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 د��,6ــ�

 .ا���? ا���ا��ي @�? 7�، و)>�� ;:9 ا��,ء 7�ا

2��Bا� CDر�,�� ���Eا� F�G( ,ا���ا�� دا�� F:�6 ،ح وا���,د,IJا� K( ت,:Eا)� ، وأرض�:#:� )�>:� ا��Jا���ة وا�. 

�Eا�� ,�@,; �� أ&OG( ،,��,G ا����  �� ;��F ا���ا�� �� أ;� ا�:NE,ت ا�E,��� ا��� ��P Q	آ ،Sا����� T	&Uا
9�7 ،�(V�Wا X�Iي، وا��	(�Gة دول  ا�,G&و ،�ا�E�وب ا��K( �����E ا����Y,ر، روادا �:E���، وا���7ة وا���

�	
 . ا���� وا�#Vم)�ده�ة، 
�ال ���ات د���ا

��� )>	�ه, وN; ,����P	�,1954وآ,ن أول +����� P ��EP �Bل �,[:� �+   Q:�D( ,�& F�6و)� _�وس، وا,��
�	�,�Uت ا,+�J,، وا����	و� ،,���,وO6 ���Pور +d,��, . ������,، وه� اV�Wم وا���و&� واU),ز�a	� اY;��اءات ;:9 `

9�@ ��  ا�	�م �_,( �� K,د�	ا���	أ)��, ا���. 

�، و��م EdP	,ت #6,),  �� g��P ا���? ا���ا��ي �� 2f ا�E�آ� ا��
G	�، `� ا+�dى FEP ��اءG
���6 ا��E��� ا��
QGآ �� �,�	� ا��
G	� ا��#��,دP	K، و��	� )!�#,CP ا�����ر��  )K أ26 أن ��<�& 2IJ	�h ا���,;iوا����� ا� ���Eا�

 .اU[	:� ا����	�

���6 F6�P تو��,	EdP K( �ء ا���ا�,G&ة أ�	  Cـ�O& ,( �G
Vل،   ا��E��� ا����Y,& �	ا���� �����Eب ا���Eا� ��
 .و@	�ت دو�� ;>��� آ,):� ا�#	,دة

	j ا+�>,رات آ��ى،EP K( CGJ( �	;,رات ا���,	� Y,& ?إن إ��,ن ا���  ،,��&,B& �	G

����, ا���,دة ا�i�وات ا��
 .�:2J& ,�P,B ا���V	�، &�	�ة ;K أي _Sa  ,ر6� ? و�P ،h�7,رسو�6:��, دو�� ��  �)� ا���

،�	
� &�Oا ا�����ر )!�#,ت  إن ا���? ا���ا��ي +,_2 و�G,_2 دو), �� ��	2 ا�E��� وا�����اG�� و����م أن
�	j ا���ا�� اY د���ر��، أ�,��, )�,رآ� آ2 �6ا��ي و�6ا���� �EP 9:; رة�;,��6	�P ،#		� ا��!ون ا����)	�، وا�

 .ا�2J� ���E ��د وا��#,واة، و_�,ن

lJ�P �CP,�:BP، و`��ة إ[�ارh، و+�,ج ا��Y�Eت  �,�����ر ��#� ;���� ا���? ا�D,[�، و)�CPm ا�>,�	� ا��
C���� أآK( �i أي و�9d( F ��� ا�,+�ن ا��6Y,;	� ا���	� ا��� أ�7`�,، و&��ا�P2 ;�م وJ& آ�!� C	:;. 

�قإن ا�����ر ��قEا� K�d� يOا� ��,�Uن ا�+,� )��أ 7���   ا���	g، وه� ا��E، و��	د�� وا���,;�Iت ا�,��Eوا�
� ا���;	� ;:9Id,ر ا���?، و�	ا �  �)�,ر�� ا�#:B,ت، و�2IJ ا��E,�� ا�,+�+	�، ور�,&� ;�2 ا�#:B,ت ا����)	� �

g���( h2 أ&�,دJ& ن,#+Wا X�IP C	� jE، و���	ا���; hد�#P. 

��,��� h�	�,P 9:; p�,Eوا�� ،�Dا��ا� �	ا��و7 C�	& K<E9 ا��#,ه��  �? ا���:; CPر�� �� j`وا���ل، وا K(,dا��
،��,iم ا��� ا��� ��,�Iا� �aم وا��	ا� ��,; ��، وا��Y>,دي، �;,��6Yوا. 

،�	�Jا� �)���B	� وإ���	� ���P وأرض ;�&	�، و&Vد  إن ا���ا��، أرض اV�Wم، و�6ء Y ����أ )K ا��a�ب ا���&
ا�7Y�ام ا�Oي أ7�زCP، و;��F آ	,EP Q�:; p	C &,���ا)�, إزاء آ2 ا�r&  ,�,d@�,ع `�ر�P,، `�رة أول +�����، و�����,

� .ا��,�� ا��,د�� �

،���E�,& j��ا�� CJ#�P,ت، و	و�!#��,& C�,#7وإ ،CP,	EdPا���?، و �D�و  K#72 آ:�, أi�P ،�	;,��6Yوا���ا�� ا
:C إ�9 ا6U	,ل ا�,د)� ور`� رواد ا�E���، و&G,ة ا�����g ن �7Y�ام )�,دئ هOا ا�����ر ا�Oي �>,دق_�,Gو� C	:; �Eا�. 



 ا��ـ,ب اUول
gا��ـ��ـ� �JEـP � ا��ـ�ا�ـ�ي ا���ـ,دئ ا��ـ,)ـ� ا��ـ

  ا��ـ�ا�ـ�: ا�Iـ>ـ2 اUول 

  .�ة ���P Yأوه� و7.ا���ا�� ���6ر�� د���ا
	� @��	� : ا��,دة اUو�9

  .اV�Wم د�K ا��و�� : 2ا��,دة 

  .ا�:�a ا���&	� ه� ا�:�a ا��
G	� وا����	� : 3ا��,دة 

  .�P,ز�Fa ه� آ�a� t�O و
G	� J(  :�ر3ا��,دة 
,�P,;�GP 2J& ,ه���BP, و��	2 ا��و�� ������P�G
  . ا�:#,+	� ا��#���:� ;�� ا���اب ا��

  .;,[�� ا�����ر�� )���G ا���ا�� : 4ا��,دة 

� )J( K,�? `�رة أول +�����  : 5ا��,دة G
� وا��G	� ا��G
  . وه�, u	� �:&,	a�:� K		�1954ا��:� ا��
  :��)�ان )K ر)�ز ا��iرة، ه�, ر)�ان �:����ر�� &,�>I,ت ا��,�	�هOان ا

  . ;:� ا���ا�� أ d� وأ&	CB���P T +��� وهVل أ�7�ا ا�:�ن-1
� ه� -2G

�C" �#�," ا��G	� ا��,( g	��&.  

  .��Eد ا�,+�ن  ,�P ا��و��

 �  ا��ـ�?: ا�Iـ>ـ2 ا�iـ,+ـ

  .ا���? )>�ر آ�B:� 2 : 6ا��,دة 
�	G
  . ):t �:��? وh�7ا�#	,دة ا��

  .ا�#:�B ا���w	#	� t:( �:��? : 7ا��,دة 
  .��,رس ا���? �	,دCP &�ا��B ا��!�#,ت ا�����ر�� ا��� ��D,ره,
K	�D�Gا�� C	:i�( �Bء و&�ا�,�I��Yا j��
 K; ,دة	ا�# hOرس ا���? ه,��.  

  .���	l ا�����ر�� أن �:��x إ�9 إرادة ا���? )�,@�ة

���D,ر ا���? � : 8ا��,دة Pw� ,( ,���,u ،ت,#�!( C#IG:  
-،C�;ود ،�G
Vل ا����Y9 ا:; �N�,Eا��   
   ا��,E��N ;:9 ا�����، وا���7ة ا��
G	�، ود;��,،-
-،�(y� ��,iوا� �;,��6Yزده,ر اYوا ،K
   �7,�� ا�E��,ت ا�U,�	� �:��ا
   ا�d,ء ;:9 ا��Vaل اW+#,ن �z+#,ن،-
� )K أي @-G
  .K( 2J أ@J,ل ا��V;?، أو اY ـ�ـVس، أو ا�E��Yاذ، أو ا��>,درة u	� ا����و;� �7,�� ا��Y>,د ا��

� : 9ا��,دة Pw� ,�& م�P ز �:�!�#,ت أن��� Y:  
-،�	&�#Eوا������، وا�� ،�	;,B�Wا���,ر�,ت ا   
   إ�,)� ;�V,ت اVa��Yل وا�ـ���	�،-
� و�	� `�رة +�����-(V�Wا j:ُDُ:� Q�,Dا�#:�ك ا�� .  

  .ا���? 7� �� ا �	,ر )�:i	C : ��10,دة ا
  . Y �7ود ���i	2 ا���?، إ:; ~+ ,( Y	C ا�����ر و�,+�ن اD�+Y,&,ت

  ا��و��: ا�Iـ>2 ا�iـ,�ـ� 

  .P#��� ا��و�� )��و;	��, و��? و�6ده, )K إرادة ا���? : 11ا��,دة 
  ".&,���? و�:��?: " @�,ره, 

 h�7و C�(�  �� �  .وه



  .س �	,دة ا��و�� ;:9 )�,��, ا���ي، و)�,��, ا���ي، و;:9 )	,ه�,�Pُ,َر : 12ا��,دة 
 g6�P �
j ا���,ل ا��E�ي ا��,G( Q:�D( K( �BG( 29 آ:; �آ�, �Pُ,ِرس ا��و�� 7�, ا�#	� ا�Oي ��h ا�,+�ن ا��و�

  .إ�	�,

� : 13ا��,دة G
� ;K أي �6ء )K ا���اب ا��:Dزل أو ا��,Gز ا���� ا����� Y.  

� وا���ا�� ا��6Y,;	�  : 14ا��,دة 
�م ا��و�� ;:9 )�,دىء ا��NG	� ا�����اP.  

,ر ا�Oي ���� �	C ا���? ;K إرادCP، و��ا�? ;�2 ا�#:B,ت ا����)	�Wه� ا ?D�Gا�� l:ا���.  

  .ا���,;,ت ا�W:	�	� �:�و�� ه� ا��:��� وا����Y : 15ا��,دة 
���;,  .ا��:��� ه� ا���,;� ا�

� P#		� ا��!ون ا����)	���2i : 16ا��,دة � K	G
  . ا���:l ا��D�G? �,;�ة ا�ـV)�آ���، و)J,ن )�,رآ� ا���ا

  .ا��:J	� ا��,)� ه� ):t ا�����;� ا��
G	� : 17ا��,دة 
 Q:�D( �� ،�	Eوا� �	�	�Bا� �	وات ا����+�iوا� ،��,B:� �	�	�Bوا���ارد ا� ،g�,
K اUرض، وا��G,�6، وا��,& 2��Pو

V(Uا j
,G(ت,&,aوا� ،h,	وا�� ،���Eا�� �	G
  .ك ا��
2 ا��E�ي وا���ي، وا����� وا���ا[Vت ا�#:J	� وا�ـJ:�V	�، وأ)Vآ, أ �ى Gوا� ،�����Eا� tJ#�,& 2G2 ا���P ,آ�

  .)�Eدة �� ا�,+�ن

  .اV(Uك ا��
G	� ��Eده, ا�,+�ن : 18ا��,دة 
  . )K ا��و��، وا����Y، وا��:���و�J�Pن )K اV(Uك ا����)	� وا�D,[� ا��� �J:�P, آ2

,+�ن:� ,�
 �	G
  .��� P#		� اV(Uك ا��

  .NGP	� ا���,رة ا�D,ر6	� K( ا �>,ص ا��و�� : 19ا��,دة 
  .��Eد ا�,+�ن @�وط )�,ر�� ا���,رة ا�D,ر6	� و)�ا����,

� إ
,ر ا�,+�ن : 20ا��,دة � Yإ �	J:ع ا���+ ��� Y .د,; �:�� T���P C	:; ?P�و��Q<G(ل، و.  

