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ا اطا اا رر اد 

 

 ر ة ا76ا   ر8ا  1996د  

  ل:  

 ن رم03-02ا   رخ10ا  2002أ  ر ة ا25ا   ر14ا  2002أ  

 ن رم19-08ا   رخ15ا  2008م ة اا  63ر   ر16ا  2008م 

  

  

د 

 . ، و  اء ا ا ااي

ا ر وأرض ،ا  دا اا  ،دح واا  تا    ةا

اوا. 

ا  ا ت اا أ  اا    ا  ،أ    ،ا ا

 ،ا ي، واة دول  او ،ة واوا ، ر، رواداا  وب اا

اطد وا ات ا الة، طد. 

 ن أول م1954و و     ل م    وس، وا و

ت اموا ،و ،  اءاتا  زوا ووا ا و ، . و
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  ا ور م ا أ   دا. 

  ىام  ،طا ا ظ  ياا ا  ت  اء و ،طا ا 

  ه ا  أن أ     و ،دا طا ا وا ا

ا را ا. 

  اب ا ا و   ا اط   ة أء اا  ت

 .ل، وت دو   ادة

ط ادة اوات اط  إن إن ا رات ا    امرات ى،

 .  ا ،ة  أي  ر ، و دو   ا وه، رس

اا إن ا،اطوا ا   دو و ي م  را ا  أن و

 اي وا  ر أ ،رت د    رةوا ،ون اا 

 .ا  د اا ا، واواة، ون

ا ا   ر ا ا آو ،  جاره، ومة إو ،

او ،أ ا ا ت اا    أي و  أ و    

 .امن

 وات اد وا، و إن ار ق ا، و امن ا اي  اق

 ا و ،ر اا  أ   ور ،مما ا ت، وا ر
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  ت اده اأ  نما   و ،ده ا. 

 ه  وا ،اا وا  ا  ل، واوا ا  ر  

،ا ا  ا ا وا ا   ،ديوا ،وا. 

،ا ب اا  أ  ءو ،أرض ا ،اإن ا  وإ  دو ، وأرض

و ،رة أول م ،ر ع   يا اإزاء ا ا    و ،زأ

 دا ا  ا. 

، ا ت، وو وإ ،و ،ا و    ،ا اوا

رواد ا، وة  و إ ال اد ور  أ ن ا دئ ا ار اي دق

ا ا. 

 اب اول

ا  ا دئ اي ااا 

 

  اا: ا اول 

 ودة اا : اطد ر اأ.ا  ةو و.  

  .ا د او : 2ادة 

  . اط واا ا  ا:  3ادة 

  .ز    وط  :ر 3ادة 

طاب اا  ا ما   و  وا .  
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  . ار  اا : 4ادة 

  .و    1954ا اط وا اط   رة أول م :  5ادة 

ت ا ر انر  ،رةز ار  انان ا:  

  . اا أ وأ   ول أا ان -1

2-   طا ا" "ط .  

وا  نمد ا.  

 ما ا :ا  

  . ر  ا:  6ادة 

  .ادة اط   وه

  .ا ا  :  7ادة 

ر ا رت اا ا د رس ا.  

ا  اء وا ط  دةه ا رس ا.  

إرادة ا إ  أن را  ة.  

  :ر ا  ت،   :  8ادة 

 - ،ود ،طل اا  ا  

 - ،ود ،طة اوا ،ا  ا  

 - ، وا ر ازدوا ،اط ت اا   

  ،اء  ال امن من - 
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 -   درةاذ، أو اس، أو اأو ا ،ل اأ   أي  طد اا 

وا.  

  : ز ت أن   :  9ادة 

 - ،وا ،وا ،ت ارا  

 - ،ل وات ا إ  

 - ُ ك اارة م و ا .  

  .ا   ار :  10ادة 

  . ود  ا، إ  م  ار ومن امت

 ا ا :وا  

  . او و و ود  إرادة ا:  11ادة 

 ر " :و ."  

 ه  وو .  

  .َُرس دة او   اي، و اي، و :  12ادة 

 ي ال اا ط      ون امه ا يا ا  وس ارُ 

إ .  

  .ء  ااب اط  ز ا ازل أو ا  أي:  13ادة 

  . او  دىء ا ااط واا ا :  14ادة 

ت اا  او ،إراد  ا   ير اطا  ا ا.  
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  .ات ا و  ا وا:  15ادة 

ا  اا .  

