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. يراجتلا نوناقلا نأشب 1991م ةنسل مقر(32) نوناقلا ب يروهمج رارق

1998م ماعل 16 مقر نوناقلا ب لدعم

1991م ةنسل مقر(32) نوناقلا ب يروهمج رارق

يراجتلا نوناقلا نأشب

 

. ةسائرلا سلجم سيئر

. ةينميلا ةيروهمجلا عإالن قافتا ىلع دعباإلطالع

. ةينميلا ةيروهمجلا روتسد ىلعو

. ءارزولا سلجم ليكشتب 1990م ةنسل مقر(1) يروهمجلا رارقلا ىلعو

. ةسائرلا سلجم ةقفاوم دعبو  

ررق:

يديهمت باب

 

.( يراجتلا نوناقلا ) نوناقلا اذه ىمسي ةدام(1):

اهنم. لك نيرق ةحضوملا يناعملا اآلةيت يناعملا ب دصقي ةدام(2):

لثم ، يونعملا لوقنملا ينعت ةيداملا ريغو سوسحملا لوقنملا ينعت ةيداملا : ةيداملا ريغو ةيداملا الت وقنملا

. ةيراجتلا تام وعلاال يراجتلا يفاالمس قحلا و ةينفلا و ةيعانصلا و األةيبد قوقحلا

. ةيدام ريغ ايازمو قوقحو ةيدام تامهمو    عئاضب نم ةيساس األ هرصانع عيمجب يراجتلا لحملا : رجتملا

صال مدع وه فلتلا ،و ًايئزج وأ ًايلك نوكي دق وهو ءيشلا لا وزو ءانف :هلاالكوه فلتلا و يئزجلا و يلكلا هلاالك

. كلذك ًايئزج وأ ًايلك نوكي دق وهو هل دعأ ام بسحب هب عافتن وأاال هلا معتس ال ءيشلا ةيح

. نوناقلا اذهب    مظنملا يراجتلا ضرقلا ينعت : ضرقلا

. رذعتلا دنع هنم ىفوتسي نيدلا يف ةقيثو لا ملا لعج ًاعرش :وه نهرلا

. لوبقلا ب اهيلع ريشأتلل اهقاقحتسا خيرات ىتح هيلع بوحسملل ةلا يبمكلا ميدقت : لوبقلا

ةحضوملا دعاوقلل ًاقفو رخأ ديفتسمل اهليوحتب ( كيشلا ألرم- دنسلا ةلا- يبمكلا ) ةيراجتلا قارو األ لوادت : ريهظتلا

. نوناقلا اذه اليف يصفت

ىلإ ةفاض باإل اهيف تبثيو قثوملا ةفرعمب ررحت يتلا ةقيثولا وأ وتستوربلا :وه ءافولا مدع وأ لوبقلا مدع ضارتعا

اذه يف اهتميق ءافوب مزتلملا عانتما وأ اهلوبق نع ةلا يبمكلا لوبقب مزتلملا عانتما وأ نوناقلا اذه يف ةددحملا تانايبلا
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. لوبقلا مدعب ( وتستورب ) ضارتعا : ناعون وهو ءافولا

. ءافولا )دعب وتستورب ) ضارتعا

ناك ولو صخش يأ اهب موقي يتلا ةيراجتلا األمعلا عيمج ىلعو راجتلا ىلع نوناقلا اذه ماكحأ يرست ةدام(3):

. رجات ريغ

يهف ًانوناق ةربتعملا دوقعلا ب دتعي ةيراجتلا األمعلا ىلعو راجتلا ىلع يرست يتلا دعاوقلا ديدحت ةدام(4):يف

. نيدقاعتملا ةعيرش

صوصنلا ترس ًال طاب دقعلا يف دراولا مكحلا ناك وأ مكحلا نع تكسو دجو وأ دقع دجوي مل ةدام(5):اذإ

اهظفل يف صوصنلا هذه اهلوانتت يتلا لئاسملا عيمج ىلع ىرخ األ نيناوقلا و نوناقلا اذه اهنمضتي يتلا ةيعيرشتلا

. اهاوحف يف وأ

مكح دجوي مل ناف اإلسالةيم ةعيرشلا ماكحأ بجومب يضاقلا مكح هقيبطت نكمي ينوناق صن دجوي مل ةدام(6):اذإ

ئدابم تقبط فرع دجوي مل ناو ماعلا فرعلا ىلع يلحملا فرعلا وأ صاخلا فرعلا مدقيو فرعلا بجومب

ةلا. دعلا دعاوقو

. ةيراجتلا الت ماعملا يف اهيلع فراعتملا دعاوقلا قبطت تابث اإل لئاسو ىلإ ةبسنلا هناب ىلعو

و ةيراجتلا فرغلا و رامثتس اال عيجشتو ةيراجتلا ءامس واأل ةيراجتلا تام وعلاال يراجتلا لجسلا ةدام(7):

. ةصاخ نيناوق اهمظنت ةيدرفلا ةيراجتلا تاسسؤملا و ةيراجتلا تاكرشلا و ةيعانصلا

 

األلو باتكلا

راجتلا و ةيراجتلا األمعلا

األلو بابلا

ةيراجتلا األمعلا

 

. رجات ريغ ناك ولو حبرلا قيقحت دصقب صخشلا اهب موقي يتلا يهاألمعلا ةيراجتلا ةدام(8):األمعلا

-: ةيراجت معأاًال األمعلااآلةيت صاخ هجوب ةدام(9):دعت

دعب وأ اهتلا حب اهعيب دصق ءاوس حبرب اهعيب دصقب ةيداملا ريغو ةيداملا الت وقنملا نم اهريغو علسلا ارش -1

. اهعينصتو اهليوحت

نم اهريجأت ضرغل اهراجئتسا وأ اهريجأت دصقب ةيداملا ريغو ةيداملا الت وقنملا نم اهريغو علسلا ءارش -2

. نطابلا

مدقت. اميف نيبملا هجولا ىلع ةرجأتسملا وأ ةارتشملا ءايش لأل نطابلا نم ريجأتلا وأ عيبلا -3

. دصقلا اذهب هرجأتسا يذلا األريج لمع هراجيإ وأ هلمع راجيإ دصقب ًاريجأ صخشلا راجئتسا _4

. ديروتلا دوقع -5
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راقعلا وأ ضر األ عيبو هتئزجت دعب وأ ةيلص هتلااأل حب هعيب نم حبرلا دصقب ًاراقع وأ ًاضرأ صخشلا ءارش -6

. دصقلا اذهب ىرتشا يذلا

. اهتاياغو اهتافص هباشتل ةمدقتملا لإلمعلا ةسناجم اهرابتعا نكمي يتلا 7-األمعلا

هتين:- وأ اهب مئاقلا ةفص نع رظنلا عطقب ، ةيلا تلا روم باأل ةقلعتملا األمعلا ةيراجت معأاًال ةدام(10):دعت

. كونبلا الت ماعم _1

. يراجلا باسحلا -2

. ةيراجتلا الت دابملا و فرصلا -3

. ةلومعلا ةلاب وكولا ةرسمسلا -4

. تاكيشلا ألرمو تادنسلا االتو يبمكلا -5

. اهتادنسو اهمهسأ ءارش وأ عيبو ةيراجتلا تاكرشلا سيسأت -6

اهب. ةعدوملا ىلعاألوملا ةبترتملا نوهرلا و ةماعلا نزاخملا -7

. ةفلتخملا هعاونأب نيمأتلا -8

. ةديازملا ب عيبلا الت حمو معاطملا و قدانفلا و امنيسلا رودو ةماعلا كملاالبع روهمجلل ةدعملا الت حملا -9

. زاغلا و ءابرهكلا و ءاملا عيزوت -10

. ًاوجو ًارحبو ًارب لقنلا -11

. داريتس واال ريدصتلا و ةحايسلا بتاكمو 12-كواالتاألمعلا

. بتكلا عيبو واإلعالتان روصلا وأ رابخ األ لقنو ةفاحصلا و رشنلا و عبطلا -13

. عينصتلا الت)و واقملا ) ءاشن باإل دهعتلا و يعارز رامثتساب ةنرتقم تناك ناو عناصملا -14

لا. معلا ديروتب وأ األةيلو داوملا ميدقتب لواقملا دهعت ىتم اهمدهو اهميمرتو اهليدعتو تاراقعلا ءانب الت واقم -15

-: صاخ هجوبو ةيرحبلا بملاالةح ةقلعتملا األمعلا عيمج ايراجت معًال (11):دعي ةدام

الاهح. صإو اهراجئتساو اهراجيإو اهؤارشو اهعيبو نفسلا ءاشنإ   -1

اهيف. نيمدختسملا رئاسو اهيح موال ةنيفسلا نابر بتاورو روجأب ةقلعتملا دوقعلا   -2

. يرحبلا ضارقتس واال ضارق 3-اإل

دوقوو رئاخذو تاودأو تامهم نم اهمزاول عيب وأ ءارشك اهب قلعتت ةيلمع لكو ةيرحبلا تايلا واإلسر لقنلا -4

. نؤمو ةعرشأو لا بحو

. ةفلتخملا هعاونأب يرحبلا نيمأتلا -5

-: صاخ هجوبو ةيوجلا بملاالةح ةقلعتملا األمعلا عيمج ًايراجت معًال ةدام(12):دعي
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الاهح. صإو اهراجئتساو اهراجيإو اهؤارشو اهعيبو تارئاطلا ءاشنإ -1

. نيمدختسملا رئاسو نيح ملاال بتاورو روجأب ةقلعتملا دوقعلا -2

. ضارقتس واال ضارق 3-اإل

. تارئاطلا نيومت داومو تاودأ عيب وأ ءارشك اهب قلعتت ةيلمع لكو ةيوجلا تايلا واإلسر لقنلا -4

. ةفلتخملا هعاونأب يوجلا نيمأتلا -5

األمعلا عيمجو اهل ةلهسملا وأ ةقباسلا داوملا يف ةروكذملا ةيراجتلا الت ماعملا ب ةطبترملا ةدام(13):األمعلا

. ةيراجت معأاًال ًاضيأ ربتعت ةيراجت تاجاحل رجاتلا اهب موقي يتلا

ال ماعمب تامازتل واال دوقعلا هذه قلعت تبثا إالاذإ ةيراجت نوكت نأ هتامازتلا و رجاتلا دوقع يف لص ةدام(14):األ

. ةيندم ت

معًال الدعي كلذكو ًايراجت معًال الدعي اهايإ ةعيبو معًال راجئتساب وأ هسفنب معالًاينف نانفلا عنص ةدام(15):

هايإ. هعيبو هفلؤم فلؤملا عبط ًايراجت

ال صاحلا هذه ليوحت دعب ولو اهعرزي يتلا هلوأ ةكولمملا ضر نماأل ةجتانلا الت صاحلا عرازملا ةدام(16):عيب

. ًايراجت معًال الدعي ةيعارزلا هتعانص يف اهلمعتسي يتلا طئاسولا تب

مع دعي ةلا حلا هذه يف عيبلا ناف اهليوحت دعب الهتوأ صاح عيبل ةمئاد ةفصب ًاعنصم وأ ًارجتم عرازملا سسأ اذإ امأ

. ًايراجت ًال

تامازتلا ىلع ةراجتلا نوناق ماكحأ ترس اآلرخ، نود نيدقاعتملا دحأ ىلإ ةبسنلا ب ًايراجت دقعلا ناك ةدام(17):اذإ

كلذ. ريغب يضقي صن دجوي اممل دقعلا اذه نم ةئشانلا اآلرخ دقاعتملا

يناثلا بابلا

راجتلا

األلو لصفلا

ماع هجوب ةراجتلا

هل ةفرح الت ماعملا هذه ذختاو ةبجاولا لألةيله زئاح وهو ةيراجت الت ماعم يف همساب لغتشا نم ةدام(18):لك

معأاًال لوازت تناك ولو ، يراجتلا لكشلا ذختت ةكرش لكو ةيراجت ةكرش لك ًارجات ربتعي كلذكو ، ًارجات نوكي

. ةيراجت ريغ

ةراجتلل هسسأ لحم نع ىرخأ ةقيرط ةيأب وأ تارشنلا وأ فحصلا قيرط نع روهمجلل نلعأ نم ةدام(19):لك

-وأ راعتسم مساب ةراجتلا فرتحا نم لكل رجاتلا ةفص تبثتو هل. ةفولأم ةفرح ةراجتلا ذختي مل ناو ًارجات دعي

ا مهيلع روظحملا صاخش األ دحأ ةراجتلا لواز اذإو رهاظلا صخشلل اهتوبث نع ًال ضف رخآ صخش ءارو رتتسم

. نوناقلا اذه ماكحأ هيلع ترسو ًارجات دع ةصاخ ةمظنأ وأ نيناوق بجومب راجت ال

ةلماعملا عضخت كلذ عمو هل ةفرح ةراجتلا ذختي نأ نود ةضراع ةيراجت ةلماعمب ماق نم ًارجات ةدام(20):الدعي

. ةراجتلا نوناق ماكح أل اهب موقي يتلا ةيراجتلا

اهب موقت يتلا ةيراجتلا الت ماعملا نكلو راجتلا نم يداونلا وال تايعمجلا وال ةموكحلا رئاود ةدام(21):الدعت
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. ةراجتلا نوناق ماكح أل عضخت تائيهلا هذه

يتلا ةماعلا تاسسؤمللو ةماعلا تائيهلا نم اهريغو ةلودلا اهكلتمت وأ اهئشنت يتلا تاكرشلل رجاتلا ةفص تبثتو

ةيروهمجلا يف ًايراجت ًاطاشن لوازت ويتلا ةيبنجأ لودل ةعباتلا تآشنمللو يراجت طاشنب ةيساسأ ةفصب موقت

. ةينميلا

. كلذ خالف ىلع نوناقلا صني اممل رجاتلا ةفص نع بترتت يتلا ماكح األ تائيهلا هذه عيمج ىلع يرستو

ىلع لوصحلل    مهلمع ىلع اهيف نودمتعيو ةريغص ةراجت وأ ةطيسب ةفرح نولوازي نيذلا دارف ةدام(22):األ

تيناوحلا باحصأو نيلا وجلا ةعابلا ك يدقن ملا سأر ىلع مهدامتعا نم رثكأ مهتشيعم نيماتل ةليلق حابرأ

اإلفالسو ماكحأبو يراجتلا لجسلا يف ديقلا بو ةيراجتلا رتافدلا ب ةصاخلا راجتلا تابجاول نوعضخي ال ةريغصلا

. يقاولا حلصلا

ةيراجتلا ةلماعملا عوني وأ هصخشب قلعتي ينوناق وأ يعرش عنام هب مقي ملو رشع ةنماثلا غلب ينمي ةدام(23):لك

. ةراجتلا لاب هأالًلالغتش نوكي اهرشابي يتلا

هذه نم هبحسو مهلا ةيفصتب رمأت نأ ةمكحملل زاج يصو هل سيلو ةراجت يف ملا رصاقلل ناك   ةدام(24):اذإ

اذإف ءاضتق دنعاال ينطولا هنوناق ماكحأ ةاعارم عم رصاقلا ةحلصم هب يضقت امل ًاقفو اهيف هرارمتساب وأ ةراجتلا

األ عيمجب مايقلل ًاديقم وأ ًاماع ًاضيوفت رصاقلا نع بئانلا حنمت نأ اهلف ةراجتلا يف رارمتس باال ةمكحملا ترمأ

إال ًامزتلم رصاقلا نوكي وال لجسلا ةفيحص يف رشنيو يراجتلا لجسلا يف ضيوفتلا ديقيو كلذل معلالاالةمز

و ةراجتلا يف ةلغتسملا ريغ اإلفالساألوملا لمشي فإالهسوال رهش زوجيو ةراجتلا هذه يف ةلغتسملا هلا ومأ ردقب

. رصاقلا صخشلا ىلإ ةبسنلا رثأب يأ هيلع بترتي ال

ضيوفتلا بحست نأ ةمكحملل زاج رصاقلا نع بئانلا ةرادإ ءوس اهعم ىشخي ةديدج بابسأ تأرط ةدام(25):اذإ

. ريغلا اهبسك يتلا قوقحلا ب رارضإ كلذ ىلع بترتي نأ نود ةقباسلا ةداملا يف هيلع صوصنملا

هغلبي نأ ضيوفتلا بحسب األرم رودصل ةيلا تلا ةعاسلا نيرشعلا و خاللاألعبر ةمكحملا باتك ملق ىلع بجي امك

. لجسلا ةفيحص يف هرشنو هديقل يراجتلا لجسلا بتكمل

ةيبنج األ ةجوزلا يف ضرتفيو اهتيسنجب نعتمتي يتلا ةلودلا نوناق ةراجتلا ةسراممل ءاسنلا ةيلهأ مظني ةدام(26):

ىلع ضارتع اال جوزلل زيجي قيبطتلا بجاولا نوناقلا ناك اذإف اهجوز نذأب اهسرامت اهنأ ةراجتلا فرتحت يتلا

نم يراجتلا لجسلا يف اإلنذ بحس وأ ضارتع ديقاال بجو ، قباسلا هنذإ بحس وأ ةراجتلل هتجوز فارتحا

،وال يراجتلا لجسلا ةفيحص يف هرشن خيرات رثأإالنم يأ اإلنذ بحس وأ ضارتع ىلعاال بترتي وال هتفيحص

. ريغلا اهبسك يتلا قوقحلا ب رضي

ةطراشملا تناك لااألوملاإال  اذإ صفنا ماظنل ًاقبط تجوزت اهنأ ةرجاتلا ةيبنج األ ةجوزلا يف ضرتفي ةدام(27):

يراجتلا لجسلا يف بديقلا رهشلا نوكيو ةطراشملا هذه رهش متو كلذ خالف ىلع صنت نيجوزلا نيب ةيلا ملا

نأ تبثي نأ يراجتلا لجسلا يف رهشلا لا مهإ حةلا يف ريغلل زوجيو , لجسلا اذه ةفيحص يف ةطراشملا رشنو

لا ومأ لا صفناب يضاقلا يبنج األ مكحلا ب ريغلا ىلع جتحي وال هتحلصمل مالةمئ رثكأ ميلا ماظنل ًاقبط دقمت جاوزلا

امهدحأ وأ نيجوزلا هيف لوازي يذلا لحملا هترئاد يف عقاولا يراجتلا لجسلا يف هديق خيرات إالنم نيجوزلا

. ةراجتلا

هل ناك إالاذإ ةينميلا ةيروهمجلا يف ةراجتلا لاب االغتش ينمي ريغل زوجي ال نوناقلا اذه ذافن موي ةدام(28):نم

عومجم نع(51%)نم كرتشملا رجتملا يف نيينميلا لا مسأر اللقي نأ طرتشيو نيينمي ءاكرش وأ كيرش

ةريغص ةراجت وأ ةطيسب ةفرح نولوازي نيذلا نيينميلا ريغ دارف   األ ةقباسلا ماكح نماأل ىنثتسيو رجتملا لا مسأر

. ينمي كيرش مهل نوكي نأ نود ةراجتلا لاب الءاالغتش ؤهل زوجيف (22) ةداملا يف مهيلإ راشملا
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نأ زوجي وال ةينميلا ةيروهمجلا يف اهل عرف ءاشنإ ةيبنجأ ةكرشل زوجي ال نوناقلا اذه ذافن موي ةدام(29):نم

. رجات ينمي ليكو قيرط نع يف(ج.ي)إال ةيراجت معأاًال رشابت

يناثلا لصفلا

ةيراجتلا رتافدلا

نايب لفكت ةقيرطب اهتيمهأو هتراجت ةعيبط اهمزلتست يتلا ةيراجتلا رتافدلا كسمي نأ رجاتلا ىلع ةدام(30):

. هتراجتب ةقلعتملا نويدلا نم هيلع امو مهلا نايبو ةقدلا يلاب ملا هزكرم

اآلنييت:- نيرتفدلا ىلعاأللق رجاتلا كسمي نأ بجي ةدام(31):

يلص. األ ةيمويلا رتفد -1

. درجلا رتفد -2

(22) ةداملا يف مهيلع صوصنملا ةريغص ةراجت وأ ةطيسب ةفرح نولوازي نيذلا دارف األ مازتل اذهاال نم ىفعيو

يرلا. فلأ نيسمخ ىلع ممهلا سأر ديزي ال نيذلا راجتلا و

يتلا تافورصملا كلذكو رجاتلا اهب موقي يتلا ةيلا ملا تايلمعلا عيمج يلص األ ةيمويلا رتفد يف ديقت ةدام(32):

. ًِايموي ديقلا اذه متيو هترسأ ىلعو هسفن ىلع اهقفنأ

اهنع يلا مجأ نايب وأ ةيلا ملا هتنس رخأ يف رجاتلا دنع ةدوجوملا ةعاضبلا ليصافت درجلا رتفد يف ديقت ةدام(33):

رتفدلل ًاممتم ًاءزج مئاوقلا و رتافدلا هذه ربتعت ةلا حلا هذه يفو ةلقتسم مئاوقو رتافد يف ةدراو اهليصافت تناك اذإ

. روكذملا

. رخآ رتفد يف ديقت مل اذإ ةنس لك يف رجاتلل ةماعلا ةينازيملا نم ةروص درجلا رتفدب ديقت امك

اميف ريشحت وأ طشك وأ يشاوحلا يف ةباتك وأ غارف يأ نم خةيلا ةيراجتلا رتافدلا نوكت نأ بجي ةدام(34):  

ةقرو لك لع متخي ناو امهتاحفص نم ةحفص لك مقرت نأ درجلا و ةيمويلا يرتفد لا معتسا لبق بجيو اهب. نودي

. قثوملا امهيف

امهئاهتنا ديفي امب امهيلع ريشأتلل نيرتفدلا نيذه ةنسمةيلا لك ءاضقنا نم نيرهش خالل قثوملا ىلإ رجاتلا مدقيو

ةنسلا ءاضقنا لبق نيرتفدلا نيذه تاحفص تهتنا اذإف قثوملا ىدل نيرتفدلا زجح نودو رجاتلا روضحب كلذو

ريشأتلل قثوملا ىلإ امهيلإ راشملا نيرتفدلا ميدقت يراجتلا لحملا فقو حةلا يف هتثرو وأ رجاتلا ىلع نيعت ةيلا ملا

كلذ. ديفي امب امهيلع

. موسر ريغب ةمدقتملا حلااالت يف ريشأتلا و متخلا نوكيو

ألمعلا اهلسري يتلا تايقربلا التو سارملا عيمج نم لص لأل ةقباطم ةروصب ظفتحي نأ رجاتلا ىلع ةدام(35):

لصتت يتلا تادنتسملا نم اهريغو ريتاوفو تايقربو الت سارم نم هيلإ دري ام عيمجب ظفتحي كلذكو ةيراجت

. هتراجت لا معأب

خيرات نم أدبت تاونس رشع ةدم درجلا رتفدو يلص األ ةيمويلا رتفدب ظافتح اال هتثرو وأ رجاتلا ىلع ةدام(36):

سمخ ةدم ةقباسلا ةداملا يف اهيلإ راشملا روصلا و تادنتسملا التو سارملا ظفح كلذك مهيلع بجيو امهلا فقأ

. تاونس

وا رتافدلا زاربإ نيمصخلا دحأ بلط ىلع ًاءانب وأ اهسفن ءاقلت نم ررقت نأ ىوعدلا رظن دنع ةمكحملل ةدام(37):
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الهص ختسا ىرت الصام ختساو هدحو هيف عزانتملا عوضوملا ب ةقلعتملا دويقلا ىلع لإلطالع ةيراجتلا قارو أل

اهنم.

لمعب اقلعتم عازنلا ناك اذإ رجاتلا همصخ دض رجاتلا اهبحاصل ةجح ةيمازل اإل ةيراجتلا رتافدلا نوكت ةدام(38):

ذخؤي نأ زوجيو يسكعلا ليلدلا ب ةجحلا هذه طقستو اهركذ فلا سلا دعاوقلا بسح ةمظتنم رتافدلا تناكو يراجت

. ةمظتنملا ةيراجتلا مصخلا رتافد نم ليلدلا اذه

اهيلإ دنتسا اذإ اميف رجاتلا اهبحاص ىلع ةجح ةمظتنم ريغ وأ تناك ةمظتنم ةيمازل اإل ةيراجتلا رتافدلا ةدام(39):

. ًاضيأ رتافدلا بحاص ةحلصم يف يتلا دويقلا ربتعت نأ ىلع رجاتلا همصخ

امب ًامدقم ملسو همصخ رتافد ىلإ دنتسا   اذإ هاوعد ةحص ىلع نيرجاتلا نيمصخلا دحأ فيلحت زوجي ةدام(40):

. هرتافد زاربإ نع رربم نود مصخلا عنتما   مث اهيف درو

زيجي ًاساسأ حلصت راجتلا هدروأ امع تانايبلا نأ ىلع راجتلا ريغ ىلع ةجح نوكت ال راجتلا رتافد ةدام(41):  

راجتلا رتافد نوكتو ةنيبلا ب هتابثإ زوجي ال اميف ىتح كلذو نيفرطلا نم يأ ىلإ ةممتملا نيميلا هجوي نأ يضاقلل

نأ هسفنل يلدال اهنم صلختسي نأ ديري نمل زوجي فال ةمظتنم رتافدلا هذه تناك اذإ نكلو راجتلا ؤهالء ىلع ةجح

. هاوعدل ًاضقانم ناك ام هنم دعبتسيو اهيف هدرو ام ءزجي

ثلا ثلا بابلا

ةعورشملا ريغ ةمحازملا و يراجتلا ناونعلا و رجتملا

األلو لصفلا

رجتملا

ةيداملا رصانعلا نم ةعومجم ىلع رجتملا لمتشيو لحملا ب ةلصتملا قوقحلا و رجاتلا لحم وه رجتملا ةدام(42):

اال رصنعو ةيعانصلا واآلالت يراجتلا واألثاث عئاضبلا صاخ هجوب يهو األوحلا بسحب فلتخت ةيداملا ريغو

ا تاءاربو ةيراجتلا تانايبلا و ءامس واأل تام وعلاال لحملا ريجأت قحو يراجتلا    ناونعلا الءواالمسو لابمعلا صت

. ةيعانصلا جذامنلا و موسرلا و صيخارتلا و عارتخ ال

ةصاخلا صوصنلا اهنيعت رجتملا اهيلع لمتشي يتلا ةفلتخملا رصانعلا يف رجتملا بحاص قوقح ةدام(43):

. ةماعلا دعاوقلا ترس صاخ صن دجوي مل اذإف اهب ةقلعتملا

رصانعلا و ةيداملا تامهملا و عئاضبلا نمث عيبلا دقع يف ددحيو يمسر ررحمب إال رجتملا عيب ةدام(44):المتي

هنم عفدي ام ناف ةروكذملا هرصانع عيمجب رجتملا نمث عفد ًال جعم متي مل اذإو هدح، ىلع اهنم لك ةيداملا ريغ

كلذ. خالف ىلع قفتا ولو ةيداملا ريغ رصانعلا نمث مث ةيداملا تامهملا نمث مث عئاضبلا نمث وأًال هنم مصخي

نم تاونس سمخ ةدمل عئابلا زايتما ظفح ديقلا لفكيو يراجتلا لجسلا يف هديقب رجتملا عيب دقع رهشي ةدام(45):

مكح بجومب وأ نأشلا باحصأ يضارتب ديقلا بطشيو ةقباسلا ةدملا خالل ددجي مل اذإ ًايغلم ديقلا ربتعيو هخيرات

. يراجتلا لجسلا يف هديق خيرات إالنم ريغلل ةبسنلا ب عيبلا دقعب دتعي وال يئاهن

ىلع دويق مهل نيذلا نينئادلا نلعي نأ رجتملا عيب وأ خسفل ىوعد عفري نأ يوني يذلا عئابلا ىلع ةدام(46):

. مهدويق يف ةنيبملا ةراتخملا مهلا حم يف رجتملا

ىضارت اذإ وأ ىمسملا يفاأللج نمثلا عفدي مل اذإ نوناقلا مكحب ًاخوسفم حبصي هنا عيبلا دنع عئابلا طرتشا اذإو

وأ خسفلا ب ةراتخملا مهلا حم يف نيديقملا نينئادلا راطخإ عئابلا ىلع بجو عيبلا خسف ىلع يرتشملا و عئابلا
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هيلع. قافت اال لوصحب

  يف نيقباسلا نيعئابلا كلذب رطخي نأ بلا طلا ىلع بجو ينلعلا دازملا يف رجتملا عيب   بلط ةدام(47):اذإ

راطخ اإل خيرات نم رهش خالل خسفلا ىوعد اوعفري مل اذإ مهنإ مهايإ انلعم مهدويق يف ةنيبملا ةراتخملا مهلا حم

د. ازملا هيلع وسري نم لبق هيف مهقح طقس

و يراجتلا ناونعلا ىلع عقيإال مل نهرلا هلوانتي ام ةقدلا هجو ىلع نيعي مل اذإف رجتملا نهر زوجي ةدام(48):

. ةيراجتلا ةعمسلا الءو لابمعلا واالصت ةراج يفاإل قحلا

ناك اذإ امع نيدملا نم حيرصت ىلع نهرلا دقع لمتشي نأ بجيو يمسر ررحمب إال نهرلا ةدام(49):المتي

نإ قيرحلا دض رجتملا تنمأ يتلا نيمأتلا ةكرش مسا ىلع كلذك لمتشي ناو رجتملا ىلع عئابلل زايتما كانه

. تدجو

نم تاونس سمخ ةدمل زايتم اال ظفح ديقلا لفكيو يراجتلا لجسلا يف هديقب رجتملا نهر دقع رهشي ةدام(50):

مكح بجومب وأ نأشلا باحصأ ضارتب ديقلا بطشيو . ةقباسلا ةدملا خالل ددجي مل اذإ ًايغلم ديقلا ربتعيو .. هخيرات

. يئاهن

. ةديج حةلا يف نوهرملا رجتملا ظفح نع لوئسم نهارلا ةدام(51):

زاج نهترملا نئادلل هقاقحتسا خيرات يف نيدلا ،وأب عئابلل هيقابب وأ نمثلا ب رجتملا بحاص فوي مل ةدام(52):اذإ

ةضيرع مدقي نأ ًايمسر ًاهيبنت رجتملل زئاحلا و هنيدم ىلع هيبنتلا خيرات نم مايأ ةينامث   دعب نهترملا نئادلل وأ عئابلل

اهلوانتي يتلا اهضعب وأ اهلك رجتملا تاموقم ينلعلا دازملا ب عابت نأب اإلنذ بلطب ةلجعتسملا روم األ يضاقل

نع رشنيو يضاقلا اهنيعي يتلا ةقيرطلا بو ةعاسلا و مويلا و ناكملا يف عيبلا نوكيو نهترملا نئادلا وأ عئابلا زايتما

ىلعاأللق. مايأ ةرشعب هلوصح لبق عيبلا

وا قوقحلا سفن اهقاقحتسا ببس ققحت اذإ نيمأتلا نم ةئشانلا غلا بملا ىلع نهترملا نئادللو عئابلل نوكي ةدام(53):

. اهيلع نمؤملا ءايش ىلعاأل مهل تناك يتلا تازايتم ال

نأ رجتملا الل غتسا يف لمعتست يتلا ةنوهرملا واآلالت هباألثاث دجوي يذلا ناكملا رجؤمل سيل ةدام(54):

. نيتنس نم ألرثك هزايتما رشابي

يناثلا لصفلا

يراجتلا ناونعلا

بقال. ةديقملا نيوانعلا نع حوضو يف فلتخي نأ   بجيو هبقلو رجاتلا مسا نم يراجتلا ناونعلا فلأتي ةدام(55):

صصخملا ةراجتلا عونب ةقلعتم ،هيف نيروكذملا صاخش باأل ةصاخ تانايب يراجتلا ناونعلا نمضتي نأ زوجيو

يدؤي أوال ةقيقحلا يراجتلا ناونعلا قباطي نأ بجي األوحلا عيمج يفو ةركتبم ةيمست نمضتي نأ زوجي اهل،امك

. ماعلا حلا بصلا ساسملا وأ ليلضتلا ىلإ

لا معتسا رخآ رجاتل ديقلا دعب زوجي وال نوناقلا ماكح أل ًاقفو يراجتلا لجسلا يف يراجتلا ناونعلا ديقي ةدام(56):

لجسلا يف ديقملا يراجتلا ناونعلا ناهبشي هبقلو رجاتلا    مسا ناك اذإو اهلوازي يتلا ةراجتلا عون يف ناونعلا اذه

هديق. قباسلا ناونعلا نع هزيمي انايب همسا ىلإ فيضي نأ هيلع بجو

يراجتلا هناونعب الت ماعملا هذهب ةقلعتملا هقاروأ عقويو ةيراجتلا الهت ماعم يرجي نأ رجاتلا ىلع ةدام(57):

. هرجتم لخدم يف ناونعلا اذه بتكي نأ هيلعو
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فرصت اذإ نكلو رجتملا يف فرصتلا نع ال قتسم ًَافرصت يراجتلا ناونعلا يف فرصتلا زوجي ةدام(58):ال

ًانمض. وأ ةحارص كلذ ىلع صني اممل يراجتلا ناونعلا فرصتلا لمشي مل هرجتم يف رجتملا بحاص

نذإ وأ ناونعلا اذه هيلإ لآ إالاذإ يراجتلا هفلس ناونع مدختسي نأ رجتم ةيكلم هيلإ لقتنت نمل زوجي ةدام(59):ال

اذإو . ةيكلملا لا قتنا ىلع لدي انايب ناونعلا اذه ىلإ فيضي نأ هيلع األوحلا عيمج يفو هلا، معتسا يف فلسلا هل

تحت ةدوقعملا فلخلا تامازتلا نع ًال وئسم ناك ةفاضإ نود يلص األ يراجتلا ناونعلا لا معتسا ىلع فلسلا قفاو

. تامازتل اال هذهب ءافولا نع فلخلا زجع اذإ ناونعلا اذه

و ناونعلا اذه تحت تبترت يتلا قوقحلا و مازتل يفاال هفلس فلخي رجتمل اعبت ايراجت اناونع كلمي  ةدام(60):نم

نع ةيلوئسملا طقستو نأشلا وذ هب ربخا وأ يراجتلا لجسلا يف ديق إالاذإ ريغلا قح يف فلا خم قافتا يرسي ال

. رجتملا لا قتنا خيرات نم تاونس سمخ يضمب فلسلا تامازتلا

قافتا كانه نكي اممل هفلس تامازتلا نع ال وئسم نوكي ال يراجتلا هناونع نود رجتم هل لقتنا ةدام(61):نم

. يراجتلا لجسلا يف ديقم فلا خم

اهب. ةصاخلا ةينوناقلا ماكح األ قفو ةيراجتلا تاكرشلا ناونع نوكي ةدام(62):

ةكرشلا ناونع ناك كيرش اهنم جرخ وأ ديدج كيرش اهيلإ مضنا اذإ ليدعت نود األلو اهناونعب ظفتحت نأ ةكرشللو

. ناونعلا يف االمس ءاقبإ اولبق دق هتثرو وأ كيرشلا اذه ماد ام همسا ىلع لمتشي

ثلا ثلا لصفلا

ةعورشملا ريغ ةمحازملا

يوذل زاج نوناقلا فلا خت ةروص ىلع هبحاص هلمعتسا وأ هبحاص ريغ يراجتلا ناونعلا لمعتسا ةدام(63):اذإ

ب عوجرلا مهل زوجيو يراجتلا لجسلا يف اديقم ناك اذإ هبطش اوبلطي نأ مهلو هلا معتسا عنم اوبلطي نأ نأشلا

. لحم هل ناك نإ ضيوعتلا

. نوناقلا   يف نيبملا هجولا ىلع ةيراجتلا تانايبلا و تام علاال لا معتسا يف ماكح هذهاأل يرستو

تانايب رشني نأ هل سيلو هتعاضب فيرصت يف شغلا و سيلدتلا قيرط ىلإ أجلي نأ رجاتلل زوجي ةدام(64):ال

. ضيوعتلا اليف وئسم ناك إوال همحازي رخآ رجات ةحلصمب رضت نأ اهنأش نم ةبذاك

وأ رجاتلا معالءاذه عازتنا ىلع هونواعيل هيمدختسم وأ رخآ رجات معلا يرغي نأ رجاتلل زوجي ةدام(65):ال

ةمحازم هذهاألمعلا ربتعتو ، همحازم رارسأ ىلع هوعلطيو هتمدخ يف اولخديو رجاتلا اذه ةمدخ نم اوجرخيل

. ضيوعتلا بجوتست ةعورشم ريغ

ةداهشلا هذه تللضو كولسلا نسحب ةقيقحلل ةرياغم ةداهش قباس لماع وأ مدختسملا رجاتلا ىطعأ ةدام(66):اذإ

رجاتلا ىلع اآلرخ رجاتلا عجري نأ فورظلل اعبتو   األوحلا بسحب زاج ًاررض هب تعقوأف ةينلا نسح رخآ رجات

. بسانم ضيوعتب األلو

تانايب رجأ ءاقل ىطعأو راجتلا لا وحأ نع تامولعملا ب ةيراجتلا تويبلا ديوزت هتفرح تناك ةدام(67):نم

نع ال وئسم ناك ميسج ريصقت نع وأ دصق نع كلذ ناكو يلا ملا هعضو وأ راجتلا دحأ كولس نع ةقيقحلل ةرياغم

. هئطخ نع مجني يذلا ررضلا ضيوعت

 

يناثلا باتكلا
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( ةامسملا ةيراجتلا دوقعلا )

األلو) بابلا )

( عيبلا )

األلو) لصفلا )

عيبلا ناكرأ

ايفاك املع عيبملا ب عًاملا يرتشملا نوكي نأ بجيو نمثلا و عيبلا ىلع نيدقاعتملا يضارتب عيبلا دقعني ةدام(68):

. هفرعت نم نكمي انايب ةيساس األ هفاصوأو عيبملا نايب ىلع دقعلا لمتشأ اذإ ايفاك ملعلا ربتعيو

تبثأ هبإالاذإ هملع مدع ىوعدب عيبلا لا طبإ بلط يف هقح طقس عيبلا ب عاملا يرتشملا نأ دقعلا يف ركذ اذإو

. عئابلا سيلدت

األ لودج لا سرإب عيبلل األوملا ضرع وال ةددعتم صاخشأ ىلإ ةيراجلا راعس بإالغاأل ًاباجيإ ربتعي ةدام(69):ال

. اهريواصتو اهراعسأو ءايش

نيدقاعتملا دحأ دي يف تكله وأ ةنيعلا تفلت اهل.اذإو اقباطم عيبملا نوكي نأ بجو ةنيعلا ب عيبلا ناك ةدام(70):اذإ

. قباطم ريغ وأ ةنيعلل ًاقباطم ءيشلا نأ تبثي نأ ًايرتشم وأ ًاعئاب دقاعلا اده   ىلع ناك أطخ، نود ولو

نم هنكمي نأ عئابلا ىلعو هضفري وأ عيبملا عيبلا لبقي نأ يرتشملل زوجي    ةبرجتلا طرشب عيبلا ةدام(71):يف

ىلع قافتا كانه نكي مل ناف اهيلع قفتملا ةدملا يف ضفرلا نلعي نأ بجو عيبملا يرتشملا ضفر اذإف ةبرجتلا

ربتعا عيبملا ةبرجت نم هنكمت عم يرتشملا تكسو ةدملا هذه تضقنا اذإف عئابلا اهنيعي ةلوقعم ةدم يفف ةدملا

وأ قافت نماال نيبت ،إالاذإ عيبملا لوبق وه فقاو طرش ىلع اقلعم ةبرجتلا طرشب عيبلا ربتعيو وبقال هتوكس

. خساف طرش ىلع قلعم عيبلا نأ فورظلا

يف لوبقلا اذه نلعي نأ هيلع نكلو ءاش، نإ عيبلا لبقي نأ يرتشملل ناك ، قاذملا طرشب ءيشلا عيب ةدام(72):اذإ

اذهاإلعالن. هيف متي يذلا تقولا إالنم عيبلا دقعني ،وال فرعلا وأ قافت اال اهنيعي يتلا ةدملا

نم وأ كلا ملا هزاجأ إالاذإ عيبلا اذه ذفني كلذ،فال يف ًاضوفم نوكي نأ نود هريغ ملا رجات عاب  ةدام(73):اذإ

ةبسانملا تاضيوعتلا عفد وأ يرتشملل هميلستو عيبملا كيلمتب ةزاج لبقاإل امزتلم عئابلا ىقبي كلذ عمو هماقم موقي

. عيبلا ذيفنت مدع   ةجيتن يرتشملل

كلمت هل هملسو هتراجت عوضومب لخدي امم ريغلل اكولمم ال وقنم ماال رخآ صخش ىلإ رجات عاب ةدام(74):اذإ

خاللثال هدرتسي نأ كلا ملل زاج اقورسم وأ ًادوقفم عيبملا لا ملا ناك اذإ نكلو ةينلا نسح ناك اذإ عيبملا يرتشملا

. هعفد يذلا نمثلا هل لجعي نأ كلا ملا نم بلطي نأ ىرتشمللو ، ةقرسلا وأ عايضلا تقو نم تاونس ث

. حيحص ميلستلا تقو اهراضحإو اهتئيهت نكمي ويتلا دقعلا تقو ةدوجوملا ريغ ةيراجتلا ةدام(75):عيباألوملا

العيب طاب عقي نكلو كلذ نادقاعتملا الظح ولو ميلستلا دعب فلتلا لمتحملا ءيشلا عيب احيحص ةدام(76):عقي

. يرتشملل هميلستل دقعلا يف ددحملا تقولا دنع   وأ دقاعتلا دنع هفلت دكؤملا ءيشلا

ىلع بجو ، ةيليصفتلا هتازيمم نم كلذ ريغ وأ همجح وأ عيبملا لكش ددحي يرتشملا نأ   ىلع قفتا ةدام(77):اذإ

دعب عئابلل زوجيو ، ضيوعتلا وأ خسفلا بلطي نأ عئابلل زاج إوال ةلوقعم خاللةدم ديدحتلا اذهب موقي نأ يرتشملا

خاللةدم يرتشملا هيلع ضرتعي مل اذإ ايئاهن ديدحتلا اذه نوكيو تازيملا هذه ديدحت ةروكذملا ةدملا ءاضقنا

هب. هراطخإ نم ةلوبقم
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نمثلا نأ ىلع قفتأ اذإو دعب اميف اهاضتقمب ددحي يتلا سس األ نايب ىلع نمثلا ريدقت رصتقي نأ زوجي ةدام(78):

عيبملا ميلست امهيف بجي نيذللا نامزلا   و ناكملا يف قوسلا رعس نمثلا نوكي نأ كشلا دنع بجو قوسلا رعس وه

. يرتشملل

نأ فرعلا يضقي يذلا ناكملا يف قوسلا رعس ىلإ عوجرلا بجو قوس ميلستلا ناكم يف نكي مل  اذإف

. ةيراسلا يه هراعسأ    نوكت

نأ فورظلا نم نيبت ىتم عيبلا طبالن كلذ ىلع بترتي ،فال عيبملا نمث نأ دقاعتملا ددحي مل  ةدام(79):اذإ

. امهنيب لماعتلا هيلع ىرج يذلا رعسلا وأ ةراجتلا يف لوادتملا رعسلا دامتعا ايون دق نيدقاعتملا

مزلا ناك، ببس ألي نمثلا فرطلا اذه نيعي مل اذإف نمثلا نييعت يف ثثلا فرط ضيوفت زوجي ةدام(80):

. نمثلا نييعتب يضاقلا لفكت    قوسلا رعس ةفرعم نم نكمتي مل اذإف ، عيبلا موي قوسلا رعسب يرتشملا

رقتسا وأ نافرطلا قفتا إالاذإ يفاصلا نزولا ب ةربعلا تناك نزولا ساسأ ىلع    ًاردقم نمثلا ناك ةدام(81):اذإ

كلذ. ريغ ىلع فرعلا

ةيمك ميلست ىلع قافت دنعاال ،وأ هربع وأ لقنلا ببسب ةعاضبلا يف صقن نم هيف حماستملا ردقلا فرعلا ددحيو  

. بيرقتلا هجو ىلع ةددحم

ناك ولو نايرسلا لبق عويب نم دقع ام ىلع تردص اذإ هتارارقو يرابج اإل ريعستلا نيناوق يرست  ةدام(82):ال

القح. خيرات يف اقحتسم نمثلا

زاج إوال ددحملا نمثلا ةزواجم اهيف حصي ال هناف تارارقلا و نيناوقلا هذه نايرس ءانثأ عويب نم دقع ام امأ

كلذ. ريغ ىلع قفتا ولو اهدرتسي نأ وأ ةدايزلا عفد نع عنتمي نأ يرتشملل

 

 

يناثلا لصفلا

عيبلا راثآ

-: عئابلا تامازتلا -1

هلاالك ناك إالاذإ نمثلا يرتشملا درتساو عيبلا خسفنا هيف عئابلل الدي ببسل ميلستلا لبق عيبملا كله ةدام(83):اذإ

. عيبملا ملستل يرتشملا راذعأ دعب

صقنلا ناك اذإ عيبلا خسف بلطي نأ امإ ىرتشملل زاج هباصأ فلتل ميلستلا لبق عيبملا ةميق تصقن ةدام(84):اذإ

. نمثلا صاقنإ عم عيبلا ىقبي نأ امأو عيبلا مت امل دقعلا لبق أرط ول ثيحب ًاميسج

. كلذ ريغب ضقي قافتا دجوي اممل هيلإ لصو إالاذإ ميلستلا فالمتي يرتشملل عيبملا ميلست بجو ةدام(85):اذإ

ىلإ عئابلا ىلع هلاالك هعبت تناك لقنلا نيمأ ىلإ عيبملا لوصو درجمب ميلستلا متي نأ ىلع قفتا ةدام(86):اذإ

. يرتشملا ىلإ كلذ دعب لقتنتو    لقنلا نيمأ ىلإ عيبملا ميلست تقو

ةعبت تناك اهيف هميلستل ةددحملا ةهجلا ريغ ىلإ عيبملا لا سرإب يرتشملا بلط ىلع ءانب عئابلا ماق ةدام(87):اذإ

هلقن. ىلوتي نم ىلإ عيبملا ميلست تقو نم يرتشملا ىلع هلاالك
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امع ًال وئسم ناك ةرربم ةرورض نود اإلسرلا ةقيرط صخي اميف يرتشملا تاميلعت عئابلا خفلا اذإف

ةفلا. خملا هذه ببسب ررض نم عيبملا    قحلي

ىلع افوقوم يرتشملا ىلإ ةيكلملا لقن نوكي نأ طرتشي نأ عئابلل زاج نمثلا لجؤم عيبملا ناك ةدام(88):اذإ

. ميلستلا هيف متي يذلا تقولا نم يرتشملا ىلع هلاالك ةعبت نوكتو عيبملا ميلست مت ولو هلك نمثلا ءافيتسا

مل اذإ عيبلا خسف نع هل ًاضيوعت هنم ًاءزج عئابلا يقبتسي نأ ىلع اقفتي نأ نيدقاعلل زاج ًاطاسقأ عفدي نمثلا ناك اذإف

هيلع. قفتملا ضيوعتلا ضفخي نأ فورظلل اعبت يضاقلل زوجي كلذ عمو طاسق األ عيمج فوت

ةقباسلا ماكح األ يرستو عيبلا تقو ىلإ ادنتسم ربتعي يرتشملا ىلإ ةيكلملا لا قتنا   ناف اهعيمج طاسق األ تيفو اذإو

. ًاراجيإ عيبلا نادقاعلا يمس ولو

فرعلا وأ عيبلا ةعيبط ضقت اممل دقعلا مامت درجمب ميلستلا متي نأ بجو ميلستلل داعيم ددحي مل ةدام(89):اذإ

. دقعلا داعيم ديدجتب

اداعيم ددحي نأ يرتشملل ناك اذإو مسوملا اذه ةياهن لبق ميلستلا متي نأ بجو ، نيعم مسوم ةعاضبلل ناك اذإف

ةعيبط همزلتست امو فرعلا هب يضقي ام ةاعارم عم يرتشملا هددحي يذلا داعيملا يف ميلستلا ب عئابلا مزتلا ميلستلل

. عيبملا

رطخا إالاذإ راذعأ ىلإ ةجاح نود اخوسفم دقعلا ربتعا هل   ددحملا داعيملا يف ميلستلا ب عئابلا مقي مل ةدام(90):اذإ

. داعيملا اذه لولح نم مايأ خاللثالةث دقعلا ذيفنتب هكسمتب عئابلا يرتشملا

لوصحلل هين نسحب هعفد امو هيلع قفتملا نمثلا نيب   قرفلا ب ضيوعتلا ليبس ىلع عئابلا بلا طي نأ يرتشمللو

. لثامم ءيش ىلع

بلا طي نأ ةلثامم عئاضب ءارشب مقي مل ولو يرتشملل زاج    قوسلا يف فورعم رعس تاذ عئاضب عيبملا ناك اذإف

. ميلستلل ددحملا مويلا يف قوسلا نمثو هيلع قفتملا نمثلا نيب قرفلا ب عئابلا

نأ يرتشملل سيلف فنصلا وأ ةيمكلا يف اهيلع قفتملا ةعاضبلا نع فلتخت ةملسملا ةعاضبلا تناك ةدام(91):اذإ

اهدعي ناك يذلا ضرغلل ةحلا ص ريغ ةملسملا ةعاضبلا لعجي ادح ةماسجلا غلباالتخالفنم إالاذإ خسفلا بلطي

هل..

دجوي اممل هلك اذهو فنصلا وأ ةيمكلا ةدايز وأ صقنل اعبت هتلمكتب وأ نمثلا صاقنإب يفتكي ةلا حلا هذه ريغ يفو

فلا. خم فرع وأ قافتا

موي نم ةنس يضمب ، نمثلا ةلمكت    بلط يف عئابلا قحو ، نمثلا صاقنإ وأ خسفلا بلط يف يرتشملا قح مداقتيو

. يلعفلا ميلستلا

اممل عئابلا ىلع ميلستلا تافورصم نم اهريغ وأ ليكلا وأ نزولا وأ دعلا وأ سايقلا تافورصم نوكت ةدام(92):

كلذ. ريغ ىلع قفتي

نأ هيلعف ابيع هب دجو اذإف . لماعتلا يف فولأملل ًاقفو هملست روف عيبملا صحفب موقي نأ يرتشملا ىلع ةدام(93):

. بيعلا ببسب ةيلع عوجرلا يف هقح طقس .إوال هفاشتكا روف عئابلا هب رطخي

عفال. هفاشتكا درجمب عئابلا هب رطخي نا يرتشملا ىلع بجو . داتعملا صحفلا هنع فشكي ال امم بيعلا ناك اذإف

. هببسب عئابلا ىلع عوجرلا يف هقح طقس إوال

ديفي وال لوطأ ةدمل نامضلا ب مازتل اال عئابلا لبقي .اممل عيبملا ميلست موي نم ةنسب بيعلا نامض ىوعد مداقتتو
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هنم. ًاشغ بيعلا ءافخإ دمعت ناك  دق اذإ مداقتلا نم وأ طوقسلا نم عئابلا

: يرتشملا تامازتلا -2

ريغب ىضقي فرع وأ قافتا دجوي .اممل عيبملا هيف ملس يذلا ناكملا يف ءافولا قحتسم نمثلا نوكي ةدام(94):

تقو يرتشملا نطوم هيف دجوي يذلا ناكملا يف هب ءافولا بجو عيبملا ميلست تقو اقحتسم نمثلا نكي مل اذإف كلذ.

. نمثلا قاقحتسا

ريغب يضقي فرع وأ قافتا دجوي .اممل عيبملا هيف ملسي يذلا تقولا يف ءافولا قحتسم نمثلا نوكي ةدام(95):

نأ عيبملا ىلع فيخ اذإ ،وأ عئابلا نم ليآ وأ عيبلا ىلع قباس قح ىلإ ًادنتسم يرتشملل دحأ ضرعت اذإف كلذ.

رطخلا لوزي وأ ضرعتلا عطقني ىتح نمثلا سبحي نأ دقعلا يف طرش هعنمي هلاممل زاج يرتشملا دي نم عزني

ام حةلا يف مكحلا اذه يرسيو يفكًال مدقي نأ ىلع نمثلا ءافيتساب بلا طي نأ ةلا حلا هذه يف عئابلل زوجي كلذ عمو

. عيبملا يف ًابيع يرتشملا فشك اذإ

وه ام ىفوتسي ىتح عيبملا سبحي نأ عئابللف لا   حلا يف عفدلا قحتسم هضعب وأ هلك نمثلا ناك ةدام(96):اذإ

فكةلا. وأ ًانهر يرتشملا مدق ولو هل قحتسم

. عيبلا دعب جأًال يرتشملا عئابلا حنمي اممل اذه

يفاأللج يرتشملا قح طقس اذإ نمثلا عفدل طرتشملا األلج لحي مل ولو عيبملا سبحي نأ عئابلل زوجي كلذكو

عئابلل مدقي مل اذإ وأ صاخ نيمأت نم عئابلل ىطعأ ام ريبك دح ىلإ هلعفب فعضا اذإ فإبالهسوأ مكح رودصل ةجيتن

. تانيمأت نم هميدقتب دعو ام

لعفب كله دق عيبملا نكي اممل يرتشملا ىلع هلاالك ناك هل، سباح وهو عئابلا دي يف عيبملا كله ةدام(97):اذإ

. عئابلا

نمثلا نيب قرفلا ب هبلا طي نأ يرتشملا راذعأ دعب عئابللف هيلع، قفتملا داعيملا يف نمثلا عفدي مل ةدام(98):اذإ

ةين. نسحب ءيشلا عيب ةداعإ نمثو هيلع قفتملا

و هيلع قفتملا نمثلا نيب قرفلا ب يرتشملا بلا طي نأ عئابلل ناك ، قوسلا يف مولعم رعس اهل عئاضب عيبملا ناك اذإف

. ذيفنتلل ددحملا مويلا يف نمثلا

ام فرعلا وأ قافت اال ددحيو كلذ، ريغ ىلع قفتي اممل األلج لولح لبق نمثلا ب يفي نأ يرتشملل ةدام(99):

األلج. لولح دعب وأ لبق ءافولا لباقم نمثلا نم فاضي وأ مصخي

ناكملا يف هملستي نأ يرتشملا ىلع بجو ، عيبملا ملستل ًانامز وأ ًاناكم فرعلا وأ قافت اال نيعي مل ةدام(100):اذإ

نمز. نم لقنلا هيضتقي إالام ءاطبإ نود هلقني ناو    عيبلا تقو عيبملا هيف دجوي يذلا

كلذ. ريغب يضقي قافتا وأ فرع دجوي .اممل يرتشملا ىلع عيبملا ميلست تاقفن ةدام(101):

ةدم ءاضقنا دعب ينلعلا دازملا ب هعيبو . نيمأ دنع هعاديإ عئابلل زاج عيبملا ملست يرتشملا ضفر ةدام(102):اذإ

ىلإ ةجاح نود ينلعلا دازملا ب فلتلل ةلباقلا ءايش عيباأل زوجيو ءاطبإ نود يرتشملا اهب رطخيو اهددحي ةلوقعم

نأ عئابلا ىلعو راسمس دي ىلع رعسلا اذهب ةرشابم هعيب زاج قوسلا يف مولعم رعس عيبملل ناك اذإف راطخ اذهاإل

. عيبلا و عادي اإل تافورصمو نمثلا مصخ يف هقحب خإالل نود كلذو . ةمكحملا ةنازخ عيبلا ةليصح عدوي

يناثلا بابلا

( عويبلا عاونأ ضعب )
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األلو لصفلا

هسفنل بئانلا عيب

هسفنل يرتشي نأ ةصتخملا ةطلسلا نم رمأ وأ صن وأ قافتا بجومب هريغ نع بوني نمل زوجي ةدام(103):ال

نذإب كلذ نكي ،اممل ةباينلا هذه بجومب هعيب هب طين امب ينلعلا دازملا قيرطب ولو ، راعتسم مساب وأ ةرشابم

كلذ. خبالف نوناقلا يف هيلع ًاصوصنم نوكي مدعاإلخاللامب عمو ءاضقلا

ءاوس اهتميق ريدقت وأ اهعيب يف مهيلإ ةدوهعملا األوملا اورتشي نأ ءاربخلل وال ةرسامسلل زوجي ةدام(104):ال

. راعتسم مساب وأ مهئامسأب ءارشلا ناكأ

. هباسحل عيبلا مت نم هزاجأ اذإ نيتقباسلا نيتداملا يف اهيلع صوصنملا يفاألوحلا دقعلا حصي ةدام(105):

يناثلا لصفلا

( ةصاخلا عويبلا )

: ةيراجتلا و ةينكسلا ينابملا 1-عيب

تادحو لكش يف ينابملا دييشتو ةماقإ ىلوتي نأ ًايرابتعا وأ ايعيبط اصخش ناك ءاوس رجاتلل زوجي ةدام(106):

ب نوناقلا يف ةررقملا دعاوقلا ةاعارم عم هتيكلم يف ىنبملا عيبي نأ عيبلا ضارغ أل ةيراجت وأ ةينكس تاعمجم وأ

. ينابملل ةيصخشلا ةيكلملا ىلإ ةبسنلا

اإل بجومبو كلذل دعملا جذومنلل اقفوو يباتك دقعل ًاقبط ةقباسلا ةداملا يف روكذملا عيبلا دقع دقعني ةدام(107):

. يمسرلا قيثوتلل ةددحملا تاءارج

لجسلا يف كلذو    يرتشملا و عئابلا لبق نم هيلع عيقوتلا خيرات نم رهش خالل عيبلا دقع لجسي ةدام(108):

. يرتشملا و عئابلا روضحب ليجستلا متيو يراقعلا لجسلا نوناق يف ةددحملا تاءارج واإل دعاوقلل ًاقفو يراقعلا

نامضو يرتشملا و عئابلا تامازتلا و قوقح ثيح نم ةيراجتلا و ةينكسلا ينابملا عويب ىلع يرست ةدام(109):

ةدراولا دعاوقلا رومأ نم كلذ ىلإ امو ةكرتشملا واألمالك راوجلا قوقحو ةيكلملا ىلع ةدراولا دويقلا و بويعلا

. نوناقلا اذه يف صن هنأشب دري مل اميف ةذفانلا ىرخ األ نيناوقلا و يندملا نوناقلا يف

: طيسقتلا ب عيبلا -2

حلااالت يف طيسقتلا ب نينطاوملا ىلإ عئاضبلا و علسلا اذكو ةيراجتلا و ةينكسلا ينابملا عابت نأ زوجي ةدام(110):

. نيفرطلا قافت ال ًاقبط طاسق باأل ًانامض يرتشملا مدقي نأ دعب عيبلا يرجيو .. نوناقلا يف ةررقملا تاءارج بواإل

ب عيبلا راعس أل لاالقح ليدعتلا يدؤي وال عيبلا موي اهب لومعملا راعس باأل طيسقتلا ب عيبلا يرجي ةدام(111):

. يرتشملا ىلع ةقحتسملا طاسق يفاأل رظنلا ةداعإ ىلإ طيسقتلا

نمثلا ءافيتسا ىلع ًافوقوم يرتشملا ىلإ ةيكلملا لقن رابتعا عيبلا دقع يف طرتشي نأ عئابلل زوجي ةدام(112):1-

هلك.

