
 ا��
�	ن ا����� 

 �
ر�� 84ا��
در �
����	م ا������� ر� 18/5/1949   


ب ��#"�ي�  
%&
  أ()
م '

  ا�/�. ا-ول 
 0�"12�  ا��
�	ن و

   ا��
�	ن وا�45 -1

   1ا��
دة 

�� ا������ ا��	 ����و��� ه�� ا����ص �	 ���� أو �	 ���اه�1�� ��  !�  . ـ ��$ي ا����ص ا��%$#"

2� *+ ,�7�9<، =>- ا��9;	 :�8�9� �71دئ ا�%$#"! ا1234�!، �/ذا �- ���,، ـ �/ذا �- #�?� @<�# 	"#$%
8�9�7� �71دئ ا��9+�ن ا�?7�"	 و�Aا , ا�",ا�!� ،,�8�9�7� ا�"$ف، وإذا �- #�� .  

   2ا��
دة 

�M# Kز إ��Hء +* �%$#"	 إI *�# J=K �#$%�: K$ا=!  �� ه�ا ا�H�4ء، أو #%���  �� +* #�"�رض �1 
�,#, ا���;�ع ا��ي J73 أن A$ر �Aا ,� ذ�N ا��%$#�+ @1 -  . * ا��%$#� ا�9,#-، أو #�

   3ا��
دة 

Nذ� $�P �  . ���Q ا���ا �, :����9#- ا���2دي، �1 �- #�* ا��9+�ن  �

   4ا��
دة 

1�! و:����4ق �	 :�� ا���>�!، 1���U #�* ا��9+�ن  �� ا�%�$، #M$ي ذ�N :���%$ �	 إ=,ى ا���S ا�= -� �
  . #�* ا��9+�ن  �� �V �<Wص

   5ا��
دة 

  . 1@ ا�3"�� =9< اK��"�3 1%$و ً�، K #>�ن Z�1وX%�# ��  Kً  @ ذ�N 1@ ;$ر

   6ا��
دة 

!��$ 1%$وع �	 ا]=�ال ا�[P Jن ا�3"��ل ا���<# :  

$�H��: أ ـ إذا �- #�9, :< �3ى ا4;$ار .  
A ��9�9�� ��Q3���� K U ا��7! �1 �1 ب ـ إذا آ�+` ا�����_ ا��	 #$1	 إ��: ،!���! ا[ه��

�$ 1@ ;$ر :�77��Hا� Q��# .  
�$ 1%$و !P ��9�9�� �  . ج ـ إذا آ�+` ا�����_ ا��	 #$1	 إ�




زع ا��	ا�"> &> ("; ا�:&
ن -2?��12"4 ا��
�	ن   

   7ا��
دة 

��- ا�%$وط ا1�  J7?�� @#ص ا���eW]ا ���� ���9$رة �	 ه�� ـ ا����ص ا���"�9! :�[ه��! ��$ي  �
  .ا����ص

2 Nة، �/ن ذ�,#,�ـ وإذا  �د eW*، ��ا�$ت ��< ا[ه��! :��Q +��ص A�+ ،!�#,A* ا[ه��! :��Q +��ص 
  . hZ# K$ �	 ��$���< ا���:9!

   8ا��
دة 

  . ـ ��$ي ا����ص ا�M,#,ة ا���"�9! :����9دم 1@ وA` ا�"�� :��  �� آ� ��9دم �- #>���1

#�! ه	 ا��	 ��$ي  �� ا������ ا�I�e! :7,ء ا���9دم وو�A< وا+9?� <، وذ�N  @ ا��,ة ـ  ـ�� أن ا����ص ا�2,9
  . ا���:9!  �� ا�"�� :�����ص ا�M,#,ة

   9ا��
دة 

ـ إذا A$ر ا��* ا�M,#, 1,ة ����9دم أA ��1 $�A$ر� ا��* ا�9,#- 3$ت ا��,ة ا�M,#,ة 1@ وA` ا�"�� :���* 1
,A !�#,9و�� آ�+` ا��,ة ا� ،,#,Mا�N�7 ذ�A أت,:  .  

ـ أ�1 إذا آ�ن ا�A�7	 1@ ا��,ة ا��	 +*  ���� ا��9+�ن ا�9,#- أ�A$ 1@ ا��,ة ا��	 A$ره� ا��* ا�M,#,، �/ن ا���9دم 2
	A�7�89ء ه�ا ا�+�: -�# .  

   10ا��
دة 

`Aا�� 	أو � �� ا��ي آ�ن ��$ي �	 XWن ا[د�! ا��	 �", 1,91ً� ا����ص ا��"��ل :�� �	 ا��A` ا��ي أ , ��< ا�,�
�< إ ,اد�� 	H7�# .  

�U ا��>�ن = @1 @�  ���زع ا��9ا+

   11ا��
دة 

 ���8�! ����زع �A 	� ت�A2"ع ه�� ا��+ ,#,�� Q�?# �1,�  ت�A2"ا� S��<� 	� ��ا��9+�ن ا���ري ه� ا��$
����: @1 >9�7?� Q�  . ا��9ا+�@ ��"$�! ا��9+�ن ا��ا

   12ا��
دة 

���- ـ ا����! ا��,+�! ��eWjص وأ1��M: ���و�1 ذ�N، ��	 . ه����- #�$ي  ���� �A+�ن ا�,و�! ا��	 #����ن إ�
7�ً� +�A* ا[ه��!، وآ�ن +9* ��ا���$��ت ا��	 �"9, �	 �3ر#� و��$��hk Qره� ����، إذا آ�ن أ=, ا�?$��@ أ

	� $hZ# K Q7ن ه�ا ا��/� ،>��7� $V[ا�?$ف ا ��  ���# K ء��V >�� Q73 ��� إ�$# !�  .  أه���<ا[ه�

2 >��$ه�، ���$ي  �P��3ت وZ1ت و��"��7�!، W @1$آ�ت و�� ـ أ�1 ا���م ا�+�+�9	 ��eWjص اK ��7ر#! ا[
و�1 ذ�N، �/ذا :�W$ت +%��A . ��m+�ن ا�,و�! ا��	 ا��eت ���� ه�� ا[�eWص 1$آl إدار��� ا�$���	 ا��"�	

  . ا�$���	 �	 �3ر#�، �/ن ا��9+�ن ا���ري ه� ا��ي #�$ي

   13ا��
دة 



@���� �	 ا�%$وط ا���;� �! ���! ا�lواج إ�� �A+�ن آ� 1@ ا�lو$# .  

   14ا��
دة 

 ـ #�$ي �A+�ن ا�,و�! ا��	 #���	 إ���� ا�lوج وA` إ+"�9د ا�lواج  �� ا]�hر ا��	 #$�7��  9, ا�lواج، :�� �	 1
  . ذ�N 1@ أh$ :����7! إ�� ا���ل

�,و�! ا��	 #���	 إ���� ا�lوج وA` ا�?2ق، و#�$ي  �� ا��?��J  ـ أ1ـ� ا�?2ق، ���$ي  ��< �A+�ن ا2
  . وا4+���ل �A+�ن ا�,و�! ا��	 #���	 إ���� ا�lوج وA` ر�� ا�, �ى

   15ا��
دة 

�@ �3ر#ً� وA` إ+"�9د ا�lواج، #�$ي ��	 ا[=�ال ا�����ص  ���� �	 ا���د��@ ا���:�9�@ إذا آ�ن أ=, ا�lو
 ���  .  ,ا W$ط ا[ه��! ��lواجا��9+�ن ا���ري و=,� �

   16ا��
دة 

�@ ا[�Aرب، �A+�ن ا��,#@ :��: ���  . #�$ي  �� اl��Kام :����9! �

   17ا��
دة 

�$ه� 1@ ا��- ا���;� ! ����#! Pوا��9ا1! و !#�Iوا�� !#K���: !I�eا� !�#�$ي  �� ا������ ا���;� 
>�#��= QM� ا��ي *e%ن ا��+�A ،@�7��Hر#@ وا��Mا��� .  

�18
دة ا�   

1 ،	Iرث، أو ا���Zن ا���+�A ،�1 :", ا���ت ��!، و��3$ ا���$��ت ا����8! إ�Iاث وا��$�ـ #�$ي  �� ا��
>��1 `Aر �1< ا���$ف و,I @1 أو .  

2 ،!�Iا�� >��! �A+�ن ا���I	 وA` اK#��ء، أو �A+�ن ا�7�, ا��ي ��` �Iا�� �<W � ـ و1ـ� ذ�N #�$ي  �
  .���$��ت ا����8! إ�� �1 :", ا���توآ��N ا��>- �	 W>� ��3$ ا

   19ا��
دة 

��� #�e* :��"�9ر� �Aن ا����+�A ،ى$V]ا !���و#�$ي :����7! إ�� . #�$ي  �� ا����زة، وا���>�!، وا���9ق ا�"
�< آ�Q ا����زة أو ا���>�! أو �  Q�$� ا��ي Q7ا�� J9�� `Aه�ا ا����9ل و ���� ,�ا����9ل �A+�ن ا�M�! ا��	 #�

�! ا[V$ى أو �9,ه�ا���9ق��  .  ا�"

��� #�e* :��"�9ر� �Aن ا����+�A ،ى$V]ا !���و#�$ي :����7! إ�� . #�$ي  �� ا����زة، وا���>�!، وا���9ق ا�"
�< آ�Q ا����زة أو ا���>�! أو �  Q�$� ا��ي Q7ا�� J9�� `Aه�ا ا����9ل و ���� ,�ا����9ل �A+�ن ا�M�! ا��	 #�

�! ا[V$ى أو��  .  �9,ه�ا���9ق ا�"

   20ا��
دة 

1�ً�m�1 إذا ا��,ا ،@#,A�"���� ا��%�$ك @mا��� ���� ,�. ـ #�$ي  �� اl��Kا�1ت ا��"��A !#,A+�ن ا�,و�! ا��	 #�
,A�"ا�� ���ه�ا إذا �- #��J ا���"�A,ان، أو �7�@ 1@ ا�$وف أن . �/ن ا�V��� �m�1ً�، 3$ى �A+�ن ا�,و�! ا��	 �- �

  . د �?7�Vk �ً+�+�A>9$ ه� ا��ي #$ا

  . ـ  �� أن �A+�ن �A�1 ا�"�9ر ه� ا��ي #�$ي  �� ا�"�9د ا��	 أ:X%: `1$ن ه�ا ا�"�9ر2



   21ا��
دة 

>�و#�Mز، أ#8ً�، أن ��8e ���9+�ن ا��ي #�$ي . ا�"�9د �1 :�@ ا[=��ء �� �8e	 W>��� ��9+�ن ا�7�, ا��ي ��` �
!�� أ=>�1�� ا���;� �  .m�1 �8 ��9+�نe� ز أن�M# ا��%�$كآ�� 	�mا�� ���+�+�A أو ،@#,A�"ا��� @ .  

   22ا��
دة 

�< ا��"� ا���%l��2� pام1� �A, ا��ي و�ن ا�7�+�A ،!#,A�"ا�� $�P ا�1تl��Kا �  . ـ #�$ي  �

ـ  �� أ+< ���� #�"�l��K�: Jا�1ت ا���qW!  @ ا��"� ا��8ر، K ��$ي أ=>�م ا��9$ة ا���:9!  �� ا�����A ا��	 2
eا� 	ث �,��>�� `"A, ا��ي و�ا�7 	1%$و ! � $�P ,"� `+�3ر#!، وإن آ� 	رج و�>�ن 1%$و ! �� .  

   23ا��
دة 

�$اءات ا����آ�!، �A+�ن ا�7�, ا��ي ��9م ��< ا�, �ى، /: !I�eا������ ا� ����#�$ي  �� �Aا , ا���VKص، و
�< ا4�$اءات� $W�7� أو .  

   24ا��
دة 

  . ، �A+�ن ا�7�, ا��ي أ , ��< ا�,���#�$ي �	 XWن ا[د�!، ا��	 �", 1,91ً�

   25ا��
دة 

� 2Vف ذ�� N	 �A+�ن �Vص، أو 1"�ه,ة دو��! +���ة �	 �  *+ ,��# K U�= Kي أ=>�م ا���اد ا���:9! إ$�� K
  . �3ر#!

   26ا��
دة 

  . و�	 ا��eص���7، ���� �- #$د �	 XW+< +* �	 ا���اد ا���:9! 1@ أ=�ال ���زع ا��9ا+�@، �71دئ ا��9+�ن ا�,

   27ا��
دة 

1 -�� `7r� @#أو ا�� ،!����7�9< �	 =��! ا[�eWص ا��#@ K �"$ف ��- ?� QM# ا��9+�ن ا��ي 	ا��9; @�ـ #"
��ت �1",دة �	 وA` وا=,��� .  

7�! أو 2���! ا���ر#! و:����7! إ�� دو�! أ��M�3ر#!، ا� �ـ  �� أن ا[�eWص ا��#@ ��- �	 وA` وا=,، :����7! إ�
7�9< ,ة?� QM# ا�,ول، ����9+�ن ا���ري ه� ا��ي N�� !���� !�7��  .  دول أ

   28ا��
دة 

 ����1� s�$ 1@ ا[=>�م ا��اردة �	 ا���اد ا���1,9! أن ا��9+�ن ا��ا�Q ا��?7�J ه� �A+�ن دو�! 1"��! ��",د �
� QM# 1@ ه�� !"#$W !#ا�,و�! ه� ا��ي #9$ر أ N��� 	�V9��ا�%$ا��، �/ن ا��9+�ن ا�,ا�7? .  

   29ا��
دة 

�!، دون ا��	 ��"�J :���9+�ن ا�,و�	 �Vأ=>�1< ا�,ا K�1< إ J7?# 2� ،J�7�ً� ه� ا��ا�Q ا��?7��إذا �9$ر أن �A+�+ً� أ
  . ا��eص

   30ا��
دة 



�م ا�"�م أو �tداب ��� !���e1 ا����ص ا���:9!، إذا آ�+` ه�� ا[=>�م >���  	7���M# Kز �?7�J أ=>�م �A+�ن أ
  . �	 �3ر#!

 ��
Bا�/�. ا�  

ص DE-ا  

   ا��FD ا�12"�� -1

   31ا��
دة 

�! ا4+��ن :���م وKد�< =�ً�، و����	 :���<1�eW ـ �7,أ  .  

  .  ـ و�1 ذ�N، ���9ق ا���� ا����>@ #"���� ا��9+�ن2

   32ا��
دة 

1!�  .  ـ �7r` ا��Kدة وا����ة :�2Mت ا[=�ال ا��,+

��، أو �7�@  ,م �I! �1 أدرج :���2Mت، ��ز ا�7h4ت :m !#X$#9! أV$ى ـ �/ذا �- #��, ه�ا ا�,�2 .  

   33ا��
دة 

  . إن 2M3ت ا[=�ال ا��,#�!، وا4�$اءات ا���"��8e� ،��: !9 ��9+�ن �Vص

   34ا��
دة 

!I�V @�   .�/ن �- ���, �X=>�م ا�%$#"! ا1234�!. #�$ي �	 XWن ا����9د وا�Q��H ا[=>�م ا��9$رة �	 �Aا+

   35ا��
دة 

�! ا���ر#! #���� �A+�ن �Vص��Mا� .  

   36ا��
دة 

1��:$A 1@ ذوي *e%ـ ��>�ن أ3$ة ا� .  

  . ـ ��"�7$ 1@ ذوي ا�$9:� �M# @1"�- أ�I 1%�$ك2

   37ا��
دة 

  . ـ ا�9$ا:! ا��W�7$ة ه	 ا���! �1 :�@ ا[�Iل وا��$وع1

2Iأ -�"�M# ص�eWأ @�  . � 1%�$ك دون أن #>�ن أ=,ه- �$ ً� �Vt$ـ وA$ا:ـ! ا���اW	 ه	 ا�$ا:?! �1 :

   38ا��
دة 



�I]وج ه�ا ا$e: �Ij� ا��"�د ,�  !�و �, =��ب . #$ا � �	 =��ب در�! ا�9$ا:!، ا ��7ر آ� �$ع در
$V[$ع ا���1< � Kًوl+ -h ،ا��%�$ك �Ij� دًا 1@ ا��$ع�"I ت��وآ� �$ع، ����  ,ا . در�! ا���اW	 �", ا�,ر

  . ، #"�7$ در�!ا[�I ا��%�$ك

   39ا��
دة 

$V[وج اlا� ��@ #"�7$ون �	 +�u ا�9$ا:! وا�,ر�! :����7! إ��  . أ�Aرب أ=, ا�lو

   40ا��
دة 

  . #>�ن �>� eW* ا3- و�Q9، و�Q9 ا�%# *e��J أوKد�

   41ا��
دة 

�$ه��Hاآ���ب ا[��9ب و� !���- :�%$#� �Vص آ�# .  

   42ا��
دة 

�< ا�%e*  �دة ـ ا���m@ ه� ا��>�ن ا��ي 1� -�9# .  

2@m�1 @1 $rوا=,، أآ `Aو 	� ،*e%�� ز أن #>�ن�M# �1.  ـ @m�1 >� ن�<# Kز أ�M# آ�� .  

   43ا��
دة 

�< ا�%�M� *eرة أو =$�! �m�1ً� :����7! 4دارة ا[ ��ل ا���"�9! :��� ا���Mرة أو 1� $W�7# ـ #"�7$ ا��>�ن ا��ي 
  . ا��$�!

�@ ا�"�2�sا��� @m�1 ـ إن -����sو >�1�@ ه� ا��>�ن ا��ي #��ر�3ن � .  

3 @1 @m�1 -��m�1 $7�"# ،$�Hن  �, ا���H�%# �1ن أو,e# @#ا�� ،!� ـ ا[�eWص ا����lون  �� آ��1 ا[ه�
  . #��e,1�- إذا آ�+�ا 9#���ن � >"1	 l�1ل وا=,

   44ا��
دة 

1�# @1 @m�1 ه� ،Q��Hوا����9د، وا� ،>�  . �ب  @ هKZء �A+�+ً� ـ m�1@ ا�I�9$، وا����Mر  �

 ـ و�1 ذ�N، #>�ن ��I�9$، ا��ي :�u�V w  %$ة �3!، و� @1	 �V @m�1 ،>�<=ص :����7! إ�� ا[ ��ل 2
���$W�7�� 2ً#"�7$� ا��9+�ن أه 	وا���$��ت ا�� .  

   45ا��
دة 

1@�"1 	+�+�A ��  ��  .  ـ #�Mز ا��eذ ��e1 @m�1ر ����

  . ���eر إK :��>��:! ـ و�M# Kز إ�7hت و��د ا���m@ ا�2

3 Nذ� 	ا ا�"��، :�� ���: J�"�# �1 آ� � ـ وا���m@ ا����eر ������  �� �A+�+	، #>�ن ه� ا���m@ :����7! إ�
� أ ��ل دون أV$ى�  @mه�ا ا��� $�A !=ا$I ط$�Wإذا ا K7$ي، إMا� ��  . إ�$اءات ا����

   46ا��
دة 



�<، #>�ن آ��1 ا[ه��! ��W�7$ة =A�9< ا��,+�! ـ آـ� : *eW�w 3@ ا�$W, ���1"ً� :�9ا� ا�"19�  $M�# -و� ،!�� .  

  .  ـ و3@ ا�$W, ه	 ��h+	  %$ة �3! 1�2د#! آ�1�!2

   47ا��
دة 

�H�� l$ �	 ا��@، أو  �<، أو ���ن1�  .  ـ K #>�ن أهW�7�� 2ً$ة =A�9< ا��,+�! 1@ آ�ن ��A,ًا ا���

�l ـ وآ� 7# -� @1�w ا���:"! #"�A�� $7, ا��2�� .  

   48ا��
دة 

 ،!��l و�- 7#�w 3@ ا�$W,، وآ� : @1�w 3@ ا�$W, وآ�ن �3��ً�، أو ذا �P�!، #>�ن +�A* ا[ه��آ� : @1�w 3@ ا���
  . و�9ً� ��� #9$ر� ا��9+�ن

   49ا��
دة 

 #A�� �8e,و ا[ه��!، و+���Aه�، :��Q ا[=�ال، [=>�م ا��K#!، أو ا���I#!، أو ا��9ا1!، :��%$وط و�9ً�
  . ���9ا , ا��9$رة :���9+�ن

   50ا��
دة 

�u [=, ا����زل  @ أه���<، وK ا��",#� �	 أ=>�1��� .  

   51ا��
دة 

!��e%ا����زل  @ =$#�< ا� ,=] u�� .  

   52ا��
دة 

��<، أن #?�Q وSA ه�ا اK �,اء �1 �e%� !11@ ا���9ق ا��2ز J= 	� 1%$وع $�P ا �,اء >��  �A1@ و �<�
��  x#�"9< 1@ ;$را���� ,A ن�<#  .  

   53ا��
دة 

 ،�����$ ا�3< أو �79<، أو آ�H2 71$ر، و1@ ا+��� ا�: ،�����$ �	 ا�3"��ل ا�3< و�79<، أو آ�H1@ +�ز < ا� �<�
  . دون =J، أن #?�Q وSA ه�ا اK �,اء �1 ا��"�#x  �� #>�ن A, ��9< 1@ ;$ر

1
ري -2�'Gا FDا��   

   54ا��
دة 

  : ! ه	ا[�eWص اK ��7ر#

�$ه� 1@ ا���%yت، ا��	 1P��3ت ا�"�1!، وZ#�,ده� ا��9+�ن؛ وا�� 	,#�ت، :��%$وط ا���ت وا�7� ـ ا�,و�! وا�����
�! ا ��7ر#!�eW ا��9+�ن �����# .  

�! ا ��7ر#!2�e%: !"�$ف ��� ا�,و�� 	ا�� !�  .  ـ ا����qت وا�?�ا�S ا�,#�
  .  ـ ا[و�Aف3



4!�   . ـ ا�%$آ�ت ا���Mر#! وا��,+
5,": ���� 	�X�3 	م ا���<=j� �ً9ة و�X%��3ت ا���Zت وا����"�Mـ ا�  .  
�! اK ��7ر#! :�8�9� +* �	 ا��9+�ن6�e%7` ��� ا�r� ،ص، أو ا[�1ال�eW]1@ ا ! ��M1 ـ آ�  .  

   55ا��
دة 

1 ،!�"��� ا���9ق، إK �1 آ�ن �1�� 21ز1ً� ���! ا4+��ن ا�?7�M: ����# �7ري� Kا *e%ا��,ود  ـ ا� 	� Nوذ�
  . ا��	 A$ره� ا��9+�ن

  :  ـ ��>�ن �<2

!�9��1 !�  . أ ـ ذ��1 !1
  . ب ـ أه��!، �	 ا��,ود ا��	 #"���� �3, إ+%��<، أو ا��	 #9$ره� ا��9+�ن

  . ج ـ =J ا���9;	
�9��1 @m�1 إدار�<. د ـ l1$آ >�� ,�وا�%$آ�ت ا��	 #>�ن . و#"��m�1 $7< ا��>�ن ا��ي #�

��	 �	 ا��eرج و��� +%�ط �	 �3ر#�، #"�7$ 1$آl إدار��� :����7! إ�� ا��9+�ن 1$آlه� ا�$�
!��< ا4دارة ا����� ,�  . ا�,اV�	، ا��>�ن ا��ي ��

  .  ـ و#>�ن �< +��Q #"7$  @ إراد�<3

   56ا��
دة 

�` ا���اد 1@ H56أ� � ا����A @�8+�ن 1958 ا��Zرخ �	 ���ز 93 1@ ه�ا ا��9+�ن :���9+�ن رA- 82 إ�
��ت"�Mا� .  

%H
Dت ا�
J�Kت وا��
"��Lن ا�	�
  

  ا�)�
ب ا-ول 

ت"��Lا�  



ت '�	&"��Lب ا-ول ا�
  ا�1

  ا�/�. ا-ول
 %&
  أ()
م '

1 - @1 S�X�� !��"1 $�P أو !���- ���1$ ��,ة 1"7�J ه�ا ا��9+�ن آ� ��� ! ذ�` ��?� 	� !�"�� $7�"� 
��$ ا����ل  �P ض$H� !#أو ا ��7ر !�"�7m ص�eWر:_ �1دي أ .  

�$ 1%$وع أو ���e1! ���9ا+�@ أو �tداب أو #>�ن ا�H$ض �1�� ا����س - 2P ض$H� أو Q7�� X%�� !�"�� آ� 
 ��� $hأ K !�m�: ري �>�ن���Mر#! أو :%>� ا��>�1! ا����M12! ا��:.  

3 - @��3Z1@ ا�� �A�1 م 1>��ب��! أن #�;� ��� +"�Mإ+%�ء ا� 	ط �$�%#  .  

�%# Kإ QM#ة ا���9ق و$W�71 @1 @�3���� أو #�8- إ��  �8#��� أي 1@ ا[�eWص ا���$و1X� 	� ط$
 !�3��  . ا��

 !�  : و#QM أن #%��� ا���م  �� ا�7��+�ت ا����



�! وا�H$ض �1�� و1$آl إدار���  �� أن #>�ن ه�ا ا��$آl �	 ا��M��ر#! -أ "�Mا3- ا� 
  . ا�"$:�! ا���ر#! 

��< و1���< و�m�1<  ا3- آ� 1@ ا[ �8ء ا���3Z- ب����@ و�79< و�3< و .  
�! ا�2H�3�� وا���$ف ���� - ج���! وآ"�M�1ارد ا�  .  
�@ ا[ �8ء ا��#@ ��>�ن �1�- -د��! وا�I���Vت آ� �1�� و�""�Mا� �r�� 	ت ا���q� ا��

 -��l  ق$mو .  
  .  =�9ق ا[ �8ء ووا���7�- -هـ
  .  m$ق ا��$ا7A! وا�����! - و
�! �",#� +-ز���! إد�1��� أو ��9���� أو �>�#@ �$وع ���  آ���! وآ"�Mم ا�� .  
�! وا�M�! ا��	 �Zول إ���� أ�1ا��� - ح"�Mا , =� ا��A  .  

 ���+ $�8�� 	A > �7ت إ���"�M�� ز�M# �����1 +��ذ+ !#��  .و���8@ ا���2! ا����

� أن �Zول أ�1ا���  �, ا��� إ�- 4�  !�"�Mم ا��� ا[ �8ء أو إ�� ور�h�- أو أ3$ه- ،  �M# Kز أن #�* �	 +
 �وK #�$ي ه�ا ا��>-  �� ا���ل ا��ي #�e* ���,وق ا4 �+�ت ا����7د�! ���,وق ا��"��Wت آ�� #�$ي  �

 !���ت ا��"�و+"�Mا� 	ا���* �.  

5 - u��! 1,ة 1"��! أن #���Q �1�� �	 أي وA` ، و�"�Mا� 	�97ء ���: ,�"� ,A @<# -� �1 �8  �<� ز�M# 
�! إK �	 ا���Kت ��"�Mأ�1ال ا� 	� J= �8 ا�����ل أي"�� Kو Q�8 ا�����"�� Kو Q�8 ا�����"

  .ا�����ص  ���� �	 ه�ا ا��9+�ن 

6 - J��! =�9ق 1�>�! أو k#! =�9ق أV$ى  ��  �9رات إK :��9,ر ا�8$وري ���9"�M�� ز أن �>�ن�M# K 
��9�!  وK #�$ي ه�ا ا��>-ا��ي أ+%q` 1@ أ��< \ا�H$ض لrوا� !#$�eت ا���"�Mا� ��  -- ��  $ آ�� #�

� h2h! أ�r1ل ا���$و��ت ا����#! ��دارة إK :/ذن 1@ ا�M�! ا4دار#! �  ,#l# 9,ي+ ,�I$: ����� أن !�"�Mا�
 !��eا��.  

�1�� و��9 ا��>�م ه�ا ا��9+�ن - 7+ $�W إذا Kإ !�"�M�� !#�7ر� Kا !��e%7` ا�r� K .  

� 1@ ر3- ا�%�$ ا��",#2ت . ��$ة �3ر#! وK #$د :Xي =�ل 1@ ا[=�ال ) 50( ا�%�$ :�7�w  #�,د ر3-- 8�r��#و
 	+�+�A *+ �� ا[+�! ا��%�$ة :��ء  �� m�Q ا�M�! ا4دار#! ا����e! أو :����3Kد إ��  ����Vإد Q�ا��	 #��

 !�  .#�,ر :", W�$ ه�� ا[+

9 -� �,�A د$M�: !�"�Mم ا��+ $�W ن�<#  $�H: !�	 ا���M ا��", ���N ، و#�%$ 1�e* ا�9�, �	 ا�M$#,ة ا��3$
 >mو$Wو >�� ,�  .�91:� ، و�7�@ ا���2! ا������#! ا�%$وط وا[و;�ع ا�I�e! :��ا ا���M وإ�$اءات ا�9

�$اء ا�%�$ 2Vل �3�@ #��1 1@ ��ر#� m�7< ، �/ذا 81` ا����ن #��1 دون-10/: !��eا4دار#! ا�� !�M�9م ا��  
و �� ا�M�! ا���آ�رة :��ء  �� m�Q ذوي ا�%Xن إ�$اء ا�9�, �	 ا���M . إ���1< ا �7$ ا�%�$ واA"� :�>- ا��9+�ن 

 !�  .وا��%$ �	 ا�M$#,ة ا��3$

11- �1�# @� ��وي ا�%Xن ا���- إ�� ا�M�! ا4دار#! ا����e! 1@ ا�9$ار ا���در :$�x إ�$اء ا�%�$ 2Vل �3
و#QM ا�7` �	 ه�ا ا���- :9$ار 2V Q7�1ل �3�@ #��1 1@ ��ر#� وx� . >��I 1@ ��ر#� إ:A -�P2$ار ا�$

  .إ�� ا�M�! ا����e! وإK ا �A $7$ار ا�$�x آXن �- #>@

�! و���1,ا��� ا��	 �9,م ��%�$ وا����ل  �� �Iرة �1�� -12"�M2ت ا�M3 � �>� J= *eW ا2m4ع  �
  .�9$ر �1,ق  ���� :�?�:�Ij� ���9 :", أداء ا�$3- ا�

13- !�"�Mم ا��  .و#"�7$ ا��",#� آXن �- #>@ �1 �- #%�$ .  ��$ي ا[=>�م ا���1,9!  �� آ� �",#� �	 +

�! أن ���7 �1 #�	 -14"�Mا� ��   :  



  .  أن ����� �	 1$آl إدار��� :���J��h وا��>���7ت وا��2Mت ا�I�e! :�� -أ 
�! إ��1آ�� A$ار 1@ ��  . ا�M�! ا4دار#! ا����e! و#�,ر :7��ن ه�� ا��2Mت وآ

��< و1���< و ��ا+< و��ر#� - ب���أن �9�, �	 �V �M3ص ا3- آ�  �8 و�79< و�3< و
�$ #?$أ  �� ه�� ا�7��+�ت �H� آ� Nوآ�� !�"�Mا� �  ا+1��8< إ�

�! ا�"��1�! وM1�u ا4دارة - ج"�Mت ا�����أن �,ون :�2Mت 1",ة ���ا ا�H$ض ��1;$ 
و�>�  J= �8 . ت ا���درة 1@ ا��,#$ :���#M1 @1 x�u ا4دارة وA$ارا��� وآ��N ا�9$ارا

  . ا2m4ع  �� ه�� ا��2Mت 

� و�< ا������ ا���$و��ت وا4#$ادات :�� �	 -د �  ���� @�أن �,ون =��:���� �	 د���$ �7
  . ذ�N ا��7$ �ت و�1,ره� 

 J��h2ت وا��Mه�� ا�� �  .و��M�! ا4دار#! ا��J= !��e ا2m4ع  �

�< أو  %$ة Kkف ��$ة -15�� Sا����#! أ� !�1�lا+�! ��3#! وإذا ��وزت ا���lا+ !�"�� #QM أن #>�ن �>� 
 @1 @�� أ=, ا����73�@ ا��9�,#@ :��M,ول أو ا����79�  	1��eض ا����ب ا�$  Q��3ر#! =�Q ا[=�ال ، و

,#Zا[=�ال ، 1%�� ! :������,ات ا�� Q�= ��"وا� !� ����Kون اZ%وزارة ا� !�"�M�7 ا+"�9د ا�A >���� >� ة
 �A]ا ��! . �	 ا���� �� ا����ي :%�$  �"�M91$ ا� 	� Q3ا4دارة وا���� u�M1 $#و��9ر !�و�"$ض ا���lا+

 ����  J#,ا��� -�# ��= Nآ�� ��! أ#�م  �� ا[�A ، و�+��r: �7 ا+"�9ده�A . ���  .و�>�  J= �8 ا2m4ع  �

�! أن ��Mوز -16"�M�� ز�M# K  >��  .�	 +%�m�� ا�H$ض ا��ي أ+%q` 1@ ا

17- !���! أن ��دع أ�1ا��� ا��9,#! :��3�� ا��ي W�$ت :< �,ى �1$ف أو �	 ��! أV$ى �Xذن :�� "�Mا� ��  
 !��eا���$ف ا���دع :< أ�1ا��� . ا4دارة ا�� $��H� ,�  !��eا4دار#! ا�� !�Mا� $?e� أن !�"�Mا� �و �

   .2Vل أ�73ع 1@ ��ر#� =���<

�! أن ���J أ�1ا��� ���� J9�# أP$ا;�� -18"�Mا� ��   . 	� `:�h إ#$ادا��� ���8ن �1رد x��� �H��� و��� أن
 ��m�%+ 	� Nذ� $hZ# Kإ ��  Q�<ز . أ ��ل ��81+! ا��M# 	ا[=�ال وا�%$وط ا�� !#��و��- ا���2! ا����

  .:��8�9ه� ا2H�3ل ه�� ا[�1ال 

��ت ا�,-19"�M�� ز�M# K  !�  .�Vل �	 �81ر:�ت ��1

�� د���$ه� و�2M3�� و�1$را��� -20�� 	� ��m�%+ ه� ودا�$ة$�W -Aور !�"�Mأن #�آ$ ا3- ا� QM# 
�! أV$ى �%�$ك 1"�� �	 . و1?�7 ���� "�� @����� و:: u7�ا� ��! �, � إ���� �e�� أن !�"��و�M# Kز ]#! 

 ��m�%+ دا�$ة.  

�! أن ����Q أ-21"���! أو ه�q! أو +�د �V �$91رج ا��M��ر#! ا�"$:�!  �M# Kز [ي "�� �و �%�$ك أو ��8- إ�
�@ #��1 1@ ��ر#� ا2:4غ دون ا �$اض �1�� h2h وا+�89ء N��: !#ا4دار !�M�7 إ:2غ ا�A !#ز . ا���ر�M# K آ��

�! أو ه�q! أ"���! أن ����- أو ����  �� أ�1ال أو w��71 1@ أي +�ع eW @1* أو "��و +�د �Vرج ]#! 
��q ��1 ذآ$ إ�� أ�eWص أو �1��ت �	 ا��eرج إK :/ذن 1@ W �3$� أن Kـــ! ا���ر#! ، و�ا��M�ـ�ر#! ا�"$:

 !����  ,ا ا��w��7 ا��r: !I�e@ ا�>�Q وا��2Mت ا�"���! وا���� Nوذ� !��eا4دار#! ا�� !�Mا�.  

��ت �-22"�Mا� J#$m @  Kر إ���M7$ �ت 1@ ا�� ���	 ا[=�ال و:�[و;�ع و:��%$وط ا��	 �7����  �M# Kز 
 !#��و#�Mز ��M�! ا4دار#! ا����e! أن �8�W S$و�m أV$ى :����7! إ�� آ� =��!  �� =,ة إذا . ا���2! ا����

 N��: 8` ا[=�ال�Aا.  

23-�  �1�# $%  !��e: �7 ا+"�9د�A !��! ا�"��1"�M�� ع����� ا[QM#  �A إ:2غ ا�M�! ا4دار#! ا����e! :>� ا
����ع Kأن ���,ب 1@ #�8$ ا !�Mول ا[ ��ل و���� ا�,�آ�� #QM إ:2غ ا�M�! ا4دار#! . و:������� ا��اردة �	 

����ع K�1 1@ ��ر#� ا�# $%  !��V 2لV !�"�Mع ا�����  .:��ر 1@ 8�1$ ا



24- �����eWو ��m�%�: ���1 أن ����� آ� ��  ����: �����ت أن �>�ن ا���دات �"�M��  !#�7ر� Kو#>�ن ���� . ا
��ت "�M�� %$وط وا[و;�ع ا��9$رة��97 �m !#�7ر� Kا !��e%دات ا����Kدات . ا���Kا !#��و��- ا���2! ا����

��ت "�M��: ����A2  @�  .و�7

�! أن ��%p �$و � ��� -25"�M��  . أن ��! ا ��7ر#! 9��1�!  ��eW �q��و#�Mز W�$ ه�� ا��$وع و#>�ن ��� =
# K !1�"3! ا������: J�"�# ���� Nوآ�� !��I]ا !�"�M�7 ا�A >��1اl���: J�"�# ���� 	�V1< ا�,ا�>�ن ���$ع �",#� +

 !��I]ا !�"�Mا�9! ا���: Kإ >��  . وا���

 N��� ت ;$ورة,���ت ا���%�:�! �	 ا[ه,اف إذا و"�Mد�1 ا� J= ��"وا� !� ����Kون اZ%و ��زارة ا� .
�! ا4د�1ج و�hkر� و#�,ر :�4د�1ج A$ا��  .ر 7#�@ آ

 ��
Bا�/�. ا�  
  &NOL اMدارة 

26-  

1 - !�"�Mم ا��+ @��! M1�u إدارة ���7e< ا���q! ا�"�1! 1@ :�@ أ ��8�� و7#"�Mا� $#,# 
�! ا+���ء  �#�8�- ��  . ا���Vص ا��M�u و1,�< وإ�$اءات ا+��eب أ ��8< وآ

�!  ��M�! ا4دار#! ا����e! أن �"�@ :9$ار �1- 2"�Mإدارة ا� u�M1 	� $r�8ا أو اآ  ��
 	�s�1 @1 @�� أن #>�ن ا�"�8 ا��"�  @�����< و �"�� >��8#	 A$ار ا��"=2I و��,د

�! وا�"��  ����Kون اZ%وزارة ا� .  

3 - u�M1 د أ �8ء,"� � ��M�! ا4دار#! ا����e! أن ��,د :9$ار �1�� ا��,#@ ا[د+� وا[ �
  .ا��	 #�Mز �"M1 �8�u ا4دارة ��2V >�#�8  ,#,M�� ا4دارة ، وا��,ة ا���9ى 

��ت ا�?�7! -27"�� N1@ ذ� ��r��#و !�3�� #%�$ط �	  M1 �8�u ا4دارة أن #>�ن A�9�: �"���1< ا��,+�! وا��
 -�و�7�@ ا���2! ا������#! ا�%$وط ا[V$ى ا��	 #�lم ��ا�$ه� �	 أ �8ء M1�u إدارة :"x . �	 1"�ه, ا��"�

��ت"�Mا� >��  . �$�� ���1ى ا4دارة ���� :��Q ا�H$ض ا��ي أ+%q` 1@ أ

�! و�< �	 73�� ذ�N ا�9��م :Xي  �� 1@ ا[ ��ل  ,ا ��N ا��	 #�* -28"�Mون ا�ZW ا4دارة إدارة u�M1 ����# 
� ;$ورة �1ا�9! ا���q! ا�"�1!  ���� �7A إ�$ا��� �  !�"�Mم ا��+ ���ة آ� و#>�ن ا+"�9د M1�u ا4دارة $1.  �

 !�"�Mون ا�ZW 	� $��� �A]ا ��  @#$�W.  

�$ أ ��8< #��;< ا���$ف �	 أي XWن 1@ ا�%Zون -29P @1 1,#$ا 1@ أ ��8< أو @� ��M�u ا4دارة أن #"
 >I���Vا 	� !�Vا�,ا.  

�� ا�lMاء-30Aو�� @��sا��� @���! آ��A$اح �""�Mا� 	� !��Vا�,ا !#��ات  #>�ن ���,#$ ا�9��م :�[ ��ل ا����
�� A$ارات ا���q! ا�"�1! وM1�u ا4دارة ، �1 �- #$د ��� ���- وا ���د أذو+�ت ا��$ف واW4$اف  ��  !�ا��Xد7#

 N2ف ذ�e: !�"�Mم ا��+ 	� *+ .  

 ;�
Bا�/�. ا�  
 %&
  ا�#"P% ا��

�� ا[ �8ء ا�"�1��@ ا��#@ و��ا اl��Kا�1ت ا���$و;!  ���- و�31-9���!  ��>�ن ا���q! ا�"�1 !1@ "�Mم ا���� �
��ت ا�?�7! �	 1"�ه, "��� W @1$ط 81	 ا���! أ �8ء �r��#و �A]ا ��  �8#��- 1,ة �3!  ��  �، و81

 -��,ول ا[ ��ل . ا��"� 	� !����! إK إذا I,رت �	 ا������ ا��7�I !1�"ا� !q�و�1 ذ�K N �>�ن A$ارات ا��
7�! ا���7�! �j �8ء ا���;$#@ وذ�N �1 �- و��A �e$ارات ا��. ا��ي #QM إر��A< :/ 2ن ا�, �ة �P]�: !1�"ا� !q�



�! +* #S��e ه�ا ا��>- "�Mم ا����� #�e* . #$د �	 +� !�"�M9! [ �8ء ا��ا��? !�7�P]�: و��,ر ا�9$ارات
�"�# ��1��! أو :/د�Vل �",#� �	 +"�M9$#$ =� ا��: *�e# ���� !�"�Mأ �8ء ا� 	r�h !�7�PX:م و�J :�",#� ا��

��� ، وه�ا � ����$ه� أو إد�1H: !�"�Mد ا�����: J�"�# ���� Nا4دارة وآ�� u�M1 ل أ �8ءl  أو !�"�Mض ا�$H:
 N1@ ذ� $rأآ !�7�Pم +* #%�$ط أ�  . �1 �- #$د �	 ا��

 !�"�M�8ر ا�= 	� >�r�# $Vk آ��:!  �8ا >�  Q�  .و#�Mز ��"�8 أن #�

32-V !�3 ا�"�1! 1$ة آ� !q�$ �	  �QM د �ة ا����� !�"�M�� !�2ل h2h! أW�$ ا�����! K+���ء ا���! ا����
و��Mز . ا���lا+�! وا����ب ا�1��e	 و�M1 $#$9�u ا4دارة  @ أ ��ل ا���! وآ��N �9$#$ 1$اQA ا����:�ت 

 Nذ� !�"�M! ا���8` �1�Aا ���د#! آ�  $�P ت� ����K ���� ت . د� ����K ا4دارة ا�, �ة u�M1 �و#���
�q! ا�"�1! ا�� . u�M1 ��@ �1�- أن #?��7ا إ��q�� ا�"�1! أو !q�و#�Mز �"%$ ا[ �8ء ا��#@ ��- =J =�8ر ا��

 $%  !��V 2لV Q�?ا ا���� u�Mا�� QM��# -� ذا/� ، Nض 1@ ذ�$Hن ا���ا4دارة آ��:! د ���� �2+"�9د �1 :
 !�"�Mأ �8ء ا� ��< ا�, �ة W�71 -��1$ة إ����ز �� �1�#.  

33-K  ا����#` إذا آ�ن �1;�ع ا�9$ار ا��"$وض إ:$ام ا���ق 1"< أو ر�� 	اك �$�WKا !�"�Mز �"�8 ا��M# 
 ����! �	 ا�9$ار ا��?$وح ��eW !���1 >� `+آ� ���آ Nوآ�� ، !�"�Mا� @�د �ى  ��< أو إ+��ء د �ى :��< و:

 !�"�Mت ا��q�  . ,ا ا+��eب ه

�! #�Mز أ:?��<  آ� A$ار 1@ ا���q! ا�"�1! أو M1�u ا34-4"�Mم ا��دارة أو ا��,#$ #�,ر ����e1 ���9+�ن أو ��
 !�"�Mا� lدا�$��� 1$آ 	#�9 � 	ا�� !�و#%�$ط أن �$�� د �ى ا�7?2ن 1@ أ=, . :�>- 1@ ا���>�! ا�7,ا�

وK . ا[ �8ء أو Vk *eW @1$ ذي �1��! أو 1@ ا����:! ا�"�2V !1ل �3! أW�$ 1@ ��ر#� I,ور ا�9$ار 
�M#أ�3س ا�9$ار ا���آ�ر ��  �A�9= آ��7ا ,A ا��#@ #>�+�ن !��$ =��	 ا��H�7 ا�A د �ى ا�7?2ن >��  .ز ��

�! أو -35"�Mإدارة ا� u�M1 @1 ار #�,ر$A يX: ��"ا� SAل و�M"�3Kا !��= 	� !��eا4دار#! ا�� !�M�� 
و#"�A $7$ار ا��SA آXن �- . م أو �tداب ه��q�� ا�"�1! أو 1@ 1,#$ه� إذا رأت ا+< S��e1 ���9+�ن أو ����م ا�"�

�@ #��1 ا�����! ��,ور ا�9$ار �1@ �9,م ذآ$ه- �	 ا���دة ا���:9! أو h2r2ل ا�V إذا �- �$�� د �ى ا�7?2ن @<#
 SAار ا��$A رت,Iأ 	ا4دار#! ا�� !�M1@ ا�.  

 Qا�/�. ا��ا�  
 %"��Lا� .) �R  

36-  

  k-ون اZ%1@ وز#$ ا� Q7�1 ز :9$ار�M#  تKإ=,ى ا��� 	� !�"�Mوا�"�� =� ا� !� ����K
 !�  : ا����

1- ��1�+ 	� !���!  @ أه,ا��� ا��7"�Mوج ا�$V  .  
2- ���q��! 2Vل �3! أW�$ أو �- ����M ه"�Mإدارة ا� u�M1 ���M# -� إذا 

 @�������1 @�  . ا�"�2V !1ل ��3
3-u�# ��3���� أو  ��$#� أو 3���m �m�%+ !�"�M12!  ��1ر3! ا��: 

  . ا�,و�! 
�! +%�u�# �m :�[2Vق وا]داب ا�"�1! -4"�M��1ر3! ا�  .  
�! ا������eت رP- إ+�اره� 1@ ا��زارة -5"�Mإذا آ$رت ا�  .  
6- *��e� ا;�� وا����ء :�"�,ا��� أو$Pأ J�9�� @  !�"�Mا� lM  

 �����$ ا��	 أ+%q` 1@ أP اض$P4 أ�1ا��ـ� .  
�!  إذا رأت ا��زارة  ,م ا�-7"�M�1ت ا�,e� !��� .  



��ت �	 ا���Kت "�Mز =� ا��M# Kإ+�اره� 1@ 6- 5-2-1و ,": Kإ 
� أن ��9 �  >� !�"�Mا� Q�M��� ا��زارة وا+�89ء ��$ة ا4+�ار دون أن

 �1�# $%  !��V @  ة ا4+�ار$�� .  

�� وK #�79 أي m @1 J#$m$ق ا��$ا�"! - ب"?A !�"�Mر =� ا��A $7�"#  .  

��- ج�� 	�  !��eا�,وا�$ ا�� ��#$M� !�9��9ت ر�3�� � ا���Kت #QM أن #���, A$ار ا��� إ�
�! وا�"��  ����Kون اZ%وزارة ا� 	�.  

��� ��1رm�%+ !3�� آ�� -37�s�1 �� ا����9�@ :/دار��� و ��  $�! ا�����! آ�� #�"�Mأ �8ء ا� ��  $�# 
�m�%+ !�I�1ا 	أن #%�$ك � ����: -�  *eW آ� ��  $�# �.  

�@ ا�M�! ا��	 أI,رت A$ار ا��� -38��@ ��� S�1 أو اآr$ و#�9م :��ا ا��"  !�"�M` ا��إذا = .  

39- !�"�Mم ا���! و�j� �9=>�م ا��9$رة �	 +A�7:��ز#� ا[�1ال ا� 	�9م ا����# !��/ذا �- #��, .  :", ���م ا����
� ذ�N أو و�, و�>@ أm `�7I$#9! ا���ز�  *+ !�"�Mم ا��+ 	� ��  Q��$ �1>�! وP ���#� ا�����ص  �

 !�3Zأو ا�� !�"�Mا� ��! ا�����! إ�"�Mأ�1ال ا� >��7_ +����� أن �9$ر ��Iأ �ا�M�! ا��	 أI,رت A$ار ا��� �1
 !�"�Mض ا�$P �  .ا��	 #>�ن P$;�� ه� ا[A$ب إ�

�$ه� :��-40P دون !��e1 !�"�Mا� lدا�$��� 1$آ 	#�9 � 	ن �1>�! ا�7,ا#! ا���<�  !���� �	 آ� د �ى 1,+
 >�  .�$�� 1@ ا����	 أو  �


ت ذات ا�?/Q ا��
م "��Lا� �R ��
Bب ا�
  ا�1

�9#, :�� ��9�J �1��!  �1! #�,ر A$ار 1@ ر��u ا��M��ر#! -41 !�"���! ذات +��  �م آ� "�� $7�"� 
�"�Mا���� ا�"�م 1@ ا� !�I Q�3 !#ر���Mا� u�  .! :� ��7ره� آ��N آ�� #�Mز :9$ار 1@ ر�

��د ا[ه��! ا���"���: !9�N ا[�1ال وا�"�9رات -42A @1 ذات ا���� ا�"�م !�"�Mا� ��r��� .  

�! ذات ا���� ا�"�م 1@ ا�I���Vت ا���?! ا�"�1! آ",م -43"�Mر#! �1 ����� :< ا����Mا� u��@ :9$ار 1@ ر�"# 
� أ�1ا��� آ��� أو :"8�� وآ��N  ,م ��از ���N ه�� ا[�1�  lMاز ا���� !�Mم ا���A از��ال :�8	 ا��,ة و

 !�"�M�9م :�� ا�� 	ا�"�1! ا�� !"����� !�  .ا4دار#! ا��l�: !��eع ا���>

44 - !�"�Mأ ��ل ا� *�� !:�A$و����ول ه�� ا� !��eا4دار#! ا�� !�Mا� !:�A$� ت ذات ا���� ا�"�م��"�M�8 ا�e�
Mارات ا�$Aو !�"�Mم ا���! ا�"��1�! و#���� ه�� ا�$�A:! ��1%�ن #"���- وا���J9 1@ 1?�:�9�� ���9ا+�@ و+"�

 !��eا4دار#! ا�� !�Mا� �  . ا��ز#$ ا���e* و�$�� ��9ر#$ه- إ�

��ت ذات ا���� ا�"�م إذا آ�+` - 45"�Mط ا��%+ J���M�! ا4دار#! ا����e! أن ��%p �	 أ#! +9?! ا���دا :�9م :���
.  #�9م :��=�, ��1در ��� ا[�1ال و��ز#"��  �� او�< ا��%�ط أP$ا;�� h���1�! أو �9�1ر:! �	 ��N ا���?9! آ��

�$ه- Pو �����ت �	 ا���?9! وr�1�	 �$وع ا�M��ت ا4دار#! ا����e! ا�����دة �"�Mا� 	�r�1 @1 د���Kا S�X�#و
>- و�%�$ ه�� ا����qت �97m [=>�م ه�ا ا��9+�ن و�"�7$ �	 =. 1@ ا[�eWص ا��#@ #�,ر :��,#,ه- A$ار وزاري 

��ت "�Mا�.  

9�P J$ض -46��� ��! ذات +��  �م #$ى أ+�� ��""�� @1 $rأن �9$ر إد�1ج أآ !��eا4دار#! ا�� !�M�� 
�@ ا�e,�1ت ا��	 �Zد#�� أو : J3ا���� J���ت ا�7�q! أو ���9���=K �"7� ��;ا$Pإدار��� أو �",#� أ ,�1%�$ك أو ��=

� @��: !���$ ذ�N 1@ ا[�73ب ا��	 �$اه� آ�H� �7تP9,ر ا14>�ن ر: �9�J ا�H$ض ا��ي أ+%q` 1@ أ��< و#$ا �
�! و+�ع Z� �1د#< V @1,�1ت "�Mض ا�$Pو @��3Zا4د�1ج.ا�� !����< آ� @�7# Q7�1 ار$A و#�,ر :�4د�1ج .  

 !I�eا[�1ال وا�����,ات ا� ���� !M1ا�,ا !�"�Mا ا����أن #� !M1,ا��� !�"�Mا� 	�r�1 �  . و �



�@ �e�+K:�ت ��M�! ا4دار- 47�W$ت ذات ا���� ا�"�م 1@ �$ى ا7�3"�د� 1@ ا����"�Mا� 	أن ���7", � !��eا�� !#
 !#���! . ه���q�� ا����"�Mم ا���� �97m ي$M# >+1@ ا J9���� ب�e�+Kز ��� أن ��,ب 1@ #�8$ ا�M# و��� . آ��

�@ ا+< وN��� ����e1 �A ا���م أو إ��Hء ا�e�+Kب :9$ار Q7�1 وذ�2V Nل ��V!  %$ #��1 1@ إ�$ا�< إذا �7
�@ و�Q إ:2غ ��! . ا��9+�ن �"���: -�� !#���! أو �	 ه���q�� ا����"�Mإدارة ا� u�M1 	� !#�8"وإذا آ�+` ا�

 !#�8"�� @��W$��3ء ا��X: �1�# @�h2r: @��و���� ا�M�! ا7�3"�د 1@ �$ى ا7�3"�د� . ا4دارة ا���آ�رة �7A ا��"
 -��1.  

48 - !�M��  ��! ذات ا���� ا�"�م #���"�M�� ��AZ1 إدارة u�M1 1,#$ا أو Q7�1 9$ار: @�ا4دار#! ا����e! أن �"
�M�: ��1�u إدار��� وذ�N إذا ار�>7` 1@ ا������eت �1 #����Q ه�ا ا4�$اء ، و�- + 	� !��eت ا���I���VKا

<# K ا4دارة u�M1 7_  ,د أ �8ءIأو إذا ا ���ا4دار#! = !�Mأو إذا �"�ر �$ى ا� ����I �9د� ا+"�9دا"+K 	�
 Nوذ� ، !��eا4دار#! ا�� !�M< ا��ون  �ر �79,: @���K+"�9د ا���q! ا�"�Q7�� !1  ,م �>��1 ا[ �8ء �$1�@ ��1ا�

�! 4زا�! أ�73ب ا�����e! وا+�89ء ��V!  %$ #��1 1@ ��ر#� ا4+�ار دون إزا���� "�M< :", إ+�ار ا��و#�%$ . آ
و���>�! ا�7,ا#! ا����e! أن ��,ر =>�� :��ا ا4�$اء :��ء . ��در �	 ه�ا ا�%Xن �	 ا�M$#,ة ا��3$�! ا�9$ار ا�

�! أو أي eW* ذي �1��! "�Mأي  �8 1@ أ �8ء ا� Q�m ��  .  

  82ا��
دة 

�` ا���اد 1@ H56أ� � ا����A @�8+�ن 1958 ا��Zرخ �	 ���ز 93 1@ ه�ا ا��9+�ن :���9+�ن رA- 82 إ�
��"�Mتا� .  

   83ا��
دة 

1!��$ �Vرج  @ ا��"��1 :?7�"�<، أو :�>- ا��9+�ن، #�_ أن #>�ن 2ً�1 ����9ق ا����P ء	W ـ آـ�  .  

��ز���2�: $hX��# أ=, أن ��?��# K 	ا�� 	ه ،���"���ء ا��	 �e$ج  @ ا��"�7?: �1W]ـ وا  . -<�: !�وأ�1 ا��eر
�l ا��9+�ن أن �>�ن �1M# K 	ا�� 	ا��9+�ن، ��!�  . 2ً ����9ق ا����

   84ا��
دة 

�< K #�>@ +9�< �1< دون ��S، ���  �9ر1� `:�h ،�l�وآ� �1  ,ا ذ�W @1 N	ء ��� .  ـ آ� W	ء $9��1 :�
  . �9�1ل

�*، ا����9ل ا��ي �I >"8#=7< �	  �9ر #��><، رI,ًا  �� V,1! ه�ا 2�e���: 7$  �9رًا�"# ،Nـ و�1 ذ� 
>�2H�3ا�"�9ر أو ا .  

   85 ا��
دة

�  �9ر1�  	��  J�: J�"�� آ� د �ى N�9ر، وآ��  ��  �9# 	��  J= ـ #"�7$  �9رًا، آ�  .  

2!��! ا������  :  ـ #�Mز أن �M$ي  �� ا�"�9رات ا���9ق ا�"

1 (!�  . ـ ا���>
  . ـ ا���$ف) 2
3 (!�  . ـ ا��?�
  . ـ ا4+���ع) 4
�! ا���7=!) 5��eا� 	ا[را; ��  !�  . ـ =J ا[�8�
  . �9ق اKر���ق ا�"�9ر#!ـ =) 6
1�@ ا�"�9ري) 7Xـ ا�$ه@ وا�� .  
�1��ز) 8Kـ ا .  



9 (SAـ ا�� .  
��ر��ن) 10Kـ ا .  
  . ـ ا4��رة ا�?�#�!) 11
12 (����ر ا�����  @ ا�� , :��7eا� J= ـ .  

   86ا��
دة 

 �1$وآ! ��1�!،  ـ ��9- ا�"�9رات إ��  �9رات 1�N، و �9رات أ1�$#!، و �9رات �1$وآ! 1$�9!، و �9رات1
!=�71 !���V و �9رات .  

2N�ا���,دة إدار#ً�:  ـ ا�"�9رات ا�� !��  . ه	 ا�"�9رات ا��9:�! ����>�! ا��?�9! وا�>���! داJm��1 �V ا[�1آ@ ا��7

3!#$�  . ه	 ا��	 �>�ن ر�7A�� ��,و�!، و#�Mز أن #M$ي  ���� =J ��$ف:  ـ ا�"�9رات ا[1

ه	 ا��	 �e* ا�,و�!، و#>�ن �J= �1 ! ��M ا�3"��ل  ���� ��,د �1�lا�< : ! ـ ا�"�9رات ا���$وآ! ا��49�$
  . و1,ا� ا�"�دات ا�����! أو ا[+�! ا4دار#!

5!�ه	 ا��	 �e* ا�,و�! أو ا������ت أو ا�7�,#�ت، و�>�ن �lءًا 1@ ا[21ك :  ـ ا�"�9رات ا���$وآ! ا����
  . ا�"�1!

�! ا���7=!، أو ا6��eا���ات ـ ا�"9ـ�رات ا� 	را;] : $�P ��+أ Kا�,و�!، إ *e� 	ا�� !#$�ه	 ا[را;	 ا[1
 !���* 1@ ا�,و�!  �� =J أ�8��! ;�@ ا�%$وط ا��"V$�: ���# أن Kًأو ���H%# @�� ز�M���! وK �1,دة، �"1

  . �	 أ+�! أ21ك ا�,و�!

   87ا��
دة 

��ء ا��9:�! ��32�2ك ه	 ا��	 #���$ ا�3"����� :1W]ـ إن ا ��A��+ا�3�2آ�� أو إ 	�1 أ ـ,ت �< � Q�� .  

2��7�� $�  .  ـ ��"��A $7:2ً ��32�2ك آ� �1 أ , �	 ا����

   88ا��
دة 

�! ه	 ا��	 #�9م :"8�� �91م :"x  �, ا����ء، وا��	 �9,ر  �دة �	 ا��"��1 :�@ ا���س :��",د، أو �rء ا����W]ا
  . ا���9س، أو ا�>��، أو ا��زن

   89ا��
دة 

�$ �1دي ����� �Aا+�@ I�V!ا�P ء	W �  . ��9ق ا��	 �$د  �

   90ا��
دة 

1 !��e1 >�ن� 	�7ر#! ا�"�1! وا��� Kص ا�eW],و�! أو ا�� 	ت ا��K�91!، ا�"�9رات وا����  Kًـ �"�7$ أ�1ا 
  . ����"!  �1! :���"�، أو :�8�9� �A+�ن أو 1$�3م

���، أو ���>�� :����9دم ـ وه�� ا[�1ال �M# Kز ا���$ف ����، أو ا��2�  lM .  

   91ا��
دة 



���� �����"! ا�"�1!�e� ء���+�: ����I !1�"ن أو 1$�3م، أو . ��9, ا[�1ال ا��+�A �8�9�: *��eا�� 	و#���
  . :���"�، أو :�+���ء ا�H$ض ا��ي 1@ أ��< � `��V�N ا[�1ال ����"!  �1!

   92ا��
دة 

�1?�:�9�@، �1 1$ا �ة �1 #9$ر� ا��9+�ن ��ق ذ�N 1@ #�- ا�"M�: ,9$د أن #��7دل ا�?$��ن ا @�7�$  @ إراد�"��
  . أو;�ع 1"��! 4+"�9د ا�"9,

   93ا��
دة 

 ـ ا��"7�$  @ ا4رادة #>�ن :����� و:��>��:! و:��W4رة ا���,او�!  $�ً�، آ�� #>�ن :���eذ K SA�1 �,ع s$وف 1
9�9! ا����9د= ��  >��Kد 	� �ً<W ا���ل .  

  . و#�Mز أن #>�ن ا��"7�$  @ ا4رادة ;���ً�، إذا �- #�* ا��9+�ن أو #��J ا�?$��ن  �� أن #>�ن I$#�ً� ـ 2

   94ا��
دة 

1�"�د ���79ل، ا��lم ا����Q :���97ء  �� إ#�M:< إ�� أن #�89	 ه�ا ا���"�د1 @�  .  ـ إذا  

7�"! ا��"�1�!2m @1 وف ا���ل، أو$s @1 د�"�  .  ـ وe��# ,A�* ا��

�95
دة ا�   

1�"�د ���79ل، �/ن ا����Q #���� 1@ إ#�M:< إذا �- #�,ر 1 @� ـ إذا Iـ,ر ا�M#4ب �	 M1�u ا�"9,، دون أن #"
  . وآ��N ا���ل إذا I,ر ا�M#4ب eW @1* إ�� J#$?: $Vk ا�����ن أو :Xي �h��1 J#$m. ا��79ل ��رًا

�, �1 #,ل  �� أن ا����A Q,  ,ل  @ إ#�M:< �	  ـ و�1 ذ�N #�- ا�"9,، و�� �- #�,ر ا��79ل ��رًا، إذا �-2�# 
  . ا���$ة �1 :�@ ا�M#4ب وا��79ل، وآ�ن ا��79ل I ,A,ر �7A أن #��M1 x�u ا�"9,

   96ا��
دة 

��� :",، و�- � ����! #���9ن  ������ �����: ��� ا������ ا��Mه$#! �	 ا�"9,، وا=���� �إذا ا��J ا�?$��ن  �
# K ,9"أن ا� �m$�%#-� ,A ,9"ا �7$ ا� ،���وإذا �Aم 2Vف  �� ا������ ا��	 �- #�- ا���Kق . �-  �,  ,م ا���Kق  �

97ً� �?7�"! ا��"�1�! و[=>�م ا��9+�ن وا�"$ف وا�",ا�!m ������، �/ن ا���>�! �89	 ��  .  

   97ا��
دة 

�,#,ًاإذا ا�A$ن ا��79ل :�� #l#, �	 ا�M#4ب، أو 9#�, �1<، أو #"ّ,ل ��<، ا �7 �ً:�M#ر�8ً� #��8@ إ $ .  

   98ا��
دة 

7�@ A, �- �	 ا��>�ن و�	 ا��1lن ا���#@ I,ر ����� ا��79ل ، �1 �- #��, ا���ق أو +* ��Hا� @�: �1 ,A�"7$ ا���"#
Nذ� $�H: 	89# 	+�+�A .  

   99ا��
دة 

�$ ذ�N 1@ ا�$وف، �,ل  1P ري، أو�M!، أو ا�"$ف ا���ا��"�1 !"�7m `+ـ إذا آ�  $���� @<# -� Q�� أن ا����
Q3��1 `Aو 	ب ��M#4ا x�$# -� إذا ،-� ,A $7�"# ,9"�79ل، �/ن ا���: �ً�#$�� .  



�@ ا���"�A,#@ وا��� ا�M#4ب :��ا ا��"��1،أو إذا 2: J:�3 �1�"� إذا آ�ن ه��ك ،Kً�7A ـ و#"�7$ ا��>�ت  @ ا�$د 
>�  . ��xe ا�M#4ب ����"! 1@ وّ�< إ�

   100ا��
دة 

!��<، و�� آ�ن :�K .2ًm #�- ا�"9, �	 ا��lا#,ات إK :�4=��! ا�9?"�  ,#l# و#��9 ا�"?�ء :"?�ء .  

   101ا��
دة 

���� !%A��1 �79# Kو Q�  . ا��79ل �	  �9د ا4ذ �ن $��9#  �� M1$د ا�����- :%$وط 91$رة #8"�� ا���

   102ا��
دة 

1@#,A�"7< آ2 ا������ ـ ا���Kق ا��ي َ#ِ", :���� `��، أو أ=,ه��، :/:$ام  9, 1"�@ �	 ا����K �79 #�"9, إK إذا  
���  . ا������ ا��Mه$#! ��"9, ا��$اد إ:$ا1<، وا��,ة ا��	 #QM إ:$ا1< �

�@، ���ا ا�%>� �QM 1$ا ��< أ#8ً� �	 ا���Kق ا��ي �8�#@ 2"1 �<W ء���ـ وإذا ا�W$ط ا��9+�ن ����م ا�"9,، ا�3
  .  ا�"9,ا�� , :/:$ام ه�ا

   103ا��
دة 

7ً� ����� ا�� ,، وآ�+` ا�%$وط ا�2ز1! ����م ا�"9,، ��m $V[ا ,A�"ا��� ��;�Aو �<+ -h ,9  ام$:/: *eW , إذا و
  . و:"�# �1 !I�e�J �1�� :��%>� ��1ا�$ة، �Aم ا��>-، �1� =�ز �Aة ا�89�! ا��89�!، �91م ا�"9,

   104ا��
دة 

�$  ـ د�� ا�"$:�ن وA` إ:$ام ا�1H: ق���Kا �8A إذا Kا�",ول  �<، إ 	� Jا�� @#,A�"أن �>� 1@ ا��� ,��# ,9"
Nذ� .  

� ا�",ول أي ;$ر.  ـ �/ذا  ,ل 1@ د�� ا�"$:�ن، �2�,9�  Q�$�# -� 87<، رد ;"�<، ه�ا و��A @1 وإذا  ,ل .  

   105ا��
دة 

��، ه�1I]ا *eW K ،Qا���� *eW آ�ن ،!:����ب ـ إذا �- ا�"J#$?: ,9 ا��  	� $ ��1 اK ��7ر  �, ا��
  . ا4رادة، أو �	 أh$ ا�"�- :x"7 ا�$وف ا�I�e!، أو ا��$اض ا�"�- :�� =��ً�

2 N���# آ� أن���� u�ـ و�1 ذ�N، إذا آ�ن ا����Q وآ�2ً و#��$ف و�9ً� ��"����ت 1"��! I,رت �< 1@ �1آ�<، ��
$وف آ�ن #"���� ه�، أو آ�ن 1@ ا���$وض� Qا���� ��M:����"# أن �ً��=  .  

   106ا��
دة 

 ���، �/ن X%�# �1  @ ه�ا ا�"9, 1@ =�9ق وا��lا�1ت #�8ف إ�I]9,ًا :�3- ا  ،>�:��إذا أ:$م ا����Q، �	 =,ود +
��I]ا .  

  107ا��
دة 

�� دا��ً� أI]ا �و 1,+�ً�، إK إذا �- #�$ح ا�"�A, وA` إ:$ام ا�"9, أ+< #�"�A, :���< +��7ً�، �/ن أh$ ا�"K ,9 #�8ف إ�
��د ا����:!، أو آ�ن #���ي  �,� أن #�"��1 �1 �: -�"# Q1"< ا���� ,A�"� @1 إذا آ�ن 1@ ا���$وض =��ً� أن

Qأو ا���� ��I]ا .  



   108ا��
دة 

إذا آ�ن ا����Q، وM# ،>"1 ,A�"� @1�2ن 1"ً� وA` ا�"9, ا+�89ء ا����:!، �/ن أh$ ا�"9, ا��ي #7$1<، =9ُ� آ�ن أو 
�� أو V����<ا��lاI]ا �  . 1ً�، #�8ف إ�

   109ا��
دة 

 ،$Vk *eW ه� أم ����ب >:���� ,A�"�1 +��< :�3- 1@ #��ب  �<، �3اء أآ�ن ا�� ,A�"�# أن *e%� ز�M# K
��I]1@ ا *�V$� دون .,A�"ا�� l�M# ه�� ا����!، أن 	� ،��Ij� ز�M# >+أ �آ� ه�ا �1 1$ا �ة �1 .  �

  . �9+�ن أو �Aا , ا���Mرة#���e<، ��1 #89	 :< ا�

   110ا��
دة 

  . آ� eW* أه� ���"��� -� �1 ،,A�Q أه���<، أو #�, �1�� :�>- ا��9+�ن

   111ا��
دة 

�$ ا����J= l ا���$ف �	 ��1<P $�H��� u�� .!�m�: >���$�� ����  . و�>�ن 

   112ا��
دة 

�1� آ�+` 1 !���I !��1� آ�+` ;�رة  ـ إذا آ�ن ا��7	 �1�lًا آ�+` ��$���< ا���� !�m�:8�1ً�، و �ً"�+ !"��+
  . ;$رًا 8�1ً�

2$I�9! ا���ل ����?:�� !�:�A ا���� وا�8$ر، ��>�ن @�و#lول =J ا����N .  ـ أ�1 ا���$��ت ا�����! ا�,ا�$ة :
:�4:?�ل إذا أ��ز ا�I�9$ ا���$ف :", :��P< 3@ ا�$W,، أو إذا I,رت ا4��زة 1@ و��<، أو 1@ ا���>�!، 

Q��:�9+�ن�ا[=�ال و�9ً� �  .  

   113ا��
دة 

إذا :�w ا��7	 ا����l ا��1�e!  %$ة 1@  �$�، وأذن �< �	 ���- أ�1ا�< 4دار���، أو ������ :�>- ا��9+�ن، آ�+` 
��! �	 ا��,ود ا��	 ر�3�� ا��9+�ن�I >�1 أ ��ل ا4دارة ا���درة .  

   114ا��
دة 

M�� >��$اءات ا����Mن وا��"��� وذو ا��H�! وا������- ا���>�!، و�$�� ا��M$  ��- و�9ً� ���9ا , و��  $
  . ا��9$رة �	 ا��9+�ن

   115ا��
دة 

1$Mار ا��$A $�W ,": ر ا���$ف,I ن وا��"��� إذا��M2ً ��$ف ا��m�: �9# ـ .  

��W"! وA` ـ أ�1 إذا I,ر ا���$ف A $�W �7A$ار ا��lM �2 #>�ن :�2ًm، إK إذا آ�+` =��! ا���Mن أو ا�"�< 2
���1 !��: ��  $V[أو آ�ن ا�?$ف ا ،,A�"ا�� .  

   116ا��
دة 

 ـ إذا I,ر ��$ف 1@ ذي ا��H�! أو 1@ ا����<، :", A $�W$ار ا��M$، 3$ى  �� ه�ا ا���$ف �1 #�$ي 1
� ��$��ت ا��7	 ا����l 1@ أ=>�م�  .  



22ً:�A 2ً أوm�: 2 #>�ن� $Mار ا��$A $�W �7A 2ل أو  ـ أ�1 ا���$ف ا���درH�3ا !M��:?�ل، إK إذا آ�ن +�� 
Zmا�� .  

   117ا��
دة 

1Nذ� 	أذ+�< ا���>�! � ��1 ،�ً���I !�I���: أو SA���: ،!��P أو >��� ،>�  .  ـ #>�ن ��$ف ا����Mر  �

��! �	 ا��,ود ا��	2�I ،>- أ�1ا��ذون �< :��Xا�� ،>��� >�  ـ و�>�ن أ ��ل ا4دراة، ا���درة 1@ ا����Mر  �
  . ر�3�� ا��9+�ن

   118ا��
دة 

 ـ إذا آ�ن ا�%e* أI- أ:>-، أو أ �� أI-، أو أ �� أ:>-، و�"�ر  ��< :�Q7 ذ�N ا��"7�$  @ إراد�<، ��ز 1
Nذ� �����8�ً� #"�و+< �	 ا���$��ت ا��	 �8�9	 �1���< �A ��1 ,ًا >� @�  . ����>�! أن �"

2ً ��:?�ل آ� ��$ف 1@ ا���$��ت ا2:�A ر 1@  ـ و#>�ن,I ��1 ،���� !���	 �9$رت ا���� ,ة ا���89
�$ 1"�و+! ا���� ,، إذا I,ر ا���$ف :", A $�W$ار ا���� ,ةH: �ً���8A >�, ��1 ا��ي �9$رت *e%ا�.  

   119ا��
دة 

��! �	 ا��,ود ا��	 ر�3�� ا��9+�ن�I ء، وا�9ّ�ام، �>�ن��Iء، وا[و��  . ا���$��ت ا���درة 1@ ا[و�

   120ا��
دة 

M# !�����ز ���A* ا[ه��! أن #?�Q إ:?�ل ا�"9,، وه�ا �1  ,م ا2V4ل :/�lاx#�"���: >1 إذا �XM إ�� m$ق إ=�
>����e	 +9* أه�� .  

   121ا��
دة 

 ،��Hه�ا ا� 	� >�r1 �Aو ,A $V[ا ,A�"إ:?�ل ا�"9, إن آ�ن ا��� Q�?# ز �< أن����ه$ي  ��P 	� ,A�"ا��� �Aإذا و
  . و آ�ن 1@ ا����  ��< أن 7�#��<أو آ�ن  ��  �- :<، أ

   122ا��
دة 

1��Hه�ا ا� 	إ:$ام ا�"9, �� �- #�9 � @  ,A�"1"< ا��� ����# U��: !1��Mًا 1@ ا�,= w�: ه$#ً� إذا�� ��Hـ #>�ن ا� .  

2*V]ا ���ه$#ً�  � ��Hـ و#"�7$ ا� :  

 QM# أو ،@#,A�"ا ��7ر ا��� 	ه$#! ���ا ��7ره� آ��k ��� ،N ـ إذا و� �A	 �I! ��%	ء �>�ن 
!�  . u:2# ا�"s @1 ,9$وف، و��� H7�#	 �	 ا��"��1 1@ =�@ ا��

 Q7ا��ات أو ه�� ا���! ا�� N�� `+وآ� ،>���I @1 !�I 	� أو ،,A�"ذات ا��� 	� �Aب ـ إذا و
,A�"ا�� 	� 	��  . ا�$�

   123ا��
دة 

2ً ��:?�ل �H�� �	 ا��9+�ن، إذا ��ا�$ت ��< W$وط:�A ,9"ه�ا #>�ن ا� ،@� ا�H�� �	 ا��ا97m ،�Aً� ����د��@ ا���:�9
�$�H: ا��9+�ن xِ9# -� �1 .  

   124ا��
دة 



��Hا� _���� QM# @<-، و��ت ا�9�?�P Kا����ب، و 	� ��Hد ا�$M1 ,9"ا� !�I 	� $hZ# K .  

