ديس انمديس أَثا يماز
تسيح شيهيد

يف انالْىخ

أنماب ادلسيح
- 91 -

”أَا ْى انساعي انصاحل“
™gè e„mi Ð poim¾n Ð kalÒj

األب يىت ادلسكني

-1-

رلّىعخ ِمبالد :يف اٌال٘ىد :أٌمبة ادلَُؼ:
وزبة هلُ ” :97أَا ْى انساعي انصاحل“.
ادلإٌف :األب يىت ادلسكني.
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«أَا ْى انساعي انصاحل وانساعي انصاحل يثرل َفسّ عٍ اخلساف»:
”أَا ْى“:
ثبكئخ َفززؼ ّٔب ادلَُؼ والِٗ ِملِّْبً مارٗ ،اٍزعالٔبً ذلىَزٗ ،فهٍ ثبكئخ سلزٖخ
ثُهىٖ اهلل يف اٌعهل اٌملمي وٍمجٗ اخلبٓ(» :)9امسع يل َب َعمىة وئٍروائًُ
اٌنٌ كعىرٗ ،أٔب ٘ى  .™gè e„miأٔب األوي وأٔب اِفو« (ئُ  .)90:26ئمْ،
فبدلَُؼ َمٖل ّٔب أْ ٍَفذ ٔظو اٌَبِع أٔٗ َزىٍُ ثْقُٖخ َهىٖ.
™gè e„mi

”انساعي انصاحل“:
و٘نا اٌٍمت أَٚبً ٘ى ِٓ فٖبئٔ اهلل للميبً .فبهلل وبْ َعزّّ ٔفَرٗ
هاعٍ ئٍوائًُ اخلبٓ» :ألٔٗ ٘ىنا لبي اٌَُل اٌوة٘ :أٔنا أٍأي عرٓ
غٍّٕ وأفزمل٘ب .كًا يفرمد انساعي لطيعّ يىو يكىٌ يف وسط نًُطّ
ادلْزَّزخ٘ ،ىنا أفَْزمِل غٍّٕ وأُفٍِّٖهب ِٓ مجُع األِبوٓ اٌيت رْزَّزذ ئٌُهب

) (9اهعع ٌىزبة” :ادللفً ٌْوػ ئصلًُ اٌملٌَ َىؽٕب“.024-002 ٓ ،
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يف َىَ اٌغُُ واٌٚجبة( «...ؽي 99:12و)90
و٘ىنا ؽُّٕب َمىي ادلَُؼ» :أٔب ٘ى اٌواعٍ اٌٖبحل« (َى  ،)99:92فهى
َْري ثنٌه ئّبهح ثٍُغخ ئىل أٔٗ ٘ى ٘ى َهىٖ »اهلل ظهرو يف اسَرل« (9يت
ٌُ )94:1ىًّ عًّ اهلل يف اٌعهل اٌملمي ،ؽُش وبٔذ هعبَخ َهىٖ ٌٍْرعت
للميبً ٌٍزأكَت واٌزعٍُُ .أِب هعبَخ ادلَُؼ يف اٌعهل اسلَل فهٍ ذبٍء ٌٍفلاء» :
واٌواعٍ اٌٖبحل َجني ٔفَٗ عٓ اخلوافَ( «.ى )99:92
وعغُت عًٍ َِبِعٕب أْ َمىي اهلل ئٔٗ ها ي َوعً اٌْعت وّب َوعً
اٌواعٍ اخلواف” :ويكىٌ يف وس نًُّ“ .فهنا اٌٍمت اٌنٌ ازبرنٖ اهلل
ٌٕفَٗ َىْف ٌٕب عٓ ٕفبد وطجُعخ علَلح وُِنٍ٘خ عٓ اهلل وبْ ِرٓ
اٌعَري أْ ٖٔلّْلهب ٌى لٍُذ يف ِعٕب٘ب آّوك .فّٓ َٖلّْق أْ اهلل َعّرً
عًّ اٌواعٍ» :ووا ي َوعً لطُعٗ ،ترزاعّ جيًع احلًالٌ ،ويف حضطُّ
حيًهها ،ويمىد (ترؤدج) ادلسضعاخ« (ئُ  .)99:22أ٘نا ٘ى اهلل اٌعظُُ
اسجَّبه وٍٍِّ اٌملهح واٌمىح ،حيًّ ٙعبف وٕغبه ّعجٗ عًٍ مهاعٗ ثً يف
ؽ ،ٕٗٚواألَُ حيٕى عٍُهب وال َزووهب ثً ََري جبىاه٘ب و”ئْ َٔرُذ األَ
هُٙعهب فأٔب ال أَٔبٖ“ (لبهْ ئُ ٘ !!)93:27نٖ ٕىهح ِٓ ٕىه طجُعخ
اهلل وٕفبرٗ أعظُ وأمثٓ ِٓ وً ِب عوفٕبٖ ولوأٔبٖ يف عٍُ اٌال٘ىد .ئمْ،
ال ٕٔلِ٘ ئْ وٕب َّٔع ِٓ ادلَُؼ و٘ى اٌواعٍ اسلَرل َمرىي...» :
رعٍَّّىا ِين ،ألين وكَع وِزىاٙع اٌمٍت« (ِذ  ،)07:99فهٍ ٕفخ لبئّخ
يف لٍت َهىٖ اٌعظُُ اٍزُعٍٕذ ٌٕب يف ادلَُؼ.
