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 �ْ�َ َ��ِسَي َ  �ِ�ْألَْ ِفي  ﴿َ�َ�ْلَقى 
َلَعلَُّكْم  َ�ُسُبًال   �َ�َ�ْنَهاً ِبُكْم  َتِميَد 

َتْهَتُد�َ�﴾ (١٦)

شر* �لكلما':
طَرحه.  ,أل��:   ��  Qلقا� �لقى: 
�بلَغه  -بالقو�:  ,لقوَ�  �ليه  -�لقى 
,لد,بة:  على   qَملتا, -�لقى   .Qيا�
 ،Qمال�لقى عليه ,لقوَ�: �َضعه. --
-هو كالتعليم. -�لقى فيه ,لشي3َ: 
-َضعه. -�لقى �ليه ,لسمَع: �صغى. 
 Qعند ,صطنعه  خً�,:  �ليه  -�لقى 

(,ألقر`).
��سي: ,لر-,سي: ,جلبا� ,لثو,بت 

,لر-,سخ (,ألقر`).
 ، َ̄ ,v- حترَّ�  ,لشي3ُ:  ما�  متيد: 
,أل�ُ�:  به  ما�ْ%  يقا�: 
,ضطر`   : ُ̀ ,لسر, -ما�   .%ْ�,�
(,ألقر`). فاملر,� �G ,هللا تعا� قد 
جعل 7 ,أل�� ,جلبا� ,لثابتة لئال 

تضطر` ,أل�� بأهلها.

�لتفسـ.:
هنا  ,لكرمي   Gلقر�, ,ستخد:  لقد 
ثالثة   Qبعد -sكر  ﴿�لقى﴾  فعل 
-�Vاً�,  �-,سَي  هي  به  مفاعيل 
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,إللقا3  معا¨  -من  -سبًال؛ 
 G� يقا� G� فكيف يصح ،Uلطر,
هذQ ,ألشيا3 ,لثالثة قد �ُلقيْت مع 
باطن  من  خرجت  قد  ,جلبا�   G�
,لتضا�يس  هي  -,ألVا�  ,أل��، 
من  ليصل  ,ملا3  فيها  ¢ر8  ,ل^ 
هي  -,لسبل   ،Gمكا  ��  Gمكا
,ألماكن ,لذ8 يطرقها ,لنا� لد4 

,لس� فيها؟ 
 G� :لقد �� ,لبعض على هذ, بقو\م
فقط،  باجلبا�  متعلق  (�لقى)  فعل 
-,لسبل  لألVا�  ,سُتخد:  -لكنه 
�يًضا مبع� (جَعل)، -,ملر,� �نه � 
�لقى 7 ,أل�� ,جلباَ� -جعل فيها 

 .(Gفتح ,لبيا) ا� -,لسبلVأل,
مما ال شك فيه �G ,لعر` تستخد: 
بعض ,ألحياG فعًال -,حًد, لشيئني 
,ملشا�كة  سبيل  على  £تلفني 

كقو� ,لشاعر:
قالو,: ,قتِرUْ شيًئا ُنِجْد لك طبَخُه

ُجبـًة   � ,ْطُبخو,  قلُت:    
-قميًصا

(كليا% �� ,لبقا3، فصل ,مليم)

,ملضيف 7 سؤ,له  ,ستخد:  فقد   
ِفعَل ",لطبخ" للطعا:، فرّ�َ� ضيُفه 
-,لقميص  للجّبة  نفسه  ,لفعَل 

�يًضا. 
حا\ا  على  تبقى  ,ملشكلة   G� غ� 
حق   7 ,إللقا3  بفعل  يتعلق  فيما 
,جلبا�. فهل يصح ,لقو� �نه تعا� 
�لقاها 7 ,أل�� من ,خلا�y؟ مع 
 G� علم طبقا% ,أل�� يؤكد G�
,أل��  من  خرجت  ,جلبا�  ما�� 
.yنفسها، -� ُتلَق فيها من ,خلا�

 .(The Text Book of Geology p. 11)