   125ا��
دة 

1!�� و�< #�"�رض �1 �1 #89	 :< =�@ ا���  >: N���# أن ��P 	� �Aو @�� u�   . ـ �

  .  ـ و97#� :�[1 *V�1lً� :��"9, ا��ي �A, إ:$ا1< إذا أs�$ ا�?$ف ا]V$ ا�3",اد� ������ ه�ا ا�"2,9

   126ا��
دة 

1 U��: !1��M1@ ا� ،>�  Q��+ أو ،@#,A�"أ=, ا��� ��� ـ #�Mز إ:?�ل ا�"9, ���,��u إذا آ�+` ا���� ا��	 �XM إ�
  . ��Kه� ��� أ:$م ا�?$ف ا��r+	 ا�"9,

�< �1 آ�ن ��7$م ا�"  �� ,9��: -�N  ـ و2�  u�,7` أن ا��h أو 21:�!، إذا !"Aا��>�ت  �,ًا  @ وا �ً���,� $7�"#
  . ا��اA"! أو ه�� ا��2:�!

   127ا��
دة 

 ,A�"7` أن ا���r# -� �1 ،,9"إ:?�ل ا� Q�?# أن >��  u�,ا�� ,A�"���� u��� ،@#,A�"ا��� $�P @1 u�إذا I,ر ا��,�
  . �-، أو آ�ن 1@ ا���$وض =��ً� أن #"�-، :��ا ا��,��uا]V$ آ�ن #"

   128ا��
دة 

 ـ #�Mز إ:?�ل ا�"9, ��آ$ا� إذا �"�eW ,A* ��` 3�?�ن رهr": !7�� ا���"�A, ا]V$ �	 +��< دون =J، وآ�+` 1
� أ�3س�  !���A .  

2���� أ�3س إذا آ�+` s$وف ا���ل ���ر ��?$ف ا��ي #, �  !���A !7ـ و�>�ن ا�$ه  �ًA,�1 �ً���� أن V?$ًا 
�$�، �	 ا���u، أو ا��M-، أو ا�%$ف، أو ا���لP د�، ه� أو,�# .  

�! وا����!، وآ� s$ف 3 �����< ه�ا ا4آ$ا� و�3< و=���< ا4�  �A1@ و u�� ـ و#$ا � �	 �9,#$ ا4آ$ا� 
���1! ا4آ$ا� 	� $hZ# أن >+XW @1 $Vk .  

   129ا��
دة 

�$ ا�P @1 ر ا4آ$ا�,I إذا $V[ا ,A�"7` أن ا���r# -� �1 ،,9"إ:?�ل ا� Q�?# ا��>$� أن ,A�"���� u��� ،@#,A�"��
  . آ�ن #"�-، أو آ�ن 1@ ا���$وض =��ً� أن #"�-، :ـ��ا ا4آ$ا�

   130ا��
دة 

 �1 ـ إذا آ�+` ا��lا�1ت أ=, ا���"�K @#,A ��"�دل ا��7! �1 �1 =��  ��< ه�ا ا���"�A, 1@ ���,ة :���Q ا�"9,، أو1
 ،�ً��ّ: �ً%�m >�� �H�3ا ,A $V[ا ,A�"ن ا���] K�7ن �- #7$م ا�"9, إHا�� ,A�"أن ا��� @�ا��lا�1ت ا���"�A, ا]V$، و�7
,A�"ا�1ت ه�ا ا���l�7ن، أن #7?� ا�"9,، أو #�9* ا��Hا�� ,A�"ا��� Q�m ���ز ���9;	، :��ء  � ،�ً�1��  . أو ه�ى 

�$ ��791!ـ و#QM أن �$�� ا�, �ى :��2V Nل2P `+آ� K�3! 1@ ��ر#� ا�"9,، وإ  .  

3 ��$� �ً�� ا�?$ف ا]V$ د �ى ا4:?�ل، إذا  $ض �1 #$ا� ا��9;	 آ��A��# �9د ا��"�و;! أو  	ز ��M#ـ و
@7Hا� .  

   131ا��
دة 



7�J ا���دة ا���:9!  ,م ا2V4ل :�[=>�م ا�� @7H��: !I�e	 x": ا�"�9د أو :�",ل ا����,ة?� 	� �   .#$ا 

   132ا��
دة 

12ً9��1 �ًq�W امl��Kز أن #>�ن ��1 ا�M# ـ .  

2 	� ����, ا����ة :��m، و�� آ�ن :$;��، إK �	 ا[=�ال ا��	 +*  �A ��$ أن ا��"��1 �	 �$آ! إ+��ن  �P ـ
  . ا��9+�ن

   133ا��
دة 

2ًm�: ,9"ذا�< آ�ن ا� 	2ً ��  . إذا آ�ن ��1 اl��Kام ���1

   134ا��
دة 

  .  �- #>@ ��1 اl��4ام 1"��ً� :�ا�<، و�Q أن #>�ن 1"��ً� :�� < و91,ار�، وإK آ�ن ا�"2ًm�: ,9ـ إذا1

�@ 91,ار�2�وإذا �- #��J ا���"�A,ان . ـ و#>�	 أن #>�ن ا���� 1"��ً� :�� < ��9 إذا ��8@ ا�"9, �1 #��?�ع :< �"
��د�<، و�- #�>@ ا2e�3ص ذ�N 1@ ا�"$ U�ف، أو 1@ أي s$ف Vk$، ا��lم ا��,#@  �� در�! ا�%	ء 1@ =

�3��1 S�I @1 �ًq�W -��# نX: .  

   135ا��
دة 

��! ه�� ا���9د أو A ر���عK ا�"9, دون أن #>�ن 	م ا��,#@ :9,ر  ,ده� ا���آ�ر �lام +�9دًا، ا��l��Kإذا آ�ن ��1 ا
  . �9, ا[��7	��e+K;�� وA` ا����ء أي أh$، �1 �- #�* ا��9+�ن  �� أ=>�م I�V! :���#� ا�

   136ا��
دة 

2ًm�: ,9"م ا�"�م، أو ا]داب، آ�ن ا����� �ً���e1 امl��Kإذا آ�ن ��1 ا .  

   137ا��
دة 

2ًm�: ,9"م ا�"�م أو ا]داب، آ�ن ا����� �ً���e1 >773 أو آ�ن ،Q73 امl���  . إذا �- #>@ �

   138ا��
دة 

�$ ذ�Nـ آ� ا��lام �- #�آ$ �< Q73 �	 ا�"9, #��$ض أن1P ��  ��  .  �< 773ً� 1%$و ً�، �1 �- #9- ا�,�

2Nذ� S��e# �1 ��  ��=�� #�9م ا�,� 	9�� . ـ و#ـ"�7$ ا��Q7 ا���آ�ر �	 ا�"9, ه� ا��Q7 ا��9�  ���/ن �Aم ا�,�
>� ,# �1 `7r# 1%$و ً� أن $Vk �ً773 امl���� 1@ #, 	 أن ��"� ،Q7ر#! ا���I.  

   139ا��
دة 

  . [=, ا���"�A,#@ =9ً� �	 إ:?�ل ا�"9, ���� u���A�", ا]V$ أن #���N :��ا ا��Jإذا �"� ا��9+�ن 

   140ا��
دة 

1!�  . ـ #lول =J إ:?�ل ا�"9, :�4��زة ا��$#�! أو ا���8



2$�H2ل :ـ��9ق ا�Vا�"9,، دون إ >�  .  ـ و����, ا4��زة إ�� ا���ر#� ا��ي �- �

   141ا��
دة 

  . , إذا �- #���2V >7=�I >: Nل �3! وا=,ة ـ #��9 ا��J �	 إ:?�ل ا�"19

 ـ و#7,أ 3$#�ن ه�� ا��,ة، �	 =��! +9* ا[ه��! 1@ ا���م ا��ي #lول ��< ه�ا ا��Q7، و�	 =��! ا�H�� أو 2
�<، و�	 =��! ا4آـ$ا� 1@ #�م ا+9?� <� S%<�# م ا��ي��و�	 آ� =�ل �M# Kز ا����J�: N . ا��,��u 1@ ا�

�u أو إآ$ا� إذا ا+u�V `89  %$ة �3! 1@ وA` ���م ا�"9,ا4:?�ل �H�� أو �,� .  

   142ا��
دة 

1 K�9ء +����، و�:< 1@ � 	>�! أن �89���7?2ن، و���: N���# ! أن��ز �>� ذي �1�� 2ًm�: ,9"ـ إذا آ�ن ا�
  . #lول ا�7?2ن :�4��زة

  . ـ و���9 د �ى ا�7?2ن :�8	 u�V  %$ة �3! 1@ وA` ا�"2,9

   143ا��
دة 

��ز . ـ �	 =���	 إ:?�ل ا�"9, و:?2+< #"�د ا���"�A,ان إ�� ا����! ا��	 آ�+�  ���� �7A ا�"1,9 2ً��/ذا آ�ن ه�ا ���1
  . ا��>- :�"�#x  �دل

2 ����� Q7�: !"��1 @1 >��$ �1  �د  �P أن #$د ،>��ـ و�1 ذ�# K N�lم +�A* ا[ه��!، إذا أ:?� ا�"9, ��9* أه�
  . ا�"9,

   144ا��
دة 

2ً ��:?�ل، ���ا ا�%J و=,� ه� ا��ي #7?�، إK إذا �7�@ أن ا�"9, �1 آ�ن :�A 2ً، أوm�: >�1 JW 	� ,9"إذا آ�ن ا�
2ً ��:?�ل، ��7?� ا�"9, آ�<:�A 2ً أوm�: �Aا��ي و J%ا� $�H: -��� .  

   145ا��
دة 

Vk ,9  أرآ�ن >�2ً ��:?�ل، و��ا�$ت �:�A 2ً، أوm�: ,9"�7ر� ا�"9, ا��ي إذا آ�ن ا�� �: �ً���I ن ا�"9, #>�ن/� ،$
  . ��ا�$ت أرآ�+<، إذا �7�@ أن +�! ا���"�A,#@ آ�+` ���$ف إ�� إ:$ام ه�ا ا�"9,

   146ا��
دة 

#��$ف أh$ ا�"9, إ�� ا���"�A,#@ وا�e�S ا�"�م، دون إ2Vل :���9ا , ا���"�9! :�4رث، �1 �- 7�#�@ 1@ ا�"9,، أو 
7�"! ا��"��1، m @1ا�"�م S�eا� �  . أو 1@ +* ا��9+�ن، أن ه�ا ا[K $h #��$ف إ�

   147ا��
دة 

�! ���� :%	ء ا+��9 :", ذ�N إ�� V��V Sص، �/ن ه�� اl��Kا�1ت �eW �ًA�9=ا�1ت وlا�"9, ا�� X%+إذا أ
S�e��1<، وآ�ن ا�l���1 @1 `+ء، إذا آ�	ا�% >� ا��eص وا���9ق ����9 إ�� ه�ا ا�e�S �	 ا��A` ا��ي �9��# �

>�  . #"�- :�� وA` ا+��9ل ا�%	ء إ�

   148ا��
دة 

  . ـ ا�"W ,9$#"! ا���"��M# 2� ،@#,Aز +89< وK �",#�< إK :/���ق ا�?$��@، أو ��73jب ا��	 #9$ره� ا��9+�ن1



2l��Kا ��� =,وh�� أن ����  Q�$و� ،��"A�� �3ا��ا 	1! �- #>@ ��  !����r�3أت =�ادث ا$m إذا ،Nام ـ و�1 ذ�
ا��"�A,ي، وإن �- 7�#_ ���1��I ،2ًر 1$ه9ً� ���,#@ :��U #�,د� :��eرة ��د=!، ��ز ���9;	، �7"ً� ��$وف 

و:", ا���از+! :�@ �1��! ا�?$��@، أن #$د اl��Kام ا��$هJ إ�� ا��, ا��"�9ل، و2ًm�: �9# آ� ا���ق  �� 2Vف 
Nذ�.  

   149ا��
دة 

1�W97ً� ��� اm ,9"ا� ����� QM# ـ!��1 �1 #��7< =�@ ا�� J��� !9#$?:و >��  �� .  

ـ وK #��9$ ا�"9,  �� إ�lام ا���"�A, :�� ورد ��<، و�>@ #���ول أ#8ً� �1 ه� ��1 @1���1l<، و�9ً� ���9+�ن 2
7�"! اl��4امm Q��: ،!وا�"$ف وا�",ا� .  

   150ا��
دة 

� ،!���"� �ًmو$W @�8� ,A ا4ذ �ن، وآ�ن J#$?: ,9"إذا �- ا� 	أن #",ل ه�� ا�%$وط أو أن #"� 	�9;�ز ��
  . و2ًm�: �9# آ� ا���ق  �� 2Vف ذ�N. ا�?$ف ا��� @ �1��، وذ�N و�9ً� ��� �89	 :< ا�",ا�!

  151ا��
دة 

1@#,A�"إرادة ا��� ��$ه� ���"$ف  ���� J#$m @1 ز ا4+�$اف�M# 2� ،!�;ـ إذا آ�+`  �7رة ا�"9, وا .  

�$ ا�"9,، ��QM ا�U�7  @ ا���! ا��%�$آ! ����"�A,#@ دون ا���Aف  �, ا��"�� ـ أ�1 إذا آ�ن ه��ك 2��1���� 
�@ ا���"�A,#@، و�9ً� : !9hأن #��ا�$ 1@ أ�1+! و 	H7�# ��:ا��"��1، و !"�7?: Nذ� 	ظ، �1 ا�34�,اء ����j� 	�$ا��

  . ��"$ف ا��Mري �	 ا��"�21ت

   152ا��
دة 

  . ـ #��$ ا�%N �	 �1��! ا��,#@1

  . ـ و�1 ذ��M# K ،Nز أن #>�ن ����$ ا�"�7رات ا�81�H! �	  �9د ا4ذ �ن ;�رًا :����! ا�?$ف ا��� @2

   153ا��
دة 

�$، و�>@ #�Mز أن #>�7< =9ً�Hذ1! ا� 	ا1ً� �lا�"9, ا�� Q�$# K .  

   154ا��
دة 

1�,�"�: $�Hم ا�l�# 2� ،$1X: مl��# $�Hا� �"M# نX: *eW ,�"� ذا ر�. ـ إذا/� ��  Q��$ أن #��lم، وHا� x
>"1 ,A�"� @1 ام . ا���"�, أن #"�ضl��4ا ��و#�Mز �<، �1 ذ�N، أن #�e�* 1@ ا��"�#X: xن #�9م ه� +��< :���

  . ا��ي �"�, :<

�$ ه�ا ا��"�,، �/ن K >��7A #��� أh$ًا إK 1@ وI `A,ور�، �1 �- 7�#�@ أ+< I ،,�A$ا=! أو 2H�7 ا�A ـ أ�1 إذا
  .  #���, أh$ ه�ا ا��79ل إ�� ا��A` ا��ي I,ر ��< ا��"�,;��ً�، أن

  155ا��
دة 

�$، إذا آ�ن �< �	 ����� ه�� اl��4ا�1ت 1Hا� !����� ��m$�%# ا�1تlا�� ��  >�3�: ,A�"�# أن *e%�� ز�M# ـ
!��! �1د#! آ�+` أو أد:�eW !���1 .  



27َAِ ًا$W�71 �ً9= $�Hا� Q�<# اط أن$�W4ه�ا ا ��  Q�$�#أن #?��7< :����<، ـ و ��� ا���"�, :����� ا�W4$اط #��?
N2ف ذ�V ��  J��# -� �1 .,9"ا� @  X%�� 	�7َ ا������ :��,��ع ا��Aِ N���# و#>�ن ���ا ا���"�, أن .  

�� �1 ا�W$ط �����! ا������، إK إذا �7�@ 1@ ا�"9, أن ا������ و=,� ه� 3���: Q��?# ط أن$�%��� Nز آ���M#ـ و
  .  #�Mز �< ذ�Nا��ي

   156ا��
دة 

ـ #�Mز ���%�$ط، دون دا���< أو ور�h<، أن x9�# ا��%�ر�7A !m أن #�$ح ا������ إ�� ا���"�, أو ا��%�$ط 1
8�9#�< ا�"9, ��� �ً���e1 Nا���34دة �1��، �1 �- #>@ ذ� 	�7< �P$: .  

� +x9 ا��%�رm! أن �7$أ ذ1! ا���"�, �7A ا��%�$ط، إ2�  Q�$�# Kـ و �K إذا ا��I ،J$ا=! أو ;��ً�،  �
N2ف ذ�V .!m4+���ع 1@ ا��%�ر�: >���� $hX��# ��1 ا������ ا[ول، آ�� �< أن $Vk ����1 %�$ط إ=2ل��و� .  

   157ا��
دة 

!�79��1 !���$ أن #>�ن ا������ �eWً� 2ً79��1 أو H! ا���اط ���$�W4ا 	ز ��M# . ،�ً�eW ز أن #>�ن�M# آ��
� ،!������ ��1?� ً� وA` أن #��� ا�"9, أ97m �$hً� ���%�رm!أو ���� وA` ا�"9,، �1� آ�ن �""# - .  

   158ا��
دة 

7�@، إذا �- #�ف أ=, ا���"�l���: @#,Aا1<، ��ز ����"�A, ا]V$ :", إ �ار� ا��,#@ أن 1+�M�� !1l�ا�"�9د ا�� 	ـ �
�� ا�"9, أو :��e< �1 ا��"�#x �	 ا������@، إ���: Q��?#�  . ن آ�ن �< 8�91

ـ و#�Mز ���9;	 أن #��_ ا��,#@ أ�2ً إذا ا8�A` ا�$وف ذ�N، آ�� #�Mز �< أن #$�x ا���� إذا آ�ن �1 �- 2
>������ ا[ه��! :����7! إ�� اl��4ام �	 �A @#,ف :< ا���# .  

   159ا��
دة 

= �>- ��8A	،  �,  ,م ا����ء #�Mز ا���Kق  �� أن #"�7$ ا�"V���1 ,9ً� 1@ ���9ء +��<، دون =��! إ�
>�  !qWا�1ت ا���l��K�: .>�1 ء�� Kا �  . وه�ا ا���Kق K #"�	 1@ ا4 �ار، إK إذا ا��J ا���"�A,ان I$ا=!  �

   160ا��
دة 

7�@، إذا ا+89� ا��lام :�Q7 ا����3! ������، ا+89` 1"< اl��Kا�1ت ا���9:�! �<، و#���� +�M�� !1l�ا�"�9د ا�� 	�
  . 1@ ���9ء +��<ا�"9, 

   161ا��
دة 

��ز ا��>- :���"�#x. إذا ��� ا�"9, أ �, ا���"�A,ان إ�� ا����! ا��	 آ�+�  ���� �7A ا�"9, ،Nذا ا���3ل ذ�/� .  

   162ا��
دة 

7�@، إذا آ�+` اl��Kا�1ت ا����9:�! 9���1! ا����ء، ��ز �>� 1@ ا���"�A,#@ أن #����  @ +�M�� !1l�ا�"�9د ا�� 	�
�� �1 ا��lم :< ������: $V[ا ,A�"ا1<، إذا �- #9- ا���lا�� �� .  

   163ا��
دة 



�@، ا��lم :/ ?�ء ا�l��Mة ��@ �Aم :��ا ا�"��، و�� �Aم :< 1"1 ��  @  ���ـ 1@ و�< ���M��ر و ,ًا :l��Mة، #"?
  . دون +$ إ�� ا�� , :��l��Mة، أو دون  �- :��

9��م2�2ً ����ز �< ا�$��ع �	 و ,� :/ 2ن ���M��ر،  �� أhZ# K$ ذ�� N	 J= ـ وإذا �- #"�@ ا��ا , أ ،��"��: 
و���9 د �ى ا��?��l��M��: !7ة إذا �- �$�� 2Vل �3! أW�$ 1@ ��ر#� . 1@ أ�- ا�"�� �7A ا�$��ع �	 ا�� ,

  . إ 2+< ا�",ول ���M��ر

   164ا��
دة 

x#�"���: >7<م 1@ ار�l�# $�H�� رًا$; Q73 X?V آ� .  

165
دة ا��   

1l���$ ا��%$و ! �1� I,رت �1< وه� �1P >��� أ @  KًوZ�1 *e%ـ #>�ن ا�  .  

2 ��1��l و�- #>@ ه��ك 1@ ه� Z�1ول  �<، أو �"�ر ا����ل  � $�P *eW @1 ا�8$ر �Aإذا و Nـ و�1 ذ� 
$1 Nذ� 	� �ً�  .اآl ا���eم�"�#x 1@ ا���Zول ��ز ���9;	 أن #�lم 1@ و�A �1< ا�8$ر :�"�#x  �دل 1$ا 

   166ا��
دة 

 @1 X?V ه$ة، أو�A ة�A أو ،p��<، آ��دث ��1� >� ,# K 	7��إذا أ7h` ا�%e* أن ا�8$ر Q73 @  X%+ ,A أ
Nذ� $�P ��$ 1�lم :�"�#x ه�ا ا�8$ر، �1 �- #��, +* أو ا���ق  �P آ�ن ،$�H1@ ا� X?V ا��8$ور، أو .  

   167ا��
دة 

�$ Z�1ول1@ أ=,ث ;$رًا وه� �	 =��! د��ع P أو ��1< آ�ن $�Hا� u�+ @  أو ��1< أو >��+ @  	 $W . �� 
8�91��ت ا�",ا�!. أ�M# Kوز �	 د�� < ا�9,ر ا�8$وري >�� �  . وإK أ1 _7I�x#�"�: �ً1l �$ا 

   168ا��
دة 

 u��$ إذا �Aم :< �����ًا [I $1,ر إ��< 1@ ر�H��: $;ا��ي أ >��  @  KًوZ�1 ا�"�م Ssن ا����<# K `+آ� ��1
 ،>�1 �Aا�"�� ا��ي و !��<، أو آ�ن #"�9, أ+�� وا�7!، وأ7h` أ+< آ�ن #"�9, 1%$و �  !7�إ�m ! ه�ا ا[1$ وا

!?���+Q ا�� >��  	� �� أ�73ب 1"��9!، وأ+< را �  �ً�  . وآ�ن ا ��9د� �71

   169ا��
دة 

�<# K �$�H: أو >: �ًA,�1 $7دى ;$رًا أآ����� $�H�� رًا$; Q73 @1َ 	;�9ا��ي #$ا� ا� x#�"���: K1ً� إl�1 ن
�ً73��1 .  

   170ا��
دة 

���- . إذا �",د ا���Zو��ن  @  �� ;�ر آ�+�ا �1�8�1�@ �	 ا��lاx#�"�: -�1 ا�8$ر: ���� !�و�>�ن ا���Zو�
x#�"ا�� 	آ� �1�- � Q�  . :�����وي، إK إذا  �@ ا��9;	 +�

   171ا��
دة 

 1$ا �ً� �	 ذ�N 223 و 222$ر ا��ي ��J ا��8$ور 97mً� [=>�م ا���د��@ #9,ر ا��9;	 1,ى ا��"�#x  @ ا�8
�ً�، ��< . ا�$وف ا��2:�! ودون أن 9�#�, :Xي =,���+ �ً���"� x#�"1,ى ا�� @��/ن �- #���$ �< وA` ا��>- أن #"

  .أن #���� ���8$ور :���J �	 أن #?��2V Qل 1,ة 1"��! :/ �دة ا��$ �	 ا��9,#$



   172ا��
دة 

$وف1�� �ً"7� x#�"9! ا��#$m 	;�9ا� @�و#�_ أن #>�ن ا��"�#x �91?ً�، آ�� #�_ أن #>�ن إ#$ادًا .  ـ #"
�ً7�$1 .�ً��1X� ن #9,مX: @#,ام ا��lإ� @�  . و#�Mز �	 ه���@ ا�����

2,9���: x#�"1$ .  ـ و#9,ر ا��X# ا��8$ور، أن Q�m �:/ �دة  �� أ+< #�Mز ���9;	، �7"ً� ��$وف، و:��ء  �
x#�"ا�� ��73 ��  Nا��%$وع وذ� $�P ��"��: ���1 @�  . ا����! إ�� �1 آ�+`  ��<، أو أن #�>- :Xداء أ1 $1"

   173ا��
دة 

1 >��$ ا��%$وع :�+�89ء 2hث ��3ات 1@ ا���م ا��ي  �- �P ��"ا� @  !qWا��� x#�"ـ ���9 :����9دم د �ى ا�� 
�<، و���9 ه�� ا�, �ى �	 آ� =�ل :�+�89ء u�V  %$ة �3! ا��8$ور :�,وث ا�8$ر و:��%e* ا���Zول  

�$ ا��%$وعP ��"ع ا��A1@ #�م و .  

2 ,��$#�!، وآ�+` ا�, �ى ا�lMا��! �- ���9 :", ا+�89ء ا���ا  @  !qW�+ أ+< إذا آ�+` ه�� ا�, �ى � ـ  �
lM�9ط ا�, �ى ا��: K�9 إ�� K x#�"ا��9$ة ا���:9!، �/ن د �ى ا�� 	ا���آ�رة �!�  . ا�

   174ا��
دة 

1 !��! إ�� ا�$�A Q7�: ،!:�A$� أو :�Q7 =���< ا�"9��= 	� *eW !:�Aر ،�ًAأو ا��� ،�ً+�+�A >��  QM# @1 ـ آ� 
�$ ا��%$وعP >��": $�H�� *e%ا� Nذ� >h,�# ا�8$ر ا��ي x#�"�: �ً1l�1 ن�<# ،!���Mه�ا . أو ا� Q�$�#و

�1�lاl��Kام و�� آ�ن 1@ و�A �1< ا�"�� ا��8ر  $�P .  

2>��:$� ��! إ�� ا�$�A:! إذا �- 7#�u�V w  %$ة �3!، أو :�H�� وآ�ن �	 آ�S ا���9-  ��= 	� $I�9ـ و#"�7$ ا�  .
� ا�I�9$ إ�� 1"��< �	 ا��,ر3!، أو ا��%$ف �	 ا��$�!، �1 دام ا�I�9$ ��` إW$اف ا��"�- �  !:�A$و����9 ا�

� ا�lو�! ا��9. أو ا��%$ف�  !:�A$وجو����9 ا�lا� ��  !:�A$ا� ����# @1 �  . I$ إ�� زو��� أو إ�

 ـ و#��?�� ا��>��A$��: S:! أن #e�* 1@ ا���Zو��! إذا أ7h` أ+< �Aم :�ا�Q ا�$�A:!، أو أ7h` أن ا�8$ر آ�ن 3
  . K :, واA"ً� و�� �Aم :��ا ا��ا�H7�# ��: Q	 1@ ا�"��#!

   175ا��
دة 

�$ ا��%$وع، �1� آ�ن واA"ً� �1< �	 =�ل �Xد#!  ـ #>�ن ا����7ع Z�1وKً  @ ا�8$ر ا��1P >��": >":�� >h,�# ي
���< أو :�77��sو .  

�! �	 ر�A:�< و�	 2�"� !?�3 >���ر ��:"< �1� آ�+` �<  ��Vا 	و�� �- #>@ ا����7ع =$ًا � ،!� ـ ��9م را:?! ا��7"
>�����.  

   176ا��
دة 

�$ =J ا�$��ع  ��< �	 ا��,ود Hول  @  �� ا�Z���ا�8$ر� x#�"� @  KًوZ�1 $�Hه�ا ا� ���  . ا��	 #>�ن �

   177ا��
دة 

�1 �- . =�رس ا����ان، و�� �- #>@ Z�1 ،>� �ً<��1ول  �� #�,h< ا����ان 1@ ;$ر، و�� ;� ا����ان أو ��$ب
>�� >� ,# K 	7��  . #7r` ا���رس أن و�Aع ا���دث آ�ن :�Q7 أ

   178ا��
دة 



�ً�، �1 �-  ـ =�رس ا���7ء، و�� �- #>@1�l� Z�1 ،>� �ً<��1ول  �� #�,h< ا+�,ام ا���7ء 1@ ;$ر، و�� آ�ن إ+�,ا�1ًً 
>�� Q��� 773< إ�� إه��ل �	 ا����+!، أو A,م �	 ا���7ء، أو  $# K 7` أن ا���دثr# .  

8$ور#!  ـ و#�Mز، ��@ آ�ن 1�,دًا :8$ر #��7< 1@ ا���7ء، أن #?��Q ا�����e��: Nذ # �1�lم 1@ ا��,ا:�$ ا�2
$?eرء ا�,� .>:��= ��  $���ز ا����ل  �� إذن 1@ ا���>�! �	 ا��eذ ه�� ا��,ا: ،N��: Nذا �- #9- ا����/� .  

   179ا��
دة 

�! #>�ن Z�1وh,�� ��  K< ه�� <�+�<���ء ��?�Q =$اI�V !#��  ���3! أو =$اKk !3ت 1Wا3! أ$= �آ� 1@ ���
��ء 1@ ;$ر ، 7r# -� �1` أن و�Aع ا�W]ا 	2ل :�� #$د �V4ه�ا �1  ,م ا ، >�� >� ,# K 	7��8$ر آ�ن :�Q7 أ

 !I�V 1@ أ=>�م Nذ� .  

   180ا��
دة 

�1�r# ،l$ي دون Q73 1%$وع  �� =��ب # ،$Vk *eW��lم �	 =,ود �1 أh$ى :<  $�P و�� ،*eW آ�
  . اء ���� :",و97#� ه�ا اl��Kام ���Aً� و�� زال اx#�"�: .$h4 ه�ا ا�%��V @1 >9�� ��  *eرة

   181ا��
دة 

���9 د �ى ا��"�#x  @ اh4$اء :Q73 2 :�+�89ء 2hث ��3ات 1@ ا���م ا��ي #"�- ��< 1@ ���9< ا���eرة 
x#�"ا�� 	9< ��: . >�� X%�# م ا��ي���� ا[=�ال :�+�89ء u�V  %$ة �3! 1@ ا��� 	� Nو���9 ا�, �ى آ��

Jه�ا ا�� .  

   182ا��
دة 

�< رد� ـ آ� 1@ ���-  1�  Q�73�� ا����ء �1 ��u 9���1ً� �<، و �� .  

�$ 1�lم :�� د�"<، إK أن #>�ن +�A* ا[ه��!، أو أن 2P >+- أ�م :�����ء #"�A @1 $د إذا آ�ن���1 � K >+أ � ـ  �
  .#>�ن A, أآ$�  �� ه�ا ا����ء

   183ا��
دة 

l��K ًا����� -� ,A إذا آ�ن ا����ء ،Jا����� $�P ام زال 773< :", أن #�_ ا�3$دادl��K 773<، أو J9��# -� ام
J9�� .  

   184ا��
دة 

��م 1A 2ًه����ًا l��Kام �- #�� أ��< وآ�ن ا����	 ��� -� ,A إذا آ�ن ا����ء ،Jا����� $�P ا�3$داد Nـ #�_ آ�� 
��  . ا[

.  J�� �1 ا��,#@ 1@ ;$ر ـ  �� أ+< #�Mز ��,ا�@ أن $��9#  �� رد �1 ا���3د� :�Q7 ا����ء ا��"�M �	 =,ود2
�/ذا آ�ن اl��Kام ا��ي �< #�� أ��< +�9دًا، ا��lم ا�,ا�@ أن #$د ���,#@ ���,��� :�",��� ا��9+�+	 أو اA���K	  @ ا��,ة 

���! ����ل ا[A�7ا� .  

   185ا��
دة 

�< أن ا�,ا�@، وه��  Q�$ا��,#@، و� $�P @1 إذا =�� ا����ء Jا����� $�P �3$دادK ��1 K ,A ،!� =�@ ا��
1���ت، أو �$ك د �ا� �7َAِ ا��,#@ ا��9�9	 ���9 :����9دمX1@ ا�� >�و#��lم . �M$د 1@ �3, ا�,#@، أو ��1 =��  �

�$ ا��ي �Aم :�����ءHا� x#�"�: !ه�� ا���� 	� 	9�  . ا��,#@ ا��9



   186ا��
دة 

1Kم أن #$د إl��# 2� ،!��$ ا�����J =�@ ا��P -��� @1 - ـ إذا آ�ن��1 ��  .  

��� 1@ ا�%	ء 2�� 	� $��A 	ه�، وا����� ـ أ�1 إذا آ�ن 3�p ا���!، �/+< #��lم أن #$د أ#8ً� ا���ا�, وا[ر:�ح ا��	 
!�3�p ا�� >�� _7Iم ا��ي أ���$ =J، وذ�N 1@ #�م ا����ء، أو 1@ ا�H: >���� ا��ي .  

�$ ا�����J :$د ا���ا�, وا3P -��� @1 مl��# ،أي =�ل �  . ��r$ات 1@ #�م ر�� ا�, �ى ـ و �

   187ا��
دة 

�$ ا�����J، �2 #>�ن 1��1lً� إK :��9,ر ا��ي أh$ى :<P -��� @1 	� ,A�"ا�� !�  . إذا �- ���ا�$ أه�

   188ا��
دة 

 >9�: Jا����� $�P 1@ د�� >��$ =J :�+�89ء 2hث ��3ات 1@ ا���م ا��ي #"�- �H: �9 د �ى ا�3$داد �1 د����
�< ه�ا �	 ا�3K$دا� X%�# م ا��ي���� ا[=�ال :�+�89ء u�V  %$ة �3! 1@ ا��� 	� Nد، و���9 ا�, �ى آ��

Jا�� .  

   189ا��
دة 

N��: �ً1l�1 دون أن #>�ن $Vk *eW ب���� ��  . ا����8! ه	 أن #���� �A @  *eW, ا�9��م :%Xن  �

   190ا��
دة 

�ً+XW >��@ 1@ ار��7ط J9��� K ا����8!، و�� آ�ن ا����8	، �	 أ��hء ���+X%ا� @�: ��� ،�$�P نXW ���� ,A ،>���� 
$V[ه�� 2ً���1  @ ا,=X: م��  . #�>@ 1"< ا�9

   191ا��
دة 

  . ��$ي �Aا , ا��آ��! إذا أA$ رب ا�"�� �A �1م :< ا����8	

   192ا��
دة 

�: >�$W�71 @1 ��"أن #��>@ رب ا� �� ا����8	 أن #�8	 �	 ا�"�� ا��ي :,أ� إ��  QM#>�� . >��  QM# آ��
Nا�3?�ع ذ� �  . أن #V,�: $?e�< رب ا�"�� �1

   193ا��
دة 

1>q?V @  KًوZ�1 ا�"�دي، و#>�ن *e%م :��"��  ��#! ا���� ا����8	 أن #�7ل �	 ا�9�  QM# ـ  . Nو�1 ذ�
Nوف �7$ر ذ�$� ه�ا ا�X?e، إذا آ�+` ا��  Q�$ا��� x#�"أن #�9* ا�� 	�9;�ز ��M# .  

�$� :>� ا�"�� أو :7"8<، آ�ن Z�1وKً  @ ��$��ت +��7<، دون إ2Vل :�� �$ب  ـ وإذا  �2P �, ا����8	 إ�
Qه�ا ا���� �  . ا�"�� 1@ ا�$��ع W�71$ة  �

3!�  .  ـ وإذا �",د ا����8��ن �	 ا�9��م :"�� وا=,، آ�+�ا �1�8�1�@ �	 ا���Zو�

   194ا��
دة 



�< :�Q7 ا����8!، و�9,#- =��ب  �� �Aم :<#��lم ا����8	 # ��:��lم :< ا��آ�� 1@ رد �1 �  �  . ا���3

   195ا��
دة 

�< :�Q7 ا����8!، و�9,#- =��ب  �� �Aم :<�  �  . #��lم ا����8	 # ��:��lم :< ا��آ�� 1@ رد �1 ا���3

   196ا���دة 

��J9 ا����M! #"�7$ ا����8	 +��7ً�  @ رب ا�"��، �1� آ�ن A, :�ل �	 إدار�<  ��#! ا�%e* ا�"�دي، و�� �- �
و�	 ه�� ا����! #>�ن رب ا�"�� 1�X: �ً1lن #��� ا��"�,ات ا��	  9,ه� ا����8	 ����:<، وأن #"�;< . ا��$��ة

 @ ا��"�,ات ا��	 ا��lم :��، وأن #$د �< ا����9ت ا�8$ور#! وا����"! ا��	 �P�3�� ا�$وف ��81ً� إ���� ��ا�,ه� 
��1< :��"��1@ #�م د�"��، وأن #"�;<  @ ا�8$ر ا��ي A Q7�: >9�� . Kإ >��  �وJ���# K ا����8	 أ�$ًا  �

  . أن #>�ن 1@ أ ��ل 1���<

   197ا��
دة 

 ـ إذا �- ���ا�$ �	 ا����8	 أه��! ا��"�A,، �2 #>�ن Z�1وKً  @ إدار�< إK :��9,ر ا��ي أh$ى :<، �1 �- �>@ 1
�$ 1%$وعP ��  @  !qW�+ >��  . Z�1و�

97� Z�1و���< آ�1�!، و�� �- ���ا�$ ��< أه��! ا��"�A, ـ أ�1 رب ا�"�� �2� .  

   198ا��
دة 

و���9 آ��N . ���9 ا�, �ى ا���qW!  @ ا����8! :�+�89ء 2hث ��3ات 1@ ا���م ا��ي #"�- ��< آ� m$ف :�9<
Jه�ا ا�� >�� X%�# م ا��ي���� ا[=�ال :�+�89ء u�V  %$ة �3! 1@ ا��� 	� .  

   199ا��
دة 

  . ت ا��	 ��%W�71 X$ة  @ ا��9+�ن و=,�، ��$ي  ���� ا����ص ا��9+�+�! ا��	 أ+%�X��اl��Kا�1

   200ا��
دة 

  .  ـ #��� اl��Kام �7$ًا  �� ا��,#@1

2������ 	� $7� 2� �ً�"�7m امl��Kإذا آ�ن ا Nـ و�1 ذ�  .  

   201ا��
دة 

	"�7m امl،  �,  ,م ا��*، �1 إذا آ�ن ه��ك ا��	و. #ـ9,ر ا��9; 	"�7m امlز أن #�9م ا���M# K ،آ� =�ل 	�
  . #S��e ا���م ا�"�م

   202ا��
دة 

�ً�"�7m �ً1اlا�� 	ًا أن #��,I�A ،ر����V�: د ا��,#@ �1 أدا�$��# K .  

   203ا��
دة 

  . اl��Kام ا�?7�"	 #��_ l��K �ً773ام 1,+	



   204ا��
دة 

1- @��1� آ�ن ذ�N �1>�� 221 و7M#220$ ا��,#@ :", إ �ار� �97m ����د� ، ������ ا��lا1<  ��� ��  .  

2- K N9,ي ، إذا آ�ن ذ�+ x#�"� د�� �� أ+< إذا آ�ن �	 ا������ ا�"��	 إره�ق ���,#@ ��ز �< أن $��9#  �� 
 �����  . #��J :��,ا�@ ;$را 

   205ا��
دة 

،J�9ء +��< ه�ا ا����9 1@ ��# ،$Vk 	��  J= أو أي ،!���ً� اl��Kام :��9 ا���>"1 �ًq�W امl��Kإذا آ�ن ��1 ا 
��M����: !9�"2ل :���9ا , ا���Vدون إ Nم، وذ�l��>< ا���ات #����: .  

   206ا��
دة 

� W	ء �- #"�@ إK :�� <، �2 #���9 ا��J إK :/�$از ه�ا ا�%	ء1�  	��  J= �9�: امl��Kـ إذا ورد ا  .  

��,ا�@ أن #���  �� W	ء 1@ ا���ع ذا�<  �� +�9! ا��,#@، :",  ـ �ـ/ذا �- #9- ا��,#@ :����� ا��lا1<، ��ز 2
�$ إ2Vل �	 . ا�q�3ان ا��9;	، أو دون ا�q�3ا+< �	 =��! ا�M"�3KلP @1 ،ء	ا�% !��9: Q��?# ز �< أن�M# آ��

x#�"ا�� 	9< ��: @�  . ا�����

   207ا��
دة 

��	 #��8@ اl��Kام :����- ا�%	ء وا�����  J= �9�: امl��Kا-�� ا�����= >��  ! .  

   208ا��
دة 

�qً�، و�- 9#- :�����< :", أن 1W -��# ا1< أنlأو أن #�9م :"��، و��8@ ا�� ،�ً��� ـ إذا ا��lم ا��,#@ أن 9= �9�#ً�  
  . أ �ر، �/ن ه2ك ا�%	ء #>�ن  ��<، و�� آ�ن ا��2ك �7A ا4 �ار  �� ا�,ا�@

�� أ �ر، إذا أ7h` أن ا�%	ء آ�ن #��N  �, ا�,ا�@ �� أ+< 3�- إ��<، �1  ـ و�1 ذ�K ،N #>�ن ا��2ك  �� ا��,#@ و2
!q�  . �- #>@ ا��,#@ �7A ,A أن #���� �7"! ا���ادث ا����

  .  ـ  �� أن ا�%	ء ا���$وق إذا ه�N أو ;�ع :�I !#Xرة آ�+`، �/ن �7"! ا��2ك ��9  �� ا���رق3

   209ا��
دة 

7�"! ا�,#@ أن #��� ا��,#@ اl��Kام :���<، ��ز ��,ا�@ أن #$�x �	 اl��Kام :"��، إذا +* ا���Kق أm `7�و ا��3
�$ ا��,#@P @1 ا����ء .  

   210ا��
دة 

��ً� 1@ ا��89ء �	 ����� اl��Kام 1V$� Q�?# ,ا�@ أن�ز ��� ـ �	 اl��Kام :"��، إذا �- #9- ا��,#@ :����� ا��lا1<، 
1 ��� +�9! ا��,#@، إذا آ�ن ه�ا ا����� �ً�<� .  

�* 1@ ا��89ء2V$� 9! ا��,#@، دون�+ �  .  ـ و#�Mز، �	 =��! ا�M"�3Kل، أن #��� ا�,ا�@ اl��Kام  �

��ً� 1@ ا��89ء �	 ����� اl��Kام 1V$� Q�?# ,ا�@ أن�ز ��� ـ �	 اl��Kام :"��، إذا �- #9- ا��,#@ :����� ا��lا1<، 
�ً�<�1 ��� +�9! ا��,#@، إذا آ�ن ه�ا ا����� .   



�* 1@ ا��89ء2V$� 9! ا��,#@، دون�+ �  .  ـ و#�Mز، �	 =��! ا�M"�3Kل، أن #��� ا�,ا�@ اl��Kام  �

   211ا��
دة 

7�"! اl��Kامm إذا ��3` :��ا ،��  . �	 اl��Kام :"��، #�9م =>- ا��9;	 �91م ا����

   212ا��
دة 

�  ـ �	 اl��Kام :"��، إذا آ�ن ا��?��ب 1@ ا��,#@ ه� أن 1���#V��# ء، أو أن #�9م :/دار�<، أو أن	ا�% ��  �
 *e%1@ ا�"��#! آ� �1 #��7< ا� ����� ا��lا1<، �/ن ا��,#@ #>�ن A, و�ـ� :�l��Kام، إذا :�ل �	 ������ 	� !?�ا��

�$ ذ�N. ا�"�دي، و�� �- J9��# ا�H$ض ا����9دP �  . ه�ا �1 �- #�* ا��9+�ن أو ا���Kق  �

2 ��- ـ و�	 آ� =�ل، 97#�� X?V أو �P @1 >��X# ��  KًوZ�1 @#,ا�� .  

   213ا��
دة 

و�< . إذا ا��lم ا��,#@ :����1Kع  @  ��، وأ�V :��ا اl��Kام، ��ز ��,ا�@ أن #?�Q إزا�! �1 وl��2� �ً���e1 �Aام
��ً� �	 أن #�9م :�ـ�� ا4زا�!  �� +�9! ا��,#@V$� 1@ ا��89ء Q�?# أن .  

   214ا��
دة 

�$ �21-، إK إذا �Aم :< ا��,#@ +��<، ��ز ��,ا�@ أن #���  ��  ـ إذا آ1P �1>@، أو $�P �ً���ن ����� اl��Kام  
Nا1! ��,#,#! إن ا���1  @ ذ�$P ��,:و ،��  . =>- :/�lام ا��,#@ :��ا ا����

��ز �2 ،��< أن #l#, �	 ا�H$ا1!  ـ وإذا رأى ا��9;	 أن 91,ار ا�H$ا1! ��u آ���ً� 4آ$ا� ا��,#@ ا������  @ ا����
  . آ��� رأى دا �ً� ��l#�دة

   215ا��
دة 

إذا �- ا������ ا�"��	، أو أI$ ا��,#@  �� ر�x ا������، =,د ا��9;	 91,ار ا��"�#x ا��ي #�lم :< ا��,#@، 
  . 1$ا �ً� �	 ذ�N ا�8$ر ا��ي أ�Iب ا�,ا�@ وا�"�` ا��ي :,ا 1@ ا��,#@

   216ا��
دة 

�< :���"�#x �",م ا����ء :���lا7r# -� �1 ،>1` أن ا����3! إذا ا���3ل  �� ا��,�  -<= ،�ً��#@ أن #��� اl��Kام  
>�� >� ,# K 	7��  . و#>�ن ا��>- آ��N إذا �VX$ ا��,#@ �	 ����� ا��lا1<. ا������ X%+ ,Aت  @ Q73 أ

   217ا��
دة 

 آ�ن ا�,ا�@ :A >q?e, ا�W$ك :/=,اث #�Mز ���9;	 أن #�9* 91,ار ا��"�#x، أو x#�"�: -<�# K �1، إذا
>�  . ا�8$ر أو زاد �

   218ا��
دة 

  .  ـ #�Mز ا���Kق  �� أن #���� ا��,#@ �7"! ا���دث ا�����p وا��9ة ا��9ه$ة1

2 X%�# �1 Kي، إ,A�"ا1< ا��lا�� ���  ,م ����  Q�$�� !� ـ وآ���M# Nز ا���Kق  �� إ ��ء ا��,#@ 1@ أ#! Z�1و�
�- @ P%< أو  @�Mا� >q?V  . -��Mا� X?eأو ا� �Hا� @  >��و�1 ذ��M# ،Nز ���,#@ أن #%�$ط  ,م Z�1و�

�� ا��lا1<��� 	1�- �,e��# ص�eWا��ي #�9 1@ أ .  



�$ ا��%$وع3P ��"ا� �  .  ـ و2ًm�: �9# آ� W$ط #89	 :�4 ��ء 1@ ا���Zو��! ا���7�$!  �

   219ا��
دة 

�$ ذ�J���# KN ا��"�#x إK :", إ �ار ا��P ��  *�# -� �1 ،@#, .  

   220ا��
دة 

و#�Mز أن #�- ا4 �ار  @ J#$m . #>�ن إ �ار ا��,#@ :/+�ار� :�ا3?! ا�>��Q ا�",ل، أو :�� #�9م �91م ا4+�ار
!I�eا� @�آ�� #�Mز أن #>�ن 7�$�1ً�  �� ا���ق 89#	 X:ن #>�ن ا��,#@ . ا�#$7,،  �� ا���< ا��7�@ �	 ا��9ا+

  .  =��ل ا[�� دون =��! إ�� أي إ�$اء Vk$1"�رًا :�M$د

   221ا��
دة 

!�  : K ;$ورة 4 �ار ا��,#@ �	 ا���Kت ا]�

�$ M1, :�"� ا��,#@P �1>@، أو $�P امl��Kا ����� _7Iـ إذا أ k .  
�$ 1%$وعP ��  ��  Q�$� �ً8#�"� امl��Kب ـ إذا آ�ن ��1 ا .  

,#@ أ+< �1$وق، أو W	ء ����< دون =J وه� ج ـ إذا آ�ن ��1 اl��Kام رد W	ء #"�- ا��
N��: -��  .  

  .د ـ إذا I$ح ا��,#@ آ��:! أ+< K #$#, ا�9��م :���lا1<

   222ا��
دة 

و#%�� ا��"�#J�� �1 x .  ـ إذا �- #>@ ا��"�#x 91,رًا �	 ا�"9,، أو :�* �	 ا��9+�ن، ����9;	 ه� ا��ي #9,ر�1
%: ،Qرة، و�1 ���< 1@ آ���V @1 @ا�,ا� 	� $VX��� ام، أوl��K�: م ا����ء,"� !�"�7m !M�$ط أن #>�ن ه�ا +�

�!، إذا �- #>@ �	 ا�3?� ! ا�,ا�@ أن #����A :�7ل ��, 1"�9ل. ا����ء :<"�7m !M�  . و#"�7$ ا�8$ر +�

2: Kإ �ً���� X?V أو �ً%P Q<�$# -� م ا��,#@ ا��يl��# 2� ،,9"ام �1,ر� ا�l��Kإذا آ�ن ا ،Nـ و�1 ذ�  x#�"�
,A�"ا�� `Aدة و�  >"A�� @<�# ا�8$ر ا��ي آ�ن .  

   223ا��
دة 

�$، إK إذا ��,د :�8�9� .  ـ #%�� ا��"�#x ا�8$ر ا[د:	 أ1�ً8#Hا� �و�>@ �M# Kز �	 ه�� ا����! أن #���9 إ�
  . ا���ق، أو Q��m ا�,ا�@ :< أ�1م ا��89ء

2��7�- 1@ أ�- 1@ �$اء �1ت  ـ و�M# Kز ا��>- :�"�#x إj� Kزواج وا[�Aرب إ��# ��  !�+�rا� !� ا�,ر
  . ا����ب

   224ا��
دة 

�< �	 ا�"9,، أو �	 ا���ق J=K، و#$ا � �	 ه�� �  *���: ،x#�"ا�� !��A �ً1,91 أن #�,دوا @#,A�"���� ز�M#
  . 221 إ�� 216ا����! أ=>�م ا���اد 

   225ا��
دة 

  . 7h` ا��,#@ أن ا�,ا�@ �- #��9< أي ;$ر ـ K #>�ن ا��"�#x اA���4	 9���1ً�، إذا أ1



�< إ�� در�! آ7�$ة، أو أن 2� �ًH��71 7` ا��,#@ أن ا��9,#$ آ�نhإذا أ ،x#�"ه�ا ا�� x�e# أن 	�9;�ز ��M#ـ و 
�lء �1< 	� ��+ ,A 	�I]ام اl��Kا .  

3@�  .  ـ و2ًm�: �9# آ� ا���ق #S��e أ=>�م ا���$9�@ ا���:�9
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��! ا��"�#x اA���K	�M# 2� ،ز ��,ا�@ أن #?��X: Qآr$ 1@ ه�� ا�9��!، إK إذا أ7h` أن ا��,#@ إذا ��وزA ا�8$ر 
�ً���� X?V أو �ً%P Q<ار� ,A .  
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 �ً1l�1 ا����ء :<، آ�ن 	ا��,#@ � $VXو� ،Q�?ا� `Aم ا��9,ار و��1@ ا���9د، وآ�ن 1" �ًH�71 امl��Kإذا آ�ن ��1 ا
73�� ا��"�#x  @ ا��VX$، ��ا�, A,ره� أر:"! �	 ا����! �	 ا������ ا��,+�!، و� !��V	 X:ن #,�� � ��,ا�@،  �

و��$ي ه�� ا���ا�, 1@ ��ر#� ا��?��7! ا���89�! :��، إن �- #�,د ا���Kق، أو ا�"$ف . ا����! �	 ا������ ا���Mر#!
��+�#$�� $Vk �ًe#ري، ��ر�M< �1 �- #�* ا��9+. ا���وه�ا آ�$�P �  . �ن  �
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�$ ا����ء، أم �	 أ#! =��! 1VX� �:�91 	� Nا�,، �3اء أآ�ن ذ����� $Vk 1",ل � ـ #�Mز ����"�A,#@ أن �9��#  �
� ه�ا . أV$ى �%�$ط ���� ا���ا�,،  �� أl# K#, ه�ا ا��",ل  �� ��"! �	 ا����!�  ,#l� ,ا��� ��/ذا ا���9  �

� ��8�� إ��e� Q�  . �"! �	 ا����!، و�"�@ رد �1 د�� زا�,ًا  �� ه�ا ا��9,ارا��",ل و

� ا��, 2�  ����  Jوا����,ة ا���� 	ا�,ا�@، إذا زادت ه ��m$�Wـ وآ�  ���! أو ��1"!، أ#ً� آ�ن +� ��، ا 
K !"7` أن ه�� ا�"���! أو ا����h �1 إذا x��e��� !�:�A ا���9,م ذآ$�، �"�7$ ���,ة ���1$ة، و�>�ن ،��A]ا ����9:� 

9�! #>�ن ا�,ا�@ A, أداه�، وK ��1"! 1%$و !�9= !1,V .  
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دة 

$�VX7` ا�,ا�@ ;$رًا ��9< 1@ ه�ا ا��r# أن ،!�Aآ�+` أو ا��� !�+�+�A ،$�VX�9��3ق ��ا�, ا��K ط$�%# K.  
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، ����9;ـ	 أن #x�e ا���ا�,، إذا ��Q7 ا�,ا�@، :��ء +�!، وه� #?��Q :�9<، �	 إ��m! أ1, ا��lاع ا���89	
�!، أو K #89	 :�� إA2mً�،  @ ا��,ة ا��	 �mل ���� ا��lاع :2 71$رAآ�+` أو ا��� !�+�+�A .  
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 ،!��7$ًا، K #>�ن ا�,ا���ن ا�����79ن �	 ا���ز#� 9���1�@، :", ا4=��! ا�9?" �� �, ��ز#� �h@ ا�%	ء ا��ي :
�$  @ ا[+�7VX� ,ا���� ��  ،@�r1ً� :,�� ��ا�, ا�l�1 >�! ا��	 �9$رت ��- �	 ه�ا ا���ز#�، إK إذا آ�ن ا����ل  �

>�وه�� ا���ا�, ��9- . أن �M�# Kوز �1 #��9;�� ا�,ا���ن 1@ ��ا�, �	 ه�� ا����! �1 ه� �7A ���1 J���1 ا����ل  �
�"ً� P !��A$�1ء�� @��@ ا�,ا��: .  
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��	، #�8ف إ�� ا���ا�,، إذا أ7h` أن ا�8$ر، ا��ي #�Mوز ا���ا�,، �M# Q7�� ,Aز ��,ا�@ أن #?�<� x#�"�: Q��
!��< ا��,#@ :��ء +� .  

   233ا��
دة 



و�M# Kز، �	 أ#! =�ل، أن #>�ن ��M1ع ا���ا�, ا��	 #��9;�ه� ا�,ا�@ . �M# Kز ��9;	 ��ا�,  �� �M�1, ا���ا�,
  . 2ل :���9ا , وا�"�دات ا���Mر#!وذ�N آ�< دون إV. أآr$ 1@ رأس ا���ل
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دة 

و� �7�#	 m$#9! . ا���ا�, ا���Mر#! ا��	 ��$ي  �� ا����ب ا��Mري #�e�S 1",��� ا�+�+�9	 2�V�:ف ا�M��ت
  . =��ب ا���ا�, ا��$آ7! �	 ا����ب ا��Mري �1 #89	 :< ا�"$ف ا���Mري
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�"�� ;��1! �����ء1���� ا�,ا���@ ���1وون �	 ه�ا ا���8ن، إK 1@ آ�ن �< �1�- .  :,#�+< ـ أ�1ال ا��,#@ ��و
  . =J ا��9,م 97mً� ���9+�ن

�"�� ;��1! �����ء :,#�+<2���� ا�,ا���@ ���1وون �	 ه�ا ا���8ن، إK 1@ آ�ن �< �1�- .  ـ أ�1ال ا��,#@ ��و
  . =J ا��9,م 97mً� ���9+�ن
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�� =�9ق ه�ا ا��,#@، إK �1 آ�ن �1��  ـ �>� دا�@، و�� �- #>@1�� =J���1 >9 ا[داء، أن #��"�� :�1 -3,#�< 
lM��� �:�A $�P أو ،!I�V >�e%: 2ً��1 .  

 ـ وK #>�ن ا�3"��ل ا�,ا�@ ���9ق Kً�791 >�#,1 إK إذا أ7h` أن ا��,#@ �- #��"�� ه�� ا���9ق، وأن  ,م 2
وK #%�$ط إ �ار ا��,#@ �3K"��ل =9<، . و أن #l#, �	 ه�ا ا4 ��راXW @1 ��� >���"�3+< أن Q7�# إ ��ر�، أ

  . و�>@ #QM إد��V >��Vً� �	 ا�, �ى
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دة 

وآ� ���,ة ���� 1@ ا�3"��ل ه�� ا���9ق �,�V �	 . #"�7$ ا�,ا�@ �	 ا�3"���< =�9ق 1,#�< +��7ً�  @ ه�ا ا��,#@
>��� دا���M� �ً+��; أ�1ال ا��,#@ و�>�ن .  

238
دة ا��   

�>� دا�@ أJ���1 >9= _7I ا[داء، وI,ر 1@ 1,#�< ��$ف ;�ر :<، أن #?�Q  ,م +��ذ ه�ا ا���$ف �	 
�< إ ��ر ا��,#@ أو ا�l#�دة �	 �  Q�$ا��1< و�lا�� 	أ+9* 1@ =�9ق ا��,#@ أو زاد � ,A 9<، إذا آ�ن ا���$ف=

�1� ��ا�$ت ا�%$وط ا�����ص  ���� �	 ا���دة ا Nإ ��ر�، وذ�!����� .  
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 ـ إذا آ�ن ��$ف ا��,#@ :"�ض، ا�W$ط �",م +��ذ� �	 =J ا�,ا�@ أن #>�ن �1?�#ً�  �� �P 1@ ا��,#@، وأن 1
�Hا ا���: -�  �و#>�	 K ��7ر ا���$ف �1?�#ً�  �� ا��H أن #>�ن I ,A,ر . #>�ن I @1,ر �< ا���$ف  �

,ر �< ا���$ف  ���ً� :�H ا��,#@ إذا آـ�ن A,  �- أن ه�ا ا��,#@ آ�� #"�I @1 $7. 1@ ا��,#@ وه�  ��- أ+< 1"�$
$�"1 .  

 ـ أ�1 إذا آ�ن ا���$ف �� ���# K >+/� ،�ً $7	 J= ا�,ا�@، و�� آ�ن I @1,ر �< ا��7$ع =�@ ا���!، و�� 7h` أن 2
�ً%P Q<�$# -� @#,ا�� .  

�< :"�ض إ�� V�Vk S$، �2 #�_ ��,ا�@ أن  ـ وإذا آ�ن ا�e�S ا��ي ا+��9 إ��< ا�%	ء 1@ ا��,#@ A, ��$ف �3
#���N :",م +��ذ ا���$ف، إK إذا آ�ن ا�e�S ا�+�r	 "#��P - ا��,#@، و �- ا�e�S ا[ول :��ا ا��H، إن آ�ن 



ا��,#@ A, ��$ف :"�ض، أو آ�ن ه�ا ا�e�S ا��r+	 #"�- إ ��ر ا��,#@ و� >�$�� `A�e�S ا[ول إن آ�ن ا��,#@ 
   .A, ��$ف �< �$7 ً�
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 `7r# ا��,#@ +��< أن ��< إK أن #7r` 91,ار �1 �	 ذ�1< 1@ د#�ن، و ��  u�إذا اد � ا�,ا�@ إ ��ر ا��,#@، ��
����  ,#l# ا�,#�ن أو !��A وي��# Kً�1 >� أن .  
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�� ا�,ا���@ ا��#@ I,ر ه�ا ا���$ف إ;$ارًا�� N9$ر  ,م +��ذ ا���$ف، ا���3د 1@ ذ�� ��1-�:  .  
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 @�h ه� @�rآ�ن ه�ا ا� �إذا آ�ن 1@ ��9� =9ً� 1@ ا��,#@ ا��"�$ �- #,�� e�# >+/� ،>��h�* 1@ ا�, �ى، �1
  . ا���r، و�Aم :/#,ا < lVا+! ا���>�!
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�< إK =$�1ن ا�,ا�@ 1@ 1�  Q�$�# 2� ،J= دون $Vk �8�� دا�@  ��� Kإ �H��: ,�9# -ة ـ إذا �ـl�  . ه�� ا��

2 J= 	� ء، �2 #�$ي ه�ا ا����ء����2ً �Iأ @� ـ وإذا و�� ا��,#@ ا��"�$ أ=, دا���<، �7A ا+�89ء ا[�� ا��ي  
@��@ . :�A	 ا�,ا��: Zmا�� !M��+ -� ,A إذا آ�ن ،��وآ��K N #�$ي �	 =9�- ا����ء، و�� =�� :", ا+�89ء ه�ا ا[

>9= �  . ا��,#@ وا�,ا�@ ا��ي ا���3
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���9 :����9دم د �ى  ,م +��ذ ا���$ف، :�+�89ء 2hث ��3ات 1@ ا���م ا��ي #"�- ��< ا�,ا�@ :�Q7  ,م +��ذ 
�� ا[=�ال :�+�89ء u�V  %$ة �3!، 1@ ا��A` ا��ي I,ر ��< ا���$ف ا��?"�ن . ا���$ف��و���9 �	 

>�� .  
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1,A�"ا��� 	,ا���ري ��I ,9  أن #���>�ا :��"9, ا���ري،  ـ إذا أ:$م ،!�#@ و��e�S ا��eص �1� آ�+�ا =��	 ا��
�� ا���I ���3ر#! ا�"9, ا��ي أ;$ :�-�M: ��7اr#آ�� أن ��- أن #���>�ا :��"9, ا�����$ و .  

 ـ وإذا �"�ر;` ���1_ ذوي ا�%Xن، ����N :"8�- :��"9, ا��ه$، و���N ا]V$ون :��"9, ا�����$، آ�+` 2
j� !�  . و��@ا[�8�
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	9��@ ا���"�A,#@ وا�e�S ا�"�م ه� ا�"9, ا��9: ���9�ً� :"�s ,9ه$، ���"9, ا����� ��  .إذا �3$ ا���"�A,ان  9,ًا =9
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1 Q7�: >��  Q�$�1 امl���: ء أن #����  @ ا����ء :<، �1 دام ا�,ا�@ �- #"$ض ا����ء	W داءX: مlـ �>� 1@ ا�� 
1�@ آ�ف �����ء :���lا1< ه�اا��lام ا��,#X� -#,9�: -9# -� @و1$��7 :<، أو �1 دام ا�,ا� @ .  



�< �1$و��ت ;$ور#! أو +��"!، �/ن �< أن 2�  J�+ء أو �1$ز�، إذا ه� أ	ا�% l���� ص�V >��: Nـ و#>�ن ذ� 
�ًqW�+ ام :��$دl��Kأن #>�ن ا Kإ ،>� J���1 �1 ه� 	����# ��$ #����  @ رد ه�ا ا�%	ء، =�P ��  @  

  . 1%$وع

   248ا��
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1>�  .  ـ M1$د ا��� J	 u7= ا�%	ء J= `7r# K ا�1��ز  �

2>��P @  �ً:��= أن #9,م >�  .  ـ و �� ا���:u أن #����  �� ا�%	ء و�9ً� [=>�م ره@ ا����زة، و �

�< ا��2ك أو ا���� ،S����u: أن #��ـ�  �� إذن 31�  �%e# ء ا����7س	ـ وإذا آ�ن ا�%  >"�@ ا��89ء �	 :
  . ، و#���9 ا��J �	 ا��u7 1@ ا�%	ء إ�� ��h<1039و�j� �ً9=>�م ا�����ص  ���� �	 ا���دة 
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  .  ـ #�89	 ا��J �	 ا��e: u7$وج ا�%	ء �l��= ,# @1 أو �1$ز�1

2Q�?# 1@ 1"�ر;�< أن -P$��: أو !��V �,# @1 ء	ج ا�%$V ء إذا	ا�% u:��� ز�M# Nا�3$داد�، إذا  ـ و�1 ذ� 
 `A�7 ا+�89ء �3! 1@ وAء 1@ #,� و	وج ا�%$e: >��@ #�1ً� 1@ ا��A` ا��ي  �- �h2h 2لV Q�?م :��ا ا��A ه�

>�  . V$و
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  . #�Mز أن #%�$ إ ��ر ا��,#@ إذا آ�+` أ�1ا�< K �>�	 ����ء د#�+< ا�����9! ا[داء

  251ا��
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>�! ا�7,ا#! ا��,+�! ا��	 m�1 ��"7�#@ ا��,#@، :��ء  �� m�Q ا��,#@ +��< أو #>�ن W�$ ا4 ��ر :�>- ��,ر� �1
>�  . و��$ ا�, �ى  �� و�< ا��$ !. m�Q أ=, دا��
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 ،>: `m�=أ 	وف ا��$�� ا���� ا���>�! �	 آ� =�ل، �7A أن �%�$ إ ��ر ا��,#@، أن �$ا 	 �	 �9,#$ه� � 
�! وZ�1و���<  @ �3اء أآ�+` ه�� ا�$وف  �1! أم�e%!، و91,ر�< ا���1ارد� ا����79 �$ إ���� ،!I�V 

!�  . ا[�73ب ا��	 أدت إ�� إ ��ر�، و���1_ دا���< ا��%$و ! وآ� s$ف XW @1 $Vk+< أن #hZ$ �	 =���< ا����
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1�M3 	� ا�3, �ءه� �M�# د �ى ا4 ��ر أن >�� ,� �Vص #$�Q  ـ  �� آ��Q ا���>�! �	 ا���م ا��ي �9
�� ا���آ�ر :���>- ا���در :��, �ى، و:>� =>- Mه��1 ا��� 	� $WZ# أن >�:��Q أ��3ء ا��"�$#@، و �

>��H�/: أو �,�#X�: ر,�# .  

2 �M3 	� ����7h4 ات$�WX2ت وا���Mرة  @ ه�� ا����I د#�ان ا��زارة � ـ و �� ا�>��Q أ#8ً� أن #$�3 إ�
  . ا�",ل �م #�- و�9ً� �9$ار #�,ر� وز#$ 
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 Q��<ه�ا ا� ��$ �m�1<، أن #N��: $?e آ��Q ا���>�! ا��	 �m�1 ��"7�#< ا���:J، و �H� ا��,#@، إذا ��  QM#
�$ ا���m@، �3اء أV?$� ا��,#@ أم  �- ذ�N 1@ أي Vk J#$m$، أن �3$#  �� +�9! ا��,#@ �H�: >��  د$M�:



Zت ا���+���� إ�� ا���>�! ا��	 #�7"�� ا����I @mرة W -<= @1�$ ا4 ��ر و1@ ا�7Mه��1 ا��� 	� ��: $W
���2M3 	� ه�,�  . ا�M,#, ���9م :9
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1!��Z1 ذ1! ا��,#@ 1@ د#�ن 	ا��>- :%�$ ا4 ��ر أن #�� آ� �1 � ��  Q�$�# 1@ ه�� ا�,#�ن .  ـ -�e#و
�! أو ا��9+�+�!  @ ا��,ة ا��	 93?` :��9ط A���K91,ار ا����,ة ا��  . ا[

 ـ و�1 ذ��M# Nز ���9;	 أن #�>-، :��ء  �� m�Q ا��,#@ و�	 �1ا��ـ! ذوي ا�%Xن 1@ دا���<، :/:�9ء ا[�� أو 2
!��Zا�,#�ن ا�� �آ�� #�Mز �< أن #��_ ا��,#@ أ�2ً :����7! إ�� ا�,#�ن ا����! إذا رأى أن ه�ا . 1,� :����7! إ�

�<� !���$ و3V >+وف، وإ$�"ً�ا4�$اء �7$ر� ا��� @�  .� ���1_ ا��,#@ وا�,ا��
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  .  ـ K #��ل W�$ ا4 ��ر دون ا��eذ ا�,ا���@ إ�$اءات �$د#! ;, ا��,#@1

�� ا�3, �ء د �ى ا4 ��ر 2M�� � ـ  �� أ+< �M# Kز أن #���  �� ا�,ا���@ ا��ي #>�ن ��- =�9ق 9:�3!  �
��:Xي ا���Vص �9#  ��  �9رات ا��,#@ :", ه�ا ا���M .  
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دة 

�1� �M3 ا�3, �ء د �ى ا4 ��ر �2 #�$ي �	 =J ا�,ا���@ أي ��$ف ���,#@ #>�ن XW @1+< أن 9�#* 1@ 
  . آ�� K #�$ي �	 =9�- أي و��ء #�9م :< ا��,#@. =A�9< أو #l#, �	 ا��lا��1<
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1��  ،@��$ ر;�ء ا�,ا��H: ��1<، و�� 	,#@ أن #��$ف ���ز ��M# وأن #�9م  ـ ،�rا�� @�r: Nأن #>ـ�ن ذ� 
  . ا��%�$ي :/#,اع ا�lV @�rا+! ا���>�! =�� #�زع و�9ـً� 4�$اءات ا���ز#�

�$ �3ر �	 =J ا�,ا���@، إK إذا أودع 2P آ�ن ا���$ف ،�rا�� @�h @1 �Aا���ل أ >: �� ـ �/ذا آ�ن ا��r@ ا��ي :
  . ��rا��%�$ي ��ق ا��r@ ا��ي ا�W$ى :< �h @1 *9+ �1@ ا�
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� إ#$ادات ا��,#@، آ�ن �$��u ا���>�! ا����e! :%�$ ا4 ��ر أن #9$ر ���,#@، �  lMا�,ا���ن ا�� �Aإذا أو
:��ء  ��  $#8! #1,9��، +�9! #��9;�ه� 1@ إ#$ادا�< ا����Mزة، و#�Mز اK �$اض  �� ا�9$ار ا��ي #�,ر� 

 I,ور�، إن آ�ن اK �$اض 1@ ا��,#@، و1@ ��ر#� �7��w ا�9$ار  �� ه�� ا�"$#8!، �	 1,ة h2h! أ#�م 1@ ��ر#�
  . ��,ا���@ إن آ�ن اK �$اض �1�-

   260ا��
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@�����ل �	 ا������@ ا]��=Kا��,#@ :"�9:! ا QA�"# :  

أ ـ إذا ر�"`  ��< د �ى :,#@ ��"�, ا4 ��ر، :�9, ا4;$ار :,ا���<، وا+��` ا�, �ى 
  . W�$ إ ��ر�:�,ور =>-  ��< :��,#@ و

 ��?Iأو ا ،����  ��� :"x أ�1ا�< ����ل دون ا�����Vب ـ إذا آ�ن :", ا��>- :%�$ إ ��ر� أ
>���� وذ�N آ�< :�9, ا4;$ار :,ا��� �ًH��71 ر#! أو�I �ً+�#د .  
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دة 

� m�Q ذي XWن،  ـ ����	 =��! ا4 ��ر :�>- ��,ر� �1>�! ا�7,ا#! ا��,+�! ا��	 m�1 ��"7�#@ ا��,#@، :��ء 1� 
@���  : �	 ا������@ ا]�

� أ�1ا�<�  ,#l� K `�7I7` أن د#�ن ا��,#@ أh �  . أ ـ �1

�����= 	� $h` دون أن #>�ن �%�$ ا4 ��ر أ�= 	م ا��,#@ :���ء د#�+< ا���A �و�	 . ب ـ �1
��ل ا�,#�ن ا��	 =�` :%�$ ا4 ��ر إ�� �1 آـ�+`  ��< �7A @1 و�9ً�k دة ه�� ا����! �"�د���� 

263 .  

�� ا�����ص 2Mه��1 ا��� � ـ و#WZ$ آ��Q ا���>�! 1@ ���9ء +��< :���>- ا���در :�+���ء =��! ا4 ��ر  �
�< �	 ا���دة � 253 .  
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دة 

�$ :���>- ا���در :%�$ ا4 ��رWXر#� ا���� �  . ����	 =��! ا4 ��ر :�9ة ا��9+�ن �1� ا+u�V `89 ��3ات  �

   263ا��
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#�Mز ���,#@ :", ا+���ء =��! ا4 ��ر أن #?�Q إ �دة ا�,#�ن ا��	 آ�+` = ,A�W Q7�: `�$ ا4 ��ر و�- #�- 
�����= 	� $h` دون أن #>�ن �%�$ ا4 ��ر أ�= 	د#�+< ا�� �  . د�"�� إ�� أ���� ا���:J، :%$ط أن #>�ن A, و�
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دة 

# K ا+���ء =��! ا4 ��ر :�>- أو :�9ة ا��9+�ن N1@ ا���� K$��ت ا��,#@ و�� 	1@ ا�?"@ � @���� ا�,ا��
  . 244 إ�� �3�:236"��ل =A�9< و�9ً� ����اد 1@ 

   265ا��
دة 

�$ J9�1 ا���AعP �79��1 $1أ �  . #>�ن اl��Kام 1"�9ً�  �� W$ط إذا آ�ن و��د� أو زوا�< 7�$�1ً�  �

   266ا��
دة 

1W ��  J�  إذا �ً���A امl��Kن ا�<# K م ا�"�م، ه�ا إذا  ـ��$ �1>@، أو  �� W$ط e1ـ��t� Sداب أو ا��P ط$
�ً�Aآ�ن ا�%$ط وا .-��A $�P $7�"# ا��ي >��+ ��� ،�ًe3�� أ�1 إذا آ�ن .  

� W$ط ��t� S��e1 �3داب أو ا���م ا�"�م، إذا آ�ن ه�ا ا�%$ط ه� 2�  J�  ام ا��يl��K�9م ا# K Nـ و�1 ذ� 
   .ا��Q7 ا�,ا�� �l��2ام

   267ا��
دة 

� x�1 إرادة ا����lم�  �ً�A��1 امl��Kد ا��� W$ط واM# SA"� و�  J�  إذا �ً���A امl��Kـ�ن ا<# K.  
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دة 

إذا آ�ن اl��Kام 1"�9ً�  �� W$ط واSA �2 #>�ن +���ًا إK إذا ��J9 ا�%$ط، أJ9�� �7A �1 ا�%$ط �2 #>�ن 
K7$ي وMا� ������� 2ً:�A امl��Kريا���VKا �������  . �� أ+< #�Mز ��,ا�@ أن #��e 1@ ا4�$اءات �1 #���� :<  �� 

>9= .  



   269ا��
دة 

1��V1ً� :$د �1 أl�1 @ام، و#>�ن ا�,ا�l��Kا�%$ط ا����3 زوال ا J9�� ��  Q�$ه� .  ـ #ـ� Q7�� ذا ا���3ل ا�$د/�
x#�"ا�� >��  Q�  . Z�1ول  �<، و

  .  ا��	 ��,ر 1@ ا�,ا�@ �97� +���ة رJ9�� -P ا�%$ط ـ  �� أن أ ��ل ا4دارة2

   270ا��
دة 

1 !"�7m @1 أو @#,A�"1@ إرادة ا��� @��< اl��Kام، إK إذا �7� X%+ ا��ي `Aا�� � ـ إذا ��J9 ا�%$ط، ا��3, أh$� إ�
�< ا�%$ط� J9�� ا��ي `Aا�� 	ام، أو زوا�<، إ+�� #>�ن �l��Kد ا��  . ا�"9, أن و

2Nـ و�1 ذ�  ,# K 	7���$ Q7�� @<�1 أP ا�%$ط J9�� �7A امl��Kا ����� _7Iإذا أ ،	"� K #>�ن ��%$ط أh$ ر
>�� @#,��� .  
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  .  ـ #>�ن اl��Kام [��، إذا آ�ن +��ذ� أو ا+�89ؤ� 7�$�1ً�  �� أJ9�1 �79��1 $1 ا���Aع1

  . �- #"$ف ا��A` ا��ي �9# ��< ـ و#"�7$ ا[J9�1 $1 ا���Aع �1� آ�ن و�A < ���1ً�، و�� 2

   272ا��
دة 

إذا �7�@ 1@ اl��Kام أن ا��,#@ K #�9م :����< إK  �, ا��9,رة أو ا����$ة،  �@ ا��9;	 1�"�دًا 73��1ً� ����ل 
ا[��، 1$ا �ً� �	 ذ�N �1ارد ا��,#@ ا�����! وا����79�!، و8�91�ً� �1<  ��#! ا�$�� ا��$#*  �� ا����ء 

  . :���lا1<
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��  : J= �9�# ا��,#@ �	 ا[

  .  ـ إذا W�$ إ�32< أو إ ��ر� و�9ً� ����ص ا��9+�ن1

2 ,A @�1Xص، و�� آ�ن ه�ا ا���V @�1X� @1 @ا�,ا� � ـ إذا أ;"S :�"�< إ�� =, آ7�$ �1 أ ?
1�@. أ ?	 :"J=K ,9 أو :�8�9� ا��9+�نXا�� !��<�: Q��?# ا�,ا�@ أن $hZ# -� �1 إذا أ1. ه�ا �

�� إ�� K Q73 دVـ� 4رادة ا��,#@ ��<، �/ن ا[�� #��9 �1 �- #9,م $# @�1Xآ�ن إ;"�ف ا��
�ً�  . ا��,#@ ;��+ً� آ��

1���ت3Xا�"9, :�9,#�< 1@ ا�� 	,ا�@ �1 و , ��ـ إذا �- #9,م �  .  
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�� واK >+/� ،SA #>�ن +���ًا إK �	 ا�1X: �ً+$�91 امl��Kـ إذا آ�ن ا ��� أ+< #�Mز . �A` ا��ي 89�#	 ��< ا[� 
>A�9= �و�< :��< �Vص أن #?��Q . ��,ا�@، =�� �7A ا+�89ء ا[��، أن #��e 1@ ا4�$اءات �1 #���� :<  �

1�@، إذا V%	 إ�2س ا��,#@ أو إ ��ر� وا��3, �	 ذ�N إ�� Q73 1"�9لX�: .  

