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الوعد
تأمالت يف امليالد
ػؾشوْ لشٔبً ِنذ ِٕز وػذ اهلل ئثشاُُ٘ واِثبء مبغٍء
ادلخٍِّـ واٌفبدٌ ،وػًٍ ِذي ٘زٖ اٌغٌٕن اٌطىاي ظًَّ َزشلَّجٗ
اْرمُبء يف وً عًُ ،ػبثذَٓ ثبجلهذ «ٌُالً وهنبساً» (ٌى ،)9= :8
ووً عًُ َغٍُ ودَؼخ اٌزشلُّت احلبس اٌزٌ ال خيّذ ئىل اْثٕبء مث
َشلذوْ ػًٍ اٌشعبء!
ويف ٘زا اٌؾؼىس ادلش٘ف احلغبط ،اٌزٌ َزشلَّت رزُُّ اٌىػذ
يف وً َىَ ووً حلظخ ،وبْ َمشأ ادلٍهّىْ إٌجىاد وَطجّْمىهنب
ػًٍ احلىادس ٌؼٍهُ حيقٍىْ ػًٍ ؽٍء ِٓ ِالِؼ اٌمبدَ أو
لشة اٌضِبْ.
ومل َغزطغ طىي اٌضِبْ أْ َنؼف ؽشوخ ٘زا اٌزشلُّت وال
احلىادس اجلغُّخ اعزطبػذ أْ ختّذ ٘زٖ إٌبس ادلزأعغخ ،ثً
ػًٍ إٌمُل وبٔذ خفمبد اٌمٍت رضداد مبشوس اٌضِٓ وذلُت
اٌؾىق َؾزذ ثؼقف احلىادس ،ووأمنب ادلغَُّب اِيت ِٓ وساء اٌضِٓ
رغزذػُٗ اَْبَ ورزؼغٍَّٗ احلىادس!!
ودلب ثٍغذ احملٕخ ألقب٘ب وبْ لذ ثٍغ اٌزشلُّت غبَزٗ وولف
ادلٕزظشوْ ػًٍ أفبثؼهُ ثاؽغبط َِِٓ لذ ثٍغ إٌهبَخ ،رزطٍَّغ
ٔفىعهُ ثألقً عهذ «ضلى أسثغ وذتبٌٔن عٕخ ال رفبسق اذلُىً
ػبثذح ثأفىاَ ٌُالً وهنبساً ِغ مجٍغ ادلٕرظسٌٓ فداء يف أُوزشٍٍُ»

(ٌى  .)9= :8وفؼالً وبٔذ اَْبَ لذ ثٍغذ ٍِئهب ووفَّ اٌضِبْ
ػٓ دوسارٗ اٌفبسغخ ،فأُػطُذ أؽبسح ِٓ ٌذْ اٌمذَش ٌظهىس اثٓ
اهلل يف اجلغذ ٌُىىْ ٘ى ادلغَُّب ادلىػىد ثٗ ِغُؼ اٌشة ادلخٍِّـ
واٌفبدٌ« :ودلب عبء ًِء اٌضِبْ أسعً اهلل اثٕٗ ِىٌىداً ِٓ اِشأح،
ِىٌىداً حتذ إٌبِىطٌُ ،فزذٌ اٌزَٓ حتذ إٌبِىط ٌٕٕبي اٌزجين».
(غً ):،; ::
٘زا ٘ى اٌغقٓ اٌزٌ ٔجذَ ِٓ عزع َغًَّ اْعذ اخلبسط ِٓ
عجط َهىرا.
«ؽٍُىْ» سعً اٌغالَ ،اٌىىوت ادلُؾشق ِٓ عجط
َؼمىة...
ثزسح ئثشاُُ٘ اٌزٌ رزجبسن ثٗ وً شلبٌه اْسك وَشد اٌفغىس
ػٓ ئعشائًُ...
ٔغً آدَ ،اٌؼزُذ أْ َشفغ رٌخ ثين آدَ وَغؾك سأط احلَُّخ...
٘زا ٘ى إٌبلل ذلُىً احلغبسح اٌضِين فخش ئعشائًُ ادلٕهذَ،
واٌجبين ذلُىً اٌشوػ يف لٍت أٔغبْ!
٘زا ٘ى اٌىعُط وادلُقبحلِ ٌٓسك ِغ اٌغّبء واٌؾؼت ِغ
اٌؾؼىة وإٌفظ ِغ اجلغذ!
٘زا ٘ى ادلغُؼ اٌزٌ خشط ٔىسٖ ئىل ألقً اْسك ،اٌزٌ مل
َؼشف ٌٗ اٌؼبمل ِضُالً أو ؽجُهبً أو ِؼبدالً.
اثٓ أٔغبْ اٌزٌ وٌُذ ِٓ ػزساء ،وػبػ ثال خطُخ ،ومل
َىعذ يف فّٗ غؼ.
اثٓ اهلل اٌزٌ ػٍَُّ ثغٍطبْ ،ووبْ والِٗ سوؽبً وؽُبحٌٗ ،

لذسح اخلٍَْك وألبِخ ِٓ اِْىاد!
وٍّخ اهلل اٌزٌ أٔبس ثؾخقٗ يف وعط اٌؼبمل طشَك احلُبح
واخلٍىد ،وأعَّظ يف لٍت أٔغبْ ٍِىىد اٌطهبسح واٌمذاعخ
واحملجخ واٌغالَ!
اٌشاػٍ اٌقبحل اٌزٌ ِب َضاي َمىد لطُؼٗ يف وً اُُِْ ئىل
َِشَالٍ اٌمذاعخ واحلك ،اٌزٌ لذََّ ٔفغِٗ ،شَّحً ،فِذَِخ ػٓ اخلشوف
اٌنبي.
فاْ وبْ لذ سفنٗ اٌُهىد اٌقبٌجىْ غًن اْرمُبءْ ،هنُ مل َشوا
فُٗ ػظّخ ادلغَُّب اٌزٌ رىَّّ٘ىٖ ثمىح اٌزساع وثأط اٌغُف وعطىح
اٌز٘ت ،فؼًٍ وً ؽبي لذ أوًّ ادلغُؼ وً أػّبي ادلغَُّب ومل
َزجكَّ ِٓ ثؼذٖ ػًّ واؽذ دلغَُّب آخش َأيت ،ئال اٌذَٕىٔخ ادلضِؼخ أْ
َىٍّهب ػًٍ وً اٌزَٓ سفنىٖ وأ٘بٔىٖ وأؽجىا اٌظٍّخ أوضش ِٓ
إٌىس.
وئْ وبْ لذ رشلَّجٗ اٌُهىد ِىٌىداً يف «لٍؼخ لقش يف ثُذ
حلُ» ،ؽغت ِب فغَّشٖ ثؼل اٌشثٌُن وػٍّبء اٌزٍّىد ْلىاي ُِخب
إٌيب ،فُّالدٖ يف ِزود ٌٍجهبئُ ؽطَُّ وً وَّّبئهُ وؽغضُ٘
ػٓ أديبْ ثٗ ،وّب أصجذ مّٕبً أْ لقخ ادلُالد ِٓ ومغ ئذلٍ
دُثّْشد ثؼٕبَخ فبئمخ ٌزٕبعت ارنبع اخلالؿ وٌُغذ ِٓ ٔغُظ
وَّّبء أٔغبْ!
ؽهش دَغّّّ ("رت ٘ش" اٌُهىدٌ) يف فٍغطٌن وئْ وبْ
ٌُظ ِطًناً ٔغجُبً ،ئال أٔٗ ِٓ أؽذ ؽهىس اٌغٕخ ثشودحٌ .زٌه
وبٔذ اٌشؽٍخ ِٓ إٌبفشح ئىل ثُذ حلُ ،واٌيت اعزغشلذ صالصخ