فعٍل  �,عًيا العتبا�   4�� لذلك ال 
 Wا� -,لسبل، بل نعتVذ-� لأل 
خاصة  (َجَعَل)،  مبع�  ﴿�لقى﴾ 
-�G ,لقر�G يؤيدنا s 7لك حيث 
فعل  �خر4  �ماكن   7 ,ستخد: 
-,ألVا�  ,جلبا�  من  لكل  (َجَعَل) 
-,لسبل. فقا� ,هللا � عن ,ألVا� 
َ�Vاً�,﴾ (,لنمل:  ﴿-جَعل ِخالَلها 
٦٢)، -قا� عن ,جلبا� ﴿-جعلنا 
 ،(٢٨ �-,سَي﴾(,ملرسال%:  فيها 
فيها  ﴿-جعلنا  ,لسبل  عن  -قا� 

ِفجاًجا﴾ (,ألنبيا3: ٣٢).
,أل��  ,جلبا� 7  �لقا3   G� فثبت 
 yتى ֲדا من خا��نه � �ال يع¹ 
,لكر� ,أل�ضية، بل �G ,إللقا3 قد 
ا  خاصًّ مع�  ليعطي  هنا  ,سُتخد: 
�خر لغويًّا �- &اvيًّا. -حينما ننظر 
,ملذكو��   - ,للغوية  معانيه   ��

�يًّا منها ينطبق  �عالQ - فال نر4 
 G� نقو� G� هنا، فال منا« لنا �ال
فعل ﴿�لقى﴾ قد -�� هنا باملع� 

.8vملجا,
 8vلو ُسئلُت: ما هو ,ملع� ,ملجا-
باستخد,:   Qv,بر� ,هللا   �,�� ,لذ8 
 7 (جَعل)   Gمكا ﴿�َلَقى﴾  فعل 
بعض ,ملو,ضع من ,لقر�G ,لكرمي.. 
قلُت: �G ,ملع� ,حلقيقي لإللقا3 هو 
 Uبني ,لطر Hلشي3، -,لفر, Uطر
-,لوضع هو �G ما تضعه من شي3 
فإنه يصل �� مكاG معني، -لكن 
ما تطرحه فإنه يتناثر هنا -هنا�، 
 ,s�  Gألحيا, بعض   7 �ننا  ح½ 
 7 شي3  تو,ُفر  عن  ,لتعب�  ���نا 
 Qحًد, نثر� Gبكثر� قلنا: كأ Gمكا
مبعثر  ,لشي3  sلك   G�  -� هنا�، 
,ملع�  هو  هذ,  -عند8  هنا�. 
باستخد,:   Qvَ,بر� ,هللا   �,�� ,لذ8 
تعا�  �نه   8� ﴿�لقى﴾..  فعل 
 Hلطر,- -,ألVا�  ,جلباَ�  خلق  قد 
-بلد.  قطر  -كل  منطقة  كل   7
من  قطر  كلُّ   ¿-�ُ فقد  -بالفعل 
,أل�� نصيَبه من ,جلبا� -,ألVا� 
-,لسبل، -كل بلد من ,لعا� يتمتع 
ֲדذQ ,لنعم؛ -كأG ,هللا � قد نثر 
هنا  فوقعت  نثًر,،  ,ألشيا3   Qهذ
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-هنا� 7 كل مكاG. -,لو,ضح 
�G هذ, ,ملع� ال ميكن ,لتعب� عنه 
باستخد,: فعل (جعل) -�منا هو 

