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Résumé
Répondre à ces étude légitime, les mécanismes juridiques les plus importants
établis par le législateur du Seigneur pour sauver lignées en prenant soin de
mettre les bases de la protection de la perte ou de la diffamation, comme le
corps des dispositions de ratios prouvées et font vraiment pour l'enfant et ses
parents et d'autres Propinquities, afin que la famille a créé une fondation
solide qui combine à ses membres la consanguinité et de parenté que
renforcer et étirer l'intention Ozarha, d'avoir un rôle efficace dans la société,
et de prouver qu'il se est engagé à les droits et les devoirs de la légitimité
mutuelle entre ses membres.

Si les ratios est à l'origine le garçon à son père, et la doctrine de la
législation et de la civilisation, et l'héritage résultant entre eux, et crée des
contre-indications de se marier, et les droits et devoirs des parents en
découlent était la mère de ses deux fils.des contre-indications de se marier, et
les droits et devoirs des parents en découlent était la mère de ses deux fils.
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