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 ٢٠٢٢ تاح$#قم

 ةَدحَولا +*ناص حبصن نأ

 

.- ةدعاسملا ّنإ
.- تا7ّدحتلا مظعأ ىدحإ ،صاخشألا .?<ب ط;اورلا داج67و ،ةَدحَولا ّومن /

/ 
  .انKع

  .ةضقانتم تارّوطتب ان.Oاح مسNّي

 انتلعج دقف .عمجأ ةقbلخلا; اهلصاوتو اهط;اdeل اbًعو قمعأ ةّ`̂_[لا تح]صأ ،ةهج نم
نأ د7دج نم كردن ةحئاجلا

ّ
أ ان

n
oة p_̂`ّعصل ضّرعتن ذإ ،ةدحاو ةtuالو ،اًعم ةنّيعم ٍتا 

yلغتن نأ عيطتس
{

  .اًعم ىوس اهيلع ب

أ ةهج نم
n

 ،ةbّساbسلاو ،ةbّعامتجالا تا`tتسملا �ع اً;اطقتسا ّدشأ ملاعلا حبصأ ،ىرخ
.- ةد7دج تاعّدصت �إ يّدؤي ام اذه .ةbّقالخألاو

.- �eّحو ،نادل]لا .?<uو ،تاعمتجملا /
 لخاد /

ألا
ُ

o سملاو .اهسفنbي ال نوّيحNّف .ةرفانتملا باطقألا ەذه ّدض ةعانملا; نومسNّدتش 
.-و س�ان�لا .?<ب تاماسقنا �إ بلقنتو تافالِخلا

.- ،اًض7أ اهنم ٍةدحاو ّل� لخاد /
 ّنأ .?<ح /

.- ،مالسلل انتداهش
  .ّيويح ٌرمأ ،انعّونت /

-.
.- لئاه نادقف; ةرفانتملا باطقألا ەذه نdeقت ،مويلا نادل]لا ضع; /

.- ةقثلا /
 تاعامجلا /

 دقو .اهيف ة]كترملا ةbّحورلا تاءاسالاو ،ةbّس�جلا تاءادتعالا نع فش�لا ب[سp ةbّحbسملا
نأ نو?dثك دجو

ّ
.- اونعُط مه

.- .رهظلا /
.- ام� ،ه̀�يات ةعامج /

e-ا; /
 عض; ذنم اندِهَع ،ن¡امألا /

.- ام ّل� لذ]ن نأ ّ.�متنو .ة7ّّدجلا لئاسملا ەذه ّصخ7 ام; ةقbقحلا نع ثح]ن نأ ،تاونس
/ 

 .)www.taize.fr/protection(  .صخش ّل¨ل نمآلا نا¦ملا كلذ ه̀�يات نوكت �eّح انعسو

 ءادتها �إ مويلا جاتحت ،ضرغلا اذهل .عيمجلل ةقادص ةحسف نوكت نأ /¹ ةس¸ن�لا ةوعد ّنإ
لا هتّبحم; ،حيسملا ضافأ دقل .لbجنإلا ةلاسرل اهتنامأ نم عبان ّيرذج

{
�e/ هلذ; ّدحل تلصو 

 ّل� ةمارك زّزعنو ،ٍتاوخأو ًةوخإ ش¸عن /¼ ةقاطلا هنم لهنن نأ عيطتسy اًد7دج اًع]ن ،هتاذ

ar 
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 ةمالعلا ،ةّ`tخألا انتَدحَو لضف; ،نوكن نأ حيسملا اّنم بلط`و .ةقbلخلا; /.�تعنو ،ناسyإ
نأ �ع