مث ئٌُه رٖىَو آفو إلّعُبء إٌيب ٌُهىٖ اٌعظُُ و٘ى َوعً ّعجٗ» :ال
جيىعىْ وال َعطْىْ وال َٚؤُّ ؽوّّ وال مشٌ ،ألْ اٌرنٌ َرومهُ
َهلَهُ وئىل َٕبثُع ادلُبٖ َىهكُ٘« (ئُ ٘ .)92:27نا رٖىَو هلل و٘رى
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حيًّ َِئىٌُخ ئطعبَ ّعجٗ وئِلاكٖ دبب حيزبعٗ ِٓ ِبء ،وأْ َظًٍِّ عٍُهُ يف
َىَ احلوّ واٌمُظ٘ ،ىنا ثٍغذ اٌعاللخ اٌىصُمخ احلُّّخ ثني اهلل وّعجٗ وأة
فٍَّف أوالكاً فٖبهوا يف عٕمٗ ،ال َهلأ وال َٕبَ ؽىت َىفِّو ذلُ أَوَكَ ؽُبهتُ
وأوضو!! وٌىٓ ِضً اٌواعٍ أعّك وأوضو ؽَبٍُخ .فبٌواعٍ َزعبًِ ِع غُٕ
ال رٕطك وال رْىى وال رعوف أَٓ رَري ،ذلنا فبدلَئىٌُخ اٌيت وٙرعهب اهلل
ٌ اهلل يف هعبَزٗ
عًٍ ٔفَٗ ثأفنٖ ٌمت ها ي ععٍزٕب ٔلهن ِلي ه٘بفخ ؽ ّ
ٌْعجٗ وٌطفٗ وؽٕبٔٗ وٍهوٖ وَمظزٗ اٌيت فُهب ال َغفً وال َٕبَ» :ئٔرٗ ال
َٕعٌ وال َٕبَ ؽبفظ ئٍوائًُِ( «.ي )2:909
ً٘ ميىٓ أْ ٔضك يف وعل اهلل ٘نا؟ اٌىالع واٌزبهَـ َإَّْل مٌه دبرب ال
َل رلبالً ٌٍْه ،ئم دلب عب اٌْعت يف اٌَّّخ أهًٍ ذلرُ فجرياً ِرٓ
اٌَّبء ،ودلَّب عطْىا فغَّو ذلُ ِبءً ِٓ ٕقوح!! وئم طبٌذ َِرريهتُ يف
اٌمفو وٍط اٌمُظ اٌْلَل أهًٍ ذلُ ٍؾبثخً رظٍٍهُ ثبٌٕهبه ؤىهاً َهلَهُ
ثبًٌٍُ أهثعني ٍٕخ ثبٌزّبَ!! وٌىٍ َّّ٘ٓ ادلَُؼ أٔٗ ٘ى ٘ى َهىٖ اٌمرلمي
ؽمبً ،دلب عب اٌْعت ِٓ ؽىٌٗ مخَخ آالف ِٓ اٌوعبي غرري األطفربي
وإٌَبء ،وادلىبْ لفو؛ أطعّهُ وأّجعهُ ِٓ مخَخ أهغفخ ومسىزني وبٔب
يف سلٍخ ٕيب .ووبٔذ ٘نٖ ادلعغيح رىطئخ ألْ َعطُهُ اخلجي احلمُمٍ ٌُجمً
ذلُ ئىل األثل ووً َِِٓ َأوً ِٕٗ ال جيى وال ميىدَ َِِٓ ...» :رأوٍين
فهى حيُب يب٘ .نا ٘ى اخلجي اٌنٌ ٔيي ِٓ اٌَّبء ٌٌُ ،وّب أوً آثبؤوُ
ادلٓ وِبرىاَ َِِٓ .أوً ٘نا اخلجي فأٗ حيُب ئىل األثل« (َرى 35:4و.)36
َّ
فبٌنٌ عٍّٗ َهىٖ ثبٌوِي أوٍّٗ ادلَُؼ ثبحلك.
