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  ا��

�� ���ء ���� ا������، وأن آ� ��� �� ه	ا ا���������ت  �"ى �"و�! أن ا� ��ز ا��%� &�'��
 ). ا��3 ا4563(، و) ا��3(، و) ا���: (وم.-ات ,�ص)، ، ه	* ا� ��ت أو ا� �ا� ا�(��) ه�

�@ ا3و�� ا�'�C" ا�	ي �A@ آ� م� �?'5> ا�<�� م=> م�	 ا��;دة م� ا�3.�ل ): ا���(أم�Dا� E�	�
 -Fا"G ���.� وم� -Fا"Hو�! ا�"� <.'�وه� �='� .ا�5	ة وا�?.�ة وا�'�تا����D) وا�> �?'� م� �

وم� ه� م���د �.> ; �AP& إذن �'C!أ ا��اL& أو م�Cدئ ا�=��Lت . ت?J س.<"ة م� �A'> م���
  .ا�'�<ST� (.D.�ء �� ��!�& �'C!أ ا�5	ة ا;��!اF�، وآ(."ًا م� ��<�ي 456 دوا�& م��Aر�)

Uا �وا�?.�ا�.) � (.Fا;��!ا (=.C>ا� �)'� ري وه��=S ; <نا����.  

��<.& أن �CV& دوا�& ): ا��3(وأم�� ; �����<"�D) ا;��!اF.) ا��� ) ا���(�.�WV و��<�ر 3ن ا�<
 م� �=X ا�%��ت وا�''.-ات وإذا �تP%��، و���ن 56.> أن ��ا�> ا�=��@ ا��Pر�� وان ���

�.� حD.D) دا,5.) ���<.& أن �'.- ) ا��3(�='� ت�C'� �ً=CدF> ا;��!اF.) ا�	ات.)، �Yن) ا���(آ�ن 
����3 م� ه	* ا���ح.) �C'� &AP!أ ا��اL&، و���" ت��."ًا واL=.ً� . وحD.D) واL=.) ,�ر�.)

(��CD'م& ا3وض�ع ا;��'�6.) ا� �ً.V'4 �.> إ�4 أن ���ن م�=�� ;ً�D=م . م�ض�6.ً� وم�D� ا	ه�
<�ر ا��� ت�!ده� �� أح!ه'� أن �?'� ا�PV%.) م� ا3,:�='5.� أس�س.� �� ��^ ا��JL) ا��3(

ا�=��@ ا��Pر��، وا�(��� أن ���" �V" ا���ت" ا�!ا,5� واس�P!ام> �� سC.� إ�CSع ا�H"اF- ا��� 
و�� سC.� ت?D.` ا�H"ض ا3ول ���ن 456 ا��3 أن ��.<" 456 ا�H"اF- ) ا���(�?'5��

" 456 و�CA<�� 3ن إ6�CS�� ���D�">) ا;��!اF.) ا�'"تC<) م=�� �'�� أن �aدي إ�4 ,<
bPVدي إ�4 رّد .ا�a� أن ��'� AH�6 ا� dSا���ت" ا��� ".�W�� ��",e�6!اء 456 ا;��

�> وه�	ا �D"ر ا��3 �) أ��(و) م�4(اe,"�� ردًا �'�� أن ���ن ,<"ًا 456 ح.�ة ا�'=�!ي �
أن �?��h �����ت" ح�4 � ! ) ا��3(�'�� �!ا�& م� أن �?G `D"ض> ـ أي أن 456 ) آ.f(و

  .مAP=ً� مC!أ ا�5	ة �?�'> م�Laً�) ا��اL&(وه�	ا �='� اC'� �ًDCi ��3!أ . ا�'��س ��V"*ا�'�ض�ع 

��� أم�م ح�ض� �D5.@ وا�'(� ا;��'�6.) : و�Wت� إ�4 ا� �� ا�(��j وه� ا��3 ا4563�ه�� � ! أ�
." �'(� ا�A') ����3 ا4563. (وا�!��.) ا��� ر�4 ا�<�� 56.�� �� �.�> وم!رس�> وم �'=>

مk�"ان، ا�A'." وا��3 ) ا��3 ا4563(ا�'?�س، وه� �� > �?� ا��'�ل �!ً; م� ا�5	ة، و��	ا 
  .�'(� ا3ول ا�?�آ@ �.�'� �'(� ا�(��� ا�D.@. ا�'(���

  :�Yذا أرد�� تb.P5 ه	ا ا���Cء ا�(��� ا�!ا,5� �PV5%.) آ'� �"ا* �=X ا�=5'�ء ��5L م� �5�

@kي ���> و��	إن ا��3 ه� ا�  �ا�!وا�& ا�� lCAو� @k�� �'آ ،(m.Cم& ا� (.%PVا� f.6'5.�ت ت�
ت!�& ���bPV إ�4 ا�='�، و��=4 ��ه!ًا إ�4 ا��ص�ل ���PV%.) إ�4 ا3ه!اف ا�'"س�م) ا��� 

&Lه� ا��ا Eآ� ذ� �أ �!C'وا� ،&Lا��ا ��5CD�.  

) ا��3 ا4563(�6 م� ح���ت، وم� �%!ر ) ا���(إ; أ�> مD.! �� ه	* ا�='5.�ت �'� ��<�ي 56.> 
م� أوام" و��اه� وت��.��ت �Yذا 6 - �6 تWد�) م�'�> وا����.` �.� م� ��<C5> ا�=��@ ا��Pر�� 

 <C5>�� (وم���د* إ�4 ) ا��3 ا4563(وم� �'5.> ) ا��D� ح��) م� ا�%"اع �?!ث أح.��ً� أن �آ�ن �
(.��  .ا;ض<"ا��ت ا��



 


