
1 

.اآ�ا� 
	�� ا����   

 .اآ�ا� 
	�� ا����: ٩-٩ا�$رس -ا��!�ء  - ا����دات ا��������  - ا���� ا����� 

'
  ١٩- ٠٩-١٩٩٣: ��!��� ا�$آ�.ر ��-$ را,+ ا�*�)�(� )��ر

  ��� ا
 ا���	� ا����� 

ا��A=، ا��@� � ا��-$ ? رب ا����-�=، وأ:!9 ا��4ة وا��(��� 6�2 ��$�5 ��-$ ا��4دق ا�.$2  

��2 �*� إ� �� �2-�*� إE5 أD5 ا����� ا�����، ا��@� �2-*� �� 
*��*� وا��5*� )-� �2-�*� وزد�5 �2-ً�، 

�-�.ن ا��.ل )
 =-� �*��Iوا ،�(�*�Iا �*Jوارز �ًK�( 9K���2، وأر�5 ا���ا, �*Jوارز �ً�L Mوأر�5 ا��

�E :� 2��دك ا����4-L)� �*�O(*�، وأدLن أ.����:=� .  

   :ا�آ�ا

  �P، أي ا����آ�اأ
@� اOA.ة اAآ�رم، �= �.ازم )�T ا��!�ء :� ا���� �.P.ع دM�J دM�J ه. ا

 ��	
إذا أراد أن 
��� 6�2 إ5(�ن وX�D �$ى ا����P أن هVا ا5(�ن آ�ن ���هً� :�-� :�9 :�آ�ا� 

�6 أ]�Z آ��	�ز آ@Vا ا���� آ��، و��= �� �= �.P.ع :� ا���� ��ع )�= أ
$ي ا�*�س أو ,L �\�

  .ا�-.P.ع

  D(�X �@-]L ��^�-ء ا���_Aوأن ا ،D(�X �@��_و D(�X �@-]L ���4ء ا���_Aأن ا ��
���.م �$

��	��	�� و_��@� �� �@-]L �
  .و_��@� ��	��، وأن اA_��ء ا�	�ز

(�-�= �� �= �.P.ع :� ا���� ا���� ��ع أو ,-�a أو ,�\� :`]�Z آ��	�ز )�= أ
$ي ا�- 

 �-: ،�b!� .ا�-��]� وه �c�� ��)-ا� +�,�
آ-.P.ع اآ�ا�، أو �.P.ع ا��bPار، 

إن �= أ�bO ا�-.P.�2ت أن 
��� ا�-�e= ��ذا ,�*� : L$ود ا�!�ورة؟ أJ.ل ��� وأ2*� �� أJ.ل

 �I��( �*5؟ أ�� آ�-� _���5 أ�آ�اا�!�ورة، �� ��*6 ا�!�ورات ,��Z ا�-�c.رات؟ �� ��*6 ا


� 5$�2 اآ�ا�، إ�6 _�.5�fت ا��Iا��� M���, 9Iون، �= أ�b!� ء اد�2*� أ5*� ���ه.ن، أو

  .و5$�2 ا�!�ورة

  :ا�آ�ا �� ا���� 

أ
@� اOA.ة ا���ام �.P.ع اآ�ا� �.P.ع دM�J دL �� ،M�J$ود د���J 2*$ ا���@�ء، Aن أآ��  

�g )@� ا5(�ن :� ا�����9 ا��).ي أ5��Lً�، :� ار,��ب �
 �]L ،ا�-�ل +)�( �����ا�-�c.رات ا�-

�� )��*(�ء، أآ�f ا�-��]� �	�bة 2*$ ا�-(�-�= �!�b ��ذا أ:�9؟ أ�5 J��( ��5ق ا�-�ل، أوh( أو

�!�b، �= أ9I ا�!�ورة 
��9 آ9 _�ء، هV� آ�-� ا�!�ورة ��L �@� i$ود، أ�� أ5@� ��^�� 

�-k آ��-� �j5ء:.  
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.اآ�ا� 
	�� ا����   


$� K��ً� أو _�L ،�ً2-9 ا5(�ن J@�ًا، اآ�ا� :� ا��	� L-9 ا: ا���-�ء ��J.ا �
5(�ن 6�2 أ�ٍ� � 


$�، � )�(+ K���، أو )�(+ �
 � �ًm�_ ل.�
وI��ًا، و4n�ً� 6�2 أن 
��m�_ 9ً�، أو 6�2 أن 


$ )��!�ب، $@�$�2 )����9، أو ا�.��( ���
ا��jع، هVا :� ا��	�، أ�� :� ا��jع :�-9 ا�	�� 6�2 �� 

�[�+؟ إذا  أو ا�([=، أو إ,�ف), 6�� ،9-��

�م ا��.ي ا�Vي � 
$، أو ا$jذى ا�Aا�-�ل، أو ا

 �V9، أو )��$ ���� آ��، ه-��

+ ا�Vي � V��ه$د ا5(�ن )����9، أو )�ab أL$ أ2!�^�، أو )��

ا�!�ورات �4Lًا؛ O.ف ا�-.ت، أو :�$ ا����ة، أو O.ف ,�q أL$ ا2A!�ء، أو اp@IAة، أو 


+ ا�Vي V���-9، أو :�$ ا�-�ل آ��، هV� اA).اب اAر)a ه� �4Lًا ا�!�ورات ا��� ,��Z ا��
 �

ا�-�c.رات، أ�� �. :��D هVا VO`� �ّ�2 VOA، هVا ���P iورة، و��i هVا إآ�اهً�، �. :��D هVا 

 �� =�*�e-ا� t�( $*22*$ ا��.ام و k��Oورة و� إآ�اهً�، ا�P i�� اVوا 2*� :��ة ���*�، هVOA

�P .94ه�
  . وري، أو �� ه. إآ�ا�، أو �� ه. �Lج، أو M�P، أو ,.ه� �Pر � 

��وط ا�آ�ا و أ��ا�� :  

��ط :� اآ�ا� أن 
	�+ y 6�2= ا�ُ-�َ�� إ��5ذ �� ,.2$ )� ا�ُ-�ِ��، أي أ�J :�ً5��Lل j
 :  

  أ��0 �/�ل %-!� ,� !��+ ز�� ا�*�زدق أن %�$#" !�� ً� 

***  


�J �: ��jارة �5(� أن هVا آ��ً� :�رnً�، هVا أ5��Lً� ا5(�ن 
@$د�   =�� ،�$2.�
إ�O{ �ً5�)5، أو 

�a�b، هVا )

*�V، أو �  � ،V�*
�a�b أن )

@$د )�، أو �  �� V�*

�.ل، �  �� 9��
ا�Vي 
@$د � 

6�2 +�n ا�-@$د �5(�ن ا�ُ-�َ�i��  �*y إآ�اهً�، و� 
*b.ي ,�D )�ب اآ�ا�، �= ه$د إ5(�5ً� وا