وَعىك ئهُِب وَزٕجَّأ ثفُ اهلل عَّّب ٘ى ِيِع أْ َىىْ» :وأٔب أمجع ثمُرخ
غٍّٕ ِٓ مجُع األها ٍٙاٌيت طوكهتب ئٌُهب وأهكُّ٘ب ئىل ِواثٚرهب فزُضّرو
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ورىضو« (ئه ٘ .)1:01نا ٘ى رأكَت اٌواعٍ َهىٖ اٌعظُُ ادلقىف ،ثُرل
َٚوة وثبألفوي َعبٔك وَمجًّْ ،لبذلب ادلَُؼ عٓ وعٍ ٕربكق ثمٍرت
األة ،وُف لبَ األة وهو٘ ٌَُزمجً االثٓ اٌٚبي» :فمربَ (االثرٓ
اٌٚبي) وعبء ئىل أثُٗ ،وإذ كاٌ مل يزل تعيداً زآِ أتىِ (اِة اٌَّبوٌ)
فرحٍَُّ وزكض وولع عهى عُمّ ولثَّهٌّ( «.ى )02:93
٘نا ٘ى َهىٖ اٌعغُت أثى هثٕب ََى ادلَُؼ اٌنٌ أوًٕ اثٕٗ أْ َٕيي
وَفزمل اخلواف اٌٚبٌخ حيٍّهب يف لٍجٗ ثً ثووؽٗ ،وَوفعهب وَُؾٚو٘ب ئٌُٗ
يف اٌَّبءٌُٕٖ ،ع ذلب اِة وٌُّخ زلجزٗ ،وَفوػ ّٔب ورفوػ ّٔرب اٌَرّبء
وٍهب ألهنب وبٔذ ُِزخ فعبّذ ً٘ .ضلٓ ئىاء ِعبٍِخ اهلل ؽمربً ،ئْ ٘رنا
َفىق اٌعمً واخلُبي .وُف ئمْ ٕىَّه ادلعٍِّّىْ واٌال٘ىرُىْ ،ثً وثعر٘
هعبي اٌىَُٕخ اٌملاًِ أْ اهللٍِ” :ه اٌل٘ىه اٌنٌ اٌىً ِنٌىي وفبٙع
ٌٗ ثعٕك اٌعجىكَخ ربذ فٚى لُٚت ٍِىٗ“ .أٌُّ ٍِه ٘نا :خبزٕٖو أَ
اٌمُٖو أَ ٘زٍو أَ أٌُّ ٍِه ٘نا؟ ذلنا َّٖٔت اهلل َهىٖ اٌعظُُ ٔفَٗ هاعُبً
ٌْعجٗ ٌىٍ عًٍ أٍبً طجُعخ اٌواعٍ وِْبعوٖ وأؽبٍَُٗ ذبربٖ اٌغرُٕ،
َمَّٕٓ اٌال٘ىد ورَُزعٍٓ ٕفبرٗ وواعٍ اٌغُٕ .اٌغُٕ رٕبَ ،و٘ى ال َرٕعٌ
وال َٕبَ؛ ال روي ِٓ أَٓ َأيت علو٘ب ،و٘ى َواٖ؛ ال رعٍُ أٌَّ طعبَ رأوً
يف غل٘ب ،و٘ى لل أعلَّٖ دلُعبكٖ؛ َْعو ثأدلهب لجرً أْ رٖروؿ ،وحيرٌ
ثبؽزُبعبهتب كوْ أْ رطٍت ؽىت وئْ اٍزقلَ اٌعىَّبى ثبٌٚوة عًٍ اٌظهو
فٍىٍ ال رزَوة يف كهوة اٌنئبة:
» +يف كم ضيمهى ذضايك ،وِالن ؽٚورٗ فٍَّٖهُ .دبؾجزٗ وهأفزرٗ
٘ى فكَّهى وزفعهى ومحههى كم األياو انمدميح( «.ئُ )7:41
ألْ هاعٍ اٌغُٕ َعوف وُف َٕمن إٌفٌ يف اٌُٚمخ.
