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التقوى

 حضر! مر�Ã بش; �لدين 3مو\ %#د
�ملصلح �ملوعو\ �

�خلليفة �لثا� حلضر! �إلماc �ملهد� ��ملسيح �ملوعو\ �

من \��]:

في �حا� �لقر��

(سو
� �لرعد)

 �ِ
َماَ!�ِ" َ!�َألْ ﴿ُقْل َمْن َ
*ُّ �لسَّ
ُقِل �هللا ُقْل 1ََفاتََّخْذُتْم ِمْن ُ�!ِنِه 1َْ!ِلَيا0َ 
ال َيْمِلُكوAَ ِألَْنُفِسِهْم َنْفًعا َ!ال َضرًّ� 
 Dُْلَبِص�!َ �َألْعَمى   Hَيْسَتِو َهْل  ُقْل 
 Iْ1َ 
ُلَماُ" َ!�لنُّوُ Iْ1َ َهْل َتْسَتِوH �لظُّ
َكَخْلِقِه  َخَلُقو�  ُشَرَكا0َ  هللا  َجَعُلو� 
َفَتَشاَبَه �ْلَخْلُق َعَلْيِهْم ُقِل �هللا َخاِلُق 
﴾
�ْلَقهَّاُ �ْلَو�ِحُد  َ!ُهَو  َشْي0ٍ  ُكلِّ 

(�لرعد ١٧)

شرZ �لكلمـا":
؛  1!لياI :0ع �Úّ، �هو: �ملحبُّ

�لصديق؛ �لنص; (�ألقر¡).
ال ميلكوA: َمَلَكُه: �حتو�� قا\ً��. 
َمَلَك على �لقوc: �ستو< عليهم. 
�ستو<  %مَر�:  فال?  على  ملك 
 (Üلد �لظ�) عليه. �َمَلَك �خلْشُف
يتبـعها   ?% �قد�  قو�  %مَّـه: 

(�ألقر¡).
�ملنفر\   �% �ألحد   Ýمبع �لو�حد: 
�لذ� ال نظ; له %� ليس معه غ;� 

(�ألقر¡).
غلـبه.  قهًر�:  َقَهَر�   :
�لقّها
لـلمبالغـة   sفّعـا ��لقّهـا� 

(�ألقر¡).  
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 :Dلتفسـ�
عباَ\   ?% �لقد�  عجائب  ملن  @نه 
�لنا]  �فعهم  �لذين  �ألبر��  �هللا 
�حلقيقية  مكانتهم  من  موִדم  بعد 
Iيع   ?@  sقو% �ة، Ò �جعلوهم 
حافلة  عيشة  عاشو�  قد  هؤال¢ 
�ضطر  فمثًال   .cآلال�� باملحن 
 � �لناصر�  �ملسيح  سيدنا 
سيدنا  �%ما  �طنه،  من  للهجر! 
�سُتشهد،  فقد    � �حلسني 
 Æبش �بُتلي  فقد  �%ما شند�جي* 
�بقوله  قومه.  يد  على  �ملصائب 
�ال  نفًعا  ألنفسهم  ﴿الميلكو? 
هؤال¢   ?% تعا<  �هللا  بّين  ضّر�﴾ 
ما قد��� على #اية %نفسهم من 
 ?% ميكن  فكيف  �ألعد�¢،   �{%

يغنو� عنكم شيًئا.
�ألعمى  يستو�  ﴿هل   sقا  Î
مصابو?  %نكم   �% ��لبص;﴾.. 
هالَّ  �لكن  لكثرتكم،  بالغر�� 
فّكرمت %? �لكثر! �لعد\ية ال تنفع 
ينفع  هل  ُتر�  حني.  كل   �
�لعميا? �جتماُعهم بعد\ كب; ضد 

 àجل ��حد بص;. %ليس صحيح�
على  غالب  �لو�حد  �لبص;   ?%
%لف %عمى. هذ� هو مثلكم �مثل 
مبصر�?  @Áم   .� �%تباعه  3مد 
�هللا  �حي  بفضل  مطلعو?  ألÁم 
ضدهم  حتيكونه  ما  على  @ليهم 
��ملؤ�مر�D، �لكنكم  �ملكائد  من 
ما}�  تعلمو?  ال  ألنكم  عميا?، 
�ملعسكر   � ضدكم  áر� 
خططهم  معظم  أل?  �إلسالمي، 
تتم بتأث; خفي من �لُسنن �إل�ية 
@\��كها.  عليكم  يستحيل  �ل� 
مقا�مة  تستطيعو?  فكيف   ?{@
مثل هذ� �ملعسكر ��لذين فيه؟ فال 
ضَ; @}� كانو� قلًة، فإÁم مبصر�? 

