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 ا��
	د ا������                
 

إ���ر ا�
	�ن ���� ��� أ��� ا�
	�ن ، �� ا�
	�ن أ��� 
 �
���� �� ا��
ا�
	�ن ، #�) '��دًا، ا#%��د ا#�"�"! ه� أن 

 ��� 1��23 ���0/� .- أ��اء ا#�+، *%( أن �4
و�43#� و أن 
�
� �- ا�
�8�9 .- آ .� ه� �1 7! أ
�	/�، آ .� ه� *�4 

 .ه;ا ه� ا#%��د ا#�ا'( ���/�. ����
� و�#�43 
 
 
 

             )'��د ا#/�)('��د ا#�ا�
 
 

 أ��ذ �0� .- ا#@��2ن ا#1'�<  0	< ا� ا1#?�- ا1#?�<
 

� ر��ل ا�. ا� اآ�1. ا� اآ�1��. �.           C إ#� إC ا

2"/� �0#@��دة �
�، أ��ا
! و أ��ا3! �7 ا��Fم، #" ��0 +G
 -

 �/.H I�*J4#ا K;�0 ن و��و?�K و
L.- �0 و?�K ، و �0;ا ا�*
���. �
��� � ). 4�N<(�0#�?! ا#;ي أ
Jل ��� ر��ل ا

 �7 I�.�O#ا#@��دة ا �ا#�+، وا#�+ ه �ل وه;ا ه�ه;ا ه� ا4#

�� وا1�Pة� ��0 ه� ا�*��ن. ا#� .ا��Fم-���ل Q�3 ا#�"�"I وا4#
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��ن *T0 2+ ا#@��دة
و*"�- و�Jم، و���ل أ
���ء ا� و ر��� 
 .ا��Fم-وأو#���U ه� ا�*��ن

  �0�ون أد
� �Q، وأن 
V�O ���دًا  K�I��W ا� ، و���د�3 و?
 0	I/ ا� �7 ?��3/� ا#��.�I ه� ا�*��ن�4
 .ا��Fم-، وأن 

K�/Xو ��رة ا� I��� .و.- ه/� 
1ى �7 روح ا��Fم ا#%
أن 
�\1 �7 .4/� ا#%��د �7/�]. �7   أ��ا
! وأ��ا3!، ��

� ..�ه�I ا#1Oاط ا#�	�"�< وو?�ا
�I ا
، #�) #� آ��اًُُُ أ?�، C �^ *"�رن �G. ��# (�# ة�Q�3 ا#"�رة ا1�#*
 -.L
Q#;�7 ، �0 .- أ����U ا#�ا?� ا`?� ، و#;#Q *%( ���/� أن 

�0. 
، وا#@��دة ه! �F.�ت دا#4�N (���� I<(ا#"H1ن و�/I ا#�1�ل

�U��#ور��� وأو �U���
 .و�3	�1ات �- ��ر�3 و�- أ
 Q�3 �ا#"H1ن 0]آ��� ه� �3	�1 #�?�ا
�I ا�، وا#@��دة L3آ

I�
 .ا#�?�ا
 *"�- ��� أ
/� آ�/� أ0/�ء Hدم و أ
/� آ�/� ���د \0 �
ا#"H1ن *1�9

�/"#��،�ا� C *�1ق �0- . ا#;ى *�24 آ ذي ?�'I ?�'��. ا
 #"/�، و?�.�/�، ور0/� آ�/�، ه� ا#�ا?�أ?� .- ��"� ، ه� ��

 .ا`?� ا#;ى إ#�� ا#1'�ع وا#�	�ب
ا#"H1ن */8 ��� ه;ا 0\ *"�-، و#;#Q *%( ���/� أن 
��< ه;ا 

I4�	#ا I� .ا#�! #�*/�1W -�1*+ ."�.�ت ا#�\
 Fً.آ� �ً
���0� إ* -.L

\�ن أ0/�ء Hدم *%( ���/� أن  -. ،-�


�/0��� ^��*. 

