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!H* واNBD نjا� *%�lا 
^)k'1995/  4/  24  ا  
	�"    !�   ا ��ق   آ�ن������� ا���ر، ا����،    ��   ا��م

  ا5��6 $��2�34 01 ا/.��ذ   ا,+*ة  وا  )'�   أن   ا��%��ن $# 
)  7اFى �Dء    اBدارة   @4?   ر�2?   <4>   =�>   $�;# :�9"    .�ف وا

���J <��ا  )  ذH I    ا��م   وا.�Gذ	# /�Kإ L�( M   أن  
L   ا/.��ذ    *NO   م�(   ��    ،����  أن   ه�   =�ث اFى    �L ا
��ر:IS * و=*N	� 	�R 1'# ا���� ا,N= ،"3�3   ا/.��ذ    0�9Tا  
  /   ا,�Nر   �Wد   !Y�4 وآ�ن  XG�1*ا   $�*5W، و�V4   ا,+*ة   وUJDوا 
  ووا=� )  زL1   L1   أر`   M (  ه��� ��_"  .  د  و زآ"    �Wدل  : $#   $Gس 
  ووا=� ، ) 1*ة   cول NO* (  ا�ه�ب   �SW   أو   ا,�9a   �SW   ��9   إ;# 
N= �S* (ا1�d"    إ;# �e   �S!   I  =�g. ود و=��U(UW f،  )  ذ
  ،M�. "دة، وزآ�h i   *N=   �'$   I  �1ة   و4D?   ا��3>   ا;���W   ذ
jk! Iة،  Fآ   l,   ��$   ن�m1*)�"، أ!�ل   رcت: ا*N=   ا*XG�1   o'$  
)q'+R أن أ.Gل أو    �1�W   ��R$   M   )�ور   pا,�)   وآ�ن اR"ء،  

  . أ��ك H ا�Sا)5 
l �:    H   روا)�ت   Yuث   Xt1*ا   Js*ت   !�   أ	#   �hدة   =�g .د  ذآ*

 �_"    ا��3 1*اW"  : " وا=�   �ن  �$�S1وروا)5  " (ا
  هF`   وأن ) ، / أذآ* اc;�ء...... ) ؟(وروا)5  ، ...... )؟(
  و!� إ)�1Y،  ا�*اu"    أآL1   *x 1*اu"  ه"    اYxث   ا*وا)�ت 
  yV34W  "4W"  "W��3 1*ا!�S، وأ�*ت H هF` ا�6ا<* إL1    z " ا

�d�= ��! �1 V ا�*ة :�4 ا�*ة، G.   دة�h g�= : آ*   ه�   ه�F(    
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1*اu"،    ه�   W   �1�?   :��ن   أن   L�m أX*ى    k1*)5   روا)5  أ)5 

 5(*k1 5(آ* رواF( ه� qWأ �x{   5 "|��4ت=* ~� )�S{"  " ا
 ،"}S�( �9وأ<*ق آ   *��4"  $�� "  (  )*د   أن   و!�S   و:*دد   وW

g!�S4   ا�tال   و�S(  ( VJDو   �1   ، i   V99W   الt�  )�9R =7    ا
و�Dءت  ا�k*ى،  دب je ا�k*ى، i ا��1 ا�tال إz اc   اcدب 

 ،" �  LW   اF�Wرتy وه��ك،    ه��   � ��ت   01 1'�� ا�DB$�ت $�
  أ�t.   ���.   Yال   إ	# :  !�Y2  وأ	� أرا0D 	 �"   ا�tال 
  "}S�(/ ح، ـُ)   أن*� I  �9W   L1   )���   أن )�S{"    /   أ	#   ذ
 *=5   ا�9Wcل �$   *X5   و��u*��$ ،  01 �$ /ذا آ�ن و��

��3   ا�+�وز ا�3*)> و   �k(   �9   )���   أنW   5�u*��$  ،  L�
�.��ذ آ�� أن و�� ا *=5 ا�'>    $� *=5 و� #  Vأ�'>، أ�

 5+� ��	�L1 و�� اَ *�ح�، وأن ا�*)o ا�d." اFى �m ا
�X #ة و���=� ه��k2 / )'�� ا *=5 ا7 أ�J��W، وذآ*ت 