  . ا ا ة ا، ون ر ااط   اون ا:  16ادة 

  .ا ا   ا اط:  17ادة 

ا موات اوا ، ارد اوا ،وا ،رض، واا ط و   ،وا 

  .ط اك اط ا، واه، وات

 وأ ،وا ت ااوا ي، واي واا وا ،ا  ا  

  .أى دة  امن

  .اك اط د امن:  18ادة 

  .ا وا ا    او، وا، وا ون  اك

  .  اك اط ط من

  . ارة ار  اص او:  19ادة 

او ررة اا ر و نمد ا.  

  .و    دل، و .من  مع ا إ  إطر ا:  20ادة 

  أن ن اظ  ت او را اء، و و  ا :  21ادة 

ا.  

  . امن  ا  ال ا:  22ادة 

  .  ادارة  امن:  23ادة 
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  .و و  أ اص وات، و   اط  ارجا:  24ادة 

  . ا ا ، ود، و ،ل ا اط ا:  25ادة 

طدة اا  عوا ،طل اا  ا  ا طا  اا ا .  

 أ ط ي، وي واا  و ،اا د، وة او  ع  

ا.  

 اا  اء إ اب  أ اس دة او ب اى :  26ادة 

و.  

 وت اا   لوا .  

اا    اب ا   أ ار ا وادي، وا  :  27ادة 

  . ا، و   ي

 اا  أ د اون او، و ات اد  اول،  أس :  28ادة 

واة، واااون اا  ا و ،دا  .اة وأا ق ا دئ و.  

 اا ت: اق واا  

و  أن ُّرع ي  د  إ ا، أو .  ااط ا أ امن:  29ادة 

  . أو ظف آ ، أو ا اق، أو ا، أو اأي، أو أي

  .ا اا  ،من:  30ادة 

  .و اب ا اا، واظ ، أو ام، أو إط ،دة من
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 ف ات ن واة  ااط وااطت  اق واات زا:  31ادة 

 ،دوا ،ة اا  ا ا ر ل دونن، وما   ق ت اا

وا ،وا.  

 او   اق ا أة  ظ   ا  : ر 31ادة 

ا.  

 ت ي نم ددةه ا .  

  .ات ا وق امن وااط م:  32ادة 

 ،  ا   إ   ه أن ُت، وااوا اا    ا نو

ُ كام و.  

ق ا من و ات اد اع ادي أو  ط ا  ا:  33ادة 

  .وا ،ن

  . او  امك ُ امن:  34ادة 

ا س ي أو أي أو م  أي ُو.  

ن  امن  ات ا  اق وات، و     ام:  35ادة 

وا ما.  

  . س   ا، و ُ اأي:  36ادة 

  . ارة وا م، ورس  إطر امن:  37ادة 
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  . ار اي وا وا م اط:  38ادة 

  .ق ا  امن

 أي  ز  أ  إ وا ا و  ىأ و أو أ  ع أو.  

  . ز امك  ُة ااط ا، و ، و امن:  39ادة 

م أ  ت ات وااا .  

  . ا او  امك ُ:  40ادة 

ار اإط ن، وما  إ  .  

ا ا ا  در ب  إ  و.  

  .ت ا، وإمء ات، واع، م اط:  41ادة 

  . إمء ااب ا ف  ون:  42ادة 

ا  ة ووا ،طا  ت اموا وا ،ت اب ا ا ا رع

اط، وأ ااب اط و، وال اد، ودة ا، وا ا ااط واري 

و.  

اب اا  ز  ،را ا أ اا ظ أو و  ي أو أو س دأ  

  . أو  أو ي

ة اا  ا ا   ا ا ا ء إا اب ا ز و.  

ت اأو ا  ل اأ    اب اا  ُ.  
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  ز أن  أو ط م  اهأو ا ل اا إ  ب أي.  

  .د اات ووات أى  من

  . إمء ات ن:  43ادة 

ا ر اازد وا  .  

  .د امن و وت إمء ات

  ام وا، أن ر  ط إ، وأن   ّ  اط :  44ادة 

طاب اا.  

 ن  وجوا طاب اا ل إا .  

     ُ   م إدام  ، امت ا  :  45ادة 

  .امن

  . إدام إ  من در  ارب ا ا:  46ادة 

ُ  أ، وُ  أو ُ، إ  ات ادة من، وط ل ا م :  47ادة 

.  

وز ة ن  ا   ل ات اا  ا، و  أن :  48ادة 

 48(وأر (.  

 را لا    يا ا .  

  .و   ة ا ، إ اء، وو و ادة من
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ُ أن  ،ذ ف، إن طا ا  ط  ىُ أن  ، ة ا ءى امو 

مه ا.  

  .  ا ا   او:  49ادة 

و ا و نمد او.  