أَبَ وبٍِخ ؽبلخ ٌٍغبَخ ورلُهِذح ٌٍؼزساء ألقً ئعهبد .وِب أْ
أزهً َىعف وِؼٗ ِشمي اٌمذَغخ ِٓ االعزمشاس يف ادلغبسح ادلٍؾمخ
(ثبخلبْ) وادلؼذَّح (ٌٍشوبَت)  -ئر مل جيذوا ِىبٔبً يف (اخلبْ)
ٔفغٗ؛ ؽىت ثذأ َشخٍ اًٌٍُ عذوٌٗ ْْ هنبس اٌؾزبء لقًن ...
فأعشػىا وأفشغىا ِب يف (اخلُشط) ِٓ أدواد اٌغفش واْوً
وادلالثظ اٌمٍٍُخ واٌغطبء اٌزٌ افزشؽىٖ ،وعٍغىا ٌُغزشحيىا.
وبْ وً ؽٍء ؽىذلُ غًن ِٕبعت وال ديىٓ أْ َمجٍٗ روق
أٌ ئٔغبْ ،وثبْخـ ٌى أدخً يف احلغجبْ اؽزّبي ؽذوس
”ومغ“ يف ٘زا ادلىبْ ّٔزٖ اٌظشوف ،وَىبد أٔغبْ مبؾمخ أْ
َنجط لٍّٗ ِٓ أْ َغزشعً يف وفف فؼىثخ ٘زا احلبي وثإعٗ،
وشاِخ ٌٍّىٌىد! وٌىٓ ِٓ ٔبؽُخ أخشي ِهّخ وراد اػزجبس
عى٘شٌ ،أْ ٘زٖ اٌظشوف ثؼُٕهب وبٔذ رزٕبعت وً اٌزٕبعت
ِغ ِؾُئخ َغىع ادلغُؼ ٔفغٗ ئر أساد أْ َذخً ئىل اٌؼبمل ّٔزٖ
اٌىُفُخ دتبِبً!!
(ٌ )7مذ فنًَّ َىعف ػًٍ وعٗ اٌزشعُؼ أْ َزفبدي ادلشوس ثبٌغبِشح عشَبً ػًٍ ػبدح اٌُهىد،
فبمطش أْ َٕؾذس ؽشلبً وَغًن مبؾبراح مفخ اْسدْ اٌؾشلُخ ،مث َؼّّ اْسدْ لجبٌخ سلبمخ أسحيب مث
َٕؾذس عٕىثبً ثغشة ضلى ثُذ حلُ ،وعىاء اختز ٘زا اخلط أو عبس ػّّ اٌغبِشح فبٌشؽٍخ ِٓ إٌبفشح
ئىل ثُذ حلُ ال ديىٓ أْ رغزغشق ألً ِٓ صالصخ أَبَ وبٍِخ.
(« )8اخلبْ» ٘ى ادلٕـضي ادلُ َؼذُّ ٌٕـضوي ادلغبفشَٓ ولذ وسدد اٌىٍّخ ّٔ kata,lumaزا ادلؼىن
يف اٌزشرتخ اٌغجؼُُٕخ خش  ،8: ::ووبْ اخلبْ لذديبً حيزىٌ ثبٌنشوسح ػًٍ ِىبْ العزشاؽخ
اٌشوبَت .واٌزمٍُذ اٌىٕغٍ َٕـ ػًٍ أْ ادلضود ادلزوىس يف أصلًُ أٔٗ ٘ى اٌزٌ وٌُِذَ فُٗ ادلغُؼ،
وبْ ػجبسح ػٓ ادلىبْ اٌزٌ َىمغ فُٗ اٌزّْ ٌزأوً ِٕٗ اٌجهبئُ ،ووبْ داخً ِغبسح ِٕؾىرخ يف
اجلجً .وٍ٘ اِْ ادلغبسح اٌيت ثُُٕذ فىلهب وُٕغخ ادلُالد ثجُذ حلُ ،و٘زا َذي ػًٍ أْ ادلغبسح
وبٔذ ٍِؾمخ ثبخلبْ.

