىلع نيسمخ  1982 ، تناكو لبق 
 29 هنسل

 مقر
 اهينج ) ىف ةرقفلا ثلاثلا.

 145 بجومب
 (2) تيغلأ ةبوقع ةمارغلا نم ةرقفلا ةعبارلا نم ةداملا

ارغةم ال زواجتت اغلإلاء ( وأ   1982 ، تناكو لبق 
 29 هنسل
 نوناقلا مقر

 نيرشع اهينج )
، 1982 
 29 هنسل

 (3) تيغلأ ةبوقع ةمارغلا نم ةرقفلا يلوألا نوناقلاب مقر
اغلإلاء ( وأ ةمارغب ال زواجتت نيثالث اهينج ايرصم).  تناكو لبق 

 29 هنسل
 (1) ، (2) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر
 1982 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجتت نيسمخ اهينج ايرصم )

 29 هنسل
 (1) ، (2) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر

 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجتت نيرشع اهينج ايرصمً  ) ىف ةداملا
.151 

 ، و ( ال ديزت ىلع نيثالث اهينج ايرصمً  ) ىف ةداملا
1 982 

150 
 63 هنسل

 152 بجومب نوناقلا مقر
 (1) تيغلأ ةرقفلا ةيناثلا نم ةداملا

.1975 
 29 هنسل 1982،

 (2) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر
 تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع نيرشع اهينج ايرصمً  )

 156 بجومب
 (1) تيغلأ ةبوقع ةمارغلا ىف ةداملا 155كلذكو ىف ةداملا
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واجتتز نيرشع اغلإلاء ( ال   1982 تناكو ةمارغلا لبق 
 29 هنسل
 نوناقلا مقر

( 
 ً

 اهينج ايرصم
 29 هنسل

 (1) ،(2) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر
 1982 ، تناكو ةمارغلا لبق ليدعتلا ( ال زواجتت نيرشع اهينج ايرصم ).

ملكبـة (كلاملا) ةرابع ( سيئر  1953 
 311 هنسل

قرـم ناقلانو   (3) لدبتسا 
136 

 ةيروهمجلا ).
.1982 

 29 هنسل
 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

 97 هنسل
 (2) المع ةرقفلاب يلوألا نم ةداملا ةثلاثلا نم نوناقلا مقر
 1992 ليدعتب ضعب صوصن نوناق تابوقعلا نيناوقو ىرخأ.

.1982 
 29 هنسل

 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
1992 

 97 هنسل
قلانونا مقر  (2) المعً ةرقفلاب ةيناثلا نم ةداملا ةثلاثلا نم 

 ليدعتب ضعب صوصن نوناق تابوقعلا نيناوقو ىرخأ.
.1973 

 14 هنسل
 (1) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر

162 
 (2) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغب ىف ةرقفلا ةيناثلا نم ةداملا

 1982 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجت
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 29 هنسل
 بجومب نوناقلا مقر

 ً
 ارركم

 نيسمخ اهينج )
.1973 

 14 هنسل
 (1) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر

 (1) ظفل ( هسارتكا ) درو اذكه ىف عئاقولا ةيرصملا ، امبرو نوكت هتحص
 ظفل (هسارتحا)يذلا درو ىف صنلا ميدقلا.

 163 بجومب نوناقلا مقر
 (2) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا ىف ةداملا

 1982 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجتت نيسمخ اهينج ايرصم ).
 29 هنسل

 169 بجومب نوناقلا مقر
 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا ىف ةداملا

 1982 تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجتت نيرشع اهينج ايرصم )
 29 هنسل

137 

.1982 
 29 هنسل

 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 21 رركم

 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 93 هنسل

 (1) ةلدعم نوناقلاب مقر
 1995/5/28 تناكو لبق ليدعتلا ( حنجلا يتلا عقت ةطساوب فحصلا

 ىف
 اهريغو )

 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 93 هنسل

 172 ةلدعم نوناقلاب
 (1) ةداملا

1996 
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 95 هنسل
 1995/5/28 ، مث تلدع نوناقلاب مقر