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» +وَىىْ أين لجٍّب َ ِلعُىْ أٔب أُعُت ،وفُّب ُ٘ َزىٍّىْ ثعل أٔرب
أمسع( «.ئُ )02:43
د إىل انريٍ مل يسأنىا ،وُجِدخُ يٍ انطريٍ مل يطهثطى .
» +أصغي ُ
لٍذُ٘ :أٔنا ٘أٔنا ألُِخٍ مل رَََُُّ ثبمسٍ( «.ئُ )9:43
» +واٌمبكه أْ َفعً فىق وً ٍّء أكثس جداً مما َطهة أو َفركطس
حبَت اٌمىح اٌيت رعًّ فُٕب( «.أف )02:1
ألْ اٌواعٍ َعوف وُف َعطٍ غّٕبرٗ ِب مل رطٍجٗ ،وأوضو شلب رفىِّو
فُٗ أو رزّٕبٖ.
» +ويف اٌُىَ األفري اٌعظُُ ِٓ اٌعُل ولف ََى ؤبكي لربئالً :ئْ
ئيل وَْوةَ( «...ى)15:5
عطِ أؽل فٍُمْجًِْ َّ
» +وَِ ِٓ َعطِ فٍُأدِ .وَِِٓ َُوِكِ فٍُأفن ِربء ؽُربح رلبٔربً( «.هؤ
)95:00
و٘ىنا فغأح هإَٔب اٌواعٍ ٘ى ٔفَٗ َٕجى ادلبء احلٍ وفجي احلُبح.
» +أٔب ٘ى فجي احلُبحَُ َِِٓ .مْجًِ ئيلَّ فال جيى  ،وَِِٓ َرإِٓ يب فرال
َعطِ أثلاًَ( «.ى )13:4
وفغأح هإَٔبٖ َىىّْ عَلٖ طعبِبً ،وًُّ َِِٓ أوٍٗ أفزؾرذ عُٕربٖ
ٌريي ٔفَٗ وٍط للََُٗ.
آٌٖ ،ىال أْ ََى رعٍَُّ اٌوعبَخ ِٓ أثُٗ ووهس لٍت اٌواعٍِ ،ب وبْ
للََّ ٔفَٗ ؽََّالً ربذ ٍىني أثُٗ َِِٓ .ما مسع عٓ ها ي ثٍغ ثٗ احلت ضلرى
غّٕبرٗ ؽىت َنثؼ اثٕٗ احلًّ اٌىكَع ٌُفلٌ لطُعٗ ِٓ سلبٌرت اٌرنئت،
فُؾٍّهب عًٍ ِٕىجُٗ وَعّّ ّٔب أ٘ىاي ادلىد واذلبوَرخ وَمرىَ وَورفرع
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ٌُملِّْهب ألثُٗ ٍبدلخ ٍبدلخ؟!
وئّعُبء َوي ادلَُؼ و٘ى عبثو ادلىد وَْك اذلبوَخ واٌجْروَخ عٍرً
وزفُٗ وواعٍ اٌغُٕ ،مث َمىَ ٌُٕف٘ عٕٗ وعٕهُ ادلىد وغجبه ِفُك ِرٓ
اخلّو ،فُمىي:
» +مث موو األَبَ اٌملميخ ِىًٍ وّعجٗ ،أَٓ اٌنٌ إٔعلُ٘ ِٓ اٌجؾو
ِع هاعٍ غّٕٗ ،أَٓ اٌنٌ ععً يف وٍطهُ هوػ للٍٗ ،اٌنٌ ٍَُّو
ٌُّني ِىًٍ مها رللٖ اٌنٌ ّك ادلُبٖ للَّاِهُ ٌُٖٕع ٌٕفَٗ امسبً
أثلَبً ،اٌنٌ ٍَُّوُ٘ يف اٌٍغظ وفوً يف اٌَّّخ ،فٍُ َعضووا( «.ئُ
)91-99:41
وجيٍء كاوك وَيَل عٍُٗ أٔٗ دلب ٍبه ُّٔ وٍط ادلُبٖ مل َزون أصواً:
» +يف اٌجؾو طوَمه وٍجٍه يف ادلُبٖ اٌىضريح وآصربهن مل ُرعِروَف.