  . اط   او امم أن ََِ وَُ:  50ادة 

و أى  او وى  ااط   ا واظ  او دون أ :  51ادة 

  .ا د امن

  .ا ا م:  52ادة 

  . ارث ن

 نما و ، فَُ ت اك اوأ ك اا.  

  .ا  ا ن:  53ادة 

  .ا م  او ا د امن

 رياإ ا.  

ا ا وا .  

ا وا ، قا  ويا  وا .  

  .ا ا  اط:  54ادة 

و وا اض اا   وا .  
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  . ااط ا  ا:  55ادة 

وا ،وا ،ا  ا ء اأ  نما .  

ر ت نمد ان، و اا  ا.  

  .ا اَُ ف   ااط:  56ادة 

  .ا  ااب ف ، وَُرس  إطر امن:  57ادة 

 نما  أن    أو ،وا طع اا د  ر ودا  أو ،ا ا ر

 ا ذات ا ل ات أو اا.  

  . اة  او وا:  58ادة 

ن ا ، وا وا ظوف  ااط ا  ا  ا، وا  :  59ادة 

م ،م .  

 ا ت: ااا  

  . ر  امن:  60ادة 

را امر وا  أن    .  

   اط أن  ون ال اد ود و ا اط و :  61ادة 

  .ز اور

وا أ  ا اا  و، و ءوا وا ما  ا  نما .  

  .  اط أن دي ص وا ه ا اط:  62ادة 

 نوا ، عا  را روإ طإزاء ا اطا انان دا.  
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وا ،ذو ااء، ورة، وأرواح از ار اا وا .  

ل ا و را     و.  

رس  وا ،   إطر اا اق اف    ار،   :  63ادة 

 ا ااوا ة واا و ،ة اا ف، وا .  

  . ااط وون  أداء ا:  64ادة 

ا ر  ،ا ا   رك أن وا   و.  

  . ز أن َُث أ  إ  امن

 ثَُ ز أن ون م   أو أي ،أو ر ، أو ، أ ،ر .  

زي امن اء  ا ا  أ ور  ،زي اء  ا :  65ادة 

و آ ن إا ا.  

  . ا اط، و  ا   اط أن  ا ا، و:  66ادة 

  .  أ ،ن وده ق ااب اط مم  ، وأ ط من:  67ادة 

  .ُ  أ رج ااب اط إ ء  من  ا و :  68ادة 

  .ي ل  اال أن ُ أو ُد    مم  اء  :  69ادة 

مب اا 

  ات

 

  ا ا: ا اول 
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  . ر ار، ر او، وة ا:  70ادة 

  .و  ار

رد وا دا وا و.  

  .ن ط ا ة  أ

  .َُ ر ار ، ط ااع ا ا واي:  71ادة 

 ا ات اأ  ا ا  ل بما  زا .  

ت ام ىت ان امد او.  

  .ر، ا ا  اود ا  اررس ر ا:  72ادة 

  :  أن  َُ ار إ ا اي:  73ادة 

 - ،ا اا  ، ،  

 - ،   

 -  ه أر ن)40 (،بما     

    ، ام وا - 

 - ،و اا ا ُِ  

 -  رة أول م  ر ُِ1954    دا ن 1942إذا،  

 -  رة أول م  لأ  أ ر  ُِ1954    دا ن 1942إذا،  

  . اط ور ا ا  ار وا دا - 

  .د و أى  امن
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  .ات) )5ة ا ا  :  74ادة 

را ب رام  .  

دي ر ار ا أ ا ر  ات ا  ا ،ل اع :  75ادة 

م اا.  

 وا ر أدا .  

  :دي ر ار ا  ا ا:  76ادة 
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 ر ار ، إ ات ا  إه ا أ أى  :  77ادة 

ت ات وا ،را:  

1  - ،ر ات ا ا ا   

2  - ،طع اا و   

3  - ،و  را ر ا  

  أس  ازراء، -  4

5  - ، ول وا زا   

 ر ار أن ض ءا   ز اول  ات ا  ،اة  -  6

   ار، 87أ ادة 

7  - ، و ،وظ ر  ولا زة ا ض ولا ز ابة م أو م  أن   

8  - ،ا اا   

9  - ،ات أو اا  و ار اإ    

10  - ا ط  وط ذات أ    ا  أن ،ء  

11  - ، دقو وات اا   

12  - ا داو وم وا أو .  

  : ر ار  اظ وا ا :  78ادة 

  اظ وا اص   ار، -  1

2  - ،وا  وا ما ظا  
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  ت ا    ازراء،ا -  3

4  - ،وا  ر  

5  - ، ا ا  

6  - ،اا    

  اة، -  7

8  - ،ة اأ و  

  .اة -  9

أوراق ا و ، رج، وا دة إق ا وا راء ا را ر د و

 ءوأوراق إم ما ا ا.  

