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ا أ  

ا ر  أ.د. رأ  

   ن، و ،اط  ر  

 ت اراوا ا  

  



  

٢  ا  ةق ا  
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ما وا ممة اا  

  

  

موا ا :وا   

 ،ةوا َم  ا أ  نمة او      ،ا وأمًذ زو ر  ا  

 َََرض وا َُُْة وا  ي وا ا    و ،و ومو  إ

مء ات واا   ا .  

 واة اا ة، ون ا أةوا ا  اا و.مما   
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ظا  وا ب اة او  

  

  ََع اََت

      َأ    وم م راتت وو  أةوا ا   َََُ إن

 ِِ َُ ؛ وا  ًم أ ا ا   ّ و ٍ َداِء وظ

.ء ووا ل وا    ا  ا ُ و ،  

أة ط ور وأم ر اار وا ا وا  واة،     

 ودا  و و  ر  و أط  ،دة واوا ا ق 

   زق وا    اا ْه وَو ّ وا ،م   و و

.و ر  وا ،ت أا  

 دئ و  

 و 
  

 اب اول



 :دئ و و ب اولا ٣

ا اا ََُت وا زمم  

      أةوا ا   ا ا ه ا ةا  وا اا إن

ز ات وات واظ ا د    ات ا ؛ و  دي      

ََُ إ ًم  أةوا ا   مما ا . ت دونه ا ق  

     وا ما ِِت امت واوق واا   ز ا دا أ  ةوا

    ا واأة.

ا  ارا  ح ا  

   وق واه ا ََر    وط إن اة وإم نا    ؛ًو ً

و ًة وا ط ا .وا ا   و  

ً ز   ارقه ا لإ  ا         ت اق ارج م ََ

 ظ    ةا   أو ا       ا ِ ن و ،ا أ  تأة وا

.ل اط و ا  د و  و  د دي إ  

 م   ةا  ََِ   آن اا  وا  ا م َْ و

 اردا ا  ا ا .  
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  اواج وم اة

  

  

:ا  واجا       ار، ووا واا َِْو  أةوا ر    را

ً ا ا و  ل اء وا.  

 انا ا   

:واج اا  س اأة وا ان اا  ا   َدةا ا 

  ء اة.



٤  ا  ةق ا  

  

وََ  ا  ار اى   ا واأة وُ  ُزوًرا  اواج،    

.إ دا واا  ََ   

  مق اة

وي   ذ  اة  ا    او واود ، وإ  إ  وا     

    ت وال وات واوا ات واة واات وااد واا  ْا

  ، و  َِ ا.  را ا أو اة أو اع أ ن م

 د رورة وة وا أ  

        ، ا ة اوا وا ا  :أو أم ذ  ي ع ةا

   م ادُد أ أو ُ َُ و ،ا و ن اأر  ّت    و ن

   و م  دة دون أ   ،تق ووا َُو و وا ط:   ا

 ر و ب ا  ا وا ا  إدارة و ،ا.×  

رزواج ا    

 رزواج ا ا ََ     ة أوأو ا ا ا   ر ن ا ء وا 

          ب اأ   وو ، و    ًو اه ا اُ ،ا

  واء.
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   اة

  