��4 �*ج إ/ �'*ا، �G�1 Vآ�ا إن  �J أن أ� V�*=5 =�و
#���.��ذ آ4# أو $'�D ،#Nء  V4! Vآ��� " : آ� Uواه�

 ،5�9dا �x1 ء"� ،���( / *X� 5، $� �"ء=*� V�� ،5=* �$
 <Wا�( g= دئ�dا��ج ا �x1 أو ،f2�! م��( H 59��أو �x1 ا

ا5�93، أو �x1 .�ا�2 ;�5، أو �x4: ��� 5$�_. �x1 $*�د� 
$�L اcم ��R�( M ����D LN��، أى �x1 ا,>، $� !�S ا,> 
و$'� ا,>، �"ء )���ر 43W H / H�D H" أو H !�4، وآGن 
ا,�S ا�*ى )'�د )��q4 ,53�3 ذا:"، ه� 	oS ا��ن، ه� 

أن ا *=L�m 5 أن  ، أ� V أ	q أ�3�W "ا*وح ا�3." أو ا�
أ�1 أن :�kغ ��*ة �Dه*)5 *وا)5، �FJا 	�در  :��� �'*ا،

 ،Ls4" �1 أW  �~ى    رF  أ1*  : أ1*ان   اF�   5�N3` ذآ*�  ا
#   L4'(   L1   رأ)�   �9a   <*ح   =�p و!7  YX   ���D�=  -  <'Rآ-    zإ
  ،5+JS  ��'#   �O � ا�k*ى    اR'>   أن   أ�V إz   وآ�V !� ��ر.5 ا
 �R$   ����  آ��W    ،*X� �9 أى    L1   أآ5�W�� 5=* $ �'1 *x    ا
 V�=/ q	ذآ*ت آ�� أ   �	وأ    H l(*�  ذه�$�   ا���5   ا'g إz    ا
Fات H أ�Wام .�V�=/ ،53$    وإ)�$� �$ ����H أ)�م �� ا

 �2�dد ا�'  آ� و4W"    	�ع   آ�   L1   وا��س   ا'*$�ت   L1   هFا ا
  آ�   رM   #��:   L1   *k1   �e   ا *=5   أن   )'L4   ذI   آ� ���1ى،  
  وأ	# / .���،  .tاz    أن   أ�*رت $�q و$g 	 �"   هFا   و01   �"ء،  
  "}S�( ح   أن*�(    ،Y# أ�	أ L1 I  آ�:>   =�ول   �   وأo'$ V�4W ذ
���ف   W#49   �=* 1   �'�   أن   Yx1   روا)5    ��   #� 	   5�*W   نc    �m  
 #49W   5(�J�$   #4'� 1   �x1   5(�¡   مY�  أو (  ا�'��ة   ا�k*)5   ا/
  أ�1م و! 7    ا���ق   هFا H    أu*ت و  -") /: ��   ا5m*T "  ¡�)�ت 
 o'$   ذ   روا)�ت   ¡�)�ت��.c5   ا��Xا,   41_59   و ���و!� (*ا

Iرأ¢ هFا    Y.��ذ   !V4   أن   .lS   و!� ، )راV'D �1! " $'� ذ
 "4W ا���Wت، "ا�S�آ��x1 VS ذI أ)�N  إ	q    $�  ا��ت وا

��H  z 	�3ى *وا)�#  �:  ا/.��ذ   !�ل   وه�� �54،    أ
5S��� أن / )k   ا*وا)5   أن 4W"    أوا�l   اcول   ���94ع   $�

���:    ،5=*   L1   ��%�   أو   5�u*1   :��ن   أن   L�m   آ�ن   وإن $�
  L1   :�ا:*ا   أ!*ب   ه� ا/	���    اMc   أن :'*)5   ذI ا��S3،    هFا 
Fا:#،  ا*وا2"    اNO    H £3*   /   اMc   و�L اJS+5،    إ�uرة 
�*ح   .��ق H    :��ق   ��Mc�$   �J   �41%5   ا*وا)5   :��ن   و!�   
  ،"Wر إ$�ا�Js��   Mcإ/   را2'�   /)��ن   ا   oS�$    "Wإ$�ا  ،l2��
 ��  . ه�Fا   ا*وا)�ت   :���k )  أو )���(  )��S   هFا   
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�J (    "4W   أن )�S{"    / ا*وا2"  ��,�"  ا��J)�ت،    LW   أ�1

