
 

 

 

 

 ةاماحملا ةنهمل مظنملا نوناقلا عورشم
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 : لوXٔا مسقلا

 ةاماحملا ةن\
 : لوXٔا بابلا

 ةما: ماكحٔ^
 1 ةداملا

 .تrرحلاو قوقحلا ةیامحو oادعلا قlقحت يف ةیئاضقلا ةطلسلا كراشe، fقتcسم ،ةرح ةن\ ةاماحملا

 .ءاضقلا ةرسٔ^ نم ءزج رابتعw اذهب نوماحملاو
 2 ةداملا

 ماحم فرط نم الٕا ،ا\اهمب ماlقلاو ،اهتازای?مR عتمت�او ،اهئابعٔ^ لمحتو ،برغملا يف ةاماحملا ةن\ oوازم زوجت ال
 .اهيS ن�رمت�ا ةحئالب دlقم نرمتم ماحمل ؤ^ برغملR نيماحملا تائیه ىد�ٕا لودجب ل�سم
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 3 ةداملا

 ،فرشلاو ةءورملاو ،ةماركلاو ،ةهازنلاو ،درجتلاو ،لالقتcسwو،ةیرحلا ئدابمب ،ينهملا هكولس يف يماحملا دlقتی
 .ةنهملا دیلاقتو فارعٔ̂و ةدیمحلا قال¡Xٔا هیض?قت امو

 4 ةداملا

 .فاª©تcسا ةمكحم ىS ةثدحملا نيماحملا تائیه ىد�ٕا راطٕا يف مهتن\ نوماحملا سرامي
 .اهي�ٕا نيبcس¶نملا نيماµمل´ يمسرلا لثمملا ربتعتو ،يلاملا لالقتcسالRو ةیندملا ةیصخشلR ةئیه لك عتمت»

 : يناثلا بابلا
wةنهملا يف طارخن 
 : لوXٔا عرفلا

 ةما: طورش
 5 ةداملا

 :ةاماحملا ةنهمل حشرتملا يف طرتش¾
 oوازمب نيتلوSا نم لك ينطاومل حمسf ةlقافتا ةیبرغملا ةكلمملR اهطبر» oود ينطاوم نم ؤ^ ایبرغم نوك� نٔ^ -1

 .لثملe Rماعملا ٔ^دÅم ةا:ارم عم ،ىرخXٔا oوSا يف ةاماحملا ةن\

 دهعمل جولولا ةاراÅم يف ةكراشملا بلط ميدقت دنع ،لقXٔا ىل: ةنcس ن�رشعو اد�او رمعلا نم اغلR نوك� نٔ^ -2
 .ن�وكتلا

 ةیلك نم ةداهش ؤ^ ةیبرغملا قوقحلا تایلك ىد�ٕا نم ةینوناقلا مولعلا يف رتساملا ةداهش ىل: الصا� نوك� نٔ^ -3
 ؛ اهل اهت�داعمب فرتعم قوقحل´

 .ةیركسعلا ةمدخلا هاجت ةlماظن ةیعضو يف نوك� نٔ̂و ،ةینطولا هقوقحب اعتمتم نوك� نٔ^ - 4
 ةسرامم يف قحلا Õوخت يتلا ةءافكلا ةداهش ىل: لصحو ،ن�وكتلا دهعم نم جرختلا ناµ?ما حا�نب زاتجي نٔ^ -5

 .ةاماحملا ةن\

 در ولو كولسلا نسح ؤ^ ةءورملاو فرشل´ ةlفاªم الاعفٔ^ هباك»را بIسÙ اIlیٔدØت ؤ^ ایئاضق ×ادم نوك� ال نٔ^ -6
 .هرابتعا

 .هرابتعا در ولو ةیرا�تلا هتیلهٔ^ طوقسÙ ا�رصم نوك� ال نٔ^ -7
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  .ةنیعم ةدم لال¡ ةسسؤم ؤ^ ةرادRٕ هطبر� ينوناق مازتلا ٔيØب لال¡ٕا oا� يف نوك� ال نٔ^ - 8

 .اهئابعٔ^ لكß ةنهملا oوازم ىل: ةیلعفلا ةردقلR اعتمتم نوك� نٔ^ -9

 .ةنcس نيعبرٔ̂و ةسمخ رمعلا نم زوا�تی ال نٔ^ -10
 6 ةداملا
 اذه لوخد خيرæ نم ةنcس لåٔ^ ل¡اد ثدحيو ،ن�وكتلا دهعم فرط نم ةاماحملا ةن\ oوازمل ةءافكلا ةداهش حنمت

 .يميظنت صنب ددµتcس يتلا طورشلا قفو ريس¾و ،ذlفنتلا زي� نوناقلا

 .oوíل ةماعلا ةیلاملا يف ةصا¡ ةینازيم Õ صصختو ،نيماحملا تائیه فرط نم يرادٕا فارشٕال دهعملا عضخي
 .ءاض?قٕالا دنع ةیوî عورف دهعمل´ ثدحت

 7 ةداملا
 يف اهيل: صوصنملا طورشلا ىل: ن�رفوتملا نيحشرتملا هåو يف ح?فت ةاراÅم قیرط نع ن�وكتلا دهعمل جولولا متی

 .هال:ٔ^ 5 ةداملا
 نيماحملا تائیه ةیعمج نم حارتقا ىل: ءانب لدعلR ةفلكملا ةlموكحلا ةطلسل´ رارقب ةارابملا هذه ميظنت ةlفیò ددحت

Rبرغمل. 

 8 ةداملا
 ،ةاماحملا ةنهمل حشرتملا ةفص ن�وكتلا دهعمل جولولا ةاراÅم يف حجانلا بس¶ك�
 لمعلا ميظنت د:اوقو عافSا تارا\و نوناقلا عورف فلتخم مهي ني¶نcس ةدمل اقمعم انیوك» ةفصلا هذهب ىقلتی

 ةینهملاو ةیملعلا فراعملا نم اهريûو ،تاغل´او تاlمولعملا نادlم يفو ،اهفارعٔ̂و ةاماحملا ةن\ ةسرامم د:اوقو يئاضقلا
 .يماحملا لمعب ةقالعلا تاذ ةlمومعلا تاسسؤملاو تارادٕالا فلتخمب ن�وك» تارتف اذكو ،ةمزاللا

 بلط ميدقت هªكميو ،ةاماحملا ةن\ ةسراممل ةءافكلا ةداهش ىل: حا�نب ن�وكتلا ةدم ءافl¶سا دعب حشرتملا لصحي
 .نوناقلا اذه نم 12 ةدامل´ اقبط نينرمتملا نيماحملا ةحئال يف دیlقتل´

 : يناثلا عرفلا
 يفانتلا تالا�

 9 ةداملا

 :ةصا¡و ،ةنهمل´ ةرحلا ةعیبطلاو ،يماحملا لالقتcسR سمي نٔ^ هناش نم طاشþ لك عم ةاماحملا ةن\ ىفاª¶ت
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 عlقوتلا يماµمل´ نكمي هنا ريû ،ةرشاÅم ريû ةفصب ؤ^ ةرشاÅم ،يماحملا Õواز ءاوس ،ةرا�تلا عاونٔ^ نم عون لك -1
 .ةیندملا هضارغXٔ ةیرا�تلا قاروXٔا ىل:

  .نماضتلا ةكرش يف كیرش ؤ^ ،اهريسم ؤ^ ،بدتنملا اهترادٕا سلجم وضع ؤ^ ،ةیراجت ةكرشل دlحو ر�دم ما\ -2
 ةفصب ؤ^ ةرشاÅم يماحملا اهلواز ءاوس ،ىرخXٔا ةرحلا نهملا نم اهريûو ةیئاضقلاو ةیرادٕالا فئاظولاو نهملا عیمج -3

ûم ريÅةرشا. 
 .لغشلا ةنودمل عضا¡ ريåٔ^ ؤ^ بساحم ةفیظو - 4
 .فانت oا� يف دåوی ماحم لك بیطش¶لا ؤ^ فذحلا ةبوقعل ضرعتی
 10 ةداملا

 :عم ةاماحملا ةن\ ىفاª¶ت ال

 .ةكرشل يرادٕالا سل&ا يف ةیوضعلا - 1
 .تا:زانملا لحل eیدبلا لئاسولا ةفاكو ةطاسولاو ميكحتلا ماهمب ماlقلا -2

 .ةیضرع ةفصب تایلك�او دهاعملا يف س¾ردتلا ةن\ oوازم -3
 11 ةداملا
 ؤ^ ،ةیروتcسSا ةمكحملR ضاق ؤ^،ةموكحلا يف وضع ؤ^ يكلملا ناویSا يف وضع ةم\ هیلٕا دنcسf ي5ا يماحملا ىقبی

 هتlمدٔقØب اظفتحم ةئیهلا لودå يف ادlقم ،oوSا نS نم اهب فلك ةم\ ةیXٔ غرف?م ؤ^ ،ر�زو ناوید يف وضع ؤ^ ،ريفس
 .ةمهملا *تل هیلوت eیط ةنهملا ما\ oوازم يف قحلا Õ نوك� نٔ^ نود

 .هفیلك» روف اهي�ٕا يمت+ی يتلا ةئیهلا راعشٕا ةمهملR فلكملا ىل: بجي

 : ثلاثلا عرفلا
 ن�رمت�ا

 12 ةداملا

 .ذو ،اهب ن�رمت�ا ةرتف ءاضق حشرتملا يونی يتلا ةئیهلا بlقن ىلٕا نينرمتملا نيماحملا ةحئال يف دیlقتلا بلط مدقی
 .ةنcس لك نم رßوتكٔ^ رهش لال¡

 :يلی امب Rوجو بلطلا قفر�

 .هال:ٔ^ ةسماخلا ةداملا يف اهيل:  صوصنملا طورشلا ىل: حشرتملا رفوتل ة?Iثملا قئ0ولا -1
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 .ةئیهلا سلجم فرط نم ددحملا  طارخنw بجاول هءادٔ^ دlفی ام -2

 يمت+ی يتلا ةئیهلا هاجت ةlماظن ةیعضو يفو ،لقXٔا ىل: تاونcس سمخ ذªم لودجلR دlقم ماحم نع رداص مازتلٕا -3
 د:اوقلا قفو هب?كمب حشرتملا ن�رمت ىل: فرش¾ ٔنØب ،هاض?قمب دهعتی ،بlقنلا نم قبcسم يباتك نذٕا ىل: لصا�و ،اهي�ٕا
 .ةینهملا

 .ءاض?قw دنع، يماحملا اذه نيیعت ،بlقنل´ نكمي
 .ةبcساªم اهار� يتلا لئاسولا عیمجب حشرتملا قال¡ٔ^ لوح اثحب ةئیهلا سلجم يرجي
 ميدقت خيرæ نم ن�رهش ىدعتی ال لåا لال¡ ثحبلا رصانعو قئ0ولا ةفاك� ةlفوتcسملا تابلطلا يف تIی

 .بلطلا

  ءا:دتcسالR هغیلبت ىل: اموی رشع ةسمخ لåا مارصنا دعب ؤ^ ،حشرتمل´ عcEسw دعب الٕا ضفرلR ررقم ذ4تی ال
 .ةینوناق ةفصب .ذ رذعت ؤ^،دیlقتلا بلط يف هب ىلدملا هناونع يف

 خيرæ نم اموی رشع ةسمخ لåا ل¡اد ،*مل´ ماعلا لیòولا ىلاو ،حشرتملا ىلٕا ضفرلا ؤ^ لوÅقلا ررقم غلبی
 .هرودص

 لXٔåا ءاهت8ال ةیلاوملا اموی رشع ةسمخلا لال¡ ،حشرتمل´ سل&ا ررقم غیلبت مد: oا� يف اضوفرم بلطلا ربتعی
 .بلطلا يف تبل´ ددحملا

 13 ةداملا

 :يلاتلا مسقلا يدؤی نٔ^ دعب الٕا ،ةنهملا oوازم يف عرش¾ الو ،ن�رمت�ا ةحئال يف لوÅقملا حشرتملا دlقی ال

 ةهازنو ريمضو ةماركو فرشبةاماحملا سرامأ نأ ميظعلا هللااب مسقأ"
 ." اهتاسسؤمو اهدعاوقل مارتحاو ةيناسنإو لالقتساو

 ،ماعلا لیòولا  اهرضحيو ،ةمكحمل´ لوXٔا س9ئرلا اهسٔ̂ر�،ةصا¡ ةسلå يف فاª©تcسw ةمكحمب مسقلا اذه ىدؤی
 .نيلوÅقملا نيحشرتملا ميدقت ىلوتی ي5ا ةئیهلا بlقن اذكو

 14 ةداملا

 .ةئیهلا سلجم اهطبضی يتلا ن�رمت�ا ةحئالب دیlقتلا متی

 .ةئیهلا لودå عم rونcس اهرش+ب موقیو
 15 ةداملا
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fسcس ن�رمت�ا ةدم قرغتcاهلال¡ نرمتملا يماحملا موقی ني¶ن Rةیلاتلا تامازتلال: 

 .هال:ٔ^ 12 ةداملا يف ةددحملا ةlمدقXٔاو طورشلا ىل: رفوتی ماحم ب?كم يف ةیلعف ةفصب ةنهملا oوازم - 1

 .مكاحملR تاسلجلا روضح -2
 .اهلاغشٔ^ يف ةكراشملاو ن�رمت�ا تاودن روضح ىل: ةبظاوملا -3

 .هینرمم فارشٕا تحت هفرط نم دعی هنیرمت ةرتف نع بlقنلا ىلٕا عفر� ن�رمت�ا ةیاهن يف لصفم ر�رقت زاجنٕا – 4
 16 ةداملا

 :Õ زوجي الو ،rاضقلا عیمج يف هنیرمت ىل: فرشملا يماحملا لحم نرمتملا يماحملا لحي
 .ةیئاضقلا ةد:اسملا راطٕا يف ولو ،هنیرمت نم ىلوXٔا ةنcسلا لال¡ فاª©تcسw مكاحم مامٔ^ عفارتی نٔ^ - 1

 .ةیئاضقلا ةد:اسملا قاطن يف .ذب فلك� مل ام،صاخلا همسR اهلواز� نٔ^ ؤ^ ،ةنهملا ةسراممل اب?كم Õ ح?فی نٔ^ - 2

 .×رمتم ه?فصب ا:وفشم ناك اذٕا الٕا ماحم بقل لمحي نٔ^ -3
 17 ةداملا
 نوك�و ةئیهلا سلجم اهلكش¾ ةنجل مامٔ^ rوفشو ایباتك این\ ×اµ?ما ن�رمت�ا ةرتف مارصنا دعب نرمتملا يماحملا يدؤی

 .ءاÅقن اهئاضعٔ^ فصن

 oا� يفو ،این0 ×اµ?ما اهت�اهن دنع نرمتملا يدؤی ةد�او ةنcس ةدمل ناµ?مw يف بوسرلا oا� يف ن�رمت�ا ةرتف ددمت
 اهت�اهن يف ىدؤی ،ةئیهلا سلجم نم ررقمب ةنcس قرغتcسf ةدیدå ةدمل ةیئاª@تcسا ةفصب ن�رمت�ا ةرتف دیدمت نكمي بوسرلا
 .بوسرلا دنع ن�رمت�ا ةحئال نم فذحلا eئاط تحت ×اµ?ما

 18 ةداملا

 نرمتملا لال¡ٕا oا� يف ةنcس نع دیز» ال ةlفاضٕا ةدمل ن�رمت�ا ةرتف ددمي نٔ^ للعم ررقم ىض?قمب ةئیهلا سل& نكمي
Rن�رمت�ا تامازتل. 