) ا ي اا(  

اِ  أو ا   ا ا  ة ولا   يا رض،   ا اً ؛

اوع،      وب ا ا ا م انا  ا ا ا  ل، و

.ذا   و  

ا ا ََ ِا ا ر     و  ََو ،وأم ذ  ن   وعواج ا

ي إ اب، و ُِْ  ا رج اواج اوع، ََ  ات اذة ا  ّد ءا

.وا ا إ  



 :دئ و و ب اولا ٥

دة واوا ا   

 وا  ا    ا ََْم  ،  رة  إ      أن

.دة واا   وأن ،ا إ وا    أن ه ا  

 اوا دة واا ا ةو م ا ة ةاد اأ  ا َُ و

  اء وَُ اار وا ا وا اد.واون  ااء وا

           ذ و ،وا  وف ة ًوآدا ًأ ا ا  َََْو

.را و ،ًمو ًء دا ّا ا َُ ا ا  

ا   

  ا  ٌَِ ،   امب ومُ ومُءاّ إ أ  منا امُب

.ا  َِ   

  ْ ِة، وِ ا ُا َُْو ،َوا ما ا  ا ا  و

 ه، وِو ِت اوإ ،را  .ا  ذ  

  ان

  د اا ذرا ّاض، وا ن وا ف ون اَْ واُج اا 

  ء   ا وال.

   ا  اة

 دأ   ،ادا   ةا     وا ا س اْ  ا  ،

    ، وا  ّ را ْ ا   لا ا  ةا  أو ،م

وأو ار ا وا  ا ار، و ه ا  اة وادة واق  

اد ا    وا ْل ُرطغ ا  ذ و ،ر  رة و

.  مموا ا  

  



٦  ا  ةق ا  
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   ا   اواج

  

واج اا    

       ّا  ا ا       بت واا و واج اا

:ذ و  را  

١-     ا دا ما و ،ا وأز ،ا  و ،دت اا ّ

  اواج.

 ارع َْ ا دراك أ اواج  ا، وّ ااد  ار واج. -٢

اة وا  اك ا اازن ا ا ا  اح      -٣

  ً، وأن ن و َ اا وا وا وامت.

٤-     دات اا رواج، وت ا  افر واا  ةا   ا

  ا. ّوا ه ا  اءات اا  ذواج، وال ا  
  

  

  ا 

ة وا  
  

 اماب 



   : اوب اا ٧
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وا  ا ا  

  

  

ُ  إ وا  واةا  

ً رةّ أة، ووا ا  واة اا  ا  ا ا  ا ا  

     ، ا ا   ا ظا    صا  ءة، وار اأ 

.اا و وا ما  ط   

       ا ا   أةوا ا  ء اا ز   م  و

  وا.ة 

  

وا ا ا  

ا ا ا ًدا إدة  اا  ارد١٦«ا«    ا ا  د  وا ا 

:ا ا اوا وا  

  ادة وا وا اد واون  ااء وااء. -١

٢- ا.ا اا ان واوف وا ة  

٣-    وا   رور واوا اا  ا وة ار اأ  ا اا

ُو ا  ًءا .وا وة اا   ًَُو   

  

وا ا ا أة ا  

ا مموا ا  ا ا  أةا  ، ،إراد ال   وو

.أ  ظو ،ا ِّذ  

  

وا  
  

 ااب 



٨  ا  ةق ا  

  

  

   ا  اة

  م ة او ر ،ةا  اا      ر   اد، وة أ

وإََ  أ وّد ، وا  ّ  و ام وا  ت ه    

ا وََ، و  اْ  و، و  وب و  اة       

دا  نو ،مو ل. وا و وا  و  

  

  أةا   

  ًأة م ر اُا      را و ،وا ما و ط 

 و م   د، وووا ر اأ  ه  زو  ة   وا

.ي واا ا   أ  ،ا   أ ّ و ، وا  
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دا وت ااق واا  
  

  

   اب دئ ا  اواج

و دئ ا ا  با  ورة      رواج وأن ا  وأ وآدا 

وم  وأ ة زو  وو ،وا  ا.  

  اق واات ا:    ا اول

  

وت اا  ونا  

ا  ونوا وا ، وا  صا وا  ّ   ةت ا 

  او ور اء و   اوف واال.