�V��*, a�b و$�2�)
  .أن ا�ُ-�ِ�� � 
*�V و�2$�، أو � 

  ،�ً��)� =�� �ً

�.ن إ5(�5ً� �2د $J ،ا��4.ص �ا���آ�، وإآ�ا �ا���@�ء � :�ق )�= إآ�ا t�( $*2


$، � :�ق )�= إآ�ا� ا���آ� وإآ�ا� ا��4.ص، إ� أن )�t ا���@�ء �Jل$@�اآ�ا� :�I�: : k`ك )

A ،ن�b�)ا� �ا���@�ءإآ�ا =�( �:�O ع.P.� اVه ،���
  .ن ��n ا�(��bن � 
-�E أن 


��� ا5(�ن أن : ا���-�ء ��J.ا  $J ،9�: 6�2 �6�2 آ�م، وإآ�ا �إآ�ا ،=�-)J 6إ� �)�*
اآ�ا� 

 �@�

��� أن 
�.ل :�ً�، أي هVا ا�-.P.ع �= ا�$T��( �J أ6jO أو أ�Oف أن  $Jل آ��ً�، و.�


��، د���L ��n 6�2ل.Jا :�-� أ.�J : ك$�
 �� 9��

��*E أن ا�Vي 
@$دك  6�2 +�n إذا �*�
اآ�ا� 

�-9، أو )��$ �

�م ا�Vي � )�، �= إذا �Jل :�9، إذا ه$دت )����9، أو )��$ أL$ ا2A!�ء، أو )�

  .ا�-�ل آ��، ا{ن 
*b�E��2 M _�ط اآ�ا�، _�ط اآ�ا� ا�Vي 
�:E*2 a ا�X :� ا�$��5 وا{�Oة

  

  



3 

.اآ�ا� 
	�� ا����   

 2�3! ��4   :ا�آ�ا ��; ا�3-م 9 ,78 �� ��ء 5ن ا�	�3

  : اآ�ا� 6�2 ا���م � 
[+ )� _�ء Aن ا�-��� �J q��� ��nل ,���6 

ْ*ِ� HْKًَرا ِ��I 3ُ�ْ َ!ْ� َآَ*َ� ِ����Hِ ْ�َ �ْ!ِ �ِF ِإ,َ	�ِ�ِ� ِإ�F� َ!ْ� ُأْآِ�َ َوَ/ْ!ُ �ُDُ�ْEَ	A�Bِ ِ��ْ�ِ@,َ	�ِن َو3ِ�َْ� َ!ْ� َ�َ�َح

L �ٌ�Nِ�َ اٌبPَ�َ �ْQُ�ََو �ِF7ٌ ِ!َ� ا��Rَ4َ �ْQِ�ْ�َ َ�َ  
  ]١٠٦: �.رة ا�*�9[ 

L ِن�	َ,@ِ�ْ��ِ A�Bِ	َ/ْ!ُ �ُDُ�ْEََو   I ِإ�F� َ!ْ� ُأْآِ�َ
  ]١٠٦: �.رة ا�*�9[ 


$، أو و$�2 _$
$، وآ�ن ا�Vي $_ $
$@, D�, 9Iو p2 ?ا �P�
 أي إ�)5ن إذا ��( Mb5م � 


�.ل، و
	�+ y 6�2= ا�-��� أن ا�Vي 
@$د 
���J 9ل �� 9��
 $2.�
 : �
هVا إآ�ا� ����L، وا{

Eآ$ ذ�e, :  

L ِن�	َ,@ِ�ْ��ِ A�Bِ	َ/ْ!ُ �ُDُ�ْEََو   I ِإ�F� َ!ْ� ُأْآِ�َ
  ]١٠٦: �.رة ا�*�9[ 

  . �-�ذا؟ Aن ��Lة ا5(�ن ��$�� 6�2 آ9 _�ء 

  :!$�HK آ�Dى �� ا��0, � 


�� O-(� ���]$ آ��ى، ا�-�4$ اAول �j��( �5$*2 :�5�fوا�-�4$ ا� ،=
ه. ا����ة، : ه. ا�$

وا�-�4$ ا�T��f ه. ا���ض، و ا�-�4$ ا��ا)a ه. ا�-�ل، وا�\��i ه. ا���9، �= ا2�$ى 6�2 


��م ���2 ا��$، �= ا2�$ى 6�2  �J�)��( ى 6�2 ا�-�ل$�ا���9 )��\-�ة 
��م ���2 ا��$، �= ا2


��م ���2 ا��$، �= ا2�$ى 6�2 ا�$
=  ا���ض 9�)���Vف 
��م ���2 ا��$، �= ا2�$ى 6�2 ا����ة )���

$[��� �)-O آ�@� ذات ��
�jم ���2 ا��$، ا���
 ،=
ا�$
= وا����ة : )h:(�د ا����$ة، أو ا��b= :� ا�$

  .وا���ض وا���9 وا�-�ل


�� ����4 آ�@�، و2$ا�� آ�@�: ��J E�Vل أL$ ا���-�ء �jا� =� DI�O ��!J �
، ورL-� آ�@�، :`


�� و�. �jا� =� D)��: إ�6 ا��(.ة �-Lا��$ل إ�6 ا�[.ر، و�= ا�-���4 إ�6 ا�-�($ة، و�= ا��


�� 2$ا��، �jا� ،��
�jا� =� D)�� وا��(.ة ،�-Lر ��
�j9، أي ا�
أدq�`( �@��2 D�O ,`و
9 و,`و

� D)�� ���4، ا�-�($ة� ��
�jا� ،��
�jا� =� i�� ��cل ا��Oدh( �@!�( ل��Lو�. ا ،��
�jا� =

9

�� )`�q ,`و
9 و,`و�j6�2 ا� ��cا�-���$، أو ا��(.ة، أو ا� .  