ّ
.- ̂_[لا عيمج دِّحَوي ّ/Àل ءاج ه

  .Â ةّ]حم /

لا رودلا ام :انسفنأ �ع تالؤاسNلا حÅط �إ ٢٠٢٢ ماعلا تاحdeقم انوعدت نأ ّدوأ
{

 نكم7 يذ
.- ةدعاسملل ه7ّدؤن نأ

.- ،ءاعمج ةقbلخلاو ،ةّ`̂_[لا ةلئاعلا ةَدحَو ّومن /
 ،انتاعامجو انس�انك /

.- �eّحو
 ؟انtuلق /

 

o !"# %اندعاس: ٌّصن ةّتسلا تاح+*قملا نم ح+*قم ّل =>
 ةضافتسالا ّمتIسو .انلّمأت قيمعت #

=>
<= ةX*صقلا تاساVتقالا ەذR فاشNOا #

 ،ّ#̀<و+*_لإلا عقوملا "ع ةروشZملا تالاقملا #
<= ةح+*قملا لمعلا تاشروو ،تسا%دوبلاو

     .هghيات #
o ُتسZkl باتك عجارم ّ#̀<و+*_لإلا عقوملا "عqّلعتو ةqتاق rةّتسلا تاح+*قملا ّصخ! ام. 
<= ةمدختسملا صوصنلل انتاراqتخا مِهلُتس اهّنأ ام%

<= ةqّبات_لا تامّدقملا #
 رظنا .هghيات #

www.taize.fr/bible  

 

89 ةقثلا ّجح
+ ٢٠٢٢ 

  .ىرخُأ نكامأ يفو هيزيات يف ةقثلا ّجح ةعباتم نم نّكمتن نأ لمأن ،ةحئاجلا تاعبت ربتخن انلز ام انّنأ مغرلا ىلع

  .هيزيات يف ةّيعوبسأ تاعامتجا ،ماعلا لاوط •
  .ةسّدقملا يضارألا ىلإ ّجح ،٢٠٢٢ )ويام( راّيأ ١٥ ىلإ ٨ نم •

 .ونيروت يف ّّيبوروألا ءاقللا ،٢٠٢٢ )ويلوي( زوّمت ١٠ ىلإ ٧ نم •
 .نيّيحيسمو نيملسم ةبيبش نيب ةقادص ءاقل ،٢٠٢٢ )ويلوي( زوّمت ١٧ ىلإ ١٣ نم •
 ،عوبسألا اذه ءانثأ يف .ةنس ٣٥-١٨ نيب رامعألل لّمأت عوبسأ ،٢٠٢٢ )سطسغأ( بآ ٢٨ ىلإ ٢١ نم •

 .بغري نمل ّيئيبلا عّونتلا ةيامحب ّصاخ جمانرب يف كارتشالا نكمي
 نع نلعُيس ،مداقلا ّّيبوروألا ءاقللا ،٢٠٢٣ )رياني( يناثلا نوناك ١ ىلإ )ربمسيد( لّوألا نوناك ٢٨ نم •

  .ونيروت يف اًقحال ناكملا
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 لاBقتسالا ح=ف | لّوألا ح$#قملا

.- ةمهاسملا اًعbمج اننكم7
.- ةَدحَولاو مالسلا هّمع7 ل]قتسم قيقحت /

 أد]ي .ةّ`̂_[لا ةلئاعلا /
لا تاقالعلا; رمألا اذه

{
�e/ نÊاهين -.

أuو ،انضع]ب ّمتهنل .اننËب ام /
n

oو ،انuراقأuو ،انuانئاقدصأ، 
.- اًصوصخ

   .ةّدشلا تاقوأ /

.- اًض7أ ةّ`̂_[لا ةلئاعلا ةَدحَو قّمعتت
.- اّنع نوفلتخ7 نم وحن اهيف حتفنن ةّرم ّل� /

 .مهتاdÍخ /
لا كئلوأ مهيف نم; ،مهوحن انتاردا]م عّسون نأ اننكم7 له

{
 ؟ةّ`tفع; مهعم لصاوتن ال نيذ

  .ەرّوصت اننكم7 ال ام مهنم ل]قتسy امدنع ةشهدلا ان`deعت ام ًةداعف

 نحنف .لا]قتسالا حÅف; معن�س ،انفواخم وأ اندّدرت نع مجانلا للشلا نم انتاوذ انعنم اذإ
.- انتدعاسم مهنكم7 ام� ،نÅ̀خآلا; انتقالع قÅ̀ط نع انt`ّNه كردن

