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ةرودلانا~ادئاذاي«ة،بلئاىيأ،)ز_وركا(خرمبنتئوتهد1اذروشديسلاىق1~دقو_م
ء).٠،/،.::.1ظ1/هن».>7٥(

نأ~ةماعةثقاذمأارتاءسراممراذانه،ر~ذةدوة~ام.ابتسلش.~ذة،ت1اتررقو_و
ت~تمدقمااتاء.تتقملا~ذرظكئنهسروبذلماع.قيرذ٩اشنناتررقك.نامعلالرد..نممدذب1ا
.:داند~اثلاثوايناتييعرفلارثن~ملامعلالودبنمف~مود-لار•٠دذب1ا

دقورلودلاىهءد•ام~ةهوتذدد،.بللاةيوئء.ناذءمورامءةما.هلاةب~بلارارقم١2هلاقذى_و
•اةلاتلالودلانعنولنممة،بللةي،انلاةرودلاردف-
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ويتايذوسلا

ا~»_شا
نمتذجرلأ
:ك،لا
ا~،ابسا
ا~1اتسا
ليئارسا
ناتسنافث~
،ىنا~ا
موي>اتتتلا_ة_رو~_ماي،املا
ةدتتملاوي.ر~هلاتارام٦ا
ىط،سولاايتيرفا،_روطاربما
ا٠د٠ا ~سي،ود،

ساىأهددا
ا.:أ د-؟و
ذماديا
الكريا
ا>كس_ا
اي1اطيا
ىاوغاراب
ناتسكام
ليزارلا
سونا_وب
لافنربلا
اليبلب

امروب



اكيام١-
رمرا٠~ا
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زب..ورنلا
اسكا
لابي،
ربيكا
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ةي1اذلاأههتتملامبلاتاثيءتلثمه.و_و

رولادلاويذئلاسلءه
لارمنؤم

رم
ةيمذتلاوةرابتللةدس1ا

ويىاء-1أتيمذتللءدتم1ا.هلاومس

وب1اتلاة~-ذتملات8اكولاتلنمو

ةيلودلالم.هلاةمس
ةعارز1اوويذذللةد~ارملاةمن
ر~دلارة-ءرتللهد~امملاةمتنم

ةذاقثلاو
ويملادلاةهدم1اومظنم

•ةيرذااةقاطللتي1ود1اةلاكولاكلذ5تلثمو~رم

́.٧لل١أ):٠:.-)(1(
~
،

_و1ود1ادقكا«د:_
ةيركفلاةيكلمللة_1ا~اةم_:ذملا
تيعارزلاةدمذتلل_1ود_اقو٠:دم1ا

•ءدادتةلاناديملايذةدمذتلاو
نوأسلاومظذمو•رءورو~لاىداستقلادا.تلا•ةيلاتلاويمو5~اةي1ودلاتامظذملاتثو

قثاثو1اولامعلالودء_ر~

تقشولالامعلالرد.ه.ذ،سرام/رافام٠مرذةدوقدملاءم•ةسلبلارذة،بللاتران-_و•
.ن~ملذبلارذرثذلال_ب~_).>م́،،«._.،ذ٠را)~ق(بت)1اةيدموتىلعأانبتررقوءأ../~<:.ررءء/ىئ(

ذنواهتلاوتيم.تلان)شبامي1لمعةط-ونلعاأانو،س1الامعألالودوب
ر

زيزةتوءيعاء-_اناديم1ا
يليأم9دمت~الامع7الوددج-بم~.•وثلانلااسرودىلا́اةيهانلاناد1بللةيءا-دم1اةردق1ا

رلامءلالودبدامتعأ_و

.ةيعارزلاةيمذتلا_و٠ويملا_اةيثانفلال5اش1اءة»~ارميبادتلا_م

ةق1ءتملاتا~واهغ1ارئارسلالسموتلامدتيتلاتاقافئلاوتاررقملاف_ذذتددمروةةارم_م
ة.ولث-ئرئ٠ةدمتذملاتاثيءملاريذتر-يتلاوديدبلار_ردااىدا_تقلارالفذلاةماتا_
.ةد-تملام>هلا

ة~-تلارادنم)ربمعو)بمويندعرغلأنيترقفلاذيذذتنذةذجللا.>اومسا_ع
•ر1امة،بللازءامءبيفبلطنميتللاممو/ممةما~ا

لمدلان_هشت1وتا-واهغ1اهدجاوت~ةلاتا_و<سم1ال.ثلة~اد1اةوةلاريفوتم~(
•ةدتتماارم~لاوموظنميي٠ة_٠٠ذ~اتائي~ارذرمتسملا

ل~ىئعرثافتلال_-توريسيتللذ~اء_،دمو،ءأاذنتثلادذع،لم.هلامبم
•ةق1.هملاايا~ةاا



.ررذلاة-وي<.ذنت1ال؟اسلارءةذبتللاريرةت

هةيااتلاشاشولااةدنبللارتتهنزعدقو

_ذ٠اث~.لل(ل2•
،:ذ/.،٩•1ثا37/1و

دد́.ءاثه1د3/1أث

يير~ادا~ا_ناد

د~و•اةشارعنل١وتفيدمرذريرق.1١رىوةمدم.،ة:بللاهياعتقذت١املاقذو<بمتكااناادرع_مم
•ريرقتدلادمتعاول.ر.اماناسيءع~ذبتكلازيهت..>ا