 .eماك عاطقنw ةدم سفنلو عاطقنo wا� يف ،Rوجو دیدمت�ا عقی

 اذٕا ه?Iیغ يف ؤ^ ،رمRXٔ ينعملا ىلٕا عcEسw دعب الٕا ،ةداملا هذه ماكحٔ^ قاطن يف هتاررقم سل&ا ذ4تی ال
 هئا:دتcسا رذعت oا� يف ؤ^ ،Õ ين\ ناونع رٓخX ءا:دتcسالR هغیلبت خيرæ نم اموی رشع ةسمخ دعبرضحي ملو يعدتcسا
 .ةینوناق ةفصب

 19 ةداملا

 :oا� يف ن�رمت�ا ةحئال نم فذحلا نيعتی
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 .هتدم دیدمت نم مغرلR ن�رمت�ا تامازتلR لال¡ٕالا يف رارمتcسw ـ

 .اهلåٔ^ نم ةنادٕالR يئاهن مكح رودص ؤ^ ،ةءورملاو فرشلR سمت ة9ªشم لاعفٔ^ باك»را ـ
 ةسمخ دعب ،رضحي ملو يعدتcسا اذٕا ه?Iیغ يف ؤ^ رمRXٔ ينعملا ىلٕا عcEسw دعب فذحلا ررقم سل&ا ردصی

 .ةینوناق ةفصب .ذ رذعت ؤ^ ،Õ ين\ ناونع رٓخX ءا:دتcسالR هغیلبت خيرæ نم اموی رشع

 20 ةداملا

 :ةاماحملا ةن\ oوازمل ةءافكلا ةداهش ىل: لوصحلا نم ىفعی
 ،ةعیرشلا ؤ^ نوناقلا يف oوSا هاروتكد ةداهش ىل: نولصاحلا ،ةاضقل´ يساسXٔا ماظنل´ نوعضاخلا ةاضقلا ءامدق -

 زوا�تی ال ن�5ا ،لمعلا اهب يراجلا ةیميظنتلا تایض?قمل´ اقبط امهلداعی ام وا ،ةعیرشلا ؤ^ نوناقلا يف هاروتكSا ةداهش ؤ^
 .مهت�اقتcسا لوÅق دعب ،ةنcس 55 بلطلا ميدقت دنع مهنcس

 ىد�Rٕ تاونcس ينامث ةدمل س¾ردتلا ةن\ ،مهميcسر» دعب ،اولواز ن�5ا ،نوناقلا ةدام يف ،يلاعلا ميلعتلا ةذتاسٔ^ -
 .مهت�اقتcسا لوÅق دعب  ،ةنcس 55 بلطلا ميدقت دنع مهنcس زوا�تی ال ن�5ا،برغملR قوقحلا تایلك

 21 ةداملا
 :ن�رمت�ا نمو ةاماحملا ةن\ oوازمل ةءافكلا ةداهش ىل: لوصحلا نم ىفعی

 ةدم دیز» الٔ^ ةطیرش ىرخٔ^ ىلٕا مهت�اقتcسا لوÅق دعب برغملR نيماحملا تائیه ىد�ٕا نم نولق?+ی ن�5ا نوماحملا -
 .رهشٔ^ ةثالث ىل: ةسرامملا نع مهعاطقنا

 نيتلوSا نم لك ينطاومل حمسf ةیلود ةlقافتا برغملا عم تمرßٔ^ يتلاةیبªجXٔا لوSا ىد�ٕال نومتنملا نوماحملا -
 ةطیرش ،اهب نوسرامي اوناك يتلا ةئیهلا نم مهت�اقتcسا تابثٕا دعب .ذو ىرخXٔا oوSا يف ةاماحملا ةن\ oوازمب نيتدقاعتملا
 .رهشٔ^ ةثالث ىل: ةسرامملا نع مهعاطقنا ةدم دیز» الٔ^

 صوصنملا ةاماحملا ةن\ oوازمل ةءافكلا ةداهش ىل: نيلصا� اونوك� مل اذٕا ،لوSا  هذهل نيمتنملا نيماحملا ىل: نيعتیو
 مظنت ،مهتابلط يف تبلا لÅق يبرغملا نوناقلRو ةیبرعلا ةغل´R مهتفرعم ميlقتل ناµ?ما زای?جا ،هال:ٔ^ 5 ةداملا يف اهيل:

 .يميظنت صن ىض?قمب هطورش
 ةد: ؤ^ ةئیه لودå يف عاطقنا نودب ،لقXٔا ىل: تاونcس سمخ ةدم مهلیجسf قبcس ن�5ا نيماحملا ءامدق -

 نم لك ينطاومل حمسf ةیلود ةlقافتا برغملا عم تمرßٔ^ يتلا ةیبªجXٔا لوSا ىد�Rٕ ؤ^ برغملR نيماµمل´ تائیه
 عاطقنw اذه ةدم دیز» الٔ^ ةطیرش ،oوازملا نع اوعطقنا مث ،ىرخXٔا oوSا يف ةاماحملا ةن\ oوازمب نيتدقاعتملا نيتلوSا
 .تاونcس رشع ىل:
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 عبارلا عرفلا
 لودجلا

 22 ةداملا

 يف لیجس¶ل´ ةررقملا طورشلا رفوت تIثی امب امعدم هبلط ن�رمت�ا نمو ةءافكلا ةداهش نم يفعملا حشرتملا مدقی
 .لودجلا

 حا�نب هزای?جا خيرæ نم رهشٔ^ ةثالث لåا ل¡اد لودجلا يف لیجس¶لا ىلٕا يمارلا هبلط نرمتملا يماحملا مدقی
 .هال:ٔ^ 17 ةداملا يف هیل: صوصنملا ينهملا ناµ?مالل

 .بلطلا ميدقت نع هقا: ي5ا رذعلا ٔنØشÙ هیلٕا عcEسالل رمRXٔ ينعملا سل&ا يعدتcس¾ لXٔåا اذه مارصنا دنعو
 .سل&ا ىلٕا لیجس¶لا بلط ميدقتل ةlفاضٕا رهشٔ^ ةثالث e\ رمRXٔ ينعمل´ حنمي رذعلا لوÅق دنع

 .هال:ٔ^ لاRXåٓ دlقتی ال ي5ا نرمتملا يماµمل´ ةبcس+لR ن�رمت�ا ةحئال نم فذحلا ررقی نٔ^ سل�مل´
 ملو يعدتcسا اذٕا ه?Iیغ يف ؤ^ ،ةئیهلا سلجم فرط نم رمRXٔ ينعمل´ عcEسw دعب الٕا فذحلا رارق ذ4تی ال

 .ةینوناق ةفصب .ذ رذعت ؤ^ ،Õ ين\ ناونع رٓخX ءا:دتcسالR هغیلبت خيرæ نم اموی رشع ةسمخ دعب ،رضحي
 23 ةداملا

 .حشرتملا لوح اثحب ةئیهلا سلجم يرجي
 خيرæ نم رهشٔ^ ةعبرٔ^ لåا ل¡اد ثحبلا رصانع لامكتcسا دعب لودجلا يف لیجس¶لا تابلط يف سل&ا تIی

 .ةئیهلا سلجم هددحي ي5ا طارخنw تاÅجاو ءادٔ̂و ،بلطلا عادیٕا
 ةسمخ دعب رضحي ملو يعدتcسا اذٕا ،ه?Iیغ يف ؤ^ ،رمRXٔ ينعمل´ عcEسw دعب الٕا لیجس¶لا بلط ضفر� ال

 .ةینوناق ةفصب .ذ رذعت ؤ^ ،ءا:دتcسالR هغیلبت خيرæ نم اموی رشع
 ةسمخ لåا ل¡اد ،*مل´ ماعلا لیòولا ىلاو ،رمRXٔ ينعملا ىلٕا ،هضفر ؤ^ ،لودجلا يف لیجس¶لا لوÅق ررقم غلبی

 .هرودص خيرæ نم اموی رشع
 .هال:ٔ^ ةددحملا ةدملا ءاهت8ال ةیلاوملا اموی رشع ةسمخ ل¡اد سل&ا هlف تIی مل اذٕا اضوفرم لیجس¶لا بلط ربتعی
 24 ةداملا

 بسح ،لودجلا يف Kیجسf ررقت ي5او ،ن�رمت�ا نمو ةءافكلا ةداهش نم ىفعملا حشرتملا فرط نم مسقلا ىدؤی
 .هال:ٔ^ ةرشع ةیناثلا ةداملا يف ةررقملا ةlفlكلا
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 25 ةداملا

 .بلطلا ميدقت خيرæ نم ارابتعا لودجلا يف نولوÅقملا نونرمتملا نوماحملا ل�س¾
 .مسقلا ءادٔ^ خيرæ نم ارابتعا لودجلا يف نيحشرتملا يقR ل�س¾
 26 ةداملا

 تائیهلR ن�رمت�ا حئاول يف اودlقی نٔ^ ،ا\ا\ اوسرام ن�5ا ؤ^ ،ةطلسلا لاåرو نيفظوملاو ،ةاضقلا ءامدقل زوجي ال
 .اهب لمعلا نع مهعاطقنا خيرæ نم تاونcس ثالث يضم لÅق ،اهترNاد يف م\ا\ اولواز يتلا فاª©تcسw مكاحم ىS ةثدحملا

 طاش+لا لاكشٔ^ نم لكش ئ^ ةرتفلا سفن لال¡ اولواز� نٔ^ ،ىرخٔ^ ةئیه ئ^ يف مهلیجسf دعب ،مهيل: رظحي
 .رNاوSا *تب ينهملا

 27 ةداملا

 ةمكحم ىS طبضلا تRاتكو ،لدعلا ةرازوب عدویو عبطیو ،ةیئاضق ةنcس لك علطم يف لودجلا رصحي سل&ا موقی
 .ةئیهلا اهب دåاوتت يتلا فاª©تcسw مكاحم ةرNاS ةعباتلا مكاحملاو ضقنلا

 .ةیمسرلا ةدیرجلR رش+یو
 28 ةداملا
 نيكراش¶ملا نيماحملا ؤ^ يماحملا مسٕا كراش¶م ماحم لك مسا بناå ىلٕا لودجلا نمضتی نٔ^ ةكراشملا oا� يف نيعتی

 .هعم
 

 ثلاثلا بابلا
 ةنهملا oوازم
 لوXٔا عرفلا

òفیlوازم ةo ةنهملا 
 29 ةداملا

 ه?فصب ؤ^ ،ةنكاسملا ؤ^ ،كراش¶لا قاطن يف ،نيماحملا نم هريû عم ؤ^ ،هد�و هتن\ سرامي نٔ^ يماµمل´ نكمي
 .ةین\ ةیندم ةكرش راطٕا يف ؤ^ ،اد:اسم

 .نوناق ىض?قمب ،ةینهملا ةیندملا تاكرشل´ ينوناقلا راطٕالا مظنی

 .د�او ب?كم الٕا نيكراش¶ملا نيماµمل´ ؤ^ ،يماµمل´ نوك� نٔ^ زوجي ال
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 حمسf برغملا عم ةlقافتا هطبر» هíب ناك اذٕا الٕا برغملR هب اصا¡ اب?كم ح?فی نٔ^ يبªجXٔا يماµمل´ نكمي ال
 لوح اهي�ٕا ءEنw يف بغر� يتلا ةئیهلا لÅق نم اراب?خا زا?جاو رٓخXا íبلا يف ةاماحملا ةن\ oوازمب نيفرطلا ينطاومل
 .ةیلصXٔا ه?©یه نم هتلاقتcسا تIثٔ̂و ةینطولا نيناوقلاو رطاسملا يف ه?فرعمو ،ةیبرعلا ةغل´ا يف هتءافك

 30 ةداملا

 .ن�دقاعتملا نيماحملا نم بlقنلا ىلٕا هåوم بلط ىل: ءانب ةد:اسملا ؤ^ ةنكاسملا ؤ^ كراش¶لR ةئیهلا سلجم صخر�
 نيینعملا نيماحملا ةبا�تcسا مد:و ،ةنهملا د:اوقل ةlفاªم تایض?قم دقعلا نيمضت oا� يف الٕا صlخرتلا ضفر� ال