 نزحلا تاقوأ /Ïّخت /
  .اندوجول ً.�عم ءاطع6و ،ّ/�خادلا

-.
لا لاثمألا دحأ /

{
�e/ اهاور Ðسtع، Ðُغ فعسÅ̀تب لجرلا اذه رطاخ .اً;اصم ٌرباع ٌبKّامدنع هف 

 نأ; ،هتاbحل ً.�عم ّيوفعلا هفKّت بهي الأ .ة�bّيدلاو ،ةbّساbسلاو ،ةbّقرعلا دودحلا Ïّخت
لا ةbّصخشلا ەذه ركذن ،مويلا �إ ؟اهتقو باصملا كلذ "بÅ̀ق" حبص7ُ

{
�e/ انمِهلُت تلاز ام 

  .)٣٧-٢٩ :١٠ ول( "حلاصلا ّيرماسلا"

 

 

 

 

 

 

 

 ،وتوت دنومزيد ّيرخفلا ة6ّل6جنإلا س2ان0لا ةفقاسأ س&ئر نع
OP ةحلاصملا لجأ نمو ،ّيKنعلا لصفلا ماظن ّدض لضان دقو

Q فأ بونجTUا6ق.  

 ناسنإلا ّنأ ةقيقح ىلع ديدحتلاب وتنبوأ مّلكتي .ناسنإلا رهوج ينعيو وتنبوأ ىعدُي انتفاقث يف حلطصم دجوي"

 انّنأ دقتعن املاطلو .نيلوزعم اًرشب نوكن نأ اننكمي الف .انطبارت نع وتنبوأ ثّدحتي .ةلزع يف دجوي نأ نكمي ال
  ".هّلك ملاعلا يف رّثؤي هب موقن امو ،نيلصّتم انّنأ نيح يف ،انضعب نع نيلصفنم ،دارفأ
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56اثلا ح$#قملا
 راوحلا زGHعت | 7

لطتت
{

.- ةدعاسملا ب
.- ةقثلا ط;اور داج7إ ةَدحَولا ّومن /

 ةّ`̂_[لا تاقالعلا ،ّن�ل .لّوألا ماقملا /
.Ïفللا فنعلا تا; ذإ .ّنظلا ءوس ب[سp رطخلل ةضّرعم

الحفتسم ّ/
ً

 -.
 ،ةّماعلا تاشاقنلا /

 فbك .فوخلا عرز قÅ̀ط نع سانلا; بعالتلا ّمتي ام� ،ّ/Ùامتجالا لصاوتلا طئاسو �عو
  ؟تافارحنالا ەذه لثم عم بواجتن نأ بج7

.- لوخدلاو ءاغصإلا راتخن نأ اننكم7
ن نأ اذه /.�ع7 ال .راوحلا /

ُ
نأ رخآلا صخشلا dÍخ

ّ
 هكراشy ان

.- ام; موقن نأ ل; ،وحنلا اذه �ع رمألا نك7 مل اذإ ،ه7أر
 كئلوأ عم راوحلا ةلصاومل انعسو /

لا
{

.- انعم نوفلتخ7 يذ
 .راوحلا راbهنا بّنجتل انتقاط ّل� لذ]نلو لواحنل .يأرلا /

الأ �ع مزعلا دقعنل
ّ

ن 
ُ

الأو ،ةفص ّيأ Üصخشp قِصل
ّ

.Ý]�ي الف .ةق]سملا ما¦حألا لقانNن 
 نأ انل /

 نم ،اÞ̀رذج نا� ولو ،فالخلا نع ?dبعتلا نكم7 ذإ ..ّ?<عم يأر وأ ٍلعف قلطنم نم اًدحأ ل.deخن
نأ مغر ،ةbّناودع نود

