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حتويل الكبلة دروظ وعرب

احلؿد مٓ مرب ماظعادلني م ،ماظؼائل ميف مطؿابه ماظعزؼز{:دَقَؼُولُ ماظلٗػَفَاءُ معِنَ ماظـٖاسٔ معَام
وَظَّاػُمِ مسَنِ مضِؾِؾَؿِفٔمُ ماظَّؿِي مطَاغُوا مسَؾَقِفَا مضُلِ مظِؾَّهِ ماظْؿَشِرٔقُ موَاظْؿَغِرٔبُ مؼَفِدِي معَنِ مؼَشَاءُ مإٔظَىم
ال مإظهَ مإٔالَّ مآُ موحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَهُ م ،موأَذفدُ مأنٖ مدقِّدَغا موغؾقٖـام
صِرَاطٍ معُلِؿَؼِقمٕ}،موأَذفدُ مأنِ م َ
حمؿدّا مسَؾدُه موردوظُهُ م ،ماظؾَّفُمٖ مصَلِّ مودؾِّمِ موبارٔكْ مسؾَقه موسؾَى مآظِهِ موصقؾِهِ م ،موعَنِ متَؾِعَفُمِم
بإحلانٕمإظَىمؼومٔماظدِّؼنٔم،موبعد :م
صؼدمذاءتمإرادةمآم(سزموجل)مأنمصضٖلمبعضَ ماظشفورمسؾىمبعض م،موجعلمهلامعنم
ادلزاؼامعامحيثمادلؤعنمسؾىمادؿـؿارػامباِّسؿالماظصاحلة،موذفرمذعؾانمعنماظشفورم
ادلػضؾةماظيت مؼؿشعبمصقفاماخلريموتؽـرمصقفا ماظـػقاتم ،مضال م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)م:م
دطُمِ مأَنِ متُصِقؾَهُ معِـِفَام
َبؽُمِ مسَزٖ موَجَلٖ مصِي مأَؼٖامٔ مدَػِ ٔرطُمِ مغَػَقَاتٍ ،مصَؿَعَرٖضُوا مظَفَا ،مظَعَلٖ مأَحَ َ
(إٔنٖ مظِر ِّ
غَػْقَةٌ مظَا مؼَشِؼَى مبَعِدَػَا مأَبَدّا)م،موادلؤعنماظذيمؼؿعرضمظـػقاتمآمتعاديميفمػذاماظشفرم
اظؽرؼممػوماظؽقسماظػطنماظذيمؼغؿـممتؾكماِّؼاممباظطاساتمواظعؾادات.مممم م
وإن مظشفر مذعؾان معؽاغؿه موعـزظؿه ماظرصقعة مسـد ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) محقثم
طان مخيصه ممبزؼد معن ماظعؾادة م ،موؼؽـر مصقه معن اظصقام م ،مصعن مسَائِشَةَ م(رَضِيَ ماظؾَّهُ مسَـِفَا)م
ضَاظَتِم:مطَانَمرَدُولُماظؾَّهِم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مؼَصُومُمحَؿٖىمغَؼُولَمظَامؼُػْطِرُم،موَؼُػْطِرُمحَؿٖىم
غَؼُولَمظَامؼَصُومُم،موَعَامرَأَؼِتُمرَدُولَماظؾَّهِم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مادَِؿؽْؿَلَمصِقَامَمذَفِرٕمضَطُّم
إٔظَّامرَعَضَانَم،موَعَامرَأَؼِؿُهُمصِيمذَفِرٕمأَطْـَرَمعِـِهُمصِقَاعّامصِيمذَعِؾَانَ)م،مودلامدُؽلمسنملظكمبقٖنم
(صَؾَّى ماظؾَّهُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مأغه مذفر متُرصع مصقه ماِّسؿال مإدي مآ م(سز موجل) م ،موؼغػل مأطـرم
اظـاس مصقه مسن ماظؿزود مباظطاسة م ،مصعَنِ مأُدَاعَةَ بِنٔ مزَؼِدٍ م(رضيَ مآُ مسـِهُ) مضَالَ :مضُؾْتُ:م