 .اهلیدعت ٔنØش يف ،ةئیهلا سلجم تاهيجوتل
 .الوÅقم بلطلا ربتعا الٕاو ،دقعلا عادیٕا خيرæ نم رهشٔ^ ةثالث لåٔ^ ل¡اد ،لاوحXٔا لك يف ،سل&ا تIی
 31 ةداملا

 .مهيلكوم ءازٕا نماضتلا هåو ىل: ایندم نولوؤسم نوòراش¶ملا نوماحملا
 .ةضراع?م حلاصم اهل افارطٔ^ اولثمي ؤ^ اورزاؤی ؤ^ اوبونی نٔ^ ،هال:ٔ^ 30 ةداملا يف مهي�ٕا راشملا نيماµمل´ زوجي ال
 ةد:اسملا قاطن يف ؤ^ ب?كملا بحاص نم نذRٕ الٕا صاخلا مهمسR اوسرامي نٔ^ ن�د:اسملا نيماµمل´ زوجي ال

 .ةیئاضقلا
 32 ةداملا

 ملو ،مهد�Xٔ ماعلا فلخلا عم ؤ^ نيماحملا نم مهريû ؤ^ ،نينكاس¶ملا ؤ^ نيكراش¶ملا نيماحملا نيب ين\ عاز8 ثد� اذٕا
 هذهل مهد�ٔ^ فرط لك راتخي ،نوماحم هب موقی ميكحت ىل: ،Rوجو ،عازنلا ضرعی ،مهن9ب قlفوتلا ىلٕا بlقنلا لصوتی
 .بlقنلا فرط نم نيعم مكحم مهي�ٕا مضنیو ،ةیاغلا

 .نعط يXٔ الباق ذ4تملا رارقلا نوك� ال

 :يناثلا عرفلا
 ةنهملا ما\

 33 ةداملا

 ريû نم ،هال:ٔ^ 26 ةداملا يف هیل: صوصنملا ءاª@تcسw ةا:ارم عم ،ةكلمملا بار» عومجمب هما\ يماحملا سرامي
 ،oاكوب ءالدٕالا

 :هريû نود يماحملا صتخي
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1 - Rا نع ةباین عفارتلXٔاو مهترزاؤمو فارطSةیئاضقلا تاسسؤملاو ،ةكلمملا مكاحم مامٔ^ مهلیثمتو مهنع عاف، 
 لك ةîاوم يف نوعطلا عاونٔ^ عیمج ةسراممو ،ةینهملا تائیهلاو ،ةlمومعلا تاسسؤملاو تا:امجلاو oوSا تارادٕال ةIlیٔدØتلاو
 ةصاخلا تایض?قملا ةا:ارم عم ،تارارق ؤ^ ماكحٔ^ ؤ^ رماؤ^ نم ،ةرطسم ؤ^ ،ىوعد ئ^ يف تاهجلا هذه نع ردصی ام
Rضقنلا ةمكحم مامٔ^ عفارتل. 

2 - ßمومعلا تارادٕالا عیمج مامٔ^ هترزاؤمو ريغلا لیثمتlةصا¡ ؤ^ ةما: ةئیه لك مامٔ̂و ة. 
3 - Rقلlاتك يف ماRو ،مكاحملا بتاكم فلتخمو ،طبضلا تûو ةینعملا ةیرادٕالا تاهجلا عیمج نم اهريûاهري، ßلك 

 رمٔ^ ؤ^ مكح ئ^ رودص رUٕا ،ا\امٔ^ ءارجٕا لك ةرشاÅمو ،قئ0ولاو ت×ایبلا لك ىل: اهنم لوصحلاو ،ةیئاضق ريû ةرطسم
 .هضÅق متی ام لكß لصو ءاطعٕاو ،حلص مارßٕا ؤ^ ،رارق ؤ^

 .ينوناقلا نادیملا يف تاداشرٕالاو ىوا?فلا ءاطعٕاو ،تاراش¶سw ميدقتب - 4

 .اهلامسٔ̂ر نم ضفخلا ؤ^ عفرلا ؤ^ تاكرشلا س9ٔسØت دوقع ر�رحتب - 5
  :يماحملا صتخي امك
 لكß ،ةما: ةفصب ماlقلاو ،زجح لك نع دیلا عفر ؤ^ ،اضر ؤ^ رارقٕا لك نال:ٕاو ،ÕوÅق ؤ^ ضرع لك ميدقتب ـ1

 ،اهبلق ؤ^ نيمي بلط ؤ^ ،دی طخ راكRٕ8 رمXٔا قلعتی مل ام ،هنع الزانت ؤ^ قحب افارت:ا تناك ولو ،هلكوم ةدئافل لامعXٔا
 .ةبو?كم oاكو ىض?قمب الٕا حصی ال هنٕاف

  .ينوناقلا نادیملا يف ثاحبXٔاو تاسارSا داد:ٕا ـ 2
 اذكو ،ةیئاضرلا ةlفصتلاو ،تا:زانملا لحل eیدبلا قرطلا نم اهريûو ةحلاصملاو ةطاسولاو ميكحتلا ماهمب ماlقلا ـ 3

 .ةیركفلاو ةیعانصلا ةlكلملا لاجم يفو ،ينفلاو يضrرلا نادیملا يف لیòو ماهمب ماlقلا
 لوح امهن9ب عاز8 ثود� oا� يف هlفرط د�ٔ^ لثمي نٔ^ ،دقعلا ررح ي5ا يماحملا ىل: عنمي هنٔ^ ريû ،دوقعلا ر�رحت ـ 4

 .هIÅسÙ ؤ^ دقعلا اذه
 .دوقعلا يف صا¡ لیòوتب فارطXٔا لیثمت - 5
 س9ئرلا ؤ^ بlقنلا مامٔ^ لیòوتلا يف ة:زانملا دنع هب ءالدٕالل Kیòوت دlفی ام ىل: هفلمب رفوتی نٔ^ يماحملا ىل: نيعتی

  ،فاª©تcسw ةمكحمل لوXٔا
 يف هیلكوم ةدئافل نيlمومع نيبcساحم نم ةیلام غلاÅم صال4تcسR رمXٔا قلعت املك لیòوتب ءالدٕالا هیل: نيعتی امك

 .اهيف بونی نك� مل rاضق
 34 ةداملا
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 ةسمخ اهتالماعم مقر زوا�تی يتلا ؤ^ ،تRاسحل´ بقارم اهل نوك� نٔ^ نوناقلا بلطتی يتلا ،تاكرشلا ىل: بجي
 .يـنوــنا^ق را[ش¶سمك رثكٔ^ ؤ^ ماـــــحم عم دقاعتلا مهرد نيیالم

 35 ةداملا

 ةظفاحملا ؤ^ ،يرا�تلا ل�سلR اهدیlقت ؤ^ ،ربنتلاو لیجس¶لا ةرادRٕ اهلیجسfو ،ةlفرعلا دوقعلا ر�رحت زوجي ال
  .نالطبلا eئاط تحت ،ما_حم فرط نم اهيل: اعقوم تناك اذٕا الٕا ةیراقعلا

 .اهي�ٕا يمت+ی يتلا ةئیهلا بlقن فرط نم يماحملا ءاضمRٕ فیرعتلا متی
 36 ةداملا

 ،تاكرشلاو ةlمومعلا هبcشو ةlمومعلا تاسسؤملاو تارادٕالاو نویونعملاو نویتا5ا صا4شXٔا لثمي نٔ^ غوس¾ ال
 .ماحم ةطساوب الٕا ءاضقلا مامٔ^ اورزاؤی ؤ^ ،اهريûو تایعمجلاو

 37 ةداملا

 تارòذملاو تا�?+تcسملاو تالاقملا ميدقتل نولوÅقملا مهد�و مه ،برغملR نيماحملا تائیه لوادجب نول�سملا نوماحملا
 ةیئانجلا rاضقلا عیمج يف فارطXٔا ةرزاؤمل نولهؤملا مهد�و مهو ،لوÅقلا مد: eئاط تحت rاضقلا عیمج يف ةیعافSا
 .تافلا`او ةیطبضلا حنجلا rاضق ءاª@تcسR ةیحنجلاو

ûمل´ نكمي هنٔ^ ريµب يف ةنهملا نوسرامي ن�5ا نيماí ^ٔجªبرغملا عم طبتر� ،يب Rقافتlة fنم لك ينطاومل حمس 
 ،ةیبرغملا مكاحملا مامٔ^ ،مهولثمي ؤ^ ،فارطXٔا اورزاؤی نٔ^ ،ىرخXٔا oوSا يف ةاماحملا ةن\ oوازمب نيتدقاعتملا نيتلوSا

 :ةطیرش
 نذٕالا اذه نم ة4سþ غلبیو ،ةد� ىل: ةیضق لك يف لدعلا ر�زو فرط نم ملس¾ .ذب نذٕا ىل: مهلوصح ـ 1

 .اهذوفن ةرNادب ةیضقلا جور» يتلا نيماحملا ةئیه بlقنل

  .ةئیهلا سفن لودجب ل�سم ماحم ب?كمب مهعم ةرßا`ا لحمل مهن9یعت ـ 2
 38 ةداملا

 نول�سملا نوماحملا الٕا ،ةبcس¶كملا قوقحلا ةا:ارم عم ،ضقنلا ةمكحم مامٔ^ مهلیثمت ؤ^ فارطXٔا ةرزاؤمل لÅقی ال
Rم لودجلªس رشع ذcماك تاونe :ا ىلXٔلق. 

 39 ةداملا

 .ضقنلا ةمكحم مامٔ^ عفارتل´ نيلوÅقملا نيماحملا ءامٔسØب ةمئاق ةنcس لك نم رßوتكٔ^ رهش يف ةئیهلا سلجم bهي
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 ىل: ة:اس ن�رشع ةدمل رمتcسم ن�وكتل عضخ هنٔ^ rونcس تIثی نا ضقنلا ةمكحم ىS لوÅقملا يماحملا ىل: بجي
 .ةروòذملا ةمئاقلا يف هدیlقت دد�تیل ،ةئیهلا سلجم فرط نم oوÅقملا تانیوكتلا د�ٔ^ يف ،لقXٔا

 .ضقنلا ةمكحمل لوXٔا س9ئرلا ىلٕا يلاوملا ربمفون رهش لال¡ ةمئاقلا غیلبت بlقنلا ىلوتی
 .ةیمسرلا ةدیرجلR ضقنلا ةمكحم مامٔ^ عفارتل´ نيلوÅقملا نيماµمل´ eماك�ا ةمئاقلا رش+ت

 عبارلا بابلا
 نيماحملا تاÅجاو

  :لوXٔا عرفلا
 رمتcسملا ن�وكتلا

 40 ةداملا

 ةرقفل´ اقبط اهي�ٕا يمت+ی يتلا ةئیهل´ يل¡اSا ماظنلا هددحي يونcس جم×رß قفو رمتcسم ن�وكتل اموزل يماحملا عضخي
 .هدعب 106 ةداملا نم ةثلاثلا

  41 ةداملا

 .ةین\ ةفلاخم رمتcسملا ن�وكتلا جم×ربب يماحملا فرط نم لال¡ٕا لك ربتعی
 

 :يناثلا عرفلا
 ينهملا رسلRو راقولR ثIش¶لا

 42 ةداملا

 ةٔیØبو راهشٕا ٔيØب موقی نٔ^ الو ،مهت�cEسا ؤ^ ،صا4شXٔا بلå فدهتcس¾ لمع ئ^ سرامي نٔ^ يماµمل´ زوجي ال
 .eیcسو

 اlماحم هنوòو ،يلئاعلاو يصخشلا همسا لمحت ة�ول ،اهل¡اد ؤ^ هب?كم اهب دåوی يتلا ةیانبلا جرا¡ قلعی نٔ^ Õ قحي
 ،برغملR نيماحملا تائیه ةیعمجل اقباس اس9ئر ؤ^ اس9ئر ؤ^ ،اقباس ابlقن ؤ^ ،ابlقن ؤ^ ،ضقنلا ةمكحم ىS الوÅقم اlماحم ؤ^
 .قوقحلا يف هاروتكSا ةداهشل الما� ؤ^

 .هتافلمو هب?كم قارؤ^ يف ارصح تافصلا هذه ىلٕا الٕا يماحملا ريش¾ الو
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 ،هتاlح نع ةذبن ىلٕا باض?قR هlف ريش¾ ةینورتكلٕالا لاصتالا لئاسو يف عقوم ىل: رفوتی نٔ^ يماµمل´ قحي
 نومضمب بlقنلا نم قبcسم نذٕا ىل: لوصحلا ةطیرش ،هثاحبٔ̂و ةینوناقلا هتامEها ن�داlمو ،ينهملاو يسارSا هراسمو
 ..ذ

 43 ةداملا

 .ينهملا رسلا ءاشفٕا يماµمل´ زوجي ال
 نم ةåرختcسم تامولعم ئ^ غلبی ال نٔ̂و ،ةیرجزلا rاضقلا يف قlقحتلا ةیرس مرتحي نٔ^ ،ةصا¡ ةفصب ،هیل: نيعتی

 .rراå لازام ثحبب ةقال: اهل ،تالسارم ؤ^ قئ0و ؤ^ تادª¶سم ئ^ رش+ی ؤ^ ،تافلملا

 :ثلاثلا عرفلا
 مكاحملا عم تاقالعلا

 44 ةداملا

 .ةینهملا هتلذب rدترم ناك اذٕا الٕا ةIlیٔدØتلا ؤ^ ةیئاضقلا تائیهلا مامٔ^ لثمي نٔ^ يماµمل´ قحي ال
 45 ةداملا

 ؤ^ ةیرا�تلا ؤ^ ةیندملا فاª©تcسw ةمكحم صاص?خا ةرNاد ل¡اد ينهملا هنطوم نيعی نٔ^ ،يماحملا ىل: بجي
 .اµیحص اهي�ٕا يمت+ی يتلا ةئیهلا ةبا?كل غلب ءارجٕا لك ربتعا الٕاو ،اهب ل�سملا ةئیهلا اهل ةعباتلا ،ةیرادٕالا