  . ر ار أء ا  ارة از اول:  79ادة 

ا  ،ذ أ  و ،را ر م ولا زا .  

  .ء از اول   ه، و   ازرا

وُي ا ا .  از اول   إ ا ا اط ا :  80ادة 

  ضا ا طا.  

را ر  ور ،ه ا ء  ،ا ا   ول أنا زا و.  

 ل  ولا زا طا ا ا  وا  ا   .  

 ر أن ا  .  
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 از اول ا ا  ار    ا ا ا اط :  81ادة 

  .  

ا  ا أولوز   را ر ت م.  

  .إذا    ُ ا ا ا اط  و:  82ادة 

  هأ أ  وذ طا ا ب اام  إ دون اا   ا ا 

)3 (أ.  

  . ا ا اط  از اول و  ا اي دق:  83ادة 

  . ا  إ ا ا اط م  ا ا:  84ادة 

ا   ا ن ا .  

 ه ا  أن .  

ا   ر َُ اعإ ه ا   أن   ادا  ط طا ا 

  .أدمه 137و 136و 135

  طا ا ا   ول أنا ز .  ا   اا   و

ا ول اا زا.  

 ،ل ا  ، أن را ر  ،ه ا  دةا أ ه 129إأدم.  

ا ا  م ا  إ  أن ا .  

رس از اول، زدة  ات ا  إه ا أ أى  ار، :  85ادة 

 ت اا:  
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1  - ا اا  ء اأ  تزع ا،را   

     اام وات، -  2

3  - ،ذ  را ر ا  ،ا اا   

4  -  دا  سودون ا ،را ر ا  وا وظ  77 78و  ا

،ا  

5  - دارة اا    .  

  . از اول أن  ا ا  ار:  86ادة 

 ز ي ل  اال أن ض ر ار    از اول وأء :  87ادة 

 ىأ ط  را   ا وأ رت اء اا رؤو ا.  

  ز أن ض   اء إ اء، و ا ا اط، و إاء امت 

 124و 97و 95إ  93و 91و 78و 77ا  أوام، و ا اص   ااد 

  . ار 128و 127و 126و

 ر ار أن رس   ض  و ، ا إذا ال :  88ادة 

 ن اا  ع ح ،ا ا  ما ا    أن و ،ري وا

مت ا.  

أ، و)2/3  ( رُِ    ان، ا  ا ، ت ام  ا

 ر  ا اي رس )45 (  ر او  ة أ  وأرن 

  . ار  90اة أ ادة 
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 وأر  ءام  مار اا  45(و ( را ُ ، اءا  و 

  .اص   ا ا وط  اات ا  ه ادة

  ر اا ُِو ري وا ا  ،أو و را ر ا  

را.  

 ر ا دة ا را ُوو  ين اا إ.  

  .  ، امت ر)60 ( ر  ا  ر او ة أ ن 

را   أن ه ا ا وا  َِّ و.  

 ر ر أو و را ر ا موإذا ا ا  ،ن  ي ا 

ا   مل او را  ر اع ا و ،ري وه . ا و

وا ر  ريا ا ر  ،ا . ا وا  ا وا ر 

وا ر  هدة أا و ات اا  دةا و ط 90 را  . أن  و

را  .  

  وة أ ا مت ا  اور ام أو ام أو وث أي :  89ادة 

 رس  أو ا را ر  ، آ م  نا  إ  ر  وا ر 

را ب رام.  

  . )60 (ه ا ،د ا اري  إاء ه امت ة أ ن 

ه ا  وت و ي نم د.  
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ا إن ل ام  ار أو و أو    أن ُل أو ل ا:  90ادة 

 ر  ا را ع رََ  ا.  

 ء اأ أ  ولا زا رس وظو ،را   إذا ول وا زا 

وا ر  يا.  

  ،  روا ا )45 ( وا )60 ( دا   صا 88 89و ،

 ا   صا ا 9 دة  10وا 77  اد137و 136و 129و 124و 79وا 

  . ار 177و 176و 174و

 ار، إ ا ان  97و 95و 94و 93و  ، 91ل  ا ، أ ااد 

 ا ري واا رة اا  ، ا  ا.  

ر ر ار، إذا د اورة ا ، اارئ أو ار، ة   :  91ادة 

وا ، ا ع اول، اا زوا ،ا  ور ،طا ا ا رة ر

ب ا زا اا  ري، وا ا ور.  