 رركم ىف
.1996/6/30 
 25 ارركمً  ىف

21 
لاددع  ةديرجلا ةيمسرلا 

.1957 
 112 هنسل

 (2) تيغلأ بجومب نوناقلا مقر
 1982 ، مث تلدع

 29 هنسل
 (1) تيغلأ ةبوقع ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر

1995/5/28 
 21 رركم ىف

 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 93 هنسل
 نوناقلاب

 1996 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا 25رركم أ ىف
 95 هنسل

 ، مث تلدع نوناقلاب
1996/6/30 

 178 ، مث تلدع نوناقلاب
 1952 ةداملاب

 16 هنسل
 (2) لدبتسا نوناقلا مقر

، 1995/5/28 
 21 رركم ىف

 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 هنسل

 178 تاذب نوناقلا ، مث تلدبتسا نوناقلاب
93 

 تيغلأو ةرقفلا ةريخلا نم ةداملا
.1996/6/30 
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 25 رركم أ ىف
 1996 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا

 95 هنسل
1952 

 16 هنسل
 ةلدعم نوناقلاب

 ً
 178 ارركم
 (1) ةداملا

 178 اثلاث اقبط صنل ةداملا يلوألا نم
 (1) مقرلا حيحصلا هذهل ةداملا وه

91 
 1953 روشنملا ىف عئاقولا ةيرصملا ددعلا مقر

 536 هنسل
 نوناقلا مقر

 1953 ، اقفو امل وه تباث ىف
 12 ربمفون هنس

كمرر ( ريغ يدايتعا ) ىف  
 ةركذملا ةيحاضيإلا نوناقلل روكذملا نإو ناك دق ريشأ اهيلإ ىف ةداملا

 ايناث
 ً

 178 ارركم
 1982 اهنأب مقرب

 29 هنسل
 ةيناثلا نم نوناقلا مقر

 1953 ، مث
 536 هنسل

 178 اثلاث تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
 (2) ةداملا

 1982 مث تلدع
 29 هنسل

يغلأت ةبوقع ةمارغلا اهنم بجومب نوناقلا مقر  
138 

1995/5/28 
 21 رركم ىف
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 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 93 هنسل

 نوناقلا
 178 اثلاث تاذب نوناقلا مث تلدع نوناقلاب

 تيغلأو ةرقفلا ةثلاثلا نم ةداملا
1996./6/30 
 25 رركم أ ىف

 1996 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 95 هنسل

 1957 مث تلدع
 112 هنسل

 179 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا

1995/5/28 
 21 رركم ىف

 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 93 هنسل
 نوناقلاب

 25 رركم أ ىف
 1996 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا

 95 هنسل
 مث تلدع نوناقلاب

1996./6/30 
 112 هنسل .1957

 (2) تيغلأ بجومب نوناقلا مقر
 182 بجومب نوناقلا مقر

 (3) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا ىف ةداملا
 1982 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع ةئام هينج ) مث تلدع

 هنسل
1995/5/28 
 21 رركم ىف

 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 93 هنسل

29 
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 نوناقلاب
 25 رركم أ

 1996 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 95 هنسل

 مث تلدبتسا نوناقلاب
1996/6/30 

 ىف
.1957 

 112 هنسل
 (1) تيغلأ بجومب نوناقلا مقر

 106 هنسل
 (2) ةرابع ( سلجم بعشلا ) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

 283 هنسل
 ، تناكو دق تلدع ىلإ ( سلجم ةمألا ) نوناقلاب مقر

 ، ناكو اهلصأ لبق ليدعتلا ( ناملربلا وأ دحأ نيسلجملا ) مث تلدع
1971 

 21 رركم ىف
 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا

 93 هنسل
 184 نوناقلاب

 ةد
19 
 ا

56 
امل  

 1996 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 95 هنسل

 /1995/5 مث تلدبتسا نوناقلاب
.1996/6/30 

 رركم أ ىف
28 
25 

 185 بجومب نوناقلا مقر
 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا ىف ةداملا
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 1982 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع ةئام هينج ) مث تلدع
 هنسل

1995/5/28 
 21 رركم ىف

 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 93 هنسل

29 
 نوناقلاب

 25 رركم أ
 1996 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا

 95 هنسل
 مث تلدبتسا نوناقلاب

.1996/6/30 
 ىف
139 

 186 بجومب نوناقلا مقر
 (2) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا ىف ةداملا

 1982 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع نيسمخ اهينج ) مث
 هنسل

 21 رركم ىف
لاددع  1995 ةديرجلا ةيمسرلا 

 93 هنسل
29 

 تلدع نوناقلاب
 1996 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا

 95 هنسل
 /1995/5 مث تلدبتسا نوناقلاب

.1996/6/30 
 رركم أ ىف

28 
25 

 1996 ةديرجلا
 95 هنسل

 187 ةاغلم نوناقلاب
 (1) ةرقفلا ةيناثلا نم ةداملا
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.1996/6/30 
 25 رركم أ ىف
 ةيمسرلا ددعلا

