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 مي8ماين8ب ن8ب نوس8ْتَر( ي8حابص8لا ة8قد8ص ح8لا8ص ن8ب ني8مألا ن8ب ي8ضار ا8هاور يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف

 ة88فاقث88لا ييح888ُم ،ن88ير88شعلا نرق88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ةف88ئاط88لا ي88ف ميك88ح زر88بأ ،١٩٩٠-١٩٢٢ ،يرفص88ه ه88كد88ست حل88ش ن88ب
 ةي88مارآلاو ةم88يدق88لا ة88يربع88لا ،ةي88برع88لا ،ةث88يد88حلا ة88يربع88لا ن88م نّكمت88م ،ةاروت88لا ةوالت88ل نقت888ُم ،نيث88يد88حلا ني88ير88ماس88لا بدألاو
 ي88هو ا8ً8بات88ك ني88ثالث88لا ة88بار88ق رد88صأ ب88يدأ ،عرا88ب ّصا88ق ،ساّم88ش  ،ةال88ص خي88ش ،ل8ّ8تر88م ،ةم88يد88ق دي88لاقت88ل ع88ما88ج ،ة88ير88ماس88لا
 اومّلع8ت نوريث8ك نوث8حا8ب ك8لان8هو  ،ةدوش8نأو ةديص8ق ٨٠٠ ي8لاو8ح مظ8ن ر8عا8ش ،ن8ير8صاع8م خاّس8نو بّاتك8ل ردص8م ة8باثم8ب
 ،ة88ير88ماس88لا تا88سارد88لا ي88ف نيث88حاب88لا ّدي88س هاّم88س يذ88لا دي88حو88لا ير88ماس88لا نا88ك .ير88ماس88لا يلي88ئار88سإلا ديلقت88لا ن88ع هن88م
 هرود8ب يذ8لا ،) -١٩٤٤( ة8قد8ص )مي8ماين8ب( ني8مألا هن8با ع8ماس8م ىل8ع ة8يربع8لا8ب )يد8شر8مو يمّلع8م :م8سا8ب مي8يا8ح ن8ب ڤي8ئز
 ،٢٠١٧ بآ ١٥ ،١٢٤٧-١٢٤٦ دد8ع ،ةر8ماس8لا راب8خأ -.ب .أ ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا ي8ف ا8هر8شنو اه8بول8ُسأ8ب ىنت8عا ،اهحّق8ن

 اه8ّ8نإ ــ اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه .٥٧-٥٤ .ص
 فورع88ملا ،م88يدق88لا يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست
 م888سر888لا888ب ةي888برع888لا ؛ن888هار888لا يربع888لا ّط888خلا يأ ،يرو888شألا/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةيلاغتربلاو ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم ىرخأ تاغل اًنايحأ( ةيزيلجنإلا ؛يبرعلا

 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م عَّزو88ت ،ماظت88نا88ب ردص88ت ت88لاز ا88مو ،١٩٦٩ ماع88لا ر88خاوأ ذن88م رودص88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا هذ88ه تأد88ب
 نيث88حاب88لا ن88م اهي88ف نو88كرت88شم كان88هو ،ةمس88ن ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف نّيت88سلاو ة88ئا88ملا ن88م ير88ما88س تي88ب
 لضف88ب رّوطت88تو ل88ب ال ،قزر8ُ8ت ةّي88ح ت88لاز ا88م ة88يرود88لا هذ88ه .م88لاع88لا ءا88جرأ ّىت88ش ي88ف ،ة88ير88ماس88لا تا88سارد88لا ي88ف نيّمت88هملاو
 ٢٢( ة8قد8ص )نوس8تر( ي8ضار مو8حر8ملا يل8888ْجن ،)تف8يو مي8ماين8ب( ينس8888ُحو ني8مألا ،نيَقيقش8لا ،ن8ْيرّر8حملا ةر8باث8مو صال8خإ
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش

ّطق اندالب كرتن مل”