 ا  ن اا ا  ر، إارئ أو اا    و.  

  .ارئ و ار  من يد   ا:  92ادة 

ر ر ار ا ا إذا م اد دة  دا  أن  :  93ادة 

ا  أو أو ا را .  

 وا ا  ور طا ا ا رة رإ  اء إا ا   و

ا ع إري، وازراءاا و  ا .  
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ل ا ا ر ار أن  ااءات ا ا  ا  ال 

را  رت اوا ا.  

ن وا و.  

ا اءات ال واا  ،ا ا مإ أو ا .  

ر ر ار ا ا   ازراء  اع إ ا ا  :  94ادة 

ا  ور طا ا ا رة روا.  

ت ا ق إذا وُ وان   اد أو  أن   م  ا:  95ادة 

  ا ا ع إزراء واا  عا  ،با را ر ُِ ،ةا ا

ا  ور طا ا ا رة روا.  

ن وا و.  

 ُُِ   را ر و.  

  .ُ ا ر ة  اب و ر ار  ات:  96ادة 

  .وإذا ام اة ا  ار د و إ  م اب

 ره ر ا  ل ر ، آ م وث أي أو أو و را ر ا  

ورا ر  ي ا م وا  ،با   ت اا  ،.  

 ر ري وظا ا ر  ،ا  ور را ر ر انا  

 ا وا  وا.  
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  .ام وات ا  ر ار ات:  97ادة 

 ت اا  ريا رأي ا و.  

ا  ا نا     را و.  

 ما ا :ا ا  

  . اط و ارس ا ا ن ن  ، و ا ا:  98ادة 

 ن واماد اإ  دةا و.  

  134و 133و 84و 80ا ان  ا و و ادة  ااد :  99ادة 

  .ار

  ادا   صا ا طا ا رس ا135  ر 137إا .  

وا ان،  إطر ا ار، أن  و  ا، و  :  100ة اد

.  

  .َُ أء ا ا اط  ط ااع ا ا واي:  101ادة 

  َُ)2/3 ( يوا ا  اعا ط  ا  ءء أف أط و  

ا ا وا ا ا ا .  ا  ءأ  ا ا را ر و

وا دوا وا وا ت اا  طءات ات واا .  

ا  ،وي ا  ءد أطا ا ء اد أ م ،.  

ا مة اا  ت نمد ا.  
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  .ات) َُ)5 ا ا اط ة  :  102ادة 

  ة ا   د)6 (ات.  

  .ات) )3د   ا   ث 

   د تاء ام   ا ة وفظ  ن إا .  

وُِ ان ا  ا  ه ا ار، ء  ااح ر ار وارة 

  .ا اري

 أو ، وو د ت امب ااب وت امب أء  ا:  103ادة 

  . مب، وم   مب، وت ا  ،من ي

  .إت  ااب وأء  ا  اص   ا  ة:  104ادة 

 ا  و  أو  ا و  ا وط  ،، و :  105ادة 

  .وظ أى

 م أو   ا   و  ام أو  ،ض  :  106ادة 

ما .  

أ  ا ا ،ا  ،ا  أو طا ا ر او.  

  ا ول أ ز ا  ه   ا إن  ا أو:  107ادة 

 ف ُّ  فإ.  

د ا اا  واة  ا، او ا ض  أي م أو   ا ء، 
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طا ا ا ،ا  ،ءا ا رو   سدون ا ،أ  ا  أو

  .ات اى ااردة  امن

  .د من ي ات ا   ان ا أ أ:  108ادة 

  . امام امَُ ف  اب وء  ا ة م و:  109ادة 

و ا   أن   أ دى م أو ا أو   أي . و  أن ا أو ا

ما  ر ل   أو ،   ا  آراء أو   وا   .  

 أي م أو   ا   أو  إ زل  ز اوع  :  110ادة 

  ما ر ر يا ا  أو طا ا ا  ،ا  ،ذن أو ، 

أ .  

   ، أ ااب أو أ أء  ا  أو   ،:  111ادة 

  .و   ا ا اط، أو   ا ، ا ،را

    أن  ،ا   أو اح ا قوإط ف اإ  أن ا ا 

  .أه 110 ادة 

  . أو   ا   ر هد من ي و اف ا:  112ادة 

ئ اة ا، و ، ا ا اا ر امب ا ا اط، :  113ادة 

 م ة أو ، ابا أ ر .  

م و  طا ا ا .  

ا  ا   ا ا.  
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  . ر ا ا اط ة ا:  114ادة 

ا      ا  ر .  

د من ي  ا ا اط و ا، و، وا ات :  115ادة 

 ظاا و .  