�*�، ه;ا ه� .4/� ا#@��دة و *%( ���/� أن * -�0 �%	
1آe و

 .ا��Fم-.4/� ا�*��ن
                                                 

�I ا� ا#/�را
�I)ا#��!(كا#@4�ر،ا�درا) 1\? ،I������#ا I� . ،ا4#"، ا#ُ�\<، ا#�\�I، ا#�\
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 �/4�# >\�أ��ا
!، ��ف أ�IO� >\��� 8 �	� أن 3"�ى �7
 ا#%��د،

 I
�.� ��+ ا� Hدم .- 13اب ا`رض أودع Q�3 ��7 ا`.�/�
� ��� '���� و ��j أن ا�
	�ن ���4< �
�ر .� I
�I أ.��k4#ا

I\UF�أو أ*I .�9���ت أ�1ى أن l�3 ��0  أ���ء #- 3	�e�2 ا#
 Q#ذ \# �ُ4��ً� ، �7 ذ#Q ا#��n آ�ن ز��< ا#%�ن .1ا��ً� و.	���


�"�م وQ�3 ا#��Oت C1ور، و?( اo#وا ،����ًء �#�0	. V�N[7
 �
���� �� اp q*��31�X إ#� ���2ن، و�7 ا#��ل 0�أ �7 ا#�

�ل ا� أ
� أ
� أ��� ./Q ."�.ً� ، �" و�43#� ، .���ه�ً� أ.�م Hدم 
��"Q #�\�ن أ��� ا#��9���ت ."�.ً� و#\/Q .�9�ق .- 13اب 
ا`رض ، أ
� .�9�ق .- 
�ر ، إذا رآn4 #! ��ف أ����ك 
 .� ه� \0 Qََََّ	.َف َأ�ّ� ."�.ً� ��� �أن �43 n#و#\- إذا ?�و

�ة *��4
�ة �. Q# )وأ�� ^��." 

1k ذ#Q ا#/�ر ا#;ى ��� '��H Iدم إ#� إ��0) 
1kة . >u ،I��ّ�

و�/�.� رأى إ��0) ��0ء ذ#Q ا#/�ر أزداد ��7ً� و?"�ًا و?�ً� 

�"�م و0�أ .1ة أ�1ى �7 ا#	H -. I*19دم F# " -. ق��9. n
أ


Q ُوِه��W!    �ُ.�". n-، و3%1ؤ ��� أن 1k/3 إ#� ه\;ا `
I*��/#ة ?�� ا�
 ".أ��� ./� �7	�ف أ��( #Q آ ?Jن و.�4

#��Ik ا#�! #�	O0 >u Q�3 ���7 n+ ا#@��2ن ��� Hدم، و�7 ا
� Hدم وا
�@1ت 	' I.�	#ت ا#@��2ن ا��N nدم ، د��H I"O�#ا
��ت ا4#" وُ?ُ%( �y �40 ���7 n��Nت أ��O#ا Q�3��7 آ��، و

 .ا#"�(
 Q�3 ��� loj* !\# 
� و1�' �#�43*���� ��ه� أر� ا/�

 ، K�	' -. K;ه >/�' I"O0 دم و*19جH �	' -. I"2/�ا#
40� ا#ُ	1ّة ، وX1#�0< ا#�%�*} ا#;ي  ���7 V�Nأ �1�y �7 ا#%	
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 Q�3 -. }40 أن Cإ K�	' -. n�*أز I"O�#ا Q�3 أن -.
� آ�
n �7 ذ#Q ا#��- 	�#�0 I~���ا#��Oت ا#	�.I، ا#@1*1ة، وا#

 -. �*�� Hدم و.- uَّ< ا
�"�n إ#� ذر*�� .	��I ا4#	' �7 nد�� ��

�I 0	�( أ7�	
�# �# I*��
 C ءF0و �4ل ا#@��2ن ا#�@�آ


� و�43#� 120د إ��0) وأ����3 .- ���� �ا1#'�<، �/�ه� أ.1 ا
�ر #�"� 1.ا#	��وات ، u< أودع Hدم ."�.� ا#

 !\# l"7 1�oN ءJ' Cًا ، و #< أذآ1 ./�� إ�' I.ه� I�j� K;ه
� Q�3 ا#��Oت p ?1ب �أن ا#%��د ا#�"�"! ه Vpأو

` I/%#1د .- اWُ �
� ��O ا� ا#@��2
�I، وآ�� أن إ��0) �

�- أ*jً� *%( ���/� أن 
12د  ، �
� و�43#� ا#�ا?� ا`?����


� و�#�43، ���� � I�O4. �ه �. آ .� ه� �1 �7 أ
�	/�، آ

�"�م ه! ذا��3 ا#��Oت Cو ا � ا#�	G. I~�	#ت ا��O#ا Q�3 آ
ا#�! ��ف l��3 أ���#/� و3/�! ���/� و4j3/� 7! ا#12*+ إ#� 