� ا+�89ء ا[�� ا����3 زوال اl��Kام، دو2�  Q�$�#ـ و 	"�  . ن أن #>�ن ���ا ا�lوال أh$ ر

   275ا��
دة 



��ء �1",دة �7$أ ذ1! ا��,#@ :$اءة ��1! إذا أدى وا=,ًا �1��W< أ��1 ��W إذا �ً#$��e� امl��Kر . #>�ن ا��eو#>�ن ا�
Nذ� $�P �  . ���,#@، �1 �- #�* ا��9+�ن أو #��J ا���"�A,ان  �
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��ر ���,#@، وا1e1@  ـ إذا آـ�ن ا� Q�?# ,ا�@ أن�ز ��� ،-���: �����ر، أو �",د ا��,#��ن و�- #���9ا ��VK���1  @ ا
�@ ��1 اl��Kام�� ا��9;	 �"��� Nا��,#��ن، �/ذا �- #�- ذ� >�� Jا��,#@ أو #��ـ >��@ أ�� #��eر ��  . ا��9;	 �"

��ر، أو �",د ا�,ا���ن و�-2�VK,ا�@ وا���1  @ ا�ر ���e2ً إن  ـ أ�1 إذا آ�ن ا���@ ا��9;	 أ  ،-���: ��� #���9ا �
��ر إ�� ا��,#@eا+��9 ا� ��  . m�Q ا��,#@ ذ�N، �/ذا ا+89� ا[
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دة 

��ـ� ��1 اl��Kام، وآ�ن ا��,#@ �  ���Wا 	ء ا���",دة ا����W]آ� 1@ ا ����ر ���,#@، h- ا���3ل ���eإذا آ�ن ا�
J�"�# �����! أW $V	ء ا���3ل Z�1وKً  @ ه�� ا����3K! و�� �A ��,# نX: �ً1l�1 ء، آ�ن��W]ا=, 1@ ه�� ا�: 

������ .  
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1$Vk �ًq�W >�1 Kً,: وا=,ًا، و�>@ �7$أ ذ1! ا��,#@ إذا أدى �ًq�W K< إ�إذا �- #%�� �1 �ً�  . ـ #>�ن اl��Kام :,�

,#@ :Xدا�<، هـ� و=,� ��1 اl��Kام وه� ا��ي ـ وا�%	ء ا��ي #%��< ��1 اl��Kام، K ا�7,#� ا��ي �7$أ ذ1! ا��2
>�"�7m @�"# .  
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  . ا��1�8@ :�@ ا�,ا���@، أو :�@ ا��,#��@، K #��$ض، وإ+�� #>�ن :��ء  �� ا���ق أو +* �	 ا��9+�ن

   280ا��
دة 

��ز ���,#@ أن #��	 ا�,#@ [ي �1�-، إK إذا �1+� 1 ،@�  . أ=,ه- �	 ذ�Nـ إذا آ�ن ا��1�8@ :�@ ا�,ا��

2 �:�A $�P @#,إذا آ�ن ا� Kإ ،@�ـ و�1 ذ�K N #��ل ا��1�8@ دون ا+��9م ا�,#@ :�@ ورh! أ=, ا�,ا���@ ا����1�8
  . �2+��9م

   281ا��
دة 

�@ أو ��1$د#@، 1?��7! ا��,#@ :�����ء، و#$ا � �	 ذ�# �1 N��J را:?! 1"��M1 ،@� ـ #�Mز ��,ا���@ ا����1�8
  . SI #",ل 1@ أh$ ا�,#@آ� دا�@ 1@ و

2 !I�eا�,�� ا� >�ـ و�M# Kز ���,#@، إذا 7��m< أ=, ا�,ا���@ ا����1�8�@ :�����ء، أن #���  �� ه�ا ا�,ا�@ :Xو
�$� 1@ ا�,ا���@، و�>@ #�Mز �< أن #���  �� ا�,ا�@ ا��?��X: Qو�< ا�,�� ا�I�e! :��ا ا�,ا�@، و:Xو�< ا�,�� H:

�� @��"ً�ا��%�$آ! :�@ ا�,ا�� .  
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�$ ا����ء، �2 �7$أ ذA�: �7A >�1	 ا�,ا���@ إK :9,ر 1P Q7�: @�ـ إذا :$�` ذ1! ا��,#@ �7A أ=, ا�,ا���@ ا����1�8
>�7A @#,ا�,ا�@ ا��ي :$�` ذ1! ا�� !�= .  



2@#$V[ا @�  .ـ و�M# Kز [=, ا�,ا���@ ا����1�8�@ أن #�X	  �XW @1 2ً+< ا4;$ار :��,ا��

283
دة ا��   

1>��"ً� و#����Iن ��� @�  .  ـ آ� �1 #�����< أ=, ا�,ا���@ ا����1�8�@ 1@ ا�,#@ #��$ J= @1 ا�,ا��

�$ ذ�N.  ـ و�>�ن ا���9! :���- :�����وي2H: 	89# *+ ا���ق أو ,�  . إK إذا و
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دة 

@�A�7ن و��ء أ=,ه- :��,#@ 71$ئ ��1! ا�/� ،@�  . إذا آ�ن ا��1�8@ :�@ ا��,#�
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�@ أو ��1$د#@1"��M1 @#,��: @�و#$ا � �	 ذ�# �1 N��J را:?! آ� . ـ #�Mز ��,ا�@ 1?��7! ا��,#��@ ا����1�8
  . 1,#@ 1@ وSI #",ل 1@ أh$ ا�,#@

�$� 1@ ا��,#��@، و�>@ #�Mز �< 2H: !I�eا�,�� ا� >�ـ و�M# Kز ���,#@ ا��ي #?��7< ا�,ا�@ :�����ء أن #��� :Xو
�"ً�أن #�� @�  . ��� :Xو�< ا�,�� ا�I�e! :< و:�[و�< ا��%�$آ! :�@ ا��,#�
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� �M,#, ا�,#@، :�@ ا�,ا�@ وأ=, ا��,#��@ ا����1�8�@، أن �7$أ ذA�: !1ـ	 ا��,#��@، إK إذا ا=��� ا�,ا�@ �  Q�$�#
-��7A >9�: .  
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�@ ا�,ا�@ وVk @1�8�1 @#,1$، إK :9,ر =�! ه�ا �M# Kز ���,#@ ا���1�8@ أن #���I�9���: N! ا�: �9� 	�
  . ا��,#@
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إذا ا��,ت ا��1! :�@ ا�,ا�@ وأ=, 1,#��< ا����1�8�@، �/ن ا�,#@ K #�89	 :����7ـ! إ�� :�A	 ا��,#��@، إK :9,ر 
  . =�! ا��,#@ ا��ي ا��,ت ذ�1< �1 ا�,ا�@
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دة 

�@، إK إذا I$ح ا�,ا�@ :��Nـ إذا أ:$أ ا�,ا�@ أ=, ا1A�72 �7$أ ذ1! ا�� ،@��@ ا����1�8�#,�� .  

97#� 1@ ا�,#@ :", 2 ��: Kإ @�ـ �/ذا �- #�,ر �1< ه�ا ا���$#_، �- #>@ �< أن #?��A�: Q	 ا��,#��@ ا����1�8
� ا����! #>�ن �V- =�! ا��,#@ ا��ي أ:$أ�، إK أن #>�ن A, ا=��� :�9< �	 ا�$��ع  ���- :>� ا�,#@ و�	 ه�

  . ��- =J ا�$��ع  �� ا��,#@ ا��ي I,ر ا4:$اء �����< �	 ا�,#@
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 J��# -� �1 ،@#,ا� �<: @�A�7ا� �إذا أ:$أ ا�,ا�@ أ=, ا��,#��@ ا����1�8�@ 1@ ا��1�8@، :9	 =9< �	 ا�$��ع  �
Nذ� $�P ��  .  

   291ا��
دة 



�� ا[=�ال ا��	 #7$ئ ���� ا�,ا�@1�� أ=, ا��,#��@ ا����1�8�@، �3اء أآ�ن ا4:$اء 1@ ا�,#@ أم 1@ ـ �	 
ا��1�8@، #>�ن �A�7	 ا��,#��@ أن #$�"�ا  �, ا�8�AKء  �� ه�ا ا��,#@ :���7< �	 =�! ا��"�$ �1�- و�9ً� 

   . �298���دة 

� ا�,ا�@ ا��,#@ ا��ي أ:$أ� 1@ آ� Z�1و��!  @ ا�,#@، �/ن ا�,ا�@ ه� ا2�Vأ+< إذا أ ���ي #���� +��Q ه�ا ـ  �
  . ا��,#@ �	 =�! ا��"�$
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2 #����, 1@ ذ�A�: N	 ا��,#��@ إK :9,ر 1� ،@�ـ إذا ا+89ـ� ا�,#@ :����9دم :����7! إ�� أ=, ا��,#��@ ا����1�8
  . =�! ه�ا ا��,#@

2 ،@���M# 2ز ��,ا�@ أن #���N ـ وإذا ا+9?"` 1,ة ا���9دم أو وSA 3$#�+< :����7! إ�� أ=, ا��,#��@ ا����1�8
@�  . :��A�: �7A N	 ا��,#�
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1>�"� @  Kام إl��Kا ����� 	� KًوZ�1 @1�8ن ا��,#@ ا����<# K ـ .  

2@�أ�1 إذا . ـ وإذا أ �ر ا�,ا�@ أ=, ا��,#��@ ا����1�8�@ أو �A;��، �2 #>�ن ���N أh$ :����7ـ! إ�� :�A	 ا��,#�
�,ون 1@ ه�ا ا4 �ارأ �ر أ=, ا��,#��@ ا���# @��1�8�@ ا�,ا�@، �/ن :�A	 ا��,#���� .  
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 !��إذا ����_ ا�,ا�@ �1 أ=, ا��,#��@ ا����1�8�@، و��8@ ا���_ ا4:$اء 1@ ا�,#@ أو :$اءة ا��X: >�1 !1#! و3
��� ه- 1��1lن أ�1 إذا آ�ن XW @1ن ه�ا ا���_ أن #$�Q �	 ذ�1�- ا��lا1. أV$ى، ا���3د �1< ا��A�7ن� ,#l# أو �ً

���7A إذا K9�- إ= 	� ���# K >+/� ،>: .  

  295ا��
دة 

1@�A�7ا� J= 	� ار$A42 #�$ي ه�ا ا� @#,��: @�  .  ـ إذا أA$ أ=, ا��,#��@ ا����1�8

2	A�: N��: 2 #�8ر� ،����= �ً���@، أو و�< إ�� ا�,ا�@ #���  .  ا�,ا���@ ـ وإذا +>� أ=, ا��,#��@ ا����1�8�@  @ ا�

�,ون 3���# @#$V[ا @��@ إ�� أ=, ا��,#��@ ا����1�8�@ ���S، �/ن ا��,#����< ا���� � ـ وإذا ا��A$ ا�,ا�@  �
N1@ ذ� .  

   296ا��
دةذ 

1@�A�7ا� �  .  ـ إذا I,ر =>-  �� أ=, ا��,#��@ ا����1�8�@، �2 #��� :��ا ا��>-  �

2����� �V Q73ص :���,#@ ا��ي  ـ أ�1 إذا I,ر ا��>- ����_ أ=,ه-، ��  �ً��, �1< ا��A�7ن، إK إذا آ�ن ا��>- �71
  . I,ر ا��>- �����<
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دة 

�@ إK :9,ر =��< �	 1A�7أي 1@ ا� ��  �� ـ إذا و�� أ=, ا��,#��@ ا����1�8�@ آ� ا�,#@، ��M# 2ز �< أن #$
  . ا�,#@، و�� آ�ن :�� �< J= @1 ا����ل A, ر�� :, �ى ا�,ا�@



2Nذ� $�H: 	89# *+ ا���ق أو ,��# -� �1 ،���Mا� @�  .  ـ و#��9ـ- ا�,#@ إذا و��� أ=, ا��,#��@ =��ً� ���1و#! :
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دة 

إذا أ �$ أ=, ا��,#��@ ا����1�8�@، #��� �7"! ه�ا ا4 ��ر ا��,#@ ا��ي و�� ا�,#@ و��3$ ا��,#��@ ا���#$3@، 
  . آ� :9,ر =��<

   299ا��
دة 

�@إذا آـ�ن أA�7< +�� ا��ا�,#@، ��� ا��ي #���� :< آ 	! ���ا��� Q=�I �,=ه� و @�  . =, ا��,#��@ ا����1�8
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دة 

�$ �A:� �2+��9مP امl��Kن ا�<# :  

�79# :?7�"�< أن �9�#- K ��1 �  . أ ـ إذا ورد  �
��� ��9�1ً� أو إذا ب ـ إذا �7�@ 1@ ا�H$ض ا��ي ر1� إ��< ا���"�A,ان أن اl��Kام �M# Kز ���

Nذ� �  . ا+�$�` +�! ا���"�A,#@ إ�
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دة 

�$ �A:� �2+��9م آ�ن آ� 1 -��1�1lً� :���ء ا�,#@ آ�12ً1P امlا�� 	ـ إذا �",د ا��,#��ن �  .  

2Nذ� $�P وف$�@، آ� :9,ر =��<، إK إذا �7�@ 1@ ا�A�7ا� �  .  ـ و���ـ,#@ ا��ي و�� :��,#@ =J ا�$��ع  �
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دة 

�$ �A:� �2+��9م ، أو �",د ورh! ا�,ا�@ �	 ه�ا اl��Kام ، ��ز �>� دا�@ أو وارث -1P امlا�� 	إذا �",د ا�,ا���ن �
� ذ�N ، آ�ن ا��,#@ 1�X: �1lداء اl��Kام �  !hأو ا��ر @�أن #?��X: Qداء اl��Kام آ�21 ، �/ذا ا �$ض أ=, ا�,ا��

�@ أو �	 إ#,اع ا�%	ء"��M1 @�  .  ��1 اl��Kام ��,ا��

  .  و#$�� ا�,ا���ن  �� ا�,ا�@ ا��ي ا���3� اl��Kام ، آ� :9,ر =��< -2

   303ا��
دة 

 !"�7m أو @#,A�"ا��9+�ن أو ا���ق ا��� *+ Nإذا =�ل دون ذ� Kا، $Vk *eW �#�Mز ��,ا�@ أن #��ل =9< ا�
  . و��- ا���ا�! دون =��! ا�� ر;�ء ا��,#@ . اl��Kام 

   304ا��
دة 

 lM��� 2:�A >�1 9,ار �1#>�ن�: Kا Jز =�ا�! ا���M�K .  

   305ا��
دة 

 ��H�7� ا��,#@ أو ���7A إذا Kا $�H�7 ا�A �7 ا��,#@ أوA ن ا���ا�! +���ة�<�K . @#,�79ل ا��: $�H�7 ا�A أن +��ذه� �� 
  . #���lم أن #>�ن ه�ا ا��79ل �h:` ا���ر#� 

   306ا��
دة 



�w ا����7 �7A ز�M# >�  . �ا�! أو ��7A�� أن #��e ا�,ا�@ ا����ل �< 1@ ا�$اءات �1 #���� :<  �� ا��J ا��ي ا+��9 ا�

   307ا��
دة 

�1��ز وا�$ه@Kآ��>���! وا ،>��+��; Jط. �%�� =�ا�! ا����A! ��� =� 1@ ��ا�, وأ�1�W $7�"� آ�� .  

   308ا��
دة 

��د ا��J ا����ل :< وAـ` ا���ا�!، �1 �- #��, ا���ق  ـ إذا آ�+` ا���ا�! :"�ض، �2 #�8@ ا����� إK و1
Nذ� $�H: 	89# .  

2Jد ا������ ��= �ً�1�; ���$  �ض، �2 #>�ن ا���H: !ـ أ�1 إذا آ�+` ا���ا�  .  

   309ا��
دة 

  .  ـ K #�8@ ا����� #��ر ا��,#@ إK إذا و�, ا���ق �Vص  �� ه�ا ا���8ن1

�$  ـ وإذا ;�@ ا����� #��ر ا��,#@، 2P ��  J��# -� �1 ،!ا���ا� `Aر و����2 #��$ف ه�ا ا���8ن إK إ�� ا�
Nذ� .  

   310ا��
دة 

 �1 >��  �إذا ر�� ا����ل �< :����8ن  �� ا����� 97mً� ����د��@ ا���:�9�@، �# 2�lم ا����� إK :$د �1 ا���3
Nذ� $�H: 	89# ا���ق ,�  . ا���ا�, وا���$و��ت و�� و

   311ا��
دة 

�$  �ض، أو �� ا�W$ط  ,م ا���8ن#>�نH: !و�� آ�+` ا���ا� ،!��e%أ�"��< ا� @  KًوZ�1 ��  .  ا���

   312ا��
دة 

آ�� . ���,#@ أن #����7A N ا����ل �< :��,��ع ا��	 آ�ن �< أن #����7A ��: N ا����� وA` +��ذ ا���ا�! �	 =9<
  . #�Mز �< أن #���N :��,��ع ا�����,ة 1@  9, ا���ا�!

313
دة ا��   

$�Hا� J= 	� ه� +���ة$�P �7A _7�� 	` ا���ا�! ا���وا=,، �8 J�: !إذا �",دت ا���ا� .  

   314ا��
دة 

1 ��$، آ�+` ا���ا�! :����7! إ�Hا� J= 	� �7 أن ��7_ ا���ا�! +���ةA lM= >�ـ إذا و�A ��` #, ا����ل  �
$Vk lM= !:�r�: l�  . ا���

2k lM= �Aه�� ا����!، إذا و 	ـ و� l��$، �/ن ا�,#@ �9#- :�@ ا���Hا� J= 	� �7` ا���ا�! +���ةIأن أ ,": $V
ا���9,م وا����ل �< وا����l ا���P !��A $VX$�1ء،  �� أن ��VZ 1@ =�! ا����l ا���VX$ �1 #��>�� :< ا����ل 

��! ا���ا�!A >� .  

   315ا��
دة 



  . #@��- =�ا�! ا�,#@ :����ق :�@ ا��,#@ وVk *eW$ #����  �< ا�,

   316ا��
دة 

  . ـ K �>�ن ا���ا�! +���ة �	 =J ا�,ا�@ إK إذا أA$ه�1

2 -h ،!9$ ا���ا��� Kً�9"1 2ً�ـ وإذا �Aم ا����ل  ��< أو ا��,#@ ا[I�	 :/ 2ن ا���ا�! إ�� ا�,ا�@، و �@ �< أ
  . ا+89� ا[�� دون أن #�,ر اA4$ار، ا �7$ 3>�ت ا�,ا�@ ر�8ً� ����ا�!

   317ا��
دة 

ـ �1 دام ا�,ا�@ �- #�,د �A�1< 1@ ا���ا�! إA$ارًا أو ر�8ً�، آ�ن ا����ل  ��< 1��7A �ً1l ا��,#@ ا[I�	 :�����ء 1
Nذ� $�H: 	89# ا���ق ,��# -� �1 ،Q3ا���� `Aا�� 	,ا�@ ��ا�,ا�@ ا���ا�!. � xو#�$ي ه�ا ا��>- و�� ر� .  

�< :�����ء ��,ا�@، �1 دام ه� �- #9- :�� ا��lم :< +�� ـ  �� أ+< �M# Kز ���,#@ ا[I�	 أن #?��Q ا����ل2�  
8�9�  9, ا���ا�!�: >�   1532. ا����ل  �

   318ا��
دة 

97� ��,#@ ا����ل :< ;��+��< -1� .  

�� ، 1���7A �1l ا�,ا�@ اK إذا ر;	 :����ا�! -2�eW آ�ن أو ����  ، ��97#� ا�>�K Nو�1 ذ�.  

   319ا��
دة 

I]�8@ ا��,#@ ا#Nذ� $�P ��  J��# -� �1 ،!ا����ار ا�,ا�@ �$Aإ `A3�1$ًا و >�  . �	 أن #>�ن ا����ل  �

   320ا��
دة 

��: N���# أن 	�I],#@ ا��آ�ن � 	�7 ا�,ا�@ :��,��ع ا��A N���# أن >�آ�� #�Mز �< أن #���N . �����ل  �
  . :��,��ع ا�����,ة 1@  9, ا���ا�!

   321ا��
دة 

�- =�ا�! ا�,#@ :����ق :�@ ا�,ا�@ وا����ل  ��< #�9$ر ��< أن ه�ا #�� ��1 ا��,#@ ا[I�	  ـ #�Mز أ#8ً� أن �1
  . �	 ا��lا1<

2 @�  . 320 و 318 ـ و��$ي �	 ه�� ا����! أ=>�م ا���د�

   322ا��
دة 

���دة  ـ #�_ ا����ء 1@ ا��,#@ أو +��7< أو 1@ أي Vk *eW$ �< �1��! �	 ا����ء، وذ�N �1 1$ا �ة �1 ��ء :�1
209 .  

�1@ ���` �< �1��! �	 ا����ء2 J:- ا��,#@ أو .  ـ و#�_ ا����ء أ#8ً� �1 ا����� ا����دون   Nو�� آ�ن ذ�
�$ إذا ا �$ض ا��,#@  �� ذ�N أو أ:�w ا�,ا�@ ه�ا . رP- إراد�<Hا����ء 1@ ا� x�$# ,ا�@ أن�ز ��M# >+أ �� 
  . اK �$اض

   323ا��
دة 



�$ :���ء1Hم ا��A ا��,#@ :9,ر �1 د�"< ـ إذا �  .  ا�,#@، آ�ن �< =J ا�$��ع  �

�$ إراد�< أن #��� ر��ع ا����	 :�� و���  �<، آ2ً أو :"8ً�، إذا 2H: ,#@ ا��ي =�� ا����ء��ز ��M# Nـ و�1 ذ� 
  . أ7h` أن �< أ#! �1��! �	 اK �$اض  �� ا����ء

   324ا��
دة 

  .  ��%	ء ا��ي و�� :<، وأن #>�ن ذا أه��! ����$ف ��< ـ #%�$ط ���! ا����ء أن #>�ن ا����	 ��1>1�ً

�1@ ��u أه2ً ����$ف ��< #�89	 :< اl��Kام، إذا �- #��J ا����ء ;$رًا 2 Jء ا�����	ء :��%������ Nـ و�1 ذ� 
	�����: .  

   325ا��
دة 

�! ����$ف ��< ـ #%�$ط ���! ا����ء أن #>�ن ا����	 ��1>ً� ��%	ء ا��ي و�� :<، وأن #>ـ�ن ذا أه1� .  

�1@ ��u أه2ً ����$ف ��< #�89	 :< اl��Kام، إذا �- #��J ا����ء ;$رًا 2 Jء ا�����	ء :��%������ Nـ و�1 ذ� 
	�����: .  

   326ا��
دة 

 Kو ،N<، و�� �- #�79 ا��,#@ ذ��أن #�� �1 ��  $�H�1 ه�ا ا� J��# ا��,#@ أن $�P @1 >9= ���,ا�@ ا��ي ا���3
X�# ا����ء#�_ أن `Aق  @ و���Kه�ا ا $V .  

   327ا��
دة 

 $�H: 9<، و��= �#�Mز أ#8ً� ���,#@ إذا ا�A$ض Kً�1 و�� :< ا�,#@ أن #�� ا��9$ض ��1 ا�,ا�@ ا��ي ا���3
ر;�ء ه�ا ا�,ا�@،  �� أن #�آ$ �	  9, ا�9$ض أن ا���ل �V ,A* �����ء، و�	 ا�����e! أن ا����ء آ�ن 1@ 

;$Aه�ا ا���ل ا��ي أ,#,Mا�,ا�@ ا� > .  

   328ا��
دة 

و�<# �1��A �= @1 . @1 >+�+ً� أو ا���Aً� ��1 ا�,ا�@، آ�ن �< =9< :�� ���ا ا�����V @1 J*، و�1 #��9< 1@ ��ا:�
1���ت، و�1 #$د  ��< 1@ د��عX� .@ل :��9,ر ا��ي أدا� 1@ ��1< 1@ =� ��1 ا�,ا���و#>�ن ه�ا ا�� .  

   329ا��
دة 

1$�Hا� � ا�,ا�@ �lءًا 1@ =9< و=� �1�< ��<، �2 #�8ر ا�,ا�@ :��ا ا����ء، و#>�ن �	 ا�3���ء �1 :9	 �<  ـ إذا و�
Nذ� $�H: ا���ق ,�� 1@ و���، �1 �- #��  �ً1,91 J= @1 .  

�$ًا ه� و1@ �1,9< �	 ا����ل آ� :9,ر 2V1@ =� أ �� ـ �/ذا =� Vk *eW$ ��1 ا�,ا�@ ���� :9	 �J= @1 >، ر
� J���1 �1ء�1 ه�$Hا� !��A ��3�9و� > .  

   330ا��
دة 

و#"�7$ ذا �I! �	 ا�3���ء ا�,#@ 1@ #9,م ���,#@ �I !���e1درة 1@ ا�,ا�@، إK إذا . #>�ن ا����ء ��,ا�@ أو +��7<
�ً��eW @,ا��أن ا����ء #>�ن � �  . آ�ن 9��1ً�  �

   331ا��
دة 



�$ ا�,ا�@ أو +��7<، �2 �7$أ ذ1! P *e%� ��1"! إذا آ�ن ا����ء >�ا��,#@ إK إذا أA$ ا�,ا�@ ه�ا ا����ء أو  �دت  �
  . �1< و:9,ر ه�� ا����"!، أو �- ا����ء :��@ +�! �%e* آ�ن ا�,#@ �	 =��ز�<

   332ا��
دة 

 -�# K 	م :�[ ��ل ا������ً�، أو ر�x ا�9�I �ً;$  >�إذا ر�x ا�,ا�@ دون 71$ر �7Aل ا����ء ا��"$وض  �
أ �@ أ+< �@ #�79 ا����ء، ا �7$ أ+< A, �- إ �ار� 1@ ا��A` ا��ي #��M ا��,#@  ��< ه�ا ا�$�x ا����ء :,و+��، أو 

�w ر�3	�7�: .  

   333ا��
دة 

إذا �- ا �ار ا�,ا�@، ���� �7"! ه2ك ا�%	ء أو ���<، ووSA 3$#�ن ا���ا�,، وأ7I_ ���,#@ ا��J �	 إ#,اع ا�%	ء 
  . �I:< 1@ ;$ر �� +�9! ا�,ا�@ وا��?��x#�"�: !7 �1 أ

   334ا��
دة 

��ز ���,#@ :", أن #"�ر  ،>�� ,���ً� :���ات، وآ�ن ا��ا�Q أن #��- �	 ا��>�ن ا��ي #�"1 �ًq�W إذا آ�ن ��1 ا����ء
�* 1@ ا��89ء �	 إ#,ا <V$� ��qً� 1",ًا ���97ء . ا�,ا�@ :�����< أن #���  �W ء  �9رًا أو	ذا آ�ن ه�ا ا�%/�

��ز ���,#@  ،,�  . أن #?�Q و;"< ��` ا��$ا3!=�U و

   335ا��
دة 

��ء ا��	 #�$ع إ���� ا���S، أو ا��	 �>�S +��9ت 1W]ا 	��اد ا�"l���: �� ـ #�Mز ���,#@ :", ا�q�3ان ا��89ء أن 7#
  . :�ه! �	 إ#,ا �� أو =$ا�3��، وأن #�دع ا�lV @�rا+! ا���>�!

ن ا��"��1 ��< �1,اوKً �	 ا��7ر�Iت، ��M# 2ز :�"<  ـ �/ذا آ�ن ا�%	ء �< 3"$ 1"$وف �	 ا[�3اق، أو آ�2
  . :���lاد إK إذا �"�ر ا�7�� :���$ا;	 :���"$ ا��"$وف

   336ا��
دة 

�! ا�,ا�@ أو �m�1<، أو آ�ن �eW ��M# @#,ًا أ#8ً�، إذا آ�ن ا��l���#>�ن ا4#,اع أو �1 #�9م 1�91< 1@ إ�$اء 
�@  ,ة أ�eWص، أو ا�,ا�@  ,#- ا[ه��! أو +��A�� و�- #>@ : >��< +��Q #�79  �< ا����ء، أو آ�ن ا�,#@ ���1ز ً�  �

  . آ�+` ه��ك أ�73ب �,#! أV$ى �7$ر ه�ا ا4�$اء

   337ا��
دة 

#�9م ا�"$ض ا��9�9	 :����7! إ�� ا��,#@ �91م ا����ء، إذا ��2 إ#,اع ا�,#@ �	 lVا+! ا���>�!، أو ��2 أي إ�$اء 
  . �,ا�@ أو I,ر =>- +���	 :���<�h��1، وذ�N إذا 7A�< ا

   338ا��
دة 

��ز �< أن #$�� �	 ه�ا ا�"$ض �1 دام 1 ،�h��1 اء$� ـ إذا  $ض ا��,#@ ا�,#@ وأ��7 ا�"$ض :/#,اع أو :/
وإذا ر�� �2 �7$أ ذW !1$آ��< �	 ا�,#@ وK ذ1! . ا�,ا�@ �- #79�<، أو �1 دام �- #�,ر =>- +���	 :���<

@�  . ا��1�8

 ر�� ا��,#@ �	 ا�"$ض :", أن 7A�< ا�,ا�@، أو :", أن =>- :���<، و�7A ا�,ا�@ �1< ه�ا ا�$��ع، �- #>@  ـ �/ذا2
@�1���ت، و�7$أ ذ1! ا�%$آ�ء �	 ا�,#@ وذ1! ا��1�8X� @1 >9= ��<# ��: Nذ� ,": N���# ا ا�,ا�@ أن��� .  

   339ا��
دة 



�$�، و�� آ�ن ه�ا ا�%	ء �M# 2. ا�%	ء ا�����J أ2ًI ه� ا��ي :< #>�ن ا����ءP ء	W �7لA �7$ ا�,ا�@  �
���! أ �A >� `+أو آ� !��  . ��1و#ً� �< �	 ا�9

   340ا��
دة 

1Nذ� $�H: 	89# *+ ا���ق أو ,��# -� �1 ،>9�� �ً��l�  .  ـ �M# Kز ���,#@ أن #7M$ ا�,ا�@  �� أن #�79 و��ء 

 أن #����	 ا�lMء ا��"�$ف :<، ���u ���,#@ أن #$�x  ـ �/ذا آ�ن ا�,#@ ���1ز ً� �	 �lء �1< و�7A ا�,ا�@2
  . ا����ء :��ا ا�lMء

   341ا��
دة 

 -�V ،�9ت���1 ه�� ا�� @#,��: 	�# K �1 ا�,#@ �1$و��ت و��ا�,، وآ�ن �1 أدا� 	ن #��X: �ً1l�1 @#,إذا آ�ن ا��
�$��1 أدى 1@ =��ب ا���$و��ت h- 1@ ا���ا�, h- 1@ أ�I ا�,#@، آ� ه�ا �1 �- #�P ��  J� .  

   342ا��
دة 

إذا �",دت ا�,#�ن �	 ذ1! ا��,#@، وآ�+` �,ا�@ وا=, و1@ ��u وا=,، وآ�ن �1 أدا� ا��,#@ K #�	 :��� ا�,#�ن 
��ز ���,#@  �, ا����ء أن #"�@ ا�,#@ ا��ي #$#, ا����ء :<، �1 �- #��, �A �+�1+�+	 أو ا���A	 #��ل دون  ،�ً"���

@��  . ه�ا ا��"

   343ا��
دة 

�/ذا �",دت ا�,#�ن . إذا �- #"�@ ا�,#@  �� ا���< ا��7�@ �	 ا���دة ا���:9!، آ�ن ا��e- 1@ =��ب ا�,#@ ا��ي =�
  . �/ذا ���وت ا�,#�ن �	 ا�>��!، ��@ =��ب ا�,#@ ا��ي #"��< ا�,ا�@. ا����!، ��@ =��ب أW,ه� آ��!  �� ا��,#@

   344ا��
دة 

�$  ـ #QM أن #�- ا����ء ��رًا :�1H: 	89# *+ ا���ق أو ,�M$د �$�Q اl��Kام +����ً� �	 ذ1! ا��,#@، �1 �- #�
Nذ� .  

�!، إذا �- #��"< +* �	 ا��9+�ن، أن #��� ا��,#@ إ�� أ�� 1"�9ل، 2���r�3ت اK�= 	� 	;�9�� ز�M# >+أ � ـ  �
��ل #��� ���� ا��lا1<، إذا ا�3, ` =���< ذ�N و�- #��J ا�,ا�@ 1@ ه�ا ا��k أو-����� ;$ر �X .  

   345ا��
دة 

��< �	 ا��>�ن ا��ي آ�ن �1��دًا ��< وA` +%�ء اl��Kام، �1 1��� Q���ً� :���ات و"1 �ًq�W امl��Kـ إذا آ�ن ��1 ا 
Nذ� $�H: 	89# *+ ا���ق أو ,��# -� .  

�< m�1@ ا��,#@ وA` ا2� ,�����ء، أو �	 ا��>�ن  ـ أ�1 �	 اl��Kا�1ت ا[V$ى ��>�ن ا����ء �	 ا��>�ن ا��ي #�
�< 1$آl أ ��ل ا��,#@ إذا آ�ن اl��Kام �1"�9ً� :��� ا[ ��ل� ,�  . ا��ي #�

   346ا��
دة 

Nذ� $�H: 	89# *+ ا���ق أو ,�  . �>�ن +��9ت ا����ء  �� ا��,#@، إK إذا و

  347ا��
دة 



13 ��  $�WXو��� �1 ا�� ��: !���e1 Q�?# ء 1@ ا�,#@ أنl��/ذا . �, ا�,#@ :���ل ه�ا ا����ء ـ ��@ �Aم :���ء 
�/ن آ�ن ا���, A, ;�ع، آ�ن �< أن #?�Q 1@ ا�,ا�@ أن . و�� ا�,#@ آ�<، آ�ن �< أن #?�Q رد �3, ا�,#@ أو إ��Hء�

  . #9$ آ��:! :8��ع ا���,

��8�ً� ـ �/ذا ر�x ا�,ا�@ ا�9��م :�� �$;�<  ��< ا��9$ة ا���:9!، ��ز ���,#@ أن #ـ�دع ا�%	ء ا�����J إ#,ا2A �ً  .  

   348ا��
دة 

  . إذا �7A ا�,ا�@ �	 ا�3���ء =9< 2ً:�91 ا�3"�ض :<  @ ا�%	ء ا������A ،Jم ه�ا �91م ا����ء

   349ا��
دة 

 J�"� �1 *V]�:و ،��#�$ي  �� ا����ء :��9:�، ���� إذا آ�ن �9�# 1�>�! W	ء أ ?	 �	 �91:�! ا�,#@ أ=>�م ا�7
�!X: ���1ه��! ا���"�A,#@ و;��ن�eب ا����U أ+< #89	 ا�,#@ أ=>�م .  ا�9��3Kق و;��ن ا�"= @1 >�و��$ي  �

1���تXا�,�� وا+�89ء ا�� !�� @��"�: ���1 J�"� �1 *V]�:ا����ء و .  

   350ا��
دة 

 J�"� �1 *V]�:و ،��#�$ي  �� ا����ء :��9:�، ���� إذا آ�ن �9�# 1�>�! W	ء أ ?	 �	 �91:�! ا�,#@ أ=>�م ا�7
: ���1!��eب ا����U أ+< #89	 ا�,#@ أ=>�م . Xه��! ا���"�A,#@ و;��ن ا�9��3Kق و;��ن ا�"= @1 >�و��$ي  �

1���تXا�,�� وا+�89ء ا�� !�� @��"�: ���1 J�"� �1 *V]�:ا����ء و .  

   351ا��
دة 

  . 2ن ـ K #�- ا��M$#, إK إذا آ�ن اl��Kا�1ن ا�9,#- وا�2V ,A ,#,M آ� �1��� 1@ أ�73ب ا�7?1

2 ,#,Mام ا�l��Kا ,�A إذا Kإ �ً���I ,#,Mل �2 #>�ن ا���?:�� �:�A ,9  @  �ًqW�+ -#,9ام ا�l��Kـ أ�1 إذا آ�ن ا 
  . إ��زة ا�"9, وأن #�� �1�<

   352ا��
دة 

�< I$ا=!، أو أن #��e�* :�;�ح 1@ ا�$وف1�  J��# أن QM# �: ،ض$��# K ,#,Mـ ا��  .  

2�# K ،ص�V >��$ K  ـ و:��H� @1 امl��Kا 	��1 #�,ث � Kو ،N�7 ذ�A د�����د ا��M,#, 1@ آ��:! �1 @#,: ,�3
1���ت أو 3"$ Xا�� Kول إ���# K �#,"� @1 امl��Kا 	� �V,# ��1 Kو ،>����#���ول إK ز�1ن ا����ء أو 1>�+< أو آ

�$�. ا����,ةH: 	89# ا���ق ,�  . آ� ه�ا �1 �- #�

   353ا��
دة 

1 K ر ـ���, اl��Kام �	 =��ب �  . #>�ن �M,#,ًا M1$د �9

�, ا����ب و�- إA$ار�2Iر �?A ام إذاl��Kد ا,M�# ��+ص، �/ن .  ـ وإ�V @�1X�: Kً��<1 امl��Kأ+< إذا آ�ن ا �� 
Nذ� $�P ��  J��# -� �1 �97# @�1Xه�ا ا�� .  

   354ا��
دة 

1�: 	�I]ام اl��Kا 	أن #�89 ,#,Mا�� ��  Q�$�# ـ ,#,�  . �ا:"<، وأن #�%X 1>�+< ا��lام 



1���ت ا��	 آ�+` �>�� ����� اl��Kام ا[I�	، إK :�* �	 ا��9+�ن، أو إK إذا 2Xا�� ,#,Mام ا�l��Kا � ـ وK #���9 إ�
Nذ� �7�@ 1@ ا���Kق أو 1@ ا�$وف أن +�! ا���"�A @#,A, ا+�$�` إ�� .  

   355ا��
دة 

1�1���ت  X� ـ إذا آ�+` ه��ك  �1���ت إ�X�9 ه�� ا��+ ��! A,1�� ا��,#@ �>���! اl��Kام ا[I�	، �/ن ا���Kق  ��
!��< ا]=>�م ا�[� �  : اl��Kام ا�M,#, �$ا 

1���ت �l��2ام Xا+��9ل ا�� ��$ ا�,#@، ��ز ��,ا�@ وا��,#@ أن �9��#  ��H�: ,#,Mـ إذا آ�ن ا�� k
$�H��: رًا$; J��� K 	ا��,ود ا�� 	� ,#,Mا� .  

1���ت Xا�97�3ء ا�� ��$ ا��,#@، ��ز ��,ا�@ وا��,#@ ا�M,#, أن �9��#  ��H�: ,#,Mب ـ إذا آ�ن ا��
�! دون =��! إ�� ر;�ء ا��,#@ ا�9,#-��  . ا�"

1���تXء ا������$ ا�,ا�@، ��ز ����"��h2h @#,A�- أن #���9ا  �� ا�3�H�: ,#,Mج ـ إذا آ�ن ا�� .  

29+ ��$، إK إذا �- �1 ا��M,#, �	 وA` وا=, ـ وK #>�ن ا���Kق  �Hا� J= 	� ًا���+ !���1���ت ا�"Xه�ا �1 . � ا��
��M����: !9�"1$ا �ة ا[=>�م ا��� .  

   356ا��
دة 

�!، وK ا��1�8@، إK إذا ر;	 :��N ا�>�2ء وا��,#��ن �eW آ�+` أو !���K #���9 إ�� اl��Kام ا�M,#, ا�>���!،  
  . ا�����1�8ن

   357ا��
دة 

  .  ـ ��- ا4+�:! إذا =�� ا��,#@  �� ر;�ء ا�,ا�@ :%e* أ��7	 #��lم :���ء ا�,#@ 1>�ن ا��,#@1

2	7���@ ا��,#@ وا[: 9:�3! �1 !�  .  ـ وK �8�9	 ا4+�:! أن �>�ن ه��ك 1,#�+

   358ا��
دة 

1,�#,ًا آ�+` ه�� اM� !:�+4,#,ًا �l��2ام  ـ إذا ا��J ا���"�A,ون �	 ا4+�:!  �� أن #��7,��ا :���lام J:�3 ا��lا1ً� 
��� أن �7$أ ذ1! ا�����7َAِ Q ا����ب �,#<�  Q�$�#ا��,#@، و $��H�: . ��8ا��ي ار� ,#,Mام ا�l��Kأن #>�ن ا �� 

��ً� وأK #>�ن ا����ب 1"�$ًا وA` ا4+�:!�I ا����ب .  

��+Q �/ذا �- #>@ ه��ك ا.  ـ و�1 ذ�K N #��$ض ا��M,#, �	 ا4+�:!2 ����ق  �� ا��M,#ـ, �Aم اl��Kام ا�M,#, إ�
  . اl��Kام ا[ول

   359ا��
دة 

 ��,� �ً";�V امl��K2ً، أو آ�ن ه�ا اm�: Q���ً� و�� آ�ن ا��lا�7َAِ >1 ا����I >#,� �7َ ا����بAِ ام ا����بlن ا���<#
97#� �����ب إJ= K ا�$��ع  �� ا����Q. 1@ ا�,��ع Kآ� ه�ا �1 �- #. و�$�H: ا���ق ,�� .  

   360ا��
دة 

1 Q73 S��V�7َ ه�ا ا�,ا�@، و�� اAِ >� J���1 ا��< و�1 ه�,� >��  J���1 �1 ه� @�: !I�9ا�� J= @#,��� ـ 
�ً� 1@ ا��lاع، ��V ����1 دة، وآ�ن آ��Mا���ع وا� 	ت ��1,ة ����r1 إذا آ�ن �1;�ع آ� �1��� +�9دًا أو ،@�ا�,#�

�� �ً���I ،ا[داء J���1�8ءA >: !7��?� .  

1�"�د ا����ء ����! ��1�� ا��9;	 أن �7$ع :�� ا�,ا�@2 $VX�# أن !I�9ا�� ���# Kـ و  .  



  361ا��
دة 

@��< �	 ه�� ا����! أن #"�ض . ��ز ���,#@ أن #���I�9���: N!، و�� ا�V�S 1>�ن ا����ء �	 ا�,#��  QM# @<و�
I!، 1@ ا�3���ء J= @1 >� �1، أو ا����ء :��  ��< 1@ د#@، �	 ا�,ا�@  �� ��9< 1@ ;$ر �",م ��>�<، :�Q7 ا���9

N��� @�  . ا��>�ن ا�ـ�ي  

   362ا��
دة 

!����  ,ا ا]=�ال ا�[� Nا�,#�ن، أ#ً� آ�ن �1,ره�، وذ� 	� !I�9�9 ا��� :  

�l+ �ًqع دون =J 1@ #, ��1>< وآ�ن 1?��:ً� رد�W @�  . أ ـ إذا آ�ن أ=, ا�,#�
�qً� �1د ً� أو 1"�رًا  �ر#! ا�3"��ل وآ�ن 1?��:ً� رد�ب ـ إذا آ�ن أ=, ا�,W @��# .  

lM��� �:�A $�P �ً9= @�  . ج ـ إذا آ�ن أ=, ا�,#�

   363ا��
دة 

1- ���� J�7ت ا��h �7A ���  ز ا����زل�M#Kو ، ���� !���1 >� @1 ��: N��� إذا Kا !I�9�9 ا���K .  

� ا��I�9! ا+�89ء ا�,#��@ :9,ر -2�  Q�$�#و  ، !I�9��� @����I >�ا�AK �1��� ، ��1 ا��A` ا��ي #���7ن �
���� �	 ا����ء ���! ا�,�� �	 ا��I�9! آ�" @��  . و#>�ن �"

   364ا��
دة 

 Nا���� -Pر >: !I�9ع ا���A1@ و N2 #��� ذ�� ،!I�9���: Nا���� `A1,ة ا���9دم و >��  `81 ,A @#,إذا آ�ن ا�
�7` ��< ا��I�9! �1>�!:����9دم، �1 دا1` ه�� ا��,ة �-Iا��ي أ `Aا�� 	� `�� ,A @<�  .  

   365ا��
دة 

1$�Hإ;$ارًا :��9ق آ�7�� ا� !I�9ز أن ��9 ا���M# K ـ  .  

�$ =lMًا ��` #, ا��,#@، h- أ7I_ ا��,#@ دا��ً� �,ا��<، ��M# 2ز �< أن #���I�9���: N! إ;$ارًا 2Hا� �Aـ �/ذا أو 
l�����: .  

   366ا��
دة 

�$، و�7A ا��,#@ ا���ا�! دون ����، ��M# 2ز ���ا ا��,#@ أن #����7A N ا����ل �<  ـ إذ1H�� >9= @ا =�ل ا�,ا�
  . وK #>�ن �< إK ا�$��ع :�9<  �� ا�����. :���I�9! ا��	 آ�ن �< أن #�����7A �7A ��: N< ����ا�!

  . �� ا���ا�! 1@ أن #���I�9���: N! ـ أ�1 إذا آ�ن ا��,#@ �- #�79 ا���ا�!، و�>@ �7�H��، �2 ���"< ه2

   367ا��
دة 

1���ت X���: ،$�H��: إ;$ارًا ،N���# ز أن�M# 2� ،>� J�: >�� !I�9ا�� Q�?# ا��,#@ د#�ً�، وآ�ن �< أن �إذا و�
Jد ه�ا ا����  . ا��	 �>�� =9<، إK إذا آ�ن #M�� و

   368ا��
دة 

:����7! إ�� د#@ وا=,، ا+89� ه�ا ا�,#@ :��9,ر ا��ي ا��,ت  ـ إذا ا���� �	 eW* وا=, ���I ا�,ا�@ وا��,#@ 1
�< ا��1!� .  



 ـ وإذا زال ا��Q7 ا��ي أدى ���Kد ا��1!، وآ�ن �lوا�< أh$ ر�"	،  �د ا�,#@ إ�� ا����د ه� و1����9< :����7! 2
�"ً�، و#"�7$ ا���د ا��1! آXن �- #>@��  . إ�� ذوي ا�%Xن 

   369ا��
دة 

  . و#�- ا4:$اء �1� و�I إ��  �- ا��,#@، و#$�, :$د�. ا أ:$أ ا�,ا�@ ��e1 >�#,1رًا#�89	 اl��Kام إذ

   370ا��
دة 

  .  ـ #�$ي  �� ا4:$اء ا[=>�م ا���;� �! ا��	 ��$ي  �� آ� �7$ع1

2 >��  Jا��9+�ن أو ا�� >;$� �<W $1< ��ا���� ا��lام #%�$ط �9�  �Aص، و�� و�V �<W >� ـ وK #%�$ط �
A�"انا���, .  

   371ا��
دة 

>�� >� ,# K 	7���< ��Q7 أ�  2ً����1 _7I7` ا��,#@ أن ا����ء :< أhام إذا أl��Kا 	89�# .  

  372ا��
دة 

#��9دم اl��Kام :�+�89ء u�V  %$ة �3! ����  ,ا ا���Kت ا��	 ورد  ��� +* �Vص �	 ا��9+�ن و����  ,ا 
!�  . ا��r�3Kءات ا����

   373ا��
دة 

�$ة ا���7+	 وا[را;	 ا�lرا �! و:,ل  ـ 1�9�#Xا��,#@، آ >: $Aد، و�� أ,M�1 دوري J= ��3ات آ� u�e: دم
  . ا��>-، وآ����ا�, وا4#$ادات ا��$�7! وا�$وا�Q وا[��ر وا��"��Wت

2 Kإ @�� +�s$ ا��SA أداؤ� ������9�  Q� ـ وK #��9 ا�$#� ا�����J �	 ذ1! ا����l 3	ء ا���! وK ا�$#� ا��ا
  . :�+�89ء u�V  %$ة �3!

   374ا��
دة 

���9دم :u�e ��3ات =�9ق ا[�7mء وا����د�! وا����1�@ وا����,3�@ وا�7e$اء ووآ2ء ا������! وا����3$ة 
@��lاء  �� أدو� 1@  �� 1@ أ ��ل 1����- و�1 �>7,و� . وا[���3ة وا��"�� -�� !7�� أن �>�ن ه�� ا���9ق وا� 

  .1@ �1$و��ت

   375ا��
دة 

1!�  :  ـ ���9دم :��! وا=,ة ا���9ق ا]�

��ء، و=�9ق W]ه�� ا 	ون �$M�# K ص�eW] ء وّردوه���Wر وا����ع  @ أ�Mـ =�9ق ا�� k
  . أ��Iب ا����دق وا��?� -  @ أ�$ ا1�A4! و�h@ ا�?"�م وآ� I �1$��� ����ب  ��2�-

!�1�# $�Pو !� و�1�A �1 @�h @1ا :< 1@ .ب ـ =�9ق ا�"��ل وا�e,م وا[�$اء 1@ أ��ر 1�#
  . ��ر#,ات

� أ+< أدى ا�,#@ �"22ً�  @���� X: N���# @1ن ا��A J, ��9دم :��! أن #��S ا��  QM#ـ و  . �����# @���وه�� ا�
����- إن آ�+�ا �A$ًا :K -�+X #"���ن :���د ا�,#@ أو Iا��,#@ أو أو !hور �ا��9;	 1@ ���9ء +��< و���< إ�

  . �ء#"���ن :���ل ا���



   376ا��
دة 

1 @�.  1@ ا��A` ا��ي #�- ��< ا�,ا���ن ���1,9�-375 و 374 ـ #7,أ 3$#�ن ا���9دم �	 ا���9ق ا���آ�رة �	 ا���د�
  . و�� ا��3$وا #Zدون ��1,9ت أV$ى

  .  ـ وإذا =$ر J�: ,�3 1@ ه�� ا���9ق �2 #��9دم ا��J إK :�+�89ء u�V  %$ة �3!2

   377ا��
دة 

  . و�>�� ا��,ة :�+�89ء Vk$ #�م �1��. وQ��# K ا���م ا[ول. �9دم :�[#�م K :���� �ت���Q 1,ة ا��

   378ا��
دة 

  .  ـ K #7,أ 3$#�ن ا���9دم ���� �- #$د ��< +* �Vص إK 1@ ا���م ا��ي 7�#_ ��< ا�,#@ J���1 ا[داء1

2Kإ ،SAط وا$W ��  J�"1 @#د ��< ا�%$ط ـ و:K !I�e #�$ي ا���9دم :����7! إ�� J9��# ا��ي `A1@ ا��  .
7` ��< ا�9��3Kقr# ا��ي `A1@ ا�� K�9��3ق، إKن ا��; ���، إK 1@ . و:����7! إ�Zا�,#@ ا�� �و:����7! إ�

��  . ا��A` ا��ي 89�#	 ��< ا[

3>�� إرادة ا�,ا�@، 3$ى ا���9دم 1@ ا��A` ا��ي #��>@ ��  �ً�A��1 د ا����ء�"� ا�,ا�@ 1@  ـ وإذا آ�ن ��,#, 1
  . إ 2ن إراد�<

   379ا��
دة 

1�ً�وآ��K N #�$ي .  ـ K #�$ي ا���9دم آ��� و�, �1+� #�"�ر 1"<  �� ا�,ا�@ أن #?��Q :�9<، و�� آ�ن ا���+� أد:
Qوا���� ��I]ا @�: ���  . ا���9دم �

� u�V ��3ات �	 =K @1 J ���ا�$ ��< ا[ه2�  >�,1 ,#l� ي ا���9دم ا��ي$�# Kأو  ـ و ،Q��Hا� J= 	� أو ،!��
�ً+�+�A >�r�# Q��+ >� @<# -� إذا !#��� !:�9": >�  . �	 =J ا���>�م  �

   380ا��
دة 

�$ ��e1!، و:����7�< و:���lM، و:��?�Q ا��ي P !�<�1 �#�9?� ا���9دم :���?��7! ا���89�! و�� ر�"` ا�, �ى إ�
X:ز#� و�� 	أو � u�ي  �� #�9م :< ا�,ا�@ �����N :�9< أ��hء ا���$ �	 إ=,ى #�9,م :< ا�,ا�@ ��79ل =9< �	 ���

  . ا�, �وى

   381ا��
دة 

1�ً�  .  ـ #�9?� ا���9دم إذا أA$ ا��,#@ :�J ا�,ا�@ إA$ارًا I$#�ً� أو ;��

1��ً� ����ء ا�,#@2X� �ً#ز��  .  ـ و#"�7$ إA$ارًا ;���ً� أن #�$ك ا��,#@ ��` #, ا�,ا�@ Kً�1 1$ه�+ً� ره�ً� =

   382ة ا��
د

� Q73 اK+9?�ع، و�>�ن 1,�< ه	 1�  Q�$ا��� $h]ا+���ء ا `Aي 1@ و$�# ,#,� ـ إذا ا+9?� ا���9دم :,أ ��9دم 
  . 1,ة ا���9دم ا[ول



 ـ  �� أ+< إذا =>- :��,#@ و=�ز ا��>- �Aة ا[1$ ا��89	، أو إذا آ�ن ا�,#@ ��1 #��9دم :��! وا=,ة وا+9?� 2
` 1,ة ا���9دم ا�u�V ,#,M  %$ة �3!، إK أن #>�ن ا�,#@ ا���>�م :< ��8�1ً� ��9دA/: >1$ار ا��,#@، آ�+

  . l��Kا�1ت دور#! M�1,دة J���� K ا[داء إI ,": K,ور ا��>-

   383ا��
دة 

� ا���9دم ا+�89ء اl��Kام1�  Q�$�# ـ  .	"�7m امlذ1! ا��,#@ ا�� 	� S�e�# Nو�1 ذ� .  

�$ه� 1@ ا�����9ت، و�� �- �>��� 1,ة ا���9دم ا�I�e! :���  ـ وإذا �93 ا��J :����9دم 93?2P1"< ا���ا�, و `
  . ا�����9ت

   384ا��
دة 

 ـ �M# Kز ����>�! أن �89	 :����9دم 1@ ���9ء +����، :� #QM أن #>�ن ذ�N :��ء  �� m�Q ا��,#@، أو :��ء 1
! ��<، و�� �- #���N :< ا��,#���1 >� *eW أو أي ،>�� m�Q دا��� @ .  

2!����q�3Kا�, �ى و�� أ�1م ا���>�! ا ���  .  ـ و#�Mز ا����N :����9دم �	 أ#! =��! آ�+`  �

   385ا��
دة 

1>�� J�7ت ا��h �7A ول  @ ا���9دمlز ا���M# K ـ  . @  S��e� 1,ة 	أن #�- ا���9دم � �آ�� �M# Kز ا���Kق  �
  . ا��,ة ا��	  ���� ا��9+�ن

2*eW �<� ز�M# ��+ـ وإ >�� J�7ت ا��h ,": ا���9دم @  �ً��I ل و��l�# أن >A�9= 	� ا���$ف N��#  . أن �� 
  . ه�ا ا��lول � ���# K	 J= ا�,ا���@ إذا I,ر إ;$ارًا :�-

   386ا��
دة 

  . ا�7��  # ,9��lم :< ا����7 أن #��9 ���%�$ي 1�>�! W	ء أو =9ً� ��1�ً� � $Vk	 �h �:�91@ +9,ي

   387ا��
دة 

1 QM# ـ �ً���ن ا��7�� وأو��I< . أن #>�ن ا��%�$ي  ���ً� :���7��  ��ً� آ��: �و#"�7$ ا�"�- آ���ً� إذا ا���W ا�"9,  �
>�$"� @1 @<�# �ً+��: !�  . ا[3�3

2��� >9= �93	 m�Q إ:?ـ�ل ا�7�� :, �ى  ,م  ��< :< إK إذا .  ـ وإذا ذآ$ �	  9, ا�7�� أن ا��%�$ي  ���ً� :���7
7` �,��u اh���7أ� .  

   388ا��
دة 

1 ����!« ـ إذا آ�ن ا�7"��: «��� �ً1?�:9 ��  . و�Q أن #>�ن ا��7

أو ه�>` �	 #, أ=, ا���"�A,#@ و�� X?V آ�ن  �� ا���"�A, :��"ً� آ�ن أو 1%�$#ً� أن #7r` » ا�"��!« ـ وإذا ���` 2
J:�?1 $�P أو !��"�� J:�?1 ء	أن ا�% .  

   389ا��
دة 



�/ذا . و �� ا����7 أن #�>�< 1@ ا���M# !:$M�� .!:$Mز ���%�$ي أن #�79 ا��7�� أو #$�8< ـ �	 ا�7�� :%$ط ا1
����  Jا��,ة ا���� 	� x�$@ ا��أن #" Q��/ن �- #>@ ه��ك ا���ق  �� ا��,ة ��	 1,ة . ر�x ا��%�$ي ا��7�� و

���� ا����7"# !1"��9 .!:$M� @1 >�<�� �1 ذا ا+89` ه�� ا��,ة و3>` ا��%�$ي/�Kً�7A >��<3 $7� ا ��  .  ا��7

2 ��� W$ط واSA ه� �7Aل ا�7�� إK إذا �7�@ 1@ ا���Kق أو ا�$وف أن ا�7�  �ً9�1" !:$Mط ا��$%: �� ـ و#"�7$ ا�7
� W$ط ���3�  J�"1 .  

   390ا��
دة 

�	 ا��,ة ا��	 إذا :�� ا�%	ء :%$ط ا���اق آ�ن ���%�$ي أن #�79 ا�7�� أن �Wء و�>@  ��< أن #"�@ ه�ا ا��79ل 
���� ا���Kق أو ا�"$ف وK #�"9, ا�7�� إK 1@ ا��A` ا��ي #�- ��< ه�ا ا4 2ن"# .  

   391ا��
دة 

1,": �����ن ا[u3 ا��	 #�,د :��8�9ه� �: ��  @�rز أن #��9$ �9,#$ ا��M# ـ  .  

� أن ا��r@ ه� 3"$ ا���ق و�Q  @ ا�%N أن #>�ن ا��r@ 3"$ ا���ق2�  J�1ن  ـ وإذا ا��lا��>�ن وا� 	� 
�- ا��7�� ���%�$ي��� ����� QM# @#��. ا� 	3"$ ا���ق � ��/ذا �- #>@ �	 1>�ن ا�����- �3ق و�Q ا�$��ع إ�

  . ا��>�ن ا��ي #89	 ا�"$ف :Xن �>�ن أ3"�ر� ه	 ا���ر#!

   392ا��
دة 

��7��� �ً��h ان,A�"إذا �- #�,د ا��� .�7� ��1 ��� ذ�N :?2ن ا�7�  Q�$�# 2� �#�+ ,A @#,A�"وف أن ا���$@ 1@ ا�
�����  . ا ���د ا��"$ ا���,اول �	 ا���Mرة أو ا��"$ ا��ي �$ى  ��< ا��"��1 :

   393ا��
دة 

1!�وآ�ن �	 ا�7�� l# @7P#ـ,  @ ا�u�e ������7 أن #?�Q .  ـ إذا :��  �9ر �1��ك �%K *e ���ا�$ ��< ا[ه�
�rا�� @�h س��Vأر:"! أ �  . �>��! ا��r@ إ�

2�����< وA` ا�7A Q��: أن #�9م ا�"�9ر u�eا� ��  ,#l# @7H9,#$ �1 إذا آ�ن ا��� QM#ـ و  .  

   394ا��
دة 

 ـ ���9 :����9دم د �ى �>��! ا�Q7�: @�r ا�7H@ إذا ا+2h `89ث ��3ات 1@ وA` ��ا�$ ا[ه��! أو 1@ ا���م 1
��  . ا��ي #��ت ��< Q=�I ا�"�9ر ا��7

� ا�"�9ر ا��7�� ـ و� K��J ه�� ا�,2�  �ً���  �ً9= Qإذا آ� !��$ =�@ ا��H��: ى ;$رًا�  .  

   395ا��
دة 

�� �- و�9ً� ���9+�ن :?$#J ا��lاد ا�"��	: 	� @7H��: @"?ز ا��M# K .  

   396ا��
دة 

 �9+ �"M# أن >+XW @1 ��  ـ@ أي  S<# ا��%�$ي وأن �#��lم ا����7 أن #�9ل :�� ه� ;$وري ���9 ا��J إ�
���1�2ً أو  ��$ًاا�� J .  

   397ا��
دة 



�lا�ً� ا+�9�` ا���>�! إ�� ا��%�$ي  �� ا���� ا��ي ����9 :< �	 ا�%	ء ا��"�@ :���ات ��و#>�ن ا�7�� . إذا آ�ن ا�7
��� �9,#ـ$ ا��7�  �ً��A�1 @�rا�ً� و�� آ�ن ��,#, ا�l� .  

   398ا��
دة 

�� ا[داء =�ز �����7 أن 1%#Z1 ��� أدا�< ا��r@  ـ إذا آ�ن ا�7�  �ً��A�1 ا��%�$ي ��$ط أن #>�ن +�9 ا���>�! إ�
��  . آ�< و�� �- ����- ا��7

��ز ����"�A,#@ أن �9��#  �� أن #��97	 ا����7 �lءًا �1< �"�8#ً� �<  @ ��� 2 ،�ًm��Aأ ��,# @�rـ �/ذا آ�ن ا� 
�� ا[��Aط���< و�9ً� و�1 ذ��M# Nز ���9;	 �7"ً� ��$وف . ا�7�� إذا �- ��ف �  Jا���� x#�"ا�� x�e# أن

�! 1@ ا���دة +�r9$ة ا����225 .  

3���"ً�، �/ن ا+��9 ا���>�! إ�� ا��%�$ي #"�7$ ���1,ًا إ�� وA` ا�7��  .  ـ وإذا و��` ا[��Aط 

  .  ـ و��$ي أ=>�م ا��9$ات ا�2rث ا���:9! و�� �3� ا���"�A,ان ا�7�� إ#�Mرًا4

   399ا��
دة 

�- ا��7�� إ�� ا��%�$ي :�����! ا��	 آ�ن  ���� وA` ا�7��#��lم ا����7 :��� .  

   400ا��
دة 

 !"�7m >: 	89� ��� �ً97m Nء وذ�	�3"��ل ه�ا ا�%K !وآ� �1 أ , :��! دا�� ��#%�� ا�����- 1���9ت ا�%	ء ا��7
@#,A�"ا��� ,�Aو !�Mء و $ف ا���W]ا .  

   401ا��
دة 

1��، آ�ن ا�Z�1 ���7وKً  @ +9* ه�ا ا�9,ر :��Q �1 #89	 :< ا�"$ف، J��# -� �1  ـ إذا  �@ �	 ا�"9, 91,ار ا��7
Nذ� $�P �� أ+< �M# Kز ���%�$ي أن #?�Q ��� ا�"9, ��9* �	 ا��7��، إK إذا أ7h` أن ه�ا ا��1 *9@ .  �� 

1! :��U �� أ+< آ�ن #"��< ��� أ�- ا�"9,��Mا� .  

� �1 ذآ$ �	 ا�"9,، وآ�ن ا��r@ 91,رًا :��Q ا��=,ة،  ـ أ�1 إذا �7�@ أن ا�9,ر ا��ي #%���  2�  ,#l# ���< ا��7�
��Mز �< أن � !�����x أن #>�� ا��r@، إK إذا آ�+` ا�l#�دة "7��� �:�A $�P ��� ا��%�$ي إذا آ�ن ا��7�  Q�و

  . وآ� ه�ا �1 �- #��, ا���ق #?# .>���e�Q ��� ا�"9,

   402ا��
دة 

 ز#�دة، �/ن =J ا��%�$ي �	 m�Q إ+�9ص ا��r@، أو �	 m�Q ��� ا�"9,، و=J ا����7 إذا و�, �	 ا��7��  lM أو
�ً��"� �ً����� ���- ا��7��� `A�9 آ� �1��� :����9دم إذا ا+89` �3! 1@ و�# ،@�rا� !��<� Q�m 	� .  

   403ا��
دة 

1��+Kز�< وا��= @1 @<��# U��ع :< دون  ��J، و�� �-  ـ #>ـ�ن ا�����- :�;� ا��7�� ��` ��$ف ا��%�$ي :�
N��: >�� أ ,A ���72ء �1د#ً�، �1 دام ا���< ا�3�  �7�"! ا�%	ء . #����m �1 J��# ا���� ا��ي ��  -�و#��� ا����

��  . ا��7

2 ,A ���7أو آ�ن ا� ،����زة ا��%�$ي �7A ا�7= 	� �� ـ و#�Mز أن #�- ا�����- :�M$د �$ا;	 ا���"�A,#@ إذا آ�ن ا��7
�$ ا���>�!ا97�3� ا��P $Vk Q7�� ����ز�< :", ا�7= 	� ��7 .  



   404ا��
دة 

Nذ� $�H: 	89# ا���ق ,��# -� �1 ،>�  . إذا و�Q ��,#$ ا��7�� ���%�$ي، �2 #�- ا�����- إK إذا و�I إ�

   405ا��
دة 

 Kإ ،@�rوا�3$د ا��%�$ي ا� �����7 ��<، ا+��� ا�7�� ,# K Q7�� -�إذا آ�ن ا��2ك :", إذا ه�N ا��7�� �7A ا����
��  . إ �ار ا��%�$ي ����- ا��7

   406ا��
دة 

 �ً������ز ���%�$ي إ�1 أن #?�Q ��� ا�7�� إذا آ�ن ا��9*  ،>:�Iأ S��� -���! ا��7�� �7A ا����A `�9+ إذا
@�r�1 إ+�9ص ا� ���m �� U$أ �7A ا�"9, ��� �- ا�7��، وإ�1 أن #97	 ا�7�: .  

  407ا��
دة 

,م ا��"$ض ���%�$ي �	 اK+���ع :���7�� آ�< أو :"8<، �3اء آ�ن ا��"$ض 1@ �"�< ه� أو 1@ #�8@ ا����7  
� ا��%�$ي�  >: ���# ��� ا��7�  J= ��و#>�ن ا�1 ���7�1lً� :����8ن، و�� آ�ن . �"� أ��7	 #>�ن �< وA` ا�7

  . ا[��7	 7h ,A` =9< :", ا�7��، إذا آ�ن ه�ا ا��k ,A Jل إ��< 1@ ا����7 +��<

   408ا��
دة 

 ـ إذا ر�"`  �� ا��%�$ي د �ى :��9��3ق ا��7��، وأV?$ :�� ا����7، آ�ن  �� ا�Q��: ���7 ا[=�ال وو�9ً� 1
>��1 �����+Q ا��%�$ي، أو أن #�� � �  . ��9+�ن أ�Iل ا����آ��ت ا��,+�! أن #�,�V �	 ا�, �ى إ�

�< ا���8ن، إK إذا أ7h` أن ا��>-  ـ �/ذا �- اV4?�ر �	 ا��A` ا���2- و�- #�,�V ا�2��7�  Q�� �	 ا�, �ى، و
>�1 -��� X?e� 1@ ا��%�$ي أو u��,�� !M�  . ا���در �	 ا�, �ى آ�ن +�

3 ,9� ،!� ـ وإذا �- #e?$ ا��%�$ي ا����7 :��, �ى �	 ا��A` ا���2-، وI,ر  ��< =>- =�ز �Aة ا�89�! ا��89
  . �,V�< �	 ا�, �ى آ�ن #Zدي إ�� ر�x د �ى ا�9��3Kق=9< :��$��ع :����8ن، إذا أ7h` ا����7 أن 

   409ا��
دة 

��7	 :�9< أو ����_ 1"<  �� ه�ا ا��J، دون j� !�#J= `7r ا��%�$ي �	 ا���8ن، و�� ا �$ف وه� =�@ ا��
، �1� آ�ن A, أV?$ ا����7 :��, �ى �	 ا��A` ا���2- ود �� أن #�� �1�< 	��8A -<= ور,I Nذ� 	� $أن #��

��"�# -�� ���� =J �	 د �ا�. �  @<# -� 	7��  . آ� ذ�7r# -� �1 N` ا����7 أن ا[

   410ا��
دة 

 *�e�# ���7 أن�آ�ن � ،$Vk ء	W داءX: 1@ ا���9د أو w�71 ��,: >8": < أو�آ ��� ا��%�$ي ا�9��3ق ا��7A�� إذا
��! �1 أدا� �1A ا��ي د�"< أو w�7%�$ي ا����ن #$د �X: ا���$و��ت1@ +���� ا���8ن ����  .  ا���ا�, ا��9+�+�! و

   411ا��
دة 

��  : آ�ن ���%�$ي أن #?�Q 1@ ا����7. إذا اJ��3 آ� ا��7

1`Aا�� N1@ ذ� !���! ا��7�� وA` ا�9��3Kق �1 ا���ا�, ا��9+�+A ـ  .  
2����! ا���rر ا��	 أ�lم ا��%�$ي :$ده� ��@ اJ��3 ا��7A ـ  .  
3K 	ا���$و��ت  ـ ا���$و��ت ا����"! ا�� Nوآ�� ،Jم :�� ا�����l�# ا��%�$ي أن ��?��# 



!�  . ا�>����! إذا آ�ن ا����7 3	ء ا��
�� �1$و��ت د �ى ا���8ن ود �ى ا�9��3Kق  ,ا �1 آ�ن ا��%�$ي #��?�� أن 4�� ـ 

9�#408�< �1�� �� أV?$ ا�97m ���7ً� ���دة  .  
 ���< 1@ آ�Q :�ـQ7 ا�9��3ق  ـ و:��<  �م، �"�#x ا��%�$ي  �� ����V @1 >9رة أو5

��� ا��?��7! :��� ا�7�� أو إ:?��<. ا��7�  �ً�  . آ� ه�ا �1 �- #>@ ر��ع ا��%�$ي �71

   412ا��
دة 

�S، وآ�+` ��Vرة ا��%�$ي 1ـ@ ذ�: ,A N�A `H,رًا ��  ��< ��� 1�<�: 2ً9r1 ,� ـ إذا اx": J��3 ا��7��، أو و
  . :���w��7 ا��7��! �	 ا���دة ا���:9!،  �� أن #$د �< ا��7�� و�1 أ��د� �1<أ�- ا�"9,، آ�ن �< أن #?��Q ا����7 

 ـ �/ذا ا��Vر ا��%�$ي ا�97�3ء ا��7��، أو آ�+` ا���eرة ا��	 ��7� -� >�9�w ا�9,ر ا��7�@ �	 ا��9$ة ا���:9!، �- #>@ 2
  . �< إK أن #?��x#�"���: Q  �� أ�I:< 1@ ;$ر :�Q7 ا�9��3Kق

   413ا��
دة 

  .  ـ #�Mز ����"�A,#@، :����ق �Vص، أن #l#,ا �	 ;��ن ا�9��3Kق، أو أن #���9 �1<، أو أن #�9?� ه�ا ا���8ن1

 ـ و#��$ض �	 =J اKر���ق أن ا�A ���7, ا�W$ط  ,م ا���8ن إذا آ�ن ه�ا ا���s Jه$ًا، أو آ�ن ا�A ���7, أ:�ن 2
  .  �< ���%�$ي

  . أو #��9<، إذا آ�ن ا�A ���7, �"�, إ�Vـ�ء =J ا[��7	 ـ و2ًm�: �9# آ� W$ط #��9 ا���8ن 3

   414ا��
دة 

1>�"� @  X%�# أي ا�9��3ق @  KًوZ�1 Nا����7 �1 ذ� 	م ا���8ن، :9,  ��  J2ً آ� ا���ق .  ـ إذا ا��m�: �9#و
Nذ� $�H: 	89# .  

2KًوZ�1 ن ا����7 #>�ن/� ،$�Hا� �"�: X%+ ,A ����! ا��7�� وA` ا�9��3Kق،  ـ أ�1 إذا آ�ن ا�9��3ق ا��7A رد @  
��رeا� �A�3 ى$�W�9��3ق، أو أ+< اKا Q73 ��  . إK إذا أ7h` أن ا��%�$ي آ�ن #"�- وA` ا��7

   415ا��
دة 

 ـ #>�ن ا�1 ���7�1lً� :����8ن إذا �- #��ا�$ �	 ا��7�� وA` ا�����- ا����ت ا��	 آ�� ���%�$ي و��ده� ��<، أو 1
 �����< أو Q�= >"�+ @1 ا��H#! ا����9دة ����1دة ��1 ه� 71�@ �	 ا�"9, أو ��1 ه� إذا آ�ن :���7A @1 *9�# Q� 

7�"! ا�%	ء أو ا�H$ض ا��ي أ , �<m 	� $ه�s .د���  . و#�8@ ا����7 ه�ا ا�"�Q و�� �- #>@  ���ً� :�

ن #��?�� أن 7�#���� :���< ��  ـ و�1 ذ�K ،N #�8@ ا����7 ا�"��ب ا��	 آ�ن ا��%�$ي #"$��� وA` ا��7��، أو آ�2
أ+< ��* ا��7�� :"��#! ا�$�� ا�"�دي، إK إذا أ7h` ا��%�$ي أن ا�A ���7, أآ, �< V�� ا��7�� 1@ ه�ا ا�"�Q، أو 

>�1 �ً%P Q�  . أ7h` أن ا�A ���7ـ, �"�, إ��Vء ا�"

   416ا��
دة 

>��$ى ا�"$ف  �� ا����1_ � �ً7�  . K #�8@ ا����7  

   417ا��
دة 

�< ا���M�: >���= @1 J9$د أن #��>@ 1@ ذ�N و�� �ً9����Xف �	 ا��"��1 1�  Q�. ـ إذا ���- ا��%�$ي ا��7��، و
��7��� 2ً:�A $7� 2ل 1,ة 1"��9!، �/ن �- #�"� اV >: �$?e# أن >��  Q��7ً� #��8< ا����7، و  S%ذا آ/� .  



�< أن #e?$ :<  ـ أ�1 إذا آ�ن ا�"�K ��1 Q #�>@ ا�>%S  �< :����* ا��"2�  Q���د، h- آ%�< ا��%�$ي، و
Q�  @1 >�� ��: ��7��� 2ً:�A $7� ا Kر�، وإ��s د$M�: ���7ا� .  

