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��+	 �<: �: أ�� �4ف أ!	ود ا�	و�* دون �A� c3ا أو 

+� ا��+�، ور�	 ! � ا��ا6�* اph=ة �$�Kر >� �ذاك، و�
آ
	ب ور$2	، �2 )
	ح � ا���{* �
� c هAا وذاك �	�Aف أو 
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4
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�	، وأ!.# أن Q Dn$q'@ آA�N، �6ا، أآ]� '�أ0	 أ�c اz$ّ	م 
 129(وأ!+� �? ��اه*، �: �	ز� 	 l ا���oر اhو� ��� ا�	دث 

	��� ( 	���q N�0 *V�	3�ت ا	ر�'�
�	�<	د، ��L ���وزة وا�
و)�6$� )<�ارKnq @�8 L$	 وا4# آ��
$@ 4'� ا^q	رة أ0? 

� �'�أ �	 )���د وcQ،  أ!
d @(9	�'	 �]	�* إذا�* � �.[.� 

 RST�" : ة-�1Vت  -ا'Aا���ر –ا" 

  a� Dn$q D!و D.! 	�$] م	$zا �f� و أ0@ ���د أن�'�
أو آ	دت، و��B� x ا�	 آ��
$@ ا4
V	م ا�z، و)3	وت ا��I3ر 

g$2�

	م 2'� ا�zا l � ،*.+3'�ا ��� @�	� D�
 ! أ{G، واآ

 D.! 	0�!	3� اA>ه D!��ا l c� :� ر�f� )�ى 	ه� �
�	دة ا�
�زر ا��آD؟ 
 ا4

 l @�و{� � ا��h أ�K( ?0رت أن اz$	م q �2	رك � �3@ �
! c.d ،Dرا� �e6# أvا� 	ور� ،*�	
.�D هAا ا�V� :B	ر0* ا�<

 ا)3	ق وB0	م وو[�ح و�	ل هLA ا���Vة

  L�V0 أو @
2G! �2@ أو�� l ذ	
4hا {o2	0 ?08 أذآ� ا

@ �]l G  أو )Aو2@ ��+� اz$	م o2	0 	+.[�"ر�d	�و " 

"¡ 
�	D(�q �@ هLA ا�3 �ات ا��ودة أ4
g$I " ا�� :� ? >�

� أن ا�Aى ¢+g ا48
	ذ و!+ 
� اz$	م ه� هAا ا�]._ أن ا4
 @I�و)�ا @
�-ة "ا���$c �<� ز£@ و�$��Vت  –ا'Aا���ر –ا" 

N�أو ��= ذ D!�� {2��ل ا�� �pا�
: وه� ا�]._ ا�vا�� ا�

+� ا�]._ ا�$	ة �	 هD ا��ت ��Q ا�$	ة و�<+.�	 � >�

8 ����@ إ8 هLA ا��$ * ا� 	درة  #pز l 	 3�0ر ¤� أ�V�	�
 . �: ا�'�o ا�a ¥	رس ا^��اع ه<Aا

l هLA ا���	!$*، �]� أc.d ا���	!$	ت ��f ا�$	ة �<� 
�	 �+� �: أ�	k و�	 ��Ifب �$�	 �: �$��* وزp# و�6ل 

��	 وJ ¦�v� 8	 وا��Vر� �fQ <: ا��ت��6د، ��ا  	��+¢
	�� � .���� و! 

l أ{�اء " ا��Vر –ا��ت  –ا�$	ة "��fر هAا ا�]	��ث 
 l 	fا)$*، وأ�A�3=ة ا�ه*"ا	V �ة اv� مGآ� "أ�w� k�f� ،

 ��	
هAا ا���ض و�2 {�ر �V0ى �+	 ا��ا�� ).� اl �ps آ
�، � !�ت إ� �V0ى ا�'	آ� �.T+* ا��ا�$© وإذا � أ)�Kر �	

�

$* اz$	م هD« x LAء !��ا �bد ا�
�ر�l D.+! ª{$� ،c أن ر�	!
 D.! g3
�.T+* ا��ا�$© 6	'0	 �2w� �>o}، وإذا �	��ا��ة )

l أآ]� �: !+� " ا�]	��ث"ا� �oة و)3
�ر6? إ� ) 	ول هAا 
و�$l �V� P اh{�اء واG�hم، p	{* وأ0	 اsن اآ
c ا��Kرة 

 *��T
 " ���_ ا�K'	ح وا�3	ء"ا� �	�$* � �Vى ��وا�
@ ا�

x أ4
gI أن أ)�2�، وx أ4
g$I أن أ!�ض ���G� a �2ة 
 . هAا ا�]	��ث l و!D آ� �: ��ظ واz$	م

 l ��و�6)@ و 	و� � �Ip 	� *��	 )�ى ه� 4|¥<: �: ا^�	
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 . د!�0	 �0ى ا4h'�ع ا�V	دم
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