  

وا  فا ا  

  ز و   ال ا وا وإع أ ا  ه. -١



   : اوب اا ٩


٢-     ا   اض أإ وا  فا   ز      أ   أ

          اش إا  ا   ز   ، أ يا و

.ا ا  اردةا وو 

وًزا ا  اباء إ ال  -  در اف  او -ز  -٣

ا ا  رة، وا ا.ًو ًم  ن  

٤-      ا  إ ل، وطا  اً  ًرا فء اإ  صا 

  و أ  َْْ ََْ إ  اَََ ن ،   ورف، ووا

.أ 

٥- َِ ؛ إذوار ان ا إ ا ٌأ َُْ   ،ار اأ َدقأ    ُ

.م مو و ٌق إا  ار وه ا ُءوإ ،و  ا  
  

  

ما ا    : زو  و ّق اا  

  

  اا  اواج

ض ا و ،وا  و زو واج وت اه، موج وا  ا 

.     و م وط  إ ذ  ً وا   

  

ا   

 و-ل ذات م و- وا     قما  ّا  وا اب وا

   اردا ا  ، اف وإ   اًُْا وًُْ ر ا اضا  جوا 

.ا ا   

  

رج ا أةا   

ح أ أ ا م   رج أةا و و ،ذا    و ،  

   ال، ووف واا و ب واب واا أ  أو ،ة واا 

:ا ا  تا  

  أن ن اً ً ، و   ا وة اأة. -١

،      و إا   ا واا  او  ود  اة دون   -٢

  .»٣١«ا ا  او  ا ا  ادة 



١٠  ا  ةق ا  

  

٣- .ا و د ا ر ا وا ا  لطا  أو  

  اا ا ا ا  واأة. -٤

  
  ملإا   

إذا ا اوف أن  او رج ا ، زو أن  وأن   ّ أداء    

   وإم    أداء ال ا ور اطل.

  
  

ا ا    :زو  وج اق ا  

  

  ط  اوف

 وج.اءر أو إ   و ً ح أ  وف، وا   أن زو   

  

   ااف  امق

  أن ّ ا   وأن   ر  و أود  و دون        

  و  ي  اف وادة.إاف و ، وأّ ف  ء  إ ذم، أ

  

 اا ّ دابا  

١-        وا ،س ا  ،داب ا د م  ن أن وا 

.أ ّو ز  ّر واوا 

٢-   زو َْ وجا ّ    يدَُ أن   إ  و  ار ذاات واد  ب اار

.ا اا و  ا  ه ا  ؛ وا ا أ  

  

    

١-   وا و ، ا ا  دووا وا  ن ا وا 

ة وا واون    د، و  ُ  ء،    دم و روا اد

  و  ر ا ت ام   أن  ،لرج ا  م وإذا

.ا  لَْ َ  ء، أور  ن 



   : اوب اا ١١


٢- ما  و ،زو ل وأ ذات م وج  إذاا  د ووا و  ق

.ً رةود اا و اا و إذا أ أم   
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  اق اد  اء واء  

  

ء وأا  س اأ  

ا   سأ  ةة واا  ا    و ،د واوا اوا 

    ا ا  ءا  ءق ا ن و ،د توا و  ا

.ا  ت اق ووا صا اب اا  

  

أ  ءق ا  

١-   م وف و . أو د   

٢- .أ ّو  ور  وا اوإ ن إا  

  أ    وََْ  و ذ أدم إاء و رة. -٣

٤-            اوإ وو  ذَوإم  رء وا و   ر

.ر و   
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   د اوت

  

  

  ا اّد

  تود ا ح     رةا ْو ،أو ا    ،ً رةود اا

ا ء، وت واوا  قمت ا        وا ا  واة ا  ا

  وا وا و ّن اة.