ا�-�ل، : ا���ض، را)�ً�: ا����ة، f��Xً�: ا�$
=، P.� �: :�ً�5�X.ع ا�-��]$ ه*�ك ,$ر
g، أي أوً�

�ً)��O :��( ي$�
��$ ا���9، هVا ا���,�+ �@� I$ًا، E5���h( �5A دا^-ً� أن ,� $J 5(�ن�5�f اAول، :�

 9-2 �P�2 9Iأ =� ���� $��
 $J9 ا?، و��وع، ه. ا�[@�د :� ��j� 9-2 �*
��L,� �= أ9I د

  : ��jوع، �Jل ���2 ا��4ة وا�(�م



4 

.اآ�ا� 
	�� ا����   

  ))ذ��ا �� أ��اU� �3V!�ا��3(( 
  ]ا�\�b+ 2= أ)� ه�
�ة[ 

�$ي ا�-@� )��-@�، إذًا ه*�ك ,�,�+، K��ً� هV� ا�-��] �
 $Jو �Vوآ9 ��4$ �= ه ،�����Aا $

ا�-��]$ �� �X�X أ).اب؛ )�ب ا�!�ورات، و)�ب ا����Iت، و)�ب ا�-�--�ت، ا�!�ورات 

 qjآ �ًf� ،�-�-��( �Iوا��� �I����( ي ا�!�ورة$�
وا����Iت وا�-�--�ت، و)���hن آ9 إ5(�ن 


���[@� ا��.رة �Lام :� ا�$
= أ��i آE�V؟ أ�� إذا ا��أة أ]�)@� ��ض 2!�ل، و�  +��K =� $(

 ،�,��I�L =� ،�!^ا�: =� � ،=
:�����ظ 6�2 ا����ة �Pورة، )�*-� آqj ا��.رة �= ��I�Lت ا�$

 �)-O �ًو$I وع، أي �-�= أن ,�-�.ا�j� =
إذًا qj�( ��!5 ا��.رة �= أ9I )��ء ا����ة، )��$

��:Aل ا.����( ،�j2 �)-O ا�-[-.ع ،�
� ا�$
=، ا����ة، ا���ض، �L.ل أ:���، و�L �X�X.ل ��2.د

��Pد65 إ�6 : ا���9، ا�-�ل، ا���Aك �= ا���ا�!�ورات، ا����Iت، ا�-�--�ت، :*�= دا^-ً� 5

 =2 $�(Aأو ا ،�-�ا6�2A، و�= ا���)ر إ�6 ا��-�=، دا^-ً� A�( ��!5)�$ 2= ا�!�ورة، ا����I، ا�-

Lب، وا�(*�، وأ���*�k �= ا��)� �ً��K ول$I اVا، هVه� =
��م ا���@�ء، ��= ��
I Z$ًا 
[��E ا�$

9Iو p2 ?ا $
�
 �� M:آ� ]���� و�L ك���, .  

 �3� ���� 7Y�#, 9ن �� و��ا�� PZ9 ,]ا   :إذا وE+ ا�آ�ا

إذا Mb5 ا5(�ن )��-� ا���� ���هً�، ا{ن :@-*� ��*6 ���هً�، ���� أي آ��P��� �,��L D5 : أوً� 


��م ����9، أو :�$ أL$ أ2!�^�، أو : �: ���n فVJ 9، وإذا-��

+ ا�Vي � V���$ ���� آ��، أو ا�


`�Jh( VOار�، وإذا �2َ$ �2$ زواج � 
*��$ هVا ا���$، وإذا 2َ�َ$ 2ْ�$ ه�� �  �: �ّJ���2 ا��$، وإذا أ

 M�K ء، وإذا�_ ��p�
 � �5h: رV5 أو q�L وإذا ،$��*

Z4 هVا ا���$، وإذا )�ع :hن )��� :��$ � 

�� � ,Z4، واA]9 :� هVا زIوp� ���Iن رh: ،�@�I، وإذا را��5 ���A a�
�� هVا ا��bق � Iو

9Iو p2 ?ل ا.J آ�� :  

ِ��HْKَ �ِ*ْ3ُ�ًْرا  I َ!ْ� َآَ*َ� ِ����Hِ ْ�َ �ْ!ِ �ِF ِإ,َ	�ِ�ِ� ِإ�F� َ!ْ� ُأْآِ�َ َوَ/ْ!ُ �ُDُ�ْEَ	A�Bِ ِ��ْ�ِ@,َ	�ِن َو3ِ�َْ� َ!ْ� َ�َ�َح

�َL �ٌ�Nِ�َ اٌبPَ�َ �ْQُ�ََو �ِF7ٌ ِ!َ� ا��Rَ4َ �ْQِ�ْ�َ َ  
  ]١٠٦: �.رة ا�*�9[ 

  ���
أ�� أ���ب p5ول هV� ا{
� :-� ذآ� ا�-�(�ون )�������� 2= أ)� 2��$ة ��-$ )= 2-�ر )= 


+ : �JلV����J 6ر)@� :� )�t �� أرادوا، �= _$ة ا�L �.(V�: ���
أVO ا�-�jآ.ن 2-�ر )= 

)�t �� أرادوا، أي �Jل �� �K+ إ���، :��j ذ�E إ�6 ا�*�� َ]��6 ا���@� 2ََ�ْ�ِ� َوَ���َ�، :��ل �Jر)@� :� 


-�ن، :��ل ���2 ا��4ة وا�(�م: 
� 2-�ر آ��J $], q�E؟ �Jل: "���2 ا��4ة وا�(�م�( =m-b� :

)`���، Aن ا�*�� �� آ�q ا�*�س :.ق E��2 �"،�@,�J�K، إن �2دوا :�$ �-L(�� 6�2  ، ر��هVا �= ا�

=�*�e-ا�.  
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.اآ�ا� 
	�� ا����   

��,+ ��L ���2، و)� �Iء ا�XA ا�-j@.ر 2= ر�.ل ا? : ��J.ا 
إذا وaJ اآ�ا� �� 
eاVO )�، و�� 

  : َ]��6 ا���@� 2ََ�ْ�ِ� َوَ���َ�

̂[ْ�َ��َن َوَ!� اْ%ُ#3ِْ�ُه�ا َ�َ�ْ�ِ� ((    ))ِإنF ا��Fَ� َوVََ+ َ�ْ� ُأ!Fِ#� اْ�َ_َ/Uَ َوا�
  ])= ���I 2َِ= اْ)ِ= 2َ���ٍسا[ 

  �ًb�n a-], ه.ا ���2، �-�= أن���هVا �= )�ب ر:a ا���ج 2= ا��A، ا�\b` وا�*(��ن و�� ا�

 9Jأ t�J �5أ =�L $�( qj�
$J ،MJ�t ا�-��� �*�X E اآ �� a^��ة، وا���� q�`) 9Jن ا��(�ب أ.��:

 q�`(ن��)*وا� ،`bO اVه ،�m�� ��5 �$*2 D�f
  ".ا��@� إ�j( �5 أ5(6 آ-� 
*(6 ا���j: "���ة، و�� 

 9��J 9�J �*X$�, �-آ �آ�ا  : وا

̂[ْ�َ��َن َوَ!� اْ%ُ#3ِْ�ُه�ا َ�َ�ْ�ِ� ((...    ))َوVََ+ َ�ْ� ُأ!Fِ#� اْ�َ_َ/Uَ َوا�
  ]ا)= ���I 2َِ= اْ)ِ= 2َ���ٍس[ 

  :R" !� أPZ ا���bZ ا� ,a	� �H^ ا�آ�ا أ�

  Mb*, دان، أن�@�I6�2 ا���� أ:!9، أي ه*�ك ا �آ�ا
-� 2*$ اpه. أن ا�� M�Jه*�ك رأي د =��

)��-� ا����، أو أن ,��c�� 9.رًا، هVا ر�4O، أ�� إذا ر:!D أن ,*Mb )�����، و�� ,��9 

�4Oأ:!9 �= ا�� �-
pوا�� ،�-
p2 �Vه $
$jا� �b\�� DP��,رًا، و.c��.  