.1940 
 40 هنسل

 (1) تيغلأ بجومب نوناقلا مقر
 189 بجومب نوناقلا مقر

 (2) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا ىف ةداملا
 1982 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع ةئام هينج ) مث تلدع

 هنسل
1995/5/28 
 21 رركم ىف

 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 93 هنسل

29 
 نوناقلاب

 25 رركم أ
رجلاةدي ةيمسرلا ددعلا  1996 

 95 هنسل
 مث تلدبتسا نوناقلاب

.1996/6/30 
 ىف

 182 بجومب نوناقلا مقر
 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا ىف ةداملا

 1982 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع ةئام هينج ) مث تلدع
 هنسل

1995/5/28 
 21 رركم ىف

 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 93 هنسل

 نوناقل
29 
 اب

 25 رركم أ
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 1996 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 95 هنسل

 مث تلدبتسا نوناقلاب
1996./6/30 

 ىف
 112 هنسل 1957، دقو عفر

 193 تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا
، 1982 
 29 هنسل

 دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا اهيف بجومب نوناقلا مقر
93 

ناكوت لبق ليدعتلا ( ال زواجت نيسمخ اهينج ) مث تلدع نوناقلاب  
 1995/5/28 مث

 21 رركم ىف
 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا

 هنسل
 25 رركم أ ىف

 1996 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 95 هنسل

 تلدبتسا نوناقلاب
140 

1996./6/30 
 194 بجومب نوناقلا مقر

 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا ىف ةداملا
وتناك لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع ةئام هينج ) مث تلدع  ، 1982 

 هنسل
1995/5/28 
 21 رركم ىف

 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 93 هنسل

29 
 نوناقلاب

 25 رركم أ
 1996 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
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 95 هنسل
 مث تلدبتسا نوناقلاب

.1996/6/30 
 ىف
18 

 59 ةنسل
 1997/2/1 ىف نعطلا مقر

 (1) مكح مدعب اهتيروتسد خيراتب
 ق

.1952 
 142 هنسل

ملاموسر نوناقب مقر  (1) تيغلأ بجومب 
.1982 

 29 هنسل
 202 ارركمً  تفيضأ بجومب نوناقلا مقر

 (1) ةداملا
 204 بجومب نوناقلا

 (1) دق عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا ىف ةداملا
 1982 تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجتت نيرشع اهينج )

 29 هنسل
 مقر

.1982 
 29 هنسل

 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 29 هنسل .1982

 (1) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
1953 

 311 هنسل
 (1) ، (2) ناتلدعم بجومب نوناقلا مقر

 (3) تفذح ةرابع (قاروأ كونبلا ةيلاملا يتلا نذأ اهرادصإب انوناقً  ) بجومب
.1956 

 68 هنسل
 نوناقلا مقر
،دعب  1996 
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 120 هنسل
 206 ارركمً  تفيضأ بجومب نوناقلا مقر

 (1) ةداملا
.1956 

 68 هنسل
 نأ تناك دق تيغلأ بجومب نوناق مقر

.1984 
 9 هنسل

 211 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
(1) 

.1962 
 120 هنسل

 (1) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
 218 بجومب نوناقلا مقر

 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا ىف ةداملا
،تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع نيرشع اهينج ايرصم).  1982 

سلهن  29 
141 

 219 بجومب
 (2) ، (3) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا ىف ةداملا

،تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجتت ةرشع  1982 
 29 هنسل
 نوناقلا مقر

 تاهينج ةيرصم ).
 220 بجومب نوناقلا مقر

 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا ىف ةداملا
،تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجتت نيسمخ اهينج ايرصم ).  1982 

 29 هنسل
 1957.مث عفر
 112 هنسل

 222 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا

1982 
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 29 هنسل
 دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا اهيف بجومب نوناقلا مقر

،تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجت ةئام هينج يرصم )  
 226 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر51 هنسل 1950، مث عفر

 (1) ةداملا
1982 

 29 هنسل
 دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا اهيف بجومب نوناقلا مقر

،تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع ةئام هينج ) ىف يترقف ةداملا.  
 29 هنسل

 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر
،تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع ةئام هينج ) ىف ةرقفلا يلوألا ، 1982 