 الأ ؟ن88ير88شعلا نرق88لا ة88ياد88ب ّىت88ح روصع88لا ّل88ك ي88ف ةريث88ك تاداهط88ضا ن88م ني88ير88ماس88لا88ب ّل88ح ا88م مكيل88ع دُر88سأ نأ ّيل88عأ
 ي8ف مه8سأر طقس8مل نيصل88ْخم نو8ير8ماس8لا يق8ب ،ةد8يد8شلا ةا8ناع8ملاو ب8ئاص8ملا ن8م م8غر8لا8ب ه8ّنأ نو8فرع8ت اًعب8ط ؟ك8لذ نو8فرع8ت
 ينب88ل اً:ثرإ تيط88ُعأ يت88لا ،دالب88لا هذ88ه ي88ف ان88ه نوشيع88ي نو88ير88ماس88لاو هّل88حم ّل88ح ر88خآو ى888ّلو مك88888ُح .ا88هو88كرت88ي م88لو دالب88لا
 ةفعّض8ملا ةراغ8مّ/يمي8هار8بإلا َمر8888َحلا ىرت8شا ِد8ق مي8هار8بإ نا8كو .بوقع8يو قح8سإو مي8هار8بإ ،ان8ئا8بآل هللا مس8َق ي8ف لي8ئار8سإ
 ا8نزون8ك ّل8ك لث8م تر8ثد8نا يت8لا فالآلا ني8ب ن8م لّوألا و8باط8لا َدن8س ،راّجت8لا دق8ن قرو لاقث8م ة8ئامع8برأ8ب ّيتح8لا نورف8ع ن8م
 ة8ئا8م ن8م َّل8قأ ا8ندد8ع حب8صأ نأ ى8لإ ص8قانت8لا8ب ير8ماس8لا بعش8لا ةّو8ق تذ8خأ ق8ئا8ثو8لا كل8ت ع8مو .ريسي8لا رْزن8لا ءانثت8سا8ب
.نيرشعلا نرقلا ةيادب يف ةمسن نيسمخو

 كل8ت اّمي8س الو ،ن8ير8شعلا نرق8لا ن8م لّوألا ثُلث8لا ي8ف ةف8ئاط8لا ي8ف ءى8جاف8م شاعت8نا لص8ح نأ ى8لإ ،اًّد8ج بلق8لا ي8فّ ز8888ُحي
 ن8م رث8كأ ا8ندادع8ت لص8ي ثي8ح ،هذ8ه ان8ما8ّيأ ّىت8ح ةرمت8سم ت8لاز ا8مو ١٩٦٧ ماع8لا  نار8يز8888َح بر8ح دع8ب ىل8عألا ى8لإ ةع8فد8لا
 .ليلقب ةئامسمخ



 ّقدأ ريبعت8بو ي8عوط8لا بّر8ستلا ن8م تالا8ح ك8لان8ه ت8نا8ك .تاداهط8ضالاو طوغض8لا ةجيت8ن اًم8ئاد نك8ي م8ل ةف8ئاط8لا ص8قان8ت
 ر888خآ عمتج888م ي888ف شيع888لا ءارو اوث888هل ن888يذ888لا ك888ئالوأ ،ةاون888لا ظف888ل ني888ّلاض888لا ضع888ب ظِفل888ت نأ ا8ً88ناي888حأ ةف888ئاط888لا ىل888ع ب888888ّجو888ت
 ة88ماقت88سالا مي88ِق ىل88ع س888888َّسؤ88م عمتج88م فاط88ملا ر88خآ ي88ف اهن88ع ضّخمت88ي يت88لا ،ةاروت88لا ني88ناو88ق ب88جوم88ب ةايح88لا ن88م ل88هسأ
.ةيقادصملاو

 ة888نا888يد888لا او888كر888ت د888ق او888نا888ك .ةر888باغ888لا بقِح888لا ي888ف ن888يذ888لا ك888ئالوأ ن888ع ثّد888حتنلو ،عو888ضو888ملا اذ888ه ي888ف غ888لاب888ن ال ان88888ْعد ،نك888لو
 .ىر8خأ ةي8حا8ن ن8م رّصن8ت ن8مو ةي8حا8ن ن8م مل88888ّسأ8ت ن8م ك8لان8ه نا8ك .مهعش8جو مهشي8ط بب8سب مال8سإلا اوقنت8عاو ةيلي8ئار8سإلا
.عوضوملا نأش قفو ةدودعم تاملك نم َرثكأ هل تسّرك امل انتّصق عوضوم اذه نكي مل نإو

