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�ا	�� ا����ات   

 ����

�ا	�� ا����ات:  ٠٤ا������  - 
���ت ا����ب  - 
�����ت  

�ر��� ����  ١٨- ٠٤-٢٠١٠: �'&%�� ا�"آ�ر 
#�" را!  ا���

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

1�  ��0 أ/'��� � : أ��� ا-,�ة ا����ب/ 0��5��� ه� ا����ة و2 ���
 �/�6� ��7�
�" إن أآ�8 

�� وا�>�8; إ�%�� �  أوً� أن /'�= ا����ة <= � �" أن /#"ث �@ ا��6?%� <= ا�

  C��2; �@ ا����ة : أوً�

��� ا-/��ن إ�0 أ��0  -١ 0D8� أن �
EF �ً
ا����ة ه� ا�"اJF ا��#8ك /#� اH !0��6 وه� 2%�د�� !��

  ا�"ر	�ت أو ���ي ��� إ�0 أد/0 ا�"رآ�ت

  

  

٢- 
� ا-MNم 82F O%� �F @7ن و��

 �F Hأودع ا �
ا-MNم ��S و!�R%=، و

ا-/��ن 
@ ��5ة إ� و	D ��� T6��ة 

 ���M, 8ي�! �'%R/ ) 0 ا���ل�إن ا5

!�	8، وإن أراد ا��8أة !Xوج، وإن أراد 

 H8 ا
��م ��0 أN%� ا�ا���7/� ا�6

 Y��, 0إ� @�  )وأ2

  

٣-  @�8�
8ة \� @%!8
 H0 إ�0 اD8/ ة��������" ( و
8ة �5آ�8@ ) م !#�; ا����ة ��" �"( 

 ����#! (  

  C��2; �@ ا��6?%� :<�/%ً�

��� �F��ك أ
8اض وه��ك أ�8اض  -١��N��6^� أ
 @
 "�
@ ا��6?%� � _�`�� ) �وا���6\

 0��6! H@ ا�ا��6"  Y/8اض ��8ض وا2" إ�أ(  

٢-  @
a أ2"ًا %?6��إ��ك أن !#"ث 

� Y/أ �ً�%�� b��� ا���س إ� إذا �F ك"%'

 Y%�� H0 ا�ل \��� ،���
 _�`ا�

=�N0 إ� ا��^�ه8ون : ( وF�6
 �
آT أ

 T%���� T	8ا� T�6� ا��^�ه8ة أن @
وإن 

e8 ا H��F Y%%��ل N "Dو f�?� => Mً��
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�ا	�� ا����ات   

 Y�� H8 اN g�7� f�?و� Y�e8 ر���ت � "Dا وhا وآhا���ر�2 آ b��� نMF ��(  

٣- T&! إ��ك <= إ��ك <= إ��ك أن  ����6" ا� a�'/ f
��! @� a/EF �%?6إ�0 ا�� a6
 YD��إ/��/ً� و!

b�6F �
 0��.  

�ًj��> : ���  C��2; �@ ا�


��D Yل !0��6 -١ ����"ا �a آ�%8ًا � ��7@ ا� ���
  )إن اH �1'8 ا�h/�ب 	�O%� ): �ً6% ه��ك ذ/  

  

٢-  a���� ��%�YC �'8ح F H�F Y�ا/

�ب ��%aو
� أ
8ك أن !�ب إ� �%.  

�ً6�
�ا	�� ا����ات : را T28ا
  

�a \�دDً� و2�T أ��Nب  -١'�� T,ا

��F8�! �  .ا��6?%� ا�

٢-  8%1�� ا��6?%� ��إ��ك أن !

 J
��%�!�� وآ@ \�دDً� و\#�8ً� 


a�'/.  

٣-  J
ا!`h ا��8ار �?"ق وإ,Mص 

� اF د�ً� ���دي��
� هeh ا�X6م ��0 �"م ا��6دة وا��"م ��0 
� �Fت وا��= أن F رضnات وا����


@ هeh ا��#�R �%"ًا  T6	�F a��� �ً28F �7ن� Hوأن ا ،Hا J
 f�<\ا "�F �َ/MF ا�p�أن ه �R#�ا�

 a� �ً%�%�2  

�?"ق  -٤ Y�
  �q0��6، وا! Hج ا�/


�ع أن ��ب ��%a، و�2ول أن "�و

 @%�C�  ��7ن ذ�h�F Mً%� aا 
�N= ا�

Y� TD :�/h������1 أ/� �g%6، ا�8ف  a


�Y أن   �qوا X	ودون �2ا  #! �ا�

 a�%^%Nو a6��� Y/م أ�! @%�%� a�%6�  


�ن أو  -٥X� S�!8! a%?6
 b/إذا آ�

�ء �����7ن T15�F ز
�ن ا��6?%� 

 @

@ ا�>���ت وإ��ك أن !�8ب  Y�#!

Y%F aم �8د��� �!v� أن T�D Y�� َّT`F _`�� S�!8! b/�7/�� وإذا آ�
 .  

� آ�b ��%��،و
@ أ	T ذ�a5 �a أن /' -٦�6د إ�0 ا��6?%� ا�� a�ز��N a�:  

8#
�ن و�Dو
��  –أ ��� ���  أد
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�ا	�� ا����ات   

� ��D 0��a أو �'&T  -ب�^��� �
� Y��a% إ H87م ا! Hأ��م ا @
 �ً
�� a!�%2 �F آ" أنzا�� @



J إ T��� � اh�F Y%ء إ���
@ اH ا�hي أ2�@ إ�%a أن ! fNا ا�%�م واhآ8 هh! د/%�ي g%7F ن��/


J ا��ا2" ا�"��ن؟ ) ! Hم ا��v�  ) وذآ8ه= 

  

�{�� آ���8 أو  -ج 8>v! a/آ" أzا�� @


 ��������?�!a أو  �
�v/��دة ه�د�F إ


��ول  �F ���د "��

�8يء أو  @


 a>"#! �
�J إ�%�� ��"�� �ً�Cدا a�"�

 �%?6���� a�'/  

����6?%� إ��ك  - د a�'/ a�ز��! �
"��

�6
 8%�� و�� ,>�ة وا2"ة Y/n أن !

  6?%N��a% !8ك ا�`>�ة ا��j/%� أو 

� ا��"ا�� F ًا"	 T�N 8
nو�7@ ا �j��jا� )

  ) و� !��6ا ,>�ات ا��%>�ن 

�ب  – ٧! 02 �%6N a/أدراك أ �

@ 	��د إ��%O و ��/EF ف�N T�! و� ���  � !z	T ا�

�6" ا��^�ه"ة إ��ك �6" أن ��ب ا H��a% و!�86 �6"م ا��%T إ�0 ا��6? -٨ Hذن اE�%� وهhا N%�7ن 

 T&'2  ا��?� T&'����a و�7@ ا�8ف '�� "  أن !6

 ��	�  وا��	� 
 رب ا��

 