ؼَارَدُولَ ماظؾَّهِ مظَمِ مأَرَكَ متَصُومُ مذَفِرّامعِنَماظشٗفُورٔمعَا متَصُومُمعِنِمذَعِؾَانَ م،مضَالَ م:م(لَظِكَمذَفِرْم
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ؼَغِػُلُماظـٖاسُمسَـِهُمبَقِنَمرَجَب وَرَعَضَانَ م،موَػُوَمذَفِرْمتُرِصَعُمصِقهِماَِّسِؿَالُمإٔظَىمرَبٓماظْعَاظَؿِنيَ،م
صَأُحِبٗمأَنِمؼُرِصَعَمسَؿَؾِيموَأَغَامصَائِمْ).م م
وعن ماِّحداث ماظعظقـؿة ماظيتموضعتميفمػـذاماظشـفـرمادلؾـارك م ،محتويل الكبلة مو
بيت املكدظ إىل بيت اهلل احلزام م ،مادؿفابة مظرشؾة ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)م
وحتؼق ًؼامظرجائه.مم م
وؼُعدمػذاماحلدثمعنمأبرزمعظاػرماظؿؽرؼمماإلهلي مظؾـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م،م
حقثمادؿفاب ماحلق م(دؾقاغه موتعادي) مظرشؾة محؾقؾه موعصطػاه م(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م
باظؿوجه ميف ماظصالة مإدي ماظؽعؾة مادلشرصةم،مضؾؾة مأبقه مإبراػقم م(سؾقه ماظلالم) م ،مصؼدمطانم
(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)مؼؿوجه ميف مصالته مبأعر مربه مإدي مبقت مادلؼدس مدؿة مسشر مذفرّا مأوم
دؾعة مسشر مذفرّا موػو ميف مادلدؼـة مادلـورة م ،موطان م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)مؼؿؾفف مذوضًام
إدي مغزول ماظوحي مسؾقه مباظؿوجه مإدي مادللفد ماحلرام م ،مصؽان مؼرجو مآ مبؼؾؾه م ،موؼدسوهم
بؾلـان محـاظه م ،معوضـّـا مبأن مربه مدققؼـق مرجاءه م ،مصادؿفـاب مآ متعادي مظه م ،موحؼـق مظهم
رجاءه م ،مصأعره مأن مؼؿوجه ميف مصالته مإدي ماظؽعؾة مادلشرصة م ،مؼؼول ماحلق مدؾقاغه{:ضَدِم
غَرَى متَؼَؾُّبَ موَجِفٔكَ مصِي ماظلٖؿَاءِ مصَؾَـُوَظِّقَـٖكَ مضِؾِؾَةً متَرِضَاػَا مصَوَلِّ موَجِفَكَ مذَطْرَ ماظْؿَلِفِدِم
ػؽُمِمذَطْرَهُ.مم م
اظْقَرَامٔموَحَقِثُمعَامطُـِؿُمِمصَوَظُّواموُجُو َ
سؾىمأن ملظكمؼدلمسؾىمأعرؼن م:مأوالًم:مسظقممعؽاغة ماظـيب م(صَؾَّى مآ مسَؾقِهِ مودَؾَّمَ)م
ورصعة مذأغه م ،موبقان معـزظؿه مسـد مربه م ،مثاغقّا:معؽاغةماظؽعؾةمادلشرصةمورصعةمضدرػام،موظقسم
لظك مشرؼؾّا موال معلؿغربّا م ،مأمل مؼؼل ماحلق مدؾقاغه مسؾى مظلـان مغؾقـا م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم):م{ضُلِمإٔنِمطُـِؿُمِمتُقِؾٗونَماظؾَّهَمصَاتٖؾِعُوغِيمؼُقِؾِ ِؾؽُمُماظؾَّهُموَؼَغِػِرِمَظؽُمِملُغُوَبؽُمِموَاظؾَّهُمشَػُورْم