�ليسو� عميانà مثلكم.
 Dلظلما� تستو�  قاs ﴿هل   Î  
��لنو�﴾ %� ال �جه للمقا�نة بني 
 ?@� �لنو�  ��لظلماD، أل?  �لنو� 
كا? ضئيًال قا\ٌ� على تبديد ظلمة 
 cلظال�  ?@ @ضاَ¢ִדا.  �على  �لغرفة 
 ãيع ��لنو�  �لنو�،   cَنعد��  ãيع
�لوجو\  بني  ما  فشتا?  �لوجو\، 

 ?@  :sيقو تعا<  �كأنه   .cلعد��
�تعاليمه،  �هللا   cكال عند�  3مًد� 
 Î �مليز!،  هذ�  متلكو?  ال  �%نتم 
�حلق  على  مبنية  تعـاليمه   ?@
فال  عقائدكم  �%ما  ��لصـد{، 
تستند @< %� برها?، بل %ساسها 
�ملقا�نة  �جه  فما  ��لعنا\،  �جلهل 

بني تعاليمه �بني تعاليمكم.
 c%﴿ للمشركني:  @فحاًما   sقا  Î
خلقو� كخلقه  شركاَ¢  جعلو� هللا 
%نكم   �% عليهم﴾  �خللُق  فتشاَبَه 
�هللا   ?�\ من  �ًة Ò �åا}كم  �غم 
بأ?  فإنكم ال تستطيعو? �ال\عا¢ 
هذ� �آل�ة قد َخَلَقْت %� شي¢ مماثل 
 .Dملخلوقا� Æملا خلقه �هللا من ش
�± يتجاسر مشركو مكة على %? 
كا?   ?@� �ال\عا¢،  ֲדذ�  يتفّوهو� 
�ملشركو? � بال\ %خر� تظاهر�� 

مبثل هذ� �ملز�عم ��لدعا��.
 cليو� �ملسلمني   ?% �ملؤسف  �من 
سيدنا   ?% يزعمو?  صا���   àيض%
� كا? çلق  �لناصر�  �ملسيح 
بعضهم  �شطَّ  �غ;ها،  �لطيو� 

�ألمة   >@ �ملبعوثني  �ألنبيا¢  %حد  كا?   *
حياته،   sحو�% من  يبد�  كما  �ند�سية �

.à��لكنهم �åذ�� فيما بعد @

إن الظالم يعU انعداَم النور، والنور يعU الوجود
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لقد  قالو�:   ?% لد�جة   sخليا�  �
�ختلط ما خلق �ملسيح �ما خلقه 
�هللا تعا< من طيو�، فال نستطيع 

�آل? �لتمييز بينها! 
كا? سيدنا �إلماc �ملهد� ��ملسيح 
من  قصة  لنا  � ¸كي  �ملوعو\ 
هذ� �لقصص �هو يقوs: سألت 
 ?% تزعمو?  �ملشائخ:  %حد  مر! 
�لطيو�،  çلق  كا?   � �ملسيح 
 .Íخلفا�  :sقا منها؟  خلق  فما}� 
هي  �خلفافيش  من   �% فقلت: 
خلق  من  �%يها  �ملسيح  خلق  من 
لقد   :sقا �تعا<؟  سبحانه  �هللا 
�لسنا  بالبعض،  بعضها  �ختلطت 
بينها!  �لتمييز  على  بقا\�ين 
�لتحفة   ،١٧éلر�حانية� (�خلز�ئن 

�لغولر�ية ° ٢٠٦). 
�ألسف  على  يبعث  ملما  �@نه 
قد  �ملسلمني  هؤال¢   ?% �لشديد 
�لتفو�  على  يتجاسر  مبا ±  قالو�  
 ?�\ مكة،  مشركو   Æح مبثله 
�لعا±   � %حد  ال   ?% يفكر��   ?%
سيقبل هذ� �ملز�عم �ل� ال يدعمها 

%� \ليل �ال برها?!
%ما قوله تعا< ﴿خالُق كلِّ شي¢ 
فاعلم  �لقّها�﴾  �لو�حد  �هو 
�ثنني  }كر  قد  �لكرمي   ?Òلقر�  ?%
عن   ì;تعب  Ýحلس� �هللا  %Ðا¢  من 