� )!�#,ت ا��و�� )>�را �:i�اء، وY و�	:� ��D)� ا��>,�X ا�D,[� : 21ا��,دة � Q�,fن ا���JP أن KJ�� Y.  

� ا����,ل ا�#:�B : 22ا��,دة � Q#ن ;:9 ا����+,  .��,�? ا�

  .;�م EP	� اWدارة �CG�d ا�,+�ن : 23ا��,دة 

� ا�D,رجا��و�� )#!و�� ;K أ)K اD@U,ص وا���� : 24ا��,دة � K
  .:J,ت، و�E& 2IJ�P,�� آ2 )�ا

� ا����� : 25ا��,دة G
  .�N�GP ا�B,�� ا���,;	� �y)�، ود;��,، و��BP�ه,، �7ل ا��	� ا��
�	G
�، وا���,ع ;K ا�#	,دة ا��G
Vل ا����Y9 ا:; �N�,Eا�� �� �� ا����G
  .2i��P ا����� ا��ا��� �:�	� ا��


j أ)Vآ�, آ�, �g:Bd &,���,ع ;K و�7ة ا��,G( Q:�D(، و�7,�� )�,��, ا���ي وا���ي، و�	ا���ا& ,��(Vد، و�V
���Eا��.  

  .gG��P ا���ا�� ;K ا�:��ء إ�9 ا�E�ب )K أ26 ا��#,س &,�#	,دة ا����و;� �:���ب اU �ى و7����, : 26ا��,دة 
  .وO�Pل ��6ه, ��#��� ا�VD�,ت ا��و�	� &,���,�2 ا�#:�	�

��� ا���ا�� : 27ا��,دة P �� jEدي، وا�,<��Yوا � )��6 g( �G(,d	g ا����ب ا��� ,JP�K( X أ26 ا��E�ر ا�#	,�
  .ا��>	�، و_� آ�P 2		� G;>�ي

2��P ا���ا�� )K أ26 د;� ا���,ون ا��و��، و�GP	� ا���V,ت ا��د�� &	K ا��ول، ;:9 أ�,س ا��#,واة،  : 28ا��,دة 
  . و9G��P )�,دئ )	i,ق اU)� ا����Eة وأه�ا�ـC. ون ا��ا :	�وا��>:�E ا����,د��، و;�م ا��� 2 �� ا��!

 gـ>ـ2 ا��ا&ــIت: ا�,��Eق وا��Eا�  

وKJ�� Y أن O��ُّرع &wي �P		� ���د ���C إ�9 ا�����، أو ا���ق، أو . آ2 ا���ا
G	K ��ا�	� أ),م ا�,+�ن : 29ا��,دة 
� أو ا��6,;<D@ ،� m ف�f أو ا��أي، أو أي @�ط أو ،lGا���.  



  .ا��G#	� ا���ا����، )���� &,�,+�ن : 30ا��,دة 

�,، )�Eدة &,�,+�ن,  .@�وط اآ�#,ب ا��G#	� ا���ا����، واI�7Y,ظ &�,، أو ��ا+�,، أو إ�

�ق وا��ا�6,ت &rزا�� ا���,ت ا���  : 31ا��,دة Eا� �P#���ف ا��!�#,ت _�,ن )#,واة آ2 ا���ا
G	K وا���ا
G,ت �
 �	<D@ X�IP ق��P ،�	;,��6Yد��، وا,<��Y، وا�	,�	ة ا�#,	Eا� �� �	:�Iا� g	ل دون )�,رآ� ا����EPن، و,#+Wا

�	�,iوا�.  

�ق ا�#	,�	� �:��أة &���	�N7 gظ i�P	 ,�:� J(  :�ر31ا��,دة Eا� �	��P 9:; 2 ا��و����P��D�Gا�� l�,ا��� �.  
  .��Eد �,+�ن ;�dي آ	I	,ت �BP	j هhO ا��,دة

  .ا�E��,ت ا�U,�	� و7�ق اW+#,ن وا���ا
��d( K+� : 32ا��,دة 
 ،C�(V� 9:; ا�N�,E� �:�K( h 6	2 إ�9 6	2 آG� وا���ا���,ت، وا6ُ��� أن K	��ا���ا� g	�6 K	& ,ا`, )���آ�P ن�JPو

C�(�7ُ و;�م ا+��,ك.  

�ق ا�,�U	� �z+#,ن و;K ا�E��,ت ا�I�د�� وا���,;	�،  : 33ا��,دة Eا� K; �	ا���� j��
 K; دي أو�I,ع ا��ا��
  .)��dن

  .K�dP ا��و�� ;�م ا+��,ك 7ُ�)� اW+#,ن : 34ا��,دة 
� أو )��Gي أو أي )#,س &,�J�ا)�+�& QG; أي �NَE�ُو.  

�ق وا�E��,ت، و;:9 آV� l�� ,( 2)� اW+#,ن ا���+	� ��,�? ا�,+�ن ;:9 ا��I�,D,ت ا�����JَP _�  : 35ا��,دة Eا�
���Gوا���.  

  .Y )#,س &Eُ�)� 7��� ا�����، و7ُ�)� 7��� ا��أي : 36ا��,دة 

  .7��� ا���,رة وا�>��d( �;,G+�، و�P,رس �� إ
,ر ا�,+�ن : 37ا��,دة 

� وا��:�� )��d+� �:��ا
K : 38ا��,دة GIي وا��JIر ا�,J�&Y7��� ا.  
�ق ا��!��E� Q	�, ا�,+�ن7.  

��,d� �(9 أd��& Yم إV;Wوا �	و�,�2 ا���: K( :� أ �ى	2 أو أ�� و�	�#P ع أو��B( ز ��7 أي��� Y.  

  .Y ���ز ا+��,ك 7ُ�)� 7	,ة ا���ا
K ا�D,[�، و7�)� @��ـC، و��E	��, ا�,+�ن : 39ا��,دة 
�d( ,��,J@2 أJ& �],Dت ا�Y,<PYت واVا���ا� �����+�.  

  .K�dP ا��و�� ;�م ا+��,ك 7ُ�)� ا��#KJ : 40ا��,دة 
Cر ا�7�ا)ـ,
�9d ا�,+�ن، و�� إ�& Yإ �	�IP V�.  

�<�Dا�� �	�,d  .و�IP Y	� إ��J( �(w& Yب [,در ;K ا�#:�B ا�

  .7��,ت ا����	�، وإ+�,ء ا����	,ت، وا��6Y,ع، )��d+� �:��ا
K : 41ا��,دة 

  .�7اب ا�#	,�	� )���ف &C و)��dنj7 إ+�,ء اU : 42ا��,دة 
 ،�	G
وKJ�� Y ا��Oرع &�Oا ا�d� jE�ب ا�E��,ت ا�U,�	�، وا�	� وا���J+,ت ا�U,�	� �:���� ا��
G	�، وا���7ة ا��

� وا�����ري �:�و��
� و�C�(V، وا��Vل ا��Vد، و�	,دة ا���?، وآOا ا�g&,B ا�����اG
  .وأ)K ا���اب ا��
J72 ا�7�ام أf �� أو و�#G6 أو �� أو ��aي أو ;��G;:9 أ�,س د� �	,�	�7اب ا�#Uا l	�wP ز��� Y ،ا ا�����رOم ه,

� أو ��6يG�(.  
��ة ا�#,&Iا� �� �G	ا��� �],Gم ;:9 ا���P �  .وY ���ز ��7yاب ا�#	,�	� ا�:��ء إ�9 ا��;,�� ا��E&	� ا��

  .�:�>,�X أو ا���,ت ا�G6U	�NَE�ُ� ;:9 ا�7Uاب ا�#	,�	� آK( 2J@ 2 أ@J,ل ا����	� 
,��:J@ أو ,����	�
 F+,آ ,��( hآ�اWأو ا QGإ�9 ا����,ل ا�� �  .Y ���ز أن �:�w أي �7ب �	,�

  .�EPد ا���ا),ت ووا�6,ت أ �ى &��6? �,+�ن

  .j7 إ+�,ء ا����	,ت )��dن : 43ا��,دة 
  . g��P ا��و�� ازده,ر ا�E�آ� ا�������

  .إ+�,ء ا����	,ت��Eد ا�,+�ن @�وط وآ	I	,ت 



2 ;�� ا���اب  : 44ا��,دة G�� وأن ،C�(,إ� K
�( ���E& ر,�D� ، أن�	,�	وا�# �	ا���+ Cـ��E& g���� K
�2J� jّE )�ا
�G
  .ا��

C� ن��d( CG( وج�Dوا� �G
  .j7 ا�� �ل إ�9 ا���اب ا��

  . ا��d,+,ت ا��� ��B:��, ا�,+�نآ�,d� ��6 F�iP 9�7 ,���& �����ُ ~D@ 2	� N+,)	� إدا+ـ�g( ،C آ2 : 45ا��,دة 

�9d �,+�ن [,در ��2 ارJP,ب ا�2�I ا����م : 46ا��,دة �& Yإدا+� إ Y.  

, �J@y,ل ا��� +~ ;:	�, : 47ا��,دة �
� ا�Y,Eت ا���Eدة &,�,+�ن، و� Yإ ،���E�ُ أو Q���ُ Yأ�7، و g&,��ُ Y.  

� )�,ل ا��E��, : 48ا��,دة � �NG:� Q	ا���� gdD� أن ���,وز )�ة `�,ن KJ�� Yو ،�	�,dت ا���ا�	� �:��,&� ا�
 K	�&48(وأر (�;,�.  

CP��w& را��ل ,<PYا j7 �NG:� Q��� يOا� ~Dا�� t:��.  
  .و����P KJ�� Y )�ة ا����	NG:� Q�، إY ا��Gi,ء، وو�, �:��وط ا���Eدة &,�,+�ن

��
 ~E� أن ُ���ى ?�� ،�NG:� Q	و��ى ا+��,ء )�ة ا���� hO�& �:��ُ 9 أن:; ،tذ� ?:
 ;:9 ا��D~ ا�����ف، إن 
�	+,J(Wا.  

� K( T���P ا��و�� : 49ا��,دة �,d  .���P? ;:9 ا�rBD ا�
CP,	I	وآ Tن @�وط ا������+,  .و��Eد ا�

  .�2J )�ا
��P K�� �	C ا���وط ا�,+�+	� أن Dِ�َG�َ? وDَ�G�ُ? : 50ا��,دة 

� ا��و�� دون أ�� @�وط أ �ى u	� ا���وط ا��� ��#,وى �6	g ا���ا
G	K  : 51ا��,دة � Q�,fا���,م وا�� �:P ��
  .��Eده, ا�,+�ن

  .ا��:J	� ا���d( �],D+� : 52ا��,دة 
  .j7 اWرث )��dن

,�<	<DP ن�+,� ا��Eف &�,، و��َ��(ُ ���	D,ت ا�	ك ا����V(وأ �	Iك ا���V(Uا.  