رَحِقمْ} ،موؼؼول مدؾقاغه{:عَنِ مؼُطِعٔ ماظرٖدُولَ مصَؼَدِ مأَرَاعَ ماظؾَّهَ موَعَنِ متَوَظَّى مصَؿَا مأَرِدَؾْـَاكَم
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سَؾَقِفٔمِ محَػِقظًا} ،موؼؼولم(سز موجل){:وَعَنِ مؼُطِعٔ ماظؾَّهَ موَاظرٖدُولَ مصَأُوظَؽِكَ معَعَ ماظَّذِؼنَ مأَغِعَمَم
اظؾَّهُ مسَؾَقِفٔمِ معِنَ ماظـٖؾِقِّنيَ موَاظصِّدِّؼؼِنيَ موَاظشٗفَدَاءِ موَاظصٖاظِقِنيَ موَحَلُنَ مأُوظَؽِكَ مرَصِقؼًا}،موؼؼولم
دؾقاغهم{:صَؾَاموَرَبِّكَمظَامؼُؤِعِـُونَمحَؿٖىمؼُقَؽِّؿُوكَمصِقؿَامذَفَرَمبَقِـَفُمِمثُمٖمظَامؼَفِدُوامصِيمأَغِػُلِفٔمِم
حَرَجّامعِؿٖامضَضَقِتَموَؼُلَؾِّؿُوامتَلِؾِقؿّا}.مم م
و ضد مطان محلادث محتوؼل ماظؼؾؾة مأطرب ماِّثر ميف ماظـفوض مباجملؿؿع مواالرتؼاءم
اإلغلاغيم؛مدلامصقهمعنماظدروسمواظعربم،موإنمعنمتؾكماظدروسمواظعربم:
أى االبتالء واالختبار مو صهو اهلل (عش وجل) يف خلكٌ  :مصؼدمطان محتوؼلماظؼؾؾةم
اخؿؾارّا معن مآ متعادي مظعؾاده م ،مظريى معَن مؼؿٖؾعُ ماظردول مممن مؼَـِؼَؾِبُ مسؾى مسَؼِؾَقه م،م
ودلعرصة معدى مادؿفابة ماظصقابةماظؽرامم(رضيمآمسـفم)موتصدؼؼفم مِّعر مردول مآم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م،مصؼدمطانماظؿقوؼلمعنمبقتمادلؼدسمإديماظؽعؾةمادلشرصةمأعرّام
ذاضًّامسؾىماظـػوس م،مإالمسؾىماظذؼنمػدىمآ م،مولظكمبؿلؾقمماِّعرمٓم(سزموجل) م،م
صإنمآمتعاديمؼػعلمعامؼشاءموحيؽممعامؼرؼد م،مؼؼولماحلقمدؾقاغه{:وَعَا مجَعَؾْـَا ماظْؼِؾِؾَةَم
اظَّؿِي مطُـتَ مسَؾَقِفَا مإٔالَّ مظِـَعِؾَمَ معَنِ مؼَؿٖؾِعُ ماظرٖدُولَ معِؿٖنِ مؼَـؼَؾِبُ مسَؾَى مسَؼِؾَقِهِ موَإٔنِ مطَاغَتِ مظَؽَؾِريَةًم
م}.م م
إٔالَّمسَؾَىماظَّذِؼنَمػَدَىماظؾَّهُموَعَامطَانَماظؾَّهُمظِقُضِقعَم ٔإميَاَغؽُمِمإٔنٖماظؾَّهَمبِاظـٖاسٔمظَرَءُوفْمرَحِق ْ
صادلؤعـون ماظصادضون ميف مإمياغفم ممل مؼرتابوا ميف مأعر مردول مآ م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم)مِّغفم مسؾى مؼؼني مجازم مبأن مطل معا مجاء مبه مردول مآ محق مال معرؼة مصقه م؛مظذظكم
ضاظوا:ممسعـا موأرعـا م،موحتوظواميفمصالتفممإديماظؽعؾةمادلشرصةمدونمترددم ،مادؿفابةمم
ِّعر مآ م(سزموجل) م،مومل مؼـؿظروا محؿى مؼُؿؿوا مصالتفم!!موإمنا محتوظوا ميف ماحلال موػمم
يفمػقؽةماظرطوعم،محقثمأرادمآمهلم.ممم م
