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 ا��س�ن وا�
	�ر" ���ة"

11-3-2009  
  ا������ا�س��

�د� 558: ا�

 ) 14( �.�-,�� + ا��*�(� ا���$�� ا)
'��ن) %�$#(

�0�*0: 
 .  8'7 8'7 ا456ةا�1�23

� .  ;ا:2

 )500 0> 400 إ@ 351 0>ا?<ء ا���0> ( 
Bأو :Dح,F�ا ��$����$ : 

351.      ��GأHح J2ح
*K أآ�ن أن ه��ك 0> )�ف . 
 . + �FسD، �� أن آ7 ا���س D.�0، إذن Q$�R ا�����أ�8ل      .352
 . DGء W.,K 6ى DGءأى      .353
 . أن أ(]� (��2 أ�8م $ه، ���5 أن أX8�%أ�5ف      .354
0> `*�_ �0 ^��
ه، D\�[ِ.0 ا�Rفآ.�2      .355 Q$a8ا . 
356.      7c)أDFوآ ،D0dس
 . DGء أن أ1.> ا)
 . �سQ واf*� 0> أى DGءأ��      .357
%�0�h أح� أdgأ�8ل      .358 ،D.�0 س آ���ا���أن آ7 ا �� DسF� + . 
 .  آ.�i )�اءا�06ر      .359

�1�ى      .360�j #
 . آ7 ا�0]����ت، �]> أK> ا�'�ل ا�R@ ا�kى KسW2 @ أن أ^
361.      J[.2
Kmn0 أ�1ف B J�[� ،Q8��ل ا�o ف�Rأ�5ف؟ ا  . 

 .هr0 "sk"إذن r0 ؟ �]�B J أح�د �0 أ��1ه $ـ :  ��FسD أ�8ل      .362
363.      <Kk�اt@س إ���أ�8ب ا nه ،v��1 <1 ن�.)�w
K . 
364.      Bsأو أآ� hأن أح #�	
 .  أ)

365.      �Kأر xKر�
 .  أن أ�1ف ا:*�*�، �]> $��

366.      +       X��y
 +  ا?�2#آ
�ب �� �8أs ا���س �
4w ا���} و�1ش          0*�ورى أن أ�8م $
��دة( . 

 .  K*�ل ا:*�*� �]7 ا���س، Kس
yهK �0 7.ح_ $ها�kى      .367

�� أ�D.1 J وG~ أن أ(*� %�از|آ�4ا      .368G�0 أ  . 

 .  ا���س إ@t ه� K <0,�رحJأ�8ب      .369

�DG 7ء �0، أ%س�ءلآ.�2      .370F$ Q2�  :؟و�0ذا��$ . 
 . (]�ت (�t�g �2حQ $ه أ��م ���5 أن J2iFK ا���س (��o�5 �2iآ.�2      .371
� أن أ%��زل 1> رأ� �6ه ا��أى اWg6 ���'�أ��      .372�
��1� و�4 0س  . 

373.      B #��0م + أ�*K ف�( ىk�أى �8ار �0دام �4ى ه� ا D.1 �*)ا��ا sk�F�
$. 
 . $�����wن دون )'h �0 أ�gب آ�4ا      .374

375.      Hو��دىح � .  أ�� ا�<ح�م أ(�ح 6ن أح�ا� �> dKح

�� أ�J )�ف أ(*� ح�ودى و�> أ)
	�# أن أ�.F� nسDأح����      .376Gأ  . 

 . �0 اآ
�X أ�B J أf_ + أح� D.1 اdoBقآ�4ا      .377
378.      hأح��( J0 أآ� n0> ه hح�gا أن أ��  . 

379.      BD%ث + ح��� .  أذآ� أى ح�د�f �]> أن أح]�D.1 �i أ�� أهn ح

 .  �0 أf_ + ا���س f*� 0	.*� 0# أ�n ��س�ا أهd �.�*� أdgآ�4ا      .380

381.      Bا� .  أحh أن أ%kآ� �Fo�r، وأح���� أ�8ل إ�J } أآ> dFo أ$

382.      7c)ءأDG أ(]� + أى Bء أDG . 
 .  �2wK| (�ح ه��d$ 7 أد| )'h أح����      .383

384.      ��Gل وأح���� $�]7 أ�,F�أح���� 0# ا ،h%م را���$ ���w
K Dأن 0<ا� D��*.% . 