ممكن بفعل ﴿�لقى﴾.
-هذ, ,ملع� ميثل برهاًنا على سعة 
,ملعا�� ,لقر�نية؛ sلك �نه ملا نز� 
من  يكن جز3  ,لكرمي �   Gلقر�,
,ألمريكية  ,لقا��  �ع¹   - ,لعا� 
-�ستر,ليا -غ�Áا - قد ,كُتشف 
عديد�  �قطا�  كانت  كما  بعد؛ 
من ,لعا� ,ملعر-� &هولًة �- شبه 
&هولة للنا� مثل كث� من ,جلز� 
من  -,جلنوبية  ,لوسطى  -,ملناطق 
,لكرمي   Gلقر�,  Gفإعال �فريقيا. 
,جلبا�  نعمة   Gبأ ,لزمن  s 7لك 
خاصة  ليست   Hلطر,- -,ألVا� 
�- منطقة -,حد� من  ببلد معني 
على  توvيعها  مت  لقد  بل  ,لعا�، 
كل قطر من ,لعا�.. يشّكل �ليًال 
 � Gلذ8 نز� عليه ,لقر�, G� على
يعلم هذQ ,حلقيقة �ال بإعال: من 
مت   G� -بعد  -,ليو:،  تعا�.  ,هللا 
,كتشا� ,لدنيا كلها تقريًبا، قد 
جتلى للعا� �G هذQ ,لنعم توجد 
 G�- -,ألقطا�،  ,لقا�,%  7 كل 

كل ,لدنيا تتمتع ֲדا.
,لكرمي   Gلقر�, يكشف  فلكي 

,ستخد:  ,ملجهولة  ,حلقيقة   Qهذ
,ألشيا3   Qذ\ ﴿�لقى﴾  فعل  هنا 
,لثالثة 7 موضع، بينما ,ستخد: 
\ا 7 مو,ضع �خر4 فعل (جَعل) 
,لذين  ,حلمقى  لبعض  تبكيًتا 
﴿�لقى﴾  بفعل   Gينخدعو قد 
,لكرمي   Gلقر�, على   Gفيعترضو
بأنه يّدعي بأG هذQ ,ألشيا3 �ُلقيت 

على ,أل�� من خا�جها.
-هو  �خر  سؤ,�  هنا  يثا�  -قد 
تكونت  �منا  -,ألVا�  ,جلبا�   G�
كما  ,لطبيعية  ,لعو,مل  بسبب 
,لسبل  -لكن  معلو:،  هو 
sكرها   ,sفلما ,لنا�،  يصنعها 
-,جلو,`:  هنا؟  ,لكرمي   Gلقر�,
 Hلطر, مبع�  هنا  ,لسبل  ليست 
فإVا   ،Qبيد  Gإلنسا, يشقها  ,ل^ 
 7 مكاG ح½  ملوجو�� 7 كل 
�يًضا، -�منا يد-� ,حلديث   Gملد,
ُتخَلق  ,ل^   Hلطر, عن  فقط  هنا 
بسبب   8� ,لطبيعية  بالعو,مل 
مثًال؛  -,لغابا%  -,ألVا�  ,جلبا� 
-مثل هذQ ,لطرH هي ,ل^ تكثر 
عا�ً� -ينتفع ֲדا ,لنا�، -السيما 
مثًال  خذ-,   .Gلزما, قدمي   7
,حلد-� ,\ندية -,ألفغانية ,ملمتد� 
 Qفمعظم هذ ,ألميا�،  مئا%   ��

خالية  ,لشاسعة  ,لكب��  ,ملساحة 
بعض  هنا�  -�منا   ،Hلطر, من 
ممر,%  شكل  على  فقط   Hلطر,
,جلبا�؛  طبيعة  Âسب  تكونت 
-,ألمر نفسه ينطبق على ,لتخو: 
بل  -بو�ما،  -,لصني  ,\ند  بني 