  و��V   و! 5 إJ��:  z"    ا*وا)�ت   ��9W   je   #��1  ،  <4eG   أ	# 
  z5 ¡�)5،  إ !�أى أ¡�   ا�3رئ ��Sع ا��J)5،    :�ك   وا
 `�W�:   أن   �J49�(       أراد   إذا    ،#Wإ$�ا L1 ن����  و.'�ت  
 5!* ��$   g$   5 !�� �"  /)� "    هFا   آ�ن   وإن ، "وا��J)5 "  ا
  "4W o'$   ذ،    روا)�ت   ¡�)�ت��.cا V4!�3ص   إن   و  )�ك   !�   ا
  أ;�`   �1 =7    أو (  ا��J)5   !�رب   إذا =7    ا�!V   <�ل   	 �# 
و���،    �1! � )  �'�ر)� و� / (  �4W#   :{4>   !� )  ا�! 5   اc.��ذ 
��+� ����k،  =7    أو   أ)�)����D   أو    #� 	   �!   l���M    H¥ ا
�� � ) )�رى   أن   دون   ر~� (  $�Fات   ا��!�   هFا   ا|�`    l��  ا
  ،"Wا�$B5   و)�'�� ا(�J�� =7    ا   V�; " 5 !و."  

:��)� (اH�3x    ا��Rط   �_*)I   ا/.��ذ   ذه�ب   وأ��uء
اc.��ذ LW    أ�9Wل   N :�J4�   o'S   ا�4Tس   $'o   ذآ* ، )!!ا*أى

 ،#$'� ا,*ا���  " ا��م   ¨N*ة "ا	�JSرى    أ	�   �V�4WG أX*ى 
je #	وأ ،�'S>   آ�>   �1   آ�  ، V�=/أن   و   Y�4!   ر�N,ا L1   ه�  

  أ4e>   أن   ر�e   وا�Yب   ا4W £4"    و� �V ا*أى،  ��رآq  اFى  
  u*u*ة "4W"    ا5�S4ec   01   وا: V3 ا�H �  ،51�3 و�'J   ا,�Nر 
  ،�����ق ا   ���  UWت   �Wدل   و� i f اS>    ،5�uYx'�   وا,*ا
 "4W   "l(*�  $ *=5   ا/Y�Xف   هFا ©q4    و!� آjx،    ذI   وje ، "ا
 5�W���1    q	c ا   أن   �'*تF09   ه�ªاج   و¬��4»  �_"،    اU1   `اد*�  أ
�'Y   ا,�ار   =*آ�x( 5*ى    ��  .  

g=د   و�W   ا/.��ذ   #:�Xأ   o'S$   IY�XYف،    أ)�N   ه�   و.*   ذ  
�9#   آ�   	FXG   /   وأ	�� Wا.�5،    أ�. g=و   V'Dر    zة "إ*N=  
و��aى    أ.�4ب Js    H* واFى  ���J،  اH�k    ا�T	>   ذآ*ت " ا��م 
�ر5D وا�!"    ا��SW   5 �sدة    #�G�  ا/.��ذ   ا.�'�9   ��3 ،  ا
 �J��  ا�T?   ��ر.�ت H  =7  ا'�Sدات    وأ �ظ   <�3س   	 ?   
��kل"@Js    H  54*ت   درا.5   ®5   إن   �.��ذ   و!V4 واR*ب،  "  
 V  M ا7  درا.Y3��1    H  7   :��و�# ى اF   ا����ع   هFا   :��و
 *R�:   ا   =�لF�9،    ه'  ا�را.5   هF`   آ�:>   LW   ا/.��ذ   و:��ءل ا
 �4�  . �hدة   =�g. د   و/   أ	�   /   أذآ*`   

 "4Wف   ذآ* و�k�  je`   وأ��ر اUه�،    أ	# إ�9a    z   أ��ر   ا
  z# إ	�9   أR(    ،5U'p   وأ��ر ا�u    z5 إ}ا5��6،    ا���kف   
��#   ا��kف   ر=54   أ��uء   وارد   هFا   آ�   أن   وأ�*رت    ?�  ه�   
ا�Sذى    ا��kف   ذH I    ~�  -ا,3�3"    ا���kف   أن   ذI ا��kف،  
*�Dع   إ/   )��   /  -وا��dى  �$    zد)5،    ��ةا,   ��ر.5 إ�'ا
 5}4  °�ة   ا���1   ا/=� �ظ   01 ا��س،    و.¯   ا'�د)5   $�
 54=*أ)5    دون ا��1"    ا��4ك H  ا '4"    و=�Nره�   و��uره�   ا

