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11- �	
 )��7  5( ا�� وا��واج وا

  )456(  

���   ��ر��� ا��    ���ةا   �����   ��ف   أن   أردت   إذا���    ��
   ��!  ،��!# $   ����12,،  وإ+  /�.-,،  إ+    أ*�ب   أ�)   ه& :  ا
و:8د أ89ا، و/�.-, آ��,، ���, -6ن   ؟  أ�)   أ.5   أو   ؟  ا3 وإ+  

 �1) أ�) أ�) آ& #�ة، و; ه6 آ��, 

 )457(  

>�.,   ; ا��    ا���ة   �1=8  إن   إ; AB   ;    ،���C@,   6ك<   و
 (����ر أو   آ��D� ار،    ر/6ة�@�  .  ا�FGر   E�2 ��  ا;�

)458(  

 I J!Kه6   #>�@� ..   ا    I  ،LM5   ;89 ا#   �NGء   ا�A�وا� 

����رى  �NGا   QR� 

�QR   ا���Aء   وا��ر 

J-�وا�   J-���9 

 )459(  

J��   J!Kا�-   ا&#�   �S6-�    I �#8N   ،ا��ات 

  T!-و��   و��C   آ@�ل    I V�:�1ن   ا�  .  ا�6ا�8   ا�-&   ا;

 )460(  

،   ا�Y.Z   ر�8S    I E*�   أآ>� اK!1     ا��6X   .-6ن   #�   آ>Wا
&[2��9 \�]�� ،T���S 5#.  

6��   أآ>�   .-6ن   #�   �->Wا ...   ��ار   و�-5N   5#    8قS
 �*D�وإ=�دة ا�6;دة ا� ، 
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 )461(  

8*   cd!.   J!Kا   ,�G   6ان��أ=@ ،    

�,   .2]&   و*8  G   e9   �1ن� وا6�Mان،   ا;

  $   cd!.   إذا   (�#�-   ���1�  ..  إ

 .g!�1،    ا�-�#&   ا;��[�م .1@     ;   *8   و��!�اك

  .  DSة   9& . . 

 )462(  

�A     أن   ه6 اh�ij    ا;��D1م ,�وب،  ��    ذا 

 k#   �2ظ� وأو= ،   أآ8.8g   o   #5   ا��8R��9     �= m�nرة   ا;�

��6 ا�D9 �96��p رg�� ، أو .� �ى  qpم ا�D1�أ#� ا;�
!!! 

 )463(  

ا�-�#& 69ا�8    ا;��[�م   ]@&   إ��1ن   آ&   �L =�     ا�8Rرة
 أو وا�8ة،

2�ق   أن   =��,   و�-5     e9   8رةRاب #5 ا�-&،  =�     ا�a*;ا
 وا;����ج إ+ ا���@�ل ا�-&

�tذا    (Ruق،    #5   و�8 ا�2R�    vp. 8�ا�-&   =5   ) ة(ا�6ا  .  

 )464(  

�.�M��1،    ا!K6ة اAnآ ����ج إ+  �x#�م،    آ@� �6ح أ���B
#�py8د اd�yام اZ��، و; 8g6 ��.� اM�آ� وا��6اS& وا;�

g!��1 #5 ه�ا ا�!6ع أ��z2!# {DS =5 اM�.� ا�]�#��، و; 
8g6 ��.� /�#�� إ+ ��9�@�ارك إ����،  

, وا�) و/�Aر

 )465(  

�.�M��1   ا!Kه    ا ��R�RMا } ~���=J���  5 ا��� آ��,، 
�X& أ; 1@���، #� رأ.,؟Gوا ،�� m��. ا�� 
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