نم مدقملا نامضلا ىلع هل قحتسم وه امب ذفني نأ عئابلل ناك طاسق األ ضعبب ءافولا ىلع يرتشملا فلخت اذإف -2

. طاسقأ نم ايقبتم نوكي ام لحيو    يرتشملا لبق

بلطي نأ عئابلل زاج    يرتشملا لبق نم مدقملا نامضلا نم هل قحتسم وه ام ىلع لوصحلا عئابلا عطتسي مل 3-اذإ
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. دقعلا خسف

دي تحت هئاقب ةرتف عيبملا ب عافتن اال لباقم يزاوي طاسق نماأل ًاءزج يقبتسي نأ ةلا حلا هذه يف عئابلل زوجيو -4

. نوناقلا يق ةررقملا دعاوقلل ًاقبط يرتشملا

. عئابلا نم بوتكم نذإب إال اهلمكأب طاسق األ ءافو لبق عيبملا يف فرصتي نأ يرتشملل زوجي ةدام(113):1-ال

وأ هيلإ فرصتلا ملع اذهاألريخ تبثا اذإ عئابلا قح يف ًاذفان هفرصت نوكي ال نذإ نود يرتشملا فرصت اذإف -2

. هلمكأب نمثلا ءافو مدعب فرصتلا تقو هملع بوجو

: دازملا و ةيفصتلا قيرطب عيبلا -3

كلذو ةيفصتلا قيرطب عئاضبلا و علسلا عيب يرجي نأ ةدحاولا ةنيدملا يف هعورفو رجتملل زوجي ةدام(114):1-

. رهشأ ةتس لك ةدحاو ةرم

. ًاموي نيتس نم ألرثك ةيمسوملا ةيفصتلا رمتست نأ زوجي 2-ال

ا اهنمثب ًانورقم عيبلل ةضورعملا علسلل ضفخملا نمثلا نع نلعي نأ ةيفصتلا ءارجإ دنع رجتملا مزتلي ةدام(115):

. ةيفصتلا ىلع قباسلا رهشلا خالل يلص أل

يلص األ ناكملا يفو    كلذب هل صخرم نمثم ريبخ ةطساوب ينلعلا دازملا ب عيبلا ءارجأ زوجي ةدام(116):1-

. عيبلل ةضورعملا علسلا هب دوجوملا

-: دازملا لبق امهنع اإلعالن طرشبو نيتيت اآل نيتلا حلا يف ينلعلا دازملا ب ًاعلس عيبي نأ رجتملل زوجي -2

. هعورف دحأ وأ هلك ًايئاهن رجتملا ةيفصت أ-

. كلذ ىلإ امو تارشحلا وأ ةبوطرلا وأ قيرحلا ببسب علسلا نم فلت ام ةيفصت ب-

%10 نع ديزي ال نيمأت عاديإ دازملا يف بغارلا نم بلطي نأ ينلعلا دازملا ب علسلا عاب اذإ رجتملل زوجي -3

. ةعلسلل ردقملا حتفلل يساس األ رعسلا نم

. لقتسم عيب دقعل حمًال ةعومجم لك تناك تاعومجم ىلإ علسلا تمسق اذإ ينلعلا دازملا ب عيبلا ةدام(117):يف

ذختي عيبملل ىندأ ًانمث - عئابلا بلط ىلع ءانبو - عيبلا ءارجأ لبق نمثملا ريبخلا ددحي نأ زوجي ةدام(118):1-

ةديازملا حتفل ًايساسأ ًارعس

. لداعلا نمثلا موهفم زواجتي ال عيبملل ىصقأ ًانمث نمثملا ريبخلا ددحي لكحلا   يفو

هنم. بسنأ رخأ ضرعب مدقتي نأ درجمب ديازملا ضرع طقسي ةدام(119):  1-

. عيبلا داقعنا متي مل مادام هضرع بحسي -نأ ديازم -لكل نيمأت اهيف عدوي يتلا حلااالت ريغ يف زوجي -2

. اهيلع قفتم ةليسو ةيأب همامت نمثملا ريبخلا نلعي امنيح عيبلا داقعنا 3-متي

. ًاروف عيبلا دقعنا ىصق األ نمثلا لوبق نيديازملا دحأ نلعأ 4-اذإ

ةديازملا يف ةرشابم هيلي يذلا صخشلا ةمذ ىلع عيبلا دقعنا ، نمثلا عفد نع دازملا هيلع يسارلا عنتما 5-اذإ

. دازملا هيلع يسارلا لع هعفد يذلا نيمأتلا نم ةميقلا يف قرفلا يفوتسي نأ ىلع
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ةيغب راعتسم مساب وأ ةرشابم ةديازملا يف كرتشي نأ ينلعلا دازملا قيرط نع علسلا عئابل زوجي ةدام(120):1-ال

. عيبلا رعس عفرو دازملا ىلع ريثأتلا

. عئابلا سيلدتل ةجيتن يرتشملا بلط ىلع ءانب لا باقالًلإلطب عيبلا ناك عئابلا كلذ عم دياز اذإف -2

لاليتحلا. ةررقم ةبوقع ةيأ نع ًال ضف سيلدتلا و شغلل ةررقملا دعاوقلا ًاضيأ نأشلا اذه يف يرست -3

ثلا ثلا لصفلا

( ةيرحبلا عويبلا )

-: ةماعلا ماكح 1-األ

اهنحش دنع اهميلست دقمت ةعاضبلا ربتعتو ةنيفسلا يف ةعاضبلا نحش عئابلا ىلوتي ( بوف ) عيبلا ةدام(121):1-يف

. نحشلا تقو نم يرتشملا ىلع هلاالك ةعبت عقتو ةنيفسلا ب

نحشلا ءانيم يف عيبملا ميلستب عئابلا موقيو ةرج باأل ءافولا و لقنلا دقع ماربإ يرتشملا ىلوتي ( ساف ) عيبلا 2-يف

. عيبملا لقنل ةفوصوملا يرتشملا لبق نم ةفوصوملا ةنيفسلا ةاذاحمب

دض هيلع نيمأتلا و غيرفتلا ءانيم ىلإ نحشلا ءانيم نم عيبملا لقن دقع ماربإ عئابلا ىلوتي ( فيس ) عيبلا 3-يف

. نحشلا تقو نم يرتشملا ىلع هلاالك ةعبت عقتو عيبملا نمث ىلإ كلذل لاالةمز تاقفنلا ًافيضم لقنلا رطاخم

نحشلا ءانيم يف عيبملا ميلستب عئابلا موقيو نيمأتلا دقع نود لقنلا دقع ماربإ عئابلا ىلوتي فا) دنآ (يس عيبلا 4-يف

. نحشلا تقو نم يرتشملا ىلع هلاالك ةعبت عقتو ةنيفسلا رهظ ىلع

نيمأتلا تاكرش ىدحإ ىدل هارتشملا ةعاضبلا ىلع نيمأتلا متي نأ مزلي داريتس اال تايلمع عيمج ةدام(122):يف

. ةينميلا ةيروهمجلا يف

ردقب حلصي ًامزح عيبملا مزحي نأ عئابلا ىلع بجو , عيبملا مزحل ةنيعم ةقيرط ىلع قفتي مل ةدام(123):1-اذإ

. قيرطلا يف هفلت وأ عيبملا ب رارض األ عنمل لوقعم

. درطلا تايوتحم نع ةلصفم ةمئاق درط لكب عئابلا قفري -2

-: ةيلا تلا تام علاال لإلزةلا لباق ريغ دادمب درط لك ىلع عئابلا عضي -3

. دقعلا مقر أ-

. درطلا مقر ب-

هيلإ. لسرملا ج-

يلا. اإلمج نزولا د-

. درطلا مجح ه

كلذ. ريغ ىلع قفتي اممل عيبملا مزح تاقفن عئابلا لمحتي -4

و ريدصتلا نذإ ىلع هدنع نم تافورصمب لصحي نأب عئابلا مزتلا ريدصتلل ًادعم عيبملا ناك ةدام(124):1-اذإ

. يرتشملا اهبلط اذإ عيبملا ردصم ىلع ةلا دلا ةداهشلا كلذكو ريدصتلل لاالةمز ةلودلا لبق نم ىرخ األ صيخارتلا
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. دادتس لاالةمزلال قئاثولا نم هريغو دادتس اال نذإ ىلع هدنع نم تافورصمب لصحي نأب يرتشملا مزتلي -2

ةيأو موسرو بئارض نم عيبملا ىلع ةقحتسملا غلا بملا عفدب عئابلا مزتلي كلذ ريغ ىلع قفتي ةدام(125):1-اممل

. عيبملا ريدصت ببسب عئابلا ةلود اهصصخت ىرخأ مةيلا ءابعأ

اهلصحت ىرخأ مةيلا ءابعأ    ةيأو موسرو بئارض نم عيبملا ىلع ةقحتسملا غلا بملا عفدب يرتشملا مزتلي 2-امك

. عيبملا داريتسا ببسب يرتشملا ةلود

لاالةقح ةفاسملا ىلإ ةبسنلا ب عئابلا ىلع نوكتف ثةثلا ةلود ىضارأ عيبملا روبعب ةطبترملا ةيلا ملا ءابع 3-امأاأل

. غيرفتلا ءانيم عيبملا لوصول

و موسرلا و بئارضلا يف رييغت يأ ببسب هصاقنإب بلطي نأ يرتشملا وال نمثلا عفرب بلطي نأ عئابلل زوجي 4-ال

. اهيلإ ةراش اإل قباسلا ةيلا ملا ءابع األ

لبق نم ةفوصوملا ةنيفسلا رهظ ىلعو    ةنيفسلا زجاح عيبملا ميلستب عئابلا مزتلي ( بوف ) عيبلا  ةدام(126):1-يف

. هئارج إل ةددحملا ةدملا خوالل نحشلا ءانيم   يف يرتشملا

خوال نحشلا ءانيم ,يف يرتشملا لبق نم ةفوصوملا ةنيفسلا ةاذاحمب عيبملا ميلستب عئابلا مزتلي ( ساف ): عيبلا 2-يف

. هئارج إل ةددحملا ةدملا ل

ةفوصوملا ةنيفسلا رهظ   لك ةنيفسلا زجاح ازاتجم عيبملا ميلستب عئابلا مزتلي )و(س.دنآ.فأ) فيس ): عيبلا 3-يف

. هئارج إل ةددحملا ةدملا خوالل نحشلا ءانيم .يف يرتشملا لبق نم

وأ ةنيفسلا رهظ ىلع هنحشل الةمز ىرخأ تافورصم ةيأو ءانيملا ىلإ عيبملا لقن تافورصم عئابلا لمحتي -4

كلذ. ريغ ىلع قفتي اممل ةنيفسلا ةاذاحمب هعضو

هيلإ لسريو اهتاذاحمب وأ ةنيفسلا رهظ ىلع عيبملا ميلست درجمب يرتشملا عئابلا رطخي ةدام(127):1-

كلذ. ىلع ةلا  دلا تادنتسملا

اآلةيت:- تانايبلا راطخ األ لمشي -2

. ةملسملا دورطلا ددع أ-

. دورطلل يلا اإلمج نزولا ب-

درط. لك مجح ج-

. مزحلا ةيعون د-

. ةنيفسلا راحبإ خيرات ه-

. نحشلا دنس و-مقر

. ىرخأ تانايب ز-ةيأ

-: نيتيت اآل نيتلا حلا يف بجاو يدنتسم دامتعا حتف قيرط نع نمثلا ب ءافولا نوكي ةدام(128):1-

. ةينميلا ةيروهمجلا جراخ ىلإ ريدصتلل دعم عيبملا ناك أ-اذإ
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. يدنتسم دامتعا حتف قيرط نع نمثلا ب ءافولا نوكي نأ ىلع داريتس اال عويب يف نافرطلا قفتا ب-اذإ

حلا صل نمثلا غلبمب ًاززعمو ضقنلل لباق ريغ يدنتسم دامتعا باطخ , كنب نم دقعلل ًاقبط يرتشملا ردصتسي -2

. ةلوقعم ةدمب عيبملا ميلستل ددحملا دعوملا ىلع قباس دعوم يف كلذو عئابلا

كلذ. ىلع نافرطلا قفتا اذإ ليوحتلل لباق دامتع اال باطخ نوكي نأ زوجي -3

-: نمثلا ب ءافولا ةدام(129):

اآلةيت:- تادنتسملا ميدقت دعب نمثلا ب ءافولا يرجي -1

. فيظن نحش دنس أ-

. نمثلا و عيبملا ب ةلصفم ةروتاف ب-

. يرتشملا تاميلعتل ًاقبط دامتع اال باطخ يف تدرو ىرخأ تادنتسم ج-ةيأ

يف وأ عيبملا يف بويع بوجو ًًةحارص دكؤي يفاضإ طرش يأ ىلع لمتشي مل اذإ ًافيظن نحشلا دنس ربتعي -2

. همزح ةيفيك

عيبملا ىلع فشكلا ب ةداهش , نمثلا ب ءافولل ةبلطتملا تادنتسملا نيب نم نوكي نأ يرتشملا بلط ىلع ءانب زوجي

. يرتشملا هراتخي بودنم نم

: نامضلا و ضيوعتلا باطخ ةدام(130):

دنس ىلع درت تاظفحت ةيأ ىقوتي يكل عئابلل زاج ةينميلا ةيروهمجلا جراخ ىلإ ريدصتلل ًادعم عيبملا ناك 1-اذإ

هضيوعتب لقانلا لبق عئابلا هيف مزتلي    هليكو وأ يرحبلا لقانلا النم وبقم نوكي ضيوعت باطخ ررحي نأ نحشلا

. يرتشملا اهب مدقتي بلا طم ةيأ نع

لخاد هعم لماعتي يذلا كنبلا نم نامض باطخ بلطي نأ عئابلل زاج تاظفحت ىلع نحشلا دنس ىوتحا 2-اذإ

. ةينميلا ةيروهمجلا

نحشلا ةقرو تناك اذإ )امأ نحش ) ةملك اهيف روكذملا نحشلا ةقروب ةعاضبلل عئابلا نحش تابثإ نوكي ةدام(131):

. ةقرولا يف نودملا خيراتلا عفاليف عقي مل نحشلا نأ تبثي نأ يرتشمللف ( نحشلا مسرب ) ةرابع اهيف ركذ دق

عفال تنحش ةعاضبلا ناب هنم ًايضممو ةنيفسلا نابر طخب ررحم نايب ىلع لمتشت نحشلا ةقرو تناك اذإ هنا ىلع

كلذ. خالف تبثي نأ يرتشملل سيلف ، ددحملا خيراتلا يف

لوأ يف عيبملا نحش خيرات ناف ةددعتم طئاسوب عيبملا لقنل دحاو ( نحش (دنس نحش ةقرو تدعأ ةدام(132):اذإ

. هنحشل اخيرات ربتعي طئاسولا هذه نم ةطساو

ةيقب عم نحشلا دنس ةنكمملا ةعرسلا ب يرتشملا ىلإ لسري نأ عيبملا نحش دعبو عئابلا ىلع ةدام(133):

تادنتسملا لصت ملو عيبملا اهيف نحش يتلا ةنيفسلا تلصو اذإو يدنتسملا دامتع اال باطخ يف ةددحملا تادنتسملا

عيبملا ملستل ةحلا صلا    قارو باأل يرتشملا ديوزتب عئابلا مزلا عئابلا يرتشملا عجارو ةصقان تلصو وأ ةبولطملا

اهيلع قفتي ةنامض ءاقل عيبملا نع جارف باإل نذإ ىلع لوصحلل دامتع اال حتاف كنبلا ىلإ ءوجللا يرتشملل زاج إوال

. عئابلا ىلع ةروكذملا تادنتسملا ميلست رخأت نع ةئشانلا تافورصملا عقتو امهنيب

ىلإ اهدر اذإو ةقباسلا ةداملا يف ةروكذملا تادنتسملا ضفري نأ وأ لبقي نأ يرتشملا ىلع بجي ةدام(134):
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كلذ. ءارج نم هتباصأ يتلا رارض نعاإل عئابلا ضيوعت نع ًال وئسم ناك درلا, يف قحم ريغ هنا نيبتو كنبلا

خالل ًاضارتعا يرتشملا دبي مل اذإو ضيوعتلا ب عئابلا ةبلا طم عم دقعلا خسفي نأ هل ،ناف درلا يف ًاقحم ناك اذإ امأ

دعب دقعلا خسفي نأ يرتشملل سيلو باقًالاهل، ربتعا    كنبلا نم ةروكذملا تادنتسملا هملست خيرات نم مايأ ةعبرأ

. تادنتسملا ءاجب ام عم قباطم ريغ عيبملا نأ رهظي اممل وأ عئابلا شغ تبثي اممل تادنتسملا هلوبق

بابس ريغاأل ضارتعا يأ يدبي نأ اهلوبق دعب هل سيلف دويقب اهلبق وأ ةنيعم بابس أل تادنتسملا يرتشملا در اذإو

. اهداريإ قبس يتلا دويقلا و

اقفو وأ اهيلع قفتملا طورشلل ًاقفو اهنم عيبملا غرفا ، عيبملا اهيف نحش يتلا ةنيفسلا تلصو ةدام(135):اذإ

. تادنتسملا يف ءاج امل هتقفاوم نم ققحتلل عيبملا صحفب يرتشملا مزتليو فرعلل

ناك ًافرع هب حومسملا ردقلا ةفلا خملا زواجت ملو تادنتسملا يف ءاج امل فلا خم عيبملا رهظ ةدام(136):اذإ

لومعملا فرعلل ًاقفو ةربخلا باحصأ هردقي يذلا نمثلا يف قرفلا ب عئابلا ةبلا طم عم عيبملا لوبقب ًامزلم يرتشملا

. لوصولا ءانيم يف هب

يف لصت وأمل ةنيفسلا علقت ملو اهلوصول وأ ةنيفسلا إلقالع ةدملا كلذ دعب وأ دقعلا دنع تنيع ةدام(137):اذإ

. رثكأ وأ ةرم ةدملا دمي نأ ًاضيأ هلو دقعلا خسف بلطي نأ يرتشملل زاج ، ةنيعملا ةدملا

ال ثيحب اهترفس ةنيفسلا لاالمزإلمكلا تقولا يه ةدملا تناك ةنيفسلا لوصول ةدم نيعت مل ةدام(138):اذإ

نع ةنيفسلا ترخأت اذإو هيف ةعاضبلا تنحش يذلا لحملا نم ةنيفسلا قإالع خيرات )نم روهش (ثالةث زواجت

ةدملا هذه خالل ةنيفسلا لصت مل اذإو كلذل ةدم نييعت ةمكحملا نم بلطي نأ يرتشملل زاج ةدملا هذه يف لوصولا

. دقعلا خسف بلطي نأ هلف ًاضيأ

دقعلا خسفي ال ةيرهق بابس أل ىرخأ ةنيفس ىلإ اهيف نحش يتلا ةنيفسلا نم رفسلا ءانثأ عيبملا لقن ةدام(139):اذإ

. ةينعملا ةنيفسلا ماقم عيبملا اهيلإ لقن يتلا ةنيفسلا موقتو

ذيفنت رمأ لعجتو عيبملا نحش هلاالكدعب ةعبت عئابلا ليمحت اهناش نم اطورش نمضتي يذلا دقعلا ةدام(140):

جذومنلا بسح وأ هتبغر بسح ةعاضبلا لوبق يف رايخلا ىرتشملا ىطعت وأ سةملا ةنيفسلا لوصوب اطونم دقعلا

. لوصولا ناكم يف ميلستلا طرشب ًاعيب ربتعيو ( بوف عيب( )وأ فيس عيب( هنوك نع جرخي دقعلا نيح هيلإ ملسملا

ثلا ثلا بابلا

لقنلا دقع

نيعم رجأ لباقم ةنيعم ةهج ىلإ يش وأ صخش لقنب موقي ناب لقانلا هعجارمب مزتلي قافتا لقنلا دقع ةدام(141):

عيمجب هتابثإ زوجيو ميلستلا تقو ىلإ هريخأت ىلع ًانمض وأ ةحارص نافرطلا قفتا إالاذإ قافت اال درجمب متيو

. قرطلا

: لقنلا ماكحأ ةدام(142):

. لسرملا و بكارلا وأ لقانلا ةفص تناك ًايأ يربلا لقنلا عاونأ عيمج ىلع بابلا اذه ماكحأ يرست -1

تايقافتا ماكحأ اذكو لقنلا عاونأ ضعب نأش يف ةصاخ ماكحأ نم حئاوللا و نيناوقلا يف دري ام ًاضيأ ىعاري -2

. ةينميلا ةيروهمجلا يف   لوعفملا ةيراسلا ةيلودلا لقنلا

: قيبطتلا ةدام(143):جملا
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يلي: ام ىلع بابلا اذه ماكحأ قبطنت 1-ال

. ناجملا ب لقنلا     أ-

. شيتفتلل شتفملا لقنل وأ ةلطاع ةرايس إلصالح يكيناكيملا لقنك مهلمعب ةصاخ ةمهم يف لقانلا يعبات ب-لقن     

يلي: ام ىلع بابلا اذه ماكحأ يرست -2

رقم ىلإ ةينكسلا مهئايحأ نم ايموي ةبلطلا و ءاربخلا و نيلماعلل كلذ هباش امو سرادملا و لقنلا تاهج     أ-لقن

. لباقم نود كلذ مت ولو سكعلا وأ ةساردلا و لمعلا

. ةيناجم ةركذت بجومب ولو ةصاخ ةزاجإ يف نيرفاسملا لقان يعبات ب-لقن     

مداقتلا اذه يرسيو . لقنلل ةلومعلا ةلاب كولا دقع وأ ءايش لقناأل دقع نع ةئشان ىوعد لك ةنسب مداقتت ةدام(144):

وأ فلتلا وأ ريخأتلا نعو ميلستلا هيف بجي يذلا مويلا نم ءايش   لأل يلكلا هلاالك نع ةيلوئسملا ىوعدب قلعتي اميف

هيلإ. لسرملا فرصت تحت ءيشلا هيف عضو يذلا مويلا نم وأ ميلستلا موي نم ءايش لأل يئزجلا هلاالك

. كلذ فلا خي قافتا اللك طاب عقيو اميسج أطخ وأ ًايدمع أطخ مهنم ردص نم مداقتلا ب كسمتي نأ زوجي وال

األلو لصفلا

صاخش لقناأل

: دقعلا ماربإ ةدام(145):

كلذ. ريغ ىلع ليلدلا مقي اممل لقانلا نم رداصلا ضرعلل وبقال لقنلا ةطساو ىلإ بكارلا دوعص ربتعي -1

ك ركاذت رادصإ مدع يعدتست لقنلا ةعيبط نكت اممل بكارلل اهميلستو لقن ةركذت رادصإ لقانلا ىلع بجي -2

. اهيحاوضو ندملا لخاد يسكاتلا ب لقنلا

: لقانلا تامازتلا ا-

: لقنلا ءارجإ ةدام(146):

. قافت يفاال ددحملا لوصولا ناكم ىلإ هتعتمأو بكارلا لقنب لقانلا مزتلي -1

طورشل اهتقباطم نم ققحتلل هروضحب بكارلا ةعتمأ صحفي نأ قيرطلا يف وأ لقنلا ءدب لبق لقانلل زوجي -2

. لقنلا

: بسانملا ناكملا ريفوت ةدام(147):

درب لقانلا مزتلإ إوال اهيلع قفتملا ايازملا وأ ةجردلا عم بسانتي يذلا ناكملا بكارلل رفوي نأ لقانلا ىلع بجي

. بكارلا ىلإ ةرج األ قرف

. بكارلا سالةم نامض ةدام(148):

. لقنلا دقع ذيفنت ءانثأ بكارلا سالةم لقانلا نمضي -1

هلوزنو مايقلا ناكم يف لقنلا ةطساو ىلإ دوعصلا يف بكارلا عورش نيب ةعقاولا ةرتفلا لقنلا دقع ذيفنت لمشي -2

. ةحارتس لال فقوتلا ءانثأ الء خلا يف بكارلا لوجت تارتف ىلإ نامضلا دتمي ..وال لوصولا ناكم يف اهنم
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: داعيملا يف لقنلا ذيفنت ةدام(149):

. قافت يفاال نيعملا وأ ديعاوملا لودج يف هنع نلعملا داعيملا يف لقنلا ذفني نأ لقانلا ىلع بجي -1

ىلإ رظنلا ب لوقعم داعيم يف لقنلا ذيفنت بجو ، ددحم داعيم ىلع قفتي ملو ةمظتنم ديعاوم كانه نكت مل اذإف -2

. قيرطلا ةروعوو لقنلا فورظ

. نيرخ وإلذاقناآل ةنوعملا بجاو ءادأ ببسب قيرطلا يف رخأت اذإ لقانلا دنع ةيلوئسم 3-ال

-: لقانلا ةيلوئسم ةدام(150):

وأ يدام ررض يأ وأ ةحصلا وأ سفنلا يف ررض نم لقنلا دقع ذيفنت ءانثأ بكارلا ب قحلي امع لقانلا لأسي -1

. لقنلا نع مجان رخآ يبدأ

لوقعملا داعيملا وأ هيلع قفتملا وأ هنع نلعملا داعيملا توف اذإ لقنلا ذيفنت يف ريخأتلا نع ًاضيأ لقانلا لأسي -2

. ةقباسلا ةداملل اقبط

-: ةيلوئسملا عفد ةدام(151):

ىلإ عجري ررضلا نأ تابثإب إال ريخأتلا نع وأ بكارلا سالةم نامض نع هتيلوئسم عفدي نأ لقانلل زوجي 1-ال

. ئجافملا ثداحلا نع ًال وئسم لقانلا لظيو بكارلا أطخ وأ ةرهاق ةوق

والتاليف اهعقوت نكمملا ريغ ةعيبطلا لماوع صخ ىلعاأل ةيلوئسملا نم لقانلا يفعت ةرهاق ةوق ربتعي -2

. لقانلا طاشن ةرئاد نم ةعبانلا ريغ ةيجراخلا لماوعلا   نم كلذ ريغو   اهراثآ

: ئجافملا ثداحلا ةدام(152):

ةعجارلا ثداوحلا نم كلذ ريغو قناالاهب وأ اهقارتحاو لقنلا طئاسو راجفنا لقانلا هنع لأسي ًائجافم ًاثداح ربتعي  أ-

صيرحلا لقانلا ةيانع لذب هنا تبث ولو ، لقنلا ذيفنت يف لقانلا اهلمعتسي يتلا واآلالت تادعملا و تاود ىلإاأل

. ررض نم هثدحت امدق عنمو لمعلل اهتيح صال نامضل

وأ يندب فعضب مهتباصإ وأ ةأجف لقانلا يعبات ةافو ، لقانلا هنع لأسي يذلا ئجافملا ثداحلا مكح ذخأي كلذك -2

. ةيلقعلا و ةيندبلا مهتقايل نامضل صيرحلا لقانلا ةيانع لذب لقانلا نأ تبث ولو    لمعلا ءانثأ يلقع

ءافع: ةدام(153):طبالناإل

وأ سفنلا يف ررض نم بكارلا قحلي امع ةيلوئسملا نم ًايئزج وأ ًايلك لقانلا ءافعإب يضقي طرش ًاللك طاب عقي

. ةحصلا

-: بكارلا ىلع نيمأتلا ةدام(154):

نمض نيمأتلا طسق بسحي نأ ىلع ةحصلا وأ سفنلا يف هقحلي ررض لك نم بكارلا يلع نمؤي نأ لقانلا مزتلي

. يمازل اإل نيمأتلا نأشب حئاوللا و نيناوقلل ًاقفو كلذو . رفسلا ةركذت

: بكارلا تامازتلا -2

ةرج: عفداأل ةدام(155):

. اهنيح يف لقنلا ةرجأ ءادأب بكارلا مزتلي -1
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. ةصتخملا ةهجلا لبق نم ةدمتعملا ةفيرعتلل ًاقفو لقنلا ةرجأ ددحتت -2

لقنلا ءانثأ عفدلا ةقحتسم تناك اذإ   اهعفد نم برهت ةرج،وأ عفداأل نود لقنلا ةطساو بكارلا مدختسا 3-اذإ

. لقنلا حئاول يف ةررقملا ةمارغلا عفدي نأ ةرج ردقاأل ىلإ ةفاض باإل مزتلا

ةرج: األ قاقحتسا ةدام(156):

ىلعاأل ًارطخ لقنلا لعجت فورظل ةلحرلا تيغلأ وأ لقنلا ءارجإ نود ةرهاقلا ةوقلا حتلا اذإ ةرج األ قحتست ا-ال

نع ةرجإال األ قحتست فال لقنلا ذيفنت يف عورشلا دعب كلذ نم ءيش ىرج اذإو لقانلا ىلإ عجري ببسل وأ حاور

. هذيفنت مت يذلا ةلحرلا ءزج

مويلا لبق هلودعب لقانلا رطخا دق نكي اممل لقنلل نيعملا داعيملا يف بكارلا رضحي مل اذإ ةرج األ قحتست -2

نود مويلا سفن يف رفسلا نع بكارلا لدع اذإف ةئجلم ةرورض هتأجاف اذإ مويلا تاذ يف وأ لقنلا ذيفنتل نيعملا

. ةرج األ فصن عفدب مزتلا لوبقم رذع

كانه نكت .اممل ةلماك ةرج هيلعاأل قحتسا ، رفسلا ةلصاوم نع بكارلا لدع مث لقنلا ذيفنت يف عرش اذإو -3

. هذيفنت مت يذلا ةلحرلا ءزج نع باألرج ىوس مزتلي فال ةئجلم ةرورض

ةرج: األ قرف ةدام(157):

لقانلا ةبلا طم هل زاج اهيلع قفتملا ايازملا وأ ةجردلا نم لقأ ايازمبو ىندأ ةجرد يف ناكم بكارلل صصخ اذإ

. ةرج يفاأل قرفلا درب

-: لقانلا زايتما ةدام(158):

تمادام    لقنلا ببسب هل ةقحتسملا غلا بملا نم اهريغو لقنلا ةرجأ ءافيتس ال بكارلا ةعتمأ ىلع زايتما لقانلل نوكي  

. لقانلا ةزايح يف ةدوجوم ةعتم هذهاأل

-: ماظنلا ةاعارم ةدام(159):

. لقنلا ذيفنتب ةقلعتملا لقانلا تاميلعت عابتإو لقنلا ماظن ةاعارم بكارلا ىلع نيعتي

-: لقنلا نع لودعلا ةدام(160):

نأ هلو ةعاس ةدمل لقنلا ةطساو كرحت رخأت اذإ دقعلا نع لدعي نأ بكارلل زوجي ، ةمظتنم ديعاومب لقنلا 1-يف

. ةرج األ درتسي

. اهيلع قفتملا ريغ ايازم وأ ناكم هل صصخ اذإ ةرج األ درتسيو لقنلا نع لدعي نأ بكارلل -2

: ةعتم لقناأل

: ةملسملا ةعتم ةدام(161):األ

. عئاضبلا لقنب ةقلعتملا ماكح ًاقفولأل هيلإ بكارلا اهملسي يتلا ةعتم نعاأل لقانلا ةيلوئسم ددحتت

: تاناويحلا و اهب ظفتحملا ةعتم ةدام(162):األ

هعم. اهلقن يف هل صخرملا تاناويحلا كلذكو لقنلا ءانثأ هعم اهب ظفتحي يتلا ةعتم األ ةسارحب بكارلا مزتلي -1
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تاناويحلا ب قحلي امعو اهفلت وأ وأهالاهك بكارلا اهب ظفتحي يتلا ةعتم األ عايض نع ال وئسم لقانلا نوكي 2-ال

لقانلا أطخ بكارلا تبثا اذإ وأ لقنلا رطاخم ىلإ ًاعجار ررضلا ناك إالاذإ ةيندب رارضأ نم بكارلل ةبحاصملا

. هيعبات أطخ وأ

هل. ةبحاصملا تاناويحلا وأ ةعتم األ ببسب ررض نم ريغلا وأ لقانلا قحلي امع بكارلا لأسي -3

: هضرم وأ بكارلا ةافو ةدام(163):

ىلع ةظفاحملل لاالةمز ريبادتلا ذختي نأ   لقنلا دقع ذيفنت ءانثأ ضرمب بيصأ وأ بكارلا ىفوت اذإ لقانلا ىلع بجي

. نأشلا يوذ ىلإ ملست نأ ىلإ هتعتمأ

-: نيلقانلا ددعت -4

: لقانلا ةيلوئسم ةدام(164):

هتلحرم يف عقو يذلا لقانلا ىلع ىوس عوجرلا هفلخل وال بكارلل زجي   مل نيلقان ةدع ةطساوب باكرلا لقن مت  اذإ

. اهلك ةلحرلا نامضب ةحارص األلو لقانلا دهعتي ..اممل ريخأتلا وأ ثداحلا

يناثلا لصفلا

عئاضبلا لقن

ًاقبطف إوال لقنلا ىلع ةفرشملا ةهجلا نم عوضوملا ماظنلل ًاقفو عئاضبلا لقن دقع ماربإ ةدام(165):1-  متي  

. ةماعلا دعاوقلل

. لسرملا نم رداصلا ضرعلل وبقالهنم لقنلا لحم ةعاضبلا هملستو لقنلا ةطساو لقانلا راضحإ ربتعي -2

ملستو لسرملا ىرخ األ عقويو لسرملا ىلإ ملستو لقانلا امهادحأ عقوي نيتخسن نم لقنلا ةقيثو ررحت ةدام(166):

-: صاخ هجوب ةقيثولا لمشتو لقانلا ىلإ

. اهريرحت خيرات -1

. مهنطاومو دجو نإ لقنلل ةلومعلا ب ليكولا و لقانلا و هيلإ لسرملا و لسرملا ءامسأ -2

. لوصولا ةهجو مايقلا ةهج -3

ةيتاذ نيعتل الًامز نوكي رخأ نايب لكو دورطلا ددعو همزح ةيفيكو همجحو هنزوو لوقنملا ءيشلا سنج -4

. هتميق ريدقتو ءيشلا

. لقنلل نيعملا داعيملا -5

. اهعفدب مزتلملا نايب عم لقنلا ةرجأ -6

رخأت وأ هفلت وأ ءيشلا نعهالك قحتست يتلا تاضيوعتلا ةقيرطو لقنلا ةليسوب ةقلعتملا ةصاخلا تاقافت  7-اال

. قرطلا عيمجب لقنلا ةقيثو يف درو ام سكع تابثإ زوجيو . هلوصو

اقبط ةقيثولا لوادتتو ةقيثولا لماحل وأ وأألهرم نيعم صخش مساب لقنلا ةقيثو ررحت نأ زوجي ةدام(167):

. ةقيثولا لماحل تناك اذإ ةلوانملا بو ألهرم تناك اذإ ريهظتلا بو ةيمسا تناك اذإ ةلا وحلا دعاوقل
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ملستب هنم ًاعقوم اًال صيإ هبلط لع ءانب لسرملا ىلإ ملسي نأ لقانلا ىلع بجو لقن ةقيثو ررحت مل ةدام(168):اذإ

ةرجأو لوقنملا ءيشلا ةيتاذ نييعتل ةيفاكلا تانايبلا ىلع ًال متشمو ًاخرؤم لا اإلصي نوكي نأ بجيو لوقنملا ءيشلا

. لقنلا

األلو عرفلا

هيلإ لسرملا و لسرملل ةبسنلا ب دقعلا رثأ

رخآ ناكم يف   هميلست ىلع قفتا ،إالاذإ هنطوم يف لقانلا ىلإ ءيشلا ميلستب لسرملا مزتلي ةدام(169):

ميلستلا لبق كلذب هراطخإ لسرملا ىلع بجو ةصاخ تادادعتسا ذاختا لقانلا بناج نم يضتقي لقنلا ناك اذإو  

 . فاك تقوب

تناك اذإو .. لسرملا اهركذ يتلا تانايبلا ةحص نم ققحتلل اهملست لبق دورطلا حتف بلطي نأ لقانلل زوجيو

هلاالكوأ هيقي هجو ىلع همزحب ينعي نأ لسرملا ىلع بجو اصاخ ًادادعأ لقنلل هدادعأ يضتقت ءيشلا ةعيبط

. ررضلل هعم لقنت يتلا ىرخ األ ءايش وأاأل صاخش األ ضرعي وال فلتلا

نأ ىلع قفتي ،اممل لقنلل ةقحتسملا تافورصملا نم اهريغو لقنلا ةرجأ عفدب لسرملا مزتلي ةدام(170):

و ةرج عفداأل نع نماضتلا ب نيلوئسم هيلإ لسرملا و لسرملا نوكي ةلا حلا هذه يفو هيلإ لسرملا اهلمحتي

. تافورصملا

. ةرهاق ةوقب ءايش نماأل كلهي ام لقن ةرجأ لقانلا قحتسي وال

رخآ صخش ىلإ ههيجوتب وأ هيلإ هتداعإب هرمأي نأ لقانلا ةزايح يف ءيشلا دوجو ءانثأ لسرملل زوجي ةدام(171):

. رارض واأل تافورصملا نع ضيوعتبو لقنلا نم اممت ةرجأ لقانلل عفديو ، هيلإ لسرملا ريغ

-: قحلا اذه لا معتسا لسرملل زوجي ال هنا ىلع   

. لقانلا نم اهملست يتلا لقنلا ةقيثو ميدقت نع زجع أ-اذإ

. لقنلا ةقيثو هميلست تقو نم هيلإ لسرملا ىلإ قحلا اذه لقتنيو .. هملست هيلإ لسرملا بلطو ءيشلا لصو ب-اذإ

ءانثأ تافرصتلا نم هريغ وأ عيبلا هيفب فرصتي نأ هديب يتلا لقنلا ةقيثو بجومب ءيشلا كلا مل زوجي ةدام(172):

. لقانلا ةزايح يف هدوجو

. هجو عوجرلل ناك اذإ لقانلا ىلع عجريو ، لقنلا ءانثأ ءيشلا هالك ةعبت لمحتي يذلا وه كلا   وملا

اينمض وبقال ربتعيو ًانمض وأ ةحارص اهلبق اذإ لقنلا دقع نع ةئشانلا تامازتل هيلإاال لسرملا لمحتي ةدام(173):

قلعتت تاميلعت ةقيثولا هذه هملست دعب ةرادصإو لقنلا ةقيثو بجومب ءيشلا ميلستب هيلإ لسرملا ةبلا طم صاخ هجوب

هب.

يناثلا عرفلا

لقانلا ىلإ ةبسنلا ب دقعلا رثأ

موقي نأ ىلع قفتا اذإو كلذ ريغ ىلع قفتي اممل لقنلا ةليسو يف هصرو ءيشلا نحشب لقانلا مزتلي ةدام(174):

ال بيعب ًابوشم صرلا وأ نحشلا ناك اذإ لقنلا نع عنتمي نأ لقانلا ىلع بجو اهصر وأ ةعاضبلا نحشب لسرملا

. يداعلا لقانلا ىلع يفخي
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لقانلا ىلع بجو نيعم قيرط ىلع قفتي مل اذإف ، هيلع قافت متاال يذلا قيرطلا كلسي نأ لقانلا ىلع ةدام(175):

. قرطلا رصقأ كلسي نأ

. كلذ يضتقت ةرورض تماق اذإ قرطلا رصقأ مزتلي هيلع،وأال قفتملا قيرطلا ريغي نأ لقانلل زوجي كلذ عمو   

وأ ايئزج وأ ايلك نعهالهكهالاك ًال وئسم نوكيو ، لقنلا دقع ذيفنت ءانثأ ءيشلا سالةم لقانلا نمضي ةدام(176):

نيعملا داعيملا ءاهتنا دعب ةلوقعم ةدم ءاضقنا يلكلا هلاالك مكح يف ربتعيو .. هميلست يف ريخأتلا نع وأ هفلت نع

هيلع. روثعلا نود ءيشلا لوصول فرعلا هب ىضقي يذلا وأ

تبثي اممل هلقن ءانثأ مجحلا وأ نزولا يف صقن نم هتعيبط مكحب ةداع ءيشلا قحلي امع ًال وئسم لقانلا نوكي  وال

. ىرخأ بابسأ نع أشن صقنلا نأ

ريغ وأ تارهوجم وأ مةيلا قاروأ وأ دوقن نم هلقنب هيلإ دهع ام عايض نع ًال وئسم لقانلا نوكي ةدام(177):ال

. ةيباتك تانايب نم اهميلست تقو اهنأشب لسرملا همدق ام ردقب ،إال ةنيمثلا ءايش نماأل كلذ

لع ةبترتملا هتامازتلا ذيفنت يف مهمدختسي نيذلا صاخش لااأل عفأ نع ال وئسم لقانلا نوكي ةدام(178):

. لقنلا دقع

امل ةيقيقحلا ةميقلا ساسأ ىلع ضيوعتلا ردق ، لقنلا ةقيثو يف ةنيبم هتميق نوكت نأ نود فلت وأ ءيشلا عاض   اذإ

نيعم رعس ءيشلل نكي مل اذإف قوسلا يف دئاسلا رعسلل ًاقبط هل ددحملا مويلا يف لوصولا ةهج يف فلت وأ عاض

. ةلجعتسملا روم األ يضاق هنيعي ريبخ ةفرعمب هتميق تددح

ةميقلا   قرطلا عيمجب تبثي ناو ةميقلا هذه يف عزاني نأ لقانلل زاج ، لقنلا ةقيثو يف ةنيبم ءيشلا ةميق تناك اذإو   

. ءيشلل ةيقيقحلا

صاحلا دعي مل هنا هل هلوصو رخأت ىلع وأ ًايئزج هالهكهالًاك ىلع وأ ءيشلا فلت ىلع بترت ةدام(179):اذإ

لوصحلا لباقم ءيشلا نع لقانلل ىلختي نأ ضيوعتلا بلا طل زاج ، لقانلا ةيلوئسم تتبثو هنم، دوصقملا ضرغلل

. لماك ضيوعت ىلع

رخأتلا وأ يئزجلا هلاالك وأ فلتلا ببسب لقانلا ىلع عوجرلا يف قحلا طقسي ظفحت نود ءيشلا ملست ةدام(180):

ةداملا يف درو امل اقبط ةنس خالل لقانلا ىلع ىوعدلا عفريو ةعاضبلا حةلا هيلإ لسرملا تبثي اممل لوصولا يف

.(144)

. ةلجعتسملا روم األ يضاق هنيعي ريبخ وأ ةراد جرلااإل ةفرعمب ةعاضبلا حةلا تابثإ نوكيو    

و لسرملا هاجت ًال وئسم األلو لقانلا ناك ، دحاو لقن دقع ذيفنتب بقاعتلا ىلع نيلقان ةدع ماق ةدام(181):اذإ

كلذ. خبالف طرش ًاللك طاب عقيو ، لقنلا عومجم نع هيلإ لسرملا

يف عقي يذلا ررضلا نع هيلإإال لسرملا وأ لسرملا هاجتو ههاجت األلو لقانلل نيلا تلا نيلقانلا نم لك لأسي وال

عيمج نيب ضيوعتلا عيزوت بجو ررضلا هيف عقو يذلا ءزجلا نييعت لا حتسا اذإف ، لقنلا نم هب صاخلا ءزجلا

. اهتاذ ةبسنلا ب نيرخ ىلعاآل هتصح تعزو ، مهدحأ رسعأ اذإو لقنلا ةرجأ نم مهنم لك هقحتسي ام ةبسنب نيلقانلا

ةوقلا تابثإب إال هميلست يف ريخأتلا وأ هفلت وأ ءيشلا نعهالك هتيلوئسم يفني نأ لقانلل زوجي ةدام(182):ال

. هيلإ لسرملا ءاطخ وأ لسرملا ءاطخ وأ ءيشلا يف يتاذلا بيعلا وأ ةرهاقلا

وأ لسرملا ىلع ناك ةعاضبلا مزح يف بيع ءارج نم فلتلا نع هتيلوئسم مدع طرتشاو لقانلا ظفحت اذإو    

. بيعلا اذه ءارج نم أشني مل فلتلا نأ تبثي نأ هيلإ لسرملا
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ًايئزج وأهالًاك ًايلك هالًاك ءيشلا نعهالك ةيلوئسملا نم لقانلا ءافعإب يضقي طرش ًاللك طاب ةدام(183):عقي

. ةيعبات لا عفأ نع تأشن اذإ ةيلوؤسملا هذه نم لقانلا ءافعإب يضقي طرش اللك طاب عقي كلذكو ، هفلت نع وأ

تناك ةفص ةيأب هيلإ لسرملا وأ لسرملا مازلإ هنأش نم نوكي طرش لك ةيلوئسملا نم ءافع مكحاإل يف ربتعيو    

. لقانلا ةيلوئسم دض نيمأتلا تاقفن ضعب وأ لك عفدب

-: لقانلل زوجي هيعبات نم وأ لقانلا نم ميسجلا أطخلا و يدمعلا أطخلا حيتلا ادع اميف ةدام(184):

. ًايروص اضيوعت طرتشملا ضيوعتلا نوكي أال طرشب فلتلا هلاالكوأ نع هتيلوئسم ددحي  أ-نأ

اهديدحت وأ ةيلوئسملا نم ءافع اإل طرش نوكي نأ بجيو .. ريخأتلا نع   ةيلوئسملا نم هئافعإ طرتشي ب-نأ

. لسرملا ملعأ دق لقانلا نوكي ناو ابوتكم

إالاذإ هفلت نعهالهكوأ ًال وئسم لقانلا نكي ،مل هيلإ لسرملا وأ لسرملا ةسارح يف ءيشلا لقن ةدام(185):اذإ

. هيعبات نم وأ هنم أطخ رودص تبث

ةرشابم عجري نأ هيلإ لسرمللو كلذ ريغ ىلع قفتي اممل هلوصو دنع ءيشلا غيرفتب لقانلا مزتلي ةدام(186):

. ءاضتق دنعاال ضيوعتلا وأ ميلستلا ب هبلا طي لقانلا ىلع

تقولا بو ءيشلا لوصوب هرطخي نأ لقانلا ىلع ناك هيلإ لسرملا لحم يف ًابجاو ميلستلا نكي مل ةدام(187):اذإ

تافورصمب مازتل ،واال لقانلا هددح يذلا داعيملا يف ءيشلا ملست هيلإ لسرملا ىلعو ،، هملست هيف عيطتسي يذلا

ةرجأ لباقم هيلإ لسرملا لحم ىلإ ءيشلا لقني نأ ميلستلل هنيع يذلا داعيملا ءاضقنا دعب هل زوجيو نيزختلا

. ةيفاضإ

وأ لقانلا هنيع يذلا داعيملا يف ءيشلا ملستل هيلإ لسرملا رضحي ،وأمل هذيفنت ءانثأ لقنلا فقو ةدام(188):اذإ

ناو كلذب لسرملا رطخي نأ لقانلا ىلع بجو تافورصملا و نحشلا ةرجأ عفد نع وأ هملست نع عنتماو رضح

. هتاميلعت هنم بلطي

ةلجعتسملا روم األ يضاق نم بلطي نأ لقانلل قح بسانملا تقولا يف هتاميلعت لقانلا يفبإالغ لسرملا رخأت اذإو

. هتيلوئسم ىلعو لسرملا باسحل نيمأ دنع هعاديإ واألنذ،يف ءيشلا حةلا تابث إل ريبخ نييعت

رمأ ةظهاب تافورصم يضتقت هتنايص تناك وأ ةميقلا صقن ،وأ فلتلا هللالكوأ اضرعم ءيشلا ناك  اذإو

. نأشلا يوذ باسحل ةمكحملا ةنازخ نمثلا عاديإبو اهنيعي يتلا ةقيرطلا ب هعيبب يضاقلا

. لقانلل ةقحتسملا غلا ببملا ءافولل يفكي امب هضعب وأ هلك ءيشلا عيبب رمأي نأ ءاضتق دنعاال ، يضاقلل زوجيو  

ببسب هل قحتست يتلا غلا بملا نم اهريغو تافورصملا و لقنلا ةرجأ ءافيتس ال ءيشلا سبح لقانلل ةدام(189):

. لقنلا ببسب هل ةقحتسملا غلا بملا ءافيتس ال ءيشلا عيب نع جتانلا نمثلا ىلع زايتما لقانلل نوكيو لقنلا

ثلا ثلا لصفلا

لقنلل ةلومعلا ةلاب كولا

لقن ىلع لقان عم هلكوم مساب وأ همساب دقاعتي نأب ليكولا هبجومب مزتلي دقع لقنلل ةلومعلا ةلاب كولا ةدام(190):

ةلومع لباقم يف كلذ وأ لقنلا اذهب ةطبترملا تايلمعلا ب ءاضتق دنعاال موقي نأبو ةنيعم ةهج ىلإ ةعاضب وأ صخش

ليكولا نم اهاضاقتي

كلذ. ريغ ىلع قفتي اممل لقنلا دقع ماكحأ هيلع ترس ةصاخلا هلئاسوب لقنلا ةلومعلا ب ليكولا ىلوت اذإو
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قلعت ام صاخ هجوبو هتاميلعت ذفني نأو هلكوم ةحلصم ىلع ظفاحي نأب لقنلل ةلومعلا ب ليكولا مزتلي ةدام(191):

. لقانلا رايتخاب اهنم

. لقانلا عم اهيلع قفتملا ةرج نماأل ىلعأ لقن ةرجأ هلكوم باسح يف ديقي نأ ليكولل زوجي وال

تقو النم وئسم وه نوكي ءايش لقناأل يفو ءيشلا وأ بكارلا سالةم لقنلل ةلومعلا ب ليكولا نمضي ةدام(192):

ةوقلا تابثإب إال هتيلوئسم يفني نأ هل زوجي وال هملست يف ريخأتلا وأ هفلت وأ ًايئزج وأ ًايلك نعهالهك ءيشلا هملست

. هيلإ لسرملا اطخ وأ لكوملا أطخ وأ ءيشلا يف يتاذلا بيعلا وأ ةرهاقلا

رارضأ نم لقنلا دقع ذيفنت ءانثأ بكارلا قحلي امعو لوصولا يف ريخأتلا نع ال وئسم نوكي صاخش لقناأل يفو  

األوحلا عيمج يف هلو بكارلا أطخ وأ ةرهاقلا ةوقلا تابثإب إال هتيلوئسم يفني نأ هل زوجي .وال ةيدام وأ ةيندب

. هجو عوجرلا اذهل ناك اذإ لقانلا ىلع عوجرلا

قحلي امع ةيلوئسملا نم ًايئزج وأ ًايلك لقنلل ةلومعلا ب ليكولا ءافعإب يضقي طرش ًاللك طاب ةدام(193):عقي

ىلع بكارلا مازلإ هنأش نم نوكي طرش لك ةيلوئسملا نم ءافع اإل مجح يف ربتعيو ةيندب رارضأ نم بكارلا

أطخلا و يدمعلا أطخلا حيتلا ادع اميفو ةلومعلا ب ليكولا ةيلوئسم دض نيمأتلا تاقفن ضعب وأ لك عفدب هجو يأ  

نم ًايئزج وأ ًايلك هئافعإ طرتشي نأ لقنلل ةلومعلا ب ليكولل زوجي هيعبات دحأ نم وأ ةلومعلا ب ليكولا نم ميسجلا

لوصو يف ريخأتلا نع ةئشانلا ةيلوئسملا نمو    هميلست يف ريخأتلا وأ هفلت وأ ءيشلا نعهالك ةئشانلا ةيلوئسملا

لكوملا هب ملعأ دق ليكولا نوكي ناو ابوتكم ءافع اإل طرش نوكي نأ بجيو ةيندب رارضأ نم هقحلي امعو بكارلا

. بكارلا وأ

ذيفنت مدع نع ئشانلا ررضلا ضيوعتب هتبلا طمل لقانلا ىلع ةرشابم عوجرلا قح بكارلا وأ لكوملل ةدام(194):

. ريخأتلا نع وأ ةنيعم ةيفيكب هذيفنت نع وأ لقنلا دقع

وأ لكوملا ىلع ةرشابم عوجرلا قح لقانللو ىوعدلا يف لقنلل ةلومعلا ب ليكولا لا خدإ ةلا حلا هذه يف بجيو

. لقنلا ذيفنت نم هقحل يذلا ررضلا نع ضيوعتلا ب هتبلا طمل بكارلا

ليكولا نيع دق لسرملا نكي   اممل هطسو يذلا ةلومعلا ب ليكولل نماض ةلومعلا يلصب األ ليكولا ةدام(195):

. يلص األ ليكولا عم هقافتا يف طيسولا

. قوقح نم هل اميف هلحم لح لقانلا ىلإ لقنلا ةرجأ ةلومعلا ب ليكولا عفد ةدام(196):اذإ

ةصاخلا ماكح األ لقنلل ةلومعلا ب ليكولا ىلع يرست مدقت اميف اهيلع صوصنملا ماكح ادعاأل اميف  ةدام(197):

. ةلومعلا ةلاب كولا دقعب

عبارلا لصفلا

يوجلا لقنلا

. رجأ لباقم يف تارئاطلا ب عئاضبلا وأ ةعتم وأاأل صاخش لقناأل يوجلا لقنلا ب دصقي  ةدام(198):1-

هتسارح يف نوكتل لقانلل ملستو ةرئاطلا يف هعم اهلمح بكارلل زوجي يتلا ءايش )األ ةعتم (األ ظفلب دصقيو -2

. رفسلا ءانثأ بكارلا ةسارح يف ىقبت يتلا ةيصخشلا ةريغصلا ءايش األ ظفللا اذه لمشي وال لقنلا ءانثأ

داوملا يف اهيلع صوصنملا ةصاخلا ماكح األ ةاعارم عم لصفلا اذه ماكحأ يوجلا لقنلا ىلع يرست ةدام(199):

ةيلا. تلا

ةدودحملا ةيلوئسملا ماكح أل ًاقفو عقي لقنلا نأب ديفي ًانايب يوجلا لقنلا ةقيثو نمضتت نأ بجي ةدام(200):
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اهيف. اهيلع صوصنملا

ررض يأب وأ حورجب هتباصإ وأ بكارلا ةافو حةلا يف ثدحي يذلا ررضلا نع يوجلا لقانلا لأسي ةدام(201):

دوعص تايلمع نم ةيلمع ةيأ ءانثأ يف وأ ةرئاطلا نتم ىلع ررضلا ىلإ ىدأ يذلا ثداحلا عقو اذإ رخآ يندب

. مهلوزنو باكرلا

اهفلت وأ عئاضبلا وأ ةعتم األ عايض حةلاهالكوأ يف ثدحي يذلا ررضلا نع يوجلا لقانلا لأسي ةدام(202):1-

. يوجلا لقنلا ءانثأ ررضلا ىلإ ىدأ يذلا ثداحلا عقو اذإ

دوجو ءانثأ وأ ناريطلا ءانثأ لقانلا ةسارح يف عئاضبلا و ةعتم األ اهيف نوكت يتلا ةرتفلا يوجلا لقنلا لمشيو -2

هيف. تطبه رخأ ناكم يأ يف وأ تاراطملا دحأ يف ةرئاطلا

عقي يرهن وأ يرحب وأ يرب لقن لحم عئاضبلا وأ ةعتم األ اهيف نوكت يتلا ةرتفلا يوجلا لقنلا لمشي 3-وال

ةرئاط نم لقنلا وأ ميلستلا وأ نحشلا دصقب يوجلا لقنلا ذيفنت دنع لقنلا اذه لثم ثدح اذإ هنأ ىلع راطملا جراخ

ىلع ليلدلا موقي ىتح يوجلا لقنلا ةرتف ءانثأ عقو ثداح نع جتن ررضلا نأ ضارتفا بجو ىرخأ ىلإ

. كلذ سكع

. عئاضبلا وأ ةعتم وأاأل بكارلا لوصو يف ريخأتلا ىلع بترتي يذلا ررضلا نع يوجلا لقانلا لأسي ةدام(203):

ررضلا ىدافتل لاالةمز ريبادتلا لك اوذختا دق هيعباتو هنأ تبثأ اذإ ةيلوئسملا نم يوجلا لقانلا ىفعي ةدام(204):

. اهذاختا مهيلع ليحتسملا نم ناك هنإ وأ

ةمكحملل زوجيو رورضملا أطخب أشن دق هلك ررضلا نأ تبثأ اذإ ةيلوئسملا نم يوجلا لقانلا ىفعي ةدام(205):

. ررضلا ثادحأ يف كرتشا دق رورضملا أطخ نأ تبثأ اذإ لقانلا ةيلوئسم ضفخت نأ

إال رفسلا ءانثأ بكارلا ةسارح يف ىقبت يتلا ةيصخشلا ةريغصلا ءايش نعاأل يوجلا لقانلا لأسي ةدام(206):ال

. هيعبات وأ لقانلا أطخ بكارلا تبثأ اذإ

نأ تبث اذإ ةقباسلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيلوئسملا ديدحتب كسمتي نأ يوجلا لقانلل زوجي ةدام(207):ال

ةنورقم ةنوعرب امأو ررض ثادحإ دصقب امأ كلذو    هيعبات وأ لقانلا بناج نم عانتما وأ لعف نم أشن دق ررضلا

. كلذ ىلع بترتي دق ًاررض نأ كارداب

 . مهفئاظو ةيدأت ءانثأ يف ذئدنع اوناك مهنإ اضيأ تبثي نأ بجيف نيعباتلا بناج نم عانتم وأاال لعفلا عقو اذإف

صوصنملا ةيلوئسملا ديدحتب كسمتي نأ هل زاج لقانلا يعبات دحأ ىلع ضيوعتلا ىوعد تميقأ ةدام(208):1-اذإ

. هتفيظو ةيدأت ءانثأ هنم عقو دق ررضلا ثدحأ يذلا لعفلا نأ تبثأ (200)اذإ ةداملا يف اهيلع

. دودحلا كلت ًاعم ةيعباتو لقانلا نم هيلع لوصحلا نكمي يذلا ضيوعتلا عومجم زواجتي ال نأ بجيو -2

نم عانتما وأ لعف نع ئشان ررضلا نأ تبثأ اذإ ةيلوئسملا ديدحتب كسمتي نأ لقانلا عباتل زوجي ال كلذ عمو -3