أمل َمً ٘ى ٔفغٗ ثؼذ رٌه ”طىىب ٌٍّعاوني“؟
وبْ شلىٕبًٌ ،ى رمذَِّىا َىِبً أو ثؼل َىَ ،أْ جيذوا ِىبٔبً أو
سمبب غشفخ خبفخ ،وٌىٕٗ وبْ لذ أمّش أْ َغٕذ سأعٗ أوي ِب
َغٕذٖ يف ِزود ٌٍجهبئُ! أمل َمًُ ٘ى ٔفغٗ فُّب ثؼذ أٌُْ« :ظ
الثٓ أٔغبْ أَٓ َغٕذ سأعٗ» (ٌى ?);> :؟ ئٔٗ ؽمًّب لذ عبء
ٌُغؼً اٌشاؽخ احلمُمُخ ٌُغذ ٌٍغغذ وئمنب ٌٍمٍت! وّب ٔىي
ثبٌفؼً أْ جيؼً ِٓ رؼجٗ ساؽخ ٌٍّزؼجٌن!
٘ى فنًَّ أْ َىٌذ ثٌن اٌجهبئُ اٌطُجخٌُ ،ظ ْٔٗ وبْ َىشٖ
أٔغبْ يف ؽشّْٖ ،أثذاً ،وٌىٕٗ رٕبصي ػٓ ِىبٔٗ يف اخلبْ ٔٔغبْ
آخش سآٖ أوضش ؽبعخ!
ٌمذ اخزبس أْ َىٌذ يف ٘زٖ اٌظشوف اٌؼغُجخ« :االوززبة
اٌؼبَ» أٌ اٌزؼذادٌ ،ىٍ َأخز سلّبً سمسُبً وّىاطٓ ػًٍ اْسك!
«ِىٌىداً حتذ إٌبِىط ٌُفزذٌ اٌزَٓ حتذ إٌبِىط( ».غً : ::
 ;)ومل َىٓ عضافبً أْ َأيت رلٍء أُِٗ ئىل ثُذ حلُ لجً ادلُالد ،ثً
٘ى لقذ رٌه ِٕز اٌذ٘ش ئر رىٍَُّ أْجُبء ػٓ ٘زٖ ادلؾُئخْٗٔ ،
ؽبء أْ أوي ٔغّخ ٘ىاء رذخً فذسٖ رىىْ ِٓ «ثُذ حلُ» اٌيت
رشرتزهب ”تٍد اخلثص“ ٔ ْٗٔ -ىي ِٕز اٌذ٘ىس أْ َمذَّْ عغذٖ
لشثبٔبً ْثُٗ وخجضاً ؽُِّب ٌٍؼبملٌ« :رٌه ػٕد دخىٌه ئىل اٌؼامل َمىي
رثُؾخ ولشثبٔبً مل ُرشِد وٌىٕه هٍَّأخ يل جعداً ...وحنٓ ِمدَّظىْ
ترمدمي جعد ٌعىع ادلعٍخ ِسَّج واددج» (ػت ،)70 ،; :70
«أٔا هى اخلثص احلً إٌاشي ِٓ اٌعّاء ...اخلثص اٌري أٔا أػطٍه

هى جعدي اٌري أترٌه ِٓ أجً دٍاج اٌؼاملَ( ».ى <);7 :

مل َىٓ ِغ اٌؼزساء يف عبػخ اٌىمغ أٌ ئٔغبْ  -وٌؼًَّ َىعف
أَنبً وبْ يف اخلبسط  ْْ -اٌىزبة مل َزوش ػجضبً أهنب ٍ٘
ثٕفغهب «لَّّطزٗ وأمغؼزٗ يف ادلزود ئر مل َىٓ ذلّب ِىمغ يف
ادلٕـضي» (ٌى  .)= :8ومل َمقذ اٌشة ٘زا يف ٔفغٗ وُِْٗ رشفُّؼبً
ػٓ ِؼىٔخ إٌبط وٌىٓ دفظاً ٌعس ادلٍالد ْْ ،ػغُجخ والدرٗ ِٓ
اٌجزىي ٍَُك ّٔب اٌزؾفُّظ واٌىزّبْ؛ وٌمذ ؽشفذ اٌؼزساء يف
عشد٘ب ذلزٖ اٌظشوف عىاء ٌٍمذَظ ٌىلب وبرت أصلًُ أو ٌغًنٖ
أْ َظً ٘زا اٌغش ِغٍمبً دوْ اعزمقبء .وٌىٓ ٌُظ ػغًناً ػًٍ
اٌؼمىي اٌطب٘شح إٌمُخ أْ رٍّؼ ِٓ وساء ٘زا احلغبة اٌقبِذ
ادلٍمً ػًٍ اٌمقخ ،ثذلخ وػّذ ،أثؼبداً أخشي ِٓ اٌىلبئغ اٌيت لذ
َىىْ عشد٘ب ٕ٘ب أَنبً خشوعبً ػًٍ ِؾُئخ اٌىؽٍ!
وٌىٓ ػًٍ أَخ ؽبي فهزا االلزنبة اٌؾذَذ يف وؾف ولبئغ
ادلُالد ،وئْ وبْ فُٗ ئعؾبف ثبٌجؾشَخ ادلزؼطِّؾخ دلؼشفخ ادلضَذ ِٓ
ظشوف أػظُ ُِالد ؽذس ػًٍ وعٗ اْسك ْػظُ ئٔغبْ ظهش
يف اٌىعىد ،ئال أْ ٘زا االلزنبة ػُٕٗ َشرفغ ثٕب ئىل ِغزىي
اٌشوػ ٌٕمذَّْ اٌىلبس اٌفبئك واٌالئك ثبَْ اٌجزىي ،ؤٕؾين عبعذَٓ
ذلزا اٌطفً أٌٗ اٌزٌ خشط ِٓ ؽنٓ اِة اٌغّبوٌ ٌٍُزمٍ ثٕب
يف ادلزود! ٔؼُ وبْ ٍَُك فؼالً ثبٔصلًُ ٘زا اْعٍىة أذلٍ
ادلجذع ْْ ػجبساد اٌجؾش ِهّب طبٌذ ودلَّمذ ،فهٍ عزمف يف
إٌهبَخ ػبعضح ػٓ وفف دخىي ادلغُؼ ئىل اٌؼبمل!