هكذ, ,حلا� 7 كل ,لعا�. 
يتوقف   Gملد,  7  Hلطر, مّد   G�
ال  -لكنه   ،Gإلنسا, خيا�  على 
بني   Hلطر, لشق  خياً�,  ميلك 
منطقة -�خر4 -بلد -�خر، -�منا 
يتوقف هذ, على ,لسهولة ,لطبيعية 
,ملتمثلة 7 ,ألVا� -ممر,% ,جلبا� 
يز�  فلم  ,لغابا%.  -حافا% 
 Qهذ يسلك  ,لقد:  منذ   Gإلنسا,
 � �Vا  �غم  ,لطبيعية،  ,لد�-` 
تكن من قبيل ,لطرH ,ل^ مّهدها 
,لنا�  سلكها  -�منا   ،Gإلنسا,
تز,�  -ال  ,لطبيعية.  لسهولتها 
هذQ ,لد�-` مطر-قة منذ �ال� 
قو,فل  ֲדا  مر%  لقد  ,لسنني. 
جحافل  طرقتها  كما  ,لتجا� 
,إلنسا¨.  ,لتا�يخ   Wع ,لغز,� 
شّنها  ,ل^  ,حلمال%  ��,سة   G�
تبني  ,\ند  على  ,ألجانب  ,لغز,� 
ممر,%  بضع   Wّمتت ع �Vا كلها 
ضيقة تقع على ,حلد-� ,لشمالية 
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(تا�يخ �قليم ,لسرحد « ٥٢). 
-عندما هاجر ,لشعب ,آل�8 �� 
,لقا�� ,\ندية �خلها -,نتشر فيها 
,لطبيعية نفسها   Hلطر,  Qهذ Wع
,ألVا�  شو,طئ  على  ,ملتكونة 
 � ,لبنجا`  منطقة   7 ,جلا�ية 
,لغانج  ,لنهرين  ضفا�  على 
جبا�  ممر,%   Wَع  -� -�نه، 
,\ماليا -غ�ها، �- على جو,نب 
,لقدمي   7- ,لكجلية.  ,لغابا% 
 Gتكو  G� ,لضر-�8  من   Gكا
للطريق معا� طبيعية ح½ يتمكن 
,لسائر-G عليها من تعيني ,ملسافة 
على  -,حلصو�  ,جلهة  -تقدير 
 G� طبيعًيا   Gكا -لذلك  ,لطعا:، 
 Uلعمو: 7 سفو, يسافر-, على 
,لغابا%،  ,جلبا�، -على حافا% 
حيث  ,ألVا�؛  ضفا�  -على 
 Hطر مبثابة  ,ألشيا3   Qهذ كانت 
طبيعية تربط �هل بلد بسكاG بلد 

�خر.
 �� تش�  ﴿سبًال﴾  فكلمة   Gs�
-ليست  ,لطبيعية،   Hلطر,  Qهذ
تربط  ,ل^  ,ملصطنعة   Hلطر,  ��

بني مدينة -�خر4. 
يوضح  بيانه  سبق  ما   G�- هذ,، 
 Gلقر�, sكر   3,�- ,حلكمَة  �يًضا 

,لكرمي هذQ ,ألشيا3 مًعا.
كما قد يكوG ,ملر,� من ﴿سبًال﴾ 
,لو�ياG ,ل^ جتر8 خال\ا ,ألVا�. 
فلو � ¡لق ,هللا � هذQ ,لتضا�يس 
,لضيقة ,ل^ مير ֲדا ,ملا3 منكمًشا 
لغطت ,ملياQ -جه ,ليابسة كلها، 
لعيش  صاحلة  ,أل��  تعد   �-

 .Gإلنسا,
,لر�  ¢ب  �خر  تسا��  هنا� 
 Qهذ sكر   7 ,حلكمة  ما  عليه: 
,ألشيا3 منفصلًة عن ,لنعم ,لسالفة 

,لذكر؟ 
-,جلو,` �G ,هللا تعا� قد حتد< 
حديثا  ,لنعم  ش½  عن  قبل  من 
خاصة  فتحد<   Gآل, �ما  عاًما، 
كخزينة  تعمل  ,ل^  ,ألشيا3  عن 