�íا:  �تعا<،  سبحانه  �حد�نيته 
�سم  ��ألحد  ��لو�حد.  �ألحد 
تنـزيهي، %� يدs على �نفر�\يته 
��حد�نيته حيث ال تفكر %}هاننا 
بعد� � �لعد\ �لثا� ��لثالث. �%ما 
�لو�حد: فيش; @< �لبد�ية �ينتقل 
�لثا�  �ألعد�\   >@ بعد�  �لذهن 
�قد  فصاعًد�.  ��لر�بع  ��لثالث 
(�لو�حد)  صفته   cباستخد� %شا� 
 .Dملخلوقا� كل  منبع  %نه   >@
يشاֲדه  ال  �خللق   ?% من  فبالرغم 
ألنه  كماالته   � �تعا<  سبحانه 
 ?% @ال  Iيًعا،  �لعاملني  عن   ãغ
 .� @ليه  يشـ;  موجو\  كل  
مثل عد\ "�لو�حد" �لذ� يشـ; 
@< �لثـا� ��لثالث ��لر�بع �هلّم 

جّر�.
�لو�حد﴾  ﴿هو  بقوله  جا¢  فقد 
كل  (خالق  كونه  على  تدليال 

شي¢)، حيث قاs: @}� ± تعت��� 
تثبت  فلن  �هللا خالًقا لكل شي¢، 
 Dملخلوقا� بعض  أل?  َ�حد�نيته، 
سو� تش; @< منبع Òخر \�نه. 
 ?%  cللز  ،ìحد�� تعت���   ±  �{@�
 >@ Òخر  خالق  بوجو\  تؤمنو� 

جانبه.
قد  %نه  ﴿�لقّها�﴾  بقوله  �بّين 
çرÌ éلو{ على خالقه �يتمر\، 
مساعد!   >@ �خلالق   éفيحتا
حتت  ليبقى  لتسخ;�  �آلخرين 
¸د·  ال  هذ�  �لكن  سلطانه، 
مع �هللا �، فكل شي¢ � قبضته 
 Æاجة @ليه، حî حتت تصرفه، بل�
خاضعة  %يًضا  �لباطلة  �تكم Ò  ?@
منها  %حد  �ال   ،� لسلطانه  
فعبا\تكم  يعدُّ خالقà أل� شي¢، 
على  \ليل  ال   {@ �لغٌو،  عبٌث  �ا 

�جو\ها.

ومـن املؤسـف أن املسـلمني اليـوم أيًضـا صـاروا 
يزعمون أن سـيدنا املسـيح الناصري � كان kلق 
الطيور وغqها، وشـطَّ بعضهـم ! اخليال لدرجة أن 
قالـوا: لقد اختلط ما خلق املسـيح ومـا خلقه اهللا 
تعـا^ من طيـور، فال نسـتطيع اآلن التمييـز بينها! 
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ـَما0ِ َما0ً َفَساَلْت  ﴿1َْنَزaَ ِمَن �لسَّ
ْيُل َ�َبًد�  1َْ!ِ�َيٌة ِبَقَدِ
َها َفاْحَتَمَل �لسَّ
 
ا ُيوِقُد!Aَ َعَلْيِه ِفي �لنَّاِ 
�ِبًيا َ!ِممََّ
�ْبِتَغـا0َ ِحْلَيٍة 1َْ! َمَتـاeٍ َ�َبٌد ِمْثُلُه 
َكَذِلَك َيْضِرُ* �هللا �ْلَحقَّ َ!�ْلَباِطَل 
َبُد َفَيْذَهُب ُجَفا0ً َ!1َمَّا َما  َفَأمَّـا �لزَّ
 �ِ
َيْنَفُع �لنَّـاmَ َفَيْمُكُث ِفي �َألْ
﴾aََكَذِلـَك َيْضـِرُ* �هللا �َألْمَثا

 (�لرعد: ١٨)

 شرZ �لكلمـا":
�لشيُ¢   �\َ�َ  .\ٍ�� Iع  1!�ية: 
 éٌمنفَر ��لو�\�:   .sسا  :àي\ْ�َ
بني جباs %� تالÒ �% sكاc يكو? 
 D�\مفر  �� للسيل.   ìمنفذ
�لذ�  �ملوضع  �لو�\�:  �لر�غب: 
 éَِّي �ملُنفرÐ يسيل فيه �ملا¢، �منه