�� هV� ا���4 ا��� �Iت )�@$ ا�*�� ���2 ا��4ة وا�(�م، �(��-� ا��Vاب أVO ر��I= �= إ�� 

: ر�.ل ا?، �Jل: �� ,�.�.ا :� ��-$؟ �Jل: أ]��ب ر�.ل ا? َ]��6 ا���� 2ََ�ْ�ِ� َوَ���َ� :��ل LA$ه-�

: ر�.ل ا?، �Jل: ل�� ,�.ل :� ��-$؟ �J: أD5 أ
!ً� آE�V، :\��، و�Jل ���O: :-� ,�.ل :�؟ �Jل

أ�5 أ]�، أ�5 � أ�-a، :`�2د X�X ���2ً�، :`�2د ذ�I �: E.ا)� :����، :��� ا�*�� : :-� ,�.ل :�؟ �Jل

أ�� اAول :�$ أ�4O�( VO ا?، وأ�� ا��5�f :�$ ]$ع )���M : َ]��6 ا���@� 2ََ�ْ�ِ� َوَ���َ� O��ه-�، :��ل

�� �ًm�*@:.  

�@�دات، �E أن , Iإذًا ��*�ه� ا ،E� �ًm�*@: ،�-
p���( VO`, أن Eو� ،E��2 �4 و� _�ءO���( VO`

�5�fا���� ا� :�-
p2 �� �4، ��= آ9 إ5(�نOا�� VOأ:!9 �= أ �آ�ا
-� 2*$ اpا��.  

  

 9m� �-� :ل�J ؟�
$J ا ا�\���� : ا���}ن �\�.ق أم.�*Jأ �-� ��p�
�، :�[p :� ا�([= :� 2@$ ا�-�$J

�Vه�@�، وa-I ا���-�ء، وأآ�ه@� 6�2 هVا ا�-�$أ، K��ً� ��$أ )�V-( �O{ ���2 ،9Kه�@�، ,�*6 ا�\���� 

  .ا���}ن وا��.راة وا5[�9 وا�p).ر آ�@� �\�.�J و4J$ أ]�)��: �Jل


-�، آ9 إ5(�ن  p���( VOي أVأن ,�.م ا� �	�*
�@�د، � 
*�	� أن ,�.م ا�Vي أ�4O���( VO، و� Iه*� ا


��، :��Vي أ�4O���( VO � _�ء ���2، وا�Vي أVO ,�4ف )�(+ إ����5,�، وJ.ة إ-
p2�5، و�-


-� ه*�mً� ��، هVا اآ�ا� 6�2 ا��.لp���( .  



6 
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	�� ا����   

  :ا�آ�ا ��; ا� 	" 

اآ�ا� 6�2 ا���9 �2.5ن؛ �� ,���� ا�!�ورة، و�� � ,���� : :-� اآ�ا� 2= ا��-9؟ �Jل 


�، ا�!�ورة، :-� ,���� ا�!�ورة �9f اآ�ا� 6�2 _�ب ا�\-�p*\أو أآ9 ��� ا� ،��، أو أآ9 ا�-�

E� ل.�

� ��ذا 9��5؟ �!�bون أن : p*O ��� ��n $I.
وا? �b!� =�5ون ذه�*� إ�5�: 6(� � 


� إ� إذا _@� E��2 ��ح، إذا �� ,`آ9 ,-.ت :.رًا، p*\أي � ,`آ9 ��� ا� ،E�!� ا آ�مV5`آ��، ه

-.ت _��ة، � 
.I$ ���، ��ذا 9��5؟ � ,`آ9 هV� �Pورة، أو آ*D :� ا���4اء و)�*E و)�= ا�

 D��[أ ،D2�� ورة�P �-آ� ،���-, ،���., D�J �-�f� ع.P.-ا ا�Vء :� ه�_ �bOأ ،�ً-��


c= أ�5  Eإذا :�9 ذ� ،�b!� �Oأ ،E���2 ذ� VOe

� �Pورات، أي إذا :�9 هVا .5�fت ا��Iا���


eاVO 6�2 :���، هVا آ�� آ�م :�رغ،  9��

��*E أE5 آVا، إن ��  6�2 +�	
 �-*�L ا�!�ورات

���$ E,��L، أو ,��$ أL$ أE^�!2، أو ,�Vب V2ا)ً� � ,��-��، أو ,��$ ���E آ��، هV� ا�!�ورة، �� �

�.ى ذ�E ��(�P Dورات، و� ,��ح )@� ا�-�c.رات، و�= 
���@� }�X، و�� ��2ب :� ا���5$ 

9Iو p2 ?ل ا�J �-5(�ن آ  : وا{�Oة، أي ا

  L ِ*ُ$�ا ِ�� َ%�Dِِ" ا��Fِ� َوَ�� Yُْ�ُ$�ا ِ�Hِ,ْUَ,3ُْ� ِإَ�; ا�#3َ�ُQْFِ� َوَأْ�ِ�ُ̂�ا ِإنF ا��d7cِ,ُ �َF اْ�ُ	ِcْ�I�َ�ِ̂ َوَأْ�
  ]١٩٥: �.رة ا����ة[ 


�، ا��!�� دI ���J$ًا، ه*�ك  p*O ��� .أن ,`آ9 و� +]
 �ً2.I ��5، إذا آ�ن ا�@�ك{�J �
{ �Vه

.�
أ�L�J ��� �5 �= أ].م، �Iب أول 
.م، إذا L$ث ��E }�م � ,��-9 : ل �Eإ5(�ن :� ر�!�ن 

ا:�L�J E�� =�� ،�b �\���، أي ,�-( i	� E��2 ،q��O أن ,4��، :��.رع دا^-ً� 
�Xe ا��pا^� 

�-
pإ�6 ا? �= ا�� +L�4 أOإ� 2*$�� ,�.ن ا�� ،�O2= ا�� $���
  .و

 ��#E ;�� امHE9 ,�8ز �� ا� ��4 "#E ;��   :!� أآ�

  =� $(� �5A ذا؟�-� ���J 6�2 ام$J
[.ز �� ا � ���n 9�J 6�2 �ا 6�2 �= أآ�.�-Iا���-�ء أ =��

 9�
��9 ا�-��� 6�2 ا�� �-*�L ،E�O`( E)�5 D
$�أن 
-.ت أ�L D5`: ،=�4\_ $L*-� ,��9 ذ�E ا:

��O، أL$ه-� ��D، � أD5 أو�6 أن ,-.ت، � ,��9، هVا أ
!ً� ��L، �� أآ�� ���2 ا:�$ى �5(� )`

�Iا��� qJا�-.ا �Vوا�`�.ا ا? ا���:�� �= ه.  