ا  ءاب وأ  ت اوا ا ام نمد ا.  

 ندو اا م ا و طا ا ا .  

  .ت ان م:  116ادة 

ا د ا و ط    او ونيون ام.  

 أ أ  أو ،ر    ت ا أن ا و طا ا  ز

  .ا، أو   از اول

  . ا ا اط و ا م اا  إطر م اا:  117ادة 

  .أ  ا) 4(ان  دور د  ، وة  دورة أر  :  118ادة 

را ر  درة د  دورة  نا  أن  .  ء  أن  و

    ول، أوا زا   را 2/3(ر (ا ا ء اأط.  

أ  ي ال اول ا نا   د دا  ورةا ََُ.  

  .  از اول وااب  ادرة ام:  119ادة 

  .م)20 (ن اات اام  ، إذا  ون 
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ا   اما ر ض ا  ولا زا د  ،وا  أي ا  ،زراء

طا ا.  

 أن ن  وع أو ااح من ع   طف ا ا اط :  120ادة 

 دا   اا  ا و.  

ت ااأو ا ر   وضا ا  طا ا ف اط  ام.  

)  )3/4 ا ا اي ت  ا ا اط ودق    أرع 

أ.  

أ  ن ءا و  ،ولا زا   ، ،ا  ف وث  ء و

  . ا  أ ااح م    اف

ا ا إ   ل أيإد  و ، د ا  ا ا ض ا.  

ا  فار اا  و.  

 نو  ة أ  ن ام  ندق ا )75 ( ات ط ،اإ ر 

ا.  

 وع ا را ر ر ، دا ا   دا   و.  

  . ار 115د ااءات اى  امن اي ار  ادة 

م أو م  اارد ا، أو زدة ات َُ  ااح أي من، :  121ادة 

  آ      أو ،وادات اإ  دةف ا ا  ن إذا إ ،ا

 ح إما ا ا  وي ت اا.  
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  :د ا   ار، و  ات اع ان  ا:  122ادة 

1 ( -  ،دت اا و ،ت اا م   ،ا ص وواق ا

،اطت اووا  

2 ( - واج، واا   ،ةا و ،ال ان ام ا ا اة، اق، وا

  وا، وات،

  و اار اص، - ) 3

4 ( - ، ا ا ا  

5 ( - ،ما  ا ا اا  

6 ( - ،ت اء اوإم ،ا  ا اا  

7 ( -  ،ااءات ات، وان ام ا ا ت اوا ،ت واا   

  ، وا ا، و ا، وم ان،

8 ( - ،ق اوط ماءات ا ا اا  

9 ( - ،ا وم ،روا مت ااا م  

  ا ا د، -) 10

  د  ا اط،ا -) 11

12 (- ،وا ام  ا  

13 (- ،وم أ و ،ق اوا ت واوا ااث اإ  

14 (- ،ا ا  
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  م إار اد، وم اك واض وات، -) 15

16 (-  ا ا اا،ا وا ،  

  اا ا ا  ا وان، -) 17

18 (- ،ا ا رو ،ن اوا ن ام ا ا اا  

19 (- ،اما وا ،ر اوإط  ا ا اا  

20 (- ا ا اا،وا اموة اا    

21 (- ، وا ،روا اث اا   

22 (- ،ا رات وا ا ا  

  ا ا ه، -) 23

  ا ا  واوت، -) 24

  ا اري، -) 25

26 (- ظ ت اما،ا ظ ا ن اموا ،  

27 (- ،ات اا مت ال اوا طع ا ا ا اا  

  ا م ا  اع ا إ اع اص، -) 28

  إمء ت ات، -) 29

30 (- وأ وم وا ء أوإما .  

إ إ ات ا ام ا  ار، ع ان ام  :  123ادة 

ت اا :  
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 - ،و ،ت اا   

  م امت، - 

 - ،اب ا ن اما  

 - ، ن اما  

 - ا،ا ء، وا ن ام  

 - ،ا ام ن اما  

 - ،طا  ن اما  

  .أء  ا)3/4 ( اد  امن اي،  ا اب و  أرع 

ا  ا  ا ين اما وره  ريا ف اط  ر.  

  . ار أن ع وا   ر ا ا اط أو  دور ان:  124ادة 

 ا  أول دورة  نا     ا ص اا را ض رو.  