اًْعوط ملسأتم

 .ةبيصع88لا ما8ّ8يألا كل88ت ي88ف ة88ير88ماس88لا ةف88ئاط88لا ة88لا88ح ت88نا88ك في88ك عيم88جلا ملعي88ل ا88هُدر88س بج88يو ،ةّص88ق ىقب88ت ةّصق88لا نك88لو
 ،نوب8سني موي8لا م8ه ام8ك كاذ8نآ نومل8سملاو .يف8ند8لا حاتف8لا دب8ع ن8ب دع8س نا8ك ،ةّل8ق او8نا8ك امه8م ،نيمل8سأت8ملا ك8ئالوأ د8حأ
 رابت8خالا زات8جا ه8نأل اًمل8سم دو8لو8ملا ن8م رث8كأ ّي8لو م8هرظ8ن ي8ف ه8ّنإ .مل888888ّسأ8تو هن8يد كر8ت ن8مل ةق8ئا8ف ة8ساد8ق ،فورع8م و8ه ام8ك
 ا888ًقول88خم هّل88ك حب88صأ همل88سأ88ت دع88ب نآلاو ،ةق88باس88لا هت88نا88يد ي88ف ت88نا88ك يت88لا ،ةر88ير88شلا ةز88يرغ88لا ىل88ع بّلغت88لا ي88ف بعص88لا

 نيب8888ملا رصن8888لا د88888888ّسجي م8888هرظ8888ن ي8888ف ه8ّ888نأ ذإ ،“اوع8888كرإ” نودان8888يو ةريب8888ك ةريس8888م ه8888ل نور8888جُي مه8888نإ .ة8888سادق8888لا ي8888ف اًح8888لا8888ص
 يذ8لا ع8قاو8لا اذ8ه اًم8ئاد ةف8ئاط8لا ءان8بأ ّلبقت8ي م8لو .هري8غ ءي8ش الو ،ع8قاو8لا و8ه اذ8ه .ىر8خألا تا8نا8يد8لا ّل8ك ىل8ع مال8سإل8ل
 تاوط8خ ّل8ك قيبط8ت دع8ب ّىت8حو ،ي8مال8سإلا  ّقح8لا ن8يد8ل يقيقح8لا يلي8ئار8سإلا ن8يد8لا ن8م مه8ل ةو8خإ روب8ع ،مهيل8ع ضر8ُف
.باوصلا ةّداج ىلإ مهعاجرإ تالواحم فّقوتت مل ملّسأتلا

 طا8888سوأ ي8888ف ةريب8888ك ةرار8888م قل8888خ اذ8888هو ،ةي8888عاو8888ط مل88888888ّسأ8888ت )؟حاتف8888لا و8888بأ دع8888س( حاتف8888لا دب8888ع ن8888ب دع8888س ّنأ ا8888نؤا8888بآ ان8888ل ىور
 ن8ب مي8هار8بإ نا8ك ك8ئالوأ د8حأ .موي8لا اذ8ه ى8لإ كان8ه شيع8ت ةريثك8لا هت8يرذ ت8لاز ا8مو ،ةرو8قا8ن ة8ير8ق ي8ف نكس8ي نا8ك .ةف8ئاط8لا
 مهل88م ر88عا88ش ه8ّ8نأ هن88ع دع88ب فرع8ُ8ي م88لو ا8ً8با88ش ٍذئني88ح نا88ك انتل88ئا88ع ءا88بآ ن88م ،)يرفص88ه( ي88حابص88لا ة88قد88ص )بي88حر88م( جر88ف
.اهيلع ةريغلاو ليئارسإ ةنايدب هقاصتلاب اًفورعم ناك هنكلو