  5}   5��X   5   أوراد   أو(*. .  
�34ء   ا/.��ذ   وذآ*ت�$   ��=�  اcه*ام H    1'#   ± اFى    ا

�# واFى   1972  �5. G.   #��   LW   ة�X   *9W    ،اوىU9,1*   وه� ا  
 ��    ،��k�� #	c   /   �J k(   اF�إ/   ه   L1   �JR(�W  ) اF4"    هW �=  
#   و!V4 ) رأ¢     q	إ V1��   g=   *4"    أ�W  " 	 ف   )��ن   أن�k�  ا
�?   ا��س   ��   )�4k   /   �1   إن :  �	Fاك z    و!�ل ا,�،    ه�    Y=" ،
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VD*Xو   �	وأ   *��  أ!��0   آ�ت =7    ا/.��ذ   !�# اFى    هFا H    أ

  ،#$  q�� �'$    "N1  zو�1   !*ن   ر$0 =�ا   V15   دا�*   !�   ا
 V_�:أ    z-  ��D'" :*ا   أL4W   أن =3"    أن L1   �'*ت ه�Fا،   -  
 LW    ،أى ا/.��ذ* ��4���*د   آ�   =�   cن هFا ا    5(�¡ H

*X� �e*،    أى �*د  =�   LW   ¬��4   ا��J)5، ه� �*دى، وه��$  
 L1   *ه�s    ،V!��ا=�   )�4k   �1   وأن أ	�� 	'�� ��5W <�ل ا   /  
 �4k(    ،*X¶ V_���.ذ   وا��.cا    H . ت*��tاz ا�Sآ* ذI، و

$G	M q أ!�k أن ا��kف ه� =� �R1آ� ا��Dد أو �R1آ� 
 ،09�ª�3ل ا�=��Fاك $� �# أ	# ا,�، ��# أراد    )'M   L   إ	#   

ا��X g$ �u�9ات  ~'q    وا=�ا   ا,�   )��ن   أن   أن )��� 	 �#
�*اد، cس ا��  ا�ا=�   �ا, �1 )�9"   )��ن   أن )'q    ه�   وإ·� ا

 �=��1   ���L9 و���ر:#،    وا=�   آ�   i ا��اء،  4W"    ا��س     
#   ��Xة   $'�   )�3     ،I  !*ب   أو   ا��J)5 =7    )��9   وL1 ذ
 5(�J�#   ا    ،I��ذا ا: ��3،    ه�Fا :  #   !V4 ذ   ����Wأن   ا  
�*دى    �9W   وأ	# �k�1،  ذا:"    �JDد   ه�   ا��kف  ?�:t1   �9'$  
�*دى   *X�   <k�آH #D�:    ،�"4    ا *د)5   ا�9Wcل   هF`   @�9ع   
 �Sk(   ف�k�ا�ا4X"    ا,�Nر   ��م "  =��ة   	��W#"  أ	# ~'Y=    q   ا
 ��# ا�'�41"    ا��ه*   :tآ�   �1   $�3ر   �*د     ، Mأو   ¸��4   و  
 l �	   *xأآ   L1   I ذ

���  و�'*`   و�SWء:#   �S4¹$#   ا��3>   إ;���W       و)*0D إ
 o�$cا   #�+dو)5   و�!*R  آjxا   آ�1Y   و)�3ل �J�4W،    ا�k*   ا
 � (*s    ،¯3���#   أ!�ل   #   أر.�4#   °��ب و)Fآ*�  و   ����Yن   ا  
  .�X*ا   و)��N ، ) ��$#   �1   أو (  ا��9T   ا*��l   اc.�4ب   ��=> 
  �1ر "  أ.�4$#   أن   أ���   أن   إ/   اcو��ف   هM   £3�(   `F   أ	# 
  !�4#   ��   �1=�   هFا   آ�ن   إن   )Rº*ب، وM أW*ف    و/   )3º*أ " �S4ل 
  . ذ�1   أم 

