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 ا��س�ن وا�
	�ر" ���ة"
15-6-2009 

  ا������ا�س��
 654  :ا���د 
  

  إ)�ا'$ ا��&%$#�م
 )7 ( ا-,+ *�ار

  ا�1�6 وا��45ت,�12
 � ���ي آ� ���ي ه� ���ي ا���رغ �
 	�اي  و��ل     ·

��ن ��ر�ً� �
 	�اي ��  � 
 أو$#" �
 آ� ! ء  و�
 ورد إ2    �1،  أ�/$" أن �.*(     �-ذا أ$#+" �
 آ� ! ء أ*( إ�#" '��#� ا�&              

 .'��#� ا�& أ�/$" أن �/د
  ,�ا12 ,�>�� ا��;:�ى,8

  ا�1�6 وا��45ت ,�12
  

 : < و�2ل
5�ي ه� '5�ي ا�;�رغ ,8 @�اي ' Cي آ�5' 

EFGH ه�: 
J* KF
  )QRك *, O�N، > أ,
KF،أ,
 C( أ�� SE�Tه� أو ر UV'ز �� N�, QR�ا XY�;#  :،Nأن #��رآ 

J*دأ و�ZN�, N( Vه� . ا���ك )]F^ _H N\ @�اك، أ[
J*و Vه�5�ك، أ�SHغ    "> إ�ه إ> أ�N( "   E إ��N أ'�a أ�ه      أ]' QصcH ،

  ,8 آ�ن ه� أ�dE إ��N،إ>,8 @�اك، 
1F
e ك�fN( +ghi
�� . 
O* Nj�أو             Vه ،$h' أو kآ�l�nِ ورا أو�Y Noا '8 '�5د��ز��o 8#p�ا 

 N( X��jF^ ،ك��5'�hYرV4�' . 
Sح�ور
� َN�H :  
sأآ� �G;��ا،�t��ا u*وأ  

 u*ن أvwا،�ix�ا sوأآ�   
u*;�*� أ�ا،�	#v�ا sوأآ�  
�ك   *�اcHآ�ن   دون @�اك،أ'5�ك �*�
 .  �f Vyك)

8jhZأ J*ك� . g$F' 8xo أن أ�nه
X�;6# ء_
�#�o Nا\ و> أراكا>,# J( �2ف���( . 

 . أن 'g$F أ> أ@
cذ�N إ��Nأpoآ� 
G�o8 8أ,N
 . ~�Fص '�5د#
  *J أآ�ن '5�ا �
�را*�ا أآ�ن
�jF
� N(V4�' XR
  دون أن أ@
�#�wا �#�wك ا�;$ا���ه$ '6س ا  

 ،"ا# : " �#�w	�GFن '�Fه �;س ا>@�hFHVذا 
 : < و�2ل

·        O* 8 @�اي, k�Yر�H 8 #�6ن�ء و�n Cه ,8 آ�oأو 
EFGH ه�: 

 ء، �F�Hح < أن أ,
KF )ه، X�o]o ,8 آn C$أن   : ه�ا,
ح�ن
 �  أ~
�ر أ> أ,
KF إ> )N ,8 ~_�ه،

 )��;�اغ، > ^
KF إ> ا�;�اغ
 E;�اغ، أ��ا �� <  

Eأ� �� KF
hه، �� ا�
�o�N( ،ء$n C8 آ, . 
�ا أ�ه ه� آn C$ءأن   ^86آ�1 ( �� O* ،N�' ء$n أى XFR�# . 

�H�*أ < ،X
�o� �, Cآ $F' آه�nأ ،N�H  
  )ه إ��N، اصCأو
O*،X' $T�o  
 $TرcHN�' !   

 :<) �ه (و�2ل
·        p~c# ه أنo�,أ ��ا �
Sه ,8 آn C$ء أ~p إ��ه )����oذا أ�H ،�y   

 .ورد: إ<: )���� ا�� أ,�oه أن #�د
EFGH ه�: 

  ا��@��F إ��N، أ�ه أص�u ا�~p إ> أن أ�
5ه ,�
  أن أرد,X أص�u ا��د �8 > �
�ج و,�


�5دلo ه�cآ �h4
  وا��د،ا�~p ا���ان *�آ



2 

 

 ! ه� أ~p و> ه� رد:و>

ـXَ ,8 ه��o� �� ه[�
 إ��n   N$ء،آC ا�

�م   , N�H��p�،وب���H ،م�  ا��
Cاص�
  ا�~p وا��د، #


�Gرب،�H 
  :  أ�ه�G�Hب 
 " ا-> إ�ه إ> "

 