   418ا��
دة 

  . 412إذا أV?$ ا��%�$ي ا����7 :��"�Q �	 ا��A` ا���2-، آ�ن �< أن #$�� :����8ن  �� ا���� ا��7�@ �	 ا���دة 

   419ا��
دة 

  N ا��7�� :Xي Q73 آ�ن �97� د �ى ا���8ن و�� ه�

  420ا��
دة 

1 ,": Kإ Q� ـ ���9 :����9دم د �ى ا���8ن إذا ا+89` �3! 1@ وA` ا�����- ا��7�� و�� �ـ- #>%S ا��%�$ي ا�"
  . ذ�N �1 �- #�79 ا����7 أن #��lم :����8ن ��,ة أ�mل

  . �, إ��Vء ا�"�P Q%ً� �1< ـ  �� أ+< �M# Kز �����7 أن #���N :����! ����م ا���9دم إذا 7h` أ+< �"2

   421ا��
دة 

� أن آ� . #�Mز ����"�A,#@، :����ق �Vص، أن #l#,ا �	 ا���8ن، أو أن #���9 �1<، أو أن #�9?� ه�ا ا���8ن� 
>�1 �ً%P ��  . W$ط #��9 ا���8ن، أو 2ًm�: �9#،>�9�# إذا آ�ن ا�A ���7, �"�, إ��Vء ا�"�Q �	 ا��7

   422ا��
دة 

Q�  .  �	 ا�7��ع ا���89�!، وK �	 ا�7��ع ا4دار#! إذا آ�+` :���lادK ;��ن ��"

   423ا��
دة 

� ا��%�$ي أن #e?$ ا����7 :��ا �"� ،���! ا��7�� ��"�� 1,ة "1��V $�s -h !1�� �	 ا��7=2I ���7إذا ;�@ ا�
3 Kر، وإ�?V4ر 1@ ه�ا ا��W !�3 1,ة 	ر� وأن #$�� ا�, �ى ���s @1 $�W 1,ة 	� ��eا� 	�9 =9< �

�$�. ا���8نP ��  J��# -� �1 آ� ه�ا .  

   424ا��
دة 

1Nذ� $�H: 	89# ا���ق أو  $ف ,��# -� �1 ،��  .  ـ #>�ن ا�J���1 @�r ا����ء �	 ا��>�ن ا��ي 3�- ��< ا��7

�< m�1@ ا��%�$ي2� ,��- ا��7��، و�Q ا����ء :< �	 ا��>�ن ا��ي #���� `A9���1ً� و @�rـ �/ذا �- #>@ ا�  `Aو 
@�rا�9��3ق ا� .  

   425ا��
دة 

1Nذ� $�H: 	89# ا���ق أو  $ف ,��# -� �1 ،��  .  ـ #>�ن ا�J���1 @�r ا����ء �	 ا��A` ا��ي #��- ��< ا��7

� ا��7�� أن 2�  S�V 1@ ا����7، أو إذا �#k أو ،��� ا��7�  J:�3 J= � ـ �/ذا �"$ض أ=, ���%�$ي ���1,ًا إ�
� #�9?� ا��"$ض أو #lول #�lع 1@ #, ا��%�$ي، ��ز�= @�rا� u7�# ا�"9,، أن 	ط �$W >"��# -� �1 ،>� 

$?e2ً. ا��� أن #9,م آ��  @�rء ا�����3�: Q��?# ه�� ا����! أن 	���7 ��ز ��M# Nو�1 ذ�ـ .  

3��  .  ـ و#�$ي =>- ا��9$ة ا���:9! �	 =��! �1 إذا آ%S ا��%�$ي  �7ً� �	 ا��7



   426ا��
دة 

17�� J= K ء  ـ	وآ�ن ه�ا ا�% ����� �	 ا���ا�, ا��9+�+�!  @ ا��r@، إK إذا أ �ر ا��%�$ي، أو إذا 3�- ا�%	ء ا��7
�$�. �A:2ً أن #��� �h$ات أو إ#$ادات أV$ىH: 	89# ا���ق أو  $ف ,�  . ه�ا �1 �- #�

�S ا��7�� 1ـ@ ه�ا ا�2��<� >�ه�ا �1 �- #��, . �A` أ#8ً� ـ و���%�$ي �h$ ا��7�� و+��ؤ� 1@ وA` ���م ا��7��، و �
�$�H: 	89# ا���ق أو  $ف .  

   427ا��
دة 

1 >� J���1 �1 ه� 	����# � ـ إذا آ�ن ا��r@ آ�< أو :"J���1 >8 ا�,�� �	 ا���ل، ������7 أن u7�# ا��7�ـ� =�
  . ه�ا �1 �- #��_ ا����7 ا��%�$ي أ�2ً :", ا�7��. و�� A,م ا��%�$ي ره�ً� أو آ���!

2 Nـ وآ��  ��#�Mز �����7 أن u7�# ا��7�� و�� �- #�� ا[�� ا��%�$ط �,�� ا��r@ إذا J= �93 ا��%�$ي �	 ا[
  . 97m273ً� [=>�م ا���دة 

   428ا��
دة 

  . إذا ه�N ا��7�� �	 #, ا����7، وه� =�:u �<، آ�ن ا��2ك  �� ا��%�$ي، �1 �- #>@ ا��7�� A, ه�N :�"� ا����7

   429ا��
دة 

1�"�د �,�� ا��r@ و����- ا��7��، #>�ن ا�7�� V���1ً� دون �	 :�� ا�"$ ��  Jت، إذا ا��K�9ه� 1@ ا���$�Pوض و
Nر ا����7 ذ���Vد إذا ا�"��! إ�� إ �ار إن �- #,�� ا��r@  �, =��ل ا���= .�$�P �  .وه�ا �1 �- #��, ا���ق  �

   430ا��
دة 

 Nذ� $�Pو ،��Mوا�?�ا:� ور�3م ا��� ��1@ �1$و��ت، �>�ن  �� ا��%�$ي، �1 �- #��, ا���ق أو +��9ت  9, ا�7
Nذ� $�H: 	89# ف$  .  

  431ا��
دة 

 ,�� ا��%�$ي أن #����< �	 ا��>�ن ا��ي #��  Q�إذا �- #"�@ ا���Kق أو ا�"$ف 1>�+ً� أو ز�1+ً� �����- ا��7��، و
�1 8�9#�< 1@ ز1@ K< دون إ:?�ء، إ�وأن #�9 ،���< ا��7�� وA` ا�7� .  

�432
دة ا�   

Nذ� $�H: 	89# ف أو ا���ق$  ,�� ا��%�$ي، �1 �- #��  ��  . +��9ت ����- ا��7

   433ا��
دة 

2ًm�: ��  . إذا ا=��� ا����7  �, ا�7�� :�J ا�3$داد ا��7�� 2Vل 1,ة 1"��!، و�A ا�7

   434ا��
دة 

��ز ���%�$ي أن #?�1 ،><��# K ات، وه����: �ً��"1 �ًq�W *eW ـ إذا :�ع ��  . Q إ:?�ل ا�7

2!"��@ ا��7"�� Nا���� J= 	� ��  .  ـ و�	 آ� =�ل، K #�$ي ه�ا ا�7



   435ا��
دة 

��ً� �	 =J ا��%�$ي1�I Q�9+=9< وا 	3$ى ا�"9, � ،��  .  ـ إذا أA$ ا����N ا�7

�! ا��7�� إ�� ا���7ـ� :", I,ور ا�"2,9<�1 `�k ا��%�$ي إذا J= 	� �ً���I ,9"ا� Q�9�# Nـ وآ��  .  

   436ا��
دة 

�$ �1��ك �����7، ��< أن #?��x#�"�: Q، و�� آ�ن ا����7 P ��إذا =>- ���%�$ي :/:?�ل ا�7��، وآ�ن #M�� أن ا��7
!�  . =�@ ا��

   437ا��
دة 

1 @1 *�e�# زل ;,� أن������� $Vk *eW � ـ إذا آ�ن ا��J ا�����زع ��< l+ ,Aل  �< �I=7< :��9:� إ�
 �  . ا�����زل �< ا��r@ ا��9�9	 ا��ي د�"< �1 ا���$و��ت و��ا�, ا��r@ 1@ وA` ا�,��ا��?��7! إذا ه� رد إ�

  .  ـ و#"�7$ ا��J ��1ز ً� ��< إذا آ�ن A > �;�1, ر�"` :< د �ى أو �Aم �	 l+ >+XWاع �,ي2

   438ا��
دة 

!�  : K ��$ي أ=>�م ا���دة ا���:9! �	 ا]=�ال ا�[

1Vدا >��lا�ً� :�r@ وا=, ـ إذا آ�ن ا��J ا�����زع � `"�  . ��M1 @�; 2ً ! أ�1ال :
2$Vt� >7��@ ورh! أو �21ك و:�ع أ=,ه- +�: �ً"��W >�  .  ـ إذا آ�ن ا��J ا�����زع �
  .  ـ إذا +lل ا��,#@ ��,ا�@  @ =J ���1زع ��< و��ء ��,#@ ا�����J �	 ذ�1<3

   439ا��
دة 

�@ وا���#$8@ ��1�@ أن #%�$وا �M# K Kز ���89ة وا���� ,#@ ا�",������ Kو !�	 ا����آ- وا�,وا�$ ا���89
:���3X�- وK :�3- ��1"�ر ا��J ا����زع ��< آ�< أو :"8< إذا آ�ن ا��$ �	 ا��lاع #,�V �	 ا���Vص ا���>�! 

2ًm�: ��  . أو ا�,ا�$ة ا���89�ـ! ا��	 W�7#$ون أ ����- �	 �1?�9�� وإK آ�ن ا�7

   440ا��
دة 

إذا آ�+�ا ه- ا��#@ #����ن ا�,��ع  ��� �3اء . �1�@ أن #�"�1��ا �1 �1آ���- �	 ا���9ق ا�����زع �����M# Kز ����
2ًm�: ,9"آ�ن ا� K���3�- أو :�3- ��1"�ر وإX: �1�"أآ�ن ا��  

   441ا��
دة 

Nذ� $�P ��  J��# -� �1 >�h�7ت وراh K�8@ إ# K ���2��%1 ���# 1@ :�ع �$آ<، دون أن .  

   442ة ا��
د

 `���Wا J= 7! ���9 آ���$ إK إذا ا���3� ا��%�$ي ا4�$اءات ا��اHا� J= 	� ��إذا :�"` �$آ! �2 #�$ي ا�7
�@ ا���"�A,#@ و�Q أ#8ً� أن �����	 ه�� .  ��< ا��$آ!: ���� Jاءات ���9 ا��$��/ذا +* ا��9+�ن  �� إ
  . ا4�$اءات

   443ا��
دة 



1 x": ��<إذا آ�ن ا�A ���7, ا���3�  `���W��1 ا �ًq�W $آ! 1@ د#�ن أو :�ع��%�$ي �1 . � ���أن #$د � Q�و
�< �1 �- #>@  9, ا�7�� A, ا�W$ط I$ا=!  ,م ا�$د�  �  . ا���3

   444ا��
دة 

#$د ا��%�$ي �����7 �1 و��� 1@ د#�ن ا��$آ! و#��Q �����7 آ� �1 #>�ن دا��ً� :< ���$آ! �1 �- #��, ا���ق 89#	 
Nذ� $�H: .  

��445
دة ا   

��! ا��7�� وA` ا���ت �/ن ا�7�� #�$ي 1A @  �9# @�r: وارث $�H� 1$ض ا���ت ��ارث أو x#$ـ إذا :�ع ا�� 
2ً ���� ا��7�� ذا�<Vا��$آ! دا U�h وز�M�� K @�rا� ��  ����! ا��7A إذا آ�+` ز#�دة !hا��ر J= 	� .  

��� #�Mوز ا�r�K U #�$ي �	 =J ا��رh! إK إذا أA$و�  ـ أ�1 إذا آ�+` ه�� ا�l#�دة ��Mوز h�U ا��$آ! �/ن ا2� ��7�
@�r�r! ا��:�>� 	$آ! �1 #���أو رد ا��%�$ي � .  

�� ا��$#x 1$ض ا���ت أ=>�م ا���دة 3: �  . 877 ـ و#�$ي  �

   446ا��
دة 

�$ A, آ�Q :"�ض =9ً�Hإذا آ�ن ه�ا ا� !��$ =�@ ا��H��: ي أ=>�م ا���دة ا���:9! إ;$ارًا$�� K @�� ا�"�  �ً���  
!"�  . ا��7

   447ا��
دة 

8�9� ا���ق أو +* أو أ1$ 1@ ا���?! ا����e! أن #%�$ي ����< W�71$ة أو �: �$�P @  ز ��@ #��ب�M# K
�Q ه�� ا����:! �1 �- #>@ ذ�N :/ذن ا��89ء��: >"�: ��  . :�3- ��1"�ر و�� :?$#J ا��lاد ا�"��	 �1 +

�< �	 �Aا+�@ أV$ىو�1  ,م ا2V4ل :�� #>�ن ��1�  �ًI� .  

   448ا��
دة 

����� �3اء A $#,9� 	� أو ��"�: 	� -���@ و� K�7e$اء أن #%�$وا ا[�1ال ا��"��د إ��K,3$ة وا�����ز ��M# K
  . أآ�ن ا�%$اء :���3X�- أم :�3- ��1"�ر

  449ا��
دة 

��  . ز� 1@ �- ا�7�� ����:<#�_ ا�"9, �	 ا[=�ال ا�����ص  ���� �	 ا���د��@ ا���:�9�@ إذا أ

   450ا��
دة 

73�� ا���7دل 1�>�! �1ل ��u 1@ ا���9د ��  $V[ا �  . ا��# ,9  !8#�9��lم :< آ� 1@ ا���"�A,#@ أن #��9 إ�

   451ا��
دة 

@#,A�"9,#$ ا���� 	� !���e1 -�A ����  x#�9ء ا�����Wj� 1@ ا���9د #>�ن . إذا آ�ن w�7�: ا��$ق x#�"� ز��
Kً1"�د.   

   452ا��
دة 



!�I��1 ا����9#�8ن ���ى #���$V]ه� 1@ ا����9ت ا$�P. �1$و��ت  9, ا���9#8! و 	ا���ق #89 ,��# -� �1
Nذ� $�H: .  

   453ا��
دة 

7�"! ا��8#�9!m >: _��� 9,ر ا��ي��: ،��و#"�7$ آ� 1@ ا���8#�9�@ :��"ً� ��%	ء . ��$ي  �� ا���9#8! أ=>�م ا�7
�<ا��ي x#�A :< و#$�%1ً��  x#�A ء ا��ي	%��  .  

   454ا��
دة 

  .  ـ ا��7!  9, #��$ف :���8�9 ا��اهQ �	 �1ل �< دون  �ض1

2@�  .  ـ و#�Mز ���اهQ دون أن #�M$د  @ +�! ا��7$ع، أو #�$ض  �� ا���ه�ب �< ا�9��م :���lام 1"

   455ا��
دة 

  .  ـ K ��- ا��7! إK إذا 7A��� ا���ه�ب �< أو +��7<1

�<، +�ب  �< �	 �7Aل ا��7! وx7A ا�%	ء ا���ه�ب ـ �/ذا 2Iا���ه�ب �< أو و 	ه� و� Qآ�ن ا��اه .  

  456ا��
دة 

  . وإK وm�: `"A�! �1 �- ��- ��` ��3ر  Vk ,9$.  ـ �>�ن ا��7! :��, ر�3	1

2x79��: !7�ا����9ل أن ��- ا� 	ز ��M# N.  ـ و�1 ذ�	�3, ر�3 �  . دون =��! إ�

   457ا��
دة 

�Q �	 ا�%>� ��M# 2ز ��- أن #��$دوا �1 3���اإذا �Aم "� !�m�: !7ه ��  . ا��اهQ أو ور��e1 >�hر#@ :���

   458ا��
دة 

 !�  ا�� , :���K !7 #�"9, إK إذا آ�ن :�رA! ر�3

   459ا��
دة 

Qاه��ك ����1 $�P ،ات���: @�  . 435 و 3434$ت  ���� أ=>ـ�م ا���د��@ . إذا وردت ا��7!  �� W	ء 1"

460
دة ا��   

!�m�: !�79�9 ه7! ا[�1ال ا����� .  

   461ا��
دة 

إذا �- #>@ ا���ه�ب �< A, ���- ا�%	ء ا���ه�ب، �/ن ا��اه# Q��lم :�����< إ#��، و��$ي �	 ذ�N ا[=>�م ا���"�9! 
���- ا��7���: .  

   462ا��
دة 



1Kا Q73 ء��Vإذا �"�, إ Kء ا���ه�ب، إ	ا�9��3ق ا�% Q�8@ ا��اه# K . �9��3ق أو آ�+` ا��7! :"�ض ـ 	و�
�! K #�8@ . ا����! ا[و�� :9,ر ا��9;	 ����ه�ب �< �"�#8ً�  �دKً  �� أ�I:< 1@ ;$ر+�rا����! ا� 	و�

�$�. ا��اهQ ا�9��3Kق إK :9,ر �1 أدا� ا���ه�ب �< 1@  �ضP ��  J��# -� �1 آ� ه�ا .  

��� �< 1@ =�9ق ود �وي ـ وإذا اJ��3 ا�%	ء ا���ه�ب =� ا���ه�ب �< 2�1� Qا��اه � .  

   463ا��
دة 

1Q�  .  ـ K #�8@ ا��اهV Q�� ا�%	ء ا���ه�ب 1@ ا�"

2Q�أو ;�@ V�� ا�%	ء ا���ه�ب 1@ ا�"��ب آ�ن 1�x#�"�: �ً1l .  ـ  �� أ+< إذا �"�, ا��اهQ إ��Vء ا�"
Q� آ�+` ا��7! :"�ض  �� إ�M# Kوز و#>�ن آ��1 N�x#�"���: �ً1l إذا. ا���ه�ب �<  @ ا�8$ر ا��ي #�77< ا�"

x#�"ر �1 أدا� ا���ه�ب �< 1@ ه�ا ا��,A !ه�� ا���� 	� x#�"ا�� .  

   464ا��
دة 

-��Mا� >q?V ا�"�, أو >�"� @  Kإ KًوZ�1 Qن ا��اه�<# K .  

   465ا��
دة 

 �����! #��lم ا���ه�ب �< :Xداء �1 ا�W$ط  ��< 1@  �ض �3اء ا�W$ط ه�ا ا�"�ض �����! ا��اهQ أم
  . ا��اهQ أم �����! أ��7	 أم ������! ا�"�1!

   466ا��
دة 

�2 #>�ن ا���ه�ب �< 1�X: �ً1lن #Zدي 1@ ه�ا . إذا �7�@ أن ا�%	ء ا���ه�ب أ�A �	 ا�9��! 1@ ا�"�ض ا��%�$ط
��! ا�%	ء ا���ه�بA 9,ر: Kا�"�ض إ .  

   467ا��
دة 

�2 #>�ن ا���ه�ب �< 1�1lً� إK :���ء ا�,#�ن ا��	 آ�+` . < ـ إذا ا�W$ط ا��اهQ  �;�  @ ا��7! و��ء د#�+1
�$�P ��  J��# -� �1 ا��7! ه�ا `Aدة و���1 .  

��	 ;��+ً� �,#@ �	 ذ1! ا��اهQ أو �	 ذVk *eW !1$ �/ن ا���ه�ب 2  J�: 29r1 ء ا���ه�ب	ـ وإذا آ�ن ا�% 
�$ ذ�# >� .N��lم :���ء ه�ا ا�,#@P ��1 �- #��, ا���ق  � .  

��468
دة ا   

1N�7 ا���ه�ب �< ذ�A ا��7! إذا 	� ��  .  ـ #�Mز ���اهQ أن #$

�* �< �ـ	 ا�$��ع2V$1@ ا��89ء ا�� Q�?# أن Qاه��ز ����1� آ�ن #���, �	 ذ�N .  ـ �/ذا �- #�79 ا���ه�ب �< 
  . و�- #��, �1+� 1@ ا�$��ع. إ��  �ر �791ل

   469ا��
دة 

��ع$�� K�791 ص  �را�V ا��7!#"�7$ :��ع 	�  .  

Qا��اه ��+ >��  QM# ��: >� ا���ه�ب �e# ـ إن k . ن ه�ا�<# U�أو +�� أ=, 1@ أ�Aر:< :�
>7+��  . ا2V4ل ���دًا آ7�$ًا 1@ 



 >�+�<1 �1 J��# ��: !%��lًا  @ أن #��$ ����< أ�73ب ا��"�  Qب ـ إن #�7_ ا��اه
�$ �Aدر  �� ا����ء :�� #�$;<  P _7�# أو أن !� ����Kا$�Hا� ��< ا��9+�ن 1@ ا���9!  �� .  

 >��ً� إ�� وA` ا�$��ع أو أن #>�ن ا��اهQ و�,ًا #= �ج ـ إن #$زق ا��اهQ :", ا��7! و�,ًا #
1��ً� وA` ا��7! �/ذا :< =	 .  

   470ا��
دة 

!�  : #$�m x�Q ا�$��ع �	 ا��7! إذا و�, �1+� 1@ ا���ا+� ا]�

���<أ ـ إذا =�� ��%	ء ا���ه�ب ز#�دة ��1A دة�#l� !7��1 !� . J= ذا زال ا���+�  �د/�
  . ا�$��ع

  . ب ـ إذا �1ت أ=, m$�	  9, ا��7!
�ً��/ذا ا��A$ ا���$ف  �� . ج ـ إذا ��$ف ا���ه�ب �< �	 ا�%	ء ا���ه�ب ��$�ً� +���

	A�7ا� 	� ��  . :"x ا���ه�ب ��ز ���اهQ أن #$
�@ �Vt$ و�� أر��!د ـ إذا آ�+` ا��7! 1@ أ=, ا�lو�  . اد ا��اهQ ا�$��ع :", ا+�89ء ا�lو

  . هـ ـ إذا آ�+` ا��7! ��ي ر=- �1$م
�3اء أآ�ن ا��2ك :�"�< أو :��دث أ��7	 K . و ـ إذا ه�N ا�%	ء ا���ه�ب �	 #, ا���ه�ب �<

�< أو :�Q7 ا�3K"��ل� >� ,# .	A�7ا� 	ع ���  . �/ذا �- #��N إx": K ا�%	ء ��ء ا�$
  .  �<  �;�  @ ا��7!ز ـ إذا A,م ا���ه�ب

  . ح ـ إذا آ�+` ا��A,I !7! أو  �2ً 1@ أ ��ل ا�$7

   471ا��
دة 

� ا�$��ع �	 ا��7! :���$ا;	 أو :����9;	 أن �"�7$ ا��7! آ�ن �ـ- �>@1�  Q�$�# ـ  .  

 و�< أن #$��. أو 1@ وA` ر�� ا�, �ى.  ـ وK #$د ا���ه�ب �< ا��r$ات إK 1@ وA` ا���Kق  �� ا�$��ع2
�� �1 أ+�9< 1@ �1$و��ت ;$ور#!�M: . 	� ع :�� ا�9,ر ا��ي زاد��أ�1 ا���$و��ت ا����"! ��M# 2ز �	 ا�$

��! ا�%	ء ا���ه�بA .  
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�$ ا��$ا;	 أو ا���9;	 آ�ن Z�1و�7A Kً ا���ه�ب �<  @ ه2ك 1H: ء ا���ه�ب	ا�% ��  Qا��اه � ـ إذا ا���3
�< أو :�Q7 ا�3K"��لا�%	ء �3اء آ�ن ا��2ك :�"�� >� ,# K 	7��  .  ا��اهQ أو :�Q7 أ

�>�ن ا���ه�ب �< 2� -� ـ أ�1 إذا I,ر =>- :��$��ع �	 ا��7! وه�N ا�%	ء �	 #, ا���ه�ب �< :", ا �ار� :�����
  . و�� آ�ن ا��2ك :�Q7 أ��7	Z�1 .وKً  @ ه�ا ا��2ك
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X: $rن #��ه- آ� �1�- �	 1%$وع ��1	 :�9,#- =�! 1@ �1ل أو  �� ا�%$آ!  # ��8�9�: ,9��lم ��eWن أو أآ
 u�AK  
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�$ إK :", ا�3���ء .  ـ �"�7$ ا�%$آ! :�M$د �>�#��� ��eW ا ��7ر1�#Hا� ��  !��e%ا� ���: ���# K @<و�
  . إ�$اءات ا��%$ ا��	 #9$ره� ا��9+�ن

�$ إذا �- �9- ا�%$آ! :/�$اءات2H�� Nـ و�1 ذ������e%: N���# ا��%$ ا��9$رة أن  .  
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12ًm�: آ�ن Kأن #>�ن  9, ا�%$آ! 1>��:� وإ QM# ا�"9, 1@ �",#2ت .  ـ ��  �V,# �1 2ً آ�m�: ن�<# Nوآ��
  . دون أن �����	 ا�%>� ا��ي أ�$غ ��< ذ�N ا�"9,

2$�H�7 ا�A ز أن #��� :< ا�%$آ�ء�M# K أن ه�ا ا�7?2ن $�P 1@ و.  ـ Kا�%$آ�ء أ+���- إ @�: ���� $hن �< أ�<# K
  . وA` أن #?�Q ا�%$#N ا��>- :��7?2ن
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� M1$د اK+���ع :<، �1 �- #��, ا���ق �  Kا���ل إ !�<�1 ��"�7$ =�* ا�%$آ�ء ���1و#! ا�9��!، وإ+�� واردة  �
Nذ� $�H: 	89# أو  $ف .  
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9! ��1�!�M# Kز أن ���9$ =�! اh @1 >: ����# �1 �� �1 #>�ن �< 1@ +��ذ أو  ��  N#$%� .  
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و�- #9,م ه�ا ا��7��1l� w< ��ا�,� 1@ وA` ا�9��3Kق . إذا �"�, ا�%$#X: Nن #9,م =��< �	 ا�%$آ! 71�Hً� 1@ ا���9د
��8�! أو أ �ارA !7��?1 ��! إ��= $�P @1 .�"� @1 J���# ,A ��: 2لVدون إ N�8ءوذ��AKا ,�  	���<� x# .  
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1$Vk 	��  J= أو ��1"! أو أي !�<�1 J= N#$%;��ن .  ـ إذا آ�+` =�! ا� 	$ي ��� 	ا�� 	ه ���/ن أ=>�م ا�7
x9+ أو Q�  ���� $�s >` أو ا9��3` أو�ا���! إذا ه .  

  . ��$ي �	 آ� ذ��N/ن أ=>�م ا�M#4ر ه	 ا��	 .  ـ أ�1 إذا آ�+` ا���! M1$د اK+���ع :����ل2

   480ا��
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�< أن #�9م :��e,�1ت ا��	 �"�, :��1�  Q�وأن #9,م .  ـ إذا �"�, ا�%$#X: Nن #9,م =��< �	 ا�%$آ!  �2ً و
>� !�= >1,A او��< ا�"�� ا��يl�: !م ا�%$آ��A `Aآ�7< 1@ و ,A ن�<# ��  �:��= .  

�< J= @1 ا�V$اع، إK إذا و�, ا���ق #89	  ـ  �� أ+< K #>�ن 1�X: �ً1lن #9,م ��%$آ! �1 #>�ن 2�  ��= ,A
Nذ� $�H: .  
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�$، �2 #�89	 ا��lا1< ��%$آ! إK إذا ا���3�` ه�� Hذ1! ا� 	د#�ن �< � 	ه N#$%1�� ا�,A 	إذا آ�+` ا���! ا��
  . ���و#>�ن ا�%$#N ��ق ذ�Z�1 Nوx#�"� @  Kً ا�8$ر إذا �- ��ف ا�,#�ن  �, =��ل أ�. ا�,#�ن
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1 !7��: Nذ� 	آ� �1�- � Q� ـ إذا �- 7#�@ �	  9, ا�%$آ! +��Q آ� 1@ ا�%$آ�ء �	 ا[ر:�ح وا����e$، آ�ن +�
  . =��< �	 رأس ا���ل

�Q ا�%$آ�ء �	 ا�$:_، و�Q ا ��7ر ه�ا ا����Q �	 ا���eرة أ2�ً8#�+ @��"� �وآ��N .  ـ �/ذا ا��A$ ا�"9,  �
�@ ا����Q �ـ	 ا���eرةا���ل إذا ا��A$ ا�"�"� ��  ,9 .  



3 �,� ـ وإذا آ�+` =�! أ=, ا�%$آ�ء ��91رة  ��  ��<، و�Q أن #9,ر +��7< �	 ا�$:_ وا���eرة �7"ً� ��� ��
�/ذا A,م ��ق  ��< +9ـ�دًا أو أي W	ء Vk$، آ�ن �< +��Q  @ ا�"�� وA ��  $Vk,1< . ا�%$آ! 1@ ه�ا ا�"��

>A�� .  
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� أ=, ا�%$آ�ء K #��ه- �	 أر:�ح ا�%$آ! أو �	 ���V$ه� آ�ن  9, ا�%$آ! :�2ًm ـ إذا1�  Jا��  .  

2 ,A ن�<# Kط أ$%: ،$���eا� 	1@ ا����ه�! � >��  $�P ا��ي �- #9,م N#$%إ ��ء ا� � ـ و#�Mز ا���Kق  �
>��  @  $�  . �9$ر �< أ
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9, ا�%$آ! أن #�9م :��$P- 1@ 1"�ر;! ��3$ ا�%$آ�ء :X ��ل  ـ ��%$#N ا����,ب ��دارة :�* �Vص �	  1
�H1@ ا� !���V >���$آ�+` أ ���< و�� �و�M# Kز  lل . ا4دارة و:����$��ت ا��	 �,� �V	 P$ض ا�%$آ! �1

!�A�: !1@ ا4دارة دون ��1غ �1دا1` ا�%$آ N#$%ه�ا ا� .  

�دارة K=�9 �"9, ا�%$آ!2� N#$%ـ وإذا آ�ن ا+�,اب ا� >�  . آ�� #�Mز �	 ا���آ�� ا�"�دي. ، ��ز ا�$��ع �

�$ ا�%$آ�ء ��- دا��� �A:��ن ��"lل3P @1 ـ أ�1 ا��,#$ون  .  
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 ـ إذا �",د ا�%$آ�ء ا����,:�ن ��دارة دون أن #"�@ ا���Vص آ� �1�- ودون أن #�*  ��  ,م ��از ا+�$اد 1
دا :Xي  �� 1@ أ ��ل ا4دارة  �� أن #>�ن �>� A�: @1	 ا�%$آ�ء أي �1�- :�4دارة آ�ن �>� �1�- أن #�9م $��1

7�! ا�%$آ�ء ا����,:�@ ر�x ه�ا �Pأ J= @1 أن #>�ن �ا����,:�@ أن #"�$ض  �� ا�"�� �7A إ���1< و �
�"ً�. اK �$اض��7�! ا�%$آ�ء �Pأ J= @1 x�$�7ن آ�ن ا�+�Mذا ���وي ا�/� .  

� أن �>�ن A$ارا2�  Jـ أ�1 إذا ا�� Nذ� �7�ـ!، ��M# 2ز ا�e$وج  ��P]�: ع أو���4�: @�إK . ت ا�%$آ�ء ا����,:
�� ا�%$آ! �"�8#��?��� K !����� ���#�< ��Vرة �  Q�$�# ��  . أن #>�ن [$1  �
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  ـ إذا �",د ا�%$آ�ء ا����,:�ن ��دارة دون أن #"�@ ا���Vص آ� �1�- ودون أن #�*  ��  ,م ��از ا+�$اد1
أي �1�- :�4دارة آ�ن �>� �1�- أن #�9م ��1$دا :Xي  �� 1@ أ ��ل ا4دارة  �� أن #>�ن �>� A�: @1	 ا�%$آ�ء 

7�! ا�%$آ�ء ا����,:�@ ر�x ه�ا �Pأ J= @1 أن #>�ن �ا����,:�@ أن #"�$ض  �� ا�"�� �7A إ���1< و �
7�! ا�%$آ�ء . اK �$اض�Pأ J= @1 x�$�7ن آ�ن ا�+�Mذا ���وي ا�/��ً"��� .  

2Nذ� �4���ع أو :�[P�7ـ�!، ��M# 2ز ا�e$وج  ��: @�� أن �>�ن A$ارات ا�%$آ�ء ا����,:�  Jـ أ�1 إذا ا��  . Kإ
�� ا�%$آ! �"�8#��?��� K !����� ���#�< ��Vرة �  Q�$�# ��  . أن #>�ن [$1  �
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�$ ا��,#$#@ ���1 �ن 1@ ا4دارةP ز ��-. ا�%$آ�ء�M# @<د���$ ا�%$آ! و���1,ا��� و� ��  -���+X: "�ا�أن #? 
�m�: Nذ� $�P �  . وآ� ا���ق  �

   488ا��
دة 



وآ�ن �< أن . ا �7$ آ� N#$W ��1;� 1@ ا]V$#@ �	 إدارة ا�%$آ!. إذا �- #��, +* �Vص  �� m$#9! ا4دارة
�$� 1@ ا�%$آ�ءP �� أن #>�ن ��KZء أو . W�7#$ أ ��ل ا�%$آ! دون ر��ع إ��  �[ي J= -��1 اK �$اض  �

>1��� �7A ��  اض. أي$� Kه�ا ا xر� 	� Jا�%$آ�ء ا�� !�7�P]و .  
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1>9�9��� `q%+ض ا��ي أ$H�� �ً���e1 ا�8$ر :��%$آ!، أو #>�ن J��# أن #����  @ أي +%�ط N#$%ا� �  .  ـ  �

إK إذا آ�ن ��1,:ً� .  �	 �,:�$ ����1! ا�I�e! ـ و ��< أن #�7ل 1@ ا�"��#! �	 �,:�$ ���1_ ا�%$آ! �1 ��7#<2
�$ ��M# 2ز أن #�lل �	 ذ�N  ـ@  ��#! ا�$�� ا��"��دX: دارة�� .  
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1 ��! إ��= $�H: ،ز��M�=أو ا ��V1@ #�م أ w�7�1< ��ا�, ه�ا ا��l� ،1@ ا���ل �ًH�71 lM�=أو ا N#$%ا� �Vـ إذا أ 
@1 Nأو ا �ار وذ� !���8A !7��?1�8ء�AKا ,�  	���<� x#�"� @1 !آ$%�� J���# ,A ��: 2لVدون إ  .  

�qً� 1@ ا���$و��ت ا�����!  @ =�@ +�! و�$�7 2W ������1 	� Jا�%$آ! 1@ ��1<، أو ا�� N#$%ـ وإذا أ1, ا� 
� ا�%$آ! ��ا�, ه�� ا��w��7 1@ #�م د�"���  >� `7�  . و
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آ� �1�- :��7! . +��، آ�ن ا�%$آ�ء Z�1و��@  @ ه�� ا�,#�ن �	 أ�1ا��- ا�I�e! ـ إذا �- �S أ�1ال ا�%$آ! :,1�#
7! +��� >7	 ���V$ ا�%$آ!. +��� >7	 ���V$ ا�%$آ!�+ �7! . �1 �- #��, ا���ق  ��+ ��1 �- #��, ا���ق  �

  . و#>ـ�ن :�2ًm آ� ا���ق #"�	 ا�%$#N 1@ ا���Zو��!  @ د#�ن ا�%$آ!. أV$ى

#>�ن �,ا��	 ا�%$آ! =J 1?��7! ا�%$آ!، آ� :9,ر ا���! ا��	 ���e` �< �	 أر:�ح  ـ و�	 آ� =�ل 2
  . ا�%$آ!
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1N2ف ذ�V ��  J��# -� �1 !م آ2 �1�� 1@ د#�ن ا�%$آl�# ����@ ا�%$آ�ء �: @1�8� K ـ  .  

27��@ آ� :9,ر +�A�7ا� ��$ أ+< إذا أ �$ أ=, ا�%$آ�ء وز ` =��< �	 ا�,#@  �P رة ـ��eا� ���� 	� > .  
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 N#$%ا� Nذ� *e# ��1 -�A�9= م ا�%$آ! أن #��9;�ا��A ء��hأ -�� u���ن، ���eW إذا آ�ن [=, ا�%$آ�ء دا���ن
و�1 . أ�1 :", ����! ا�%$آ! :", اl��3ال د#�+��. وإ+�� ��- أن #��9;�ه� �e# ��1< 1@ ا[ر:�ح. �	 رأس ا���ل

�Q ه�ا ا��,#@ذ��M# Nز ��- �7A ا�����+ ��  lMا�� ��A�� !� .  
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1��� @�  . أو :�+���ء ا�"�� ا��ي 1�A` 1@ أ��<.  ـ ����	 ا�%$آ! :�+�89ء ا���"�د ا��"

2 ��� `��X� 	ا��3$ ا�%$آ�ء #�1�9ن :"�� 1@ +�ع ا[ ��ل ا�� -h ��"ا� � ـ �/ذا ا+89` ا��,ة ا��"��! أو ا+��
  . ���! :��%$وط ذا���ا�%$آ! ا�1, ا�"9, �3! 

3>9= 	� �$hأ SAا �$ا;< و ��  Q�$�#�1,اد وKه�ا ا �  .  ـ و#�Mز �,ا�@ أ=, ا�%$آ�ء أن #"�$ض  �
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97� ���,ة �	 ا��3$اره�1� K U��: >�1 $��� ��1�� أو �lء آ7��  .  ـ ����	 ا�%$آ! :�2ك 

2W >��= ن #9,مX: ,�"� ,A �7`  ـ وإذا آ�ن أ=, ا�%$آ�ءI�7 �9,#�<، أA ء	ه�ا ا�% N�ات وه���: �ً��"1 �ًq�
�� ا�%$آ�ء�� J= 	� !���1 !ا�%$آ .  
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�< أو :/ ��ر� أو :/�32<1�  $M���: ا�%$آ! :��ت أ=, ا�%$آ�ء أو 	ـ ����  .  

  . I�A$#@ ـ و�1 ذ��M# Nز ا���Kق  �� أ+< إذا �1ت أ=, ا�%$آ�ء ����$ ا�%$آ! �1 ور�h< و�� آ�+�ا 2

�< أو أ �$ أو أ��u أو ا+��Q و�9ً� 4=>�م 3�  $M= أ+< إذا �1ت أ=, ا�%$آ�ء أو � ـ و#�Mز أ#8ً� ا���Kق  �
�@ 1@ ا�%$آ�ءA�7ا� @�: ���و�	 ه�� ا����! K #>�ن ���ا ا�%$#N أو ��ر�h< إK . ا���دة ا�����! ����$ ا�%$آ! �

�7< �	 أ�1ال ا�%$آ!�+ .Q����< #�م و�Aع ا���دث ا��ي أدى إ�� V$و�< 1@ ا�%$آ! و#9,ر ه�ا ا���A Q��: 
��� #��M, :", ذ�N 1@ =�9ق� Q���ت . و#,�� �< +9,ا وK #>�ن �< +���  @1 !M��+ ا���9ق N�� 9,ر �1 �>�ن: Kإ

� ذ�N ا���دث�  !9:�3 .  
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1��"1 $�P ���,1 `+ا�%$آ! :�+���ب أ=, ا�%$آ�ء، إذا آ� 	ب  ـ �������+Kا 	إراد�< � N#$%@ ا��أن #" ��  !
>���= �7A ��3$ ا�%$آ�ء ��$ J�K. إ�P `Aو 	أو � �P @  >:���+ن ا�<# Kوأ .  

2���= �  .  ـ و����	 أ8#ً� :/���ع ا�%$آ�ء  �
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:< أو K ي �",م و��ء ا�%$#N :�� �"�, .  ـ #�Mز ����>�! أن �89	 :�� ا�%$آ! :��ء  �� m�Q أ=, ا�%$آ�ء1
�� إ�� ا�%$آ�ء$# K $Vk Q73 .رة ���غ ا����?V @1 Q7ه�ا ا�� >�  . و#9,ر ا��9;	 �1 #�?�ي  �

2Nذ� $�H: 	89# 2ً آ� ا���قm�: ـ و#>�ن  .  
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 ـ #�Mز �>� N#$W أن #?�Q 1@ ا��89ء ا��>- :��� أي 1@ ا�%$آ�ء #>�ن و��د� �	 ا�%$آ! A, أ�hر 1
,1 �� أن �� ا�%$آ! .  أ���� أو �>�ن ��$���< ��1 #�>@ ا ��7ر� �P��1 Q73 ��� ا�%$آ!ا �$ا;�  �� 

@�A�7ا� @�: ���� !���A .  

2N#$W ز أ#8ً� [ي�M#ا��3, .  ـ و �إذا آ�+` ا�%$آ! 1"��! ا��,ة أن #?�Q 1@ ا��89ء إV$ا�< 1@ ا�%$آ! �1
  . A�: J��# -� �1	 ا�%$آ�ء  �� ا��3$اره�و�	 ه�� ا����! ���� ا�%$آ! . �	 ذ�N إ�� أ�73ب 1"��9!
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!��! أ�1ال ا�%$آ! و���A�� :��?$#9! ا��7��! �	 ا�"9, و �, V��� �V -<= @1ص ���7 ا]=>�م ا�[��� -�� :  
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�! ا�%$آ! ��97� :��9,ر ا�2زم ������! وإ�� أن ����. ����	  �, =� ا�%$آ! 3�?! ا��,#$#@�eW �1ه�� أ 	
!�  . ا����
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7�! ا�%$آ�ء1�Pأ -���"� $rوا=, أو أآ S�1 �1ا�%$آ�ء، وأ ����  .  ـ #�9م :������!  �, ا�8�AKء، أ�1 

��< :��ء  �� m�Q أ=,ه-2��@ ا����	، ���� ا��9;	 �"�"� �  .  ـ وإذا �- #��J ا�%$آ�ء  �

3 @�"� !�m�: !ا�%$آ ���و��,د m$#9! ا�����!، :��ء  �� m�Q . ا���>�! ا����	 ـ و�	 ا���Kت ا��	 �>�ن �
  . آ� ذي XWن

4@��$ �	 =>- ا����Hا� ��@ ا����	 #"�7$ ا��,#$ون :����7! إ��"� -�# �  .  ـ و=�
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�,#,ة ��%$آ!، إK أن �>�ن Kز1! ���4م أ ��ل 9:�3!1 Kً�� أن #7,أ أ 	����� u�  .  ـ �

21 ��� . �ل ا�%$آ! Kً�9�1 أو  �9رًا أl���:�1اد، وأ�1:���$ا;	 ـ و#�Mز �< أن 7#�  >���� *�# -� �1	 A$ار �"
�, ه�� ا���?!�9� .  
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1-�A�9�� @��"ً� وذ�N :", ا�3���ء ا�,ا����و:", اl��3ال ا��w��7 ا�2ز1! .  ـ ��9- أ�1ال ا�%$آ! :�@ ا�%$آ�ء 
و:", رد ا���$و��ت أو ا�9$وض ا��	 #>�ن ا��	 #>�ن أ=, . ����زع ��������ء ا�,#�ن ا��	 �- ��� أو ا�,#�ن ا�

  . ا�%$آ�ء W�: ,A$ه� �	 �1��! ا�%$آ!

��! ا���! ا��	 A,1�� �	 رأس ا���ل2A دل�"# w�7�: آ� وا=, 1@ ا�%$آ�ء *�e#ا�"9,.  ـ و 	� !��. آ�� ه	 71
 �����A @����� إذا �- �7��� `Aه�� ا���! و !��A < أو #"�دل�9,#-  �� ��  $��Aا ,A N#$%ا�"9, �1 �- #>@ ا� 	�

>���� W @1 >1,A	ء  �� =J ا����"! ��< أو  �� M1$د اK+���ع �� $��Aأو ا .  

�@ ا�%$آ�ء :��7! +��Q آ� �1�- �	 ا[ر:�ح3: >���A `7�  .  ـ وإذا :9	 W	ء :", ذ�N و

�"ً� :��Q ا���7! �.  ـ وإذا �- #>��I S	 �1ل ا�%$آ! �����ء :��* ا�%$آ�ء4�� -��/ن ا���eرة ��زع  �
$���eز#� ا��� 	� ����  Jا���� .  

   505ا��
دة 

  . ��� �7	 ��A! ا�%$آ�ت ا��9ا , ا���"�9! :��9! ا���ل ا�%���

   506ا��
دة 

$Vk 	�r1 ء	W 1@ ا���9د أو أي w�71 !�� أن #$د . ا�9$ض  # ,9��lم :< ا��9$ض أن #��9 إ�� ا���9$ض 1�>� 
�r1 �ًq�< �	 91,ار� و+� < و��I<إ�W ا���9$ض  �, +��#! ا�9$ض >� .  

  507ا��
دة 

1 ,�  Kإ �rز �< أن #?��7< :$د ا���M# Kا���9$ض و �� ا��9$ض أن #��- ا�%	ء �1;�ع ا�"9, إ��  QM# ـ 
  . ا+���ء ا�9$ض



��< إ�� ا���9$ض آ�ن ا��2ك  �� ا��9$ض2��� �7A ء	ا�% N�ـ وإذا ه  .  

   508ة ا��
د

�$ 3$ت أ=>�م ا�7�� وإX� K=>�م ا�"�ر#!. إذا اJ��3 ا�%	ءX: ن آ�ن ا�9$ض/� .  

   509ا��
دة 

1	�V Q��$ أ�$، وا��Vر ا���9ـ$ض ا�97�3ء ا�%	ء، �# 2�1l< أن #$د .  ـ إذا s�$ �	 ا�%	ء  H: وآ�ن ا�9$ض
�ً7���! ا�%	ء 1"A Kإ .  

�$ أ2H: أو آ�ن $�X: ـ أ�1 إذا آ�ن ا�9$ض  Q�?# 9$ض أن��ن ��<�� ،Q��$، و�>@ ا��9$ض A, �"�, إ��Vء ا�"
Q�  . وأ�1 ا7�3,ال W	ء 3��- :��%	ء ا��"�Q. أ�1 إ2Iح ا�"

   510ا��
دة 

���  �, =��ل �1ا �, اA�9��3��، �/ذا �- #>@ ه��ك ا���ق  �� ��ا�, ا �$7 �  Jا���9$ض أن #,�� ا���ا�, ا���� �� 
$��$ أH: ا�9$ض .  

   511ا��
دة 

>��  Jد ا�����"�  . #���	 ا�9$ض :�+���ء ا��

   512ا��
دة 

� ا�9$ض أن #"�@ ر�7P< �	 إ��Hء ا�"9, ورد �1 �  $�W,#@ إذا ا+89` �3! أ��ا���ا�,، آ�ن � ��  Jإذا ا��
� أن #�- ا�$د �	 أ�� �M# Kوز �3! أW�$ 1@ ��ر#� ه�ا ا4 2ن�  ،>;$�Aم ا��,#@ :. اl�# !ه�� ا���� 	داء و�X

� 2ن� !�و�M# Kز :��< 1@ ا����� إ�lاX: >1ن #Zدي ���,ة أو 2ً:�91 1@ . ا���ا�, ا�����9!  @ �3! ا[W�$ ا����
�� ا����ءM"� Q7�: ا�$د أو ا��, �1<. أي +�ع 	ا���9$ض � J= إ�93ط �  . و�M# Kز ا���Kق  �

   513ا��
دة 

1� Vk *eW$ وإ�� V����< 1@ :",� د2ًV دور#ً� #>�ن 71�Hً�  ـ #�Mز أن #�"�, X: *eWن #Zدي  �� ا�,وام إ�
 J#$?: ـ$ى و#>�ن ه�ا ا��"�, :"9, 1@  �9د ا��"�و;! أو ا��7$ع أوVأ !��r1 ء��W1@ أ �ً��1@ ا���9د أو 91,ارًا 1"

!�Iا�� .  

�U 1",ل ا����,ة ا��9ا2= @1 >+XW 	� �79, 1@  �9د ا��"�و;!، ا�": �V,ا� Q� , ا��	 ��$ي  ��  ـ �/ذا آ�ن �$�
  . ا�9$ض ذي ا����,ة

   514ا��
دة 

1 �ًH�71 2ً دور#ً� #>�نV1@ :",� د >����V � ـ #�Mز أن #�"�, X: *eWن #Zدي  �� ا�,وام إ�� Vk *eW$ وإ�
 J#$?: ـ$ى و#>�ن ه�ا ا��"�, :"9, 1@  �9د ا��"�و;! أو ا��7$ع أوVأ !��r1 ء��W1@ أ �ً��1@ ا���9د أو 91,ارًا 1"

�!ا�I� .  

2 ��U 1",ل ا����,ة ا��9ا , ا��	 ��$ي  �= @1 >+XW 	� �79, 1@  �9د ا��"�و;!، ا�": �V,ا� Q� ـ �/ذا آ�ن �$�
  . ا�9$ض ذي ا����,ة

   515ا��
دة 



!�  : #7M$ ا��,#@  �� ا7�3,ال �	 ا]=�ال ا�[

�@ رP- ا �ار�����3�@ ��1ا� �V,أ ـ إذا �- #,�� ا� .  
-#,9� 	� $�A ت و�- #9,م :,#2ً ب ـ إذا���1Xت أو إذا إ+",1` ا�����1X� @1 @�1 و , :< ا�,ا� 

���  .  
  . ج ـ إذا أ��u أو أ �$

   516ا��
دة 

1Nذ� ��  J�1< إذا ا�� �Aأ w�71 1ـ<، أو رد���: w�77�3,ال :$د ا��K1@ ا���9د، �- ا w�71 �:�91 �V,ا� Qـ إذا ر�  .  

2,7�3Kى #�- ا$V]ت اKا��� 	ـ و� �V,�� !#��1و 	1@ ا���9د �>�ن ���,�< ���1:! :���"$ ا��9+�+ w�71 ��,: ال .  

   517ا��
دة 

�ً���A �ً اl+ _  9, #��- :< ا�?$��ن�ا�� . >���ن :< أ+�ا ً� 2ً���1، وذ�X: Nن #�lل آ� �1���  �� وA��# أو
  . ا���9:�  @ �lء 1@ اد ��<

   518ا��
دة 

��@ #"I ,9��ً� أن #>�نA _#%�$ط���9, �  ���#%� 	ا���9ق ا�� 	$ف :"�ض ����أه2ً �  .  

   519ا��
دة 

 !��! أو :����م ا�"�م، و�>@ #�Mز ا���_  �� ا�����_ ا�����e%9! :�����! ا��ا������ ا���" 	_ ��ز ا���M# K
�! أو ا��	 ��%ـX  @ ار�>�ب إ=,ى ا�M$ا�-�e%ا����! ا� ��  Q�$�� 	ا�� .  

   520ا��
دة 

7r# K	�3أو :��8$ ر !:��<��: K_ إ�ا�� ` .  

   521ا��
دة 

  .  ـ ����- :����_ ا����ز �ت ا��	 ���و���1

2�ً����+ Kًوl+ @#,A�"ل  ��� أي 1@ ا���l+ 	د �ءات ا��Kا+�89ء ا���9ق وا >��  Q�$�#ـ و .  

   522ا��
دة 

�$ه�و#��9$ ه�ا ا[h$ . ����_ أh$ آ�SW :����7! إ�� �1 ���و�< 1@ ا���9قP دون ���� ا���9ق ا�����زع ��  .  

   523ا��
دة 

�ً9�وأ#� آ�+` ��N ا�"�7رات �/ن ا����زل QM# . Q��# K أن ���$  �7رات ا����زل ا��	 #���8�� ا���_ ����$ًا ;
�! � 2ً�1��lاع ا��ي =��< ا���_��� ا���9ق ا��	 آ�+` و=,ه� :��! �  Kإ .  

   524ا��
دة 

  . ��_ :�P Q7�� �	 ا��9+�ن�M# Kز ا�?"@ �	 ا�



   525ا��
دة 

  .  ـ ا���_ lM�# Kأ، �7?2ن �lء �1< #8�9	 :?2ن ا�"9, آ�<1

 ـ  �� أن ه�ا ا��>- K #�$ي إذا �7�@ 1@  �7رات ا�"9, أو 1@ ا�$وف، أن ا���"�A @#,A, ا���9  �� أن أ�lاء 2
x": @  ��8": !�9��1 ,9"ا�.  

   526ا��
دة 

l��# ,9  ر�M#4ما��1" $��$ 1@ اK+���ع :%	ء 1"�@ 1,ة 1"��! ��9ء أX��8�9 أن #�>@ ا�����: $�Zم ا�� .  

   527ا��
دة 

�* 1@ ا���?! V$�: K2ث ��3ات إh ��  >�,1 ,#l� رًا�M#ا4دارة أن #"9, إ J= Kإ N��# K @�� ز�M# K
!��e2ث �3. ا��h ا+89` ا��,ة ،Nل 1ـ@ ذ��mر ��,ة أ�M#4. �ات�/ذا  9, ا 	89# *+ ,�آ� ه�ا �1 �- #�

�$�H: .  

   528ا��
دة 

!7A$ا� N��1 ه�lM# -� إذا J:�+�89ء ه�ا ا�� 	ا����"! ��89 J= >� @�1 رة ا���درة��� أن �$ا � . ا4� 
  . ا���ا �, ا��9$رة ����7�< :�2V4ء وا���ا �, ا�2ز1! ���9 ���1ل ا���!

   529ا��
دة 

  .  آ�� #�Mز أن �>�ن أي �1,9! أV$ى#�Mز أن �>�ن ا[�$ة +�9دًا

   530ا��
دة 

�! �9,#$ه���و�Q ا ��7ر . أو إذا �"�ر إ�7hت 91,ار ا[�$ة. إذا �- #��J ا���"�A,ان  �� 91,ار ا[�$ة أو  �� آ
�rا�� $�  . أ

   531ا��
دة 

��! أو �"�ر إ�7hت ا��,ة ا��,. إذا  9, ا�M#4ر دون ا���ق  �� 1,ة"1 $�P ر �1"9,ا أو  9, ��,ة�M#4ة ا �7$ ا� 
و#���	 :�+�89ء ه�� ا��,ة :��ء  �� m�Q أ=, ا���"�A,#�/ذا ه� +7<  �� . ���,ة ا��	 د�"` أو =,دت  ��� ا[�$ة

!��$ �1 1$ا �ة ا[=>�م ا����V]�7 +���� اA 2ءV4�: $V[ا ,A�"ا��� :  

 ��  !�و#>�ن ا���7�< �7A . ا[�Aأ ـ �	 ا[را;	 ا�lرا �! �"�7$ 1,ة ا�M#4ر ���! زرا 
�$ �	 ا�����ل و�9ً� ��"$فXا���� J= �1 1$ا �ة $�Wأ !h2r: ������+ا .  

ب ـ �	 ا����زل وا�,آ�آ�@ وا��>��Q وا�����$ وا����+� وا���eزن و�1 إ�� ذ�N �"�7$ 1,ة 
$�Wأ !h2r: ������+�7 اA >�  . ا�M#4ر ���! وا=,ة  �� ا[�A و#>�ن ا���7

  . ��آ@ وا�H$ف ا���$وW! �"�7$ 1,ة ا�M#4ر W�$ًا وا=,ًا  �� ا[�Aج ـ �	 ا��

   532ا��
دة 

�$ة و1����9�� �	 =��! ���_ 1"�� [ن ��	 :�� أ ,ت �< 1@ ا����"! Zا�� @��$ ا�"X- ا�����أن #� $�Zم ا��l��#
@�  . و�9ً� ��� �-  ��< ا���Kق أو �?7�"! ا�"



   533ا��
دة 

�$ة �	 =��! K �>�ن ���� ���I! �2+���ع ا��ي أ�ـ$ت 1@ أ��< أو إذا +x9 ه�ا  ـ إذا 3��` ا�"�@ ا�1Z�
�$ أن #?�Q ��� ا�"9, أو إ+�9ص ا[�$ة :9,ر �1 +9* 1@ اK+���ع �1 X����� ز��اK+���ع +�9ً� آ7�$ًا، 

�8�91 N��� إذا آ�ن @�  . ا��"�#x �	 ا�����

2+XW @1 !��= 	� ة$�Zا�� @�1�< أو  ـ �/ذا آ�+` ا�",e��1 ن 1"< أو�%��$ أو 1@ #"Xا���� !�I أن �"$ض ��
�$ أن #?�Q ��� ا�"9,X����� ز�� -��� $?e� >���  .Jأن ���زل  @ ه�ا ا�� >� J73 ,A و�� آ�ن .  

   534ا��
دة 

�$ةZا�� @�V* �1 #�$ي  �� اl��Kام :����- ا�"�@ ا��7�"! 1@ أ=>�م و �� ا[. #�$ي  �� اl��Kام :����- ا�"
�$ة و��,#, 1����9��Zا�� @�  . "�# �1��1l: ���1 Jن ا�����- و1>�+< و��,#, 91,ار ا�"

   535ا��
دة 

� ا����! ا��	 3��ـ` :��1�  �97�� !+���$ة :���Zا�� @��$ أن #�"�, ا�"Zا�� �وأن #�9م �	 أ��hء ا4��رة .  ـ  �
!��� ا��1$���ت ا�8$ور#! دون ا��1$���ت ا�>����M: .  

�* أو :��ض وأن #9ـ�م :�lح ا]:�ر وا��$ا=�x  ـ و2�M� @1 _?3j� !1ي ا[ ��ل ا�2ز$M# أن >�� 
���  . و��1رف ا��

�$ة و#�lم :�r@ ا����� إذا A,ر �lا�3�ًZا�� @��$ ا��>���S وا�8$ا�Q ا�����9!  �� ا�"Zذا آ�ن .  ـ و#���� ا��/�
�$» :��",اد«�9,#$� Xا���� ������< أ�h �1ـ@ ا�>�$. آ�ن  �� 	�e%�3"��ل ا�K�: ص�V ��1 ه� Nذ� $�Pء و�:

$�Xا���� .  

4�$�H: ق���Kا x9# -� �1 ـ آ� ه�ا  .  

   536ا��
دة 

�$ :", ا �ار�  @ ا�9��م :����� اl��Kا�1ت ا��7��! �	 ا���دة ا���:9!1Zا�� $VX� أن #��� .  ـ إذا $�X����� ز��
 >���: Nاء ذ�$��* 1@ ا��89ء �	 إV$� �وه�ا دون إ2Vل :�9< . و�	 ا�3���ء �1 أ+���V >9ً� 1@ ا[�$ة �

  . �	 m�Q ا���� أو إ+�9ص ا[�$ة

�* 1@ ا��89ء أن #�9م :/�$اء ا��1$���ت ا����"M�! وا��1$���ت 2V$� ��$ دون =��! إ�X����� ز�M#ـ و 
$�Zم :< ا��l��# ��1 !?��1��دًا وA` :,ء اK+���ع أو m. ا��7 Q��$ :", . $أ :", ذ��3Nاء آ�ن ا�"Zإذا �- #9- ا��

Q3��1 د�"��$ �1 أ+���V >9ً� 1@ ا[�$ة. ا �ار� :����� ه�ا اl��Kام �	 1Xا���� 	أن #���� ��  .  

   537ا��
دة 

�$ة أ��hء ا�M#4ر ه2آ� آ��ً� ا+��� ا�"9, 1@ ���9ء +��<1Zا�� @�  .  ـ إذا ه�>` ا�"

2�ً��l� @�. و إذا أ�7I` ا�"�@ �	 =��! K ���_ 1"ـ�� �2+���ع ا��ي أ�$ت 1@ أ��<أ.  ـ أ�1 إذا آ�ن ه2ك ا�"
1�"�د  	� $�Zز �<، إذا �- #9- ا���M�� Nء 1@ ذ�	W 	� ,# $�X����� @<# -ًا و�$�أو +9* اK+���ع +89ً� آ7

$وف أ�1 إ+�9ص ا[�$ة أو ��� �ً"7� Q�?# أن ����� ا�M#4ر ذا�< Q3��1 :/ �دة ا�"�@ إ�� ا����! ا��	 آ�+`  �
�$ و�9ً� [=>�م ا���دة ا���:9!Zام ا��lا�� ��  . دون إ2Vل :�� �< J= @1 �	 أن #�9م :���< :���

3 ,# K Q73 ��� إ�$# S�8ً� إذا آ�ن ا��ـ2ك أو ا��#�"� Q�?# أن @��$ �	 ا������@ ا���:�9X����� ز�M# Kـ و 
>�� $�Z��� .  



   538ا��
دة 

1$�X����� ز�M# K ـ  @��$ 1@ إ�$اء ا��1$���ت ا����"M�! ا��	 �>�ن ;$ور#! ���� ا�"Zأن #��� ا�� 
�$ةZا�� .@�� ه�� ا��1$���ت إ2Vل ��l	 أو آ�	 :�K+���ع :��"�  Q�$� أ+< إذا ��  . Q�?# أن $�X����� ز��

$وف أ�1 ��� ا�M#4ر أو ا+�9ض ا[�$ة�� �ً"7� .  

�$ �	 ا�"2Xا���� 	إذا :9 Nا���� ـ و�1 ذ� Q�m 	� >9= �93 ت����$ة إ�� أن ��- ا��1$Zا�� @� .  

   539ا��
دة 

�$ة1Zا�� @�"��: $�Xأن #��ل دون ا+���ع ا���� >+XW @1 �1 أن #����  @ آ� $�Zا�� �و�M# Kز �< أن .  ـ  �
�$ #�� :��ا اK+���ع�H� ��9�� أي��أو :� @�  . #�,ث :��"

� ا[ �2�  $�Z��9$ ;��ن ا��# K,ر �1< أو 1@ أ��7 < ـ و�� 	آ� �"$ض . �ل ا�� �:ـ� #��, ه�ا ا���8ن إ�
$�Zا�� @  Jا�� �9�� *eW أو أي $Vk $�X��1 ر 1@ أي,�# 	+�+�A Q73 �  . أو إ;$ار �71	  �

   540ا��
دة 

�$ 1@ =�9ق :�8�9�  9, ا�M#4ر1X����� �1 �1 =9ً� #�"�رض 	7���$ أن .  ـ إذا اد � أXا���� ��  Q�و
�$ :��N#�7دZر ا���?Vأ ��< ا4�$اءات إK إ�� . وآ�ن �< أن #e$ج 1@ ا�, �ى. ر إ��� K !ه�� ا���� 	و�

$�Zا�� .  

�$ �"2ً 1@ اK+���ع ا��ي �< :���Q  9, ا�M#4ر2Xد �ء أن =$م ا����Kه�ا ا ��  Q�$� ز �< �7"ً� .  ـ �/ذا��
$وف أن #?�Q ا���� أو إ+�9ص ا[�$ة 1ـ� ا��"�#x أ���  . ن آ�ن �< 8�91

   541ا��
دة 

�$  �9ر 1X��1 ذا آ�ن/� �P دون ����$ون �"�@ وا=,ة �J73 @1 �8 �1�- إ�� و;� #,�  �Xـ إذا �",د ا���� 
�$ أو �7A أن #�M,د  9, إ#�Mر� �/+< Zا�"�9ر ا�� ��  �,# $Vk $�X��1 �8# �7 أنA !��M3 ,A  9,� وه� =�@ ا��

  . ه� ا��ي �8�#

   542ا��
دة 

�$ �7"ً� إX����� ز���$ة Zا�� @�1�! �	 =,ود ا��9+�ن +9* آ7�$ �	 اK+���ع :��"�<= !�� @1 ��  ��  Q�$� ذا
$وف أن #?�Q ��� ا�"9, أو إ+�9ص ا[�$ة�� . ,A !��$ :�"�#8< إذا آ�ن  �� ا�M�! ا��>�1Zا�� Q��?# و�< أن

>�  KًوZ�1 $�Zن ا���<# Q7�� ر,I .�Kا x9# -� �1 آ� ه�ا�$�H: ق�� .  

   543ا��
دة 

1�ً9= 	 ,# K �1 دام ا���"$ض 	7���$ ا��"$ض ا���دي إذا I,ر 1@ أX����� $�Z�8@ ا��# K ـ  . K ه�ا @<�
,��$ 1@ ا��J �	 أن #$�� :��3<  �� ا���"$ض د �ى ا��?��x#�"���: !7 ود �ى و;� ا�X����� ��: �e# .  

2 Q7�� ا��"$ض ا���دي �Aأ+< إذا و ��< ـ  �� $�X����� ,# K . م$�# U��: !1��Mوآ�ن ه�ا ا��"$ض 1@ ا�
�$ةZا�� @��$ 1@ اK+���ع :��"Xة. ا����$���ز �ـ< �7"ً� ��$وف أن #?�Q ��� ا�"9, أو إ+�9ص ا[ .  

   544ا��
دة 

�$ة 1@  ��ب ��ـ�ل دون ا+���ع :��1Zا�� @��1 #��, �	 ا�" ���� $�X����� $�Z1@ أو ��9* .  ـ #�8@ ا��
وه� Z�1ول  @ V�� ا�"�@ . و�>�< K #�8@ ا�"��ب ا��	 �$ى ا�"$ف :�����1_ ����. ه�ا اK+���ع ا+�I�9ً� آ7�$ًا



آ� ه�ا x9# -� �1 ا���Kق . 1ـ@ ��Iت �"�, I$ا=! :��ا�$ه� أو  @ V��ه� ��I @1ت 8�9#��� اK+���ع :��
�$�H: .  

�$ ا�"�Q إذا آ�ن ا���2Z�8@ ا��# K Nـ و�1 ذ� ,A�"ا�� `A- :< و�أو آ�ن #" >: $?Vأ ,A $�X� .  

   545ا��
دة 

$وف أن #?�Q ��� ا�"9, أو إ+�9ص 1�� �ً"7� $�X����� ز���$ة  �J9��# Q 1"< ا���8ن Zا�� @�"��: ,� ـ إذا و
�$ إذا آ�ن ه�ا ا2I4ح K . ا[�$ةZ9! ا���+ ��  >=2I/: أو أن #�9م ه� Q�و�< آ��N أن #?�Q إ2Iح ا�"

$�Z7�� ا��# .  

2>8#�"�: $�Zم ا��lا�� Q��$ ;$ر 1@ ا�"Xا���� J�� ـ �/ذا  .Q�  . 7r# -� �1` أ+ـ< آ�ن #M�� و��د ا�"

   546ا��
دة 

 Q73 �P @  ��Vأ ,A $�Zإذا آ�ن ا�� Q�2ًm�: �9# آ� ا���ق #��8@ ا4 ��ء أو ا��, 1@ ;��ن ا��"$ض أو ا�"
  . ه�ا ا���8ن

   547ا��
دة 

Xم ا����l�#>��  Jا���� ا���� ��$ة  �Zا�� @��$ :Xن #��"�� ا�" . @��/ذا �- #>@ ه��ك ا���ق ا��lم أن #��"�� ا�"
  . :��Q �1 أ ,ت �<

   548ا���دة 

�$ X%�# K  �< أي 1�Hإذا آ�ن ه�ا ا�� Kـ$ إ�Zًا :,ون إذن ا��$��H� ة$�Zا�� @��$ أن #�,ث :��"X����� ز�M# K ـ 
$�Z��� ر$; .  

�$ة �M1وزًا �	 ذ�N =,ود اl��Kام ا��ارد �	 ا��9$ة ا���:9! ��ز  ـ �/ذا 2Zا�� @��$ًا �	 ا�"�H� $�Xأ=,ث ا����
���  . و:���"�#x إن آ�ن �< 8�91�. إ�lا1< :/ �دة ا�"�@ إ�� ا����! ا��	 آ�+`  �

   549ا��
دة 

�� ا����� وا���ر ا�>�1I��� ةl���$ة أZا�� @��$ أن �8# :��"X����� ز�M# ـ  �$:��	 وا�����ن وا�$اد#� و�1 إ�
!��$ أن . ذ�N �1 دا1` ا�?$#9! ا��	 ��;� :�� ه�� ا[��lة S��e� K ا[�Iل ا��$ Z7` ا��r# -� �1 Nوذ�

  . و;� ه�� ا[��lة #�,د 123! ا�"�9ر

2Nء 1@ ذ�	W ز1ً� ���4مK $�Zا�� �V,� ـ �/ذا آ�ن  .�V,�1< ه�ا ا�� 	أن #8�9 $�X����� ز��� أن #�>��  �. 
$�Z9< ا����# ��: .  

   550ا��
دة 

Nذ� $�P ��$اء ا��1$���ت ا�>����! ا��	 #89	 :�� ا�"$ف �1 �- #>@ ه��ك ا���ق  �/: $�Xم ا����l��# .  

   551ا��
دة 

1 *e%�1 #��7< ا� ����  !�$ة و�	 ا�����Zا�� @��$ أن #�7ل 1@ ا�"��#! �	 ا�3"��ل ا�"Xا���� ��  QM# ـ 
  . ا��"��د



2 Kً��"�3ا�3"����� ا @  pW�+ $ـ�P أو ه2ك S�� @1 ��: > ���+ء ا��hأ @��$ Z�1ول  �� #��Q ا�"P ـ وه� 
�ً���X1 .  

   552ا��
دة 

1>�� >� ,# K Q73 @  pW�+ J#$7` أن ا��hإذا أ Kة إ$�Zا�� @��$ Z�1ول  @ =$#J ا�"Xـ ا����  .  

�$ون �"�9ر وا=,2Xآ�ن .  ـ �/ذا �",د ا����>�H%# ء ا��يlM7ـ! ا���: J#$ا�� @  KًوZ�1 -��1 آ� . Nو#���ول ذ�
�$ إذا آ�ن 91��� �	 ا�"�9رZا�� . @#$�Xأ=, ا���� >�H%# ء ا��يlMا� 	7` أن ا���ر ا:�,أ +%�:�� �r# -� �1 ه�ا

J#$ا�� @  KًوZ�1 �,=ن و�<�� .  

   553ا��
دة 

�<: $�Zر ا���?Vإ ��$ أن #�7در إ�Xا���� ��  QM#>�V,� Q�1$���ت .  أ$1 #���� �آ�ن ����ج ا�"�@ إ�
��: Q�  S%<�# أو !�M"��1 .��ـ�  . أو #"�,ي أ��7	 :���"$ض ��� أو :/=,اث ;$ر :��. أو #�9 ا���Pب  �

   554ا��
دة 

1����  Jا���� ,��$ أن #�9م :���ء ا[�$ة �	 ا���ا Xا���� ��  QM# و��ء .  ـ Q��/ذا �ـ- #>@ ه��ك ا���ق و
�$ة �	 ا���ا �, ا��	 #"����  $ف ا�M�!ا] .  

2Nذ� $�H: 	89# �1 �- #>@ ه��ك ا���ق أو  $ف $�Xا���� @m�1 	� ـ و#>�ن ا����ء  .  

   555ا��
دة 

Nذ� u<  ��  ��� ا����ء :�[��Aط ا���:9!  �� ه�ا ا���9 =�� #�9م ا�,��  !�#$A ة$�  . ا����ء :��9 1@ ا[

   556ا��
دة 

�� ا���K�9ت ا�:�9�� !��lM  ـ #>�ن ���1�� u7�# ر أن�M#49, ا  �8�9�: >� `7r# J= �<� �ً+��; $�Z
$�X����� !آ��و�� �- �>@ �1 $�Zز ا�����1�: !�9r1 ة :� ��7ره�$�Zا�� @��$ ا��J �	 أن . ا�����دة �	 ا�"Z��و�

$داده� 1@ ا����l ��� و�� آ�ن =�@ آ�ن �< ا��J �	 ا�3. #��+� �	 +9���، �ـ/ذا +9�` رP- 1"�ر;�< أو دون  ��<
!�  . �1  ,م ا2V4ل :�� #>�ن ���ا ا����l 1@ =�9ق. ا��

2 !�$= >�8�Aء أ1$ا ا��W]�3$داد إذا آ�ن +�9 هــ�� اKا 	أو � u7ا�� 	أن #��"�� =9< � $�Z��� u� ـ و�
�$ أو ا����Xف �	 ZWون ا����ةXا���� .@��$ة أو ا��	 �- ا�3$داده� أو آ�+` ا���K�9ت ا��	 �$آ` �	 ا�"Zا�� 

  . ��	 :�8ـ�ن ا[�$ة و��ء ��1ً�

   557ا��
دة 

�$ة  �, ا+���ء ا�M#4رZا�� @��$ أن #$د ا�"Xا���� ��  QM# . ��,# 1ً� أنl�1 آ�ن J= ذا أ:�9ه� ��` #,� دون/�
�$ 1@ ;$رZب ا���Iو�1 أ @��$ �"�#8ً� #$ا 	 �	 �9,#$� أ�$ �r1 ا�"Z��� .  

   558ا��
دة 

1 S�� 1@ ه2ك أو @��$ة :�����! ا��	 ������  ���� إK �1 #>�ن A, أ�Iب ا�"Zا�� @��$ أن #$د ا�"Xا���� � ـ  �
>�� >� ,# K Q7�� .  



2 ��  ���$#@ A, �- دون آ��:! :��ن :Xو�Iف ه�� ا�"�@ ا��$ض =�� #�9م ا�,�X����� @� ـ �/ذا آ�ن ����- ا�"
�$ A, ���- ا�Xأن ا���� u<"ا�!��= !��= 	� @�" .  

   559ا��
دة 

1 	� ,#l# ��1 ت����ـ$ ذ�N 1@ ا����P ا�3 أو$P ء أو��: $�Zة :��ا�9! ا��$�Zا�� @��$ �	 ا�"Xا���� ,� ـ إذا أو
 !��A 	� ت أو �1 زاد����$  �, ا+�89ء ا�M#4ر �1 أ+��9< �	 ه�� ا����X����� أن #$د $�Zم ا��lا�"�9ر ا�� !��A

�$ ذ�Nا�"�9ر �1 �- #>H: 	89# ه��ك ا���ق @ .  

2$�Zدون �1ا�9! ا�� `h,��3ا ,A ت����$ إزا���� و�< أن .  ـ �/ذا آ�+` ا����X1@ ا���� Q�?# آ�ن �< أ#8ً� أن
�8�91 x#�"��� ا�"�9ر 1@ ه�� ا4زا�! أن آ�ن Q�  . #?�Q ��ق ذ�N �"�#8ً�  @ ا�8$ر ا��ي #�

�$ أن #���� :��� ا���3Zر ا����V>�! أن  ـ �/ذا ا���ز ����@ ا���9,م ذآ$ه�� ������ت �	 �91:� رد أ=, 1ـ@ ا�9�
  . ����< �����ء :���

   560ا��
دة 

 x9# -� �1 >8": أو �$�X�3آ� �1 ا @  Nوذ� $�Hي 1@ ا��+�h ر�M#ر أو  9, إ�M#4ا����زل  @ ا J= $�X�����
Nذ� $�H: ق���Kا .  

   561ا��
دة 

�$ 1@  9, إ#�Mر1Xـ ��1 ا���� u<"ا� Nر وآ���M#4�1"< 1@ ا����زل  @ ا 	ي #8�9�+�h  .  

2 $�Xا���� �� ـ و�1 ذ�N إذا آ�ن ا[�M#/: �ًI�V $1ر  �9ر أ+%p :< ���1 أو M�1$ وا8�A` ا�8$ورة أن 7#
$Mه�ا ا����� أو ا��� . J��# -� ر إذا�M#4:/:�9ء ا 	د ا�%$ط ا���+� أن �89����ز ����>�! :��$P- 1@ و

1 $�Zا��J9�1 ر$; Nذ� @ .  

   562ا��
دة 

�$ ;���1 �����زل �< �	 ����� ا��lا��1<Xا���� �  . �	 =��! ا����زل  @ ا�M#4ر 97#

   563ا��
دة 

�$ ا[I�	 وA` أن 1X����� >�1ذ 	� �ً�:�h ة �1 #>�ن$W�71 $�Z��� ديZ# نX: �ً1l�1 ي�+�rا� $�Xـ #>�ن ا���� 
$�Zر� ا����# .  