١٢  ا  ةق ا  

  

  

  اا  اّد

   ّاء اد اّ وأن ،زو  وج واج أا    أن و ز

.ا ا  

  

 ً دّن ا ق  

      ط   ن و ر ذ  ّد، وّ ا ووج اا اع  إذا

.  ا  َْوُج طا ََْْ  ذا ،قا  
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ا   

  

  اق :   ا اول

  

وا ورا    

    ا  ََُْت اا  دة، ووج ارادة ا واجا را ام  :قا

أ ال إ ا، وُ َع  َ زواج   ُده اََُِْْ  ، اف 

ا ارا ا و وا .واج  

  
   أب اق

    صو ،دّو اءاإ ق، وع اإ    ا ا 

      ت ووف آا ا  وأوردت ،وا  فا ا ّواج وا اا

.ا ا  ط دة  

  
ا   

  اوج واوّ  ط ا ، إذا و  ا  ً ً  اء   

، أو   ز ط، و  ا  إ ر، وذ   ا  إذا ن   

إذا و ً أو ا  ءا و ،ا  ً.ا  ضث ا أو ا   

.ط  واجا  ً ا و ، ب اا   ةا  نو  



   : اوب اا ١٣


ما ا    : ا  

  
  ا ر

  أ  ةا دوا  رّ ،زو  ر وا  إذا و    ط  ا  ن

       را  ذا ،ا إ أ ر ط  زو ذا ا ،قا

        إذا  و  إ و ّ  ،ى م ً  ر وا ،زو

ّ قث. ا  

  
ا  اا َْ ق أوم  

و  ط اق إذا ا زو  امق ، أو ب  ْ ة  أو   

ن ًدا أو ًم ة ط، و   ل ظ  ، أو  ل و رت ُِْ ه  

 اردةا ووا اا و وذ ، .ا ا  

  
ا  

إذا أ اأة زو وأ ار  دون   م ا   اق ر،   

    ا ا   زلا  قا ط  ا  ن ، ا  اً ُِْ و

  أن ّد إ   ّ   وا . اق و

       أو   ذا ،ا  ق ا   و ، ف قا  عا ا

.ً ط زو    ا إ أ وا ر ،ّ وجا   
  



١٤  ا  ةق ا  
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ةاا  ء     

  

   
  ا ي طا   

١- ا م ،إ ٌو مّي إم. 

٢- َُو ا ا  د طوا   ي.ا 

٣- و ُ ا  لء ال واوا را ضوا  ورة ،ط 

 ُ قا ل ا ار دونة ا ا. 

٤-   أن ا  ة إا  واج طا ا  أة روا.  

   
ا ا  ء واجا  

١-  ر ا ا  اا ا:  

  . او   را -أ

  .وادة ا ة -ب

  ).ا  ا ( ا  ادة  -ج

  ).ا ا ( اغ  ا  -د

٢- و     ه اق ا .  

   
  امم ا ر اة

 اَُّ    ا  او ار  و و ، ازِ ا و اِ  اة

  ا مما وا ووا وا.  

  
 اا واجا ا  

  ا  أن أ ُْ ّ  را ،ا   وأن   ا واج اا 

ا ا د.  

  ق ووات 

ا  ا 
  

 اااب 



  ا :ق ووات اب اا ١٥
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ات قوا مما ا  

  

  

 ةء اء واوا  

١-  ط   ً ٌ ٌأ  ،ةء، اء واوا.  

٢-  ضإ ا إذا إ  ة ا      ض إ.  

٣-   ل اا  ا ا وا ا  ل ر أ ا.   

٤- َُْ   ارا ،        وا ماء اا ا ا م و

ذ .  

  

  ا  اظ

 ا  ظا  ،ُ   ذ  ،ا  ،و  ِو  ،ا  و  ، 

،و و ام ري اوا.  

   

ا ا  

  ا  ى   ، و  ات ا  ج  اوا 

  .ا وإدة

   

ا ما  

 ا  أن   وا و  ا ما دا ا .  

   

  ااغ  اع

  عا ،   ُ      ،اع  اوا    ،اغا  اوو 

،     و         وا ا اة   وار وا اب

ًممو ً ا ا و  دهإ.  



١٦  ا  ةق ا  

  

   

 ان اُْوا  

١-   ود اا ا مموا ا   ا ُواْان، و ا ر  

 و ا .  