385.      ��Gأ �� أن أ721 آ7 ا�216ل + وQ8 واحKأر Jوأ� � .  أح���� $���ط زا�

��c حr آ�4ا      .386$ �ic��� أن أ(]�رى %س�$_ $G�0 أ �j .ح�ق�ا #�	
 .B أ)
387.      B��@�$ D.1 �	� �0 7آ Q.2� .  ���5 ا�.�م �

388.      B��ح��ة.� Q.8 Q�[� أ�ه ح�ام  : DFآ . 

�1�ى      .389�i�1 ء��w
(Bا #�	
 .  أ��Gء 8��� و4wgة B أ)

390.      ��Gأ               �G أو أن J0 �*) �8 ���G أن QF�
8� أ��# �� اآ ��,-G J��7   أ�*
 ا�
 . 0> 0]��ه

���(ه أح� وه� ���8ن أD8d5 أ��      .391K أن �Kأر B ىk�ص ا�R���8| ا @ D100 وإ� .% 

392.      �*
 .  أن ا���س آ.ni ��س�ا $�Dءأ1

�ر)� 6�Q�w ح,� ا6���ب) ����ا( أ�J أ721 0��Kا ��      .393� . 

�   B   �هوأ   ا?�ن   $���د   أو0>   أ��      .394$   <0   niإر���   nه�F
0�ni   وا�    rح ��� )dم +    �

 .  ه� ا�Fس� ا6ول وا456 �.س.�ك ا�'��ىا?�س      .395

396.      +{�� .  رأ� أ�ه %��� ����K واح�ة gح�ح� هD ا�F% rس� هkا ا�

397.      7c)ءأDG ىy$ �8d1 ~� ن�[% Bء أDG  . 
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4fyه�   أوB   <0   �]>   ا?�ن   $���د   أو0>   أ��      .398$    D.1 ��'�ا. 
 .  �0 أ(7c أن ا�# أ��ن $.B �w أ�i)�1آ�4ا      .399

 .�D )�ف K	4   أن   أحس   أح����      .400
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����f :���$��0��K�,ا�  

 .ح�iK'��   ح�   إن   ا���س   و)ط   أحس       .351
 .Q$�5   آ��Q   آ�s ز�    ا���س   آ   7�� �FسD  +    �8ل$�       .352
 . ح��� %�F# + أى ح���أى       .353
  . أ$	7   أحس>   �i.21�$   أ�� إ�.D    ا:��� +    أ(]�   أ�5ف       .354
 .   أ�5ف    �5�� ��ا،  أح*_ ا�.D آ�ن �FسD (�ه  اt�8ب    �0   آ7       .355
 .وd5ص   Kس
س.n   ا��اح�   إن   ح���   حس>أ       .356
 .ح��� أى    0>   0
yآ�   �0   أ��       .357
�h   ح�   آ���   �0   آ�s، ز�    ا���س   آ   7�� ��FسD    $��8ل       .358%. 
 .   ح��� أى  زى    ح���  أى       .359
 .$��i   أ^
#  �.�J إ�.D    ا�'�ل   رو�8ن   ��(  �0   $س   ا�0]����ت   آ7 �1�ى    أ��       .360
361.       XK�5    D.1 ل�o   �1رف   �0   $س   XK�5   <0   هKإ. 
 .إKه؟ إr0    �1رف   �0   $س !!  $sy إ  r0��FسD    أ�8ل       .362
 .D.1  $��1    $�	���ا ا�.D    هn @    ا���س   أ�8ب       .363
364.       �0   hأو   �8در أح   sأآ�. 
 .واح�ة   واح�ة   $س   ا:*�*�   أ�1ف   K�1<   أ��       .365