.مر~رق~ا،نوثلنلاوةثلاثلاةر،دااءةما~اةي~بللةيهسرلاقثاثو1امهم
هأ٢هءءه1و<./1/33!ر(



م•و٠،ييبةرثفلارذنمييتدق~1ام<موم•ا~تسلهيذد»1ااذ_هرذة،.بللاتر_أ:،_>- دذو•موىلاممنمتاس1بلا~ذوم.ا..دتسلبربذه1و-٠ةماعةشتانمتربأر،>•»>._..راممراذ~
نذ_ذ،تلار_دملاو،ةعارزلاوة_ذذللةد~..دملاةم~لذثممنمل5بناهنم٠ةي_اتتذاتا»يءتيتلأ
ءة~ارزلاويهذتللراود1اربثود،ىكالذممى،ةيملا.هلاة-ى1اومأدنلثمموءره1ا~اةيذئلارب_بم1
م.~~لارء-ؤمنثمموءتاسايسلالي1~وة.ذتلاثو~1•.ا.هلانمييملادءاسموءراود1اذذب1الذثممو
ر~»دسل`رذتاثتاذملل~>رعدرعيو.رأام،:ااةدتته1ا.هلازبهاءر_ريدموءةيهذتلاوةرابتللةدءتلا
.أ،٠،/.٠.«.د.:د/ذ_<.7هههدلهء٠•ذ(1ةلىااتافةز...وم1ا

ىلعا-ورومنالو_هو
رعيراءتل-_ةماتنلااة،املا.نمتار5،هءد،_1ا~ذرسللءة،بللا

ارتدءأ
ة~ذذلاسل_؟~رذ_فنتلار_ده1او،)،./...~ءؤء/.هءءءوهرةءارزلاوةيذذ(الةدته1امملاوم_اأنم
«و~~ونعري>ذ.وء،.،/،.ن.<.•1/.،ةث(اةيءارلاةيمنتللراود1اقود-~1اىء:.>/.،ء.~ءء٠/ءو(يملا~ا
ريرقتوء٠.٠،/..ه._ء_/ىء(نعاثقااييبتكؤشسااةيسيثرلاأيافذ1اواةعاذ-1اىةعارزلانييبةيسيثرلالءءارتلا

.أ)أ)ثءء«.لو../ئد/٠•ماة~ار1اهترودلامع)نعره1اءدلاةيذغلانسلء«
~~أاشءأ8الودلامساب،سنتتلثمممدثءسراملراذ٢ء<ررذ٠ةدود~ام.٠ةس1هبلارذو_»
ت~دقامل.٠ةعارزلاو٠ة_ذذ~لا_ةت1~ا،بناوبلان:.دبنأشبتا-وثقم،نمي~س1او٠ة~1اةعوم.بم
ل_فيهد-س1اةساثر_،~هسرلاييغلها~ا~-رغلادةعه•تا-رثتملان-دمبة_ليرملاةد~اتايلو1ا
ءذ~___ءرذردننللاءرود1اأاذش~~ذ«اعامتبلانماددعءةذجللاىديثربثا،مروداى5امزو،رو،1ا
.تادحتتلا

زم~ر.سرلاريغلما~ازن_رف1اىميثرر.دة،سراملرانأم•~ذةدوةى1امهءةسابلا_ذو_ءه
تد~ااممسذ،ةسلبلارذو•٠هءارزلاوة-ذذلا_ةقل~ابناوهبلا~ء~ن~شباءديىقفتملارأاتكا
.)ها،ذ~٠رةرةذ1اراثذ~ماريىقفتملازبأاتذلاة،..هبللا

د~-ب،افا.اأتملاتاءاي_1ا)،>/.،.•1.٠./٠شد.ء7(ةئص1اتافاةز_..زمولارئ<ا~ازبئدرتو_>م
ةدثتم1ا_،.لاأانءأ.»ا_(اسذرفوءتيكرعلاةدست1اتايلو1اوثمم،امميىنفتملارأاتكادامتعا
ا~أاة،ا_ذمءرادنلب>،ديوسلاوءناداي1و،ييم1او،ء__ورو~لاىدا~تتلاداهتلا~ذأاءءلا
ءة~،اعللاةيطارةم_د(اة_رو_بمبلاوءاي5ا.<نلسوكيشتو،اةتتايذوسلاةي5ارثشلاايسوروليي_ةيرودممء.نع
ة~5ارتشلاتايرو_دمب1ادا_او،وي-ابذوسلاةي5ارقشلااي،ار5و~ويروس.ء>وءادكو_وءايراء~ه.
..ر.-وركاوءنسكلاو،ميي~اوة~،1اةعومءه~ذأا~لالوداام»ا_مزم،و،و،•وي،ايذوسل٠



~~ة:.بللاتقذاو،وعارزلاوةيذئألابقلت.اميذر_ا~اردغولاى:ارتسادس

تيبراذلادراوملاقذدتوةيماكاناد_1ارذرىارزلاوىثاذدنلا•ا_،لا ~_.~~.~..