٢- او وا  و ر ًًمم ق ت ووا   ا ر 

    را رةا و ا.  

   

 ا  

١-  ا   ا     ،وآدا ا .  

٢- ا و ا  ط  اعت أمر اوا ا  ا       دئ 

   أو   أو ،  أو ل  اء  وإذا   و واط، وا اق

ى وأ  و راو ا.  

٣- در وا   آرا ا  ا    ،راءا   ا  ا 

، ُآراُء و َر اا َاا و  ،ا ،وم و ا.  

٤- و ّ  ه ى ا اق ا ،أو ا ، أو  ا ،طأو ا ا 

أو ا ا ،داب أو اا ا.  
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ق الا ا  

  
  

ا  

١-  ا  بما إ أ وأ ا.  

٢- َوُُْ -ء  ت -ذرا ا   بام ا إ ،أ ر را 

  .وه

٣- َُو  ت ا ُأ ِا ا.  



  ا :ق ووات اب اا ١٧


   

اع  

 ا ا  أن  ،أ إذا إ   ذ   ،أو ا  ا  ا 

.  

   

ام  

١-  ّا  ن أن    م -أي - وا  ،  ،ء  وو 

 ا ،وا أ وا م ط    و  ا ا.  

٢- و م  مل  اطا  ،ء،  ات  وذوي واا  ،ا  ،وا 

ووا   أو دا   ،ا رد وا هو.  

٣- و  ا ا م ،ا و  ق ا ا    ر 

  .ن امؤ أ ًطل

٤- ت و ا  و وا،  ت از واا  وم  تا 

 ا ا.   

 ورة  إ أ    أو   ا     و أً، ام  ااان -٥

،ورة رار وا ر.  

 أن و،    و  و،  ا،  ر     ور ن ااان -٦

  ا ا ء أو اا    ا      ،ه  او 

ا.  

٧- و ا ر ة أص اوا ا وا وا  وف  وا 

ا  ط  ة.  

   

ا  

١-  ط ا  ى   ه ،ما ،وا ،وا وا.  

٢- ا و ا  -يا  ل -  ،أ   ه    رأ  ،ا  و 

 ا ا.  

٣- ا و ا    دًرا  ح او   ، و  وج 

إ وزو  ، أو  .  



١٨  ا  ةق ا  

  

٤- ت و ا  و وة ا ،اا و  صا ا 

 ،ا   وفظ ا زه ا.  
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ا وا ا  

  

   

ودة اا   

و ا  بودة و ق ا ا ر  ا  ،ا     

  ،اثا ،وا ،وا وا   اء  أو اأو ا  ا     ن أن  ،

ً ده.  

   

ب أا   

١-  ا  دو   بو  ن     ق   اثا  وا 

وا وا و.  

 وامت  ا  ا  ذ   ا ان  امع  ا  أ -٢

و  دو.  

   

أ داءا  

داء أا - أ ف ا   اوأ- ط   

ا ،رة ا   ا  ررج ،او  ا  ا  ََ  اا  ،ا 

و ، ارضو ا ا   أو .  

   

  ا وا ا ا رج

١ - ي اا    ا ا د عن ،ا  ل ، زأن و  

 ا رة اا ًمم.  

٢ - ي اوز ا  ا و  إ  غا ا د عرج، ا  إ 

  ا أو ا  ا حأو ا  .  

  



  ا :ق ووات اب اا ١٩


٣ -   الا  ا :  

  .ار اي وا وظو، و ، ،اة -أ

 امم ، ااَ وز وره، ا، وإ     أن - ب

و ،ت اموا ،مما ًاا .  

  .ا  ء ور و ام إدة  - ج

، ا و  داه   وم و    أِ  - د

اُء و نن، اممر وو أو وا ا  ر ًمم   

 ذ    ا.  