>/�'. 
7 �/�
�4�
� و�43#! آ��I ا#@��دة #���� �! ه;K ا#�1ب أ
Jل ا

وأ.1
� أن 
;آ1 ه;K ا#\��I وأن 
19ج ��0 ا4#�و ا#;ي 0�ا��/� ، 
.- ه� ذ#Q ا4#�و؟ ��Nت ا#@��2ن ا#@1*1ة، Q�3 ا#��Oت ��و 

� و#���?�� و#��+	%�#. 
 Q/. �3��N ا#@��2ن ا#@1*1 وا�1ج Q#;0 Q*�# I�N ا�e2 آ

 .�� ه! 
�ر '�/<`ن Q�3 ا#��Oت ذا3

� و#�43! *%(           ���� � #;#Q 0;آ1 آ��I ا#@��دة و��3T0ع ��Nت ا

�س               "
 >u �/ا���أن 
�8�9 .- درآ�ت '�/< ا#	�I4 ا#�! 0
 �
���� �
� و#�43! ، .- *"� و?�ا
�I ا���� �و?�ا
�I ا

�I و�W )�"0ه1 ��ف *"� أو\�3.ً� �0 Cً��� !#�43و I�C ( ل آ�

                                                 
1  �� ��"/� ا�
	�ن �7 آ��"أ
1k اI*P ا#\1*�I .- ��رة ا#��"#." 
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 �� ر��ل ا��. �Q�3 ه! ?"ً� ا#@��دة 0�?�ا
�I ا� ) إ#� إC ا

� و�43#!، وه;K ه! ا#29�ة ا`و#! 1W !7*+ ا�*��ن����-
 ،Q� !
0�ون أد ��ا
�I ا?�0 -.L
ا��Fم ، *%( ���/� أن 

 آ إ
	�ن آ H !/0دم �"
وه;ا  *4/! أ*jً� أ
� *%( ���/� أن 
�ا3/� ، *%( ���/� أن 
�\1 7! ه;ا 4�0�+ .- آ�T�ا
/� وأ�

�/0���. 
�ث �/�� ��
�ًا '�ًا، ا#��2رة ا#�! ' +��آ ه;ا #� .4/! �

��+، و./� 3]3! ا#�\�I ا#�! � �ًj*ن أ���اًً، ."�م ا�*' I"���

� ��� Q�3 >�7 ا`�1ار���	��.1 

       --------------------------------------------  
 !
، ا#�1وب ا#�! *@/�� أ0/�ء Hدم ا#��م ��! �j40< إ��ا

ا�# }4�#	n '��دًا، أ�; ا`رواح #�) '��دًا ?"�"�ً�، ��ف 
 
	]ل �- Q�3 ا#�1وب 7! ا#"�1، ذ#Q ا#%��د ُ*��رب 7! ���ُ
 !7 ،�
ا#1'�ل، 7! ��� ا`راp! وا#1Gوات، 7! ��� أوCد

����\�3/�،  ه;ا '��د .. Jوج 1X[0اض ��� زو'�3/�،و7! ���
I�
�
 .أ

  !
� ا� وأن 
�8�9 .- ا4#�و ا#@��2��
ا#%��د ا#�"�"! ه� أن 
 .ا#;ي 0�ا��/� 

�.� *@1ق 
�ر ا#�\�I و*\�ن #�*/� وp�ح رؤ*� �/�ه� ��ف /�
،-�
 *�Vj إ#�/� أن أ��اء ا#�+ آ�./�- �� !7�0/� 

� ا�
	�ن أرIU�. e0 13*���ن و�@1ة CHف ��و 	' !7 �'�*
 !
� وا9#�اع ،  :رو?�o#ا ، I���ا#@��2ن و�3��N و./�� ا#/

 !\�. ، n
�ر ، اI�1�ُ# �0- أ
� وأo#وا I
ا#�"� وا#�	� ، ا��9#
و.�\Q ، ا#ُ�	\1ات ، ا#	I�1 ، ا#@��ة ا#%/	�I ، ا#"� ، ا#\;ب 

