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 ا��س�ن وا�
	�ر" ���ة"
4-3-2009  

  ا������ا�س��
�د� 551: ا�

 ) 12( �.�-,�� + ا��*�(� ا���$�� ا)
'��ن) %�$#(
�/�*/: 

� /� و>.< /= >��$�ت و%	�ع         ا:*9ح� و7� �6وز�� �,34 ا��'�رات       ا1ن،�
'��ن، و$(?� 
��7ءو/'�رآ� و��ا@� حس�� /=     <Cا      Cن اD ،ام�F�ء ا?/G�وار واG�ح     ا�	$ ��وان أن �

�ة ا:-
.�M            ،�NوLتا:�JK ا:*9ح +    Oا��ت ا�@�
� P.O ا:سKQا اRه Tدة /= آ�N
(Lا 
 . $]/�Z ا��>�ل إW ا)
'��ن V�O /�9كاLآ
�Nء دون

ح_T اO�'(C^ ا�
���^ وح[ � ���Oد ،a�ذ ^c ],�رةح�ا T
_F� . 

 ROرا
 و�Fdا

 )500 /= 300 إW 251اGQء ا�س�دس /= (
Lأو :Pح,N�ا ��$����$ : 

251.    ]7?O f�$ه� Lإ �K)��@ � . L ،�<�g �7?O أح
252.    ��dأن أVذ�� hi.$ �_K/ W �Ni@ ف�( fا . 
6�ا آ�kا    .253T.lG% Z��O أن ��dأ �/ . 
254.    mة أح� . �lوب ا��_n/��ه
255.    L � . @9ك أح�ًا + d]�ه ا�qصأح
256.    L � . ��7# $�ز7ه، ح[ �� آ�ن /.���kاأح
257.    n�� =/أآ�� vإذا أه��� �F�@ أو J
c ه��� أنw� سهN� ض��@ =/ yح . 
258.    �� =F{|.}@ أى /�� أن @{.|، (.= @9دد أن . 
 . أ�< أ�kآ�kا أح.|    .259
 .�/� أ)
	�# أن أح�ك 6س_P /# أ�< أآ�ن /س
�*{� }L أح����    .260
�ة ح�ث    .261O�K��ه�ب إR�ا � . /�ات أن و6�ت �NسP + أ/�آ= � أ7,
262.    ��dا أkأن                آ� ��� أ�< أر@dن /�، و���د أن أ>.ه أ�F/ Wإ mأن أذه � أ�< أر@

 .أ%�آه
� أL أ�
'ه 6��ا إW /� أ�7م $هأ)
	�# ح[    .263P.O ،Gأن أرآ  
� "أؤ�K.6 إ�F) W    Wة �6�ة     g	�ت آ._�    .264�، @� %�ى /[ )�]%P هRا ا�ــ        "(�_� $

"��$ �_�)" 
�� أح����    .265d37أ�
�، وأن 7.� )�ف @@�d ف�� . 
266.    L mزدح�مأحLا . 
267.    L�� ���gرع���ا@� + ا�O س���س�ر ا�.�م، �ا . 
268.    �� �/Cا@�ا��ى، �'�أت /= $�ا@� ا�'�$ . 
ح[ �� آ�TF�(�%�/ (    L h( أن أدور ح�ل ا���� P.O درا�6 ��ر@�           أ/��# L أ��    .269

 .��7د��أ�Oف 
�n� v أو )h /�اتP.O أح�ص    .270��د ا���ر�ج Cى /�Fن أ>O ف�Oأن أ . 
271.    L |K)�6              أ�
@ L ا احل�ص، وه�R� �� هRا ا�Rى @*�م �_# ��ا$# ا��@�N
 /�ذا @س
�K�). 
272.    vدورى أ37 أن أآ� �}
 .+ ا�,3 أ�
273.    ��dأ �F$�$h7��ا nN� + ^._��ة �� أن أح�ه| �.m /< ا�*��م $@�d . 
�Gف، وآF� �/ T=              /� آ�kا  .274% P*@ح /# ��س ��(�ء وا:�)���س�ط ا$ P	
 أح.| أ�< أ/