2�X����� ز�M# K ـ 	�I]ا $�X����� ة$��$ :�� #>�ن M  ,A�< 1@ ا[Z�7 ا��A N���# ي أن�+�r�1 �- #>@ . $ ا�
  . ذ��7A -h ,A N ا4+�ار و�9ً� ��"$ف أو ���Kق h `:�h- وA`  9, ا�M#4ر ا��r+�ي

   564ا��
دة 

�$ �3اء ���� #�"�J :��8+< ������زل �< �	 =��! ا��Z�7 ا��A 	�I]ا $�X7$أ ذ1! ا����� �����زل  @ ا�M#4ر أن �
  . #�"�J :�� #�$;<  9, ا�M#4ر ا[I�	 1@ ا��lا�1ت �	 =��! ا�M#4ر ا��r+�ي

�$ �7Aل I$#_ :�����زل  @ ا�M#4ر أو :��M#4ر ا��r+�يأوG ـZر 1@ ا��,I إذا  .  


 ـ "�
U ي دون�+�rا� $�Xة 1@ ا�����زل �< أو 1@ ا����$W�71 ة$��$ ا[Zا�� �أن #7,ي أي ���� �	 إذا ا���3
	�I]ا $�X�7 ا����A >A�9= نXW .  



   565ا��
دة 

7�< :�2V4ء�� �  . ـ #���	 ا�M#4ر :�+���ء ا��,ة ا��"��! �	 ا�"9, دون =��! إ�

   566ا��
دة 

�$ ودون ا �$اض �1< ا �7$ ا�M#4ر 1Z- ا���ة :"$�Zا�� @�"��: �ً"���1 $�Xا���� 	ر و:9�M#49, ا  � ـ إذا ا+��
!��"1 $�P و�>@ ��,ة �  . 531و��$ي  �� ا�M#4ر إذا ��,د  �� ه�ا ا���< أ=>�م ا���دة . A, ��,د :%$وm< ا[و�

�! ا�2��1���ت ا�"Xر ا��,د ا���M#4ا ��$ A ,A,1�� �	 ا�M#4ر ا�9,#- �1 1$ا �ة �Aا ,  ـ ����9 إ�Xآ�ن ا���� 	�
N��: ���! �2 ����9 إ�� ا�M#4ر ا���,د إK إذا ر;	 ا�>����! آ�+` أو  �eW !���<ا�%�$ ا�"�9ري أ�1 ا� .  

   567ا��
دة 

�ـ@ :", ا+"��: �ً"���1 N�1 ذ� $�X2ء وا��3$ ا����V4�: $V[ا ��  @����ء ا�M#4ر �2 #��$ض إذا +7< أ=, ا�?$�
Nذ� u<  ��  ��  . أن ا�M#4ر A, ��,د �1 �- #9- ا�,�

   568ا��
دة 

1$�Xت ا������# Kو $�Zر :��ت ا���M#4ا 	���# K ـ  .  

��ز ��ر�h< أن #?��7ا إ+��ء ا�"9, إذا أ��7hا أ+< Q73 �1ت Z1رh�- أ�7I` أ �7ء 2 $�Xإذا �1ت ا���� Nـ و�1 ذ� 
 @1 �9h�1ارده-ا�"9, أ ���أن ���� . �أو أ7I_ ا�M#4ر �M1زا =,ود =����- و�	 ه�� ا����! #QM أن �$ا 

� ا[آr$ 1@ وA` �1531ا �, ا���7�< :�2V4ء ا��7��! �	 ا���دة �  $�W1,ة �3! أ 	إ+��ء ا�"9, � Q�m وأن #>�ن 
$�X�1ت ا���� .  

   569ا��
دة 

$�Xا���� !�$= Q7�: Kر إ�M#4إذا �- #"9, ا $�Z��� أو >�hز ��ر�� أو K ��7رات أV$ى ��"��e%: Jـ< h- �1ت 
  . أن #?��7ا إ+��ء ا�"9,

   570ا��
دة 

1J���� -� ة$��$ أن ��� أXإ ��ر ا���� ��  Q�$�# K ـ  .  

1���ت �>�� ا����ء :�[�$ة 2X� Q3��1 د�"��$ أن #?�Q ��� ا�M#4ر إذا �- �9,م �< �	 1Z��� ز�M# Nـ و�1 ذ� 
�$ إذا �- #$V* �< �	 ا����زل  @ ا�M#4ز أو �	  9, إ#�Mر �h+�ي أن #?�Q ا��X����� ز�M# Nوآ�� ،��� -� 	

Kًأن #,�� �"�#8ً�  �د �  . ا����  �ـ

   571ا��
دة 

1$Vk *eW ���را أو �7$ا إ��Vة ا$�Zا�� @��2 #>�ن ا�M#4ر +���ا �	 =J ه�ا ا�%e* .  ـ إذا ا+�9�` 1�>�! ا�"
� ا���ـ$ف ا��ي +�9 ا���>�!إذا �- #�  J:�3 `:�h �#ر�� >� @< .  

2>9= 	� ���+ $�P ,9"ر و�� آ�ن هـ�ا ا��M#49, ا": N���# أن !�  .  ـ و�1 ذ��M# Nز ��@ ا+�9�` إ��< ا���>

   572ا��
دة 



1X7$ ا����M# =9< أن 	ر +���ا ��M#4ة و�- #>@ ا$�Zا�� @��! ا�"<�1 >�� ا2V4ء  ـ �M# Kز ��@ ا+�9�` إ��  $�
�< :��N �	 ا���ا �, ا��7��! �	 ا���دة �  >�  . 531إK :", ا���7

�$ :�2V4ء �7A ا+�89ء ا�M#4ر2Xا���� ��$ �"�#8ً� �1 �- .  ـ �/ذا +�7<  �X����� ��,# نX: مlـ��# $�Zن ا��/�
Nذ� $�P ��  J��# .#�"ا�� �� ا2V4ء إK :", أن �9�#;�  $�X7$ ا����M# Kو >��$ أو 1@ ا+�9�` إ�Z1@ ا�� x

x#�"ء :��ا ا������آ�ف � @�1X� ��$ أو :", أن #���  �Zا�� @  !:��+ !�  . ا���>

   573ا��
دة 

 `Aو $�X7` ه�ا أن ا����hإذا أ !��$ أن #���M  ��: N�< 1@ ا[�$ة �7A 1@ ا+�9�` إ��< ا���>X����� ز�M# K
�/ذا  lM 1@ ا+�9�` إ��< ا���>�!  @ ا�7h4ت . 1@ ا���$وض =��ً� أن #"�-ا�,�� آ�ن #"�- :�+��9ل ا���>�! أو آ�ن 
$�Zا�� �  . �2 #>�ن �< إK ا�$��ع  �

   574ا��
دة 

 Jا�3"��ل ه�ا ا�� 	� >��  Q��@ و"�� !��eW !��$ أن #��	 ا�"9, إذا �,ت �< =�Z��� ز�M# >+أ ��  Jإذا ا��
�$ :�2V4ء �	 ا���ا Xا���� �531�, ا��7��! �	 ا���دة أن 7�#<  �Nذ� $�H: ق���Kا x9# -� �1  .  

   575ا��
دة 

��ز �>� 1@ ا���"�A,#@ أن #?�Q إ+��ء ا�"�7A ,9 ا+�89ء 1,�< إذا �,ت s$وف .  ـ إذا آ�ن ا�M#4ر 1"�@ ا��,ة1
�$ XW @1 !"A��1+�� أن �M"ـ� ����� ا�M#4ر 1@ 71,أ ا[1$ أو �	 أ��hء 3$#�+< 1$ه�9P ة$�?V . 	 أن #$ا �� 

  .  و �� أن #"�ض ا�?$ف ا]V$ �"�#8ً�  �د?# @1531Kً�Q إ+��ء ا�"9, �1ا �, ا���7�< :�2V4ء ا��7��! :����دة 

�$ ه� ا��ي #?�Q إ+��ء ا�"2,9Zـ �/ذا آ�ن ا��  . 	����# ��$ة =�Zا�� @�� رد ا�"�  $�X7$ ا����M# 2�
1�@ آ�فX� �  . ا��"�#x أو #���  �

   576ا��
دة 

�$ ��1 إ�1�A< أن #?�Q إ+��ء إ#�Mر �1>�< إذا آ�ن ه�ا H# أن >��  �8�Aم إذا ا,eأو ا���� Ss���� ز�M#
� أن #$ا � ا���ا �, ا��7��! �	 ا���دة . ا�M#4ر 1"�@ ا��,ة� 761Nذ� $�P �  .  و2ًm�: �9# آ� ا���ق  �

   577ا��
دة 

!��$ة أر;� زرا Zا�� @��$ ا���اW	 وا[دوات ا�lرا �! �2 #>�ن . إذا آ�ن ا�"Xا���� -����: �ً1l�1 $�Zا��
  . ا��	 ���, �	 ا[رض إK إذا آ�ن ا�M#4ر #%����

   578ا��
دة 

 Q��: !+���< أن #$ ـ�ه� و#�"�,ه� :����  Q��$ وZ��� !آ���1 !��$ �1اW	 وأدوات زرا X- ا�����إذا ��
���2H�3ا 	ف ���Xا�� .  

   579ا��
دة 

  9, إ#�Mر ا[را;	 ا�lرا �! أن ا�M#4ر A,  9, ���! أو �",ة ��3ات آ�ن ا����9د 1@ ذ�N أ+< A, إذا ذآ$ �	
  .  9, �,ورة زرا �! ��3#! أو �",ة دورات

   580ا��
دة 



1 $�Xا���� ��$ �jرض ا�lرا �! �1ا�9ً� ��8�9��ت ا2H�3Kل ا����Xف و �X2ل ا����H�3أن #>�ن ا QM# ـ 
�+��ج:��< �Vص أن #"�� � !���I ا[رض �� أن �97�  .  

2 �$hه$ي #��, أ�� $��H� �2�� أيH�3ا 	ا�?$#9! ا���7"! � ��  �V,# أن $�Zز �< دون ر;�ء ا���M# Kـ و 
  . إ�� �1 :", ا+�89ء ا�M#4ر

   581ا��
دة 

1�Zف :�[رض ا����Xع ا�����+Kا ����$ أن #�9م :/�$اء ا2I4=�ت ا��	 8�9#Xا���� �$ة و#��lم :��<  ـ  �
�! وا����A	 وا��$اوي وا����رف�AKا !+��Iو $�وآ��N ا�9��م :X ��ل ا����+! ا��"��دة ��?$ق . �Vص :�?�

آ� ه�ا x9# -� �1 ا���Kق أو ا�"$ف . وا���Mر وا�m��9$ وا[�3ار وا]:�ر وا���7+	 ا��",ة ���>@ أو �2H�32ل
�$�H: .  

�$ �1 �-  ـ أ�1 إ1�A! ا���7+	 وا2I4=�ت2Zم :�� ا��l���� @��$ه� 1@ 1���9ت ا�"Pا����9! و 	�7+��ا�>7$ى � 
 ����! و�M1ري ا���A]ر وا�:t� !12=�ت ا�2زI4ا 	ن ا��>- ��<# Nوآ�� Nذ� $�H: ق أو ا�"$ف���Kا x9#

  . وا�leا+�ت

   582ا��
دة 

�q! ا[رض ��lرا ! أو 1@ :�ره� أو ه�N ا��7�� @1 $�Xه$ة إذا ��1 ا�����A ة�A Q7�: Nوآ�ن ذ� �$r< أو أآ�ر آ
�$ 1@ ا[�$ة آ��� أو :"8�ـ� :��Q ا[=�الXذ1! ا���� `�$: .�$�H: 	89# ا���ق ,�  . آ� ه�ا �1 �- #�

   583ا��
دة 

�$ أن #?�Q إ�93ط 1X����� ز���$ ا[رض h- ه�N ا�lرع آ�< �7A =��د� :��A Q7ة �Aه$ة Xـ إذا :�ر ا���� 
  . ا[�$ة

�$ أن #?�Q  ـ أ21X����� ر#� ا[رض آ�ن 	� $�� ا��2ك +9* آ7�  Q�$� @<رع و�lا� x": Kإ N��# -� إذا �
  . إ+�9ص ا[�$ة

3 @1 >��$ أن #?�Q إ�93ط ا[�$ة أو إ+I�9�� إذا آ�ن A,  �ض  �� أ�I:< 1@ ;$ر :��  �د  �X����� u� ـ و�
 J#$m @1 >ـ�1�@ أو 1@ أي Vk J#$m$أر:�ح �	 1,ة ا4��رة آ��� أو :�� =��  �Xا�� .  

   584ا��
دة 

 ��$ة =�Zا�� @�"��: ��< أن 97#� >� ,# K Q7�: ر�M#4ا[رض  �, ا+���ء ا !�P �8�� -� إذا $�X����� ز�M#
� أن #Zدي ا[�$ة ا����73!�  !�H�8 ا��� .  

   585ا��
دة 

�$ أن #�X	  �2ً #>�ن XW @1+< أن #�9* أو #VZ$ ا+�X����� ز�M# K>��e# @1 ص . ��ع�V >��: >��  QM#و
Nا[رض و:�ره� إذا �- #�7< ;$ر 1@ ذ� !q���: S�e2ء ا[رض أن #��_ ���ا ا�Vإ ��7A .  

   586ا��
دة 

�lءًا  $�Zا�� �V�91:� أ 	� $�X����� ! ارl1 ر�MW]�: !3و$Hوا[رض ا�� !�#�Mز أن �"?� ا[رض ا�lرا 
��ً� 1@ ا�����ل"1 .  

   587ا��
دة 



$�������e# ا���ق أو  $ف ,�  . ي أ=>�م ا�M#4ر  �� ا�lرا ! �1 1$ا �ة ا[=>�م ا]��! إذا �- #�

   588ا��
دة 

  . آ�+` ا��,ة دورة زرا �! ��3#!. إذا �- �"�@ 1,ة ا�lرا !

   589ا��
دة 

�< ا[دوات ا�lرا �! وا���اW	 ا��	 ���, �	 ا[رض وA` ا��"�A, إذا� �V,� ! راlا� 	ر ��M#4آ! ا��آ�+` �1 
$�Z���.  

   590ا��
دة 

� ا�lرع 1@ ا�"��#! � >��7# �1	 ZWون +��<1�  !�$ أن #�7ل �	 ا�lرا ! و�	 ا�����Xا���� ��  QM# ـ  .  

��� و�	 2�  ! ـ وه� Z�1ول  �� #��Q ا[رض 1@ ا���S �	 أ��hء اK+���ع إK إذا أ7h` أ+< :�ل �	 ا�����
��+��� �1 #��7< ا�%e* ا��Iد��" .  

3>�1 X?V 2: !��$ أن #"�ض J�+ �1 1@ ا���اW	 وK �1 :�	 1@ ا[دوات ا�lرا Xم ا����l�# Kـ و  .  

   591ا��
دة 

��� أو :����7! ا��ـ	 #"���� ا�"$ف1�  J7! ا��������: @��@ ا�?$�: !�Hا���ق أو  $ف آ�ن .  ـ ��زع ا� ,��/ذا �- #�
!�Hا� S�+ ����1 �<� .  

�� أ=, �1��� .  ا�H�! آ��� أو :"�A Q7�: ��8ة �Aه$ة ـ �/ذا ه�>`2$# Kا�?$��ن 1"ً� �7"! ه�ا ا��2ك و ����
$V[ا ��  .  

  592ا��
دة 

$�Zء ا���;$: Kإ �ً#�+�h رًا�M#ا[رض إ $�Z# ر أو أن�M#4ا @  $�Xرا ! أن #���زل ا����lا� 	ز ��M# K .  

   593ا��
دة 

$�Zرا ! :��ت ا��lا� 	89�� K .$�X:��ت ا���� 	و�>��� ��89 .  

   594ا��
دة 

� .  ـ إذا ا+��` ا�lرا ! �7A ا+�89ء 1,���1�  $�X�1 أ+�9< ا���� >�hأو ��ر $�X����� أن #$د $�Zا�� ��  Q�و
�$ 1@ ا�"��Xم :< ا�����A ��  دل�  x#�"� �1 >M8+ -�# -� ا�����ل ا��ي .  

2�Xرا ! :��ت ا����lإذا ا+��` ا� Nا�3$داد ا����9ت . $ ـ و�1 ذ� 	ا�3"��ل =9�- � @  �;�  >�hز ��ر��
 >�� ا���  N��: م��� #��8 ا�����ل �1 دا�1ا #��?�"�ن ا�9�= -�hرZ1 ��1 ا��ا���9,م ذآ$ه� أن #�

  . ا��$;	

   595ا��
دة 

1SAرة ا����  .  ـ ������	 وK#! إ



ا آ�ن 1"��ً� �7A @1 ا��اSA أو X1ذو+ً� �< وK#!  ـ �2 #��>�� ا����Aف  ��< و�� ا+��$ ��< ا�9��3Kق إK إذ2
  . ا4��رة 1@ ��1ل أو �Aض

   596ا��
دة 

��87A 	� $sأن أذن �< ا��� Kإ >�  . وx7A !#K ا[�$ة ����� K $s����Aف  �

   597ا��
دة 

1�rا�� $�X: و�� SAا�� $�X��# أن 	�����ز ��M# K ـ  .  

�$ ا����I] SA< و2Z# ز �< أن�M#ـ و �rا�� $�X: Nأن #>�ن ذ� �  . �$و <  �

   598ا��
دة 

SAا�� 	ا���$ف � !#Kا��ي �< و ,��$ ه� ا�����J ا��=Zإذا آ�ن ا�� K7@ ا���=� إH��: SAرة ا����. K ��_ إ
@��< 1@ ا�����9�# @1 J= 	� K >��+ J= 	� �=7@ ا���H��: >ر���  . ���Mز إ

   599ا��
دة 

�$  ـ �	 إ��رة ا��SA �>�ن ا�1�H���: ,�"# Kر و�M#49, ا  >�"7$ة �	 �9,#$ أ�$ ا��A���: �r` ا��ي أ:$م �
Nذ� ,": �Iا��� .  

�$ �>��! ا[�$ة إ�� أ�$ ا���r وإK ��� ا�"9,.  ـ وإذا أ�$ ا�����	 ا��7H��: SA@ ا���=�2Xا���� ��  Q�  . و

   600ا��
دة 

1SAا�� $�Z# أن 	إذن ا��9; $�H: 	������ ز�M# K �9د �1$اد�! ـ": N2ث ��3ات و�� آ�ن ذ�h ��  ,#l� 1,ة  .
  . �/ذا  9,ت ا4��رة ��,ة أ�mل أ+�9` ا��ـ,ة إ�� 2hث ��3ات

2,�� 2hث �3�@ .  ـ و�1 ذ�N إذا آ�ن ا�����	 ه� ا��اSA أو ا�����J ا��=�  ,#l� 1,ة SAا�� $�Z# ز �< أن��
  . �����	 ا��ي #e��� >	 m�Q إ+�9ص ا��,ة إ�� 2hث �3�@وه�ا دون إ2Vل :�J ا. :2 =��! إ�� إذن ا��9;	

   601ا��
دة 

  . ��$ي أ=>�م  9, ا�M#4ر  �� إ��رة ا��SA إK إذا �"�ر;` �1 ا����ص ا���:9!

   602ا��
دة 

�$ �A:� ��32�2ك ����"��ـ< :2  �ض ��,ة 1"��! أو �	 P �ًq�W $�ا�"�ر#!  # ,9��lم :< ا��"�$ أن #��- ا����"
� أن #$د� :", ا�3K"��ل�  @�  . P$ض 1"

   603ا��
دة 

وأن #�$آ< �����"�$ . #��lم ا��"�$ أن #��- ا����"�$ ا�%	ء ا��"�ر :�����! ا��	 #>�ن  ���� وA` ا+"ـ�9د ا�"�ر#!
  . �mل 1,ة ا�"�ر#!

   604ا��
دة 



� ا���8ن أو أن #>�ن ا��"�$ A,  ـ K ;��ن  �� ا��"�$ �	 ا�9��3ق ا�%	ء ا��"�ر إK أن #>�ن ه��ك ا���ق 1� 
  . �"�, إ��Vء Q73 ا�9��3Kق

2 >1l� >�1 ء	أو إذا ;�@ 123! ا�% Q��$ أ+< إذا �"�, إ��Vء ا�"P !��eب ا��� ـ وK ;��ن  ��< آ��N �	 ا�"
 Nآ� ;$ر #�77< ذ� @  $�  �"�#x ا����"

   605ا��
دة 

1 ��  Kء ا��"�ر إ	أن #��"�� ا�% $�"����� u���< ا�"9, أو . ا���< ا��"�@ و:��9,ر ا���,د ـ �: ��� �ً97m Nوذ�
7�"! ا�%	ء أو #"��< ا�"$فm >�79� . ��73 ��$ و��  �H�� �3"��لKأن #���زل  @ ا $�و�M# Kز �< دون إذن ا��"

  . ا��7$ع

�$ أو ��S #�77< ا�3K"��ل ا�ـ�ي �7��< ا�"�ر2#�H� @1 ء	ا�% J��# ��  KًوZ�1 ن�<# Kـ و ! .  

   606ا��
دة 

�u �< ا�3$داده� وه� <1�S :����9! ا�2ز1! ����+! ا�%	ء 1�� $�8� ا�3"��ل ا�%	ء +�9! 1@ ا����"�Aـ إذا ا 
��+! 1"��دةI .  

2>��!.  ـ و�< أن #�lع 1@ ا�%	 ا��"�ر آ� �1 #>�ن A, أ;��< إ��I]ا >���= �� أن #"�, ا�%	ء إ��  .  

   607ا��
دة 

1 $�� ��1< دون أن #�lل �	  ـ  �� ا����"�  !� ا�%	ء ا�"��#! ا��	 #��7�� �	 ا������  !أن #�7ل �	 ا�����
  . ذ�N  @  ��#! ا�$�� ا��"��د

 ـ و�	 آ� =�ل #>�ن ;��1ً� ��2ك ا�%	ء إذا +%X ا��2ك  @ =�دث ��1�p أو �Aة �Aه$ة، وآ�ن �	 و3"< أن 2
�qً� �1��آً� �< أو ا�%	ء ا��"�ر ����Vر أن ��W���# �1 �9�# :��3"��ل W	ء 1@ 1�>< ا��eص أو آ�ن :W �9�# أن @�

><��# .  

   608ا��
دة 

� ا����"�$ أن #$د ا�%	ء ا��ي ����< :�����! ا��	 #>�ن  ����، وذ�N دون 1�  Q� ـ �1� ا+��` ا�"�ر#!، و
S�ا��2ك أو ا�� @  >��  . إ2Vل :��Zو�

�$ ذ�N ـ و#QM رد ا�%	ء �	 ا��>�ن ا��ي #>�ن ا2H: 	89# ا���ق ,��# -� �1 ،>�� >���� ,A $�"���� .  

   609ا��
دة 

1>��  Jا���� ��  . �/ذا �- #"�@ ��� أ��، ا+��` :��3"��ل ا�%	ء ���� أ �$ 1@ أ��<.  ـ ����	 ا�"�ر#! :�+�89ء ا[

2`Aأي و 	إ+��ءه� � Q�?# أن $��@ 1,ة ا�"�ر#!، ��ز ���"�"�� ��  .  ـ �/ن �- #>@ ه��ك 73

�$ أ+< إذا آ�ن ه�ا ا�$د #8$ .  ـ و�	 آ� =�ل، #�Mز �����"�$ أن #$د ا�%	ء ا��"�ر �7A ا+���ء ا�"�ر#!3P
>��7A ��  -P$# 2� $�  . ا��"

   610ا��
دة 

!�  : #�Mز ���"�$ أن #?�Q �	 أي وA` إ+��ء ا�"�ر#! �	 ا]=�ال ا�[



!"A��1 @<� -� ء	%�� !���  !�  . أ ـ إذا  $;` �< =�
ـ!  ��<ب������ Q���ط ا��ا�=Kا 	� $�A ء، أو	ا�3"��ل ا�% $�  .  ـ إذا أ�3ء ا����"

 $�  ج ـ إذا أ �$ ا����"�$ :", ا+"�9د ا�"�ر#!، أو آ�ن 1"�$ًا �7A ذ�N دون  �- 1@ ا��"

   611ا��
دة 

�$�H: 	89# ا���ق ,��# -� �1 ،$�  . ����	 ا�"�ر#! :��ت ا����"

   612ا��
دة 

�qً�، أو أن #Zدي  �2ً، ��9ء أ�$ #�"�, :< ا���"�A, ا]V$ا���9و�!  9W ���# أن @#,A�"��8�9 أ=, ا����: ,�"�# , .  

   613ا��
دة 

1 @� ـ #�Mز أن #��9$ ا���9ول  �� ا��"�, :�9,#-  ��<،  �� أن #9,م رب ا�"�� ا���دة ا��	 #��e,1�� أو #��"
  . :�� �	 ا�9��م :"��<

  .  ا���9ول :�9,#- ا�"�� وا���دة 1"ً� ـ آ�� #�Mز أن #�"�,2

   614ا��
دة 

��د��� و ��< ;��+�� �$ب ا�"�� @  KًوZ�1 أو :"8��، آ�ن ���إذا �"�, ا���9ول :�9,#- �1دة ا�"��، آ .  

   615ا��
دة 

 ـ إذا آ�ن رب ا�"�� ه� ا��ي A,م ا���دة، �"�� ا���9ول أن #�$ص  ���� و#$ا 	 أ�Iل ا��@ �	 اe�3,ا1< 1
���1 	9: �1 >��$ . ���، وأن #Zدي =��:ً� �$ب ا�"��  �� ا�3"���� ��< و#$د إ�P ء 1@ ه�� ا���دة	W ر�I ذا/�

��! ه�ا ا�%	ء �$ب ا�"��A م :$دlا�� ،!�  . ��I_ ��32"��ل :�Q إه���< أو ��Aر آ��#�< ا���

� +��9< ـ و �� ا���9ول أن #�X	 :�� #���ج إ��< �	 إ+�Mز ا�"�� 1@ أدوات و1��2�  Nو#>�ن ذ� ،!�. �ت إ;��
�$�H: ،!�$ق، أو  $ف ا�����Kا x9# -� �1 ه�ا .  

   616ا��
دة 

�Q أو ��1ف ��"9,، ��ز �$ب ا�"�� أن #��ر� :Xن 1"1 >� ـ إذا 7h` أ��hء 3�$ ا�"�� أن ا���9ول #�9م :<  �� و
>� >���� . #",ل m @1$#9! ا������ 2Vل أ�� 1"�9ل #"Kا �دون أن #$�� ا���9ول إ�� ا�?$#9! �/ذا ا+89

��ز �$ب ا�"�� أن #?�Q إ�1 ��� ا�"9, وإ�1 أن #�"�, إ�� �91ول �M+/: $Vkز ا�"��  �� +�9! ا���9ول  ،!��ا���
  . 210ا[ول، 97mً� [=>�م ا���دة 

29#$m 	� �1 2حIإذا آـ�ن ا ���@ أ�"� �! ا������ 1@  ـ  �� أ+< #�Mز m�Q ��� ا�"9, �	 ا���ل دون =��! إ�
2ً����1 Q�  .  

   617ا��
دة 

1 ���� 	�l� ـ #�8@ ا����,س ا��"��ري وا���9ول �1�8�1�@ �1 #�,ث 2Vل  %$ ��3ات 1@ ��,م آ�	 أو 
�Q �	 ا[رض ذا���، أو آ�ن   @  �ًqW�+ و�� آ�ن ا���,م Nى وذ�$Vأ !�:�h تy%�1 @1 ��1�Aو� 1@ �71ن أو أ,�W

 !1�Aز إ���1 �- #>@ ا���"�A,ان �	 ه�� ا����! A, أراد أن �97� ه�� ا���%yت 1,ة . ا���%yت ا��"�7!رب ا�"�� A, أ
  . أ�A 1@  %$ ��3ات



2 ����  Q�$�# ب�� ـ و#%�� ا���8ن ا�����ص  ��< �	 ا��9$ة ا���:9! �1 #��, �	 ا���7+	 وا���%yت �	  
  . ��,#, ��1+! ا���7ء و�123<

  . 1@ وA` ���- ا�"�� ـ و�7,أ 1,ة ا����ات ا�"%$ 3

4@�#�+�rا� @�  .  ـ ول ا��$ي ه�� ا���دة  �� A �1, #>�ن ����9ول J= @1 ا�$��ع  �� ا���9و�

   618ا��
دة 

 @  Kإ KًوZ�1 @<# -� ،��� ا�����  !:�A$ا� S�<# دون أن ،-�إذا ا��A$ ا����,س ا��"��ري  �� و;� ا����
-�  . ا�"��ب ا��	 أ�` 1@ ا����

   619ا��
دة 

  . #>�ن :�2ًm آ� W$ط #�9, :< إ ��ء ا����,3�@ ا��"��ر#@ وا���9ول 1@ ا���8ن، أو ا��, �1<

   620ا��
دة 

Q�  . ���9 د �وى ا���8ن ا���1,9! :�+�89ء 2hث ��3ات 1@ وA` =��ل ا���,م أو ا+>%�ف ا�"

   621ا��
دة 

� ه�ا أ�  Q��1� أ�- ا���9ول ا�"�� وو;"< ��` ��$ف رب ا�"��، و `Aب و$Aأ 	� >���� �ن #�7در إ�
�/ذا ا���1 دون Q73 1%$وع  @ ا����-، رP- د ��< إ�� ذ�N :�+�ار ر�3	، ا �7$ أن . Q��: @<�1 ا�"$ف

>�  . ا�"�� A, 3�- إ�

   622ا��
دة 

�$ ذ�J���# .N د�� ا]�$  �, ���- ا�"��H: ق���Kا�"$ف أو ا �8A إذا Kإ .  

   623ا��
دة 

� أ�3س ا��=,ة، و�7�@ �	 أ��hء ا�"�� أن 1@ ا�8$وري ������ ا�����-  ـ إذا أ:$م  9, 1�  !�#�91 �8�9�:
 N��: ��"ا���ل رب ا� 	� $?e# ا���9ول أن ��  Q��< �M1وزة ا���9#�! ا��9,رة �M1وزة 3���1!، و�  Jا����

@�rا� 	1@ ز#�دة � >"A��# 91,ار 1ـ� �ً����! ا���9#�!�/ن �- #�"� �93 =9< �	 ا�3$داد 71 . �1A >: وز�� .  

2 ����ز �$ب ا�"�ـ� أن #���� 1@ ا�"9, وS9# ا���� ،!���� -��� ا������� ��� ـ �/ذا آ�+` ا���Mوزة ا��	 8�9#
��! �1 أ+�lM 1@ ا[ ��ل، و�1 أ+�9< 1@ ا���$و��ت 91,رة A دون ا:?�ء، �1 ا#��ء ا���9ول Nأن #>�ن ذ� �� 

  . <  �� آ�ن #��?�� آ�7< �� أ+< أ�- ا�"��و�9ً� �%$وط ا�"9,، دون أن #"�;

   624ا��
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�< �1 رب ا�"��، ���u ����9ول أن #?��X: Q#! ز#�دة 1�  Jا�� -�� أ�3س ����  	�����$ اX: ,9"ـ إذا أ:$م ا� 
�	 ا]�$، و�� =,ث �	 ه�ا ا�����- �",#� أو إ;��!، إK أن #>�ن ذ�N را�"ً� إ�� X?V 1@ رب ا�"��، أو أن 

<#�$�  . �ن X1ذو+ً� :< �1< وا��J �1 ا���9ول  �� أ

2!���%1 >��  Jا�� ,A >ذا� 	�I]إذا آ�ن ا�"9, ا Kق آ��:!، إ���Kأن #��� ه�ا ا QM#ـ و  .  
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��! ا�"�� و+��9ت ا���9ولA �  . إذا �- #�,د ا]�$ 3��ً�، و�Q ا�$��ع �	 ��,#,� إ�

   626ا��
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  . �"��ري أ�$ًا 2ً9��1  @ و;� ا�����- و �ـ� ا���9#�!، وVk$  @ إدارة ا[ ��ل ـ #���J ا����,س ا�1

  .  ـ �/ن �- #�,د �	 ا�"9, ه�� ا[��ر و�Q �9,#$ه� و�9ً� ��"$ف ا��Mري2

�$ أ+< إذا �- #�- ا�"�� :�8�9� ا�����- ا��ي و;"< ا����,س و�Q �9,#$ ا[�$ :��Q ا�1l@ ا��ي 3P ـ 
7�"! ه�ا ا�"��اA$H�3< و;� ا����m �1 1$ا �ة -� .  
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 ـ #�Mز ����9ول أن #>� ����� ا�"�� �	 ����<، أو �	 �lء �1<، إ�� �91ول �h+�ي، إذا �- #��"< 1@ ذ�W N$ط 1
!��e%آ��#�< ا� �7�"! ا�"�� ���$ض اK ���د  �m @<� -� ا�"9,، أو 	� .  

  . �9ول ا��r+�ي �7A رب ا�"�� ـ و�>�< 97#� �	 ه�� ا����! Z�1وKً  @ ا��2
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�@، و��"��ل ا��#@ #%�H��ن ����ب ا���9ول �	 ����� ا�"��، =J 1?��7! رب ا�"��  #�+�rا� @�ـ #>�ن ����9و�
و#>�ن �"��ل ا���9و��@ . W�71$ة :�� �M# Kوز ا�9,ر ا��ي #>�ن 1,#�ً� :< ����9ول اIK�	 1@ وA` ر�� ا�, �ى

 �r1 @�#�+�rورب ا�"��ا� 	�IK�7 آ� 1@ ا���9ول اA Jه�ا ا�� .  

 ـ و��- �	 =��! إ��9ء ا��lM 1@ أ=,ه- ��` #, رب ا�"�� أو ا���9ول ا[I�	 ا�1��ز  �� ا��w��7 ا�����9! 2
lMإ��9ء ا�� `Aي و�+�r�9ول ا���أو � 	�IK�9ول ا��ز �>� �1�- :��7! =9<. ����1Kز أداء ه�� . و#>�ن ا�M#و

��- W�71$ةا��w��7 إ� .  

�@ وا�"��ل، ا��9$رة :�8�9� ه�� ا���دة، 1,91!  �� =�9ق 1@ #���زل �< ا���9ول 3#�+�rا� @� ـ و=�9ق ا���9و�
  .  @ د#�< �7A رب ا�"��
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1 �1 ���� ـ �$ب ا�"�� أن #���� 1@ ا�"9, وS9# ا������ �	 أي و�7A `A ا���1<،  �� أن #"�ض ا���9ول  @ 
  . @ ا���$و��ت و�1 أ+�lM  @ ا[ ��ل و�1 آ�ن #��?�� آ�7< �� أ+< أ�- ا�"��أ+�9< 1

2 �"M� وف$ ـ  �� أ+< #�Mز ����>�! أن �x�e ا��"�#x ا�����J  �� ��ت ا���9ول 1ـ@ آ�Q، إذا آ�+` ا�
Kًد�  x��eاء �. ه�ا ا��$� @1 �,��Aا ,A ص أن ��9* �1< �1 #>�ن ا���9ول�V >��: ����  @���� رب و#�"

$Vk $1أ 	� >�Aام و,e�3�: >7آ� ,A ا�"�� 1@ ا�"9, و�1 #>�ن .  
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>�  . #�89	  9, ا���9و�! :�����3! ����� ا�"�� ا��"�9د  �

   631ا��
دة 

��< �$ب ا�"��، ���u ����9ول أن #?���r: K Q@  ��< وK :$د 1��� �7A p� ـ إذا ه�N ا�%	ء :�Q7 =�دث ��1
  . ن ه2ك ا���دة  �� �A @1م :��ر#,ه� 1@ ا�?$��@و#>�. +���9<



2 Q� ـ أ�1 إذا آ�ن ا���9ول A, أ �ر أن #��- ا�%	ء، أو آ�ن ه2ك ا�%	ء أو ���< �7A ا�����- را�"ً� إ�� q?V<، و
�< أن #"�ض رب ا�"��  �� #>�ن ه�ا Aـ, ورد� 1@ �1دة ا�"���  .  

 ا�%	ء، أو إذا آ�ن ه2ك ا�%	ء أو ���< را�"ً� إ�� X?V �1< أو  ـ �/ذا آ�ن رب ا�"�� ه� ا��ي أ �ر أن #���-3
 ,�  x#�"ا�� 	و� $��Q �	 ا���دة ا��	 �Aم :��ر#,ه�، �/ن ه2ك ا���دة  ��<، وآ�ن ����9ول ا��J �	 ا[  �إ�

  . ا�8�AKء
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�! ��1 ا ��7ر �	 �e%ه�2< ا�Z1 `+9, ا���9و�! :��ت ا���9ول إذا آ�  	89�#,A�"ن �- �>@ ��1 ا ��7ر، . ا��/�
��� ا���دة � J7?� 	ت ا��Kا��� $�P 	� >e�� ��"ز �$ب ا��M# K�9ء +��< و�ا�"9, 1@ � 	إذا �- 2�629 #��� Kا 

�� ا�"����� @��� !�  . ���ا�$ �	 ورh! ا���9ول ا���8+�ت ا�>��

   633ا���دة 

� رب ا�1�  Q���  ـ إذا ا+89� ا�"9, :��ت ا���9ول، و���� J�+�1 �- 1@ ا[ ��ل، و�1 أ !��A !$آ��أن #,�� � ��"
  . �1 �- #�-، وذ�N :9,ر ا���� ا��ي #"�د  ��< 1ـ@ ه�� ا[ ��ل وا����9ت

�- ا���اد ا��	 #�ـ- ا ,اده� وا�$�3م ا��	 :,ء �	 �����ه�، 2���: Q��?# أن ،Nذ� $� ـ و#�Mز �$ب ا�"��، �	 +
� أن #,��  ��� �"�8#ً� � Kًد�  .  

3>�� >� ,# K Q7�� >1ًا  @ إ���l��  _7Iأ -h ��"ا� ��  .  ـ و��$ي ه�� ا[=>�م أ#8ً� إذا :,أ ا���9ول �	 ���
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��! ا4دارة . ا��lام ا��$ا�J ا�"�1!  9, ا�H$ض �1< إدارة J�$1  �م ذي �I! إ���Aد#! @�و#>�ن ه�ا ا�"9, :
 @��- ه�ا ا��$�J و:��: !��e1@ا��l1@ ا� !��  . �$د أو W$آ! #"�, إ���� :�2H�3ل ا��$�J ��$ة 1"
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� ا���< ا����Xف، ا�e,�1ت �  ،��8�9� ا�"9, ا��ي 1$7#< �1  ���< :Xن #Zدي ���ا ا�"��: ,�"�# J�$م ا��l��1
�$ ا��ي #879<، و�9ً� ��%$وط ا�����ص  ���� �	  9, اl��Kام و1����9<، و�j� !�:�9ا�� ����%$وط ا��	 �8�9

@��1 #�- ه�ا ا�"�� �A @1ا+ ���7�"! ا�"�� و8�9#m .  
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�< أن #�ـJ9 ا����واة :�@  ��2<، �3اء �	 ا�e,�1ت 1�  Q��ً� أو �"��ً�، و+�+�A ��1>$ًا J�$م ا��l��1 ـ إذا آ�ن 
  . ا�"�1! أو �	 ��9;	 ا[��ر

��ر أو اK ��ء �1��،  �� أن  ـ وK ���ل ا����واة دون أن �>�ن ه��ك2Kا x��e� � 1�"1�I�V !! ��?�ي  �
و�>@ ا����واة ��$م  �� . #���� :��� ا��"�1�?# @1 !�Q ذ�N �1ـ@ ��ا�$ت ��< W$وط #"���� ا����lم :��<  �م

@#$Vt� ����1 x�$# اتl�  . ا����lم أن #��_ أ=,  �1 >�2

� 2Vف �1 �89	 :< ا�3�  _��# l��� ا����lم أن #"�ض ا�8$ر ا��ي A,  ـ وآ� ���  Q��9$ة ا���:9!، #�
�l 1@ إ2Vل :����ازن ا�?7�"	 �	 ا������! ا��%$و !�� ه�ا ا����  Q�$�# �1 اء$� @1 $�Hا� Q��# .  
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دة 



��lم �1  ـ #>�ن ��"$#��ت ا3K"�ر ا��	 A$ر��� ا���?! ا�"��A !1ة ا��9+�ن :����7! إ�� ا�"�9د ا��	 #7$1�� ا��1
�����e# �1 �  .  ��M# 2� ،>�2ز ����"�A,#@ أن �9��#  �

 ـ و#�Mز  �دة ا��$ �	 ه�� ا��9ا�- و�",#���، �/ذا  ,�` ا3K"�ر ا��"��ل :ـ�� وI,ق  �� ا��",#�، 3$ت 2
��+�#$�� J#,ار ا���$A >��,#� 1@ و�1 #>�ن ��ر#ً� وA` ا��". ا3K"�ر ا�M,#,ة دون أh$ ر�"	 1@ ا��A` ا��ي  

��� :9	 1@ ا��,ة :", � Nر وذ���ا�W$اآ�ت �	 ا��$�J ا�"�م #�$ي  ��< ه�ا ا��",#� 1@ ز#�دة أو +9* �	 ا[
  . ا���ر#� ا��"�@ ��$#�ن ا3K"�ر ا�M,#,ة
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1_������ 2ً:�A ا�"�9د ا��$د#! #>�ن ��9#  �, �?7�J �"$#�! ا[3"�ر  � ��P ـ آ� ا+�$اف أو  .  

ذا و�A اK+�$اف أو ا�H�� ;, �1��! ا�"���، آ�ن �< ا��J �	 ا�3$داد �1 د�"< ز#�دة �	 ا[3"�ر  ـ �/2
. وإذا و�A ;, �1��! ا����lم :���$�J ا�"ـ�م، آ�ن �< ا��J �	 ا�3>��ل �1 +9* 1@ ا[3"�ر ا��9$رة. ا��9$رة

Nذ� S��e# 2ً آ� ا���قm�: �89ء 3. و#>�ن+�: @���ر ا��	 J��� K و#��9 ا��J �	 ا�����Kا x7A `A1@ و !�
  . �1 ا3K"�ر ا��9$رة

   639ا��
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 ـ  ��  �2ء ا��$ا�J ا���"�9! :��ز#� ا����� وا�>�$:�ء وا��9ى ا���$آ! و1%�:< ذ�N، أن #�����ا �1 #2زم 1
��+! اKدوات ا��	 #,ار :I >��$ة، آ��ا ا��ي �8�9�A ة,�� ��V دة 1@  ?� أو�  Jأدوات ا��$ا�J�$ا�� �� .  

� ا����Xف �	 2�  ,#l# ��V 1@  ?� أو J�$ا�� Q��# ��  -��� ـ و����1l	 ه�� ا��$ا�J أن #,�"�ا Z�1و�
 	� �Aء و���� إ�� �A ��Aه$ة �Vر�!  @ إدارة ا��$�J أو إ�� =�دث ��1$# N��7ا أن ذ�h�1< إذا أ���1,�< و 

 $�P !  . �91$ة أن ����A =���< أو أن �,رأ +���M<ه�� ا4دارة دون أن #>�ن �	 و�3 أ#! إدارة 9#

� أن و�Aع اK;$اب آ�ن دون X?V �1<، وأ+< �  ����1�qً� إذا ا�3?�ع ا����lم إ1�A! ا�,� �ًhاب =�د$;Kو#"�7$ ا
�M! إ;$ا:�- :X#! و3��! أV$ى�+ ��$ه- أو أن �2�#P @�  . �- #>@ �	 و3"< أن #��7,ل :��"��ل ا��$8:
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"�� ه� ا��ي #�"�, ��< أ=, ا���"�X: @#,Aن #"�� �	 V,1! ا���"�A, ا]V$ و��` إدار�< أو إW$ا�< �91:�  9, ا�
$V[ا ,A�"ا��� >: ,�"�# $�  . أ
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 ـ K ��$ي ا[=>�م ا��اردة �	 ه�ا ا���� إK :��9,ر ا��ي K ��"�رض ��<، I$ا=! أو ;��ً�، �1 ا��%$#"�ت 1
  . J :��"��ا�I�e! ا��	 ��"�

  .  ـ و�7�@ ه�� ا��%$#"�ت �mا�S ا�"��ل ا��#@ K ��$ي  ���- ه�� ا[=>�م2
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�@ ا���Mر#�@ ا��Mا:�@ و�1,و:	 1�rوا��� @��@ أر:�ب ا�"�� و:�@ ا�?�ا�: !A2"ا� � ـ ��$ي أ=>�م  9, ا�"��  �
��ر#@ :?$#J ا�"���!X1 ه- 1@ ا��3?�ء، و�� آ�+�ا$�Pو @�1X1@ أر:�ب ا�� !���، أو آ�+�ا #"���ن ����ب 

-��:�A$� @�";�Vر:�ب ا�"�� و] @�  . ا[ ��ل، �1 دام هKZء ا[�eWص ��:"

2 ,9  	� !�� ـ وإذا ا+��` V,�1ت ا����r ا���Mري أو ا���,وب ا��Mاب، و�� آ�ن ذ�N :�+���ء ا��,ة ا��"
�$ ا�"���Kا ��73 ��  ��< أو ا��ي #89	 :< ا�"$ف اe�3,ا1<، آ�ن �< ا��J أن �9�#;�  Jا���� -�eأو ا� !



�1<، �1� آ�+` ,V @1 اب�Mري أو ا���,وب ا��Mا�� �rوج ا���$V ,": Kرب ا�"�� ا w�7� -� 	ت ا����Iا��� @ 
-��1,V ء 1,ة��h,ى ا�"�2ء أ� 	�1ن 1@ 3",eء ا����KZم :< ه�A ��� ة$W�71 !M���ت +�Iه�� ا��� . K >+أ �� 

  . ��?��7! :��ا ا��J إ2V Kل ا��,ة ا��"��دة ا��	 #9$ره� ا�"$ف :����7! إ�� آ� �M#!��1ز ��- ا
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N2ف ذ�V �  . K #%�$ط �	  9, ا�"�� أي �V �<Wص، �1 �- ��* ا��9ا+�@ وا�9$ارات ا4دار#!  �
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1!����! أو ��,ة 1""1! 1,e� ��"ز أن #7$م  9, ا��M# ز .  ـ�M# ا��,ةآ�� @�"1 $�P أن #>�ن .  

2�ً�<= �m�: ،��3ات u�V @1ـ $rة ا�"��1، أو رب ا�"��، أو [آ��  .  ـ إن  9, ا�"�� ��,ة =
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1!����! أو ��,ة 1""1! 1,e� ��"ز أن #7$م  9, ا��M# ا��,ة.  ـ @�"1 $�P ز أن #>�ن�M# آ�� .  

  . ، أو [آu�V @1 $r �3ـ�ات، :��m =>�ً� ـ إن  9, ا�"�� ��,ة =��ة ا�"��1، أو رب ا�"��2
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1>��  J�89ء ا�"�� ا����+�: ��@، ا+��"1 ��  ��  .  ـ إذا أ:$م ا�"9, ����

�<، ا �7$ ا�"M� ,9,د 2�  Jا�"9, :", ا+���ء ا�"�ـ� ا���� ��7�"�< [ن #�M,د، وا$��3 ���?: ��ً:�A ��"ـ �/ذا آ�ن ا� 
  . 2ز1! ��9��م :��"�� ذا�< 1$ة أV$ى�M,#,ًا ;���ً� ا��,ة ا�
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 2ًVا�"�دة :���7$ع :<، أو  �2ً دا $M� -� 2ً�  !1,eام ه�� ا��A إذا آ�ن ،$�X: 1! أن #>�ن,eأداء ا� 	ض �$��#
  . �	 1��! 1@ أدا�
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1��! أو +�م ا�"�� أو ا�� ��Mم  ـ إذا �- ��* ا�"�9د ا��$د#! أو ا�"�9د ا�l��# ا��ي $�م ا[3�3	 ��"��ل  �� ا[
�$ ا��9,ر �"�� 1@ ذات ا���ع إن و�,، وإA K,ر ا[�$ 97mً� �"$ف ا����! و $ف ]�: �Vا�"��، أ Q=�I >:

  . �/ن �- #��,  $ف، ���� ا��9;	 �9,#$ ا[�$ و�9ً� ��8�9��ت ا�",ا�!. ا�M�! ا��	 #Zدى ���� ا�"��

� ا�"��1 أداؤه� و�	 ��,#, 1,اه� ـ و#��7 ذ�N أ8#ً� �	 ��,2#�  Q�  . , +�ع ا�e,1! ا��ا
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>��  lMا�� l��Mا�9,ر ا� @��"� 	� Qو��� ،$��lءًا lM�# Kأ 1@ ا[ !�  : �"�7$ ا��w��7 ا]�

1@��@ ا���Mر#�rوا��� @�  .  ـ ا�"���! ا��	 �"?� ��?�ا��@ وا���,و:�@ ا��Mا:

�1 7#�"�+<، وا�"2وات ا��	 ��$ف ��-  ـ ا���Q ا���q#! ا��	 �,�� 2 @�h @  !#ر�Mا����ل ا�� 	1,e��1 �إ�
!%�  . :�2P Q7ء ا��"



3 !� ـ آ� ��1! �"?� ��"��1  2وة  �� ا��$�Q، و�1 #�$ف �< �lاء أ�1+�ـ< أو �	 �91:� ز#�دة أ ��7< ا�"���
و +�م ا��"�� أو ا���م ا3�3K	 ��"��ل أو و�W �1:< ذ�N، إذا آ�+` ه�� ا��w��7 91$رة �	  �9د ا�"�� ا��$د#! أ

�ً $7� K $��$ى ا�"$ف :����� =�� أ7I_  ��ل ا��"�� #"�7$و+�� �lءًا 1@ ا[ . w��7أن �>�ن ه�� ا�� �� 
lM�7 ا��A 1! ا��9,ار��1" .  
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1�73�� ا��ه7!، إK �	 ا���� ! أو ا���Mرة ا��	  ��  �?"# �1 $�]�: J���# K ا�"$ف :,�� وه7!  ـ ���$ى �
  . �>�ن ��� �A ,ة ���_ :78?��

2 	� ��M# ,=ا��ا $Mا��� 	1,e��1 � ـ و�"�7$ ا��ه7! �lءًا 1@ ا]�$، إذا آ�ن �1 #,�"< �1�� ا�"�2ء إ�
1�@ :���< أو ��` إW$ا�<,eء ا����KZه �  . �I,وق 1%�$ك ���9م رب ا�"�� :", ذ�N :��ز#"<  �

��� �ت، آ��� ! ا����دق وا���9ه	 وا��%�رب، أK #>�ن ��"��1 أ�$ �3ى �1 #���  ـ و#�Mز �	 :"x ا�3
�< 1@ وه7! و�1 #���و�< m @1"�م�  .  
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� ا�"��1�  QM# :  

  . أ ـ أن #Zدي ا�"�� :���<، وأن #�7ل �	 �Xد#�< 1@ ا�"��#! �1 #��7< ا�%e* ا��"��د
�: !I�eوا1$ رب ا�"�� ا�X: $��X# ب ـ أن !��sو 	� �V,# ا��ي >��  Jا�"�� ا���� ����

 ��� �mإ 	داب، و�- #>@ �[ا�"9, أو ا��9+�ن أو ا S��e# �1 $1وا]ه�� ا 	ا�"��1، إذا �- #>@ �
$?e�� �1 #"$ض .  

��ء ا�����! إ��< ��Xد#!  ��<W]ا ��= ��ـ أن #�$ص  � .  
  . +�89ء ا�"9,د ـ أن #���� :3X$ار ا�"�� ا���� �! وا���Mر#! =�� :", ا

   652ا��
دة 

 ـ إذا آ�ن ا�"�� ا���آ�ل إ�� ا�"��1 #��_ �< :�"$�!  �2ء رب ا�"��، أو :�2mKع  �� 3$ أ ���<، آ�ن 1
�@ أن �9��#  �� أ�M# Kز ��"��1 :"ـ, ا+���ء ا�"9, أن #���u رب ا�"��، وK أن #%�$ك �	 أي 1%$وع #�9م �$?��

>������: .  

�$ أ+< 2$�%#P ـ 	�X#�1 >�  : ط ���! ه�ا ا���Kق أن #��ا�$ �

  . أ ـ أن #>�ن ا�"�H��: �1ً� رW,� وA` إ:$ام ا�"9,
ب ـ أن #>�ن ا�9�, �1,ودًا 1@ =�U ا��1lن وا��>�ن و+�ع ا�"�� :��9,ر ا�8$وري ����#! 

  . ���1_ رب ا�"�� ا��%$و !

أو ر�M� x,#,� دون أن #�9 1@ ا�"��1 �1 #7$ر  ـ و�M# Kز أن #���N رب ا�"�� :��ا ا���Kق إذا ��� ا�"9, 3
N"9,. ذ���1< ه� �1 #7$ر ��� ا�"��1 � �Aق إذا و���K�: Nز �< ا�����M# K آ�� .  
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4��7ر  !��� W$ط �lا�	 �	 =��! ا2V4ل :����1Kع  @ ا������!، وآ�ن �	 ا�%$ط M� !H��71"�< و3�  Jإذا ا��
���، آ�ن ه�ا ا�%$ط :�2ًm، و#���Q ا�"��1  �� ا��97ء �	 �  Jل 1@ ا��,ة ا�����mرب ا�"�� 1,ة أ ! ��I

>����  . :?2+< أ#8ً� إ�� W$ط  ,م ا������! �	 
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 ـ إذا و�J ا�"��1 إ�� ا�V$اع �,#, �	 أا��hء V,�1< رب ا�"��، �2 #>�ن ��ـ�ا أي =J �	 ذ�N ا�VK$اع، و�� 1
  . < :����A �1 !73م :< 1@ أ ��ل �	 V,1! رب ا�"��آ�ن ا�"�A �1, ا7��3?

7�"! ا[ ��ل 2m `+رب ا�"��، إذا آ� J< #>�ن 1@ =ـ�ء  ���hأ 	ا �ت �$�Vأن �1 #���7?< ا�"��1 1@ ا � ـ  �
ا��	 �"�, :�� ا�"��1 �8�9	 �1< إ�$اغ ��,� �	 اK:�,اع، أو إذا آ�ن رب ا�"�� A, ا�W$ط �	 ا�"I ,9$ا=! أن 

��� #��,ي إ��< 1@ ا���e$ �ت#>�ن �� Jا�ـ� > .  

��ز ��"��1 �	 ا���Kت ا�����ص  ���� �	 ا��9$ات ا���:9! أن 3 ،!#,� ـ وإذا آ�ن ا�VK$اع ذا أه��! إ���Aد#! 
و#$ا � �	 �9,#$ ه�ا ا���9:� 91,ار ا��"�+! ا��	 A,1�� رب . #?���V �:�9�: Qص #9,ر و�9ً� ��8�9��ت ا�",ا�!

  . e�3,م �	 ه�ا ا��7�� �y%�1 @1<ا�"�� و�1 ا
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 @���+Q اl��Kا�1ت ا��7��! �	 ا���اد ا���:9!، أن #�9م :�l��Kا�1ت ا��	 ��$;�� ا��9ا+ �� ا�"��1، إ��  QM#
!I�eا� .  
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 1$ا �ة 89� �1	 #��lم رب ا�"�� أن #,�� ��"��1 أ�$�< �	 ا��1lن وا��>�ن ا���#@ #�,ده�� ا�"9, أو ا�"$ف، �1
N��: !I�eا� @�  . :< ا��9ا+
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�lء 1@ أر:�ح رب ا�"��، 1 	� J= ،>�1 Kً,: أو >��  Jا���� $� ـ إذا +* ا�"9,  �� أن #>�ن ��"��1، ��ق ا[
���! J9��# �1 1@ و�$، أو �W �1آ� ذ�N، وA @1 ج، أو��+Kا4#$اد أو 1@ 91,ار ا !��� @1 !#�q1 !7�+ 	� أو Q

N9< 1@ ذ����# ��: �ً+��� رب ا�"�� أن #9,م إ�� ا�"��1 :", آ� �$د :�  .  

2 >��� رب ا�"��، ��ق ه�ا، أن #9,م إ�� ا�"��1، أو إ�� �h�1 *eWق :< #"��< ذوو ا�%Xن أو #"�  QM#ـ و 
  . ��$�ا��9;	، ا��"���1ت ا�8$ور#! �����I @1 J9! ه�ا ا�7��ن، وأن #Xذن �< �	 ذ�2mK�: Nع  �� د�
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1�! ا��	 #�1l< :��  9, ا�"��، أو أ �@ أ+< ��1", ��إذا =8$ ا�"��1 أو ا����e,م ��lاو�!  ��< �	 ا���$ة ا�
 Nذ� $���lاو�!  ��< �	 ه�� ا���$ة، و�- #��"<  @ ا�"�� إQ73 K را�� إ�� رب ا�"��، آ�ن �< ا��J �	 أ

  . ا���م
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� رب ا�"��، �  QM� @���+Q ا��lا��1< ا��7��! �	 ا���اد ا���:9!، أن #�9م :�l��Kا�1ت ا��	 ��$;�� ا��9ا+ �إ�
!I�eا� .  
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1 @� ـ #���	  9, ا�"�� :�+�89ء 1,�<، أو :/+�Mز ا�"�� ا��ي أ:$م 1@ أ��<، وذ�N دون ا2V4ل :X=>�م ا���د�
  . 645 و 644

2���K�: ،,9"1,ة ا� @�ق أو :��ع ا�"�� أو :��H$ض �1<، ��ز �>� 1@ ا���"�A,#@ أن #�8 =,ًا �"�A2<  ـ �/ن �- �"
وm$#9! اV4?�ر و1,�< �7���� ا��9ا+�@ . �1 ا���"�A, ا]V$، و#QM �	 ا�3"��ل ه�ا ا��J أن #�97< إV?�ر

!I�eا� .  
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��!، و+89< أ=, ا���"�A,#@ دو1"1 $�P أ:$م ��,ة ,A ,9"�7 ا+�89ء  ـ إذا آ�ن ا�A ر، أو�?VKد ا�"�ن 1$ا �ة ��
>�1 !�A�7د، أو  @ ا��,ة ا��"�و#%�� ا��"�#x، ��ق . ه�ا ا���"�د، �1l< أن #"�ض ا���"�A, ا]V$  @ 1,ة ه�ا ا��

�� 1���9ت ا[�$ ا��	 �>�ن �h:�! و1"��!، �1 1$ا �ة �1 ��ا[�$ ا���,د ا��ي آ�ن #���2V Jل ه�� ا��,ة، 
�@ ا�I�e!�89	 :< ا��9ا+ .  

��+Q ا��"�#x ا��ي #>�ن 9���1ً� �< 2 � ـ �/ذا ��� ا�"S�"�: ,9 1@ أ=, ا���"�A,#@، آ�ن ����"�A, ا]V$ إ�
�ً���"� �ًe�� ,9"ا� ��� Q7�: 1@ ;$ر >:�I�1 أ x#�"� 	� Jر ا���?V4د ا�"�و#"�Q7�: . $7  ,م 1$ا �ة 1

,# `�� `"Aز و�M= Q7�: �Aإذا و �ً� رب ا�"��، أو و�A ه�ا ا���$#_ :�Q7 د#�ن #>�ن ا�"�A �1, ا���$#_ �"��
$�H�� ��: مlا�� .  
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�$ A, د�� 1V]ا���$#_، و�� �- #�,ر ه�ا ا���$#_ 1@ رب ا�"��، إذا آ�ن ه�ا ا @  x#�"���: -<ز ا���M# ـ 
 #>�ن ه� �	 ا��ه$ ا��ي أ+�� ا�"��1 :��$���<، و �� ا[V* :�"�1��< ا���M$ة وW >����e1$وط ا�"9,، إ�� أن

  . ا�"9,

2 �ً���"� 2ً�  ,"# K ���� Q+�1 ذ $�H� >�H%# ا��ي آ�ن lة أو ��21! 1@ ا��$آl�1 �Aأ l1$آ � ـ و+�9 ا�"��1 إ�
�$ W�71$ إذا �1 ا�8�A< �1��! ا�"��، و�>�< #", آ��N إذا آ�ن ا�H$ض �1< إ�3ءة ا�"��1P J#$?: .  
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1�# K إ:$ام ا�"9, ـ 	� `���< A, رو �eW @<� -� �1 ،��"و�>@ #���� ا�"9, :���ة . ��  9, ا�"�� :���ة رب ا�
  . ا�"��1

 ـ و#$ا � �	 ��� ا�"9, ����ة ا�"��1، أو ��$;< �m �ً;$1#2ً أو ���A Q7ه$ XW @1 $Vk+< أن #��� ا�"��1 2
�@ ا�I�e!1@ ا��3K$ار �	 ا�"��، ا[=>�م ا��	 +�`  ـ���� ا��9ا+ .  
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1 !���"��: J�"�# ���� Kا+���ء ا�"9,، إ `A9, ا�"�� :�+�89ء �3! �7,أ 1@ و  @  !qWـ ���9 :����9دم ا�, �وى ا��� 
���! ا4#$اد، �/ن ا��,ة ���� K �7,أ إK 1@ ا��A` ا��ي #��- ��< رب  	� !#�qا�� Qا[ر:�ح وا��� 	وا��%�رآ! �

�$دا�"�� إ�� ا�"��1  $Vk Q��: >9���# ��: �ً+��: .  

 ـ وK #�$ي ه�ا ا���9دم ا��eص  �� ا�, �وى ا���"�9! :�+���ك =$1! ا[3ـ$ار ا���Mر#!، أو :����� +��ص  9, 2
  . ا�"�� ا��	 �$1	 إ�� ;��ن ا=�$ام ه�� ا[3$ار
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  . ��آ�ا��آ��!  # ��8�9�: ,9��lم ا��آ�� :Xن #�9م :"�� �A+�+	 ����ب ا�
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 *+ ,�#QM أن #��ا�$ �	 ا��آ��! ا�%>� ا��ا�Q ��ا�$� �	 ا�"�� ا��9+�+	 ا��ي #>�ن ��1 ا��آ��!، �1 �- #�
Nذ� $�H: 	89# .  
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�< ا���آ��، �e� Kل 1� �Iا��� 	ع ا�"�� ا��9+�+��� ��= ،���� *��e� K !1�  أ���ظ 	ـ ا��آ��! ا��اردة � 
I ��  . �! إK �	 أ ��ل ا4دارةا��آ

 ـ و#", 1@ أ ��ل ا4دارة ا�M#4ر إذا �- �lد 1,�<  �� 2hث ��3ات وأ ��ل ا���� وا����+! وا�3���ء ا���9ق 2
��� أ#8ً� آ�  �� 1@ أ ��ل ا���$ف �8�9�< ا4دارة، آ7�� ا�����ل و:�� ا��87 ! أو . وو��ء ا�,#�ان� �V,#و

  . S وW$اء ��# �1�1l< ا�%	ء ��1 ا��آ��! 1@ أدوات ���< وا�2H�3<ا����9ل ا��ي #�$ع إ��< ا���
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و:��< �Vص �	 ا�7�� وا�$ه@ وا��7$ �ت .  ـ K :, 1@ وآ��! I�V! �	 آ�  �� ��u 1@ أ ��ل ا4دارة1
�@ وا��$ا�"ـ! أ�1م ا��89ء���< ا��  . وا���_ واAK$ار وا���>�- و��

2+ 	� !I�eـ وا��آ��! ا�  >��ع 1"�@ 1@ أ+�اع ا[ ��ل ا��9+�+�! ��_ و�� �- #"�@ ��1 ه�ا ا�"��  �� و
�*، إK إذا آ�ن ا�"�� 1@ ا��7$ �ت�eا�� .  

 ـ وا��آ��! ا�M� K !I�e"� ���آ�� �I! إ� K	 W�71$ة ا[�1ر ا���,دة ����، و�1 �8�9�< ه�� ا[�1ر 1@ ��ا:� 3
  . �Mري;$ور#!، و�9ً� �?7�"! آ� أ1$ و��"$ف ا�
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  .  ـ ا��آ�� 1�lم :����� ا��آ��! دون أن #�Mوز =,وده� ا��1�3$!1

2 Q�H# وف$�< إV?�ر ا���آ� 3��ً� وآ�+` ا��  �� ـ  �� أ+< �< أن #e$ج  @ ه�� ا��,ود �1� آ�ن 1@ ا�����
� ه�ا ا���$ف�  Jا���� Kن ا���آ� �1 آ�ن اX: @���! أن #�7در :/:2غ ا���آ� و �� ا��آ�� �	 ه�� ا�. ���� ا�

  . V$و�<  @ =,ود ا��آ��!
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� ا��آ�� أن #�7ل �	 �����ه� ا�"��#! ا��ـ	 #��7�� �	 أ ���< ا�I�e!، دون 1�  Q� ـ إذا آ�+` ا��آ��! :2 أ�$، و
  . أن #>�S �	 ذ�N أز#, 1@  ��#! ا�$�� ا��"��د

� ا��آ�� أن 27#�  Q��$، وX: `+ا��"��د ـ �/ذا آ� ��  . �ل دا��ً� �	 �����ه�  ��#! ا�$
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�� ا��آ��! وأن #9,م �< =��:ً�  ������ 	� >�� ا��آ�� أن #�ا�	 ا���آ� :���"���1ت ا�8$ور#!  �� و�I إ��  .  
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  .  ـ ��u ���آ�� أن #��"�� �1ل ا���آ� ����_ +��<1

2��1,e�3ا 	ا�� w��7ا�, ا���� >� �����< 1@ وA` اe�3,ا1��، و ��ـ< أ#8ً� ��ا�, �1 �97� �	 ذ�1< 1@  ـ و �
  . =��ب ا��آ��! 1@ وA` أن #"�ر
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�$ �A:�! �2+��9م، أو آ�ن ا�8$ر ا��ي 1P !آ�+` ا��آ�� ��1 ،@1�8���: @� ـ إذا �",د ا��آ2ء آ�+�ا Z�1و�
�+�ا �1�8�1�@، ��X�# Kن  �� �"�< أ=,ه- �M1وزًا  �� أن ا��آ2ء، و�� آ. أ�Iب ا���آ� +��X?V !M 1%�$ك
  . =,ود ا��آ��! أو �1"��ً� �	 �����ه�



2 Kا ،@�"��M1 ا��أن #"� -�� ـ وإذا  �@ ا��آ2ء �	  9, وا=,، دون أن #$V* �	 ا+�$اده- �	 ا�"��، آ�ن  �
  . إذا آ�ن ا�"�� K ��1 #���ج ��< إ�� ��7دل ا�$أي آx79 ا�,#@ أو و���<

��674
دة ا   

1 Qا���� ��  @  KًوZ�1 آ�ن ،Nذ� 	� >� �ً�V$1 ا��آ��!، دون أن #>�ن ����� 	� �$�P >�  �� ـ إذا أ+�ب ا��آ
  . و#>�ن ا��آ�� و+��7< �	 ه�� ا����! �1�8�1�@ �	 ا���Zو��!. آ�� �� آ�ن ه�ا ا�"�� I ,A,ر �1< ه�

�@ eW* ا����Q، �/ن ا��آ�� K #>�ن Z�1وKً إK  @  ـ أ�1 إذا رV* ���آ�� �	 إ+�:! +��Q  �< دون أن 2"#
��� أI,ر �< 1@ �"����ت� >q?V @  ر +��7< أو���Vا 	� >q?V .  

3$VKا �  .  ـ و#�Mز �	 ا������@ ا���:�9�@ ����آ� و����Q ا��آ�� أن #$�� آ� W�71 ����1$ة  �
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�$ ذ�I N$ا1P ��  J��# -� �1 ،!�  . =!، أو #��e�* ;��ً� 1@ =��! ا��آ�� ـ ا��آ��! �$7 

�� ا��آ��!2��� ,": �ً �m إذا د�� K، إ	9,#$ ا��9;�� �ً";�V $�Kآ��!، آ�ن ه�ا ا��� $�� أ�  Jـ �/ذا ا��  .  
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��1 Nق، وذ����Kا `Aا��"��د �1 ا���ا�, 1@ و ��� آ�ن  �� ا���آ� أن #$د ���آ�� �1 أ+�9< �	 ����� ا��آ��! ا����
�� ا��آ��! أن #9,م ا���آ� ���آ�� w��71 �2+��ق �1�� �	 . =� ا��آ�� 1@ ا���Mح �	 ����� ا��آ��!��� �8�Aذا ا/�

Nذ� ��� ا���آ� أن #9,م ه�� ا��w��7 إذا m�Q ا��آ�  Q�  . ZWون ا��آ��!، و
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 Q7�: >�1 X?V 1@ ;$ر دون ���� ا��آ��! �����ًا 1"��دًا#>�ن ا���آ� Z�1وKً  �� أ�Iب ا���آ��� .  
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 ����� 	� ���1�8�1�@ �7A ا��آ @��� ا���آ���إذا وآ� أ�eWص �1",دون وآ�2ً وا=,ًا �	  �� 1%�$ك، آ�ن 
Nذ� $�P ��  J��# -� �1 ،!ا��آ�� .  
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��:! �	  A2! ا���آ� وا��آ�� :�108 إ�� J7?�105 ا���اد 1@ ���: !I�eا� ���$ ا��ي #�"��1 �1 ا��آH� .  
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�� ا��"�@ ���آ��!Kأو :�+���ء ا ،>�  . و����	 أ#8ً� :��ت ا���آ� أو ا��آ��. ����	 ا��آ��! :/���م ا�"�� ا���آ� �

   681ا��
دة 

1Nذ� S��e# ا���ق ,��$، �/ن آ�+` ا��آ�.  ـ #�Mز ����آ�، �	 أي وA`، أن #��	 ا��آ��! أو 9#�,ه�، و�� وX: !�
 $�H: أو Q3��1 $�P `Aو 	� >�l  اء$��/ن ا���آ� #>�ن 1�x#�"�: �ً1l ا��آ��  @ ا�8$ر ا��ي ��1 >9@ 

  .  �ر �791ل



 ـ  �� أ+< إذا آ�+` ا��آ��! �Iدرة ����_ ا��آ��، أو ����_ أ��7	�M# 2� ،ز ����آ� أن #��	 ا��آ��! أو 2
9#�,ه� دون ر;�ء I @1,رت ا��آ��! �����< .  

   682ا��
دة 

1Nذ� S��e# ا���ق ,�. و#�- ا����زل :/:P2< ����آ�.  ـ #�Mز ���آ�� أن #���زل �	 أي وA`  @ ا��آ��!، و�� و
�$اء ا����زل �	  @1 J�� ا���آ�  @ ا�8$ر ا��ي x#�"�: �ً1l�1 ن�<# ���$، �/ن ا��آX: !ذا آ�+` ا��آ��/�

�$  �ر �791لH:و Q3��1 $�P `Aو .  

�$ أ+< 2P ـ  !#,��M# Kز ���آ�� أن #���زل  @ ا��آ��! �1� آ�+` �Iدرة ����_ أ��7	، إK إذا و�,ت أ�73ب 
>����1 !+����# �1 �e�lم ��� �ً�� أن #e?$ ا[��7	 :��ا ا����زل وأن #���< و�Aً� آ���  ،N7$ر ذ�� .  

   683ا��
دة 

� ا��آ�� أن #�� :�[1�  QM# ،!آ�ن ا+���ء ا��آ�� >� ��ل ا��	 :,أه� إ�� =��! K ��"$ض 1"��  ـ  �� أي و
S���� .  

� ور�h< إذا ��ا�$ت ���- ا[ه��! وآ�+�ا  ��  �- :���آ��!، 2�  QM# ،�� ـ و�	 =��! ا+���ء ا��آ��! :��ت ا��آ
�1 �8�9�< ا���ل ����_ ا���آ� $�  . أن #�7دروا إ�� إV?�ر ا���آ� :��ت Z1رh�-، وأن #��eوا 1@ ا��,ا:

   684ا��
دة 

�ً��� أن #���� =�� ه�ا ا�%	ء، و �� أن #$د�  �  ،$Vk @1 �ًq�W -���# أن *eW >: مl��# ,9  !"#ا��د .  

   685ا��
دة 

  .  ـ  �� ا��د#� أن #���- ا��د#"!1

  .  ـ و��u �< أن #��"���� دون أن #�ذن �< ا���دع :��I N$ا=! أو ;��2�ً

   686ا��
دة 

1،$��$ أH: !"#=�� ��1<،  ـ إذا آ�+` ا��د 	ء �1 #��7< �	=�� ا�% 	ا��د#� أن #�7ل 1@ ا�"��#! � ��  Q� و
  . دون أن #>�S �	 ذ�N أز#, 1@  ��#! ا�$�� ا��"��د

�QM أن #�7ل �	 =�� ا��د#"!  ��#! ا�$�� ا��"��د2� ،$�X: !"#ـ أ�1 إذا آ�+` ا��د  .  

   687ا��
دة 

�$� �1�< �	 =�� ا��د#"! دP ��# د#� أن��� u�� Nذ� �ون إذن I$#_ 1@ ا���دع، إK أن #>�ن 81?$ًا إ�
!���  !qM�1 ورة$; Q7�: .  

   688ا��
دة 

�@ �����! ا��د#�  ��� ا��د#� أن #��- ا�%	ء إ�� ا���دع :�M$د m�7<، إK إذا s�$ 1@ ا�"9, أن ا[�  QM# .
�@ �����! ا���دعو���د#� أن #�lم ا���دع :���- ا�%	ء �	 أي وA`، إK إذا s�$ 1@ ا�"9, أ  ��  . ن ا[

   689ا��
دة 



�< ����>�� إK رد 87A �1< 1@ ا��r@، أو ا����زل �<  @ �  u��� ،!�إذا :�ع وارث ا��د#� ا��د#"!، وه� =�@ ا��
� ا��%�$ي�  >A�9= .ا��7$ع `Aو �����  . وأ�1 إذا ��$ف ���� �# >+/� ،�ً $7��lم :9

   690ا��
دة 

�$ أ�$ا[�I �	 ا��د#"! أن �>H: ا+���ء ا��د#"!، �1 . �ن `Aد#< وZ# ا���دع أن ��  Q�� أ�$، و�  Jذا ا��/�
Nذ� $�H: 	89# ا���ق ,��# -� .  

   691ا��
دة 

  . و ��< أن #"�;<  @ آ� ��V @1 >9�� �1رة :�77��.  �� ا���دع أن #$د إ�� ا��د#� �1 أ+�9< �	 =�� ا��د#"!

   692ا��
دة 

�ًH�71 !"#ا�3"���<، إذا آ�+` ا��د 	ذو+ً� �< �X1 �#�3"��ل، وآ�ن ا��دK�: N��# ��1 $Vk ء	W 1@ ا���9د، أو أي 
�ً;$A ,9"ا �7$ ا� .  

   693ا��
دة 

1 ��: 	�X# 	ء ا����W]1@  ��#! :��� ا -���  QM# ���� ،���h�1 �1ت و�+�eب ا����دق وا���Iـ #>�ن أ 
�  @ ا���$دد#@ �= @�� ا���,ق أو ا��eنا�����$ون وا��Klء، Z�1و��  .  

��!  @ �"�#�M# xوز 2�rء ا���W]وا !���� #�"�J :����9د واKوراق ا����� @��$ أ+�- K #>�+�ن Z�1و�P ـ 
�����A ء وه- #"$��ن��W]9�- =�� ه�� ا��  ��$ة �3ر#!، �1 �- #>�+�ا A, أ�Vوا  �� !�����V . أو #>�+�ا ر��8ا

�- �1�- أو 1@ أ=, دون ��1غ أن #����ه�  �,ة �	 ذ�1�� X?e: ع ا�8$ر�Aو 	�77ا ��� ,A أو أن #>�+�ا ،-�
-��":�� .  

   694ا��
دة 

 ـ  �� ا�����$ أن #Q=�I $?e ا���,ق أو ا��eن :�$A! ا�%	ء أو ;�� ـ< أو ���< :�M$د  ��< :��Aع W	ء 1
N1@ ذ� .>A�9= `?93 ر دون ��1غ�?V4ا 	� X?:ن أ/� .  