. كلذ ىلع بترتي دق ًاررض نإ كارداب ةنورقم ةنوعرب امإو ررض ثادحإ دصقب امأ كلذو هبناج

دودحلا نم لقأب اهديدحتب وأ ةيلوئسملا نم يوجلا لقانلا ءافعإب يضقي طرش ًاللك طاب ةدام(209):1-عقي

.(200) ةداملا يف اهيلع صوصنملا

ءيشلا حةلاهالك اهديدحتب وأ ةيلوئسملا نم لقانلا ءافعإب يضقي يذلا طرشلا الن طبلا اذه لمشي ال كلذ 2-عمو

هيف. يتاذ بيع وأ هتعيبط ببسب هفلت وأ لقنلا لحم
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ةديج حةلا يف اهملست هنأ ىلع ةنيرق ضهني ظفحت نود عئاضبلا وأ ةعتم هيلإاأل لسرملل ملست ةدام(210):

كلذ. سكع    ىلع ليلدلا مقي اممل لقنلا ةقيثول ةقباطمو

فاشتكا روف لقانلا ىلإ ًاجاجتحا هجوي نأ عئاضبلا وأ ةعتم األ فلت حةلا يف هيلإ لسرملا ىلع ةدام(211):1-

خيرات نم كلذو عئاضبلا ىلإ ةبسنلا ب ًاموي رشع ةعبرأو ةعتم ىلإاأل ةبسنلا ب مايأ ةعبس خالل األرثك ىلعو فلتلا

عضوت يذلا مويلا نم ىلعاألرثك ًاموي نيرشعو دحاو خالل جاجتح اال هجوي نأ بجي ريخأتلا حةلا يفو اهملست

هيلإ. لسرملا فرصت تحت عئاضبلا وأ ةعتم هيفاأل

ةروص يف وأ عئاضبلا وأ ةعتم األ ميلست دنع لقنلا ةقيثو ىلع ظفحت ةروص يف جاجتح اال تبثي نأ بجيو -2

. ينوناقلا داعيملا يف لقانلا ىلإ لسري لجسم باطخ

تبثأ ،إالاذإ ةداملا هذه يف هيلع صوصنملا جاجتح اال هجوي مل اذإ لقانلا دض ةيلوئسملا ىوعد لبقت 3-وال

ةعتم األ باصأ يذلا ررضلا ةقيقح ءافخ وأإل ديعاوملا هذه تيوفتل هيعبات وأ لقانلا بناج نم سيلدت عوقو يعدملا

. عئاضبلا وأ

ةهج ةرئاطلا غولب موي نم نيتنس رورمب يوجلا لقانلا ىلع ةيلوئسملا ىوعد عفر يف قحلا طقسي ةدام(212):

. لقنلا فقو موي نم وأ هيف لصت نأ بجي ناك يذلا مويلا نم وأ لوصولا

دحأ نم وأ هنم أطخ رودص تبث الًإالاذإ وئسم يوجلا لقانلا نوكي ال ناجملا ب لقنلا حةلا ةدام(213):1-يف

.(200) ةداملا يف اهيلع صوصنملا دودحلا يف لقانلا لأسي ةلا حلا هذه يفو هيعبات

ريغ لقنلا ربتعا ًافرتحم لقانلا ناك ناف لقنلا افرتحم لقانلا نكي ملو لباقم نودب ناك اذإ ناجملا ب لقنلا ربتعيو -2

. يناجم

ةفص تناك (200)ًايأ ةداملا يف اهيلع صوصنملا دودحلا اليف وئسم يوجلا لقانلا نوكي ةدام(214):

. قحتسملا ضيوعتلا رادقم و مهددع ناك ًايأو ةيلوئسملا ىوعد يف موصخلا

عبارلا بابلا

يراجتلا نهرلا

ربتعي نيدل ًانامض لوقنم ملا ىلع ررقت اذإ هيف نأشلا يوذ عيمج ىلإ ةبسنلا ب ايراجت نهرلا نوكي ةدام(215):

. نيدملا ىلإ ةبسنلا ب ًايراجت

وأ نهترملا نئادلا ىلإ نوهرملا ءيشلا ةزايح تلقتنا إالاذإ ريغلا قح يف ًاذفان نهرلا نوكي ةدام(216):ال

هنيع يذلا صخشلا وأ نهترملا نئادلا ربتعيو امهنم هملست نم ةزايح يف ىقبو    نادقاعلا هنيعي رخآ صخش    ىلإ

: نوهرملا ءيشلل ازئاح نادقاعلا

. هتسارح يف حبصأ ءيشلا نأب داقتع ىلعاال ريغلا لمحت ةيفيكب هفرصت تحت عضو أ-اذإ

. ءيشلا اذه ملست قح هريغ نود ةزئاج يطعيو نوهرملا ءيشلا لثمي ًاكص ملست ب-اذإ

ىلع هنا هيف ركذي يباتك لوزنب ةيمسا كوكص يف ةتباثلا قوقحلا نهر متيو . قوقحلا نهر زوجي ةدام(217):

ةتباثلا قوقحلا نهر متيو    هتاذ كصلا ىلع هب رشؤيو كصلا تردصأ يتلا ةهجلا رتافد يف ديقيو .. نامضلا ليبس

وأ ةيمسا كوكص يف ةتباثلا ريغ ىرخ األ قوقحلا نهر متيو نامضلل ةميقلا نأ هيف ركذي ريهظتب ألرم كوكص يف

ةتباثلا كوكصلا ميلستب قوقحلا ةزايح لقتنتو    قحلا ةلا وحب ةصاخلا عاضو واأل تاءارج اإل عابتإب ألرم كوكص

كصلا نوكي نأ طرشب هتاذ كصلا ميلست ةباثمب عادي لااإل صيإ ميلست ربتعا ريغلا دنع اعدوم كصلا ناك اذإو    اهيف
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. نهترملا نئادلا باسحل هتزايحب هئاقب عدوملا لبقي ناو ايفاك انييعت لا يفاإلصي انيعم

. تابث اإل قرط عيمجب    ريغلا ةهجاوم يفو نيدقاعتملا ىلإ ةبسنلا ب نهرلا تبثي (218) ةدام

اذإو هعون نم رخأ ءيش نوهرملا ءيشلا ب لدبتسا ولو امئاق ىقب يلثم ملا ىلع نهرلا بترت (219)اذإ ةدام

نوكي نأ طرشب هريغ هب لدبتسيو هدرتسي نأ نهارلا نيدملل زاج    ةيلثملا ريغ نماألوملا نوهرملا ءيشلا ناك

. ةينلا نسح ريغلا قوقحب مدعاإلخالل عم كلذو لدبلا نئادلا    لبقي ناو نهرلا دقع يف كلذ ىلع اصوصنم

نوهرملا ءيشلا ةيهام هيف نيبي اال صيإ كلذ هنم بلط   اذإ نيدملا ملسي نأ نهترملا نئادلا ىلع ةدام(220):

هل. ةزيمملا تافصلا نم كلذ ريغو هنزوو هرادقمو هعونو

ءيشلا اذه ناك اذإو نوهرملا ءيشلا ىلع ةظفاحملل لاالةمز ريبادتلا ذاختاب نهترملا نئادلا مزتلي ةدام(221):

. لدبلا ءافيتس ال لاالةمز تاءارج باإل موقي نأ األلج لولح دنع هيلعف ةيراجت ةقرو

. ليبسلا اذه يف نهترملا نئادلا اهقفني يتلا تافورصملا عيمجب ًامزلم نهارلا نوكيو

نأو نوهرملا ءيشلا ب ةقلعتملا قوقحلا عيمج نهارلا باسحل لمعتسي نأب نهترملا نئادلا مزتلي ةدام(222):

نم هضبقي ام مصخي نأ ىلع اهقاقحتسا دنع هنع ةجتانلا غلا بملا نم كلذ ريغو هدئاوفو هحابرأو هتميق ضبقي

. كلذ ريغ ىلع نوناقلا و قافت اال صني اممل نهرلا ب نومضملا نيدلا لصأ نم   مث دئاوفلا نم مث تافورصملا

ثالةث ءاضقنا دعب نهترملا نئادلل ناك هقاقحتسا داعيم يف نهرلا ب نومضملا نيدلا نيدملا عفدي مل ةدام(223):اذإ

ىلإ مدقت ةضيرعب بلطي نأ لوصو ملعب لجسم باتكب وأ ًايمسر اهيبنت ءافولا ب نيدملا ىلع هيبنتلا خيرات نم مايأ

. هضعب وأ هلك نوهرملا ءيشلا عيبب األرم ةماقم موقي نم وأ ةيئادتب اال ةمكحملا سيئر

نم مايأ ةسمخ ءاضقنا إالدعب نوهرملا ءيشلا عيبب ةمكحملا سيئر نم رداصلا األرم ذيفنت زوجي ةدام(224):ال

اذإو .. هتعاسو هخيراتو عيبلا هيف يرجي يذلا ناكملا نايب عم دجو نإ ينيعلا ليفكلا و نيدملا ىلإ هغيلبت خيرات

كلذ، ريغ ىلع قفتي اممل عيبلا هيلع يرجي يذلا لا ملا نيعي نأ نئادلا قح نم ناك لا ومأ ةدع ىلع نهرلا ررقت

. نئادلا قحب ءافولل يفكي إالام عيبلا لمشي نأ زوجي ال األوحلا عيمج يفو

سيئرلا رمأ إالاذإ ةينلعلا ةديازملا ب ةمكحملا سيئر امهنيعي نيذلا ناكملا و نامزلا يف عيبلا يرجي ةدام(225):

. ىرخأ ةقيرط عابتإب

دحأ ةفرعمب قوسلا اذه يف هعيبب سيئرلا رمأ ةيلا ملا قارو األ قوس ًاليف وادتم ًاكص نوهرملا ءيشلا ناك اذإو

. ةرسامسلا

. عيبلا نم جتانلا نمثلا نم تافورصمو دئاوفو لصأ نم هنيد زايتم اال قيرطب نهترملا نئادلا يفوتسيو

مدع حةلا يف نهترملا نئادلا يطعيو ، هريرقت دعب وأ نهرلا ريرقت تقو مربي قافتا ًاللك طاب ربتعي ةدام(226):

اهيلع صوصنملا تاءارج اإل ةاعارم نودب هعيب وأ نوهرملا ءيشلا كلمت يف قحلا هلجا لولح دنع نيدلا ءافيتسا

.(223،224،225) داوملا يف

ءزج وأ نوهرملا ءيشلا نع هنئادل نيدملا لزانتي نأ ىلع قافت هنماال طسق وأ نيدلا لولح دعب زوجي كلذ عمو

ىلع نيدملل ءافو هنم ًاءزج وأ نوهرملا ءيشلا نهترملا نئادلا كيلمتب رمأي نأ يضاقلل زوجي   امك نيدلل ءافو هنم

. ءاربخلا ريدقتل ًاقفو هتميقب هيلع بسحي نأ

أشي ملو ةظهاب تاقفن مزلتست هتزايح تناك وأ فلتلا هللالكوأ ًاضرعم نوهرملا ءيشلا ناك ةدام(227):اذإ

موقي نم وأ ةيئادتب اال ةمكحملا سيئر نم بلطي نأ نهارلا و نئادلا نم لكل زاج هنع، دبًال رخآ ءيش ميدقت نهارلا
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. عيبلا نم جتانلا نمثلا ىلإ نهرلا لقتنيو سيئرلا اهنيعي ةقيرط ةيأب    ًاروف هعيبب صيخرتلا هماقم

نيعي نأ نئادلل زاج نيدلا نامضل فاك ريغ حبصأ ثيحب قوسلا يف نوهرملا ءيشلا رعس صقن ةدام(228):اذإ

ةلمكتب موقي نأ نود ددحملا داعيملا ىضقنا وأ كلذ نهارلا ضفر اذإف نامضلا ةلمكتل ًابسانم ًاداعيم نهارلل

،223,225) داوملا يف اهيلع صوصنملا تاءارج اإل عابتإب نوهرملا ءيشلا ىلع ذفني نأ نئادلل زاج نامضلا

.(224

ريغ ءزجلا ب بلوط ىتم نهارلا ىلع بجو ، اهلماكب هتميق عفدت ًاكص نوهرملا ءيشلا ناك ةدام(229):اذإ

إو ىلعاأللق دحاو مويب هقاقحتسا داعيم ليق ءزجلا اذهب ءافولل لاالةمز دوقنلا نهترملا نئادلا ىلإ مدقي نأ عوفدملا

.(223,225) داوملا يف اهيلع صوصنملا تاءارج اإل عابتإب كصلا عيبي نأ نهترملا نئادلل زاج ال

سماخلا بابلا

ةيراجتلا ةلا فكلا

ةلا:- فكلا ناكرأ أ-

. نئادلا و ليفكلا نم لوبقو باجيإب دقعنتو مازتلا ذيفنتب ةبلا طملا يف ةمذ ىلإ ةمذ مض ةلا فكلا ةدام(230):

نع ةئشانلا ةلا وفكلا نيدملا ىلإ ةبسنلا ب ًايراجت ًانيد نمضي ليفكلا ناك اذإ ةيراجت ةلا فكلا نوكت ةدام(231):

. ةيراجت فكةلا امئاد نوكت قارو هذهاأل ريهظت وأ ًايطايتحا ًانامض ةيراجتلا قارو األ نامض

راطخإ دعب تافورصملا نم دجتسي امو ةبلااألىلو طملا تافورصمو نيدلا تاقحلم ةلا فكلا لمشت ةدام(232):

. هريغب يضقي قافتا دجوي اممل اذه ليفكلا

. اضيأ ليفكلا ىلع لجأت دحأ هب لفكو ليص ىلعاأل ًال جؤم نيدلا ناك ةدام(233):اذإ

. ليفكلا ليفكو ليفكلا ىلع لجأت ليص ىلعاأل نيدلا نئادلا لجأ ةدام(234):اذإ

ليص. ىلعاأل لجأتي ،وال ليفكلا ليفك ىلع لجأت ، ليفكلا ىلع هلجأ اذإو

األلج ليفكلا فاضأ ليص  إالاذإ واأل ليفكلا ىلع لجأت ةلجؤم فكةلا لا حلا نيدلا ب ليفكلا لفكت ةدام(235):اذإ

. ةصاخ ليفكلل ةلااأللج فكلا تقو نئادلا طرتشا وأ هسفن ىلإ

ةلا:- فكلا راثآ -2

. نيدملا عم نينماضتمو مهنيب اميف نينماضتم الء فكلا نوكي ةيراجتلا ةلا فكلا ةدام(236):يف

لآل هتبلا طم قح طقست ال امهدحأ هتبلا طمو ليفكلا طبلا ءاش ناو نيدملا طبلا ءاش نإ ةبلا طملا يف ريخم نئادلا و

ًاعم. امهبلا طي نأ هلو األرخ بلا طي نأ هل امهدحأ هتبلا طم دعبف رخ

لخدي نأ هيلع بجو نئادلا هاضاق اذإو ، نيدلا ءافوب موقي نأ لبق نيدملا رطخي نأ ليفكلا ىلع بجي ةدام(237):

ةاضاقم دنع ىوعدلا يف ًامصخ هلخدي وأمل نيدلا ءافو لبق نيدملا راطخإب مقي مل ،ناف ىوعدلا يف امصخ نيدملا

هئاضقناب الهنوأ طبب يضقت ًابابسأ تبثا وأ نيدلا ىفو دق اذه ناك اذإ نيدملا ىلع عوجرلا يف هقح طقس هل، نئادلا

. نئادلا ىلع عوجرلا إال ليفكلل دعي ملو

اذإف عوجرلا يف هقح لا معتس ال لاالةمز تادنتسملا نيدلا ءافو تقو ليفكلا ملسي نأب نئادلا مزتلي  ةدام(238):

. ليفكلل هنع ىلختي نأ نئادلا ىلع بجو سوبحم وأ نوهرم لوقنمب ًانومضم نيدلا ناك
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ليفكلا ةمذ أربتو ليفكلا ةحلصم كلذ يف ًايعارم تانامض نم نيدملل ام ىلع ظفاحي نأ نئادلا ىلع ةدام(239):

تانامضلا هذه نم هئطخب نئادلا هعاضأ ام ردقب

. نوناقلا مكحب ررقم نيمأت لكو ةلا فكلا دعب ررقت ول ىتح نيدلا نامضل صصخ نيمأت لك تانامضلا ب دصقيو

يف مدقتي نأ نوناقلا اذه ماكح أل ًاقبط نيدملا ةسيلفتب فراعلا نئادلا ىلع بجو نيدملا سلفأ ةدام(240):اذإ

. نئادلا لا مهإ ءارج نم ررضلا نم ليفكلا باصأ ام ردقب ليفكلا ىلع عوجرلا يف هقح طقس ،إوال نيدلا ب ةسيلفتلا

اذه قحتسا ول ىتح ليفكلا ةمذ تئرب رخآ ًائيش نيدلا لباقم يف نيدملا نم يفوتسي نأ نئادلا لبق ةدام(241):اذإ

ةلا. حلا هذه يف ليفكلا ىلع عوجرلا يف قحلا ب ظفتحا دق نئادلا ناك إالاذإ ءيشلا

يف نئادلا لحم ليفكلا لحيو نيدملا ىلع ىدأ امب عوجرلا هلف نممهلا هب لفك ام ليفكلا ىدأ ةدام(242):اذإ

. هريغ رمأب وأ نيدملا رمأب ةلا فكلا تناك ءاوس قوقحلا نم نئادلا اذهل ام عيمج

مهنم يأ ىلع عجري نأ ًاعيمج مهلفك يذلا ليفكللف نينماضتم اوناكو دحاو نيد يف نونيدملا ددعت ةدام(243):اذإ

. نيدلا نم هافو ام عيمجب

ىقبيو   ًانامض هل مدقي نأب وأ هعفدب نيدملا بلا طي نأ هب ءافولا مدعو نيدلا قاقحتسا دنع ليفكلل زوجي ةدام(244):

اذإ نيدلا لولح لبق قحلا اذه ًاضيأ ليفكلل نوكيو ليفكلا ءاضر نود ةلهم نيدملل نئادلا حنم ول ىتح قحلا اذه هل

. نيدملا سلفأ

ءافيتس ال ةينوناقلا تاءارج اإل ذاختا موزلب نئادلا رذني نأ هب نئادلا هبلا طم مدعو نيدلا قاقحتسا دنع ليفكلل زوجي

ةلا. فكلا نم ليفكلا جرخ هنيدب نيدملا بلا طي ملو ةدملا تهتنا اذإف رهش نع اللقت خاللةدم هنيد

األ لولح دنع إال نيدملا ىلع هب عجري الًال جعم نئادلل ليفكلا هعفدف ًال جؤم لوفكملا نيدلا ناك ةدام(245):اذإ

لج.

ةلا. فكلا ىضتقم ذيفنتل هفرص يلإ رطضي امب نيدملا ىلع ليفكلا عجري ةدام(246):

عالهتق يف هعم ًانماضتم نوكيو ليفكلل يفكًال نئادلا عالهتقب يف ربتعي نئادلل ليفكلا لفكي يذلا ليفكلا ةدام(247):

هيلإ. ةبسنلا ب ًايلصأ انيدم ليفكلا اذه ناك ول امك ليفكلا ب

. ليفكلا ليفكو ليفكلا و نيدملا ةءارب بجوي لوفكملا نيدلا ليفكلا ليفك وأ ليفكلا وأ نيدملا ءادأ ةدام(248):

. نيدملا    ةءارب بجوت ال ليفكلا ءاربإ نكلو ليفكلا ةءارب بجوي نيدملا نئادلا ةءارب ةدام(249):

سداسلا بابلا

ةماعلا نزاخملا يف عادي اإل

 

: ةماعلا نزاخملا ماظن -1

ةلباق نوكتو ةعدوملا عئاضبلا لثمت كوكص رادصإ قح هل ماع نزخم رامثتسا وأ ءاشنإ زوجي (250):ال ةدام

طرشبو اهنم رارق اهب ردصي يتلا عاضو واأل طورشلل ًاقفو ةصتخملا ةيموكحلا رئاودلا نم صيخرتب إال لوادتلل

. صيخرتلا ءاطعإ دنع نيمأت ميدقت

لك نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ يرلا فلأ زواجتت ال ةمارغبو ةنس نع ديزت ال ةدم سبحلا ب بقاعي :(251) ةدام
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ةصخلم وأ مكحاإلةناد رشنب رمأت نأ ةمكحملل زوجيو ةقباسلا ةداملا ماكح خالًافأل اماع ًانزخم رمثتسا وأ أشنأ نم

امك هيلع موكحملا ةقفن ىلع كلذو رخأ ناكم يأ ىلع وأ نزخملا باوبأ ىلع ةقصلم وأ ةيمسرلا ةديرجلا يف

. هتاطلس نايبو ةيفصتلا ب موقي نم نييعت عم نزخملا ةيفصتب يضقت نأ باإلةناد مكحلا حةلا يف ةمكحملل زوجي

اذإ هيف لماع وأ مدختسم وأ ريدم لكو نزاخلا ةقباسلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلا ب بقاعي :(252) ةدام

. ةعدوملا عئاضبلا ب قلعتي اميف ةنهملا رس ىشفأ

ميظنتل ةصاخ ماع  الةحئ نزخم لك عضيو ةماعلا نزاخملا ميظنتب رارق ةصتخملا ةرازولا ردصت :(253) ةدام

نإ بجيو    هلمع هيف رشابي يذلا ناكملا و اهنيزختب موقي يتلا ةعاضبلا ةعيبطو هيف لمعلا عونو قفتي امب هطاشن

. نيزختلا ةرجأ ديدحت ةيفيك صوصخلا هجو ىلع هذهلاالةحئ لمشت

نيمأتلا تاكرش ىدحأ ىدل قيرحلا رطاخم دض ماعلا نزخملا ىلع نمؤي نأ نزاخلا ىلع بجي :(254) ةدام

باسحل ماعلا نزخملا يف ةدوجوملا عئاضبلا نيمأتلا اذه لمشيو ةصتخملا ةرازولا نم رارق اهنييعتب ردصي يتلا

اذإ يرحب ءانيم يف ةدوجوملا ةماعلا نزاخملا دحأ ةعدوملا ةعاضبلا هيلإ راشملا نيمأتلا لمشي ال كلذ عمو . ريغلا

. قيرحلا رطاخم دض يرحب نيمأتب ةلومشم ةعاضبلا تناك

لماح وأ نيمأتلا ةكرش وأ عدوملا هاجت هنع ًال وئسم نزاخلا نوكي ال يرحبلا نيمأتلا خاللةدم ثداحلا عقو اذإف

. ماعلا نزخملا ىلع نيمأتلا ب ةلومشم يرحبلا نيمأتلا ةدم ءاضقنا دعب ةعاضبلا حبصتو ةعاضبلا لثمي يذلا كصلا

هعوضوم نوكي ًايراجت ًاطاشن ريغلا باسحل وأ هباسحل ءاوس ةفص ةيأب سرامي نأ نزاخلل زوجي (255):ال ةدام

. اهلثمت كوكص رادصإو هنزخم يف اهظفح يف هل صخرملا ةعاضبلا عون نم عئاضب

ىلع %10   نوكلمي نمم اهيف ءاكرشلا    دحأ سرامي ةكرش نزخملا رامثتسا ىلع مئاقلا ناك اذإ مكحلا اذه يرسيو

. مدقت اميف هيلع صوصنملا رظحلا هلمشي ًايراجت ًاطاشن ماهلا سأر نم األلق

كوكصب لماعتت نأ اهيدل ةظوفحملا ةعاضبلا نهرب ةلوفكم اضورق مدقت نأ ةماعلا نزاخملل زوجي ةدام(256):

. اهلثمت يتلا نهرلا

: عادي دقعاإل -2

نم وأ عدوملا باسحل اهظفحو ةعاضب ملستب نزاخلا هبجومب دهعتي دقع ةماعلا نزاخملا يف عادي ةدام(257):اإل

. اهلثمت يتلا كوكصلا بجومب اهتزايح وأ اهتيكلم هيلإ لوؤت

. اهتميقو ةعاضبلا ةعيبط نع ةحيحص تانايب ماعلا نزخملا ىلإ مدقي نأب عدوملا مزتلي ةدام(258):

عدوملا اهردق يتلا اهتميق زواجي ال امب اهتنايصو ةعدوملا ةعاضبلا نزخ نع ال وئسم نزاخلا نوكي ةدام(259):

ةوقلا وأ اهدادعإ ةيفيك وأ ةعاضبلا ةعيبط نع أشن اذإ صقن وأ فلت نم ةعاضبلا بيصي امع نزاخلا لأسي وال

. ةرهاقلا

ريغو اهتيمكو اهتعيبطو ةعاضبلا عونو هنطومو هتنهمو همسا هيف نيبي نيزخت لا صيإ عدوملا ملستي ةدام(260):

نهر كص نيزخت لا صيإ لكب قفريو هيف ةعدوملا نزخملا مساو اهتميقو اهتيتاذ نييعتل لاالةمز تانايبلا نم كلذ

لا صيإو لص قبطاأل ةروصب ماعلا نزخملا ظفتحيو نيزختلا لا صيإ يف ةروكذملا تانايبلا عيمج ىلع لمتشي

. نهرلا كصو نيزختلا

اهب لدبتست نأ زاج ةيلثملا ءايش نماأل نهرلا كصو نيزختلا لا صيإ اهنع ملسملا ةعاضبلا تناك ةدام(261):اذإ

هذه يفو نهرلا كصو نيزختلا لا صيإ يف هيلع ًاصوصنم كلذ ناك اذإ اهتفصو اهعونو اهتعيبط نم ةعاضب

لا صيإ ردصي نأ زوجيو ةديدجلا ةعاضبلا ىلإ هتازايتما وأ كصلا وأ لا اإلصي لماح قوقح عيمج لقتنت ةلا حلا



34

. ربكأ ةيمك يف هبئاس ةيلثملا ةعاضبلا نم ةيمك نع نهرلا كصو نيزختلا

نيزختلا لا صيإ ناك اذإو وأألهرم عدوملا مساب نهرلا كصو نيزختلا لا صيإ ردصي نأ زوجي ةدام(262):

لا صيإ هل رهظ نمل زوجيو ريهظتلا ب نيلصفنم وأ نيلصتم امهنع لزانتي نأ هل زاج عدوملا ألرم نهرلا كصو

. نزخملا ىدل ةظوفحملا ةروصلا ب هنطوم عم ريهظتلا ديق بلطي نأ نهرلا كص وأ نيزختلا

حلا صل ةعاضبلا ىلع نهر ريرقت نيزختلا لا صيإ نع ال صفنم نهرلا كص ريهظت ىلع بترتي ةدام(263):

رهظي مل اذإف هيلإ رهظملا ىلإ ةعاضبلا   و فرصتلا قح لا قتنا نيزختلا لا صيإ ريهظت ىلع بترتيو هيلأ رهظملا

نأ وأ نهرلا كصب نومضملا نيدلا عفدي نأب لا اذهاإلصي هيلإ رهظ نم مزتلا نيزختلا لا صيإ عم نهرلا كص

. ةعاضبلا نمث نم هقح ءافيتسا نم نهترملا نئادلا نكمي

نع ًال صفنم نهرلا كص رهظ اذإو ًاخرؤم    نهرلا كصو نيزختلا لا صيإ ريهظت نوكي نأ بجي ةدام(264):

خيراتو دئاوفو لصا نم نومضملا نيدلا غلبم نايب هخيرات نع ال ضف    ريهظتلا لمشي نأ بجو    نيزختلا لا  صيإ

. هنطومو هتنهمو نئادلا مسأو هقاقحتسا

كلذب رشؤيو نزخملا رتافد يف ريهظتلا ب ةقلعتملا تانايبلا و نهرلا كصل ريهظتلا ديق بلطي نأ هيلإ رهظملا ىلعو

. نهرلا كص ىلع

لبق ولو كصلا اذهب نومضملا نيدلا عفدي نأ نهرلا كص نع ًال صفنم نيزختلا لا صيإ لماحل زوجي ةدام(265):

ىلع نيدملا عم فلتخأ وأ افورعم ناك   وأ فورعم ريغ نيدلا كص لماح ناك اذإو قاقحتس اال داعيم لولح

قاقحتس اال داعيم ىلإ دئاوفو لصأ نم نيدلا عاديإ بجو قاقحتس اال داعيم لبق ءافولا اهبجومب متي يتلا طورشلا

. ةعاضبلا نع جارف اإل عادي اذهاإل ىلع بترتيو هنع ةلوئسم نوكتو نزخملا ةرادإ دنع

لا صيإ نع ًال صفنم نهرلا كص لماحل زاج قاقحتس اال داعيم يف نومضملا نيدلا عفدي مل ةدام(266):اذإ

ةقلعتملا (225 (223ىلإ داوملا يف اهيلع صوصنملا تاءارج اإل عابتإب ةنوهرملا ةعاضبلا عيب بلطي نأ نيزختلا

. يراجتلا نهرلا ب

غلااآلةيت: بملا مصخ دعب نينئادلا عيمج ىلع زايتم باال ةعاضبلا نمث نم هقح نهترملا نئادلا يفوتسي ةدام(267):

. ةعاضبلا ىلع ةقحتسملا موسرلا و بئارضلا   أ-

. ظفحلا تافورصم نم اهريغو اهنيزختو ةعاضبلا عيب تافورصم  ب-

كص لماح هقحتسي ام ىلع دئازلا غلبملا عدوأ , ةعاضبلا عيب تقو ًارضاح نيزختلا لا صيإ لماح نكي مل اذإو

هنع. ةلوئسم نوكتو نزخملا ةرادإ دنع نهرلا

ةعاضبلا ىلع ذيفنتلا إالدعب نيرهظملا وأ نيدملا ىلع عوجرلا نهرلا كص لماحل نوكي ةدام(268):ال

. هنيدب ءافولل اهتيافك مدع توبثو ةنوهرملا

يف كصلا لماح قح طقس إوال ةعاضبلا عيب خيرات نم مايأ ةرشع خالل نيرهظملا ىلع عوجرلا عقي نأ بجيو

تاءارجإ رشابي مل اذإ نيرهظملا ىلع عوجرلا يف نهرلا كص لماح قح طقسي األوحلا عيمج يفو    عوجرلا

. نيدلا قاقحتسا خيرات نم رهش خالل ةنوهرملا ةعاضبلا ىلع ذيفنتلا

يذلا نيمأتلا غلبم ىلع عوجرلا نهرلا كص وأ نيزختلا لا صيإ لماحل ناك ةعاضبلل ثداح عقو ةدام(269):اذإ

. ةعاضبلا ىلع زايتماو قوقح نم مهلا ءافيتساب ثداحلا اذه عوقو دنع قحتسي

هميلستب ًارمأ ةيئادتب اال ةمكحملا سيئر نم ةضيرعب بلطي نأ نيزختلا لا صيإ هنم عاض نمل زوجي ةدام(270):
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كص هنم عاض نمل اهتاذ طورشلا ب زوجيو ليفك ميدقت عم هل هتيكلم تبثي نأ طرشب عئاضلا كصلا نم ةخسن

زاج ءافولا ب نيدملا مقي مل اذإف لح   دق نيدلا اذه ناك اذإ نهرلا ب نومضملا نيدلا ءافوب ًارمأ ردصتسي نأ نهرلا

داوملا يف اهيلع صوصنملا تاءارج ًاقفولإل ةنوهرملا ةعاضبلا عيبب ًارمأ ردصتسي نأ كصلا هنم عاض نمل

نزخملا رتافد يف اديقم هل لصح يذلا ريهظتلا نوكي نأ طرشب كلذو يراجتلا نهرلا ب ةقلعتملا (225 (223ىلا

. ماعلا نزخملا رتافد يف ةديقملا ريهظتلا تانايب عيمج ىلع ءافولا ب هيبنتلا لمشي نأ بجيو يفكًال مدقي نأو

ىلإ هجوت نأ نود تاونس سمخ ءاضقناب نيزختلا لا صيإ عايض حةلا يف مدقي يذلا ليفكلا ةمذ أربت ةدام(271):

. ةعاضبلا دادرتساب ةبلا طم ةيأ نزخملا

رتافد يف ريهظتلا ديق خيرات نم تاونس ثالث ءاضقناب نهرلا كص عايض حةلا يف مدقي يذلا ليفكلا ةمذ أربتو

. ماعلا نزخملا

عباسلا بابلا

نويراجتلا نولثمملا و ةيراجتلا ةلا كولا

األلو لصفلا

ةيراجتلا ةلا كولا

ريغ ىلع قافتا كانه نكي األوحلا،اممل عيمج يف األرج ليكولا قحتسي ةيراجتلا داوملا ةدام(272):يف

. فورظلا وأ فرعلا بسحب وأ ةنهملا ةفيرعت بسحب نيع قافت يفاال اذهاألرج ددحي مل اذإو    كلذ

. حيرص قافتاب إال ةيراجتلا ريغ األمعلا زيجت ،ال قلطم ليكوت ىلع توتحا ناو ، ةيراجتلا ةلا كولا ةدام(273):

. يقابلا ءزجلا يف فرصتلا قلطم لمعلا نم ءزج نأش إاليف تاميلعت قلتي مل يذلا ليكولا ةدام(274):

وأ ًاميلست هيف همزلي ناك يذلا مويلا نم لكوملل ةقحتسملا نعاألوملا ةدئافلا عفدب ليكولا مزتلي ةدام(275):

. نيدملا ألرم ًاقفو ًاعاديإ

تامولعملا ب لكوملا يفاوي نأ هيلعو داتعملا لجرلا ةيانع ةلا كولا ذيفنت يف لذبي نأ ليكولا ىلع بجي ةدام(276):

اهنع. باسح هل مدقي نأو ةلا كولا ذيفنت يف هيلإ لصو امع ةيرورضلا

كلذ. نع    مجنت يتلا رارض نعاأل ال وئسم ناك   إوال هلكوم رماوأ فلا خي نأ ليكولل سيل ةدام(277):

ذيفنت ئجري نأ هل زاج ًاغيلب ًاررض لكوملا ب قحلي لكوملا رماوأ بسح ةلا كولا ذيفنت نأ ليكولا ققحت اذإ هنأ ىلع

. لكوملا عجاري نأ ىلإ ةلا كولا

عمو تاميلعتلا هذه ىقلتي نأ ىلإ اهنأشب هلكوم نم ةحيرص تاميلعت هيدل نكت مل اذإ ةلا كولا ذيفنت ئجري نأ ليكولل

موقي نأ هل ناك موالمئ   ديفم وه ام دودح يف لمعلا يف ًانوذأم ليكولا ناك وأ لا جعتس باال ةرورضلا تضق اذإ كلذ

كلذ. يف ةبجاولا ةطيحلا ذختي نأ ىلع هاري ام بسحب ةلا كولا ذيفنتب

هذهاأل نكت   اممل هلكوم باسحل اهب ظفتحي يتلا ءايش األ قحلت يتلا رارض نعاأل لوؤسم ليكولا ةدام(278):

ارارضأ تناك وأ ءايش هذهاأل يف ةدوجوم بويع وأ ةيدايتعا ريغ فورظ وأ ةيرهق بابسأ نع ةئشان رارض

ءايش. األ ةعيبط اهتضتقا

اذإو    اهيلع ةظفاحملل ةلجاعلا ريبادتلا ذختي نأ هيلعف رفسلا ءانثأ ءايش باأل تقحل رارضأ ىلع ليكولا علطأ اذإو

نكمتي ملو اهتميق يف طوبهلا رطخل ةضرع تناك وأ داسفلا هيلإ عرسي امم تناك وأ فلتلل ءايش األ تضرعت
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. اهعيب يف ةيئادتب اال ةمكحملا سيئر نذأتسي نأ هيلعف اهنأش يف لكوملا ناذئتسا نم   ليكولا

امهم قافت اال تقو نم دئاوفلا ،عم داتعملا ذيفنتلا ةلا كولا ذيفنت يف هقفنأ ام ليكولل دري نأ لكوملا ىلع ةدام(279):

يف اهنم قافن بمغلالإل ليكولل لكوملا    مدقي نأ ةلا كولا ذيفنت ىضتقا اذإف    هتمهم يف حاجنلا نم ليكولا ظح ناك

. كلذ ليكولا بلط ىتم غلا بملا هذه مدقي نأ لكوملا ىلع بجو ةلا، كولا نوئش

ةلا. كولا ذيفنت ليبس يف تامازتلا نم صاخلا همساب دقع امم ليكولا ةمذ صلخي نأ لكوملا ىلعو

هقوقح لك دوعتو لكوملل عقي دقعلا نإف ةلا كولا دودح يفو لكوملا مساب ريغلا عم ليكولا دقاعت ةدام(280):اذإ

هيلإ.

دوعت وال لكوملل دقعلا يكوالًفالعقي هتفصب لمعي هنأ ريغلا عم دقاعتلا تقو ليكولا نلعي مل ةدام(281):اذإ

نأ هدنع يوتسي ناك وأ ةلا كولا دوجوب ملعي ليكولا هعم دقاعت نم نأ فورظلا نم دافتسي ناك هيلإإالاذإ هقوقح

. لكوملا وأ ليكولا عم لماعتي

صأ ليكوت نود لمع وأ ةلا كولا دودح هدقاعت يف زواجت نكلو لكوملا مساب ريغلا عم ليكولا دقاعت ةدام(282):اذإ

زيجي ابسانم ًاداعيم لكوملل ددحي نأ ريغلا اذهل زوجيو هتزاجإ ىلع ًافوقوم ىقبي لكوملا قح يف دقعلا ذافن نإف ًال

. دقعلا نم كلذ للحت داعيملا اذه يف ةزاج اإل ردصت مل نإف دقاعتلا هيف

ةفص ذختا نم ىلع عوجرلا زاج دقاعتلا زيجي نأ ليكوت نود همساب دقاعتلا عقو نم ضفر ةدام(283):اذإ

نأ ملعي ناك هعم دقاعت نم نأ ةفصلا هذه ذختا نم تبثي   اممل دقعلا ذافن مدع نع ئشانلا ررضلا ضيوعتب ليكولا

. كلذب عًاملا نوكي نأ يغبني ناك وأ ةدوجوم ريغ ةلا كولا

وأ هيف لكوملا لمعلا مامتإب وأ نعاألةيله امهدحأ جورخب وأ لكوملا وأ ليكولا تومب ةلا كولا يهتنت ةدام(284):

ةلا. كولل نيعملا األلج ءاهتناب

قافتا يأب ةربع ةلاوال كولا نع ىحنتي نأ ليكوللو هتلا كو نم ديقي نأ وأ ليكولا لزعي نأ لكوملل ةدام(285):

. ريغلا اذه ءاضر نود يحنتلا وأ ديقتلا وأ لزعلا زوجي   فال ريغلا قح ةلا بكولا قلعت اذإ نكلو    كلذ فلا خي

وأ لزعلا هنم ردص نم نوكيو يناثلا فرطلل ملعلا لوصح إالدعب يحنتلا وأب لزعلا ةلاب كولا ءاهتنا ققحتي وال

بسانم ريغ تقو يف يحنتلا وأ لزعلا ءارج نم هقحل يذلا ررضلا نع يناثلا فرطلا ضيوعتب ًامزلم يحنتلا

. لوبقم رذع ريغبو

. اهئاهتناب هملع لبق ليكولا عم دقاعت يذلا ةينلا نسح ريغلا ىلع ةلا كولا ءاهتناب جتحي ةدام(286):ال

ال حةلا ىلإ اهأدب يتلا باألمعلا لصي نأ ليكولا ىلع بجي ةلا كولا ءاهتنا ناك هجو يأ ىلع ةدام(287):

. فلتلل اهعم ضرعتت

يناثلا لصفلا

نويراجتلا نولثمملا

يف كلذ ناك ءاوس هتراجت لا معأ نم لمعب مايقلا ب رجاتلا لبق نم ًافلكم ناك نم ًايراجت ثممال ربتعي ةدام(288):

. رخآ لحم يف وأ هتراجت لحم

ضيوفتلا دودح يف كلذو دوقع نم هارجأ امو الت ماعم نم هلثمم هب ماق امع ال وئسم رجاتلا نوكي ةدام(289):

نوكي نأ طرشب نماضتلا ب مهيلع عقت ةيلوؤسملا ف راجت ةدع نم ًاضوفم لثمملا ناك اذإو رجاتلا لبق نم هل لوخملا

. ًاعيمج مهتراجتب ًال صتم لثمملا هب ماق يذلا يراجتلا لمعلا
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اعبت ءاكرشلا ةيلوئسم بترتتو هلمع نع ةلوئسم ةكرشلا تناك ةيراجت ةكرش لبق نم اضوفم لثمملا ناك اذإو

. ةكرشلا عونل

الت ماعملا عيمجل ماشًال اماع ضيوفتلا ربتعا يراجتلا لثملل لوخملا ضيوفتلا دودح نيعت مل ةدام(290):اذإ

. اهئارجإ يف لثمملا ضوف يتلا ةراجتلا عونب ةقلعتملا

. ديدحتلا اذهب ريغلا ملع تبثي اممل ضيوفتلا ديدحتب ريغلا ىلع جتحي نأ رجاتلل سيلو

هيلع بجيو هضوف يذلا رجاتلا مساب اهيف ضوفملا ةيراجتلا باألمعلا موقي نأ يراجتلا لثمملا ىلع ةدام(291):

ةملك ةفاضإ عم ةكرشلا ناونع ماكًالوأ رجاتلا اذه مسا لماكلا همسا بناج ىلإ عضي نأ عيقوتلا دنع

اذه عمو لمعلا نم هب ماق امع ًايصخش ال وئسم ناك كلذ يراجتلا لثمملا لعفي مل اذإو اهلداعي ام ةلا)وأ (بكولا

ةراجتلا عونب قلعتت الت ماعم نم لثمملا هب ماق   ام ءارج نم ةرشابم ةكرشلا وأ رجاتلا ىلع عوجرلا ريغلل زوجي

اهب. مايقلا هل ضوفملا

اهب. ماق يتلا الت ماعملا نع ةئشانلا ىوعدلا يف رجاتلا لثمي نأ يراجتلا لثمملل ةدام(292):

لصحي نأ نود ثثلا فرط باسحل وأ هباسحل ةيراجت ةلماعم ةيأب موقي نأ يراجتلا لثمملل سيل ةدام(293):

. همدختسا يذلا رجاتلا نم ةحيرص ةقفاوم ىلع

يتلا الت ماعملا ىلع عيقوتلا دنع هل نوكي ال ةلا حلا هذه يفو ًال وجتم يراجتلا لثمملا نوكي نأ زوجي ةدام(294):

. همسا بناج ىلإ هلثمي يذلا رجاتلا مسا جردي نأ هيلع امنإو اهلداعي ام ةلا)وأ (بكولا ريبعت لمعتسي نأ اهب موقي

نم ًائيش لجؤي وأ ضفخي نأ هل سيلو اهملسي يتلا األوملا لدب ضبقي نأ لوجتملا لثمملل سيل ةدام(295):

. هلثمي نم قوقح ىلع ةظفاحملل لاالةمز ريبادتلا ذختي ناو ريغلا تابلط هلثمي نم مساب لبقي نأ هل امنإو اهنامثأ

نم دقعلا هيلع لدي ام بسحب يكوًال امإو ًامدختسم امإ رجاتلا عالهتقب يف يراجتلا لثمملا ةدام(296):دعي

اإل ةلهم نم ديفي ،نأ يفسعت ريغ خسفلا ناك ولو دقعلا خسف دنع لكحلا ىلع هلو لمعلا يف الهل قتسا وأ هطابترا

يكوًال يراجتلا لثمملا ناك اذإو ةديحولا هتنهم وه يراجتلا ليثمتلا نوكي نأ طرشب ًافرع وأ ًانوناق ةررقملا راذن

. ًارجات هسفن وه حبصأ ًال قتسم هرابتعا اهعم زوجي نومدختسمو بتاكم هلو ةددعتم ةيراجت تويبل

ررضلا نع ًال وئسم نوكي ةفصلا هذه هل نوكت نأ نود ام دقع يف يراجت لثمم ةفص لحتنا نم ةدام(297):لك

ةين. نسحب هعم دقاعتملل لصاحلا

اوضبقي نأ ةعابلا الء ؤهلو هنزخم يف ةلمجلا وأب ةئزجتلا ب عيبلل هيمدختسم ضعب لوخي نأ رجاتلل ةدام(298):

واإل اهيملست نيح اهوعاب يتلا ءايش األ نامثأ نزخملا لخاد يف قودنصلا نيمأب ًاطونم نمثلا ضبق نوكي ال امدنع

جراخ نمثلا ب اوبلا طي نأ مهل سيلو اهب دتعي هوعاب ام لباقم رجاتلا مساب ةعابلا ؤهالء اهيطعي يتلا صياالت

. رجاتلا لبق نم ةباتك قحلا اذه   نيلوخم اوناك   إالاذإ نزخملا

يتلا دوقعلا ك مادختس اال دقعل ةيساس األ رصانعلا ىلعو ةلا كولا تافص ىلع ًال متشم دقعلا نوكي امدنع ةدام(299):

كوةلا وأ عورف يريدمو نيدمتعمو نيلوجتم نيبودنمو    نييلحم نيبودنم   نم نيفلتخملا الهئ كوو رجاتلا نيب أشنت

. ريغلا ب صتخي اميف ةلا كولا دعاوق ىرستو هليكو عم رجاتلا عبالةق صتخي اميف لمعلا دقع دعاوق ىرست

ثلا ثلا لصفلا

ةلومعلا ةلاب كولا

لكوملا باسحل ينوناق فرصتب همساب موقي نأب ةلومعلا ب ليكولا هبجومب مزتلي دقع ةلومعلا ةلاب كولا ةدام(300):
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. رجأ لباقم يف

. ةيراجتلا ةلا كولا ماكحأ ةلومعلا ةلاب كولا ىلع ىرست لصفلا اذه يف اهيلع صوصنملا ماكح ادعاأل اميفو

: لكوملا وحن ةلومعلا ب ليكولا تامازتلا -1

ًاملع لكوملا طيحي نأ هيلعو .. يداعلا رجاتلا ةيانع ةلا كولا ذيفنت يف لذبي نأ ةلومعلا ب ليكولا ىلع ةدام(301):

زاج رربم نود اهفلا خ اذإف لكوملا تاميلعت عبتي نأ هيلعو اهمامتإب ًاروف هرطخي ناو ةقفصلا ب قلعتي ام لكب

. ةقفصلا ضفري نأ لكوملل

لكوملا ىلع بجو هنم ىلغأب ىرتشا ،وأ لكوملا هددح يذلا نمثلا نم لقأب ةلومعلا ب ليكولا عاب ةدام(302):اذإ

إوال ضفرلا ب ةلومعلا ب ليكولا راطخإ ىلإ ةقفصلا مامتإب    ًاراطخإ هملست دنع ردابي نأ ةقفصلا ضفر دارأ اذإ

. نمثلل باقًال ربتعا

مدقي نأ ليكولا ىلع بجو لكوملا اهددح يتلا طورشلا نم لضفأ طورشب ةلومعلا ب ليكولا دقاعت ةدام(303):اذإ

. لكوملا ىلإ ًاباسح

زاج لكوملا نم نذإ ريغب هيلع هطسق وأ نمثلا جأالًب ىرتشملا عيبلا ب ةلومعلا ب ليكولا حنم ةدام(304):اذإ

ب ظفتحي نأ ةلومعلا ب ليكولل زوجي ةلا حلا هذه يفو ًاروف هعمجأب نمثلا ءادأب    ةلومعلا ب ليكولا بلا طي نأ لكوملل

. ىلعأ نمثب ةقفصلا تمت اذإ قرفلا

ةهجلا يف فرعلا ناك اذإ لكوملا نم نذإ ريغب نمثلا طسقي وأ األلج حنمي نأ ةلومعلا ب ليكولل زوجي كلذ عمو

. لجعم نمثب عيبلا ب همزلت لكوملا تاميلعت تناك إالاذإ   كلذب يضقي عيبلا اهيف مت يتلا

نأ لكوملل زجي مل لجعم نمثب ةلومعلا ب ليكولا عابو لجؤم نمثب عيبلا ب لكوملا تاميلعت تضق ةدام(305):اذإ

عيبلا ساسأ ىلع نمثلا ءادأب ةلومعلا ب ليكولا مزتلي ةلا حلا هذه يفو األلج   لولح دنع إال نمثلا ءادأب هبلا طي

. لجؤملا

ءارجأ لكوملا بلط إالاذإ لكوملا نم اهملست يتلا ءايش ىلعاأل نيمأتلا ب ةلومعلا ب ليكولا مزتلي ةدام(306):  ال

. فرعلا هب يضقي امم هؤارجإ ناك وأ نيمأتلا

كلذ. يف هنذأ إالاذإ لكوملا مساب حرصي نأ ةلومعلا ب ليكولل زوجي ةدام(307):ال

هذه يفو لجأب لماعتلا ناك هعمإالاذإ دقاعت يذلا ريغلا مساب لكوملا ىلإ ءاضف اإل ةلومعلا ب ليكولا مزتلي وال

الً. جعم لماعتلا ربتعي نأ لكوملل زاج ريغلا مساب ءاضف نعاإل عنتما اذإ ةلا حلا

هذه يفو كلذ يف لكوملا هنذأ إالاذإ ةقفصلا يف ايناث ًافرط هسفن ميقي نأ ةلومعلا ب ليكولل زوجي ةدام(308):ال

. هرجأ ةلومعلا ب ليكولا قحتسي ال ةلا حلا

-: لكوملا وحن ةلومعلا ب ليكولا قوقح -2

ببسب اهماربإ رذعت تبثأ اذإ اهب،وأ فلك يتلا ةقفصلا مربأ إالاذإ هرجأ ةلومعلا ب ليكولا قحتسي ةدام(309):ال

امل ًاقبط اهلذب يتلا دوهجلا نع ًاضيوعت إال ةلومعلا ب ليكولا قحتسي ال نيتلا حلا نيتاه ريغ يفو .. لكوملا ىلإ عجري

. فرعلا هب يضقي

. يضاقلا ريدقتل ةلومعلا ب ليكولا رجا عضخي وال

اميفو ةلا كولا ذيفنتل اهلمحت يتلا غلا بملا نم اهريغو تاقفنلا ةلومعلا ب ليكولا ىلإ دري نأ لكوملا ىلع ةدام(310):
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ىلع قفتا إالاذإ ةقفصلا متت مل ولو تاقفنلا هذه در نع    عنتمي نأ لكوملل زوجي ال ةلومعلا ب ليكولا أطخ حةلا ادع

كلذ. ريغ

. اهفرص موي نم ةلومعلا ب ليكولا اهلمحت يتلا تاقفنلا و غلا بملا دئاوف عفدي نأب لكوملا مزتليو

أشن إالاذإ ضيوعتلا ب لكوملا بلا طي نأ هل زاج ةلا كولا ذيفنت ببسب ررض ةلومعلا ب ليكولا قحل ةدام(311):اذإ

. ةلومعلا ب ليكولا أطخ نع ررضلا

هيلإ ةلسرملا عئاضبلا وأ كوكصلا ىلع زايتما ، عيبلا وأب ءارشلا ب ًافلكم ناك ءاوس    ةلومعلا ب ليكولل ةدام(312):

رجأ زايتم اذهاال نمضيو    ميلستلا وأ عادي وأاإل اإلسرلا درجمب كلذو اهظفحل ةملسملا وأ هدنع ةعدوملا وأ

وأ كوكصلا ميلست لبق غلا بملا هذه تعفد ءاوس اهدئاوفو ةلا كولا ببسب هل ةقحتسملا غلا بملا عيمجو ةلومعلا ب ليكولا

. هتزايح يف اهدوجو ءانثأ وأ عئاضبلا

يف الزتلا يتلا عئاضلا وأب كوكصلا ب قلعتت لا معأ نع أشن دق نيدلا ناك اذإ امل رابتعا نود زايتم اال ررقتيو

اذإو اهظفحل هل اهميلست وأ هدنع اهعاديإ وأ هيلإ اهلا سرإ قبس ىرخأ عئاضب وأ كوكصب وأ ةلومعلا ب ليكولا ةزايح

. نمثلا ىلإ ةلومعلا ب ليكولا زايتما لقتنا يرتشملا ىلإ تملسو لكوملا باسحل عئاضبلا وأ كوكصلا تعيب

امو ةيئاضقلا تافورصملا ادع   ،ام ىرخ األ زايتم اال قوقح عيمج ىلع مدقم ةلومعلا ب ليكولا زايتما ةدام(313):

. ةموكحلل قحتسي

اهظفحل هيلإ ةملسملا وأ هدنع ةعدوملا وأ هيلإ ةلسرملا عئاضبلا ىلع زايتما ةلومعلا ب ليكولل نوكي ةدام(314):ال

: ةلومعلا ب ليكولا ةزايح يف عئاضبلا ربتعتو هتزايح يف تيقب إالاذإ

. ةصاخلا هلئاسوب اهلقنب موقي ناك اذإ   وأ هنزاخم يف وأ ماع نزخم يف وأ كرمجلا يف هفرصت تحت تعضو أ-اذإ

. ىرخأ لقن ةقيثو ةيأ وأ نحش دنس بجومب اهلوصو لبق اهزوحي ناك ب-اذإ

. ىرخأ ةقيثو ةيأ وأ نحش دنس بجومب اهل ًازئاح كلذ مغر لظو اهردصأ ج-اذإ

ردقب إال زايتما بئانلل نكي ،مل ةلومعلا ب رخآ يكوًال لمعلا ب مايقلا يف هنع ةلومعلا ب ليكولا بانأ ةدام(315):اذإ

يلص. األ ةلومعلا ب ليكولل قحتسملا نيدلا

تاءارجإ هقح ءافيتس ال ةلومعلا ب ليكولا ةزايح يف ةدوجوملا عئاضبلا و كوكصلا ىلع ذيفنتلا يف عبتي ةدام(316):

ليكولا ناك اذإ كلذ عمو (225 (223ىلإ داوملا يف اهيلع صوصنملا ايراجت ًانهر نوهرملا ءيشلا ىلع ذيفنتلا

ةجاح نود اهعيبب هقح ءافيتس ال اهيلع ذيفنتلا هل زاج ، هتزايح يف يتلا عئاضبلا وأ كوكصلا عيبب ًافلكم ةلومعلا ب

. عيبلا نأشب لكوملا تاميلعت ذيفنت هيلع رذعت ،إالاذإ   اهيلإ راشملا تاءارج اإل عابتإ ىلإ

-: ةلومعلا ب ليكولا هعم دقاعت يذلا ريغلا 3-علاالةقب

هعم. دقاعت يذلا ريغلا هاجت ةرشابم ةلومعلا ب ليكولا مزتلي ةدام(317):

ريغ ىلع نوناقلا صني اممل ةرشابم ىوعدب ريغلا ىلع عوجرلا لكوملل وال لكوملا ىلع عوجرلا ريغلل سيلو

كلذ.