فلاةرق ةيناثلا.  و(ال ديزي ىلع يتئام هينج ) ىف 
1982 

 29 هنسل
 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر

،تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع نيسمخ اهينج ايرصم )  
 1956 رداصلا
 152 ةنسل

 (2) تفيضأ نيترقفلا ةيناثلا و ةثلاثلا نوناقلاب مقر
1956/4/4 

 ىف
1982/4/14 

 1982 رداصلا ىف
 29 هنسل

 (1) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
. 1982/4/22 

 رشنو ىف
 2003 ، تناكو لبق ليدعتلا لاغشألا

 95 ةنسل
 (1) ةلدبتسم نوناقلاب مقر
 ةقاشلا ةدبؤملا وأ ةتقؤملا

،تناكو لبق  1982 
 29 هنسل
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 (1) تيغلأ ةبوقع ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر
اجتتزو نيرشع اهينج ايرصم) مسب هللا نمحرلا ميحرلا اغلإلاء وأ ةمارغب ال   

142 

1992 
 97 هنسل

 (2) المعً ةرقفلاب ةيناثلا نم ةداملا ةثلاثلا نم نوناقلا مقر
 ليدعتب ضعب صوصن نوناق تابوقعلا نيناوقو ىرخأ.

، 155 
 240 ةفاضم ةلدعمو نينوناقلاب يمقر

 (1) ةرقفلا ةريخألا نم ةداملا
 23 رركم أ ىف

 23 رركم ،
اةديرجل ةيمسرلا نيددعلا  – 1997 

 هنسل
.1997/ 

1 
6 
5 
/ 
6 
8 

،مث عفر  1977 
 59 هنسل

 (2) ةداملا 241ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
،تناكو  1982 

 29 هنسل
 دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر

 لبق ليدعتلا ( ال زواجت ةئام هينج يرصم )
،مث عفر  1977 

 59 هنسل
 (1) ةداملا 242ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

،تناكو  1982 
 29 هنسل

 دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر
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 لبق ليدعتلا ( ال زواجت نيسمخ اهينج ايرصم ) ىف ةرقفلا يلوألا ، ( الو
 زواجت ةئام ةينج يرصم) ىف ةرقفلا ةيناثلا.

،مث عفر  1962 
 120 هنسل

 244 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا

،تناكو  1982 
 29 هنسل

قرم  دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا 
 لبق ليدعتلا ( ال زواجت نيسمخ اهينج ايرصم ) ىف ةرقفلا يلوألا ، ( الو

 زواجت يتئام ةينج يرصم) ىف ةرقفلا ةيناثلا.
 29 هنسل

 246 بجومب نوناقلا مقر
 (1) تلدبتسا ةرقفلا ةيناثلا نم ةداملا

.1982 

.1975 
 63 هنسل

فيضأت بجومب نوناقلا مقر  252 ارركمً  
 (1) ةداملا

1949 
 50 هنسل

 (1) تيغلأ بجومب نوناقلا مقر
 1941 عمقب سيلدتلا

 48 هنسل
 266 بجومب نوناقلا مقر

 (1) تيغلأ ةداملا
 شغلاو.

143 

.1982 
 29 هنسل

 269 ارركمً  ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا

 1951 نأشب ةحفاكم
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 68 هنسل
 (1) ، (2) ، (3) تيغلأ بجومب نوناقلا مقر

 ةراعدلا.
1982 

 29 هنسل
 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر

( 
 ً

 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجتت نيسمخ اهينجً  ايرصم
1982 

 29 هنسل
 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر
قلب ليدعتلا ( ال زواجتت نيرشع اهينجً  ايرصمً  )  ، تناكو 

 29 هنسل
 283 نوناقلاب مقر

 (1) تيغلأ ةبوقع ةمارغلا نم يترقف ةداملا
( ةمارغ ال ديزت ىلع نيسمخ اهينجً  يرصم اً  ) اغلإلاء  1982 ، تناكو لبق 
 ىف ةرقفلا يلوألا .( وأ ةمارغ ال ديزت ىلع ةسمخ تاهينج ) ىف ةرقفلا

 ةيناثلا.
 214 هنسل

 288و289 ناتلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 (1) ، (2) نيتداملا

.1980 

.1980 
 214 هنسل

 (1) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 16 عبات

 1999 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 14 هنسل

 (2) ةاغلم نوناقلاب مقر
.1999/4/22 

 ىف
كوـتنا  ، 1982 
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 29 هنسل
 (1) تيغلأ ةبوقع ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر

.( 
 ً

 ايرصم
 ً

بةمارغ ال زواجتت نيرشع اهينج اغلإلاء (   لبق 
 112 هنسل

 198 ةفاضم نوناقلاب مقر
 (1) ةرقفلا ةيناثلا نم ةداملا مقر

.1957 
144 

 1995 ةديرجلا
 93 هنسل

 302 ةلدعم نوناقلاب
 (1) ةرقفلا ةيناثلا نم ةداملا

1995/5/28 
 21 رركم ىف
 ةيمسرلا ددعلا

 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 93 هنسل

 303 ةلدعم نوناقلاب
 (1) ةداملا

 1996 ةديرجلا
 95 هنسل

 1995/5/28 . مث تلدبتسا نوناقلاب
 رركم ىف

.1996/6/30 
 25 رركم أ ىف

21 
 ةيمسرلا ددعلا

1982 
 29 هنسل

 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر
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 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجتت ىلع ةئام هينج ) مث تلدع نوناقلاب مقر
 1995/5/28 . مث

 21 رركم ىف
 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا

 هنسل
 25 رركم أ

 1996 ةديرجلاو ةيمسرلا ددعلا
 95 هنسل

93 
 تلدع نوناقلاب مقر

.1996/6/30 
 ىف

. 1953 
 617 هنسل

 306 ارركمً  (أ) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا

. 1981 
 169 هنسل

 مثو لدبتسا ةرقفلا يلوألا اهنم بجومب نوناقلا مقر
كمرر ىف  21 

 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 93 هنسل

 مث تلدع نوناقلاب
.1995/5/28 

 1955 . مث
 306 ارركمً  (ب) تفيضأ بجومب نوناقلا97 هنسل

 (2) ةداملا
 21 رركم ىف

 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 93 هنسل

 تيغلأ نوناقلاب
.1995/5/28 

 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 93 هنسل
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 307 تلدع نوناقلاب
 (1) ةداملا

.1995/5/28 
 21 رركم ىف

 1957 مث تلدع
 112 هنسل

 308 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 (2) ةداملا

 21 رركم ىف
 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا

 93 هنسل
 نوناقلاب مقر

 1996 ةديرجلا ةيمسرلا
 95 هنسل

 /1995/5 ، مث تلدبتسا نوناقلاب
1996/6/30 
 25 رركم أ ىف

28 
 ددعلا

.1955 
سلهن  97 

 308 ارركمً  تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا

145 

.1972 
 37 هنسل

 309 ارركمً  تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا
 93 هنسل

 ةلدعم نوناقلاب مقر
 ً

 309 ارركم
 (1) ةرقفلا ةيناثلا نم ةداملا
 1995/5/28 . مث تلدع
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 21 رركم ىف
 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا

 25 رركم أ ىف
اددعل  1996 ةديرجلا ةيمسرلا 

 95 هنسل
1995 

 نوناقلاب مقر
.1996/6/30 

 1972 . مث
 37 هنسل

 309 ارركمً  (أ) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
 (2) ةداملا

 21 رركم ىف
 1995 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا

 93 هنسل
 تلدع نوناقلاب مقر

 1996 ةديرجلا ةيمسرلا
 95 هنسل

 /1995/5 ، مث تلدع نوناقلاب مقر
.1996/6/30 
 25 رركم أ ىف

28 
 ددعلا

.1947 
 64 هنسل

 312 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا

.1970 
 59 هنسل

 315 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا

1970 
 59 هنسل

 (1) ةرقفلا (اسداس) تيغلأ بجومب نوناقلا مقر
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.1982 
 29 هنسل

 319 تيغلأ بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا
 29 هنسل

 321 بجومب نوناقلا مقر
 (1) تيغلأ ةبوقع ةمارغلا نم ةداملا

اغلإلاء (وأ ةمارغب ال ديزت ىلع نيرشع اهينج ايرصم )  1982، تناكو لبق 
.1947 

 63 هنسل
 322 تيغلأ بجومب نوناقلا مقر

 (1) ةداملا مقر
.1939 

 39 هنسل
 323 ارركمً  تفيضأ بجومب نوناقلا مقر

 (1) ةداملا
.1980 

 90 هنسل
رمق  323 ارركمً  (الوأ)تفيضأ بجومب نوناقلا 

 (2) ةداملا
 1956 ، دق
 136 هنسل

 324 ارركمً  تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا
، 1982 
 29 هنسل

 عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر
 تناكو لبق ليدعتلا ( ال زواجتت نيرشع اهينجً  )