ناد~ا~ذيعارزلاو_أاففلاراتنلارذةىرسةدايزق_ددتن~ة.بللاربتدمت_-
•نادا_1اهذ_>ربفاةم١.هلا٠ةيمذتلاردمائنمرساسأردمئةدمانلا

اردتيم1ا~ااةيذفلاسلةبمهددبنموءيملا~اة_ذئلارمتؤمن~ةذبللااذ-لتو_م
ة~انلاناد~ارذيعارزلازبات،لايذةثاملارذعارتءس،ةيو-ستادايزق_د~ن~
ة~__راثلاردادم_انماةعارزلار1اه-و.يتلااةيوذس1اتاراشتسلا~ذةرميب5ةدايزبل_تي
ق~~.»٨1ادراوملاتاةذدتلىوذسلاىوتسملار.ةد،و•أاوسلارىوي1ذاد_ادراوم1او
ن~هاثلئ،ء:ممورا~~،ةدتمااتايلولاتارلودنمنولبمووثم.فدءمل١اذذد
...دغرمو•رتراذلاليومتلانمر:١_1اثلثلاوة_،هم1انادابااهرفوتىذ1ار.ذاد1ال_ومتلا
ناد_1ا_فيعارزاازباتنلاىلاةم.:وملاة.-رانا١تاهءا~1ارئاةهطزنمارمين~ثد:ام
تايلولاتارلودن~نوي_م،مرم_ابه،ردةترةلاتا_تايتتلاغولبنعارودمة٠ةمث.راذويهاذلا
.ت-بلاار-5مسةل~~ريديتلا)~(ريس_تلاةترد~ذارو~ثو،ه:.مورادنسأ-ءةد~ا
•هعومتمربذراود1ا

لو~لاماةم1ارذادممتتتيعارز1اورب-اذ-ذلا-اتنلاةيمنتةياوؤسن~اه،.تل1ا-،ردتو_ء
ة~~اذلانال_1ابنا.-نمنيديازتمامازتلاواد~-ةمثن~و،ارسذ..ة،ه١_1اناد1،1ا
ءة-انلانادلب1ارى_فمذيهنأة،-~اىرتو•ة-ءارز1اواوي-اففلاامتاعاإ.ءة_هذتءل__،دعتلل
_د~سةيءارزلاوةيثاففلاويمنتللاطط-ذءذتو_-،ن~،نلارة-كلفل~را~تلا
ن~ةلماشلااةياذاد1ايعيبادتلانماهادءاهفالتاىتادلدهلاأارهاءرم~لاردغ،ةاانا
ة~ذاكويلفاددراومىميدمذتلا؟دومدتتل-اوتنأو،ويذئمولاةيثامنلااممتايبي.اوتسار١._٠<ا
دامتعلاقيق.-تر:.رس،ةيذا-لاةيءراذلادراوهلانمةريم5تر:-وهتامملمكت،ة_افلاهذ.ممل
•سفكاىلع

«،أىلعاة،بللاقذاوتو



وملثىف-لد-هأاة-~ارذولافهفم<ولب1ةل-اىريبادتفاذتا_فبذيم٦م
دةتةي->ران<تادءاسرميفوتوغو_1نميتت.فدهو.هوء>ةيهاذلاناد_1ا_ذيعارزلازبات،لا
تا~لولاتارلوف.زهنو-_مرواءف،ةدتملاتايلولاتارلولنهنوي_مرمخلبم»
،تادءاسلأهذ.<دريفو.مت_ن~ىلع،أ)(ه«<موراءس~ساس~رىءةرسيمطورشبةدتملا
س~تمنعرها~1ال_،امغر><يذأا...>امأ،ومم•ماءةياممنلول~ء~فنكمأافا
ولاولاومذغلا

د~نتن~وهكاةمدتتملاناد~اواتي1ود1اةيثامنلاتاسسرثملاىلعربهنبذيمبم
ريسيتلاةتردرذرره،ةيعارزلاة-ذتلار..أنمةيهاكانادلبلار1اامدتادعادسمةيبكةدايز
ةيى1ولاتافناد_1اىلاةسافويانعه-ءوتن~دددم1ااذدرذب-<-و،تادءاسلاهذده~ذ
ا~تلاهنازتل~تلاواويب5ايشاذغازوب-ينادترتلاةيمانلاناد_1انما»رميغوةيثاذدغلا
؟يثانفلا-ات،لاةيدحا،نمروءدتيذ

ةرمتسمةفدممةيع١رزلاةيهتلليلودااقودذدما٠ادراومديد-دترفمذيمرم
ىلعءا

ىب~ربنمذبو•و.٠•م«•م<.اعتيارسندةراو~لاديدبمتلان~سارارةةرادلاردملتمذذتين~
ث~تنم.>رودصاادراومةدايزىلاة<-اتلاقدم~ذةرادلاسلتمرتنين~دددملاافةم
•در١وملاهذدعلةيقيق~اواتر~لا

،اة~1ود1اتامظنمااوةدحناملانادل.اا..ى،٠رارمتسانامدنىلاة-ب١-دءوت)دم
ر٠>~1،ةدنقتلاوتيلاملات١دءا~1اق.رطنعو،ة5رتشملاتيم١ذلاناد_1ا<بلطىلعأانم
نادلم1انميمتيثاذذلاوةبءارز1اتلادجملا_ذنواسلادةةلوتم1اةدددملاع_ر١شلاونهاسلا
•ةيميلاقلاوةيميلقلاوةيميلقلانودتايوتسملاىلعةيمانلا

)م_إدمممومةمادلاةي.ةمتلارارقل١ة.و،اةدحنام1١ناد_1اىلعرفمنب<هم
ناد_1١دش~ر1ااةدمس~ل١تادءاسمفارإد~لاةدد.~اواويثاذثل١ت١وذةلاقيرطنعمدةتن~

ن~نوي1ىلالدم.يتلاوتاتامنللة_فهنملاد١وملانمادت١_.ايئدحادسنما~لمت1ارثت
ةرمي~5ةدايزديزتن٠١ةثناملاناد_ااوةدم.ذملاةي1ودلاتام~اىلع_فئبوءابولس