ةحّربم ةديدش تابرض

 حاتف8لا دب8ع دع8س مل888888ّسأت8ملا ىأرو ،ناض8مر ،موص8لا ر8هش ّز8ع ي8ف سل8با8ن قو8س عرا8ش ي8ف اًف8قاو مي8هار8بإ نا8ك مو8ي تاذ
 تأرو حاتف88لا دع88س َمل888888ّسأ88ت ةهينه88ل مي88هار88بإ يس88ن .م88حللاو زرألا ن88م ةب88جو لوانت88ي م88عاط88ملا د88حأ88ب ةد88ئا88م ب88ناج88ب اًس88لا88ج
 /ت8نأ ك8نأ8ش ا8م” اّد8ج اًح8قو ّدر8لا ءاج8ف ،اذ8ه هلم8ع ر88888ِّسفي نأ مز8حب هب8لا8ط .ب8نا8جأ تي8ب ي8ف ماعط8لا لوانت8ي ا8ًّير8ما8س هاني8ع
 را88س م88ث ،ا88888ًحّرب88م ا8ً8بر88ض حاتف88لا دب88ع دع88س بر88ضو هاص88ع ع88فر .ظي88غ هدع88ب ا88م اًظي88غ مي88هار88بإ طات88شا .“؟ت88نإ كل88خد و88ش
 .ىسوم نيد ىلع ةريغ هلكو ،ًابضغ فجتريو يلغي وهو ،هقيرط يف ميهاربإ

 ير888ماس888لا ،ين888بر888ض ير888ماس888لا :ًاثيغت888سم عاطق888نا ال888ب خُرص888ي ذ888خأو ،حاتف888لا دب888ع دع888س ضه888ن ،تا888برض888لا كل888ت دع888ب
 تر888شتنا ا888م نا888عر88888888ُسو .مي888هار888بإ ه888برا888ض ىل888ع اوضِبقي888ل مه888ب ثاغت888سا888ف ،نيمل888سملا ن888م ريثك888لا ه888لو888ح قّل888حت  !ين888بر888ض
 قنت8عاو راّفك8لا ة8نا8يد كر8ت ه8ّنأل ،حاتف8لا دب8ع دع8س اّني8لو بر8ض ير8ماس8لا ة8قد8ص مي8هار8بإ” .ةن8يد8ملا ّل8ك تل8صو8ف ة8عا8شإلا
 ىهتنم8888ب براض8888لا ن8888م ماقت8888نال8888ل سل8888با8888ن ناك8888س رفنت8888سا .نذأل م8888ف ن8888م ة8888عا8888شإلا ترا8888ط اذك8888ه .“مال8888سإلا ،ّقح8888لا ن8888يد
 .ةمارصلا



 نأ قّدص8ي م8ل ه8ّنأل ،ه8ل نوع8لا د8ي ّد8م م8هد8حأ رّر8قو ،ي8حابص8لا مي8هار8بإ ءا8قد8صأ ّز8عأ ُضع8ب د8جاو8ت نيمل8سملا ك8ئالوأ نم8ض
 ذاق88نإ ام88هال88ك رّر88ق .ير88ماس88لا ةد88عاس88م هن88م بل88ط ،ذوفن88لا يوذ ةن88يد88ملا ءاه88جُو د88حأ ى88لإ ه88888ّجو88ت .حيح88ص برض88لا بب88س
 ي8حابص8لا مي8هار8بإ ي8عدت8سٱو  ،هي8لإ ن8ير8خآلا سل8با8ن ءاه8جُو هي8جو8لا ك8لذ ا8عد .ةب8ضاغ8لا ةمل8سملا ري8هام8جلا  ن8م مي8هار8بإ
 ة8ير8ماس8لا ةف8ئاط8لا خوي8ش رض8ح ام8ك .مي8هار8بإ اص8ع تا8بر8ض ن8م ّنئ8ي و8هو ،ا8ًمّرك8م حاتف8لا دب8ع دع8س رض8ُحأ ام8ك .اض8يأ
 ها88ضر ّمط88حملا بورض88ملا حّاتف88لا دب88ع دع88س فخ8ُ8ي م88ل ،د888ّهنتو د888ّهنت ني88ب .مه88تدل88ج ن88با ريص88م ن88م او88فّوخ88ت ن88يذ88لا  اهتنه88كو
 ن8م ة8بر8ض ّل8ك ىل8ع اًف8عاض8م ا8ًباق8ع ىقلي8س مي8هار8بإ ّنأ8ب نيق8ي ىل8ع نا8ك .ي8حابص8لا مي8هار8بإ8ب دقت8عا ام8ك ّل8888ِحيس  اّم8ع
 اًد8يد8ش ا888888888ًصاص8ق رظتن8ي نم8ك كل8سي م8ل ه8ّنإ .ه8فّرص8تو  مي8هار8بإ سول8ج ةق8يرط8ب عيم8جلا ءى8جو8ف بجعل8ل ا8يو نك8لو ،هاص8ع
.امامت اًيخرتسم ًائداه ادب .روضحلا ّلك ىلع ةشهد ايفضأ ،ءودهبو ةقثب فّرصت سكعلاب لب