ٌمذ عبءد لقخ ادلُالد سلُـُّْجخ ٌىً آِبي اٌُهىد ورمبٌُذ
ؽُىخهُ ،فىَىِْ ادلغَُّب َىٌذ يف ِزود ٌٍجهبئُ ؽٍء ال َطُمٗ
اٌؼمً اٌُهىدٌ ،ولذ لقذ سة آّذ أْ جيؼً ِٓ ُِالدٖ آَخ
ارنبػٗ ؽىت ال َإِٓ ثٗ اٌؼمً ئال ئرا اضلىن ئىل ِغزىي ادلزود،
وّب عؼً فٍُجٗ آَخ طبػزٗ اٌؼُظًّ ٌّة ؽىت ال خيٍـ ثٗ ئال
اٌزٌ َٕؾين حتذ صمٍٗ وػبسٖ!
ُّ
الزعاة املتبدون :
وبْ ِٓ اِْىس اٌضبثزخ ٌذي اٌىهٕخ واٌشثٌُن أْ ُِالد ادلغَُّب
عُزُ يف ثُذ حلُ طجمبً ٌٕجىَّح ُِخب إٌيب «أِب أٔذِ َب ثُذ حلُ
أفشارخ ،وأٔذِ فغًنح أْ رىىين ثٌن أٌىف َهىرا ،فّٕهِ خيشط يل
اٌزٌ َىىْ ِزغٍِّطبً ػًٍ ئعشائًُ وسلبسعٗ ِٕز اٌمذمي ِٕز أَبَ
اْصي)8 :; ٍِ( ».
وٌىٓ ِٓ ادلذ٘ؼ ؽمًّب أْ دتزذ ؽغبعُخ أْجُبء ولذسح
ادلفغّْشَٓ ئىل رؼٌُن وُفُخ اٌجُؾشي مبُالد ادلغَُّب وِىبهنب!! ئر َُؼٍِّك
ػٍُهب وزبة ”اٌزشعىَ“ يف ؽشؽٗ ػشمبً ٌغفش اٌزىىَٓ ٌَّخ
 ِٓ 87اْفؾبػ اخلبِظ واٌضالصٌن  -أْ يف ادلىبْ ادلزوىس
( )9ادلزجذُّوْ :أٌ ادلمُّىْ يف اٌجبدَخ.
( ):وزبة اٌزشعىَ ٘ى اٌىزبة اٌزٌ وبْ حيىٌ رشرتخ اْعفبس اخلّغخ اُْوىل ِٓ اٌٍغخ
اٌؼّّا ُٔخ اٌمذديخ ئىل اٌٍغخ اِساُِخ اٌيت ثذأ َزىٍَُّ ّٔب اٌؾؼت اٌُهىدٌ ثؼذ سعىػهُ ِٓ اٌغيب و٘ى
َؾًّ ِغ اٌزشرتخ ؽشؽبً سلزقشاً رمٍُذًَب ػٓ اٌشثٌُن اٌىجبس.

ثبعُ «ثشط اٌمطُغ» «ُِغذاي ػذس» (أظش :ره ;)87 :9
عىف رُؼٍَٓ ثُؾِشي ُِالد ادلغَُّب ،ورٌه اػزّبداً ػًٍ ِب عبء يف
عفش ُِخب إٌيب ( ،)> ::اٌزٌ فُٗ َمىي« :وأٔذِ َب ثشط اٌمطُغ
(ٍِجداي ػدز) أوّخ ثٕذ فهُىْ ،ئٌُهِ َأيت وجيٍء احلىُ
اْوي ٍِه ثٕذ أوسؽٍُُ».
و«ثشط اٌمطُغ» ٘زا ،أو «ُِغذاي ػذس» وّب عبء ثبمسٗ
اٌؼّّاين يف عفش اٌزىىَٓ٘ ،ى ثُشط ِؾَُّذ ػًٍ أوّخ يف ؽذود
ثُذ حلُ ػًٍ اٌطشَك ضلى ؽّّوْ ،و٘ى ادلىبْ اٌزٌ خَُُّ فُٗ
َؼمىة ثؼذ ِىد ساؽًُ اِشأرٗ احملجىثخ .واٌزٌ َمشأ يف وزبة
”ادلِؾٕب“ جيذ أْ ٘زا اٌّّط لذمي ،ووبْ َغزخذِٗ اٌشػبح
ؽُشَّاط لطؼبْ اٌغُٕ اٌزَٓ َُىوًَ ئٌُهُ سػبَخ اٌغُٕ ادلخققخ
ٌٍزثبئؼ اذلُىٍُخ ،وٍ٘ اٌمطؼبْ اٌىؽُذح اٌيت وبْ َُقشَّػ ذلب
ثبٌىعىد داخً ؽذود ادلذْ وخبفخ ثبٌمشة ِٓ أُوسؽٍُُ ،ورٌه
ال َىىْ ػًٍ ِذاس اٌغٕخ ثً يف اْؽهش ادلطًنح فمط اٌيت رجذأ ِٓ
ؽهش ٔىفّّّ (وغٍى) ،أِب ثمُخ أَبَ اٌغٕخ فٍُضَ أْ رىىْ اٌمطؼبْ
يف اٌّّاسٌ اٌجؼُذح ػٓ ادلذْ ،وِٓ ٘زا َزؾمك ٌٕب أْ ظهىس ادلالن
ادلجؾّْش وبْ ذلإالء اٌشػبح ثبٌزاد ،اٌزَٓ مل َىىٔىا سػبح ػبدٌَن
ثً ِٓ أفؾبة اٌىظبئف اذلُىٍُخ وّب َٕـ اٌزٍّىد.
و٘ىزا حتممذ دتبِبً سؤَب ُِخب إٌيب ثىً ففبء ورتبي ،ئر
(;) وزبة ادلِؾِٕب ٘ى ٍِخَّـ ٌٍمىأٌن واٌزؼبٌُُ اذلبِخ ْػبظُ اٌشثٌُن وطشَمزٗ يف اٌزؼٍُُ
رؼزّذ ػًٍ رشدَذ احلمبئك ٌٍؾفظ.

ظهش ادلالن فؼالً ٌشػبح اٌزثبئؼ اذلُىٍُخ ِٓ فىق ٘زا اٌّّط ...
وٌىٓ ال َفىرٕب ٕ٘ب أْ ٍّٔؼ عش اخزُبس ٘إالء اٌشػبح اذلُىٌٍُن
ثبٌزاد دوْ رتُغ اٌشػبح ،أٌُظ ادلغَُّب ػٕذِب جيٍء َىىْ ٘ى
اٌشاػٍ اذلُىٍٍ احلمُمٍ؟ « ...ساػٍ اخلشاف اٌؼظُُ» (ػت :79
)80؟
أٌُظ ٘ى أَنبً اٌزثُؾخ احلمُمُخ اٌيت عزمذََّ ِشَّح واؽذح ٌُجطً
ػهذ اٌزثبئؼ ئىل اْثذ؟ ئرْ ،فىبٔذ اٌجُؾشَي مبضبثخ ئػالْ ػٓ
اٌزٌ عُؾً زلٍهُ ئىل اْثذ! أو ٍ٘ ئْ ؽئذ رغٍُُ ورغٍُُّ
ػهذ ٌؼهذ ،فمذ عبء اٌشاػٍ احلمُمٍ اٌزٌ عًنػً اخلشاف
إٌبطمخٌُ ،مذِّْهب رثبئؼ ؽَُّخ ثبٌطبػخ واحلت ػًٍ ِزثؼ اٌمذاعخ.
ئرْ ،فجؾبسح ادلالن ٌٍشػبح مل رىٓ ثغًن رٌ ِؼىن ،وِؼٕب٘ب
ػُّك ْهنُ أوي َِِٓ اخزبسهتُ اٌغّبء ٌُُغزإِٔىا ػًٍ عش اخلالؿ!
ووأمنب ؽبء ادلغُؼ ثقفزٗ احلًَََّ ادلُؼذَّ ٌٍزثُؾخ اٌؼُظًّ أْ
َىٌذ يف ثُذ حلُ يف ختىَ «ُِغذاي ػذس» ،ؽُش رىٌذ اخلشاف
ػبدح يف لطؼبْ اذلُىً ،مث َُجؾَّش ٘إالء اٌشػبح مبُالدٖ ،وؾَ ًٍَّ ثٌن
احلّالْ ،وَُإَِشوا ثضَبسرٗ ٌُذخً أَنبً مّٓ ؽشاعزهُ فُىىْ
ِٕز أوي حلظخ زتالً ُِؼذِّا ٌٍزثؼ!
لٍلت املٍالد:

ِٓ اِْىس ادلذ٘ؾخ ؽمًّب واٌيت ال ديىٓ أْ ٔؼضو٘ب ئىل
اٌقُذَف ،أٔٗ يف اٌؼهذ اٌمذمي وبْ َىعذ رمٍُذ ِزىاسس ٌٍقىَ يف

اٌُىَ اٌزبعغ ِٓ اٌؾهش اٌؼبؽش اٌؼٌّّ ”رت ٘ش“ ،وٌىٓ أفىٌٗ
اٌطمغُخ اُْوىل ورفبعًن رمذَغٗ مبػذ ِٓ اٌزمٍُذ اٌُهىدٌ ،ئال
أٔٗ وبْ ِؼشوفبً ٌذي اٌشثٌُن ادلفغّْشَٓ ٌٍطمىط ،أْ ٘زا اٌُىَ
حيىطٗ عشّّ خبؿ وأٔٗ عُزُ فُٗ ُِالد ادلغَُّب ،وّب عبء يف
اٌىزبة اٌطمغٍ ادلذػى ”ُِغالد ربُٔش“ (ؿ .)80
واٌؼغُت يف ٘زا اِْش ؽمًّب أْ ٘زا اٌُىَ َىافك يف اٌزمىمي اٌغشيب
; 8دَغّّّ ،ولذ لبَ ثزؾمُك ٘زا ادلىمىع اٌؼبٌُِ اْدلبين ”صٔش“
ادلزخقّْـ يف ٘زٖ اْحببس يف وزبثٗ (طمىط آّّغ اٌُهىدٌ
ففؾخ < .)78ولذ حتمَّك أٔٗ يف غنىْ ِب ثٌن عٕخ ،َ;00
< َ>7وافك رلٍء ٘زا اٌُىَ ; 8دَغٌُّّّ ،ظ ألً ِٓ ِ 78شَّح
(ػٍّبً ثأْ اٌزمىمي اٌُهىدٌ ٌُظ دلُمبً دتبِبً ْٔٗ ِشرجط ثبٌمّش).
و٘زا ِٓ ؽأٔٗ أْ ٍَفذ ٔظشٔب ئىل أْ حتذَذ ٘زا اٌُىَ حيىطٗ
عش ػُّك ِٕز اٌذ٘ىسَ ،ذفؼٕب ئىل رمذَظ ٘زا اٌُىَ رمذَغبً
َزٕبعت ِغ ا٘زّبَ اٌىؽٍ أذلٍ ثٗ.
وِؼٍىَ أْ ػُذ ادلُالد حتذَّد ِٕز ثذاَخ ادلغُؾُخ  -وّب عبء يف
اٌذعمىٌُخ ٌُ -ىىْ يف اٌُىَ اخلبِظ واٌؼؾشَٓ ِٓ اٌؾهش
اٌزبعغ اٌُهىدٌ ”وغٍى“ وٌُظ يف اٌُىَ اٌزبعغ ِٓ اٌؾهش
اٌؼبؽش ”رت ٘ش“ ثفبسق َ 79ىِبً ورٌه ٔظشاً ٌٍزغًُن اٌزٌ
(<) اٌذعمىٌُخ وٍّخ زلشَّفخ ػٓ أفٍهب اٌُىٔبين دَذاعىبٌُب  Didaskali,aأٌ وزبة اٌزؼبٌُُ،
و٘ى ِٕغىة ٌٍشعً ْٔٗ حيىٌ مّٓ رؼبٌُّٗ اْفىي اُْوىل اٌيت اعزٍّزهب اٌىُٕغخ ؽفب٘بً ِٓ
اٌشعً ،وٌٗ ػذَّح أفىي أمههب اْفً أعىٕذسٌ و٘ى حيىٌ رؼبٌُُ وُزجذ ػًٍ ِذي اٌضالصخ أو
اْسثؼخ لشوْ اُْوىل.