ةدد.هتملاتاوذااو~ةيث١ذثلاتاوذتل١بسن~زث-رلمنعويرشمل١تاذيملاوةدمس~لانمامتءو~
•تاوذقلانمنميعوكا7«وأ~ارطل١

ن~نولبو1١رب_>ل«تياموهةد~اتايلولاتارلودئمنو_ا،م<.رم_ارابموم
ة_.امأقداء٩ن~د~رولا~اةيذغ~لاوتؤم~ذا~اوادييأترة_ىذااةد.هتملاتايلولاتارلود
تايهومااتارلودنمنو__٠مرواارلبام~.م،٠•موراسم~سادس~ىلعهريدقترولاولاةيذن~لاىلجم
ة~ساثلاوترود~ذيملا~اويذف~لا_~بللن:رىأاذبةما~اةناملاهتسفموريدقتو~ةدتملا

ر~~،ليناهرذتدتعرثلاةنلاثل`وترودلامع~نعيملا~اة-ذذلاسلبمريرقتىلععلطلا(
ه)٠-،/ةد/در(م»مم_،رق~ا،نوث_اثلاووي،اثلاةرودلا،اهنما~اوي~بللويمسرلاقثاثولا



ةرييبكةدطزد_زتن~ة~املاناد_1اوة_1ودلاتامتذم1اىلعا~~~فنب،.موم
ة~اط<سايئنولين~اهنث~ردنمذيو•ةدمسلا_دادهلل_1ود1اعيورتنلايذارمتامهاسم
هن-نوكتلألهتفيو،ة_سفاذتراتتسأ-ةيرشحلاتاد_ءه1اوةدهسألاداريتساةيماذلاناد~ا
._دتتن~رزبنيام5ءومكاةمدقتم1اةرددعه1ا_اد~ارذةي1ذتاد1ارا~ألانمىلعأرادسألا
ة~ز(اااةي1املاتادعادسلاةيماذلاناد1،ااىلاومكاةهنتتملاناد_1اوةي1ود1اتامإذذملا
؟ة_رش-1اتاد__ولاوةدهس~لاىلعلودمدلل

ءأادتنتتلادئ،ديز،ن~ة~املاناد1،1اوةي1ود(اتاماذذم1اىلثيدنبذيي)ز(
زبا_ت،ا_ذاريب5ا~و،ندسى.1انماسكتلويهاكاناد_ااىلاةيءدتلاوةلام1اا~ادءاسم
..>اد~لتساةدايزوةدمس~لا•.ادلساةذءاذتهر:رفب،ويرتولاتاديءه1اوةدمسألانيزدختو
؟تلابملاهفه_ذدارييتسلاىلعةيماكاناد_1ادامتعال-_توة_رشحلاتاديءولا

ر<.ا~فلاباس-ا~فاسامءاسهد_زتن~ة.هنام1اناد_1ارىيفبذي)-(
ةدعارزلاوة_ذذ٨الةدتملامه~لاةمسفوم.:هذتىذ1اة_ذذلارثاسذرذمىلعلم~ا~بما_ربل
ربفبذيو•ةدهتملاتايلولاتارلودنمنو_1،•وءوويى.٠٠ذتملاليومتلاىوتسمغو_ن:رفب
ةيهتااوروذ_1انميس~عورشرذاسهءاسعد-زتن~ة~املاناد_1اوةيلود1اتامظذم1اىلع
نو،سملاىلاءلة~لاىلع،لو~و1ا.رف،رهنبةعارزلاوةيذغللةد~امهلاةملفنمهمظذتىذ_ا
رلودنمنويطم•وهوويلعقفتملا

رمتؤملاهذذتاىذ1ارارة_اةذوءةدتم1اتايلولاتا
ا~_ذدوتننملا~ددعلانولين~يفبنيو•اةءارزلاوةيذذللةد~ارهلاوم٩ذم1رشعرساتلا
امممليومترارمتسانامدنوامم-ابنرارمتدسانام-و«ييجماءبلانيذددبئلهتي

هر~~ىذ_اءل-.لا~وتم1ارهاذرمبلاة-~ام1اناد_1امىدتن~~ونبذيومطم
~د~ىذااو،و٠رمممبمذو،/~،اثلانيرست~ذةعارزلاوةيذغ_أ1ةدتملامملاةمتذمنلهبم
ا~نام-لاهأاىهة_هذت_ذ،اءمب~رىأاذبءة-هاذلاوي1-اسلالود1اةدءاسمر1ا
؟ةيدا-تقلااءةطاذمة_هذتو

ناددلب1انمييباميفريو1و،كتلاورفةتلاوىدا~_.لانوا~از_ز.هت~ف_ذي)نم
؟نواهتلااذىقيدهتلةمزللاتادءاسم1ام-دة،وةعارز1اوة_ذذلايلابميذة_هاكا

ةرد~زيزت1راودااورالذولانيدي~1اىلعدومتبلالذدب.ن~_فب،_م..أم
؟ول-.اعة-ءهاومةدد~ااءملكاسثمةسباومنكيىت-ةيماكاناد_1ارئويءارز1اثو~1ا

ة~ذتلانب.ارذلاي-،و1وذكتلاومل~ارييخست1ةدتتملامملارمتؤمىلء~فبذي)لم
ةيماذلاناد1_1ا~ذيعارزلاو~شاففلا-اتذلاتابلطتمرابتعلا~ذذ-~ن~

ةرد~ا~ذد_اتتملاروددتلاهابتاسكعو~ةو1تاأاردبلافاذتا~فبذي)•.(
•ملا~ا~ذيعارمااردهار~وةيعارزلا_~ار_الةيتاتنلا