��م ���2 ا��$، : ا���-�ء ��J.ا  � �5h: ،65p: 65p6�2 ا� ����� ��� 6�2 $L�J .� ،$ر أن رIً� ا�

  : وآE�V ا�-�أة ��.ل ا�*�� ���2 ا��4ة وا�(�م

 ...))Vَاْ%ُ#3ِْ�ُه�ا َ�َ�ْ�ِ� َو �َن َوَ!��َ�ْ]̂   ))َ+ َ�ْ� ُأ!Fِ#� اْ�َ_َ/Uَ َوا�
  ]ا)= ���I 2َِ= اْ)ِ= 2َ���ٍس[ 
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 ��وط ا�آ�ا:  

  

١  �ً��,Pن ه�د �� وإ9 آHه �! P�*^Y ;�� درًا�E   :ـ أن ,�3ن ا�	�3

  .�Tا{ن إ�t�( 6 ا����]�9، �= آ��ب }�O، _�وط اآ�ا� وهVا أ)�ز �� :� ا�� 


�5ً�، و)*�ًء ���2 آ�ن أ). : ا��jط اAول Vه$د )�، وإ� آ�ن ه �� V��*, 6�2 درًا�J ���-ن ا�.�
أن 

�-�= �= ,���M �� ه$د )�، : L*��� ا�*�-�ن 
�.ل
� إآ�ا� إ� �= ا�(��bن، Aن ��n ا�(��bن � 

E� ل.�
^-� ا�T��f 2$ا أ)� �`ر
��O ،E إن _�ء ا?، ��ذا 
��9؟ ��= اA: أ5��Lً� _\� �2دي 

���M �= آ��J ���*L : 9.ا
���M اآ�ا� �= ا�(��bن و��n� Aن إ���ق ا�!�ر )��	�� 
-�= أن 


 $J، و�ا ���Vق أ_@� ���2 �($�ً�، ه�bع ا��bJ =� إذا إ5(�ن آ�ن :� ا���4اء و إ5(�ن ،k�)��


@$د )�، آ�-� را^�� أن ا�\�ف )�= أ)� L*��� و]�L��� Aن �� 9��
  �-^Aا a� ���*L �(أ ��L�[

���M اآ�ا� )��(��bن و��n��J ،ل
��ف �42 : ا��fث، Oه. ا ���L�[و ���*L �(ا�\�ف )�= أ

��ف L[� و)�ه�ن، أي آ9 �42 �� ,�,���تOوز��ن � ا .  


*E5.�4 أن ,���b آ9   D�ذه �-*
ا{ن :� أ��
�� )�t ا��LAء أي ز5[� 
E��2 �@j �($�ً� أ

،E�-, ��  �@Iض زو�� ،��

M ,.:� رL-� ا?، �� أDO ,��� :� أ��$[ �� ،E,��L �)\, وإ�

 ،��

$ًا، و2*$ه� )����� �b: ،�-\P�D �= أ�O@� ا�-��� :� د�Mj أن 
�!� إ�6 أ��$_ �ًP��

: ��(�2$ه� :� إدارة ا������� :� ا�K ،q�4��L 6�2 �ً(�ب ا��Aة، و ا? �J ،�-: =� �*X$Lل ��

�� إ�6 ا�������، _� D��J �-\P �����( ،9�-I �� ذه�D إ�6Oأ a� D�ذه =��.
ه*� : ه*�ك، )�$ 

�� D��J ،��O ،ل ��: �($س�J ،وه*� �($س �� EmI��
 $J : T��( ،������ا� �: �ً�$)� �j2 �*Xا

�� هVا ا��-9؟ ورaI :.رًا، هVا �[�-a : أ
*-� آ*E��2 �@_ .� ،D إ5(�ن ,�.ن �@��J ،E)�5 �ًmل ��


-� أ�I +�,�, ��5�X =�X�X 9ا�-$ن، :� آ t�( �: ب�	ا�- $�( �j-
ور)� أي � 
�$ر إ5(�ن أن 

 ،��f�( �fا{ن أآ ،=����4ب، هVا ا�4Lء أ�J �5أ,� :� ا�(*� ا�\��(� و ا�(nأو ا ،�J�� 9، أو�J

��4ب nأو ا ،�J�� 9، أو�J �-
�I +�,�, ��5�X =�X�X 9آ.  

 $��م �. أرادوا أن 
*��.ا ا�A.ال �= )*E إ�E*( 6، أو �= )�$ إ�6 )�$، 
*��.K �@5��ً� )$ول ا����� ا�-

 a� ،��:ا�� a� ،���4� رات، أو ���رات�bJ ،a:9 ا�-$ا(�*J �J��\
)��bرات ����4, ���4ً� � 


�J �\_ �*X$L ،�@J.: ��bل �� ��آ*D :� )�$ إ���� ,b�abJ $L ��: M : أ����، �a ه��.آ�

رق، أJ(� )�? �= ا���]-� إ��c:��� 6 �5^�� :� ا�[*.ب، ,��$ 2= ا���]-� }�ف ا��$، 
$ ا�(�

ا����. ���ات، روا,+ هV� ا�-��:P.� �c.�2 )`آ��س آ���ة ,*��@� _�L*�، أي )E }ب، اAآ��س 
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	�� ا����   

�.q�\��( �2.P، و,(�� هV� ا�(��رة }�*� �m-b*�، أ��� آ��. ��� �*�9 ا��وا,+، �= )�$ إ�6 )�$، 


$، أ�� 
(`ل ا��م ا��j:��؟ �Jل ��Aن ه* abJ ك� :  

g,ود H8�� ��B! h	_� H, ر؟�ر�+ د,^ �� g /E �Q��� �!  

***  

  : �Jل

 �QbZوأر �أ4-ه ���ا5! a� ري�Dا� �	3� �Q��� ����_ذل ا�  

***  


$ ا�(�رق ,�ى ا��[+   abJ �: ?ا ��L ���, ��ه*�ك �4J آ��fة I$ًا t�( =2 ا���د ا�


4$ق، �a أ�5 � 
.I$ ��2، و� ,-$ن، ��= ه*�ك إ���J ��$ود ا?،  ا��[�ب، � 9�j( =�Aأي ا


$ ا�(�رق  abJ �: ?ا ��L M�K .� �-*�( ،��
�� �j2 ���.ن ���J :� �2م أر)�� و ���= :� أ���

k�: =
$

$ ���O =2 �5-(�= ���.5ً� إ� أن 
��b.ا )����م 
$ًا أو p
��ج )�$ �
 �.  