يرتشملا بلا طي نأ لكوملل زاج ، ىرتشملا نم نمثلا ضبق لبق عيبلا ب ةلومعلا ب ليكولا سلفأ ةدام(318):اذإ

هيلإ. نمثلا ءادأب ةرشابم

هيلإ. عيبملا ميلستب ةرشابم عئابلا بلا طي نأ لكوملل زاج عيبملا ملست لبق ءارشلا ب ةلومعلا ب ليكولا سلفأ اذإو
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هذه لمحت هعمإالاذإ دقاعتملا ىلع ةبترتملا تامازتل اال ذيفنت نع ًال وئسم ةلومعلا ب ليكولا نوكي ةدام(319):ال

. هطاشن اهيف رشابي يتلا ةيحانلا فرع هب يضقي امم تناك .وأ ةحارص ةيلوئسملا

. ًاصاخ ًارجأ نماضلا ةلومعلا ب ليكولا قحتسيو

عبارلا لصفلا

دوقعلا كوةلا

ضحلا ةنيعم طاشن ةقطنم يف رارمتس اال هجو ىلع ىلوتي نأ صخش هبجومب مزتلي دقع دوقعلا ةدام(320):كوةلا

. ليمعلا رجأ لباقم يف اآلرخ دقاعلا ةحلصمل دوقعلا ماربإ ىلع

اهطورشو ةقفصلا و لكوملا و ليمعلا نم لك ةشقانمو لكوملا مامأ ليمعلا عضو دنع دوقعلا ليكو ةمهم يهتنتو

. ةرشابم امهنيب دقعلا مربأ اقفتا اذإف

ةمهم المتت ةلا حلا هذه يفو اهماربإ بوجو ىلإ ةقفصلا ةشقانم دوقعلا ليكو ةمهم زواجت نأ زوجي ةدام(321):

وأ متت يتلا ةقفصلا نع ةرجإال األ ليكولا قحتسي وال لكوملا و ليمعلا نيب عفًال ةقفصلا تمربأ إالاذإ دوقعلا ليكو

. لكوملا لعف ىلإ اهمامت مدع عجري يتلا

نأ دوقعلا ليكول سيلو ةنيعم طاشن ةقطنم يف دحاو دوقع ليكو نم رثكأب نيعتسي نأ لكوملل سيل ةدام(322):

. هطاشن ةقطنم يف دحاو صخش نم يكوالًألرثك نوكي

ةقطنملا يف هريغ ةطساوب وأ هسفنب لكوملا اهمربي يتلا تاقفصلا نع ةرج األ دوقعلا ليكو قحتسي ةدام(323):

كلذ. ريغ ىلع قفتا اذهاألريخإالاذإ يعسل ةجيتن تاقفصلا هذه مربت مل ولو ليكولا طاشنل ةصصخملا

ال ةلا حلا هذه ويف قحلا اذه لكوملا هل ىطعأ إالاذإ لكوملا قوقح ضبقي نأ دوقعلا ليكول زوجي ةدام(324):ال

. صاخ صيخرت نود جأًال وأ ًاضيفخت حنمي نأ ليكولل زوجي

ةصاخلا ىواكشلا لك كلذكو همارب إل ىعس يذلا دقعلا ذيفنتب ةقلعتملا تابلطلا لك ىقلتي نأ دوقعلا ليكول زوجيو

. دقعلا اذه ذيفنت مدعب

اآلرخ دقاعلا راطخإ إالدعب هؤاهنإ نيدقاعلا ألدح زجي مل ةدملا نيعم ريغ دوقعلا كوةلا دقع ناك ةدام(325):اذإ

. قباس راطخإ نود دقعلا ءاهنإ رربي أطخ نيدقاعلا دحأ نم ردصي اممل فرعلا هب يضقي يذلا داعيملا يف

نماثلا بابلا

ةرسمسلا

لباقم يف نيعم دقع إلمارب ناث فرط نع ثحبلا ب صخشل راسمسلا هبجومب دهعتي دقع ةرسمسلا  ةدام(326):

. رجأ

دجوي مل اذإف فرعلا هب يضقي امل ًاقفو نيع    قافت يفاال وأ نوناقلا يف راسمسلا رجأ نيعي مل ةدام(327):اذإ

هب. فلكملا لمعلا ب مايقلا يف تقو نم هفرص امو دهج نم راسمسلا هلذب امل ًاعبت يضاقلا هردق   فرع

ناك اذإو هضعب وأ هلك ذفني مل ولو دقعلا ماربإ ىلإ هتطاسو تدأ إالاذإ هرجأ راسمسلا قحتسي ةدام(328):ال

. طرشلا ققحت إالاذإ هرجأ راسمسلا قحتسي مل فقاو طرش ىلع ًاقلعم دقعلا

وئسم نيدقاعلا نم لك نوكيو امهنم لك نم ًارجأ قحتسا ، دقعلا يفرط نم ًاضوفم راسمسلا ناك ةدام(329):اذإ
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تاقفن عيمج امهدحأ لمحتي نأ ىلع اقفتا ولو هيلع قحتسملا عفداألرج نع امهنيب نماضت ريغب راسمسلا هاجت ًال

. ةرسمسلا

ىلع قافت متاال هبإالاذإ فلكملا لمعلا ذيفنت يف اهلمحت يتلا تافورصملا دادرتسا راسمسلل زوجي ةدام(330):ال

. دقعلا مربي مل ولو تافورصملا قحتست ةلا حلا هذه يفو كلذ،

دقاعلا ةحلصمل دقاعلا ب ًارارضأ لمع اذإ تافورصملا دادرتسا وأ باألرج ةبلا طملا راسمسلل زوجي ةدام(331):ال

دعو ىلع ةينلا نسح هب يضقي امل خالًاف دقاعلا اذه نم لصح اذإ ،وأ دقعلا ماربإ يف هطسوي مل يذلا اآلرخ،

هل. ةعفنمب

يف دقاعلا هزاجأ إالاذإ هماربإ يف طسوتي يذلا دقعلا يف ًايناث ًافرط هسفن ميقي نأ راسمسلل زوجي ةدام(332):ال

. رجأ يأ راسمسلا قحتسي ال ةلا حلا هذه ،يفو كلذ

  إالاذإ اهادأ يتلا تامدخلا عم بسانتم ريغ ناك اذإ راسمسلا رجأ ضفخت نأ ةمكحملل زوجي ةدام(333):ال

. راسمسلا هيف طسوت يذلا دقعلا ماربإ دعب هيلع قفتملا عفداألرج وأ األرج رادقم نيعت

هب. فلكملا لمعلا ذيفنت يف هبكتري يذلا أطخلا نع ًال وئسم راسمسلا نوكي ةدام(334):

. عئابلا عيقوت ةحص نع لوئسم اهعيب لوادتملا قارو نماأل ةقرو هتطاسوب تعيب يذلا راسمسلا ةدام(335):

وأ ميلستلا موي ىلإ تانيعلا هذه ظفحي نأ تانيع ىضتقمب عئاضب هتطاسوب تعيب يذلا راسمسلا ىلع ةدام(336):

. اهنأشب تاعزانملا عيمج ىوست نأ ىلإ وأ ظفحت نود ةعاضبلا يرتشملا مدقي نأ ىلإ

. كلذ نم نادقاعلا هفعي ،اممل اهريغ نع تانيعلا زيمت يتلا فاصو األ نيبي نأ راسمسلا ىلعو

. مهتيلهأ مدع ملعي وأ مهتء مال مدعب اورهتشا صاخشأ نيب طسوتي نأ راسمسلل زوجي ةدام(337):ال

ال وئسم ناك ، كلذ يف هل ًاصخرم نوكي نأ نود هب فلكملا لمعلا ذيفنت يف هريغ راسمسلا بانأ ةدام(338):اذإ

اذإو . ةيلوئسملا يف نينماضتم هبئان وأ راسمسلا نوكيو وه هنم ردص دق لمعلا اذه ناك ول امك بئانلا لمع نع

رايتخا يف هئطخ نع الًإال وئسم راسمسلا نكي مل بئانلا صخش نيعي نأ نود هنع بئان ةماقإ يف راسمسلل صخر

راسمسلا بئانو راسمسلا عم دقاعت نمل زوجي األوحلا عيمج يفو تاميلعت نم هل هردصأ اميف هئطخ نع وأ هبئان

. امهنم لك ىلع عجري نأ

مهل صخر هبإالاذإ نيفلكملا لمعلا نع نماضتلا ب نيلوئسم اوناك دحاو دقعب ةرسامس ةدع ضوف ةدام(339):اذإ

. نيدرفنم لمعلا يف

ام هذيفنت نع هلبق نماضتلا ب نيلوئسم اوناك كرتشم لمع   يف ًاراسمس نوددعتم صاخشأ ضوف ةدام(340):اذإ

كلذ. ريغ ىلع قفتي مل

اهب ةقلعتملا قئاثولا ظفحي ناو ، هيعسب مربت يتلا الت ماعملا عيمج هرتافد يف ديقي نأ راسمسلا ىلع ةدام(341):

رتافدلا ماكحأ رتافدلا هذه ىلع ىرستو نيدقاعلا نم اهبلطي نمل لص قبطاأل ًاروص كلذ لك نع يطعي ناو

. ةيراجتلا

. كلذب ةصاخلا مظنلا و نيناوقلا ماكحأ ةيلا ملا قارو واأل عئاضبلا قاوسأ يف ةرسمسلا ىلع ىرست ةدام(342):

عساتلا بابلا

صاخش نيباأل يراجلا باسحلا
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ىلع لآلرخ امهنم لك ملسي نأ ىلع نيصخش نيب لصاحلا قافت اال يراجلا باسحلا دقعب داري :(343) ةدام

نود ضباقلا ىلع ًانيدو عفادلا ةحلصمل دحاو باسح يف لجسيو ةيراجت تادنسو لا ومأو دوقن نم ةفلتخم تاعفد

هدحو يئاهنلا ديصرلا حبصي ثيحب هدح   ىلع ةعفد لك يف هل هملس امب ةبلااآلرخ طم قح امهنم ألي نوكي نأ

األوحلا. بسحب نيفرطلا ألدح األءاد بجاولا قحتسملا نيدلا وه باسحلا فقإلا دنع

وأ الامهت ماعم عيمجل ماشًال اله عجي نأ امهلف , نيدقاعلا ةدارإ ىلع يراجلا باسحلا ىدم فقوتي ةدام(344):

اهنم. نيعم عونب ًاصاخ

هذه يفو    دحاو فرط ةهجل افوشكم   وأ نيفرطلا ةهجل افوشكم يراجلا باسحلا نوكي نأ زوجي ةدام(345):

,وال فاك ءافو لباقم دنعاأللو ناك اآلرخإالاذإ فرطلل لا ملا ميدقتب نيفرطلا دحأ مزتلي ال ةريخ ةلااأل حلا

األرخ. فرطلا ةحلصمل يباجيإ ديصر ىلع باسحلا رقتسي نأ حبلا زوجي

ماق لمع نم اهقحتسا يتلا ةلومعلا ةبلااآلرخب طم نم نيفرطلا دحأ عنمي ال يراجلا باسحلا دوجو ةدام(346):

قافتا كانه نكي اممل باسحلا يف ديقت يهو , يراجلا باسحلا ب ةصاخلا تايلمعلا تاقفن دادرتسابو ةلومعلا هبب

فلا. خم

مل اذإو فلا خم قافتا كانه نكي ,اممل دنسلا ةميق ضبقب إال ققحتي ال يراجت دنس ةطساوب عفدلا ةدام(347):

لا معتسا عمو نيمأتلا ليبس ىلع هب ظافتح   عماال هملست يذلا فرطلل ناك , هقاقحتسا دعوم يف دنسلا ةميق ددست

ال دنسلا ملس يذلا فرطلا فإالس حةلا يفو هملس يذلا فرطلا باسح ىلع هتميق ديقي هب  نأ ةطونملا قوقحلا

قاقحتس اال لجآ لحي نأ إالدعب باسحلا يف دنسلا ديقي نأ فلا خم قافتا لك نم مغرلا ب هملست يذلا فرطلل زوجي

ةسيلفتلا يف هتابلا طم غلبم رصقي نأ اهملستم ىلع بجو    هجولا اذه ىلع تادنس تديق اذإو ءافولا مدع تبثيو

. ةسيلفتلل تادنسلا هذه اوعقوم اهادأ يتلا تاعفدلا ردق ىلع

يتلا الت ماعملا و دوقعلا نأشب ىواعد نم نيفرطلل ام طقسي ال يراجلا باسحلا يف تاعفدلا ةدام(348):ديق

كلذ. خالف طرتشي اممل تاعفدلا هذه اهيلع تبترت

يتاذلا اهنايكو ةصاخلا اهتافص تدقف يراجلا باسحلا يف تلخدأ اذإ نيفرطلا ألدح ةبترتملا نويدلا ةدام(349):

لوزتو ذيفنتلا قرط نم ةقيرطل وال يضاقتلل وال طوقسلل وال ةصاقمللو ءافولل هدح ىلع ةلباق كلذ دعب نوكت فال

فلا. خم قافتا كانه نكي اممل يراجلا باسحلا يف تلخدأ يتلا نويدلا ب ةلصتملا ةينيعلا و ةيصخشلا تانيمأتلا

يف رمأ دورو نيح ىلإ اهب ظافتح وألال نيعم لمع يف فرصلل ةملسملا دوقنلا يراجلا باسحلا يف لخدي وال

. اهناش

فقإلا لبق األرخ فرطلل ًانيدم وأ ًانئاد نيفرطلا دحأ فالدعي ةئزجتلل لباق ريغ يراجلا باسحلا ةدام(350):

ا ةصاقملا ًامتح هنع أشنت يذلا وهو نيفرطلا نيب ةينوناقلا علاالتاق ددحي يذلا هدحو وه باسحلا لا فقإو باسحلا

دوقن ىلع عقوي يذلا زجحلا و نيدملا و نئادلا نيعي يذلا وهو الف تساو فيلست نم باسحلا دونب عيمجل ةيلا إلمج

فقإلا دنع هيلع زوجحملا ةحلصمل رهظي يذلا ديصرلا ىلإ ةبسنلا إالب ذفني ال يراجلا باسحلا يف ةلخاد لا ومأو

. باسحلا

اآلةيت:- بابس ألدحاأل يراجلا باسحلا قلغي ةدام(351):

. نيفرطلا قافتاب ةدملا هذه ءاهتنا لبق غإالهق زوجيو ، باسحلل ةددحملا ةدملا ءاهتنا أ-

قفتملا راطخ اإل ديعاوم ةاعارم عم ةددحم ريغ ةدمل ًاحوتفم باسحلا ناك اذإ باسحلا بحاص بلط ىلع ءانب ب-

. نيعوبسأ لبق راطخ اإل ءارجإ بجو داعيم ىلع قفتي مل اذإف . اهيلع
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يرابتع اال صخشلا ءاهتنا وأ اهصقان وأ األةيله ميدع هرابتعا وأ ةيفصتلل هعاضخإ وأ باسحلا بحاص توم ج-

. باسحلا بحاص

ديق. رخآ نم رهشأ ةتس ةدم باسحلا كرحت مدع د-

نم يأ ةدارإب دقعلا ءاهتنا تقو ىلع قفتي مل ناو قافت اال بجومب نيعملا تقولا يف دقعلا يهتني ةدام(352):

وأفإالهس. األةيله هنادقفب وأ نيفرطلا دحأ تومب اضيأ دقعلا يهتنيو نيفرطلا

 

رشاعلا بابلا

(( كونبلا تايلمع ))

األلو لصفلا

عادي اإل

ةماع. ماكحأ -1

يف كلذكو ةتباثلا عئادولا و ريفوتلا تاباسح يف كونبلا ىدل األوملا اوعدوي نأ نينطاوملل زوجي ةدام(353):

حئاول هددحت امل ًاحابرأ عئادولا ىلع ًاءانب اوملستي ناو اهيف اوفرصتيو عئادولا اوبحسي ناو ةيراج تاباسح

. يزكرملا كنبلا ةمظنأو

. يئاضق رمأب اهريغو عئادولا ىلع زجحلا زوجي ةدام(354):ال

ىلع لوصحلا ةلا حلا هذه يف نيعتيو نيعمتجم صاخشأ ةدع ءامسأبو عادي اإل باسح حتف زوجي  ةدام(355):1-

اذه نم تابوحسملا و تاكيشلا ىلع عيقوتلا ب نيضوفملا صاخش األ ءامسأ نيبي ًاعيمج مهنم عقوم يطخ ضيوفت

. نيدرفنم مأ نيعمتجم اوناك ءاوس باسحلا

قفتي اممل يواستلا ب مهصصح نوكتو باسحلا ديصر يف نينماضتم نينيدمو نينئاد صاخش ؤهالءاأل نوكي -2

كلذ. ريغ ىلع

عدوملا هاري يذلا هجولا ىلع ةعدوملا غلا بملا يف فرصتلا كنبلا نم ًايباتك بلا طي نأ عدوملل زوجي ةدام(356):

كلذ. ىلإ امو ةيكنب وحةلا ذيفنت وأ نينيعم صاخشأ ىلإ بمغلا ميلست وأ نويد نم هيلع امب ءافولا ،ك ًابسانم

باسحلا يف فرصتلا    نوكيو لجسملا همساب باسحلا حتفي ، ًايرابتعا ًاصخش ليمعلا ناك ةدام(357):اذإ

يف دراو وه امل ًاقفو نيدرفنم وأ نيعمتجم دارفأ ةدع وأ ًادرف ناك ءاوس يرابتع اال صخشلا لثمي يذلا صخشلل

. يرابتع اال صخشلل يلخادلا ماظنلا

: دوقنلا ةعيدو -2

اهلثم درب همازتلا عم هتياغل ًاعبط اهيف فرصتلا و ةعدوملا دوقنلا ةيكلم كنبلا لوخي دقع دوقنلا ةعيدو ةدام(358):

باسح يف عادي ناكاإل اذإ امل ًاقفو هيلع قفتملا األلج لولح دنع وأ بلطلا ىدل    ةلمعلا عون سفن نم عدوملل

. ةتباث ةعيدو ةروص يف وأ ريفوت

ةيطخ ةقفاوم ىلع هنم لوصحلا و عادي اإل طورش ىلع ليمعلا طإالع دعب ةباتك دوقنلا ةعيدو دقعنت ةدام(359):

. كلذب
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اهيرجي يتلا دويقلل نوكتو رتفدلا يف بحسلا و عادي ديقاإل بجو ، عاديإ رتفد ردصي كنبلا ناك ةدام(360):اذإ

ىلع قافتا لك لطبيو ، عدوملا و كنبلا نيب علاالةق يف ةيجح الء، معلا ةمدخل رهاظلا يف صصخملا كنبلا فظوم

كلذ. ريغ

لك ىلعاأللق ةرم باسحلا ب فشك عدوملا ىلإ لسري نأ بجو عاديإ رتفد ردصي كنبلا نكي مل ةدام(361):اذإ

رخآ دعب يلا اإلمج ديصرلا رادقمو عئادولا باسح نم ةروص فشكلا نمضتي ، كلذ ريغ ىلع قفتي ةنس،اممل

هل. ةكرح

نم عرف يأ يف كلذ زاوج ىلع قفتي اممل باسحلا حتف يذلا عرفلا رقم يف بحسلا و عادي اإل نوكي ةدام(362):

. كنبلا عورف

ًال قتسم اهنم باسح لك ربتعي دحاولا كنبلا عورف يف وأ دحاو كنب يف عدوملا تاباسح تددعت ةدام(363):اذإ

نعاآلرخ.

يف فرصتلا تقو يأ يف عدومللو ريفوت باسح يف تناك اذإ بلطلا درجمب دوقنلا ةعيدو درت ةدام(364):

كلذ. ريغ ىلع قفتي اممل هنم ءزج يف وأ نئادلا هديصر

. قباس راطخإ ةرورض وأ ددحم لجأ لولحك نيعم رمأ ىلع اهدادرتسا قلعي نأ زوجيف ةتباثلا ةعيدولا امأ

. ىرخأ ةدمل ايئاقلت تددجت األلج، لولح دنع اهبحس متي ملو لجأ ةعيدولل ددح ةدام(365):اذإ

زوجحملا ةصح ىلع زجحلا اذه يرس كرتشملا باسحلا باحصأ دحأ ديصر ىلع زجح عقوأ ةدام(366):1-اذإ

. كنبلا غيلبت موي باسحلا ديصر نم هيلع

نأ هيلعو ةزوجحملا ةصحلا ردقب كرتشملا باسحلا نم بحسلا فقوي نأ كنبلا ىلع بجي ةلا حلا هذه يفو -2

. هعيقوت نم عوبسأ خالل زجحلا ب ءاكرشلا ربخي

ةقفاومب إال كرتشملا باسحلا باحصأ ألدح ةددعتملا تاباسحلا نيب ةصاقملا يف كرتشملا باسحلا لخدي 3-ال

. ةيناث ةرقف (355) ةداملا مكح ةكرتشملا ةعيدولا ىلع يرسي كلذ ادع اميفو ، ءاكرشلا يقاب نم ةيطخ

: يراجلا باسحلا -3

: يراجلا باسحلا دقع ةدام(367):

يرجي ناو كنبلا ىدل باسحلا اذه ومأاالًهل  يف عدوي نأ باسحلا بحاص هاضتقمب دهعتي دقع يراجلا باسحلا

يف ديقي نأ كنبلا دهعتيو    ةلقانملا وأب ةيدقنلا تافرصتلا نم كلذ ريغو هينيدمو هينئاد عم تايوست كنبلا قيرط نع

دنع ةيئاهنلا ةيوستلا متت نأ ىلع ليمعلا ةقفاومب عئادولا نم بحسلا زيجي ناو تاعوفدم نم عدوي ام باسحلا

. هديصر جارختساو باسحلا قلغ

: يراجلا باسحلا حتف ةدام(368):

ىلع هنم لوصحلا و هيف ةدراولا طورشلل    ليمعلا طإالع دعب كلذل دعملا جذومنلا ىلع يراجلا باسحلا حتفي -1

وضعلا صالةيح   نع ةلا دلا تادنتسملا ميدقت بجو ًايرابتعا ًاصخش ليمعلا ناك اذإو   طورشلا هذهب ةيطخ ةقفاوم

. هتدارإ نع ربعملا

يراجلا باسحلا حتف ىلع ةقفاوملا ب ارارق هل ةمدقملا تادنتسملا ةحص نم دكأتلا دعب كنبلا ريدم ردصي -2

. رارقلا اذه رودص    ةظحل ذنم ادقعنم يراجلا باسحلا ربتعيو
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: تادرفملا ديق راثأ ةدام(369):

تناك يتلا دئاوفلا و مداقتلا دعاوق بلطلا اذه ىلع يرست ،وال يراجلا باسحلا ىلإ هلا خدإب بلط لك ددجتي -1

. باسحلا يف هديق لبق هيلع يرست

جارختساو باسحلا قلغ لبق ةئزجتلل ةلباق ريغ اهعومجمب يراجلا باسحلا يف ةديقملا تادرفملا نوكت -2

. ديصرلا

. هتاذ باسحلا يف رخآ درفمو يراجلا باسحلا يف درفم نيب ةصاقملا زوجت 3-ال

. نومضملا درفملا اذه ردقبو تادرفملا نم درفمل ةعباتلا ذيفنتلا تانامض ديصرلا ىلإ لقتنت -4

دحأ الن طبب ىضق اذإو هب ةصاخلا عوفدلا و ىواعدلا ةسرامم داعبتسا ىلإ باسحلا يف درفملا ديق يدؤي 5-ال

. باسحلا نم درفملا اذه ليزنت بجو    هخسن وأ هلا طبإب وأ تادرفملا

-: باسحلا بحاص قوقح ةدام(370):

. قباس راطخإ ةرورض ىلع قفتي ،اممل نئادلا هديصر يف تقو يأ يف فرصتي نأ باسحلا بحاصل زوجي -1 

دعب ًايباتك غلبملا ضفري نأ باسحلا بحاصل زاج ، باسحلا يف ًاغلبم باسحلا بحاص ريغ صخش عفد 2-اذإ

نم بلطيو ( تانامأ ) باسح يف ديقي وأ عفادلا ىلإ ادقن داعيف باسحلا نم غلبملا ليزنت بجي ذئنيحو ، هراعشإ

. هضبقل روضحلا عفادلا

: ةقثلا و األةنام بجاو ةدام(371):

يف عدوي نأ صخ باأل هيلع رطخي هنم ةبلطتملا واألةنام لماعتلا يف ةقثلا ب لخي نأ باسحلا بحاصل زوجي  ال

. ديصر هلباقي ال ابوحسم اكيش باسحلا

: تادنسلا و تاكيشلا ليصحت ةدام(372):

  إ ىرخأ كونب ىلع وأ كنبلل ىرخأ عورف ىلع ةبوحسملا تادنسلا وأ تاكيشلا ةميق بحسي نأ ليمعلل زوجي 1-ال

. اهيلع ةبوحسملا كونبلا وأ عورفلا نم اهتميق ليصحت الدعب

. باسحلا نم اهتميق ليزنت بجو تادنسلا وأ تاكيشلا لصحت مل اذإو -2

: تاباسحلا ةيرس ةدام(373):

. اهيلع علطي نأ لوئسم ريغ فظوم والألي كنبلا جراخ نم صخش ألي زوجي وال ةلوفكم تاباسحلا ةيرس -1

نذإ دجوي اممل مهمساب باسحلا حتفي نيذلا صاخش وألأل صخشلل إال باسح يأ ىلع تامولعملا يطعت 2-وال

كلذ. ريغب حمسي باسحلا بحاص نم يطخ

: تاعوفدملا تاقحلم ةدام(374):

كلذ ىلع قفتا إالاذإ دئاوفلا ىلع ةدئاف باستحا زوجي وال دئاوف يراجلا باسحلا يف تاعوفدملا جتنت 1-ال

. ةحارص

ىلع قفتي اممل تايلمعلا ذيفنتب ةطبترملا تافورصملا ضيوعتو ةلومعلا ليصحت يف كنبلا قوقح ةمئاق لظت -2

. كلذ ريغ
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: تاباسحلا نيب ةصاقملا ةدام(375):

معب تناك ولو تاباسحلا ةدصرأ نيب ةصاقملا ءارجإ زاج ، ليمعلا و كنبلا نيب تاباسح وأ عالتاق ةدع تدجو اذإ

. كلذ ريغ ىلع قفتي ،اممل ةفلتخم الت

: كنبلا ةيلوئسم ةدام(376):

نم بحسلل حيحص ريغ ذيفنت يأ وأ ليمعلا باسح يف تاعوفدملل حيحص ريغ ديق يأ نع ًال وئسم كنبلا نوكي ا-

. ليمعلا أطخب ىرج دق بحسلا وأ ديقلا نأ كنبلا تبثي   اممل عئادولا

ةلا. كولا دعاوقل ًاقبط ليمعلا تاميلعت ذيفنت نع كنبلا لأسي -2

: باسحلا عطق ةدام(377):

جرختسيو ىلعاألرثك ةنسمةيلا لك ةياهن يفو نيفرطلا نيب اهيلع قفتملا ديعاوملا يف يراجلا باسحلا عطقي

باسحلا ىلإ هديصر لحريو ًاحوتفم لظي لب باسحلا قلغ يلإ كلذ يدؤي ،وال نيدملا وأ نئادلا هديصر

. هعطقل يلا تلا مويلا يف هتكرح فنأتسيو هتاذ 

: باسحلا ىلع ةقفاوملا ةدام(387):

ةلوقعم ةدم تضقنا ،اذإ هذهاألريخ لبق نم هيلع ًاقفاوم ليمعلا ىلإ كنبلا نم مدقملا باسحلا فشك ربتعي ا-

. ضارتعا نود كنبلا اهددحي

وأ واإلفغلا باسحلا تاطلغو ملقلا تاطلغ حيحصت بلط زاوج نم عنمت ال فشكلا ىلع ةقفاوملا نأ ىلع -2

. باسحلا فشك الم تسا نم ةنس خالل كلذو   راركتلا

: يراجلا باسحلا قلغ ةدام(379):

اآلةيت:- بابس ألدحاأل يراجلا باسحلا قلغي

. نيفرطلا قافتاب ةدملا هذه ءاهتنا لبق غإالهق زوجيو ، باسحلل ةددحملا ةدملا ءاهتنا أ-

اإل ديعاوم ةاعارم ،عم ةددحم ريغ ةدمل ًاحوتفم باسحلا ناك اذإ كنبلا وأ باسحلا بحاص بلط ىلع ءانب ب-

. نيعوبسأ لبق راطخ اإل ءارجإ بجو داعيم ىلع قفتي مل اذإف ، اهيلع قفتملا راطخ

اال صخشلا ءاهتنا وأ األءاد ةيلهأ صقان وأ األءاد ةيلهأ ميدع هرابتعا وأ ةيفصتلل هعاضخإ وأ نطاوملا توم ج-

. باسحلا بحاص يرابتع

ديق. رخآ نم ةنس ةدم باسحلا كرحت مدع د-

: باسحلا قلغ راثآ ةدام(380):

،اممل باسحلا قلغ خيرات نم دئاوفلا فقوتو حاالً. ديصرلا نيد رابتعا يراجلا باسحلا قلغ ىلع بترتي -1

. فورظلا وأ قافت نماال كلذ ريغ نيبتي

. ةماعلا دعاوقلل ًاقبط هدئاوفو ديصرلا نيد مداقتي -2

: نئازخلا ةراجإ ةدام(381):
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: راجي دقعاإل

ءاقل ةددحم ةدم اهب عافتن لال رجأتسملا فرصت تحت ةنيعم ةنازخ عضوب كنبلا هاضتقمب دهعتي دقع نئازخلا ةراجإ

. ةرجأ

: كنبلا تامازتلا -1

لا: معتس نماال نيكمتلا ةدام(382):

. نئازخلا حتفل اهنع نلعملا ديعاوملا يف ةنازخلا لا معتسا نم رجأتسملا نكمي نأ كنبلا ىلع نيعتي -1

نورجأتسملا ددعت اذإو اهلا. معتسا يف هريغ نذأي نأ كنبلل روجي وال هدحو رجأتسملل ةنازخلا لا معتسا نوكي -2

. ةنازخلا ةراجإ دقع يف هيلع قفتي ام بسح نيدرفنم وأ نيعمتجم مهل اهلا معتسا نوكي نأ زاج ، ةدحاو ةنازخل

ليكولا اذه مساب كنبلا رطخأ ىتم رجأتسملا ليكول ةنازخلا لا معتسا يف نذؤي نأ اضيأ زوجي -3

. ةنازخلا حتف يف هتاذ كنبلا ليكوت زوجيو ، هتفص ىلع ةلا  دلا تادنتسملا بو

: ةنازخلا حاتفم ةدام(383):

ادع اميفو اآلرخ حاتفملا ب كنبلا ظفتحيو رجأتسملا ىلإ امهدحأ ملسي ، نافلتخم ناحاتفم ةنازخ لكل نوكي -1

. رخآ صخش ألي حاتفملا ميلست زوجي ال كنبلا و رجأتسملا

: كنبلل اكلم رجأتسملل ملسملا حاتفملا ىقبي -2

: ةنازخلا ىلع ةظفاحملا ةدام(834):

. اهتايوتحم ىلع ةظفاحملا و ةنازخلا سالةم نامضل لاالةمز ريبادتلا ذاختا كنبلا ىلع نيعتي

: ةنازخلا حتف مدع ةدام(385):

رجأتسملا نم نذإب إال اهتايوتحم غرفي وأ ةنازخلا حتفي ،نأ نوناقلا يف ةروكذملا ادعاألوحلا اميف كنبلل زوجي ال

. ءاضقلا نم رداص رارقل ًاذيفنت   وأ هروضحب وأ

-: كنبلا ةيلوئسم ةدام(386):

. ةرهاق ةوق ىلإ عجري ررضلا نأ تبثي اممل ةلماكو ةميلس ةنازخلا تايوتحم ءاقب كنبلا نمضي

: ةنازخلا ةيرس ةدام(387):

كنبلا فظوم وأ ةماعلا ةباينلا وأ ءاضقلا لثمم لبق نم ةنازخلا تايوتحم ءاشفإ حلااالت نم حةلا ةيأ يف زوجي ال

. اهتايوتحم درج وأ ةنازخلا حتف ةيلمع رضحي رخأ صخش يأ وأ

: ةنازخلا ىلع زجحلا ةدام(388):

نم رجأتسملا عنمي نأ غيلبتلا هملست درجمب كنبلا ىلع بجو    ءاضقلا نذأب ةنازخلا ىلع زجحلا عقوأ 1-اذإ

. ةنازخلا لا معتسا

. ةنازخلا ىلع زجحلا عيقوتب ًاروف رجأتسملا راطخإ كنبلا ىلعو -2

ب رجأتسملا راطخإ دعب ءاضقلا لثمم روضحب اهتايوتحم غارفإو ةنازخلا حتفب كنبلا مزتلي زجحلا ذيفنت دنعو -3
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، ةنازخلا حتف رضحي نأ رجأتسملا و كنبلا فظومو ءاضقلا لثمم ادع ألدح روجي وال ةنازخلا حتفل ددحملا داعيملا

. اهعيب متي ىتح كنبلا ىلإ ةنامأ ملستو ةنازخلا تايوتحم درجتو

رجأتسملا ىلإ اهتداعأ بجو يربجلا عيبلا اهلمشي ال ىرخأ تايوتحم وأ قئاثو وأ قاروأ ةنازخلا ناكب اذإو -4

. هتثرو وأ رجأتسملا اهبلطي ىتح اهيلع ةظفاحملل كنبلا ىدل تعدوأ ةنازخلا حتف تقو ًارضاح نكي مل اذإف

: ةنازخلا رجأتسم تامازتلا -2

: ةنازخلا لا معتسا ةدام(389):

يف عضي نأ صخ ىلعاأل هل زوجي   وال ضرغ هلالألي تدعأ اميف ةنازخلا لمعتسي نأ رجأتسملا ىلع -1

هيف. ةدوجوملا ناكملا نمأب لخت وأ سالاهتم ددهت ةرطخ ءايشأ ةنازخلا

. نطابلا نم ةنازخلا رجؤي نأ وأ ةنازخلا لا معتسا نع   ريغلل لزانتي نأ رجأتسملا ىلع رظحي -2

: رطخلا ب ديدهتلا ةدام(390):

رجأتسملا رطخي نأ كنبلا ىلع بجو ةرطخ ءايشأ ىلع يوتحت اهنأ نيبت وأ رطخب ةددهم ةنازخلا تراص ا-اذإ

اهنم. ةرطخلا ءايش األ بحسل وأ اهغارف إل روضحلا ب ًاروف

ةنازخلا حتف يف هل األنذ ءاضقلا نم بلطي نأ كنبلل زاج ، نيعملا داعيملا يف رجأتسملا رضحي مل اذإف -2

اهنم. ةرطخلا ءايش األ بحس وأ اهغارفإو

ةنازخلا حتفل ةصتخملا ةهجاألنم بودنم يعدتسي نأ ءاضقلا نذأ نود كنبلل زاج حاال رطخلا ناك اذإو -3

اهنم. ةرطخلا ءايش األ بحس وأ اهغارفإو

تايوتحم هيف ركذت ةعقاولا ب رضحم ررحيو ةماعلا ةباينلا لثمم روضحب ةنازخلا حتف ىرجت لكاألوحلا يفو -4

. اهحتف اورضح نيذلا صاخش األ ءامسأو ةنازخلا

ةرج: عفداأل ةدام(391):

ةنازخلا ىلإ لوخدلا نم هعنم كنبلل زاج إوال اهقاقحتسا ديعاوم يف ةنازخلا ةرجأ عفد رجأتسملا ىلع بجي -1

كلذ. ريغ ىلع قفتي ،اممل ةدملا نم ءازجأ نع وأ ةراج ةدماإل نع ًامدقم عفدلا ةقحتسم ةرج األ نوكتو

ةراج دقعاإل ءاهتنا عفدلا ب رجأتسملا راطخإ نم نيعوبسأ ءاضقنا دعب كنبلل زاج ةرج األ رجأتسملا عفدي مل 2-اذإ

اذإ ًاحيحص راطخ األ نوكيو اهتايوتحم غارفإو اهحتفل روضحلا ب رجأتسملا راطخإ دعب ةنازخلا كنبلا درتسيو

. كنبلل رجأتسملا ةنيع نطوم رخأ يف لجسم باطخب لصح

غارفإو ةنازخلا حتف يف هل باألنذ ءاضقلا نم   بلطي نأ كنبلل زاج ددحملا داعيملا يف رجأتسملا رضحي مل اذإو -3

صاخش األ ءامسأو ةنازخلا تايوتحم هيف ركذت ةعقاولا ب رضحم ررحيو ةماعلا ةباينلا لثمم روضحب اهتايوتحم

. اهيلع ذيفنتلا متي نأ ىلإ كنبلا ىدل تايوتحملا عاديإب رمأي نأ ءاضقلل زوجيو ، اهيف اورضح نيذلا

: سبحلا يف قحلا و زايتم ةدام(392):اال

تافورصملا و ةرج األ ءافيتس ال اهعيب نع جتانلا نمثلا ىلع زايتما هلو ةنازخلا تايوتحم سبح قح كنبلل نوكي

هل. ةقحتسملا

: حاتفملا درو ةنازخلا ميلست ةدام(393):
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مكح ىرس كلذ لعفي مل اذإف حاتفملا هل دريو كنبلا ىلإ ةنازخلا ملسي نأ ةراج اإل ءاهتنا دنع رجأتسملا ىلع بجي

موسرو ةنازخلا زاجتحا لباقم كنبلل عفدي نأ رجأتسملا ىلع نوكيو (391) ةداملا ةثلا)نم وثلا ةيناثلا ) نيترقفلا

. اهتايوتحم عاديإو اهحتف

: ةينامتئ التاال يهستلا -5

: فوشكملا ىلع بحسلا ب ليهستلا -1

: ليهستلا ةيهام ةدام(394):

ةدملو دوقنلا نم اغلبم ليهستلا طبلا فرصت تحت هاضتقمب كنبلا عضي دقع فوشكملا ىلع بحسلا ب ليهستلا -1

. ةنيعم ريغ وأ ةنيعم

. ليهستلا حنام كنبلا ىدل راج باسح حتف ليهستلا طبلا ىلع نيعتي -2

يراجلا باسحلا ةقاطب يف كلذ جاردإو هحنم ىلع ةقفاوملا ب كنبلا رارق رودص دنع ادقعنم ليهستلا ربتعي -3

. ليمعلا ب ةصاخلا

: ليهستلا لا معتسا ةدام(395):

نم يقابلا ىلإ فاضي دقعلا ةدم يف هيفوي ،امو تاعفد ىلع وأ ةدحاو ةعفد ليهستلا لمعتسي نأ ليمعلل نوكي -1

. كلذ ريغ ىلع قفتي ،اممل هفرصت تحت عوضوملا غلبملا

. كنبلا ةقفاومب إال ليهستلا نع لزانتلا زوجي 2-وال

: نامضلا ميدقت ةدام(396):

. كنبلا حلا صل هيلع نمؤم ينيع نامض ميدقت ليمعلا نم بلطي نأ كنبلل -1

ًايليمكت ًانامض بلطي نأ كنبلل زاج نامضلا اذه يف ماه صقن عقوو ىرخأ ةروص يف نامض ىلع قفتا اذإو -2

األوحلا. بسح ىلع هيغلي وأ ليهستلا غلبم ضفخي وأ

. يزكرملا كنبلا ةمظنأو حئاول اهددحت يتلا حابر األ فوشكملا ىلع بحسلا ب ليهستلا ىلع يرسي ةدام(397):

: ليهستلا ءاغلإ ةدام(398):

. نيدلا دادسل ةلوقعم ةلهم هل ددحي نأ ىلع ليمعلل هجوي راعشإب تقو يأ يف ليهستلا ءاغلإ صالةيح كنبلل نوكي -1

صقان وأ األءاد ةيلهأ ميدع هرابتعا وأ ةيفصتلل هعاضخإ وأ ليهستلا طبلا ةافوب ليهستلا ىغلي لكحلا يفو -2

ةقثلا و األةنام بجاوب ليهستلا خإاللطبلا دنع كلذكو ، ليهستلا طبلا يرابتع اال صخشلا ءاهتنا وأ األءاد ةيلهأ

هل. حونمملا ليهستلا لا معتسا يف هنم رخأ ميسج ْاطخ يأ رودص وأ

: ليهستلا ديدحت ةدام(399):

ربتعأ ، ديدجتلا كنبلا ضفر وا كلذ بلطي مل اذإف ىلعاأللق، رهشب ةدملا ءاهتنا لبق ليهستلا ديدجت بلط ليمعلل

. نيدلا ديدست ليهستلا طبلا ىلعو ةدملا ءاضقناب ًايهتنم ليهستلا

: يدنتسملا دامتع 6-اال
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: يدنتسملا دامتع دقعاال ةدام(400):

( دامتع حتفاال معالهئ(طبلا دحأ بلط ىلع ءانب دامتعا حتفب هاضتقمب كنبلا دهعتي دقع يدنتسملا دامتع 1-اال

. لقنلل ةدعم وأ ةلوقنم ةعاضب لثمت تادنتسم نامضب ( ديفتسملا ) رخأ صخش حلا صل

. دقعلا اذه نع ايبنجأ كنبلا ىقبيو ، هببسب دامتع اال حوتفملا دقعلا نع ًال قتسم يدنتسملا دامتع دقعاال نوكي -2

: ضقنلل ةيلباقلا مدع ةدام(401):

لكو ديفتسملا لبق ًارشابمو ايعطق دامتع اال حتاف كنبلا مازتلا حبصيو صقنلل لباق ريغ يدنتسملا دامتع اال نوكي -1

. هببسب دامتع اال حوتفملا دقعلل ًاذيفنت بوحسملا كصلل ةينلا نسح لماح

.( دامتع حتفاال بلا طو ديفتسملا هيف( فارط األ عيمج قافتاب إال هطورش ليدعت وأ دامتع اال ضقن زوجي 2-وال

. ضقنلل باقًال دامتع اال نوكي نأ ىلع قفتي اممل اذه 3-لك

: دامتع اال زيزعت ةدام(402):

. ديفتسملا لبق ةرشابمو ةيعطق ةفصب هرودب مزتلي رخآ كنب نم ضقنلل لباقلا ريغ دامتع اال زيزعت زوجي -1

كنب قيرط نع ديفتسملا ىلإ لسرملا ضقنلل لباقلا ريغ يدنتسملا دامتع اال حتفب راطخ اإل درجم ربتعي 2-وال

. دامتع لال كنبلا اذه نم ازيزعت    رخآ

: هتئزجتو دامتع اال ليوحت ةدام(304):

ديفتسملا لبق نم ديفتسم نم ألرثك ليوحتلا و ةئزجتلا و ليوحتلل باقًال حوتفملا دامتع اال نوكي نأ ىلع قافت اال زوجي

. دامتع حتفاال دقع يف ةدراولا طورشلا ةاعارم عم كلذو رخآ ديفتسم ىلإ يلص األ

: لزانتلا زاوج مدع ةدام(404):

. دامتع اال حتاف كنبلا ةقفاوم إالدعب حوتفملا دامتع نعاال لزانتي نأ دامتع حتفاال بلا طل زوجي ال

: حتافلا كنبلا تامازتلا ةدام(405):

تناك ،اذإ دامتع دقعاال يف اهيلع قفتملا مصخلا و لوبقلا و ءافولا طورش ذيفنتب دامتع اال حتاف كنبلا مزتلي -1

. طورشو تانايب نم دقعلا اذه يف درو امل ةقباطم تادنتسملا

. دامتع حتفاال طبلا تاميلعتل تادنتسملا ةقباطم نم ققحتي نأ كنبلا ىلعو -2

ًاروف دامتع حتفاال طبلا رطخي نأ هيلعف دامتع اال طورشل ةقباطم ريغ تادنتسملا نأ حتافلا كنبلا دجو اذإو -3

. هتاميلعت رظتنيو كلذب

: حتافلا كنبلا ةيلوئسم ةدام(406):

. دامتع حتفاال طبلا تاميلعتل اهرهاظ يف ةقباطم تادنتسملا تناك اذإ دامتع اال حتاف كنبلا لأسي 1-ال

. اهببسب دامتع حتفاال يتلا ةعاضبلا ب قلعتي مازتلا يأ حتافلا كنبلا لمحتي 2-وال

: ليمعلا ذيفنت مدع ةدام(407):
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عيب حتافلا كنبللف ، دامتع حتفاال طورشل ةقباطملا نحشلا تادنتسم ةميق دامتع حتفاال طبلا عفدي مل 1-اذإ

ةلباق ةعاضبلا تناك اذإو ، هلحمو عيبلا دعومب دامتع حتفاال طبلا غيلبتو ءاضقلا نذإ دعب ينلعلا دازملا ب ةعاضبلا

. ءاضقلا نذأ نود عيبلا ءارجإ زوجيف عيرسلا فلتلل

تادنتسملا تمادام نوناقلا اذه (313)نم ةداملا يف ليكولل ررقملا زايتم اال ةعاضبلا ىلع حتافلا كنبلل نوكيو -2

هدي. تحت ةعاضبلا ىلع ةلا دلا

عرازمو ماعلا عاطقلا تاسسؤمو ةلودلا تائيه لبق نم ةحوتفملا تادامتع ىلعاال األىلو ةرقفلا مكح قبطني 3-ال

كلذو ةيباسحلا تايوستلا قيرط نع تادنتسملا ةميق ىفوتست امنإو ةيعامتج اال تائيهلا و تاينواعتلا و ةلودلا

. ةعاضبلا ةعبت اهلمحتب دامتع حتفاال طةبلا ةهجلا راعشإ دعب 

: نامضلا باطخ -7

. نامضلا باطخ ةيهام ةدام(408):

نييعتلل لباق وأ نيعم غلبم عفدب ( نامضلا هل(طبلا ليمع بلط ىلع ءانب كنب نم ردصي دهعت نامضلا باطخ -1

ضرغلا نامضلا باطخ يف ركذيو ، باطخلا يف ةنيعملا ةدملا خالل كلذ هنم بلط )اذإ ديفتسملا ) رخآ صخشل

. هلجا نم رداصلا

. ةنيعم ريغ ةدمل نامضلا باطخ ردصي نأ زوجي -2

: نامضلا ءاطغ ةدام(409):

فكةلا. وأ نهر وأ ةيدقن ةعيدو ةروص يف هنم رداصلا نامضلا ءاطغ ميدقت بلطي نأ كنبلل -1

. ديفتسملا لبق هقح نع نامضلا طبلا ًالنم زانت ءاطغلا نوكي نأ زوجي -2

: كنبلا عوفد ةدام(410):

وأعالةقطبلا نامضلا بلا طب كنبلا عالةق نع ةمجانلا عوفدلا ب ديفتسملا ةهجاوم يف كسمتي نأ كنبلل زوجي  ال

. ديفتسملا ب نامضلا

: نامضلا ءاهتنا ةدام(411):

باطخلا نايرس خاللةدم هلصي مل اذإ كنبلا ةمذ تئربو هتيح صال تهتنا ةدملا نيعم نامضلا باطخ ناك 1-اذإ

. اهديدجت ىلع ةدملا هذه اهتنأ لبق ةحارص قفتي اممل عفدلا ب ديفتسملا نم بلط

. هئاشنإ خيرات نم تاونس ثالث يضمب هتيح صال تهتنا ةنيعم ريغ ةدمل نامضلا باطخ ناك اذإ 2-امأ

: نامضلا طبلا تامازتلا ةدام(412):

هلمحت ام ذيفنتبو ةمدخلا موسرو ةلومعلا عفديو هل، دعا امل ءاطغلا صيصختب نامضلا باطخ طبلا مزتلي -1

. تادهعت نم

. ةلغشنم هتيلوئسم تلظ إوال هنم ضرغلا قيقحت دعب هئاغل إل نامضلا باطخ ةداعإ هيلع بجيو -2

: لزانتلا رظح ةدام(413):

. كنبلا ةقفاومب إال نامضلا باطخ نع ئشانلا هقح نع لزانتي نأ ديفتسملل زوجي ال
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: كنبلا عوجر ةدام(414):

. نامضلا طبلا هاجت هقوقح يف اذهاألريخ لحم هل   عفد ام ردقبو    ديفتسملل ءافولا ،ب كنبلا لحي   -1

. نامضلا ىوعدب نامضلا طبلا ىلع ًاضيأ عجري نأ كنبلل نوكيو -2

. كونبلا فلس -8

. ةيونعملا صاخش واأل نينطاوملا ىلإ كونبلا نم فلسلا مدقت  ةدام(415):

ركذيو ةبلطتملا تادنتسملا ب ابوحصم كنبلا ىلإ ًابلط ةفلسلا يف بغارلا مدقيو ةباتك ةفلسلا دقعنت ةدام(416):1-

اهنم. ضرغلا ةفلسلا بلط يف

باسح يأ يف وأ ةفلسلا باسح يف اهجاردإو ةفلسلا دامتعاب كنبلا رارق رودص ةظحل ذنم ةدقعنم ةفلسلا ربتعت -2

. ةفلسلا طبلا نطاوملا وأ ةهجلا ب صاخ رخآ

ضرغلا إاليف اهلمعتسي نأ ًايرابتعا ًاصخش مأ ناك ًانطاوم ةفلس ىلع لصح نمل زوجي ةدام(417):1-ال

اهل. صصخملا

. كلذ ذيفنت نأشب ةليفكلا تايطايتح اال ذختي نأ كنبلل زوجيو -2

. يزكرملا كنبلا نم ةددحملا بسنلل ًاقفو فلسلا نع ةمدخ موسر عفد نيعتي ةدام(418):

فكةلا وأ نهر ةروص يف نامض ميدقت ةفلسلا طبلا نطاوملا وأ ةهجلا ىلع طرتشي نأ كنبلل زوجي ةدام(419):

األوحلا. بسح ىلع يراجت نامض وأ

اذإ نيدلا قاقحتسا موي يفو رثكأ وأ ةنس ةفلسلا ةدم تناك اذإ ةنسلا ةياهن يف ةمدخلا موسر يدؤت ةدام(420):

ةنس. نم لقأ ةدملا تناك

. ةفلسلا ىلع ةطيسب ةدئاف بستحتو

األلج ديدحت زوجيو ، كلذل ددحملا داعيملا يف اهلثم درب ةفلسلا بلط يذلا ضرتقملا وأ ةهجلا مزتلت ةدام(421):

. ةنامضلا ديدجت عم نيفرطلا قافتاب

 

ثلا ثلا باتكلا

ةيراجتلا قارو األ

األلو بابلا

االت يبمكلا

األلو عرفلا

ةلا يبمكلا ءاشنإ

ةلا: يبمكلا ناكرأ 1
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ةيلا. تلا تانايبلا ىلع ةلا يبمكلا لمتشت ةدام(422):

اهب. بتك يتلا ةغللا ،بو كصلا نتم يف ابوتكم ةلا) (يبمك ظفل -1

. اهئاشنإ ناكمو ةلا يبمكلا ءاشنإ خيرات -2

هيلع). بوحسملا ) ءافولا همزلي نم مسا -3

هلوأألهرم. ءافولا بجي نم مسا -4

. دوقنلا نم نيعم غلبم ءافوب طرش ىلع قلعم ريغ رمأ -5

. قاقحتس اال داعيم -6

. ءافولا ناكم -7

.( بحاسلا ةلا( يبمكلا أشنا نم عيقوت -8

ةيلا: تلا ةلاإاليفاألوحلا يبمك ربتعي ال ةقباسلا ةداملا يف ةروكذملا تانايبلا دحأ نم يلا خلا كصلا ةدام(423):

. بحاسلا مسا بناجب نيبملا ناكملا يف ةأشنم تربتعا اهئاشنإ ناكم نايب نم ةلا يبمكلا تلخ أ-اذإ

. اهيلع اإلطالع ىدل ءافولا هقحتسم تربتعا ، قاقحتس اال داعيم نايب نم تلخ ب-اذإو

انطومو ءافولل اناكم دعي هيلع بوحسملا مسا بناجب ركذي يذلا ناكملا ف ءافولا ناكم نايب نم تلخ ج-اذإو

مل   اذإ هيلع بوحسملا نطوم يف ءافولا هقحتسم ةلا يبمكلا نوكتو    هتاذ    ءاضم يفاإل هيلع بوحسملل

. رخآ ناكم يف اهؤافو    طرتشي

باسحل اهبحس زوجيو اهبحاس ىلع اهبحس زوجيو ، هسفن    اهبحاس ألرم ةلا يبمكلا بحس زوجي ةدام(424):

. رخآ صخش

، فورحلا ب بوتكملا ب نوكت دنعاالتخالف ةربعلا ًاعم،ف ماقر بواأل فورحلا ةلاب يبمكلا غلبم بتك ةدام(425):اذإ

األلق. غلبملا ب نوكت دنعاالتخالف ةربعلا ف ماقر وأباأل فورحلا ب تارم ةدع غلبملا بتك اذإو

األءاداإلط هقحتسم ةلا يبمكلا تناك ةلاإالاذإ يبمكلا يف روكذملا غلبملا نع ةدئاف طرتشت نأ زوجي ةدام(426):ال

الً. طاب طرشلا ناك ،إوال اهتاذ ةلا يبمكلا يف ةدئافلا رعس نايب بسحبو نماإلطالع ةدم دعب وأ اهيلع الع

. رخآ خيراتب نيعي مل اذإ ةلا يبمكلا ءاشنإ خيرات نم ةدئافلا ىرستو

األةيله صقان صخشلا ناك اذإو ينطولا هنوناق ىلإ ةلا يبمكلا بجومب مزتلملا ةيلهأ ديدحت يف عجري ةدام(427):

األ لماك اهعيرشت هربتعي ةلود ميلقإ يف هعيقوت عضو اذإ احيحص لظي كلذ عم همازتلا ناف ينطولا هنوناقل ًاقبط

ةيله.

وأ نيبحاسك ةلا يبمكلا ىلع مهتاعيقوت نم ةئشانلا األةيله يميدعو اراجت اوسيل نيذلا رصقلا تامازتلا ةدام(428):

كسمتلا مهل زوجيو طقف مهيلإ ةبسنلا ب ةلطاب نوكت ىرخأ ةفص    ةيأب وأ نييطايتحا نينماض وأ نيلباق وأ نيرهظم

ةلا. يبمكلل لماح لك ةهجاوم النيف طبلا اذهب

أل تاعيقوت وأ ةروزم تاعيقوت وأ اهب مازتل اال ةيلهأ مهل تسيل صاخشأ تاعيقوت ةلا يبمكلا تلمح ةدام(429):اذإ

تامازتلا ناف مهئامسأب ةلا يبمكلا تعقو نمل وال اهباحص أل ىرخأ بابس أل ةمزلم ريغ تاعيقوت وأ نييمهو صاخش
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. ةحيحص كلذ عم لظت اهيلع    نيعقوملا نم مهريغ

هيلإ تلآ اهافو اذإف ةلا يبمكلا بجومب ًايصخش مزتلا هنم ضيوفت ريغب رخآ نع ةباين ةلا يبمك عقو ةدام(430):نم

. ةباينلا دودح زواج نم ىلع مكحلا اذه يرسيو هنع ةباينلا يعدأ نم ىلإ لوؤت يتلا قوقحلا

نود لوبقلا نامض نم هئافعإ طرتشي نأ هل زوجيو ، اهءافو وأ اهلوبق ةلا يبمكلا بحاس نمضي ةدام(431):

. ءافولا نامض

: فيرحتلا - روصلا و خسنلا ددعت -2

اهنم ةخسن لك نتم يف عضوي نأ بجيو اضعب اهضعب قباطي ةددعتم خسن نم ةلا يبمكلا بحس زوجي ةدام(432):

ًاخسن بلطي نأ ةديحو اهنإ اهيف ركذي مل ةلا يبمك لماح لكلو ةلقتسم ةلا يبمك اهنم ةخسن لك تربتعا   إوال اهمقر

هريهظت نودي نأ رهظم لك ىلعو اهرهظ يذلا صخشلا ىلإ عجري ،نأ كلذل ًاقيقحت هيلع بجيو هتقفن ىلع اهنم

. ةديدجلا خسنلا ىلع

مكح لطبي ءافولا اذه نإ اهيف ًاطورشم نكي مل ولو ةمذلل ئربم اهخسن ىدحإ بجومب ةلا يبمكلا ءافو ةدام(433):

. اهدرتسي مل هنم ةلوبقم ةخسن لك بجومب ءافولا ب ًامزلم ىقبي هيلع بوحسملا نأ ريغ ىرخ األ خسنلا

يف خسنلا هذه نوكت نم مسا ىرخ األ خسنلا ىلع نيبي نأ اهلوبقل ةلا يبمكلا خسن ىدحإ لسري نم ىلع ةدام(434):

لماحل نكي مل اهيملست ضفر اذإف ، ىرخأ ةخسن ألةي يعرشلا لماحلل اهملسي نأ اذهاألريخ ىلعو هتزايح

:( وتستورب ) ضارتعاب تبثا إالاذإ عوجرلا قح ةلا يبمكلا

اهل. هبلط مغر هل ملست مل لوبقلل ةلسرملا ةخسنلا وأال:نأ

. ىرخأ ةخسن بجومب لصحي مل ءافولا وأ لوبقلا ايناث:نأ

امب ةلا يبمكلا لص أل امامت ةقباطم ةروصلا نوكت نأ بجيو    ًاروص اهنم ررحي نأ ةلا يبمكلا لماحل ةدام(435):

اذه دنع ىهتنا دق لص نعاأل خسنلا نأ اهيلع بتكي ناو ، اهيف ةنودم ىرخأ تانايب ةيأ وأ تاريهظت نم لمحت

املأل ةروصلا هذهل نوكيو لص ىلعاأل يرجي يذلا هجولا ىلع ايطايتحا اهنامضو ةروصلا ريهظت زوجيو دحلا

. ماكحأ نم لص

لماحلل لص األ ملسي نأ اذهاألريخ ىلعو لص األ زئاح مسا ةلا يبمكلا ةروص يف نيبي نأ بجي ةدام(436):

وأ اهيرهظم ىلع عوجرلا قح ةروصلا لماحل نكي مل هميلست نع لص األ زئاح عنتما اذإو ، ةروصلل يعرشلا

هبلط. ىلع ءانب هيلإ ملسي مل لص )نأاأل وتستورب ) ضارتعاب تبثا إالاذإ نييطايتح اال اهينماض

ىلع إال ريهظتلا حصي ذنماآلنال "هنا ةروصلا لمع لبق لصاحلا األريخ ريهظتلا بقع لص ىلعاأل بتك اذإو

. لطاب كلذ دعب لص ىلعاأل بتكي ريهظت لكف " ةروصلا

ررحملا نتملا يف درو امب فيرحتلا اذهل نوقح لاال نوعقوملا مزتلا ةلا يبمكلا نتم يف فيرحت عقو ةدام(437):اذإ

يلص. األ نتملا يف درو امب نومزتليف نوقباسلا نوعقوملا امأ

يناثلا عرفلا

ريهظتلا ةلاب يبمكلا لوادت

ةلا يبمكلا لوادت زوجي وال ريهظتلا ب اهلوادت زوجي ألرم ةبوحسم اهنإ اهيف حرصي مل ولو ةلا، يبمك ةدام(438):لك

.( قحلا وحةلا ماكحأ عابتإب إال ىنعملا اذه ديفت ىرخأ ةرابع ةيأ ألرم(وأ اهبحاس اهيف عضي يتلا
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رخآ مزتلم وألي بحاسلل ريهظتلا زوجي ،امك اهلبقي وأمل ةلا يبمكلا لبق ءاوس هيلع بوحسملل ريهظتلا زوجيو

ديدج. نم ةلا يبمكلا ريهظت ؤهالء عيمجل زوجيو

لاالقح ريهظتلا و رهظملا هعقويو اهب ةلصتم ىرخأ ةقرو ىلع وأ اهتاذ ةلا يبمكلا ىلع ريهظتلا بتكي ةدام(439):

لصاحلا وأ ءافولا مدع ( وتستورب ) ضارتع ال لاالقح ريهظتلا امأ هل قباسلا ريهظتلا ماكحأ جتني قاقحتس اال داعيمل

يلا خلا ريهظتلا يف ضرتفيو ، قحلا وحةلا راثآ إال جتني فال ضارتع اال لمعل ددحملا ينوناقلا داعيملا ءاضقنا دعب

كلذ. خالف تبث إالاذإ ضارتع اال لمعل ددحملا داعيملا ءاضقنا لبق لصح هنا خيراتلا نم

. ًاريوزت ربتعا عقو ناو ريهظتلا خيرات ميدقت زوجي ةدام(440):ال

ريهظتلا ) رهظملا عيقوت ىلع ريهظتلا رصتقي نأ زوجي امك ديفتسملا مسا ريهظتلا يف بتكي أال زوجي ةدام(441):

ةلصتملا ةقرولا ىلع وأ ةلا يبمكلا رهظ ىلع بتكي نأ ةريخ ةلااأل حلا هذه يف ريهظتلا ةحصل طرتشيو ( ضايب ىلع

اهب.