وػؽذامذـأنمادللؾمماظصـادقمؼدورمعـعمأعرمآمحقثمدارم،موحقـؿـاماجتـهمصؤجِفَؿُهُم م
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حنومآم{:وَظِؾَّهِماظْؿَشِرٔقُموَاظْؿَغِرٔبُمصَأَؼِـَؿَامتُوَظُّوامصَـَمٖموَجِهُماظؾَّهِمإٔنٖماظؾَّهَموَادِعْمسَؾِقمْ}،مويفم
حدؼث مابن مسؿر م(رضي مآ مسـفؿا) م:م(بقـؿا ماظـاس ميف مصالة ماظصؾّّ مبؼُؾاء مإل مجاءػمم
آتٍ م،مصؼال:مإن مردول مآ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)مضد مأُغزل مسؾقه ماظؾقؾة مضُرِآنْم ،موضد مأُعِرَم
أنمؼَلؿؼؾلماظؽعؾةم،مصادؿؼؾؾوػام،موطاغتموجوػفممإديماظشاممصادؿداروامإديماظؽعؾة).م م
ظؼد مسؾّؿـا ماظصقابة م(رضي مآ مسـفم) مطقف مغلؿؼؾل مأواعر موتعاظقم ماإلدالم مبفذهم
اظلرسة مادؿفابة مِّعر مآ متعادي موأعر مردوظه م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م ،مصؾـؿقول مطؿام
حتول ماظصقابة ميف محادث محتوؼل ماظؼؾؾة مإدي معـفج ماإلدالم مبؽؾقاته موجزئقاته محتوٗلم
إجيابيمإديمعامؼرضيمآم(سزموجل)م،موإديمعامصقهماظـػعمظؾـاسمذيقعّا .م
أؼضا معن ماظدروس مادللؿػادة معن محتوؼل ماظؼؾؾة م :موصطية األمة م ،مصؾؼدمأصٓلمػذام
احلدث ماظعظقم معؾدأ مودطقة مػذه ماِّعة م ،محقث مؼؼول ماحلق مدؾقاغهَ {:وطَذَظِكَم
جَعَؾْـَاطُمِمأُعٓةًموَدَطًا ظؿَؽُوغُوامذُفَدَاءَمسَؾَىماظـٖاسٔ}.ممم م
وإنمودطقةماِّعةمودطقةمذاعؾةمجاععةم،مودطقةميفماالسؿؼادمواظؿصورم،موودطقةميفم
اظشعائر مواظؿعـؾد م ،موودطقة ميف ماِّخالق مواظلؾوك م ،مويف ماظـٗظُم مواظؿشرؼع م ،مويف ماِّصؽارم
وادلشـاسرم،مبعقدّامسنماظغؾومواظؿؼصريم،مأوماإلصراطمواظؿػرؼط.م م
ثم مإن مذفادة مأعة محمؿد م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مسؾى مدائر ماِّعم مسؾى مضدرمممممممممممممم
عامتؼؿضيمعنماظؿؽرؼممتؼؿضيمأنمتؽونمأػالًمهلذهماظشفادة م ،مصعَنِ مأَبِى مدَعِقدٍ ماظْكُدِرٔيِّم
(رضيمآمسـه)مضَالَم:مضَالَمرَدُولُماظؾَّهِم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(ؼُفَاءُمبِـُوحٕمؼَوِمَماظْؼِقَاعَةِم
صَقُؼَالُ مظَهُ م:مػَلِ مبَؾَّغِتَ؟ مصَقَؼُولُ:مغَعَمِ مؼَا مرَبِّ.مصَؿُلِأَلُ مأُعٖؿُهُ مػَلِ مبَؾَّ َغؽُمِ؟ مصَقَؼُوظُونَ م :معَا مجَاءَغَام
عِنِ مغَذِؼرٕ.مصَقَؼُولُ :معَنِ مذُفُودُكَ م؟ مصَقَؼُولُ م:معُقَؿٖدْ موَأُعٖؿُهُ.مصَقُفَاءُ م ِبؽُمِ مصَؿَشِفَدُونَ) م ،مثُمٖ مضَرَأَم