دراو~انمةدمدسي~تتةرور-نمهاريامئيم1ا~اة_ذغ~لاسلتمرهة،بللاشذتت_و



رأاذ~انمألا
ءرأاذ~ازباتنلاةدايزا~١س~نلين.و،رأاففلانملااةدايزن~ة،ءللازرت~٠،<
_~اففلانم~لاب~.اذلايلود1اد.ر.وتلاء_اع~.،رةلاثاد-~لاوندابم1اذيئذتبلئمتت
و~ىذ_اوءم٠مم:ع.>اع~ذةعار٠1اوةيذذ7ا1ةد.~1ارملاةمنذموتر.أرذ1او•.1ا~ايئ
رىناه~ا.هم--ةذ-~اث~،دمثتلافمدلاقذوى،دددماااذ_؟ربذو•ىرايتذحادردت
ق~نولماش•.ا.(:،ر1اةهبا~اافمرا_تعارئةففل،ويذذ~لانمةيف١5تاي٨ايتتائشنت.نأ
•ةي،امو1اة_ذذلاتايطايت-انماي1ود

ن~ودبي،رتن~شبن:وافتلةد~امم~لاوتؤم́´ن~ل١رءفس~-ا١دبنعاةنب1ابردتو_رم
زة~-في..ا́´وبلم~ادمم-ه•مء•ئربذمرب~نذ1ا~~_يلودل١قافتلال~لثي
نكيىت_-ة-_ا--ا-وربةقاةملااياىاان<ارثتساىلعثتتو،قاذتا_االسموتلارذنلا
حدل١-1اعا5دح~ىهشيو،بو_دلاقاو-~ت.،ذيشافتاد>ءونكمتتوبرت٦ربذرمتؤم1افاذثتسا
•م1اثلارفاةيذم<~لاةلكشل-رذمدممسيمثنمو،ة-هاناناد_1ا

قا~،ان́دشبن<:وافت1ارمتؤمفادد~نمن.>كين~ةذجللارىو_ويا_ذلاهذءلايذتو.و_.•
يليامةلاف5بو_~د_د-.يلود

رد~1انمف-ثيتبربثل١نمبو.~١م.طايت-ل~اكلا.>بهاانولين٩•~م
•را~ألاوناوسألارارتتسانملوة~اردةنمدف_ورلادلارذربأاففلانم~لانمىرور-1ا
رة~اتادو~لانذزبا،،لاتابلق،راش~ة1إ،لرفكتة.رد_اريب5يامايتذلانوطين~_هنبذيو
ربفادعو_ذ٠ةي~،ثراو5ا~ذتد~»نساوق١.١هنربىلي~ادملا_ذز.بعاءميذثدوي ةيه١ناناد~ا

ردغو~ذتيهاكاناد1_1انولتن~را~لاق١طند-د~دئىعارين~مبم
ة~هذتلارىاراف٠ارعيث~_كلفرثؤ-نانود_تادراولانهاتما..~.ايت-داد~_ا~رهسي
•نمي.بتذمللايذ١5اد-اعرادسلاهذءءنمء.ن٦وءا_ميذاويدادمتدلا

اا،ا~تلا_ةمزلملاويماذ1اناد~ارااة<هكا_ة-ا-ةذدمىعار-ن~)رم
_~نادلبلاهذ-نميثنتةساذهةي1وداةدءاسم._-دقتلةيذاللاري،ادتلافافتاءتا،وزثمب
تاءدوتس1ا٠اذبونيزفتلاتاقفننذدربىوءتا-وزذملاهفثىلعلودم~ا_اتمامازتلاب~.و-سا
•ة_،نولاتاي_ايتدلانيزذتلةمز_الا

تا~وزذملاليومتلقىدندمأاش،ا_ة-ا.كاناد_1ات١ترتعأاق.ادبة.دبللا~دموت_ه•
•ث~1ادي-ةيادايتهلا



ة~اففلاتا~و~ا

ي~دياتمزبعنمتاذي،امثلا~ذرةوتيامىلاراذذلا_،ررورن_انمن~اه،بللاىرت_>و
.ة،وومرثكتاءو~أهذ-ل~وةريب5ةدايزةيثاففلاتانودملاةدايز،ويذذ~لا

•ه،~_ىة،بللاقذاوت،ةيافلاهذءملايفوتو_مو

ناد~اىلاحذمةرودميفويساس~ةذدمءةي٠انفلاتا-و~اردقتن~رفمذيم~م
؟ار،تا_دش~ىلاواوم،ناد_ااهذ«لق~ىلاادمودم-و،ةيماذلا

زب~ا،ربقيرلدنعوي٠اففلاتا-و~انمةديازتمةبمنمدقتن~ردبذيمبم~
يملادلاويذذألا

ا~ورظ،ادعلنه~رةلانادلب1اىلعوةيديتتلااةدناملاناد_1اىلعرفمذيمرم
ءايو،سبوبهلانان٨~نملةلاىلعنمييلمم•ا_ردقاويثاذذتا-و~ر_دق،لفكتن~-ف1اب
ة~ة1ابءأاىتقلا~س-،امدقمتا-وهملاهفهطيطذتق-رطئعكلفنولين~ل~فيو
؟تاو،سةددعلةيداملا