طشأ ػًٍ اٌزمىمي اٌُهىدٌ (اٌؾهش اٌمّشٌ ?َ 8ىِبً):
[َب ئخىرٕب حتفَّظىا يف أَبَ اْػُبد اٌيت ٍ٘ أوالً ػُذ ُِالد
اٌشة ووٍّّْىٖ يف اٌُىَ اخلبِظ واٌؼؾشَٓ ِٓ اٌؾهش اٌزبعغ اٌزٌ
ٌٍؼّّأٌُن ”وغٍى“ اٌزٌ ٘ى اٌُىَ اٌزبعغ واٌؼؾشوْ ِٓ اٌؾهش
اٌشاثغ ”وُهه“ اٌزٌ ٌٍّقشٌَن( ].دعمىٌُخ >)7
و٘زا اٌُىَ اٌزٌ ؽذَّدرٗ اٌذعمىٌُخ (يف اٌمشوْ اُْوىل
ٌٍّغُؾُخ) َىافك < أو = َٕبَش ،ووبٔذ اٌىُٕغخ وٍهب رؼُّْذ ٘زا
اٌُىَ ،وٌىٓ ثؼذ اٌزؼذًَ اٌغشَغىسٌ اٌذلُك اٌزٌ أخز ثٗ اٌغشة
ػبَ  َ7;>8اػزّبداً ػًٍ احلغبثبد اٌفٍىُخ ،ػبد ٘زا اٌُىَ ِشَّح
أخشي (دوْ أْ َمقذ اٌفٍىُىْ رٌه) ئىل ومؼٗ اْوي ٌُطبثك
? ”رت ٘ش“ ،و٘زا أِش َُذَ٘ؼ ٌٗ.
ولذ اعزّشد اٌىُٕغخ يف اٌؼقىس اُْوىل رقىَ ٘زا اٌُىَ فمط
ؽغت اٌطمظ اٌمذمي ،لجً أْ َزؾذَّد فىَ ادلُالد ثأسثؼٌن َىِبً مث
ثؼذ رٌه ثضالصخ وأسثؼٌن َىِبً ،ػٍّبً ثأْ ثذء دخىي فىَ ادلُالد
يف اٌطمظ اٌمجطٍ عبء ِزأخشاً ورٌه يف أَبَ اٌجطشَشن
خشعزىروٌىط اٌغبدط واٌغزٌن ? ،َ709و٘ى اٌزٌ لبَ
ثزؾذَذٖ ورشرُجٗ (أظش :آّّىع اٌقفىٌ ؿ  7=8ؽبؽُخ).
وال َضاي ؽىت اِْ حيزفظ اٌطمظ اٌمجطٍ ثأفً فىَ اٌُىَ
اٌىاؽذ لجً اٌؼُذ اٌزٌ َذػىٖ اٌّّاِىْ (رفغًن وٍّخ ”ثشاِىْ“
٘ paramonh,ى ”دفظ اٌٍىَ اٌىادد“.

املالك الذي بشز الزعاة:

« +وئرا ِالن اٌشة ولف ُّٔ ورلذ اٌشة أمبء ؽىذلٌُ( ».ى
)? :8
ؽغت اٌزمٍُذ ادلزىاسس أْ ادلالن ال َقبؽت ظهىسٖ ٔىس ،ئال
ئرا وبْ ثمقذ أػالْ ػٓ وعىد احلنشح أذلُخ ،فبٌٕىس َىىْ
دائّبً رؼجًناً ػٓ آّذ أذلٍ.
وِؼشوف أَنبً أْ ادلالن اٌزٌ َُؼٍٓ ػٓ احلنشح أذلُخ٘ ،ى
ادلالن ُِخبئًُ.
ولذ عبء مّٓ اٌزؼبٌُُ اٌطمغُخ اٌيت ختزـ ثبٌؼهذ اٌمذمي يف
وزبة ”ادلذساػ“ ادلذػى ”مشىس ساثب“ ،وفُٗ رؼبٌُُ ػًٍ
عفش اخلشوط  -أْ ظهىس ادلالن ُِخبئًُ َقبؽجٗ دائّبً ٔىس
اٌؾبوُٕبٖ (اٌؾبوُٕبٖ رؼجًن ػٌّّ ػٓ احلنشح أذلُخ ادلنُئخ ،ولذ
ختقَّـ ِىبْ صبثذ ذلب مّٓ خُّخ االعزّبع يف لذط اْلذاط
ثٌن اٌىبسوثٌن فىق غطبء اٌزبثىد ؽُش وبْ َزىٍَُّ اهلل ِغ
ِىعً ػٕذ اٌنشوسح) .وَمىي ”ادلذساػ“ أْ إٌبس اٌيت ظهشد
يف اٌؼٍُمخ دلىعً ،وبٔذ ٍ٘ ”اٌؾبوُٕبٖ“ ،ووبْ ادلالن والفبً
خٍفهب ،وِىعً وبْ َشي اٌشؤَب وؽذٖ أِب اٌزَٓ ِؼٗ فىبٔىا
َغّؼىْ فىرٗ وال َشوْ ؽُئبً (و٘زا صلذٖ ِطبثمبً حلبدصخ سؤَب
(=) وزبة ادلذساػ ٘ى ادلخزـ ثذساعخ وبفخ اٌزؼبٌُُ اٌؾفهُخ اٌزمٍُذَخ ٌٓعفبس وإٌبِىط
اٌؾفبٍ٘ ادلزىاسس ثبٌزىارش .وفُٗ رؼبٌُُ لبٔىُٔخ ورؼبٌُُ ػجبسح ػٓ أؽبدَش ِزىارشح.

ثىٌظ اٌشعىي دتبِبً ِٓ ،عهخ ظهىس اٌشة وعط إٌىس ،وِٓ
عهخ ػذَ سؤَخ اٌزَٓ ِؼٗ دلب وبْ َشاٖ ٘ى).
ئرْ فظهىس ادلالن ٌٍشػبح ٌزجؾًنُ٘ مبُالد سة آّذ وبْ
َقبؽجٗ ؽنىس ئذلٍ ،أٌ أْ اٌشة وبْ ؽبمشاً ثٕفغٗ يف رلذٖ،
و٘زا أِش وامؼ عذِّا ِٓ سواَخ أصلًُ «ورلذ اٌشة أمبء
ؽىذلُ»!!
ٕ٘ب ئؽبسح عشَخ أْ اٌشة ػٕذِب وبْ ِنطغؼبً يف ادلزود يف
ػزّخ ادلغبسح ،وبْ ديٓ اٌغّبء مبغذٖ ،وأْ جتغذٖ مل َغُّْش ومل
حيذّ ِٓ ففبرٗ أذلُخ اٌفبئمخ!! «اٌزٌ ٔضي ِٓ اٌغّبء اثٓ
أٔغبْ اٌزٌ ٘ى يف اٌغّبءَ( ».ى )79 :9
فاْ وبْ ادلغُؼ لذ اسرنً يف رىامؼٗ أْ َُزشن ٌذي ػبمل
أٔغبْ ثال ػٕبَخ ،حيزنٕٗ ِزود ٌٍجهبئُ وحتىطٗ ػزّخ ادلغبسح فهى
ال َضاي يف ػبمل اٌشوػ رزجؼٗ ادلالئىخ وإٌىس حيُط ثٗ ،أٌىف أٌىف
رغغذ ٌٗ ،وسثىاد سثىاد َمذِّْىْ ٌٗ اخلذِخ!
م ِّ
مجهىر اجلند السمائً املسبحني:

ؽُّٕب أوًّ ادلالن ئػالٔٗ ٌٍشػبح ،وبْ مبضبثخ ئؽبسح ظهش
ثؼذ٘ب يف احلبي «رتهىس ِٓ اجلٕذ اٌغّبئٍ ُِغجّْؾٌن اهلل ولبئٌٍن:
اجملد هلل يف األػايل ،وػٍى األزض اٌعالَ ،ويف إٌاض
اٌعسوزٌ( ».ى )7: :8
٘زٖ اٌزغجؾخ ادلُضٍَّضخ اٌمُىي وادلؼبين رُزوِّشٔب ثزغجؾخ اٌغًنافُُ

اٌيت مسؼهب ئؽؼُبء إٌيب يف سؤَبٖ ،فاْ وبٔذ اٌزغجؾخ اٌغًنافُُّخ
اعزؼالٔبً ٔجىَبً ػٓ طجُؼخ اٌضبٌىس أذلٍ ادلزغبوٌ يف اٌمذاعخ
وآّذ ،فزغجؾخ ادلُالد ادلالئىُخ وؾف ػٓ فٍخ لذاعخ طجُؼخ اهلل
ورلذٖ يف اْػبيل ثبٌغالَ ػًٍ اْسك واٌغشوس يف إٌبط!! أو
مبؼىن آخش أْ اٌغالَ ػًٍ اْسك وعشوس أٔغبْ َزىلَّفبْ ػًٍ
رمذَظ اهلل ودتغُذٖ!! ووأْ ادلُالد يف ٔظش ادلالئىخ يف ٘زٖ
اٌٍؾظخ َؼجّْش ػٓ ٘زٖ اٌقٍخ اٌؼُّمخ ثٌن لذاعخ طجُؼخ اهلل و«عالَ
اْسك وِغشَّح إٌبط» .فزغجؾخ ادلُالد ادلالئىُخ ؽشػ رىمُؾٍ
عشٌّْ دلؼىن ادلُالد وطجُؼزٗ!!
اجملد هلل يف األعايل:

رلذ اهلل ٘ى ػظّزٗ وسفؼزٗ ،وئػطبء آّذ هلل ؽهبدح ٌغّىّْٖ
اٌالهنبئٍ فىق وً ِب ٘ى سلٍىق وُِذسَن .فبهلل ؽغت رؼجًن ثىٌظ
اٌشعىي «أتى اجملد» ،أٌ اٌزٌ رُغزَّذُّ ِٕٗ وً ػظّخ ووً مسُىٍّ
ووً أزمبي ِٓ ؽبي ئىل ؽبي أػًٍ ،أٌ أْ رلذ اهلل لىَّح رشفغ
اٌطجبئغ ورغُّْش٘ب ئىل ِب ٘ى أمسً.
ٕ٘ب رغجُؼ ادلالئىخ ثاػطبء آّذ هلل يف اْػبيل يف حلظخ ادلُالد،
٘ى رأوُذ أْ ٘زا اٌزٕبصي اٌزٌ أعشاٖ اهلل ثزغغُّذ وٍّزٗ يف طجُؼخ
ثؾشَخ ال َُٕمِـ وال حيَطُّ ِٓ رلذ اهلل ،ثً ٘ى ئػالْ عذَذ ػٓ
لذسرٗ اٌفبئمخ يف ئخالء رارٗ٘ .زا ٘ى رلذ ارنبػٗ اٌزٌ أَخفً
أَلىي ففبد اهلل ادلذسوخ ،وٍ٘ زلجزٗ اٌيت ظهشد ػًٍ اٌقٍُت
ُِٕغؾمخ يف فىسهتب اٌجبرٌخ!
٘زا االرنبع ففخ عذَذح أىؾفذ ٌٍجؾشَخ وٌىٕهب ِٓ راد

ففبد اهلل اٌقُُّّخ ْٔٗ ارنبع ثبدلؾُئخ مل رٍىصٗ اخلطُخ ومل
َفشمٗ اٌؼغض ،ولذ صجذ ادلغُؼ يف ارنبػٗ ؽىت إٌهبَخ دوْ أْ
دتغىٗ ؽهىح اْسكٌ .زٌه مل َؼُمٗ ٘زا االرنبع ػٓ لجىي رلذٖ
اْوي «واِْ رلّْذين أٔذَ أَهب اِة ػٕد ذاذه ثبّٓذ اٌزٌ واْ
يل ػٕدن لجً وَىِْ اٌؼبمل» (َى = .); :7فبّٓذ اٌزٌ ٔبٌٗ ادلغُؼ
ذتٕبً الرنبػٗ يف ادلُالد وطبػزٗ ػًٍ اٌقٍُت ،فبس ِغبوَبً دتبِبً
ّٓذٖ اْوي اٌزٌ أخًٍ ٔفغٗ ِٕٗ ٌُُىًّّْ جتغُّذٖ وفٍجٗ!! ْٕٔب
ٔؼٍُ أْ اِة رلَّذٖ فؼالً «رلَّذد وأُرلّْذ أَنبً» (َى )8> :78
وسفؼٗ وأعٍغٗ ػٓ ديُٕٗ يف اٌؼظّخ يف اٌغّبوَبد فىق وً
سَبعخ وعٍطبْ واعُ ،وهرا هى تسهاْ اٌرعاوي ادلطٍك
”األوِىؤوظٍىض“ ،اٌري دافغ ػٕه اٌمدٌط أثٕاظٍىض.
٘زا آّذ اٌزٌ ٔبٌٗ ادلغُؼ تاٌمىج ثؼذ أْ وبْ ٌٗ تاٌطثٍؼح
«ٌزؼٍّىا ِ ...ب ٍ٘ ػظّخ لذسرٗ اٌفبئمخ حنىٔا حنٓ ادلإِٕني
دعة ػًّ شدَّج لىَّذه اٌري ػٍّه يف ادلعٍخ ئذ ألاِه ِٓ
األِىاخ وأجٍعه ػٓ ميٍٕه يف اٌغّبوَبد فىق وً سَبعخ
وعٍطبْ ولىَّح وعُبدح ووً اعُ َُغًَّّ ٌُظ يف ٘زا اٌذ٘ش فمط
ثً يف ادلغزمجً أَنبً( ».أف )87 - 7? :7
٘زا آّذ اٌزٌ ٔبٌٗ ادلغُؼ ثبٌمىح مبمزنً ػٍّٗ اٌزٌ أوٍّٗ
ػًٍ اٌقٍُت ويف اٌمّّ ،واٌزٌ ألبِٗ أَنبً ،لذ فبس ٌٕب فُٗ -
ضلٓ ادلفذٌَن ثذِٗ ٔ -قُت ،ئر «ألإِا ِؼه وأجٍعٕا ِؼه يف
اٌعّاوٌاخ( ».أف )< :8
و٘ىزا فبس رلد ادلعٍخ اٌزٌ اوزغجٗ ثبرنبػٗ وطبػزٗ٘ ،ى