                                                 
�ت ��7< #"� ��"/� ا�
	�ن �7 أ?	- "3�u >*< ردد
�K أ�� ����7- إC ا#;*- H./�ا و����ا ا#�O#�" أ
1k اP*�ت ا#\1*��ت .- ��رة ا#��- 1

-��#�0�*- أ#�) ا� 0]?\< ا#��آ �40 Q0;\* ���/�ن 7. 1�X 1'أ." 
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، أوه�م و���Cت ا4#" ، ا#��4و*; وا#�Fوات  1، ا#ِ\�1 ، ا#َ\1ْ.�
F�.7! ا I�X1#ا ، I*1�	#ا I�	�#ا e��ك ا`رض ، اI�X1# 7! ا#
 .، اI�X1# 7! ا.�Fك ا#;ه(


� و#�43! ، ���� �آ Q�3 ا`���ء ه! ا`��اء ا#�! �1�3/� �- ا
 I��2#ل ا��ا#�! �1�3/� �- ا#�"�"I ، �- ا#��4دة ، �- ا`�

وا#9�ا1W وا`7\�ر اI��2# ، و�- ا�*��ن ، و�- ا#�"�- ، و�- 
 I� .ا#�


/� هCLء ه< ا`��4/��اء ا#;*- *�9"�ن اH !/0 -�0 I�1�#دم و*
 ..- أن 
@0 14	Fم 

.- �0- ا#	�e وا#I�17 -�uFG .- ا#/�س *�'� ا#"�� l"7 ا#;*- 
��ن ?+ �7< و*%�ه�ون ذ#Q ا4#�و 0�ا� أ
�	�<، ذ#Q ا4#�و ��*

 C و ا#;ي�
� و�43#! ، ذ#Q ا4#���� �ا#;ي *��ل �0/�< و�0- ا

���� � ا�"* �*�* -�0 � .� و�43#! و#- *1آe و*	%

�*/� �0;ا ا4#�و ا#;ي *"�د
� إ#� ا#/�ر ه� ا#%��د # I�N �e2 آ
 .ا#�"�"!

 J/\# !	�U1#و ا��رك ���7 آ�/�
I ا4#
أ��ا
! 7! ا#��Ik ا#�! 
� ه;ا p �/أ .14آ���
0�ا��/�، �/�ه� 
	�e�2 أن  K�/��� ا#�+ ا#;ي

د آ��I ا#@��دة ، '��د ا4#�و، ذ#Q ه� '��د ا�*��ن ، '��

� و#�43!���� � .ا��Fم ، ذ#Q ه� ا#%��د ا#;ي *K�p1 ا

 ��� �ً01? -@
 j40/� ا4�#{ ، 0 أو#� #/� أن �"
 C أن )%*
 .Q�3 ا#��Oت ا#	�~I ا#�! 0�ا��/�

.�ذا 4�3 ا`م ?��ل و#�ًا #�� ذو ��Nت ��~I  ؟ ه! ��3ول أن 
�W ت��N )	�\* !\# K��43�� و3	�� ��I ، ه 3"�ل #� أ
� و#

                                                 
 ا`���ل ا#�! اآ�	���� ا#/�) 1�%.ُ )I"�"�#ا#/�) �- ا ���j7 >u �0ءPروث .- ا��أآ�ن ) ( أآ�ن ذ#Q ./�� أو .- ا#


� و#�43!���� �� ا/� -�وC *%( ��! ا#/�) أن 3/	) #/�	��  ذ#Q ��1اًُ أو �1ًا `ن ا#@1 آ�� .- ا#/�( أ.� ا7 1�9#
 ) أًي ./�
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� أن *1* �
` 1�H 89� 1ق .��4"�ت� �إذا ه ، C 1*1 ؟�
 (�# �	�
 �*�4( ��0 ، ه;K وI~�� I�N Q� F0 ، و#\- ا#�#

�1*1ًا ، ه 1j3ب أو 3/�{ ا`م *�*�� .- و#�ه� #�%1د أن 
��7 40{ ا#��Oت ا#	�~I ؟ C، ه! �3	1 #� آ �^ و��3ول أن 

�O#ا Q�3 -. �O�93 ، I/	�#ا I��2#ت ا��O#ا ���ت ا#	�~I و�43
 ه;ا ه� وا'���، أ#�) آ;#Q ؟


� وC ،�/"#��، !#�43 *12د ��"� .- ���� ���I�u، ا. I"*120
�%1د .� �47�K .- ��ء ، �43#! ا� �- إدراآ/� ه;ا # ���ر?