jذ   وأ���.�   LW   o'$   �1   #�!   3�  =�ار"   $*	�H »1    �>ا
�j� :   #��9`   وLW ا���"،    ر�N1ن �D"    Hا   �*)�    5+J4�$  
  ،5�!*R# اG�(ر   أ=�   و�N,ا   LW   # !�:   LW   5$���  @H 54    ا
  ،j:��(�3ل آ�ر��  je   5�SN�1   إدرار½�   وأن ، "S¼¯ "  @54   إ¡�   
 /   L1   =�	5�   *(*_�  	�=�L1   5   و/   ا�'�Y1ت   	�=�L1   5   و/   ا
 *(�3:   �43  $�f �O   ��   <��(   ��c   /   أ	# وO�"  ه�،    ~�   ا
���9   ) ���   و/ $Fا:#،    أD*ا   )�4>   /   وc	# وا�kرة،      "�'(
 #   �eة   ر��   #�D�=   34*ش  ذآ* و4W"  هFا،    L1   وآYم   
  أن   دا�4W   �92#   اL1   <'k   آ�ن    إ	#   اc.��ذ   )�3ل   ا�U �4)�ن 
 o�*(   �S4>   ه�c   مYWBا   ���kX   I%  L1   رد=�   زا�J41   اL(F   أو
  ،L1U  /   آYم   أ	# $�����ع،    ) �GD =7    ا�N�   5'(F*   أن   و�1 ا
Uوم     ،#�*�p�=   M   �':   5®   5   )��9   أن   ���D  ،#�1 *�Nوى    و/   
F�WYار  .  

 "�O�9 وa  -  5S.��1 دون-  LW   l(��    ،#:اF$ V4R�  آ�   
  �JR1ا   ا/.��ذ   ��Fآ* ا���زg،    آ� ��ى    و!�S إ.��ر`،    �aو/ت 
  H �4��  ��x   ه��ك   وآ�ن $�،    �/ن   Bد�Dر   jة!5W�9@   £k!   k   آ�ن   
    -  وVS+W )��*،   ن  أ   دون   أ.�*ه� =7    اFوا!5 ��ى    !U!   �Sم 
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F4اآ*ة ا/	�2�3"    ا,�Nر   Fdا  -  آ�'�دة   LW   5�3    H

 �4��   L1   5W�9@   £k!    ،ةjk! لG�(ن   و�m1*)�"    رcذ ا��.cنإ   ا  
��+�> اc.��ذ $���Bب، ��# / �/ن $�،    !*أ   !�   آ�ن    �X�(     H
 ���� :   5$�Dإ. 

*1c    ،�1 �	�Dو   ��� 	!�   أ��	ت   :��ع   �!YW    ،ا/.��ذ
  اc)�م   هF`   ا�S.cع   �1ار �N=   #:��4D    "4Wر   	�5�W   واY�Xف 
 V4!ذ   و��.Y  ا/Y�Xف   ��9   ه�   �1#   :'�94#   �1   روعأ   L1   إ	#   
  )�u   �J�SNرة UW    Hت   �Wدل   و)���X ا *د)5،    ا,�3ق   وا=�ام 
��S31   Lل   ذI   إن :  و)�3ل   $���د    *1cى    ا�'�(  ،I#   !V4 ذ  
  أ�Wاء   �?�   أن   )��l   أو   ا/.��ذ   O>   أن   !�ل   �1ذا؟ )�'�ى  
  ،*k1 ذه>   وه��    ¿ L�o'S   ا'�$*ة   q'( #:Y$�31    أ	# إz    ا  
 g4�2ا*.B7    ا= �  ا���ر)g   )��9¡�   اL1   L(F   آ�	�ا   
 g�4�2ا*.Bأو   ا    �a مY��tآ� Nm"    أن �Wدل   إ/   ا/.*اg4�2   ا  
��ض    أو (  e*)>   اc.��ذ   1L   ا��!�   هFا   أن *1  ( #:�W��   j�}�  
�.��ذ   ا1c*   و:����   1��	#     q	c تU+W   LW   ����:   �1    q'(
 �1�{ .  