ى ا�����$ Q=�I �7A ا���,ق أو ا��eن :�+�89ء �3! أW�$ 1@ ا���م ا��ي #�Hدر ��<  ـ و���9 :����9دم د �2
  . ا���,ق أو ا��eن

   695ا��
دة 

ا��$ا3!  9, #"�, ا�?$��ن :���8�9 إ�� Vk *eW$ :���9ل أو  �9ر أو ��M1ع 1@ ا���ل #�9م �	 l+ >+XWاع، 
< و:/��: *e%ه�ا ا� ��<��� ،`:�h $�P >�� J7` �< أو #>�ن ا��r# @1 �درا�< و:$د� P �1��< ا���79;! إ�

>�� Jا�� .  

   696ا��
دة 

  : #�Mز ���89ء أن #1X$ :���$ا3!

  .  ـ �	 ا[=�ال ا��%�ر إ���� �	 ا���دة ا���:9! إذا �- #��J ذوو ا�%Xن  �� ا��$ا3!1
�  ـ إذا آ�ن Q=�I ا�����! �	 �9�1ل أو  �9ر ��M� ,A �,#< 1@ ا[�73ب ا��"��9! 21%e# �

�l��= ,# `�� 2ً 1@ :�9ء ا���ل�  . V >"1?$ًا  �
  .  ـ �	 ا[=�ال ا[V$ى ا�����ص  ���� �	 ا��9+�ن3



   697ا��
دة 

!��Kا[=�ال ا 	� !��Aا[�1ال ا��� ��  !�  : ��Mز ا��$ا3! ا���89

� وSA، أو آ�+` ه��ك د �ى 1$�� ! :"ـlل ا�����	1�  @�وآ� .  ـ إذا �Aم +lاع :�@ ا�����
� A �1, #>�ن ��وي ا�%Xن 1@ =�9ق�  !������ >�1 ,: K اء$�. ه�ا إذا �7�@ أن ا��$ا3! إ

و����	 ا��$ا3! �	 ه�� ا[=�ال إذا  �@ ��1ٍل  �� ا��SA، �3اء أآ�ن :��! �AZ1! أم آ�ن 
!����+ !��: .  

2�ً�#,1 SAـ إذا آ�ن ا��  .  

�@ أن ا��$ا3! ;$ور#! ����+! =�9ق ا�,ا���@،  ـ إذا آ�ن أ=, ا�����9�@ 1,#�ً� 1"�$ًا، و�37
� ا��SA آ�<�"� Kو=,ه� إن أ1>@ �$زه�، وإ >��= �  . ��9$ر  �

   698ا��
دة 

�ً"�����8�!، :����ق ذوي ا�%Xن A أم !�Aا���رس، �3اء أآ�+` ا��$ا3! ا��� @���/ذا �- #���9ا، ���� . #>�ن �"
>���  . ا��9;	 �"

   699ا��
دة 

وإJ7?�� K . ، أو ا��>-، ا��9;	 :���$ا3! �1  �� ا���رس 1@ ا��lا�1ت و�1 �< 1@ =�9ق و3�?!#�,د ا���Kق
!�  . أ=>�م ا��د#"! وأ=>�م ا��آ��! :��9,ر ا��ي K ��"�رض ��< �1 ا]=>�م ا�[

   700ا��
دة 

� ا[�1ال ا��"��دة إ��< =$ا�3��، و:/دارة ه�� ا[�1ال1�  ! و#QM أن #�7ل �	 آ� . ـ #��lم ا���رس :������
  . ذ�N  ��#! ا�$�� ا��"��د

�$ W�71$، أن #�� �1�< �	 أداء 1���< آ��� أو :"8�� أ=, ذوي ا�%Xن دون 2P أو ،$W�71 J#$?: >� ز�M#Kـ و 
@#$V[ر;�ء ا .  

   701ا��
دة 

*�V$�: أو �ً"����$ أ ��ل ا4دارة، أن #��$ف إK :$;�ء ذوي ا�%Xن P 	� ،رس���ز ��M# K1@ ا��89ء  .  

   702ا��
دة 

  . ����رس أن �9�#;� أ�$ًا، A @<# -� �1, ���زل  �<

   703ا��
دة 

1!���� 1@ ا���>�!.  ـ #��lم ا���رس :���eذ د���$ =��ب �1�  �A�1 $ذ د����e��: >1اlإ� 	�9;�ز ��M#و .  

 أ+�l"1 ،>9زًا :�� #7r` ذ�N 1@  ـ و#��lم أن #9,م ��وي ا�%Xن، آ� �3!  �� ا[آr$، =��:ً� :�� ����< و:��2
�< ��ق ذ�N آ�< أن #�دع �Iرة 1@ ه�ا ا����ب A�- . ���1,ات�  Q����< ا���>�!، و  ,A وإذا آ�ن ا���رس

  . آ��:��

   704ا��
دة 



�"ً�، و:�>- ا��89ء1��  .  ـ ����	 ا��$ا3! :����ق ذوي ا�%Xن 

 إ��< =$ا�3< إ�� ��e# @1ر� ذوو ا�%Xن، أو 1@ #"��<  ـ و �� ا���رس =���q أن #�7در إ�� رد ا�%	ء ا��"��د2
  . ا��9;	

   705ا��
دة 

  .  ـ #>�ن :�2ًm آ� ا���ق �Vص :�1�9$ة أو ره�ن1

 ـ و��@ �V$ �	 1�91$ة أو ره�ن أن #��$د �1 د�"< 2Vل 2hث ��3ات 1@ ا��A` ا��ي أدى ��< �V �1$�، و�� 2
Nذ� $�H: 	89# آ�ن ه��ك ا���ق .r# ا�?$قو�< أن ���M: 7` �1 أدا� .  

%V)W& :  

 �A @1+�ن 620 إ�� 618ورد ��$#- ا��1�9$ة وا�$ه�ن �	 �A+�ن ا�"�9:�ت ا�"�م :��U ا+��` ا���اد 1@ 
و#7,و أن . ا�"�9:�ت ا�"�م �1;�ع أ�"�ب ا���9ر وأوا �� و1ـ�2ت ا��1�9$ة، وا�"�9:�ت ا��9$رة ���� ا�M$ا�-

����د ا���89	 �3اء ا���رKم ه�ا ا����ا�<=X: J�"�# 	+,1 �1;�ع 	د ������� 1@ أي ا��V ي أو ا���$ي .
8� ا����#<�Aا >�  . [ن ا��89#� ا���"�9! :< ���ل �lا��� إ�� ا��89ء ا�lMا�	 و �

   706ا��
دة 

�ً� �	 ا[�"�ب ا�1�#$�eW ا����7رون -���: ���� 1@ أ=>�م ا���دة ا���:9!، ا�$ه�ن ا��ي #"9,� ��r��# ـ !�و�>@ . ;
>�� �ًH��71 ه�ا ا�$ه�ن إذا آـ�ن !��A x�e# أن 	�9;�� .  

2Q��+���< �A+�+ً� 1@ أوراق ا�� *Vأ#�8 �1 ر ��r��#ـ و  .  

   707ا��
دة 

�$  �ض1H: ة، :"�ض أو��  .  ـ #�Mز ��%e* أن #��lم :Xن #Zدي إ�� Vk *eW$ 1$�7ً� دور#ً� 1,ى ا��

2�Iام :"9, أو وl��Kـ و#>�ن ه�ا ا ! .  

   708ا��
دة 

1$Vk *eW ة��  .  ـ #�Mز أن #>�ن ا��$�Q 91$رًا 1,ى =��ة ا����lم �<، أو 1,ى =��ة ا���lم، أو 1,ى =

2Nذ� $�H: 	89# ا���ق ,�  .  ـ و#"�7$ ا��$�Q 91$رًا 1,ى =��ة ا����lم �< إذا �- #�

   709ا��
دة 

��ً� إK إذا آ�ن 1>��:�I ن�<# K Q�$ص . ً�ا�"9, ا��ي #9$ر ا���V �<W @1 7< ا��9+�ن�2ل :�� #�?Vوه�ا دون إ
  . �"�9د ا��7$ع

   710ا��
دة 

73�� ا��7$ع �� ا��$�Q، إK إذا آ�ن A ,A$ر  ��  lMاز ا����  . K #�_ أن #%�$ط  ,م 

   711ا��
دة 



1>���  .  ـ K #>�ن ������J= J �	 ا��$�Q إK  @ ا[#�م ا��	  �A @1 ��W$ر ا��$�Q 1,ى =

� أ+< إذا ا�W$ط ا�,�� 1,91ً�، آ�ن ������J= J �	 ا���9 ا��ي =� ـ 2�  .  

   712ا��
دة 

�� ا�"9,��� Q�?# أن J������ ا1< آ�نl���: @#,إذا �- #9- ا�� . >e�� Q�?# ز �< أ#8ً� أن���/ن آ�ن ا�"9, :"�ض، 
  . �1 ا��"�#x إن آ�ن �< ��1

   713ا��
دة 

 ��8�9�: @1Zم ا��l��# ,9  @�1Xا�� �ًH�71 ،>����� @�1Xط ا��$�Wا�ـ�ي ا ,�أن #Zدي إ�� ا��1Z@ �<، أو إ�� ا�����
,9"��: @�وذ�N . 1@ ا���ل، أو إ#$ادًا 1$�7ً�، أو أي  �ض ��1	 Vk$، �	 =��! و�Aع ا���دث، أو ��J9 ا�e?$ ا��7

@1Z��� >� @1Zد#�� ا��Z# ى$Vأ !�  . ��9ء ��A أو أي د�"! ��1

   714ا��
دة 

1�@، ا��	 �- #$د ذآ$ه� �	 ه�ا ا��9+�ن، ����� ا��9ا+�@ ا�I�e!ا[=>�م اX9! :"9, ا���"��� .  

   715ا��
دة 

@�"1 $?V ع�A1@  ,م و *e%ا� �1�@ آ� �1��! إ���Aد#! 1%$و ! �"�د  �X��� 2ً�1 ن�<# .  

   716ا��
دة 

!�1�@ 1@ ا�%$وط ا]�X9! ا���hو 	2ً �1 #$د �m�: �9# :  

1�@ :����e1 Q7! ا��9ا+�@ وا[+�!، إK إذا ا+?�ت  ـ ا�%$ط ا��ي 1X���: J:��9ط ا�� 	89#
!#,�A !������#! أو  ��  !���eه�� ا�� .  

2 � ـ ا�%$ط ا��ي #89	 :��9ط =J ا��VX� Q7�: >� @1Z$� �	 إ 2ن ا���دث ا��1Z@ �1< إ�
  . "�ر �791لا���?�ت، أو �	 �9,#- ا�����,ات، إذا �7�@ 1@ ا�$وف أن ا��VX$ آ�ن �

3 � ـ آ� W$ط 1?�7ع �- #7$ز :%>� �sه$ وآ�ن �1"�9ً� :���! 1@ ا[=�ال ا��	 �Zدي إ�
  . ا�7?2ن أو ا���9ط

�@ W$وm�� ا�"�1! ا��?� K ،! �7	 �Iرة ا���ق 4: !9�hا�� 	إذا ورد � -� ـ W$ط ا���>
  . �Vص ����1  @ ا�%$وط ا�"�1!

7�#�@ أ+< �- #>5 $Vk 	��"� ط$W 1@ �1< ـ آ�Zع ا���دث ا���Aو 	� $hأ >����e�� @ .  

   717ا��
دة 

 Nوز ذ��M# K1@ �1<، :%$ط أZا�� $?eع ا��Aا�8$ر ا�����  @ و @  K1@ �< إZا�� x#�"� 	� @1Zم ا��l��# K
@�1Xا�� !��A .  

   718ا��
دة 



1`A2ث ��3ات 1@ وh �89ء+�: @�1X9, ا��  @  !qW,ت  ـ ���9 :����9دم ا�, �وى ا������ 	ا�� !"Aوث ا��ا,= 
  .  ��� ه�� ا�, �وى

  :  ـ و�1 ذ�K N ��$ي ه�� ا��,ة2

 $�P أو !���I $�P ت�+��أ ـ �	 =��! إ��Vء :��+�ت "�1�e��: !9?$ ا��1Z@ �1<، أو �9,#- :
N��: @1Zا�� >��9!  @ ه�ا ا�e?$، إK 1@ ا���م ا��ي  �- �Aد .  

 ،>�1 @1Zع ا���دث ا���A=��! و 	ب ـ �> �A�: نX%ذوو ا� >�  . إK 1@ ا���م ا��ي  �- �

   719ا��
دة 

إK أن #>�ن ذ�N �����! ا��1Z@ �<، أو . 2ًm�: �9# آ� ا���ق #S��e أ=>�م ا����ص ا��اردة �	 ه�ا ا����
,�  . �����! ا�����

   720ا��
دة 

� ا����ة :,�"�� إ�� ا��1Z@ �<، أ�  @�1Xا�� 	1@ �Zم ا��l��# 	ا�� w��7ع ا���دث ا���Aو ,�  ،,�و إ�� ا�����
 `Aع ا���دث، أو و�Aو `A7_ 9���1! 1@ و�� ،@�1X9! ا���hو 	� >��� ا�����ص  �Kل ا��1@ �1< أو =Zا��

,��� ، دون =��! إ�� إ�7hت ;$ر أ�Iب ا��1Z@ �< أو أ�Iب ا�����Kل ا��= .  

   721ا��
دة 

1�# -� �1 ،$�Hة ا���= ��  @�1X2ً ا��m�: �9# �7 إ:$ام ا�"9, ـA !:آ�� >��  $�Hا� Jا�$ . ا���� K $�Hذا آ�ن ه�ا ا�/�
�ً+�+�A >�r�# @1 !9ا���: Kإ �ً���I ,9"2 #>�ن ا�� ،!��< ا[ه�� .  

2Jأو ���! ره@ ه�ا ا�� ،@�1X���3دة 1@ ا��Kا 	� Jز1! ���! =�ا�! ا��K !9ـ و�>�ن ه�� ا���ا�  .  

   722ا��
دة 

11Zـ �7$أ ذ1! ا��  >���= ��  @1Zا�� *e%إذا ا+��$ ا� @�1Xا�� w�71 ��,: >1اl1@ . @ 1@ ا��Zم ا��l��# Nو�1 ذ�
@�1Xا�� 	m����! ا=�A وي��# �ًH�71 Jا�� -��  . أن #,�� ��@ #Zول إ�

و �� ا��1Z@ أن #7r` .  ـ �/ذا آ�ن Q73 اK+���ر 1$;ً� أ�9, ا��$#x إراد�<، :9	 ا��lام ا��X: �ً���A @1Zآ��<2
���< آ�ن وA` ا+���ر� ��A, ا4رادة= ��  @1Zأن ا�� .  

1�@، و�� آ�ن ا+���ر ا�%e*  @ إدراك 3Xا�� w�71 ��,: @1Zم ا��l�# ط$W ��  @�1X9! ا���hو `���Wـ وإذا ا 
��ر، �2 #>�ن ه�ا ا�%$ط +���ًا اK إذا و�A اK+���ر :", ��3�@ 1@ ��ر#� ا�"9,�Vوا .  

   723ا��
دة 

�$ ا��1Z@ �<، :$�` ذ1! ا��1Z@ 1@ ا��lا��1< �1� ��Q7 ا��1Z@ �<  �,ًا  ـ إذا آ�ن1P *eW ة��= ��  @�1Xا�� 
>�1 x#$�� �  . �	 و��ة ذ�N ا�%e*، أو وA"` ا����ة :��ء  �

2 Q7�� إذا @�1X1@ ا�� *e%ه�ا ا� ,����# 2� ،>� @1Zا�� $�P *eW _���� ة��� ا���  @�1Xـ وإذا آ�ن ا�� 
���<، أو وA"` ا����ة :��ء  �� ��$#x �1< �,ًا �	 و��= ��  @1Zا�� *e%1@ ه�ا . ة ا� �Aذا آ�ن �1 و/�

ا�%M1 *e$د W$وع �	 إ=,اث ا����ة، آ�ن ���1Z@ �< ا��J �	 أن #��7,ل :�������, Vk �ً�eW$، و�� آ�ن 
@�1X< 1@ ا�����ط ���$�W�7 �1 اA ,A ,�  . ا�����

   724ا��
دة 



1 @�1Xا�� 	ز ��M# ص  ـ�eWأ ��@، وإ�1 إ���1�@ إ�1 إ�� أ�eWص 1"Xا�� w�71 ��,# أن �� ا����ة ا���Kق  �� 
,": ���� >� @1Zا�� -���7# .  

1�@ 1"�9د �����! 2X9! أن ا���hا�� 	1@ �< �Zإذا ذآ$ ا�� ،@���"1 @#,�1�@ 1"�9دًا �����! ���1Xـ و#"�7$ ا�� 
1�@ ����_ . #��,، أو ��ر�h< دون ذآ$ أ���3�-زو�< أو أوKد� أو �$و < 1@ و�, �1�- و1@ �- Xذا آ�ن ا��/�

 J7ـ` ��- ه�ا ا��r#اث، و$�1�@ آ� :��7! +��7< �	 ا��Xا�� w�71 	� Jء ا��KZ�� دون ذآ$ أ���3�-، آ�ن !hا��ر
  . و�� ���ز��ا  @ اKرث

3>� @1Zو��ة ا�� `A7` �< ه�� ا���! وr� ا��ي *e%وج ا�l��: ,�9#7` و#�9, :�.  ـ وr# @#د ا��$وع ا��Kو]
  . ��- �	 ذ�N ا��J= `A اKرث

   725ا��
دة 

 �#�Mز ���1Z@ �<، ا��ي ا��lم :,�� أ��Aط دور#!، أن #���� �	 أي وA` 1@ ا�"V/: ,9?�ر آ��:	 #$3�< إ�
  . و�	 ه�� ا����! �7$أ ذ�1< 1@ ا[��Aط ا�2=9!. ا���7A @1Z ا+���ء ا���$ة ا��Mر#!

   726ا��
دة 

�� ا�"�9د  ـ1���ً� 1ـ,ة 1"��!، و�	 = >���= ��  @1Zاط :�9ء ا��$�Wة دون ا�� �	 ا�"�9د ا��7$1! 1,ى ا��
1@ �<، �1� آ�ن A, د�� h2h! أ��Aط #��3! Z��� ز�M# ،@�1�@ :",  ,د 1"�@ 1ـ@ ا���Xا�� w�71 د�� ���ا��%�$ط �

91 	� ! ��,1 !9�hو !��I]9! ا�h���: أن #��7,ل ،�A]ا ��  ��  Jو�� ا�� ،@�1Xا�� w�71 !��A 	� x��e� �:�
Nذ� $�P .ع�Aا�� J9�1 >�1 @1Zآ� ه�ا :%$ط أن #>�ن ا���دث ا�� .  

2�ً�AZ1 ة إذا آ�ن��� ا���  @�1Xا�� x��e��� 2ً:�A ن�<# Kـ و  .  

   727ا��
دة 

!�1�@، ��M# 2ز أن #�lل  @ ا��,ود ا]�Xا�� x�V إذا :  

1�@ ا��x�e  @ ا�9��! ا��	 آ�ن أ ـ �	 ا�"�9د ا��1$7!Xا�� w�71 �9# ز أن�M# K ،ة�� 1,ى ا��
 >�1 �ً1��e1 x��eر#� ا���� 	� @�1Xا�� 	m��#���9�� ا��1Z@ �< �� آ�ن A, د�� �1 #"�دل ا=�

1 %	�IKا @�1Xا�� w�71 @1 . د�"< 1$ة QM# ا��ي @�1Xه� �91:� ا�� w�7�7ر أن ه�ا ا��� �:
1�@ 1@ ذX� 	� وا=,ة @�1X9, ا��  	� !�1�@ ا��	 آ�+` $1 X97ً� ��"$#�! ا��mات ا���ع، و

 	�IKا  

1�@ :",  ,د 1"�@ 1@ ا����@، �M# Kز أن �9# Xا�� w�71 د�� ��  ���� Jا�"�9د ا���� 	ب ـ �
1�@ اIK�	 :��7! �1 د�� 1@ أ��AطXا�� w�71 @1 ءl� @  x�eا�� @�1Xا�� w�71 .  

   728ا��
دة 

1�@، :%$ط أن #>�ن  ـ #�Mز أ18#Xا�� 	أن #�� ،�A]ا �1@ �<، �1� آ�ن A, د�� h2h! أ��Aط #��3!  �Z��� �ً
  . ا���دث ا��J9�1 >�1 @1Z ا���Aع

2�ً�AZ1 ة إذا آ�ن��� ا���  @�1Xا�� ،!������ 2ً:�A ن�<# Kـ و  .  

   729ا��
دة 

،@�1X��� !1�"ءًا 1@ ا�%$وط ا�l� !��x وا�����eوط ا��$W $7�"�@�1X9! ا���hو 	أن ��آ$ � QM#و  .  



   730ا��
دة 

���<، :?2ن 1= ��  @�1Xا��ي  9, ا�� *e%3@ ا� 	� ��Hا� ��  Kو ،!qm�eت ا��+��� ا�7�  Q�$�# K ـ 
@�1Xا�� !�$"� >��< ��Mوز ا��, ا��"�@ ا��ي +�`  ��  @1Z��� !�9�1�@، إK إذا آ�+` ا��@ ا��9Xا�� .  

�$ ذ�N 1@ ا2P 	1@ ا���9  ـ و� �Aأ >��  Jأن ا���9 ا���� ��Hأو ا� !qm�eت ا��+��� ا�7�  Q�$� ال، إذا�=]
 Q��< وا���9 ا��ا�  Jا���9 ا���� @�1�@ :�� #�"�دل �1 ا���7! :Xا�� w�71 x��e� Q�ا��ي آ�ن #QM أداؤ�، و

!�9�  . أداؤ�  �� أ�3س ا��@ ا��9

� د�"< أآ$7 31�  Jـ أ�1 إذا آ�ن ا���9 ا����  ،>���= ��  @1Z��� !9��� آ�ن #QM د�"<  �� أ�3س ا��@ ا��9
� ا��1Z@ أن #$د، دون ��ا�, ا�l#�دة ا��	 =��  ����، وأن #x�e ا��AKط ا�����!، إ�� ا��, ا��ي �  Q�و

>��  @1Z��� !�9�  . Q3���# �1 ا��@ ا��9

   731ا��
دة 

� ا����ة، K #>�ن ���1Z@ ا��ي د�� 71�w ا�  @�1Xا�� 	� 	� ,�1�@ =J �	 ا����ل ��1 ا��1Z@ �< أو ا�����X��
  . =Q7�� @1 �7َAِ >A�9 �	 ا���دث ا��1Z@ �1< أو �7َAِ ا���Zول  @ ه�ا ا���دث

   732ا��
دة 

1 J#$= !#أو  @ :,ا ،J#$= @  !qWآ��! ا[;$ار ا��� @  KًوZ�1 @1Zن ا���<# ،J#$1@ ا�� @�1Xا�� 	ـ � 
  . ، أو  @ J#$= $?V #�>@ أن J9��##�>@ أن #�7_ =$#9ً� آ�2ً1

2 !M� ـ وK #��9$ ا��lا1<  �� ا[;$ار ا���W�71 !qW$ة  @ ا��$#J، :� #���ول أ#8ً� ا[;$ار ا��	 �>�ن +�
��� 1@ ;$ر :�Q7 ا��eذ و���3 اK+�9ذ أو ���� ا�1,اد �  @1Zء ا����W]ا J��# �1 *V]�:و ،N��� !���=

J#$ا�� .  

3KًوZ�1 ـ و#>�ن  !M���� أو ا����V�� أ��hء ا��$#7r# -� �1 ،J` أن ذ�N آ�ن +��  @1Zء ا����W]ع ا��; @  
>�A$3 .�$�P ��  Jآ� ه�ا و�� ا�� .  

   733ا��
دة 

>��  @1Zء ا��	ا�% 	� Q�  @  J#$ه�ا ا�� X%+ و�� ،J#$ا�� @  !��  . #�8@ ا��x#�"� @1Z اK;$ار ا���

   734ا��
دة 

�$ ا���"�, ـ #>�ن ا��Z�1 @1Zو1P >� @1Zا�� X?V @  !qWار ا���$;Kا @  Kً . @  KًوZ�1 ن�<# Nوآ��
  . ا[;$ار ا�����!  @ =�دث ��1�p أو �Aة �Aه$ة

2 ��  Jو�� ا�� ���  KًوZ�1 @1Z2 #>�ن ا��� ،�ً%P 1@ �<  �,ًا أوZا�� ��h,�# 	وا[;$ار ا�� $���eـ أ�1 ا� 
Nذ� $�P .  

   735ا��
دة 

1Zل ا��X�# -�q?V 1��� #>@ +�ع ،-��  KًوZ�1 >� @1Zص ا��#@ #>�ن ا���eW]ا ���@  @ ا[;$ار ا��	 ���77
  . و1,ا�

   736ا��
دة 



1 ��!، ا+�9�` ه�� ا���9ق إ���1���ت ا�"X1@ ا�� Nذ� $�P أو ،@�1X� 2ً9 :$ه@، أوr1 >��  @1Zء ا��	ـ إذا آ�ن ا�% 
X9ـ, ا��  �8�9�: @#,��� Jا����� x#�"ا��@�1 .  

2 @1Z��� >�1ذ 	ز �< أن #,�� �1 ��M# 2� ،1@ و�� :>��ب ��81نZا�� � ـ �/ذا W�$ت ه�� ا���9ق، أو أ:�H` إ�
@�  . �< إK :$;�ء ا�,ا��

3 ��  Nذ� w�:1@، إذا أZ��� ز�M# 2� ،!3ء ��` ا��$ا	أو و;� ه�ا ا�% ،>��  @1Zء ا��	ا�% ��  lM= ـ �/ذا 
�qً� ��1 �	 ذ�1<ا���< ا��7�@ �	 ا��9$ة ا�W >� @1Z��� ��,# 9!، أن:�� .  

   737ا��
دة 

 	� >�"�: Q7�� @1 �7َAِ >� @1Z��� >�ن� 	ا�, �وى ا�� 	� J#$ا�� @  x#�"� @1 >"د� ��: �ً+�+�A @1Zا�� ��#
ا�8$ر ا��ي +Z�1 >�  `�Mو��! ا��1Z@، �1 �- #>@ 1@ أ=,ث ا�8$ر A$#7ً� أو I�$ًا ���1Z@ �< �1@ #>�+�ن 

�%! وا=,ة، أو �eWً� #>�ن ا��Z�1 >� @1ZوKً  @ أ�"��<1"1 	� >" .  

   738ا��
دة 

�� ا��lام، :Xن #�"�, ��,ا�@ :Xن #�	 :��ا اl��Kام إذا �- #S :< ا��,#@ +��<��� *eW ��<# ��8�9�: ,9  !���<ا� .  

   739ا��
دة 

��K�7ت اhإ l��Mو�� آ�ن 1@ ا� ،!:��<��: K7` ا�>���! إr�� Kدة��%��: 	�I]ام اl .  

   740ا��
دة 

 ��إذا ا��lم ا��,#@ :�9,#- آ���، و�Q أن #9,م �eWً� 3�1$ًا أو 91��ً� �	 �3ر#!، و�< أن #9,م  �;ً�  @ ا�>�
�ً��ً� آ����  �ً��1X� .  

   741ا��
دة 

>��  $�H: @#,ز آ���! ا���M� .>�;1"�ر -Pز أ#8ً� ر�Mو� .  

   742ا��
دة 

��K�ً �>�ن ا�>���! �I ام ا��>��لl��Kإذا آ�ن ا Kإ ،!���I .  

   743ا��
دة 

1ً� :����� اl��Kام إذا �- #���� ا��,#@ l�1 آ�ن ،!�1@ آ�� ا��lام +�A* ا[ه��!، وآ�+` ا�>���! :�Q7 +9* ا[ه�
  . ا��>��ل

   744ا��
دة 

� W$طآ��.  ـ ��Mز ا�>���! �	 ا�,#@ ا�����79، إذا =,د 1,91ً� ا��7�w ا��>��ل1�  J�"ا�,#@ ا�� 	ز ا�>���! ��M�  .  

���، �1 دام ا�,#@ 2� �� ـ  �� أ+< إذا آ�ن ا�>��� �	 ا�,#@ ا�����79 �- #"�@ 1,ة ��>���!، آ�ن �< أي وA` أن #$
X%�# -� ا��>��ل .  

   745ا��
دة 



  .  ـ آ���! ا�,#@ ا���Mري �"�$7  �2ً 1,+�ً�، و�� آ�ن ا�>��� I�A$ًا1

�$ ه�� ا[��3د، �"�7$ دا��ً�  ـ  �� أن 2��ً�، أو  @ �m��ا�>���! ا���qW!  @ ;��ن ا[��3د ا���Mر#! ;��+ً� ا=�
  .  ��M� 2ًر#ً�

   746ا��
دة 

� ا��,#@، وK :%$ط أW @1 ,W$وط ا�,#@ ا��>��ل1�  J���1 أآ7$ ��1 ه� w�71 	� !���<ز ا��M� K ـ  .  

  . %$وط أSV ـ و�>@ ��Mز ا�>���! �	 71�w أ�A و:2

   747ا��
دة 

 @1 ,M��# �1و ،�إذا �- #>@ ه��ك ا���ق �Vص، �/ن ا�>���! �%�� 1���9ت ا�,#@، و�1$و��ت ا��?��7! ا[و�
��  . ا���$و��ت :", إV?�ر ا�>�

   748ا��
دة 

�� ا[و�< ا��	 #��� :�� ا��,#@.  ـ #7$أ ا�>��� :�M$د :$اءة ا��,#@1�M: N���# و�< أن .  

�u �<  ـ  �� أ+2�� ،,A�"ا�� `Aو N��: �ً���  ��< إذا آ�ن ا���< ا��ي #��� :< ا��,#@ ه� +9* أه���<، وآ�ن ا�>�
>�  . أن #��� :��ا ا��

   749ا��
دة 

�Vk �ًq$، :$�` ذ1! ا�>���، و�� اJ��3 ه�ا ا�%	ءW @#,�91:� ا� 	� 	�7 ا�,ا�@ أن #����A إذا .  

   750ا��
دة 

  . �1 أ;� < ا�,ا�@ :q?e< 1@ ا���8+�ت ـ �7$أ ذ1! ا�>��� :9,ر 1

1�@ 91$ر 2X� ��8ن ا��,#@ و�� �9$ر :", ا�>���!، وآ�� *�e# @�1X� ه�� ا���دة، آ� 	ـ و#�9, :����8+�ت � 
  . :�>- ا��9+�ن

   751ا��
دة 

  .  ـ K �7$أ ذ1! ا�>��� ��M$د أن ا�,ا�@ �VX$ �	 ا��eذ ا4�$اءات، أو ��M$د أ+< �- #��eه�1

� أن ذ1! ا�>��� �7$أ إذا �- #9- ا�,ا�@ :���eذ ا4�$اءات ;, ا��,#@ 2Vل �3! أW�$ 1@ إ+�ار ا�>���  ـ  2�
�ً�  . ��,ا�@، �1 �- #9,م ا��,#@ ��>��� ;��+ً� آ��

   752ا��
دة 

,9: ��� ا�,ا�@ أن #�9,م �	 ا������! :��,#@، وإK �93 =9< �	 ا�$��ع  �� ا�>��  Q�ر �1 إذا أ��u ا��,#@، و
�$ 1@ ;$ر :�Q7 إه��ل ا�,ا�@V]ب ه�ا ا�Iأ .  

   753ا��
دة 

  .  ـ #�ـ�lم ا�,ا�@ :Xن #��- ��>���، وA` و���< ا�,#@، ا�����,ات ا�2ز�3K !1"��ل =9< �	 ا�$��ع1



2���<�� >�  ��e�# ا�,ا�@ أن ��  Q�  . ـ �/ذا آ�ن ا�,#@ ��81+ً� :���9ل، أو 1$ه�ن، أو �7�1س، و

1�@،  ـ أ�1 إذ3Xاءات ا�2ز1! ���9 ه�ا ا��$�1�@  �9ري، �/ن ا�,ا�@ #��lم أن #�9م :�4X�: �ً+��81 @#,ا آ�ن ا�
� ا��,#@�  ��: ��  . و#���� ا�>��� �1$و��ت ا���9  �� أن #$

   754ا��
دة 

� ا��,#@1�  > ��� ا�>��� و=,� إK :", ر�  ��  .  ـ �M# Kز ��,ا�@ أن #$

� ا�>��� �	 ه�� ا����! أن . ��  �� أ�1ال ا�>��� إM� ,": K$#,� ا��,#@ 1@ أ�1ا�< ـ و�M# Kز �< أن 2�#�  QM#و
Jا ا����: N���# .  

   755ا��
دة 

�< أن #�9م،  �� +��9<، :/ر�Wد ا�,ا�@ إ�� أ�1ال ���,#@ ��	 :��,#@ آ�<1�  Q�  .  ـ إذا m�Q ا�>��� ا��M$#,، و

2��� ا�>��� إذا آ�+` 1,ة ا[�1ال ��V �9رج اKرا;	 ا���ر#!، أو آ�+` أ�1اKً  ـ وK  7$ة :�[�1ال ا��	 #,ل  �
���  . ���1ز ً� �

   756ا��
دة 

� أ�1ال ا��,#@، #>�ن ا�,ا�@ Z�1و�7A Kً ا�>���  @ إ ��ر ا��,#@ ا��ي �  ���	 آ� ا[=�ال ا��	 #,ل ���� ا�>�
�  ,م ا��eذ� ا4�$اءات ا�2ز1! �	 ا��A` ا���  Q�$�#Q3�� .  

   757ا��
دة 

1�@ أو 1"<، و�- #>@ X1` آ���! :", ه�ا ا��,A��8ن ا�,#@، و� ،�ًAأو ا��� �ً+�+�A ،*�V 	��  @71X� إذا آ�ن ه��ك
� ا[�1ال ا��	 ��V` ���ا �  ��� أ�1ال ا�>��� إK :", ا�����  ��ا�>��� �1�8�1ً� �1 ا��,#@، ��M# 2ز ا����

 @�1Xا�� .  

   758ا��
دة 

���-، �A- ا�,#@  ���- ـ 1: ���� @��1�8�1 $�P ,ا�@ . إذا �",د ا�>�2ء �,#@ وا=, و:"9, وا=,، وآ�+�ا�ز ��M# Kو
  . أن #?��Q آ� آ��� إK :9,ر +��7< �	 ا�>���!

2A إذا آ�ن K<، إ�ا�,#@ آ @  KًوZ�1 ن آ� وا=, �1�- #>�ن/� ،!�,  ـ أ�1 إذا آ�ن ا�>�2ء A, ا���1lا :"�9د ��1ا�
-�  . ا=��� ����< :�J ا���9

   759ا��
دة 

,#$Mا�� Q�?# ا���1�8@ �1 ا��,#@ أن ��  . �M# Kز ��>�

   760ا��
دة 

�$ ا���1�8@ 1@ د��ع �1"�9! :��,#@P ��  . #�Mز ��>��� ا���1�8@ أن #���N���# ��: N :< ا�>�

   761ا��
دة 

�1�8�1�@�	 ا�>���! ا���89�! أو ا��9+�+�! #>�ن ا�>�2ء دا��ً�  .  



   762ا��
دة 

 >���: @�A�7آ� ا� ��  �����-، وو�� أ=,ه- :��,#@  �, =���<، آ�ن �< أن #$: ���� @�إذا آ�ن ا�>�2ء �1�8�1
  . �	 ا�,#@ و:���7< �	 =�! ا��"�$ �1�-

  763ا��
دة 

��� آ��� ا�>��� �7A ر�� . ��Mز آ���! ا�>��  ��� ا�>���، إK إذا و�	 ه�� ا����!، �M# Kز ��,ا�@ أن #$�  >
��  . آ�ن آ��� ا�>��� �1�8�1ً� �1 ا�>�

   764ا��
دة 

� ا�>��� أن #e?$ ا��,#@ �7A أن #�9م :���ء ا�,#@، وإK �93 =9< �	 ا�$��ع  �� ا��,#@ إذا آ�ن 1�  QM# ـ 
  . ه�ا A, و�� ا�,#@ أو آ�+`  �,� وAـ` ا�9��3Kق أ�73ب �89	 :7?2ن ا�,#@ أو :�+��89<

 ـ �/ذا �- #"�رض ا��,#@ �	 ا����ء، :9	 ��>��� =9< �	 ا�$��ع  ��<، و�� آ�ن ا��,#@ A, د�� ا�,#@، أو آ�+` 2
  . �,#< أ�73ب �89	 :7?2+< أو :�+��89<

   765ا��
دة 

�� �1 �< 1@ =�9ق �7A ا��,#@��و�>@ إذا �- #�ف إK . إذا و�� ا�>��� ا�,#@، آ�ن �< أن #�� ��1 ا�,ا�@ �	 
  . x ا�,#@، �2 #$�� :�� و��� إK :", أن #����	 ا�,ا�@ آ� =9< 1@ ا��,#@:"

   766ا��
دة 

1>��  $�H: < أو��9,ت :"  ,A !���<ا��,#@، �3اء آ�+` ا� ��  ��  .  ـ ��>��� ا��ي و�� ا�,#@ أن #$

�� إK :���.  ـ و#$�� :�IX ا�,#@ و:����ا�, وا���$و��ت2$# K ا���$و��ت 	أ+< � �ي د�"< وA` إ�7Vر�  �
4�$اءات ا��	 ا��eت ;,��: 	�I]ا��,#@ ا .  

  .  ـ و#>�ن ��>��� ا��J �	 ا���ا�, ا��9+�+�!  @ آ� �A �1م :,�"<، ا:�,اء 1@ #�م ا�,��3

   767ا��
دة 

���M: -��1 أي ��  ���"ً� أن #$���� ا��ي ;���- �<��� ،@� �1 إذا �",د ا��,#��ن �	 د#@ وا=,، وآ�+�ا �1�8�1
  . و��� 1@ ا�,#@

   768ا��
دة 

>�  . ����N ا�%	ء و=,�، �	 =,ود ا��9+�ن، =J ا�3"���< وا�2H�3< وا���$ف �

   769ا��
دة 

 ـ N��1 ا�%	ء #��N آ� I��  @1 ,"# �1$� ا��Mه$#!، :��K U #�>@ ���<  �< دون أن #��N أو #��S أو 1
$�H�# .  

  . ��، إ�� ا��, ا����, �	 ا����� :��  ��ًا أو  �9ً� ـ و1�>�! ا[رض �%�� A�� �1�� و�1 ���2

  .  ـ و#�Mز :�8�9� ا��9+�ن أو ا���Kق أن �>�ن 1�>�! 3?_ ا[رض ���1�!  @ 1�>�! A�� �1�� أو �����3



   770ا��
دة 

Nذ� S��e# أو ا���ق *+ ,�  . ����N ا�%	ء ا��J �	 آ� ��hر� و��M��1< و1���1 ،>��9 �- #�

   771ا��
دة 

K���3$# 	#9$ره� ا��9+�ن، و:��?$#9! ا�� 	ا[=�ال ا�� 	� K>< إ�ز أن #�$م أ=, 1�M#  . �:�91 	� Nو#>�ن ذ�
  . �"�#x  �دل

   772ا��
دة 

 N2ف ذ�V �� ا���$ف ا[را;	 ا[1�$#!، �1 �- #�* ا��9+�ن  ��  !�  ��$ي ا����ص ا���"�J�: !9 ا���>

   773ا��
دة 

�3"��ل =9< �1 �89	 :< ا��9ا+�@ وا��$ا3�- وا�9$ارات ا���"�9! :������! ا�"�1! أو  �� ا����N أن #$ا 	 �	 ا
!I�eا� !������: .!�  : و ��< أ#8ً� 1$ا �ة ا]=>�م ا�[

   774ا��
دة 

1�ً�Aو >��  p%�# ي أن$�  .  ـ ��u �����$ف �	  �9ر أ1

22ًm�: $7�"# ي$��  �9ر أ1�  X%�# SAـ آ� و  .  

   775ا��
دة 

  . � =J ا���$ف �	 ا�"�9رات ا[1�$#! :",م =$اh! ا[رض، أو :",م ا�3"����� 1,ة u�V ��3ات9�#

   776ا��
دة 

  .  ـ  �� ا����N أH# K�� �	 ا�3"��ل =9< إ�� =, �: $8#�N ا��Mر1

2��7�M� @<�# K 	ا�� !���Xار ا���M�81ر ا� 	ر� ��� ��  ��ا�! ه�� وإ+�� �< أن #?�Q إز.  ـ و��� u��Mر أن #$
7�"! ا�"�9رات، و�1;� آ� �1�� :����7! . ا���8ر إذا ��Mوزت ا��, ا����Xفmا�"$ف، و Nذ� 	� �� أن #$ا � 

>� `��V ض ا��ي$Hوا� ،$V[ا ��* ا���در  @ ا�M��ت ا����e! دون ا�3"��ل ه�ا . إ�V$ل ا����# Kو
Jا�� .  

   777ا��
دة 

�� ا��� ا������ت ا��7��! �	 ا����+� وا]:�ر وا]Kت ا��e7ر#!، و�  X%�� أن QM# ،ان$�M��: ل ا��8$ة����
  . ا��9ا+�@ وا[+�! وا�9$ارات ا4دار#!، و:��%$وط ا��	 ��$;��

   778ا��
دة 

1 ��  �ً��! m$Wً� #89	 :��� ا���$ف �	 �1ل، �2 #�_ ه�ا ا�%$ط �71 @<# -� �1Iـ إذا ��8@ ا�"9, أو ا�� 
 �  . 1,ة U �:!��9"1 1%$وع، و��91رًا  �

 ـ و#>�ن ا�U �7 1%$و ً�، �1� آ�ن ا��$اد :����� 1@ ا���$ف =��#! �1��! 1%$و ! �����$ف، أو 2
$�Hأو ا� ،>�  . �����$ف إ�



3$�Hأو ا� ، >�  .  ـ وا��,ة ا��"�M# !��9ز أن ���H$ق 1,ى =��ة ا����$ف، أو �����$ف إ�

   779ا��
دة 

��ً�، 97mً� [=>�م ا���دة ا���:9!، �>� ��$ف إذا آ�ن W$ط ا���� 1@ ا���$ف ا��ارد �I !�Iا�"9, أو ا�� 	�
2ًm�: �9# >� S��e1 .  

   780ا��
دة 

�$ �1$زة =�! آ� �1�- ��<، ��- W$آ�ء  �� ا�%��عP ،�ًq�W $rن أو أآ��hإ N�1 ا���* ���1و#! . إذا Qو���
Nذ� $�P ��  ��  . إذا �- #9- د�

   781ا��
دة 

��ع #��N =��< 1�>ً� ��1ً�، و�< أن #��$ف ����، وأن #����	  �� ��hره�، وأن #��"����  ـ آ� N#$W �	 ا�1%
�# K U��J ا�8$ر :��9ق ��3$ ا�%$آ�ء�: .  

2 Q��lء �1$ز 1@ ا���ل ا�%���، و�- #�9 ه�ا ا�lMء  �, ا���9! �	 +� � ـ وإذا آ�ن ا���$ف 7��1ً�  �
. ���$ف إ�� ا�lMء ا��ي kل إ�� ا����$ف :?$#9! ا���9!ا����$ف، ا+�J= �9 ا����$ف إ��< 1@ وA` ا

  . و�����$ف إ��<، إذا آ�ن #M�� أن ا����$ف �# K�N ا�"�@ ا����$ف ���� �1$زة، ا��J �	 إ:?�ل ا���$ف

   782ا��
دة 

Nذ� S��e# ا���ق ,��# -� �1 ،@�"��M1 ا�%$آ�ء J= @1 ���%ن إدارة ا���ل ا��<� .  

   783ا��
دة 

�� ـ �1 1�#�M�� �ً1l�1 أ ��ل ا4دارة ا��"��دة #>�ن 	ا�%$آ�ء � !�7�Pرأي أ >��  $9� . ��  !�7�P]ا Qو���
 �1 $�7�! �����>�!، :��ء  �� m�Q أ=, ا�%$آ�ء، أن ���e 1@ ا��,ا:�Pأ !�h @<� -� ا[+��7ء، �/ن !��A أ�3س

  . و��� أن �"�@  �, ا����! 1@ #,#$ ا���ل ا�%���. �8�9�< ا�8$ورة

2 �7�! أ#8ً� أن ���eر 1,#$ًا، آ�� ��� أن ��8 ��دارة و���@ اK+���ع :����ل ا�%��� +�1ً� #�$ي =��Pjـ و� 
�ًI�V 1ً� أم�  S�e�3اء أآ�ن ا� ،�ً"���� V���ء ا�%$آ�ء �  .  

3-��  2ً��@  ,� وآA�7أ=, ا�%$آ�ء ا4دارة دون ا �$اض 1@ ا� �  .  ـ وإذا ���

   784ا��
دة 

�@ اK+���ع :��ا ا���ل  ـ 1��� ����%$آ�ء، ا��#@ #��>�ن  �� ا[h2h �A! أر:�ع ا���ل ا�%���، أن #9$روا �	 73
�$ات ا[3�3�! وا��",#� �	 ا�H$ض ا��ي أ , �< e# �1$ج  @ =,ود ا4دارة ا��"��دة�Hا . 1@ ا���H�7# أن �� 

!�و��@ S��V 1@ هKZء =J ا�$��ع إ�� .  أV$ىA$ارا��- إ�� :�A	 ا�%$آ�ء :>��ب ��81ن، أو :?$#9! ر�3
w�  . ا���>�! 2Vل W�$#@ 1@ ��ر#� ا��7�

2$�7�!، أن �9$ر �1 ه�ا �1 �$ا� 73��1ً� 1@ ا��,ا:�P]ا N�� ار$A �.  ـ و����>�!  �, ا�$��ع إ����، إذا وا�9`  �
A ��: 1@ ا�%$آ�ء آ���! ��8@ ا����ء S��eص أن �9$ر ا ?�ء ا���V >�  . , #���J 1@ ا��"�#�8تو��� :�

   785ا��
دة 



 	A�: !9�1ا� $�H: Nء، و�� آ�ن ذ�	م ���� ا�%l�# �1 ���31@ ا�� �e�# أن 	� Jع ا�����>� N#$W �	 ا�%
  . ا�%$آ�ء

   786ا��
دة 

 �+��9ت إدارة ا���ل ا�%��� و=�< وا�8$ا�Q ا���$و;!  ��< و��3$ ا��>���S ا����M!  @ ا�%��ع أو ا��9$رة  �
�$ ذ�Nا�H: 	89# *+ ,��� ا�%$آ�ء آ� :9,ر =��<، �1 �- #���  . ��ل ا�%��� #������ 

   787ا��
دة 

 ���%$آ�ء ا��#@ #��>�ن  �� ا[h2h �A! أر:�ع ا���ل ا�%���، أن #9$روا ا���$ف ��< إذا ا��3,وا �	 ذ�N إ�
!#�A ا���د. أ�73ب 	ا�%$آ�ء آ�� ورد � 	A�: �و��@ S��V 1@ هKZء =J . 784ة  �� أن 7#��Hا A$ار��- إ�

w�و����>�!،  �,�1 �>�ن ��A! ا���ل ا�%��� ;�رة :����_ . ا�$��ع إ�� ا���>�! 2Vل W�$#@ 1@ ��ر#� ا��7�
�ً7�  . ا�%$آ�ء، أن �9,ر �7"ً� ��$وف �1 إذا آ�ن ا���$ف وا

   788ا��
دة 

 �وK . ا��97ء �	 ا�%��ع :�8�9� +* أو ا���ق�>� N#$W أن #?��Q :��9! ا���ل ا�%���، 7M1 @<# -� �1$ًا  �
�3�@، �/ذا آ�ن ه�ا ا[�� �M# Kوز ه�� ا��,ة +��  u�V وز�M# ��#�Mز :�8�9� ا���Kق أن ���� ا���9! إ�� أ

>��e# @1 J= 	و� N#$%ا� J= 	� ق���Kا .  

   789ا��
دة 

�/ذا آ�ن :���- 1@ ه� +�A* ا[ه��!، . �	 #$و+����%$آ�ء، إذا ا+"9, إ��� �-، أن #����9ا ا���ل ا�%��� :��?$#9! ا�
  . و�7` 1$ا �ة ا4�$اءات ا��	 #�$;�� ا��9+�ن

   790ا��
دة 

 ـ إذا ا�V�S ا�%$آ�ء �	 ا���Aم ا���ل ا�%���، �"�� 1@ #$#, ا�e$وج 1@ ا�%��ع أن 9#�- ا�, �ى :��N أ�1م 1
  . �A;	 ا���_

2�7V ،N��� ���$ًا أو أآr$ ���9#- ا���ل ا�%��� و���A< =��ً�، إن آ�ن ا���ل #�79  ـ و��,ب ا���>�!، إن رأت و
>���A @1 $�  . ا���9!  ��ً� دون أن #��9< +9* آ7

   791ا��
دة 

1!��l�� �� آ�+` ا���9! �= ،Q��+ $HIأ�3س أ �7�$ ا���*  �eه�ا .  ـ #>ّ�ن ا� ��/ن �"�رت ا���9!  �
>��= N#$W �<� Q�M# أن $�7e�� ز��  . ا[�3س، 

2>7���ً�،  ّ�ض :�",ل  �� +1 *9@ +�  >7�  .  ـ وإن �"�ر أن #�e* أ=, W$آ�ء :>��1 +�

   792ا��
دة 

1 	� �V,� 	ى ا��$V]آ� ا����ز �ت ا 	ا���*، و� @#�<�: J�"�� 	ا����ز �ت ا�� 	_ ��ا�� 	;�A ���# ـ 
>I���Vا .  

�< أن #��� ا���eم إ�� ا���>�! ذات  ـ �/ذا 1�A` ��1ز �ت �V,� K �	 ا���Vص ذ�N ا��9;	، آ�ن 2� 
  . و�S9 د �ى ا���9! إ�� أن #��� +����ً� �	 ��N ا����ز �ت. ا���VKص



   793ا��
دة 

�Q، أI,ر �A;	 ا���_ =>�ً� 1�Mا�� J#$?: `��  ,A *ا����ز �ت، وآ�+` ا��� 	ا���� � � ـ �1� ا+��
>�  . :/ ?�ء آ� N#$W ا����Q ا���$ز ا��ي kل إ�

�Q، أ�$#` ا�J#$?: !��9 ا�AK$اع ـ �/ن2�Mا�� J#$?: @�و�7r` ا���>�! ذ�N �	 .  آ�+` ا���* �- �"
�7< ا���$ز�+ N#$W 8�1$ه�، و��,ر =>�ً� :/ ?�ء آ� .  

   794ا��
دة 

 @1 Q�?# _ أن�ا�� 	;�A ��  Q�إذا آ�ن :�@ ا�%$آ�ء Q��P، أو آ�ن :���- 1@ �- ���ا�$ ��< ا[ه��!، و
Kو�9ً� ��� #9$ر� ا��9+�نا���>�! ذات ا Nد �ى ا���9!، وذ� 	� ���r�# @1 @��  . ���Vص �"

   795ا��
دة 

 ����! ا���ل ا��$اد ���A<، #9$ر ا��9;	 :A 	� $�إذا �- ��>@ ا���9!  ��ً�، أو آ�ن XW @1+�� إ=,اث +9* آ7
��� ا�%$آ�ء إذا m��7ا ه�ا :�4���عو���9$ ا��lا#,ة  . ا���ل :���lاد ا�"��	 :��?$#9! ا��7��! �	 �A+�ن ا����� .  

   796ا��
دة 

1-��V,� $�H: 	��"اد ا�l���: ا���ل ��و�>�ن ا��"�ر;! .  ـ �,ا��	 آ� N#$W أن #"�ر;�ا �	 ا���9!  ��ً�، أو :
�� و�	 =��! ا���9! ا�$;���! :/+�ار. �	 =��! ا���9! ا���89�! :�,�V ا�,ا���@ �	 ا���>�!، أو أ�1م دا�$ة ا����

�� ا�%$آ�ء�� ��� ا4�$اءات، . ر�3	 7#�w إ�ـ�� �� ا�%$آ�ء أن #, �ا 1@  �رض 1@ ا�,ا���@ إ��  Q�$�#و
�$ +���ة �	 =9�-P !��9آ�+` ا� Kا�"�9ري . وإ �Mا�� 	� -�A�9= !�Mا��� @�� آ� =�ل إد�Vل ا�,ا���  QM#و

  . �7A ر�� د �ى ا���9!

2@�  .  ا��#@ �- #�,V��ا ���� أن #?"��ا  ���ـ� إK �	 =��! ا��H ـ أ�1 إذا ��` ا���9!، ���u ��,ا��

   797ا��
دة 

9�! ا���*: 	� �ًq�W ه�$�P N��# -� >+ع، وأ��  . #"�7$ ا���3�9- ��1>ً� ����! ا��	 �k` إ��< ��1 أن ���N �	 ا�%

   798ا��
دة 

1�3 Q7�� �9 1@ �"$ض أو ا�9��3ق# ,A �1 x"7� -�8": ا���9! ـ #�8@ ا�����3�9ن ��  J: . و#>�ن آ�
� أن �>�ن ا�"7$ة �	 �9$#$ ا�%	ء :9���< و1 -��1 . `A�1lً�، :��7! =��<، أن #"�ض J���1 ا���8ن� 

�$ . ا���9!P @��� ا����3�9��� J���1 ا���8ن و�  >1l�# 1"�$ًا، وزع ا�9,ر ا��ي @��/ذا آ�ن أ=, ا����3�9
  . ا��"�$#@

�$ أ+< K ��1 ����8ن إذا 2P ـ ���  X%+ 	ا�� !I�eا����! ا� 	:�4 ��ء �1< � 	89# _#$I آ�ن ه��ك ا���ق .
  . و#���� ا���8ن أ#8ً� إذا آ�ن ا�9��3Kق را�"ً� إ�� X?V ا���3�9- +��<

   799ا��
دة 

1u�eا� ��  ,#l# @7P ���1 >9�� ,A >+أ @�.  ـ #�Mز +x9 ا���9! ا���I�! :���$ا;	، إذا أ7h` أ=, ا����3�9
  .  �>�ن ا�"7$ة �	 ا��9,#$ :9��! ا�%	ء وA` ا���9! �� أن

2!��9�� !�3�$ه�، و#��� ا���9! 1@ .  ـ و#QM أن �$�� ا�, �ى �	 2Vل ا���! ا���� S9# أن >��  �و���, 
>��= @1 *9+ �1 �ً���,#,، إذا أآ�� ���, 	 +9,ًا أو   .  



   800ا��
دة 

1e# أن ��* آ� �1�- :���"! �lء �1$ز #�ازي =��< �	 ا���ل ا�%���،  ـ �	 ��A! ا����#Xة، #��J ا�%$آ�ء  �
�3�@. ���1زKً �%$آ��< �	 �91:� ذ�N  @ اK+���ع :A�7	 ا[�lاء u�V ��  ,#l� ق ��,ة���Kه�ا ا _�# Kذا . و/�

��� و�- #��� ا���ق �,#,، آ�+` 1,��� �3! وا=,ة، ��M,د �  Jط ��� 1,ة، أو ا+��` ا��,ة ا����$�%� -� w�7# -� إذا
  .  �7A ا+���ء ا���! ا��Mر#! :h2r! أW�$ أ+< QP$# K �	 ا��M,#,784ا�%$#W N$آ��<  �� ا���< ا��7�@ �	 ا���دة 

2 ،!����+ !��A `7�9+ة �3! ا$%  u�V !��9ه�، إذا دا1` ه�� ا�,#,�� $M# -� 	ا�"�9رات ا�� 	ا����9ل، و� 	ـ � 
Nذ� $�P �� ا�%��ع �lءًا �1$زًا 1@ ا���ل ا�%��� 1,ة u�V  %$ة وإ. J��# -� �1 ا�%$آ�ء  ��  N#$%ذا =�ز ا�

  .�3!، ا��$ض أن =��ز�< ���ا ا�lMء ����, إ�� X#��1 !��Aة

   801ا��
دة 

�� ا���ل ا��%�$ك، آ� �1�- ��,ة �M: ع���+Kأن #���و:�ا ا ��>�ن ��A! ا����#Xة، أX: ،�ً8#ن #��J ا�%$آ�ء  �
>��= �1 Q3���� .  

�802
دة ا�   

�$ و1@ =�U أه��! ا����3�9�@ و=A�9�- وا��lا��1�- Hا� ���از ا�M�=Kج :��  � U����A �8e! ا����#Xة، 1@ =
7�"! ا���9!m �1 رض�"�� K ر، �1 دا1` ه�� ا[=>�م�M#4�7ت، [=>�م  9, اh4ق ا$mو .  

   803ا��
دة 

1!�و�� ه�� ا���9! . ،  �� أن #�9- ا���ل ا�%��� X#��1ة :���- ـ ��%$آ�ء أن #���9ا، أ��hء إ�$اءات ا���9! ا�����
!�  . +���ة =�� ��- ا���9! ا�����

 ـ �/ذا �"�ر ا���ق ا�%$آ�ء  �� ��A! ا����#Xة، ��ز ��9;	 ا���_، إذا m�Q �1< ذ�N أ=, ا�%$آ�ء، أن #�>- 2
Nا[1$ ذ� �8�Aإذا ا $�7e: !+�"�3Kا ,": ��: .  

   804ا��
دة 

��+ �97�!�  . �ة ا����ص ا��اردة �	 ا��9ا+�@ ا�X%: !I�eن ا����#Xة �	 ا[را;	 ا�lرا 

   805ا��
دة 

�u ��%$آ�ء �	 �1ل ���W أن #?��7ا ���A<، إذا �7�@ 1@ ا�H$ض ا��ي أ , �< ه�ا ا���ل أ+< #QM أن 97#� دا��ً� �
� ا�%��ع�  .  

   806ا��
دة 

. �"�� أو ا�����!، أن #���9ا آ��:!  �� إ+%�ء 1�>�! �3j$ة[ �8ء ا[3$ة ا��ا=,ة، ا��#@ ��M"�- و=,ة ا
 $Vk 3$ة، وإ�1 1@ أي �1لj� �ً<�1 ��8": أو ���آ ���"� �و�>�ن ه�� ا���>�!، إ�1 1@ �$آ! ور�hه� وا���9ا  �

!�  . �1��ك ��- ا���9ا  �� إد��V< �	 ه�� ا���>

   807ا��
دة 

� u�V  %$ة �3! ـ #�Mز ا���Kق  �� إ+%�ء 1�>�! �3j$ة1�  ,#l� K أن .  ��,ة N#$W �<� ز�M# أن �� 
�< إذا و�, 71$ر �Aي �  Jا���� ��#?�Q 1@ ا���>�! ا4ذن �< �	 إV$اج +��7< 1@ ه�� ا���>�! �7A إ+�89ء ا[

N��� .  



2# @1 $�W7< �1�� :", �3! أ��@، آ�ن �>� N#$W أن #e$ج +�"1 ���م أن 7#�w  ـ وإذا �- #>@ ����>�! ا���آ�رة أ
  . ، ر�7P< �	 إV$اج +��7<784ا�%$آ�ء،  �� ا���< ا��7�@ �	 ا���دة 

   808ا��
دة 

1!���A ا[3$ة !�و�M# Kز [ي N#$W أن #��$ف �	 +��7< .  ـ ��u ��%$آ�ء أن #?��7ا ا���9! �1 دا1 `1�>
�ً"�����7	  @ ا[3$ة إK :��ا�9! ا�%$آ�ء ] .  

3$ة =�! أ=, ا�%$آ�ء، :$;�ء ه�ا ا�%$#N أو �7$ًا  �<، �2 #>�ن ا[��7	 W$#>ً�  ـ وإذا ���N أ��7	  @ ا[2
�! ا[3$ة إK :$;��< ور;�ء :�A	 ا�%$آ�ء<�1 	� .  

   809ا��
دة 

1$rدارة وا=,ًا أو أآ�� -������ا 1@ :"���! ا���*، أ+A @1 $7ب ا�9,ر ا[آ��I%$آ�ء، أ�,#$ أن .  ـ ���و�
�! ا[$3<�1 ��  �V,# ع :��ا���+Kق ا$m >: @��# �1 ض ا��ي أ , �< ا���ل ا��%�$ك$Hا� 	� $��Hة 1@ ا��

Nذ� $�P �  . ا���ل، �1 �- #>@ ه��ك ا���ق  �

2Nذ� $�P ��  Jو�� ا�� ،��: @�آ�� #�Mز ����>�! أن �"�l< :��ء  �� .  ـ و#�Mز  lل ا��,#$ :��?$#9! ا��	  
  . ا ا�"lلm�Q أي N#$W، إذا و�, �A Q73ي #7$ر ه�

   810ا��
دة 

�! ا[3$ة<�1 ����  ,ا ا[=>�م ا���:�A J7?��،!9ا , ا���>�! ا�%��"! و�Aا , ا��آ��!  �� .  

   811ا��
دة 

 ـ إذا �",د 2ّ1ك �97mت ا�,ار أو 99W�� ا���e��!، �/+�- #",ون W$آ�ء �	 1�>�! ا[رض، و1�>�! أ�lاء ا���7ء 1
�!، ا��",ة ��32"��ل ا��%�$ك :�@ ا��A]وا ،�Vوا��,ا ،!�����، و:��< �Vص ا[�3�3ت، وا�M,ران ا�$��M

 �V�1 آ�ن �1�� دا Kإ Q�وا[3?_، وا���� ,، وا���$ات، وا�,ه���l، و�Aا , ا[ر;��ت، وآ� أ+�اع ا[+�:
  . آ� ه�ا �1 �- #��, �	 ا���M ا�"�9ري ���e# �1<. ا�?97! أو ا�9%!

��! ا�lMء ا��ي �< �	  ـ وه�� ا[�lاء ا��%�$آ! 1@ ا2A !7��: ���� N��1 آ� Q��,ار K ��79 ا���9!، و#>�ن +�
  . و��� u����N أن #��$ف �	 +��7< ه�ا 2ً9��1  @ ا�lMء ا��ي #��><. ا�,ار

3@��9�@ �>�ن 1�>���� 1%�$آ! :�@ أ��Iب ه���@ ا��9%W @�: !�Iا��� l�  .  ـ وا���ا

   812ا��
دة 

1Kا ��73 	� ،N��1 أ ,ت  ـ آ� ���+���ع :��lMء ا��ي #��>< �	 ا�,ار، =$ �	 أن #��"�� ا[�lاء ا��%�$آ! �
-�A�9�� ا�%$آ�ء 	A�: ل دون ا�3"��ل��# Kأ ��  ،>� .  

�� ا��2ك  �, �M,#, ا���7ء، إK إذا آ�ن 2���$ �1ا�9! H: !اء ا��%�$آl� ـ و�M# Kز إ=,اث أي �",#� �	 ا[
�$ 1@ ا��",#� ا��ي #�9م :< أ=,H# اء دون أنl� ا��2ك  �� +��9< ا�XW @1 !I�e+< أن #��� ا�3"��ل ��N ا[

@#$V[ا�8$ر :���2ك ا J��# أو �����e� .  

   813ا��
دة 

��+��� وإدرا���، و#>�ن +��7< �	 ه�� 1Iاء ا��%�$آ! وl� ـ  �� آ� N��1 أن #%�$ك �	 �>���S =�� ا[
�$ ذ�Nا��>���S :��7! ا�lMء ا��ي �< �	 ا�P �  . ,ار، �1 �- #��, ا���ق  �



�7< �	 ا[�lاء ا��%�$آ! ���e�* 1@ ا�WK$اك �	 ا��>���S ا���1,9! 2�+ @  ��e�# أن N���� J�# Kـ و 
  . ا��آ$

   814ا��
دة 

  .  ـ  �� Q=�I ا���� أن #�9م :�[ ��ل وا��1$���ت ا�2ز1! ���� �93ط ا�"��1

$1 :7�� ا���� ـ �/ذا ا���1  @ ا�9��م :��� ا2X# أن 	�9;�ز ���و#�Mز �	 آ� =�ل ��9;	 ا[�1ر . ��1$���ت، 
!���$اء ا��1$���ت ا�"�/: $1X# أن !�M"ا���� .  

   815ا��
دة 

�Q ا����	 أن #"�, :��ء �3�<1�I ��  Q�$1 :7�� ا����	، .  ـ إذا ا+�,م ا���7ء وX# أن 	�9;�ز ����/ذا ا���1، 
�, ه� :��ء ا����	  �� +��I !9=7<إK إذا m�Q=�I Q ا�"�� أن"#  .  

�$ة، #�Mز ���=Q ا�"�� أن #��� Q=�I ا���� 1@ ا��>�� واK+���ع =�� #Zدي �1 �	 2V]ا����! ا 	ـ و� 
  . ذ�1<، و#�Mز �< أن #���  �� إذن �	 إ#�Mر ا���� أو 3>��� ا�3���ء ��9<

   816ا��
دة 

��M# K�����: $8# Uز ���=Q ا�"�� أن #l#, �	 ار���ع :���: >� .  

   817ا��
دة 

1-���: �����ز ���2ك أن #>ّ�+�ا ا���دًا � ،J9W �97ت أوm �  .  ـ =���r و�,ت 1�>�! 1%�$آ! �"�9ر �91- إ�

  .  ـ و#�Mز أن #>�ن ا�H$ض 1@ �>�#@ ا���Kد :��ء ا�"�9رات أو 1%�$اه� ���ز#� 1�>�! أ�lا���  �� أ ��8��2

   818ا��
دة 

�� ا[ �8ء، +�1ً� ���8ن =�@ اK+���ع :��"�9ر ا��%�$ك و=�@ إدار�<�����د أن��  .  #�8، :��ا�9! 

   819ا��
دة 

 J= @1 !اء ا��%�$آl��م ��دارة، أو إذا 2V ا���م 1@ ا��*  �� :"x ا[�1ر، �>�ن إدارة ا[+ ,�إذا �- #�
�� ذوي �� �ا�%Xن :>��ب ��81ن إ�� ا4����ع، وأن ا���4د، و�>�ن A$ارا�< �	 ذ�1 N�1l! :%$ط أن #, 

��! ا[+��7ءA أ�3س �7�! ا��2ك ���1:!  ��Pر ا�9$ارات 1@ أ,�� .  

   820ا��
دة 

1�@ 1%�$ك 1@ ا[V?�ر ا��	 X� ا���دة ا���:9!، أن #�$ض أي 	� ���7�! ا[�Iات ا�����ص  ��PX: ،���2د�
��! ��,د ا�"�9ر أو ا�%$آ�ء �	 �����-، و�< أن #Xذن �	A 	� ز#�دة ����  Q�$�# ��1 �7ت� إ�$اء أ#! أ ��ل أو �$آ

� +�9! 1@ #?�7< 1@ ا��2ك، و:�� #8"< ا���Kد W @1$وط، و�1 #�$;< 1@ �  N< أو :"8<، وذ��ا�"�9ر آ
  . �"�#�8ت وا��lا�1ت أV$ى �����! ا�%$آ�ء

  821ا��
دة 

1]�: @��� A$ارا�<، و#"��� �7�! ا��%�ر إ���� �	 ا���دة  ـ #>�ن �����د 1,#$ #����P819 . ،!�7�P]ا J9��� -� ذا/�
�@ :9$ار #�,ر  @ �A;	 ا[�1ر ا����"M�! �	 ا���>�! ا�>��@ �	 �1?�9�� ا�"�9ر، :��ء  �� m�Q أ=,  



8� ا���ل، أن #�9م 1@ ���9ء +��< :�. ا�%$آ�ء :", �7��w ا��2آ�@ ا]V$#@ ����ع أ�Aا��-�Aا��,#$، إذا ا �� و �
��+���، و�< أن #?��Q آ� ذي XWن :����� ه�� اl��4ا�1تIاء ا��%�$آ! و=$ا�3�� وl��� ا[��آ� . #�lم ���� 

>���e# د���Kم ا�+ 	� *+ ,�  . ه�ا �1 �- #�

8� ا[2$1�Aا��2ك إذا ا !�I�e1 	� �  .  ـ و#��r ا��,#$ ا���Kد أ�1م ا��89ء، =�

   822ا��
دة 

��< ـ أ�$ ا��,#$ #�,د� ا1�  . �9$ار ا���در :�"

7�! ا��%�ر إ���� �	 ا���دة 2�P]ا >�، أو :9$ار #�,ر �A @1;	 ا[�1ر 819 ـ و#�Mز  �l< :9$ار ���ا�$ �
  . ا����"M�! �	 ا���>�! ا�>��@ �	 �1?�9�� ا�"�9ر :", �7��w ا�%$آ�ء ����ع أ�Aا��- �	 ه�ا ا�"lل

   823ا��
دة 

7�!  ـ إذا ه�N ا���7ء :�$#J أو :�1�P]�: د���K�1 #9$ر� ا �,#,M� U�� ا�%$آ�ء أن #���1lا 1@ =�"� ،$Vk Q7
�1 �- #��, ا���ق #S��e ذ�819Nا�����ص  ���� �	 ا���دة  ، .  

 ـ �/ذا A$ر ا���4د �M,#, ا���7ء، Q7�: x#�"� @1 J���# ,A �1 *�V ه2ك ا�"�9ر [ ��ل ا��M,#,، دون 2
  . �M�! �	 ا���M ا�"�9ريإ2Vل :��9ق أ��Iب ا�,#�ن ا��

   824ا��
دة 

 ـ آ� A$ض #���< ا���Kد إ�� أ=, ا�%$آ�ء، ���>��< 1@ ا�9��م :���lا��1<، #>�ن ��81+ً� :��1��ز  �� ا�lMء 1
  . ا���$ز ا��ي #��>< و �� =��< ا�%��"! �	 ا[�lاء ا��%�$آ! 1@ ا�"�9ر

��< �	 ا��2M�� ز 1@ #�م���1K1$�7! ه�ا ا Qا�"�9ري ـ و��� �M .  

   825ا��
دة 

���� �	 ا���M ا�"�9ري1M��: �9ا�"�9ر#! و��� !���  .  ـ �>��Q ا���9ق ا�"

  .  ـ و#>��Q أJ= �ً8# ا���>�! و=J ا���$ف :�����Kق و��Aً� �����ص ا���"�9! :<2

3M�� �7A >� �ً<��1 ، #>�ن	��8A -<�: أو ،!�� أن أh$ ه�ا . ��< ـ آ� 1@ اآ��Q  �9رًا :�4رث، أو :�lع ا���>� 
��Mا ��7رًا 1@ ا��� K7,أ إ# K آ���بKا.  

   826ا��
دة 

!��� �	 ا���M ا�"�9ري :��73]ب ا�[Mا��� J= Q��<# :  

  . أ ـ :�4رث
!�I���: ء أو���@ ا[=: ���  . ب ـ :����7ت �

�3�2ءK�: ج ـ .  
Q�<د ـ :����9دم ا�� .  

  . هـ ـ :��"9,

   827ا��
دة 



Mر ا����hkا�"�9ري �M���: J�"ا��9+�ن ا��� 	� !��"1 �� .  

   828ا��
دة 

><�1 ،><��� !��: >� N��1 K �9�1ل �  . 1@ و;� #,�  �

   829ا��
دة 

1>���  �< ��1>< :�9, ا��lول  @ 1�>�e� إذا >� N��1 K ـ #�7_ ا����9ل  .  

2!9��m `1�1 دا ��� N��1 K !���$ ا[�P ا+�ت��ا ��9 =ـ��ان h ���1- أm�J،  �د N��1 K �< إذا وإذا .  ـ و�"�7$ ا��
>"7�� @  Sرًا، أو إذا آ�� N7"< ا�����# -� . -h >� *�eا��>�ن ا�� �و�1 روض 1@ ا����ا+�ت وَأS�ِ ا�$��ع إ�

>� N��1 K ��  . �9, ه�� ا�"�دة #$

   830ا��
دة 

# ،>� >��<�1 `7r# أ=, أن ��?��# K �7ء، ا��يeا��,��ن وا�� l�<ا� >�� ,�>�ن h2h! أN���� >3��V ا�"�9ر ا��ي و
 !��$ �le#�! ا�,و�!، �1 1$ا �ة ا����ص ا��اردة �	 ا��9ا+�@ وا[+V]ا u�eوا� ،>�%�<�� >��Vو ،l�<ا�

�- وا]�hر�����: !I�eا� .  

   831ا��
دة 

!I�V @��< �Aا+�� !#$h]ء ا��W]9?! وا�ا��7$ وا�7$ وا� ,�I 	� Jا�� .  

   832ا��
دة 

�$ ا��lرة ! ا��	 N��1 K ��� �>�ن 1�>ً� ��,و�!1P 	;ـ ا[را  .  

2@��* 1@ ا�,و�! و�9ً� ���9ا+V$�: Kإ ����  ,�  .  ـ و�M# Kز ���N ه�� ا[را;	 أو و;� ا�

   833ا��
دة

 J= آ���بK 1@ �3ا� ��  >��8�� J= !1@ ا�,و� 	+�+�A *�V$�: >�HWل أول 1@ أ�e# �9ر  ��3�2ء  �Kا
!���e! ا����ا�"�9رات ا��� 	ا���$ف � .  

   834ا��
دة 

��� أ:��!، أو P$س 1�  �� أر;ً�، أو :�� ـ إذ أJ= Q=�I `7h ا[�8��!، :", ا+�89ء 1,ة 2hث ��3ات، أ+< أ=
 ��M�� J= �ً+�M1 Q��<# >+/� ،!21ك ا�,و�X: !I�eا� !��! �	 ا[+����� أP$ا3ً�، أو ر�7�� ;�@ ا�%$وط ا�"�

�< أ:��!، أو ر�7<ا����  X%+3<، أو أ$P أو ،���  . $ف  �� ا��9- ا��ي أ=

��  @ ا�3"��ل =9< 2M���� !��� و�	 2Vل ا�"%$ ا����ات ا����Mا��� ,": SA�� ا���$ف إذ J= ,9�# >+أ � ـ  �
!�  . 1,ة 2hث ��3ات ��1ا�

   835ا��
دة 

  ��  !����3�2ء اآ���ب أي =J 1@ ا���9ق ا�"Kل ا�e# K ا�"�9ري أو :/دارة أ21ك �Mا�� 	� �M�1 �9ر
!�� ا��H:�ت وا�"�9رات ا���$وآ! ا��$�9! أو ا�����  Kا�,و�! و .  



   836ا��
دة 

�@ ا��رh!، و��,#, أ+���7�- �	 ا4رث، وا+��9ل أ�1ال ا��$آ! إ���-، ��$ي �	 XW+�� أ=>�م ا�%$#"! 1� ـ �"
  . ث واK+��9لا1234�! وا��9ا+�@ ا���درة �	 XWن ا4ر

2@�  .  ـ K #��_ ا[��7	 J= ا4رث �	 ا�"�9رات، إK إذا آ�+` �Aا+�@ :2د� ���_ �r1 ذ�N ا���ر#

3!�  .  ـ و���7 �	 ����! ا��$آ! ا]=>�م ا�[

   837ا��
دة 

�ً7��@ �A;	 ا���_ إذا رأى �1  ،��� S�1 @���ً� ��$آ�<، وm�Q أ=, ذوي ا�%Xن �"Iا���رث و @� إذا �- #"
��ر ا����	  �� أن #>�ن �Vا 	ا��9; �� أ=, ����  !hا��ر ��M� -� ر�، �/ن���Vا ��  !hا��ر ��M� @1 N���

  . :9,ر ا����?�ع 1@ :�@ ا��رh!، وذ�N :", ��3ع أ�Aال هKZء

   838ا��
دة 

1=] �ً97m Nوذ� ،������ ,": ���  ���1�ً� أن #$�x ���	 ه�� ا����!، أو أن #��� @�  . >�م ا��آ��! ـ ��@  

2 >: �$�P وا7�3,ال 	ل ا����l  Q�ـm ا�"�1! أو دون !:�� ـ و���9;	 أ#8ً�، إذا m�Q إ��< أ=, ذوي ا�%Xن أو ا��
Nت أ�73ب �7$ر ذ�,��1� و .  