رلِدَٔا ضلٓ أَنبً« :أٔا لد أػطٍرُهُ اجملد اٌري أػطٍرَينَ( ».ى
=)88 :7
ٕ٘ب َزجَُّٓ ػّك رغجؾخ ادلالئىخ ثبٌزووقب اٌىُّّي «اجملد هلل يف
األػايل» يف حلظخ ارنبع اٌزغغُّذ يف ادلُالد ،ثبػزجبس٘ب اعزؼالٔبً
وؽهبدح ؤجىَّح ،ثأْ ٘زا االرنبع ػزُذ أْ َزّغذ ثىً رلذٖ
وَُضاد ػٍُٗ ؽشوخ اٌجؾشَخ ادلفذَخ ،فُىىْ ذلب ٔقُت يف ٘زا آّذ
أَنبً ...
وعلى األرض السالم:

«عالٍِ أرشن ٌىُ عالٍِ أػطُىُ ٌُظ وّب َُؼطٍ اٌؼبمل
أػطُىُ أٔب» (َى  .)8= :7:يف حلظخ ادلُالد دخٍذ اٌجؾشَخ
ثبٌفؼً يف ػهذ ِقبحلخ وعالَ ِغ اهلل ،ئر ظهش َغىع اٌطفً
”اتٕاً هلل واتٕاً ٌإلٔعاْ“ .وٕ٘ب َجٍغ اٌقٍؼ واٌغالَ ثٌن اهلل
وأٔغبْ ألقً ِفهىِٗ اٌؼٍٍّ وأثٍغ آَبد فذلٗ ،ثً وَقًن
عالِبً أثذَبً ِب داَ ادلغُؼ!
وٌىٓ َظً اٌغالَ يف اٌمٍت سٌ٘ن أديبْ ثبدلغُؼ ورذخٍُّٗ ،ال
وُّقبحلِ ثؾخقٗ فمط ،ثً وفبدٍ ثذِٗ .ئر َظً أٔغبْ ِزغشّْثبً
ػٓ عالَ اهلل احلمُمٍ ؽىت َمجً فؼً اٌذَ أذلٍ يف وُبٔٗ
اٌشوؽٍ ومًّنٖ!! ويف اٌٍؾظخ اٌيت حيظ فُهب أٔغبْ ثنًّن
ُِطَهَّش ِٓ اخلطبَب ثغغً دَ ادلغُؼ ،ؽُٕئز َمجً عالَ اهلل احلمُمٍ
اٌزٌ َفىق وً ػمً.
ٌمذ وبٔذ رغجؾخ ادلالئىخ ثبٌغالَ ػًٍ اْسك حلظخ ادلُالد

ؽمُمخ فؼٍُخ ٌٍغالَ اٌزٌ ثذأ ثزقبحل اٌطجُؼزٌن يف ؽخـ ادلغُؼ
ثبدلُالد ،ووًّ ػًٍ اٌقٍُت ثبٌىفَّبسح ػٓ وً خطبَب أٔغبْ!!
ويف الناس السزور:

ئْ عى٘ش ادلغشَّح وبئٓ يف اٌىجىد ِغ اهلل واٌمُسب ِٕه ،أِب
احلضْ واٌجىبء واٌزٕهُّذ ِغ اٌُأط وإٌذَ فهٍ ؽمُمخ اٌجُؼذ ػٓ اهلل
واحلشِبْ ِٓ ؽنشرٗ واٌىلىع حتذ ئؽغبط لقبؿ ػذٌٗ.
و٘زا اٌغشوس لذ فبس ٌٕب ”مبُالد ادلغُؼ“ اٌزٌ رؼجًنٖ
اٌال٘ىيت ٘ى ”دخىي اهلل ئىل اٌؼبمل“ أو ”ؽٍىي اهلل ثُٕٕب“ْْ ،
ِؼىن أْ حيً اهلل يف عغذ ئٔغبْ ٘ى فزؼ اهلل ٌجبة ادلىدَّح
ورأعُظ ػاللبد ِغ أٔغبْ ورىىَٓ داٌخ ؽخقُخ ِؼٗ .وأْ
َأيت ئٌُٕب اهلل ِؼٕبٖ أٔٗ سمٍ أْ ٔز٘ت ئٌُٗ!
٘زٖ ادلىدَّح و٘زٖ اٌذاٌخ و٘زا آٍّء واٌز٘بة ػٓ طشَك َغىع
٘ى ِٕزهً اٌشعبء مث ِٕزهً اٌغشوس!
«آّذ هلل يف اْػبيل ،وػًٍ اْسك اٌغالَ ،ويف إٌبط
ادلغشَّح»٘ ،زٖ اٌزغجؾخ ادلالئىُخ ادلضٍضخ اٌمىي ٍ٘ اعزؼالْ وبًِ
ٌطجُؼخ ادلٍىىد اٌزٌ أدخٍٗ ادلغُؼ ئىل اٌؼبمل َىَ ُِالدٖ اٌؼغُت
ادلٍّىء أعشاساً.
(َٕبَش ><?)7
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ئظُ اٌىراب

أػُبد اٌظهىس أذلٍ (ُِجَّّغ دلماالخ أػٍاد اٌظهىز اإلذلً)
اٌزغغذ أذلٍ
ُِالد ادلغُؼ وُِالد أٔغبْ
وزبة ُِالد َغىع ادلغُؼ اثٓ اهلل
أٔؾىدح اٌزغغذ
ُِالد ادلخٍِّـ
ؽىّبء ِٓ ادلؾشق
سعبٌخ ادلُالد ٌٕب اٌُىَ
اٌغّبء رزهُأ ٌٕـضوي االثٓ
فىَ ادلُالد ؽهش اخلالؿ
وٌُذ ٌىُ اٌُىَ
أرً ادلغُؼ ئٌُٕب فىُف ٔأيت ئٌُٗ
ادلغُؼ ػطبء اهلل ٌٍجؾشَخ
يف وعطىُ لبئُ
أديبْ ثبدلغُؼ
ادلغُؼ اثٓ اهلل
ػّبٔىئًُ
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