هيلع قلعي طرش لك طرش ىلع ريهظتلا قيلعت زوجي (445)ال ةداملا مكحب مدعاإلخالل ةدام(442):عم

. ضايب لع اريهظت ةلا يبمكلا يلماحل ريهظتلا ربتعيو لطاب يئزجلا ريهظتلا ،و نكي مل هنأك ربتعي ريهظتلا

ةلا: يبمكلا لماحل زاج ضايب ىلع ريهظتلا ناك ةدام(443):اذإ

. رخآ صخش مسا وأ همسا ةباتكب ةضايبلا ميأل أ-نأ

. رخآ صخش ىلإ ضايب ىلع ديدج نم ةلا يبمكلا رهظي ب-نأ

. اهرهظي نأ نودو ضايبلا ميالء نأ نود رخآ صخش ىلإ ةلا يبمكلا ملسي ج-نأ

نم اهريهظت رظح هل زوجيو كلذ ريغ طرتشي اممل اهءافوو ةلا يبمكلا لبق رهظملا نمضي ةدام(444):

القح. ريهظتب ةلا يبمكلا مهيلإ لوؤت نم هاجت نامضلا ب امزلم نوكي ال ةلا حلا هذه يفو    ديدج

ةعطقنم ريغ تاريهظتلا و اهيف قحلا بحاص هنا تبثأ ىتم يعرشلا اهلماح ةلا يبمكلا زئاح ربتعي  ةدام(445):

نكت. مل نأك نأشلا اذه يف ربتعت ةبوطشملا تاريهظتلا ,و ضايب ىلع ًاريهظت اهرخأ ناك ولو

يف قحلا هيلإ لآ يذلا وه هنا األريخ ريهظتلا اذه ىلع عقوملا ربتعا رخآ ًاريهظت ضايب ىلع ريهظتلا بقعأ اذإو

اهنع يلختلا ب اهلماح مزلي ام,ال ثداح رثإ ىلع ةلا يبمك ةزايح صخش دقف اذإو , ضايب ىلع ريهظتلا ةلاب يبمكلا

ليبس يف بكترا وأ ةين ءوسب اهيلع لصح دق ناك ,إالاذإ ةقباسلا ماكح األ ىضتقم ىلع اهيف هقح تبثا ىتم

. اميسج أطخ اهيلع لوصحلا

سيل (447) ةداملا مكحب مدعاإلخالل عمو ةلا.. يبمكلا نع ةئشانلا قوقحلا عيمج ريهظتلا لقني ةدام(446):

وأ اهبحاسب ( ةصاخلا عوفدلا ىلع ةينهملا ) عوفدلا ب اهلماح ىلع جتحي نأ ةلا يبمكب ىوعد هيلع تميقأ يذلا نيدملل

. نيدملا ب رارض ةلااأل يبمكلا ىلع هلوصح تقو ةلا يبمكلا لماح دصق نكي اممل نيقباسلا اهلماحب

ديفي رخأ نايب يأ وأ ليكوتلا )وأ(ب ضبقلل ةميقلا )وأ( ليصحتلل ةميقلا ) ةرابع ىلع ريهظتلا لمتشأ ةدام(447):اذإ

ىلع إال اهريهظت هل زوجي ال امنإو ةلا يبمكلا نع ةئشانلا قوقحلا عيمج ةرشابم ةلا يبمكلا لماحل زاج ( ليكوتلا

اهب جاجتح اال زوجي يتلا عوفدلا ةلاإالب يبمكلا لماح ىلع جاجتح ةلااال حلا هذه يف نيمزتلملل سيلو    ليكوتلا ساسأ

. رهظملا ىلع

. هتيلهأب لخي ام ثودحب وأ لكوملا ةافوب يليكوتلا ريهظتلا اهنمضتي يتلا ةلا كولا يضقنت وال
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زاج نهرلا ديفي رخآ نايب يأ )وأ نهرلل ةميقلا )وأ( نامضلل ةميقلا ) ةرابع ىلع ريهظتلا لمتشأ ةدام(448):اذإ

ليبس ىلع ال صاح ريهظتلا ربتعا اهرهظ اذإف ةلا يبمكلا نع ةئشانلا قوقحلا عيمج رشابي نأ ةلا يبمكلا لماحل

. ليكوتلا

نكي اممل رهظملا ب ةيصخشلا عالهتق ىلع ةينبملا عوفدلا ةلاب يبمكلا لماح ىلع جاجتح ةلااال يبمكلا ب نيدملل سيلو

. نيدملا ب رارض اإل اهيلع هلوصح تقو ةلا يبمكلا لماح دصق

يناثلا لصفلا

ةلا يبمكلا ب ءافولا تانامض

األلو عرفلا

ءافولا لباقم

اهئافو لباقم هيلع بوحسملا ىدل دجوي نأ هباسحل ةلا يبمكلا تبحس نم وأ ةلا يبمكلا بحاص ىلع ةدام(449):

. مهاوس نود اهيلماحو اهيرهظم هاجت ًايصخش هتيلوئسم نم هريغ باسحل بحاسلا ىفعي ال كلذ نكلو

داعيم يف بحسلا وألألرمب بحاسلل انيدم هيلع بوحسملا ناك اذإ دوجوم ءافولا لباقم ربتعي ةدام(450):

ةلا. يبمكلا غلبمل ىلعاأللق واسمو األءاد بجاو دوقنلا نم نيعم غلبمب ةلا يبمكلا قاقحتسا

يف ةنيرقلا هذه سكع تابثإ زوجي وال لباقلا ىدل اهئاقل لباقم دوجو ىلع ةنيرق ةلا يبمكلا لوبق ربتعي ةدام(451):

ةلا يبمكلا لماحب هيلع بوحسملا عالةق

هيلع بوحسملا نأ لصحي وأمل ةلا يبمكلا لوبق لصح ءاوس راكن حةلااإل يف تبثي نأ هريغ نود بحاسلا ىلعو

( وتستوربلا ) ضارتع اال لمع ولو ءافولل انماض ناك كلذ تبثي مل ناف قاقحتس اال داعيم يف اهئافو لباقم دنع ناك

لمع هيف بجي ناك يذلا داعيملا ىتح هدوجو رارمتساو لباقملا دوجو بحاسلا تبثا اذإف    ًانوناق ددحملا داعيملا دعب

. هتحلصم يف لمعتسا دق نكي اممل لباقملا اذه رادقمب هتمذ تئرب ضارتع اال

. نيبقاعتملا ةلا يبمكلا ةلمح ىلإ نوناقلا مكحب ءافولا لباقم ةيكلم لقتنت ةدام(452):

ةررقملا قوقحلا عيمج صقانلا لباقملا اذه ىلع ةلا يبمكلا لماحل ناك ةلا يبمكلا ةميق نم لقأ ءافولا لباقم ناك اذإو

دنع حلا ريغ وأ ققحم ريغ وأ هيلع اعزانتم انيد ءافولا لباقم ناك اذإ مكحلا اذه ىرسيو    لماكلا لباقملا ىلع هل

ةلا. يبمكلا قاقحتسا

ةلا يبمكلا لماح ملسي نأ ًانوناق ددحملا داعيملا )دعب وتستوربلا ) ضارتع اال لمع ولو بحاسلا ىلع ةدام(453):

. ةسيلفتلا ريدم كلذ مزل بحاسلا سلفأ اذإف ءافولا لباقم ىلع لوصحلل لاالةمز تادنتسملا

األوحلا. عيمج يف ةلا يبمكلا لماح ىلع كلذ تافورصم نوكتو

ءافيتسا بحاسلا ينئاد نم هريغ نود اهلماحلف ةلا، يبمكلا قاقحتسا داعيم لبق ولو بحاسلا سلفأ ةدام(454):اذإ

هيلع. بوحسملا دنع حيحص هجو ىلع دوجوملا ءافولا لباقم نم هقح

، ةسيلفتلا تادوجوم يف نيدلا اذه لخد هتمذ يف ًانيد ءافولا لباقم ناكو هيلع، بوحسملا سلفأ ةدام(455):اذإ

يتلا نايع نماأل كلذ ريغ وأ مةيلا قاروأ وأ ةيراجت قاروأ وأ عئاضب هيلع بوحسملا ىدل بحاسلا ناك اذإ امأ

لماحلف ةلا يبمكلا ءافول انمض وأ ةحارص ةصصخم نايع هذهاأل تناكو اإلفالس ماكح أل ًاقبط اهدادرتسا زوجي

. اهتميق نم هقح ءافيتسا يف ةيولو ةلااأل يبمكلا
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خيراوت بيترت يعور اهلك اهئافول هتميق يفكت ال دحاو ءافو لباقم ىلع يبمكاالت ةدع تبحس ةدام(456):اذإ

قباسلا ةلا يبمكلا لماح نوكيو روكذملا ءافولا لباقم نم مهنويد ءافيتسا يف اهيلماح قوقحب قلعتي اميف اهبحس

. هريغ ىلع ًامدقم ىرخ االتاأل يبمكلا خيراوت ىلع اهخيرات

ةلا يبمك ةيأ لمحت مل اذإو هيلع بوحسملا لوبق لمحت يتلا ةلا يبمكلا تمدق دحاو خيرات االتيف يبمكلا تبحس اذإف

طرش ىلع لمتشت يتلا االت يبمكلا ..امأ ءافولا لباقم اهئافول صصخ يتلا ةلا يبمكلا تمدق    هبلع بوحسملا لوبق

. ةريخ األ ةبترملا يف يتأتف لوبقلا مدع

يناثلا عرفلا

ةلا يبمكلا لوبق

هنطوم يف هيلع بوحسملا ىلإ اهميدقت قاقحتس اال داعيم ىتح اهل زئاح وأألي ةلا يبمكلا لماحل زوجي ةدام(457):

. اهلوبقل

نأ هلو داعيم ريغب وأ نيعم داعيم يف لوبقلل اهميدقت بوجو طرتشي نأ ةلا يبمكلا بحاسل زوجي ةدام(458):

وأ هنطوم ريغ ىرخأ ةهج يف وأ هيلع بوحسملا ريغ دنع عفدلا ةقحتسم نكت اممل لوبقلل اهميدقت مدع طرتشي

نأ رهظم لكلو نيعم لجأ لبق لوبقلل اهميدقت مدع طرتشي نأ هلو اهيلع نماإلطالع ةنيعم ةدم دعب عفدلا ةقحتسم

لوبقلل اهميدقت مدع طرتشا دق بحاسلا نكي اممل داعيم ريغب وأ نيعم داعيم يف لوبقلل ةلا يبمكلا ميدقت طرتشي

نم ةنس خالل لوبقلل اهميدقت بجي اهيلع نماإلطالع ةنيعم ةدم يضم دعب ءافولا ةقحتسملا ةلا يبمكلا ةدام(459):

. داعيملا اذه ريصقت رهظم لكلو هتلا طإ وأ داعيملا اذه ريصقت بحاسللو ، اهخيرات

األلو.وال ميدقتلل يلا تلا مويلا يف ةيناث ةرم لوبقلل ةلا يبمكلا ميدقت بلطي نأ هيلع بوحسملل زوجي ةدام(460):

.( وتستوربلا ) ضارتع يفاال بلطلا ركذ إالاذإ ضفر دق بلطلا اذه نأب ءاعد اال ةحلصملا يوذ نم لبقي

ةلا يبمكلا ىلع لوبقلا يفتكيو    هيلع بوحسملل اهنع يلختلا ب لوبقلل ةمدقملا ةلا يبمكلا لماح مزلي ةدام(461):ال

. هيلع بوحسملا هعقويو    ىنعملا اذه لع لدت يرخأ ةرابع يأب )وأ لوبقم ) ظفلب يدؤيو اهتاذ

ةدم دعب ءافولا ةقحتسم ةلا يبمكلا تناك اذإو ةلا يبمكلا ردص ىلع هعيقوت هيلع بوحسملا عضو درجم وبقًال ربتعيو

يف لوبقلا خيرات نايب بجو صاخ طرش ىلع ءانب ةنيعم ةدم يف لوبقلل ميدقتلا ةبجاو تناك وأ اهيلع نماإلطالع

وأ نيرهظملا ىلع عوجرلا يف هقوقحل اظفح ةلا يبمكلا لماحل زاج خيراتلا نم لوبقلا ناك اذإف ةلا   يبمكلا ميدقت موي

. ايدجم هيف نوكي تقو يف لمعي ( وتستورب ) ضارتعاب ولخلا اذه تابثإ بحاسلا ىلع

نم ءزج ىلع هرصق هيلع بوحسملل زوجي كلذ عمو    طرش ىلع قلعم ريغ لوبقلا نوكي نأ بجي ةدام(462):

ةلا يبمكلا غلبم

ةغيص هتنمضت امب امزلم لباقلا لظي كلذ عمو اهل اضفر ربتعي لوبقلا ةغيص يف عقي ةلا يبمكلا تانايبل ليدعت يأو

. لوبقلا

اضفر بوطشملا لوبقلا ربتعا ، اهدر لبق ةلا يبمكلا ىلع بوتكملا هلوبق هيلع بوحسملا بطش ةدام(463):اذإ

يأ وأ لماحلا هيلع بوحسملا رطخا اذإ كلذ عمو سكعلا تبثي ةلا،اممل يبمكلا در لبق ًال صاح بطشلا ربتعيو

. لوبقلا ب ًاساسأ مهوحن مزتلا هلوبقب ةباتك رخآ عقوم

ءافولا بجي نم نيعي نأ نود هيلع بوحسملا نطوم ريغ ءافولل ًاناكم ةلا يبمكلا يف بحاسلا نيع ةدام(464):اذإ

تناك اذإو . ءافولا ناكم يف عفدلا ب امزلم لباقلا ربتعأ هنيعي مل اذإف لوبقلا دنع هنييعت هيلع بوحسملل زاج ، هدنع

بجي يتلا ةهجلا يف ًاناونع لوبقلا ةغيص يف نيعي نأ هل زاج    هيلع بوحسملا نطوم يف ءافولا ةقحتسم ةلا يبمكلا

. ءافولا اهيف عقي نأ
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ءافولا مدع حةلا يفو اهقاقحتسا داعيم يف اهتميق ءافوب ًامزلم راص ةلا يبمكلا هيلع بوحسملا لبق ةدام(465):اذإ

ةلا يبمكلا نع ةئشان ةرشابم ىوعدب لباقلا هيلع بوحسملا ةبلا طم هتاذ بحاسلا وه ناك ولو ةلا يبمكلا لماحل نوكي

.(500,499) نيتداملا بجومب هب ةبلا طملا زوجت ام لكب

ثلا ثلا عرفلا

يطايتح اال نامضلا

يأ نم نامضلا اذه نوكيو يطايتحا نماض نم هضعب وأ هلك ةلا يبمكلا غلبم ءافو نامض زوجي ةدام(466):

ةلا. يبمكلا ىلع اوعقو نمم ناك ولو صخش

لوبقم ) ةغيصب ىدؤيو اهب ةلصتملا ةقرولا ىلع وأ اهتاذ ةلا يبمكلا ىلع يطايتح اال نامضلا بتكي ةدام(467):

ربتعا إوال نومضملا مسا نامضلا يف ركذيو نماضلا هعقويو اهانعم ديفت ىرخأ ةرابع ةيأب )وأ يطايتحا نامضك

. بحاسلل ًال صاح نامضلا

بوحسملا نع ارداص عيقوتلا اذه نكي ةلا،اممل يبمكلا ردص ىلع نماضلا عيقوت درجم نم نامضلا اذه دافتسيو

. بحاسلا نم   وأ هيلع

يطايتح اال نماضلا مازتلا نوكيو نومضملا هب مزتلي    يذلا هجولا ىلع يطايتح اال نماضلا مزتلي ةدام(468):

يطايتح اال نماضلا يفو اذإو    لكشلا يف بيع ريغ رخآ ببس الألي طاب هنمض يذلا مازتل ناكاال ولو    احيحص

ةلا. يبمكلا بجومب اذهاألريخ وحن مزتلم لك هاجتو هنومضم هاجت كلذو    اهنع ةئشانلا قوقحلا هيلإ تلآ ةلا يبمكلا

ا نماضلا و نامضلا اهيف مت يتلا ةهجلا اهيف نيبي ةلقتسم ةقرو ىلع يطايتح اال نامضلا ءاطعإ زوجي ةدام(469):

. نامضلا هل ىطعأ نم هاجت إال مزلي ال ةلقتسم ةقروب يطايتح ال

ثلا ثلا لصفلا

ةلا يبمكلا ب تباثلا مازتل اال ءاضقنا

األلو عرفلا

ءافولا

ةلا: يبمكلا قاقحتسا داعيم -1

ةيلا: تلا هوجولا دحأ ىلع نوكي ةلا يبمكلا قاقحتسا داعيم ةدام(470):

اإلطالع ىدل أ-

نماإلطالع. ةنيعم ةدم يضم ب-دعب

ةلا. يبمكلا خيرات يف ةنيعم ةدم ىضم ج-دعب

. نيعم موي د-يف

. ةلطاب نوكت ةبقاعتم تارتف ىلع وأ ىرخأ قاقحتسا ديعاوم ىلع ةلمتشملا االت يبمكلا و

خالل ءافولل مدقت نأ بجيو اهميدقت درجمب ءافولا ةبجاو نوكت اإلطالع ىدل ءافولا ةقحتسملا ةلا يبمكلا ةدام(471):

ميدقت مدع طرتشي نأ بحاسللو هريصقت نيرهظمللو هتلا طإو داعيملا اذه ريصقت بحاسللو اهخيرات نم رهش
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اذها نم ءادتبا ميدقتلا داعيم بسحي ةلا حلا هذه يفو نيعم لجا ءاضقنا اإلطالعلبق ىدل ءافولا ةقحتسملا ةلا يبمكلا

أللج.

ا خيرات نم وأ اهلوبق خيرات نماإلطالعنم ةدم دعب ءافولا ةبجاولا يف ةلا يبمكلا قاقحتسا داعيم ةدام(472):أدبي

األ مويلا يف لباقلا ىلإ ةبسنلا ب اعضاخ خرؤملا ريغ لوبقلا ربتعأ , ضارتع اال لمعي مل )اذإف وتستوربلا ) ضارتع ال

.(459) ةداملل ًاقبط لوبقلل ةلا يبمكلا ميدقتل ررقملا داعيملا نم ريخ

يف اهقاقحتسا عقي اهيلع وأاإلطالع خيرات نم وأ اهخيرات نم رثكأ وأ رهشل ةبوحسملا ةلا يبمكلا ةدام(473):

،عقو ا ءافولا هيف بجي يذلا رهشلا يف لباقم خيراتلل دجوي مل اذإف ءافولا هيف بجي يذلا رهشلا نم لباقملا خيراتلا

رهشلا نم األريخ مويلا يف قاقحتس ال

بجو اهيلع اإلطالع خيرات نم وأ اهخيرات نم رهش فصنو رهشأ ةدعل وأ فصنو رهشل ةلا يبمكلا تبحس اذإو

مايأ)وأ ةينامث ةرابع ينعت وال اموي رشع ةسمخ رهش) فصن ) ةرابع ينعتو    ةلماك روهشلا ب باسحلا ءدب

. لعفلا ب اموي رشع ةسمخو مايأ ةينامث امنإو نيعوبسأ وأ ًاعوبسأ ( اموي رشع ةسمخ )

وأ هفصتنم يف وأ رهشلا لوأ يف قاقحتس اال ناكو نيعم موي يف ءافولا ةقحتسم ةلا   يبمكلا تناك ةدام(474):اذإ

. رهشلا نم وأاألريخ رشع سماخلا وأ األلو مويلا تاريبعتلا هذه نم دوصقملا ناك هرخآ يف

اهرادصإ دلب ميوقت نع ميوقتلا هيف فلتخي دلب يفو نيعم موي يف ءافولا ةقحتسم ةلا يبمكلا تناك ةدام(475):اذإ

. ءافولا دلب ميوقتل اهلو اددحم قاقحتس اال خيرات ربتعا

خيرات عاجرإ بجو اهخيرات نم ةدم دعب ءافولا ةقحتسم تناكو ميوقتلا يفلتخم نيدلب نيب ةلا يبمكلا تبحس اذإو

داعيم بسحي هجولا اذه ىلعو كلذل ًاقفو قاقحتس اال داعيم ددحيو ءافولا دلب ميوقت يف لباقملا مويلا ىلإ اهرادصإ

ةلا. يبمكل ا ميدقت

ماكحأ عابتإ ىلإ دصقلا هاجتا اهتانايب درجم نم وأ ةلا يبمكلا يف طرش نم حضتأ اذإ ةمدقتملا ماكح األ يرست وال

ةفلا. خم

ةلا: يبمكلا ةميقب ءافولا   -2 

ةصاقملا فرغ ىدحإ ىلإ اهميدقت ربتعيو    اهقاقحتسا موي يف ءافولل اهمدقي نأ ةلا يبمكلا لماح ىلع ةدام(476):

. ءافولا ميدقت ةباثمب ًاينوناق اهب فرتعملا

ميسج أطخ وأ شغ هنم عقو   إالاذإ هتمذ تئرب ةحيحص ةضراعم نود قاقحتس اال داعيم يف ةلا يبمكلا ىفو نمو

. نيرهظملا تاعيقوت ةحص نم ققحتلا ب مزلم ريغ هنكلو تاريهظتلا لسلست ماظتنا نم قثوتسي نأ هيلعو

ةميق هيلع بوحسملا ىفو اذإو قاقحتس اال داعيم لبق اهتميق ضبق ىلع ةلا يبمكلا لماح ربجي ةدام(477):ال

. كلذ ةعبت لمحت قاقحتس اال داعيم لبق ةلا يبمكلا

ديفي امب اهيلع اعقوم ةلا يبمكلا لماح نم اهميلست بلطي نأ   هل زاج ةلا يبمكلا هيلع بوحسملا ىفو ةدام(478):اذإ

اذه تابثإ بلطي نأ هيلع بوحسملل زوجيو يئزجلا ءافولا لوبق نع عانتم ةلااال يبمكلا لماحل . زوجي وال ءافولا

اهبحاس ةمذ أربت ةلا يبمكلا ةميق لصأ نم عفدي ام لكو هب. ةصلا خم ءاطعإو ةلا يبمكلا ىلع يئزجلا ءافولا

عوفدملا ريغ ردقلا نع ( وتستوربلا ) ضارتع اال لمعي نأ اهلماح ىلعو اهب نيمزتلملا نم مهريغو اهيرهظمو

. اهتميق نم

نوكيو ةمكحملا ةنازخ اهغلبم عاديإ اهب نيدم لكل زاج قاقحتس موياال يف ءافولل ةلا يبمكلا مدقت مل ةدام(479):اذإ
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. هتيلوئسم تحتو ةلا يبمكلا لماح ةقفن ىلع عادي اإل

مساو قاقحتس اال خيراتو ةلا يبمكلا خيراتو هردقو غلبملا عاديإ اهيف ركذي ةقيثو عدوملا ةمكحملا باتك ةرادإ ملستو

عادي اإل ةقيثو ميلست نيدملا ىلع بجو , ءافولا ب نيدملا ةلا يبمكلا لماح طبلا اذإف هتحلصمل لص يفاأل تررح نم

ا ةقيثو نيدملا ملسي مل اذإف ةقيثولا هذه بجومب باتكلا ةرادإ نم غلبملا ضبق ةلا يبمكلا لماحلو ةلا يبمكلا ملست لباقم

ةلا. يبمكلا ةميق ءافو هيلع بجو ةلا يبمكلا لماح ىلإ عادي إل

لوادتملا بدقنلا ءافولا بجو اهيف لوادتم ريغ دقنب ةينميلا ةيروهمجلا يف ةلا يبمكلا ءافو طرتشا ةدام(480):اذإ

ةبلا طملا نيب رايخلا ةلا يبمكلا لماحل ناك قاقحتس موياال يف ءافولا متي مل اذإف    قاقحتس موياال يف هرعس بسح اهيف

، ءافولا موي يف وأ قاقحتس موياال يف هرعس بسح ةينميلا ةيروهمجلا يف لوادتملا بدقنلا اموقم ةلا يبمكلا غلبمب

ةلا يبمكلا يف نيبي نأ بحاسلل زوجي كلذ ،عمو يبنج األ دقنلا ميوقتل ةينميلا ةيروهمجلا يف يراجلا فرعلا عبتيو

. هعفد بجاولا غلبملا هساسأ ىلع بسحي يذلا رعسلا

ءافولا دلب يف اهتميق نع رادص دلباإل يف اهتميق فلتخت نكلو ةكرتشم ةميسق لمحت دوقنب ةلا يبمكلا غلبم نيع اذإو

. ءافولا دلب دوقن دوصقملا نأ ضرتفأ ،

. اهلماح سلفأ وأ تعاض ةلاإالاذإ يبمكلا ءافو نع عانتم اال لبقي ةدام(481):ال

اهئافوب بلا طي نأ اهتميق قحتسمل زاج    خسن ةدع نم ةررحم تناكو ةلوبقم ريغ ةلا يبمك تعاض ةدام(482):اذإ

. اهخسن ىدحإ بجومب

ةبلا طملا زجت مل لوبقلا ةغيص لمحت يتلا ةخسنلا تعاضو خسن ةدع نم ةررحم ةلا يبمكلا تناك ةدام(483):اذإ

ليفك. ميدقت طرشبو ةيئادتب اال ايلعلا ةمكحملا سيئر نم رمأب إال ىرخ األ اهخسن ىدحإ بجومب اهئافوب

اهخسن ىدحأ ميدقت نم نكمتي مأال،ملو لوبقلا ب ةنرتقم تناكأ ءاوس ةلا، يبمك هنم تعاض نمل زوجي ةدام(484):

يفكًال مدقي نأو اهل هتيكلم تبثي نأ طرشب اهئافوب ًارمأ . ةيئادتب اال ةمكحملا سيئر نم ردصتسي نأ ىرخ األ

بجي نيتقباسلا نيتداملا ماكح أل اقفو اهب ةبلا طملا دعب ةعئاضلا ةلا يبمكلا ءافو نع عانتم حةلااال ةدام(485):يف

اال داعيمل يلا تلا مويلا يف هررحي ( وتستورب ) ضارتعا يف كلذ تبثي -نأ هقوقح عيمج ىلع ةظفاحملا اهكلا م ىلع

ضارتع اال ريرحت بجيو (497) ةداملا يف ةررقملا ديعاوملا ويف هجو باأل نيرهظمللو بحاسلل نلعيو قاقحتس

. بسانملا تقولا يف ةمكحملا سيئر نم رمأ رادصتسا رذعت ولو الهن عإو

هيلإ رهظ نم ىلإ عوجرلا ب كلذ نوكيو ، اهنم ةخسن ىلع لوصحلا ةعئاضلا ةلا يبمكلا كلا مل زوجي ةدام(486):

كلا ملا ىقريو    قباسلا رهظملا هتبلا طم نم همسا لا معتسا يف هل واألنذ هتنواعمب رهظملا اذه مزتليو ةلا، يبمكلا

ةلا يبمكلا ةخسن ىلع هريهظت ةباتكب رهظم لك مزتليو بحاسلا ىلإ لصي ىتح رخآ ىلإ رهظم نم ةبلا طملا هذه يف

. دوقفم لدب اهنأ ديفي امب اهيلع ريشأتلا دعب بحاسلا نم ةملسملا

. ليفك ميدقت طرشبو ةيئادتب اال ةمكحملا سيئر نم رمأب إال ةخسنلا هذه بجومب ءافولا بلط زوجي وال

. ةعئاضلا ةلا يبمكلا مكلا ىلع تافورصملا عيمج نوكتو

داوملا يف اهيلإ راشملا يفاألوحلا ةمكحملا سيئر نم رمأ ىلع ءانب قاقحتس اال داعيم يف ءافولا ةدام(487):

. نيدملا ةمذل ئربم ةقباسلا

مل اذإ تاونس ثالث يضمب (483،484،486) داوملا يف هيلع صوصنملا ليفكلا مازتلا يضقني ةدام(488):

. مكاحملا مامأ ىوعد وال ةبلا طم خالاهل لصحت
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يناثلا عرفلا

ءافولا نع عانتم اال

. عوجرلا مدعل وأ لوبقلا مدعل عوجرلا و ةبلا طملا -1

مهريغو اهبحاسو اهيرهظم ىلع عوجرلا , قاقحتس اال داعيم يف هل اهئافو مدع دنع ةلا يبمكلا لماحل ةدام(489):

اهب, نيمزلملا نم

: ةيلا تلا يفاألوحلا قاقحتس اال داعيم ؤهالءلبق ىلع عوجرلا قح هلو

. لوبقلا نع يئزجلا وأ يلكلا عانتم حةلااال وأال:  يف

ام عفد نع هفقوت حةلا يفو اهلبق دق نكي ملوأ ةلا يبمكلا لبق دق ناك ءاوس هيلع بوحسملا فإالس حةلا :يف ايناث

. دجم ريغ ازجح هلا ومأ ىلع زجحلا حةلا يفو    مكحب فقوتلا تبثي مل ولو هيلع

. لوبقلل اهميدقت مدع. طورشملا ةلا يبمكلا بحاس فإالس حةلا ثاثلا:يف

اال ةمكحملا سيئر ىلإ اومدقي ثوًاثلا)نأ (ًايناث نيدنبلا يف ةنيبملا حلااالت يف مهيلع عوجرلا دنع نينماضلل زوجيو

رربم ةمكحملا سيئر ىأر اذإف ءافولا ةلهم بلطب ةضيرع مهيلع عوجرلا خيرات نم مايأ خاللثالةث ةيئادتب

ال نيعملا خيراتلا ةحونمملا ةلهملا زواجتي أال طرشب ءافولا هيف لصحي نأ بجي يذلا داعيملا هرمأ يف ددح بلطلل

اذهاألرم. يف نعطلا لبقي ةلاوال يبمكلا قاقحتس

يلا تلا لمعلا موي إاليف اهئافوب ةبلا طملا زوجت ,ال ةيمسر ةلطع موي ةلا يبمكلا قاقحتسا قفاو ةدام(495):اذإ

ضارتع اال لمع وأ لوبقلل اهميدقت صاخ هجوبو ةلا يبمكلا ب قلعتم ءارجإ يأب مايقلا زوجي ال كلذكو

األريخ هموي قفاوو نيعم داعيم ةلا يبمكلا ب قلعتي رجآ يأ لمعل ددح اذإو لمع إألموي هماقم موقي ام )وأ وتستوربلا )

ديعاوملا باسح يف لخدي وال هللختت يتلا ةلطعلا مايأ داعيملا نم. بسحتو    يلا تلا مويلا ىلإ داعيملا ,دتما ةلطع موي

كلذ. خالف ىلع صني اممل اهنم األلو مويلا ةلا يبمكلا   ب ةقلعتملا ةيقافت وأاال ةينوناقلا

ضارتعا يف اهئافو نع وأ ةلا يبمكلا لوبق نع عانتم اال تابثإ نوكي ةدام(491):

. قثوملا ةطساوب ررحيو ءافولا ( وتستورب )

ءافوب اإلراذن ىلعو ريهظتلا و لوبقلا تارابع نم اهيف تبثا املو ةلا يبمكلل ةيفرح ةروص ىلع ضارتع اال لمتشيو

. ءافولا وأ لوبقلا نع عانتم اال بابسأو ءافولا وأ..ب لوبقلا ب مزتلملا بايغ وأ روضح اهيف ركذيو ةلا. يبمكلا ةميق

قاروأ ديق هيلعو هتهجاوب يف ررح نمل هنم ةروص كرتي نأ ضارتع اال لمعب فلكملا (( قثوملا ىلع(( بحيو

األ بسح هيلع رشؤمو تاحفصلا مقرم صاخ لجس   يف خيراوتلا بيترت عم امويف اموي اهمامتب ضارتع ديقاال

لوص.

األ ةرشعلا )خاللاألماي قثوملا ) ىلعو سرهفلا جسالت يف ةعبتملا ةقيرطلا ىلع روكذملا لجسلا يف ديقلا يرجيو

رهشلا خالل اهررح يتلا عفدلا مدع تاضارتعا ةمئاق يراجتلا لجسلا بتكم ىلإ لسري نأ رهش لك نم ىلو

هذهاال ديقل ارتفد يراجتلا لجسلا بتكم كسميو ألرم تادنسلا و ةلوبقملا االت يبمكلا نع قباسلا

هذهاال نمضتت ةرشن لمعب بتكملا موقيو , ةررقملا موسرلا لباقم اهيلع اإلطالع صخش لكل زوجيو . تاضارتع

. تاضارتع

عقو اذإف لوبقلل ةلا يبمكلا ميدقتل ةددحملا ديعاوملا يف لوبقلا )مدع وتستورب ) ضارتعا لمع بجي ةدام(492):
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مويلا يف ضارتع اال لمع زاج ميدقتلل ددحملا داعيملا نم األريخ مويلا (459)يف ةداملل ًاقفو لوبقلل األلو ميدقتلا

يلا. تلا

ةدم دعب وأ نيعم موي يف اهئافو ةقحتسملا ةلا يبمكلا ىلع ءافولا )مدع وتستورب ) ضارتعا لمع بجي ةدام(493):

ةقحتسم ةلا يبمكلا تناك اذإو اهقاقحتسا مويل نييلا تلا لمعلا يموي دحأ يف اهيلع اإلطالع خيرات نم وأ اهخيرات نم

مدع ضارتعا نأشب ةقباسلا ةداملا يف ةنيبملا طورشلل ًاقفو ءافولا مدع ضارتعا لمع بجو اإلطالع ىدل ءافولا

. لوبقلا

. ءافولا مدع ضارتعا لمع نعو ءافولل ةلا يبمكلا ميدقت نع لوبقلا مدع ضارتعا ىنعي ةدام(394):

عيقوت حةلا يفو لباق ريغ وأ ةلا يبمكلل باقًال ناك ءاوس عفدلا نع هيلع بوحسملا فقوت حةلا ةدام(495):يف

هيلع ةبوحسملا ةلا يبمكلا ميدقت دعب هينماض    ىلإ عوجرلا ةلا يبمكلا    لماحل زوجي هلا  ال ومأ ىلع دجم يف زجح

لباق ريغ وأ ةلا يبمكلل باقًال ناك ءاوس    هيلع بوحسملا فإالس حةلا يفو . ءافولا مدع ضارتعا لمع دعبو اهئافول

هتاذب ًايفاك مكحاإلفالس ميدقت نوكيو لوبقلل اهميدقت مدع هيلع طورشملا ةلا يبمكلا بحاص فإالس حةلا يفو

. نينماضلا ىلع عوجرلا يف هقوقح لا معتسا نم ةلا يبمكلا لماح نيكمتل

ضارتعا لمع نم ةلا يبمكلا لماح يفعي نأ يطايتحا نماض وأ رهظم وأألي بحاسلل زوجي ةدام(496):

طرش هعيقوتب ليذو ةلا يبمكلا ىلع بتك اذإ عوجرلا يف هقح ةرشابم دنع ءافولا مدع وأ لوبقلا )مدع وتستورب )

. ىنعملا اذه يدؤت ىرحأ ةرابع ةيأ وأ ضارتعا نودب )وأ تافورصم بال عوجرلا )

نم ىلعو لاالةمز تاراطخ اإل لمع والنم ةررقملا ديعاوملا يف ةلا يبمكلا ميدقت نم لماحلا طرشلا اذه ىفعي وال

ىلع هراثآ ترس , طرشلا اذه بحاسلا بتك اذإو كلذ تابثإ ديعاوملا هذه ةاعارم مدعب ةلا يبمكلا لماح لبق كسمتي

بحاسلا ناك اذإو هدحو هيلع هراثآ ترس نييطايتح اال نينماضلا دحأ وأ نيرهظملا دحأ هبتك اذإ امأ نيعقوملا لك

طرشلا ناك اذإ امأ تافورصملا هدحو لمحت كلذ مغر ًاضارتعا ةلا يبمكلا لماح لمعو طرشلا عضو يذلا وه

نإ ضارتع اال تافورصمب نيعقوملا عيمج ىلع عوجرلا زوجي هناف يطايتحا نماض نم وأ رهظم نم ًارداص

. لمع

مايأ ةعبرأ خالل اهئافو مدعب وأ اهلوبق مدعب هل اهرهظ نمو اهبحاس رطخي نأ ةلا يبمكلا لماح ىلع ةدام(497):

نم ءافع اإل طرش ىلع تلمتشا نإ ءافولل وأ لوبقلل اهميدقت مويل )وأ وتستوربلا ) ضارتع اال لمع مويل ةيلا تلا لمعلا

ةلا يبمكلا هل رهظ نم رطخي نأ راطخ اإل هملست مويل نييلا تلا لمعلا يموي خالل رهظم لك ىلعو ضارتع اال لمع

بحاسلا ىتح رخآ ىلإ رهظم نم اذكهو    ةقباسلا تاراطخ باإل اوماق نم نيوانعو ءامسأ هل ًانيبم راطخ اإل هملستب

. راطخ هيفاإل ىقلت يذلا خيراتلا نم رهظم لك ىلإ ةبسنلا ب داعيملا أدبيو

يف يطايتح اال هنماض راطخإ كلذك بجو ركذلا مدقتملا هجولا ىلع ةلا يبمكلا ىلع نيعقوملا دحأ رطخأ ىتمو

هتاذ. داعيملا

هيلع. قباسلا رهظملا راطخإب ىفتكا ةءورقم ريغ ةيفيكب هنيب   وأ هناونع ةلا يبمكلا ىلع نيعقوملا دحأ نيعي مل اذإو

راطخ باإل همايق تابثإ هيلع بجيو اهتاذ ةلا يبمكلا درب ولو ةروص ةيأ ىلع هب موقي نأ راطخ هيلعاإل بجو نملو

قوقح طقست وال لجسم باتكب روكذملا داعيملا يف راطخ اإل لسرأ اذإ ًايعرم داعيملا ربتعيو هل ررقملا داعيملا يف

بترتملا ررضلا ضيوعت ءاضتق دنعاال همزلي امنإ وأ ًافنأ نيبملا داعيملا يف هب مقي مل اذإ راطخ هيلعاإل بجو نم

ةلا. يبمكلا غلبم ضيوعتلا زواجي أال طرشب هلا   محأ ىلع

وحن نماضتلا ب اعيمج نولوئسم يطايتح اال اهنماضو اهرهظمو اهلباقو ةلا يبمكلا بحاس ةدام(498):

ىفو ةلا يبمك ىلع عقوم لكل قحلا اذه تبثيو بيترت يأ ةاعارم نود نيعمتجم وأ نيدرفنم مهتبلا طم اذهلو    اهلماح

. هوحن نيلوئسملا هاجت اهتميقب
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هيلإ ههجو نمل الًاقح مهمازتلا ناك ولو , نيقابلا ةبلا طم نود لوحت ال نيمزتلملا دحأ هاجت ةماقملا ىوعدلا و

. ءادتبا ىوعدلا

-: يتأي امب هيلع عوجرلا قح هل نم ةبلا طم ةلا يبمكلا لماحل ةدام(499):

. ةطرتشم تناك نأ دئاوفلا عم ةعوفدملا ريغ وأ ةلوبقملا ريغ ةلا يبمكلا غلبم لصأ أ-

داعيم لبق عوجرلا لا وحأ يفو تافورصملا نم كلذ ريغو تاراطخ )واإل وتستوربلا ) ضارتع اال تافورصم ب-

يذلا ناكملا ب عوجرلا خيرات يف يمسرلا مصخلا رعس يواسي ام اهتميق نم لزنتسي نأ بجي ةلا يبمكلا قاقحتسا

ةلا. يبمكلا لماح نطوم هيف عقي

-: يتأي امب هينماض بلا طي نأ ةلا يبمكب ىفو نمل زوجي ةدام(500):

. هافو يذلا غلبملا أ-لك

. اهلمحت يتلا تافورصملا ب-

اهبإاليفاألوحلا قلعتم ءارجأ يأب مايقللو االت يبمكلا ةميقب ءافولل همًال حنمت نأ مكاحملل زوجي ةدام(501):ال

. نوناقلا يف اهيلع صوصنملا

ب همايق حةلا يف بلطي نأ اهب ةبلا طملل ًافدهتسم ناك وأ عوجرلا هجو ىلع ةلا يبمكب بلوط مزتلم لكل ةدام(502):

هافو. امب ةصلا )خم وتستوربلا ) ضارتع عماال ةلا يبمكلا ملستو ءافولا

هل. لاالةقح تاريهظتلا و هريهظت بطشي نأ ةلا يبمكلا يفو رهظم لكلو

اذه ىفو نمل زوجي ةلا يبمكلا ةميق نم لوبقملا ريغ ردقلا ب نيمزتلملا دحأ ىلع عوجرلا حةلا ةدام(503):يف

قوف ةلا يبمكلا لماح ىلع بجيو هب, ةصلا خم هميلستو ةلا يبمكلا ىلع ءافولا اذه تابثإ اهلماح نم بلطي نأ ردقلا

ضارتع اال هملسي نأو لص, قبطاأل اهنأ ديفي امب اهيلع ًاقدصم ةلا يبمكلا نم ةروص هملسي نأ كلذ

. هريغ ىلع عوجرلا يف هقح لا معتسا نم هل ًانيكمت ( وتستوربلا )

يضمب اهلباق ادع نيمزتلملا نم مهريغو اهيرهظمو اهبحاس لبق قوقح نم ةلا يبمكلا لماحل ام طقسي ةدام(504):

تأي:- ام ءارج إل ةنيعملا ديعاوملا

نماإلطالع. ةدم دعب اإلطالعوأ ىدل ءافولا ةقحتسملا ةلا يبمكلا ميدقت أ-

. ءافولا مدع وأ لوبقلا )مدع وتستورب ) ضارتعا لمع ب-

نم بحاسلا ديفي ال كلذ عمو ضارتع اال لمع نم ءافع اإل طرش ىلع اهلا متشا حةلا يف ءافولل ةلا يبمكلا ميدقت ج-

ةلاإال يبمكلا لماحل ىقبي ال ةلا حلا هذه يفو قاقحتس اال داعيم يف ءافولا لباقم دجوأ هنأ تبثأ إالاذإ طوقسلا اذه

. هيلع بوحسملا ىلع عوجرلا

لوبقلا مدع ببسب عوجرلا يف اهطاح قوقح تطقس بحاسلا هطرش يذلا داعيملا يف لوبقلل ةلا يبمكلا مدقت مل اذإو

. لوبقلا نامض نم هسفن ءافعإ ىوس هنم دصقي مل بحاسلا نأ طرشلا ةرابع نم نيبت إالاذإ ءافولا مدعو

. طرشلا اذه نم اإلةداف هدحو هلف لوبقلل ةلا يبمكلا ميدقتل ًاداعيم ريهظتلا يف طرش يذلا وه رهظملا ناك اذإو

ضارتع اال لمع وأ ةلا يبمكلا ميدقت نود هيلع بلغتلا نكمي ال يرهق ثداح حلا ةدام(505):اذإ

نم ءاطبإ نود رطخي نأ ةلا يبمكلا لماح ىلعو , ديعاوملا هذه تدتما ، كلذل ةررقملا ديعاوملا )يف وتست روبلا )
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ةلصتملا ةقرولا يف وأ ةلا يبمكلا يف هنم ًاعقومو ًاخرؤم راطخ اذهاإل تبثي نأو يرهقلا ثداحلا ةلاب يبمكلا هل رهظ

اهب.

ةلا يبمكلا ميدقت يرهقلا ثداحلا وزلا دعب ةلا يبمكلا لماح ىلعو . بحاسلا ىلإ لصت ىتح تاراطخ اإل لسلستتو

. ءاضتق دنعاال ضارتع اال لمع مث ءافولل وأ لوبقلل

ريغب نيمزتلملا ىلع عوجرلا زاج قاقحتس موياال نم ةبوسحم ًاموي نمثالنيث رثكأ يرهقلا ثداحلا رمتسا  اذإو

. ضارتعا لمع وأ ةلا يبمكلا ميدقت ىلإ ةجاح

نم لماحلا هيف رطخأ يذلا خيراتلا )نم ًاموي (ثلاالنيث داعيم ىرس اإلطالع ىدل ءافولا ةقحتسم ةلا يبمكلا تناك اذإف

ىلع ةدماإلطالع دازتو ةلا يبمكلا ميدقت ديعاوم ءاهتنا لبق خيراتلا اذه عقو ولو ثداحلا عوقوب ةلا يبمكلا هل رهظ

ثداحلا ليبق نم ربتعي .  وال اهيلع نماالطالع ةدم دعب ءافولا ةقحتسم ةلا يبمكلا تناك اذإ ًاموي ثلاالنيث داعيم

. ضارتع اال لمعب وأ اهميدقتب هفلك نمب وأ ةلا يبمكلا لماح صخشب ةلصتملا روم األ يرهقلا

ىلع ايظفحت ًازجح عقوي نإ ءافولا مدع ( وتستورب ) ضارتعا اهنع لومعملا ةلا يبمكلا لماحل زوجي ةدام(506):

ةلا. يبمكلا ب نيمزتلملا نم مهريغو يطايتح اال نماضلا و رهظملا و لباقلا و بحاسلا يف التلك وقنم

ةديدج ةلا يبمك بحسب هقح يفوتسي وأ ةلا يبمكلا ب نيمزتلملا نم هريغ ىلع عوجرلا قح هل نم لكل ةدام(507):

خالف طرتشي اممل نماضلا اذه نطوم يف ءافولا هبجاوو اإلطالع ىدل ءافولا ةقحتسم نوكت هينماض دحأ ىلع

كلذ.

نم عفد ام اهيلإ ًافاضم (499،500) نيتداملا يف اهنايب دراولا غلا بملا ىلع عوجرلا ةلا يبمك لمتشت ةدام(508):

. ةغمد مسر ةلومع

ةقحتسم ةلا يبمك ةميق هبجومب ددحت يذلا ساس ىلعاأل اهغلبم ددح اهلماح وه عوجرلا ةلا يبمك بحاس ناك اذإو

هيف يذلا ناكملا ىلع عوجرلا ةلا يبمك بحاس نطوم هيف يذلا ناكملا نم ةبوحسم اإلطالع ءافولا

. نماضلا نطوم

رعسب اهلإال رهظم يأ وأ ةيلص ةلااأل يبمكلا بحاس ةبلا طم زوجت ال عوجرلا يبمكاالت تددعت ةدام(509):اذإ

. ةدحاو عوجر ةلا يبمك

: لخدتلا -3

زوجيو ءاضتق دنعاال اهعفدي وأ اهلبقي نم نيعي نأ يطايتح اال اهنماضو اهرهظمو ةلا يبمكلا بحاسل ةدام(510):

. هيلع عوجرلل ًافدهتسم نوكي اهب نيدم يأ ةحلصمل لخدتم صخش يأ نم اهؤافو وأ ةلا يبمكلا لوبق

مزتلم صخش يأ وأ ةلا يبمكلا لبقي مل اذإ هيلع بوحسملا نوكي نأ زوجي امك ريغلا نم لخدتملا نوكي نأ زوجيو

ةلا, يبمكلا بجومب

دنعاال لوئسم ناك إوال نييلا تلا لمعلا يموي خالل هتحلصمل لخدتلا عقو نم رطخي نأ لخدتملا ىلع بجيو

ةلا. يبمكلا غلبم ضيوعتلا زواجي أال طرشب ررض نم هلا مهإ ىلع بترتي ام ضيوعت نع ءاضتق

لبق عوجرلا قح لوبقلا ةزئاح ةلا يبمك لماحل اهيف نوكي يتلا األوحلا عيمج لخدتلا ب لوبقلا ةدام(511):عقي

. اهقاقحتسا داعيم

لبق عجري نأ ةلا يبمكلا لماحل سيلف اهئافو ناكم يف ءاضتق دنعاال اهتميق يفوي وأ اهلبقي نم ةلا يبمكلا يف نيع اذإو

نيع نم ىلإ ةلا يبمكلا مدق هل  إالاذإ نيقح لاال نيعقوملا ىلع وال نييعتلا اذه هنم ردص نم ىلع اهقاقحتسا داعيم
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- عانتم اذهاال ةلا يبمكلا لماح تبثأو اهلوبق نع صخشلا اذه عنتمأو ءاضتق دنعاال اهئافول وأ اهلوبقل

يف هقوقح دقف هلبق اذإو لخدتلا ب لوبقلا ضفر ىرخ يفاألوحلا  األ ةلا يبمكلا لماحلو ( وتستورب ) ضارتعاب

هل. نيقح لاال نيعقوملا ىلعو هتحلصمل لخدتلا لصح نم ىلع قاقحتس اال داعيم لبق عوجرلا

هتحلصمل لخدتلا لصح نم مسا هيف ركذيو لخدتملا هعقويو اهتاذ ةلا يبمكلا ىلع لخدتلا ب لوبقلا ركذي ةدام(512):

. بحاسلا ةحلصمل ًال صاح ربتعا نايبلا اذه نم لخدتلا ب لوبقلا خالء اذإف ،

اذه هب مزتلي امب هتحلصمل لخدتلا لصح نمل نيقح لاال اهيرهظمو ةلا يبمكلا وحن لخدتلا ب لباقلا مزتلي ةدام(513):

لماح اومزلي ,نأ لخدتلا ب لوبقلا لوصح نم مغرلا ىلع هينماضلو هتحلصمل لخدتلا لصح نمل زوجيو األريخ  

( وتستوربلا ) ضارتع ةلاواال يبمكلا مهميلستب (499) ةداملا يف نيعملا غلبملل مهئافو لباقم ةلا يبمكلا

. تدجو )نإ ةصلا خملا (و

وأ قاقحتس -اال داعيم يف اهلماحل اهيف نوكي يتلا األوحلا عيمج يف لخدتلا ةلاب يبمكلا ءافو زوجي ةدام(514):

لخدتلا لصح نم ىلع بجي ناك يذلا غلبملا لك ءادأب ءافولا اذه نوكيو اهب نيمزتلملا ىلع عوجرلا قح هلبق,

. هؤادأ هتحلصمل

. ءافولا مدع ( وتستورب ) ضارتعا لمع هيف زوجي موي آلرخ يلا تلا مويلا يف ىلعاألرثك ءافولا نوكي نأ بجيو

بجو اهئافو ناكم يف نطوم ءاضتق دنعاال اهئافول اونيع نمل وأ لخدتلا ةلاب يبمكلا اولبق نمل ناك ةدام(515):اذإ

يف ىلعاألرثك لا حلا مزل ءافولا مدع ( وتستورب ) ضارتعا لمعو اهئافول ًاعيمج الء ؤهل اهميدقت اهلماح ىلع

. ضارتعا لمع هيف زوجي موي آلرخ يلا تلا مويلا

لخدتلا ةلاب يبمكلا لوبق لصح نم وأ ءاضتق دنعاال يفوملا نيع نم ناك داعيملا اذه يف ضارتع اال لمعي مل اذإف

. مهمازتلا نم لح يف نوقح لاال نيرهظملا كلذكو , هتحلصمل

. ءافولا اذهب أربت هتمذ تناك نم عوجرلا يف هقح دقف لخدتلا ب ءافولا ةلا يبمكلا لماح ضفر ةدام(516):اذإ

اذإف    هتحلصمل ءافولا لصح نم اهيف ركذي ةلا يبمكلا ىلع ةصلا خم ةباتكب لخدتلا ب ءافولا تابثإ بجي ةدام(517):

ضارتع ةلاواال يبمكلا ميلست بجيو بحاسلا ةحلصمل ًال صاح لخدتلا ب ءافولا ربتعا نايبلا اذه نم ةصلا خملا تلخ

. لخدتلا ب يفوملل لمع )نإ وتستوربلا )

هتحلصمل ءافولا لصح نم هاجت اهنع ةئشانلا قوقحلا عيمج لخدتلا قيرطب ةلا يبمك يفو نم بسكي ةدام(518):

. ديدج نم ةلا يبمكلا ريهظت يفوملا اذهل زوجي ال كلذ عمو ةلا يبمكلا بجومب اذهاألريخ وحن نيمزتلملا هاجتو

لضف لخدتلا ب ءافولا ىلع صاخشأ ةدع محازت اذإو هتحلصمل ولاالء لصح نمل نيقح لاال نيرهظملا ةمذ أربتو

كلذب هملع عم ةدعاقلا هذهل ةفلا خملا ب ءافولل لخدت نمو نيمزتلملا نم ددع ربكأ ءاربإ هنم ءافولا ىلع بترتي نم

. تيعور دق ةدعاقلا هذه تناك ولو مهممذ أربت نم ىلع    عوجرلا يف هقح دقف

ثلا ثلا عرفلا

مداقتلا

مداقتتو قاقحتس اال خيرات نم تاونس ثالث يضمب مداقتت اهلباق هاجت ةلا يبمكلا نع ةئشان ىوعد ةدام(519):لك

يف ررحملا ( وتستوربلا ) ضارتع اال خيرات نم ةنس يضمب بحاسلا وأ نيرهظملا هاجت ةلا يبمكلا لماح ىواعد

. ضارتع نماال ءافع اإل طرش ىلع ةلا يبمكلا تلمتشا نإ قاقحتس اال خيرات نموأ ينوناقلا داعيملا

رهظملا هيف يفو يذلا مويلا نم روهش ةتس يضمب بحاسلا هاجت وأ ضعب هاجت مهضعب نيرهظملا ىواعد مداقتتو
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. هيلع ىوعدلا ةماقإ موي نم وأ ةلا يبمكلا

اذإ مداقتلا يرسي وال اهيف ءارجإ رخآ موي إالنم ىوعدلا ةماقإ حةلا يف مداقتلا ديعاوم يرست ةدام(520):ال

. نيدلا ديدجت هيلع بترتي رارقإ لقتسم كص يف نيدملا هبرقأ وأ نيدلا مكحب ردص

. هنايرسل عطاقلا ءارج هلبقاإل ذختا نمل ةبسنلا رثأإالب نم مداقتلا عاطقن ال نوكي ةدام(521):ال

نيدلا نم مهتمذ ةءارب نيميلا ب اوررقي   نأ مداقتلا ةدم ءاضقنا مغر نيدلا ب مهيلع ىعدملا ىلع بجي ةدام(522):

تام مهثروم نأ نوملعي ال مهنأ ىلع نيميلا اوفلحي نأ نيرخ اآل مهئافلخ وأ مهتثرو ىلعو    اهفلح مهيلإ بلط اذإ

. نيدلا ب ةلوغشم هتمذو

نماثلا بابلا

ألرم دنسلا

اآلةيت:- تانايبلا ىلع ألرم دنسلا لمتشي ةدام(523):

اهب. بتك يذلا ةغللا بو دنسلا نتم يف ةبوتكم ألرم) دنس ) ةرابع وأ ألرم طرش -1

. هئاشنإ ناكمو دنسلا ءاشنإ خيرات -2

. هلوأألهرم ءافولا بجي نم مسا -3

. دوقنلا نم نيعم غلبم ءافوب طرش ىلع قلعم ريغ دهعت -4

. قاقحتس اال داعيم -5

. ءافولا ناكم -6

. دنسلا أشنا نم عيقوت -7

ألرمإاليفاألوحلااآلةيت. ًادنس ربتعي ال ةقباسلا ةداملا يف ةروكذملا تانايبلا دحأ نم يلا خلا دنسلا ةدام(524):

. ررحملا مسا بناجب نيبملا ناكملا يف أشنم ربتعأ - هئاشنإ ناكم نايب نم دنسلا خال أ-اذإ

. هيلع االطالع ىدل ءافولا ربتعا - قاقحتس اال داعيم نايب خالنم اذإو ب-

و اهئافوو اهقاقحتساو اهريهظتبو اهروصو اهخسن ددعتب صتخي اميف ةلا يبمكلا ب ةقلعتملا ماكح ةدام(525):األ

( وتستوربلا ) ضارتع -واال يظفحتلا زجحلا و ءافولل ةلهم حنم زاوج مدعو ءافولا مدع ببس نع عوجرلا

دنسلا ىلع يرست مداقتلا و لخدتلا ب ءافولا ,و عوجر ةلا يبمك ءاشنإ ةقيرطب عوجرلا و لمعلا مايأو ديعاوملا باسحو

. هتيهام عم هيف ضراعتت ال يذلا ردقلا ألرمب

يذلا ريغ ناكم يف وأ رايغ إال دحأ . دعوم يف ةقحتسملا ةلا يبمكلا ب ةقلعتملا دعاوقلا ألرم دنسلا ىلع ًاضيأ يرستو

جئاتنلا و هعفد بجاولا غلبملا ب ةصاخلا تانايبلا واالتخالفيف ةدئافلا طارتشاو هيلع بوحسملا نطوم هب دجوي

وأ ضوفم ريغ صخش عيقوت وأ ةمزلملا ريغ تاعيقوتلا وأ مازتل اال ةيلهأ مهل تسيل نمم عيقوتلا ىلع    ةبترتملا

مل اذإ هنا ةاعارم عم يطايتح اال نامضلا ب ةقلعتملا ماكح ألرماأل دنسلا ىلع يرست كلذكو ضيوفتلا دودح زواج

. دنسلا ررحم ةحلصمل ًال صاح نامضلا ربتعا نومضملا مسا نامضلا اذه ةغيص يف ركذي

ةلا. يبمكلا لباق هب مزتلي يذلا هجولا ىلع ألرم دنسلا ررحم مزتلي ةدام(526):
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يف ةيلع صوصنملا داعيملا يف ررحملا نماالطالعىلإ ةنيعم ةدم دعب ءافولا قحتسملا ألرم دنسلا ميدقت بجيو

ًاعقومو ًاخرؤم ريشأتلا اذه نوكي نأ بجيو دنسلا ىلع االطالع ديفي امب هيلع ريشأتلل (459) ةداملا

تابثإ بجو ريشأتلا عضو نع ررحملا عنتما .اذإو روكذملا ريشأتلا خيرات ةدماالطالعنم أدبتو . ررحملا نم

ةدماالطالع. نايرسل ةيادب ضارتع اال خيرات ربتعيو ( وتستورب ) ضارتعاب هعانتما

ثلا ثلا بابلا

كيشلا

ضراعتت ال يذلا ردقلا ةلاب يبمكلا ماكحأ كيشلا ىلع يرست بابلا اذه يف ةروكذملا ماكح ادعاأل اميف  ةدام(527):

. هتيهام عم هيف

األلو لصفلا

هلوادتو كيشلا ءاشنإ

األلو عرفلا

كيشلا ءاشنإ

-: كيشلا ناكرأ -1

اآلةيت:- تانايبلا ىلع كيشلا لمتشي ةدام(528):

اهب. بتك يتلا ةغللا بو كصلا نتم يف ًابوتكم ( كيش ) ظفل   -1

. هئاشنإ ناكمو كيشلا ءاشنإ خيرات -2

.( هيلع بوحسملا ) ءافولا همزلي نم مسا -3

.(531,533) نيتداملا يف ءيجيس امل ًاقفو ألهرم ءافولا بجي نم مسا -4

. دوقنلا نم نيعم غلبم ءافوب طرش ىلع قلعم ريغ رمأ -5

. ءافولا ناكم -6

.( بحاسلا ) كيشلا أشنا نم عيقوت -7

-: نيتيلا تلا نيتلا حلا إاليف ًاكيش ربتعي ال ةقباسلا ةداملا يف ةروكذملا تانايبلا دحأ نم يلا خلا كصلا ةدام(529):

. بحاسلا مسا بناجب نيبملا ناكملا يف أشنم ربتعا ءاشن اإل ناكم نايب نم كيشلا خال اذإ         أ-

ةدع تركذ اذإ هئافو ناكم ربتعي هيلع بوحسملا مسا بناجب نيعملا ناكملا ف هئافو ناكم نايب خالنم اذإو        ب-

تانايبلا هذه نم كيشلا خال اذإو نيبم ناكم لوأ يف ءافولا قحتسم كيشلا ربتعا هيلع بوحسملا مسا بناجب ةنكمأ

. هيلع بوحسملل يسيئرلا لحملا هيف عقي يذلا ناكملا يف ءافولا قحتسم ربتعا رخآ نايب يأ نم وأ

و كنبلا ىلع إال اهبحس زوجي ال اهيف ءافولا ةقحتسملا و ةينميلا ةيروهمجلا ب ةرداصلا تاكيشلا ةدام(530):

. ةحيحص تاكيش ربتعت ال كنب ريغ ىلع تاكيش ةروص يف ةبوحسملا كوكصلا

عيطتسي دوقن كيشلا ءاشنإ تقو هيلع بوحسملا ىدل بحاسلل نكي اممل كيش رادصإ زوجي ةدام(531):ال