   839ا��
دة 

1@���ً� ���$آ!، و�Q أن #9$ ا��9;	 ه�ا ا��"Iرث وZا�� @�  .  ـ إذا  

� ا����	 1@ أ=>�م ـ و#�$ي  �� وI	 ا��$آ! �1 #�$ي  �2 .  

   840ا��
دة 

1 �M3 	� !ء ا��$آ��Iأو `�7r�:و @��@ ا�����1�#ً� ���1ً� ا�9$ارات ا���درة :�" ,� ـ  �� آ��Q ا���>�! أن 9#
 �Mه��1 ا�� 	� $WZ# أن QM#و ،!#,M:Kرس ا����ا[و;�ع ا��9$رة � Qـ��: @�hرZأ��3ء ا�� >� �م �,ون �

  . �1 #�9 1@ ���زل:>� A$ار #�,ر :��"lل و:>� 

�$ ا��ي #�"��1 �1 ا��ر� !h	 XWن  �9رات 2Hا� J= 	� $hK1@ ا 	ا���� @�� ـ و#>�ن �9�, ا�9$ار ا���در :�"
�$ ا�����ص  ��< �	 ا���دة WX��� �1 !875ا��$آ .  

   841ا��
دة 

���� :$�A:! ا��9;	1��� ���<، و#����� و�< أ.  ـ #���- ا����	 أ�1ال ا��$آ! :�M$د �"�  Kًًا  �د$�ن #?�Q أ
>����: >1��A .  

2!�  .  ـ و+��9ت ا�����! ������� ا��$آ!، و#>�ن ���� ا����9ت =J ا�1��ز �	 1$�7! ا�1��ز ا���$و��ت ا���89

   842ا��
دة 

� ا��$آ!، وذ�N :��ء �  !������ !�M"ت ا�����m���=K1@ ا QM# �1 ����� ا��9;	 أن #��e،  �, ا�8�AKء، � 
�� �1 Q�m ا�"�1!، أو دون !:��و�< :��< �Vص أن #9$ر و;� ا[��Vم .  m�Q ذوي ا�%Xن، أو :��ء  �� m�Q ا��

!����ء ذات ا�9W]وا !�  . وإ#,اع ا���9د وا[وراق ا����



   843ا��
دة 

1�: >��X1 و+��9ت `��l ا���M� ا���ل، :���$ف 1@ �1ل ا��$آ! ���,#, +��9ت 	أن #�9م، � 	ا���� ��  ـ  �
>���= Q3��# . �و ��< أ#8ً� أن #���,ر A$ارًا 1@ ا��9;	 :�$ف +�9! آ���!، :��9,ر ا���79ل 1@ ه�ا ا���ل، إ�

� أن ��e- ا���9! ا��	 #����	  ���� آ� وارث �  ،!�� ����	 ا�����= >�hآ� 1@ آ�ن ا���رث #"���- 1@ ور
1@ +��7< �	 اKرث .  

��� ا��9;	 ـ وآ� ��1ز ! ��"�J :��� ا���9! 2�#� �� .  

   844ا��
دة 

�@ ا����	، أن #��e ا�,ا���ن أي ا�$اء  �� ا��$آ!1��, ا�9$ار ا���در :�"A `Aز، 1@ و�M# K ز .  ـ�M# K آ��
  . ��- أن #���$وا �	 أي ا�$اء ا��eو� إK �	 �1ا��! ا����	

2 ��= >�Aو QM# ،!��� د#�ن ا��$آ!، �1�  ـ وآ� ��ز#� ��_ ;, ا��Zرث و�- �����A ��9< ا������� !#��� -��
  . m�Q ذ�N أ=, ذوي ا�%Xن

   845ا��
دة 

.  أن #��$ف �	 �1ل ا��$آ!�M# K862ز ���ارث �7A أن ���- إ��< W��دة اKرث ا�����ص  ���� �	 ا���دة 
  . آ�� �M# Kز �< أن #����	 �1 ���$آ! 1@ د#�ن، أو أن #M"� د#�ً�  ��< I��Aً� :,#@ ا��$آ!

   846ة ا��
د

�!، أو أن #�9م :�� #�lم 1@ 1 ـ  �� ا����	 �	 أ��hء ا�����! أن #��e �1 ��?�7< أ�1ال ا��$آ! 1@ ا�����3 ا����
  . و ��< أ#8ً� أن #��ب  @ ا��$آ! �	 ا�, �وى، وأن #����	 �1 ��� 1@ د#�ن A, =�`. أ ��ل ا4دارة

��رًا، Z�1وZ�1 Kًو2X1 @<# -� ، و��	ر ـ و#>�ن ا������Xا�� ��و���9;	 أن #?��7< :�9,#- =��ب . ��! ا��آ
  .  @ إدار�< �	 �1ا �, دور#!

   847ا��
دة 

 ـ  �� ا����	 أن #��< د �ة  ���! �,ا��	 ا��$آ! و1,#���� #, �ه- ���� [ن #�1,9ا :��+ً� :�� ��- 1@ =�9ق و�1 1
�< ا�, �ة ���- 1@ د#�ن، وذ�2V Nل h2h! أW�$ 1@ ا���ر#� ا��ي ���%$ � .  

 ـ و#QM أن ���J ا�, �ة  �� ��=! ا���>�! ا��	 � �9#	 � @m�1 $Vk ���9?�1��Zرث، وأن ���%$ �	 2
1�! ا��ا3"! اK+�%�ر����! 1@ ا���S ا��I .  

   848ا��
دة 

7�@ �1 ���$آ! 1@ أ�1ال 1� !���A ،>��� ـ  �� ا����	 أن #�دع A�- ا���>�!، 2Vل أر:"! اW�$ 1@ #�م �"
� ا��$آ! 1@ د#�ن:��  �1 @���! آ� +�ع �1��� �	 #�م ا����ة، و�7A $#,9ي، و�$�و ��< أ8#ً� . � ��� ا���N وا[1

  . أن #e?$ :>��ب ��81ن �	 ا���"�د آ� ذي XWن :���ل ه�ا اK#,اع

2Nوف �7$ر ذ�$s ت,�  .  ـ و#�Mز أن #?�Q إ�� ا��9;	 1, ه�ا ا���"�د إذا و

   849ا��
دة 

7�$، أو :�@ #>�ن �< �	 ذ�N درا#! I�V! ـ �����	 1e: ،!أ�1ال ا��$آ !��A $#,9� 	د، و�$Mا� 	� @�  . أن #��"



� ا����	 أن #S%<� �1 `7r  �< أوراق ا��Zرث، و�1 ه� �h:` �	 ا��2Mت ا�"�1! 1@ =�9ق 2�  QM#ـ و 
 �� #"���+< 1@ د#�ن  �� و �� ا��رh! أن 7#��Hا ا����	 . ود#�ن، و�1 #�� إ��  ��<  �< 1@ أي J#$m آ�ن

  . ا��$آ! و=�9ق ���

  850ا��
دة 

�ًhء 1@ �1ل ا��$آ! و�� آ�ن وار	W ��  �ً%P �  . #"�QA :"�9:! إ�3ءة ا[�1+! آ� 1@ ا���3

   851ا��
دة 

 ��$� ،����7h/: أو ���آ� ��1ز ! �	 �I! ا�M$د، و:I�e! �1 آ�ن "�1���P/: �ً9ل أ ��ن أو =�9ق ���$آ! أو  �
�@ #�1ً� 1@ ��ر#� إ#,اع ���A! ا�M$د:"8#$h2h 2لV !1�"ا��9ا , ا� Q��: ص���VKأ�1م ا���>�! ذات ا ! .  

   852ا��
دة 

:", ا+�89ء ا���"�د ا��"�@ �$�� ا����ز �ت ا���"�M��: !9$د، #�9م ا����	 :", ا�q�3ان ا��9;	 :���ء د#�ن 
  .  +�ِزع ����، ����ى :", ا���� �	 ا��lاع +����ً�أ�1 ا�,#�ن ا��	. ا��$آ! ا��	 �- � -9#	 l+ ��+XWاع

   853ا��
دة 

 >+XW 	� -9# -� أي د#@، و�� !#��� S9# =��! ا=���ل إ ��ره�، أن 	=��! إ ��ر ا��$ك،ة أو � 	، �	ا���� �� 
�� ا����ز �ت ا���"�9! :,#�ن ا��$آ!�� 	� �ً����+ ���# �  . +lاع، =�

   854ا��
دة 

���ء د#�ن ا��$آ! ��# ��1�A�9= @1 >�� و�1 �%���  ��< 1@ +�9د و�h @1@ �1 #>�ن A, :� <  ـ #�9م ا����	 :1
�/ن �- #>@ آ� ذ�N آ���ً�، ��@ �h@ �1 �	 ا��$آ! . :�"$ ا���ق 1@ أوراق ��1�! و�h @1@ �1 �	 ا��$آ! 1@ �9�1ل

  . 1@  �9ر

�$اءات و�	 ا���ا �, ا�����ص  ���� �	 ا�7��ع  ـ و��7ع K�9�1ت ا��$آ! و �9را��� :���lاد ا�"��	 و�9ً� �22
� أن #�- ا�7�� :?$#9! أV$ى�  !hا��ر ���� Jإذا ا�� Kإ ،���/ذا آ�+` ا��$آ! . ا�7M$#! ا��اردة �	 �A+�ن ا����

@��� ا�,ا������ ا[=�ال ا��J �	 أن #,V��ا �	 ا��lاد. 1"�$ة، �1l` أ#8ً� �1ا�9! �� 	� !hر��و� .  

   855ا��
دة 

 �ً��@ ا��7�w ا��ي #���9< ا�,ا�@، 1$ا ��� و:�"Zل ا�,#@ ا����أن #�>- :� ،!hا��ر ���� Q�m ����9;	، :��ء  �
  . �512	 ذ�N =>- ا���دة 

   856ا��
دة 

��! و��ز#� أ�1ال 1Zز#� ا�,#�ن ا���� 	ا��9; ���� ،��Zل ا�,#@ ا����= Q�m ��  !hا��ر ��M# -� ـ إذا 
� وارث 1@ ���! د#�ن ا��$آ! و1@ ���! أ�1ا��� :�� #>�ن �	 +���M< 1"�دKً ����	 ا��$آ!، :���e# U* آ

  . =��< �	 اKرث

2 @�1X� >� أن #���� ��@ آ�ن ��  �9ر أو �9�1ل،  ��  �ً�1��ً� آ��X� !ا��$آ 	>� دا�@ 1@ دا��� 	ا��9; Q�$#ـ و 
@�1Xه�ا ا�� u��: ص�V .�; !��;/: و�� ،Nذ� J��ن �>���	 #1,9< ا��رh! 1@ ��1�- ا��eص أو �/ن ا���3ل ��9

��"���� أ�1ال ا��$آ! �  @�1Xا�� 	ا��9; Qى، ر�$Vأ#! ���#! أ �  . :����Kق  �

   857ا��
دة 



��!، أن #,�� ا�9,ر ا��ي ا�7A >: *�V أن #�� ا[��، 97mً� ����دة Zز �>� وارث، :", ��ز#� ا�,#�ن ا���M#
855 .  

   858ا��
دة 

1���ت  �� أ�1ال ا��$آ!، K دا��� ا��$آ!X� -�� @<� -د و�$Mا� !���A 	� ره���s م,"� -�A�9= ا��#@ �- #�����ا ،
 Q7�: !hا��ر �� ��N ا[�1ال، وإ+�� ��- ا�$��ع  ��  �ً���  �ً9= !�+ @��: Q1@ آ� �#�Mز ��- أن #$�"�ا  �

  . إh$ا��-

   859ا��
دة 

� ا����	، :", ���#! د#�ن ا��$آ!، �����#S��$ه� 1@ ا��>��Pو �#�Iا�� ��� .  

   860ا��
دة 

�رث ا��9+�+	، و �� أ�1ال ��:"! ��رث ا�%$ 	، 1� !":�� !#$� ـ �	 ا��$آ�ت ا��	 �%���  ��  �9رات أ1
#���� ورh! آ� 1@ ه�#@ ا��� �@ 1@ ا[�1ال ���M :"8�- ا�,#�ن ا��	  �� ا��$آ! :��7! ا�9��! ا��9,رة �>� 1@ 

  . �848آ�ر#@ و��Aً� ����دة ا��� �@ ا��

�7< ا�%$ 	 �	 ا����9ل 2�+ Q��: آ� !hا��ر � ـ :", ����� ا��lا�1ت ا��$آ!، #Zول �1 :9	 1@ أ�1ا��� إ�
!#$�1Kا�"�9رات ا 	� 	7< ا��9+�+��+ Q��:و ،N�وا�"�9رات وا�� .  

   861ا��
دة 

  . #��- ا����	 ا�� ا��رk �1 !hل ا���- 1@ أ�1ال ا��$آ! -1

2- >�AZ1 !��: ا���ن #��X: !7��?د ، ا��$M��: !9�"ز �ت ا�������د ا��9$ر ��"�و#�Mز ���رM�: !h$د ا+�89ء ا��
��ء أو ا���9د ا��	 K#���ج ��� �	 ����! ا��$آ! ، أو أن #���3�9ا :"�8 �1�� وذ�N �91:� �9,#- آ���! أو :,ون W]ا

 ���#,9� .  

   862ا��
دة 

 #9,م =K�: !Mرث ا�%$ 	، أو =>�ً� :�4رث ا��9+�+	، أو �1 #�9م �91م ذ�W ،N��دة #��- ا��9;	 إ�� آ� وارث
  . �9$ر =9< �	 ا4رث و�7�@ 91,ار +��7< �1< و�"�@ k �1ل إ��< 1@ أ�1ال ا��$آ!

   863ا��
دة 

�: �ً1l�1 إذا آ�ن ه�ا ا��ارث Kرث �1$زًا، إKا 	7< ����97ء �	 �>� وارث أن #?�Q 1@ ا����	 أن #���< +�
  . ا�%��ع :��ء  �� ا���ق أو +* �	 ه�ا ا��9+�ن

   864ا��
دة 

 ـ إذا آ�ن m�Q ا���9! وا�Q ا��79ل، ���� ا����	 إ�$اء ا���9! :?$#9! ود#!،  �� أK ��7_ ه�� ا���9! 1
4���ع�: !hأن #9$ه� ا��ر ,": Kإ !����+ .  

� ا����	 أن 2�"� ،Nذ� ��  -� ���� +�9! ا��$آ! د �ى :����9! و�9ً� [=>�م ا��9+�ن،  ـ �/ذا �- #�"9, ا�  ��$#
@�  . و����lل +��9ت ا�, �ى 1@ أ+��7ء ا����3�9

   865ا��
دة 



��$ي  �� ��A! ا��$آ! ا��9ا , ا��9$رة �	 ا���9!، و:��< �Vص "�# �1�J �1�� :��8ن ا��"$ض وا�9��3Kق، 
  : [=>�م ا]��!و:��7H@، و:��1��ز ا���3�9-، و��$ي  ���� أ#8ً� ا

  866ا��
دة 

��ء ا��	 ���� :"��m! ا��رh! +�� ا���رث، A$ر ا��9;	 W]أو ا !�� ��A! اKوراق ا�"����  !hا��ر J��# -� إذا
1@ +��7< �	 ا���$اث أو دون اl��3ال �����A الl��3�1 ا !hء، أو إ ?�ءه� [=, ا��ر��W]ه�� ا ��. إ�1 :

�$ى  ��< ا� �1 Nذ� 	� ��!و#$ا �eW وف$s @1 !hر���: ��  . "$ف و�1 #�

   867ا��
دة 

 Q�إذا آ�ن :�@ أ�1ال ا��$آ! �H%1 زرا 	 أو ��I 	 أو ��Mري، ��1 #"�7$ و=,ة ا���Aد#! ���A! :�ا���، و
��< :$�1< ��@ #?�7< 1@ ا��رh! إذا آ�ن أA,ره-  �� ا2mKع :<�e� . >���A Q��: 9ّ�م# �H%ه�ا ا�� @�hو

�Q ا��ارث �	 ا��$آ!و#���lل 1@ +� . 	?"# @�� *�V ،�H%���: 2ع?;Kا ��  !hرة ا��ر,A ذا ���وت��
�rا�� @�h @  �9� K U��: ،!��A ����- أ �: @1 .  

   868ا��
دة 

إذا ا�V* أ=, ا��رh!  �, ا���9! :,#@ ���$آ!، �/ن :�A	 ا��رK !h #���8ن �< ا��,#@ إذا ه� أ �$ :", ا���9!، 
�1 �- #��, ا��Nذ� $�H: 	89# ق� .  

   869ا��
دة

>7��+ !hا��ر x"7� وراث أو �<� @�"# U��: ،	Iا��� !hور ��! :��9! أ ��ن ا��$آ!  �Iن . ��_ ا��/�
!�Iدة و�#lا��$آ!، آ�+` ا� 	� >A�9��3ا ��@ [=,ه-  �  �1 !��A زادت .  

   870ا��
دة 

  . ، و��K _7ز1! :���ة ا���I	ا���9! ا����8! إ�� �1 :", ا���ت #�Mز ا�$��ع ���� دا��ً�

   871ا��
دة 

 ��� أ�1ال ا��Zرث وA` و���<، �/ن ا[�1ال ا��	 �- �,�V �	 ا�Z� !��9ول ��W"! إ���إذا �- �%�� ا���9! 
  . ا��ر97m !hً� ��9ا , ا���$اث

  872ا��
دة 

���9!، �/ن ا���! ا���$زة ا��	 إذا �1ت �7A و��ة ا��Zرث وا=,ًا أو أآr$ 1@ ا��رh! ا�������@ ا��#@ دV��ا �	 ا
�Q 1@ �1ت �Zول ��W"! إ�� :�A	 ا��ر97m !hً� ��9ا , ا���$اث�+ 	� `"Aو .  

   873ا��
دة 

@7H�1 :", ا���ت أ=>�م ا���9!  �1!  ,ا أ=>�م ا� �  . ��$ي  �� ا���9! ا����8! إ�

   874ا��
دة 

Jو�>@ �- #�ا� �����W ز  �,  ,م ���#! ا�,#�ن إذا �- �%�� ا���9! د#�ن ا��$آ!، أو�� ا�,ا���ن  �� ه�� ا���9!، 
� أن �$ا � :9,ر ا1K>�ن ا���9! ا��	 ���K�:856ق �1 ا�,ا���@ أن #?�Q أي وارث ��A! ا��$آ! 97mً� ����دة �  ،

����  `�� :�� ا��Zرث واK ��7رات ا��	 :�Iأو .  



   875ا��
دة 

�` و�9ً� [=>�م ا���I ,A !أو :�� إذا �- �>@ ا��$آ ،-�A�9�: أن #���وا @���ص ا���:9!، ��ز �,ا��	 ا��$آ! ا�"�د#
�$، إذا Hا� _���� !���� :< ��-،  �ى"�9رات ا��$آ! ا��	 =�� ا���$ف ����، أو ا��	 ر�7`  ���� =�9ق  Iأو

  . أW$وا :,#�+�- و�9ً� [=>�م ا��9+�ن

   876ا��
دة 

1��! أ=>�م ا�%$#"! ا1234Iا�� �  . ! وا��9ا+�@ ا���درة �	 XW+�� ـ ��$ي  �

2@��! ا�"�9ر#! إK إذا آ�+` �Aا+�@ :2د� ���_ �r1 ذ�N ����ر#I���3دة 1@ ا��Kا J= 	7��  .  ـ K #��_ ا[

   877ا��
دة 

1 - � آ�  �� �A+�+	 #�,ر eW @1* �	 1$ض ا���ت و#>�ن ��91دا :< ا��7$ع ، #7�H$ ��$�� ���81 إ�
�! أ#� آ�+` ا�����! ا��	 �"?� ���ا ا���$ف �1 :", ا���ت ، و��$ي Iأ=>�م ا�� >�� .  

 و �� ورh! 1@ ��$ف أن #��7rا kن ا�"�� ا�+�+�9	 I ,A,ر 1@ �1رh�- وه� �	 1$ض ا���ت ، و��- - 2
 ��:�h �#ر#� ا���, إذا �- #>@ ه�ا ا���ر��: !hا��ر ��  ���# Kا�?$ق ، و ���M: N�7ت ذ�hا.  

3 -� @1 !hور ��$ف kن #��7rا kن ا�"�� ا�+�+�9	 I ,A,ر 1@ �1رh�- وه� �	 1$ض ا���ت ، ا �7$  و �
73�� ا��7$ع ، I @1 `7r# -� �1,ر �< ا���$ف  >u ذ�N آ� ه�ا �1 �- ���, أ=>�م  �ا���$ف �Iدرا  �

>���e� !I�V.  

   878ا��
دة 

��$ف ����، و:�K�: >9+���ع :�� إذا ��$ف eW* [=, ور�h<، وا=��� :m !#X$#9! آ�+` :���زة ا�"�@ ا��	 
Nذ� S��e# ���!، �1 �- #9- د�Iأ=>�م ا�� >�  . 1,ى =���<، ا �7$ ا���$ف ��81ً� إ�� �1 :", ا���ت و��$ي  �

   879ا��
دة 

� ا[رض ا���Mورة ��M$ى �1ء، #>�ن �  !3���1 $�P !�M#9! �,ر#$?: ��M�# ، أي ا��$اب ا��ي	إن ا�?�
  . 1�N���� �ً< ه�� ا[رض

   880ا��
دة 

إن اKرا;	 ا��	 ����ل  @ أ�1آ��� :�Q7 =�دث و�8A �Aء إ�� أرض أو�M# ،���1 Xmز ����>�� إذا آ�ن 1@ 
وإذا ا+89` ا���! و�- #ّ,ع :�� �93 =9< �	 . ا���>@ 1"$���� أن #?��Q :�� �	 أ��hء ا���! ا��	 ��	 ا���دث

  . اKد �ء

   881ا��
دة 

�Hة وا��$��! �	 M1$ى ا[+�$ أو �M1ري ا�����، �>�ن �lءًا 1@ إن ا�lMر ا�>7"�7m >�ن :��رة�� 	ة، ا��$
!I�eأ21ك ا�,و�! ا� .  

   882ا��
دة 

�$ة وا�?�	، ا��	 ��>�ن �	 دا�V ا��7�$ات، وآ���m N	 ا��7�$ات وا��7$، ه	 �lء Hة وا��$�إن ا�lMر ا�>7
!I�e1@ أ21ك ا�,و�! ا� .  



  883ا��
دة 

�* J7�1 ��>�%���، �>�ن إن ا[را;	 ا��>V$� ران أو ا�����9"�ت، :,ون,Hات أو ا�$��%�! 1@ ا��7$ وا��7
!I�eءًا 1@ أ21ك ا�,و�! ا�l� .  

   884ا��
دة 

�$ M1$ى �,#,ًا :�$آ< M1$ا� ا�9,#-، �����I] Jب ا�"�9رات ا���Mورة ا����ل 1HI أو $� ـ إذا ا��e +�$ آ7
�! ا��M$ى ا�9,#- آ� وا=, �<�1 �  . 	 ا��9- ا��ي #�>�ن أ�1م أر;< =�� �V ��1$ض �	 و�3 ا���$ �

  .  ـ #�,د �h@ ا��M$ى ا�7V -#,9$اء #"���- ر��u ا���>�! ا�7,ا��! ا��,+�! �	 �1?9! ا�"�9ر2

3 !7��: ,#,Mى ا�$Mا�� ���HWأ 	ا�� 	ب ا[را;��Iأ ��  x#�"� !��: �� ـ #�زع ا��r@ ا����I 1@ ه�ا ا�7
��! �V �1$ آ� A	;وا=, �1�- 1@ ا[را .  

   885ا��
دة 

��! ا��7ار1A >� ��,# أر;<، :%$ط أن 	� $�H�7ار ا��ي :�ر� ا��ق �����Kا[رض ��1>ً� :?$#9! ا N��1 _7�# ـ  .
�$ �91:� د�� أ�$ ا���r  @ �3! وا=,ةHت ���ا ا�Kء، �$ك ا������W إذا ،>� J�# >+أ $�P .  

�$، ا��ي #�7ره�،  �� +lع :�ار� :,ون  ـ إذا �- #>@ A, ��ت ز1@ ا��7ار2Hا[رض أن #��� ا� N���� J��� ،
�<  @ أ ��ل ا��$اh! وا��7ار�  x#�"� .  

   886ا��
دة 

 -9# -� �1 ،>�e# >+�9<، وأ�+ ��  >1�Aأ ,A ا[رض N��1 ا[رض، #"�7$ أن ��  -��A ��  س، أو$P آ� :��ء، أو
Nذ� u<  ��  ��  . ا�,�

   887ا��
دة 

� رد ه�� ا���اد أو إذا :��  $7M# 2� ،�$�P أو :�ره� :��7ب ،�$�H� أر;< :��اد :��ء �� N��1 ا[رض  �
��:��I] �����A ��,# أن >�  . ا���7ب، و�>@  �

   888ا��
دة 

 _7�# ،$�Hا� N��� 	اس، ه$Pا3ً� :��اد أو أ$Pأ ����$ أ:��!، أو P$س �Hا� ���إن N��1 ا[رض ا��	 �7#	  �
  : ��1>ً� ���� ا[:��! أو اPK$اس ;�@ ا�%$وط ا�����!:�����Kق 

   889ا��
دة 

�, ا[:��!، أو P$س ا[P$اس، ذا +�! =��!، �2 #>�ن Z�1وN��1 ��M� Kً ا�"�9ر  @ 1W ا��ي $�Hـ إذا آ�ن ا� 
�< إK �7"! ا���S أو ا�8$ر ا��ي =,ث :�77<�  �9� Kا����3ه�، و 	ر ا����rا� .  

2A ـ وإذا آ�ن  K:��ه�، و 	ا�� !�� +lع ا[:��  $7M# 2� ،�� ��� أو P$س  �� ا[رض ا��?��ب ا$�3�: ,
  . ا[P$اس ا��	 P$3��، و#,�� �< �"�#x  @ ا�����@ ا��ي =�� �jرض :�Q7 ه�� ا[:��! واPK$اس

��! ا[رض، ����=Q ا[P$اس وا[:��! ا��3A ق��� !��A اس ذات$P]وا !�J �	 أن #���N  ـ وإذا آ�+` ا[:�
N����� ���7Aر !��A و3! ��9ء د��$Hوا�� ���  . ا[رض ا���7	  �



   890ا��
دة 

��! ا���rر 1A ا[رض N���� ���< أن #$�"� ،!q�3 !��! أو P$س اPK$اس، ذا +�:Kا ,�W ا��ي ،$�Hـ إذا آ�ن ا� 
  . ا��	 ا����3ه�

�$ Z�1ول  @ ا���eرة ا��	 =��` :�Q7 �93ط ا[2P أو ا�"?� وإن . 3"�ر ـ وه� S�ول  @ ا��Z�1 >+أ Kإ
>77�: 2��# -� .  

� أوP$س، ���lم :�,م ا���7ء وA�� ا[P$اس، N��1 �8�# -� �1 ا[رض إ:�9ءه� ��9ء 3�: ,A $�Hـ وإذا آ�ن ه�ا ا� 
H#�>7,ه� ا� 	ا�� S#س :", =�- ا����ر$H�7 ا���7ء وا�A اس$PK�1اد ا���7ء وا !��A $�Hا� N��� >"د� �� ���� $�

�� l�: مlأ� .  

4 ��, أ:��! أو P$س أP$ا3ً�  �W ,A ا������ ا��ي #>�ن � ـ �?J7 ه�� ا[=>�م  �, ا+���ء أ�� اK+���ع  �
  . ا[رض ا������ :��

   891ا��
دة 

�$ :��اد ���` �<، �Q=��� J�# 2 ه�� ا���اد ا��?Hه�، ا�,�W 3��، أو$P ,A ،!���7! إذا آ�+` ا[P$اس، أو ا[:�
� N��1 ا[رض أ#8ً�، و�>@ :�9,ار ا�9��! ا��	 �  Q�$�# آ�� $�Hا� Nذ� ��  Q�$�# ،x#�"�: Jا�� >� �: ،��:

$�V]ذ1! ه�ا ا 	� !�A�: ن�<� .  

  892ا��
دة 

 !�Vه�ا ا�"�9ر، :,ون ر 	�9ر 1%�$ك أ=, ا�%$آ�ء �  ��,ه�  �W 3�� أو$P ,A !�إذا آ�+` ا[P$اس وا[:�
#$V[آ��< ا$W *آ� =�! 1@ ا��� ��  J7?# -h 	;�9ا� ,# �@، ��M$ي ��A! ا�"�9ر  �, ا�8�AKء  �

  . 889أ=>�م ا���دة 

   893ا��
دة 

 `8A ،@��K U #�>@ ������ دون ��S، و�- #>@ ه��ك ا���ق :�@ ا����>�: ،@����e1 @�إذا ا���K�9�1 Jن ����>
!� �	 ذ�N ا�8$ر ا��ي =,ث و=��! ا�?$��@ و=�@ +�! آ� ا���>�! �	 ا[W$��1 $1,ة :�9ا , ا�",ا�!، و1$ا 

����1 .  

   894ا��
دة 

�! �	 ا����9ل :��"9, �1� ورد  �� ��1 �1��ك ��ا;� ا��, 97mً� ����دة ���$ه� 1@ ا���9ق ا�"Pو !�����9 ا���>
205 .  

   895ا��
دة 

�ً97m ،از�$�/: Kإ >��<�1 �9��� K ،> ��: Kإ @�  . 206 ����دة ا����9ل ا��ي �- #"

   896ا��
دة 

�! ا�"�9ر#! :��"�ل ا�"�9د1���� ا���9ق ا�"M�� J= Q��<# ـ  .  

�! ا�"��,ة ���� ا�"�9رات2��7�� وا��7!  �� ا�"�9رات ا[1�$#!، و �� ا���9ق ا�"��: !I�eا[=>�م ا� J7?ـ و�  .  

   897ا��
دة 



 !��� ه�ا ا����m `�� �9�! إن اl��Kام :/ ?�ء ا�"�9ر #��8@ اl��4ام :�1 �9�>�= >�+���	 ا���M ا�"�9ري و:�
  . د�� ا�"?� وا�8$ر ��,ا�@

   898ا��
دة 

1���ت وآ��N :�����ص Xزات وا�����1Kوا ��إن اl��Kام :��9 1�>�! ا�"�9ر �	 ا���M ا�"�9ري �V;� [=>�م ا�7
  . ا���"��M���: !9 ا�"�9ري

   899ا��
دة 

1��I ����ر#ً� �	 وA` وا=,  �� ا���� وا��r@ و �� ا���"�د  ـ K #>�ن ا�� , :��7 @��ً� �1 �- #>@ ا���ق ا�?$�
��ر��Vا��� �د �9$#$ ا *e%�� >���hأ 	ز ��M# ا��ي .  

1�"�د #�Mوز ا�u�e  %$ة �3! .  ـ �M# Kز أن #��Mوز ه�ا ا���"�د u�V  %$ة �3!2 �وإذا ا��J ا�?$��ن  �
��ً� إ+�� K #>�ن �I , ن ا���<�  . �< �1"�ل إK �	 1,ة u�V  %$ة ��9� !�3

3@�"1 *e%� ��و�	 ه�� ا����! #�Mز ا+���9< ) [1$(و#�Mز أ#8ً� أن #>�ن .  ـ #�Mز أن #>�ن ا�� , :��7
���$ �3, ا�� , :��7��� =$و�<. :��M: �ً:��<1 �#ا���ر ��$ :�2ًm إذا �- #%��  ���� . و#>�ن ا��A�� �و �

�� �7A @1 ا�>��Q ا�",لو �� ��,#. ا�����زلAه�ا ا��� J .  

4 ��  . »���1�<« ـ �M# Kز أن #�$ر �3, ا�� , :��7

   900ا��
دة 

�! و�1�� ���� ا[=>�م ا��	 �M$ي  �� ا���9ق ا�"�M� !�8 :��� ا���e# 	��  J= �1 �9ر  ��#���,  @ ا�� , :7
�$ه�ا����ص ا��9+�+�! ا���"��M���: !9 ا�"�9ري ا��	 �?J7 أ8#ً�  ��� ا+��9ل ا�� �د :��7�� و� .  

   901ا��
دة 

1�@ وذ�N �	 ا���"�د Xا�� $�P >��  	��  J= ا�"�9ر أو 1@ ا+%�ء ��إن ا�� , :7�� ا�"�9ر #��� ا��ا , 1@ :
��ر��Vا��� �د ��9$#$ ا *e%�� �  . ا��"?

   902ا��
دة 

� ا�"�9ر �	 ا���"�د +��<1�  �ً��1X� ,9"# ا , أن��� J�# ـ  .  

��ر� =� :,ل 2�Vا��� �د ا *e%ر ا�$A ا��� �د �/ذا *e%ل دون =�9ق ا���� K ت���1Xأن ه�� ا�� $�P ـ 
1�@ إ�� ه�ا ا�7,لXب ا����Iأ @�1�@ وا+�9�` =�9ق ا�,ا��Xا�� >��ً� ��1 ا�"�9ر ا��Mري  �+�+�A Kً��= ��  . ا�7

   903ا��
دة 

3��� +���M< ا���,دة �	1 K ���$ =�@ ا���! إK ا ��7رًا 902 و901 ا���د��@  ـ إن ا�� , :��7Hا� � K #�$ي  �
�ً� �	 ا���M ا�"�9ريm���2ً ا=�M�� >��M�� @1 .  

2 *e%وا3- و ��ان ا� >��  Jد ا�����"���m	 2ًm�: إذا �- #�آ$ ��< ا��r@ وا���=Kا ��Mـ #>�ن ه�ا ا��� 
 !  . »[1$«ا��� �د و �, ا�8�AKء ��

   904ا��
دة 



��ر �2 #>�ن د�� إذ�VKع ا�Aوو ��7��: , ��� 	m���=Kا ��Mا��� @�: !"Aا��,ة ا��ا 	� @�1X� ��M�� ى$�ا 
�< ��ز#� ه�ا ا��r@ و�9ً� ����دة �  Q���ً� إK إذا �- ا�,�� :�, ا�>��Q ا�",ل ا��ي #���I ا�"�9ر @�r� 902ا�%�ري 

�� ا����ص ا[V$ى ا��9+�+�! ا�����ة�Mو� .  

   905ا��
دة 

� ا�%�ري ����� . إذا ر�x ا����7 �	 أ��hء ا���"�د ��7�! د �ة ا�%�ري ��"9, و#�NI �M ا�7�� ا�����	�  Q�و
!���ر أن #��e ا4�$اءات ا]�eد ا��"�1 ,": �1 ���m	 إ��=Kا ��M�1"�ل ا��� :  

��ر� ـ أن #�$ح آ��:! �7A ا+�89ء ا���"�د ا���آ�ر �����7 و�$��u ا��>�Q ا�"�9ري 1"1V $#$9� 	� >�7P$: �ً .  

��ر إ�� ا���>�! د �ا� :?�I Q,ور ا��>- :���$اغ ا�����	15 ـ أن #$�� �	 أ��hء ا�ـ 2e9$#$ ا�� 	�� 	1ً� ا���#  .
  . و��9م ا�, �ى  �� ا����7 و#QM إد�Vل ر��u ا��>�Q ا�"�9ري �	 ا�, �ى

   906ا��
دة 

ء  �� m�Q ا�%�ري =�Kً :", أن #�7_ ا��>- ا��9;	 :/�$اء #M$ي ر��u ا��>�Q ا�"�9ري ا��$اغ ا�����	 :��
!�  . ه�ا ا��$اغ �A �ً7��<1ة ا�89�! ا��89

   907ا��
دة 

1 ��73 ��  $�H< ا��1@ ا���7=�ت أو  �� #��� !�Vد ر$M1 >+أ ��  *eW >��X# ��  � ـ K ��9م ا����زة  �
  . ا����1_

�! أو آ�ن2�V `��= آ$ا� أو/: `+$�Aـ وإذا ا  `��Vا4آ$ا� أو أ >��  �A�7َ 1@ وAِ $h2 #>�ن ��� أ� u7� ���� 
�< أ1$ه��  u7زة أو ا����  . إK 1@ ا��A` ا��ي �lول ��< ه�� ا�"��ب.  �< ا��

   908ا��
دة 

!�+�+�A !:���$ا����l أن #>�Q ا����زة  @ J#$m 1@ #��ب  �< +H� ز�M# .  

   909ا��
دة 

�< اKً��"�3 ا ���د#ً� و:��رة ��1�! ـ �"�7$ ا����زة ���1$ة ا:�,1�  �  . اء s @1��ره� :��3"��ل ا��J ا������

2>���زة ا�%e* ا��ي ا��� �1< ا�"�9ر إ�= �  .  ـ #�J ��@ #, 	 :����9دم أن #���, إ�

  .  ـ �M# Kز ���lارع، وا������، وا��د#�، وا����"�$ وK ��ر�h�- أن #, �ا :����9دم3

   910ا��
دة 

�1� آ�ن ا��3�� W�7#$ :�3- ا����l وآ�ن 2ً��1 :< ا���# Kً�����K�: >1lر :Xوا1$�  ـ ��1 !m�3���: زة��_ ا��
��� #�"�J :��� ا����زة� .  

�/ن آ�+` ا��3$ارًا ����زة 9:�3! ا��$ض أن ه�ا .  ـ و �, ا�%N #��$ض أن W�71$ ا����زة إ+�� #��ز ����<2
  . ا��3K$ار ه� ����ب ا��7دئ :��

   911ا��
دة 



 ��  $?��$� إذا ا���9  �� ذ�N وآ�ن �	 ا�3?� ! 1@ ا+�9�` إ��< ا����زة أن #�P �����9 ا����زة 1@ ا����l إ�
  . و�� �- #>@ ه��ك ���- �1دي ��%	ء �1;�ع ه�ا ا��J. ا��J ا��اردة  ��< ا����زة

   912ا��
دة 

�l وا;"ً� #,� ����ب e# @1��< �	 ا����زة أو ا�M# $��3ز أن #�- +�9 ا����زة دون ����- �1دي إذا ا��3$ ا���
  . ا�e�S وا;"ً� #,� و�>@ ����ب +��<

   913ا��
دة 

1 -� ـ ���- ا���,ات ا��"?�ة  @ ا����87 ا��"��د :�� إ�� أ1�@ ا���9 ا���دو ! �	 ا���eزن #�9م �91م ���
  . ا����87 ذا���

Vk$ ا��87 ! ذا��� وآ�ن آ2ه�� =�@ ا���! �/ن ا[�8��!  ـ  �� أ+< إذا ���- eW* ه�� ا�����,ات و���- 2
  . �>�ن ��@ ���- ا��87 !

  914ا��
دة 

1 -� ـ ���- ا���,ات ا��"?�ة  @ ا����87 ا��"��د :�� إ�� أ1�@ ا���9 ا���دو ! �	 ا���eزن #�9م �91م ���
  . ا����87 ذا���

� ! ذا��� وآ�ن آ2ه�� =�@ ا���! �/ن ا[�8��!  ـ  �� أ+< إذا ���- eW* ه�� ا�����,ات و���- Vk$ ا�287
  . �>�ن ��@ ���- ا��87 !

   915ا��
دة 

� ا��J أو إذا �9, ه�� ا���?$ة :m !#X$#9! أV$ى�  !�3�?$�< ا��"� @  lا���� ��e� زة إذا��  . �lول ا��

   916ا��
دة 

11 Jا�� ��  !�  . �+� و�A	 ـ K ��89	 ا����زة إذا =�ل دون W�71$ة ا���?$ة ا��"�

��زة �,#,ة وA"` رP- إرادة ا����l .  ـ و�>@ ا����زة ��89	 إذا ا��3$ ه�ا ا���+� �3! آ�1�!2= @  �ًqW�+ وآ�ن
أو 1@ وA`  �- . أو دون  ��< و���Q ا���! ا:�,اء 1@ ا��A` ا��ي :,أت ��< ا����زة ا�M,#,ة إذا :,أت  ��ً�

!��V ا[ول :�� إذا :,أت lا���� .  

   917ا��
دة 

� �9�1ل أو �  �ً���$ �M�1 �	 ا���M ا�"�9ري دون أن #>�ن ��1>ً� �<، أو =�ز =9ً�  P أو  �9رًا Kً�9�1 1@ =�ز
 !�<�1 Q�<# آ�ن �< أن >: �ًI�V Jا�"�9ري دون أن #>�ن ه�ا ا�� �Mا�� 	� �M�1 $�P �9ر  ��  �ً���  �ً9=

  .  u�V  %$ة �3!ا�%	ء أو ا��J ا�"��	 إذا ا��3$ت =��ز�< دون ا+9?�ع

   918ا��
دة 

1 !��! ا��7��! �	 ا���دة ا���:9! وآ�+` �91$+! :��@ ا���� ـ إذا وA"` ا����زة  �� ا�"�9رات أو ا���9ق ا�"
�_ �/ن 1,ة ا���9دم ا��>�Q �>�ن u�V ��3ات�I Q73 �  . و���1,ة �	 ا��A` ذا�< إ�

2Jا�� 	9�� `Aو Kإ !�  .  ـ وK #%�$ط ��ا�$ =�@ ا��



3!���زة ا�"�9ر :/=,ى ا�����3 ا����= `7r# ه� �3, أو =�دث _��3�2ء  �� ا[را;	 :  ـ وا��Q7 ا���Kا
�!. ا���اتI4رث أو ا���: N�ء :,ون  �ض أو :"�ض. ا+��9ل ا����  . ا�7�� أو ا��$اغ. ا��7! :�@ ا[=

   919ا��
دة 

�$ ا��e;"! 4داP !#$��� ا���$ف :�[را;	 ا[1M�� J= Q��<# @1 رة أ21ك ا�,و�! :�$ور  %$ ��3ات
�$ �3, :%$ط أن #>�ن ا����l: �ً���A lرا ! ا[رضH: زة :��, أو��  . ��ر#� ا��

   920ا��
دة 

@�"1 J:�3 `Aو 	زة �����م ا��A `7h إذا .Kً�= !���A `+وآ� . @���1�� �	 ا��,ة �1 :A ��  !�#$A ن�<# Nن ذ�/�
@��1lا�. ا� ��  ��  . ">�1u �- #9- ا�,�

   921ا��
دة 

��ز�< وK ا[�I .  ـ ��u [=, أن #>�Q :����9دم  �� 2Vف 1�,�3= Q73 >���� >���: $�H# أ=, أن ��?��# 2�
  . ا��ي ��9م  ��< ه�� ا����زة

2 J�� !;وإ�1 :�"� �1< #"�7$ 1"�ر $�Hز�< إ�1 :�"� ا���= !�I ت$�H� �9دم إذا���: Q�<# أن �� ـ و�>@ #��?
Nا���� .$��H1@ ��ر#� ه�ا ا�� K7,أ 3$#�ن ا���9دم إ# K !ه�� ا���� 	و�>@ � .  

   922ا��
دة 

 >: Nا���9دم وا+9?� < وا���� SAب ا��,ة وو���: J�"�# ���� Q�<ا���9دم ا�� ���$ي �Aا , ا���9دم ا����9  �
7�"! وذ�N :��9,ر ا��ي K ��"�. أ�1م ا��89ء وا����زل  �< وا���Kق  �� �",#� ا��,ةm �1 , ه�� ا��9ا >�رض �

Q�<ا���9دم ا�� .!�  . و - 1$ا �ة ا]=>�م ا�[

   923ا��
دة 

>�A�� Q73 ,��1� و S9# >+/� Q�<أ#ً� آ�+` 1,ة ا���9دم ا�� .  

   924ا��
دة 

1$�Hزة أو �9,ه� و�� :�"� ا���� ا����l  @ ا���e� إذا Q�<ـ #�9?� ا���9دم ا��  .  

2�# K أن ا���9دم $�P د ـ�"�  . 9?� :�9, ا����زة إذا ا�3$ده� ا����2V lل �3! أو ر�� د �ى :��3$داده� �	 ه�ا ا��

   925ا��
دة 

  . K #�$ي ا���9دم  �� ا���9ق ا��9�,ة �	 ا���M ا�"�9ري أو ا��	 ه	 ��` إدارة أ21ك ا�,و�!

   926ا��
دة 

� ا�"�9رات ا���$وآ! ا�����! وا��$�  J= �9دم أي���: Q��<# K!9� .  

   927ا��
دة 

� �9�1ل أو �3,ًا ���1�<1�  �ً����_ Kً�9�1 أو =9ً�  �I Q7�: ـ 1@ =�ز  . !��/+< #�7_ ��1>ً� �< إذا آ�ن =�@ ا��
��ز�<= `Aو .  



�ً� 1@ ا��>���S وا�9��د 2��V ء	ا ��7ر� ا�% 	� lا�$ا �,ى ا������ ,A _� ـ �/ذا آ�ن =�@ ا���! وا��Q7 ا���
!���  . #>�Q ا���>�! ���V! �1���/+< . ا�"

3Nذ� u<  ��  ��� و��د ا��Q7 ا����_ و=�@ ا���! �1 �- #9- ا�,��  !�#$A ��ذا� 	زة ���  .  ـ وا��

   928ا��
دة 

1 Nوذ� !� ـ #�Mز ����N ا����9ل أو ا���, ���1�< إذا �9, أو 3$ق �1<، أن #��$د� �1@ #>�ن =��lًا �< :��@ +
8��ع أو ا��$2V!Aل 2hث ��3ات 1@ وA` ا� .  

 ـ �/ذا آ�ن 1@ #��, ا�%	ء ا���$وق أو ا����8 �	 =��ز�< A, ا�W$ا� :��@ +�! �	 �3ق أو l1اد أو ا�W$ا� 2
  . � $M�# @�1	 r1�<، �/ن �< أن #?�Q �1@ #��$د ه�ا ا�%	ء أن #"�M �< ا��r@ ا��ي د�"<

   929ا��
دة 

�! ـ #>�Q ا������h @1 >879# �1 lر �1 دام =�@ ا1�� .  

�! أو ا�����,h! �"�7$ �791;! 1@ #�م �����2"�$7 �791;! 1�#ً� ���م.  ـ وا���rر ا�?7�"�� !�  . أ�1 ا���rر ا��,+

  930ا��
دة 

��87A 	� $�A 	ر #879�� وا����rا� ���� @  !�. #>�ن ا����l ا��	ء ا���! Z�1وKً 1@ وA` أن #�7_ 3	ء ا��
�$ أ+< #�Mز أن #��$د �1 أ+�9< �Pر��rإ+��ج ه�� ا� 	 .  

   931ا��
دة 

�� �1 أ+�9< 1@ ا���$و��ت ا�8$ور#!1�� lا���� �  .  ـ  �� ا����N ا��ي #$د إ��< 1�>< أن #Zدي إ�

  . 889 ـ أ�1 ا���$و��ت ا����"! ���$ي �	 XW+�� أ=>�م ا���دة 2

�� u����l أن #?��Q :%	ء �1��3�� !��Mز �< أن #�lع �1 اh,��3< 1@ و�1 ذ�N #.  ـ �/ذا آ�+` ا���$و��ت آ���
����� 9���1! ا4زا�!A �91:� د�� ���  . y%�1ت  �� أن #"�, ا�%	ء إ�� =���< ا[و�� إK إذا ا��Vر ا����N أن 97��#

   932ا��
دة 

 Q��?# 1@ �1$و��ت �/ن �< أن J�+< �1 أ��3 �إذا ��9� eW* ا����زة N��1 @1 أو =��J:�3 l وأ7h` أ+< أدى إ�
  . ��$د:�� ا��

   933ا��
دة 

 @�#�Mز ���9;	 :��ء  �� m�Q ا����N أن #9$ر �1 #$ا� 73��1ً� �����ء :����$و��ت ا�����ص  ���� �	 ا���د�
@�و�����N أن #���� . و�< أن 89#	 X:ن #>�ن ا����ء  �� أ��Aط دور#! :%$ط �9,#- ا���8+�ت ا�2ز1!. ا���:�9

�# �ًH�71 �M  ام إذا ه�l��41@ ه�ا ا ,���! ه�� ا[��Aط 1��e1ً� �1�� ��ا�,ه� :���",ل ا�+�+�9	 ��H#! �1ا A ازي
��A�9��3ا .  

   934ا��
دة 

 ـ إذا آ�ن ا����l =�@ ا���! وا+��� :��%	ء و�9ً� ��� #��7< 1@ =9< �2 #>�ن Z�1و�7A Kً 1@ ه� 1�lم :$د 1
  . ا�%	ء إ��<  @ أي �"�#Q7�: x ه�ا اK+���ع



�Q ا�%	ء 1@ ه2ك أو ��S إK :9,ر �1  �د  ��< 1@ ���,ة �7�$`  �� ه�ا  ـ وK #>�ن ا�2�# ��  KًوZ�1 l���
S�ا��2ك أو ا�� .  

  935ا��
دة 

p�3�p ا���! �/+< #>�ن Z�1وKً  @ ه2ك ا�%	ء أو ���< و�� آ�ن ذ�qW�+ Nً�  @ =�دث ��1 lإذا . إذا آ�ن ا���� Kإ
�ً� �	 #, 1@ #���9<أ7h` أن ا�%	ء آ�ن #��N أو #��S و�A�: آ�ن � .  

   936ا��
دة 

�$ وا�2H�3<.  ـ اK+���ع1Hا� *e# ء	W �3"��ل�: 	��  J= ه� .  

  .  ـ و#��9 ه�ا ا��J =��ً� :��ت ا������2

  .  ـ و�M# Kز إ+%�ء =J ا+���ع ����_ eW* ا ��7ري3

   937ا��
دة 

�� أو :%$طو#�>@ إ+%�ؤ� [. #�%J= X اK+���ع :�M$د أراد� ا4+��ن .  

   938ا��
دة 

  : إ+%�ء =J اK+���ع  �� ا���9ق ا�����!. #�Mز �	 ا[�1ر ا�"�9ر#!

1!�  .  ـ ا���>
  .  ـ ا���$ف2
3!�  .  ـ ا��?�
4@�  .  ـ ا4��ر�
  .  ـ ا4��رة ا�?�#�!5

   939ا��
دة 

� ا������ W�71 �7A$�< اK+���ع1�  QM# ـ  :  

  . ـ أن #�- آ%�ً� :��"�9رات )  أ
  . ـ أن #9,م آ��A 2ً,#$ًا  �� ا�,��) ب

�J= >7 اK+���ع2��: X%�# ا���, ا��ي *�: @�  .  ـ  �� أ+< #�Mز إ ��ؤ� 1@ ه�#@ اl��4ا1

   940ا��
دة 

1!�+�+�A !9#$?: Nذ� ��- ا�>%S :��"�9رات :��8ر ا����N أو :", أن #, � إ��� QM# ـ  . ��  �$#$�� QM#و
  . Q :��",ل  �� +�9! ا������ا�%>� ا����7 �,ى ا�>��

2 !7A$ا� N��1و J��# أن ������ز ��M# >+أ �� أه��! ا��"�A,( ـ  ��  @#l��= و;� ) :%$ط أن #>�ن ا�?$��ن �� 
  . ا�>%S :���$ا;	 و:,ون +�9!

   941ا��
دة 



�.  ـ إذا A,1` ا�>���! VX�1$ة1VXء ه�ا ا����hا�"�9ر أ N��1 ��و���� ,A #>�ن 	ر ا����r���������� د$� $ .  

2!�� أ�1ال �"�7$ آ���  @�1X� ز أن #��"�ض  @ ا�>���! :$ه@ أو�M#ـ و  .  

   942ا��
دة 

�$ ا�"�9رات ا��Mري  ���� =J اK+���ع أو ���- إ�� =�رس . إذا �- #9,م ا������ آ���! وK ;��+! أV$ىZ��
  . ��8A	 و��VZ أ�$ة ه�ا ا���رس ��h @1ر ا�"�9ر

   943ا��
دة 

���	�e%أو �����< ا� 	����3 < ا��ا�K ام ا�"�9ر,e�3�: -��9�3"��ل ا�Kا J= ���� . 2ً1�W Jو#>�ن ه�ا ا��
Q=�I @<# -� �1 . و#,�V �	 ذ�N ا�3"��ل =�9ق اKر���ق وآ��J= N ا���, وا���W .*�9ل =N��1 J ا�"�9ر

  . ا�"�9ر A, أ�$ ه�� ا���9ق �7A إ+%�ء =J اK+���ع

   944ا��
دة 

�1�! :,ون  ـ1 !���! أو ا��9,#! ا��	 #H��� ا�"�9ر �	 ��$ات 1""� ������� ا����r: Jر ا�"�9ر أي :����2Iت ا�?7
��ه$ ا�"�9ر  @1 �ًq�W ر��rا� N�� *9�� وا��9*(أن ,��$ =J ا���X� 2ت :,لIه�� ا��� 	� �V,#و .(  

إذا آ�+` ه�� ا���2Iت . ���رة وا�����9 ـ و#,�V �	 =>- ا���rر =�2Iت ا�����- ا��>%��! وا�����- ا��2
��ل ) :%$ط أن #>�ن ا���M- أو ا��9�� �7A _�� ,A :,ء اK+���ع( ��,ة ����N ا�"�9ر y: �H� `+ر إذا آ��MW]وا

 !���1)��"�  ). �3K�2ك =?7�� أو :

   945ا��
دة 

��".  ـ �	 :,ء اK+���ع و �, +��#�<1,A @<� -� 	ر ا����rز#� ا��� $��#����ً� �1�� :,ون A�: أو �1 آ�ن ,": ` .
��� �1 1$ا �ة 1,ة � �ً���A @<# -� 	وا��,ة ا�� �ً���A ع���+Kا J= ����@ ا������ وN��1 ا�"�9ر :��7! ا��,ة ا��	 آ�ن �:

�$ ا����#! ا��:�9�� !���rرP ا4+��ج ا����#! أو .  

2N��1 ��  ������� Kا������ و �وإ+�� .  ا�"�9ر =J ا�3$داد W	ء 1@ +��9ت ا��$اh! ـ ��N���� u ا�"�9ري  �
#���h >� Q@ ا[�3,ة وا��7ار ا��	 �>�ن A, ا�3"��` ���8�$ ا���rر ا����9!  �� ا[رض  �, ا:�,اء اK+���ع أو 

>�#��+ ,�  .  

   946ا��
دة 

  . اK+���ع ـ  �� ا������ أن #��$م  �9د ا�M#4ر ا��	 #>�ن A,  9,ه� N��1 ا�"�9ر �7A ا:�,اء 1

�N��1 ��M� ����"�1 S9 ا�"�9ر :", 2hث ��3ات 1@ ا+���ء =J .  ـ أ�1  �9د ا�M#4ر ا��	 #"9,ه� ا������2�
  . اK+���ع

   947ا��
دة 

  . � @<# -� �1	 NI إ+%�ء اK+���ع أ=>�م �S��e ذ�N.  ـ #�J ������� أن #���زل  @ =�M1 >9+ً� أو :7,ل1

و���K N #>�ن ا�����زل �	 =� 1@ ا��lا��M� >1 .  ا����زل � �ً���A	 eW* ا�����زل ـ و#� =J اK+���ع :",2
!7A$ا� N��1 .  

  . K :��ت ا�����زل �<.  ـ وJ= �9�# اK+���ع :��ت ا�����زل3



   948ا��
دة 

1,��M1 @�"1 Nا�"�9رات آ��� �H��# ا������ أن �� ا[V* أن #"�- ا����N :���",#�ت .  ـ  ��  >�ا��	 #9,م و �
� ا�"�9رات �  $�Hا� ���� )��<���: J��# ا�8$ر ا��ي @  KًوZ�1 آ�ن Kوإ .(  

2>�1�@ ا���7�$!  �Xط ا����Aا��"�9دة 9:�3ً� وأن #�,د أ @�1Xأ#8ً� أن #��:� ا�"�� :�>�ك ا�� >�  .  ـ و �

��� . 2ك ا�"�9ر ا���:�9ن ـ و �� ا������ �	 ا�3"���< ا�"�9ر وا�2H�3<، أن #"�� و�9ً� ��� ا ��د� 31� ���3 Kو
�$ أ+< #�>�< زرا ! . #�"��H��: J#! ا��",ة ��� ا[:��! وm$#9! زرا ! ا[را;	 وا��r�3ر ا[=$اج وا�����9P

  . ا[را;	 ا��7ر أو :��رة أ - ����@ m$#9! ا�lرا !

  949ا��
دة 

  . ا��1$���ت ا�2ز1! ����+! ا�"�9روآ��N . ا�8$ا�Q ا�"�9ر#! ا���e��!:  ـ �>�ن  ��  ��J ا������1

�$  �د#!.  ـ أ�1 ا�������ت ا�>7�$ة2P S#��1ر Q��/+�� . أي ا��	 ��"��A ,#,M�: J- 1�- 1@ ا�"�9ر و����
!7A$ا� N��1 ��  Q�$�� .  

   950ا��
دة 

1�@ :/ �دة :��ء �1 ��,م :�A Q7,1< أو �8Aء وA,رًا1l�1 $�P 7! وا������A$ا� N��1 ـ إن  .  

2 �ً�1Z1 >8": < أو�وآ�ن ا�"�9ر ا���,وم آ !hآ�ر $hأ ���Mز :��ء  �� m�N��1 Q . ـ إK أ+< إذا =,ث اK+�,ام  ��
>��  . ا�$7A! أو ا������ ا�3"��ل ا��"�#x ا��,��ع ��M,#, :��ء ا�"�9ر أو �1$

   951ا��
دة 

� ا������ أ. إذا و�Q ��,#, د#@ 8�9#	 ���,#,� ��8�! �	 رأس ا���ل�"� x��e�: @#,,#, ا��� 	ن #��ه- �
!�� ا���رة ا�����  �ً�7�+ �ً8��e� >إ#$ادا� :  

k (ا�"�9ر أن #,�� رأس ا���ل ا�2زم N��1 �و �� ا������ أن #��Q �< ��ا�, �,�� �1 :9	 . ـ  �
  . اK+���ع

��ر �	 أن #��S رأس ا���ل) بeا� ������� �� 1. ـ :�, أ+< 97#�  Q���N و�	 ه�� ا����! #��
  . ا�"�9ر أن #$د إ��< رأس ا���ل :,ون ���,ة  �, ا+���ء اK+���ع

   952ا��
دة 

  : إن ا����9ت ا��	 #%�$ك �	 د�"�� N��1 ا�$7A! وا������ آ�� ه� �1آ�ر �	 ا���دة ا���:9! ه	

  . k ـ +��9ت ا�������ت ا�>7$ى

��+Kء ا��hأ 	ا�"�9ر � ��$ ا�"�د#! ا��	 ��$ض  �P S�آ��8$ا�Q ا�I�e! (�ع ب ـ ا��>��
 $1X: S��Mا�����9"�ت  �,�1 #�$ض ا�� S��M� مl���� ��,� 	ب وا��"�#�8ت ا��$���:

  ..). ا���?! ا�"�1! ا��

�ـ ـ ا���! ا��	 ���J ا�"�9رات 1@ ا�,#@ ا���روث . ���� إذا آ�ن =J اK+���ع ��ر#ً�  ��
��  �9رات ا�����	�� .�8�Aه�� ا���! �9,ر إذا ا @����! ا�"�9رات ا��	 و��"A $1]ا 

��! ��M1ع ا��$آ!A �  . #��H��� ا������ :����7! إ�



   953ا��
دة 

>�H��# ا�"�9ر ا��ي ���ر  � @�1X�: ا����8ن @#,��: �ً�  . # K�lم ا������ 71,�

   954ا��
دة 

1>��أو :���زل ا������  �< . �2ً1أو :��ت ا������ أو :��S ا�%	ء ا������ :< ���ً� آ.  ـ J= �9�# اK+���ع :�+���ء أ
  . أو :/m�93< �1< ���ء ا�3K"��ل أو :����Kد أي :��I ��M	 ا������ وN��1 ا�"�9ر �	 eW* وا=,

�@ ا�9�, ا��,ون �	 ا���M ا�"�9ري2A$� ,": Kإ 	+�+�A $hن ���ا ا���9ط أ�<# K ـ  .  

1�@ أو  @ ا2��3Kك ����"!  �1! ـ J= �9��# اK+���ع  �, ا�8�AKء إ�� ا��"�#x ا��,��ع  3Xا�� @ .  

   955ا��
دة 

  .  ـ  �, ا+�89ء 1,ة اK+���ع #>�ن ا������ Z�1وN��1 ��M� Kً ا�"�9ر  @ ا�"?� ا��ي ��J :��"�9ر :�77<1

2Nا�"�9ر :,ون ر;�ء ا���� 	� ��h,=أ 	ت ا�����  .  ـ وJ�# K �< أد+� �"�#x  @ ا����

3= ,A أ+< إذا آ�ن �  . ,ث ����@ و ?� �	 وA` وا=, ��"�دل :����� ـ  �

��� أ=>�م .  ـ أ�1 ا4+%�ءات ا�M,#,ة ا��	 #>�ن A, أ=,h�� ا������4�  J7?�� ��3$P ,A #>�ن 	اس ا��$P]وا
  . 891ا���دة 

   956ا��
دة 

1!#��: ��  Kر#ً� إ��أو أ+�� Vk  . `?93$و=,ث أن ���` ه�� ا�J#$�: !#��7 أو :��دث.  ـ إذا �- #>@ =J اK+���ع 
  . 1@ ا�9,م �J�# 2 ������� أن #���H ا[رض وK �1اد ا���7ء

2 	� J7?� -� �1 >�1 ءًاl���� إذا آ�ن اK+���ع #%�� ���م ا�"�9ر ا��ي �>�ن ا�#��7! � u<"��: $1]ـ و#>�ن ا 
�! 1@ ا���دة +�rا��9$ة ا� @�  . 950ا������@ ا���آ�ر�

  957ا��
دة 

:�Q7 إ�3ءة ا������ �	 ا2H�3ل . ط ا������ ��8A -<�: >9= @1	 :��ء  �� m�N��1 Q ا�$7A! ـ #�Mز إ1�93
>�3��� إذا أ=,ث ��< �e$#7ً� أو إذا �$آ< #e$ب 4ه���< ا�"��#! � K ا�"�9ر .  

 و#�>��- أن #"$;�ا ���	 إ2Iح e� �1$ب.  ـ و�	 ه�� ا����! #�Mز �,ا��	 ا������ أن #�,V��ا �	 ا�, �ى2
  . و�9,#- ;��+�ت ������79

وإ�1 أن #1X$ :",م ����- . =�V Q?�رة ا�$وف إ�1 أن #�>- :/�93ط =J ا4+���ع اm�93ً� 1?�9ً�.  ـ و���9;	3
� ا[�� ا���,د �= �ً��"1 �ًH�71 >9= >�� W$#?! أن #,�� ��3#ً� ������� أو ��@ ا+��9 إ��  K7! إA$ا� N��1 �ا�"�9ر إ�

+Kا J= ء���+Kعا��� .  

   958ا��
دة 

�$ �	 =J ا������. إذا :�ع N��1 ا�$7A! ا�"�9ر ا��Mري  ��< =J اK+���ع�H� �� . �2 #�,ث ذ�N ا�7�� أد+# �:
�ً�#$I Kًا�"�9ر �1 �- #���زل  @ =9< ���ز �H%# .  



   959ا��
دة 

A ع إذا آ�ن ه�ا ا����زل���+Kا J= @  >ا ���ز���ا������ أن #7? 	ا��,� J�#-������: إ;$ارًا -� , .  

   960ا��
دة 

�$ N��1 ا�"�9ر 1P *eW !���ر �	 1�> @� ـ اKر���ق ه� �>��S �1$وض  ��  �9ر 1"�@ ����"!  �9ر 1"
  . ا[ول

2 S� ـ و#�9م ه�ا ا��>��S إW�71 J= $Vk *eW �#�e�: �1$ة أ ��ل ��$��! �	 ا�"�9ر ا���$وض  ��< ا��>�
  . �ر 1@ ا�3"��ل :"A�9= x<وإ�1 :�$�1ن Q=�I ذ�N ا�"9

   961ا��
دة 

�! ��1jآ@ وإ�1  @ ا��lا�1ت �1$و;! :���9+�ن وإ�1  @ ا����Aت 1"�9دة "�#��� اKر���ق إ�1  @ ا��;"�! ا�?7
�@ 21ك ا�"�9رات: .  

   962ا��
دة 

�!  ـ �2Vً� �����ص ا���"��M���: !9 ا�"�9ري �"�� 1@ ا�%�$ =�9ق اKر���ق ا����M!  @ ا��1"��! ا�?7";
  . ��1jآ@ و @ اl��Kا�1ت ا���$و;! :���9+�ن

2 � ـ :�, أن اKر���ق ا��J�: *�e ا��$ور ا�"��, [رض X: !m��1رض أV$ى #�>@ ��,#,� :�;�ح :��ء  �
J��$ا�"�9ر ا�� N��1 Q�m .  

   963ا��
دة 

�ً� 1@ ا[را;	 ا�"���!  ـ إن ا[را;	 ا��اe�1 !qm$ة ���M ا[را;	 ا��	 �"��ه� ���9	 ا����� ا1"�7m 2ً�3 !�����
  . :,ون أن #>�ن ��, ا4+��ن د�V �	 إ���3��

2��  .  ـ و�M# Kز ����N ا[رض ا��اqm! أن 9#�- 3,ًا ����� ه�ا ا��

3!qmا[رض ا��ا �  .  ـ و�M# Kز ����N ا[رض ا�"���! أن #"��  �Q  ,#l# 2ًء اKر���ق  �

   964ا��
دة 

1 N��1 �<� أر;< وأن #��$ف :�� ـ 	� !?Aا[1?�ر ا��� ���  .  �9ر ا��J �	 أن #��"�� 1

 ـ أ�1 إذا آ�ن ا�3"��ل ه�� ا����� أو ا��M�4 ا��ي #��< إ��< XW @1+< أن #Q  @1 ,#lء اKر���ق ا�?7�"	 ا����� 2
!qmا[رض ا��ا Q=�I ��  x#�"ا�� QM�  .  @ ا���� وا���آ�ر �	 ا���دة ا���:9!، �

1��� ا�"��ن ا���:"! �	 أرض �1 ـ و3 �  . �?J7 ا[=>�م +����  �

 ـ وإذا �N��1 $M أرض 1��هً� �	 أر;< :��P $7ره� أو :��$#�ت �	 ��ف ا[رض، �"�� أ��Iب ا[رض 4
�1���� أ;$ارًا -�: Jإذا أ�� ���� x#�"�: J= -�� �9ه�، إ+�� #>�ن�أن #� !qmا��ا .  

5�@ وا����M@ وا�"$�Iت ا����رة ا��9I2! �����آ@ �8e� K �	 ا[=�ال  ـ إن ا�7��ت، وا��7=�ت وا����7
  . ا�����ص  ���� �	 ا��9$ات ا���:9! [د+� ز#�دة �	 ار���ق �1�� ا���ء



 ـ �$�� ا���2eت ا���qW!  @ أ=,اث أو ا�3"��ل اKر���ق ا�����ص  �< �	 ا��9$ات ا���:9! و @ ا��"�#�8ت 6
و �� ه�ا ا��9;	 أن #��J �	 . ����>	 ا[را;	 ا��اqm! إ�� ;�A	 I�_ ا���?9!ا��	 ����Q  �, ا�8�AKء 

!��@ ���1_ ا�lرا ! وا���� ! و:�@ اK=�$ام ا��ا�J�� Q ا���>: >�<= .  

   965ا��
دة 

  . إK إذا آ�ن ه�ا ا����#$ #��ل دون ا�3"��ل اKر���ق ا���$�Q ����"!  �9ر �M1ور. �>� N��1 أن #��ر 1�><


   966دة ا��

!I�V !"�+ إ�1 ��1"!  �1! أو 	ر���ق ا��9+�+Kن ��1 ا�<# .  

  . k ـ �	 اKر���ق ا��9+�+	 ا�"��, �����"! ا�"�1!

   967ا��
دة 

��,د ا��9ا+�@ وا[+�! ا�I�e! اKر���ق ا��9+�+	 ا�"��, �����"! ا�"�1! �3اء أآ�+` ا��H#! �1< ا���>@ 1@ 
1�@ أو ����� 1��! إ ,اد ا�����N أو ا���%yت ا�"��M1  .!1ري ا�����ا���Iل إ�� �Wاpm ا��7$ و;��فX� أو .

  . وا�"��#! :�� أو ا�3"����� و �� ا[V* ا���%yت ا�"�>$#! ا�7$#! أو ا�#$�7!

!I�e"! ا�����ا�"��, � 	ر���ق ا��9+�+Kا 	ب ـ � .  

   968ا��
دة 

1"�� 1��� ا ��[1?�ر �	 أر;< أو �	 ا�?$#J ا�"��1�! �1 1$ا �ة  �� آ� N��1  �9ر #�7	 3?�=< :��رة ��
  . و�M# Kز �< إ��3! ه�� ا����� �	 ا[رض ا���Mورة. ا[+�! ا�I�e! ا���"��A$?��: !9ت

   969ا��
دة 

 Q9ورة آ����Mا�� 	رًا :�[را;$; J��� أن ��+XW @1 Kً�� أر;< أ 	� $W�7# �9ر #$#, أن  N��1 آ� ��  -���#
�! ا�����! ا��	 ��,د وا��7$ وا���$+]�: ,� وإ1�A! ���1د �ت V?$ة أو M l1! أو 81$ة :����! أن 9�#

����: ���1�Aإ Q���< و:�@ ��N ا[را;	 أو �"�@ ا���ا�l ا��ا: ���= Q�  . ا�����! ا��ا

   970ا��
دة 

��ءات  �� أرض  ـ �M# Kز ����N  �9ر أن #>�ن �< 1?� 9��1�- أو +�ا�� أو W$��ت أو �3ى ذ�N 1@ ا��1
 @��$ ��1رة �����N ا���Mور �1 �- #>@ :�@ ا����� ا��ي #�,ث ��< ه�ا ا��?� أو ه�� ا�%$��ت و:P ��1رة أو

  . ��N ا[را;	 ���1! #$�1@

�  �� �1$#@ و+�S 1@ أرض 2�  Kإ N� ـ وإذا �- �>@ ه�� ا�����! �1��دة ��M# 2ز ��_ ا���ا�� أو ا��7%:
�� إذا آ�ن ا�?�:J أر;�ً� و ��  �� �1$ و��"�@ ����3$ًا 1@ أرض ا�H$�! إذا آ�+��?�:J ا�H$�! ا��$اد إ;�ء�

�ً#��  .  

   971ا��
دة 

�$ ��1رة �����N ا���MورP أرض ��1رة أو �. �M# Kز ���=Q  �9ر أن #>�ن �< 1?� ��+7	 أو ��1$ف  �
�@ ا����� ا���,ث ��< ا��?� و:�@ ا[رض ا���آ�رة ��1: @<# -� �1$�1 S�+ !� .  

   972ا��
دة 



 @�� ا[3?�! و �� ا���ا�� ا�����=!  �� ا�?$�Aت ا�"�1!971 و K970 #�$ي ا���� ا��ارد �	 ا���د��   .  

   973ا��
دة 

 @��U �>�ن ا���ا��971 و Q���970 ا�����! ا��"��! �	 ا���د�= 	�أX%: �1ن .  ا:�,اء �s @1ه$ ا����� ا��eر
�@ ا�"�9ر#@ا�%$��ت و�1 �3اه� 1@ : �Iا��� �eا� ��= 	�  . ا����ءات، ��:�,اء V @1?�� ا��eر

   974ا��
دة 

1>�� ><#$W !�Vون ر,: >�  .  ـ �M# Kز ����N =��� 1%�$ك أن #$�"< أو أن �7#	  �

2 @1 Nت أو �3ى ذ�y%�1 رًا أو��� >� ـ إ+�� #�Mز أن �8# 1@ ��!  �9ر� 1@ ا����� ا��%�$ك أو أن #��, إ�
� S�+ !#�P ا��9r ا��ي #����< ا�����ا[:��= !� .  

   975ا��
دة 

  .  ـ # K�lم أ=, :�����زل ��Mر�  @ =9< ا��%�$ك �	 ا�����1

2$V[ا N#$%ء ا��;$: Nا����� وذ� ��ع  ����� J�N#$% ا]V$ إذا �- #>@ A, .  ـ إ+�� إذا زاد أ=, ا�%$آ�ء :��%�
�qً� 1@ ا���9! أن #>��J= Q ا�%$آW ���� ه�� S�+ ��,# ا����� ا��%�$ك :%$ط أن 	� �ًr#,= X%ا��9- ا��� 	� !

��! ا[رض ا����"��! �l#�دة آ��r! ا�����A S�+ $1]ا �8�Aا���9! وأن #,�� أ#8ً� إذا ا .  

   976ا��
دة 

�$ة A$#7ً� 1@ =,ود ا[رض ا���Mورة1HIة و$� إ+�� #�N���� J ه��.  ـ #�Mز أن #>�ن ����N أرض أ�MWر آ7
  . ا[رض ا���Mورة أن #9?� ا[��Pن ا��	 �"�� أر;<

2>��� @1 !���� ا[+�اع 9I21! ������ ا����I و �� آ� ���$ة 1@ HIة و$�.  ـ و#�>@ P$س أ�MWر آ7
�$ أ+< �M# Kز أن ���Mوز ه�� ا[P$اس �A! ا�����. دون �$ك أ#! ���1! آ�+` :�@ ا����� وا�H$و�3تP .  

  . �� 1%�$آً� �����>< ��9 ا��J �	 ا��3د أP$اس إ��< ـ وإذا �- #>@ ا���3

   977ا��
دة 

�$ة A$#7ً� 1@ =,ود ا[رض ا���Mورة1HIة و$�إ+�� #�N���� J ه�� .  ـ #�Mز أن #>�ن ����N أرض أ�MWر آ7
  . ا[رض ا���Mورة أن #9?� ا[��Pن ا��	 �"�� أر;<

�� ا[+�اع 21���$ة 1@ HIة و$����< ـ و#�>@ P$س أ�MWر آ7 @1 !��. 9I2! ������ ا����I و �� آ� 
�$ أ+< �M# Kز أن ���Mوز ه�� ا[P$اس �A! ا�����. دون �$ك أ#! ���1! آ�+` :�@ ا����� وا�H$و�3تP .  

3>�  .  ـ وإذا �- #>@ ا����� 1%�$آً� �����>< ��9 ا��J �	 ا��3د أP$اس إ�

   978ا��
دة 

1��  . � ����1< 1@ ا[رض ا����m! إ�� ا�?$#J ا�"�م أ�A$ �1 #�>@ ـ #�VZ ا���$ 1@ ا�M�! ا��	 �>�ن �

2������ أ�A ;$ر ����N ا[رض ا��	 #��_ ا���$ �� >��� Q7�# 	ا��9?! ا�� 	ا���$ � @�  .  ـ إ+�� #QM أن #"

   979ا��
دة 



�� أو �91#8! أو ��A! أو أي  9, 1: $hأ ����lM� Q7�: Q+���Vk . 2$ ـ إذا أ�7I` ا[رض m��1! 1@ آ� 
����$ت  � ,A >�ن ه�� ا��"�21ت� 	ا�� 	ا[را; 	� K�1$ إ Q�m ز�M# .  