٘لَذ ّعجه وبٌغُٕ ثُل ِىًٍ و٘بهوْ« (ِي )97:55
ووأْ ٍِؾّخ كفىي اٌْعت اٌجؾو وفووعٗ ٍبدلبً أوٍّرهب ادلَرُؼ
ثبٌٖعىك رىِّا ئىل اٌَّبء .وعٓ ٘نا اخلووط ادلىًَّّ ربلَّس ِىًٍ وئٍَُرب
َىَ اٌزغٍٍِّ» :اٌٍناْ ظهوا دبغل ورىٍَّّب عٓ فووعٗ اٌنٌ وبْ عزُلاً أْ
َىٍّّْٗ يف أوهٌٍُُّ( «.ى )19:7
وؽُّٕب ٕعل ئىل اٌَّبء دبغل ،اٍزمجٍٗ اٌملََىْ واألٔجُربء اٌرنَٓ
رولَّجىٖ ِٕن اٌل٘و وٌىٕهُ هأوا عووؽٗ فبثزلهوٖ:
ِ» +ب ٘نٖ اسووػ يف َلَه؟ فُمىي ٍ٘ :اٌيت عُ ِو ِؽذُ ّٔب يف ثُرذ
أؽجبئٍ( «.ىن )4:91
فَُأٌىٔٗ :أِب ٔلِىا؟ فريك عٍُهُ :ؽُّٕب أهًٍ ذلُ هوػ رىثخ:

-8-

» +وأُفُ٘ عًٍ ثُذ كاوك وعًٍ ٍرىبْ أوهّرٍُُ هوػ إٌعّرخ
واٌزٚوُّعبد ،فُٕظووْ ئيلَّ اٌنٌ طعٕىٖ وَٕىؽىْ عٍُٗ وٕبئؼ عًٍ
وؽُلٖ وَىىٔىْ يف ِواهح عٍُٗ وَّ ِٓ ٘ى يف ِواهح عٍرً ثِىْر ِوِٖ.
«(ىن )92:90
وادلَُؼ و٘ى لبكَ ئىل اٌٍُٖت وبْ ال َياي َوي ٔفَٗ اٌواعٍ اٌرنٌ
َمىك غّٕبرٗ ِٓ فٍفٗ .وأعغت ِب وبْ َفىِّو فُٗ وادلىد ِٕٖىة أِبِٗ،
أٔٗ وبْ َفىِّو يف غّٕبرٗ ،فزنوَّو لىي اهلل عًٍ فُ ىووَب إٌيب فروككٖ» :
اٍزُمظ َب ٍُف عًٍ هاعٍَّ وعًٍ هعً هفميت َمىي هة اسٕىك ،اٙوة
اٌواعٍ فررشرَّد انغُى( «.ىن ِ ،5:91ذ )19:04
وٌىٓ دلبما اٌعغت و٘ى لبكَ عًٍ ادلىد ثاهاكرٗ وَِوح ُِْئزٗ ٌُفلٌ
اٌغُٕ ادلْززخ؟
٘بد َب عٍُ اٌال٘ىد ٕفؾبره وٍغًّْ وُف أجضمذ هوػ اٌفلَرخ
ِٓ هوػ اٌواعٍ؟ ووُف وبٔذ ؽُبح اٌغُٕ رَزؾك اٌٖرٍُت ؽرىت ئىل
ادلىد؟ ٘نا ٘ى اٌمبئً» :أٔب ٘ى اٌواعٍ اٌٖبحل ،واٌواعٍ اٌٖبحل َجرني
ٔفَٗ عٓ اخلواف« (َى  .)99:92واٌٍُٖت َوك وَمىي :آِني.
ِبد اٌواعٍ احلجُت ٌُفزؼ ثووؽٗ أِبِهُ ثبة ؽظرريح ادلٍىرىد،
وٌُٖٕع ذلُ ِٓ عَلٖ طوَمبً إِٓبً ِىٕالً ٌٍَّبء ،وثلِبئرٗ َِرؾهُ
ٌُأفنوا ُ٘ئخ اٌملََني ،و٘ى والف ٕ٘بن َملِّْهُ ثٕفَٗ ألثُٗ ،ووًٌّ ٌرٗ
ٕىهح اٌفبكٌ وامسٗ ٌُزَغٍَّىا يف اٌَّبء وأثٕبء وٌريصىا ِع االثٓ ِرب هلل.