ة~افتاىلاونه،1ان~تبد_دتر1•ل.زثافتاىلاةعرسلاه->وىلعل~وتلاور~تتورف
نذ~.ن~،ةيةافتلاهذ_ددةع.تيامثير،_فب،_و.اة_.اففلاتاءووم1ان~شباةد_د.-
،اسادرتء~اذوللا_درم.ررادمقةيأاذئ1اارتا،و~ةدايزءتدردمتيتلاة.-ام1انادلب1ا
•ة~1اوةرابتللةدتتملا~ه~لارمتؤم••ائواغل٨-~دتتنمققدحتيامرادبتعلارذةفف~
؟ةيثاففلاتا-ودملاةيقافتارفدد-أادنء~كارقشانتشيورسي_ن~رئوافتلارمتؤمىلع~فبنيو

ة~ذء~لايفزدب~اةدايزنمتاذينامثلا_ذنةوتيامىلار1ناب،_فبذي)وم
زوتسملاةيشاففلاتانو~1ازباربوتاسابسبةيندملاة،بللاث~،ن~،ويماكاناد_1ا~ئ
نممز~ا1ا

ة،ام~وتردقامراتعلارذفث~تن~ىلع،ولبقملاتاو،س1ا~ذويثاففلاتا،و~ا
نو،1م<:موورنميبزوايتيفوسىوت~»اذ_دن~نمةعارزلاوة_ذذللةد~ارهلاةمظنم
؟ه>.مو•.اع~ذنط

ففتن~ةي،دملااةيلود1اتامدثننم1اربىووم<كاةمدقتم1اناد_1اىلع_فبذي)ز(
رسيم1ال،ومثلاادمميفامءتادءاسملانما.ء،زيغوةيثاففلاتادعاسم1ام-دقتدذع،راب>ءلايذ
د-هااتيهاذلاناه1_1ا-1ا-ءتيهاذلاناد1_1اىلاطورشلا

ةر
املكءلمسن~وءويذذ(ا1

.نادىاهذ-نمويذفلاأارشتادعاسم1اهفهنمف٠نولين~ىلع،اذكممذنلفنا5

ةيعارزلاتابتذملاةر١-ت

ل~و~دود~مدقتىوهنلاتت-ىقدعتبملهذ~قتلاخ(ايحهةنبللاظ-لت~ءم
ت١بتذملاة~انوءةبعارزلات١بتذملارذزب1ودااةراتتلا~ذلدو٨نمزذذمةقلدم1ال5اشلا
•ةباذلاناداي1١ىلاةءسنلاءتيريددتلاة_دلاتاف

ر~رثؤتيتلاتيثام~اويرابتلاتاسرامملادابدزاىثلقاا-هاة،-زللاان.تتلئت1ذ5~وم
ربفريددمت1اتاي،اكانتادمن~وادعو_ذح،هرس)ءيلود1ازتيوتجملايذ٠ةيدادمتملاة_ذتلا
رباتتتامدارعيتساىلعا~ردءلتتو١_ميذويدادمثلاةيمذتلاتاي،١لم١ىلعرثؤتفويماءااناد_اا
•.>ا~١اءدوم-ىلعاي_ساريثأترئؤتوةيذنلائمهلا

ل~ر-تتتايةعذئاذهتلازامه،~،د.د~1ا١ذ_~ذءن<ءاذولتداة،تالا1-دراتو_وم
ر~اةبمنلابة-اناةدمى~تافاهريث5قاوسأادمنمو،ةيءارزلاتابتذمااقاوس~ر1الودعولا
•ةيماذل١ناد1.ا١

ن~هءء~اموةيمانلاناد_1ارذرءارز.انباتذلاولبعحذدن~ىلعةذتللادددئنتو_م«م
ءع_واةء1ودرثاوس~ىلاامملو-وقيرحنعقتتتتريددتلائمناد_1اهفهتادشاء~ذ٠ةدايز
ةيدمعرذكلذ2امدسيسل_،اةيماذاناد_1ا~ئةيه.تلاةبطعيميس_تىل١كذايدؤ،نل
•هكيلودلاحونبمللرقتسم1اىدادتتلاىن٠:ا~.لا
ه،~رلعةذجللاقذاوتءاذ_ىلارثنلاءو_م•



ة~داىتةلاة_هذتلاىلعرثش.نتلاةيثام.<لاة_را.تلاتاسرامم1ادايدزاحمم~م
رثؤ.ذةيهاذلاناد_1ارذودءتلاتاي،ا)انت،اددن)وا-و.ذ،هرس~_ر1ود1ا-دتبملارذ
ءةيذذ~لانموي1ارا،تتامداريتسا_ىا_دتردةلتتوامميأةي-ادم،ثلاةيهذتلاتايناكاىلح
اء>دادمتةانمتاءااة1اكل_ل_دى1ا..دسورذامل5ومذلاةمدةتملانادل،1الذ-،نأرتدتي
؟اةيماذلاناددب1اتاردادهنماة_ام.د1ابل،٩<تترتلاربءان.د1اورءارزلا

ن~حسو~ةعوه~.بملهدشيثيتب.ء.هملاتاي1فذلا•.اإاذ،رذزبسوتلايفبذيمبم
طكمكلفناذامنيتتيىارز1انا~اكلذ5وة~~1اه>شوةسدحلاتا-بتدنملا

.ه~اتطا~فلاما(اذذبلماكلاعافتذلانهةيماذلاناد(،اانيكتلرفمذيمرم
ا~_ذام،مةيذق<1اةدءاسولارفو_نذ1اوومادلتسابة_ازلاتامو1~ا._ا1ا:،نميس~ور_سوت
.مقيوستلاوة_ذت1او،_وتب1اناديهر.ذةدءاسلا