68

ينمض وأ حيرص قافت ال ًاقبط كيش بجومب اهيف فرصتلا

ًال وئسم هريغ باسحل بحاسلا لظي كلذ عمو هئافو لباقم ءادأ هباسحل هبحسب هريغ وأألرم كيشلا بحاس ىلعو

نأ راكن حةلااإل يف كلذ تبثي نأ هريغ نود بحاسلا ىلعو مهريغ نود كيشلا لماحو نيرهظملا وحن ًايصخش

ضارتع اال لمع ولو هئافو انماض ناك كلذ تبثي مل اذإف هئاشنإ تقو هئافو لباقم هيدل ناك كيشلا بحس نم

. ةنيعملا ديعاوملا )دعب وتستوربلا )

زوجي كلذ عمو . نكت مل نأك تربتعا لوبقلا ةرابع كيشلا ىلع تبتك اذإو كيشلا يف لوبق ةدام(532):ال

زوجي وال ريشأتلا خيرات يف ءافولا لباقم دوجو ةرابعلا هذه ذيفنتو هدامتعاب كيشلا ىلع رشؤي نأ هيلع بوحسملل

ىلع هيلع بوحسملا عيقوت ربتعيو هتميق عفدل يفكي ءافو لباقم هيدل ناك اذإ كيشلا دامتعا ضفر هيلع بوحسملل

هل. دامتعا ةباثمب كيشلا ردص

: كيشلا ءافو طارتشا زوجي ةدام(533):

. هنودب وأ األرم طرش ىلع ةحارص صنلا عم ىمسم صخش أ-ىلإ

. ىنعملا اذه ديفت ىرخأ ةرابع ةيأ وأ ألرم سيل طرش ركذ عم ىمسم صخش ب-ىلإ

. كيشلا لماح ج-ىلإ

اذه ديفت ىرخأ ةرابع ةيأ )وأ هلماحل (وأ ةرابع ىلع هيف صوصنملا و ىمسم صخش ةحلصمل بوحسملا كيشلا  و

. هلماحل كيشلا ربتعا ديفتسملا مسا نيبي مل اذإو هلماحل ًاكيش ربتعي ىنعملا

. طرشلا اذهب انورقم هملست يذلا هلماحل إال عفدي ال لوادتلا )ب ةيلباقلا (مدع طرش ىلع لمتشملا كيشلا و

. هسفن هبحاس ألرم كيشلا بحس زوجي ةدام(534):

. رخآ صخشل باسحل هبحس زوجيو

نوكي أال طرشب هسفن بحاسلل - امهاتلك ىرخأ ةأشنم نم هبحس حةلا إاليف هسفن هبحاس ىلع هبحس زوجي وال

. هلماحل ءافولا قحتسم

. نكي مل نأك ربتعي كيشلا يف ةدئاف طارتشا ةدام(535):

ةهج ةيأ وأ هيلع بوحسملا نطوم اهب يتلا ةهجلا يف دجوي رخآ كنب يف كيشلا ءافو طارتشا زوجي ةدام(536):

. ىرخأ

,وال نكي مل ناك ربتعي نامضلا اذه نم هسفن بحاسلا ىفعي طرش لكو كيشلا ءافو بحاسلا نمضي ةدام(537):

يفوت نأ ىلإ تانامض نم مهلا لكب ًامئاق يلص األ نيدلا ىقبي لب هنيدل ءافيتسا كيش ملست نئادلا لوبقب نيدلا ددجتي

. كيشلا ةميق

: فيرحتلا و خسنلا ددعت -2

دلب نم ًابوحسم ناك اذإ ًاضعب اهضعب قباطي ةددعتم خسنب كيشلا بحس زوجي هلماحل كيشلا ادع اميف ةدام(538):

يف ءافولا قحتسمو ًابوحسم ناك وأ سكعلا وأب راحبلا ربع عقاو دلبلا نم ءزج يف وأ رخآ دلب يف ءافولا قحتسمو

. راحبلا ربع عقت دلبلا نم ةفلتخم ءازجأ وأ ءزج

إوال امقر اهنم ةخسن لك نتم يف عضوي نأ بجو هدحاو ةخسن نم رثكا يف كيشلا بحس ةدام(539):اذإ
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الً. قتسم اكيش ةخسن لك تربتعا

تفرح وأ بحاسلا عيقوت هيف روز كيش ءافو ىلع بترتملا ررضلا ةدحو هيلع بوحسملا لمحتي ةدام(540):

كلذ خالف ىلع طرش لكو كيشلا يف همسأ نيبملا بحاسلا ىلإ أطخلا ةبسن نكت مل اذإ هنتم يف ةدراولا تانايبلا

. نكي مل نأك ربتعي

لجرلا ةيانع هيلإ ملسملا تاكيشلا    رتفد ىلع ةظفاحملا يف لذبي مل اذإ صاخ هجوب ًائطخم بحاسلا ربتعيو

. يداعلا

يناثلا عرفلا

يطايتح اال نامضلا و كيشلا لوادت

ريهظتلا ب كيشلا لوادت

هيلع صني وأمل األرم طرش ىلع ةحارص هيف صن ءاوس ىمسم صخش ىلإ هعفد طورشملا كيشلا ةدام(541):

ةرابع هيف بوتكملا   و ىمسم صخش ىلإ هعفد طورشملا كيشلا   و ريهظتلا قيرطب    لوادتلل باقًال نوكي

. قحلا وحةلا ماكحأ عابتإب إال هلوادت زوجي ال ىنعملا اذه يف ىرخأ ةرابع ةيأ ألرم)وأ (سيل

= تآشنم ةدع هيلع بوحسملل ناك إالاذإ ةصلا خم ةباثمب هيلع بوحسملا ىلإ ريهظتلا ربتعي ةدام(542):

. كيشلا اهيلع بحس يتلا ريغ تآشنم ةحلصمل ريهظتلا لصحو

هذه يفو ديدج نم ريهظت رظح هل زوجيو كلذ, ريغ طرتشي اممل كيشلا ءافو رهظملا نمضي ةدام(543):

القح. ريهظتب كيشلا مهيلإ لوؤي نم وحن نامضلا ب ًامزلم نوكي ال ةلا حلا

ريغ تاريهظتلا هيفب قحلا بحاص تبثأ ىتم يعرشلا هلماح هنأ ريهظتلل لباقلا كيشلا زئاح ربتعي ةدام(544):

بقعأ اذإو نكت مل نأك نأشلا اذه يف ربتعت ةبوطشملا تاريهظتلا و ضايب ىلع ريهظت اهرخآ ناك ولو ةعطقنملا

ريهظتلا ب كيشلا يف قحلا هيلإ لآ يذلا وه هنأ ريهظتلا اذه ىلع عقوملا ربتعا رخآ ريهظت ضايب ىلع ريهظتلا

. ضايب ىلع

ىلع بترتي ال نكلو عوجرلا ماكح أل ًاقبط ًال وئسم رهظملا لعجي هلماحل كيش ىلع بوتكملا ريهظتلا ةدام(545):

ألرم. اكيش كصلا ريصي نأ ريهظتلا اذه

نم مزلي ال ريهظتلل باقًال ناك مأ هلماحل كيشلا ناكأ    ءاوس ام, يثداح رثأ كيش ةزايح صخش دقف ةدام(546):اذإ

ءوسب هيلع لصح دق ناك (72)إالاذإ ةداملا يف ةنيبملا ةيفيكلا هيفب هقح تبثأ ىتم هنع يلختلا ب كيشلا اذه هيلإ لآ

. اميسج أطخ هيلع لوصحلا يف بكترا وأ ةين

هيلعإ بترتي ال كيشلا    ميدقت داعيم ءاضقنا دعب لصاحلا )وأ وتستوربلا ) ضارتع لاالقحلال ريهظتلا ةدام(547):

داعيم ءاضقنا لبق مت هنا وأ ضارتع اال لمع لبق مت هنأ خيراتلا نم يلا خلا ريهظتلا ربتعيو قحلا وحةلا راثأ ال

. كلذ خالف تبثأ إالاذإ كيشلا ميدقت

. ًاريوزت ربتعا كلذ عقو ناو ريهظتلا خيراوت ميدقت زوجي وال

يطايتح اال نماضلا

ادع ريغلا نم نامضلا اذه   نوكيو يطايتحا نماض نم هضعب وأ هلك كيشلا غلبم ءافو نامض زوجي ةدام(548):

. كيشلا ىلع نيعقوملا دحأ نم نوكي نأ زوجي   امك هيلع بوحسملا
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إال كيشلا ميدقت داعيم ءاضقنا لبق مت هنا وأ ضارتع اال لمع لبق مت هنأ خيراتلا نم يلا خلا ريهظتلا ربتعيو قحلا ة

. كلذ خالف تبثأ اذإ

. ًاريوزت ربتعا كلذ عقو ناو ريهظتلا خيراوت ميدقت زوجي وال

يطايتح اال نماضلا

ادع ريغلا نم نامضلا اذه   نوكيو يطايتحا نماض نم هضعب وأ هلك كيشلا غلبم ءافو نامض زوجي ةدام(548):

. كيشلا ىلع نيعقوملا دحأ نم نوكي نأ زوجي   امك هيلع بوحسملا

يناثلا لصفلا

كيشلا ب تباثلا مازتل اال ءاضقنا

األلو عرفلا

ءافولا

: هؤافوو كيشلا ميدقت -1

مدق اذإو نكي مل نأك ربتعي كلذل فلا خم نايب لكو هيلع االطالع درجمب ءافولا قحتسم كيشلا نوكي ةدام(549):

. هميدقت موي يف هؤافو بجو هرادص إل خيراتك هيف نيبملا مويلا لبق ءافولل كيشلا

اذإف رهش خالل ءافولل هميدقت بجي اهيف ءافولا قحتسملا و ةينميلا ةيروهمجلا يف بوحسملا كيشلا ةدام(550):

فلا سلا ديعاوملا أدبتو رهشأ خاللثالةث هميدقت بجو اهيف ءافولا ًاقحتسمو ةينميلا ةيروهمجلا جراخ ابوحسم ناك

فرتعملا ةصاقملا فرغ ىدحإ ىلإ كيشلا ميدقت ربتعيو هرادصإ خيرات هنأ كيشلا يف نيبملا    خيراتلا نم اهركذ

. ءافولل ميدقت ةباثمب ًانوناق اهب

ميوقت يف لباقملا مويلا ىلإ هرادصإ خيرات عجرأ , ميوقتلا يف نيفلتخم نيناكم نيب كيشلا بحس ةدام(551):اذإ

. ءافولا ناكم

ءافو يف ولو ةضراعملا لبقت وال هميدقت داعيم ءاضقنا دعب ولو كيشلا ةميق يفوي نأ هيلع بوحسملل ةدام(552):

. هلماح وأفإالس هعايض حةلا إاليف كيشلا

ح يف ولو ةضراعملا عفرب رمأي نأ كيشلا لماح بلط ىلع ءانب رطخلا اذه نم مغرلا ىلع بحاسلا ضراع اذإف

. ةيلصأ ىوعد مايق ةلا

هيلع. ةبترتملا ماكح يفاأل كلذ رثؤي مل كيشلا ءاشنإ دعب سلفأ وأ هتيلهأ دقف وأ بحاسلا يفوت ةدام(553):اذإ

ةاعارم تبجو اعيمج اهئافول فاك ريغ ءافولا لباقم ناكو , دحاو تقو يف تاكيش ةدع تمدق ةدام(554):اذإ

. اهبحس خيراوت

لبق ًابوحسم امقر قبس األ كيشلا ربتعأ دحاو رادصإ لمحتو دحاو رتفد نم ةلوصفم ةمدقملا تاكيشلا تناك اذإف

كلذ. خالف تبثي اممل تاكيشلا نم هريغ

ميدقت داعيم يف ةغلبم ءافو بجو اهيف لوادتم ريغ دقنب ةينميلا ةيروهمجلا يف كيشلا ءافو طرتشا ةدام(555):اذإ

لماحل ,ناك ميدقتلا موي ءافولا متي مل اذإف ءافولا موي هرعس بسح ةينميلا ةيروهمجلا يف لوادتملا بدقنلا كيشلا

وأ ميدقتلا موي يف هرعس بسح ةينميلا ةيروهمجلا يف لوادتملا بدقنلا اموقم كيشلا غلبمب ةبلا طملا نيب رايخلا كيشلا

. ءافولا موي يف
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عبتيو ميدقتلا داعيم هيف ىهتنا يذلا مويلا رعسب ةربعلا تناك هميدقت داعيم ءاضقنا دعب األىلو ةرملل كيشلا مدق اذإف

يذلا رعسلا كيشلا يف نيعي نأ بحاسلل زوجي امنإو يبنج األ دقنلا ميوقتل ةينميلا ةيروهمجلا يف دئاسلا فرعلا

. ةعفد بجاولا غلبملا هساسأ ىلع بسحي

ءافولا دلب يف اهتميق نع رادص دلباإل يف اهتميق فلتخت نكلو , ةكرتشم ةميق لمحت دوقنب كيشلا غلبم نيع اذإو

. ءافولا دلب دوقن دوصقملا نأ ضرتفا

بجيو هتميقب ءافولا يف هيلع بوحسملا ىدل ضراعي نأ هكلا مل زاج    كله وأ هلماحل كيش عاض ةدام(556):اذإ

فورظلا و هيلع فرعتلا ىلع دعاسي رخآ نايب لكو هبحاس مساو هغلبمو كيشلا مقر ىلع ةضراعملا لمتشت نأ

ضراعملل نكي مل اذإو كلذ بابسأ ركذ بجو تانايبلا هذه ضعب ميدقت رذعت اذإو هإالهك   وأ هنادقف تطاحأ يتلا

اهب.   هل ًاراتخم ًانطوم نيعي نأ بجو نميلا يف نطوم

ءافو لباقم بينجتو    ةزئاحل كيشلا ةميق ءافو نع عانتم هيلعاال بجو ، ةضراعملا هيلع بوحسملا ىقلت ىتمو

. هرمأ يف لصفي نأ ىلإ كيشلا

ضراعملا مساو هبحاس مسأو هغلبمو كلا هلا وأ دوقفملا كيشلا مقر رشنب ضراعملا ةقفن ىلع ةيلع بوحسملا موقيو

. رشنلا اذه خيرات دعب كيشلا ىلع عقي فرصت ًاللك طاب نوكيو ةيموكحلا فحصلا ىدحإ يف هناونعو

ىلعو ةضراعملا يف هيلع بوحسملا ىدل عزاني نأ ةقباسلا ةداملا يف هيلإ راشملا كيشلا زئاحل زوجي ةدام(557):

مساب لوصو ملعب بوحصم لجسم باتكب ضراعملا رطخي مث لا صيإ لباقم كيشلا هنم ملستي نأ هيلع بوحسملا

. هناونعو كيشلا زئاح

كيشلا قاقحتسا ىوعد ضفر بوجوب لوصو ملعب بوحصم لجسم باتكب ضراعملا راطخإ كيشلا زئاح ىلعو

عفري مل اذإو اهخيراتو كيشلا ةزايح بابسأ ىلع راطخ اإل لمتشيو راطخ اإل هملست خيرات نم رهش خالل

زئاح بلط ىلع ءانب ةلجعتسملا روم األ يضاق ىلع بجو , ركذلا مدقتملا داعيملا خالل قاقحتس اال ىوعد ضراعملا

مهكلا هيلع بوحسملا ىلإ ةبسنلا ب كيشلا زئاح ربتعي ةلا حلا هذه يفو ةضراعملا ضفرب يضقي نأ كيشلا

نم هل مدقتي نمل إال هتميق عفدي نأ هيلع بوحسملل زوجي ال كيشلا قاقحتسا ىوعد ضراعملا عفر اذإو .. يعرشلا

. ةيكلملا هلب رقت نيفرطلا نم اهيلع قداصم ةيدو ةيوستب وأ كيشلا ةيكلمب يئاهن مكحب نيمصخلا

ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةضراعملا خيرات نم روهش ةتس تضقنا ةدام(558):اذإ

ةميق ضبق يف هل األنذ ةمكحملا نم بلطي نأ ضراعملل زاج ءافولا ب ةبلا طملل كيشلا زئاح مدقتي نأ نود (555)

مل اذإو كيشلل ضراعملا ةيكلم نم ةمكحملا ققحتت نإ دعب هيلع بوحسملا ةهجاوم يف مكحلا اذه ردصيو .. كيشلا

لباقم ديق ديعي نأ هيلع بوحسملا ىلع بجو ةمكحملا هتضفرو همدق وأ ركذلا مدقتملا بلطلا ضراعملا مدقي

. بحسلا باسح نم يلوص األ بناج يف ءافولا

: باسحلا يف ديقملا كيشلا و رطسملا كيشلا -2

-: ةيلا تلا ةداملا يف ةنيبملا اآلراث ريطستلا اذهل نوكيو هرطسي نأ هلماحل وأ كيشلا بحاسل ةدام(559):

نيطخلا نيب خالام اذإف ًاصاخ وأ ًاماع ريطستلا نوكيو , كيشلا ردص يف نييزاوتم نيطخ عضوب ريطستلا عقيو

مسا بتك اذإ ,امأ ًاماع ريطستلا ناك ىنعملا اذه يف رخآ ظفل يأب )وأ كنب ) ظفل امهنيب بتك اذإ وأ نايب يأ نم

امأ صاخ ريطست ىلإ ماعلا ريطستلا لوحتي نأ زوجيو ، اصاخ نوكي ريطستلا ناف نيطخلا نيب نيعم كنب

نيب اميف بوتكملا كنبلا مسا وأ ريطستلا بطش نكي مل نأك ربتعيو ماع ريطست ىلإ لوحتي فال صاخلا ريطستلا

. نيطخلا

نأ زوجي وال كنب ىلإ معالهئوأ دحأ إالىلإ ًاماع ًارطسم اكيش يفوي نأ هيلع بوحسملل زوجي ةدام(560):ال
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ناك ولو كنبلا اذه ليمع ىلإ وأ نيطخلا نيب اميف همسا بوتكملا كنبلا إالىلإ اصاخ ريطست رطسم كيش يفوي

ةميق ضبقي رخآ كنب ىلإ دهعي نأ نيطخلا نيب همسا بوتكملا كنبلل زوجي كلذ هيلع,عمو بوحسملا وه اذهاألريخ

هتميق ضبقي   والنأ رخآ كنب نم معالهئوأ دحأ إالنم رطسم كيش ىلع لصحي نأ كنبل زوجي .وال كيشلا

إال هؤافو هيلع بوحسملل زوجي ال ةصاخ تاريطست ةدع كيشلل ثدح اذإو ركذ. نم ريغ نيرخآ صاخشأ باسحل

. ةصاقم ةفرغ ةطساوب هتميق ليمحتل امهدحأ ناكو نيريطست لمحي ناك اذإ

دصقيو كيشلا غلبم زواجي ال امب ررضلا ضيوعت نع ًال وؤسم ناك ةقباسلا ماكح هيلعاأل بوحسملا عاري مل اذإو

نم ناك وأ تاكيش رتفد ىلع هنم لصحو هيلع, بوحسملا دنع باسح هل صخش لك ةداملا هذه )يف ليمع ) ظفلب

. رتفدلا اذه ىلع لوصحلا هقح

يلا: تلا نايبلا هردص ىلع عضي نأب ادقن هئافو مدع طرتشي نأ هلماحل وأ كيشلا بحاسل زوجي ةدام(561):

ةميق ةيوست هيلعإال بوحسملل نوكي ال ةلا حلا هذه يفو ىنعملا اذه يف ىرخأ ةرابع ةيأ ))وأ باسحلا يف ((ديقلل

ءافولا ماقم ةيباتكلا دويقلا هذه موقتو , ةصاقملا وأ يفرصملا لقنلا وأ باسحلا يف كديقلا ةيباتك دويق قيرطب كيشلا

ضيوعت نع ال وئسم ناك ةمدقتملا ماكح هيلعاأل بوحسملا عاري مل اذإو " باسحلا يف "ديقلل نايب بطشب دتعي وال

. كيشلا ةميق زواجي ال امب ررضلا

يناثلا عرفلا

ءافولا نع عانتم اال

داعيملا يف همدق اذإ هب نيمزتلملا نم مهريغو نيرهظملا وأ بحاسلا ىلع عوجرلا كيشلا لماحل ةدام(562):

تابثإ - ضارتع نعاال اضوع - زوجيو ( وتستورب ) ضارتعاب عفدلا نع عانتم اال تبثأو هتميق عفدت ملو ينوناقلا

: عفدلا نع عانتم اال

. كيشلا هميدقت موي ركذ عم هيلع بوحسملا نم رداص نايبب أ-

. هتميق عفدت ملو ينوناقلا داعيملا يف مدق دق كيشلا نأ هيف ركذي ةصاقم ةفرغ نم رداص نايبب ب-

عضو نع عانتم اال زوجي وال هنم ردص نم عيقوتب ًال يذمو هتاذ كيشلا ىلع ابوتكمو ًاخرؤم نايبلا نوكي نأ بجيو

زوجي امنإو تافورصم بال عوجرلا طرش نمضتي كيشلا ناك ،ولو كلذ هلماح بلط اذإ كيشلا ىلع نايبلا اذه

. ميدقتلا داعيم نم األريخ مويلا يف مدق ولو كيشلا ميدقتل يلا تلا لمعلا موي زواجت ةلهم بلط هفصوب مزتلملل

مقي مل ولو هيلع بوحسملل كيشلا مدقي مل ولو بحاسلا ىلع عوجرلا يف هقحب كيشلا لماح ظفتحي ةدام(563):

لظو ءافولا لباقم مدق دق بحاسلا ناك إالاذإ ينوناقلا داعيملا يف هماقم موقي امو ( وتستوربلا ) ضارتع اال لمعب

ىلإ بوسنم ريغ لعفب لباقملا مثزلا كيشلا ميدقت داعيم ءاضقنا ىتح هيلع بوحسملا دنع ًادوجوم لباقملا اذه

. بحاسلا

ميدقتلا داعيم ءاضقنا (563)لبق ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيفيكلا ب عفدلا نع عانتم اال تابثإ بجي ةدام(564):

هل. يلا تلا لمعلا موي يف عفدلا نع عانتم اال تابثإ زاج داعيملا اذه رخآ يف ميدقتلا عقو اذإف

ام )وأ وتستوربلا ) ضارتع اال لمع وأ كيشلا ميدقت نود هيلع بلغتلا نكمي ال يرهق ثداح حلا ةدام(565):اذإ

هل رهظ نم ءاطبإ نود رطخي نأ كيشلا لماح ىلعو ديعاوملا هذه تدتما كلذل ةررقملا ديعاوملا يف هماقم موقي

اال لسلستتو هب ةلصتملا ةقرولا يف وأ كيشلا يف اعقومو اخرؤم راطخ اذهاإل تبثي ناو يرهقلا ثداحلا ب كيشلا

. بحاسلا ىلإ لصت ىتح تاراطخ

هماقم موقي ام وأ ضارتع اال لمع مث ءاطبإ نود ءافولل كيشلا ميدقت يرهقلا ثداحلا وزلا دعب كيشلا لماح ىلعو
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. ءاضتق دنعاال

راطخإب كيشلا لماح هيف ماق يذلا مويلا خيرات نم ةبوسحم ًاموي رشع ةسمخ نم رثكأ يرهقلا ثداحلا رمتسا اذإو

نيمزتلملا ىلع عوجرلا زاج كيشلا ميدقت داعيم ءاضقنا لبق خيراتلا اذه عقو ,اذإو يرهقلا ثداحلا عوقوب هرهظم

. هماقم موقي ام وأ ضارتع اال لمع وأ كيشلا ميدقت ىلإ ةجاح نود

ضارتع اال لمعب وأ هميدقتب هفلك نمب وأ كيشلا لماح صخشب ةلصتملا روم األ يرهقلا ثداحلا ليبق نم ربتعي وال

. هماقم موقي ام وأ

ثلا ثلا عرفلا

مداقتلا

نيمزتلملا نم مهريغو رهظملا و بحاسلا و هيلع بوحسملا ىلع كيشلا لماح عوجر ىواعد مداقتت ةدام(566):

كيشلا ءافوب نيمزتلملا فلتخم عوجر ىواعد مداقتتو    كيشلا ميدقت داعيم ءاضقنا خيرات نم روهش ةتس يضمب

. ًايئاضق هتبلا طم موي نم وأ نومزتلملا هيف يفو يذلا مويلا نم روهش ةتس يضمب ضعب هاجت مهضعب

مهنم بلط اذإ نيدلا نم مهتمذ ةءارب نيميلا ب اوديزي نأ مداقتلا ةدم ءاضقنا نم امغر مهيلع يعدملا ىلع بجيو

ب ةلوغشم هتمذو تام مهثروم نأ نوملعي ال مهنا ىلع نيميلا اوفلحي نأ   نورخ اآل مهئافلخ وأ مهتثرو ىلعو اهفلح

. نيدلا

رخآ خيرات إالنم ىوعدلا عفر حةلا يف ةقباسلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا مداقتلا ةدم ىرست ةدام(567):ال

هيلع بترتي رارقإ لقتسم كصب نيدملا هب رقا وأ نيدلا مكحب ردص اذإ روكذملا مداقتلا يرسي وال اهيف ءارجإ

. نيدلا ديدجت

. هنايرسل عطاقلا ءارج هلبقاإل ذختأ نم ىلإ ةبسنلا رثاإالب نم مداقتلا عاطقن ال نوكي ةدام(568):ال

لباقم مدقي مل يذلا بحاسلا ةبلا طم يف كيشلا لماح نود كيشلا ةميقب ةبلا طملا ىوعد مداقت لوحي ةدام(569):ال

هيلع عجر اذإ بحاسلا ىلع مكحلا اذه ىرسيو قح نود هب ىرثأ ام درب    هضعب وأ هلك هدرتساو همدق وأ ءافولا

. كيشلا ةميق ءافوب نومزتلملا

عبارلا باتكلا

يقاولا حلصلا اإلفالسو

األلو بابلا

هراثآو اإلفالس رهش

األلو لصفلا

اإلفالس رهش

األلو) عرفلا )

اإلفالس رهشب مكحلا

فإالهس. رهش زوجي ، ةيراجتلا هنويد عفد نع فقوف ةيلا, ملا هلا معأ تبرطضا رجات ةدام(570):لك

لبق نويدلا عفد نع - فوقولا ىلع بترتي اإلفالسوال رهشب ردصي    مكحب حةلااإلفالسإال أشنت ةدام(571):ال
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كلذ. ريغ ىلع نوناقلا صني اممل رثآ يأ مكحلا اذه رودص

يضقت نأ ةمكحملل زوجيو وه, هبلط ىلع ءانب وأ هينئاد دحأ بلط ىلع ءانب رجاتلا فإالس رهشي ةدام(572):

. اهتاذ ءاقلت نم وأ ةماعلا ةباينلا بلط ىلع ءانب رجاتلا فإالس رهشب

رجاتلا اذه لا معأ تبرطضا اذإ رجاتلا هنيدم فإالس رهش بلطي نأ حلا يراجت نيدب نئاد لكل ةدام(573):

لكلو . كلذ ريغ تبثي اممل األمعلا بارطضا ىلع يلدًال نيدلا عفد نع فوقولا ربتعيو نيدلا عفد نع فقوف

ىلإ اجل اذإ وأ فورعم نطوم نيدملا اذهل نكي مل اذإ رجاتلا ةنيدم فإالس رهش بلط يف قحلا لح يندم نيدب نئاد

نأ تبثي ام نئادلا مدقي نإ طرشب هنئادب ةراض تافرصت ىرجأ   وأ هتيفصت يف عرش   وأ هرجتم قلغأ   وأ رارفلا

لا. حلا يراجتلا هنيد عفد نع فقو نيدملا

نع فقو دق نيدملا اذه نأ تبثي ام مدق اذإ رجاتلا ةنيدم فإالس رهش بلط يف قحلا لح يندم نيدب نئاد لكلو

لا. حلا يراجتلا هنيد عفد

ناك ًايأ بئارض وأ ةيئازج تامارغ نم هيلع قحتسي ام عفد نع هفوقو ببسب رجاتلا فإالس رهش زوجي وال

. اهعون

بلطلا ميدقت لا جعتس دنعاال زوجيو . ىواعدلا عفرل ةيداعلا قرطلا ب هنيدم فإالس رهش نئادلا بلطي ةدام(574):

ةلا حلا هذه يفو لا, جعتس اال بابسأو عفدلا نع فوقولا ديؤي ام ىلع لمتشت ةيراجتلا ةمكحملا سيئر ىلإ ةضيرعب

الن عإب يفتكيو ةدحاو ةعاسب ولو روضحلا ب موصخلا فيلكت اإلفالسدعب رهش بلط يف لصفت نأ ةمكحملل زوجي

. هنطوم يف نيدملا

نوكيو هنويد نع-عفد فقوو ةيلا ملا هلا معأ تبرطضا اذإ هسفن فإالس رهش بلطي نأ رجاتلل زوجي ةدام(575):

ةيلا:- تلا قئاثولا ريرقتلا ب قفريو عفدلا نع فوقولا بابسأ هيف ركذتو ةمكحملا باتك ملق ىلإ مدقي ريرقتب بلطلا

. ةيسيئرلا ةيراجتلا رتافدلا -1

. رئاسخلا و حابر األ باسح نمو ةينازيم رخآ نم ةروص -2

اإلفالس. رهش بلط ميدقت ىلع ةقباسلا ثلاالث تاونسلا نع ةيصخشلا تافورصملا ب نايب -3

. عفدلا نع فوقولا خيرات يف ةيبيرقتلا اهتميقو هل ةكولمملا الت وقنملا و تاراقعلا ب ليصفت نايب -4

اهل. ةنماضلا تانيمأتلا و مهنويد وأ مهقوقح رادقمو مهنطاومو نينيدملا و نينئادلا ءامسأب نايب -5

اإلفال رهش بلط ميدقت ىلع نيتقباسلا نيتنسلا خالل رجاتلا دض تررح )يتلا تاتستوربلا ) تاضارتع باال نايب -6

. رجاتلا نم ةعقومو ةخرؤم ركذلا ةمدقتملا قئاثولا نوكت نأ بجيو س

. كلذ بابسأ ريرقتلا نمضتي نأ بجو اهتانايب ءافيتسا وأ اهضعب ميدقت رذعت اذإو

نم فإالهس رهش ةمكحملا تأر وأ رجاتلا فإالس رهش اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلا تبلط ةدام(576):  اذإ

يف زوجيو لوصو ملعب بوحصم لجسم باتكب ةسلجلا مويب هرطخت نأ باتكلا ةرادإ ىلع بجو . اهتاذ ءاقلت

. ةدحاو ةعاسب ولو روضحلا ب نيدملا راطخإ اإلفالسدعب رهشب ةمكحملا رمأت نأ لا جعتس لااال وحأ

ةراجتلا هلا زتعا وأ هتافو دعب ىتح ةيراجتلا هنويد عفد نع فقو يذلا رجاتملا فإالس رهش زوجي ةدام(577):

خالل اهسفن ءاقلت نم ةمكحملا هترظن وأ اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلا هتبلط ول ىتح اإلفالس رهش بلطيو

رجاتلا ةافو حةلا اإلفالسيف رهش ىوعد نلعتو يراجتلا لجسلا نم رجاتلا مسا بطشل وأ ةافولل نيتيلا تلا نيتنسلا

. ةثرولا نييعت ىلإ ةجاح نود هل نطوم رخآ يف
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بلط ىلع ةثرولا عمجي مل اذإف ةافولل نيتيلا تلا نيتنسلا خالل هتافو اإلفالسدعب رهش بلط رجاتلا ةثرول زوجيو

يوذ ةحلصمل ًاقفو هيف تلصفو بلطلا ميدقت يف اوكرتشي مل نيذلا ةثرولا لا وقأ ةمكحملا تعمس اإلفالس رهش

. نأشلا

ةسيلفتلا نع أشنت ىوعد لك ةمكحملا هذه رظنتو ةيئادتب اال ةيراجتلا ةمكحملا اإلفالس رهشب صتخت ةدام(578):

اإلفالس. ماكحأ قيبطت يضتقي هجوب ةسيلفتلا نع ةئشان ىوعدلا ربتعتو

نودب لجعملا ذافنلا ةبجاو اهيف ةرداصلا ماكح األ نوكتو ةعرسلا هجو ىلع اإلفالس ىواعد رظنت ةدام(579):

. مكحلا خيرات نم اموي رشع ةسمخ فانئتس اال داعيم نوكيو كلذ خالف ىلع صني اممل فكةلا

ةظفاحملل لاالةمز تاءارج اإل ذاختاب رمأت اإلفالسنأ رهش بلط يف رضنت يتلا ةمكحملل زوجي ةدام(580):

نم وأ ةماعلا ةباينلا ءاضعأ دحأ بدنت   نأ اهلو اإلفالس رهش يف لصفت نأ ىلإ اهتراد وأإل نيدملا لا ومأ ىلع

. كلذب ريرقت ميدقتو ، عفدلا نع هفوقو بابسأو ةيلا ملا نيدملا حةلا نع تايرحت ءارج إل اهماقم موقي

رمأتو اهل اريدم ةمكحملا نيعتو , ةسيلفتلا يضاق وه ةيئادتب اال ةيراجتلا ةمكحملا سيئر نوكي ةدام(581):

ريدمو اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلا ىلإ ةمكحملا باتك ةرادإ لسرتو نيدملا ةراجت حملا ىلع ماتخ األ عضوب

. هرودص روف اإلفالس رهش مكح صخلم نم اروص ةسيلفتلا

خيرات ربتعا ددحت مل اذإف عفدلا نع فوقولل اتقؤم اخيرات اإلفالس رهش مكح يف ةمكحملا ددحت ةدام(582):

ددحي ملو ةراجتلا هلا زتعا دعب وأ نيدملا ةافو دعب مكحلا ردص اذإو تقؤملا خيراتلا اإلفالسوه رهش مكح رودص

. ةراجتلا هلا زتعا خيرات وأ ةافولا خيرات وه خيراتلا اذه ربتعا عفدلا نع فوقولا تقؤملا خيراتلا

نينئادلا دحأ وأ نيدملا وأ اهماقم موقي نم وأ ةباينلا بلط ىلع ءانب وأ اهتاذ ءاقلت نم ةمكحملل زوجي ةدام(583):

ءاضقنا ىلإ عفدلا نع فوقولل تقؤملا خيراتلا ليجعت ةحلصملا يوذ نم مهريغ وأ ةسيلفتلا ريدم وأ

خيراتلا حبصي داعيملا اذه ءاضقنا دعبو ةمكحملا باتك ةرادإ ةققحملا نويدلا ةمئاق عاديإ خيرات مايأ)نم ةرشع )

. ايئاهن عفدلا نع فوقولل نيعملا

قلعتي اميفو اإلفالس رهشب مكحلا رودص خيرات نم نيتنس نم رثكأ عفدلا نع فوقولا ءاجرإ حلا ةيأب زوجي وال

. عفدلا نع فوقولا مكح يف نويدلا ب ءافولل ةعورشم ريغ وأ ةراض لئاسوب ةناعتس اال ربتعت خيراتلا اذه نييغتب

أل ًاقفو    يراجتلا لجسلا يف عفدلا نع فوقولا خيرات ليدعتب اإلفالسوأ رهشب رداصلا مكحلا رهشي ةدام(584):

خيرات نم نيعوبسأ خالل ةيمسرلا ةديرجلا يف مكحلا    صخلم رشن ةسيلفتلا ريدم ىلوتيو لجسلا اذه ماكح

خيرات نم اموي خاللثالنيث يراقعلا لجسلا بتكم يف نينئادلا ةعامج مساب صخلملا ديق ىلوتي امك هرودص

. نينئادلا ةعامجل رخأ نيمات يأ وأ نهر ريرقت ديقلا اذه ىلع بترتي وال مكحلا رودص

نم مايأ ةرشع خالل ريغلا ضارتعا ةقيرطب اإلفالس رهش مكح يف نعطي نأ ةحلصم يذ لكل ةدام(585):

. ةيمسرلا ةديرجلا يف مكحلا صخلم رشن خيرات

اإلفالسوأ رهش مكح تافورصم ةهجاومل ةرضاح دوقن اهرهش تقو ةسيلفتلا يف دجوت مل ةدام(586):اذإ

تافورصملا هذه عفد بجو ماتخ عفراأل -وأ سلفملا لا ومأ ىلع ماتخ األ عضو وأ هيف نعطلا   وأ هرشن وأ هرهشب

عيمج ىلع زايتم باال اهتعفد يتلا غلا بملا ةماعلا ةنازخلا درتستو    ةسيلفتلا    يضاق رمأ ىلع ءانب ةماعلا ةنازخلا نم

. ةسيلفتلا لخدت دوقن لوأ نم نينئادلا

ةدام(

لجسلا اذه ماكح أل ًاقفو    يراجتلا لجسلا يف عفدلا نع فوقولا خيرات ليدعتب اإلفالسوأ رهشب رداصلا مكحلا  
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ديق ىلوتي امك هرودص خيرات نم نيعوبسأ خالل ةيمسرلا ةديرجلا يف مكحلا    صخلم رشن ةسيلفتلا ريدم ىلوتيو

بترتي وال مكحلا رودص خيرات نم اموي خاللثالنيث يراقعلا لجسلا بتكم يف نينئادلا ةعامج مساب صخلملا

. نينئادلا ةعامجل رخأ نيمات يأ وأ نهر ريرقت ديقلا اذه ىلع

نم مايأ ةرشع خالل ريغلا ضارتعا ةقيرطب اإلفالس رهش مكح يف نعطي نأ ةحلصم يذ لكل ةدام(585):

. ةيمسرلا ةديرجلا يف مكحلا صخلم رشن خيرات

اإلفالسوأ رهش مكح تافورصم ةهجاومل ةرضاح دوقن اهرهش تقو ةسيلفتلا يف دجوت مل ةدام(586):اذإ

تافورصملا هذه عفد بجو ماتخ عفراأل -وأ سلفملا لا ومأ ىلع ماتخ األ عضو وأ هيف نعطلا   وأ هرشن وأ هرهشب

عيمج ىلع زايتم باال اهتعفد يتلا غلا بملا ةماعلا ةنازخلا درتستو    ةسيلفتلا    يضاق رمأ ىلع ءانب ةماعلا ةنازخلا نم

. ةسيلفتلا لخدت دوقن لوأ نم نينئادلا

وه ام عيمجب ءافولا ىلع ًارداق يضقملا اإلفالسةوقاألرم رهش مكح زوحي نأ لبق نيدملا راص ةدام(587):اذإ

لمحتي نأ ىلع اإلفالس رهش مكح ءاغلإب يضقت نأ ةمكحملا ىلع بجو هيندمو ةيراجت نويد نم هيلع قحتسم

. ىوعدلا تافورصم نيدملا

نئادلا ىلع مكحت نأ زاج بلطلا ضفرب ةمكحملا تضقو نيدملا فإالس رهش نينئادلا دحأ بلط ةدام(588):اذإ

اإل دمعت هنا اهل نيبت اذإ هتقفن ىلع ةيمسرلا ةديرجلا ب مكحلا رشنيو نع(3000)ثالةثآالفيرلا ديزت ال همارغب

. ضيوعتلا بلط يف نيدملا قحب مدعاإلخالل عم كلذو ةيراجتلا نيدملا ةعمس ىلإ ةءاس

يناثلا لصفلا

اإلفالس راثآ

األلو عرفلا

( نيدملا ىلإ ةبسنلا اإلفالسب (راثآ

. هدوجو لحمب ةباتك ةسيلفتلا ريدم رطخي نأ نود هنطوم نع بيغتي نأ سلفملل زوجي ةدام(589):ال

نوكي نأ هل زوجي فال سيلدتلا اإلفالسب مئارج ىدحإب فإالهس رهش -اذإ ةيسايسلا سلفملا قوقح طقست ةدام(590):

نوكي ,والنأ ةماع ةمهم وأ ةفيظوب موقي ,والنأ ةينهملا سلا جملا   و ةيسايسلا سلا جملا يف ابخان وأ ًاحشرم

. نوناقلل ًاقفو هقوقح هيلإ داعت نأ ىلإ كلذو , ةكرش يأ ةرادإ سلجم يف اوضع وأ اريدم

ريدم وأ اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلا بلط ىلع ءانب وأ هتاذ ءاقلت نم ةسيلفتلا يضاقل زوجي ةدام(591):

رارقلا اذه ذيفنتب اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلا موقتو ةبقارملا تحت سلفملا عضو تقو لك يف ررقي نأ ةسيلفتلا

. هرودص روف

. هذيفنت فقو نعطلا ىلع فقوتي نأ نود ةيراجتلا فانئتس اال ةمكحم ىدل رارقلا يف نعطي نأ سلفمللو

. سلفملا نع ةبقارملا عفر تقو لك يف ررقي نأ ةسيلفتلا يضاقل زوجيو

ربتعتو , اهترادإ نعو هلا ومأ يف فرصتلا نع سلفملا دي لغت اإلفالس رهش مكح رودص درجمب ةدام(592):

ال امم فرصتلا ناك اذإو    هوردص دعب ةلصاح روكذملا مكحلا رودص موي سلفملا اهيرجي يتلا تافرصتلا عيمج

لبق ءارج متاإل إالاذإ نينئادلا ةعامج ىلع يرسي ,مل تاءارج نماإل كلذ ريغ وأ ليجستلا وأ هبإالبديقلا جتحي

. هقوقح ىلع ةظفاحملل لاالةمز تاءارج باإل همايق نود سلفملا دي لغ لوحي مكحاإلفالس.وال رودص

اإلفالسواألوملا رهش مكح رودص موي هل اكلم نوكت يتلا األوملا عيمج ىلإ سلفملا دي لغ دتمي ةدام(593):
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-: يتأي ام ىلإ هدي لغ دتمي ال كلذ عمو حةلااإلفالس. يف وهو اهتيكلم هيلإ لوؤت يتلا

. ًانوناق اهيلع زجحلا زوجي ال يتلا 1-األوملا

. ةيصخشلا هلا وحأب وأ سلفملا صخشب ةقلعتملا ةيصخشلا قوقحلا -2

نكلو اإلفالس رهش مكح رودص لبق سلفملا همربأ حيحص نيمات دقع يف ديفتسملل قحتست يتلا تاضيوعتلا -3

ةمكحملا هتنيع يذلا مويلا نم ءادتبا سلفملا اهعفد يتلا نيماتلا طاسقأ عيمج ةسيلفتلا ىلإ دري ناب ديفتسملا مزتلي

. كلذ ريغ ىلع نوناقلا صني اممل عفدلا نع فوقولل اخيرات

مهقوقح ثروملا ونئاد يفوتسي نأ اهلاإالدعب ومأ ىلع قح هينئادل نكي ,مل هكرت سلفملا ىلإ تلآ ةدام(594):اذإ

. ةسيلفتلا لا ومأ ىلع قح يأ ثروملا ينئادل نوكي نماألوملاوال

نم اهيلع ام ءافوو سلفملا ىلإ تلآ يتلا ةكرتلا لا ومأ ةيفصت يضاق فارشإب ةسيلفتلا ريدم ىلوتيو

اإلفالس رهش مكح رودص درجمب اهيلع ذيفنتلا تاءارجإو ةكرتلا لا ومأب ةقلعتملا ىواعدلا عيمج فقوتو   . نويد

. ةكرتلا ةيفصت متت نأ ىلإ

. قوقح نم مهلا ءافيتسا وأ نويد نم هيلع امب ءافولا اإلفالس رهش مكح رودص دعب سلفملل زوجي ةدام(595):ال

ضراع إالاذإ اهقاقحتسا داعيم لولح دنع اهتميقب هل ءافولا زاج ةيراجت ةقرول ماحال سلفملا ناك اذإ كلذ عمو

.(477) ةداملل اقفو ةسيلفتلا ريدم

إال تامازتلا نم هيلع امو قوقح نم سلفملل ام اإلفالسنيب رهش مكح رودص دعي ةصاقملا ةدام(596):العقت

راج. باسح اهلمش وأ دحاو ببس نع ةروكذملا تامازتل واال قوقحلا تأشن اذإ صاخ هجوبو اهنيب طابترا دجو اذإ

اآلةيت: ىواعدلا ادع اميف هيلع وأ سلفملا نم ىوعد عفر اإلفالس رهش مكح رودص دعب زوجي ةدام(597):ال

. سلفملا دي لغ اهيلإ دتمي ال يتلا تافرصتلا باألوملاو ةقلعتملا ىواعدلا -1

اهب. مايقلل نوناقلا هل زيجي يتلا ةسيلفتلا لا معأب ةقلعتملا ىواعدلا -2

. ةيئازجلا ىواعدلا -3

لا خدإ بجو ةيصخشلا هلا وحأب وأ هصخشب ةقلعتم ىوعد وأ ةيئازج ىوعد هيلع تعفر وأ سلفملا عفر  اذإو

ةقلعتملا ىواعدلا يف سلفملا لا خدإ يف نذأت نأ ةمكحملل زوجيو مةيلا تابلط ىلع تلمتشا اذإ اهيف ةسيلفتلا ريدم

اهيف. ةصاخ ةحلصم هل تناك اذإ ىواعدلا هذه يف نئادلا لا خدإ يف نذأت نأ اههل زوجي امك ةسيلفتلا ب

ةبلا طم هل موكحملل زاج ريغلل هثدحأ ررض نع ضيوعتلا فإالهسب رهش دعب سلفملا ىلع مكح ةدام(598):اذإ

. سلفملا عم هؤطاوت تبثي هباممل يضقملا ضيوعتلا ب ةسيلفتلا

فوقولا خيرات دعب نيدملا اهب ماق اذإ اآلةيت تافرصتلا ب نينئادلا ةعامج ةهجاوم يف كسمتلا زوجي ةدام(599):ال

اإلفالس. رهشب مكحلا لبقو عفدلا نع

اهب. فرعلا يرجي يتلا ةريغصلا ايادهلا ادع   ام تاعربتلا عيمج -1

داعيم لحي مل ةيراجت ةقرو ءافو لباقم ءاشنإ ربتعيو ءافولا اذه ةيفيك تناك ًايأ لبقاأللج نويدلا ءافو -2

األلج. لولح لبق ءافولا مكح يف اهقاقحتسا

ءافولا ك يفرصملا ودقنلا ةيراجتلا قارو األ قيرطب ءافولا ربتعيو    هيلع قفتملا ءيشلا ريغب ةلا حلا نويدلا ءافو -3
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. دوقنلا ب

. رخآ يقافتا نيمات وأ نهر 4-لك

يف هذافن مدعب مكحلا زوجي اهيلإ راشملا ةرقفلا خالل هركذ مدقت ام ريغ تافرصت نم سلفملا هارجأ ام لكو

نع سلفملا فوقوب هعوقو تقو ملعي هيلإ فرصتملا ناكو اهب اراض فرصتلا ناك .اذإ نينئادلا ةعامج ةهجاوم

. عفدلا

زجي اإلفالسمل رهشب مكحلا لبقو عفدلا نع فوقولا خيرات دعب ةيراجت ةقرو ةميق سلفملا عفد ةدام(600):اذإ

ىلإ ةعوفدملا ةميقلا درب هباسحل ةيراجتلا ةقرولا تبحس نم وأ بحاسلا مزلي امنإو , لماحلا نم عفد ام دادرتسا

. عفدلا نع سلفملا فوقوب ةيراجتلا ةقرولا ءاشنإ تقو ملعي ناك اذإ ةسيلفتلا

ةهجاوم يف اهذافنإ مدعب مكحلا زوجي نيدملا لا ومأ ىلع ةررقملا زايتم وأاال نهرلا قوقح ةدام(601):ديق

ريرقت خيرات نم اموي رشع ةسمخ ءاضقنا دعبو عفدلا نع فوقولا خيرات دعب ديقلا لصح اذإ نينئادلا ةعامج

ال كلذ عمو نهرلا اذه ةبترم هذافن مدعب موكحملا نهرلل يلا تلا نهرلا بحاص نئادلا ذخأيو زايتم وأاال نهرلا

قباسلا نهرلا ذافن ضرغب هيلع لصحي ناك إالام نهرلا هيلع ررقملا لا ملا عيب نم جتانلا نمثلا نم يطعي

. نينئادلا ةعامج ىلإ لوؤيو

ام ةسيلفتلا ىلإ دري ناب هيلإ فرصتملا مزتلا نينئادلا ةعامج قح يف فرصت ذافن مدعب مكح ةدام(602):اذإ

هضبق ام دئاوف عفدب مزتلي ,امك هضبق تقو ءيشلا اذه ةميق وأ روكذملا فرصتلا بجومب سلفملا نم هيلع لصح

. ضبقلا خيرات نم هرامث وأ

مل اذإف    ةسيلفتلا يف هنيعب ضوعلا اذه دج اذإ سلفملل همدق يذلا ضوعلا دادرتسا يف قحلا هيلإ فرصتملل نوكيو

كرتشي ناو فرصتلا نم اهيلع تداع يتلا ةعفنملا ب نينئادلا ةعامج بلا طي نأ هيلإ فرصتملا قح نم ناك دجوي

كلذ. ىلع ديزي امب ًايداع ًانئاد هفصوب ةسيلفتلا يف

اإلفالس رهش مكح رودص لبق لصاحلا سلفملا فرصت ذافن مدع بلط هدحو ةسيلفتلا ريدمل ةدام(603):

ذافن مدعب مكحلا ىلع بترتيو هينئادب ارارضأ نيدملا فرصت ذافن مدع ىوعد ماكح أل اقفو نينئادلا ب ارارضأ

. هلوصح دعب وأ فرصتلا لوصح لبق مهقوقح تأشن ءاوس , نينئادلا عيمج قح يف هذافن مدع فرصتلا

يضمب (599،601،603) داوملا يف اهيلع صوصنملا ماكح األ قيبطت نع ةئشانلا ىواعدلا طقست ةدام(604):

اإلفالس. رهشب مكحلا خيرات نم هنس

ةسيلفتلا لا ومأ نم مهلوعي نملو سلفملل هقفن ررقي نإ اهريدم لا وقأ عامس دعب ةسيلفتلا يضاقل زوجي ةدام(605):

. مهلوعي نم بلط وأ هبلط ىلع ءانب

زاح ىتم ةقفنلا عفد فقويو ةقفنلا رادقم صقني نأ اهريدم بلط ىلع ءانب ، ةسيلفتلا ىضاقل تقو لك يف زوجيو

. يضقملا هوقاألرم حلصلا ىلع قيدصتلا مكح

ررض كلذ ىلع بترتي ,إال طرشب ةسيلفتلا لا ومأ ريغب ةديدج ةراجت سرامي نأ سلفملل زوجي ةدام(606):

. نينئادلل

اهلا. ومأ نم مهقوقح ءافيتسا يف ةيولو األ ةراجتلا هذه ةبسانمب مهنويد أشنت نيذلا نينئادلل نوكيو

يناثلا عرفلا

نينئادلا ىلإ ةبسنلا اإلفالسب راثآ
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ماع:- هجوب نونئادلا -1

وأ ةيداع نويد تناك ءاوس سلفملا ىلع يتلا ةيدقنلا نويدلا عيمج جآلا طقسي اإلفالس رهشب مكحلا ةدام(607):

رهشب مكحلا اهيف ردص يتلا ةهجلا دوقن ريغب ةموقم نويدلا تناك اذإو صاخ وأ ماع زايتماب ةنومضم انويد تناك

اإلفالس. رهشب مكحلا رودص موي يمسرلا فرصلا رعسل ًاقبط ةهجلا كلت دوقن ىلإ اهليوحت بجو اإلفالس

نع ةينوناقلا ةدئافلا لداعي اغلبم دئاوف هيف طرتشت مل يذلا لجؤملا نيدلا نم لزنتست نأ ةمكحملل ةدام(608):

. نيدلا قاقحتسا خيرات اإلفالسىلإ رهشب مكحلا خيرات نم ةدملا

لباقم كلذ ناكو , ةطسقم تادهعتب ءافولا وأب ةايحلا ىدم يرود بترم عفدب ًامزتلم سلفملا ناك ةدام(609):اذإ

طاسق وأاأل تابترملا ب ءافولل فاك غلبم بينجتب رمأي نأ نئادلا بلط ىلع ءانب ةسيلفتلا يضاقل زاج , ضوع

. اهئادأ ةيفيك نايب عم ةروكذملا

ىلع هنيد قلعملا نئادلا امأ ليفك ميدقت عم ةسيلفتلا يف كرتشي خساف طرش ىلع هنيد قلعملا نئادلا ةدام(610):

. نيدلا ريصم نيبتي نأ ىلإ تاعيزوتلا نم هبيصن بنجيف فقاو طرش

. نينئادلا ةعامج ىلإ ةبسنلا ب نويدلا دئاوف نايرس فقوي اإلفالس رهشب مكحلا ةدام(611):

و نييداعلا نينئادلا نم ةعوفرملا ةيدرفلا ىواعدلا فقو اإلفالس رهشب مكحلا رودص ىلع بترتي ةدام(612):

. ةماعلا زايتم اال قوقح باحصأ نينئادلا

تأدب يتلا تاءارج اإل مامتإ وال سلفملا لا ومأ ىلع ذيفنتلل ةيدرف تاءارجإ ذاختا مهركذ مدقتملا نينئادلل زوجي وال

ذيفنتلا تاءارجإ يف رارمتس زاجاال سلفملا راقع عيبل موي ددحت اذإ كلذ عمو اإلفالس, رهشب مكحلا رودص لبق

. ةسيلفتلل نمثلا لوؤيو ةسيلفتلا يضاق نم نذأب

ةهجاوم يف اهيف رارمتس واال ىواعدلا عفر   مهل زوجيف ةصاخلا زايتم اال قوقح باحصأو نونهترملا نونئادلا امأ

. مهقوقحل ةنماضلا ىلعاألوملا هيف رارمتس وأاال ذيفنتلا مهل زوجي   امك ةسيلفتلا ريدم

اذهاإلفالس ىلع بترتي مل نيدلا اذه يف مهدحأ فإالس رهشو , دحاو نيدب نيمزتلم ةلمج دجو ةدام(613):اذإ

. كلذ ريغ ىلع صني اممل نيرخ اآل نيمزتلملا ىلإ ةبسنلا رثاب

. نيرخ اآل نيمزتلملا ىلع هطورش رست ,مل سلفأ يذلا مزتلملا عم حلصلا مت اذإو

مهدحأ وأ نيمزتلملا يقاب سلفأ ,مث نيدلا نم اءزج دحاو نيدب نيمزتلملا دحأ نم نئادلا ىفوتسا ةدام(614):اذإ

هنيد. نم يقابلا إالب تاسيلفتلا يف كرتشي نأ نئادلل زجي مل

امب ةسيلفت لح يف كرتشي نأ مزتلملا اذهل زوجيو , يقابلا اذهب سلفملا ريغ مزتلملا ةبلا طم يف هقحب ًاظفتحم ىقبيو

اهنع. ةافو

ىلإ هنيد لكب ةسيلفت لك يف كرتشي نأ نئادلل زاج ةدحاو ةعفد دحاو نيدب نيمزتلملا عيمج سلفأ ةدام(615):اذإ

. تافورصمو لصأ نم همامتب هيفوتسي نأ

ىلع ديزي نئادلا هيلع لصح ام عومجم ناك اذإو اهنع. هتفوأ امب يرخأ هسيلفت ىلع عوجرلا ةسيلفتل زوجي وال

مل اذإف    نيدلا يف مهتامازتلا بيترت بسحب نيرخ النماآل وفكم نوكي نم ةسيلفت ىلإ ةدايزلا تداع هعباوتو هنيد

. نيدلا يف اهتصح نم رثكأ تعفد يتلا تاسيلفتلا ىلإ ةدايزلا تداع بيترتلا اذهب دجوي

-: لوقنم زايتما وأ نهرب ةنومضملا نويدلا باحصأ -2
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ةسيلفتلا ريدم ضبق نيدلا ىلع ديزي نمثب نهترملا نئادلا بلط ىلع ءانب نوهرملا لوقنملا عيب ةدام(616):اذإ

ةسيلفتلا يف يقابلا ب نهترملا نئادلا كرتشا نيدلا نم لقا نمثلا ناك اذإف نينئادلا ةعامج باسحل دئازلا رادقملا

. نوناقلا اذه ماكح أل ًاقبط ققح دق هنيد نوكي نأ طرشب    ايداع انئاد هفصوب

دادرتساو لوقنم نهرب نومضملا نيدلا عفد , اهيضاق نم نذإ ىلع هلوصح دعب ةسيلفتلا ريدمل زوجي ةدام(617):

. نينئادلا ةعامج باحسل نوهرملا    لوقنملا

ىلعاأل ذيفنتلل ةينوناقلا تاءارج اإل ذاختا بوجوب لوصو ملعب لجسم باتكب    نهترملا نئادلا رذعي نأ هل زوجيو

ىلع ءانب ةسيلفتلا يضاقل زاج تاءارج اإل هذهب نهترملا نئادلا مقي مل اذإف داحت حةلااال ءاهتنا لبق ةنوهرملا ءايش

ريدمل ,األنذ لوصو ملعب بوحصم لجسم باتكب هراطخإ وأ نهترملا نئادلا لا وقأ عامس دعبو اهريدم بلط

. نهترملا نئادلا ىلإ لوقنملا عيب يف ةسيلفتلا

لصحت دوقن لوأ مادختساب ءاضتق دنعاال رمأي ,نأ اهريدم حارتقا ىلع ءانب ةسيلفتلا يضاقل زوجي ةدام(618):

ةيئاهنلا ةمئاقلا ب مهؤامسأ تدروو سلفملا الت وقنم ىلع زايتما مهل نيذلا نينئادلا نويدب ءافولا يف ةسيلفتلا باسحل

مكحب ةعزانملا يف لصفلا إالدعب ءافولا زجي مل زايتم يفاال ةعزانم تلصح اذإو    اهيف عزانتملا ريغ نويدلل

. يئاهن

ىلع ةقحتسملا ةبيرضلا إال اهعاونأ الف تخا ىلع بئارضلا ببسب ةموكحلل ررقملا زايتم اال لمشي ةدام(619):ال

اإلفالس. رهش مكح رودص لع نيتقباسلا نيتنسلا نع سلفملا

نع زايتما نوناقلا اذه ماكح أل ًاقبط راجي اإل ءاهنإ حةلا يف سلفملل ةرجؤملا نيعلا كلا مل نوكي ةدام(620):

دق امو راجي دقعاإل ذيفنتب قلعتي ام لك يف ةيراجلا ةنسلا نعو اإلفالس رهش مكح رودص ىلع نيتقباسلا نيتنسلا

. ضيوعت نم مكحي

يفاال هقح لمعتسي نأ رجؤملل ناك راجي اإل ءاهنإ نود تلقن وأ ةرجؤملا نيعلا يف ةدوجوملا الت وقنملا تعيب اذإو