ّ
ناbحأ فdeعن نأ انيلع ه

ً
.- ،ا

 ?dبعتلا ّنأ ،ةنّيعم ملظ فقاوم ةهجاوم /
  .بجاو بضغلا نع

 قبطني ام اذهو ،انتاعمتجم عّدصت �إ يّدؤت هتّ`tهل ءرملا ة7امح نع ةمجان لاعفأ دودر ةّمث
 ر`tطت اننكم7 له ،نÅ̀خآلا عم ّداضتب انt`ّNه دّدحن نأ لد]ف .ةbّحbسملا تاعامجلا �ع اًض7أ

  ؟نÅ̀خآلا �ع حاتفنالا نادع]NسÐ ال ءامتنالا; ّسحو ةّ`tه

 

 

 

 

 

 

 

.١٩٧٠ ماعلا ،ناتUرام كاج فوسل6فلا نع

 لئاسملا ّصخي امب مهئارآ يف نوفلتخي نيذّلا صاخشألا نيب ةّيميمح اهّدشأو تاقادصلا ىقنأ دلوت نأ نكمي"
  ".انيلإ ّزعأ انقيدص لعجي ٌرمأ هّنكل ،ملألا نم ءيش ىلع لاحلا ةعيبطب يوطني ام اذهو .ةّيرهوجلا
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 تاوخأو ةوخإ انعOمج نحن | ثلاثلا ح$#قملا

.- ةدعاسملا /.�عت
 را¦فألا ضع; تدجو دقل .ةbّعامتجالا تاتوافتلا ضفر ةَدحَولا ّومن /

.- اهروذج ة]طقتسملا
لا ءاصقإلا /

{
 هنم تناع كلذكو ،ەوdÍتخاو نو?dث�لا هنم .áاع يذ

  .اهلمâأ; ٌبوعش

فا� تانا7دلا نم .?<نمؤملا عمو ،اهعbمج س�ان�لا نم .?<ّيحbسملا بناج �إ
ّ

 يوذ عمو ،ة
 تالاح dÍتخ7 نم ّل� عم نماضتن نأ اننكمã، 7ا; .?<نمؤملا ?dغ نم ةحلاصلا ةدارإلا تاوذو
لا نÅ̀جاهملا عمو ،.?<شّمهملا عمو ،رطاخملا; ةفوفحم

{
�e/ اäّح ةلحر تمسbةاناعم; مهتا 

  .ةد7دش

 ىرن ،اذكه .تاقادصلا نّوكنو ،ّيKنعلا لصفلا زواجتنل .انتويب نم ةّوخألا انش¸ع أد]ي
ثؤت ىدم ّيأ �إ كردن له .ةbّناسyإ قمعأو ،اًحاتفنا عسوأ انtuلق

ّ
 انتاbح ةقÅ̀ط هbف ر

  ؟انملاع نم ةطقن دع;أ �إ ةbّصخشلا

�" :عtسÐ لوق7 .مهنام7إ نع ةّوخألا ش¸ع .?<نمؤملا دنع قdeف7 ال
n

ل
æ

 كلذ نِم اًئËَش مُتعنَص ام
áeَوخِإ نِم ٍدِحاوِل

 حيسملا عtسÐ دحّتا .)٤٠ ،٢٥ �eم( ".ەومُتعَنَص دق /�ف ،راغِّصلا ِءالُؤٰه /
لا كئلوأ وحن هجّتن امدنع هنم بdeقنو .ملاعلا �إ áeأ امدنع اّنم ٍدحاو ّل¦;

{
 اوضّرعت نيذ

.- حورجلل
كم7 مهف ،مهتاbح /

{
.- لوخدلا نم اننون

 .ه; قمعأ ةقالع /

 

 

 

 

 

  

 

efرود ة6ّكbcمألا ة6ّفاحصلا نع
Q لضانملا عئالط نم ،يادjcP إلا قوقح لجأ نمm١٩٦٣ ماعلا ،ناس.