�ث c س�ورأن�ح و/��6دا�
/ . 
275.    � ��@nN� ���� @*��ه، ا���س %@�6 =/ �� أح�O h7��م ��ل ا?F�ا . 
276.    P��:ا ��� . آ�ن أ(�T آ�kًا 6�ا �� ��ى ا1نا�'
�اد أن أ7
n� =/ T آ�ا/[، @���
< أ)
	�#أ�� $,�اح�،    .277�
 . P.O ا)
278.    L ��O �N= �.| حل*ه إL �� آ�ن G6�Oا و����Nأح@ . 
279.    L #�	
 ./س]�� أن أحس| ا��أى $,�رة ����� + أ@� أ)
280.    L 7.�أذآ� =/ �K�) hFة �ح�/ �gD hآ�� ]/ . 
 . أحلy اCذى $]ى أح� ��ل O_�ى� أ��    .281
282.    Lن�'�.@ |KOة، دki< �	7 ن�$R�@ L�Nأ� h@ه إذا رأ*N��ا >'.i% . 
283.    mأن أح��,-d � . أT_O (?ح�، أ(.ح اCرض $��ى
�� أرض + آ�آm ا:�@� �7در /�د@�، �*أ�< ��    .284	7 G�� h_. 
�� أح����    .285dح[ أن أ>�ح �.'�               أ #�	

L �K أ)O�(37 + احل�ل، و�
 أن 7.� )�ف @

��ن وا�)��ف.�. 
�� أح����    .286dةأk,7 ة� . أ�< �سh + آ�/T وP�O، و�� :
 . � أ(�T أ$�ا + ح��%P إL رO �_l<أ��    .287
 . أ�< أحس= d-� + ا���� دون أى /�ر��أd أح����    .288
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289.    Zت %�اودL��g�K�/ T�gأ >�F� ،�K'�6س��، أح . 
 . أن أ)
�Ni اf وأ%�ب إ��ه، أ6�Z �سh �6دا��@h آ._�    .290
291.    �@ >
��              n�� ���ح� =/ ���� أ�Oف /�ذا @	_¢= ه¡Lء ا� =@R��P.O n $� |، وا�

 .هRFا � �7ار 
 . �سh (�¤� أى d£أ��    .292
293.    ��dأ�< أ��.*O 3.-
/ . 
�اT�¥P.g أح����    .294$ TN� m�¦ Wإ #_
 . إWّ أ�< ا)
�� + ا:�ا37 احل��6 أن هRا K@ L_<، أو %س�ورZ رl'� أن أnFO T_O                /� آ�kا    .295dأ 

 .ا:�Nوض
 .ح� + أى /�L ،�.F أ6�  � ح? $,�ا(�Fت آ._�    .296
297.    T�)أh7���6 ��ل ا�N
/ ¨�� . d£ أن %
298.    �����|��n ا�� �  . 
�وا، L أآ�� وL أT7/� آ�kا    .299O ���$ |K��$ yس @?ح���أن ا ��dأ . 
�اهP ا�س��دة    .300�� . أن %�]س أن %�Fن )

��/�� ا:,�@�: ©������$ 
��(�K   ح�ش   /�   O ��$�$   �7?O   �<�g?7[    أ��    .251@   Lإ   v� .   ه�
 .ذ��$»   آ��K/   h_� ح�@W�Ni    ر$��   إن   ح�)n   أ��    .252
253.    ¬>�O  �7ى k

lGـ.T آ$. 
254.    mف   أح�dأ   n_��ا   �Pب   وه�i
$. 

س�'¨   /�   ا���س    .255$   � .ح��ه +    ح
 ./.���k   آ�ن   ��  ح[   $�ز7ه،    ��7#   /�ح�ش    .256
257.    P.�ض  إ���و   �/    P�.OG@ �:   v�wه���   �Nسه   @g�@    P.O v�N7. 
  .@9Nى، ح� @9Nى    7�ر   ��   واح�  أى    .258
 .��   وا��   $��k إZ    آ
k   $�ح.|    .259
 .�g��   و(�@y    >�حP   أآ�ن   إZ   |رl 6س_P    أح�ك ا7�رPd    /�   أو�7ت ��<    )��Oت    .260
261.    T,ات   ح�/    Zإ  >
�7L  + h
 .أروح�K   أ7,�   آ�
¨   /�   ح
262.    nأح   k
 . أ)�'G@�O   �K إZ    أحn    �   أو>T   /�   وأول ،  ح
�   أروح   G@�O أ$*P  إZ    آ
 .إ@ه   $�T_O   أ�� 'P�K �7ى /��
   Lزم   أرآG   أ�Oف   ��Oن    .263
264.    Tة ®�<    /�   آ�F)   آ�@س�    +  P¯ أ�7ل    ،v�F$ v�F$  ، ¨/   رف�O    ة�F$ دا    P��@إ/° ح�. 
�   �gف   �g@3 إZ    أح�O�(   nت    .265@�d    �.7ح�@*3 و   =/   kl    أى m'(. 
 .�g��   ا�G±�   اح'¨   /�    .266
267.     L��   �/?:س   ا���ا   hآ��    P�{ ²./    +  رع���ا. 
�ى  ودى    ا��د    .268
� �g��   أول   /= أ$@� .و6
269.    �/   ¨@��O   #��/   3�أ   ��� . أ)�7ه $�P�)�O    ��/� ح[    /�%�P.O TF�(    ا�
270.    mف   أح�Oد   أ�O   �?س�ع   ا�
 ./�ات   )n�   h   /=   أآ9   أ�.�ه   /�Fن أى    $