ا~رد~٠٠تتلااة_ءارز1اتا-بتذملارا~أرارتتسا•.دولا.متلذنعة،_دالابردتو_-«
ىر~وءناد_1ا~~ذتاردادم1ااةلي_-ىلعارا-اييثترثؤيامودوءةيماذلاناد_1ا
ر~س1لماكتم1اربها-رمبلاقاا>نرئزسلارا~أتي_ثتر1ايمرترييبادتفاذتا،و..و
.ة_ساس~لا

رى١سم1اناد_1ارذنوادتلاواةيهذتل١ن~شبام_1لمعةامذونلعانأ<ةذءللارلفت_وم
تأ~١.ثق~ذمييبلم١لت1اقيةدعت_ل-.بثت1انكميهذأىلعءرومأةلم.<«نمئءناددشي
رت_ر́-٠٠نعد١.هتق8ا

تا~ذملاز_مجت~ء-سوتلابرتامسااو،ة-فير1١ت١ىاذ-1ا.»دوعي->شت~
•ةلمالتم1اةيذ-رلاةدمذتلاتاسايدمنماماف١_ذا~-ن1فرا_تع١_ايل~ة_1ولاداوملاوةىارز1ا

م.ز~سيةيم١ذلاز.اد~ارفنء١رزل١زباتنلاييس-._عارسلانأة...الانردتو_<مو
رمي~~و،ريذوءنيييءارز1ار_واذت1اوث-دباا~ذ.،.ر٠:ر8انميستت~ئل.>«ألال_و._-١رامشتسا
•حرازمل١وةعارز1اتاد~وةيرشده(ات١ديبملاوةدمسلالدثمةيعارزلات٩ندملا

نأربى،دددعكااذ.؟ربذ،ةذبتللاقف١وتو~٠و

ة~ءان~1اةيمذتللةد~١.ه~لاةمنذم~ذرو١شتلاماإ:،ةلدماوم._ممملانم)~م
ذم1ذومةي~ة~وه_._هوتو•.١.أذنلااذ<دةيىافةدايزوءةعارزلابةلسلاتاعان-1انابم~ئ
ةدتتذمااتثيسلانها_رعييفوةعارزا١وةيذذ٨الةد~١م...لاوم٨دنمحهنوا~أء



تهدتلانان_1انموي:ةت1اوةي1املاتانءا.>ولانرم٠<زم1أه_.-.زمت،بباو1ائممبم
ناذ~1ا_:اةعارزلا.ةل-تم1اتاىا:-ا١<ثين.،تور.سو.و:هة.اودلااةي؟ام:لاتاهمسؤم1اووهذلا
:ةي.اكا

ر~1ا.لاورهلذلاون-1دلانودن.ا~اتاي1٧~ةاتنأ~هاو1انمم-م
ربفالارب1اماارءد1اة-ذتتل١ةيءارزل١ت٨١فدملالىادتىزب١تذ١نادىرذةيماذلان:دام1انيب
.ة-اود1ات١._اذذملا،.هذ1اةمددتلاناد_ا١نمة_ذاكلااةيشت1اةدءاسلار

ة~ءنذةلداعة5رادشفيرلانالستاءاطتر_ه..اه5راشاةيهدأىلعاةلب~اددثت_م٠،
ذء.>ءء1انمنأة،بللارمبتىو•ة-،ءولااة-هذتلا

رم
ة~_ر1د_ةارم1ارامداءدددم1ااذ-

~ذاملمأنعة،.تللابردتو•ةعارز1اوةيذ:ألابةة1ء<تملاةيهذت1اوبيردتلارهار.رذوي1ءاذرثدأ
ةسذتلاورءارزلانث:،-لانأشبره1ادلاه،نوئا-ذاة-اء-ااة5راشتامو5-~ا--هبذلراثتنأ
•ويذ_رلا

ة.ه.رد_قئدتت..لاهنيففت1ازبهاومبباه~اهغلااة.ذتتلاتا،ودملاودراوملانأة:بلاا_..ل-~-ءم
ن~نه1ا.ثلاة_ذذلارمتؤمرذويى~ذرو1_ةكس1اتامازتللا.ذر،ة-دناملاناد(لانمة_ذ١3
•>•م.و•.اعلو1~ويذ_ذتلاأوسرىأافة1ا

ود،و_ممم
ن~ءةيماكاناد_1ااةدماذحو،ناد_1افلتذثم1~ثبذيه،~رب1ءة،.دللات.ذا

.ويت~فدءمتستراربذ_ذذتوحئوو٠ةيففتلانميسدتل٠نددتم1اة،ذ،فنت1افاد.دلارذثول~اوت
ذمكقت1اناد_.1ار~ءيثبذيهن~ءدد-1ااذ_دربذءاة،.بللاىرتو~سوم~ا.دقتلانمد_زملا
ق~رننعدءارس~ىلعأاذب،ة-هاذلازاد_1ادءاستن٩ةي،وملاة_1ود1اتام1:ذملاوومكا
نم~ةدمافوةيذءت1اأوس~ىأاى٠اا_،د.:دق-ة-.ت_ذ،ة_ذقتلاوةي1ام1اتادءاسلاةدايز
رقاسنرملاولماو~اولاف:.لالذثمولاةنذردمترثكلاتاعامبلا

ر~اسردةنعستةدسلا..هلاةه«اذذملىاوتن~ءببسلاانء.1ءرفبذيو_م٠•
ة~ذذلاط٨-وتاسايسمسر~ذاهدءا.سمنمويماذلاناد1_ااتامو2.هه_1»دتام،اة،ابتسلا
ا~مت1ذءيتلادو~بلابةن.بللابهرتو•ةدمذتلل._ا.هلااء~٩دختنماز_-<>اءئدعو،ة_ففت1او
ق~سذتلااةذجلزب_تتواذثيد-تثشناذذبارن.،ومففثلا-اةين~اةيعرذ1اة،ثللا١رهف~
ر~ةد~امهلالذادويففتلاوويذذ́(ابةةاوثولاتارابتعلاء~.امت_هئاةدايزلءاةمرادلا