� و�43#! ، ���ل رب ���� ����ًا آ��1ًا ، آ ا#/�س ���ل ا

G. ،�ً4�� ."�م ا`ب وا`م ه� ����
� و#�43! *	���ه< ا�9#+ '
7! أن *O�9�ا أ
�	�< .- ا#12ق ا#����*I وأن *��*�< إ#� 

 >�"�	�وه� ����
� و#�43! *1*� ���#� أن *\�
�ا . ا#1Oاط ا#
 �
� و�43#! ، وآ�� أن ا���� �4�اء و���W- ، ه;ا ه� ا�

�%1د أن ��N >�0ت �# Kد��� �"* C !#�43و �
���� )%* ، I~�
 أ?�اًً أو 
Lذى أ?�ًا 0 *%( ���/� أن 
��ول أن �"
 C أن �/���
 ،I�
1W -� >�/. V�O*+ د���3< �#�0\�I، و�0#�(، و1#�0?

� وl�j#�0 !#�43 آ�� 43ّ�< ا`م أ0/�� ا#@"! ���� �و��O0ت ا

 . أن *�	- .- أ���F ، ه;ا ه� وا'�/�
�ً� .e ا0/�� Uا`م دا n�.�43 ًا 7! إ*;اء �89 ، إذا�C ��1 أ0

  -. 8�9�* -0Cا �0( وآ]
�< و?�ة وا?�ة ه;ا آ�� 0]ن *4%
 !7 -*1�Pا ���	

�3��J ا#	�~I ، 0/�) اI"*12# ، *%( أن 

 ، I��2#ت ا��O#ا >���4
ا#�8�9 .- ا#��Oت ا#	�~I ، و
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أ.1اء 7! .�\�ت ا� و
"�ده< إ#� ا#��ل ا#;ي *\�
�ن ���� 

� و#�43! ����.∗ 

أ��ا
! ، #� j40 e. �/�.�43/� ا#�4{ �0( وو?�ة ��ف *���- 
�4� آ]�1ة وا?�ة 
#/� أن 
�8�9 .- آ 3��N/� ا#	�~I و

 �/�0�%1د �7 ، �وآ%/) 0@1ي وا?� وآ��4د *	%�ون #1ب وا?
 >��
 C �/
�� أ#�W -\#و -���W دًاCأو V�O
#��Q ا#�"�"I ��ف 


�8�9 .- ا#@1ور ا#;ي 0�ا��/� 7/�- أوCدًا  Cه;ا ا`.1 و
 .أ�"��ء

 ��
�]#< ���Fً ور0 ��
"�Q�3 -. e2 ا#��Oت ، ر0 �.�/� e�2#�0

�	� T7ن ا`#<  3	�( #/� ا#4O��0ت واCPم ، آ�� *%1ح ا�2#
*%��4 *�\! ور0�� *1Oخ و*"�وم أو ر0�� ?�� *"�م 4#�0{ ، 

و#\- *%( ���Q أ
n ! " ف أ���Q ��" ور0�� *1Oخ و*"�ل 
 ?( وأن 3�Vp #� آ �!ء 1�O#�0 ، و3َ;ّآ1 \0 �/j��3 أن
�	�
 �ً� أن Q�3 ا#��Oت دا� ا�2# ه! ا4#�و و#�) ا�2#Uدا. 

 
 ��0 IN�9#��3 ا��N  -�/. أ��ا
! ، إن #�
	�ن N�ر�3- ، #\

�� ا#O�ر�3- . \�0- �3 I�U�� وا#�1ب  . -. Iة ./�- .1آ��وا?
، و�43� �7 ) ا#��ى(ا1N�/4# ا9#�	I و*�\��� �1*- ا4#"

وا`�1ى ه! N�رة �Wه1ة . .��\I ا#�ه< ، وا#9َْ�+ ، وا#%��< 

� و�43#� ، .- 3]#"� و�U��N ، وQ�3 ا#O�رة ���� �
�ر ا -.