  . 977 ـ و�>@ إذا �"�ر ��_ �1$ آ�ف �	 ا[را;	 ا��J7?�� ،!1��9  �,�� ا���دة 2

   980ا��
دة 

�! ا��	 #>�ن �< =J ا�� ��?I4أو ا !�"��$ف #�>@ �>� N��1  �9ر #$#, أن #��"�� �$ي أر;< ا����� ا�?7
���� . �ً8#�"� Nأر;< :%$ط أن #,��  @ ذ� @�أن #���  �� 1$ور ه�� ا����� �	 ا[ر;	 ا����3?! :���� و:

2ًM"1 .  

   981ا��
دة 

� إ��زة [1$ار� ا����� ا��	 ���� 1@ أر;< �  �M"1 x#�"� ا�"�9ر ا���آ�ر أن #��� ��9ء N���� �ً8#أ @<�#
  . ا��	 �>�ن �����:", ر#��  �� ه�� ا���رة �	 ا[را;	 

   982ا��
دة 

 ����1 اK=���ظ :�����ص ا���"��Vy�: !9 ا����� #�>@ �>� N��1  �9ر �M1ور ��M$ى �1ء إذا أراد ا�3"��ل ا��
 �� إ��زة :/��3د ا4+%�ءات ا����! ا�2ز�Vy1 !1�A4 !1 ا���ء إ��  �M"1 x#�"� ي أر;< أن #��� ��9ء$�

�  .  ;�! ا��M$ىا[رض ا��اA"! �91:� أر;<  �

   983ا��
دة 

 ـ إذا m�N��1 Q ا�"�9ر ا��$اد إ��3د ا4+%�ءات ا����! إ�� أر;< ا�WK$اك �	 ا�3"��ل ا��, �"��< أن #���� 1
!+��  . +�S ��1ر#S ا4+%�ء وا��

 وإذا آ�ن x7A ,A �"�#8ً�.  ـ وJ�# K �< �	 ه�� ا���ل أن #?��X: Qي �"�#x �91:� إ��3د ا��, إ�� أر;<2
�< أن #$د���"� .  

   984ا��
دة 

1 �:�91 ����S أن #M$ ه�� ا���M��� ى$V9! أ#$m !#X: ه�� أو�� ـ �>� N��1  �9ر #$#, إ2Iح أر;< :/1 !��3
�@ أر;< و:�@ M1$ى �1ء أو أي : !�Iا��� 	7$ ا[را;  ��A�� ا�,�� ��` ا[رض أو �M"1 دل�  x#�"�

����� ا����� $Vk ق,�V .  

21 ��r��#آ@ ـ و����ورة ��Mت ا����رة ا���I$"وا� @���Mوا� Jت وا��7=�ت وا��,ا���  . @ ه�ا اKر���ق ا�7

  985ا��
دة 

���أن #��"���ا ا���%yت ا���,h!  �2ً :����دة ا���:J�# . !��34 !9 ����>	 ا�"�9رات ا���Mورة أو ا��	 ���Mزه� ا��
-�1l�# ه�� ا���ل 	و� -��1��� أرا; :  

  . ف ا���%yت :��7! ا���3د��- k���1 ـ �A- 1@ أآ2
J�3"��ل ه�ا ا��K ��hإ=,ا Q�$�# ,A 	ا����#$ات ا�� @  !��  . ب ـ ا����9ت ا���

7�- ���� :",، 1@ أآ2ف ه�� ا���%yت ا��	 ��7_ 1%�$آ!�  . ج ـ ا���! ا��	 ��

   986ا��
دة 



و @ ا�9��م :�[�HWل ا�2ز1! . $ ا�����إن ا����ز �ت ا��	 A, ���$  @ إ=,اث =J اKر���ق ه�ا و @ ��,#, �1
 >��  Q��S أو  @ ا��"�#�8ت وأآ2ف ا����+! �$�� إ�� ;�A	 I�_ ا���?9! ا��ي #���M��� أو �����34! ا��

!��@ ���1_ ا��%$وع و:�@ اAK,ام ا��ا�J�� Q ا���>: J��# ار =>�< أن,Iإ ,�  .  

   987ا��
دة 

1�h,�# ا�"�9رات أن 	ز ����>�M# ـ  *eW �ا  ���� أو ����"��� �W �1ءوا 1@ اKر����Aت :%$ط أن K ��$ض  �
� أرض ����"! أرض�  �: *eW !"���� م ا�"�م. أو�  . وإS��e� K ا��

2!�  .  ـ و#�,د ا�3"��ل ه�� اKر����Aت و1,اه� :����, ا��ي #�,h�� وإذا �- #>@ ه��ك �3, :���9ا , ا����

   988ا��
دة

  . �Aً� �9, �1_ ;��ً� �1 ه� Kزم �3K"���< ـ 1@ أ=,ث ار��1

2@�  .  ـ ��J ا���3Kدة 1@  �@ J= �ً��= @�8�# ا��$ور �	 ا[رض ا��	 ��9 ���� ا�"

   989ا��
دة 

����N ا�"�9ر ا��$��J ا��J �	 أن 9#�- �	 ا�"�9ر ا��$��J :< آ� ا���%yت ا�2ز�3K !1"��ل ه�ا اKر���ق 
>�+��Iو .  

   990ا��
دة 

��+�< ه	  ��  ��N��1 J ا�"�9ر ا��$��Jإن Iر���ق وK�3"��ل اK !1ت ا�2زy%أآ2ف ا��� .  

   991ا��
دة 

1 ��  Nاء ذ�$�97#� =J اKر���ق �>� �lء 1@ أ�lا�< دون أن #l#, ا�"Qء 1@  J��$ئ ا�"�9ر ا��l� ـ إذا 
>: J��$ا�"�9ر ا�� .  

�� ا�%$آ�ء :����2�� �  . N أن #��"���� :��u ا���;� ـ ��	 =J ا��$ور #���-  �

   992ا��
دة 

1!9%1 $rأآ >��� �  .  ـ �M# Kز ����N ا�"�9ر ا��$��J :< أن #�X	 :"�� #$1	 إ�� �A$ ا�3"��ل اKر���ق أو إ�

2�ً�#,A >� @��$ ا��>�ن ا��"P 1>�ن ��$ و;"�! ا[�1آ@، أو أن #��ل اKر���ق إ�H# ز �< أن�M# 2� ـ  .  

ن اKر���ق �	 1>�+< ا�A -#,9, ا7I_ أW, إره�N���� �ًA ا�"�9ر ا��$��J :< أو آ�ن #��"<  @ ا�9��م  ـ إ+�� إذا آ�3
وJ�# K . ��< أن #"$ض  �� N��1 ا�"�9ر ا��$��J 1>�+ً� :����! ا��>�ن ا[ول �3K"��ل =2I/: .>A�9=�ت �1�,ة

�$ أن #$�x ا�"$ضV]ا ا��� .  

K #�>�< ا�3"���< إK و�9ً� ���?�ق �3,� و�M# Kز �< أن #�,ث �	 أر;< أو .  ـ وآ��N 1@ آ�ن �< =J ار���ق4
  . �	 ا�"�9ر ا��$��J :< أي �",#� XW @1+< إره�ق ذ�N ا�"�9ر

   993ا��
دة 

1 -@�A$���: ر���قK�9 ا�# .  



�@ :��"�ل ا�"�9د أو ا[=>�م - 2A$و#�- ا�� .  

3 -Kإذا آ�ن ا @�A$���: $1X# أن 	�9;�� J�#ذ و��+K�1>@ ا $�P و آ�نk ,M1 $�P ر���ق.  

  994ا��
دة 

$Vk *e%� 	أرض ه ��  !���A اس$Pت أو أy%�1 أو !�  . =J ا��?��! ه� =J ا����N �	 أ:�

   995ا��
دة 

1>��  @�1X� اء$�  .  ـ #�Mز ا���$غ  @ =J ا��?��! وا

2K ��+إ !� #>�ن ذ�N إK ;�@ ا��,ود ا��	  ـ و#�Mز �$ض ار���ق  �� ا�"�9رات ا��Mري  ���� =J ا��?�
!�  . ��X�S �1 ا�3"��ل =J ا��?�

   996ا��
دة 

!�  : J= �9�# ا��?�

  .  ـ :����د� �1 =�9ق أV$ى �	 eW* وا=,1
  .  ـ :�,م ا[:��! أو ا���%yت أو +lع ا[P$اس ا����9!  �� ا[رض2

   997ا��
دة 

,#,� !��?3 J= ���1 ً� إ+%�ء �# .  

   998ا��
دة 

1K ف ـ�Aا�"�9ر ا��� ��  .  #�Mز :

  .  ـ و�M# Kز ا���$غ  �< �M1+ً� وK :7,ل وK ا+�J#$?: >��9 اKرث2

3>��  !"m�9وا�� @���ر�Kاء ا$��$ أ+< #�>@ ا7�3,ا�< واP ،>��  @�1X� ,9  ز ره�< أو�M# Kـ و  .  

   999ا��
دة 

�! ا��>��7! :��?$ق ا��9+�+�! وا�����, ا��SA �	 ا��K �M #8$ ا��SA ا���9ق ا�"A �7A ا�"�9ر ��  ��: ����
  . ا�"�9ري

   1000ا��
دة 

�,� �	 ا���M ا�"�9ريA 1@ #�م Kإ 	+�+�A $hأ SA��� ن�<# K .  

   1001ا��
دة 

��ء ا��	 آ�+` أو أ�7I` أ�lاء ���1! ��"�9ر أو 1@ 1����9< أو 1@ ا���ا:� ا�2ز1! �<W]ا ���� SAا�� ��%# .  

   1002ا��
دة 



K ت أو 1"�,ًا���! ا����"��! M�1,ًا أو آ���! أو آ���ً� أو �%��1�Aا�"�9رات ا�� ��  J= �9دم أي���: Q��<# 
�ً� أو ا����e! �34"��ل ا�"��م���"� .  

   1003ا��
دة 

1!#$�V !�M� Kإ SAز ا+%�ء و�M# K ـ  .  

2>���Aو >�#�Pي و:���< و$�eا� SA9! :/+%�ء ا���ر  �9را�< وا7�3,ا��� ���1ص  ـ إن ا��9ا , ا���"�M#وإ 
!I�V @�  . ��� �	 �Aا+

   1004ا��
دة 

>��h !#دX� �:�91 >�2H�3ف وا�A�1 ا�3"��ل  �9ر J= ،!�1، :��رة دا�� *eW >7���: Q��<# ,9  @���ر�Kا .
�@ 1@ ا���ل #"�7$ آ7,ل إ#�Mر �M"1 1"�دل �9��! ا��J ا����$غ  �<"1 w�7�: @�rو. و#��9م ه�ا ا� Nذ� �#�8ف إ�

�@ ا����e أ�7M� �ً3�3#! 3ا��7�Q�$1 w دا�- :�",ل �e���: ا���آ�رة !����! ا�"�9ر =���7 ��,د ا�9A @1 S�]�: 
  . ا�8$#7! ا�"�9ر#!

   1005ا��
دة 

 !���! ا�"�9ر ا��M$دة �91:� :,ل 1"�دل �9<�1 `Aأي و 	أن #%�$ي � @���ر�Kا J= Q=���30�ً#��3 �ً?�A  .  

   1006ا��
دة 

@���ر�K�7  9, اA 	;�9زة 1@ ا���  . #QM ا����ل 97�1ً�  �� ا

   1007ا��
دة 

1	9�9= N�2< آ���H�3ا�3"��ل ا�"�9ر وا 	� Jا�� @���ر�Kا Q=��� ـ  .  

3��� أن #��$غ  �< :7,ل أو :,ون 2 K !#$ا�� J�?�: >��$� وأن #��$ف :�9< �Z# وأن >���: >�H��# < أن�ـ � 
�!:,ل وأن #$ه�<���� ا���9ق ا�"�� >��< وأن #�$ض  ��  �ً��1X� ي$M# وأن  .  

  1008ا��
دة 

!#$��! و�j� �ً9=>�م ا��?97!  �� ا�"�9رات ا[1I���: 2+��9ل :�4رث أو� �:�A @���ر�Kا J= إن .  

   1009ا��
دة 

"�7m د���Kا�"�9ر وآ� �1 #��, :<  $�ً� �3اء آ�ن ا >�H# �1 آ� @���ر�Kا J= ��%#�ً� ��?Iأو ا �ً� .  

   1010ا��
دة 

��ر��@ أن #H$س �	 ا�"�9ر :/ذن 1@ ���1	 ا���W �1 SAء 1@ ا[P$اس وأن #�%�ء ��< �1 #%�ء Kا J= Q=���
 ��?eت وا����3 وا���A$?9! :���8:?! وا��ا����ص ا���" 	1@ ا���7ء :%$ط أن #$ا   

   1011ا��
دة 



��ر��@ أن #M$ي ��< =�$#�ت Kا J= Q=��� !9�"ا��� !�إ�� أي  ��W Jء �<، :%$ط 1$ا �ة ا��9ا+�@ وا[+
�- وا�����9 وا]�hر ا�9,#�! وا��8:?! وا�?$�Aت ـ أن #��e$ج 1@ ه�� ا���$#�ت �1 #%�ء 1@ �1اد ا���7ء �����:

  . دون ��3$ ا���اد ا[V$ى

   1012ا��
دة 

�� ا[=�ال ا��	 #>�نJ7?�888 أ=>�م ا���دة �� 	� �����ز��@ A, أ=,ث أ:��! أو P$س  و�1 #�Kا J= Q=�I 
SAا�� 	1@ ���1 J:�3 ا3ً� دون إذن$Pأ.  

   1013ا��
دة 

��! ا�"�9ر1A 	� >77�: ���# ول  @ ا��9* ا��يZ�1 @���ر�Kا J= Q=�I ـ إن  .  

��+! ا�"�9ر و�1 #��9< 1@ ا�8$ا�Q وا�$�3م2I �9ت�+ >��  Q�$�#ـ و  .  

�< ـ وJ�# K �< ا��?��7! :��3� >h,�# ا��ي @�9��! ا����: K#,�"�� و 	�9ت ا���� .  

   1014ا��
دة 

��ر��@ أن #Zدي ا��$�Q ا�,ا�-1Kا J= Q=�I ��  Q�  .  ـ #��

2!�  .  ـ �/ذا �- #,�"< أو �- #,�� ا��"�#�8ت و��3$ ا����9ت ا[V$ى ا������M# !7ز +lع 1�>��< :��?$ق ا��9+�+

   1015ا��
دة 

1��Kا J= �� ا��SA �	 =��! ا+9$اض ورQ=�I !h ا��J ا���آ�ر إK أ+< #"�د إ�� ا��SA ـ 97#�  @�  . ر�

  .  ـ و#��9 ه�ا ا���I @  J=7< :",م ا�3"���< 1,ة  %$ ��3ات2

   1016ا��
دة 

��ر#ً�  �� ا[رض1 ���ر��@ :��S ا[:��! أو ا[P$اس ���ً� ��97# �: �ً1Kا J= ولl# K ـ  .  

��ر��@ ـ �?J7 ا[=>�م ا�2K�9ق ا= ���ع وا���9!  �%��: !9�"�� .  

   1017ا��
دة 

��رة ا�?�#�!  �I >: Q��<# ,9=7< �91:� :,ل 1"�@ =J إ=,اث �W �1ء 1@ ا[:��! وP$س �W �1ء 1Kـ ا 
  . ا[P$اس �	  �9ر �A�1ف

�! ه�� ا[:��! وا[P$اس ;�@ ا�%$وط ا��"��! �	 ا���دة 2<�1 Q��<# 1020 ـ و#�>�< أ#8ً� أن .  

   1018ا��
دة 

 !"m�9���: K! إ�رة ا�?�#��K9, ا": *V$# K)دون أي  9, �3اه�) أي :��7,ل ا����ي ا��9?�ع .  

   1019ا��
دة 



��ً� 1@ ا���ل �1از#ً� �9��! ا��J ا����$غ  �< ��81ً� إ�� ذ�N ا��7�Q�$1 w دا�- :�",ل 1"1 �ًH�71 ـ #>�ن ا�7,ل 
��! اA @1 S�]�: S�+و @��h�7#! ا�8$#7! ا�"�9ر#!اM� �ً3�3ا �eا��� @��eا�� 	�1,دة � 	�9ر آ�� ه"� .  

�$ ا��m�9"!، وا����9دة 2�ً9:�3H: !�#�?رة ا���K�9د ا  @  !qWا7�3,ا��� و�9ً� .  ـ أ�1 ا���9ق ا��� QM��
  . �����ص ا�����ة �	 ه�ا ا���;�ع

   1020ا��
دة 

`Aي وX: ز�M# أن !"m�9ا�� J= Q=��� .!�<�1�ً#��3 �ً?�A @�h2h !��  .  ا�"�9ر �91:� :,ل 1"�دل �9

   1021ا��
دة 

!"m�9اء  9, ا��$�  . #QM ا����ل  �� ا��زة 1@ ا�;�9	 �7A إ

   1022ا��
دة 

 ـ إن J= Q=�I ا��m�9"! ه� N��1 �>� ا[:��! ا��%�,ة و�>� ا[P$اس ا��H$و3! �	 ا�"�9ر ا����Aف 1
���"���� و#��H��� و#��$ف :�� �Nء ا��$#! ��$ف ا������: .  

���، وأن #�9�� أو #�$ض 2�  �ً��1X� ي$M# ص أن #��$غ  ��� :7,ل أو :,ون :,ل، وأن #$ه��� أو�V ـ و�< :��ع 
��	 Vk$ أو ار���ق ;�@ =,ود =9<  J= أي ����  .  

   1023ا��
دة 

9! :�[:��! ا��%�,ة  ���� و:�[P$اس ا��H$و3! ���1 !��A7$ ا[رض ا����"� 	� !�Vن ا[رض دا�<� N��:و ���
N2ف ذ�V �  . ا���$غ �1 �- #>@ ه��ك ا���ق  �

   1024ا��
دة 

N�ا�"�9رات ا�� ��! و�9ً� �����ص ا��?97!  �I���: 2+��9ل :�4رث أو� �:�A !"m�9ا�� J= إن .  

   1025ا��
دة 

2:��! أو �P2$اس، ���Q=�I @  �9 ا��1� $hا[رض أي أ 	� J7# -� ـ إذا  !��:Kد ه�� ا,M# -� 9< إذا= !"m�9
��! ا��$�Q ا����ي A 2ث ��3اتh أو إذا �- #,�� 1,ة SAا�� 	1@ ���1 >�أو ا[P$اس :", إ+�ار �1�< إ�

Q�  . ا����

2	��8A -<�: @�  .  ـ و#�>- :��9ط ا��J �	 ه���@ ا�����

   1026ا��
دة 

  . �1 :��9ط ا���I @1 J=7< وإ�1 :�+9$اض ا��رh!ـ #lول =J ا��m�9"! إ�1 :����د ا���9ق �	 eW* وا=, وإ1

2SAا�� �  .  ـ و�	 ه�� ا[=�ال ا�2rث #"�د ا��J إ�

   1027ا��
دة 

��رة ا�?�#�! K�9ق ا= �  ). ا��J7?�)!"m�9 ا[=>�م ا���"�9! :��%��ع وا���9!  �



   1028ا��
دة 

�$ �1دي، :�P ء �9�1ل، �1دي أو	W ��8�9�: *�e# ,9  ام �1ره@ ا����9لlا�� @�1X .  

   1029ا��
دة 

 @�K ��$ي أ=>�م ه�ا ا��7ب إK :��9,ر ا��ي K ��"�رض ��< I$ا=! أو ;��ً� �1 ا��9ا+�@ ا���Mر#! وا��9ا+
� ره@ ا����9ل�  S�  . ا���"�K��: !9ت I�V! �	 ا�$ه@ وا��9ا+�@ ا����3Z���: !��eت ا��$V* ��� �	 ا����

  1030ا��
دة 

1��ً� �,#@ �1 ـ #�- ره@ ا�%	1X� @ا�,ا� ���:!  �< ـ ه�ا ا�%	ء إ����: $Vk *eW - ا��,#@ ـ أو�ن #�X: ء ا���دي .  

2 K >��, ا��$ا3! ا��%�$آ!  �� وA �;�# ر� ا��$#�9ن أو أن��e# $Vk *eW � ـ و#�Mز أن #��- ا�%	ء إ�
  . #�>@ ��$اه@ أن #��$ف ��< :�"lل  @ ا�,ا�@

3: -�  . Xداء � $��# ,�3	 ��1��J= > ا���$ف �	 ذ�N ا�%	ء ـ و#�Mز أن #�- ا����

 ـ و�?J7 أ8#ً�  �� ا+%�ء ره@ ا����9ل ا��9ا , ا�I�e! ا�����ص  ���� �	 �A+�ن ا���Mرة :%Xن =��زة 4
  . ا[��3د ا���%Xة ���1���

   1031ا��
دة 

�1��ز �	 ا�3���ء د#�< 1@ آ�� #J= >��e. إن ره@ ا����9ل #�eل ا�,ا�@ =u7= J ا��$ه�ن إ�� أن #��	 ا�,#@Kا 
��! ا��$ه�نA .  

   1032ا��
دة 

�1��ز إK إذا آ�ن ه��ك �3, �1$ر أ�1م �1X1ر 1Kا Q�$�# 2� !#ة �3ر$�� !qوز ا���M� ا��$ه�ن !��A `+ـ إذا آ� 
������ء ا��$ه�+! و�1هW]ع ا�+ @��  . ر�3	 أو �3,  �دي �h:` ا���ر#� �8�#@ :��ن 91,ار ا�,#@ و�"

2 ������ء ا��$ه�+! و�1هW]ع ا�+ ���ن #%���  �: ,����: J��# ز أن�M# ـ .  

�$ة 3� !q1 وز�M# �����A ع��M1 وا=, وآ�ن @#,� �ً��1X� !1,91 ء��Wا��9 ,ة +���� إذا آ�ن ا��$ه�ن  ,ة أ J7?ـ و� 
  . �3ر#!

   1033ا��
دة 

  . V$ ا��ي ا��Vر� ا��$#�9ن#�9, ا�,ا�@ ا�1��ز� إذا V$ج ا�%	ء 1@ #,� أو 1@ #, ا�%e* ا]

   1034ا��
دة 

��� �����N أن 9#�- د �ى � J�# 	ا[=�ال ا�� 	� >: Q��?# ا��$ه�ن أن @  �,# ` l+ ا�@ ا��ي,�� J�#
  . ا�9��3Kق

   1035ا��
دة 

1Q��Q ا�%	ء 1@ ه2ك أو �"�# ��  �ً�  .  ـ ا�,ا�@ Z�1ول 71,�



2 !+��  . ه�ا ا�%	ء ـ وا�$اه@ 1�lم :�� أ+�9< ا�,ا�@ ��

   1036ا��
دة 

  .  ـ إذا آ�ن ا�%	ء ا��$ه�ن ��h ���# ��1رًا ����$ض أن ��,ا�@ =J ا2�1آ��1

2 J��# -� �1 1@ رأس ا���ل -h >� !7�$1@ 91,ار ا���ا�, وا����9ت ا��� Kًأو 	ا���� �V,ا� !��A @ا�,ا� -�e# ـ 
Nذ� $�P ��  .  

   1037ا��
دة 

  .  أن #��"�� ا��$ه�ن �	 73�� ��1"�< إK إذا رV* �< ا�$اه@ �	 ذ�N ـ �M# Kز ��,ا�@ ا��$��@1

2 @1 -h >� !7�$ا�,ا�@ ا��$��@ :��3"���< ا��$ه�ن 1@ 91,ار ا����9ت وا���ا�, ا��� ������! ا���� ا��ي A -�eـ و� 
  . رأس ا���ل

   1038ا��
دة 

  . ;� ه�ا ا�%	ء �	  �,ة =�رس=J ��$اه@ أن #?�Q و. إذا أ�3ء ا�,ا�@ ا�3"��ل ا�%	ء ا��$ه�ن

   1039ا��
دة 

1�@ ا�,#@ آ�ن ��,ا�@ أن #��Xذن 1X�� آ�ف $�P _7�# أن S�V ��= >���A `�9+ ء ا��$ه�ن أو	ا�% Q�� ـ إذا �"
��,�  . ا��9;	 �	 :�"< :���lاد ا�"��	 أو :�"$ ا��7رI! أو ا���ق إذا و

21 	� @�rر ا#,اع ا�$A ��1�@ ا�,#@ ـ وإذا أ��ز ا��9;	 ا�7X�� �ً��e1 �97�  . �$ف ر�3	 �

3�ً�1��ً� Vk$ #$ا� ا��9;	 آ��X� >�#,9� ء ��9ء	و#��$د ا�% ��  .  ـ و#�J ��$اه@ أن #"�$ض  �� ا�7

   1040ا��
دة 

����,ر اذ+ً� 1@ ا��9;	 �	 ا�7�� و��Aً� ��%$وط 1� >���A *9�: ا��$ه�ن أو Q�� ـ ��$اه@ أ#8ً� أن #��� :�"
�  . �� �	 ا���دة ا���:9!ا�����ص  �

2�ً�1��ً� Vk$ #$ا� ا��9;	 آ��X� >�#,9� رد ا��$ه�ن ��9ء Q�?# ء أن�W ـ و#�>�< إذا  .  

   1041ا��
دة 

1����ً� �	 ا�7V$� 	;�91@ ا� Q�?# اه@ أن$�� J��  .  ـ إذا I$� `��3! �1ا�9! �7�� ا��$ه�ن �

�* A$ر W$وط ا�7�� وا2#V$ه�ا ا�� 	ـ وإذا �1_ ا��9; @�rاع ا�, .  

  1042ا��
دة 

 ـ J�# K ��$اه@ ���� 2V ا[=�ال ا�����ص  ���� �	 ا���اد ا���:9! ـ أن #?��Q :$د ـ ا�%	ء إK :", ا#��ء 1
  . ا�,#@ آ�< أ2ًI و���,ة و:", د�� ا����9ت ا����e! :��,#@ و:��$ه@  �, ا�8�AKء

29  $Vk @#ا��,#@ د u�+ �, :", ا+%�ء ا�$ه@ وأJ���1 _7I ا[داء �7A ا#��ء ا�,#@  ـ وإذا و�, ���u ا�,ا�@  �
�ً"1 @�  . ا[ول، =J ��,ا�@ أن u7�# ا��$ه�ن إ�� أن #����	 71�w ا�,#�



   1043ا��
دة 

1 !Iأو :�"$ ا��7ر 	��اد ا�"l���: �1ا��$ه�ن أ ��: 	� �ً��V$� 	;�91@ ا� Q�?# ء أن��#K,ا�@  �,  ,م ا�ـ � 
��,�  . أو ا���ق إذا و

�@ ا�7e$اء2�e� �  .  ـ و�< أ#�8 أن #?�Q 1@ ا��9;	 اI,ار أ$1 :��3���ء ا��$ه�ن �< K#���< :9,ر د#�< :��ء  �

�l ��,ا�@ أن #���N ا��$ه�ن أو أن #��$ف ��< :,ون ا�$اء ا��"�21ت ا���9,م 3M# 2ً آ� ا���قm�: �9#ـ و 
  . ذآ$ه�

   1044ا��
دة 

� أن #�- ا����ء وان #>@ اl��Kام � 2ً:�A���lM! ـ 97#� ا��$ه�ن �1Z1ً� ��,#@ إ1� .  

�7��� 1@ ا�,#@2�+ ��  .  ـ �N#$%� J�# 2 ا��,#@ وK ��ارh< أن #?��7 ا �دة �lء 1@ ا��$ه�ن :", أن #��

 ـ وN#$%� J�# K ا�,ا�@ وK ��ارh< :", ا�3���ء =����� 1@ ا�,#@ أن #$دا ا��$ه�ن ��"$;� ��8$ر $��3 3
 @�  . ا��#@ �- #�����ا =���-ا�,ا��

   1045ا��
دة 

�< و1����9<�  @1Zا�,#@ ا�� w�71 ��  �����A ع��M1 ,#l# ء��Wة أ,  �����9;	 :��ء . إذا آ�ن ا��$ه�ن #%���  �
��ء ا��	 #>�	 K ����h#��ء ا�,#@W]ا ��  >: $1X# ا��ي ��� m�Q ا�$اه@ ـ أن #�9$ ا�7�  .  

   1046ا��
دة 

  . < #�1l< أن #��- إ�� ا��$��@ ا���, ا��7r` ���ا ا�,#@1@ ره@ د#�ً� �

   1047ا��
دة 

1��ً� إK إذا أ:�w ا��,#@ ا+%�ء ا�$ه@ أو ر;	 :< �	 �h ,�3:` ا���ر1�#X� ا�,#@ ا��9,م ��1��ز  �Kا Q�$�# K ـ  .  

�3�! أو ا���$رة 2K��3د اKص » [1$« ـ أ�1 ا�e9! ا���9 ا�#$m �ا��"�@ �	 �A+�ن ا���Mرة �1 �/ن ره��� #�-  �
1�@ وK #���ج إ�� ا:2غXا�� ��73 �  . إ#�8ح ��1د� أن ا���9 أ�$ي  �

�1��ز Q�$�# K إK إذا آ�ن ا�$ه@ �7r1ً� :��, ر�3	 3Kة �3ر#! �/ن ا$�� !q1 وز�M# �ً��1X� ـ وإذا آ�ن ا�,#@ ا��9,م 
  . أو :��,  �دي �h:` ا���ر#�

   1048ا��
دة 

@ د#�ً� #�1l< أن #����	 ا���ا�, و��3$ ا��>���S ا���AZ! ا��	 ��e* :��ا ا�,#@ و����J �	 أ��hء 1,ة  ـ 1@ ار��1
>��  @1Z1@ رأس �1ل ا��,#@ ا�� -h ,1@ ا���ا� -h 1@ ا����9ت Kًأو -�e� أن �  . ا�$ه@  �

2�ً��1X� ا�,#@ ا��9,م !+��I �ً8#ا�,ا�@ أ ��  QM#ـ و  .  

   1049ا��
دة 

1��ً�  �, اA�9��3< و#$د إ�� ا�$اه@  @ ا�8�AKء ا��$ق  �� ا�,اX� ا�,#@ ا��9,م 	ا��$��@ أ#8ً� أن #���� @�
>� Q�$ا��� w�787< وا��A ا��ي w�7ا�� @�  . ا�lا�, :



   1050ا��
دة 

�$ ا������� و��Aً���%$وط ا�����ص  ���Pو �ً��1X� ا�,#@ ا��9,م ><���� Q�?# ء، أن��#Kا�@  �,  ,م ا,�� 	� 
  . 1043ا���دة 

   1051ا��
دة 

 �ًAو�� >"��$ ا���9د ���,ا�@ ا��$��@ :", 87A< أن #?�Q ا�97�3ء� ����< أو :P �ًq�W إذا آ�ن ��1 ا�,#@ ا��$ه�ن
  . 1043[=>�م ا���دة 

   1052ا��
دة 

1��ً� أن #����7َAِ N ا�,ا�@ ا��$��@ :Xو�< ا�,�� ا����e! :��! اX� ,#@ :��,#@ ا��9,م��� 	ا�,�� ا�� >��,#@ و:Xو
  . #�J �< ا�����7َAِ ��: N دا��< ا��eص :9,ر �1 ��,#@ أن #���eW �7َAِ ��: N* ��1$غ �<

   1053ا��
دة 

 �ًA�3, و�� ��$ ا���د#! ـ 2V �1 ا�,#@ ـ :��Q ا���w ا��?��:! ���9 ه�� ا���9ق و:�8�9P ره@ ا���9ق -�#
  . 1047 1@ ا���دة 3[=>�م ا��9$ة 


   1054دة ا��

�� ا[=�ال ا��	 �- #�*  ���� �	 ه�ا ا������ �  . �?J7 أ=>�م ا���� ا[ول  �

  1055ا��
دة 

�< ا�?$��ن و#�eل ا�,ا�@ =J . ا�$ه@  9, �8# :���7< ا��,#@  �9رًا �	 #, دا��<�  J��# $Vk *eW ,# 	� أو
�! :��?$ق ��< . وإذا �- #,�� ا�,#@. =u7 ا�"�9ر إ�� أن #,�� �< د#�< ���1ً�+,1 !�ا��� J	 l+ !9=21ع 1�>

!�  . ا��9+�+

   1056ا��
دة 

�* ا�$ه@ ���8ن ا��lام :"�� W	ء أو :",م  ��<�e� ز�M# K .  

   1057ا��
دة 

�ً���I ���7h `:�h @#د د��  . ����I SA! ا�$ه@  �� و

   1058ا��
دة 

��ز ره�< >"�  . آ�  �9ر ��ز :

   1059ا��
دة 

�$ ا�$اه@#�>@ ره@ ا�"�9ر ;��+P ��  @#,� �ً .  

   1060ا��
دة 



  . ���J�# K N ���,#@ أن #?�Q ا2H�3ل  �9ر� �7A و��ء ا�,#@. #�8@ آ��1 ا�"�9ر ا��$ه�ن آ� �lء 1@ ا�,#@

   1061ا��
دة 

  . �M# Kز ا���Kق  �� أن 97#� ا�"�9ر ا��$ه�ن �	 =��!  ,م و��ء ا�,#@ 1�>ً� ��,ا�@

   1062ا���دة 

  . إذا أ7h` ا��$��@ =,وث s$وف �Aه$ة.  :�W$اف =���l و�	  �,ة ا����N و �� Z�1و���<#>�ن ا�"�9ر

   1063ا��
دة 

 !�+�+�A !9#$?: ا���$زة !����, ا�$ه@ �	 ا���M ) وا������ :��(u�# K ا�$ه@ :����9ق ا�"A �7A ا�"�9ر �� 
  . ا�"�9ري

   1064ا��
دة 

7Iآ�+` أو أ 	ء ا����W]ا ����  . �` أ�lاء ���1! ��"�9ر أو ���1"��< أو 1����9< ا�8$ور#!��W ا�$ه@ 

   1065ا��
دة 

��ء ا��	 آ�+` أو أ�7I` أ�lاء ���1! ��"�9ر أو ���1"��< أو 1����9< ا�8$ور#!W]ا ����  .��W ا�$ه@ 

   1066ا��
دة 

� أن #���ول 1@  ـ  �� ا�,ا�@ أن #"��	 :���+! ا�"�9ر ا��$ه�ن و:��$اء ا�������ت ا����,ة وا�8$ور1#�  ،>� !
�! �h @1@ ا�"�9ر�8�K�: ����� ��1ر#S ا����+! وا�������ت أو أن #������  . ا���rر 

�<  @ =J ا�$ه@2�e�: >9��  @  ا�1تl��Kـ و�< دا��ً� أن #$�� ه�� ا  .  

   1067ا��
دة 

  .  ـ ا�$ه@ lM�# Kأ و�� �A- ا�,#@ :�@ ورh! ا��,#@ وورh! ا�,ا�@1

2U#ا��?��7! :�2�3م ا�"�9ر ا��$ه�ن ـ ��ر >�<�# K @#,7< 1@ ا��  .  ا��,#@ إذا أدى +�

�- ا�"�9ر ����: $8��W !$آ��< �	 ا���$اث 3��� >�<�# K @#,7< 1@ ا���+ x7A ا�,ا�@ إذا U#ور Nـ وآ�� 
  . ا��#@ �- #�879ا =���-

   1068ا��
دة 

  . ه�ن دون ر;����� ا����7دل ـ ��u ���,#@ وK ��,ا�@ أن #��$�� :��"�9ر ا��1$

2�ً�<= �m�: , �2ً� ���� ا��9اV ي$M# ,9  ـ وآ�  .  

   1069ا��
دة 

�1< 97#� ��e1ً� ���8ن و��ء ا�,#@ �$�Z# ا��,#@ أو �  . ا�"�9ر ا��$ه�ن ا��ي #"�$� ا�,ا�@ ا��$��@ إ�



   1070ا��
دة 

1 @�  . أو :�M$د إرادة ا��$��@. ا��,#@ وا�,ا�@ ا��$��@ ـ #lول ا�$ه@ :��,#, ا�,#@  �, اA�9��3< أو :����Kق :

�@ ا�9�, ا��,ون �	 ا���M ا�"�9ري2A$� ,": Kإ 	��8A $hوال ا�$ه@ أl� ن�<# Kـ و  .  

   1071ا��
دة 

� ا�"�9رات ا����e! ���8ن و��ء ا��lام�  	��  J= ه� @�1Xا�� . ��$ � �:�A���lM! و97#P >�"�وه� :?7
و#�7"�� �	 أ#! #, .  ا����e! �< و �� آ�  �9ر �1�� و �� آ� �A- 1@ ه�� ا�"�9رات:>�1�<  �� ا�"�9رات
  . ����9 إ���� ا�"�9رات

   1072ا��
دة 

�9� !���ء ا]�W]ا ��  @�1X9, ا��  @<�# :  

�� 1����9�� ا��"�7$ة 1���$ ا���7�! ا��9:�! ��7�� وا�%$اء، و1"�� Pو !� ـ ا�"�9رات ا���7
  .  �9رات

2J= ـ Jم ه�ا ا����A �9ت 1,ة��ا�"�9رات وا�� u�+ �  .  اK+���ع ا��Mري  �
3!"m�9وا�� @���ر�Kـ =�9ق ا  .  
4!�  .  ـ =J ا��?�

   1073ا��
دة 

1�@ ا��ي #"9,� ا�%$#N �	  �9ر ���W :,ون اذن W @1$آ��< #��ل :", ا���9! إ�� ا���! ا��	 ��9 �	 1Xـ إن ا�� 
>7��+ .  

�- ا���* أو ا��w��7 ا��	 �����h @1 >� J@ ا�"�9ر  ـ أ�1 ا��w��7 ا��	2A 1@ �"�دل @�1X9, ا��  Q��� 
@�1X�1ل ا�� ,#,��� *�e�� .  

   1074ا��
دة 

@1Zا�"�9ر ا�� 	� @�1X9, ا��  ,": !h,ت ا�������! واPK$اس وا�����:Kا Q��<ا�� @�1Xا�� ��%# .  

   1075ا��
دة 

أو ذي ا�A�9��3ت دور#! ا��J �	 أن �"�@ ���ا�,� وأu�+ >m��A ر�7!  ـ ��,ا�@ ا����M :$أ��3ل ذي ���,ة 1
1�@ ا��"��! �$أس ا���ل :%$ط أن #>�ن ه�ا ا��J ���1,ًا  @ ا�"9, +��<X2ً وأن #>�ن 1",ل . ا��M�1 وأن #>�ن

  . ا����,ة �1آ�رًا

:��ر#� m�Q ا������ و����!  ـ #%�$ط �	 ��1ر3! ه�ا ا��J أن �"�د ا���ا�, وا�A�9��3Kت ����! ا�����9! 2
@�  . ا��Mر#!  �� أن �M�# Kوز ا����Mع 91,ار ��ا�, ��3

   1076ا��
دة 

 ��,#,ة إ� !�1"�1 ��! �	 ا���M ا�"�9ري #���� :$��7< و��I< دون �1 =��! إ�+�+�A رة��: �M�1 @�1X� آ�
�!  9, اK:$اء+�+�A رة��: �Mا�� u�+ 	� ,�  . أن 9#

   1077ا��
دة 



�7$#ً� أو ر;���ً�#>�ن  @�1Xا�� .>��M�� ,": Kإ 	+�+�A $hن �< أ�<# K @�  . و�	 آ2 ا����

  1078ا��
دة 

1���ت  ��  �9ر وا=,X� ز و;�  ,ة�M# . ه�,�A �#ر�� Q��: @�و�3اء أآ�+` �7$#! أو ر;���! �/ن ر��7�� �"
  . �	 ا���M ا�"�9ري

   1079ا��
دة 

1�@ ا�$;��	 X1@ #"9, ا�� 	ط �$�%#@�1Xا�� >�  . أن #>�ن =��lًا  �� أه��! ا���$ف :��"�9ر أو :���J ا��"�9د  �

   1080ا��
دة 

� ا�%	ء ا�����79�  @�1X2ً ا��m�: �9# .  

   1081ا��
دة 

1�ً�<= �M�# ا��ي @�1X7$ي ه� ا��Mا� @�1Xا[=�ال . ـ ا�� 	ا�"�9ر و� N��1 ر;�ء $�H: �3اء آ�ن :$;�ء أم
	�# ���� !��  . ا��"

2@�"1 -3�: Kإ @�1Xن ه�ا ا���<# Kـ و  .  

1�@ ا�7M$ي ���8+�� ه	3X#"9, ا�� 	ـ ا���9ق وا�,#�ن ا��  :  

k ( -����1�@ ا�7M$ي  �� أ�1ال أو�X��8�� ا���� ����A�+و !�ـ =�9ق ود#�ن ��A,ي ا[ه�
����- و��Aا1�-Iوأو .  

1�@ ا�7M$ي  ) بX��8�� ا���� !��  �9رات ا�lوج 1@ أ�� ـ =�9ق ود#�ن ا��$أة ا���lو�
�! وا��"�#x  @ اl��Kا�1ت ا���7�$!  �� ا�lوج وا��	 �>�ن :"�,����  . ا����7! وا���9ق ا�lو

1�@ ا�7M$ي  ��  �9رات ) جX��8�� ا���ـ =�9ق ود#�ن ا�,و�! وا�7�,#�ت واKدارات ا�"�1! �
@�1�@ ا�7M$ي  �� . ا����73X��8�� ا���  .  �9رات 1,#����وآ��N =�9ق ود#�ن ا�,و�! �

1�@ ا�7M$ي  �� ا�"�9ر ا��7�� أو . ـ =�9ق ود#�ن ا����7 وا��x#�9 وا��3�9-) دX��8�� ا����
1�@ ر;��	 ���8ن �h@ ا��7�� أو ا��"�#x ا�",ل X�: ����# K �1,�  أو ا����9م >: x#�9ا��

  . ����9#8! أو ا���9!

� ��- :�$آ!، #) هـIأو ا��� @�1�@ ا�7M$ي  ��  �9رات ـ =�9ق ود#�ن ا�,ا��X��8�� ا��
  . ا��$آ! ;��+ً� ���� �$آ! ا��Zرث  @ أ�1ال ا��ارث

   1082ا��
دة 

@�1Xا�� ���1�@ ا�7M$ي ا��w��7 ا����8+! وا�"�9رات ا��Mري  �Xا�� 	دا��ً� � @�  . #QM أن #"

  1083ا��
دة 

��ء :���Q ا��%$#� اIإدارة ا[و ��@ ا���?! ا��>��! :�WK$اف  �"� @�1Xوط ا��$W1?$ح و1,ى و �����
����A�+و !�  . ا�7M$ي ا��"�9د �����! ��A,ي ا[ه�



   1084ا��
دة 

1 ,9  	� _#$I *�: !�1�@ ا�7M$ي ا��"�9د �����! ا��$أة ا���lوXوط ا��$Wز ��,#, 1?$ح و1,ى و�M# ـ 
  . ��9ا+�@ ا�����ةا�lواج ا���$ر أ�1م ا���?�ت ذات ا��2=�! وو�9ً� ��%>� وا�%$وط ا��9$رة �	 ا

1�@ ا�7M$ي ��9$ر� �1>�! 2Xًا 1@ ا����ص ا�2ز1! ��9$#$ ا����V ,9"ـ وإذا �- #�$ر  9, زواج أو إذا آ�ن ا� 
@�  . ا�7,ا#! ا��,+�! ا��	 � �9#	 m�1 ���9?�1@ ا�?$�

   1085ا��
دة 

��� أو ���1�A�+و !��! ا��"?�ة ���A,ي ا[ه���1Xأن ا���8+�ت ا�� $�s ـ إذا  @<��� !��$ آ��P !�$أة ا���lو
>I���V+?�ق ا 	آ� �1�� � @�3�"�� :9$ار 1@ ا���?�ت ا��"��! �	 ا���د��@ ا���:�9�� .  

2 �����e� @<��� !��9h !���� أو ���$أة ا���lو�A�+و !��! ا��"?�ة ���A,ي ا[ه���1Xأن ا���8+�ت ا�� $�s ـ وإذا 
  . :��?$ق ا��"��! �	 ا��9$ة ا���:9!

   1086ة ا��
د

�  �9رات ا����73�@ :9$ار 1@ وز#$ ا�����! أو 1@ ا���Ss ا��ي #�9م 1�91<�  @�1Xض ا��$�# . ��  Nوآ��
  .  �9رات ا��,#@ ��,و�!

   1087ا��
دة 

1 ��$ ��9�1!، أن #���7ا �	  9, ا�7�� أو  9, ا���9#8! أو ا���9!  �P وا��3�9- [�1ال x#�9���7 وا���� J�# ـ 
� ا�"�9رات ا��7�"! أو ا��x#�9 :�� أو ا����$غ  ���ا��%�$ي أو �  �ً��1X� $V[أو ا��3�9- ا x#�9ا�� . Nوذ�

  . ���8ن ��,#, ا��r@ :>�1�< أو :"8< أو ���8ن ا��"�#x ا��",ل ا�����  @ ا���9#8! أو ا���9!

1�@ ر;��	2X� ,9": 	89# *+ أو ا��3�9- .  ـ وإذا �- #>@ ه��ك x#�9���7 أو ا����7$ي �Mا� @�1Xا�� �M�# أن
� ا�"�9رات :���Q =>- 1@ �1>�! ا�7,ا#! ا��,+�! ا��	 ��9 �	 �1?�9�� ا�"�9رات ا���آ�رة�  .  

  1088ا��
دة 

1 �Mا�� 	� �M�# 7$ي� ,�9: !hأ�1ال ا��$آ!  @ أ�1ال ا��ر ���: -�A�9= ا�� ��- أن #��I���و� @� ـ ��,ا��
  . �	 ��_ ا��$آ!ا�"�9ري �	 2Vل ا���! أW�$ ا��	 �

� ا�"�9رات2�  $hأ Jا��,ة ا���آ�رة �2 #>�ن ���ا ا�� 	� ,�  .  ـ وإذا �- #�- ا��9

  .  ـ و#M$ي ا�9�, :��ء  �� =>- �Iدر �	 P$�! ا���اآ$ة و:?�Q 1@ ذوي ا�"A2! و:", 1?��7! ا����:! ا�"�1!3

��m	  ـ و�"�@ ر�7! ه�ا ا�"9, ا ��7رًا 1@ ��ر#� �,و#�< �	 ا��2Mت4�=Kا ,� ا�"�9ر#! A @<# -� �1, 973< ا�9
!�  . ا�����ص  �< �	 ا���دة ا����

5 -��1 J#$� !"�� ��- أو :��ء  �� 1$اIأو ا��� @�1�@ �3اء أآ�ن 1,و+ً� :��ء  �� 1$ا�"! أ=, ا�,ا��Xـ إن ا�� 
� ��- دون ��1سIوا��� @��� ا�,ا���� ��1��ز ا��	 � ,A	 kن وا=, أو  �� ا��"�QA �"�د ���,�< إ�K�73ب اX: 

���- �7A ا�9�, وK ا=,اث أ�73ب �,#,ة ��12��ز: ���� ,��� .  

6 �Iا��� ��@، آ�� #�$ي أ8#ً�  �� دا��	 ا���رث و ���e%ا��ارث ا� 	ا�,ا�� ��  @�1Xـ و#�$ي ه�ا ا�� 
�, �7A ا+�89ء ا���"�د ا��"�@ �	 ا��9$ة ا[و�� 1@ هA Q�m ا���دة��- �1< إذا �- #�1,9ا �� .  



7>I���V$آ! ;�@ =,ود ا��ا�"�9رات ا�"��,ة � ��  @�1Xد ا����A �;و Q�m 	� Jا��$آ! ا�� 	ـ ����  .  

   1089ا��
دة 

1�@ ا�7M$ي1Xت ا��K�= S��e1 	� ـ  . ��u ا���>�!  �, و��د �M"��1 Q73 أن #1X$ :��ء  ��$� @<�#
��! أو ا=���د ���A @1 	8�9# �1 @#ا�3, �ء، :�,و!�m� .  

2>��M�� 	8�9ا�� 	ور ا��>- ا�����,I !#�H� Kإ $hد أ��  .  ـ وK #>�ن ���� ا�9

1�@ ا���,د :���>- #�VX ر��7< 1@ ��ر#� 3Xد أو :"8�� ��9، �/ن ا������ ا�9�� `�7r�: 	���ا��>- ا�� �8A ـ �/ذا 
	m���=Kأو ا 	  . ا�9�, ا����

   1090ا��
دة 

�,� �	 ا�����! إذا  A ,9$ض أو ��_ ا ���د A أو N��� ,��"ا� 	ا�$;�� @�1Xا�� $�W ���X� ز�M# ،$��A ��]
�� ��9,ان ا�$�7! ا��	 �< :� #���� �Xاء ه�ا ا��$�ا�"�9ر#! ��,ة �M�� Kوز ��"�@ #�1ً� :,ون أن #�"$ض ا�,ا�@ 1@ 

!�  . :�� �< :%$ط أن 9�#�, :�[=>�م ا����

   1091ا��
دة 

1: @�1X1@ �< ـ #�$ر �3, ا��Zا�,ا�@ ا�� ��! أو +�e!  �< �1 �3, ا���>�! إ��IKر�< ا�I -�ا��"��د و�� �<%�� .  

2 ��M�� Q�m أي !:��� ر��u ا��>�Q ا�"�9ري X?V ا�  $ ـ #"�, ا�,ا�@ إ�� ا#,ا �� ا��>�Q ا�"�9ري و#�
�ً1�# @�  . #8$ :�9< �	 أ��hء 1,ة �M�� Kوز ��"

�,� �	 ا���M ا���1	 ـ إن ه�ا اK#,اع ا��ي #"�$7 3A ي$M# ،ا �$اض !:�r�: ء ا��,ة ا���آ�رة��hأ 	آ�� #%�ر . �
 Q�<���: ا�����ظ !��! K #,ون ه�ا ا�9�, �	 �3, ا���>���r�3ا�"�9ر#! و:��رة ا !��9�, AZ1` �	 ا���: >�إ�

  . ا�"�9ري

   1092ا��
دة 

1Kا $h] !���,#, �	 أ��hء ا��,ة ا��" ,�A Q�m ـ إذا �9,م  � �$اض ا���آ�ر #"�, ر��u ا��>�Q ا�"�9ري أوKً إ�
�ً�+�+�A ًا,�A ��Zا�� @�1Xا�� ,�A .اض$� Kا !:�r�: !�1�"ر��7< 1@ ��ر#� ا#,اع ا�� @�1Xه�ا ا�� �  . و#"?

�� ا��9+�+	 2Mا��� Q�?# ! أو أن�أوراق ا��"�1 Q��# 1ً�، أن�# @�� ا�,ا�@  �, ا+�89ء 1,ة ا���"�  Q� ـ و#��
+Kاض$� Kا !:�r�: !�1�"آ�+` �< 1@ ا#,ع ا�� 	9?�ع ا���8+! ا�� .  

   1093ا��
دة 

1�@ أن #��$غ  @ =Vk *e%� >9$ إK :$;�ء ا��,#@ ا��$#_Xا�� Q=�I @,ا��ز ��M# K . ,9"ا� 	�1 �- #>@ �
 Nذ� >��e# _;ه� [1$(+* وا @�1Xا�"9, أن ا�� 	ن #�آ$ �Xآ .(  

   1094ا��
دة 

�$ W��دة ا�9�, ـ #�- ا���1$�1���ت وإ�1 :�Xا�� �M3 	� ا�"�9ري أو �Mا�� 	� �,�  . غ  @ ا��J أن :9

�$ أن #�,ق ا�81ء ا���$ ر�3�ً� و�9ً� ����ص ا��9+�ن ا���"��M���: J ا�"�9ري2�  .  ـ و#QM �	 =��! ا��

   1095ا��
دة 



�  �9ر #�7"�+< �	 أي #, #���9 إ�  @�1X� -ه,���� و#�����ن د#��-، آ� :��Q ا��$�7! ا��"��! إن ا�,ا���@ ا��#@ :�
  . �	 ا�9��د

  1096ا��
دة 

�$ ا����l ��"�9ر ا��?1 �ً�$�� >: @1Z�N��: �ً9 ا�"�9رHأد+��، أن . #��$ف ا��,#@ أو ا� !��و�< و�9ً� ���9ا , ا��"
@�1Xب ا����Iأ @��� دون اذن 1@ ا�,ا��Kل ا���7 =A >1اlر 1@ ا��$��# .  

   1097ا��
دة 

1�@ ���%e* ا�����9 إ��< ا�"�9ر Xا�� >�1�@ إذا ��$غ ا��,#@  @ ا�"�9ر أو ا��J ا��Mري  �Xاء  9, ا��$�:", ا
��ر :�@ أن #�	 ا�,ا�@ ا��J=2 د#�< آ�2ً1 1@ رأس �1ل و���,ة و��1ر#S و:�@ أن eا� !�وا��,�V �	 ا�89

   .#���� 1"�21ت +lع ا���>�! ا�7M$ي ا��	 W�7#$ه� ا�,ا�@

   1098ا��
دة 

1 J= ��8ن� !��$ آ��P `�7IX� �7ت#$e� ��:�Iأو أ @�1Xا�� ��� ـ إذا ��S ا�"�9ر أو ا�"�9رات ا��Mري  �
�ً�1��ً� ا;��X� 1@ ا��89ء أو #��ل N��: ار$A ور,I ,": ء ��1< ��رًا���  . ا�,ا�@، ��ز �< أن #?�Q ا�3

2$�Pو J#$ا�� ,; @�1X�8ت ا��#�"� �ً��,71 *�eـ و�  >���= �1$�- ا�"�9ر :%$ط أن �>�ن آ���! K �د�< إ��� �
  . ا���:9!

3 ����  Jا�%$وط ا���� @�; @�1Xب ا����Iأ @� ـ و#M$ي ا��1$�- وا+��ق ا���ل ��` اW$اف ا�,ا�@ أو ا�,ا��
���- و:�@ ا��,#@ �/ذا �- #�- ا���Kق �	 ه�ا ا�%Xن #9$ر ذ�N ا��9;	: ���� .  

� ا��,#@  @ =9< �	 �1$�- ا�"�9ر  ـ وإذا آ�+` �"�#�8ت4�e� أو إذا !��$ آ��P �$�P أو J#$ا�� ,; @�1Xا�� 
�@ �	 ا���ز#� آ� :��Q ر�7! �Vا�,ا @�1Xب ا����Iب ا�,#�ن ا�����زة وأ��Iأ �#�زع 71�w ا��"�#�8ت  �

�� :9,ر ه�ا ا��7�w. د#�<K���3دة 1@ اKا��,#@ 1@ ا J= �9�#و .  

   1099ا��
دة 

�$ًا �	 �Aا1< �/ن ا��e$#�7ت ا��	 ����  @  ��< أو ��,ث  ـ إذا 1�H� @�1Xا�� >��$ ��"�9ر ا��Mري  �Hأ=,ث ا�
@��8���: >�1�@ �J= -���e ا1�A! ا�, �ى  �Xب ا����Iأ @�  . :�ه���< و���J ;$رًا :��,ا��

  .  :< ـ و�< :,ور� أن #?��Q :�����9ت ا��	 رأى �lو1ً� ��$��� ����+! ا�"�9ر واK ���ء2

  1100ا��
دة 

@����@ ا��ي #��� :�=,ى ا���ر��@ ا����A$���: @�1Xا�� 	89�# :  

1>� �ً�1�; @�1Xام ا��ي #>�ن ا��l��Kـ :�+�89ء ا  .  
  .  ـ :���زل ا�,ا�@  @ =9<2

   1101ا��
دة 

1N��� !1ا���! ا�2ز ��  @#lا���� @�89�! أو :����A Q��<1 -<= Qة ا.  ـ �$A@ ا�9��د :$;�ء ا�?$��
!�  . ا��89

2>��7A xور� @�� ا�,ا���  !9����� :,ون ر;�ء ا�,ا���@ إذا أودع 71�w ا�,#@ :",  $;< =9A$� @<�#ـ و  .  



3�ً�9�و#�9م :����7! إ��< �91م . #7$ئ ذ1! ا��,#@.  ـ إن ه�ا اK#,اع ا��ي #M$ي :",  $ض د�� ا�,#@  $;ً� =9
!�+�+�A ى ا�"$ض :��رة$�  . ا����ء إذا 

�>�ن  ��  �,ة وZ�1و��! ا�,ا�@. ـ أ�1 ا��7�w أو ا�%	ء ا���دع  �� ه�� ا���رة 4� .  

   1102ا��
دة 

QM# @�1Xد ا����A @�A$� 	� $hأ 	9�  : �>	 #>�ن ��"$ض ا��9

1@�1X�3< ا���: �Mا��� *e%ا� ��$ى  � ,A ـ أن #>�ن ا�"$ض  .  

2Q�$ام ا���l��Kع ا��M1 � وا��AKط ا�,ور#! أو ا���ا�,  ـ أن #>�ن ا�"$ض 2ً��%1  �
  . و �, ا�8�AKء ا��"�#�8ت ا��%$وm!. ا�����9! وا����9ت ا��9$رة

3`99�� ,A !��  .  ـ أن �>�ن ا�%$وط ا��"

�< �����ء4�  Jا��>�ن ا���� 	ي ا�"$ض �$M# ��1 ا�,�� .  ـ أن �وإذا �- #>@ ا���ق �Vص  �
  . ��	 ا���m@ ا����eر ������ ا�"9,

   1103ا��
دة 

�< ا���ا�, =�� #�م اK#,اع ����� :�3- 1�  S�ـ #��- ا��,#@  �, اK#,اع ا��7�w أو ا�%	ء ا��"$وض :", أن 8#
  . ا�,ا�@ و����:<

  .  ـ #�$ر K�: $8�1#,اع و:��ع ا���9د ا��"$و;!2

   1104ا��
دة 

1@�A$ا�� Q�m �  .  ـ #8- ا���8$ ا���$ر و�9ً� ����دة ا���:9! إ�

�� :�:2غ �Iرة  @ ا���8$ إ�� ا�,ا�@ �1 ا �ار�  ـ #�9م ر�2M�9+�ن :�"�21ت ا����و�9ً� � S�<ا�� Q�<ا�� u�
  . :�2�3م ا�%	ء ا���دع

   1105ا��
دة 

��ً� إذا �$ى �	 ا���m@ ا����eر ������ ا�"1,9�I w�  .  ـ #>�ن ا��7�

��ً� إذا �$ى �	 1$آl .  ـ وإذا �- #>@ ا���ق �Vص2�I w�  . ا��>�Q ا�"�9ري��>�ن ا��7�

   1106ا��
دة 

و:", أن J9��# 1@ أن ا��w��7 .  ـ :", أن #?�� ا���Ss ا��>�N�1 S ا���M ا�"�9ري  �� 8�1$ اK#,اع1
1�@ #�9م ا���Ss ا���آ�ر :�:2غ ا�,ا�@ :�K#,اع X9, ا��  	� ���ا���د ! 1"�د�! ���w��7 ا�����9! ا�����ص  �

�!ا��ي أ�$ا� ا��,#@ و�9ً� ���9A�9ل ا����آ��ت ا���Iن أ�+�A 	� !��وإذا �- #"�$ض ا�,ا�@ :�����M< إ�� . ا , ا��"
@�1Xا�� ,�A Ssا��� @A$# !�  . ا����آ- �	 ا���ا �, ا��9+�+

�! إK :�ا3?! 2+�+�Aو !���I ه� :��رة�� ـ أ�1 إذا آ�ن ا�9�, W @�8�#$وmً� أو :��دًا �7h @<�# K !I�Vت ���
7` ����� ا�%$وط أو ا���7د ا���آ�رة�M# 2$ي . ا��89ءrا�� 	ا��>- ا���89 ��@ إK :", ا2mKع  �A$ا�� .  



   1107ا��
دة 

.  و71�w ا�,#@ ا��9�, �	 ا��2Mت1103إن �"�دل ا��w��7 ا��	 أود �� ا��,#@ ;�@ ا�%$وط ا��"��! �	 ا���دة 
��ً�  �,�1 #>�ن ا��7�w ا��,��ع :���9, ا��9+�+	 #��و�I $7�"#م ا����ء�# $"�: !mا��%$و w��7ا�� !��A ي .  

   1108ا��
دة 

1�@ 1��� آ�+` در��< أن J=2# �	 =�ل  ,م ا����ء  �, ا�9��3Kق 1X� Q=�I دا�@ 1$��@ أو �<� J�# ـ 
1�@ :?l+ !9#$ع ا���>�! ا�7M$يXا�� >�  . ا��w��7 ا����8+! :7�� ا�"�9ر أو ا��J ا��Mري  �

2��  .  :�lع ا���>�! ا�7M$ي و��Aً� ����ص �A+�ن ا4�$اء ـ ��9م دا�$ة ا����

   1109ا��
دة 

�@ �1 1$ا �ة �1< ����<1"1 J�� ز أو��#! #9$ره� ا��9+�ن���1Kـ ا  .  

8�9� +* �	 ا��9+�ن2�: Kز إ��  .  ـ وK #>�ن ���J ا�1

   1110ا��
دة 

�1��ز #�,ده� ا��9+�ن1K��1.  ـ ر�7! ا J= �آ�ن ه�ا ا��J . �ز و �� ر�7! ا�1��ز��/ذا �- #�* I$ا=!  �
!�  . VX�1$ًا �	 ا�$�7!  @ آ� ا�1��ز ورد �	 ا���اد ا����

�$ .  ـ وإذا آ�+` ا���9ق ا�����زة �	 ر�7! وا=,ة2H: 	89# *+ ,���! آ� �1 ���1 �- #�A !7��: ������ ��+/�
Nذ� .  

   1111ا��
دة 

�� أ�1ال ا��,#@�� ��1��ز ا�"�1!  �Kن .  1@ �9�1ل و �9ر�$د =�9ق ا�<�� !I�eز ا����1Kأ�1 =�9ق ا
@�  . ���1رة  �� �9�1ل أو  �9ر 1"

   1112ا��
دة 

1!��1��ز  �� 1@ =�ز ا����9ل :��@ +Kا J�: ���# K ـ  .  

2 Q=�Iة و$�Zا�� @��$ ا�"�9ر :����7! إ�� ا���K�9ت ا�����دة �	 ا�"Z1 =>- ه�� ا���دة 	ًا �l��= $7�"#ـ و 
  .  :����7! إ�� ا�1K"! ا��	 #�د �� ا��Klء �	 ��,A<ا���,ق

 ـ وإذا V%	 ا�,ا�@ [�73ب 1"��9! �7,#, ا����9ل ا��J�: �9r ا�1��ز ������< ��ز �< أن #?�Q و;"< ��` 3
  . ا��$ا3!

   1113ا��
دة 

�  �9ر1�  !"Aز ا��ا���1K9,ر ا��ي.  ـ ��$ي =�9ق ا��: @�1�@ ا�"�9ر#X�1 أ=>�م ا�$ه@ وا�� >� K ��"�رض �
7�"! ه�� ا���9قm .  

2!��1��ز ا�"�1! ا]�K�9ق ا= ��M1@ ا��� �  :  ـ �"�



  .  �A @1+�ن ��,#, و��$#$ ا�"�9رات44ـ ا�$�3م ا���آ�رة �	 ا���دة ) أ
�� ا�"�9ر و��ز#� ��h<) ب: @  !qWا��� !�  . ـ ا�$�3م وا����9ت ا���89
�ت ا��	 ��$ض  �� ا�7��+�ت ا�>�ذ:! ا���"��r: !9@ ـ ر�3م و+��9ت +�9 ا���>�! وا�H$ا1) ج

��  . ا�7

   1114ا��
دة 

1�@ ا�"�9ري 1@ أ=>�م �1"�9! :�2ك ا�%	ء أو ���<Xا�$ه@ وا�� ��1��ز �1 #�$ي  �Kا �  . #�$ي  �

   1115ا��
دة 

1�@ ا�"�9ري وو�9ً� [=>�م ا+X:�� ا�$ه@ وا�� 	#�89 	ا�?$ق ا�� u��: ز���1Kا J= 	89�#@�. �89ء ه�#@ ا��9
Nذ� $�H: 	89# ص�V *+ ,��# -� �1 .  

   1116ا��
دة 

!I�V ز ا��9$رة :���ص���1K�9ق ا= Q+�� �  . ا���9ق ا��7��! �	 ا���اد ا]��! �>�ن ���1زة إ�

   1117ا��
دة 

1��� ا�,ا���@ �	 =�� أ�1ال ا��,#@ و:�"�� ��� ا�1���ز  �� �h@  ـ ا���$و��ت ا���89�! ا��	 أ+�9` �����! 
  . ه�� ا[�1ال

2 @� ـ و������ ه�� ا���$و��ت �7A أي =Vk J$ و�� آ�ن ���1زًا أو ��81+ً� :$ه@ :�� �	 ذ�N =�9ق ا�,ا��
ا��#@ أ+�9` ا���$و��ت �	 �1����- و��9,م ا���$و��ت ا��	 أ+�9` �	 :�� ا[�1ال  �� ��N ا��	 أ+�9` �	 

  . ا�$اءات ا���ز#�

   1118ا��
دة 

��w��7 ا������ !9�leا+! ا�"�1! 1@ ;$ا�Q ور�3م و=�9ق أV$ى 1@ أي +�ع آ�ن #>�ن ��� ا�1��ز  ـ ا1
  . :��%$وط ا��9$رة �	 ا��9ا+�@ وا�9$ارات ا���درة �	 ه�ا ا�%�ن

�1��ز �	 أ#! #, آ�+` �7A أي =Vk J$ و�� آ�ن ���1زًا 2K! :��ا ا�9rا[�1ال ا�� @�h @1 w��7ه�� ا�� � ـ و�����
  .  ��81+ً� :$ه@  ,ا ا���$و��ت ا���89�!أو

   1119ا��
دة 

  .  ـ ا��w��7 ا��	 I$�` �	 =�� ا����9ل و���� #�lم �< 1@ �1$�- #>�ن ��� ا�1��ز  ��< آ�<1

�1��ز :", ا���$و��ت ا���89�! وا��w��7 ا�����9! 2Kا J�: �9rه�ا ا����9ل ا�� @�h @1 w��7ه�� ا�� � ـ و�����
��! آ� W�71 ! .���1$ة��leا+! ا�"�1A !7��: ������� ����: ���  . أ�1 �

   1120ا��
دة 

�� أ�1ال ا��,#@ 1@ �9�1ل و �9ر1�� �  :  ـ #>�ن ����9ق ا]��! ا�1��ز  �

k ($Vk $��1@ أ�$ه- وروا�7�- 1@ أي +�ع . ـ ا��w��7 ا������ !9�e,م وا�>�7! وا�"��ل وآ� أ
�$ةV]ا $�W]آ�ن  @ ا���! ا .  

 ا��w��7 ا�����9!  �� �- ��ر#,� ���,#@ و��@ #"��< X1 @1آ� و1�u7 �	 ا���! ا[W�$ ـ) ب



�$ةV]ا .  
  . ـ ا���9! ا�����9! �	 ذ1! ا��,#@ [�$اد أ3$�< وأ�Aر:<) �ـ

 ـ و������ ه�� ا��W�71 w��7$ة :", ا���$و��ت ا���89�! وا��w��7 ا������ !9�leا+! ا�"�1! و�1$و��ت ا���� 2
� :��7! آ� �1��. 1�-وا��$������ ����: ���  . أ�1 �

   1121ا��
دة 

�Q وا���اد ا���9و1! ���%$ات1�e1@ �1اد ا�� �$�Pا��7ر وا����د و 	ا���$و�! � w��7ـ ا��  . w��7وا��
#>�ن ��� ا�1��ز  �� ا�����ل ا��ي I$�` �	 ا+���< و�>�ن ��� . ا���$و�! �	 أ ��ل ا�lرا ! وا����د

�"ً� ر�7!��  .  وا=,ة

  .  ـ و������ ه�� ا���h @1 w��7@ ا�����ل W�71$ة :", ا���9ق ا���1,9! ا��آ2$

  .  ـ وآ��N #>�ن ���w��7 ا������ !9	 Kk �:�91ت ا�lرا ! =J ا�1��ز �	 +�u ا��7�$!  �� ه�� ا]Kت3

   1122ا��
دة 

1`�A ر إن�M#4أو ��,ة ا @����� !�8�9� .  1@ ذ�N ـ أ�$ة ا���7+	 واKرا;	 ا�lرا �: $�Z��� $Vk J= وآ�
 �:�A 1@ �9�1ل $�X����� �ًآ��ة و�1$�Zا�� @��"ً� ا�1��ز  �� �1 #>�ن �1��دًا :��"�� 9, ا�M#4ر #>�ن ��� 

  . ���lM و1@ ���1ل زرا 	

�$ و�- #7r` أن ا��2H�� !آ��أو آ�+` �1 $�Xا���� !��1��ز و�� آ�+` ا���K�9ت �1��آ! �lوK7` اr#ـ و  $�Z
����  $�H�� J= د���$ة :�Zا�� @�وذ�N دون ا2Vل :�[=>�م ا���"�K�9����: !9ت . آ�ن #"�- وA` و;"�� �	 ا�"

  . ا���$وA! أو ا���8"!

�$ A, ا�W$ط 3Zي إذا آ�ن ا���+�rا� $�X����� !آ��ت ا���Kت وا�����K�9ا��� ��1��ز أ8#ً�  �Kـ و#�9 ا 
�$ �/. I$ا=!  ,م ا�M#4ر ا��r+�يX����� !9���1 >�ن� 	ا�� w��7��� Kز إ���1K7` اr# 2� Nذا �- #%�$ط ذ�

$�Zا�� >��$ ا��r+�ي �	 ا��A` ا��ي #��ر� �Xذ1! ا���� 	� 	�I]ا .  

�1��ز :", ا���9ق ا���1,9! ا��آ4$K�: !�9rا[�1ال ا�� @�h @1 ا�����زة w��7ه�� ا�� �إK �1 آ�ن 1@ ه�� .  ـ و�����
�P ا���9ق!��$ :� ��7ر� =��lًا =�@ ا��Zا�� J= 	� ���+ $ .  

5 >�1 -�  $�P ��$ أو  �Z1@ 1"�ر;! ا�� -P$ا� ��$ة  �Zا�� @��1��ز 1@ ا�"K�: !�9r` ا[�1ال ا���ـ وإذا +9 
� ا[�1ال ا��	 +9�` دون أن $8# �  �ً���A ز���1Kا 	��8ن ا���9ق ا�����زة :9� !�و�- 97#� �	 ا�"�@ أ�1ال آ��

� ه�� ا[�1ال�  !��$ ��,ة 2hث ��3ات . ذ�J���: N ا��ي آ�7< =�@ ا��Hا� J�: $;و�� أ �ً���A ز���1Kا �و97#
�ً� �	 ا���"�د ا��9+�+	A�9��3ًا ا$M= ����  $�Zا�� �Aإذا أو ���1@ #�م +9 . �و�1 ذ�N إذا :�"` ه�� ا[�1ال إ�

�$ أن #$د ا��r@ إ�� ه�ا 1%�$ =�@ ا���! �	 �3ق  �م أو �	 l1اد  ��	 أو �1Zا�� ��  Q�@ #�� $M	 r1��� و
  . ا��%�$ي

   1123ا��
دة 

��� ا�1��ز .  ـ ا��w��7 ا�����Q=��� !9 ا���,ق �	 ذ1! ا��l#�  @ أ�$ة ا1�AK! وا��Zو+! وI �1$ف ����:<1
� ا�1K"! ا��	 أ=8$ه� ا��l#� �	 ا���,ق أو 1����9<�  .  

2�1Kا ��1��ز  �Kـ و#�9 ا  ����Vاد `A- و�ا���,ق آ�ن #" Q=�I 7` أنr# -� إذا �#l��� !آ���1 $�P `+و�� آ� !"
��� :%$ط أن K �>�ن ��N ا�1K"! �1$وA! أو ;��"!�  $�Hا� J�: �,�  . �9+ 	� ا���,ق أن #"�رض Q=و���

�1��ز �/ذا +9�` ا�1K"! رP- 1"�ر;�< أو دون . اA,�� @1 !"�1K< �1 دام �- :���ف =9< آ�2ً1Kا J= ن/� >�� 
!��$ =�@ ا��Hآ�7�� ا� 	2ل :����9ق ا��Vدون ا ����  �ً���A �97# .  



3$�Zز ا�����1K 	ا�$�7! ا�� u�+ ا���,ق Q=�I ز���1Kـ و  .  

   1124ا��
دة 

�1��ز ���Aً�. #>�ن �< ا�1��ز  �� ا�%	ء ا��7��.  ـ J���# �1 ����7 ا����9ل 1@ ا��r@ و1����9<1Kا � �1 دام و97#
!�+ @��: $�Hآ�7�� ا� 	2ل :����9ق ا��Vوه�ا دون ا >�����1ً� :�ا� ���1 1$ا �ة ا[=>�م ا�I�e! :����اد . ا��7

  . ا���Mر#!

� �9�1ل، إK ا+< #�$ي �	 2�  !"Aز ا��ا���1Kا�$�7! ��� �9,م ذآ$� 1@ =�9ق ا 	� �ً��1��ز ���Kـ و#>�ن ه�ا ا 
�$ وQ=�I ا���,ق إZا�� J=ة أو ا���,ق$�Zا�� @�  . ذا 7h` أ+��� آ�+� #"���ن :< وA` و;� ا��7�� �	 ا�"

   1125ا��
دة 

1��ً� ��J آ� �1�- �	 ا�$��ع  �� ا]Q7�: @#$V ا���9!1X� >�.  ـ ��%$آ�ء ا��#@ ا����Aا J= Kً�9�1 ا�1��ز  �
  . و�	 ا�3���ء �1 �9$ر ��- ���� 1@ 1",ل

�1��ز ا���3�9- +2K ز ا����7 ـ و�>�ن���1K 	ا�$�7! ا�� u� .�#ا���ر 	� J73Kم ا,A ا=- ا���9نl� ذا/� .  

   1126ا��
دة 

  . #>�ن �< ا�1��ز  �� ا�"�9ر ا��7��. ـ J���# �1 ����7 ا�"�9ر 1@ ا��r@ و1����9<1

�1��ز2Kا ,�  . و�>�ن ر��7< 1@ وA` ا�9�, .  ـ و#QM أن 9#

   1127ا��
دة 

�, أ:��! أو y%�1ت أV$ى أو �	  ـ ا��w��7 ا�����9! ��1�%� 	� -����9و��@ وا����,3�@ ا��"��ر#�@ ا��#@  �, إ�
 Q7�: ت و�>@ :9,ر �1 #>�ن زا�,ًاy%ه�� ا��� ���+��� #>�ن ��� ا�1��ز  �I 	� أو �����,ه� أو �	 �1$�ا �دة �%

>"�: `Aا�"�9ر و !��A 	� ل�� Kه�� ا .  

�1��ز2Kه�ا ا ,�  . >�ن ر��7< 1@ وA` ا�9�,و�.  ـ و#QM أن 9#

   1128ا��
دة 

1�@ ا�"�9ر#�@ =�7A -�A�9 ا�,ا���@ ا�"�د#�@ �	 �h@ ا�"�9ر ا��$ه�ن و1@ Xب ا�$ه@ وا����Iا�,ا���ن أ 	����#
  . ا���ل ا��ي =� ��1 ه�ا ا�"�9ر :��Q ر�7! آ� �1�- و�� آ�+�ا A, أ�$وا ا�9�, �	 #�م وا=,

   1129ا��
دة 

�,����Q ر�7! ا�$ه@ وA `A1@ و @�1Xا�� .  

   1130ا��
دة 

�ً� �	 ا���ز#� و�	 ا�7�$! ��; Kً�Vوا���ا�, اد ,�1�@ اد�Vل �1$و��ت ا�"9, وا�9Xا�$ه@ أو ا�� ,�A ��  Q�$�#
����+ .  