 ف88ضأ .باقع88لا  ّقحت88سي اذ88هو ،مل88سم ّي88لو بر88ض ىل88ع ؤر88ج يذ88لا ،ي88حابص88لا مي88هار88بإ ةمه88ت عامس88ب باوجت88سالا أد88ب
 .هفرتقا ْبنذ وأ زازفتسا ّيأ نودب هبرض دق يرماسلا ميهاربإ نأ دِهش دق حّاتفلا دبع دعس نأ ،كلذ ىلإ

ناضمر رهش ماّيأ نم موي يف لِكآلا مكُح

 ىل8ع هد8ي ع8فر8ي ر8فاك8ل ةرفغ8م الو ةح8ماس8م ال ه8ّنأ ملع8ت ك8ّنأ ذإ ،ير8ماس8لا مي8هار8بإ ا8ي كسف8ن ن8ع عا8فدل8ل كتبع8ج ي8ف اذا8م”
 ل8هو ،ك8ل ه8لو8قأ8س ا8م لبقت8س في8ك يردأ ال ،مرتح8ملا ل8ضاف8لا يّدي8س ا8ي” مي8هار8بإ با8جأ .مي8هار8بإل هي8جو8لا لا8ق ،“ مل8سم
 سل88با88ن ءاه88جو ّدر .“اد88يد88ش ا8888888888ًصاص88ق بّلطت88يو ريط88خ ّد88ج يرظ88ن ي88ف ر88مألا نك88لو ،ن88ير88ضاح88لا ّل88ك ك88لذ ن88ع ى88ضري88س
 ي88ف هللا88ب نام88يإلا لعج88ي حّاتف88لا دب88ع دع88س هلع88ف ا88م ” اًل88ئا88ق ي88حابص88لا مي88هار88بإ با88جأ .“عمسن88ل ك88يد88ل ا88م ل88ق” لوق88لا88ب
 ّدر .“ة88كوح88ضأ ةي88مال88سإلا ة88نا88يد88لا ن88م لعج88ي نأ لوا88ح نآلاو ،ير88ماس88لا انن88يد ىل88ع اًلّوأ كح88ض د88ق ،اذ88ه دع88س .رط88خ
 دع88س اذ88ه .ّيل88ع د88ها88ش هللاو ه88لو88قأ ا88م اذ88ه” ي88حابص88لا مي88هار88بإ با88جأ .“؟لوق88ت اذا88م” ميظ88ع شا88هد88نا88ب سل88با88ن ءاه88جو
 فورع8ملا ن8مو .مال8سإلا ه8قانت8عا ي8ف باوص8لا لعف8ب ما8ق د8ق مك8ل ةب8سنلا8بو ،ة8ير8ماس8لا ة8نا8يد8لا ،انن8يد نا8خ د8ق حّاتف8لا دب8ع
 لوانت88ي هت88يأر ر88هظلا لب88ق ،موي88لا اذ88ه ي88ف اذو88هو .ناض88مر ر88هش مو88ص ةض88ير88ف ي88ه ،ىربك88لا مكت88نا88يد ض88ئار88ف ىد88حإ ّنأ
 مكنكم888ي ال ؟اي888سا888ق ا8ً88باق888ع ّقحت888ست ةريب888ك ةئيط888خ لمع888لا اذ888ه ربتع8ُ88ي الأ .ةي888مال888سإلا هت888نا888يد ءان888بأ عْد888خ  اًلواح888م  زرألا
 ق8فو ريس8ي ال يذ8لا اذ8هلو ي8ل ا8م نو8لأست8س اًمت8ح” ال8ئا8ق ي8حابص8لا مي8هار8بإ فدرأ م8ث “ةلعف8لا هذ8ه لث8م ن8ع ي8ضاغت8لا
 .“ر8خآ ن8يد ة8ناي8خ لواح8ي ن8مو ين8يد نا8خ ن8م -ياني8ع ه8تأر ا8م قي8طأ نأ رد8قأ م8ل ي8ّنإ مك8ل لو8قأو ؟ىر8خأ ة8نا8يد ض8ئار8ف
 هت8ناي8خ ىل8ع ا8888ًحّرب8م ا8بر8ض ه8بر8ض موز8ل ىو8س ىر8خأ ةلي8سو ة8ّيأ رأ م8ل” اًفيض8م ة8يويح8لا8ب معف8ملا ه8مال8ك مي8هار8بإ مت8خ م8ث
.“ةجودزملا