-     دة أ ا  اردر اه ا.  
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إن  ا و  

  

  
ا ا وا   

:ا اا و   

١ - ه ا أن وا   ا  نإ    ،ازمو ه و 

ا ،مف واا و ا إ     اا  ا  ر 

وا  ، نو  ا  ا ا.  

٢ - ت وأو ا ا  ا ،نا رو  دة ،ا ،وط دو 

 وادات ات و ات، اب  وه اق، ور ،ا داب

رة، اوا وا  ءم ،ءا و إ ة، ااءة اوا ،وأن ا 

  .ذ      وة ر  ان أو ااان ن

٣ - ة وا رجا   ً  ،ا ره و ،يا   ره 

ا ؛ً  ا ا   ا ا.  

٤ -  وريا  ا و   اا  رةا اا ،ل اموا 

طا  ا ،ا و   الا:  

 ا ا  ا    وا ا ، ا اب اا -أ

اموا.  



٢٠  ا  ةق ا  

  

   ا ا اد  ا   رة ا ات إدج - ب

  .ا وا ا، واال وادات، ا وا اء،

 ا ،ه ا ا ا اداب  ا ا اد ض اان - ج

  .ا ا ا  ا اك ااف وط اا ، ال ون

٥ - و  ،الا  ا  و اا  ترا ا   ،افا 

  ا  وذ ا، و ا  ا ام اا إرة  أو

 ا  اا ارد و ، ت رت و ا، واادي اارس،

 دو اا ،ا ت و راد    ا   

 ذ.  

   
  ا ا ادات

  أن ا   اا  بدات اا ا ،ا ص و   

ا يا ،وا اد اوا  ادة أء، اوا و ،رن اوا 

إ ،اا وط  ،وفا وا ، قموا ، ور  ا  َِ ز،  أو 

 واون  س،  ا و ، وا ا ، وً ، ارة   وأداء

 ى اوا.  

   
ا ازن اوا   

١ - :ا ار اإط    لا   ف إ :  

 ر، ذي وإمن ، ونِ  ،  :اى اد  ا و  -أ

  .اة  اٍء ِة ًا ام  اٍء وِة

    إم أ إ وام ،ا ورا وا، ا  ، - ب

  .اة  ر أداء

   .وا ا ا و ا، و امن، ق اا  - ج

   . ووط ا و و ا و ا ذات اا  - د

- ادإ ة ا  ا   ، َُْ ظا   مموا ا، 

  ا  واواة وا، وا، ا  ،وح ا   وااب

مما ارف ،اوا   بت اوا ا طوا وا .  

 ر أداء   من، ان  ا ق  ا ،ا اا  -و

 ،ةا    ررض إا .  



  ا :ق ووات اب اا ٢١


٢ - و  ذ :  

 از ا ارف  و ، ًم وً إا ا ا  -أ

  ا و.   

 ا ات  ا، أو ا اء امي، ا أل  و  -ب

 درة اا   وض ،ا اف  ا  ،ا  و  وإ 

 ،لطذ اوا اا ا  م ا ة وا ،ا   ا 

إ.    

 ارات  أس  ً      ا  ا   اود ا ا  -ج

اد اوا ما وا.   

   

  ا ات  ال

١-  ا  لا  تاد اوا  ا    و  ،ا  فو   

ر ،ا  و    ،ا  و    ا  ،وا  وا   

  .ً اا ه   ارة وااد ات

٢- ت و ا  و وا  جدل إمو ت،  وماد  اوا 

 إمج و طل، و و وا، وا ،،وا ا، ا ذات

ت ومرة ال اط  ه اما .  
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ا ا  
  

  

ا   اءءةاوا  

١-  ا     لاء أأو ،ا  را أّي أو  ،  ءة  وإ   

ًم أو ً أو ًم، ل وأو ا أ   ا  أي    ا 

  .  أو

٢- و  ا ت ا دا وا زا ، و    ذ    اءات 

 ،   ازنو  و ع اوا  وا  ،وا  وو 

ب اوا ا ا مموا وا.  