� ا���:	� )��dن : 53ا��,دة � jEا�.  
� 7#? ا���وط ا��� ��Eده, ا�,+�نا���:	� )�+,.  

� إ�6,ري�,�Uا �	ا���:.  
  .�NGP ا��و�� ا���NG)� ا���:	�	�

�Gا��� K��J، وا���	ق &,���:,E��Yا �  .P#�� ا��و�� ;:9 ا��#,وي �

  .ا��;,�� ا�>E	� j7 �:��ا
G	K : 54ا��,دة 
��E�,J�&وا������ و �	اض ا��&,��(Uا K( ��,���,& 2 ا��و��IJ�P,.  

� ا���2 : 55ا��,دة � jEا� K	G
  .�2J ا���ا
��,NGوا� ،K(Uوا ،��,�Eا� �� jEء ا���2 ا�,G`أ �  .�K�d ا�,+�ن �

Cت )�,ر��,	I	ن آ�+,� ا��ا��d( �7ن، و��Eد ا�� jEا�.  

� ُ)��َ�ف &��� C	g ا���ا
G	K : 56ا��,دة &,Gا� jEا�.  

� اW_�اب )���ف &C، وُ��,َر : 57ا��,دة � jEنا��+,  .س �� إ
,ر ا�
 g	�6 �� واK(U، أو �G
� )	,د�K ا���,ع ا��� Cأو ���2 �7ودا ���,ر�� ،jEا ا�Oن )�,ر�� ه�+,��KJ أن ��gG ا�

g����:� ���	Eا� ��IGذات ا�� �	ل ا����),�;Uت أو ا,(�Dا�.  

  .9NEP ا�U�ة &�E,�� ا��و�� وا�����g : 58ا��,دة 

ا
G	K ا��a:�� �� K�Oا �K ا���2، وا�B�#� Y K�O	��ن ا�	,م &C، وا�K�O ;��وا ;f CG�وف )�	�� ا��� : 59ا��,دة 
�+��d( ،,	�,�+ .  

 l(,ـD2 ا�<Iا��ا�6,ت: ا�  



  .O�� Yر &��2 ا�,+�ن : 60ا��,دة 
  .��? ;:9 آD@ 2~ أن ��E�م ا�����ر و��ا+	K ا�����ر��

� و�>�ن ا��Vل : 61ا��,دة �E� أن K
� و�6	g ر)�ز ��? ;:9 آ2 )�اG
 ا��Vد و�	,د�P, و�P �(V�ا&�, ا��
  .ا��و��

  .��,�? ا�,+�ن &2J [�ا)� ;:9 ا�D	,+� وا���#l وا��Yء �:��و، و;:�6 9	g ا���ا�� ا�����JَP _� أ)K ا��و��


K أن �!دي &V rص واh,�P CP,�6 ا�����;� ا��
G	�;:9 آ2 )�ا : 62ا��,دة .  
  .ا���ام ا���ا
K إزاء ا��
K وإ�6,ر�� ا���,رآ� �� ا���,ع ;CG، وا�6,ن )��,ن دا��,ن
Kرة، وأرواح ا����اء، وآ�ا)� ذو���، وا���,ه���iا��و�� ا�7�ام ر)�ز ا� K�dP.  

  .�G,@��و2��P آP 9:; t�O��	� آ�,&� ا��,ر�� و:�P	�6y� C	,ل ا

� ا�����ر، Y �	�, ا�7�ام  : 63ا��,دة � �	a:� ,�& ق ا�����ف�Eر ا�7�ام ا�,
� إ� ،CP,��7 g	�6 �7رس آ2 وا,��
� ا���ف، و��� ا�E	,ة ا�D,[�، و�7,�� ا�U�ة وا���	�� وا���IBـ�� jEا�.  

  .آ2 ا���ا
G	K )�#,وون �� أداء ا�d���� : 64ا��,دة 
  .رك �� 2���P ا���,J	Q ا����)	�، 7#? ��رCP ا�d���	�و��? ;:9 آ2 وا�7 أن ��,

�9d ا�,+�ن�& Yَ�ث أ�� _���� إEPُ ز أن��� Y.  
C;�+ آ,ن ,�I	آ j7 أ�� _����، أو �6,��، أو ر��، أو أي ،�  .وY ���ز أن EPَُ�ث &w`� ر�6

 آ�, ��,زي اG&U,ء ;:9 ا�	,م &�ا6? ��,زي ا�,+�ن ا�&,ء ;:9 ا�	,م &�اP ?6�&	� أ&G,��� ور;,����، : 65ا��,دة 
��P�;,#(و ���,&m 97#,ن إ�Wا.  

� ا��:J	� ا��,)�، و)>,�X ا�����;� ا��
G	�، و��E�م ):J	� ا�a	� : 66ا��,دة �E� أن K
  .��? ;:9 آ2 )�ا

, � : 67ا��,دة �
 CآV(وأ C<D@ ��,�E& ،,	+�+,� �G
�، ��Jن و�6دh ��ق ا���اب ا���G6آ2 أ gن�����+,:.  

, �C : 68ا��,دة 	�BPو K	(�ا��� �	:#P ء ;:9 �,+�ن,G& Yإ �G
  .Y ُ�#ّ:� أ�7  ,رج ا���اب ا��

� ����jE& ,+�+,� g ا�:��ء : 69ا��,دة �,	� x6Y د�B�ُ �7ال أن ُ�#ّ:� أوUا K( ي 7,لw& KJ�� Y.  

�+,iا��,ب ا� 
 GPـNـ	� ا�#:Bـ,ت

  ��ا�#:Bـ� ا��ـIG	O: ا�Iـ>ـ2 اUول 

  .��#� ر�	l ا�����ر��، ر�	l ا��و��، و�7ة اU)� : 70ا��,دة 
  .وه� 7,)� ا�����ر
  .و��#� ا��و�� دا 2 ا��Vد و ,ر�6,


? اU)� )�,@�ة ,D� أن C�.  


��j ا��Y�اع ا��,م ا���,@� وا�#�ي : 71ا��,دة  K; ،ا�����ر�� l	ر� ?Dَ�G�ُ.  
	�:uUل ;:9 ا�<E�,& ب,D�+Yا �� )K أ[�ات ا�� ,G	K ا����� ;�G,��� ا��Iز �:Bا�� �.  

  .و��Eد ا�,+�ن ا�J	I	,ت اU �ى �D�+V,&,ت ا���,�	�

� ا�����ر : 72ا��,دة � ���iود ا���Eا� �  .��,رس ر�	l ا�����ر��، ا�#:�B ا�#,)	� �

  :jE� Y أن Dَ�G�ُ? ���,�� ا�����ر�� إY ا����@X ا�Oي : 73ا��,دة 
-#G��,& ،S� ،g���� ،�	:]Uا���ا���� ا �	  
   ���V�W,& Kم،-
- K	�&أر h��; ن�J� )40 (،ب,D�+Yآ,):� ��م ا �G�  
2 7��C ا���+	� وا�#	,�	�،-(,J& g����   
-،C6ا���ا���� ��و �	#Gا�� F�ِi�ُ   
� `�رة أول +����� -� Cرآ�,�( F�ِi�ُ 1954 �	��� 2�� 1942 إذا آ,ن )���دا،  



- C��&رط أ�P م�; F�ِi�ُ  �����+ أ;�,ل _� `�رة أول �  ،1942 إذا آ,ن )���دا &�� ���	� 1954�
-C6و ,ر K
��� دا 2 ا��Gر�� وا��,� &���:CP,J ا��G:ا�� X��<م ا���� .  

  .�EPد @�وط أ �ى &��6? ا�,+�ن

  .��Gات) 5(����� ا���,�	�  �l )�ة ا : 74ا��,دة 
  .������P KJ ا+�D,ب ر�	l ا�����ر��

�!دي ر�	l ا�����ر�� ا�	�	K أ),م ا���? &�dEر �6	g ا��	�,ت ا��:	, �� اV  ،�(Uل ا���Uع ا���ا��  : 75ا��,دة 
C&,D�+Y.  

K	�	ا� Cر أدا�ـ�� C���( �@,و��.  

��!دي ر�	l ا�����ر�� ا�	�	K 7#?  : 76ا��,دة Pا� ~Gا�:  

  
� ا�����ر، �g:Bd ر�	l ا�����ر��، &,W_,�� إ�9 ا�#:B,ت ا��� ���DP, إ�,h [�ا�7 أJ7,م أ �ى � : 77ا��,دة 

�	P,ت ا�	7V<ت وا�,B:#�,&:  
�ات ا��#:�E �:����ر��،-  1:� 9:;Uا ��,   ه� ا�
2  -،�G
   ����9 )#!و�	� ا���,ع ا��
�ر ا�#	,�� ا�D,ر6	� �y)� و����6,،- 3�   
   ��أس )�:l ا��زراء،- 4
5 -،C(,�( ��Gول و�Uا��ز�� ا K	��   
7V] K	CP, �:�ز�� اUول ���,�� ا��6,;,ت ا�g( ،�(�JE )�ا;,ة أJ7,م  ��KJ ر�	l ا�����ر�� أن ��Iض �6ءا )-  6

   )K ا�����ر،87ا��,دة 
7  -،��(,�( ��Gو� ،CI�,fر�� و,�( �   ��CGJ أن ��	K +,��, أو ;�ة +�اب �:�ز�� اUول &a�ض )#,;�ة ا��ز�� اUول �



   ���g ا���ا�	� ا���,�	�،- 8
�&,ت أو ا����ا��,، �j7 C إ[�ار ا���I وIDP j7	T ا��- 9  


��j ا�I��Y,ء،- 10 K; �	G
   ��CGJ أن �#��	� ا���? �� آd� 2	� ذات أه�	� و
   ���م ا���,ه�ات ا��و�ـ	� و�>,دق ;:	�,،- 11
12 -�	I��ا��� ,�Pو@�,دا ,�G	@,	+أو��� ا��و�ـ� و �:#� .  

  :��	K ر�	l ا�����ر�� �� ا��Q�,f وا���,م ا�P	�  : 78ا��,دة 
  ��Q�,f وا���,م ا��G>�ص ;:	�, �� ا�����ر، ا- 1
� ا��و�ـ�،-  2� ���J#وا�� �	ا���+ Q�,fا��   
� )�:l ا��زراء،- 3� ��P �   ا���		G,ت ا��
   ر�	l:�( l ا��و��،- 4
5 -،�(�JE:� ا��,م K	(Uا   
   ),E�tG& p ا���ا��،- 6
   ا�d,ة،- 7
8  -،K(Uو�� أ��6ة ا!#(   
  . ا��Yة- 9

� )�,)��، و��#:� أوراق ا;��,د و��	K ر�	l ا���Gرج، و�,Dق ا��,دة إ�9 ا��� K	`اء ا�����ر�� وا������I� ر�����
  .ا���:i	K ا��&:�),�		K ا6U,+? وأوراق إ+�,ء )�,)��

  .��JE)� &�� ا���,رة ا��ز�� اUول��	K ر�	l ا�����ر�� أ;d,ء ا : 79ا��,دة 
�(�JE2 ا��; ،tأ26 ذ� K( j#Gا�����ر��، و� l	ول &�+,)� ر�Uا��ز�� ا OIG�.  