يتلا ةيراجلا ةنسلا ةياهن نم أدبت ىرخأ ةنس نع زايتما كلذ قوف هل ناكو مدقت, اميف روكذملا وحنلا ىلع زايتم

. خيراتلا تباث ريغ وأ خيراتلا تباث راجي دقعاإل ناك كلذ يف ءاوس اإلفالس, رهشي مكحلا خالاهل ردص

اإلفال رهشب مكحلا رودصل ةيلا تلا ةرشعلا خاللاألماي عفدي نأ ًايضاق ناذئتسا دعب ةسيلفتلا ريدم ىلع ةدام(621):

مكحلا رودص لبق ةقحتسملا تابترملا و روج األ رخآ نيد يأ دوجو نم مغرلا بو دوقن نم هدي تحت نوكي سامم

نيعستو مدخلا و نيمدختسملا ىلإ ةبسنلا ب اموي ثوالنيث لا معلا ىلإ ةبسنلا ب اموي رشع ةسمخ ةدم نع اإلفالس رهشب

اإلفال رهشب مكحلا رودص لبق نييراجتلا نيلثمملا و نيبودنملل ةقحتسم تناك ةعفد رخأو , ةراحبلا ىلإ ةبسنلا ب اموي

تدجو ولو لصحت دوقن لوأ نم ءافولا بجو , نويدلا ءافول لاالةمز دوقنلا ةسيلفتلا ريدم ىدل نكي مل اذإف س

. زايتم اال ةبترم يف اهقبست ىرخأ نويد

. ًانوناق ةررقملا زايتم اال ةبترم ةروكذملا فئاوطلل ةقحتسملا مدقت ام ىلع ةدئازلا غلا بملل نوكيو

: راقع ىلع زايتما وأ نهرب ةنومضملا نويدلا باحصأ -3

وأ تاراقعلل نينهترملا نينئادلل ناك تاراقعلا نمث عيزوت التلبق وقنملا نمثل عيزوت ىرج ةدام(622):اذإ

عيب دعب تققح دق نويدلا هذه تناك اذإ مهنويد لكب تاعيزوتلا يف اوكرتشي نأ اهيلع زايتم اال قوقح باحصأ

تاراقعلا هذه ىلع زايتم اال قوقح باحصأو نينهترملا نينئادلا ةبترم بسحب يئاهنلا عيزوتلا ءارجأو تاراقعلا

نينئادلا ةعامج ىلإ دري نأ ةروكذملا تاراقعلا نمث نم هنيد لك ىلع لوصحلل هتبترم هلهؤت نم ىلع بجو

نم زج ىلع إال لوصحلل هلهؤت ال نئادلا ةبترم تناك اذإو الت وقنملا نمث عيزوت نم هيلع لصح يذلا رادقملا

ب ةطحملا تاراقعلا نمث عيزوت نأ ول هيلع لصحي ناك امع دئازلا رادقملا نينئادلا ةعامج ىلإ دري نأ بجو هنيد

. هنيد نم يقابلا ب ةسيلفتلا يف لخديو ، هعم الت وقنملا نمث عيزوت دقمت زايتم واال نهرلا
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نينئادلل ناك ًاعم تاعيزوتلا لصح التوأ وقنملا نمث عيزوت لبق تاراقعلا نمث عيزوت لصح ةدام(623):اذإ

نأ تاراقعلا نمث نم اهضعب وأ اهلك مهنويد اوفوتسي مل نيذلا اهيلع زايتم اال قوقح بحصا وأ تاراقعلل نينهترملا

نينئاد ةلا حلا هذه يف نوربتعيو . تققح دق مهنويد نوكت نأ طرشب نييداعلا نينئادلا عم مهل يقابلا ب اوكرتشي

. نييداع

عقو. نإ يئاضقلا حلصلا نعو نينئادلا ةعامج لا معأ نع ةئشانلا اآلراث عيمج ةفصلا هذهب مهيلع يرستو

ثلا ثلا عرفلا

هرهش لبق ةمربملا دوقعلا ىلإ ةبسنلا اإلفالسب راثآ

 

نع ةرج األ لحت وال راجي دقعاإل هتني مل ةراجتلا هيف لوازي يذلا راقعلل ًارجأتسم سلفملا ناك ةدام(624):اذإ

كلذ. خبالف يضقي طرش اللك طاب نوكيو اإلفالس, رهشب مكحلا رودصب ةيئاضقن اال ةيقابلا ةدملا

راقعلا راجيإ ءاهنإ ررقي اإلفالسنأ رهشب مكحلا خيرات نم ًاموي خاللثالنيث ةسيلفتلا ريدمل زوجي ةدام(625):

ةلا حلا هذه يف ريدملا ىلعو ةسيلفتلا يضاق نم نذأ ىلع لوصحلا دعب كلذو هتراجت سلفملا هيف لوازي يذلا

. ةروكذملا ةدملا خالل رارقلا اذهب راقعلا رجؤم راطخإ

با ايفاك ًانامض مدقي ناو ةرخأتملا ةرج األ عفدي نأ بجو ةراج يفاإل رارمتس اال ةسيلفتلا ريدم ررق ةدام(626):اذإ

. فاك ريغ نامضلا ناك اذإ ةراج اإل اهنأ ةمكحملا ذم بلطي نأ رجؤملل زوجيو ةيلبقتسملا ةرج أل

سلفملا ناك ول راجي نعاإل لوزنلا و نطابلا نم راقعلا ريجأت اهيضاق نم نذإ ىلع لوصحلا ,دعب ةسيلفتلا ريدملو

. رجؤملل ررض كلذ ىلع بترتي أال طرشب راجي دقعاإل بجومب كلذ نم ًاعونمم

يف رارمتس مدعاال ررقت إالاذإ هؤاهنإ زجي مل ةدملا ددحم لمعلا دقع ناكو لمعلا بر سلفأ ةدام(627):اذإ

ددحم ريغص لمعلا دقع ناك اذإو ضيرعتلا ب ةسيلفتلا ةبلا طم دقعلا ءاهنإ حةلا يف لماعلل زوجي    رجتملا رامثتسا

. لمعلا نيناوق يف اهيلع صوصنملا ماكح األ ةاعارم عم   دقعلا ءاهنإ لماعلا و ةسيلفتلا ريدم نم لكل زاج , ةدملا

ناك اذإ لكوملا فإبالس يضقنت ال كلذ عمو , لكوملا وأفإالس ليكولا فإبالس ةلا كولا يضقنت ةدام(628):

اهيف. ةحلصم ريغلل وأ ليكولل

تناك اإلفالسإالاذإ رهشب مكحلا ب خسفنت ال اهيف ًافرط سلفملا نوكي يتلا نيبناجلل ةمزلملا دوقعلا ةدام(629):

. ةيصخش تارابتعا ىلع ةمئاق

ىلع بترتملا ضيوعتلا ب ةسيلفتلا يف كرتشيو خسفلا بلطي نأ اآلرخ فرطلل زاج دقعلا ةسيلفتلا ريدم ذفني مل اذإ

. خسفلا

ريدمل نيعي نأ اآلرخ فرطلل زوجيو هيف نذأيل اهيضاق ىلع ضرعي دقعلا نأشب ةسيلفتلا ريدم هذختي رارق لكو

. دقعلا نم هفقوم حاضي إل ةلهم ةسيلفتلا

طرشب هيلإ اهميلست وأأللج ةعيدولا ليبس ىلع سلفملا ةزايح يف ةدوجوملا عئاضبلا دادرتسا زوجي ةدام(630):

ضرتقا اذإو ريغلا اذه نم اهدادرتسا زاج ريغلا ىدل عئاضبلا عدوأ دق سلفملا ناك اذإو انيع ةسيلفتلا يف دجوت نأ

زجي مل اهل سلفملا ةيكلم مدعب نهرلا دنع ملعي ال ضرقملا ناكو ضرقلا اذهل انيمأت عئاضبلا نهرو سلفملا

. نهرلا ب نومضملا نيدلا ءافو إالدعب اهدرتسا

وأ ًادقن هب ءافولا دقمت نكي مل اذإ اهكلا م باسحل سلفملا اهعاب يتلا عئاضبلا نمث دادرتسا زوجي ةدام(631):
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. يرتشملا و سلفملا نيب راج باسح يف ةصاقمب وأ ةيراجت ةقروب

قوقحلا ةسيلفتلا ريدمل عفدي نأ نيتقباسلا نيتداملا يف اهيلع صوصنملا يفاألوحلا درتسملا ىلع ةدام(632):

. سلفملل ةقحتسملا

زاج يرتشملا فإالس رهشب مكحلا رودص لبق دقعلا يف طرش بجومب وأ مكحب عيبلا دقع خسف ةدام(633):اذإ

ًانيع. تدجو اذإ ةسيلفتلا نم عئاضبلا دادرتسا عئابلل

تعفر دق خسفلا وأ دادرتس اال ىوعد نوكت نأ طرشب اإلفالس رهشب مكحلا رودص دعب خسفلا وأ دادرتس اال زوجيو

. روكذملا مكحلا رودص لبق

يف دعب لخدت مل تناك ,وأ عئابلا دنع الزتلا عئاضبلا تناكو نمثلا عفد لبق يرتشملا سلفأ ةدام(634):اذإ

. اهتزايحو اهدادرتسا وأ عئاضبلا سبح عئابلل زاج , اهعيبب رومأملا هليكو نزاخم وأ يرتشملا نزاخم

بجومب سيلدت ريغب اهلوصو لبق سلفملا اهيف فرصت وأ اهتيتاذ عئاضبلا تدقف اذإ دادرتس اال زوجي ال كلذ عمو

. لقنلا ةقيثو وأ ةيكلملا ةمئاق

عئابلا عفدي نأ طرشب عئاضبلا ميلست بلطي ,نأ اهيضاق ناذئتسا دعب ةسيلفتلا ريدمل زوجي األوحلا عيمج يفو

هيلع. قفتملا نمثلا

. ةسيلفتلا يف كارتش واال ضيوعتلا بلطو خسفلا يف هقحب كسمتي نأ عئابلل زاج كلذ ةسيلفتلا ريدم بلطي مل اذإف

مل اهعيبب رومأملا ، هليكو نزاخم وأ هنزاخم عئاضبلا لوخد دعبو نمثلا عفد لبق يرتشملا سلفأ ةدام(635):اذإ

نيكمت هنأش نم نوكي طرش لكو . زايتم يفاال هقح طقسي امك عئاضبلا دادرتسا وأ عيبلا خسف بلطي نأ عئابلل زجي

. نينئادلا ةعامج ىلع هب جتحي ال اهيلع هزايتماب ظافتح واال عئاضبلا دادرتسا نم عئابلا

ليصحتل سلفملا ىلإ ةملسملا ةميقلا تاذ قارو نماأل اهريغو ةيراجتلا قارو األ دادرتسا زوجي ةدام(636):

اإلفالس. رهش دنع تعفد دق اهتميق نكت ملو ةسيلفتلا يف انيع تدجو ,اذإ نيعم ءافول اهصيصختل وأ اهتميق

. سلفملا و دادرتس اال طبلا نيب راج باسح يف ةروكذملا قارو األ تجردأ اذإ دادرتس اال زوجي ال كلذ عمو

. اهتيتاذ درتسملا تبثا ,إالاذإ سلفملا دنع ةعدوملا دقنلا قاروأ دادرتسا زوجي ةدام(637):ال

بجو درلا ةسيلفتلا ريدم ضفر اذإف ءايشأ نم هل هتيكلم تبث ام ةسيلفتلا نم درتسي نأ صخش لكل ةدام(638):

. ةمكحملا ىلع عازنلا ضرع

. ةسيلفتلا يضاق نم نذإ ىلع لوصحلا هبإالدعب بلا طي ام درتسملا ملسي نأ ةسيلفتلا ريدمل زوجي ال

ءانثأ هجوز هل اهررقي يتلا تاعربتلا األرخب جوزلا ةسيلفت بلا طي نأ نيجوزلا ألينم زوجي ةدام(639):ال

. توملا دعب ام ىلإ فاضم وأ ءايح نيباأل فرصتب جاوزلا

. جاوزلا ءانثأ هجوزل اهررقي يتلا تاعربتلا ب نيجوزلا نم ًايأ بلا طت نأ نينئادلا ةعامجل زوجي ال امكو

األرخ ةسيلفت نم درتسي -نأ جاوزلا يف عبتملا يلا ملا ماظنلا ناك -ًايأ نيجوزلا نم لكل زوجي ةدام(640):أ-

اهل. هتيكلم تبثا اذإ ةيراقعلا و ةلوقنملا هلا ومأ

. يعرش هجوب ريغلا اهيلع اهبسك يتلا قوقحلا ب ةلمحم هذهاألوملا ىقبتو
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وبالةي نيلومشملا رصقلا باسحل وأ جوزلا اذه باسحل يرتشت يتلا وأ سلفملا جوز اهيرتشي يتلا ب-األوملا

كلذ. ريغ تبثي اممل ةسيلفت لوصأ يف لخدتف سلفملا دوقنب تيرتشا دق ربتعت ةراجتلا هفارتحا خيرات نم سلفملا

ريغ تبثي اممل سلفملا جوزلا دوقنب ًال صاح ربتعي سلفأ يذلا هجوز ىلع نويد نم نيجوزلا دحأ هيفوي ام لكو

كلذ.

يناثلا بابلا

ةسيلفتلا ةرادإ

األلو لصفلا

ةسيلفتلا نوريدي نيذلا صاخش األ

 

صاخلا ماظنلل ًاقفو هراتختو اإلفالس رهش مكح (581)يف ةداملل اقفو ةسيلفتلا ريدم ةمكحملا نيعت ةدام(641):

ىلعثالةث. ددعلا ديزي إال طرشب رثكأ وأ ًاريدم نيعت نأ اهلو تاسيلفتلا يريدم ةنهمب

ًاكيرش ناك نم وأ ةعبارلا ةجردلا ىلإ ًارهص وأ ًابيرق ,وأ سلفملل ًاجوز ناك نم ةسيلفتلا ريدم نيعي نأ زوجي وال

اإلفال رهش ىلع ةقباسلا ثلاالث تاونسلا خالل هنع يكوًال وأ هيدل ًابساحم وأ هدنع ًامدختسم هلوأ امدختسم هلوأ

س.

رمأي نأ نينئادلا نيب نم نيعملا بقارملا بلط ىلع ءانب وأ هتاذ ءاقلت نم ةسيلفتلا يضاقل زوجي ةدام(642):

. نيريدملا ددع صاقنإب وأ هريغ نييعتو ةسيلفتلا ريدم لزعب

يضاقل زوجيو هترادإ نع ًاريرقت مدقي نأ ,دعب اهيضاق نم هتافورصمو ةسيلفتلا ريدم باعتأ ردقت ةدام(643):

. هباعتأ نم امصخ روكذملا ريرقتلا ميدقت لبق اهريدمل بمغلا فرصب رمأي نأ ةسيلفتلا

يتلا األمعلا عيمج يف سلفملا نع بونيو , اهيلع ةظفاحملا و اهلا ومأ ةرادإب ةسيلفتلا ريدم موقي ةدام(644):

. ةروكذملا ةراد اإل اهيضتقت

مهل زوجيو مهترادإ نع نماضتلا ب نيلوئسم نونوكيو نيعمتجم اولمعي نأ بجو نوريدملا ددعت ةدام(645):اذإ

نيلوئسم هبئانو ةسيلفتلا ريدم نوكيو ةسيلفتلا يضاق نم نذإب إال ريغلا ةبانإ مهل زوجي وال اضعب مهضعب اوبيني نأ

. نماضتلا ب

اذه تاحفص مقرتو صاخ رتفد ةسيلفتلا ةرادإب ةقلعتملا األمعلا عيمج مويب اموي ةسيلفتلا ريدم نودي ةدام(646):

. هؤاهتنا ديفي امب رتفدلا ةياهن يف رشؤيو همتخ وأ هعيقوت ةسيلفتلا يضاق اهيلع عضيو رتفدلا

نذأب , سلفمللو تقو لك يف رتفدلا اذه ىلع اإلطالع نينئادلا نيب نم نيعملا بقارمللو ةسيلفتلا يضاقل زوجيو

. رتفدلا ىلع ,اإلطالع ةسيلفتلا يضاق نم صاخ

اهريدم لا معأ ىلع ةسيلفتلا يضاق ىدل ضارتع اال نينئادلا نيب نم نيعملا بقارمللو سلفملل زوجي ةدام(647):

. لمعلا ءارجإ فقو ضارتع ىلعاال بترتيو اهمامتإ لبق

بجاو هرارق نوكيو هميدقت خيرات نم مايأ ةسمخ خالل ضارتع يفاال لصفي نأ ةسيلفتلا يضاق ىلع بجيو

. ًاروف ذيفنتلا
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نوكي نأ زوجي وال كلذل مهسفنأ نوحشري نيذلا نينئادلا نيب نم رثكأ وأ ًابقارم ةسيلفتلا يضاق نيعي ةدام(648):

. ةعبارلا ةجردلا ىلإ ارهص وأ ابيرق وأ سلفملل ًاجوز , ًابقارم نيعملا يرابتع اال صخشلا نع بئانلا وأ بقارملا

ريرقتلا و ةينازيملا صحفب ةصاخ صوصنب مهل ةررقملا تاطلسلا ىلإ ةفاض باإل نوبقارملا موقي ةدام(649):

ةسيلفتلا ريدم نم اوبلطي نأ مهلو اهريدم لا معأ ىلع ةباقرلا يف ةسيلفتلا يضاق مهنواعيو ريدملا نم نيمدقملا

اهب. ةقلعتملا ىواعدلا ةلا حو اهتافورصمو اهتاداريإو اهتاءارجإ ريس نع تاحاضيإ

إ بقارملا لأسي وال ةسيلفتلا يضاق نم رارقب هلزع زوجيو هلمع.. ريظن ارجأ بقارملا ىضاقتي ةدام(650):ال

. ميسجلا هأطخ نع ال

مو ةسيلفتلا ةرادإ هبقارم ةصاخ صوصنب هل ةررقملا تاطلسلا ىلإ ةفاض باإل ةسيلفتلا يضاق ىلوتي ةدام(651):

يفاأل عامتج ىلإاال نينئادلا وعديو اهلا ومأ ىلع ةظفاحملل لاالةمز ريبادتلا ذاختاو اهتاءارجإ ريس ةعرس ةظح ال

معالهئوأ وأ هتثرو وأ سلفملا ءاعدتسا تقو لك يف ..هلو تاعامتج اال ةسائر ىلوتيو نوناقلا يف ةنيبملا وحلا

. ةسيلفتلا نوئش يف مهلا وقأ عامسل رخأ صخش يأو هيمدختسم

.. اهرودصل يلا تلا مويلا يف ةمكحملا باتك ةرادإ ةسيلفتلا يضاق اهردصي يتلا تارارقلا عدوت ةدام(652):

ملعب بوحصم لجسم باتكب غيلبتلا نوكيو مهنيعي نيذلا صاخش ىلإاأل اهغيلبتب باتكلا ةرادإ رمأي نأ يضاقللو

. لوصو

يناثلا لصفلا

نويدلا قيقحتو ةسيلفتلا تادوجوم ةرادإ

األوملا ةيافك مدعل ةسيلفتلا لا فقإو

األلو عرفلا

ةسيلفتلا تادوجوم ةرادإ

ةسيلفتلا يضاق بدني الهت وقمو هقاروأو هرتافدو هنزاخمو هبتاكمو سلفملا حملا ىلع ماتخ األ عضوت ةدام(653):

األ عضوب رضحم ررحيو ماتخ األ عضول ةمكحملا يفظوم دحأ وأ اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلا ءاضعأ دحأ

. ةسيلفتلا يضاقل    ًاروف ملسيو ماتخ

ةجاح نود ًاروف درجلا يف عورشلا هل زاج دحاو موي يف سلفملا تادوجوم درج ناكمإ ةسيلفتلا يضاقل نيبت اذإو

ماتخ. األ عضو ىلإ

هيلإ ملستو مهلوعي نملو سلفملل ةيرورضلا ءايش التواأل وقنملا و ملاالسب ىلع ماتخ األ عضوت ةدام(654):ال

. ةسيلفتلا ضاقو وه اهعقوي ةمئاقب

نم اهعفرب وأ ماتخ األ عضو مدعب ةسيلفتلا ريدم بلط ىلع ءانب وأ هتاذ ءاقلت نم رمأي نأ ةسيلفتلا يضاقل زوجيو

ىلإ جاتحت    يتلا وأ بيرق داعيم يف ءافولا قحتست يتلا قارو نماأل اهريغو ةيراجتلا قارو واأل ةيراجتلا رتافدلا

ءايش واأل ةسيلفتلل ةلجاعلا نوئشلا ىلع فرصلل لاالةمز دوقنلا و اهيف ةتباثلا قوقحلا ىلع ةظفاحملل تاءارجإ

نموأ ةسيلفتلا يضاق روضحب ةظهاب تاقفن اهتنايص يضتقت يتلا وأ ةميقلا يف لجاع صقنل وأ عيرس فلتل ةلباقلا

. ةسيلفتلا ريدمل ملستو كلذل هبدني

. سلفملا روضحب اهلا فقأب ةسيلفتلا يضاق موقي نأ إالدعب ةيراجتلا رتافدلا ملست وال

عفر أدبي نأ بجيو سلفملا لا ومأ درجل ماتخ األ عفرت اهريدم بلط ىلع ءانب ةسيلفتلا يضاق نم رمأب ةدام(655):



85

اإلفالس. رهشب مكحلا رودص خيرات نم مايأ ةسمخ خالل درجلا و ماتخ األ

رطخيو ةمكحملا فشكو ةسيلفتلا ريدمو كلذل هبدني نم وأ ةسيلفتلا يضاق روضحب درجلا لصحي ةدام(656):

ريدمو هبئان وأ ةسيلفتلا يضاق اهعقوي نيتخسن نم درج ةمئاق ررحتو روضحلا هل زوجيو درجلا مويب سلفملا

. ةسيلفتلا ريدم ىدل ىرخ األ ىقبتو ةمكحملا باتك ةرادإ امهادحإ عدوتو ةمكحملا بتاكو ةسيلفتلا

يف نمثم ريبخب ةناعتس اال زوجيو اهنع تعفر يتلا وأ ماتخ األ اهيلع عضوت مل يتلا األوملا ةمئاقلا يف ركذتو

لوص. األ ميوقتو درجلا ءارجإ

ىلعا اإلطالع تقو لك يف بلطت نأ اهلو درجلا روضح يف قحلا اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلل ةدام(657):

. اهتارادإ ةيفيكو اهتاءارجإ ريسو اهتلا ح نع تاحاضيإ بلطو ةسيلفتلا ب ةقلعتملا رتافدلا و قارو أل

رهش دعب رجاتلا يفوت اذإ وأ ءافولا ةبسانمب درجلا ةمئاق ررحت ملو رجاتلا ةافو اإلفالسدعب رهشأ ةدام(658):اذإ

اهريرحت يف رارمتس وأاال ًاروف ةمئاقلا ريرحت بجو اهمامتإ لبق وأ درجلا ةمئاق ريرحت يف عورشلا لبقو فإالهس

. روضحلا ب مهراطخإ دعب وأ سلفملا ةثرو روضحب كلذو (657) ةداملا يف ةنيبملا ةيفيكلا ب

نأ مهلو اإلفالس تاءارجإ يف هماقم هتثرو موقي , درجلا ةمئاق مامتإو فإالهس رهش دعب سلفملا ةافو حةلا يفو

مهنع. بوني نم ةسيلفتلا يضاق راتخا إوال كلذ يف مهلثمي نم مهنع اوبيني

ديفي امب درجلا ةمئاق ةياهن يف عقويو هقاروأو هرتافدو سلفملا لا ومأ درجلا دعب ةسيلفتلا ريدم ملستي ةدام(659):

كلذ.

ةرادإ اهعدوي ناو ًاروف اهلمعب موقي نأ ةسيلفتلا ريدم ىلع بجو ةينازيملا مدق دق سلفملا نكي مل ةدام(660):اذإ

. ةمكحملا باتك

ظافتح واال اهضف ةسيلفتلا ريدملو هلا غشأب ةقلعتملا و سلفملا مساب ةدراولا لئاسرلا ةسيلفتلا ريدم ملستي ةدام(661):

. اهيلع اإلطالع سلفمللو اهب

يضاق نم نذإب هل زوجيو . سلفملا قوقح ىلع ةظفاحملل األمعلالاالةمز عيمجب ةسيلفتلا ريدم موقي ةدام(662):

لوصو ملعب بوحصم لجسم باتكب هراطخإ وأ سلفملا لا وقأ عامسو بقارملا يأر ذخا دعب هردصي ةسيلفتلا

. ريغلا قحب رارق واإل سلفملل قح نع لوزنلا و ةسيلفتلا ب قلعتي عازن لك يف ميكحتلا لوبق وأ حلصلا

يفاال نذأي نأ بقارملا يأر ذخا دعبو سلفملا بلط وأ اهريدم بلط ىلع ءانب ةسيلفتلا ضاقل ةدام(663):

كلذ. نونئادلا ةحلصم وأ ةماعلا ةحلصملا تضتقا اذإ رجتملا ليغشت يف رارمتس

ةراد لإل هسفن سلفملا نييعت زوجيو هرجأو رجتملا ةرادإ ىلوتي نم اهريدم بلط ىلع ءانب ةسيلفتلا يضاق نيعيو

. ةقفنلا نمض هيلع لصحي يذلا األرج ربتعيو

. ةراجتلا حةلا نع ةسيلفتلا يضاق ىلإ ًايرهش اريرقت مدقي نأ هيلعو ، ةراد لإل نيعي نم ىلع ةسيلفتلا ريدم فرشيو

ءانب ةسيلفتلا يضاقل زوجي كلذ .عمو ةيديهمتلا تاءارج اإل ةرتف خالل ةسيلفتلا لا ومأ عيب زوجي ةدام(664):ال

اإل زوجي امك ةظهاب تافورصم اهتنايص يضتقت يتلا وأ فلتلل ةلباقلا ءايش عيباأل يف نذأي نأ اهريدم بلط ىلع

. اهنوئش يف فرصلل دوقن ىلع لوصحلل ةسيلفتلا لا ومأ عيب يف نذ

. كلذل ةررقملا تاءارج ًاقبطلإل متيف راقعلا عيب امأ ةسيلفتلا يضاق اهنيعي يتلا ةيفيكلا ب لوقنملا عيب متيو

كلذو ةسيلفتلا يضاق هنيعي اكنب وأ ةمكحملا ةنازخ اهباسحل ةسيلفتلا ريدم اهلصحي يتلا غلا بملا عدوت ةدام(665):

غلا ببملا اباسح اهيضاق ىلإ مدقي نأ ةسيلفتلا ريدم ىلعو تافورصملل يضاقلا اهصصخي يتلا غلا بملا مصخ دعب
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باسحل ريغلا هعدوي امم اهريغ وأ غلا بملا هذه بحس زوجي وال عادي اإل خيرات نم مايأ ةسمخ خالل ةروكذملا

. ةسيلفتلا يضاق نم رمأب إال ةسيلفتلا

نينئادلا ىلع عيزوت ءارجإب رمأي نأ بقارملا يأر ذخا دعب ةسيلفتلا يضاقل ةرورضلا دنع زوجي ةدام(666):

. عيزوتلا ءارجإب اهيضاق اهيلع رشؤيو ةسيلفتلا ريدم اهدعي ةمئاق بجومب عيزوتلا نوكيو . مهنويد تققح نيذلا

اإلفال بابسأ نع اريرقت هنييعت خيرات نم اموي خاللثالنيث اهيضاق ىلإ مدقي نأ ةسيلفتلا ريدم ىلع ةدام(667):

ليحيو . روكذملا ريرقتلا ميدقتل رخآ داعيم نييعت ةسيلفتلا يضاقل زوجيو اهفورظو ةرهاظلا ةسيلفتلا ةلا سحو

. اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلا ىلإ هتاظح عممال ريرقتلا يضاقلا

. ةسيلفتلا ىضاق اهددحي ةيرود ديعاوم يف ةسيلفتلا حةلا نع ًاريرقت مدقي نأ ةسيلفتلا ريدم ىلعو

يناثلا عرفلا

نويدلا قيقحت

 

ريدم ةصاخ تانيمأتب ةنومضم مهنويد تناك ولو نونئادلا ملسي اإلفالس رهشب مكحلا رودص بقع ةدام(668):

. نيدلا تادنتسمو نايبلا ميلستب اًال صيإ ةسيلفتلا ريدم ررحيو اهتانيمأتو نويدلا ب نايب عم مهنويد تادنتسم ةسيلفتلا

ءاهتنا خيرات نم هنس ةدمل اهنع ًال وئسم نوكيو ةسيلفتلا فقإلا دعب نينئادلا ىلإ تادنتسملا ةسيلفتلا ريدم ديعيو

. ةسيلفتلا

ميدقتل ةينازيملا يف مهؤامسأ ةديقملا نينئادلا ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا قيرطب , ةسيلفتلا ريدم وعدي ةدام(669):

ةلجسم بتكب مهنيوانع فورعملا نينئادلا ىلإ لسرتو يراجتلا لجسلا ةفيحص يف ةوعدلا هذه رشنت ,و مهتادنتسم

ةرشع خالل نويدلا هذه نع نايبب ةبوحصم مهنويد تادنتسم ميدقت نينئادلا ؤهالء ىلعو . لوصو ملعب ةبوحصم

جراخ نيميقملا نينئادلا ىلإ ةبسنلا ب رهش ىلإ داعيملا اذه دادزيو ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنلا خيرات نم مايأ

. ةينميلا ةيروهمجلا

عزان اذإو روضحلا ب هراطخإ دعب وأ سلفملا روضحبو بقارملا ةنواعمب نويدلا ةسيلفتلا ريدم ققحي ةدام(670):

لوصو ملعب بوحصم لجسم باتكب نئادلا ةسيلفتلا ريدم رطخا نيد يف سلفملا وأ بقارملا وأ ةسيلفتلا ريدم

. راطخ اإل ملست خيرات نم مايأ ةرشع خالل ةيوفش وأ ةيباتك تاحاضيإ ميدقت نئادللو

نايب يلع لمتشت اهب ةمئاق ةمكحملا باتك ةرادإ ةسيلفتلا ريدم عدوي نويدلا قيقحت نم ءاهتن ةدام(671):دعباال

نوكسمتي نيذلا نينئادلا ءامسأب ًافشك عدوي امك اهضفر وأ اهلوبق نأشب هاري امو اهيف ةعزانملا بابسأو اهتادنتسمب

اموي نيتس خالل عادي متياإل نأ بجيو مهنيمأت عونو مهنويد رادقم هب انيبم سلفملا لا ومأ ىلع ةصاخ تانيمأتب

. ةسيلفتلا يضاق نم رارقب داعيملا ةلا طإ ءاضتق دنعاال زوجيو اإلفالس رهشي مكحلا خيرات نم ىلعاألرثك

ةداملا يف روكذملا عادي اإل خيرات نم مايأ ةسمخ خالل نينئادلا وىلا سلفملا ىلإ ةسيلفتلا ريدم لسري ةدام(672):

ةدح. ىلع نئاد لك نيد نم اهلوبق ىري يتلا غلا بملا نايب عم نيروكذملا فشكلا و ةمئاقلا نم ةخسن ةقباسلا

األماي داعيم ءاضقنا دعب ردصي ةيمسرلا ةديرجلا نم ددع لوأ يف فشكلا و ةمئاقلا رشنب باتكلا ةرادإ موقتو

. ةسيلفتلا يضاق ىلإ اهنم لك نم ةخسن لسرت امك ةمكحملا ب اإلعالتان ةحول يف وأ ةسمخلا

ةمئاقلا رشن خيرات نم ًاموي رشع ةسمخ خالل عزاني نأ نويدلا ةمئاقب همسا درو نئاد لكلو سلفملل ةدام(673):

ةرادإ ىلإ ةعزانملا ملستو ةمئاقلا يف ةجردملا نويدلا يف ةمكحملا ب اإلعالتان ةحول يف وأ ةيمسرلا ةديرجلا يف
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. ةيقربب وأ لوصو ملعب بوحصم لجسم باتكب هيلإ اهلا سرإ زوجيو باتكلا

ةمئاق ةقباسلا ةداملا يف هيلع صوصنملا اموي رشع ةسمخلا داعيم ءاضقنا دعب ةسيلفتلا يضاق عضي ةدام(674):

اهلوبق ديفي امب نويدلا هذه تادنتسم بحصي يذلا نايبلا ىلع ةسيلفتلا ريدم رشؤيو اهيلع عزانتملا ريغ نويدلا ب

. نيدلا نم لبق ام رادقمو

. ةعزانم هنأشب مدقت مل ولو هيلع ًاعزانتم نيدلا رابتعا ةسيلفتلا ىضاقل زوجيو

ةعزانملا داعيم ءاضقنا خيرات نم ًاموي خاللثالنيث اهيلع عزانتملا نويدلا يف ةسيلفتلا يف لصفي ةدام(675):

ىلع مايأ ثبالةث اهداقعنا لبق ةسلجلا داعيمب لوصو ملعب بوحصم لجسم باتكب نأشلا يوذ باتكلا ةرادإ رطختو

. اهرودص روف ةعزانملا يف رداصلا رارقلا ب مهرطخت امك األلق

ىلع ديزت هتميق تناك اذإ هضفر وأ نيدلا لوبقب ةسيلفتلا ضاق نم رداصلا رارقلا فانئتسا زوجي ةدام(676):

اال ةمكحم ترمأ إالاذإ ةسيلفتلا تاءارجإ فقو فانئتس ىلعاال بترتي وال ةيئادتب اال ةمكحملل يئاهنلا باصنلا

. كلذب فانئتس

نيدلا لوبق زوجي وال هردقت غلبمب اتقؤم نيدلا لوبقب رمأت نأ نعطلا يف لصفلا لبق فانئتس اال ةمكحمل زوجيو

ًانيد هفصوب اتقؤم هلوبق بجو نيدلا تانيمأتب ةقلعتم ةعزانملا تناك اذإو ةيئازج ىوعد هنأشب تعفر اذإ ًاتقؤم

. ةسيلفتلا تاءارجإ يف اتقؤم وأ ايئاهن هنيد لبقي مل يذلا نئادلا كرتشي وال ًايداع

زوجت امنإو ةيراجلا تاعيزوتلا يف ةردقملا ديعاوملا يف مهتابلط اومدقي مل نيذلا نونئادلا كرتشي ةدام(677):ال

. ةضراعملا تافورصم نولمحتيو دوقنلا عيزوت يهتني نأ ىلإ ةضراعملا مهل

نيروكذملا نينئادلل زوجي كلذ عمو ةسيلفتلا يضاق اهب رمأ يتلا تاعيزوتلا ذيفنت فقو ةضراعملا ىلع بترتي وال

يف مكحلا نيح ىلإ مهتصح مهل ظفحتو اتقؤم اريدقت ةمكحملا اهردقت يتلا غلا ببملا ةديدجلا تاعيزوتلا يف كارتش اال

. ةضراعملا

مهل زوجي امنإو ةسيلفتلا يضاق اهب رمأ يتلا تاعيزوتلا يف ةصحب ةبلا طملا مهل زجت مل كلذ دعب مهنويد تتبث اذإو

تاعيزوتلا يف اوكرتشا مهنإ ول مهيلإ لوؤت تناك يتلا مهنويد ةبصنأ عيزوت نود ةيقابلا غلا بملا نم اوذخأي نأ

. ةقباسلا

ثلا ثلا عرفلا

األوملا ةيافك مدعل ةسيلفتلا فقإلا

زاج داحت حةلااال مايق وأ حلصلا ىلع قيدصتلا لبق األوملا ةيافك مدعل ةسيلفتلا لا معأ تفقوأ  ةدام(678):اذإ

اهلا. فقأب ىضقي نأ ةسيلفتلا يضاقل

اإل ذاختا يف قحلا نئاد لك ىلإ دوعي نأ األوملا ةيافك مدعل ةسيلفتلا لا فقإب مكحلا ىلع بترتي ةدام(679):

لا ومأ ىلع ذيفنتلا هل زاج ةسيلفتلا يف ايئاهن لبقو ققح دق هنيد ناك اذإو ةيدرفلا ىواعدلا ةرشابمو تاءارج

األ ةيافك مدعل ةسيلفتلا لا فقأب مكحلا و ًايئاهن نيدلا لوبق اذهاألرم يف ركذي نأ بجيو ءادأ رمأ بجومب سلفملا

وملا.

. نونئادلا هل اهملس يتلا تادنتسملا نع ةسيلفتلا لا فقإب مكحلا خيرات نم ةنس ةدمل ال وئسم ةسيلفتلا ريدم نوكيو

ملا دوجو تبث اذإ اهلا فقإب مكحلا ءاغلإ ةسيلفتلا يضاق نم بلطي نأ ةحلصم يذ لكلو سلفملل زوجي ةدام(680)

نأ بجي األوحلا عيمج يفو كلذل ايفاك اغلبم ةسيلفتلا ريدمل ملس اذإو ةسيلفتلا لا معأ تافورصم ةهجاومل فاك

.(679) ةداملا ماكحأب معال تمت يتلا تاءارج اإل تافورصم ةيولو باأل عفدت
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ثلا ثلا لصفلا

ةسيلفتلا نم ةصاخ عاونأ

األلو عرفلا

ةريغصلا سيلا فتلا

اهتاذ ءاقلت نم ةمكحملل زاج يرلا فلأ ةرشع ىلع ديزت ال اهتميق نأ سلفملا لا ومأ درج دعب نيبت ةدام(681):اذإ

ةيلا. تلا ةداملا يف ةنيبملا ماكح اقفولأل ةسيلفتلا ءارجإب رمأت نأ نينئادلا دحأ وأ ةسيلفتلا ريدم بلط ىلع ءانب وأ

ىلإ تاءارج اإل ديعاوم ةسيلفتلا يضاق ضفخي ةقباسلا ةداملا يف اهيلإ راشملا ةريغصلا سيلا فتلا ةدام(682):يف

حةلااال مايق دنع ةسيلفتلا ريدم ريغتي وال مهلوعي نمل وأ سلفملل ةقفن وال ةسيلفتلل ابقارم نيعي وال هاري يذلا دحلا

. دوقنلل دحاو عيزوت إال يرجي وال داحت

يناثلا عرفلا

تاكرشلا فإالس

ا صوصنلا صاخ هجوب ىرجتو ماع هجوب اإلفالس صوصن ةيراجتلا تاكرشلا فإالس ىلع ىرست ةدام(683):

آلةيت:

تفقوف ةيلا ملا اهلا معأ تبرطضا اذإ ةيراجت ةكرش فإالسةيأ رهش زوحي ةصاحملا تاكرش ادع اميف ةدام(684):

. اهنويد عفد نع

ةيفصتلا ءاهتنا دعب ةيفصتلا رود يف يهو إال ةيراجتلا اهنويد عفد نع فقوتت ىلإ ولو ةكرشلا فإالس رهش زوجيو

. يراجتلا نجسلا نم اهبطشل نيتيلا تلا نيتنسلا خالل ةكرشلا فإالس رهش بلطي نأ هنيد فوتسي مل نئاد لكل زوجي

. ةيعقاولا ةكرشلا فإالس رهش زوجي ةدام(685):

زوجي فال نينئادلا ريغ ءاكرشلا .امأ اهيف اكيرش ناك ولو فإالاهس رهش بلط ةكرشلا ريدمل زوجي ةدام(686):

. ةكرشلا فإالس رهش بلط مهل

ةيبلغأ نم كلذب نذأ ىلع لوصحلا إالدعب ةكرشلا فأالس رهش بلطي نأ ةكرشلا ريدمل زوجي ةدام(687):ال

. ىرخ األ تاكرشلا يف ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا نمو ةطيسبلا ةيصوتلا تاكرشو نماضتلا تاكرش يف ءاكرشلا

نييلا حلا نينماضتملا ءاكرشلا ءامسأ ىلع (575) ةداملا يف هيلع صوصنملا اإلفالس رهش ريرقت لمشي نأ بجيو

رهش خيراتو هتيسنجو نماضتم كيرش لك نطوم نايب عم عفدلا نع اهفوقو دعب ةكرشلا نم اوجرخ نيذلا و

. يراجتلا لجسلا يف ةكرشلا نم هجورخ

نأ اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلا بلط وأ ةكرشلا بلط ىلع ءانب وأ اهتاذ ءاقلت نم ةمكحملل زوجي ةدام(688):

هارت ام ذاختاب ةمكحملا رمأت ةلا حلا هذه يفو يلا ملا اهزكرم معد لمتحملا نم ناك اذإ ةكرشلا فإالس رهش لجؤت

. ةكرشلا تادوجوم ىلع ةظفاحملل ريبادت نم

سلفملا يأر ذخا نوناقلا هيف مزلتسي رمأ لك يف اهماقم فإالاهس رهش يتلا ةكرشلا نع بئانلا موقي ةدام(689):

. هروضح وأ

لحي مل ولو مهصصح نم يقابلا عفدب ءاكرشلا بلا طي نأ اهيضاق ناذئتسا دعب ةسيلفتلا ريدمل زوجي ةدام(690):

. ةكرشلا نويد ءافول لاالمز رادقملا ىلع ةبلا طملا هذه رصقب رمأي نأ ةسيلفتلا يضاقلو قاقحتس اال داعيم
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يف تادنسلا هذه لبقتو , نويدلا قيقحت تاءارج إل ةكرشلا اهتردصأ يتلا ضرقلا تادنس عضخت ةدام(691):ال

. ةميقلا هذه نم ةكرشلا هتعفد ام لا زنتسا دعب ةيمس اال اهتميقب ةسيلفتلا

كيرشلا اإلفالس لمتشيو اهيف نينماضتملا ءاكرشلا عيمج فإالس رهش بجو ةكرشلا فإالس رهش ةدام(692):اذإ

نم نيتنس ءاضقنا لبق ةكرشلا فإالس رهش بلط اذإ عفدلا نع اهفوقو دعب ةكرشلا نم جرخ يذلا نماضتملا

. يراجتلا لجسلا يف كيرشلا جورخ رهش خيرات

ةسيلفت يضاق نوكيو اهيف نينماضتملا ءاكرشلا و ةكرشلا فإالس رهشب دحاو مكحب ةمكحملا يضقت ةدام(693):

تاسيلفتلا نم اهريغ نع ةلقتسم ةسيلفت لك نوكت كلذ عمو نينماضتملا ءاكرشلا تاسيلفت يضاق سفن وه ةكرشلا

. اهئاهتنا ةيفيكو اهنويد قيقحتو اهترادإ ثيح نم

اهينئاد قوقح إال اهموصخ لمشت وال ءاكرشلا صصح نم اهيف امب اهتادوجم نم ةكرشلا ةسيلفت لوصأ فلأتتو

. ةكرشلا ينئادو هينئاد قوقح اصوصخ لمشتو ةصاخلا هلا ومأ نم اهلوصأ فلأتتف نماضتملا كيرشلا ةسيلفت امأ

مل نينماضتملا ءاكرشلا نم رثكأ وأ دحاو عم حلصلا متو داحت باال ءاكرشل ةكرشلا ةسيلفت تهتنا ةدام(694):اذإ

حلصلا هعم لصح يذلا كيرشلا أربيو اهذيفنت نامضل وأ حلصلا اذه طورشب ءافولل ةكرشلا لا ومأ صيصخت زجي

ىلع حلصلا رسي   مل داحت باال نينماضتملا ءاكرشلا تاسيلفت تهتناو ةكرشلا عم حلصلا مت اذإو نماضتملا نم

ب ءاكرشلا تاسيلفتو ةكرشلا ةسيلفت تهتنا اذإو ةكرشلا لا ومأ نع يلختلا هعوضوم ناك إالاذإ ءاكرشلا تاسيلفت

هب. ةصاخلا ةسيلفتلا ينئاد ىلع إال هطورش يرست وال هريغ نع ال قتسم حلص لك ربتعا حلصلا

تسيل يتلا ةكرشلا تبلط اذإو ةيفصتلا رود يف تناك اذإ حلصلا ب ةكرشلا ةسيلفت يهتنت نأ زوجي ةدام(695):ال

ةيصوتلا تاكرشو نماضتلا تاكرش يف ءاكرشلا . ةيبلغأ ةقفاومب تاحرتقم تعضو حلصلا ةيفصتلا رود يف

حلصلا تاحرتقم ميدقت ةكرشلا نع بئانلا ىلوتيو ىرخ األ تاكرشلا يف ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا ةقفاومبو ةطيسبلا

. نينئادلا ةيعمج يف

هذه راتس تحت ماق صخش فإالسلك رهشب ىضقت نأ ةمكحملل زاج ةكرشلا فإالس رهش بلط ةدام(696):اذإ

. ةصاخلا هلا ومأ تناك ول امك ةكرشلا لا ومأ يف فرصتو صاخلا هباسحل ةيراجت لا معأب ةكرشلا

نأ نينئادلا وأ ةسيلفتلا ريدم وأ اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلا بلط ىلع ءانب وأ اهسفن ءاقلت نم ةمكحملل زوجيو

تدأ ةميسج ءاطخأ اوبكترا نيذلا اهيريدم وأ ةكرشلا ةرادإ سلجم ءاضعأ نع ةيسايسلا قوقحلا طوقسب يضقت

. عفدلا نع اهفوقوو ةكرشلا لا معأ بارطضا ىلإ

ةمكحملل زاج اهنويد نم   ىلعاأللق %20 ءافول يفكت ال اهتادوجم نإ ةكرشلا فإالس دعب نيبت ةدام(697):اذإ

وأ نماضتلا ب مهضعب وأ نيريدملا وأ ةراد اإل سلجم ءاضعأ عيمج مازلإب يضقت نأ ةسيلفتلا ريدم بلط ىلع ءانب

. ةبجاولا ةيانعلا ةكرشلا نوئش ريبدت يف اولذب مهنأ اوتبثا إالاذإ اهضعب وأ اهلك ةكرشلا نويد عفدب نماضت نودب

ثلا ثلا بابلا

األلو لصفلا

نينئادلا ةعامج ةحلصم لا وزل ةسيلفتلا ءاهتنا

 

لك يف مكحت (674)نأ ةداملا يف اهيلع صوصنملا نويدلل ةيئاهنلا ةمئاقلا عضو دعب ةمكحملل زوجي ةدام(698):

دنع عدوأ هنا وأ ةسيلفتلا يف اومدق نيذلا نينئادلا لك ىفو هنأ تبث اذإ ةسيلفتلا ءاهنإب سلفملا بلط ىلع ءانب تقو

. تافورصمو دئاوفو لصا نم ةروكذملا نويدلا ءافول لاالةمز غلا بملا ةسيلفتلا ريدم
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نم ريرقت ىلع إالدعباإلطالع نينئادلا ةحلصم لا وزل ةسيلفتلا ءاهنإب يضقت نأ ةمكحملل زوجي ةدام(699):ال

. ةقباسلا ةداملا يف امهيلع صوصنملا نيطرشلا دحأ ققحت هيف نيبي ةسيلفتلا ريدم

. هقوقح عيمج سلفملا ديعتسيو مكحلا رودص درجمب ةسيلفتلا يهتنتو   

يناثلا لصفلا

يئاضقلا حلصلا

األلو عرفلا

هراثأو يئاضقلا حلصلا ماربإ

 

يف سلفملا عم قيقحتلا ادب اذإو سيلدتلا اإلفالسب ةبوقعب هيلع مكح سلفم عم حلصلا دقع زوجي ةدام(700):ال

. ةلوادملا ليجأت بجو سيلدتلا اإلفالسب ةميرج

سلفملا عم قيقحتلا أدب اذإو هعم حلصلا نود ريصقتلا اإلفالسب ةبوقعب سلفملا ىلع مكحلا لوحي ةدام(701):ال

. ةلوادملا ليجأت وأ حلصلا يف ةلوادملا نينئادلل زاج ريصقتلا اإلفالسب ةميرج يف

بتكب ًاتقؤم وأ ايئاهن مهنويد تلبق نيذلا نينئادلا ةوعدب باتكلا ةرادإ رمأي نأ ةسيلفتلا يضاق ىلع ةدام(702):

. حلصلا يف ةلوادملا روضحل لوصو ملعب ةبوحصم ةلجسم

ب ةيئاهنلا ةمئاقلا عضول ةيلا تلا ةتسلا خاللاألماي نويدلا يف ةعزانم ةيأ لوصح مدع حةلا يف ةوعدلا هذه هجوتو

إلءاهن ةيلا تلا خاللاألماي ةعزانملا لوصح حةلا يف ةوعدلا هجوتو (674) ةداملا يف اهيلع صوصنملا نويدلا

داعيملا خالل ةسيلفتلا ريدم ىلعو اهضفر وأ نويدلا لوبق ناشب ةسيلفتلا يضاقل رارق رخآ يف نعطلا داعيم

ةفيحص يف وأ ةيمسرلا ةديرجلا يف حلصلا يف ةلوادملا روضحل ةوعدلا رشنب موقي نأ مدقت اميف هيلع صوصنملا

. ةيموكح ةيموي

نونئادلا رفحيو امهينعي نيذللا نامزلا و ناكملا يف ةسيلفتلا يضاق ةسائرب حلصلا ةعيمج دقعنت  ةدام(703):

بوحصم لجسم باتكب ةيعمجلا روضح ىلإ سلفملا ىعديو ةباتك كلذ يف نيضوفم الء كوب وأ مهسفنأب    ةعيمجلا

. ةسيلفتلا يضاق اهلبقي ةيدج بابس إالأل هريغ هنع بيني نأ زوجي وال لوصو ملعب

وأ حلصلا الت وادم يف كارتش اال ةعبارلا ةجردلا ىلإ هراهصأ وأ هبراقأ وأ سلفملا جوزل زوجي ةدام(704):ال

اإلفالسمل رهشب مكحلا رودص دعب ريغلا ىلإ هنيد نع نيروكذملا نينئادلا دحأ لزن اذإو هطورش ىلع تيوصتلا

هيلع. تيوصتلا وأ حلصلا الت وادم يف كارتش هيلإاال لزانتملل زجي

ب ةنومضملا مهنويدب حلصلا ىلع تيوصتلا يف كارتش اال ةينيعلا تانيمأتلا باحصأ نينئادلل زوجي ةدام(705):ال

. ًامدقم تانيمأتلا هذه نع اولزن إالاذإ ةروكذملا تانيمأتلا

يف لوزنلا ركذيو نيدلا فصن لباقي امع أاللقي طرشب نيمأتلا نم ءزج ىلع ًاروصقم لوزنلا نوكي نأ زوجيو

. ةسلجلا رضحم

هنيمأت نع لوزنلا ب حرصي نأ نود حلصلا ىلع تيوصتلا يف مهركذ مدقتملا نينئادلا دحأ كرتشا ةدام(706):اذإ

. هعمجأب نيمأتلا نع ًال وزن ربتعا هضعب وأ هلك

لطبأ اذإو ةمكحملا هيلع تقداصو حلصلا ررقت إالاذإ ًايئاهن نيمأتلا نع لوزنلا نوكي ال األوحلا عيمج يفو
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. لوزنلا هلمش يذلا نيمأتلا داع حلصلا

تاءارجإ نم اهنأشب مت امو ةسيلفتلا حةلا ىلع ال متشم ًاريرقت حلصلا هعيمج ىلإ ةسيلفتلا ريدم مدقي ةدام(707):

. سلفملا لا وقأ عمستو تاحرتقملا هذه يف ةسيلفتلا ريدم يأرو حلصلل سلفملا تاحرتقمو

. ةيعمجلا يف مت امب ًارضحم يضاقلل ررحيو

نيزئاح اونوكي نأ طرشب ًاتقؤم وأ ًايئاهن مهنويد تلبق نيذلا نينئادلا ةيبلغأ ةقفاومب إال حلصلا ةدام(708):العقي

. تيوصتلا يف اوكرتشي مل نيذلا نينئادلا نويد نيتروكذملا    نيتيبلغ اال باسح دنع لزنتستو نويدلا هذه يثلثل

ال مايأ ةرشع ىلإ ةلوادملا تلجأت ةقباسلا ةداملا يف امهيلع صوصنملا نيتيبلغ اال ىدحإ رفاوتت مل ةدام(709):اذإ

. اهدهعب ةلهم

أال ةسلجلا رضحم اوعقوو ًاحيحص ال يثمت هيف نيلثمم اوناك وأ األلو عامتج اال اورضح نيذلا نينئادلل زوجيو

يفاال مهنم تردص يتلا تاقفاوملا و اهوذختا يتلا تارارقلا ىقبت ةلا حلا هذه يفو يناثلا عامتج اال اورضحي

هتاحرتقم نيدملا لك لدع وأ اهولدعو عامتج اذهاال اورضح إالاذإ يناثلا عامتج يفاال ةذفانو ةمئاق األلو عامتج

. نيعامتج نيباال ةرتفلا يف حلصلا نأشب

الً. طاب ناك إوال حلصلا ىلع تيوصتلا اهيف مت يتلا ةسلجلا يف حلصلا رضحم عقوي ةدام(710):

اءزج نيدملا ءاربإ نمضتي نأ زوجي امك نويدلا ءافول جآاًال نيدملا حنم حلصلا نمضتي نأ زوجي ةدام(711):

. ًايعيبط انيد هفصوب هنم ئربأ يذلا ءزجلا ب ًامزتلم نيدملا ىقبيو نيدلا نم

زواجت ىلعأال حلصلا دقع اهنيعي خاللةدم نيدملا رسيأ اذإ ءافولا طرشب حلصلا دقعي نأ زوجي ةدام(712):

. حلصلا ىلع قيدصتلا خيرات نم تاونس سمخ

ىلعاأل %25 لداعي امب هيلع ةبترتملا نويدلا ىلع ديزت هتادوجم ةميق تراص إالاذإ رسيأ دق نيدملا ربتعي وال

لق.