  .  ا  ان َُّ اوا ا

  . ار 93 ر ار أن ع وا  ا ا ارة  ادة 

  . اوا   ازراء

  .رس ر ار ا ا  ا  ا من:  125ادة 

 اما  رج ولا ز د يا ل اا.  
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  .، ااء  ر  إه) ُِ)30ر ر ار امن  أ  :  126ادة 

ا، ا اري،  ور  166 أم إذا أت   ات اص   ادة 

ا ا  ،نمدة اا د ا وا ري وا ا ذ    167 ا.  

 ر ار أن  إاء او م  من  ا   ن :  127ادة 

 اره) 30(اإ ر اا .  

 ن إمار اإ   ه ا و  )2/3 (طا ا ء اأ.  

  . ر ار أن   إ ان:  128ادة 

 ر ار أن ر  ا ا اط، أو إاء امت   :  129ادة 

 ور ،طا ا ا رة را  ،ولأواما زوا ،ا .  

  هأ أ  ا   تمه ا ي3(و (أ.  

 ان أن   ل ا ار ء  ط ر ار أو :  130ادة 

ى اإ ر.  

ار ا ،ءا  ،ه ا ج أن  إ   ، ا  ن، ا

را ر.  

دق ر ار  ات ام، وات ا وا واد، :  131ادة 

  ات اص، وان ام ات اوا ،وود ا ات ات وام 

ا نا     ا أن  ،وا ام  واردة .  
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اات ا دق  ر ار ، او اص   ار، :  132ادة 

  .  امن

  . ا  أء ان ااب ا  إى:  133ادة 

ء اأ إ  ن أنن ا .  

  . أء ان أن ا أي ال ي أو إ أي   ا:  134ادة 

  .) 30(ون ااب  اال ا ، ل أ أه ن 

  ا ا  ا وت ا.  

 ي ا ، اءر إ ، ن أو  ،ا  اب أن ا  إذا رأت أي

ا و طا ا  اا ا   ا وا .  

ت ا  م   ا و ط وا ا ن.  

 ا ا اط ى  ن ا ا، أن ت   ر :  135ادة 

ا و  .  

 ُُ إذا و إ ا ا  1/7(و (ا  ابد ا.  

  .ااب)  )2/3 اا   ا  أ :  136ادة 

   إ ا  3(و (ا  اعإ ر  أ.  

إذا دق ا ا اط   ا ، از اول ا ا إ :  137ادة 

را ر.  

 ا ا :ا ا  
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  .ا ا ، وَُرس  إطر امن : 138ادة 

 ا ا ا وات، و  و وا ا   :  139ادة 

ا.  

  .أس اء دئ ا واواة:  140ادة 

و ول ا  ء، وا أ  ا ناما اه ا.  

  .ر اء أ  ا:  141ادة 

  . ات اا إ أي ا وا:  142ادة 

  . اء  ا  ارات ات ادار:  143ادة 

  . ا ا، و   ُت م:  144ادة 

  أة او ا أن   ، و و  ن، و  اوف، :  145دة ا

  . أ اء

  . اة ار ا:  146ادة 

  .و أن  ُِ ذ ون ن  او ا د امن

  .من  ا إ :  147ادة 

ا    أل ا وات واورات ا   داء ، أو :  148ادة 

 ام .  

ا ول أ ا ا ء  ،    ال :  149ادة 

  .اص   امن
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  .ا  أي  أو أي ااف ر  ا  امن:  150ادة 

  .ا  اع ف :  151ادة 

اا ا  ن عا  ا.  

  . ا ا ا ا ل ا ا وا:  152ادة 

ت ال ا   دو  دارا .  

  . ا ا و او  اد ا   أء اد وان  اا امن

وا و ا ا  صزع ا ت  ا  زع  .  

، و او، و ازع، و ،د من ي  ا ا:  153ادة 

  .وا اى

  .أس ر ار، ا ا ء:  154ادة 

ر ا ا ء، ط و ا د امن،  اة، وم، و :  155ادة 

ظا .  

ا أ اا  ول وا ا ر  ةا ام ر ء، و ن ام

ا .  

  .ي ا ا ء رأ ار   ر ر ار  ا:  156ادة 

  .ىد من ي  ا ا ء، و، و ا:  157ادة 
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   و  ، ر ار  ال ا  و :  158ادة 

 د  م ا ،ت واا  ولا زوا ،ا م.  

و و و و ا ا  ي نم د اءات اا.  

ب اا 

رت اوا ا 

 

  ا: ا اول 

  . ا ا ظ ا   ا:  159ادة 

ا أ    ا    ان   ال ادات ا:  160ادة 

 .  

  َِ  ا ا ا ام   نم   ،نا   ا ا َُ

  .  ان

    ان،  إطر ا، أن   أي و ن   :  161ادة 

   ذات.  