٢٢  ا  ةق ا  

  

٣- ت و ا  و وا    ةا  ا  ا       

ا مما    ،ا   عت  ا    ذ  اوا    اا 

ا ،وا وا وا زس ا دئ ا ،ما وإ   

،  تدات اة، واا و  قا ت وأا.  

  

ا  سف ا وا  

١-  ا  ا    لل،  أك  أو اما  ،س  أي أو ا   

مم  أو .  

٢ - و  ا  ااد ارة، ااد اة واا  ،ت اووا ا 

وا و.  

٣ - و  ا  ،فا ،ر واوا .  

٤- و اا وا  ر ً وًمم  ا، ُدهوإ  ءم ،ءا و 

 اتا ،ا  ا طع او ،ا وة وا ،ا  وا 

ا ا   .  

٥ - ت و ا  و وا ذ واا اا ا زا  و 

ا    ، أو ، أو   افا ذ اوا اا ا 

وا وا ا  ذ.  

   

ا  لدي اا  

١ -  ا  ا  لا دي،ا أي أداء و  ي  ،رة أو 

  ما  ا ا ،ان أو ا ار ، ه أو ،مأو ا 

،أو ا ،ي، أو اأو ا ا.  

٢ - و  ذ   أدم  قل اطل ا ،ا وو م  

.وظو ا ت

  
� �
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� �



  ا :ق ووات اب اا ٢٣


������������  

  ا  اة

  

  

  ا ق إل ا اذ

 ُت ا  و وا َاا  ل  ا  قرة  اا   ا  با، 

و  د اروا ا را رةا  ر ه ،قا  ات ا  

،اء، أو اء، أو اوأو ا      صا  و  ا ً ًمم    ،ا 

اوا  ووا .  

  

  طل     ا  اة

  اءاتا ا  ،لط اء   تا أو ا أو ا  ،دارا 

 اة    ا  ،  اول ار ن   ا، أو ا ا ا ت أو

  .ووا  مًمً و ا ااد   أو أو أو وا ق
  



٢٤  ا  ةق ا  
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ا   

  

  

ا و   

١-    دوا ،أ    لن واما   :يا ا أ  ا

ا ذوي رم اء ،ذوو ا : أو ذوي م. 

أداء اق واات واوت وي     و ار  إاء ا وا واوف و  -٢

 ا     اس.

وع  ه ا  اض واا واوب  ة اا أو ، اب    -٣

  با  ا د، وا  م ا را در إ   ب

   ا. اص وا

  

ا  أ  

١- .  ا وا ه ا نوإ ا   أ ا   

٢-  ،ا  اا   اُ        ز اا  ا ر را ن إذا

 اازع ا واء ق     ؛ و ّ  ن    و   اماورة 

.ذوي ا  

  

ا  توآ و  

١-    ،ء اس اوأ ا ا اث، وأوا ا ًأ ا 

ا    ا ا واا وأ أ وا.اروا  

   اة اى 

 إ اة اى
  

ب اا 



ى : اة اى إ اة اب اا ٢٥

٢-     ةوا ا دة وا أوا   ر  ءورة ا  ا

.وا ف ازع واب اأ   ا  ا وف، و 

٣- .ذوي ا  توة ااو وا ا  صا  
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ا  

  

  

ا و أ ا  

 ا   د ا    أاد اة و ا و اد  

      واوُ  ،ُن ًءا   ً ا ا  ا، وان   

.ت اء وذوي ااء واا   

  

ُِْ  َْر ود اووا وا م  

١-   وا ا    ،اً ا أوً ،أةن أو ا ل، رذو ا ا ا

 -جا   اأم -  .ة م و زو 

اود ار ااء م  أ و ن ًا، و امق  أ اة أو   -٢

       و ،ا       أ  ًن دو    بأ

و ،ً أو  ا   ام ر إذاد اووج   ا  ا م 

 زو  إ و .زو إ ا    

  