بني �جلبلني ��\يà (�ألقر¡).
سالت: ساs �ملا¢: جر�. �لسيل: 
 sسا :sملا¢ �لكث;. ��لعر¡ تقو�
ֲדم �لسيل �جاÍ بنا �لبحر.. %� 
�قعو� � %مر شديد �ñن � %شد 

منه. (�ألقر¡).
�لرغو!؛  من  �ملا¢  يعلو  ما  �لَزَبد: 
%قبلنا   Î �حلرير�:   sقو� �َخلَبُث. 
�ُنلقي  Ãَُبَد�  òّض  �حلديث  على 

Ãََبَد�.. كÝ بالُزَبد �هي Iع Ãُبدٍ! 
عن خيا� �لكالc، �بالَزَبد عّما ال 

خ; فيه (�ألقر¡)
�منا.   \�Ã  :sملا� يربو  �با   :nبي�

��با  عالها.  �لر�بيَة:  فالٌ?  ��با 
 �% عدٍ�  من  �نتفخ   :ìَ�ْبو �لفرُ] 
صبَّ  �لسويَق:  فال?  ��با  فزٍ�. 
عليه �ملا¢ فانتفخ. ��با � حجر� 
َ�ْبوì �ُ�ُبّوì: نشأ. �كّلمُته فما �با 
بر%سه %� ± يعبأ ô. ��لر�بيُة: ما 
��بيًة:  �أل�£. �%خذً!  ��تفع من 

شديد! (�ألقر¡).
�لسيل  نفا�  ما  �ُجلفا¢:  ُجفا0ً: 
يت:  كِّ �لسِّ �بن   sقا به.  �مى   �{@
 àمدفوع  �% جفاً¢  �لَزَبد  �}هب 
 àعن مائه. ��جلفا¢: �لباطُل تشبيه
به  ُينتفع  ال  �لذ�  �لِقدِ�  بزبد  له 

(�ألقر¡).

:Dلتفسـ�
�لسابق  �ملوضو�   لقد �ّضح هنا 
%ميا توضيح، بضر¡ هذين �ملثالني، 
من  �ملا¢  �هللا   sõُي عندما   :sقا  {@
�لسما¢ فيجر� � Ìتلف �لو\يا? 
��لطر{، يوّلد öريانه هكذ� �غوً! 
 ?@ Æكث;! مشوبة باأل�سا÷، ح
كل  هل   :s¢يتسا� يتح;  �لر�ئي 
هذ� �أل�سا÷ كانت موجو\! � 

هذ� �لطر{. �تكو? �لرغو! كث;! 
� �لبد�ية حç Æيل للر�ئي %نه ليس 
هنا� @ال �لرغو!، �لكنها ال تلبث 
 Æح �تقل   àيáتد� تنكمش   ?%
َفَمَثُل  ال ُير� @ال �ملا¢ � �ألخ;. 
�حلق ��لباطل كمثل �ملا¢ ��لرغو! 
%نه   Ýمبع �لظاهر،   � تعلو�  �ل� 
عندما  �ألنبيا¢  \عو�  بد�ية  عند 
áد �لنا] %هَل �لباطل غالبني على 
%هل �حلق يظنو? خطًأ %? �لباطل 
� قو! �سيبقى غالبà \�ئمà، �لكن 
�ينمحي  ينكمش  �لزبد   ?% كما 
�لغلبة  �تكو?  �ملطـا�  Òخر   �
%هل  سيتغـلب  كذلك  للما¢، 
Òخر   � �لباطل  %هل  على  �حلق 

�ألمر.
 ?Òلقر� �لذ� ضربه  ��ملثاs �آلخر 
هو  �ملوضو�   �ذ�   àتوضيح هنا 
�ملعا\?،  من  �غ;�  �لذهب   sمثا

على  يبعث  ملما  وإنه 
األسف الشديد أن هؤالء 
 z املسلمني قد قالوا  مبا
يتجاسر على التفوه مبثله 

ح� مشركو مكة
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التقوى

 cلصائغ عندما يقو� ?@ sحيث يقو
ِبَغْلِي �لذهب مثًال لصنع �ُحلِليِّ فال 
 ،�حينذ� تعلو  �لرغو!   ?% شّك 
بالرغو!  ¸تفظ  ال  �لصائغ  �لكن 
يبقى  مبا  ¸تفظ   � ֲדا  يرمي  بل 