رَدُولُ ماظؾَّهِ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)َ {:وطَذَظِكَ مجَعَؾْـَاطُمِ مأُعٖةً موَدَطًا مظَِّؿؽُوغُوا مذُفَدَاءَ مسَؾَىم
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اظـٖاسٔ موَؼَؽُونَ ماظرٖدُولُ مسَؾَ ِقؽُمِ مذَفٔقدّا} ،موضد مضال مدقدغا مردول مآ م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم) مظلقدغا مسؾد مآ مبن معلعود م(رضي مآ مسـه) م :م(اضْرَأْ مسؾيٖ ماظؼُرِآنَ) مضال مابنم
علعود :مؼَامردولمآِم،مأضرأُمسَؾَقِكَم،موَسَؾَقِكَمأُغِزٔلَم؟!مضَالَم:م(مإٔغِّيمأُحِبٗمأنِ مأدِؿَعَهُمعِنِم
شَرئي)مصَؼَرَأْتُمسَؾَقِهِمدورةَماظـِّلَاءِم،محَؿٖىمجِؽِتُمإٔديمػذِهِماآلؼةم:م{ مصَؽَقِفَمإٔلَامجِؽِـَامعِنِم
طُلِّمأُعٖةٍمبِشَفقدٍموَجِؽِـَامبِكَمسَؾَىمػؤُالءِمذَفقدّا} مضَالَم:م(حَلِؾُكَماآلنَ) ،مصَاظَؿَػَتٗ مإٔظَقِهِمصإلام
سَقِـَاهُمتَذِر َصان.م م
صقري مبـامأن مغعود مإدي ماظودطقة ماظيت مذرصـا مآ م(سزموجل) مبفام،موأنمغؽونمحؼًّام
ودطقنيميفمذيقعمذؽوغـامدونمإصراطمأومتػرؼطم،محقثمؼؼولماحلقمدؾقاغه م:م{وَظَام
تَفِعَلِ مؼَدَكَ معَغِؾُوظَةً مإٔظَى مسُـُؼِكَ موَظَا متَؾِلُطْفَا مطُلٖ ماظْؾَلِطِ مصَؿَؼْعُدَ معَؾُوعّا معَقِلُورّا} ،موحقثم
ؼؼول مدؾقاغه{:وَاظَّذِؼنَ مإٔلَا مأَغِػَؼُوا مظَمِ مؼُلِرٔصُوا موَظَمِ مؼَؼْؿُرُوا م َوطَانَ مبَقِنَ ملَظِكَ مضَوَاعّا}،م
وؼؼولماإلعامماِّوزاسيم(رريهمآ):م"عامأعرمآم(سزموجل)ميفماإلدالممبأعرمإالمحاولم
اظشقطانمأنمؼأتقكمعنمإحدى ماجلفؿنيمالمؼؾاظيمأؼفؿامأصابماإلصراطمأوماظؿػرؼط م"،م
وعنمػـامجيبمأنمغؽونمععماظؿقلريمواظلؿاحةم،مالمععماظؿلقبمواظؿػرؼطم،موععماالظؿزامم
اظدؼينمواظؼقؿيمواِّخالضيمدونمأيمتشددمأومتطرف .م
أقول قولي يذا وأصتغفز اهلل لي ولكم
*ممممممم*ممممممم* م

احلؿد مٓ مرب ماظعادلني ،موصالة مودالعّا مسؾى مخامت مأغؾقائه موردؾه مدقدغا محمؿدم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م،موسؾىمآظهموصقؾهمأذيعني.م م
أخوة اإلصالم:ممم م

ممعنماظدروسمواظعؾـرمادللؿػــادةمعنمحتـوؼـلماظؼؾـؾـــةم،مالزباط الوثيل بني املضجد
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احلزام مبكة املكزمة واملضجد األقصى بالكدظ م ،موإزفار ماظعالضة ماظؼوؼة مبقـفؿـا م،م
حقث مجعؾفؿا آ مدؾقاغه موتعادي مذؼقؼني م ،مصادللفد ماحلرام مػو مأول معلفد موضعم