� )�:l ا��زراء� C_�و�� ،hO	IG�� C:�; SBD( ولUا��ز�� ا S�d�.  

� : 80ا��,دة �C	:; �� �:��ا�G
وُ���ي ا���:l ا����� . م ا��ز�� اUول )C:�; SBD إ�9 ا���:l ا����� ا��
�(,; ���,G( ض�aا ا�O�� �G
  .ا��
  .و��KJ ا��ز�� اUول أن �J	SBD( Q ا���2 هOا، ;:9 _�ء هhO ا��G,���، &,���,ور )g ر�	l ا�����ر��

Uا l:��� C:�; SBD( ول ;�_, �7لUم ا��ز�� ا���G
  .)� )i:�, وا�:; j	C ا���:l ا����� ا��
�E�Y أن �>�ر �(Uا l:�( KJ��.  

�  : 81ا��,دة G
�م ا��ز�� اUول ا��,�� ا���� �(�JE	l ا�����ر�� �� 7,�� ;�م )�ا�� ا���:l ا����� ا���
BD( 9:;C:�; S.  

,�#I+ ت,	I	J���6 وز��ا أول 7#? ا� K( ا�����ر�� l	ر� K	��.  

� �2EG و�6&, : 82ا��,دة G
  .إذا �� K( 2<ُEP ���6 )�ا�� ا���:l ا����� ا��
 �`V` h,<أ26 أ� �� tوذ� �G
� P#		� ا��!ون ا��,د�� إ�u 9,�� ا+�D,ب ا���:l ا����� ا��� ���,P#��� ا��JE)� ا�

  .أ@��) 3(

� : 83ا��,دة G
  .�OIG ا��ز�� اUول و�SBD( j#G ا���2 ا�Oي �>,دق ;:	C ا���:l ا����� ا��

� &	,+, ;K ا�#	,�� ا��,)� : 84ا��,دة G
�م ا���G� �(�JE, إ�9 ا���:l ا����� ا��P.  
�(�JE2 ا��; ���,G( �(,,�� ا��	ن ا�#,	& ?ُ�P.  
�E�V& ���,Gا�� hOه ���DP أن KJ��.  

 KJ�� ,م ا���اد آ�,J7U ,�
 �G
 135أن ���P? ;:9 هhO ا��G,��� إ��اع ُ):�l�َ ر�,&� ��م &C ا���:l ا����� ا��
  . أد+,137h و136و

�i�,& ,���<P �G
�م ا��ز�� . �:�ز�� اUول أن �K( ?:B ا���:l ا����� ا��� �iا� �E�Y 9:; �و�� 7,�� ;�م ا���ا�
�(�JEا� ��,  .اUول ا��

,�ـ�، إ�9 أJ7,م ا��,دة �� هhO ا��Y2 ���ل ا�� ،w�:� ا�����ر�� أن l	ر� KJ�� ،��,E�129h,+أد .  
�م إ�l:�( 9 ا& �(U	K; ,+, ا�#	,�� ا��,)�P أن �(�JEا� KJ��.  

دة ;:9 ا�#:B,ت ا��� ���DP, إ�,h [�ا�7 أJ7,م أ �ى �� ا�����ر، ��,رس ا��ز�� اUول، ز�, : 85ا��,دة 
 �	P,ت ا�	7V<ا�:  

   ��زع ا�>7V	,ت &	K أ;d,ء ا�g( �(�JE ا�7�ام اJ7U,م ا�����ر��،- 1



   �#�� ;:IGP 9	O ا��ا+	K وا��NG	�,ت،- 2
3  -،tا�����ر�� ;:9 ذ� l	ر� �   ���g ا���ا�	� ا��IG	��O، &�� )�ا�
4 -��  K	Pم ا��,د,J7w& ا�����ر��، ودون ا��#,س l	ر� �� وQ�,f ا��و�� &�� )�ا�� K	77آ�،78 وOا� ��   ا�#,&
  . �#�� ;:K#7 9 �	� اWدارة ا����)	�- 5

  .��KJ ا��ز�� اUول أن ��م ا��,�� ا���� �(�JE	l ا�����ر�� : 86ا��,دة 

� �P		K ا��ز�� اUول وأ;d,ء  : 87ا��,دة � C�B:� ا�����ر�� l	ض ر��I� �7ال أنUا K( ي 7,لw& ز��� Y
��G		��� أ �ى ���
  .ا��JE)� وآOا رؤ�,ء ا��!�#,ت ا�����ر�� وأ;d,��, ا�G� �� K�O~ ا�����ر ;:9 

� ا�:��ء إ�9 � C�B:� ض�I� ز أن��� Y ,ت آ�,&,D�+Yإ6�اء ا ���Pو ،�G
ا�I��Y,ء، و27 ا���:l ا����� ا��
 126 و124 و97 و95 إ�9 93 و)91K و78 و77ا������	� ��2 أوا+�,، و�BP	j اJ7U,م ا��G>�ص ;:	�, �� ا���اد 

  . )K ا�����ر128 و127و

)g���� ،K ا���:l إذا ا��E,ل ;:9 ر�	l ا�����ر�� أن ��,رس )�,)C &#�? )�ض  B	� و)� : 88ا��,دة 
 X��<�6,ع ;:9 ا�����,ن ا��W,& ح��� ،���V2 ا���,�2 ا��J& g+,ا ا��Oه �	7 K( F�i�� ا�����ري و�6&,، و&�� أن

g+,ت ا����i&.  
 �i:` �	�:uw& ا�����ر�� l	��� g+,ت ا����` ،,�( K	ا������� C	���a& ��Gا�����,ن، ا�� K:ِ��ُ)2/3 (  Q:Jو� ،C�,d;أ

 ���), ر�	l:�( l اU)� ا�Oي ��,رس [7V	g( CP, ) )45ر�,�� ا��و�� &,�G	�( �&,ة أ�>,ه,  �#� وأر&��ن &���
  . )K ا�����ر90)�ا;,ة أJ7,م ا��,دة 

 K	�&ء  �#� وأر,d,�� و�6&, 7#? ا6W�اء ) 45(و�� 7,�� ا����ار ا��,+g &�� ا+��Y,& ر�aا�� K:َ��ُ ،,(��
K	P�Iا� �� C	:; ص�<Gا��,دةا�� hOه K( �	Pات ا��Iم ا�,J7U ,�
  . ا�#,&�	K و

 ��,��� ��,�Gر ا��aا�� F�ِi�ُا�����ري و�6&, و l:ا��� g���� ،CP,�ا�����ر�� أو و l	ر� ��,� 7,�� ا���
  .ا�����ر��

� إ�9 ا�����,ن ا�Oي ����g و�6&,�,�Gر ا��a��,& X��<را @�,دة ا���� �:ّ�Pُو.  
Uا l:�( l	ا��و�� )�ة أ�>,ه, ���ن ����9 ر� l	) 60()� )�,م ر��	ت ر�,�,&,D�+ا ,��V  �NGP ،,(��.  

� أن ���@X ���,�� ا�����ر����Bا� hO�& K	ا��و�� ا��� l	��� jّEِ�َ Yو.  
وإذا ا���+F ا��,�� ر�	l ا�����ر�� أو و�,�a�& CPر ر�,�� )�:l اU �(Uي ��? آ,ن، ����g ا���:l ا�����ري 

� ���,�� ا�����ر�� و7>�ل ا��,+��� g	l:�( l اU)�و�6&,،�,�Gر ا��a�6,ع ا��W,& F�i9 .  و����� ،��,Eا� hOه �و�
�g:Bd ر�	l ا��و�� ا���	K 7#? ا���وط ا���	�G أ;hV &���� ر�	l . ر�	l ا���:l ا�����ري )�,م ر�	l ا��و��

�ات ا�#,&� و�� ا��,Iا� �, �:��وط ا���Eدة ��
  .وCGJ�� Y أن ���@X ���,�� ا�����ر��.  )K ا�����ر90دة ا��و�ـ� 

� أو ا+#C&,E أو �7وث أي ),+C� � m g،  : 89ا��,دة +,iا��ور ا� �� 7,�� و�,ة أ�7 ا����@E	D�+V� K,&,ت ا���,�	� ��
;K ا+�D,ب �#��� ر�	l ا�����ر�� ا�,�� أو )K ��,رس )�,م ر�,�� ا��و�� �� )�,ر�� )�,)C إ�u 9,�� اV;Wن 

  .ر�	l ا�����ر��
� هhO ا�E,��، ���د ا���:l ا�����ري )�:� إ6�اء هhO اD�+Y,&,ت )�ة أ�>,ه, ���ن �)60 (,(��.  

  .��Eد �,+�ن ;�dي آ	I	,ت و@�وط �BP	j هhO اJ7U,م

,ل أو ��Pل ا��JE)� ا�,��� إ&,ن 7>�ل ا��,+��� g	l ا�����ر�� أو و�,CP أو ا��,��J�� Y C : 90ا��,دة Pُ أن K
C(,�( ر��,�( �  .9�7 َ��َ�ع ر�	l ا�����ر�� ا����� �

	2 ا��ز�� اUول و�6&, إذا X@�P ���,�� ا�����ر��، و��,رس وf	�I ا��ز�� اUول 7	O�G أ�7 أ;d,ء ا��JE)� ا�Oي �#�
  .l ا��و����	CG ر�	

 K	�&رUوا �#�Dا� �P��� �� ،KJ�� Y)45 ( K	�#60(��), وا� ( K	Pا��,د �، �BP	j 89 و��88), ا��G>�ص ;:	��, �
 K	P�Iا� � 176 و174 و137 و136 و129 و124 و79 وا���اد K( 77 ا��,دة 10 و9اJ7U,م ا��G>�ص ;:	�, �

  . )K ا�����ر177و
P ،K	P��Iا� K	P,ل هV  ،KJ�� Y م ا���اد,J7أ j	�B9197 و95 و94 و93 و ��Gا�����,ن ا�� � )K ا�����ر، إY &��ا�

K(y� 9:;Uا l:ا�����ري وا��� l:ا���,رة ا��� ��& ،,�( K	ا������� C	���a&.  

 ا�E>,ر، ���ة )�	�G &�� ا��6,ع ��ر ر�	l ا�����ر��، إذا د;F ا�d�ورة ا��:�E، 7,�� ا��Bارئ أو : 91ا��,دة 
 l	ول، ور�Uوا��ز�� ا ،�(Uا l:�( l	ور� ،�G
ا���:l اK(y� 9:;U، وا���,رة ر�	l ا���:l ا����� ا��

g_ب ا��,����Y �(زVا� �	آ2 ا���ا& ODا�����ري، و�� l:ا���.  
��Gا�����,ن ا�� �  . &a��ـ�ـ	C ا�������	K )�,و����P KJ�� Y 7,�� ا��Bارئ أو ا�E>,ر، إY &�� )�ا�



  .��Eد NGP	� 7,�� ا��Bارئ و7,�� ا�E>,ر &��6? �,+�ن ;�dي : 92ا��,دة 

�ر ر�	l ا�����ر�� ا�E,�� اGi��Y,�	� إذا آ,+F ا��Vد )��دة &BD� داه� ��@t أن �>	? )!�#,�P,  : 93ا��,دة �
  .ا�����ر�� أو ا����V, أو �P �(V�ا&�,

� ور�	l:�( l اU)� وا���:l ا�����ري، و2i( OD�� Y هOا G
ا6W�اء إY &�� إ���,رة ر�	l ا���:l ا����� ا��
  .وا���Y,ع إ�9 ا���:l اK(y� 9:;U و)�:l ا��زراء

 �(Uل اV�DPل ا�E,�� اGi��Y,�	� ر�	l ا�����ر�� أن ��OD ا6W�اءات اGi��Y,�	� ا��� P#����6, ا��,E��N ;:9 ا��
  .����ر�� �� ا�����ر��وا��!�#,ت ا�

  .و����g ا�����,ن و�6&,
,�+V;إ F�6أو �� ا�E,�� اGi��Y,�	�، 7#? اJ@U,ل وا6W�اءات ا�#,��I ا�Oآ� ا����GP.  