�5ً�إذًا  Vه$د )� وإ� آ�ن ه �� V��*, 6�2 درًا�J ���-ن ا�.�
  . أول _�ط ��آ�ا�، أن 

٢  ����  �� �� ,l$c !� أآ�H,HQY P*^�%   :ـ أن ,���m ;�� 7 ا�	��3# أن ا�	�3

 �5�fط ا��j���2: ا� �أآ� �� M��
 �� .� ،�$
$@, V�*�� ���-أن ا� ����  .أن 
	�+ y 6�2= ا�-(

وا? Aذ)�E، �-�= أن ,V)��؟ ه. 
4$ق هVا ا���م، : ا��b:� أ5��Lً� اAم ,�.ل �)*@� �fً� �= )�ب 

 �@� i�� E�(م �`ذA���2، :��-� ا ��Aار,� أر)�.ن ,-.ت �= ا�L ،�@��2 ��b
إذا ار,���L Dار,� 

�ًm�_ �*�
  .��*6 إJ�Kً�، أ�� ه� )���	� ذ)Z، ��= هVا ا���م � 

 (V, م ه9 ,�$ر أنAدة، ا��$رة ا�L =��� �@�� ،�ً5��Lأ �I�Iد Z(V, ،ا)*@� آ�.ة 2!���؟ ��5 ,�$ر Z

V��*�  .��n ا�

أن ,�.ن �Jدرة، أ�� ا��jط ا��5�f :`ن 
	�+ y 6�2= ا�-��� أن ا�Vي 
@$د 
��9 �� : ا��jط اAول 

 ،�ً5��Lأ �ًf� 9، 5!�ب��

�.ل، ���J iدرًا :��J ،kدر و
��9، أ]��.ا _��J ،=�Kدر و =� $���)5

 ��Iإذا إ5(�ن رآ+ ���رة و��� زو ،�L.P.� 9f-ا ا�Vم ه$\�هV� ا�*�P.-( �b.ع }�O، أ�5 أ�

�a�b أن )

M و6�2 ا��-�= واد ���T�L =� ،M ا��$رة ا��!���، أ� �K �: �j-
وأو�د�، و 

.د 
��ف ا�-�.د ,(��= در�I و
*pل :� ا�.ادي؟ �= T�L ا��$رة ا��!��� 
�$ر وإذا آ�ن ا�-�


\�ف L 6�2�� ����^� وL�� Aه�� وأو�د�، _�ء : ه�$رو��E )��\*�4، إذًا أ
���@�؟ �(���9، أوً�

���9، إذًا �-� 
�.ل �E إ5(�ن)� : �: �,��L ال.K �$�2 a!
�a�b أن )
إن ا? p2 و�J 9Iدر، 

9Iو p2 ?ل ا.�� ،�@���
  : �J �*@Iدر ��*� � 

  ْ�َ#ِ$�ٍ� IL ِإنF َر�[� َ�َ�; Kَِ�اٍط ُ!
  ]٥٦: �.رة ه.د[ 
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	�� ا����   

L ْ�ٍء�َ F"ُآ gْ َ%ِِ#� َو	َوَرْ�َ I  
  ] ١٥٦: �.رة ا�2Aاف[ 

2��، و:� O$�� 2��د�، و:� ا�$�2ء، و:� ا�$2.ة إ���، و:�  �K �: ��-2 9آ V�*�2�$ �= 2��د� ا�

��؟ -Lر =
  ا�-��وف، و:� ا�*@� 2= ا�-*��، ا? �Jدر � 
.E_ $I، ��= أ

�ْ�ٍء IL َوَرْ�َ	ِ#َ F"ُآ gْ َ%َِو �  
  ] ١٥٦: �.رة ا�2Aاف[ 

  �*� D(��, ًا��$ي ,��ب �*� _�؟ �. أن 2=
�.).ا :`K �5���@�، أ
أ
=؟ إن ,�).ا :`L �5���@�، وإن �� 


� أو أر)��= }
� و,�.ل{ =�X�X �	�,، ه�و�� ����= ا? �Jدر، آ-� : ذرا2ً�، أ
=؟ �. أ,��5 ��_�ً� أ,�


��@� وأو�د�، )�5���h )��آ� )(�I �b$ًا أن 
*pل )��.ادي  ���� ا�Iي ��� زوVب ا�Aأن ا

���9 أن 
���@�، Aن ر)*� �Jل)� ،�@���
  : )��(��رة، ��= � 

L �ٍ�$ِ#َ�ْ!ُ َ�اٍطKِ ;�َ�َ �]�َر Fِإن I  
  ]٥٦: �.رة ه.د[ 

ن ا? أ�pم �5(� )���$ل )�= ا����د، إD��L �5 ا�ML �: 6�2 ��c ا? p2 ,��$ أ" 6�2"هV� آ�-�  

�� ����ً� )�*�� :� ,��c-.ا��I�5(� و .  


 o	� ا�8^� �� �Nا� ���:  

 E� ل.�

� أO.ان )L= ا�X ?�( =c-= ا�[*�، ه*�ك أ:��ر � ,���.ه�،  : E� ب�!
 ،���-( �L .ه

ن 
!L.� aً� آ��ب ���Lض و�.Lً� آ��ب �fً� �!��ً� أن ا�*[�ر $*2� �jO �L.+ ه. 
-�= أ

 ��5�fا� �Iد2.ى ���، ��= ا�*[�ر ا����� إذا آ�ن ا��.ح �= ا�$ر �� i�� � د2.ى ���؟ E� ،�4��

 �-�L ه*�ك �ً��K ،�4��� �ً(�( ��!

!�� )�)ً� ��-��Lض، وإذا آ�ن ا��.ح �= ا�$ر�I اAو�6 

�ًJ�Kل إ.��� ��n ا آ�مV@: ،�*��( .  