بعدها من }هب خالص نافع.
فبّين بذلك للكفا�: ال جرc %نكم 
تعلو? �آل? على %هل �حلق، كما 
تعلو �لرغو! على �لذهب، �حتجبو? 
%عني  عن  �خلالص   cإلسال� }هب 
 ùيا� نرسل  عندما  �لكنا  �لنا]، 
�لنصر! ستذهب �¸كم �َتمَّحو? 
يكو?  �لن  �لزبد،  ِحي  َيمَّ كما 
شيٌ¢ غالبà @ال �إلسالc، �لن يقبل 

�لنا] @ال تعليم �ملصطفى �.
فال  عاًما   sملثا� يكو? هذ�   ?%  �%
çّص �ملؤمنني � �لكافرين فقط، بل 
�ملقصو\ منه �لبيا? %? �هللا تعا< قد 
نقية،  طاهر!  �إلنسا?  فطر!  خلق 
بأ�سا÷  يلطخها  �إلنسا?  �لكن 
�لعا\�D ��لتقاليد �لفاسد! �خلاطئة 
فيفسدها. فيبعث �هللا �سله إلثا�! 
 Dما � �لفطر! �لبشرية من ملكا
ثو�ٌ!  فَتحد· مبجيئهم   ،Dقد���
كالذ�  �لنا]  طبائع  �هيجا? � 
�لسيل   �% �ملغلي  �ملعد?  يكو? � 
�ملنهمر، فتصحو � �لنا] فطرִדم 

�من  ناحية،  من  �لنقية  �لصحيحة 
حب  فيهم  يثو�  %خر�  ناحية 
كل  فُيصبح  ��لتقاليد،   D�\لعا�
�ملشاعر  من   àخليط منهم  ��حد 
�لفاسد!  ��لتقاليد  �لصافية  �لنقية 
�خلاطئة، �¸مل لبعض �لفتر! هذ� 
�ملتباينني.  �لتيا�ين   D�{ �ملشاعر 
خالص  نقي  ِفكر   �{ كا?  فإ}� 
 sغال% من  �لتخلص  �ستطا� 
يكن   ± �{@ %ما  �خلاطئة،   D�\لعا�
مشاعر�   D\عا سعيه   �  àصا\ق
��ل��\!  �خلمو\  نفس   >@ �لنقية 
من  عليه  مستولية  كانت  �ل� 
قبل، فيختلط Ãبد �لتقاليد بذهب 
غ;  مشوبة  فتص;  �لنقية،  �لفطر! 

صافية مر! %خر�.
�بّين بقوله تعا< ﴿فسالْت %�\يٌة 
�لتعاليم  �نتشا�   ?% بقد�ها﴾ 
�لطبائع  حالة  �فق  يتم  �لسما�ية 

�لبشرية.
 ?Òكما %? �آلية تش; @< %? �لقر
�حلق  بني  يفر{  سو�  �لكرمي 
�لشر،  من  �خل;  �مييز  ��لباطل، 
�لنا]  على  ينكشف  �حينما 
�لفا�{ بينهما جلًيا سو� يطر\�? 
بأنفسهم �لشر بعيًد� مْؤِثرين �حلق 
%صحَّ  كا?  فمن  �لباطل.  على 
%�فَر  كا?   àَظْرف �%�سَع   àقلـب

.cإلسال� Dا  من بركا حظًّ

﴿ِللَِّذيَن �ْسَتَجاُبو� ِلَربِِّهُم �ْلُحْسَنى 
 َّA1َ لَِّذيَن َلْم َيْسـتَِجيُبو� َلُه َلْو�!َ
� َجِميًعا َ!ِمْثَلُه ِ
َلُهْم َما ِفي �َألْ
َمَعُه الْفَتَدْ!� ِبِه 1ُ!َلِئَك َلُهْم ُسو0ُ 
َ!ِبْئَس  َ!َمْأَ!�ُهْم َجَهنَُّم  �ْلِحَساِ* 

�ْلِمَهاُ�﴾  (�لرعد ١٩)

أن اهللا تعـا^ قد خلق فطرة اإلنسـان طاهرة نقية، 
ولكن اإلنسـان يلطخها بأوسـاخ العـادات والتقاليد 
الفاسـدة اخلاطئـة فيفسـدها. فيبعـث اهللا رسـله 
إلثارة ما ! الفطرة البشـرية من ملـكات وقدرات... 
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شرZ �لكلمـا":
rِستجابو�: �ستجا¡ له �منه: قبل 