�ر ر�	l ا�����ر�� ا������ ا��,)� �� )�:l ا��زراء &�� ا���Y,ع إ�9 ا���:l اK(y� 9:;U  : 94ا��,دة �
 �� ور�	l:�( l اU)�وا���,رة ر�	l ا���:l ا����G
  .ا��

إذا و�g ُ;�وان ��:� ;:9 ا��Vد أو ��@t أن �:; F<+ ,��#7 g	C ا���P	�,ت ا���� ���V	i,ق اU)�  : 95ا��,دة 
ا����Eة، ُ��ِ:K ر�	l ا�����ر�� ا�E�ب، &�� ا��6,ع )�:l ا��زراء وا���Y,ع إ�9 ا���:l اK(y� 9:;U وا���,رة 

� ور�	l:�( l اU)�ر�	l ا���:l ا����� ا�G
�.  
  .و����g ا�����,ن و�6&,

t�O& ,��ُ:ِ��ُ �(y� ,&,B  ا�����ر�� l	ر� C6و��.  

  .Q�َ��ُ ا���2 &,�����ر )�ة 7,�� ا�E�ب و����9 ر�	l ا�����ر�� �6	g ا�#:B,ت : 96ا��,دة 
  .وإذا ا+��F ا���ة ا���,�	� ���	l ا�����ر�� ��Pد و�6&, إ�u 9,�� +�,�� ا�E�ب

� 7,�� ا��,�� ر�	l ا�����ر�� أو و�,CP أو �7وث أي ),+�D� ،C� � m gل ر�	l:�( l اU)� &,;��,رh ر�	#, �
  .�:�و�ـ�، آ2 ا�>7V	,ت ا��� P#����6, 7,�� ا�E�ب، 7#? ا���وط +I#�, ا��� P#�ي ;:9 ر�	l ا�����ر��

�	l ا���:l ا�����ري وQ�,f ر�	l ا��و�� �� 7,�� ا���ان @�aر ر�,�� ا�����ر�� ور�,�� )�:l اU)�، ����9 ر
,&,� �G	7#? ا���وط ا���.  

  .���g ر�	l ا�����ر�� اIP,�	,ت ا���+� و)�,ه�ات ا�#:� : 97ا��,دة 
,��& �  .و��:9 رأي ا���:l ا�����ري �� اIPY,�	,ت ا����:

  . و���_�, ��را ;:9 آu 2��ـ� )K ا�����,ن ���ا�j ;:	�, [�ا�7

  ا�#ـ:Bـ� ا��ـ�ـ��ـ�ـ	ـ�: +ـ� ا�Iـ>ـ2 ا�iـ,

� و)�:l اU)� : 98ا��,دة G
  .��,رس ا�#:�B ا������	� &���,ن ���Jن )�u K��	K، وه�, ا���:l ا����� ا��
C	:; F��<ن وا���+,  .و�C ا�#	,دة �� إ;�اد ا�

  . )K ا�����ر134 و133 و84 و�80�ا�? ا�����,ن ;�2 ا��JE)� و�, �:��وط ا���Eدة �� ا���اد  : 99ا��,دة 
 K( ا���اد �� ا���,&� ا��G>�ص ;:	�, �G
  . )K ا�����ر137 إ�9 ��135,رس ا���:l ا����� ا��

� ا���?، و�CP,�:BP l#E�� 2N : 100ا��,دة i� ,	�9 و  .وا6? ا�����,ن، �� إ
,ر ا �>,[,CP ا�����ر��، أن ��


�� : 101ا��,دة  K; �G
  .j ا��Y�اع ا��,م ا���,@� وا�#�يDَ�G�ُ? أ;d,ء ا���:l ا����� ا��
 ,i:` ?Dَ�G�ُ)2/3 ( l�,ء ا���,d;ف أ�
 K(و K	& K( ا���,@� وا�#�ي �	u اع���Yا j��
 K; �(Uا l:�( ء,d;أ

��Yا�� �و��	K ر�	l ا�����ر�� ا�i:� ا� � )K أ;d,ء )�:l ا& K( �(U	K . ا����	� ا��:��� وا���:l ا����
,�	� وا���G	� وا��Y>,د�� وا��6Y,;	�ا��D>	,ت وا�IJ,ءات ا��iوا� �	ت ا��:�Y,ا��� �� �	G
.  

�G
  .;�د أ;d,ء )�:l اU)� �#,وي، ;:9 اUآQ<+ ،�i ;�د أ;d,ء ا���:l ا����� ا��
��ة ا�i,+	� ا�#,&Iا� j	�BP ت,	I	ن آ�+,  .��Eد ا�

� ���ة  �l  : 102ا��,دة G
  .��Gات) Dَ�G�ُ)5? ا���:l ا����� ا��
 F� ة��& �(Uا l:�( ���( د�EP)6 (ات�G�.  

  .��Gات) 3(��Pد J�P	:� )�:l اQ<G�,& �(U آV` 2ث 
� f�وف  B	�ة �6ا 6r& X�#P Y�اء ا+�D,&,ت ;,د��� Yا�����,ن إ ���( ����P KJ�� Y.  



�ار، &G,ء ;:9 ا���اح ر�	& ��,Eا� hOه ,�( K	ا������� C	���a& ��Gا�����,ن ا�� F�ِi�ُا�����ر�� وا���,رة و l
  .ا���:l ا�����ري

�EPد آ	I	,ت ا+�D,ب ا��Gاب وآ	I	,ت ا+�D,ب أ;d,ء )�:l اU)� أو �P		��G، و@�وط �,&:	��� �D�+V,ب،  : 103ا��,دة 
�، &��6? �,+�ن ;�dي�,Gت ا��Y,7ب، و,D�+V� ���	:&,� م ;�م,N+و.  

  .)� )K ا �>,ص آK( 2 ا��a��	K ;:9 �7ةإ`�,ت ;���d ا��Gاب وأ;d,ء )�:l اU : 104ا��,دة 

)��� ا�G,�? و;l:�( �d اU)� و
G	�، �,&:� �:�����، وKJ�� Y ا���& g	�G, و&	K )�,م أو وQ�,f  : 105ا��,دة 
  .أ �ى

�ه,، ����ض �#�ط )���C  : 106ا��,دة I� أو C&,D�+ا �	وط �,&:�@ ����#� Y �(Uا l:�( �d; آ2 +,�? أو
  .ا�����,+	�

,���,d;أ �	�:uw& ط�� أو )�:l اU)�، 7#? ا�E,��، هOا ا�#G
  .و��ر ا���:l ا����� ا��

ا�G,�? أو ;l:�( �d اU)� )#!ول أ),م ز)C�V ا�C���( K( h����P ��GJ�� K�O ا�G	,&	� إن إ���ف ��V  : 107ا��,دة 
C���( 2ّ &��فD�ُ.  

وط ا��� ����ض �	�, أي +,�? أو ;l:�( �d ا�z� �(U>,ء، و��ر ��Eد ا�NG,م ا��ا :� �2J وا�7ة )K ا��a��	K، ا���
� أو )�:l اuw& �(U:�	� أ;d,���,، دون ا��#,س &��	g ا���,&�,ت G
هOا ا�W>,ء، 7#? ا�E,��، ا���:l ا����� ا��

  .اU �ى ا��اردة �� ا�,+�ن

�2 �	�, ا�����,ن ا�� : 108ا��,دة � �,�� أ�7 أ;�E�C�,dد �,+�ن ;�dي ا�Y,Eت ا��.  

  .ا�E>,+� ا�����,+	� ُ)��َ�ف &�, �:�Gاب وd;U,ء )�:l اU)� )�ة +	,&��� و)����� ا�����,+	� : 109ا��,دة 
و;:9 ا����م KJ�� Y أن �P�g ;:	�� أ�� د;�ى )�+	� أو �6ا�	� أو �#:S ;:	�� أي . وKJ�� Y أن ��,&��ا أو ����Iا

  .أو ), �NI:Pا &K( C آVم، أو &#�? V  �����<Pل )�,ر�� )�,)�� ا�����,+	�_Sa &#�? ), ;��وا ;m K( CGراء 

Y ���ز ا���وع �� )�,&�� أي +,�? أو ;l:�( �d اG6 ?�#& �(U,�� أو �EG6 إG�& Y,زل [��CG( X،  : 110ا��,دة 
�+,<Eا� g�ر ر�� أو )�:l اU)� ا�Oي �G
  . ;uw& CG:�	� أ;C�,dأو &rذن، 7#? ا�K( ،��,E ا���:l ا����� ا��

� l�:P ��,7 أ�7 ا��Gاب أو أ�7 أ;d,ء )�:l ا�EG�& �(U أو ��P KJ�� ،��,G6	CI، و��J( t�O& �BD?  : 111ا��,دة �
�، أو )l:�( ?�J اU)�، 7#? ا�E,��، ��راG
  .ا���:l ا����� ا��

 �d; أو ?�,Gق ��اح ا�V
)�:l اU)�، ;:9 أن ��� 2�	�J7w& ��& ,,م ��KJ ا���J? ا��BَD� أن �B:? إ�,ف ا���,&�� وإ
  . أ;110hVا��,دة 

� �a@ ��,7ر )��h : 112ا��,دة � �(Uا l:�( �d; أو ?�,Gف ا�VDي @�وط ا���d; د �,+�ن�E�.  

�، FEP  : 113ا��,دة G
���Pئ ا��I�ة ا������	�، و�6&,، �� ا�	�م ا��,@� ا���ا�� ��,ر�� ا+�D,ب ا���:l ا����� ا��
  .�� أآ�� ا��Gاب �G,، و&�#,;�ة أ[��,+ �a	��G( Kر�,

C+,�� 2Jو�� C��J( �G
  .�D�G? ا���:l ا����� ا��
�(Uا l:�( 9:; �آOا� �  .j�BP اJ7U,م ا�#,&

� �:�I�ة ا������	� : 114ا��,دة G
  .�D�G? ر�	l ا���:l ا����� ا��
l:ا��� �:	J��� ���6 ����P 2آ ��& �(Uا l:�( l	ر� ?D�G�.  