 �ْ	َ�َ I   َوَ!ْ� َ,ْ َ	ْ" ِ!qَْ$�َل َذرFٍة َ�ّ�ًا َ,َ�ُ َ ْ,َ *L	qْ!ِ "َْ$�َل َذرFٍة Zَْ��ًا َ,َ�ُ
 ]��p�p٨-٧: �.رة ا� [  

L ِب��َcِ�ْا +ُ,�ِ%َ �َFا�� Fاْ�َ�ْ�َم ِإن �َ�ْmُ ��َ gْDَ�ََآ �	َ�ِ hٍ*ْ�َ d"ى ُآaَ8ْYُ اْ�َ�ْ�َم I  
 ]�:�n ١٧: �.رة [  

  ; ا�aَ,ُ �َ,PِFآ�dَن َأْ�ُ*َ�Qُْ� َ�ِ" ا��aَ,ُ �ُFآ[� َ!ْ� َ,0َ�ُء َوَ�� ُ,Nَْ�ُ	�َن َ�ِ#�ً�� IL َأَ�ْ� Yََ� ِإَ�
  ]٤٩: �.رة ا�*(�ء[ 


.I $I-�� ,��$ أ_$ أ5.اع ا�*�� آ@V� ا�[-��،   � Eا��.م، )�$ ذ� ��y و� ،��-bJ 9، و���: �  

L �ُFَن ا���َآ �َوَ! I  

 *

�.ن أي دا^-ً� ا5(�ن  ،�O{ ن _�ء`jن، ��5 ا��$ث _�ء، و��5 ا�`jا� ��*
�� ا��$ث، أو 

E� ل.�
 DJ�� D5رض، أAا�� :� ا�L ��ا : أآVه �J�� 6�5 .أ��ق ه �� �Vأ��ق، ه �� �

ا��jء، أ�� ه. :`آ�� �Lا��، :@Vا ا�*�� ��5 ��ذا؟ ��5 ا��$ث، أ�� آ�-� �� آ�ن �� أن 
(�ق أي 
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$ه�، و� 
��ه�، و� 
�L+ )@�، )9 ا�(�K =� D)�� �J���، و��
 �= _`�5، و� �= �[���، و� 

��.J =� ا.b�*��@�، و
��ه@�، ا�j2 �*X ��*6 �2-�ء ا�*�. ا��-
 :  

L َن�	ُ�ِNْ,َ �ْQُ�َ*ُ�ُْ��ا َأ�َو3ِ�َْ� َآ �ْQُ	َ�ِNْ�َ�ِ �ُFَن ا���َآ �َوَ! I  
  ]٤٠: �.رة ا��*��.ت[ 

 

$ أن �
�c-@�، و� 
�+ أن 
�c-@�، و� 
-�= أن 
�c-@�، و� 
��9 أن أي � �y-@�، و� 

��c2= ا� $��( ،�@-�y =2 �*n .وه ،�@-�c
 :  

L �ْQُ	َ�ِNْ�َ�ِ �ُFَن ا���َآ �َوَ! I  
  ]٤٠: �.رة ا��*��.ت[ 

  $��ه� أ_$ أ5.اع ا�*��، :��)5ن آ�-� �2ف ا? ���:� �I$ة أJ�9 ���2، وآ�-� أ��ء ا��( =c ا)

وL(= ا�c= )�? X-= ا�[*�، وL(= ا�c= )�? �= L(= ا����دة ،هVا ا���م � ,���.�، Aن ا? 2*�، 

  : p2 و�L �ً�: ،���-( �L 9I )-���، أ
!ً� ا? p2 و�J 9Iل

  َن َ!� َآ�ُ��ا َ,ْ َ	ُ��َن IL َوF��ِِ� اUَ�ْْ%َ	�ُء اcُ�ْْ�َ̂; َ��ْدُ��ُ ِ�Qَ� َوَذُروا ا�Hُcِ�ْ,ُ �َ,PِFوَن ِ�� َأْ%َ	�aَ8ْ�ُ%َ �ِsِْو
  ]١٨٠: �.رة ا�2Aاف[ 

ا? إ�P:� إ�6 أ�J �5در، ه. آ��9، ا? �.I.د وواL$ و�Jدر وآ���J ،9در 
��9 آ9 _�ء، ��=  

  .آ��9


$�، أول )*$ $@, V�*
�Jدر V��*, 6�2 : ا��jط ا��5�f إذًا أن 
	�+ y 6�2= ا�-(���� أن ا�-��� 


q ��,�� ����2 أ�5 �`ر
E، �= أD5؟ هVا �J ��nدر، أ�� �. آ�ن �Jدرًا ,@$
$�، �-�= أن 
�.ل 2�

  . ���ن �*�4ً�

  :ـ أن ,�3ن ا5!� ا�	�3 �� !#R	^ً� إY-ف �*h أو ��R أو !�ل  ٣

 T��fط ا��jأذى � : ا� �ً*-!�أن 
�.ن ا��A ا�-��� )� ��!-*ً� إ,�ف i�5، أو 2!.، أو ��ل أو �

�-9، أو أن �= �
��، أو أ��O، أ
!ً� هVا 
$9O :� اآ�ا�Iاء ا)*�، أو زوV
hأ��ه� آ �@-@
 .  

٤    :ـ أن ,�3ن ا�	��3# � �Hًا �� ا�* " DE" ا�آ�ا

أن 
�.ن ا�-(���� )��$ًا 2= ا���J 9�9 اآ�ا�، :hذا آ�ن 
���� J�9 اآ�ا� وأآ�� ���2 و:��� هVا  

أI��و�5، أD5 ��)�ً� آ*�j, Dب، هVا � : أآ�ه�، �Jل ���J �� i-� إJ�Kً�، �= �2د,� أ�5 
�jب

أ�b!� �O وآ�b!� ��!J 9، آ��O �� i�� ��!J 9ر، : 
(-6 إآ�اهً�، ا��jع دI M�J$ًا، 
�.ل

�b!ف ]�+ و��y ،�K�b� آ�-�ت �Vف ]�+، آ�@� ه�cا�.  
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.اآ�ا� 
	�� ا����   

٥  ����   :ـ أن ,�3ن ا�	HQد �� أ�Z H/�ًا ��; ا�	��3# !	� أآ�

�= : )� أ_$ �bOًا 6�2 ا�-(���� �-� أآ�� ���2، أي إذا �� آ*�j, Dب و ��J.ا �E أن 
�.ن ا�-@$د 

E�b�5 إ�Iزة إ� إذا _�)��O ،D إن _�ء ا? � أر
$ هV� ا�Iزة، 
[+ أن 
�.ن ا��-9 ه��ً� I$اًً، 


�.ن ا��jء ا�-(���� ���2 أ_$ �= ا�Vي 
@$د.  

  : ـ أن ,#�7Y ��; ا�	�3 �� ا�_-ص !� ا�	HQد ٦

  .� ،�@���, � .]*, � �@���,+ 6�2 ا�-��� )� ا�\�ص �= ا�-@$د، أ��ت )-���4 و�. :��
أن 

 i�� اVه ،�*� $�( $
$@��@� و5[.ت أ]�Z اآ�ا� ���.ً�، �. :���@� إن �� ,*g � ,���@�، ا���:


$ًا$@, i�� �@_ $�( ،ن ا{ن.�
 ،$
$@�( .  