وا  أةا م  

١- ط أو ا وا  أةاْ        ل ذات م إذا ، وام زو  ت أو

   ل  م وإن ،    أو ،و  وم ،   ً 

     أو  أو أ  أو أو أ ا   ،ب با ا ذوي 

      ، أو   ر    ةوا در  دواّ ا، وإذاو

 دواّ إذا ا  توا .ا ا  اردا ا  

٢- .      وا  أةا ّ إذا أ  



٢٦  ا  ةق ا  

  

٣-         ر    و  أو  ل و ء وأة أ   وإذا

ل ا   ا و   تة واال اأ.  

  

اث واا م  ازن اا  

اء أ ااث  ا  أن ا ا ا  وزَع َ ا  داة        -١

أ  ج ، وأن  ا ود أم  ا ا  ارب، 

 وأن  ُ اَ.ا  ا  ً ًأ   

٢-  أو  ،د تو  ة واد اأ  ا  أ ر و

        ا  ل   ا  ا ا و ا  رع اا

 ب، و با    ء اا  إّن  ،ً  ث  ً

 ا ا ور  ربء ا أن أ اا ا و ،ًن وار أن ا 

. ل إ  

  

را  زا   

َ ،اثا اء أََ ا  أن:رات اا   را  ز  

١- .ن أو أم اًذ أ ًم  ب ؛اا در  

٢-        أ ة، من ا ا و و ،ا  اًداارث ار اا

  د أوا ن م او ،أ و ل ادون  اء، وا  اثا

.أم و ا م  أ ا أن م  ،نا أ    

٣-  ، ل و    د او أ   اا  ء ا 

و   ل .ةون ا  

٤-  را  لاث.اا  وم ارث ات ااا  ازن د  

 اوة و    وارث وا، وا   ااث  ال واوع،   -٥

    ةب وا ةوا ات واة وا اا ا ًأ  ك وإ

.روذوي ا  

  

  



اس  ٢٧

  اس

�����������������������������������  ...............................................................  ٢ 

  ٢  ...........................................................  ام وا امم اةا اول: 

ظا  وا ب اة او :ما ٢  ..............................................  ا  

ا ةاا واج وم٣  ..................................................................  : ا  

اا ةاا  :  ................................................................  ٤  

�������������������������������������������������  ............................................  ٦  

  ٦  ........................................................  ا اول:  ا   اواج  

�����������������������������  ...........................................................................  ٧  

وا  ا ا :ولا ٧  .............................................................  ا  

دا وت ااق واا :ما ٨  .......................................................  ا  

ت ااق واول: اا ا  ..........................................................  ٨  

زو  و ّق اا :ما ٩  ..................................................  ا  

زو  وج اق ا :ا ١٠  ...................................................  ا  

اا ءء واا  دق ا١١  .........................................................  : ا  

اا تاود ا  :  .................................................................  ١١  

ا اا  :  .........................................................................  ١٢  

  ١٢  ...............................................................................  ا اول: اق

ا :ما ١٣  ............................................................................... ا  

���������������������������������������� ......................................................  ١٤  

  ١٤  ......................................................  ا اول: ا   ء  اة

ا ما :ات قوا مما ١٥  ......................................................  ا  

ا ا :ق الا ١٦  .............................................................  ا  

 :اا اا وا ١٨  ................................................................  ا  

ا ا :إن  ا ١٩  ..........................................................  و  



٢٨  ا  ةق ا  

  

 دساا :ا ا  .................................................................  ٢١  

ا ة: اا  ا  .....................................................................  ٢٣  

�������������������������������������������  ..............................................  ٢٤ 

ا  :ولا ٢٤  ................................................................................  ا  

اما ٢٥  ................................................................................  : ا  
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