� و)�:l اU)�، و;�:��,، وآOا ا���V,ت ا��f	I	�  : ��115,دة اG
��Eد �,+�ن ;�dي NGP	� ا���:l ا����� ا��
�(�JEا� K	&و ,��G	&.  
�(Uا l:�( ء,d;اب وأ�G:� g��P �  .��Eد ا�,+�ن )	�ا+	� ا��a��	K وا�����d,ت ا��

� و)�:l اN+ �(U,)��, ا��ا :� و�>,دG
  .�,ن ;:	��,��� ا���:l ا����� ا��

  .6:#,ت ا�����,ن ;V+	� : 116ا��,دة 
, �:��وط ا��� ��Eده, ا�,+�ن ا���dي�
 ��GP �_,E( �� CPYون )�او�Pو.  

 ,���,d;أ �	�:uأ K( ,، أو��	#	ر� K( ?:B& �:a( ا 6:#,ت�� و)�:l اU)� أن ��G
���ز �:��:l ا����� ا��
  .ا�K��_,E، أو &K( ?:B ا��ز�� اUول



� و)�:l اU)� ��,+��, ا��ا��� �� إ
,ر +N,)��, ا��ا :� : 117ة ا��,دG
  .��2J ا���:l ا����� ا��

  .أ@�� ;:9 اg����)4 (2�U ا�����,ن �� دورP	K ;,د��	K آ�G� 2، و)�ة آ2 دورة أر&��  : 118ا��,دة 
�t أن ����g &,���;,ء )K ر�	l و��KJ آKJ�� .O أن ����g ا�����,ن �� دورة u	� ;,د�� &��,درة )K ر�	l ا�����ر��

 �i:` K( ?:B& ول، أوUا��ز�� ا K( ?:B& ا�����ر��)2/3 (�G
  .أ;d,ء ا���:l ا����� ا��
C:6أ K( �  . DPَُ�َ�� ا��ورة u	� ا��,د�� &���د ), �#�OIG ا�����,ن �6ول اU;�,ل ا�Oي ا���;

  .�ا+	K( 2J�K ا��ز�� اUول وا��Gاب j7 ا���,درة &,� : 119ا��,دة 
  .+,��,) �JP)20ن ا���ا7,ت ا��ا+	G�:� �:&,� K,���، إذا ��)�, ;��ون 

 l:ا��� ?�J( ولUا��و��، `� ��د;�, ا��ز�� ا l:�( أي�& O Uا��زراء، &�� ا l:�( 9:; K	+ا��P�ض )�,ر�g ا�
�G
  . ا����� ا��

� و)�:l ��? أن ��Jن آ2 )��وع أو ا���اح �,+�ن )�_�ع )G,��� ) : 120ا��,دة G

�ف ا���:l ا����� ا�� K
C	:; ا��>,د�� ��P 9�7 �  .اU)� ;:9 ا���ا�
C	:; ا����وض ~G9 ا�:; �G

�ف ا���:l ا����� ا�� K( K	+ا�  .G( ?<GP,��� )�,ر�g أو ا���ا7,ت ا�

� و�>,دق ;:	�:uw& C	� V``� أر&,ع G
  .أ;l:�( ��,G�)3/4 (C�,d اU)� ا�G~ ا�Oي [�ت ;:	C ا���:l ا����� ا��
و�� 7,�� �7وث  Vف &	K ا��a��	K( ?:B& ،g���P ،K ا��ز�� اUول، ���G )�#,و�� اd;U,ء �J�Pن )K أ;d,ء آ:�, 

  .ا��a��	K( K أ26 ا���اح +~ ���:J7U,& j,م )2E ا�VDف
� ا��P�(�JE�ض ا��JE)� هOا ا�G~ ;:9 ا��a��	K �:�>,د�� ;:	C، وKJ�� Y إد ,ل أي :; 2���P	C إY &��ا�.  

~Gا� ?E#� فVD7,�� ا����ار ا� �  .و�
�ات ا�#,&�) 75(�>,دق ا�����,ن ;:9 �,+�ن ا��,�	� �� )�ة أ�>,ه,  �#� و����ن ��), I:� ,�
 ،C;ر�� إ��ا,P K(.  

�(w& �(�JEا�����ر�� )��وع ا� l	ر ر��<� ،,� ا26U ا���Eد �,&� C	:; 7,�� ;�م ا��>,د�ـ� �  .و�
�6Wد ا�EP ا��,دة �  . )K ا�����ر115اءات اU �ى &��6? ا�,+�ن ا���dي ا��Oآ�ر �

,ت ا����)	�، إY  : 121ا��,دة IG، أو ز�,دة ا��	ا���ارد ا����) T	IDP C��	�+ أو C+��d( ،2�َ ا���اح أي �,+�ن�ُ Y
�	�,( ��,�( �	��P إ��ادات ا��و��، أو �,ت ا����)	� إذا آ,ن )����, &��ا&	� P#���ف ا���,دة �IGا� K( � m 2<� �� 

  .P#,وي ;:9 ا2�U ا���,�� ا����ح إ+I,�ـ�, 

� ا���,Yت ا�P	� : 122ا��,دة � t�Oا�����ر، وآ C� ,�<<D� �  :���ع ا�����,ن �� ا��	,د�K ا��
 ووا�6,ت  7�ق اD@U,ص ووا��P,�6 ا�,�U	�� Y ،	�N+ ,,م ا�E��,ت ا����)	�، و�7,�� ا�E��,ت ا�I�د��،-) 1

،K	G
  ا���ا
,+�ن ا�7Uال ا��D>	�، وj7 ا�U�ة، Y �	�, ا��واج، وا�VBق، وا���Gة، واUه:	�، - ) 2& � ا��ا;� ا��,)� ا����:

  وا���آ,ت،
   @�وط ا���ار اD@U,ص،-) 3
4 (-،�	#G��,& j:ا���� ��,�Uا g��ا���   
5 ( -،?+,6Uا �	�_�& �   ا��ا;� ا��,)� ا����:
�، وإ+�,ء ا��	�,ت ا�d,�	�، ا-) 6�,d�ا;� ا����:� &,��NG	� ا��  
� �ـ�,، - ) 7&,Bا�� �I:�Dت ا��,&� ��ا;� �,+�ن ا���&,ت، وا6W�اءات ا���ا�	�، � Y	����EP , ا��G,�,ت وا��XG، وا��

  وا���I ا��,)2، وP#:	� ا����)	K، و+N,م ا�#��ن،
  و
�ق ا��IG	O، ا��ا;� ا��,)� �6z�اءات ا���+	� -) 8
9 (-،�	J:م ا��,N+وا���,ر��، و �	ا),ت ا���+���Yم ا,N+   

� �:�Vد،- ) 10�	:�Wا �	#   ا��
11 (-،�G
   ا��>,د�� ;:9 ا��SBD ا��
   ا��>��F ;:9 )	�ا+	� ا��و��،-) 12
�ق ا���I:�D، و���EP أ�,��, و+#��,،-) 13Eا�? وا���,�,ت وا����م وا��dإ�7اث ا�   
14 (-NGا� ،�  ,م ا����آ
�د، و+N,م ا���Gك وا��ض وا��(w	G,ت،- ) 15Gم إ[�ار ا�,N+   
16 (-،�   ا��ا;� ا��,)� ا����:� &,���:	�، وا���E ا��:�
   ا��ا;� ا��,)� ا����:� &,�>�E ا����)	� وا�#J,ن،-) 17
�، و)�,ر�� ا�jE ا�-) 18;,��6Yن ا,�dن ا���2 وا��+,& ��، ا��ا;� ا��,)� ا����:&,G  
   ا��ا;� ا��,)� ا����:� &,��	�� وإ
,ر ا���	��، وا���	�� ا����ا+	�،-) 19
20 ( -،�	P,�Gوا�ـ �	ا+�	Eوة ا��iا� ��,�E& �   ا��ا;� ا��,)� ا����:



21 (-،C	:; �N�,Eوا�� ،�Dوا��,ر� ��,i�7,�� ا���اث ا�   
   ا�NG,م ا��,م �:a,&,ت واUرا_� ا��;���،-) 22
23 ( -,NGا� ،h,	�:� م ا��,م  
   ا�NG,م ا��,م �:�G,�6 وا��E�و�,ت،-) 24
   ا�NG,م ا��,ري،-) 25
26 (-،�� ا��,م �:�f	Q ا����)�,�Uن ا�+,   ا��d,+,ت ا�,�U	� �If��:	K، وا�
27 ( -،�E:#ات ا���� وا����,ل ا�#:B,ت ا���+	� ا�G
   ا��ا;� ا��,)� ا����:� &,���,ع ا��
  J	� K( ا�B,ع ا��,م إ�9 ا�B,ع ا�D,ص، ��ا;� +2 ا��:-) 28
   إ+�,ء �ـ�,ت ا��!�#,ت،-) 29
30 ( -�	I��ا��� ,�&,  . إ+�,ء أو��� ا��و�� و+	,@	�G, وأ�

�  : 123ا��,دة � ���d; K	+ا��ا+	K ا�����d &��6? ا�����ر، ���ع ا�����,ن &:� �<<Dت ا��Y,إ�9 ا��� ��إ_,
�	Pت ا�Y,ا���:  

   ا����)	�، و;�:�,، NGP	� ا�#:B,ت-
   +N,م اD�+Y,&,ت،-
   ا�,+�ن ا����:�7U,& jاب ا�#	,�	�،-
   ا�,+�ن ا����:V;W,& jم،-
-،��,dd,ء، وا��NG	� ا�:� ��,�Uن ا�+,   ا�
�ا+	K ا��,�	�،-& j:ن ا�����+,   ا�
-،�G
   ا�,+�ن ا����:K(U,& j ا��

	�:uU,& ،ي�dن ا���+,� �:�Gاب و&�:uw	� V``� أر&,ع ��P ا��>,د�� ;:9 ا�:B3/4(� ا�� (�(Uا l:�( ء,d;أ.  
hا�����ري ��2 [�ور l:ف ا����
 K( ا�����ر g( ~Gا� �&,B( ي ���ا����dن ا���+,  .�gdD ا�

� ا�����,ن : 124ا��,دة Pدور K	& أو �G
  .���	l ا�����ر�� أن ���ع &wوا)� �� �a@ ��,7ر ا���:l ا����� ا��
  .	l ا�����ر�� ا�G>�ص ا��� اODPه, ;:9 آ�u 2�� K( ا�����,ن �� أول دورة �C ���ا�j ;:	�,و���ض ر�

  .uY �ّ�َPُ	� اUوا)� ا��� Y ��ا�j ;:	�, ا�����,ن
  . )K ا�����رKJ��93 ر�	l ا�����ر�� أن ���ع &wوا)� �� ا�E,�� اGi��Y,�	� ا��Oآ�رة �� ا��,دة 

  .OD�P اUوا)� �� )�:l ا��زراء

,+�ن : 125ا��,دة :� �<<Dا�� �	u 2�,#ا�� �� �	�	NGا�� �B:#ا�����ر�� ا� l	رس ر�,��.  
� ا�Oي ���د �:�ز�� اUول�	NGا���,ل ا�� �� K	+ا�  .��Gرج �BP	j ا�

  .��),، ا&��اء )P K,ر�� C�:#P إ�,h) 30(ُ�>ِ�ر ر�	l ا�����ر�� ا�,+�ن �� أ`V` 26	K  : 126ا��,دة 
 ا�P	�، ا���:l ا�����ري، ��2 [�ور 166أ Bَ�ت �:K( �B ا�#:B,ت ا��G>�ص ;:	�, �� ا��,دة u	� أ+C إذا 

� ذ�t ا���:l ا�����ري و�j ا���وط ا��� �EPده, ا��,دة � 2<I� 9�7 26Uا اOه Q��� ،ن�+,  . ا�P	�167ا�

� �duن ا�`Vi	KJ�� K ر�	l ا�����ر�� أن �B:? إ6�اء )�او�ـ� `,+	� �� �,+�ن �P  : 127ا��,دة � C	:; F��<ا��
)30 (h,ر�� إ��ار�� �	ا���ا� ,(��.  