 نٔ^ ،ةقباسلا ةرقفلا يف اهي�ٕا راشملا مكاحملا صاص?خا ةرNاد جرا¡ دåوت ةمكحم مامٔ^ عافíل هبیصنت دنع هیل: بجي
 .ا\امٔ^ عافíل بصن يتلا ةمكحملا طبض ةبا?كß ؤ^ ةمكحملا *ت ةرNادب دåوی ماحم ب?كمب ،هعم ةرßا`ا لحم راتخي

 لك ىلٕاو ،Kثمي نم ؤ^ ةئیهلا بlقن ىلٕا هسفن مدقی نٔ^ ،ةروòذملا ةرNاSا جرا¡ ةمكحم مامٔ^ عفارتلا دنع هیل: بجي
 .رٓخXا فرطلا نع عفار� ي5ا يماحملا ىلٕاو ،اهيS ةماعلا ةباینلا لثممو ،ةسلجلا س9ئر نم

 فارطٔ^ هاجت ةینوناقلا هرX0ٓ ا�تªمو اµیحص يماµمل´ ةIlیٔدØتلاو ةیئاضقلا تارارقلاو ماكحXٔاو رماوXٔا غیلبت ربتعی ال
 .اراتخم انطوم هب?كم نم ة�ارص لعجي مل ام ،عازنلا

 :عبارلا عرفلا
 ةیئاضقلا ةد:اسملا

 46 ةداملا

 ةد:اسملR عتمت� ضاق?م لك� ،ن�رمت�ا ةحئال يف ادlقم ؤ^ لودجلا يف ل�سم ،ماحم نيیعتب هد�و بlقنلا صتخي
 .ةÅجاولا تاءارجٕالا لكß هتدئافل موقیل ،نوناقلا مكحب ؤ^ بلط ىل: ءانب ةینوناقلا ؤ^ ةیئاضقلا
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 نم .ذ نيبو ه9ªب لوحت يتلا عناوملا ؤ^ راذ:Xٔا لوÅق متی مل ام هتد:اسم ميدقت نع عنتمي نٔ^ نيعملا يماµمل´ زوجي ال
 .بlقنلا فرط

 .هعناوم ؤ^ هراذ:ٔ^ ىل: ةقفاوملا مد: مغر ،عان?مw ىل: هرارصٕا oا� يف يماحملا دض ةIlیٔدØتلا ةعباتملا ىرجت
 47 ةداملا

 اهرشR يتلا ةرطسملا نع Rاعتٔ^ هلكوم نم ىضاقتی نٔ^ ،ةینوناقلا ؤ^ ةیئاضقلا ةد:اسملا قاطن يف ،نيعملا يماµمل´
 .باعتXٔا *ت غلÅم دیدµتل بlقنلا ىل: Rوجو رمXٔا ضرعی نٔ^ ىل: ،ري¡Xٔا اذهل ةl+یع ؤ^ ةیلام ةدافتcسا اهنع تجتنو

 د:اقت قودنصل دصر» ،ةینوناقلاو ةیئاضقلا ةد:اسمل´ ةیلام غلاÅم ةیونcسلا oوSا ةینازيم ددحت ىرخXٔا لاوحXٔا يف
 .اهئاضعٔ^ عیمج نيب يواس¶لR عزوتو نيماحملا تائیه عیمج ةدئافل سسؤی ،اهفرط نم لوÅقم

 .ةیلاملا ةرازوو لدعلا ةرازوو نيماحملا تائیه نيب كرتشم قافتR ةدوصرملا غلابملا دیدحت متی

 .ني¶نcس لك سٔ̂ر ىل: ةدوصرملا غلابملا عجار»
 

 :سماخلا عرفلا
 نيلكوملا عم تاقالعلا

 48 ةداملا

 .هب?كمب هتاراش¶سا يطعیو هیلكوم يماحملا لÅقتcس¾
 .ةئیهلا رقمب ؤ^ نيماحملا د�ٔ^ ب?كمب هلكوم لÅقتcس¾ ،هب?كم ةرNاد جرا¡ لق?+ی امدنع
 ةطیرش ،ةیئاª@تcسا فورظ .ذ تمتح اذٕا الٕا ،هلكوم رقم ىلٕا هåوتی نٔ^ ،ينهملا هطاشþ قاطن يف Õ غوس¾ ال

 .ةنهملا قال¡ٔ̂و ةماركلا تابلط?م ةا:ارم عم ،رمRXٔ اقبcسم بlقنلا راعشٕا
 49 ةداملا

 ةیٔ^ ةرشاÅم لÅق ،ىرخXٔا eیدبلا قرطلا ةطساوب ؤ^ ،حلصلا قیرط نع ،عازنلا ضف ىل: ،هلكوم يماحملا ثحي
 .ةیئاضق ةرطسم

 ،تارارق ؤ^ ماكحٔ̂و رماؤ^ نم اهيف ردصی امبو اهيف ةذ4تملا تاءارجٕالRو ىوعSا ريس ل�ارمب هلكوم راÅخRٕ موقی
 .ةبلاطم لك دنع ،ةªكمملا لئاسولا عیمجب

 .اهلاåٓ^ ىلٕا هرظن تفل عم ،ةªكمملا نعطلا قرطب قلعتی jف ،داشرٕالاو ،حصنلا هلكومل مدقی
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 50 ةداملا

 .اهنم قبcسملا غلبملا .ذ يف امب ،ةیضق لك يف هلكومو يماحملا نيب قافتR باعتXٔا ددحت

 هذه يفو ،ةرطسملا هتض?قا ءارجٕا ئ^ ةبcسانمب ؤ^ ،ىوعSا ريس ءانثٔ^ ادیدå اقIlسf بلطی نٔ^ يماµمل´ نكمي
 .ىوعSا فیراصم نع ناIlب هلكوم يفاوی oاحلا

 51 ةداملا

 :يماµمل´ زوجي ال

 .اهي�ٕا لصوتلا عقی يتلا ة�l¶نلR اطابترا ،ةیضق ةیٔ^ نع ةقحتcسملا باعتXٔا ىل: هلكوم عم اقبcسم قفتی نٔ^ ـ
ûسم امٕا ،قافتالا عقی نٔ^ زوجي هنٔ^ ريcمل´ لكوملا ءادٔ^ ىل: ،اقحال ؤ^ اقبµيما، Rم ،هیل: قفتملا غلبمل´ ةفاضٕالÅاغل 

 فرط نم لوذبملا دهجلا ىل: ؤ^ ،اهيل: لصحملا ة�l¶نلا ىل: ه?Iسþ ؤ^ هتميق دیدحت يف نافرطلا دمتعی باعتkٔل ایلیمك»
 .يماحملا

 ،ناك هåو ٔيØب ه:ورف ؤ^ هåوز ؤ^ وه دlفتcس¾ نٔ^ ؤ^ ،ایئاضق اهيف ا:زان?م اقوقح ،تیوفتلا قیرطب ،ين?قی نٔ^ ـ
 .اهيف عافSا ىلوتی يتلا rاضقلا نم

 .نوناقلا مكحب الطR نوك� تایض?قملا هذهب لخي قافتا لك
 52 ةداملا

 تناك يتلا rاضقلا يف ،مهترزاؤم ؤ^ ،فارطXٔا لیثمت اولÅقی نٔ^ ،نيفظوملا ؤ^ ،ةاضقلا ءامدق نيماµمل´ قحي ال
 .ةقباسلا م\ا\ oوازم ءانثٔ^ ،لاكشXٔا نم لكش ٔيØب اهورشR ؤ^ ،مهيل: ةضورعم

 53 ةداملا

 .اهب فلك يتلا �eرملا يف اهت�اهن ىلٕا ةیضقلا عÅ¶تی نٔ^ يماحملا ىل: نيعتی
 Õ ٔىتØتی ،فاك تقوب هلكومل راعشٕا هlجوت دعب الٕا ،ةیضقلا ةعبا?م مد: ٔىØترا اذٕا ،هتباین بحس يماµمل´ قحي ال

 .لكوملا عم ةرßا4مل´ فورعم لحم رٓخX ،غیلبتلا لئاسو نم eیcسو ةٔیØب ههيجوت متی ،ه:افد داد:ٕا نامض هعم

 .عازنلا اهيل: ضورعملا ةیرادٕالا ةهجلا ىلٕا ؤ^ ةمكحملا ىلٕاو ،مصخلا يماحم ىلٕا .ذب اراعشٕا يماحملا هåوی
 54 ةداملا

 باعتXٔا Õ يفوی نٔ^ ةطیرش ،ةرطسملا ل�ارم نم �eرم ئ^ يف هlماحم نم لیòوتلا بحس¾ نٔ^ لكومل´ نكمي
 ىلٕاو ،هlماحم ؤ^ ،رٓخXا فرطلا ىلٕا لیòوتلا بحس غلبی نٔ̂و ،هتدئافل اهب ماق يتلا ماهملا نع ةقحتcسملا تافورصملاو
 .غیلبتلا لئاسو نم eیcسو ةٔیØب .ذو ،ةیضقلا يف رظنت يتلا ةهجلا ؤ^ ةمكحملا
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 55 ةداملا

 باسحب عادیٕالا ةیلمعل عضخت ةیلام غلاÅم ءأدØب يضقی ررقم رودص دعب ،لیòوتل´ بحس ؤ^ لزانت ٔيØب دتعی ال
 .تاءادXٔاو عئادولا

 56 ةداملا

 تافورصملا نم Õ بجو ام ءادٔ^ مد: oا� يف ولو ،هلكوم فرط نم Õ ملسملا فلملR ظفتحي نٔ^ يماµمل´ قحي ال
 .تارربم نم هب ىلدی ام ىل: ادEعا صا¡ رارق ىض?قمب .ذ يف بlقنلا Õ صخر� مل ام ،باعتXٔاو

 نم اموی رشع ةسمخ لåٔ^ يف هلكومو يماحملا ىلٕا غلبیو ،عازنلا حرط نم رهش فرظ يف ،رارقلا اذه ردصی
 .هرودص

 57 ةداملا

 خيرæ نم ؤ^ ،ةیضقلا ءاهت8ا خيرæ نم ارابتعا ،تاونcس سمخ eیط Õ ةملسملا قئ0ولا نع الوؤسم يماحملا ىقبی
 .لكوملا عم باسحلا ةlفصت موی نم ؤ^ ،ةرطسملا يف ءارجٕا رٓخ^

 58 ةداملا

 اهيل: قفتملا باعتXٔا ٔنØشÙ هلكومو يماحملا نيب راثت يتلا ،تا:زانملا لك يف تبلR ،ةئیهلا بlقن صتخي
 oا� يف باعتXٔا ر�دقتو دیدµتب صتخي امك .هلكومو يماحملا نيب قافتR ةددحملا ةبcس+لا ةعجارم .ذ يف امب ،تافورصملاو
 .قبcسم قافتا دوجو مد:

 ،Õ هغیلبت خيراتل ةیلاوملا ،اموی نيثالث لåٔ^ ل¡اد هیلٕا غلبملا باسحلا نایب يف ،بlقنلا مامٔ^ عزانی نٔ^ لكومل´
 .نایبلا يف Rوجو لXٔåا اذهل راش¾و ،قحلا طوقس eئاط تحت

 نم هیل: نارفوتی ام يقلتو ،امهتاظحالم يقلتل ينعملا فرطلا ىلٕاو يماحملا ىلٕا ،ءاض?قw دنع ،بlقنلا عمتcس¾
  .ججح

 .هميدقت خيرæ نم رهش لåٔ^ ل¡اد بلطلا يف تIی

 اهتدمو ةیضقلا ةبوعصو ةیمهٔ̂و ،هفرط نم لوذبملا دهجلاو ،هتlمدقٔ̂و يماحملا ةفص باعتXٔا دیدحت يف ىعار»
 .لكوملا ةیعضو و ،اهيل: لصحملا ة�l¶نلاو ،اهل صص`ا تقولاو

 .هرودص خيرæ نم اموی رشع ةسمخ لåٔ^ ل¡اد ،لكوملا ىلٕاو يماحملا ىلٕا رارقلا غلبی
 بlقن مدقٔ^ ،أهنØش يف ة:زاªم ؤ^ بلط لك يف تبلا ىلوت ،هتافورصم ؤ^ سرامملا بlقنلا باعٔتØب رمXٔا قلعت اذٕا

 .تاءارجٕالا سفن قفو ،هءاضعٔ^ مدقٔ^ .ذ ىلوتی ،هدوجو مد: دنعو ،سل&R قباس
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 تامازتلw نوناق ةباثمب ربتعملا )1913 تشغ 12( 1331 ناضمر 9 ريهظ نم 389 ةداملا تایض?قمل افال¡
 ؤ^ لیòوتلا ءاهت8ا خيرæ نم تاونcس سمخ رورمب فیراصملاو باعتRXٔ ةقلعتملا تا:زانملاو تابلطلا عیمج مداقتت ،دوقعلاو
 .لكوملا فلم يف يماحملا موقی ءارجٕا رٓخ^ خيرæ نم

 59 ةداملا

 ةغیصلR تافورصملاو باعتXٔا دیدحت رارق يماحملا ب?كم اهترNادب دåوی يتلا ةیئادتبw ةمكحملا س9ئر لیذی
 .فاª©تcسw ةمكحمب طبضلا ةباتك اهملسf فاª©تcسالR نعطلا مدعب ةداهشÙ ءالدٕالا دعب ،ةیذlفنتلا

 .ذlفنتل´ الباق حبصیو ،ایلك وا ایئزج ل�عملا ذافنلR رارقلا لومش نكمي
 عاåرا ،ل�عملا ذافنلR لومشملا رارقلا نم دافتcسا ي5ا يماحملا ىل: بجو ،باعتXٔا دیدحت رارق لیدعت مت اذٕا

 .ةIlیٔدØتلا oءاسملا eئاط تحت ةبلاطملا درجمب ،دئازلا غلبملا
 60 ةداملا
fسcفتlسا دنع ،يماحملا باعتٔ^ عیمج د¶lا ءافSا عیب نم نویXٔوقنملا ؤ^ ةیراقعلا لوصo، نم wيف ررقملا زای?م 

 نوناق ةباثمب )1913 سطسغٔ^ 12( 1331 ناضمر 9 يف رداصلا فیرشلا ريهظلا نم ،Kیدعت مت امك 1248 لصفلا
wدوقعلاو تامازتل. 