ظعؾادةمآم(سزموجل)ميفماِّرضم،موادللفدماِّضصىمػومثاغيمادللاجدم،مصعنمأَبِىملَرٍّم
ي معَلِفِدٍموُضِعَميف ماَِّرِضٔمأَوٖلُم؟مضَالَم:م
(رضيمآمسـه)مضَالَم:مضُؾْتُمؼَامرَدُولَماظؾَّهِ:مأَ ٗ
(اظْؿَلِفِدُماظْقَرَامُ)،مضُؾْتُ:مثُمٖمأَيٌّ م؟مضَالَم(:اظْؿَلِفِدُماَِّضْصَى)،مضُؾْتُم:مطَمِمبَقِـَفُؿَام؟مضَالَ:م
(أَرِبَعُونَمدَـَةًم،موَأَؼِـَؿَامأَدِ َرطَؿِكَماظصٖالَةُمصَصَلِّمصَفُوَمعَلِفِدْ).م م
ظؼدمربطمحتوؼلماظؼؾؾةمبنيمادللفدؼنمطؿامربطماإلدراءموادلعراجمبقـفؿا م،مصؼالم
دؾقاغه{:دُؾِقَانَ اظَّذِيمأَدِرَىمبِعَؾِدِهِمظَقِالًمعِّنَماظْؿَلِفِدِماظْقَرَامٔمإٔظَى اظْؿَلِفِدِماَِّضْصَىم
اظَّذِيمبَارَطْـَامحَوِظَهُمظِـُرٔؼَهُمعِنِ مآؼَاتِـَامإٔغٖهُمػُوَماظلٖؿِقعُماظؾَصِريُ{ م،موعن مثممجيبمرياؼؿفؿام
ععّا،م وسدمماظؿػرؼطميفمأيمعـفؿام،مصفؿامأعاغةميفمأسـاقمادللؾؿنيمذيقعّامإديمأنمؼرثم
آماِّرضموعنمسؾقفا.ممم م
وظن متلؿطقع ماِّعة مأن محتاصظ مسؾى معؼدداتفا مإال مباالسؿؿاد مسؾى مآ م(سز موجل)م
وتؼواه مأوالً م ،مثم مبوحدة مصػِّفا م ،موباعؿالك مأدؾاب ماظؼوة معن مخالل ماظعؾم مواظعؿلم
واإلتؼان مواإلغؿاجم،محؿىممتؿؾكمضوتفاموشذاءػاموطلاءػامودواءػامودالحفام،مصؿؿؿؾكم
طؾؿؿفا موحرؼؿفا موإرادتفا م ،مصاِّعم ماظيت مال ممتؾك معؼوعات محقاتفا مال ممتؾك مطؾؿؿفا موالم
إرادتفاموالمادؿؼاللمضرارػا .م
سؾى مأن مػـاك مأعرّا مػاعا مجيب مأن مغؿـؾه مظه م ،مويو أى التحول ليط جمزد حتول
مكاني مإمنا مػو ماخؿؾار مظؾعؼقدة ماظصؾؾة مواإلرادة ماظؼوؼة مواظـؼة ميف مآ متعادي موردوظهم
(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) م ،مصإلا مأردغا مأن محيول مآ مأحواظـا مإدي ماِّصضل مواِّصؾّّممممممم
يفمطلمجماالتماحلقاةمصعؾقـامأنمغغريمعنمأغػلـامحبلنماظؿوطلمسؾىمآم(سزموجل)م
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واظؾفوء مإظقه م ،موأن مغعِؿَل موغؽِدٓ م ،موأن مغؿقوٖل معن ماهلدم مإدي ماظؾـاء م ،موعن ماظؾطاظةم
واظؽلل مإدي معزؼد معن ماظعؿل مواإلغؿاج م ،موظـؿقول معن ماظؿشدد مواظغؾو مإدي ماظلؿاحةم
واظقلرم،موعنماجلؿودمواظؿؼؾقدمإديماظؿأعلمواظؿػؽريم،مِّنمآم(سزموجل)مؼؼول:م{إٔنٖم
اظؾَّهَمظَامؼُغَقِّرُمعَامبِؼَوِمٕمحَؿٖىمؼُغَقِّرُوامعَامبِأَغِػُلِفٔمِ}.مممم م
غلألمآماظعؾيماظعظقممأنمجيعؾـامعنمادلؼؾوظنيميفمػذاماظشفرماظؽرؼم.مم م