 �i:` �	�:uw& Yن إ�+,�) 2/3(و�� هhO ا�Y ��,E ��� إ��ار ا�G
  .أ;d,ء ا���:l ا����� ا��

  .��KJ ر�	l ا�����ر�� أن ��B  C6,&, إ�9 ا�����,ن : 128ا��,دة 

�، أو إ6�اء ا+�D,&,ت �P���	� ��2 أوا+�,، ��KJ ر�	l ا�����ر�� أن ��ر 27  : 129ا��,دة G
ا���:l ا����� ا��
�، ور�	l:�( l اU)�، وا��ز�� اUولG
  .&�� ا���,رة ر�	l ا���:l ا����� ا��

 �`V` h,<أ26 أ� �� K	��,Eآ:�, ا� �  .أ@��) 3(و�P�ي هhO اD�+Y,&,ت �

,ر6	� G&,ء ;:9 
:? ر�	l ا�����ر�� أو ر�	l إ�7ى ��KJ ا�����,ن أن �G( X�I,��� �7ل ا�#	,�� ا�D : 130ا��,دة 
K	���aا�.  

 l	إ�9 ر� ,�a:�� �E�Y ،,�( K	ا������� C	ـ���a& ��Gار ا�����,ن، ا���]r& ،ء,d��Yا �G; ،���,Gا�� hOج ه��P أن KJ��
  .ا�����ر��



,�Q واEPY,د، وا���,ه�ات �>,دق ر�	l ا�����ر�� ;:9 اIP,�	,ت ا���+�، و)�,ه�ات ا�#:� وا��E : 131ا��,دة 
 �,ت u	� واردة �I+ ,�	:; ?P��P �,+�ن اD@U,ص، وا���,ه�ات ا��& �ا����:� &�Eود ا��و�ـ�، وا���,ه�ات ا����:

  .)	�ا+	� ا��و�ـ�، &�� أن �Pا�j ;:	�, آu 2��ـ� )K ا�����,ن [�ا�7

ا���وط ا��G>�ص ;:	�, �� ا�����ر، P#�� ا���,ه�ات ا��� �>,دق ;:	�, ر�	l ا�����ر��، 7#?  : 132ا��,دة 
  .;:9 ا�,+�ن

� إ�7ى �d,�, ا�#,;� : 133ا��,دة � �(�JEء ا�����,ن ا����اب ا�,d;أ KJ��.  
�(�JEء ا�,d;إ�9 أ g��#P ن ا�����,ن أن,�� KJ��.  

� ا��JE)� : 134ا��,دة � �d; إ�9 أي �  .��KJ أ;d,ء ا�����,ن أن ����6ا أي �!ال @�Iي أوآ�,&
� آ�,&	,،  Vل أ26 أ�>,V` h`�ن &,�Jا�#!ال ا� K; ن ا���اب�J30(و� (,(��.  

l:6:#,ت ا��� �� ���Iا�� �:��Uا K; �&,6Wا ��Pو.  
 ?#7 ���,Gي ا����P ،���,G( ,، ���ر إ6�اء	آ,ن أو آ�,& ,��I@ ،�(�JEا� �d; أن �6اب K	���aا� K( إذا رأت أي

� و)�:l اU)�ا���وط ا��� �G~ ;:	�, ا�NG,م ا��اG
� �:��:l ا����� ا��: .  
, �:��وط ا��� �G( �_,E( ��+ ,�� gdD,��,ت ا�����,ن�
 �&�6Uوا �:��Uا ��GP.  

� ��ى )C���,G &	,ن ا�#	,�� ا��,)�، أن �>�ت ;:l��:( 9 ر�,&� �G>?  : 135ا��,دة G
��KJ ا���:l ا����� ا��
�(�JEا� �	9 )#!و�:;.  

l��:ا ا��O2 ه�� Yو g�ُ�ُ Cإذا و�� Y2) 1/7( إ�Uاب ;:9 ا�Gد ا��;.  

�  : 136ا��,دة i:` �	�:uأ F��<�& �&,��ا� l��:( 9:; �  .ا��Gاب) ��P)2/3 ا���ا�
 �`V` ��& Yإ F��<ا�� ��� Yا���,&�) 3(و l��:( ر�� إ��اع,P K( أ�,م.  

� ;:l��:( 9 ا���,&�،  : 137ا��,دة G
�م ا��ز�� اUول ا��,�� ا��JE)� إ�9 ر�	l إذا [,دق ا���:l ا����� ا���
  . ا�����ر��

  ا�#ـ:ـBـ� ا�ـdـ,�ـ	ـ�: ا�Iـ>2 ا�iـ,�ـ� 

:�، و�Pُ,َرس �� إ
,ر ا�,+�ن : 138ا��,دة �#( �	�,d  .ا�#:�B ا�

9 7����  : 139ا��,دة :; �N�,E2 وا�7 ا��Jو� g	��:� K�dPت، و,��Eوا� gا����� �	�,d� ا�#:�B ا��EP
Uا�	�,�.  

  .أ�,س ا�d,ء )�,دئ ا���;	� وا��#,واة : 140ا��,دة 
  .ا�2J ��ا �	� أ),م ا�d,ء، وه� �� )�G,ول ا���	g و��#�h ا�7�ام ا�,+�ن

  .�>�ر ا�d,ء أC(,J7 &,�� ا���? : 141ا��,دة 

  .gdDP ا���&,ت ا���ا�	� إ�9 )��أي ا���;	� وا��D>	� : 142ا��,دة 

� ��ارات ا�#:B,ت اWدار���NG� ا� : 143ا��,دة � K�Bا� �d,ء �.  

� 6:#,ت ;V+	� : 144ا��,دة � ,�& jBَG�ُو ،�	�,d  .�P:2 اJ7U,م ا�

�م، �� آ2 و�F و�� آJ( 2,ن، و�� �6	g ا�N�وف، &�IG	O أJ7,م  : 145ا��,دة P أن �<�D9 آ2 أ��6ة ا��و�� ا��:;
  .ا�d,ء

  .م��D~ ا�d,ة &r[�ار اJ7U, : 146ا��,دة 
� ذ�t )#,;�ون @��	�ن 7#? ا���وط ا��� ��Eده, ا�,+�ن� ��G	�ِ�ُ أن KJو��.  

,+�ن : 147ا��,دة :� Yإ �_,  .gdD� Y ا�

� )K آ2 أ@J,ل ا��adط وا��� Vت وا��G,ورات ا��� �� w& �dPداء )���C، أو l�P +�اهـ�  : 148ا��,دة �E( �_,ا�
C�J7.  



� )#!ول أ),م : 149ا��,دة _,d,ء ;K آ	I	� �	C����& C(,، 7#? اJ@U,ل ا��G>�ص ;:	�, ا�:� 9:;Uا l:ا��� 
� ا�,+�ن�.  

� : 150ا��,دة _,� )K أي Q#�P أو أي ا+E�اف �>�ر )K ا�_,� ا�,+�ن ا����E�.  

� ا���,ع )���ف &C : 151ا��,دة � jEا�.  
� ا���,ع )��dن �� ا�d,�, ا���ا�	�� jEا�.  

  .ا����JE ا��:	, ا��	�� ا���)� U;�,ل ا���,�l ا�d,�	� وا��E,آ�2i�P  : 152ا��,دة 
  .�!�l:�( l دو�� آ�	�� )�)� U;�,ل ا���,ت ا�d,�	� اWدار��
� �6	g أ+E,ء ا��Vد و�#��ان ;:9 ا�7�ام ا�,+�ن� ��,d  .K�dP ا����JE ا��:	, و)�:l ا��و�� 7�P	� ا��6Y,د ا�

<I9 ا����P زع,GP ��JE( l�!Pا��و�� l:�(, و	ا��: ��JEا�� K	& ص,<� Yزع ا,GP تY,7 �� 2.  

��Eد �,+�ن ;�dي NGP	� ا����JE ا��:	,، و)�:l ا��و��، و)��JE ا��G,زع، و;�:��، وا �>,[,��P  : 153ا��,دة 
  .اU �ى

d,ء : 154ا��,دة :� 9:;Uا l:ا�����ر��، ا��� l	أس ر���.  

, �:��وط ا��� ��Eده, ا�,+�ن، �P		K ا�d,ة، و+:��، و�	� �:��� ��ر ا���:l اU;:9  : 155ا��,دة �
d,ء، :�
�I	fا��.  

 ��JE�:� ولUا l	��ر�,�� ا� FEP ة,dd,ء، و;:9 ر�,&� ا+�d,ط ا�:� ��,�Uن ا�+,و�#�� ;:9 ا�7�ام أJ7,م ا�
  .ا��:	,

d,ء رأ�, ا���,ر�, ��:	, ��  : 156ا��,دة :� 9:;Uا l:ي ا�������Iا�� j7 ا�����ر�� l	ر�� ر�,�(.  

d,ء، و;�:C، و[7V	CP, اU �ى : 157ا��,دة :� 9:;Uا l:2 ا���	J�P ي�d; د �,+�ن�E�.  

��JE( l�!P ;:	, �:�و��، E�& ~�DP,آ�� ر�	l ا�����ر�� ;K اU��,ل ا��� ��KJ و[D�,& ,�I	,+�  : 158ا��,دة 
،XGت وا��,�,Gا�� K; ولU9، وا��ز�� ا�Nد����, )�,)��,ا��wP ���,G�& ,�+,�JP�� �  . ا��

��B6�اءات ا��Wا t�Oه, وآ�	و� ,��	NGP, �:�و�� و	ا��: ��JEا�� �:	J�P ي�d; د �,+�ن�E� .  

 ا��ـ,ب ا�ـiـ,�ـ�
 ا�Yـ��ـ,ر�ـ� ا�ـ��ـ,&ـ� وا�ـ�!�#ـ,ت

  ا���ـ,&ـ�: ا�Iـ>ـ2 اUول 

� )����ـ�, ا�����g:BdP ا���,�l ا��f�& ��D�G	�I ا�� : 159ا��,دة � �&,�.  

�م ا��u 2J� �(�JE�� K( ا�����,ن ;�_, ;K ا����,ل اY;��,دات ا��,�	� ا��� أ���G� 2J� ,�P ),�	� : 160ا��,دة P.  
DPَُ��� ا�#�G ا��,�	� �	�, �D~ ا�����,ن، &,��>��F ;:9 �,+�ن ��P K�d#��� )	�ا+	� ا�#�G ا��,�	� ا���G	� K( 2�َ�ِ آ2 

 K( ���uا�����,ن.  

� �d,�, ذات  : 161ا��,دة � j	EP ن,�� Fأي و� �� x�GP أن ،,�P,],<� ر ا,
��KJ آ�u 2�� K( ا�����,ن، �� إ
�(,; �E:<(.  