ات ار وأة ا     ا ا واي  :  162ادة 

و ال اوا دا ا اوف اظ ر، وا.  
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  .  دري    اا ار:  163ادة 

   ،ت اموا ،را ب رء، وامت ا   ريا ا

  .و م ه ات

أء   ر ا3 ( ( : أء ) )9ن ا اري   :  164ادة 

  ا، و2 ( ( ا اط، وان  ا) )2 ر ار، وان 

 1(وا ( وا و ،ا ا )1 (وا  .  

د امب أء ا اري أو  ،ن  ر أي  أو أي وظ أو  أو 

  . أى

ا ر را ر    ةة وا ريا )6 (ات.  

   ةة وا  ريا ء اأ )6 ( ءد أ د مات، و

  .ات) 3(ا اري  ث 

 أى َِ ا اري،  إ ات ا  إه ا أ:  165ادة 

  ار أو ،ا وا  أن  أي ت، إوا ،امات واا رد  ،را 

ا ا.  

ي ا اري،  أن ُِه ر ار، رأ و  در اام ا  أن 

  .دق  ان

َِ  اءاتا  ،ر نا    اا ا   ريا ا 

ة اا  رةا.  
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ُِ ر ار أو ر ا ا اط أو ر  ا، ا :  166ادة 

  .اري

 ، و رأ أو ر اره  ظف ا  اول ا اري :  167ادة 

  . اا ر ار) 20(

 ا ريا د ا.  

إذا ارى ا اري  در ة أو اق، أو ا  ، ا :  168ادة 

.  

ري أن م  أو   دري،  ا ا أه، إذا إرى ا ا:  169ادة 

ار ا   اءا.  

     ا ال او وات ا واا :  170ادة 

ا.  

را ر إ   ا ا  .  

 اءو و  و ا  ت نمد ا.  

 ما ا :رت اا  

  : ى ر ار  إ أ  ، اص  :  171ادة 

 - ،د وا  ا  

 - ُ  ا اء اإ، ضَ  

 - را ر إ طم  دوري  ر.  
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ا  ا ، ر)15 ( ن ا ا ا    :  172ادة 

ا   ا طءات اا   را.  

  ، اراء إ ر ار   أ  أ ر ار:  173ادة 

طا  ا ا  .  

و  ا ا  ت را د ر.  

اب اا 

 ا اري

 

 ا ا  ار  ادرة  اري، و أن ت :  174ادة 

  ض ا ، م   ا م وا  ا  ا و طا

 ل ا ء ااره) 50(ا اا .  

ا  دق يري اا ا را ر ر.  

  . وع ا اري ، إذا ر ا امن اي :  175ادة 

ة ال ا ا      و.  

إذا إرى ا اري أن وع أي  دري   ا ادئ ا ا :  176ادة 

و اطن وامق اي، واا ا  ت ت اازما  ي  و ،

وات ار، و رأ، أ ر ار أن ر امن اي  ا اري 

  .أات أء  ان) )3/4ة دون أن   اء ا ، أز  أرع 
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أء  ان ا ، أن دروا اح  )3/4 (  أرع :  177ادة 

ء اا    يا را ر  را.  

 اا   رهو.  

  :  أي  دري أن :  178ادة 

1  - ،و ريا ا  

2  - ا،ا دا  ا اطا   

3  - ،وا ره د ا  

4  - ،وا طا ا ر ا  

5  - ،اطن وامق او ت اا  

6  - ،وو طاب اا   

7  - ر  ر طا وا طا اررة واز ا.  

ام أ 

 

 ا ا ا  إار ا ار وإ  امء  وا ر :  179ادة 

  ذ   وا ا  ،طا ا ب اام  وإ ه ا ءام  را

اا اما   أ ا .  

  :ر   ات اص   ا ار:  180ادة 

 -  ل و ل أو أن إ ،ا امل ا  ا ا  ا امل ا ن 



 
 

40 

  ااءات اص   ار،

 -  ر  ،را ا  ة إت اا ا  ريا رس ا

 ت اا  . ةة اا   أن  أو إ  دة  3وا 164  ا 

،ا  ل اا  ،را  

و ر .  اَ ا ا     ارس ا ا اط - 

ا  َِ   دا  اب إا  درة ةا امار اإ و را.  

 د أء  ا أء ة ا او  ا ا)1/2 (د م :  181ادة 

ا ط  . و م وا و ا  و ا ا  ءأ ُو

 أو ام   لا اء ما.  

  ة وة ارس ا يا ا  ر ا  )6 (ات.  

 اري اي أه ا، و من أ ر ر ار م ا:  182ادة 

ر.  

 