4w   �8%ه   ا���س   ��   آ
�ب   أآ
h   أ8�ر   أ��       .366K   {������ا   آ.ه   دs   ا�Kا   و��(. 
367.       D.�ل  ا�*K   _:]7   ا�س   ���ه7   ا�
 .¡�ا�ه إ�.K    Dس
 .%�از�    ح�(*� إ|    آ
4   $�حس       .368
 .$�,�رح��  إ�.D    هn @    ا���س   أ�8ب       .369
 .إKه   وho   �£�5¢   وا�8ل   أX8   ح���   أD�¢ 721    �0   آ7       .370
 ..ط�   %2iFه   ا���س   :س>   وا�5ف   أ��م   8.
ه ا�.D  +    ا(]�   �0   آ7       .371
�   و�0   ��1�   أ��       .372�
  . اWg6  ا��أى ه�   اh.�6 +    �6ه رأ�    1>   أ%��زل   0س
373.       �0   �K� .ح��i.21 إ�.D    أ��   �0   �0دام   ح��� أى  D.1    أوا(_   �1   #��0
374.          4
 .)'F�   <0   4�   hس   ��22ن ¡�.D    آ
375.       ��    D8Bأ ���� .ح�dKح��   ح�ش   �0   إن   أ(�ح   ز¤�   ا�
�ق إ|    أحس   )��1ت       .376�F% س    أ}   ح��1ف   و�0   ح�F�. 
377.       4
 .�5��   ح� +  $�D�*f    �0 إ|  �FسD    أ(*س   آ
378.       hأح    D�0س   0# أ���ا    D.�أآ� إ    J0  + س>ا��8ي   . 
 .ح��%  +    ح���   أهn   إ�� D.1    أ���8   �]>   ح���   (�آ�   �0       .379
380.       4
 .أg.ه   f   <0*� أى    Kس
�ه.�ش   �0   وهn ، %100  ��س +    أf_   آ
�1��K   �0   أ��   أ�8ل   و)��1ت ،  �Fo�¦   أ(
]�   اح'�   �0       .381   ��Fo�. 
382.       � .G�t[FK    �0   أحس>   ا��اح
 .)'h أى    �4   0>   ��ا   ��ا   ��0�   أ(�ح   )��1ت       .383
 .آ�s   ��ح�s   و)��1ت   ا�F,�ل   0#   )��1ت ،  $���م   $�
4w 0<ا�D    إن   $�حس       .384
�   $���ط   أحس   )��1ت       .385Kأ721 وإ|    زا>K�1   7س +    ح���   آF�   Q8��ا. 
386.       4
 .أBح*�i   �8در   �0   $��ic   ورا $
§�ى  أ(]�رى    إن   أحس   آ
387.       B��   �0dا�   Qآ�   Q.21  ح��� أى   �	¨    + @�$. 
388.       B��   آ�ن   ح�ام   إ�ه   �K�F���1  آ  �:   s� . آ
 .�i�1 أ)
Jw  ا8�رDG    �0   و8���   4wgة   ح���ت  �1�ى       .389
 .   0]���   0>   ا%�*.Q   أو   ��Q1   ح���   �*�y§)   Qة   ��   ح���#   G-,��   أ�� إ|    $�حس       .390
��(ه   ح�   اح'�   �0 إ�.D    ا�Rص ���8|   �1�ى       .391K  ، ���8ن   وه�   D8d5أ   D100وإ�.%  
392.          �*
 .آdم أى    آ.�i دى    ا���س   إن   أ1
393.       ��   7w
Gا   �K�0�ر)�   0   Dw©�ب   ح,�   ح��� .ا6�
�   B   وأ�ه   ا?�ن   $���د   أو0>   أ��       .394$   <0   niإر���   nه�F
0�ni   وا�     rح ����    +
 .)dم 
 .ا�'��ي   �.س.�ك   وا456   ا6ول   ا�Fس�   ه�   ا?�س       .395
�   إ�ه رأ�    أ��       .396��%   �K���   ة� .ا���}   هkا   �
Fسg   4ح�ح�   واح
 .ح��� $yى    د�1ة   ش   �0�� D*'K  ا��اح�    إن   ح���   أحس>       .397

4fyه�   0>أو   B   �]>   ا?�ن   $���د   أو0>   أ��       .398$    D.1 ��'�ا. 
399.       4
 .   أ   B   �i)�1��w أ��|   أ(7c إ| ا�# آ
 .ح�K	D� 4    أن   أحس   أح����       .400
  

 