146 

1955 
 112 هنسل

ومببج نوناقلا مقر  325 ةلدبتسم 
 (1) ةداملا



 
 

 161 

1948 
 7 ةنسل

 (1) ، (2) ناترقفلا ةثلاثلا ةعبارلاو ناتلدبتسم نوناقلاب مقر
1982 

 29 ةنسل
 ، مث عفر دحلا ىصقألا ةمارغلل نوناقلاب مقر

388 
 و13 نم نوناق ةراجتلا بجومب نوناقلا مقر

11 
 (1) تيغلأ ناتداملا

 64 رركم
لاةيراجت (عئاقولا ةيرصملا – ددعلا  1953 ىف نأش رتافدلا 

 هنسل
.(1953 

 6 سطسغأ
 ىف

1982 
 29 هنسل

 (1) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر
 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع ةئام هينج يرصم)

 29 هنسل
 336 بجومب نوناقلا مقر

 (1) تيغلأ ةبوقع ةمارغلا نم ةداملا
.1982 

 337 نم نوناق تابوقعلا ارابتعا نم لوأ ربوتكأ ةنس
 (1) يغلي صن ةداملا

 1999 ةديرجلا
 17 هنسل

 بسح داوم رادصإ نوناق ةراجتلا مقر
1999./5/17 
 19 رركم ىف

2000 
 ةيمسرلا ددعلا
 1982 ، تناكو
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 29 هنسل
 (1) تيغلأ ةبوقع ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر

اغلإلاء ( وأ ةمارغلا ال ديزت ىلع نيثالث اهينج ايرصم ).  لبق 
غلاوش  1941 عمقب سيلدتلا 

 48 هنسل
 (1) تيغلأ بجومب نوناقلا مقر

1954 
 354 هنسل

 (2) ، (3) ، (4) ، (5 ) تيغلأ بجومب نوناقلا مقر
 ةيامحب قح فلؤملا.
 1984 . متو عفر

 9 هنسل
 360 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

 (1) ةداملا
29 

اىصقأل ةبوقعل ةمارغلا ىلإ يتئام هينج بجومب نوناقلا مقر  دحلا 
.1982 
 هنسل

1962 
 120 هنسل

 361 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا

147 

1992 
 97 هنسل

 (1) المع ةرقفلاب ةيناثلا نم ةداملا ةثلاثلا نم نوناقلا مقر
 ليدعتب ضعب صوصن نوناق تابوقعلا نيناوقو ىرخأ.

 1940 ، مث
 13 هنسل

 361 ارركم تفيضأ بجومب نوناقلا مقر
 (2) ةداملا

 29 هنسل .1982
 تيغلأ اهنم ةبوقع ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر

.1975 
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 63 هنسل
 361 ارركم (أ) تفيضأ بجومب نوناقلا مقر

 (1) ةداملا
1982 

 29 هنسل
 (2) عفر دحلا ىصقألا ةبوقعل ةمارغلا بجومب نوناقلا مقر

 ، تناكو لبق ليدعتلا ( ال ديزت ىلع ةئام هينج يرصم)
.1949 

 50 هنسل
لانوناق مقر  363 تيغلأ بجومب 

 (1) ةداملا
.1982 

 29 هنسل
 369 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

 (1) ةداملا
1982 

 29 هنسل
 370 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

 (1) ةداملا
1982 

 29 هنسل
 371 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

 (2) ةداملا
.1984 

 34 هنسل
 372 ارركم تفيضأ بجومب نوناقلا مقر

 (1) ةداملا
.1982 

 29 هنسل
 373 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر

 (1) ةداملا
 373 ارركم تيغلأ بجومب ةداملا ةيداحلا ةرشع نم نوناقلا مقر

 (2) ةداملا
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.1992/6/1 
 22 رركم ىف

 1992 ةديرجلا ةيمسرلا ددعلا
 23 هنسل

.1951 
 24 هنسل

 374 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا

.1951 
 24 هنسل

 (1) ، (2) ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 1998 ةديرجلا ةيمسرلا

 6 هنسل
 (1) بابلا سداسلا رشع فاضم نوناقلاب

.1998/2/19 
 8 عبات ىف

 ددعلا
 169 هنسل

 376و377 ناتلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 (1) ، (2) ناتداملا

148 

.1981 

.1981 
 169 هنسل

 379 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا

.1981 
 169 هنسل

 380 ةلدبتسم بجومب نوناقلا مقر
 (1) ةداملا
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