 ىو8س ءي8ش قب8ي م8لو ءاه8جو8لا عيم8ج لا8ح ت8نا8ك اذك8هو ،ه8لو8هذ هّد8ش ن8م مف8لا َر8غا8ف مي8هار8بإ ق8يد8ص ،مل8سملا هي8جو8لا ف8قو
 ن88م نّكمت88ي م88لو مثعلت88ي ذ88خأ اذ88هو ،ن88يرسفت88سم حّاتف88لا دب88ع دع88س وح88ن اًرو88ف اوتفت88لا .مي88هار88بإ لاو88قأ ةّح88ص ن88م قّقحت88لا
 حت88فو هن88قذ88ب كس88مأ ،حّاتف88لا دب88ع دع88س وح88ن مّدق88ت ،هيل88ع ضبق88لا ءاق88لإ88ب اًر88مأ هي88جو88لا رد88صأ .ءالج88ِب ةد88حاو ةمل88ك و88لو قط88ن
 ا88م فرع88ت ل88ه” .حّاتف88لا دب88ع دع88س نان88سأ ني88ب ت88نا88ب زرألا تّاب88ح ضع88ب .ه88مال88ك ي88ف قدا88ص مي88هار88بإ ّنإ لا88قو ةّوق88ب هم88ف
 .ءوسلا نع ّمنت ةربنب  حّاتفلا دبع دعس هيجولا لأس  “؟هنيد نوخي نم مكُح
 مل888ع د888قو .تو888ملا ن888م هصّل888خي نأ اًل8888888ّسوت888م ي888حابص888لا مي888هار888بإ لدن888ص ّلبق888ي ذ888خأو هه888جو ىل888ع  حّاتف888لا دب888ع دع888س ع888قو 
 بل8طو حّاتف8لا دب8ع دع8س ىل8ع ّن8ح ك8لذ ن8م م8غر8لا8ب نك8لو ،تو8ملا و8ه ةر8ماس8لا ض8ئار8ف ق8فَو هن8يد لّدب8ي ن8م مك8ح ّنأ مي8هار8بإ
 لا8قو  حّاتف8لا دب8ع دع8س وح8ن تفت8لا ،مي8هار8بإ بلط8ل ُمل8سملا َمي8هار8بإ ُق8يد8ص باجت8سا .دع8س باق8ع َفيفخ8ت ه8ئا8قد8صأ ن8م
 اذ8ه روضح8ب كر8هظ ىل8ع كُدل8ج يفك8ي .باق8ع ن8م ّقحت8ست ام8ب كب8قاع8ن ن8ل ّبيط8لا يق8يد8ص ،ير8ماس8لا مي8هار8بإ لْضف8ب”
.“ ناضمر موص يف ماعطلا لوانت مدع عيمجلا فرعيو ىري يك ،ةدلج نيثالث روهمجلا



  اًح8نرت8م دو8ماع8لا ن8ع لز8ُنأ م8ث .ةدل8ج ل8ك دع8ب ة8عاظف8ب خُرص8ي نا8ك ،ةدل8ج ني8ثال8ث دل888ُجو راع8لا دو8ماع8ب ط8بُر حّاتف8لا دب8ع دع8س
 .يحابصلا ميهاربإ ةمْعنل نانتمالاو ركشلاب اًمعفم ناك هَداؤف ّنكلو
 .“نيتنايدلا يسارك نيب طقاسلا مكُح وه اذه