ةطشنأئمةعارزلاوةيذئرااةد.ثتملامه7اةمنذوت~د-امدو~بلاهذ_دنمدنربت~وءاءمعوم-ء
لام-ةتل

رث
ربللروففتلا

رشعردسات1ارمتؤمااهدوتعاىذ1أومم/ر،مرارت_٠ة~اتم5ةذ1فم1اربها
هةعارزلاوةيذغللاةدتتملامهلاةمس1



ةرق~ارئةدوة~ا،٠مومووء>وم•اتما~-_ذنيدذبلانيذدتزيذةذت~اتراذن_ء.م
.</_.ىرو-٠/.:.رئرمةله(اتافةز-وملار-ا~ارذتاثتاذملل_«<نعدسوسرام/راذ٢ء،-1اه٠منم
>)7)و٠أ،وهيا•
لراذ~•»مويةدوة~1ا٠-•ةسلتلا_ئة،.للامام~نا5و_م•

ردنوتنم_دةمراتقاعورشمنمرام
~~اةىاذص1اة-ذتللةدتملا..هلاوم1.ذمليو~_قل~ه)نيسسلاوةسساةعوم.تمنعة_اين(
بثا،)روداو5امزوزو<1~ل-فيمد-سلاةساثر_،~ههرلاريفلهاولانعيرفلارفءدقو•ة~ذتمةلا5و
•-اوث~لااذ.دربذءةذتللاسيثر

ىن:~~يمسرلارعيفلما~اقيرغلاسيثر•دقسرام/راذ~<•م>ويةدوق~اء،ةسلجلارذو_-م
اممسفنةسلبلا~ذو،لامع~لالود_؟«مم~مودذباابق1~اميذقيرفلااويلعرثفتايتلاز.اتنا
•)ها-د~--ةرقفلارش،~ماءسلعنفتايتلازبشاءكارتنةمتللاتدمتعا

ا~سىقفتملازبشاتنلانثنةلا-اربىافي~ةذتللاتقذاو،ةذتللاسيثرنم-ارتقاىلعأاذبو_مم
ا~مفدمو_ويعاذصااةيمذتللةدتملا.دملاةملننمرديس~_ين~اةدتملارهألارمتؤمسيثرىلاويلاتلا

-سرام٠راذ~م:ءنمأاد<_ااذييف_ذدةعىذااوةدمدمذتمةلا5و

قوعد1اممو•مممرارةلارئءتررقةما.دلاةي.همبلان~راتعلايفةذجللاذ-~،~ه
ويعا،دم1اويمنتللةن~اءألاوملغنمرو.-دلةيثا~اةفيدم1اردفولنميغوفمرمتؤمدةعىلا
~•ء<رمرسرام/را:٢ء•~:اذييفيذتتؤملاافهأن_وءةدصلتمةلا)وا~وب



ة~ذتللةدتم1ارمألاةماذنمل_و~ر1اة-_ا-لارديسمديد.-<نمة،..بللاد5ؤ__،
رىد~اء.<ايث_ارتادماىء-ارةم.ا.»ملا_تقملذ>-_سوت٠ةيتبةسمدمذتتمةلا2وىلاةيءا-دم1ا
اسدلاثتسامءدوءةد-تم1ا.•لااةهونذمل-ادويءانه1اةيمذت1اناديميف~سيأرلاينيسذتلا
•اددتي1ا~وةيذ_فنتلااءتأاذ5نميس-دتوةيمانلانادلب1اةدعاهسرىاءمترددةدايزو،يتاذ1ا

ر~•.دةتنموقيقتربممامرىولامع~رسؤين~رمتؤمللرفبذيونأةنجللاررتو_م
ة_~أكوارفموبةيعانص1اةيمنت1ةدتملا...هلاومنذمسيست_ين~اةدتتملامملارمتؤم
نأو،ءممم~_.راممراذ٧م•ىلارياربفر٠٩ابشم•نمةوتتفلا_فدقعىذلاوءة~-ذتم
•ةة1دمت1ازامربةلالشاسسللىد،.تي

ةن-بللانافكلفنىو_و

ة~ذتتةلاكوىلاويعاندم1اةيهذتللاهدتتع1ا.دهلاومسل.رتتن~د2ث)~م
ةردة.رودمعداةيدنبءرذ~،اممرث~هرعي-ترتبذيل

ناد~اع_ذمح.ةدايزربى٠ةملننم1ا:كلتا
:راود1ارءاذم1انواسلازيز~ثلذ5وة-اذلا

ة~ذتلابن:وءسلاودهومنذمئلربميثرلارود1ان~اىراتعارذو،ىرت)ب(
ربديم-رىرونبنيه،~ءاردي1اةدءاس1اميدقتوةيماذلاناد_1ا~ذا~لي-هتلاوةيءاندم1ا
وق(ةملازتل_تلالشاسملال.-نامفكادن>سبرسمة~نرلتن~رمتؤملايفاة5متشنلاناد_اا
ة~ذتللةدتملامه~لاتمظنمروتسد.ويثاءمنلاةفميدع1ارمتؤم1ااذ~د~ذزب~وتن~ة_فب
•ة-دمذتتولا5واءمفصوبويعا،دم1ا
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