و . �43� �7 .�\�ت ا#	��وات ، �7 ��#< ا`رواح ا#�2ه1ة 
�4� ا�
	�ن Q�3 �7 ا#O�رة ا2#* �.���I 3\�ن أ��ا#� وأ�#�47 �/

 إ#� N�رة ا1N�/4# 3\�ن أ��ا#� "�/* �.����W ، و#\/� �/
                                                 

∗    � أ�Nب ذ
�ً� ، وا#/�س *ّ	��
� ، 7/��ه< "  ءأ0� ا#�ر دا" .1 ا#0��O! ا#%��� *�.ً� ��� ر'
3��K �7 ?�1ة : و��ل �3 F7	��K إذن : ��0 ، ��ل : أ#< 3\�
�ا .19'�� ./�� ؟ ، ��#�ا ...أرأ*�< #� و'

�وا ا� ا#;ى ���7���� ، T7ذا 13آ� �7� أ�! : أ�jo�3 F7 ؟ ، ��ل : آ< ، ��#�ا وا?� }o0أ ��
 .  إ
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� N C {�2#�رة #� . وأ�47#� �1*1ة	' ��7
	�ن .- ا#�ا�
 ، ��y ه�~�� و ���ل �رة وه�N ذو {�Gآ �و.- ا#�9رج '	

 .و#�;*- ا#%	�*- وU�y} و��Nت .��jدة 
�� !ٌ/W�0 >ٌ	ِِ� ، ن��	� �ًj*1*- و#�"�( أ� �1 وه�H >	�ِو +�

.l�31 �0#4�ا#< ا9#�	I ) ا#��ى(، �1*- ا4#")ا#��ى( 1ا4#"
�@1 وا#�! �3\��� رو?�
��ت ا`رض وا#/�ر وا#��ء وا#��اء 

 1�u`�7 . وا IW��9.و I'وJ�. I	�و0�� أن� Q�3 ا1N�/4# ا9#
 ��Jو'�- دا� ا#%	. �ًj*أ >�
T7 ء�� . ا`رض و�7 ا#	

 
 I	� ا#��9���ت وآ ا#O�ر ، ا#4�ا#< ا9#\0 Iً2�31. 1@�

 واQ�3 -. I4�� . >#�4# ا#4�ا#< �7 أ��� ، و��I4 �7 أ��
ا#�9.) �@1 ، وه� ا#;ي �7 ا#�1آJ ، ه� �1*- ا4#" وه/�ك 

3\�ن ا#�1ب  )ا#��ى(�7 ذ#Q ا#�4#< ا#;ي *�\�� �1*- ا4#"
��I أو ا#%��د "� .ا#

�%�ل إ#� أ��� �1*- ا4#" ورو?�
��ت ا1N�/4# 23�ف و3
 I40ا`ر \� �7 1�k31 ، و@� I	�وأ�� �7 ا#4�ا#< ا9#

13*���ن وا#4@1ة CHف أ�%�I0 ا#�! �93+ ا�7F��Cت و 
*%( ���/� أن 
"�وم آ Q�3 ا`رواح �7 . ا#/Jا��ت �0- ا#/�س 

 �.�ا#4�ا#< ا9#�	I �@1 آ��� ، Q�3 ه! ا#�14آI ا�U1#	�I ، و�/
;U� ه;ا ا#/�jل ، �/�\
 دا� ا#ِ"	<  ��ء ا4#�# -*�
\�ن .	�4
 .ا#��W- ا4#��+ .- ا#"�(

 

                                                 
�4
! آ��I �1*- ا4#" ه/�  1. -�p -. : و ��
�#�0 I"�4��ا`7\�ر وا#9�ا1W ا#��2��I �7 ا4#" و ا#

 1�X �7 10و?�
��ت ا1N�/4# ا9#�	I ، ا#��ى ، واe�2# ، وا#%�ّ�� ، وا��X1#ت  ، ا��9�ام ا4#"
��، � . ا#�.... � ا� و 1�X �7 ا��Fص 
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� ذا�3 '�* q�? ، �#�43و �
���� �. W�0- ا#"�( ه� .�\�ت ا

��G#ان ا�ي ����<  !�1 ا`آ�1ة أ#} و �1 ه;ا ا#�4#< .��@�

ا#"�( ، ر� ا� ����< ا#	Fم ، و�����U ، وا#�I\UF ، وا`
���ء 
واح ا#��]#"I ا#�2ه1ة ، و
�I9 ا#1وح ا#/�را
�I ، وا`و#��ء وا`ر

�ًا �7 ا#"�( ، �7 ' 1�oN ep�. �7 �
�  ، آ ه;ا *�'�# -.
Q�3 ا#;رة *�'� .�\�ت ا� آ�� ، .��\I ا#�+ وا4#�ل وا#��2رة 