 امدنع .اّنم ٍدحاو ّلك لخاد يف أدبت نأ بجي ةروث ،بلقلا يف ًةروث ثِدُحن نأ وه ،مويلا مظعألا يّدحتلا ّنإ"
 كلذب ،ةّبهتلملا ةّبحملا هذ¡ انتاوخأو انتوخإ ّبحنو ،نيرخآلا مادقأ لسغنو ،اًنأش ىندألا نكامألا رايتخاب عرشن
  ."تأدب دقل ،نآلا" :اّنم ٍدحاو ّلك لوقي نأ اهنيح ا¦قح نكمي ،بيلصلا ىلإ داق يذّلا فغشلا
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 ءاعمج ةقOلخلا عم نماضتلا | عبارلا ح$#قملا

ل� ةbّحلا تانئا¨لا .?<ب ط;اdeلا انلعج7 .ةقbلخلا ةَدحَو حtضوب ىرن ،مويلا
{

 ةقÅ̀ط; ،كردن نأ اه
نأ ،ام

ّ
 Â اهل�وأ ةbّطع شهدملا انبكوك ّنأ نونمؤم نحنف .اهعbمج تانئا¨لل تاوخأو ةوخإ ان

   .مداقلا لbجلا �إ انرود; اهمbلسä انيلعو ،انيلإ

.- .ّي̂_[لا طاش�لا ةجNbن انبكوك فعض ىدم مويلا /Ýن
ثأ ،ة?dخألا ةنوآلا /

ّ
 ثراو�لا تر

.- ةbساقلا ةbّخانملا رهاوظلاو ،ةbّئËبلا
 د̀�ملا تامزألا ەذه dÍجُتس .ملاعلا نم ة?dثك عاق; /

لا ،مهناطوأ ةرداغم �إ سانلا نم
{

�e/ ذحت ،دوقع ذنمو .نكسلل ةحلاص دعَت مل
ّ

 ثاح;أ انر
  .ّ/�ìيبلا عtّنتلا ?dمدت تاع]ت نم ةّمج ةbّملع

-.
 ،ةbّملعلا تارا¦تبالاو ،ةbّساbسلا تا;اجتسالا ّدعُت ،ەذه ةئراطلا ةbّئËبلا تالاحلا ةهجاوم /
 ٍتاما.deلا �ع ة]يÊشلا نم ةعساو ةح`_o مِدقُت ام� .ةمساح اًرومأ ةbّعامتجالا تاراbتخالاو
   .موهفم ٌرمأ اذهو ،بضغلاو طا]حإلا هنكسÐ مهضع; ّنأ لفغن نأ نود نم ،ةعاجش

.Ý]�ي ال
ل� رومألا ەذه لاbح انتم̀�ع ط]íت نأ /

{
_ð ال" ـ; لّوحتلا أد]ي ام ًةداع ذإ îاه

 ."اً]Å̀قت ء/
ةقثو اًما.deلا .?<نمؤملا ىدل ãا; نام7إلا زّفح7

ً
 -.

 .تامزألا ەذهل ة;اجتسالا �ع ةّ`̂_[لا ةردق /
لا ،ةعضاوتم تد; امهم ،ةسوململا ةوطخلا ام :انتاوذ لأسy نأ اًعbمج اننكم7 له

{
�e/ 7نكم�./ 

.- اهب ماbقلا
  ؟هقbمعت وأ ّ/�ìيبلا ءادتهالا ءد]ل بÅ̀قلا ل]قتسملا /

 

 

 

 

 

 

 ،لّوألا سواملثرب كرTUطsلاو ،س&سmرف اtاsلا نع كbrشم نا6ب
Q، OP|}لUو jrPساج يرbrzناy ةفقاسأ س&ئرو 

Q مت�س( لول{أ ١b|( ٢٠٢١.  