�WG$ q'( L1اء   وذآ*   اc.��ذ   �¹ار وUW   ?4Dت   �Wدل   ا	��3
  *k1   �x1   ل��    ����} - ا{����    ��ل   وأن ا'��3،    و)�.� ا

 Yx1-   oS3(   L1   رة� ���#   )�ا�0   آ��$�   وآ�> ا'*ا!�5،    ا  
 LW    ،g�= و)���3"  ��ام Á�S1   #�$�u   L1    ،5(د�'�  و)���* ا
  "4W ب��=   V�Fآ*    وا/.��ذ   ذI   !�ل  L1،  أدرى     09��(

  i اd+�م،    �4W   L1   5W*D#   فأ�X   وأ	�   ا��!�F� #2` اcو��ف، 
  ��   �1_ ��   آ��S! V أن أW*ف اc.��ذ وأ��!�ء` LW !*ب إ�  
  U2�Dة   أFXت   ّ��   �Uا:# =q�}4$ g    ه� 5��X ا{����    ��ل 
 5��q  ، 1980  .�5   ا�R+�'�5 1'#   ا�و V�W   LW    ¢رأ �'$  
  و	VJS �1#،    اXÅ*   ا�T	> أرى    أن   ا/.��ذ   z S_�5    أ:�=V   أن 
#   اc.��ذ   => إ�W    zدل UWت  M#   أ!�   ، و	د)#   إ��(   jxآ   ��$ "

" �9�D"  Mأ!�   و   #اq(U    روا)�5   $�+�ح   �*ح   آ��   و/   آ�   
UW    "N1ت   �Wدل   �Lا���"، و   ر�N1ن Js   Y�4�1    H*ت   =g   $*آ�ت 
4{����    ا��t(   #:�1�4'1   59Jآ�  ��'3  راح   $�Fا وآ�i ،V   وا

4"    $�Fات   )'�ض �Wدل W 5�44x  أ�SXر 4W"    ا.��V ا7    ا
  وآ��   و4W" اR'*اء اFXG( L(Fون أآ�J3= L1 *x،  اcدب،  
=l=    7   وD#   دون   ا ��#	 �� ا�JRوى    أ�h   إ;#   ��W*ا   أن 
 `�Sk	    ،*'R4��z    وأ	# أj1ا �$-  �hوى    أ�JR  m+�   راح  -ا
  H  ����}�Yن   L1   أ��N   أ	#   و)Fآ* ا   L1ن، $� وYWو   <�Æ   ظ� a  
  ،��k��-  V  ا���   هFا   :��l   أو!�   آ��   أW*ف   /   ��aرا   �1ز
 �'  !*أت   ه�Fا (  ا,�Nر   أ4e>   أن   وا'+�> اd+�م،    L1   رما
 `�D�  آ� اc.��ذ و!54 !54�4 �1�ا إl(�k: z  إ/    �1�ا )  ا
  هFا   ا/.��ذ   وUW ��Xت، �G�1 Vآ�ا،    �Wدل   !�ل   �1   أ4e>   أو 
  ا����W I�4X   1���1 ،� �1دل،    )� :  )�3ل   ��1ا�0   $*د   اd+�م 
 I'�m/   رأ)�،    :���ن   أن L�   I(ا   رأFه   /    ،I'�m /أو    "}S�( أن  
 I'�m   L1   5�3 :*ى    أن$   £�R'�   ا   `��W   �%��    ،*X� L�  �Wدل   

أرى    أ	� �uر:#،    �J( L1ئ    ��$*   وا/.��ذ   و)�2�u ��(   �9*ا
  01   وأرا` ا'��3،    )�.�   و01 ا{����    �ل�   01   ا/.��ذ 
 �����l (  ا,*ا�:   Ç��   �hوا   *J�1    ،�.�.و��� أ   l� �   V+و�    
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  54u ه"  وه"  هF`،    ا54u   g�uB   01   وأرا` )  أ=��	�   �9xWن

  =��9a   L. د   أ=��	�   إ��N(   �Jف (o'$ 01 ا�'�)�   اcر$'�ء 
 �SW   ح   ا�Yو�   �N�  .54u   zU�1 : lS   01   ا9T'5   )�م   وأرا` ، ) 
I 1*ارا،    �J�4W   ا�Yم F5   وآ'(��:    ،�=cإذن ا   �D�:   V.  
ا�d)�ت وا5DU1c، وأ:'+> وأ�*ح $#، وأ=�ول    ¬�4 5   @�0�1 

 أن أ:'Y$ #�1 �4 <��2، أ=�ول أن أ��� هF` ا�W�9Tت
�����W £�4ى    H 5uYu  : ���ا/1YW"    ا���ر  -)  ا�96? (  ا,*ا