 I�

! . و.�\�ت ا#	��ء ، و.��\I ا#�\�I ا#/�را��G#ان ا�ا`آ
K;ر وا#�4< ه�ا#/ I\��. �7 �
�  �@1ة أ#} 3�'���� �، وا

�ر�3 ����
� و�43#� . و�43#� ه� ا#��Q �7 آ Q�3 ا`آ�ان �
 I4	�#�3 ا�*C/� ، وو	ف ا#�CH ثFG#ا �
���� �3��N ، I"�2�ا#

وا#�	4�ن ، ور?��� ، و�F.� ، و3�?��K و.	�وا�3 آ ه;ا 
��\�� ا#�! . *�'� Q�3 �7 ا`آ�ان . q�? )�"#ا -W�0 �وه;ا ه

14@
 .0 ���7	Fم ?�q ا�*��ن ا#�"�"! وا4#�ل  
	�e�2 أن 
 

 '��د ا#/�) Nا�
��\I *%( ���/� أن � إ#� ه;K ا#O
إ#� أن 
. 


� و�#�43 ���� ��124000� أر� ا  !\# !�
ر��ل و

��Oر ��Cا Iآ��� �/
���4*�  �ًj*وأ ه;ا ا4#�و �7 ا#�ا�


� و�#�43 ، ��	I و�@1���� �
/� آ�} 
"�1ب .- ا��ون  *�4
  ء./�< ذآ1وا �7 ا#"H1ن ا#\1*< 0@!�O��#ا -. . هCLء ا�1#


��Oر ��� ه;ا ا4#�و �7 Cا Iآ��� �/
��وا`
���ء '�ءوا #\! *�4
 I���ن و*"�- وه*T0 أن ��3ُرب )%* I14آ�دا��/� ، وQ�3 ا#

 .3 C	�Q أ*I د.�ء Q�3  �7 ا#�1ب . و0\��I ا#@��دة وH1"#�0ن 
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ا�*��ن وا#�"�- وا4#�ل *%(  ���/� أن .�	\�- 0	�} ا#�\�I و

�Q�3 -.  8�9 ا#"�ى ا#@1*1ة ا#�! .� J3ال ��3'�/� N �7�ر 

 -W��#'��د  ا �ه;ا ه ، I���9. د ا#/�) و ا#@��2ن(وأ�\�ل��' ( 
ا��Fم ، *%( أن 
�8�9 .- ا#��Oت ا#�! -أ��ا
! 7! ا�*��ن


� و�#�43 ���� �
�  �- ا�4�3 .H اء�� أ�'�* C -*1� . (�#

� و�#�43 ��و ���� �#- *	�e�2 أ?� أ0�اًَ أن */�1O . أ.�م ا
 �* C	�e�2 أ?� أن *e71 أو .  أ.�م ا� ا#"�ي ا#�ا?� ا`?

� و�#�43 ���� �إن ا� ) . �43#� �- ه;ا ���ًا آ��1ًا(*�9{ ا

 ا�1Wاء أو ا#���"* C �#�43و �
 . م����
����ت . #��.�1 ا1�P*- #�) '��دًا  ا#G/�ء ��� ا� u< ا#;ه�ب'

 I�� ..- ا#/�س 3@- ?1وH !/0 ��� �ً0دم و*	��ن ه;ا ?01ً� ."
 n	�# K;ه ، ���� >u ن�	
0 إذا أ��1 ا�
	�ن ���� ��� أ��� ا�

� أ*J�. Iة �7 ه;ا '�3 C ، أو '��دًا I��". �ً01? . I*أ �'�3 C
 ��ة .- �� إ
	�ن ��0< اU�7 . � n	�# ، أو #��1ب �"�# I�
 I*أ


� و�43#� ر��� وأ
����U إذا آ�ن #� ���� �و#��ذا إذن أر� ا
 ���. �
� ا#/�س ، #"� أر� ) Q�3)>4�N  ا#/�I؟ #< *]ِت ���"#

3�.�1 ا#@ Iآ��� I*1@�#�4< ا* !\# Iً� ∗.W�0 �7/�<  1ر?�Iً و?\
�8�9 3��.ً� .- Q�3 ا#��Oت ا#@��2
�I ا#�! 0�
 �.�ا��/� ، و�/