 .ب9ترتلا يفةعبارلا ةبترلا يماحملا باعتٔ^ لتحتو ،روòذملا لصفلا يف دراولا ب9ترتلا قفو زای?مw اذه رشابی

 :سداسلا عرفلا
 يماحملا تRاسح

 61 ةداملا

 Õ مقرم لصو لباقم الٕا ،ميق ؤ^ تادنcس ؤ^ دوقن ةیٔ^ ،ينهملا هطاشþ قاطن يف ،ملس¶ی ال نٔ^ يماحملا ىل: بجي
 .ريظن

  :ةیلاتلا ت×ایبلا Eح لصولا اذه نمضتی
 .ءادXٔا ةlفیòو ،هخيرæو ،هÅجومو ،ميلس¶لا ؤ^ عفRS ماق ي5ا فرطلا مساو ،يماحملا مسا
 62 ةداملا

 يف اهيل: ةزجنملا تایلمعلاو ،اهملس¶ی يتلا ميقلاو تادنcسلاو دوقنلا تRاسح طبضیو دlقی نٔ^ يماحملا ىل: بجي
 .هåذومن ىل: قفاو ي5ا ؤ^ ،ةئیهلا سلجم نS نم دعم ،يتامولعم جم×رß لال¡ نم ؤ^ ةlمویلا تRاسحلا رتفد

 .لكوم لك فلمب اصا¡ Rاسح كسمي نٔ^ اضیٔ^ هیل: بجي
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 عئادوو ،ب?كمل´ فیراصمو لlخادم نم ةیباسحلا تایلمعلا عیمج ،يتامولعملا جم×ربلا ؤ^ يمویلا رتفSا نمضی
 زاجيRٕ ةیلمع لك عوضوم ،ةصا¡ ةفصب ،هlف نيبی ةرطلR ةدrز ؤ^ ،بیطشf ؤ^ ،ضایب نود اهلسلسf بسح
 .اهئادٔ^ ةlفیòو خيرæو ،همسا يف تمت ي5ا فرطلا مساو ،اهغلÅمو ،حوضوو

 .ل�سلا بلص يف هنRٕا يف .ذ كرادتی نٔ^ ن�ودتلا يفٔ Øطخ ئ^ عوقو دنع يماحملا ىل: بجي
 .هب ةقلعتملا تایلمعلا عیمج لكوم لك فلم باسح نمضتی
 63 ةداملا

 ش9?فتب ،.ذ رمXٔا ىعدتcسا املك ،ةئیهلا سلجم ءاضعٔ^ نم .5 هبد?+ی نم ةطساوب ؤ^ هسفنب بlقنلا موقی
 .هیS عئادولا ةیعضو نمو ةنهمل´ هتcسرامم فورظ نم ققحتلRو هتRاسح يف قlقحتلاو يماحملا ب?كم

 .جئاتنلR هراعشٕا نيعت ،ماحم ئ^ تRاسح ر»افد ىل: عالطw ؤ^ ،تRاسحلا قlقحت مت اذٕا
 64 ةداملا

 ةملسملا غلابملا Rوجو هب عدوت ،اهت©یه سلجم هر�دی نيماحملا تاءادٔ̂و عئادو باسح ةئیه لك دیعص ىل: سسؤی
 ةدئافل يماحملا اهب موقی يتلا ةینهملا تاءادXٔا لك هتطساوب متتو ،ةعیدولا لIlس ىل: ةئیهلا هذه لودجب نيل�سملا نيماµمل´
 .ريغلا ؤ^ هیلكوم

 .نيیئاضقلا نيضوفملاو ذlفنتلا حلاصم نS نم يئاضق ررقم ذlفنت نع ةجتانلا غلابملا لك ةرشاÅم باسحلا اذهب عدوت
 نيماحملا يلكومل ةدئاعلا غلابملا عادیٕا تاكرشلاو تاسسؤملاو ةlمومعلا هبcشو ةlمومعلا تارادٕالا لك ىل: نيعتی

 .مهت©یهل عباتلا تاءادXٔاو عئادولا باسحب
 ةفلا`ا بك»رم لمحتیو يماحملا ؤ^ لكوملا ةîاوم يف ةیئارßٕا ةوق ةیٔ^ Õ نوك» ال تایض?قملا هذهل افال¡ مت ءادٔ^ لك

 .يماحملا باعتٔ̂و فیراصم ؤ^ لكومل´ ةدئاعلا غلابملا ءادٔ^ ةیلوؤسم ءاض?قw دنع

 .هدعب 106 ةداملا نم ةعساتلا ةرقفل´ اقبط يل¡اSا هماظن باسحلا اذه ميظنت ةقیرط ددحي
 65 ةداملا

 .هلكوم نع ةباین هب لصوت غلÅم لك باسحلا اذهب يماحملا عدوی

 66 ةداملا
 ،مهت©یهل عباتلا تاءادXٔاو عئادولا باسحب نيماحملا يلكومب ةقلعتملا رطاسملا ؤ^ ىوا:Sا اهبلطتت يتلا تا:ادیٕالا متت

 .هªم دlفتcسملاو عادیٕالا خيرæو بIسو عدوملا غلبملا نمضتی لصو لباقم
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 ةداملا يف اهيل: صوصنملا تایض?قملا قیبطت نع ةمجانلا رX0ٓا سفن هال:ٔ^ اهي�ٕا راشملا عادیٕالا تایلمع ىل: بترتت
 .دوقعلاو تامازتلw نوناق نم 275 لصفلاو ةیندملا ةرطسملا نوناق نم هدعب امو 171

 67 ةداملا
 يقابلا ميلسfو ،يماµمل´ فیراصمو باعتٔ^ ةباثمب ربتعملا ءزجلا ميلس¶ب باسحلا اذهب ة:دوملا غلابملا ةlفصت متت

 .هlقحتcسمل

 :سماخلا بابلا
 عافSا ةناصح

 68 ةداملا

 .هلكوم نع عافSا يف ةنهملا لوصXٔ اقبط ةعج× اهار� يتلا ةقیرطلا *س¾ نٔ^ يماµمل´

 .عافSا قح همزلتcس¾ امم هتارòذم يف ؤ^ ةیوفشلا هتاعفارم يف در� امع ٔلØس¾ ال
 تRاتك ؤ^ لاوقٔ^ لال¡ نم ،ةناهٕا ؤ^ بس ؤ^ فذق نم Õ بس+ی دق ام بIسr Ùرجز يماحملا ةعبا?م نكمي ال

 .اهبIسÙ ؤ^ ةینهملا هتcسرامم ءانثٔ^ هنع تردص

 .ابcساªم هار� ام ذاختال بlقنلا ىل: Kیحتو ،لال¡ٕا نم ثدحي دق امب ارضحم ةمكحملا ررحت
 69 ةداملا

 هیلٕا عمتcس¾و ،بlقنلا راعشٕا دعب الٕا ،ناك بIس يXٔ ،ةیرظنلا ةسارحلا تحت هعضو ؤ^ يماحملا لاقتعا نكمي ال
 ..5 هبد?+ی نم ؤ^ بlقنلا روضحب

 ؤ^ ،*مل´ ماعلا لیòولا فرط نم الٕا ،ةªµج ؤ^ ةیاªج لåٔ^ نم ،هب?كم ش9?فت ؤ^ ،يماحملا عم ثحب ئ^ ىرجي ال
 .هال:ٔ^ تایض?قملا قفو قlقحتلا يضاق فرط نم

 نامضل ةیرورض تاءارجٕا نم مزلی ام هذاختاو ،ةباتك بlقنلا راعشٕا دعب الٕا ماحم ب?كم غارفRٕ مكح ذlفنت نكمي ال
 .نيلكوملا حلاصم

 70 ةداملا

 263 نيتداملا يف اهيل: صوصنملا لئاسولا نم ٔيØب ءاذیٕا ؤ^ افنع ؤ^ ادیدهت ؤ^ افذق ؤ^ ابcس بك»را نم لك
 .امهيف ةررقملا تRوقعلR بقاعی ،اهبIسÙ ؤ^ هتنهمل هتcسرامم ءانثٔ^ ماحم قح يف يئانجلا نوناقلا نم 267و
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 71 ةداملا

 ةفاµصلR قلعتملا 13.88 مقر نوناقلا نم 72 ةداملا يف اهيل: صوصنملا لئاسولا ةطساوب سم صخش لك بقاعی
 ثحبلا رس ىشفٔ^ ؤ^ ةنئاش الاعفٔ^ اهي�ٕا بسþ ؤ^ ةینهملا اهتاسسؤم ؤ^ ةاماحملا ةن\ ةمارò ؤ^ فرش ؤ^ ةعمسÙ ،رش+لاو
 .نوناقلا سفن نم 84 ةداملا يف اهيل: صوصنملا تRوقعلR ،بیٔدØتلا ةرطسم ؤ^ قlقحتلا ؤ^ يدیهمت�ا

 72 ةداملا

 نيماحملا ةئیه ىلٕا ءاوس ماحم دض ةیاشو ؤ^ ةیاكشÙ نومدقتی نيیونعم ؤ^ نيیعیبط صا4شٔ^ ة:ومجم ؤ^ صخش لك
 اذٕا ،مال:ٕالاو رش+لا لئاسو عیمج ةطساوب .ذ رش+ب اوماق ؤ^ ،ةیئاضق ؤ^ ةیرادٕا ةî ةیٔ^ ىلٕا ؤ^ ةماعلا ةباینلا ىلٕا ؤ^
 ةµنجل اÅك»رم ربتعی ،ةینوناقلا تایض?قمل´ ؤ^ ،اهد:اوقو ةنهملا نوناقل ةفلاخم لكشf ال ؤ^ ةقlقح ريû لاعفXٔا نٔ^ نيبت
 .يئانجلا نوناقلا يف اهل ةررقملا تRوقعلR بقاعیو ،عقت مل ؤ^ ةیمهو مئارج نع غیلبتلا

 73 ةداملا

 .هال:ٔ^ 72 و 71 و 70 داوملا يف اهيل: صوصنملا تالاحلا يف ایندم افرط بص?+ت نٔ^ نيماحملا تائیهل قحي
 

 :سداسلا بابلا
 بیدØٔتلا

 : لوXٔا عرفلا
 ةما: تایض?قم

 74 ةداملا

 الال¡ٕا ؤ^ ،اهفارعٔ^ ؤ^ ةنهملا د:اوق ؤ^ ،ةیميظنتلا ؤ^ ،ةینوناقلا صوصنل´ ةفلاخم بك»ر� ي5ا يماحملا ،اIlیٔدØت بقاعی
Rا قلعت ولو ،فرشلاو ةءورملXٔب رمØرا¡ لامٔعåينهملا قاطنلا نع ة. 

 75 ةداملا

 :يه ةIlیٔدØتلا تRوقعلا

 .راذنٕالا -

 .خیبوتلا -
 .تاونcس ثالث نع دیز» ال ةدمل ةنهملا oوازم نع فاقیٕالا -

 .ةlفرشلا ةفصلا بحس ؤ^ ،ن�رمت�ا ةحئال نم ؤ^ لودجلا نم بیطش¶لا -
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 .رهشٔ^ ةثالث زوا�تت ال ةدمل ةئیهلا ةبا?كß هقوطªم قیلعتب ،ةlفاضٕا ةبوقع فاقیٕالR رداصلا ررقملا نمضتی نٔ^ نكمي
 نع لقت ال ةدمل ةئیهلا ةبا?كß .ذو هب يضقملا ءيشلا ةوقل زNاحلا بیطش¶لR رداصلا ررقملا قوطªم قیلعت نيعتی

  .رهشٔ^ ةثالث
 ،ةئیهلا سل& مدقی نٔ^ ،فاقیٕالا ؤ^ ،خیبوتلا ؤ^ ،راذنٕالR يئاهن يبیٔدØت ررقم هقح يف ،ردص ي5ا يماµمل´ زوجي

 .هميدقت خيرæ نم رهشٔ^ ةثالث لåٔ^ ل¡اد سل&ا هlف تIی ،رابتعw درß اسEلا
 ءاضقنا دعبو ،امهرودص خيرæ ىل: تاونcس ةثالث مارصنا دعب خیبوتلاو راذنٕالا يتبوقعل ةبcس+لR سEلw مدقی

 ..ذ نع تداز اذٕا تاونcس رشع دعبو ،ةنcس نع لقت ةدمل oوازملا نع فاقیٕالا ةبوقعب رمXٔا قلعت اذٕا تاونcس سمخ
 .oوازملا نع فاقیٕالا ةبوقع ذlفنت ءاهت8ا خيرæ نم نيتري¡Xٔا نيتلاحلا يف لXٔåا ٔ^دبی
 .بلطل´ الوÅق لXٔåا ل¡اد تبلا مد: ربتعی
 76 ةداملا

 ريطخلا لال¡ٕالا oا� يف بیطش¶لا ؤ^ ،oوازملا نع فاقیٕالا ررقمل ل�عملا ذlفنتلR رٔمØی نٔ^ ،ةئیهلا سل& نكمي
 .ةنهملا د:اوقب

 .اهيS هنعط مدق يتلا فاª©تcسw ةمكحمب ةروشملا ةفرغ مامٔ^ ل�عملا ذlفنتلا فاقیٕا بلطی نٔ^ ينعملا يماµمل´
 77 ةداملا