\عا¢� (�ألقر¡).
�لعاقبُة  �لُسوَ¢�؛  ضدُّ   :sحلس�

�حلسنة؛ �لظفُر (�ألقر¡).
�ستنقذ�  ��فتد��:  فد��  rفتَد!�: 
فأنقذ�.   àشيئ %عطى  �قيل  مباs؛ 
��فتدD �ملر%! نفسها من �Ãجها: 
منه  åّلصت   Æح ماًال  %عطته 

بالطال{. (�ألقر¡)   
 Dملو� بعد  �لعقا¡   ��\ جهنم: 
ممنوعة من �لصر�، قاs صاحب 
عجميٌة  قيل  جّهنُم   :Dلكلّيا�

(�ألقر¡). 
 Dلكلما� بنسبة  %�ضى  �لكã ال 
�لعربية @< لغاD %خر�. فال %��� 
�%ًيا سليًما، بل %�� %? (جهنم) 
îسب  صيغت  عربية  كلمة 
%Áم  مبا  �لكن  �لعربية،  �لقو�عد 
لذلك  شاهًد�  �آل?  �ا  áد��   ±
�حلق  �ألصل.  %عجمية  �عت��ها 
%Áا مشتقة من: َجَهَن ُجُهوًنا %� 
قر¡ �\نا، %� ِمن (َجَهَم) ��لنو? 
�لنو?  Ãيا\!  �%مثلُة  �Ãئد!،  هنا 
�َجَهَم  كث;!.  �لعربية  �للغة   �
مكفّهـر،  بوجه  �ستقبله  معنا�: 
كريه  بوجه  �ستقبله  �جتهََّمـه: 

(�ألقر¡).
�أل�£، �Iعه  �لِفر�Í؛   : �ملِها� 

%مهدٌ! (�ألقر¡).

 :Dلتفسـ�
 يقوs �هللا تعا<: @? �لذين يلّبو? 
عاقبتهم  ستكو?   � �هللا  ند�¢ 
سعيهم،   � �سيفلحو?  حسنة.. 
�سُتنا�  �هللا،  برüية  �¸َظو? 
يستجيبو?  ال  �لذين  %ما  عقو�م. 
 ?Òأل��مر �هللا �ال يتبعو? تعاليم �لقر
�و�?، �� �خلز�  ¸يطهم  سو� 
�حتل  حالتهم  تسو¢  �سو� 
îيث  ��خلطو¡،  �لنو�ئب  ֲדم 
سيتمنو? @نقا} %نفسهم مما هم فيه 
بأ� طريق �لو بفد�¢ �أل�£ �ما 
فيها @? �ستطاعو�، أل? �هللا تعا< 
مؤملا  عسً;�  حساًبا  سيحاسبهم 

جهنم  مص;هم  �سيكو?  جًد�، 
حيث �آلالc ��لبكا¢ ��لعويل.

�م  ﴿%�لئك  تعا<  قوله  %ما 
منه  �ملر�\  فليس  �حلسا¡﴾  سو¢ 
ظلم  فيه  سيكو?  حساֲדم   ?%
نتائج   ?% �ملر�\  بل  �@جحا�، 
�خيمة،  سيئة  ستكو?  %عما�م 
يقدمو�   ?% على  يقد���  �لن 
 Dحلسا¡ على �ملو�هب ��لقد���
للرقي  فيهم  �هللا  %�\عها  �ل� 

فأضاعوها.
﴿�بئس  تعا<  بقوله  ��ّضح 
كانت   ?@�- جهنم   ?% �ملها\﴾ 
�ملرضى  ֲדا  يبقى  �ملستشفى  مبثابة 
من  للشفا¢  يتماثلو�   ?%  >@
%مر�ضهم- �لكنها ستسبب ألهلها 

Òالًما �كر�ًبا شديدً! للغاية.

لغات  إ^  العربية  الكلمات  بنسبة  أرضى  ال   Uولك
أخرى. فال أراه رأًيا سليًما، بل أرى أن (جهنم) كلمة 
عربية صيغت �سب القواعد العربية، ولكن مبا أنهم 
أعجمية  اعت�وها  لذلك  شاهًدا  اآلن  �ا  z �دوا 