 ريغ ديدهتلا هاُجت ةّيعامجلا انتباجتسا رييغت يف اًرود يّدؤن نأ - اّنك امنيأو ءانثتسا نود نم - انعيمج عيطتسن"
 اّ¯إ .اًمازتلا اّنم بّلطتت ةّيحور ةّمهم هللا ةقيلخب مامتهالا ّنإ .ّيئيبلا روهدتلاو ّيخانملا ّريغتلا هلّثمي يذّلا قوبسملا
 ".كرتشملا انتيب لبقتسمو اندالوأ لبقتسم ا¡ طبتري ،ةجرح ةظحل

 



 7 
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 انظفاح اذإ ةّوخأ ة?dمخ نوكن فbكف ..?<ّيحbسملا ىدل اً?dبك ا7ًّدحت ةَدحَولا نع ثح]لا ّدع7ُ
.- دجن ؟انماسقنا �ع

 دقف .)١٤ ،٢ فأ ؛٢١-٢٠ ،١٧ وي( دÅ̀فلا ةَدحَولا ردصم حيسملا /
.- ،ّبحلا تاجرد òقأ �إ لصو

 زجاوحلاو ةbهار�لا همbطحتو ،بbلصلا �ع هتاbح لذ; /
  .̂_[لا .?<ب

.- ةنكمملا ةَدحَولل ةداهشلاو تاماسقنالا زواجت �إ لbجنإلا انوعد7
 .د7دشلا عtّنتلا ّلظ /

 ةلئاعلا اbحت /¼ ،ّصاخ ٍهجوب اهم7دقت �إ نوّيحbسملا Ùد7ُ ةّمهم ةمهاسم رمألا اذه س¸لأ
  .تا;اطخلا هعقوب ولع7 ةداهشلا نم عtنلا اذهف ؟اًعم ةّوخألا ةّ`̂_[لا

 داجó7ب ةَدحَو ةانُب نوكن نأ عيطتسy انعbمجف .ةَدحَولا ءانب ّنف ةbمنت �ع لbجنإلا انّثح7
   .اّنك امنيأ ةقادصلاو ءاغصإلا تاقلح

.- ةقلاعلا تافالتخالا ذخؤت نأ بج7
 ،ّدجلا لمحم �ع ةbّحbسملا فئاوطلا .?<ب راوحلا /

áeوهاللا ثح]لا نع .�غ الف
  .ةسوململا ةَدحَولا �إ يّدؤي ال ەدحو راوحلا ّنأل ،ّ/

.òُملا لجأ نم
 س�ان�لا نم نيدّمعملا دارفألا .?<ب dÍ¡أ Üرتاوتب تاعامتجالا دقع بج7 ،اًمُدق ّ/

 نأ سدقلا حورلا نكم7 ذإ ؟ملع7 نم .Â ةمل� �ع ةروحمتملا ةكdeشملا ةالصلا; ،ةفلتخملا
لا وه عtسÐ ّنأ فشNكن دق .انشهد7ُ

{
 ٍهجوب ق̂_äُ نأ عيطتسä حيسملا ةّ]حم ّنأو ،انعمج7 يذ

 .نÅ̀خآلا نم هلا]قتسا اننكم7 ام �ع حتفننو ،انزوع7 ام عضاوتب كردن امدنع حضوأ

 

 

 

 

  

 

.١٩٨٦ ماعلا ،ة6ّسكذوثرأ ة6ّتو�ال ،لج6س-bcب ت&باbcPلإ نع

 ىلإ لصن يك لب ،ةّيدئاقعلا ةّيبسنلا ّخف يف عوقولل ال .نيرخآلا نم لابقتسالاو ،ءاطعلا لوبق وه ّمهملا رمألا"
 نأ ىقبيو .ةبراقتم اهّنكل ةفلتخم قئارطب اهنع ّربعُي نأ نكمي ،ّيلوسرلا ناميإلا تاّيساسأ ّنأ ،يعن نأ اننكمي ثيح
  ".هلابقتسال نيّدعتسم نوكن نأو ،سدقلا حورلا نم اًديدج اًضيف رظتننو وجرن
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لطتي ّومنلا; ةَدحَولل حامسلا ّنإ
{