 :ةIlیٔدØتلا ةعباتملا مداقتت
 .ةفلا`ا باك»را خيرæ نم ءادتبا تاونcس ثالث رورمب -

 .اlمرج المع لكش¾ بك»رملا لعفلا ناك اذٕا ةlمومعلا ىوعSا مداقتب -
 .قlقحتلا ؤ^ ةعباتملا تاءارجٕا نم ءارجٕا لكß مداقتلا عطقنی

 .لودجلا نم طاقسٕالا ىل: ةقباس لاعفٔ^ بIسÙ ،ةIlیٔدØتلا ةرطسملا ءارجٕا نم ،oاقتcسw لوÅق عنمي ال
 78 ةداملا

 يتلا لاعفkٔل ارجز ،ررضتملا ؤ^ ةماعلا ةباینلا فرط نم ،ةlمومعلا ىوعSا كیرحت نود ةIlیٔدØتلا ةعباتملا لوحت ال
 .تrاªج ؤ^ اªµج نوك» دق

 79 ةداملا

 اررقم ،ةرورضلا oا� يف ردصی نٔ^ ،ماحم ئ^ دض ةیرجز ةعبا?م ءارجٕا دنع ،ةین\ بابcسXٔو ،ةئیهلا سل& نكمي
 .ا?قؤم ةنهملا oوازم نم يماحملا اذه عنمب اللعم
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 .هئاضعXٔ ةقلطملا ةیبلRXٔû ،*مل´ ماعلا لیòولا نم بلطب ؤ^ ،بlقنلا نم بلطب ؤ^ ایئاقلت هررقم سل&ا ذ4تی
 .نعط لك مغر ررقملا اذه ذفنی

 .القتعم رمRXٔ ينعملا نك� مل ام eماك ةنcس تقؤملا عنملا ةدم زوا�تت نٔ^ نكمي ال
 .رمRXٔ ينعملا نم بلطب ؤ^ ،ایئاقلت ،طورشلا سفنب تقؤملا عنملا عفر ررقی نٔ^ سل�مل´ نكمي
 .عباتملا يماحملا ةءاربب حيرصتلا درجمب ،نوناقلا ةوقب ،تقؤملا عنملا لوعفم ي�هت+ی

 ةعبرٔ^ هاصقٔ^ لåٔ^ ل¡اد يئاهن�ا مكحلا رودص دعب ةIlیٔدØتلا ةعباتملا عوضوم يف تIی نٔ^ ةئیهلا سلجم ىل: بجي
 .نوناقلا ةوقب ،تقؤملا عنملا عفر الٕاو ،روòذملا مكحلا تایض?قمب هغیلبت خيرæ نم رهشٔ^

 :يناثلا عرفلا
 ةIlیدØٔتلا ةرطسملا

 80 ةداملا

 ،ماحم ةîاوم يف ةمدقملاو ،ماعلا لیòولا نم oاحملا ؤ^ ةئیهلا سل& ةرشاÅم ة:وفرملا تrاكشلا بlقنلا ىل: لاحت
 .فرشلاو ةءورملR لال¡ٕا ئ^ ؤ^ ،اهفارعٔ^ ؤ^ ،ةنهملا د:اوق ؤ^ ،ةیميظنتلا ؤ^ ،ةینوناقلا صوصنلا ةفلا4مب قلعتت يتلاو

 اینمض ارارق لXٔåا رورمب ربتعا الٕاو ،رهشٔ^ ةثالث لåٔ^ ل¡اد ةعباتملا ءارجRٕ ؤ^ ظفحلR اللعم اررقم بlقنلا ذ4تی
Rظفحل. 

 ؤ^ ،رارقلR هغیلبت دعب ،اینمض ؤ^ ة�ارص بlقنلا نع رداصلا ظفحلا رارق يف نعطی نٔ^ ،هد�و *مل´ ماعلا لیòول´
 .هال:ٔ^ هیل: صوصنملا لXٔåا ءاهت8ا دعب

 .ةعباتملا تاءارجٕا eصاومل ةئیهلا سلجم ىل: دیدå نم Rوجو فلملا لاحي ،ظفحلR بlقنلا ررقم ءاغلٕا مت اذٕا
 81 ةداملا

 يف نيعی ،ظفحلR ارارق فاª©تcسw ةمكحم تغلٔ^ اذٕا ؤ^ ،ایئاقلت ؤ^ ةیاكش ىل: ءانب ،ةعباتملا ءارجٕا بlقنلا ررق اذٕا
 .ينعملا يماحملا عم rروضح اقlقحت يرجي هئاضعٔ^ نيب نم رثكٔ^ ؤ^ اققحم اوضع ةئیهلا سل& عEجا

  .يروضحلا قlقحتلاو ثحبلا تاءارجٕا ،ه9ªیعت نم رهش لåٔ^ ل¡اد ققحملا وضعلا ىلوتی
 نم نيماحم ؤ^ ماµمب ةناعتcسwو ،هقئ0و نم خسþ ىل: لوصحلاو ةیضقلا فلم ىل: عالطw ينعملا يماµمل´ قحي

 .هرای?خا

 سفنب ماlقل´ رٓخ^ اققحم اوضع بlقنلا نيعی ،بابcسXٔا نم بIس يXٔ هتمهمب ققحملا وضعلا ماlق مد: oا� يف
 .تاءارجٕالا سفنل اقفوو ةمهملا
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 صوصنلاو ،اهل اصخلم نمضتی ءا:دتcسالR ارمٔ^ ردصیو ،عئاقولا فیlكتب ققحملا ر�رقت ءوض ىل: بlقنلا موقی
 .يبیٔدØتلا سل&ا داقعنا ة:اسو موی هlف نيعیو ،ةعباتملا ساسٔ^ ةینهملا د:اوقلاو ،ةیميظنتلاو ،ةینوناقلا

 .قlقحتلا هlف ىلوت ي5ا فلملا يف يبیٔدØتلا سل&ا تالوادمو تاشقاªم يف ةكراشملا ققحملا وضعلا ىل: عنمي
 82 ةداملا
 عم ،يبیٔدØتلا سل&ا داقعنا خيرæ نم ،لقXٔا ىل: ،اموی رشع ةسمخ لÅق ،عباتملا يماحملا ىلٕا ءا:دتcسالR رمXٔا غلبی

 .اهنم خسþ ذ¡ٔ̂و فلملا قئ0و ىل: روòذملا لXٔåا ل¡اد عالطw يف امهقحو ،هترزاؤمل ه:افد رای?خا ةیناكمRٕ هراعشٕا
 83 ةداملا

 .هنع لزاª¶ی مل ام ،ه:افدب ارزاؤم هیلٕا عcEسالل يبیٔدØتلا سل&ا مامٔ^ ایصخش عباتملا يماحملا رضحي

 .rروضح ربتعی ررقمب ،ةعباتملا يف سل&ا تب ،هیلٕا هåوملا ءا:دتcسالR رمkٔل بجتcس¾ مل اذٕا

 .يبیٔدØتلا ررقملا ذاختا دنع تیوصتلا يف بlقنلا كراش¾ ال
 .هیل: ةعباتملا oا�ٕا خيرæ نم ،رهشٔ^ ةعبرٔ^ ىدعتی ال لåٔ^ يف يبیٔدØتلا سل&ا تIی
 ،*مل´ ماعلا لیòولا ىلٕاو ،ينعملا يماحملا ىلٕا هرودص خيرæ نم اموی رشع ةسمخ ل¡اد يبیٔدØتلا ررقملا غلبی

 .يكتcشملا هب رعش¾و
 .عباتملا يماحملا ةذ¡اؤم مدعب ررقم ةباثمب ،ددحملا لXٔåا ل¡اد ةعباتملا يف سل&ا تب مد: ربتعی
 84 ةداملا

 ،ذlفنتل´ الباق ررقملا حبصی ام درجمب ن�رمت�ا ةحئال نم فوذحملا ؤ^ ،هیل: بطشملا ؤ^ فوقوملا يماحملا ىل: نيعتی
 .اlماحم ه?فصب لماعتی نٔ^ ؤ^ ،ةنهملا لامعٔ^ نم لمع ئ^ oوازم نع اروف ىل4تی نٔ^

 .ماµمك ه?فص ن�رمت�ا ةحئال نم فوذحملا ؤ^ هیل: بطشملا يماحملا دقفی
 خيرæ نم اموی 15 ىدعتی ال لåٔ^ ل¡اد ةIlیٔدØتلا تاررقملا ذlفنتل ةمزاللا تاءارجٕالا ةفاك بlقنلا ذ4تی

 .ذlفنتل´ eباق اهتروريص
 .يبیٔدØتلا ررقمل´ رمRXٔ ينعملا ذlفª¶ب ماعلا لیòولا بlقنلا رعش¾

 ةناعتcسw هªكميو ،ذlفنتلا ىل: رهسلاو ،ب?كملا ىلٕا لاقتنw خيرæ بlقنلا نيعی ،يعوطلا ذlفنتلا مد: oا� يف
 .ةماعلا ةباینلR .ذ يف

 ةحئالب هدیlقت ؤ^ ىرخٔ^ ةئیه ئ^ لودجب ن�رمت�ا ةحئال نم فوذحملا ؤ^ هیل: بطشملا يماحملا لیجسf نكمي ال
 .اهيS ن�رمت�ا
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 85 ةداملا

 لصوت ىوكشل اعبت ؤ^ ایئاقلت ،ضقنلا ةمكحم ىS *مل´ ماعلا لیòولا نS نم سرامملا بlقنلا دض ةعباتملا متت
 .عباتملا ةئیه اهيS دåوت يتلا ريû فاª©تcسا ةمكحم ىلٕا مدقتو ،اهب

 86 ةداملا
 ةرداصلا ةIlیٔدØتلا تاررقملا لك اهيف دlقت ،نرمتمو ایمسر ماحم لك� ،ةیصخش ةقاطب نيماµمل´ ةئیه لك كسمت

  .اهذlفنت ةیعضوو ،اهل�Øمو ،هدض

 .اهي�ٕا لقتنا يتلا ةدیدجلا ةئیهلا ىلٕا Õاقتنا oا� يف اهنم ريظن لاحيو ،ينعمل´ ينهملا فلمل´ ةقاطبلا هذه مضت

 .اهترط يف ؤ^ ةدوصقملا ةبوقعلا بقع ،هال:ٔ^ اهي�ٕا راشملا ةقاطبلا يف Kیجسf ،رابتعw در لوÅق نع بترتی

 : عباسلا بابلا
 ةنهملا oوازم نع عاطقنwو فقوتلا

  :لوXٔا عرفلا
 تقؤملا عناملا

 87 ةداملا

 ةسمخ هاصقٔ^ لåٔ^ ل¡اد رمRXٔ بlقنلا رعش¾ نٔ^ ،هما\ oوازم نود لوحي ،عنام هضرتعی ي5ا يماحملا ىل: بجي
 ةئیهلا سفن نم مهرا?خا ن�5ا ،نيماحملا ؤ^ ،يماحملا مسR تقولا تاذ يف هغلبیو ،عناملا ثود� خيرæ نم ،اموی رشع
 .ب?كملا ريیcس¶ب ا?قؤم هماقم ماlقل´

 .رای?خw ىل: بlقنلا ةقفاوم تÅجو ،فاقیٕالR ةIlیٔدØت ةبوقعب رمXٔا قلعت اذٕا
 88 ةداملا

 هرشابی مل ؤ^ ،رای?خw ةرشاÅم نم ينعملا يماحملا نكمت� مل اذٕا ،باونلا نيماحملا ؤ^ ،بئانلا يماحملا بlقنلا نيعی
Rلعفل. 

 مغر هترشاÅم عقت مل ؤ^ ،ه?قفاومب رای?خw ظحي مل اذٕا ،فاقیٕالR ةIlیٔدØت ةبوقع oا� يف ،اضیٔ^ نيیعتلR بlقنلا موقی
 .راذنٕالا

 ؤ^ ،بئانلا يماحملا نم بلطب ؤ^ ،عناملا عفر دنع ایئاقلت ؤ^ ،هنع بونملا نم بلطب ةباینل´ اد� بlقنلا عضی
 .باونلا نيماحملا
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 : يناثلا عرفلا
 لودجلا يف دیlقتلا نع يضاغتلا

 89 ةداملا

 :ةیلاتلا تالاحلا ىد�ٕا يف دåوی لودجلا يف ماحم لك دیlقت نع يضاغتلا نيعتی

 .عورشم عنام نود ،ایلعف هتن\ سرامي ال ناك اذٕا -
 لخي ؤ^ ،ةئیهلا فیلاك» يف هتمهاسم تاÅجاو ،ةررقملا لاXåٓا يف ،لوÅقم بجوم نود يدؤی ال ناك اذٕا -

 .مهقوقح يوذ ؤ^ اهئاضعٔ^ ةدئافل ةثدحملا ةیعEجw ت×امضلا ماظن تایض?قمب
 .ةرمتcسمو ةريطخ ةها: ؤ^ ضرم بIسÙ اهتcسرامم هیل: رذعت اذٕا -

 90 ةداملا

 رمRXٔ ينعملا نم ؤ^ ،*مل´ ماعلا لیòولا نم بلطب ؤ^ ،ایئاقلت لودجلا يف دیlقتلا نع يضاغتلا ةئیهلا سلجم ررقی
 .لقXٔا ىل: اموی رشع ةسمخب سل&ا داقعنا خيرæ لÅق ،هئا:دتcسا ؤ^ ،هیلٕا عcEسw دعب هسفن

 .هرودص خيرæ نم اموی رشع ةسمخ لåٔ^ ل¡اد ،*مل´ ماعلا لیòولا ىلٕاو ،ينعملا يماحملا ىلٕا ذ4تملا ررقملا غلبی
 .ةئیهلا رقمب ةیمسرلا ت×ال:ٕالا ة�ولب قیلعتلا قیرط نع غیلبتلا متی ،Õ ين\ ناونع رٓخX غیلبتلا رذعت اذٕاو

