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 "ا��س�ن وا�
	�ر "���ة
1-6-2009  

  ا������ا�س��
�د� 640 :ا�
   إ'�ا&# ا��%$#"�م

 و6+5 23   ا�4 23 أ0+1 '�"� ا/.�� أن ا��,���          '+*( 
2DB E آ.� B$�رت،    ) 2 23   1(ا/=ء ا;ول 23 ه78 ا����ة       

    Fو أن احل�H"و،IJ�3         K$"L �3 ه، وه��& N�D�أردت ا �.O 
     �P+	�ت ا�PO Lذآ�7 وإ   ،�J
��HR �.Dإ&�دة ه�احل  �S��ا 

��3�&�UV 7ا و�3 ��&��T 7ا        W' ب�	P
,Lا Y،   د&�ة �Z"وأ 
�دة،رؤ"�إ] �
  ا[U وا��� &+# 3س
�"�ت 3

I ^�اءBه             وه8ا B 8ى أر_� أن�ا a���ه� ا/=ء ا b3 

           #JO ،c$B E ة، وإن�dه78 ا c$B ���,��ا c�ا/=ء ا;ول، �
c$B ف�, ! 

  
 2 23 2���  ا[U وا&2

23 W��gا �.D1980 ح 
 ) 2009	��� ��ود (

  
 )55(  

�   ا���   ����    ��� أن  إذا��   %�ج  ..  ا"!    �ط   � ���5-  4 ا123وى،     ا,).-   ا,+   أ*()'&   
�) B 	س!،  @ ا��� ?6ت و= ا,+ >)ف،  �:89 أ�7 وأ'6ى C�. 

 )56(  
�9D�F+   وIFJK   أ�Hق   ا��� *EF     نا��Dوا   �65ن   '�   �5� ،  ا,+   ح!   *�  اآ�س!   �M()   ا��Dوان   و

 !"(O   &�J*�P   ، 6M    د�Q   RJS	 . ..   T2� @    أن   ،CJF*   أن   RS	   ة����  ا�W9رة   ���92 ،    �س!   ا
   . �XP   I�K(Oة 

 )57(  
6�   �D��س(6Dا  -  ا���   أه� وح\    -  9:+ةا�   أه�   ا��Y2   أ     ] !F'   ���:  ��6ل ،   ه)�^)   ا

'  bD2��) ه6 أc     I2�    �dآ6نوح�ى، أ���Kى    أن إ eإ CD أد b*د ،@D  '.  
 )58(  
=   RS	   ����D)ه�ة   ���D   أن   �DO   إ=   ا   I��K   f�   . ا�J3   ا�^�اغ   واCMg   وإ= ،  دا%F& [    ا,+   
 )59(  

  ا�k) �   ا�JDj-   ���� ا,�iJ    أن   �س�س�M .. . ا��6ى     ا����� *EF   ��6ى     أن   =�س�fJS  ا�Wى
 @O   ة���g .   

 )60(  
Cس��س@ح   أ(O    ذى ��   ا"���   IJح(d   ����B   fS��   &O   +mF   إذا ح\  ،  ا  ..  CDS'   ���   . ا

)61(  
�   أو=   ا���  '6ى   واCpِ ،   اnوان   '�9   ا�D3آI   ��9أ   أن   احWر�   C�  '�r   �9ك   ���)�-   = ح\     ح6

�& وO&ا,+   �sXَ̂�ُ   أن  ����   d^6س [ d^سC و   : ا3س�I'(v !*6 ا��%xا .   
 )62(  

fJSأن   �س�   �J^س��   ��  �Mgك   �RMjDO   (jDO   ، 4   � 6   �:)رع   آcO   �RM)FD   -Jن   ا�Pnار   
  IMg6ا�  . [ ا�D3آI ا�X�3دة أ�Oا اCM2ُ3   ا�23:�   ا��SJ)ن   ��س�(� [ 

 )63(  
��   -5�   ����)دام ا=dس)ن ه6 �) ه6وهWا ،  [ �DF! ا,+   ا23)ورة   *�   ا ،!Jv |ٌ'}6� . 
 )64(  

Iآ�D3ا   f�   ��    @ ،   وا�س)')   و6�dة ��P     bDء   ��5 اESD� �:^23      ��اY�   (pرض   أ(D��   f�  
�^)ظ   �bD� �W    آ�2   إن   إ=   ا�RMF ،  ا��وء   أو   ا��احI   أو   ا�سD)دة nا63ت  " ا."  

 )65(  
�&   �J)ركا%   أن    )*RF ،  أDH!  ا��6ى  ا,+   ���v   أن   �:6رت   إذا   �'(d   =   I�(� ، 
�(�ك ��J)d&، و6Kف      را.��&    )ح�   إذا ح\     ا�MKn  ح@ل *CJF ا���     أ�d، ���9 أ��    ح\  

 RFD��R%ز!DHn7)ل ا �� �O(2�   . وأ�Pف    ا"J)ة ا
 )66(  

����   رح�O(%   C�F ... ا�1P(2  ا���   '6ة   ���*RJ   ا,+   �Ik   ا�F)D�K   إذا .   
)67(  

�   أن    �Wار ،   ���gا   آ@   �D2:J)  ، ا,+ [     '�O   &�6 �اغ   �65ن   أن �Ek92     ا���   إ%�^)ء�)S�  
 ��F�  M:d=(O)ر   ا���   ا%�^)ء ،   *JF&   ا�س�SJة ح\ R*1O إ*@ن       أو  ، إ5d)ر�   ��Xد >�^E   ا�Wى     
 ��1� (d  ا')   '6ة�Pا%�^)ؤ� ،  وإ (��k)ء   أ�(O  6M   1ا   ���1كX*   (آ(pوإ .   

  .؟ اxن   أ�d   أ��    �RFDه�
 )68(  
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��5ا�I   ا=*�1از    إحWر  : ا,+   ح�jة  [(O   ، @    I�،  ا�2)س   ح!   أ�)م   و= ،   ا"�   �J)ر   أ�)م   آ�ا
� ا��ا%� � C���ح)بو6Kف �:^� (O�P &9س	آ�2  (� .ا 

  
 