�Pd�6   و/� ،   دv   ا��@�   ��ا$#   $��_# إ�.P     (�ه|   /¨   أ��    .271�$  �K�)   ، ح�   T_�@   �K�$  

 .إ@ه 
272.    vأ37   $�آ�    >
 .��$�ر أى  +  دورى  أ)
273.    nح�$    Z�7ى    $�%.-'² إ ��   �6
^ح /<    �.m   ح�    + nN�   h7��ا .  
274.    k
  %'س²   ح��6 أى     و�F=   و/�F@G   ح.�ة   ��س   و/��@�   ا��@ح   $س�ط   راآm إZ     أح.|   آ

 T,³ .  
�ه�ش   /�   ا���س    .275�O   �@�6  ،  P.�ه إ��*
$   v���
$  ،  P.�وا v���
$   v�@G
$. 
 .د��7[ 6�ا   /=   =أحس   آ�ن    6�از/�ن    .276
�   أ�� آ�ا/[    �n   ح�  أى $,�اح�    .277�
 . ، $n @� ر@h ا7�ر  أ7
.ه   /س
278.    �/   ¨�)   ���3   آ�ن   ��   إL   /{.�م و/¨ �7در @�د ا�{.|    وه�v   @س�/ح   ح�   G6�Oو. 
7�رPd    /�   أ��    .279 �gD    أى��ا  P��K��ح�6 أى  +  ا�. 
 .إ/[ 7.�    /=   �حhF   /�ة   �gD   (�آ�   /¨    .280
 .ح�   أذ@O �/   h_�ى    أ��    .281
282.    Pd�©[%�/  �:   ف�dل   أ��O   ا�$R��'�ا   ki<  . |K�.gة   7	�   $�.@. 
283.    mأح   Ti
dح   أ?)   n$   ي   أ(.ـّـح�@µ$. 
�ى    ��    .284�O س�.)   =F�   Gأح�   �
 .   ا:�@�   آ�آm +    أرض   ح
  أ>�خ   �7در   /¨ ح[    وا$*P ،   أهه   ح�L   ح�/�ت وإZ     ح�@*3 7.�     إن   أح�O�(   nت  ��<    .285

 .إحل*��»   أ�7ل 
 .k,7ة   و��   و/�ة ،  $س�	�   و��   $�ر�6 وm@�l   =O    P�O إZ    أح�O�(   nت    .286
 .C   ·,l   ¸O)'�ب   إO �/   h.�)   L_�ى    أ��    .287
��   )��Oت    .288dأ    Zأحس= إ   � ./= m'( kl   ا����� +    واح
289.    P.��
 ./�F%�$   �Kسn$   3 ،  $�ح'�K   �6س��   L��gت  $
290.    Tأ��ى    /�   آ �Ni
6�ع   /¨ �NسP  أP7L  ،  وا%�ب   أ). 
291.    PسN�  ف�Oإ@ه   أ    P.�_= إ	س   $����ا@*�   ا��دول،  ا  ���� .%*.m   %��ب   O_���   وا�
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 . ح��6 أى    (�ه|   /¨   أ��    .292
�ى  إ�O�d    Z   أ��    .293�O 3.¹   «.*O. 

�O�(   [�Kت    .294@    W  Zإ #º�$   T�O   ه�K��$   �6اي. 
295.       k
 .ا:�Nوض   nFO   اG@�O   T_O   أو   /¨ ه��<،   إZ �6ا@�    أحn   احل��6   ا:�ا37 +    آ
296.    Tآ   �/   �F)أى  +    أ �.F�/   �/   ¨�7L   Tاح�   ح�,$. 

�Nج   @��¨   ا��اح�   ح��6   أحس=    .297@    P.O ل��. 
298.    �����|   /� �ش   ا��. 
299.    k
 .وg?ص   $���K   ورا $
��ى    ا���س   إن   حnأ   آ
 .�K�.O   احل,�ل   /=   %�]س   إ�a   ا�س��دة    .300

 