 نم همسا طقس¾و ،ةنهملا لامعٔ^ نم لمع ئ^ oوازم نع يضاغتلا عوضوم يماحملا عان?ما بوجو ررقملا ىل: بترتی
 .ةئیهلا يف ه?Iترو هتیوضعب Õ ظاف?حw عم ،لودجلا

 91 ةداملا

 ثود� نم تاونcس سمخ لال¡ يضاغتلا بIس عافترا دنع ينعملا يماحملا نم بلطب لودجلا يف لیجس¶لا داعی
 .هال:ٔ^ 89 ةداملا يف امهي�ٕا راشملا ةیناثلاو ىلوXٔا نيتلاحلا يف ،يضاغتلا عنام

 خيرæ نم رهشٔ^ ةثالث لåٔ^ ل¡اد ررقم ىض?قمب هنع ىضاغتملا يماحملا لیجسf ةدا:ٕا بلط يف ةئیهلا سلجم تIی
 .هميدقت

 

 : ثلاثلا عرفلا
 لودجلا نم طاقسٕالاو بیطش¶لا

 92 ةداملا

 .بیطش¶لR ةIlیٔدØت ةبوقعل اذlفنت لودجلا نم يماحملا ىل: ةئیهلا سلجم بطش¾
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 ل¡اد لودجلا يف لیجس¶لا ةدا:Rٕ ةبلاطملا مد: ؤ^ oاقتcسw ؤ^ ةافولا تالا� يف لودجلا نم يماحملا مسا طقس¾
 .هال:ٔ^ 91 ةداملا يف هیل: صوصنملا لXٔåا

 93 ةداملا

 موقی ماحم نيیعتب ،ةین\ ةكرش يف وضع ريû ؤ^ ،ةكراشم دقعب طبترم ريû ،ماحم ةافو oا� يف سل&ا موقی
Rٕينعملا ب?كم يف ةیراجلا تافلملا ءاصح RXٔذ4تیو ،ضرغلا اذهل هبد?+ی هئاضعٔ^ د�ٔ^ روضحب ،رم Rةثرو عم قافت 
 نك� مل ام ،ب?كملا ل�Øمو نيفرطلا تامازتلاو قوقح دیدحتو تافلملا ةlفصت نامضل ةمزاللا تاءارجٕالا عیمج ،.اهلا
 .ةمهملا هذهل اlماحم هتاlح دlق ني: دق ،ىفوتملا يماحملا

 ذ4تی مل اذٕا ،تاءارجٕالا سفنب موقی اlماحم ،ةافولا oا� ريû يف طاقسٕالا ؤ^ يضاغتلا يتلا� يف اضیٔ^ سل&ا نيعی
  .بlقنلا فرط نم هراذنٕا مغر ،هب?كمب ةیراجلا تافلملا ةlفصت نامضل ةمزاللا ريبادتلا ينعملا يماحملا

 .هال:ٔ^ 88 ةداملا نم ةیناثلا ةرقفلاو 87 ةداملا نم ةیناثلا ةرقفلا تایض?قم يبیٔدØتلا بیطش¶لا oا� يف قبطت
 .ةlفصتلا ةیلمع ىل: فرش¾و .Õ تلكؤ^ يتلا ماهملR ماlقل´ نيعملا يماµمل´ الåٔ^ نيیعتلا ررقم يف سل&ا ددحي

 .اهب ماق يتلا تایلمعلا نع Rاسحو ،ةlفصتلا ةیعضو نع ار�رقت رهشٔ^ ةثالث لك نيعملا يماحملا مدقی
 .د�او تقو يف ب?كم نم رثكٔ^ ةlفصت ىلوتی نٔ^ ماحمل نكمي ال

 : عبارلا عرفلا
 ةlفرشلا ةفصلا

 94 ةداملا

 دعب ،اهنم لاقتcساو ةنهمل´ eیلå تامد¡ مدق ي5ا يماµمل´ ،يفرش ماحم ةفص لوخي نٔ^ ةئیهلا سل& نكمي
 .برغملR نيماحملا تائیه نم رثكٔ^ ؤ^ ةئیه يف لقXٔا ىل: ةنcس ن�رشع ةlمدقٔ^

 .ةئیهلا سلجمو بlقنلا يتطلسل يفرشلا يماحملا عضخي
 95 ةداملا

 هذه لÅ+ب لخي ام رمRXٔ ينعملا نع ردص ىتم ،ةئیهلا سلجم هذ4تی ،ررقم ىض?قمب ،ةlفرشلا ةفصلا بحس نكمي
 .ةفصلا
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 : يناثلا مسقلا
 نيماحملا تائیه ميظنت 

 : لوXٔا بابلا
 اهتاصاص?خاو اهتزîٔ̂و ةئیهلا

 96 ةداملا

  .نينرمتملا نيماحملا نمو ،لودجلا يف نيل�سملا نيماحملا نم ،نيماحملا ةئیه لكش¶ت

 .اهي�ٕا يمت+ی يتلا ةئیهلا ناIlب نرمتملا يماحملاو يماحملا ةفص نرقت
 97 ةداملا

 ،لقXٔا ىل: ةئام ،اهترNادب ن�رقتcسملا نيماحملا دد: غلب اذٕا الٕا ،فاª©تcسا ةمكحم ىS نيماµمل´ ةئیه ئ^ سسؤت ال
 .نينرمتملا نيماحملا دد: نع رظنلا ضغب

 .اهي�ٕا فاª©تcسا ةمكحم برقٔ^ ةرNادب ةثدحملا ةئیهلR اوقحلٔ^ ،ةئام نم لقٔ^ نيماحملا دد: ناك اذٕا
 ةماعلا تRا4تنw اهيف يرجت يتلا ةرتفلا سفن يف الٕا ،ا�اد�ٕا طورش رفوت دنع ،ةدیدå ةئیه ةیٔ^ س9ٔسØت متی ال

 .ةمئاقلا تائیهلا يقابل
 98 ةداملا

 .بlقنلا نمو ،ةئیهلا سلجم نمو ،ةماعلا ةیعمجلا نم ةئیه لك ةزîٔ^ نوكتت
 .لودجلR نيل�سملا نيماحملا عیمج نم ةماعلا ةیعمجلا فٔلØتت
 .ةئیهلا سلجم با4تنا .ذ دعب ىلوتت يتلا ةیبا4تنw ةماعلا ةیعمجلا نS نم بlقنلا بخ?+ی
 .تاونcس ثالث ةدمل ةئیهلا سلجمو بlقنلا نم لك بخ?+ی
 99 ةداملا

 سلجم اهيل: هضرعی ام قفو ةنهملا oوازم مهت يتلا rاضقلا ةشقانمل ،لقXٔا ىل: ةنcسلا يف نيترم ةماعلا ةیعمجلا عمتجت
 .ةئیهلا
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 ةماعلا ةیعمجل´ ةقلطملا ةیبلXٔûا بلط ىل: ءانب ؤ^ ةئیهلا سلجم نم رارقب ةیئاª@تcسw ةماعلا ةیعمجلا دقع نكمي 
 ةیئاª@تcسw ةماعلا ةیعمجلا ةوعد ةئیهلا سلجم ىل: بجي ةري¡Xٔا oاحلا يفو ،ةبلاطلا ةهجلا اهددحت يتلا طقنلا يف تبل´
  .لودجلR نيل�سمل´ ةقلطملا ةیبلXٔûا روضحب الٕا دقعنت الو ،بلطلا ميدقت خيرæ نم رهش لåٔ^ ل¡اد داقعنالل

 100 ةداملا

 .ربªجد رهش لال¡ ةئیهلا سلجمو بlقنلا تRا4تنا ىرجت
 فصن نع مهدد: لقی الٔ^ ىل: ،نيتوصملا ءاضعkٔل ةقلطملا ةیبلRXٔû ،يرسلا عارتقw قیرط نع بlقنلا بخ?+ی

 .يناثلا عارتقw يف مهدد: ناك ام\ ،نيتوصمل´ ةIlس+لا ةیبلRXٔûو ،لوXٔا عارتقw يف لودجلا يف نيل�سملا
 نم دد: ربكٔ^ ىل: نيلصاحلا يناثلاو لوXٔا نيحشرتملا ىل: ةیناثلا ةروSا يف بlقنلا بصنمل حشرتلا رص?قی

 .تاوصw دد: يف يلی ي5ا حشرتملا ،لزانتملا لحم لحي ،لزانتلا oا� يفو .ىلوXٔا ةروSا يف تاوصXٔا
 تاوصXٔا يواسo fا� يفو ،نيتوصمل´ ةIlس+لا ةیبلRXٔû ةد�او ةرود يف ةئیهلا سلجم ءاضعٔ^ يقR بخ?+ی

 .لودجلا يف الیجسf مدقXٔا بخ?+ی
 ةا:ارم عم اهل بجوملا ثداحلا عوقو نم رهشٔ^ ةثالث لåٔ^ ل¡اد اهسفن ةlفlكلا قفو ةیئزجلا تRا4تنw ىرجت

 .نوناقلا اذه نم 104 ةداملا تایض?قم
 101 ةداملا

 :ةیلاتلا طورشلا هlف رفوتت ي5ا يماحملا الٕا ،ابlقن بخ?+ی ال
 .لقXٔا ىل: ةنcس ةرشع سمخ ةدمل لودجلا يف ال�سم نوك� نٔ^ -

 .ةئیهلا سل�مب ةیوضعلا ما\ ،لÅق نم ،سرام دق نوك� نٔ^ -
 .هرابتعا در ولو ةIlیٔدØت ةبوقع هقح يف تردص دق نوك� ال نٔ^ -

 .هرابتعا در ولو ،ةءورملا ؤ^ فرشلR سمت ةیرجز ةیضق يف اعبا?م ؤ^ هیل: اموكحم نوك� ال نٔ^ -
 .ةرتفلا ةدم تناك ام\ ،هما\ ءاهت8ال ةیلاوملا ةیبا4تنw ةرتفلا رورم دعب الٕا ،ةفصلا سفنب ،بlقنلا با4تنا نكمي ال
 102 ةداملا

 تا:Eجا ةسائرو ،ةیندملا ةایحلا لامعٔ^ يف ةئیهلا لیثمت ،هیلٕا ةدنcسملا تاصاص?خw ىل: ةدrز ،بlقنلا ىلوتی
 .ةماعلا ةیعمجلاو ،ةئیهلا سلجم

 بlقنلا مت ،ةئیهلا سلجم ؤ^ ،ةماعلا ةیعمجلا تا:Eجا ةسائر نع ،عنام هقا: اذٕا ،قباسلا بlقنلا هنع بونی
 .لودجلا يف الیجسf م\دٔقØف الٕاو ،سل&R ةسرامم ءاضعXٔا مدقٔ^ مت ،قبcسXٔا
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 تقؤم عنام لوصح ؤ^ هبیغت oا� يف ،هتاطلس لماك ؤ^ ،ةدودحم ةدمل هتاصاص?خا نم اءزج ضوفی نٔ^ Õ قحي
Õ، كلا سفن قفو .ذوlفlهال:ٔ^ ةررقملا ة. 

 103 ةداملا

 :يهو تا�ف ثالث نم ،ةئیهلا سلجم لكش¶ی

 ؛ة�فلا هذه يف w حشرتلا مهنكمي ال ن�5ا نوقباسلا ءاÅقنلا ·
 ؛ةنcس ن�رشع قوفت ةدمل لودجلR نول�سملا ·

 ؛ةنcس ن�رشعو ةرشع نيب حوارتت ةدمل لودجلR نول�سملا ·
 .ةثلاثلا ة�فلا ءاضعٔ^ ددعل rواسم ةیناثلا ة�فلا ءاضعٔ^ دد: نوك� نٔ^ نيعتی

 .تاlماحم ،ةثلاثلاو ةیناثلا نيت�فلا نم سل&ا ءاضعٔ^ نم ،طارفRٕ عبرلا ،لقXٔا ىل: نوك�
 :يلی ام ةئیهلا سلجم ةیوضعل ةحشرتملا ؤ^ حشرتملا يف طرتش¾
 .ةIlیٔدØت ةبوقع هقح يف تردص دق نوك� ال نٔ^ -

 .ةءورملا ؤ^ فرشلR سمت ةیرجز ةیضق يف اعبا?م ؤ^ هیل: اموكحم نوك� ال نٔ^ -
 ثالث رورم دعب الٕا ،نيتیلات?م نيتدم مهت�وضع ترمتcسا ن�5ا ،ةئیهلا سلجم ءاضعٔ^ با4تنا ةدا:ٕا نكمي ال

 .نيقباس ءاÅقن اونوك� مل ام ،تاونcس
 .يلاوملا سل&ا يف نوناقلا مكحب اوضع ،قباسلا بlقنلا ربتعی
 104 ةداملا

 ءامسٔ^ دیدµتب اررقم تRا4تنw اهيف يرجت يتلا ةنcسلا نم رßوتكٔ^ رهش نم لوXٔا فصنلا لال¡ سل&ا ردصی
 اهيل: صوصنملا حشرتل´ ةیلهXٔا طورش رفوت ةا:ارم عم ،سل&ا ةیوضعلو ،بlقنلا بصنمل حشرتلا قح مهل ن�5ا نيماحملا
 .ةیئزجلا تRا4تنw ءارجٕا لÅق ن�رهش ةحئاللا سفن ردصی امك ،هال:ٔ^

 ةینامث لåٔ^ ل¡اد ،لافغٕالا كرادت دصق بlقنلا ىلٕا رمXٔا عفر� نٔ^ ،سل&ا ررقم يف همسا در� مل ،ماحم لك� نكمي
^ٔrنم ،م æقیلعتلا خير. 