.- أد]ي اًما.deلا ،هلمâأ; انناbك ما.deلا ب
 دحأ تامل¦uو .انtuلق /

ق ْدِّحَو" :Â �إ انتالص عفترت ،ةم7دقلا ?dمازملا
َ

ل
õ

�Í/ أف
ö

   .)١١ ،٨٦ زم( ".َكَمسٱ َفاخ

.- ّيرو.Kلا نم س¸لأ ،ةbّلخادلا ةَدحَولا وحن هّجوتن /¼
 ،انتا]غر بّترن نأ ناbحألا ضع; /

نأ ةقbقح ل]قنو
ّ

_ð ّل¦; ماbقلا عيطتسy ال ان
 ،ةّدع تالامتحا انمامأ تنا� اذإ ؟ەرا]تخا وأ ء/

 .حÅفلاو ،رونلاو ،مالسلا نم د̀�ملا �إ اندوقت اهنم ا7Þأ .ّ?dمن نأ لواحنلف

Ðەردصم ةَدحَولاو ةك̂_لل قيمع ٌشطع اننكس Â، بعتلا اننكم`وd? ح .ةالصلا; هنع�eّ 
.- ءاق]لا اندعاس¸ف .ة]ضتقم تامل¦;

 ،ةاbحلا .�عم داج7إ �ع Â عم ةدحúوو ٍتمص /
  .انيف سدقلا حورلا لمعbل انNّيدادعتسا د7دجتو

.- نكمم دحاو قÅ̀ط ماودلا �ع ةّمث
 عtسÐ �إ انراظنأ هّجون نأ :بلقلا ةَدحَو نع انثح; /

لعتنو ،حيسملا
{

لسyو ،قمعأ ٍهجوب هbلإ فّرعتلا م
{

 انتلحر ةع;اتم اننكم7 .انلâاشمو انحارفأ هم
ألا ولت ةوطخلا

ُ
.- �eّح ىرخ

 ،ل]قتسملا ەاجُت .?<قbلا ّحش نم مغرلا �عو ،انتاقbض طسو /
  .ماودلا �ع انعم ،سدقلا حورلا; ،تاومألا .?<ب نم مئاقلا حيسملا ّنأ قثنل

 

 

 

 

 .١٩٦٨ ماعلا ،ل�|bل{د jcPلدام ة6ّعامتجالا ةطشانلاو ةsتا�لا نع

 

 

 

 .١٩٦٨ ماعلا ،ل�|bل{د jcPلدام ة6ّعامتجالا ةطشانلاو ةsتا�لا نع

 ّربع امنيأ هللا ءاغصإلا ينعي .هل ءاغصإلا وأ هاّيإ انعامس قيعُي ام ّلك ةلازإو ،هللا ءاغصإلا تمصلا ىلإ جولولا ينعي"
 تمصلا عسّتي ذإ ،هللا ةئيشم ميمتتل تمصلا اذه ىلإ ٍةجاحب نحنف .اهجراخ وأ ةالصلا ءانثأ يف ءاوس ،هتدارإ نع
 ،راثآلا "عّمجن" نأ انيلع .تاّذلا عم ةولخلا :انلهجل اهرقتحن يتّلا وأ ...اًريثك اهلهاجتن يتّلا ةرياغملا انتافّرصتب
 عمجي املثمو ،ةريظحلا يف هلوصحم عرازملا عمجي املثم ،ةّيهلإلا ةدارإلا نم ةعبانلا رماوألاو ،تاوعدلاو ،ثادحألاو
   ".هتارابتخا جئاتن ثحابلا
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