  ا�*)�)L  -)  ا�uYxء (  ا�9Wcل   ر�Dل   �D   01> إ�S�D    z واcد¿  
 -   اg�uc  -  اc=� ):  اc)�م   $5�3 (  وا��c!�ء   وا��Sن   وا�dاة 
 �. �J� 7�$ H 5'9Tر$'�ء، أ�1 اcظوا��W أن   أ�'*   و/ ، ) ق  
  و/   )��را �N (   ���m    "4W   ه�   و/ �N (   54u    "4W  ،54u   ا/.��ذ 
  !�ر FXG(   ��N'$    "4W   !�   أ	#   �_�� 1'�	�ا،    �N (   �Sa   LW   ه� 
 #43W   �	��=ا،    أو   أjxآ #��   /   �' (   I=�L1   0!�1    "9   ذ
  ،"!�����2ة   وا=��9ل   وا=�ام   و:L1   0!�1   �9W   �S3   وإ·�    L1  
   ا/Y�Xف 

  وه� �a���1،    )��ن   أن   UWت   �Wدل   L1   )�4>   اc.��ذ   �1زال  
 �9'(   5W�S��$    ،*R�  �راء`   أو   �Wا< #   �'�   أ/   و)�k_# وا
 �X�:   اjxآ    H �3�	/ت   ءاY1�'4"    وا�W ا!0،    أرض�  و)1�4# ا
 #�1�k6   أو   #�'��!  -  Yx1  -  01    ىjX  �4� ذ   )�3ل��.cا  : �(  
  "Xأ V	؟   إI�1   V	*،    أ��	ءك �D   اFه   *R�(   #$وه�   آ��   L9�  
��k�:  ،`*Rى    �1  #�1I   أ	V ذا:#،  H    !��9#   و   £�R$   �tا�  
��1#   أو   اFا:�5   ~�ا! #   أو     ،#�D��(�(cا i   I	01   إ  
  هt/ء   L1   وا=�   آ� �R��:    H   .�ف   ا�'�541   و:'l�9   :�*ار 
 <	�Tى    اF�#   / ا*':    ،#�W I4'  و<�5S   آjxا   jXا   :���R   و
 5�3�3=  . jeو   II   :��9   /   ��   ذ   I:/�' 	5   ا� >�'  أن   ا
��9ح :�_4"    أن   =�ول :  �Wدل   )�   $'��،    L1   :*ا` �$    �G�وا
  H  ،��,ض ا�Wوأ  )  H "� 	 (  "4W 5(��=   �9ح�  /   ا��9ح هF`،    ا
  ":G( /إ   L1   ق��   5�N35 }��1،    ه�Fا   ��V   واGا��   �V�  
 5G�1    ،5 ;�حGس   أن ه"    ا����أ!�،    و/   أآx*   / 	�س،    ه�   ا
�? اRS*،    آ�   01   ا�'�H �1  ه"    ا,5�3�3   اx*وة   وأن   
 V(� �  �LW   �'$    ،*X   وا�x��$   p_S$*ة   وإ·� وا���واة،    $�
ا/.��ذ،    V94':    L1 i 7�J1 L1   ه�Fا ا��ه*،  )���"    $'� 
  L1 أ!�"    آ�	4W L1   <O   V"    اd+�م   5W*D   أن   �'*ت   ذI   و01 
  . $XÈ*   أو   $R�� أوذى    !�   �'�ر`   )��ن   أن   وV X   اYزم 

LÉو    H ��3(*>    ،اف*k	Yz    و!�ل   ه��� ��_"  .  د 4W"�    �1ل 
 g3�$  : lx:/   اjxآ    H ء/tس   ه��  إن )  وا3'�� ا{����  )'q  (  ا
 L1   �4�:   �J�W   دل�W   تUW   ه�   Y'�  إ¡� :�L،    آ�9   ���ا   أ	�س   
: 	 �" H    و!H  ،#$��e V4  وأ��k��  "1�1،    اc.��ذ   )U94ون 
 �X�(  !!  zإ `F5   هDر�  . ا

M   je4"  �1! "    أXا�  . آjxا ا
�3   �   ا,�9   V94':   L1   ذ��.c5   أ���ء   ا��e :   أن   �S!أ  

 �1�Wس   وأ�� .آ�9 ه�، وأ	� ا���Sن  ~�ه�   ا
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