 ��ف J3ول آ أ
�اع ا4#�اوة �0- ا#/�س و��ف *�4� ا#\
 �آ]��ة وأ��ات ، ه;ا ه� ا��Fم ا#�"�"! ، 3]آ�� و?�ا
�I ا

 ه;ا ��ف *"��/� ا� إن ��ء ، �"
 �.�
� و�43#� و�/����

                                                 
أC أ��1آ< 1�90 أ���#\< وأزآ�ه� �/� �0ر*\< وأ3��� �7 " ر�p ا� �/� *�.ً�  ء��ل أ0� ا#�ر دا  ∗

در'�3\< ، و��1ٌ .- أن Jo3و ��وآ< 01j�7�ا ر���0< و*01j�ا ر��0\< ، و��1ٌ .- ا#�راه< 

�1 ؟ ، ��#�ا �
� . وَ#ِ;ْآ1ُ ا� أآ�1 .... ِذْآ1ُ ا� : ؟ ، �7"�ل  ء#�ر داأي �^ ه� *� أ�0 ا: وا#

ر'4/� .- ا#%��د ا`1oN إ#� ا#%��د "40� ا#1'�ع .- أ?� ا#Joوات،) 4�N<(و أ*�j ��ل ا#�1�ل
 ".  ا`آ�1
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 �%

��رب و
Joو أ��اء ا�*��ن ، أ��اء ا#FOة ��ف  �.�و�/
�%
 �.�� ا#	Fم �7  ا#	Fم 0�ا��/� ، و�/%
ا#	Fم 0�ا��/� ��ف 

 -�#�N�. ن�\
آ .\�ن ، ه;ا اI/' V�O�� >#�4# و��ف 
 � Hدم Q�3 )?�N ا#I�O ا`و#! �0G. �#�43و �
���� ��0 �ً�Uدا

 و�/�ه� ��ف 
��< ا#I�O ا#�! �0//� و J� . !/0 I�"0 -�0 و'
 .Hدم آ��< 

��رك ذ#Q و
%�ه� ذ#Q ا4#
و 7! ا#�ا� ، *%( ��� آ ./� أن 
*%( أن 
9�ض Q�3 ا#�14آI �0- ا#�Fل وا#�1ام ، وإذا #< 

4 ذ#Q ��ف */�1O ا#@1 ��� ا#1�9 و*Jه+ ا#�+ �
. 
1
� Q�3 �7 ا#�14آI ا#\��1ة ��ف J/�3ل ���/� O�
و#\- إذا ا

ر?�I .- ا�  و��ف *%�4/� ه;ا ��در*- ��� .I714 ا`آ�ان 

! �@1ة أ#} ��G#ا .�� �
� ��1 ��#< ا#��ى ، ��ف إذا ��ر


� و�#�43 ���� ��\��
1ى .��\I ا#1وح ، .. 
 

 �.�/� l"7 ، I��"��7/�\1 آ�/� �7 ه;ا و#�@- آٌ ./� ?�01 ا#
�م  ��ف 
��< أ
/� آ�/� أ0/�ء Hدم ���� ا#	Fم ، "�

/�� ا#�14آI و
� إFN Cة '�3 C �
�! ا#� '/) 0@1ى وا?� ، وأ�/
وأ
/� آ�/� 


� 1�X .�4�د وا?� ، إ#� وا?� ، رب وا?� ، وا?�ة  وأ'�* C �
 C �ت وه����9�ه� ا1#?�- ا#1?�< وه� ا#�9#+ وا#1زاق #\ ا#

�رك ه;ا ��ف 
��} ا#"��ل وإ��#I ا#�.�ء . *"e2 ر���0< 
 �.�/�
  .وا#"�

 !�/
40� أن  C0/� إ�واة �7 ���	م و.F	0 14@

	�e�2 أن  -#
7\�ر و ا�7F��Cت ا#�! 0�ا��/� ه;ا ا#%��د و 
"�1 '��ش ا`

9�.�- ا#�O�ر وا#@\�ر �	. I���ن وا#�"�- وا#�*��0 >��'��
و
 ،1��j#ل وا��  وا#�4<  وا4# �� وا#��آ ��� ا� وا#�
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 .*%( ���/� أن 
��رب و
/�1O �7 ه;ا ا#%��د 
 -�.H ، � .وا#	Fم ���\< ور?�I ا� و10آ��3 ، ?	�/� ا
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