. حلصلا طورش ذيفنت نامضل رثكأ وأ ليفك ميدقت اوبلطي نأ نينئادلل ةدام(713):

يف ًافرط ناك نم لكل زوجيو ، هيلع قيدصتلل اإلفالس ترهش يتلا ةمكحملا ىلإ حلصلا مدقي ةدام(714):

هيلع. قيدصتلا بلطي نأ حلصلا

اذإو ةقباسلا داوملا يف اهيلع صوصنملا ماكح األ عبتت مل اذإ حلصلا ىلع قيدصتلا ضفر بجي ةدام(715):

. حلصلا ضفر رربت نينئادلا ةحلصمب وأ ةماعلا ةحلصملا ب لصتت بابسأ ترهظ

. هطورش ذيفنت ةظح ملال رثكأ وأ ًابقارم حلصلا ىلع قيدصتلا دنع ةمكحملا نيعت ةدام(716):

مل ولو نينئادلا ةعامج مهنم فلأتت نيذلا نينئادلا عيمج قح يف ًاذفان هلعجي حلصلا ىلع قيدصتلا ةدام(717):

. تققحت دق مهنويد نكت

بترتيو (585) ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكح اقفولأل حلصلا ىلع قيدصتلا ب رداصلا مكحلا رهشي ةدام(718):

مهيلع يرسي نيذلا نينئادلا قوقح نامضل سلفملا تاراقع ىلع نهر ءاشنإ يراقعلا لجسلا يف صخلملا ديق ىلع

بترتيو حلصلا طورش ذيفنت دعب نهرلا بطشب بقارملا موقيو كلذ خالف ىلع حلصلا دقع يف صني اممل حلصلا

ام حلصلا مهيلع يرسي نيذلا نينئادلا قوقح نامضل سلفملا رجتم ىلع نهر ءاشنإ يراجتلا لجسلا يف ديقلا ىلع

. حلصلا طورش ذيفنت دعب نهرلا بطشب بقارملا موقيو كلذ خالف ىلع حلصلا دقع يف صني مل
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حلصلا ىلع قيدصتلا مكح رودصب سيلدتلا اإلفالسب مئارج ادع اميف اإلفالس راثآ عيمج لوزت ةدام(719):

ةسيلفتلا يضاق روضحب باسحلا اذه ةشقانم لصحتو ايماتخ ًاباسح سلفملا ىلإ مدقي نأ ةسيلفتلا ريدم ىلعو

هيف. لصفلل ةمكحملا ىلإ ةسيلفتلا يضاق هلا حأ عازن ماق اذإو مدقت ام عيمجب ارضحم ةسيلفتلا يضاق ررحيو

يناثلا عرفلا

هخسفو يئاضقلا حلصلا لا طبإ

 

. سيلدتلا اإلفالسب مئارج ىدحإ يف سلفملا ةنادإب مكح هيلع قيدصتلا دعب ردص اذإ حلصلا لطبي ةدام(720):

هذه ىفو هنويد يف ةغلا وبملا سلفملا تادوجوم ءافخإ نع ئشان سيلدت هيلع قيدصتلا دعب رهظ اذإ لطبي كلذكو

. سيلدتلا هيف رهظي يذلا مويلا نم تاونس خاللثالث حلصلا لا طبإ بلط بجي ةلا حلا

هيلع تعفر وأ حلصلا ىلع قيدصتلا دعب سيلدتلا اإلفالسب ةميرج يف سلفملا عم قيقحتلا أدب ةدام(721):اذإ

ةباينلا بلط ىلع ءانب حلصلا ىلع تقدص يتلا ةمكحملل زاج قيدصتلا اذه دعب ةميرجلا هذه يف ةيئازجلا ىوعدلا

هذه ىغلتو . نيدملا لا ومأ لع ةظفاحملل ريبادت نم هارت ام ذاختاب رمأت نأ ناش يذ يأ وأ اهماقم موقي نم وأ ةماعلا

. سلفملا ةءاربب مكح وأ ةيئازجلا ىوعدلا إلةماق هجو األ ررقت اذإ نوناقلا مكحب ريبادتلا

هيلع.وال قيدصتلا ب ةصتخملا ةمكحملا نم هخسن بلط زاج حلصلا طورش ذيفنتب سلفملا مقي مل ةدام(722):اذإ

ةسلجلا روضحب ليفكلا اذه فيلكت بجيو هطورش ذيفنت نمضي يذلا ليفكلا ةمذ ةءارب حلصلا خسف ىلع بترتي

. حلصلا خسف بلط اهيف رظني يتلا

األ عضوب رمأت نأ اهلو ةسيلفتلل اريدم هخسنف وأ حلصلا الن طبب رداصلا مكحلا يف ةمكحملا نيعت ةدام(723):

رشني نأ حلصلا الن طبب مكحلا رودص خيرات نم مايأ ةعبس خالل ةسيلفتلا ريدم ىلعو سلفملا لا ومأ ىلع ماتخ

يليمكت درج لمعب كلذل هنع بوني نم وأ ةسيلفتلا يضاق روضحب موقيو ةيمسرلا ةديرجلا يف مكحلا اذه صخلم

. ةيفاضإ ةينازيم عضوبو سلفملا ألوملا

نأ نودو نويدلا قيقحت تاءارج إل اقفو مهنويد تادنتسم ميدقتل ددجلا نينئادلا ةسيلفتلا ريدم وعدي ةدام(724):

وأ اهلك تعفد دق تناك اذإ ضفخت وأ ةريخ األ نويدلا هذه ضفرت كلذ عمو اهلوبق قبس يتلا نويدلا قيقحت داعي

. اهضعب

نينئادلا قح يف ةذفان نوكت هخسف وأ هلا طبإ لبقو مكحلا رودص دعب نيدملا نم ةلصاحلا تافرصتلا ةدام(725):

ىوعدلا هذه طقستو نيدملا تافرصت ذافن مدع ىوعد ماكح أل اقبط إال مهقح يف اهذافن مدع بلط مهل زوجي وال

. هخسف وأ حلصلا لا طبإ خيرات نم ةنس يضمي

طقف. سلفملا ىلإ ةبسنلا ب كلذو ةلماك مهنويد هخسف وأ حلصلا لا طبإ دعب نينئادلا ىلإ دوعت ةدام(726):

حلصلا يف مهل ررقت يذلا ردقلا نم ائيش اوضبق دق اونوكي مل اذإ ةلماك ةيلص األ مهنويدب نونئادلا ؤهالء كرتشيو

. اوضبق ام رادقمب مهنويد ضيفخت بجو إوال

. حلصلا طورش ذيفنت مايأ لبق نيدملا فإالس رهش حةلا يف ركذلا ةمدقتملا ماكح األ يرستو

ثلا ثلا لصفلا

نعاألوملا يلختلا عم حلصلا

 



93

. اهضعب وأ اهلك هلا ومأ نع نيدملا ىلختي نأ ىلع حلصلا دقعي نأ زوجي ةدام(727):

يتلا األوملا عابتو يئاضقلا حلصلا ب ةصاخلا ماكح األ هخسفو هلا طبإو هراثآو حلصلا اذه طورشب قلعتي اميف عبتتو

.(738) ةداملا يف ةنيبملا ةيفيكلا ب نيدملا اهنع ىلختي

در بجو هنم ةبولطملا نويدلا زواجي نيدملا اهنع ىلخت يتلا عيباألوملا نع جتانلا نمثلا ناك ةدام(728):اذإ

هيلإ. دئازلا ردقلا

عبارلا لصفلا

نينئادلا داحتا

األلو عرفلا

نينئادلا داحتا حةلا مايق

 

ةيلا:- تلا يفاألوحلا نوناقلا مكحب داحتا حةلا يف نونئادلا ربتعي ةدام(729):

. حلصلا نيدملا بلطي مل 1اذإ

. نونئادلا هضفرو حلصلا نيدملا بلط 2اذإ

. خسف وأ لطبأ مث حلصلا ىلع نيدملا لصح 3اذإ

ءاقبإ يف رظنلا و ةسيلفتلا نوئش يف ةلوادملل نينئادلا ةسيلفتلا يضاق وعدي داحت حةلااال مايق رثا ىلع ةدام(730):

بترتي نأ نود تيوصتلا التو وادملا هذه يف كارتش اال ةينيعلا تانيمأتلا باحصأ نينئادللو هرييغت وأ اهريدم

مهت. انيمأت طوقس كلذ ىلع

ىلعو ًاروف هريغ نييعت ةسيلفتلا ضاق ىلع بجو ريدملا رييغت نيرضاحلا نينئادلا ةيبلغأ تررق ةدام(731):اذإ

هترادإ نع اباسح هروضحبو ةسيلفتلا يضاق هنيعي يذلا داعيملا يف نينئادلا داحتا ريدم ىلإ مدقي نأ قباسلا ريدملا

. باسحلا ميدقت داعيمب لوصو ملعب بوحصم لجسم باتكب نيدملا رطخيو

ريرقت رمأ يف ةيبلغ باأل ةقباسلا ةداملا يف هيلع صوصنملا عامتج يفاال نورضاحلا نونئادلا تبي ةدام(732):

. ةقفنلا هذه رادقم يفو مهلوعي نملو نيدملل ردقت ويتلا تررق يتلا ةقفنلا

لوصحلا هلبقإالدعب نم كلذ يف ًانوذأم ناك ولو نيدملا ةراجت يف رارمتس اال داحت اال ريدمل زوجي ةدام(733):ال

. ةسيلفتلا يضاق قيدصت دعبو اغلبمو ًاددع نينئادلا عابرأ ثالةث لثمت ةيبلغأ نم ردصي صاخ ضيوفت ىلع

. ةراجتلا ليغشتل هدي تحت اهؤاقبتسا هل زوجي يتلا غلا وبملا ريدملا ةطلسو ةدم ضيوفتلا يف نيعت نأ بجيو

اوقفاو نيذلا نونئادلا ناك داحت لااال ومأ ىلع ديزت تامازتلا ةراجتلا يف رارمتس نعاال تأشن ةدام(734):اذإ

ةئشان نوكت نأ طرشب ةدايزلا نع مهنيب نماضت نودو ةصاخلا مهلا ومأ يف نيلوئسم ةراجتلا يف رارمتس ىلعاال

هنيد. ةبسنب نئاد لك ةيلوئسم نوكتو مهنم رداصلا ضيوفتلا دودح نمض لخدت لا معأ نع

. يناثلا عرفلا

نينئادلا ىلع جتانلا عيزوتو نيدملا لا ومأ عيب
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هرجتمو هتاراقعو سلفملا الت وقنم عيب داحت اال ريدمل زوجي (738) ةداملا ماكحأب مدعاإلخالل ةدام(735):عم

. ةسيلفتلا يضاق ناذئتسا وأ هيأر ذخا ىلإ ةجاح نود قوقح نم مهلا ءافيتساو

. ةسيلفتلا يضاق ناذئتسا دعب سلفملا قوقح عيمج يف ميكحتلا لوبقو حلصلا هل زوجيو

هريغ نود داحت اال ريدمل ناك داحت حةلااال مايق لبق نيدملا لا ومأ ىلع ذيفنتلا يف ئدب دق نكي مل ةدام(736):اذإ

يضاق رمأي اممل داحت حةلااال مايقل ةيلا تلا األماي ةرشعلا خالل كلذ يف ءدبلا هيلع بجيو . اهيلع ذيفنتلا قح

. ذيفنتلا ليجأتب ةسيلفتلا

اقبطلإل يرجيف تاراقعلا عيب امأو ةسيلفتلا يضاق اهنيعي يتلا ةيفيكلا ب سلفملا الت وقنم عيب ىرجي ةدام(737):

ةسيلفتلا يضاقل زوجي كلذ عمو كلذل ةمظنملا حئاوللا وأ نيناوقلا بسح نيدملا تاراقع عيب يف ةررقملا تاءارج

عيبلا ليجست ىلع بترتي ةلا حلا هذه ىفو ةسرامملا ب تاراقعلا عيب يف داحت اال ريدم نذأي نأ بقارملا يأر ذخا دعب

. دازملا ىسرم مكح ليجست راثآ

وال ةسيلفتلا يضاق نذإ يلاإالدعب مجإ غلبم لباقم ةدحاو ةعفد ةسيلفتلا تادوجوم عيب داحت اال ريدمل زوجي وال

. بقارملا يأر ذخآ األنذإالدعب يضاقلا ىطعي

ىضاق هنيعي كنب وأ ةمكحملا ةنازخ سلفملا لا ومأ عيب نع ةجتانلا غلا بملا داحت اال ريدم عدوي ةدام(738):

رادقمو ةيفصتلا حةلا نع ايرهش انايب ةسيلفتلا يضاق ىلإ ريدملا مدقيو . ليصحتلل يلا تلا مويلا يف كلذو ةسيلفتلا

اال ريدمو يضاقلا هعقوي كيشب وأ ةسيلفتلا ىضاق نم رمأب إال ةعدوملا غلا بملا بحس زوجي وال ةعدوملا غلا بملا

. داحت

ةررقملا ةقفنلا و ةسيلفتلا ةرادإ تافورصمو موسرلا سلفملا لا ومأ عيب نع ةجتانلا غلا بملا نم لزنتست ةدام(739):

. ةققحملا مهنويد ةبسنب نينئادلا نيب يقابلا عزويو . نيزاتمملا نينئادلل ةقحتسملا غلا وبملا مهلوعي نملو سلفملل

. اهلوبقب يئاهن مكح ردصي ىتح ظفحتو اهيلع عزانتملا    نويدلا ةصح بنجتو

اال ريدم ىلعو . عزوي يذلا غلبملا رادقم نيعيو نينئادلا نيب تاعيزوتلا ءارجإب ةسيلفتلا يضاق رمأي ةدام(740):

. لوصو ملعب ةبوحصم ةلجسم بتكب كلذب نينئادلا راطخإ داحت

هقيقحتب هيلع ًارشؤم نيدلا دنس مدق إالاذإ تاعيزوتلا يف نئادلا ةصحب ءافولا داحت اال ريدمل زوجي ةدام(741):ال

نأ ةسيلفتلا يضاقل زاج نيدلا دنس ميدقت نئادلا ىلع رذعت اذإو ةعوفدملا غلا ببملا نيدلا دنس ىلع رشؤيو هلوبقو

. هلوبق نم قيقحتلا دعب هنيد عفد يف نذأي

. عيزوتلا ةمئاق ىلع ةصلا خم نئادلا ىطعي نأ بجي األوحلا عيمج يفو

مدقي نأ داحت اال ريدم ىلع بجو ةيفصتلا زاجنإ نود داحت اال خسف خيرات نم رهشأ ةتس تضقنا ةدام(742):اذإ

نينئادلا ىلإ ريرقتلا اذه يضاقلا لسريو اهزاجنإ يف ريخأتلا بابسأو ةيفصتلا حةلا نع ًاريرقت ةسيلفتلا يضاق ىلإ

لا معأ داحت اال ريدم زجني نأ نود رهشأ ةتس تضقنا املك كلذك ءارج اإل نوكيو هتشقانمل عامتج لال مهتوعد عم

. ةيفصتلا

يضاقلا لسريو ةسيلفتلا يضاق ىلإ ًايماتخ ًاباسح ةيفصتلا لا معأ نم ءاهتن دعباال داحت اال ريدم مدقي ةدام(743):

باتكب عامتج اذهاال روضحل سلفملا ىعديو . هتشقانمل عامتج لال مهتوعد عم نينئادلا يلإ ًاروف باسحلا اذه

. لوصو ملعب بوحصم لجسم

ةقباسلا ةداملا يف روكذملا عامتج اال ءاضقنا دعب نوناقلا مكحب ةيهتنم ةسيلفتلا ربتعتو داحت اال لحني ةدام(744):
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قارو واأل تادنتسملا و رتافدلا نع ةسيلفتلا ءاهتنا خيرات نم تاونس ثالث ةدمل ًال وئسم ةسيلفتلا ريدم نوكيو

هب. ةصاخلا وأ ريدملا نم هيلإ ةملسملا

اذإو هنيد نم يقابلا ىلع لوصحلل ةيدرفلا تاءارج اإل ذاختا يف قحلا ةسيلفتلا دعب نئاد لك ىلإ دوعي ةدام(745):

لا ومأ ىلع هب ذيفنتلل ءادأ رمأ ىلع هبجومب لوصحلا ال نئادلل زاج ةسيلفتلا يف ًايئاهن لبقو ققح دق نيدلا ناك

. داحت ال حةلا اهتنأو ةسيلفتلا يف ًايئاهن نيدلا لوبق اذهاألرم يف ركذيو نيدملا

سماخلا لصفلا

سلفملا رابتعا در

 

إالدعب سيلدتلا اإلفالسب مئارج ىدحإ يف مكحلا هيلع ردص يذلا سلفملا ىلإ رابتع دراال زوجي ةدام(746):ال

نأ بجي األوحلا عيمج يفو ةدملا يضمب اهطوقس وأ اهنع وفعلا وأ ةبوقعلا ذيفنت خيرات نم تاونس سمخ ءاضقنا

. تافورصمو لصأ نم هنم بولطملا لك ىفو دق نوكي

إالدعب ريصقتلا اإلفالسب مئارج ىدحإ يف مكح هيلع ردص يذلا سلفملل رابتع دراال زوجي ةدام(747):ال

. اهذيفنت فقوب مكح اذإ اهتدم ءاضقنا وأ اهب موكحملا ةبوقعلا ءافيتسا

نم هنويد عيمج اذإويف سلفملا ىلإ رابتع درياال نأ بجي ، نيتقباسلا نيتداملا ءاجب ام ةاعارم ةدام(748):عم

. هتافورصم لصأ

نويد عيمج ءافو إالدعب هرابتعا هيلإ دري مل فإالاهس رهشب مكح هكرش يف ًانماضتم اكيرش سلفملا ناك اذإو

. صاخ حلص ىلع هينئاد نم روكذملا كيرشلا لصح ولو تافورصمو لصأ نم ةكرشلا

ةمكحملا ةنازخ نيدلا عاديإ زاج هنطوم ةفرعم ترذعت وأ ًابئاغ ناك وأ هنيد ضبق نع نينئادلا دحأ عنتما اذإو

. صلا ختلا ماقم عادي اإل ةداهش موقتو

-: نيتيت اآل نيتلا حلا يف سلفملا ىلإ رابتع دراال زوجي (746)و(747) نيتداملا ءاجب ام ةاعارم ةدام(749):عم

مكح ةكرش يف نماضتملا كيرشلا ىلع مكحلا اذه يرسيو . هطورش ذفنو هينئاد عم حلص ىلع لصح  وأالً:اذإ

. هطورش ذيفنتب ماقو صاخلا حلصلا ىلع روكذملا كيرشلا لصح اذإ فإالاهس رهشب

. امات ءاربإ نويدلا عيمج نم هتمذ اوءربا دق نينئادلا نأ سلفملا تبثا ًايناث:اذإ

صوصنملا ماكح اقبطلإل كلذو . ةثرولا دحأ بلط ىلع ءانبو هتافو دعب سلفملا ىلإ رابتع درياال ةدام(750):

. ةقباسلا داوملا يف اهيلع

فإالهس. رهش مكح تردصأ يتلا ةمكحملا ىلإ هل ةديؤملا تادنتسملا ب اقفرم رابتع دراال بلط مدقي ةدام(751):

لجسلا ةرادإ ىلإ وأ اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلا ىلإ بلطلا نم ةروص ًاروف ةمكحملا باتك ةرادإ لسرتو

. روكذملا لجسلا ةفيحص نم ردصي ددع لوأ يف اهرشنب موقتل يراجتلا

. رابتع دراال بلطب ةسيلفتلا يف مهنويد تلبق نيذلا نينئادلا راطخإب ةمكحملا باتك ةرادإ موقت كلذكو

مسا ىلع روكذملا صخلملا لمتشي نأ بجيو .. سلفملا ةقفن ىلع ةيمسرلا ةديرجلا يف بلطلا صخلم رشنيو

ناك نأ مهتضراعم ميدقتب نينئادلا ىلع هيبنتلا و ةسيلفتلا ءاهتنا ةيفيكو اإلفالس. رهشب مكح رودص خيراتو سلفملا

. ىضتقم اهل
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دربا بلطلا ةروص اهملست خيرات نم رهش خالل ةمكحملا ىلإ اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلا مدقت ةدام(752):

اإلفالسوأ مئارج يف سلفملا ىلع تردص يتلا ماكح اإلفالسواأل عون نم تانايب ىلع لمشي اريرقت رابتع ال

. هضفر وأ رابتع دراال بلط لوبق يف ةباينلا يأرو نأشلا اذه يف هعم ةيراجلا تاقيقحتلا وأ تامكاحملا

رشن خيرات نم رهش خالل رابتع دراال بلط ىلع ًاضارتعا مدقي نأ هقح فوتسي مل نئاد لكل ةدام(753):

. ةيمسرلا ةديرجلا يف بلطلا صخلم

هل. ةديؤملا تادنتسملا هب اقفرم ةمكحملا باتك ةرادإ يف مدقي يباتك ريرقتب ضارتع اال نوكيو

نينئادلا راطخإب ةقباسلا ةداملا ق هيلع صوصنملا داعيملا ءاضقنا دعب ةمكحملا باتك ةرادإ موقت ةدام(754):

لجسم باتكب راطخ اإل نوكيو بلطلا رظنل ةددحملا ةسلجلا خيراتب رابتع دراال بلط يف تاضراعم اومدق نيذلا

. لوصو ملعب بوحصم

هميدقت زجي مل بلطلا ضفرب ةمكحملا تضق ,اذإو يئاهن مكحب رابتع دراال بلط يف   ةمكحملا لصفت ةدام(755):

. مكحلا رودص خيرات نم ةنس ءاضقنا إالدعب ببسلا سفنل ديدج نم

اإلفالسوأ مئارج ىدحإ ناشب سلفملا عم تاقيقحت رابتع دراال بلط يف لصفلا لبق تيرجأ  ةدام(756):اذإ

نأ بجيو اروف ةمكحملا راطخإ اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلا ىلع بجو كلذب ةيئازجلا ىوعدلا هيلع تميقأ

. ةيئازجلا ىوعدلا يف يئاهنلا مكحلا رودص وأ تاقيقحتلا ءاهتنا ىتح رابتع دراال بلط يف لصفلا ةمكحملا فقوت

مكحلا اذه ربتعا هرابتعا درب مكحلا اإلفالسدعب مئارج ىدحإ يف مكحباإلةناد نيدملا ىلع ردص ةدام(757):اذإ

.(746،747) نيتداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا هيلعإالب لوصحلا نيدملل زوجي وال نكي مل ناك

سمخ ءاضقنا دعب سلفملا نع تطقس يتلا قوقحلا عيمج دوعت    سيلدتلا حةلااإلفالسب ادع اميف ةدام(758):

. ةسيلفتلا ءاهتنا خيرات نم تاونس

عبارلا بابلا

نماإلفالس يقاولا حلصلا

األلو لصفلا

حلصلا تاءارجإ حاتتفاب مكحلا

األلو عرفلا

حلصلا بلط

يقاولا حلصلا بلطي نأ عفدلا نع هفوقو ىلإ يدؤي ًابارطضا هلا معأ تبرطضا يذلا رجاتلل زوجي ةدام(759):

خالل ةرمتسم ةفصب ةراجتلا لواز دق نوكي ناو ًاميسج أطخ وأ ًاشغ بكترا دق نوكي أال طرشب نماإلفالس،

. بلطلا ميدقت ىلع نيتقباسلا نيتنسلا

رجاتلا ناكو ةراجتلا يف رارمتس اال اوررق اذإ حلصلا اوبلطي نأ اإلثر ةقيرطب رجتملا مهيلإ لآ نمل ةدام(760):

. حلصلا ىلع لوصحلا مهل زوجي نمم هتافو لبق

. رجاتلا ةافو خيرات نم رهشأ خاللثالةث حلصلا اوبلطي نأ مهل ىصوملا و ةثرولا ىلع بجيو

يف لصفت ناو مهنم ضراع نم لا وقأ عمست نأ ةمكحملا ىلع بجو حلصلا بلط ىلع عامج باإل اوقفتي مل اذإف

. نأشلا يوذ ةحلصمل ًاقفو بلطلا
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اهيف ترفاوت ةيراجت ةكرش لكل نماإلفالس يقاولا حلصلا حنم زوجي ةصاحملا تاكرش ادع اميف ةدام(761):

. ةيفصتلا رود يف يهو ةكرشلل حلصلا حنم زوجي ال كلذ (760)عمو ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا

نماضتلا تاكرش يف ءاكرشلا ةيبلغأ نم كلذب نذإ ىلع لوصحلا إالدعب حلصلا بلط ةكرشلا ريدمل زوجي وال

. ىرخ األ تاكرشلا يقاب يف ةيداعلا ةماعلا ةيعمجلا نمو ةطيسبلا ةيصوتلا تاكرشو

. ةيعقاولا ةكرشلل نماإلفالس يقاولا حلصلا حنم زوجي ةدام(762):

. رخآ ًاحلص هحنم بلطي نأ حلصلا ذيفنت ءانثأ نيدملل زوجي ةدام(763):ال

بابسأ بلا طلا اهيف نيبي ةيئادتب اال ةيراجتلا ةمكحملا سيئر ىلإ ةضيرعب حلصلا بلط مدقي ةدام(764):

. حلصلا تاحرتقمو هلا معأ بارطضا

-: يتأي امب حلصلا ةضيرع قفرت ةدام(765):

اهيف. ةروكذملا تانايبلل ةديؤملا قئاثولا -1

ةنسلا خالل لجسلا اذهب ةصاخلا ماكح هيلعاأل هضرفت امب بلا طلا مايق تبثت يراجتلا لجسلا ةرادإ نم ةداهش -2

. حلصلا بلط ىلع ةقباسلا

. حلصلا بلط ىلع ةقباسلا ةنسلا خالل ةرمتسم ةفصب ةراجتلا ةلوازم ديفت ةيراجتلا ةفرغلا نم ةداهش -3

. ةيسيئرلا ةيراجتلا رتافدلا -4

. رئاسخلا و حابر األ باسحو ةينازيم رخآ نم ةروص -5

. حلصلا بلط ىلع ةقباسلا ةنسلا نع ةيصخشلا تافورصملا يلاب مجإ نايب -6

. حلصلا بلط دنع ةيبيرقتلا اهتميقو ةيراقعلا و ةلوقنملا بلا طلا لا ومأب ليصفت نايب -7

اهل. ةنماضلا تانيمأتلا و مهنويدو مهقوقح رادقمو مهنيوانعو نينيدملا و نينئادلا ءامسأب نايب -8

نم ةيناثلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ يف هيلع مكحلا قبسي مل هنأب نيدملا نم رارقإ -9

. هذيفنت يرجي قاو حلص ىلع لبق نم لصحي مل هنأبو (771) ةداملا

نم ةروص ةقباسلا ةداملا يف ةروكذملا قئاثولا قوف هب قفري نأ بجو ةكرشب ًاصاخ بلطلا ناك ةدام(766):اذإ

ةروصو بلطلا مدقم ةفصب اهب ةنيبملا قئاثولا و اهيلع قدصم يساس األ اهماظن نم ةروصو ةكرشلا سيسأت دقع

. مهتايسنجو مهنيوانعو نينماضتملا ءاكرشلا ءامسأ نايبو حلصلا بلطب ةماعلا ةيعمجلا وأ ءاكرشلا رارقإ نم

رذعت اذإ حلصلا طبلا نم هعقومو ةخرؤم نيتقباسلا نيتداملا يف ةروكذملا قئاثولا نوكت نأ بجي ةدام(767):

هذه ميلستب ارضحم باتكلا ةرادإ ررحتو كلذ بابسأ ةضيرعلا نمضتت نأ بجو اهتانايب ءافيتسا وأ اهضعب ميدقت

. قئاثولا

ةهجاومل ةيراجتلا ةمكحملا سيئر اهردقي ةنامأ ةمكحملا ةنازخ عدوي نأ حلصلا طبلا ىلع بجي ةدام(768):

نكي. مل ناك حلصلا بلط ربتعا إوال سيئرلا هددحي يذلا داعيملا كلذو تاءارج اإل تافورصم

يناثلا عرفلا

حلصلا بلط قيقحت
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. ةقباسلا ةداملا يف اهيلع صوصنملا األةنام عاديإ دعب ةلوادملا هفرغ يف حلصلا بلط ةمكحملا رظنت ةدام(769):

. بلطلا يف لصفلا نيح ىلإ نيدملا لا ومأ ىلع ةظفاحملل لاالةمز ريبادتلا ذاختاب رمأت نأ اهل زوجيو

حهلا نع تايرحت ءارج أل اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلا ءاضعأ دحأ بدنت نأ ةمكحملل زوجي ةدام(770):

. كلذب ريرقت ميدقتو اهبارطضا بابسأو ةيلا ملا نيدملا

. يئاهن مكحب لا جعتس اال هجو ىلع حلصلا بلط يف ةمكحملا لصفتو

يفاألوحلااآلةيت:- حلصملا بط ضفرب ةمكحملا يضقت ةدام(771):

نود ةصقان اهمدق (766،767)وأ نيتداملا يف اهيلع صوصنملا تانايبلا و قئاثولا حلصلا بلط مدقي مل 1-اذإ

. ةحيحص ريغ تناك وأ عورشم غوسم

وأ بصنلا وأ ةقرسلا وأ ريوزتلا وأ سيلدتلا اإلفالسب مئارج ىدحإ يف باإلةناد رجاتلا ىلع مكحلا قبس 2-اذإ

. ةماعلا الهساألوملا تخاو األةنام ةنايخ

. رارفلا ىلإ اجل وأ هرجتم قلغأ وأ ةراجتلا لزتعا 3-اذإ

. كلذل لاالةمز طورشلا ترفاوت اذإ رجاتلا فإالس رهشب يضقت نأ ىلع اهسفن ءاقلت نم ةمكحمللو

: روكذملا مكحلا نمضتي نأ بجيو حلصلا تاءارجإ حاتتفاب تضق بلطلا لوبق ةمكحملا تأر ةدام(772):اذإ

. هتاءارجإ ىلع فارش لإل يقاولا حلصلل ايضاق ةيراجتلا ةيئادتب اال ةمكحملا سيئر نييعت -1

يريدم هنهم ةلوازم يف مهل صخرملا صاخش نيباأل نم نيعيو تاءارج اإل ةرشابمل رثكأ وأ بيقر نييعت -2

وأ هدنع , امدختسم وأ اكيرش وأ ةعبارلا ةجردلا ىلإ ارهص وأ ابيرق وأ نيدملل اجوز نوكي نأ زوجي وال تاسيلفتلا

. حلصلا بلط ىلع ةقباسلا ثلاالث تاونسلا خالل هنع يكوال وأ هيدل ابساحم

. حلصلا تاحرتقم ةشقانمو نويدلا قيقحتل نينئادلا عامتج ال خيرات نييعت -3

. تاءارج اإل حاتتفاب مكحلا رودصل ةيلا تلا اموي خاللثلاالنيث عامتج اذهاال متي نأ بجيو

يناثلا لصفلا

حلصلا ىلع قيدصتلا ب مكحلا

األلو عرفلا

حلصلا تاءارجإ

يف حلصلا تاءارجإ حاتتفاب مكحلا رودص تقو نم ةعاس خالل24 يقاولا حلصلا يضاق عرشي ةدام(773):

. هعيقوت اهيلع عضيو , نيدملا رتافد فقإلا

خالل بيقرلا رشابيو هرودصل يلا تلا مويلا يف هنييعتب رداصلا مكحلا ب بيقرلا باتكلا ةرادإ رطخت ةدام(774):

. ةمكحملا بتاكو نيدملا روضحب درجلا ءارجإ نييعتلا ب راطخ نماإل ةعاس 24

يف حلصلا تاءارجإ حاتتفاب مكحلا ديقب نييعتلا ب راطخ اإل خيرات نم مايأ ةسمخ خالل بيقرلا موقي ةدام(775):

ةيموي ةفيحص يف .وأ ةيمسرلا ةديرجلا يف عامتج ىلإاال نينئادلا ةوعدب ًابوحص هصخلم رشنو , يراجتلا لجسلا
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. ةيموكح

ةمولعملا نينئادلا ىلإ حلصلا تاحرتقم اهب ًاقفرم عامتج ىلإاال ةوعدلا روكذملا داعيملا يف لسري نأ هيلعو

. لوصو ملعب ةبوحصم ةلجسم بتكب كلذو مهنيوانع

نع اريرقت ىلعاأللق مايأ ةسمخب نينئادلا عامتج ال نيعملا داعيملا لبقو ةمكحملا ةرادإ بيقرلا عدوي ةدام(776):

يضاق نم بطي نأ ةحلصم يذ لكل زوجيو حلصلا تاحرقتم يف هيأرو اهبارطضا بابسأو ةيلا ملا نيدملا حةلا

. بيقرلا ريرقت ىلع يفاإلطالع هل اإلنذ يقاولا حلصلا

ماكح لأل ةفلا خم تافرصت ىرجأ وأ هلا ومأ نم ًاءزج حلصلا بلط ميدقت دعب نيدملا يفخأ ةدام(777):اذإ

اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلا بلط ىلع ءانب وأ اهتاذ ءاقلت نم ةمكحملل (785)زاج ةداملا يف اهيلع صوصنملا

فإالهس. رهشت نأ بيقرلا بلطو

يكوال هنع بيني نأ نئاد لكلو , كلذل ينعملا مويلا يف يقاولا حلصلا يضاق ةسائرب نونئادلا عمتجي ةدام(778):

. ةيقربب وأ عامتج ىلإاال ةوعدلا ىلع ةباتكب ةلا كولا نوكت نأ زوجيو عامتج اال هروضحل

حلصلا يضاق اهلبقي ةيدج بابس إالأل هريغ بيني نأ هل زوجي وال هسفنب عامتج اال رضحي نأ نيدملا ىلع بجيو

. يقاولا

نأش يف ةيئاهنلا نيدملا تاحرتقمو بيقرلا ريرقت ةقباسلا ةداملا يف هيلإ راشملا عامتج اال ىلتي ةدام(779):

نويدلا هذه يف ةعزانملا نئاد لكلو نيدمللو تادنتسملا ب اديؤم ةباتك هتفصو هنيد رادقم نئاد لك ررحيو حلصلا

هتفصو نيد لك تادنتسم نم مدقي ام ىلع واإلطالع نأشلا يوذ لا وقأ عامس دعب يقاولا حلصلا يضاق ددحيو

اهيف مكحلا ىلع بترتي وال ةصتخملا ةمكحملا ىلإ ةعزانملا عفر يف قحلا نأشلا يوذل نوكي نأ ىلع ًاتقؤم اديدحت

حلصلا تاحرتقم يف ةشقانملا أدبن نويدلا قيقحت نم ءاهتن اال دعبو اهاضتقم ىلع حلصلا مت يتلا ةيبلغ يفاأل رثا

متت. نأ ىلإ ةرمتسم ةسلجلا تربتعا دحأو موي يف تاءارج هذهاإل متت مل اذإو هيلع تيوصتلا مث

نم هنيد نم ءزج كلذ دعب ضبق ولو ددحملا هنيد لماكب حلصلا ىلع تيوصتلا قح يداع نئاد لكل ةدام(780):

فكالةئ. وأ نيدملا عم نيمزتلملا دحأ

ب ةنومضملا مهنويدب حلصلا يف تيوصتلا يف كارتش اال ةينيعلا تانيمأتلا باحصأ نينئادلل زوجي ةدام(781):ال

نيمأتلا نم زج ىلع اروصقم لوزنلا نوكي نأ زوجيو امدقم تانيمأتلا هذه نع اولزن إالاذإ ةروكذملا تانيمأتلا

هنيمأت نع لوزنلا ب نئادلا حرصي مل اذإو ةسلجلا رضحم يف لوزنلا ركذيو نيدلا فصن لباقي امع إاللقي طرشب

نوكي ال األوحلا عيمج يفو هعمجأب نيماتلا نع زانال ربتعا حلصلا ىلع تيوصتلا يف كرتشاو هضعب وأ هلك

. لوزنلا هلمش يذلا نيماتلا داع لطب ..اذإو ةمكحملا هيلع تقطسو ررقت إالاذإ ًايئاهن نيماتلا نع لوزنلا

وأ حلصلا الت وادم يف كارتش اال ةعبارلا ةجردلا ىلإ هباحصأ وأ هبراق وأأل سلفملا جوزل زوجي ةدام(782):ال

. هطورش ىلع تيوصتلا

زجي مل حلصلا تاءارجإ حاتتفاب مكحلا رودص دعب ريغلا ىلإ هنيد نع مهركذ مدقتملا نينئادلا دحأ لزن اذإو

هيلع. تيوصتلا وأ حلصلا الت وادم يف كارتش هيلإاال لزانتملل

هذها نوكت نأ طرشب عامتج يفاال نيلثمملا وأ نيرضاحلا نينئادلا ةيبلغأ ةقفاومب إال حلصلا دقعني ةدام(783):ال

. تيوصتلا يف اوكرتشي مل نيذلا نينئادلا نويد لا زنتسا 780دعب ةداملل اقفو ةددحملا نويدلا ثلثل ةزئاح ةيبلغ أل

ةلهم ال مايأ ةرشع عامتج اال يضاقلا لجا ةينويدملا نم باصنلا كلذ ىلع نيزئاحلا نينئادلا عامتجا متي مل اذإو

اال اورضحي أال ةسلجلا رضحم اوعقوو هيف نيلثمم اوناك وأ األلو عامتج اال اورضح نيذلا نينئادلل زوجيو اهدعب

األلو عامتج يفاال مهنع تردص يتلا تاقفاوملا و اهوذختا يتلا تارارقلا ىقبت ةلا حلا هذه يفو يناثلا عامتج
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يف حلصلا نأشب هتاحرتقم نيدملا لدع وأ اهولدعو عامتج اذهاال اورضح إالاذإ يناثلا عامتج يفاال ةذفانو ةمئاق

. نيعامتج نيباال ةرتفلا

نأ هلو بيقرلا فارشأب هلا ومأ ةرادإب امئاق حلصلا تاءارجإ حاتتفاب مكحلا رودص دعب نيدملا ىقبي ةدام(784):

. يراجتلا اهطاشن اهيضتقي يتلا ةيداملا تافرصتلا عيمجب موقي

. روكذملا مكحلا رودص دعب نيدملا اهيرجي يتلا تاعربتلا ب نينئادلا ىلع جاجتح اال زوجي ال كلذ عمو

هلا معأ همزلتست ال ةيكلملل قانًال ًافرصت وأ ًانهر وأ ًاحلص دعي نأ مكحلا اذه رودص دعب نيدملل زوجي ال امك

هب جتحي ال كلذ خالف ىلع متي فرصت لكو يقاولا حلصلا ضاق نم نذإ ىلع لوصحلا إالدعب ةيداعلا ةيراجتلا

. نينئادلا ىلع

إو نيدملا ىلع يتلا نويدلا ولحالجآلا يقاولا حلصلا تاءارجإ حاتتفاب مكحلا رودص ىلع بترتي ةدام(785):ال

. اهدئاوف نايرس فقو ال

تاءارجإ حاتتفاب مكحلا رودص درجمب نيدملا ىلإ ةهجوملا ذيفنتلا تاءارجإ عيمجو ىواعدلا فقوت ةدام(786):

. نيدلا يف والفكالهؤ نيدملا عم نونماضتملا نونيدملا مكحلا اذه نم ديفي وال حلصلا

اهيف. بيقرلا لا خدإ بجيو , ةيراس ىقبتف ذيفنتلا تاءارجإو نيدملا نم ةعوفرملا ىواعدلا امأ

ىلع ةررقملا زايتم اال قوقحو نهرلا ديقب نينئادلا لبق كسمتلا روكذملا مكحلا رودص دعب زوجي وال

. نيدملا لا ومأ

يناثلا عرفلا

هيلع قيدصتلا و حلصلا عيقوت

الً. طاب ناك إوال حلصلا ىلع تيوصتلا اهيف مت يتلا ةسلجلا يف حلصلا رضحم عقوي ةدام(787):

ءزج نم نيدملا ءاربإ نمضتي نأ زوجي ,امك نويدلا ءافول جآاًال نيدملا حنم حلصلا نمضتي نأ زوجي ةدام(788):

. ًايعيبط ًانيد هفصوب ءارب اإل هلمش يذلا زجلا ب ًامزتلم نيدملا ىقبيو نيدلا نم

زواجتت نأ ىلع حلصلا دقع اهنيعي خاللةدم نيدملا رسيأ اذإ ءافولا طرشب حلصلا دقعي نأ زوجي  ةدام(789):

هيلع. قيدصتلا خيرات نم تاونس سمخ

ىلعاأللق. %25 لداعي امب هنويد ىلع هتادوجوم تميق تداز إالاذإ رسيأ دق نيدملا ربتعي وال

. حلصلا طورش ذيفنت نامضل رثكأ يفكًالوأ اوبلطي نأ نينئادلل ةدام(790):

نونئادلا و نيدملا و بيقرلا و يضاقلا هعقوي حلصلا ةسلج يف مت امب رضحم ررحي ةدام(791):

ةمكحملا مامأ ةسلج نييعتب رضحملا يف جردي رارق ردصي نأ رضحملا ىلع عيقوتلا لبق بجيو    نورضاحلا

لحم عيقوتلا خيرات نم ًاموي نيرشع زواجتي ال داعيم يف ةسلجلا خيرات نوكي نأو حلصلا ىلع قيدصتلا يف رظنلل

. رضحملا

هيلع. هئاضترا تابثاو حلصلا ىلع قيدصتلا ةسلج يف روضحلا قح حلصلا ىلع قفاوي مل نئاد لكل ةدام(792):

هيلع. قيدصتلا ضفرب وأ حلصلا ىلع قيدصتلا ب نيرضاحلا نينئادلا و نيدملا لا وقأ عامس دعب ةمكحملا يضقتو

ذيفنت ةظح ملال رثكأ وأ ًابقارم نينئادلا نيب نم نيعت نأ بجو حلصلا ىلع ةمكحملا تقدص ةدام(793):اذإ
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. طورشلا هذهل تافلا خم نم عقي امب ةمكحملا بإوالغ حلصلا طورش

هلمع. ريظن ًارجأ بقارملا اذه ىضاقتي وال

داوملا يف اهيلع صوصنملا تاءارج اإل عبتت مل اذإ حلصلا ىلع قيدصتلا ضفرب ةمكحملا يضقت ةدام(794):

. حلصلا ىلع قيدصتلا ضفر رربت نينئادلا هحلصمب وأ ةماعلا ةحلصملا ب لصتت بابسأ ترهظ اذإ وأ ةقباسلا

. حلصلا ضفرب يضقت نأ إالدعب نيدملا فإالس رهشب صاخ بلط يأ يف لصفت نأ ةمكحملل زوجي وال

.(585) ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكح اقفولأل حلصلا ىلع قيدصتلا ب رداصلا مكحلا رهشي ةدام(795):

نينئادلا قوقح نامضل نيدملا تاراقع ىلع نهر ءاشنإ يراقعلا لجسلا بتكم يف صخلملا ديق ىلع بترتيو

طورش ذيفنت دعب نهرلا بطشب بقارملا موقيو كلذ خالف ىلع حلصلا دقع صني اممل حلصلا مهيلع ىرسي نيذلا

. حلصلا

. حلصلا ىلع قيدصتلا ب ةرداصلا ماكح يفاأل نعطلا زوجي ةدام(796):ال

رودص خيرات نم ًاموي رشع سمخ خالل حلصلا ىلع قيدصتلا ضفرب رداصلا مكحلا فنأتسي نأ نيدملل زوجيو

األوحلا. بسحب هيلإ هغيلبت وأ مكحلا

اوكرتشي وأمل هيلع اوقفاوي مل ولو نييداعلا نينئادلا    عيمج قح يف ًاذفان هلعجي حلصلا ىلع قيدصتلا ةدام(797):

هلمع. يف

عم حلصلا عقو اذإ كلذ عمو نيدلا يف والفكألهو نيدملا عم نونماضتملا نونيدملا حلصلا نم ديفي ةدام(798):ال

. ةكرشلا نويد نم مهلا ومأ عيمج يف نيلوئسملا ءاكرشلا طورش نم دافأ ةكرش

. حلصلا تاءارجإ حاتتفاب مكحلا رودص دعب تأشن يتلا نويدلا ىلع وال ةقفنلا نويد ىلع حلصلا ىرسي وال

نينئادلا لا وقأ عامس دعبو هبلط ىلع ءانب نيدملا حنمت نأ حلصلا ىلع تقدص يتلا ةمكحملل زوجي ةدام(799):

إال طرشب تاءارج اإل حاتتفاب مكحلا رودص لبق تأشن دق نوكتو حلصلا اهيلع ىرسي ال يتلا نويدلا ب ءافولل جآاًال

. حلصلا دقع يف ررقملا األلج ةمكحملا اهحنمت يتلا اآلجلا زواجتت

. ةقفنلا نويد ىلع مكحلا اذه ىرسي وال

نماأللج ىدم دعبا نوكت يتلا نماآلجلا نيدملا نامرح حلصلا ىلع قيدصتلا ىلع بترتي ةدام(800):ال

. حلصلا دقع يف رضملا

يف اهيلع صوصنملا مئارجلا دحأ يف نيدملا ةنادإب مكح هيلع قيدصتلا دعب ردص اذإ حلصلا لطبي ةدام(801):

يف ةغلا بملا وأ نيدملا تادوجوم ءافخإ نع ئشان سيلدت هيلع قيدصتلا دعب رهظ اذإ لطبي كلذكو (822) ةداملا

. سيلدتلا هيف رهظي يذلا خيراتلا نم تاونس خاللثالةث حلصلا لا طبإ بلط بجي ةلا حلا هذه يفو هنويد ريدقت

. حلصلا طورش ذيفنت نمض يذلا ليفكلا ةمذ ةءارب حلصلا طبالن ىلع بترتيو

يفوت اذإ حلصلا خسف بلط زوجي كلذكو هخسف بلط زاج حلصلا طورش ذيفنتب نيدملا مقي مل ةدام(802):اذإ

. حلصلا طورش ذيفنت رظتني ال هنأ نيبتو نيدملا

يتلا ةسلجلا روضحب ليفكلا فيلكت بجيو هطورش ذيفنت نضي يذلا ليفكلا ةمذ ةءارب حلصلا خسف ىلع بترتي وال

. خسفلا بلط اهيف رظني
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يتلا ةمكحملا نم حلصلا طورش ذيفنت نم ءاهتن اال خيرات نم اموي خاللثالنيث حلصلا بقارم بلطي ةدام(803):

.(776) ةداملا يف اهيلع صوصنملا قيرطلا ب بطلا اذه رهشيو تاءارج لااإل فقأب مكحلا ىلع تقدص

يراجتلا لجسلا يف مكحلا ديقبو ركذلا مدقتملا رشنلا خيرات نم ًاموي خاللثالنيث تاءارج لااإل فقإب مكحلا ردصيو

. لجسلا اذه ماكح أل اقفو

سماخلا باتكلا

ةيئازجلا تابوقعلا

 

-: ةراجتلا ةسرامم مهنايب اآليت صاخش لأل زوجي  ةدام(804):ال

. هرابتعا هيلإ دري اممل ةراجتلا هتلوازم نم األىلو ةنسلا فإالهسخالل رهشأ رجات وأال:  لك

وأ بصنلا وأ ةقرسلا وأ يراجتلا شغلا وأ سيلدتلا اإلفالسب مئارج ىدحإ يف هيلعاإلةناد مكح نم ًايناث:  لك

. هرابتعا هيلإ دري اممل ةروزملا قارو لااأل معتسا وأ ريوزتلا وأ األةنام ةنايخ

ىدحإب وأ يرلا فلأ نيسمخ زواجت ال ةمارغبو ةدحاو هنس زواجت ال ةدم سبحلا ب رظحلا اذه خفلا نم لك بقاعي

دشا ةبوقع ةيأب مدعاإلخالل عم كلذو األوحلا عيمج يف يراجتلا لحملا الق غإب مكحلا عم نيتبوقعلا نيتاه

. ىرخأ نيناوق يف اهيلع صوصنم

لقا ءافو لباقم هل نوكي وأ بحسلل ًال باقو مئاق ءافو لباقم هل نوكي ال ًاكيش ةين ءوسب بحس نم ةدام(805):لك

يفي ال يقابلا حبصأ ثيحب هضعب وأ ءافولا لباقم كيشلا ءاطعإ دعب ةين ءوسب درتسا نم لكو كيشلا ةميق نم

ةنس نع ديزت ال ةدمل سبحلا ب بقعي هتميق عفد مدعب كيشلا هيلع بوحسملا ةينلا ئسي وهو رماوأ كيشلا ةميقب

. نيتبوقعلا نيتاه ىدحإب وأ يرلا فلأ نيرشع نع ديزت ال ةمارغبو

قحلا ب ىعدأ يذلا كيشلا لماحل زاج ةداملا ماكح أل ًاقبط ةيئازج ىوعد بحاسلا ىلع تميقأ ةدام(806):اذإ

دئاوفلا و كيشلا ةميق نم عوفدملا ريغ رادقملا لداعي    غلبمب هل يضقت نأ ةيئازجلا ةمكحملا نم بلطي نأ يندملا

. ءاضتق دضاال ةيليمكتلا تاضيوعتلا عم ءافولل كيشلا ميدقت موي نم ةبوسحم رادقملا اذه نع ةينوناقلا

ةداملل ًاقبط باإلةناد ماكحأ مهيلع ردصت نيذلا صاخش األ ءامسأ رشنب اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلا موقتو

. مهيلع اهب موكحملا ةبوقعلا رادقمو مهنطاومو مهنهم نايب عم ةيمسرلا ةديرجلا نم ةقباسلا

ءافو دصق ءوسب ضفر هيلع بوحسم لك يرلا فلأ نيرشعو ةسمخ نع ديزت ال ةمارغب بقاعي ةدام(807):

مدعاإلخاللب عم اذهو ةضراعم ةيأ هنأشب مدقت ملو ءافو لباقم .هلو هتنازخ ىلع ًاحيحص ًابحس بوحسم كيش

ىذأ. نم هنامتئا قحل امعو ءافولا مدع ببسب ررض نم هباصأ امع بحاسلل قحتسملا ضيوعتلا

ءافو لباقم دوجوب ملع نع حرص هيلع بوحسم لك يرلا فلأ نيسمخ نع ديزت ال ةمارغب بقاعي ةدام(808):

. ىرخأ نيناوق يف اهيلع صوصنم دشا ةبوقع ةيأ عيقوتب مدعاإلخالل عم كلذو هيدل امم لقأ وهو

يرلا. فلأ ةرشع نع ديزت ال ةمارغب بقعي ةدام(809):

ةين. ءوسب حيحص ريغ اخيرات هيف ركذ وأ هخرؤي مل اكيش ردصأ نم 1-لك

كنب. ريغ ىلع ًاكيش بحس نم 2-لك
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. ةصاقملا ليبس ىلع كيشلا اذه ملست نم لكو خيراتلا نم خايلا ًاكيش يفو نم 3-لك

صوصنملا ماكح مدعاإلخاللباأل عم كلذو هبحس ىلع قباس لماك ءافو لباقم هل رسيل ًاكيش بحس نم 4-لك

.(806,805) نيتداملا يف اهيلع

نم اهبجومب عفدلل ضايب ىلع تاكيش رتفد هنئادل ملسو ءافو لباقم هيدل فرصم لك ىلع بجي ةدام(810)

ال ةمارغب اهيلع بقاعي ةداملا هذه مكحل ةفلا خم لكو هملست يذلا صخشلا مسا اهنم كيش لك ىلع بتكي .نأ هنئازخ

آالفيرلا. ةسمخ نع ديزت

مكحب فإالهس رهش رجات .لك تاونس سمخ ىلع ديزت ال ةدم سبحلا ب بقاعيو , سيلدتلا ب ًاسلفم ربتعي  ةدام(811):

األمعلااآلةيت:- دحأ عفدلا نع هفوقو دعب بكترا هنأ تبثو يئاهن

. اهريغ وأ اهفلتأ وأ هرتافد ىفخأ -1

. هافخأ وأ نممهلا اءزج سلتخا -2

نع عانتم وأباال ةينازيملا يف وأ ةهافش وأ ةباتك رارق عقواإل ءاوس كلذ ملعي وهو هيلع ةبجاو ريغ نويدب 3-رقا

. تاحاضيإ وأ قاروأ ميدقت

. سيلدتلا ةقيرطب حلص ىلع لصح -4

نومئاقلا وأ اهريدم وأ اهترادأ سلجم ءاضعأ بقاعي ةكرش فإالس رهشب يئاهن مكح رودص حةلا ةدام(812):يف

األمعلاا دحأ عفدلا نع ةكرشلا فوقو دعب اوبكترا مهنأ تبث اذإ تاونس سمخ نع ديزت ال ةدم سبحلا ب اهتيفصتب

آلةيت:-

. اهوريغ وأ اهوفلتأ وأ ةكرشلا رتافد اوفخأ -1

. هوفخأ وأ ةكرشلا لا ومأ نم ًاءزج اوسلتخا -2

وأبا ةينازيملا يف وأ ههافش وأ ةباتك رارق عقواإل ءاوس كلذ نوملعي مهو ةكرشلا ىلع ةبجاو ريغ نويدب اورقأ -3

. تاحاضيإ وأ قاروأ ميدقت نع عانتم ال

. سيلدتلا قيرطب ةكرشلا ب صاخ حلص ىلع اولصح -4

لك اولوتسا وأ ةيروص ًاحايرأ اوعزو وأ عوفدملا هبوأ بتتكملا لا ملا سأر نم ةقيقحلا فلا امخي اونلعأ -5

. يساس األ اهماظن يف وأ ةكرشلا سيسأت دقع يف وأ نوناقلا يف هيلع صوصنملا ردقلا ىلع ديزت تآفاكم

مكحب فإالهس رهش رجات لك تاونس ىلعثالث ديزت ال ةدم سبحلا ب بقاعيو ريصقتلا .ب اسلفم ةدام(813):دعي

األمعلااآلةيت:- دحأ بكترا هنأ تبثو يئاهن

. ةيلزنم تافورصم وأ ةيصخشلا هتافورصم ىلع ةظهاب بمغلا قفنأ -1

يلا. ملا هزكرم ةقيقح ىلع فوقولل يفكت ةيراجت رتافد كسمي 2-مل

. ةحيحص ريغ تانايب ميدقت دمعت وأ اهيريدم وأ ةسيلفتلا يضاق هنم اهبلطي يتلا تانايبلا ميدقت نع عنتمأ -3

. نينئادلا نع هذهاألوملا ءاصقإ دصقب عفدلا نع هفوقو دعب هلا ومأ يف فرصت -4

نينئادلا ألدح ةصاخ ايازم وأ تانيمأت ررق وأ يقابلا ب ًارارضإ نينئادلا دحأ نيد عفدلا نع هفوقو دعب يفو -5



104

. حلصلا ىلع لوصحلا دصقب كلذ ناك ولو يقابلا ىلع الهل يضفت

وأ حلصلا خسف فإالهسوأ رهش وأ عفدلا نع هفوقو ريخأت دصقب يداعلا اهرعس نم لقأب هتعاضب يف فرصت -6

. هدوقن ىلع لوصحلل ةعورشم ريغ لئاسو ىلإ ضرغلا اذهل ًاقيقحت أجتلا

. ةراجتلا لا معأ همزلتست ام ريغ يف ةبراضملا وأ ةرماقملا كامعأ يف ةميسج بمغلا قفنأ -7

نومئاقلا وأ اهريدم وأ اهترادإ سلجم ءاضعأ بقاعي ةكرش فإالس رهشب يئاهن مكح رودص حةلا ةدام(814):يف

األمعلااآلةيت:- دحأ اوبكترا مهنأ تبث اذإ تاونس نعثالث ديزت ال ةدم سبحلا ب اهتيفصتب

يلا. ملا ةكرشلا زكرم ةقيقح نع فوقولل يفكت ةيراجت رتافد اوكسمي 1-مل

. ةحيحص ريغ تانايب ميدقت اودمعت وأ اهريدم وأ ةسيلفتلا يضاق مهنم اهبلطي يتلا تانايبلا ميدقت نع اوعنتما -2

. نينئادلا نع هذهاألوملا ءاصقإ دصقب عفدلا نع اهفوقو دعب ةكرشلا لا ومأ يف اوفرصت -3

أل ةصاخ ايازم وأ تانيمأت اوررق وأ يقابلا ب ًارارضإ نينئادلا دحأ نيد عفدلا نع ةكرشلا فوقو دعب اوفو -4

. حلصلا ىلع لوصحلا دصقب كلذ نأك ولو يقابلا ىلع ًال يضفت نينئادلا دح 

وأ فإالاهس رهش وأ عفدلا نع ةكرشلا فوقو ريخأت دصقب يداعلا اهرعس نم لقأب ةكرشلا عئاضب يف اوفرصت -5

. دوقن ىلع لوصحلل ةعورشم ريغ لئاسو ىلإ ضارغ األ هذهل اقيقحت اوأجتلا وأ حلصلا خسف

. ةكرشلا لا معأ همزلتست ام ريغ يف ةبراضملا وأ ةرماقملا لا معأ يف ةميسج بمغلا اوقفنأ -6

هذهاألمعلا. ىلع اوقداص وأ يساس األ اهماظن وأ ةكرشلا سيسأت دقع وأ نوناقلا فلا خت لا معأ يف اوكرتشا -7

ىوعدلا اهتيفصتب مئاقلا وأ اهريدم وأ ةسلفملا ةكرشلا ةرادإ سلجم وضع وأ سلفملا ىلع تميقأ ةدام(815):اذإ

ىواعدلا تيقب    ةقباسلا األعبر داوملا ماكح أل ًاقفو كلذب مكح هيلع ردص وأ ريصقتلا وأب سيلدتلا باإلفالسب ةماعلا

اهمنن امك ةسيلفتلا لا معأب ةقلعتملا تاءارج اإل ىقبت امك ةماعلا ىوعدلا نع الاهل قتساب ةظفتحم ةيراجتلا وأ ةيندملا

نوناقلا صني اهل  اممل قيدصتلا ةمكحملا هذه قح نم نوكي نأ وأ ةيئازجلا ةمكحملا ىلع حتلا نأ نود نوناقلا

كلذ. ريغ ىلع

ىلع همايق ءانثأ ةسيلفتلل ماًال سلتخا اذإ تاونس سمخ ىلع ديزت ال ةدم سبحلا ب ةسيلفتلا ريدم بقاعي ةدام(816):

. اهترادإ

. ةسيلفتلا ب قلعتت ةحيحص ريغ تانايب ءاطعإ دمعت اذإ تاونس ىلعثالث ديزت ال ةدم سبحلا ب بقاعيو

نأك وأ ةسيلفتلل ماًال ىفخأ وأ قرس صخش لك تاونس سمخ نع ديزت ال ةدم سبحلا ب بقاعي ةدام(817):

يف مكحلا ردص ولو درباألوملا اهتاذ ءاقلت نم ةمكحملا يضقتو هعورف وأ هلوصأ نم وأ سلفملل اجوز صخشلا

. ةءاربلا ب ةميرجلا

. ءاضتق دنعاال ضيوعتلا ب نأشلا يوذ بلط ىلع ءانب يضقت نأ ةمكحمللو

األمعلااآلةيت:- دحأ بكترا سلفملل نئاد لك تاونس ىلعثالث ديزت ال ةدم سبحلا ب بقاعي ةدام(818):

. شغلا ةقيرطب سلفملا ىلع هنويد نم 1-داز

يف وأ ةسيلفتلا الت وادم يف سلفملا حلا صل تيوصتلا لباقم ةصاخ ايازم هريغ عم وأ سلفملا عم هسفنل طرتشا -2
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. حلصلا

. كلذب هملع عم نينئادلا يقابب ًارارضإ ةصاخ ايازم هبسكي ايرس اقافتا عفدلا نع هفوقو دعب سلفملا عم 3-دقع

نئادلا مازلإبو رخآ صخش يأ وىلا سلفملا ىلإ ةبسنلا ب ةروكذملا تاقافت الناال طبب اهتاذ ءاقلت نم ةمكحملا ضقتو

. ةءاربلا ب مكحلا ردص ولو لطابلا قافت اال بجومب هيلع ىلوتسا ام دري نأب

. ءاضتق دنعاال ضيوعتلا ب نأشلا يوذ بلط ىلع ءانب يضقت نأ ةمكحمللو

همساب ةيروص انويد شغلا ةقيرطب ةسيلفتلل مدق نم لك تاونس نعثالث ديزت ال ةدم سبحلا ب بقاعي ةدام(819):

. هريغ مساب وأ

تادنتسم قئاثو نم بلطت ام لك اهماقم موقي نم وأ ةماعلا ةباينلل مدقي نأ ةسيلفتلا ريدم ىلع ةدام(820):

, ةمكحملا باتك ةرادإب ةظوفحم ةمكحملا يف وأ قيقحتلا ءانثأ تادنتسملا و قئاثولا ىقبتو تاحاضيإو تامولعمو

ةسيلفتلا ريدم ىلإ ةمكاحملا وأ قيقحتلا ءاهتنا دعب درتو كلد ريغب ةمكحملا رمأت اممل اهيلع اإلطالع لصحيو

لا. صيإ لباقم

-: تاونس ثالث زواجت ال ةدم سبحلا ب نيدملا بقاعي ةدام(821):

. يقاولا حلصلا ىلع لوصحلا دصقب كلذو ، اهريدقت يف وأغىلا اهضعب وأ هلا ومأ لك ًادمع يفخأ 1-اذإ

التو وادملا يف كارتش نماال هنيد يف يلا غم وأ حلصلا يف كارتش نماال اعونمم وأ ايمهو انئاد ًادمع نكم 2-اذإ

كلذ. يف كرتشي ًادمع هكرت وأ تيوصتلا

. نينئادلا ةمئاق يف نئاد ركذ ًادمع لفغأ 3-اذإ

-: نيتنس زواجتت ال ةدم سبحلا ب نئادلا بقاعي ةدام(822):

. هنويد ريدقت غملااالةيف دمعت -1

كلذ. نم ًانوناق عونمم هنأ ملعي وهو تيوصتلا وأ حلصلا الت وادم يف كرتشا 2-اذإ

. كلذب هملع عم نينئادلا يقابب ًارارضإ ةصاخ ايازم هبسكي ايرس ًاقافتا نيدملا عم دقع 3-اذإ

ةنس:- زواجت ال ةدم سبحلا ب بقاعي ةدام(823):

. تيوصتلا وأ حلصلا الت وادم يف كلذ ملعي وهو كرتشاو ًانئاد نكي مل نم 1-لك

. تانيبلا هذه ديأ وأ نيدلا حةلا نع ةحيحص ريغ تانايب ءاطعإ دمعت بيقر 2-لك

هلباقي امو ءاعنص يف رداصلا يراجتلا نوناقلا نأشب 1976م ةنسل مقر(39) نوناقلا ب رارقلا ىغلي ةدام(824):

ضراعتي صن وأ مكح يأ ىغلي كلذكو ، ندع يف رداصلا 1988م مقر(8)ماعل يندملا نوناقلا يف ماكحأ نم

. نوناقلا اذه ماكحأو

. ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو هرودص خيرات نم نوناقب يروهمجلا رارقلا اذهب لمعي ةدام(825):

ءاعنصب - ةيروهمجلا ةسائرب ردص

/1411ه ناضمر /27: خيراتب
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/1991م ليربأ /12: قفاوملا

هللاصحلا دبع يلع                                                                   ساطعلا ركب وبأ رديح

ةسائرلا سلجم سيئر                                                                   ءارزولا سلجم سيئر

 

 