٧  �ً��{ H,HQ#ـ أن ,�3ن ا�:  

 4
 ��ً.��� i�� اV@: ،=
  . Z اآ�ا� إ� إذا آ�ن }�5ً� أ�� )�$ _@�، )�$ _@�

  :ـ !� أآ� ��; �	" ���* " ا�Hc ا5د�; !^�  ٨

ا{ن إذا أآ�هD 6�2 2-9 و:��D ز
�دة 2*� _��ة، إ5(�ن �!�b �= أ9I أن 
���L 6ً� أن 
`آ9،  

�j, 6�a �= ��� ���م، � 
[.ز، 
[+ أن ,`آ9 ا��L 9دة �� أي ,`آ�
$ اAد65، ا�Vي 
����L Eً�، ز

  . �2د إآ�اهً�، و� �2د ا�bPارًا

F�/ُVْا �ِ	َ�َ �ِFا�� �ِ�ْ�َ�ِ �ِ�ِ F"ُأِه �َوَ! �ِ,âِْ 4َْ�َ� َ��ٍغ َوَ�� َ��ٍد  I ِإ�َF	� F��ََم 3ُ�ْ�َ�َُ� اْ�َ	ْ�َ#َ� َوا�FHَم َوcْ�ََ� اْ�ِ_

4َ �َFا�� Fِإن �ِ�ْ�َ�َ �َoِْإ ��َ�َL �ٌ��ٌِر َر�*ُ  
  ]١٧٣: �.رة ا����ة[ 

 =��fط ا��jا ا�V��5، ه�X د إ��@� ��ة.�
  . أن 

  :ـ !� أآ� ��; أ�H � ��� 9 ,�	; !�3هً�  ٩


(-6 ���هً�، أي إذا آ�ن   � ،=���: $L6�2 أ �أ�5 �. أن إ5(�5ً� أآ� ���:�jه*�ك _�ط أ]�)� ا�


 ،=�
���� ا�-�ل ا��5�f، إذًا �� �2د ���هً�، ا�-��� 6�2 :�$ 2*$� ��
�=، أآ�� 6�2 :�$ أL$ ا�-�

 9��
 �� .� �ًm�_ ���2 ا.P�: �@]ا� �Vه ،�@I =� 9Oو�� د ،�@I =� 9Oآ��، إ5(�ن �� د ����

  . �(�L.� �= 2-��، �� د�X 9Oن، �� �2د ���هً�، ]�ر 2*$�5 ,(�� _�وط
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.اآ�ا� 
	�� ا����   

  :�اهً� ـ !� أآ� ��; ��+ ����ء د,� !�#lc ���� هPا ��h إآ ١٠

��E��2 M، هVا ��i إآ�اهً�، هVا ML، وا?  )� =
أ�� ا���_� :�. أآ�هa�( 6�2 D ا���D �= و:�ء د

 p]L إذا آ�ن ه*�ك ،=

��� a�( 6�2 ا�-�E و:�ء ��$ ،���
 �Pا��� E�V� ،�ًإآ�اه i�� � ،�*أآ�ه

 E�-, �� a�( 6�2 Eأآ�ه �P�2د إآ�اهً�، إذا ا��� �� D(�X ML E��2 إذًا t�( د$), 9 أنIأ =�

 D5�2، وأ�_ �-�Lم، وp�� �Pن ا���A ،�Pا أ�� ا���Vا إآ�اهً�، هVه i�� E��2 ��(�fن ا�.
ا�$

ML E��2.  

 lD% �	� ��_�Y:  

آ�ا� 
*�	� أن ,��:.ه� �I$ًا، Aن أآ�f آ�-� أ�-�@� �-= أ,���9  �( �����هV� �j2ة _�وط �


�.ل �@�� :�A، ا��وف ]��cا� ،�b!� �O9 )�اد أIي )�اد، �= أ��j5 أن $
.ر ���$ة، �5

��ض )��^$ة ر).
�؟ هV� ���P D)ورة، 
�$ر ا5(�ن أن 
��� )� )�اد، K��ً� إذا آ�ن �.I.دًا �,

 �V9 ��ء )�ردة هIأ =� �ً
أ:!�b!, =�� 9 أن ,`آ9 ا��)�، أو ,��b ا��)�، أو ,�-P�J 9ً� ر).

 D�J �-�f� �@�-آ�-� أ� �fورة، أآ�P D)�� �Vرت ه�[ �K�b� �-آ� ،�b!� �5ع أ.P.� ���

��� اآ�ا� �a ا��bPار، Aن ا�A.ر ��$ا��O، إ5(�ن �
 �ً��K ،�آ�اا�!�ورات، وهV� _�وط ا

E� ل�J : رف�j� 6�2 ،م��K $I.
 � M
�b��( �j-, ،�ا إآ�اVه ،E��Jا ا���� أو أVإ�� أن ,`آ9 ه

����
اآ�ا� �a ا��bPار، إ�� أن ,��� وإ�� أن ,!�b،  ا�-.ت، هVا ��i إآ�اهً� هVا ا�bPار، 

  6�2 آ�9 

L�/Vا �	� I  

  a، أو��أو ��� �b!� E5أ �*�,  

L د�غ و9 ����4 � I  

  ،E��2 �Xد65، وأ� ,�.د إ���، :� إA2= ا��$ ا $
p, أ�  

L ���� �oد �- إ�غ و9 ����4 � �/Vا �	� I  


��، و:�وع آ��fة، ��= هVا ا��jء ا����A أي اآ�ا�   .K ت��f�L 9 و��
.K ع.P.-ا� �ً��K

 ،��K�( ا���.د آ�@� ,�.ن ،�ًK�( $�
�pع �= إ5(�ن )�آ�ا� *
د9O :� ا��!�ء، �E�V آ9 _�ء 

ا X�D أa�( �ً5��L، _�اء، زواج، �Kق، ر)�، )�آ�ا�، آ�� )�9K، �-�ذا أ���*�� )���!�ء؟ �5A إذ

�6 ا5(�ن � Lا���� آ��، و q��Oا ،+��*� ��n ال ا���� ]�ر.JAا �V6�2 ه �أ�5 ��� �P����

 +�[ =�pو ��ذا 9��5؟ وا� ،�b!�4 و�Oر ��b2آ9 _�ء أ ،�*
�.�a إ�6 در�I :�$ آ���5 ا�$


�	5 E�V� ،�b!� �5A �j��� 6Jأر ���

$ أن �
 ،���[ �j��-أو�د، وا� �*��J�(و ،�Oأ �
 ،
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.اآ�ا� 
	�� ا����   

 ،�ًm�� �2�!��� �ً�[و �b�5ًا، و$I �L�: 9�j( ��)ا� a:�5ا�ً�، و�L �ً�� 9ب، و5`آV�5و ،i�$5و

  .�!�bون، هVا آ�م ��:.ض، P.-��( �*��., =�5.ع P.-( M��, �5A.�2ت أ�Oى: آ�� )�[�


 رب ا� ��	��  H	cوا�  

 