 مامٔ^ نعطب مدقتی نٔ^ بلطلا اذه عادیٕا خيراتل ةیلاوملا مrٔ^ ةثالث لåٔ^ ل¡اد هبلطل ةبا�تcسw مد: دنع Õ قحي
 ةصت`ا ةمكحملR طبضلا ةبا?كß ةضیرعلا عادیٕا خيرæ نم مrٔ^ ةینامث ل¡اد تIت يتلا ،فاª©تcسw ةمكحمب ةروشملا ةفرغ
 .نعط يXٔ لباق ريû رارقب .ذو
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 105 ةداملا

 :نم قباسلا بlقنلاو بختنملا بlقنلا ىل: ةدrز ،ةئیهلا سلجم بòرتی
 يقابل ةبcس+لR نيقباس نيبlقن نمو ،وضع 400 نع اهئاضعٔ^ دد: لقی يتلا تRاقنل´ ةبcس+لR د�او قباس بlقن -

  ،ةlمومعلا ةیعمجلا نم نوبخ?+ی ،ىرخXٔا تائیهلا

 :نمو -
 ؛300و 100 نيب حوارتی نيماحملا دد: ناك اذٕا ءاضعٔ^ ةینامث *

 ؛600و 301 نيب حوارتی ددعلا ناك اذٕا ءاضعٔ^ ةرشع *
 ؛800و 601 نيب حوارتی ددعلا ناك اذٕا اوضع رشع ينثا *

 ؛1200و 801 نيب حوارتی ددعلا ناك اذٕا اوضع رشع ةعبرٔ^ *

 ؛1600و 1201 نيب حوارتی ددعلا ناك اذٕا اوضع رشع ةتcس *
 .1600 زوا�تی ددعلا ناك اذٕا اوضع رشع ةینامث *
 106 ةداملا

 ماهملا ،ةاماحملا ةن\ oوازمب قلعتی ام لك يف رظنلا ،هیلٕا ةدنcسملا تاصاص?خw ىل: ةدrز ،ةئیهلا سلجم ىلوتی
 :ةیلاتلا

 .ةنهملا اهيل: زك»ر» يتلا ئدابملا قاطن يف مهتاÅجاوب مهدlقت ىل: رهسلاو نيماحملا قوقح ةیامح - 1
 س9ئرلا ىلٕا غلبیو ،اهفارعٔ̂و اهدیلاقتو ةنهملا د:اوق قیبطت هبلطتی ام قفو ،Kیدعتو ةئیهل´ يل¡اد ماظن عضو - 2

 ةمكحم طبض ةباتكو ،ةئیهلا ةبا?كß هªم ة4سþ عادیٕا متیو ،اهيS *مل´ ماعلا لیòولاو ،فاª©تcسw ةمكحمل لوXٔا
wسcت©ªفا. 

 .نينرمتملا نيماحملاو نيماحملا ةدئافل رمتcسملا ن�وكتل́و يساسXٔا ن�وكتل´ يراÅجٕا ماظن عضو - 3

 .ن�رمت�ا ةحئالب ن�دlقملا نينرمتملا نيماحملاو ،لودجلا يف ن�دlقملا نيماحملا ةبتر دیدحت ـ 4

 ةیلوؤسملا نع نئمØتلا دوقع مارßٕاو ،ةغمSا موسرو كارتشwو طارخنw تاÅجاو دیدحتو ةئیهلا لاومٔ^ ةرادٕا ـ 5
 .نئمØتل´ oوÅقم ةسسؤم عم اهئاضعXٔ ةینهملا

 .ةئیهلا تRاسح بقارم نيیعت ـ 6
 مهل تاشاعملاو ت×ا:ٕالا نامضل ةیرورضلا دراوملا ريفوتو ،ةئیهلا ءاضعٔ^ ةدئافل ةیعEجا عیراشم ةرادٕاو ءاشþٕا - 7

 ؤ^ ،د:اقتل´ قودنص س9ٔسØت قیرط نع ؤ^ ،ةرشاÅم تاد:اسم لكش يف ءاوس مهدالؤ̂و مهلمارXٔ ؤ^ مهنم ن�د:اقتمل´ ؤ^
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wقم قودنص يف طارخنÅفدهب ةئیهلا اهب موقت يتلاو اهتعیبط تناك ام\ عیراشملاو تاردابملا عیمج نوك»و ،د:اقتل´ لو 
  .فلاخم صن لك مغر موسرلاو بئارضلا لك نم ةافعم ةیعEجw اهقیدانص لیومت� ةیلاملا دراوملا ريفوت

 نهر ؤ^ تیوفت لك مارßٕاو ،ميكحتلا ؤ^ حلصلا ءارجٕاو ةئیهلا مسR ءاضقلا مامٔ^ ىوا:د عفرل بlقنل´ صlخرتلا - 8
 .اهتدئافل ةیصو ؤ^ ةبه لك لوÅقو ،ضرق ؤ^

 .Kیدعتو نيماحملا تاءادٔ̂و عئادو باسحل يل¡اد ماظن عضو - 9
 .اهب ةقلعتملا ةیميظنتلا تا9Åترتلا ذاختاو ةینهملا تRا4تنw خيرæ دیدحت ـ10

 : يناثلا بابلا
 نوعطلاو تاغیلبتلا

 107 ةداملا

 يماحملا ىلٕا ،اهرودص خيرæ نم رهش لåٔ^ ل¡اد ،ةئیهلا سلجم نع ةرداصلا تاررقملاو بlقنلا تارارق غلبت
 ةباتك ةطساوب ،غیلبتلا ةقیثو نم ة4سþ ىل: عlقوتلا قیرط نع ،ءاض?قw دنع ،Õزنم يف ؤ^ ،هب?كم يف ؤ^ ،ایصخش

 .ةئیهلا رقم اهترNاد يف دåوی يتلا ةمكحملR طبضلا ةباتك قیرط نع ؤ^ ،نيیئاضقلا نيضوفملا ةطساوب ؤ^ ةئیهلا
 تRا4تنw ءارجٕال ةیلاوملا مrٔ^ ةین�لا ل¡اد ،*مل´ ماعلا لیòولا ىلٕا ،بlقنلاو ،ةئیهلا سلجم با4تنا رضاحم غلبت

 .نيحشرتملا ةراشٕا نهر عضوتو ،هیلٕا ةîوملا ةیلاسرٕالا نم ة4سþ ىل: ةماعلا ةباینلا طبض ةباتك رئشØت قیرط نع

 .ةlفlكلا سفن قفو *مل´ ماعلا لیòولا ىلٕا ،بlقنلا تارارقو ،ةئیهلا سلجم تاررقم غیلبت يرجي
 ؤ^ ،مالتcسالR راعشٕالا عم ةنومضم oاسر ةطساوب ؤ^ ةئیهلا ةباتك دی ىل: ،فارطXٔا يقابب ةقلعتملا تاغیلبتلا متت

 .هال:ٔ^ ررقم وه ام قبط ،طبضلا ةباتك قیرط نع ؤ^ ،نيیئاضقلا نيضوفملا ةطساوب
 .قیلعتلا خيرæ نم اموی نيثالث يضم دعب امæ غیلبتلا ربتعیو ،ةئیهلا ةبا?كß قلعی يبیٔدØتلا ررقملا غیلبت رذعت oا� يف
 108 ةداملا

 سلجم نع ةرداصلا تاررقملا يف نعطلا ،فاª©تcسw ةمكحم ىS *مل´ ماعلا لیòول́و ،نيینعملا نيماµمل´ قحي
 ل¡اد ،فاª©تcسw ةمكحمب طبضلا ةبا?كß عدوی لاقم ىض?قمب .ذو ،ةئیهلا سلجمو بlقنلا با4تنا يف .ذكو ،ةئیهلا
^ٔåنم اموی رشع ةسمخ ل æءارجٕا ؤ^ ،غیلبتلا خير wا4تنRت. 

 .حيرص ررقم ذاختا لåٔ^ ءاهت8ال يلاوملا مویلا نم ءادتبا ةینمضلا تاررقمل´ ةبcس+لR لwå يرس¾
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 109 ةداملا

 يقRو بlقنلا ءا:دتcسا دعب ن�راش¶سم ةعبرٔ̂و لوXٔا س9ئرلا ةسائرß فاª©تcسw ةمكحم ىS ةروشملا ةفرغ تIت
 .*مل´ ماعلا لیòول´ ةیبا?كلا تاسمتلملا يقلتو مهتاظحالم عامسل ،فارطXٔا

 .ةینل: ةسلå يف ررقملR قطنلا متیو ،ةیرس ةسلå يف تاشقانملا يرجت
 110 ةداملا

 قلعتملا بlقنلا رارق يف فاª©تcسw ةمكحمل لوXٔا س9ئرلا مامٔ^ ایصخش نعطلا ،هلكومو ،يماحملا نم لك� قحي
 طبضلا ةبا?كß عدوی لاقم ىض?قمب .ذو ،ةیضقلا فلمب ظاف?حالR يماµمل´ نذٕالا رارق يفو ،باعتXٔا ءادٔ̂و دیدµتب
 .غیلبتلا خيرæ نم اموی رشع ةسمخ لåٔ^ ل¡اد

 ثحب لك ءارجٕا دعبو ،امهي�ٕا عcEسw دصق ،روضحل´ ينعملا فرطلاو يماحملا ءا:دتcسا دعب رمٔ^ ىض?قمب تبلا متی
 .ءاض?قw دنع دlفم

 111 ةداملا

 قفو اهب ةروشملا ةفرغو ،فاª©تcسw ةمكحمل لوXٔا س9ئرلا نع ةرداصلا تارارقلا ضقنلاو ضرعتلR نعطل´ عضخت
 .ةیندملا ةرطسملا نوناق يف ةررقملا ةیداعلا لاXåٓاو د:اوقلاو طورشلا

ûنم عوفرملا نعطلا نم � نٔ^ ري Sقنلا نlب Rولا نمو ،ةئیهلا مسòنم ىفعیو ،ماحم نود مدقی ،*مل´ ماعلا لی 
 .ةیئاضقلا موسرلا ءادٔ^

 .ضقنلا ةمكحم نS نم ذlفنتلا فاقیٕال eباق بیطش¶لا ؤ^ oوازملا نع فاقیٕالR ةرداصلا ةIlیٔدØتلا تارارقلا نوك»

 : ثلاثلا مسقلا
 ةیرجز تایض?قم

 112 ةداملا

 لامعٔ^ ةٔیØب ماlقلا ؤ^ ريغلا ةدئافل ةیئاضق ةرطسم ئ^ ءارجٕا ،ةیدایتعا ةفصب رشابی هنٔ^ تIث صخش لك بقاعی
 ةرشع نم ةمارغبو ني¶نcس ىلٕا ةنcس نم سIحلR ،.5 اینوناق الوخم نوك� نٔ^ نود يماµمل´ ةدنcسملا ماهملا نمض ل¡دت
 .دشٔ^ ةبوقعب اهيل: اÅقاعم لاعفXٔا نك» مل ام ،مهرد فلٔ^ ن�رشع ىلٕا فال�^
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 113 ةداملا

 دصق eیcسو ئ^ لمعتcسا ؤ^ ،ماحم ةفص لµتنا ؤ^ ،قح ريû نمو ،ةینال: ماحم ةفص هسفنل بسþ صخش لك
 تRوقعلR بقاعی ،.ذ يف Õ نؤذØم هنٔ^ ؤ^ ،اهتcسرامم يف رمتcسم هنٔ^ ؤ^ ،برغملR ةاماحملا ةن\ سرامي هٔنØب ريغلا ماهيٕا
 .يئانجلا نوناقلا نم 381 لصفلا يف اهيل: صوصنملا

 oذب ةIlیٔدØتلا سلا&ا نم سلجم مامٔ^ ؤ^ ،مكاحملا نم ةمكحم ةیٔ^ مامٔ^ ،قح ريû نع ،ىدترا صخش لك بقاعی
 نوناقلا نم 382 لصفلا يف اهيل: صوصنملا تRوقعلR ةاماحملا ةن\ سرامي هٔنØب مهوت نٔ^ نكمي ،اههبcشo fذب ؤ^ يماحملا
 .يئانجلا

 114 ةداملا

 افلٔ^ ن�رشع نم ةمارغبو ،تاونcس عبرٔ^ ىلٕا ني¶نcس نم سIحلR ،مهبلå ؤ^ ءانبزلا ةرسمسÙ ماق صخش لك بقاعی
 .مهرد فلٔ^ نيعبرٔ^ ىلٕا

 نك» مل ام اهسفن ةبوقعلR ،اكراشم ؤ^ ایلصٔ^ ال:اف ه?فصب ،لعفلا سفنب ماlقلا هیل: تIث ي5ا يماحملا بقاعی
 .دشٔ^ ةبوقعب اهيل: اÅقاعم لاعفXٔا

 

 : عبارلا مسقلا
 ةما: تایض?قم

 115 ةداملا

 الو ،ءارجٕالا هlف زجنٔ^ ي5ا لوXٔا مویلا بسحي الف ،eماك نوناقلا اذه يف اهيل: صوصنملا لاXåٓا عیمج نوك»
 .لXٔåا هlف ي�هت+ی ي5ا ري¡Xٔا مویلا

 .هدعب لمع موی لؤ^ ىلٕا لXٔåا د?ما ،eطع موی ري¡Xٔا مویلا فداص اذٕا

 : سماخلا مسقلا
 ةیلاقتنا تایض?قم

 116 ةداملا
fسcرمت ^ٔîقلا يف ،نوناقلا اذه رودص ني� ،ةسرامملا تائیهلا ةزlاهت�الو ةدم ءاهت8ا ني� ىلٕا ا\اهمب ما. 
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 : سداسلا مسقلا
 ةlما?خ تایض?قم

 117 ةداملا

 ذlفª¶ب )2008 رßوتكٔ^ 20( 1429 لاوش نم 20 يف رداصلا 1.08.101 مقر فیرشلا ريهظلا ماكحٔ^ خس+ت
 .Kیدعت عقو امك ،ةاماحملا ةنهمل مظنملا نوناقلا لیدعتب قلعتملا 28.08 مقر نوناقلا