� j&,BP ا���2 ا������� وا��IG	Oي )g  : 162ا��,دة � j	E��,& �I:J( �&,��ا��!�#,ت ا�����ر�� وأ��6ة ا�
  .ا��,د�� واU)�ال ا����)	� وP#		�ه,ا�����ر، و�� f�وف ا���Dام ا���,�2 

  .�!�l:�( l د���ري �Q:J &,�#�� ;:9 ا�7�ام ا�����ر : 163ا��,دة 
 K:، و���	ت ا������,&,D�+Yا�����ر��، وا l	ب ر�,D�+ء، وا,�I��Yت ا,	:�; �E] 9:; ا�����ري l:آ�, �#�� ا���

  .+�,�� هhO ا���:	,ت

أ;d,ء )& K	��G ر�	l ا���:�� l	3 ( ��G(`V`� : أ;d,ء ) �J�� ��#P K( )9ن ا���:l ا�����ري : 164ا��,دة 
�، وا`G,ن ) 2(ر�	l ا�����ر��، وا`G,ن G
) l:�( ,���D�G�)1 اU)�، و;�d وا���D�G�)2 ( �7, ا���:l ا����� ا��

  .�l:�( C�D�G ا��و��) C�D�GP)1 ا����JE ا��:	,، و;�d وا�7 



��ري أو �P		�I���� ،��Gن ;K )�,ر�� أي ;���d أو أي وf	�I أو :JP	Q أو &���د ا+�D,ب أ;d,ء ا���:l ا���
  .)��� أ �ى

 F� ,�P�( ة وا�7ة��I� ا�����ري l:ا��� l	ا�����ر�� ر� l	ر� K	��)6 (ات�G�.  
 F� ,�P�( ة وا�7ة�( ��(,��& ا�����ري l:ء ا���,d;أ g:Bd�)6 ( l:ء ا���,d;د أ�; Q<+ ات، و���د�G�

  .��Gات) V` )3ث ا�����ري آ2

I�َِ>2 ا���:l ا�����ري، &,W_,�ـ� إ�9 اY �>,[,ت ا���  ����, إ�,h [�ا�7 أJ7,م أ �ى ��  : 165ا��,دة 
 ��,Eا� �ا�����ر، �� د���ر�� ا���,ه�ات وا��ا+	K، وا��NG	�,ت، إ), &�أي ��2 أن X�<P وا��6 ا��IG	O، أو &�ار �

�	#Jا��.  
�� أن h�BِD�ُ ر�	l ا�����ر��، رأ�C و�6&, �� د���ر�� ا��ا+	K ا�����d &�� أن �>,دق ���ي ا���:l ا�����ري، &

  .;:	�, ا�����,ن
� ا�����,ن �:����ر، 7#? ا6W�اءات ا��Oآ�رة ���u K( 2J� �� ا�NG,م ا��ا :&,B( �آ�, I�َِ>2 ا���:l ا�����ري �

��ة ا�#,&Iا� ��.  

� أو ر�	l:�( l اU)�، ا���:l ا�����ريBِD�ُ� ر�	l ا�����ر� : 166ا��,دة G
  .� أو ر�	l ا���:l ا����� ا��

� f�ف ا�����K  : 167ا��,دة � hأو �>�ر ��ار Cرأ� �Bو�� ،�:a( �#:6 ���), ) 20(���اول ا���:l ا�����ري �
  .ا���ا�	� ��,ر�� اB W,ر

C:�; �;ا�����ري ��ا l:د ا����E�.  

  . ا�����ري ;�م د���ر�� )�,ه�ة أو اIP,ق، أو ا�,IP	� ،�V ��� ا��>��j ;:	�,إذا ارwPى ا���:l : 168ا��,دة 

� هOا ا�G~ أ`�h، ا&��اء )K  : 169ا��,دة I� ،د���ري �	u ,	�	NGP أو ,	����P ,<+ ا�����ري أن l:ى ا���wPإذا إر
l:م ��ار ا�����.  

  . ا��و�� وا���,;,ت ا�W:	�	� وا���ا�j ا����)	��!�Q:J� ���,E( l:�( l &,���,&� ا������ U)�ال : 170ا��,دة 
���ا ��� ,��G��C إ�9 ر�	l ا�����ر��P ���,Eا�� l:�( ���.  

CـP,	EP و�6اء Cو;�:ـ Cـ�	NGP S�dـ� و���,Eا�� l:�( ,ت	7V] ن�+,  . ��Eد ا�

 �  ا��ـ!�ـ#ـ,ت ا�Yـ�ـ�ـ,ر�ـ�: ا�Iـ>ـ2 ا�iـ,+ـ

��!�l ��ى ر�	l ا��� : 171ا��,دة Pw� ,( ص�<Dأ;:9، ����9 ;:9 ا� �(Vإ� l:�( ر����:  
-،C�	��P��6,د وY9 ا:; �Eا�   
-،C	:; ض�َ��ُ ,�	� �   إ&�اء ا��JE ا���;

C إ�9 ر�	l ا�����ر��-,�+ K; دوري ���P g�ر .  

)� اK( 9:;U  �#� ;��  : 172ا��,دة V�Wا l:ن ا����J(��15 (ا�� l	ر� ��G	�� ،l	��ا� ��G( ا�d; ر�����
  .)& K	K ا�IJ,ءات ا��
G	� ا��:	, �� )Q:�D ا��:�م

��� ا�راء إ�9 ر�	l ا�����ر�� �� آ2  : 173ا��,دة P C���( ،ا�����ر�� l	ر� Cأ��� K(y� 9:;أ l:�( l�!�
�G
  .ا�d,�, ا����:� &,K(U ا��

C:�;و K(y� 9:;Uا l:ا��� �	NGP ت,	I	ا�����ر�� آ l	د ر��E� .  

 �ـ�ا&ـgا��ـ,ب ا
  ا��ـ�ـ��ـ2 ا���ـ�ـ�ري

�  : 174ا��,دة G
���	l ا�����ر�� j7 ا���,درة &,�����2 ا�����ري، و&�� أن �>�ت ;:	C ا���:l ا����� ا��
�، ���ض ا�����2 ;:9 ا���I,ء ا���? ����P ~+ 9:; j�BP �و)�:l اlIG& �(U ا�>	�a 7#? ا���وط +I#�, ا��

 K	#�Dل ا�V )50 (ا���ا ,(��hار��W �	�.  
  .�>�ر ر�	l ا�����ر�� ا�����2 ا�����ري ا�Oي [,دق ;:	C ا���?

  .�>�X ا�,+�ن ا�Oي ��K�d )��وع ا�����2 ا�����ري uY	,، إذا ر�Cd ا���? : 175ا��,دة 
  .وK( C_�; KJ�� Y ���6 ;:9 ا���?  Vل ا��I�ة ا������	�



ع أي 2���P د���ري l�� Y ا���� ا���,دئ ا��,)� ا��� �JEP إذا إرwPى ا���:l ا�����ري أن )��و : 176ا��,دة 
ا�����g ا���ا��ي، و7�ق اW+#,ن وا���ا
K و��P,��7,، وw& l�� Yي آ	I	� ا���از+,ت ا�,�U	� �B:#:,ت 
وا��!�#,ت ا�����ر��، و;:2 رأ�C، أ)KJ ر�	l ا�����ر�� أن �>�ر ا�,+�ن ا�Oي ��K�d ا�����2 ا�����ري )�,@�ة 

� ا�����,ن) 3/4(دون أن ���_C ;:9 ا�I��Y,ء ا�����، )�9 أ7�ز `V`� أر&,ع ���u ء,d;أ[�ات أ.  

� ا�����,ن ا������	K )�,، أن ��,دروا &,���اح 2���P ا�����ر ;:V` KJ��)3/4 ( 9`� أر&,ع  : 177ا��,دة ���u ء,d;أ
�  .ر�	l ا�����ر�� ا�Oي ��C_�; CGJ ;:9 ا�I��Y,ء ا����

� 7,�� ا���ا�� ;:	Cو�>�� hر.  

  :KJ�� Y أي 2���P د���ري أن ��l : 178ا��,دة 
   ا�g&,B ا�����ري �:�و�ـ�،- 1
� ا�,�� ;:9 ا����د�ـ� ا��E&ـ	ـ�،- 2
   ا�NG,م ا�����ا
  �و�ـ�، اV�Wم &,;��,رh د�K ا�- 3
   ا���&	� &,;��,ره, ا�:�a ا��
G	� وا����	ـ�،- 4
5  -،K
   ا�E��,ت ا�U,�	� و7�ق اW+#,ن وا���ا
6  -،CـP�7وو �G
   �V)� ا���اب ا��
� &,;��,ره�, )K ر)�ز ا��iرة وا�����ر��- 7G
� وا��G	� ا��G
  . ا��:� ا��

 أ7ـJـ,م ا+ـ�ــ,�ـ	ـ�

���	� ا�,��� ;�G إ[�ار هOا ا�����ر وإ�u 9,�� ا+��,ء )����, وآOا ر�	9���P l ا��	�ـ� ا��� : 179ا��,دة 
 �� tذ� ��، )��� ا�����w& gوا)� &�, �G
ا�����ر�� &�� ا+��,ء هhO ا����� وإ�u 9,�� ا+�D,ب ا���:l ا����� ا��

���dا�� K	+ا�  .ا��#,�2 ا��� أ[�K�_ 2 �P FE ا�

  :,ت ا��G>�ص ;:	�, �� هOا ا�����رر�GP ��� ,�i>	? ا��!�# : 180ا��,دة 
 �#��� ���,ن )��Iل ا��ا+	K ا��� j:��P &,���ا_	g ا��� gdDP ���,ل ا��ا+	K ا�����d، إ�9 أن ��Pل أو P#���ل -

  و�j ا6W�اءات ا��G>�ص ;:	�, �� ا�����ر،
� اY �>,[,ت ا��#�Gة إ�	C &��6? هOا ا���-�,Eا� C:	i��& ا�����ري l:رس ا���,��  ?	<GP ر��,P 9�7 ،ر��

C	� �:iة . ا��!�#,ت ا����Iا;,ة ا��( g( ��� ? أن�� ��أو إ_, �		aP 2ا��,دة 3وآ K( 164 g( ،ا ا�����رOه K( 
،�6,Eا� �G; �;�  ا����,ل ا�

-�(Uا l:�( ?	<GP 9�7 �:(,آ �	ا������ �B:#ا� ?Dَ�Gا�� �G
و��KJ ر�	l ا�����ر�� .  ��,رس ا���:l ا����� ا��
�(Uا l:�( 2�َ�ِ K( ,�	:; ا��>,د�� ��,u 9اب إ��Gا� K( ة &��,درةODا��� K	+ا�  .و�Q إ[�ار ا�


��j ) 1/2(���د +>Q  : 181ا��,دة  K; �i�,iا� �G#ا� ?;�د أ;d,ء )�:l اU)� أ`G,ء )�ة ا�����d اUو�9 ;
�;��وط +I#�, و7#? ا6W�اء +C#I ا�����ل وُ�#�Q:َD أ;d,ء )�:l اU)� ا�K�O و��F ;:	�� ا��;� و�j ا��. ا�

��G		�P أو ��&,D�+ا �� C&.  
 F� و�9 )�ةUي ��,رس ا����ة اOا� �(Uا l:�( l	ر� �;�  .��Gات) 2��P Y)6 ا�

  .�>�ر ر�	l ا�����ر�� +~ ا�����2 ا�����ري ا�Oي أ��h ا���?، و�OIG آ,+�ن أ�,�� �:����ر�� : 182ا��,دة 
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