و٘ى والف َْغّْعهُ وَفوّْػ لٍىُّٔ» :افوؽىا ِع أوهٍُُّ واثزهغىا ِعهب
َب مجُع زلجُّْهب ،افوؽىا ِعهب فوؽبً َب مجُع إٌبئؾني عٍُهبٌ ،ىٍ روٙرعىا
ورْجعىا ِٓ صَرلٌِ رعيَبهتربٌ ،ىرٍ رعٖرووا ورزٍرنَّموا ِرٓ كِهَّح
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(ٙو ) رلل٘ب« (ئُ 92:44و .)99ووأْ اٌواعٍ فىق ال َياي حيٍرت
كهاد اٌغُٕ وََمٍ اٌٚعفبء .أو وأْ اٌَّبء ٕبهد أُِِّب واخلواف م٘جذ
ٌزوٙع ِٓ رلل٘ب .و٘ىنا أزمً اٌواعٍ ئىل اٌَّبء وأفن ِعٗ غّٕبرٗ وال
َياي َوعً وحيًّ اٌٖغبه يف ؽ ٕٗٚوَزأًَّٔ عًٍ ادلوٙعبد.
ئْ وٕف ادلَُؼ ٌٕفَٗ ثبٌواعٍ اٌٖبحل ٔواٖ ولل رغٍغً وً ؽُبررٗ
ئال غّٕربد
عًٍ األهٗ وأزمً ِعٗ ئىل اٌَّبء .و٘ى ال َْبء أْ َوأرب َّ
وكَعخ ثومسٗ رزجعٗ إَّٔب ٍبه٘» :إالء ُ٘ اٌنَٓ َزجعىْ اخلووف ؽُضّرب
م٘ت( «.هؤ )2:92
ؤّنا ٔوي أْ وً رعبٌُُ ادلَُؼ ورلهَجبرٗ ؤٖبئؾٗ وِْىهارٗ٘ ،رٍ
ثبعزجبهٖ اٌواعٍ اٌنٌ َعلُّ غّٕبرٗ ،وَطجع عٍُهب ٕىهرٗ ،وَىزت امسٗ عًٍ
عجب٘هب ،وَعلّ٘ب ٌُأفن٘ب ِعٗ ٕ٘بن.
ٕ٘ب َلهّّْٔب وَوّل٘ب ،وَعطٍ وً ٔفَٗ ذلب.
َطهّْو٘ب َملٍّْهبٌ ،زٍٖؼ مثبئؼ ِمجىٌخ أِبَ أثُٗ يف اٌَّبء.
َوعب٘ب يف ِواث٘ احلت ،وََمُهب ِٓ ِبء احلُبح ٌزؾُب وذبزوّ وٍّرخ
اهلل.
َىزت عٍُهب امسٗ ،وَٕمِ امسهب عًٍ وفٌِّٗ ،زُعزّل وغّٕبد يف لطُع
اٌَّبء.
ٍَمِّٕهب وٍّخ احلُبح ،وَعطُهب هٍُ اٌطوَك وٍو اٌلفىي.
واٌيت أرمٕذ اٌوعٍ ٕ٘ب يف ِواعٍ إٌعّخ روث٘ ٕ٘بن ؽىي اٌعوُ.
واٌيت اغزند ٕ٘ب عًٍ مثوح اإلصلًُ ،رغزنٌ ٕ٘بن عًٍ ّغوح احلُبح.
َب هاعٍ آّلَ ،ب ٕبؽت ٍو احلًّ ،وُف مَحبرذَ مارره ٌرزطعُ
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غّٕبره ثَو ال٘ىره؟
فوفعذَ فوافه ِٓ ِواث٘ األهٗ ئىل ِوالٍ آّل.
زلَُّو أٔب زلَُّو ثني ٍو اٌواعٍ وٍو احلًّ!
ذ ّىً احلًّ.
وُف فٍعذَ عًٍ اٌٍُٖت هكاء اٌواعٍ وٌجَ َ
ِب مسعٕب لط أْ هاعُبً َأفن ّىً احلًٌُّ ،مىك لطُعِٗ ،نثىؽبً عَجِروَ
واكٌ ادلىد ،وَٖعل ِعٗ ئىل ّبطئ احلُبح.
َب هاعٍ إٌفىً األِنئ ،فٍَ رزجعه!
(فربايس )9111
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