,ألخر4.  للنعم   qمستو�-
 Qمليا, بذخائر  حتتفظ  فاجلبا� 
-,ألعشا`،  ,ألشجاَ�  -تّدخر 
بينما تأخذ ,ألVا� ,ملياQَ من ,جلبا� 
,أل��  ��ا3  £تلَف  ֲדا  -متد 
طو,� ,لسنة؛ -�ما ,لسبل ,لطبيعية 
فتساعد ,لنا� على ,لوصو� �� 
 Gكا فلو  ֲדا.  للتمتع  ,لنعم   Qهذ
يكن   �- عالية  كب��  َتّلًة  ,جلبل 
 qبه مرتفعا% متد�جة ملا ,ستطا
,إلنساG ,لوصو� �� قمته. -لو 
على  منبسًطا  ما3ً  ,ألVا�  كانت 
,لناَ�،  نفع  ما  ,أل��  سطح 
بتغطيته  ,لضر�  بل جللب عليهم 
للز�,عة،  ,لصاحلة  ,أل�,ضي 
,أل��.  على  سَ�هم  -بعرقلِته 

يقـول اهللا تعـا�- تقتضـي حاجاتكـم الروحانية، 
أيهـا الناس، نـزوَل وحي سـماوي ال يغطي حاجات 
طبقـة معينة منكـم أو أهل عصر /دد فحسـب، 
بل يلـ> مقتضيات أهل العصـور كلها على تفاوت 
طبائعهـم ورغباتهـم وحاجاتهم، وميّكنهـم من طّي 
املسـافة الروحانيـة.. مبعـG أن ذلك الوحـي قادر 
علـى إيصاNم مـن عصر ن> إ� عصـر ن> آخر..
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من   qالنتفا, ميكن  �منا  �نه  فثبت 
,جلبا� -,ألVا� �s, كاG ,�تفاعها 
 G�- معني،  بوضع  ,نتشا�ها   -�
تكوG هنا� طرÈ Hانبها توصل 
للتمتع  ,لنا� من مكاG �� �خر 

ֲדذQ ,ملنافع.
قبلها  مبا  ,آلية   Qهذ عالقة  -�ما 

فهي كاآل¿: 
,آلية   Qهذ  7  � ,هللا  يعّد�   -١
�يًضا ِنعَمه على ,لبشر كما فعل 7 
,آليا% ,لسابقة فيقو�: ما �,: قد 
خلق كل هذQ ,ألسبا` ملنافعكم 
يغض   G� ميكن  فكيف  ,ملا�ية، 

,لنظر عن حاجاتكم ,لر-حانية؟
تسد  ,إلنسانية  ,لتد,ب�   G�  -٢
فقط،   د-�  vمن  حاجا% 
 G� على  ,لقا��   Qحد- ,هللا  -�منا 
,ملتطلبا%   Éتل �بدية  sخائر  يدبر 
-عصر؛  vمن   8�  7 ,ملتجد�� 
-,ِجلبا`  للِبر�  ميكن  حتَّاَ:   s�
هي  -�منا  باملا3؟  ,لناَ�  تزّ-�   G�
باملا3  متّدهم  ,ل^  ,لطبيعية  ,ألVا� 
بعد  قطًر,  -تر-8  ,لسنة،  طو,� 
قطر. � �منا هي ,جلبا� ,ل^ تغطي 
ألهلها  -ִדيئ   ،G,لبلد, حاجا% 
على مد,� ,لسنة ما ?تاجونه من 
ّبية -,ألvها�  صنو� ,ألعشا` ,لطِّ

ال  ,ل^  ,خلشب  -sخائر  -,لثما� 
,لسبل   Qهذ  G�  � تنتهي.  تكا� 
جسو�  متد  ,ل^  هي  ,لرئيسية 
-�خر.  قطر  �هل  بني  ,التصا� 
كذلك متاًما - يقو� ,هللا تعا�- 
تقتضي حاجاتكم ,لر-حانية، �يها 
ال  xا-8  -حي  نز-َ�  ,لنا�، 
يغطي حاجا% طبقة معينة منكم 
فحسب،   د�  عصر  �هل   -�
,لعصو�  �هل  مقتضيا%   Éيل بل 
طبائعهم  تفا-%  على  كلها 
-ميّكنهم  -حاجاִדم،  -�غباִדم 
,لر-حانية..  ,ملسافة  طّي  من 
على  قا��  ,لوحي  sلك   G� مبع� 
عصر   ��  Éن عصر  من  �يصا\م 
 Gيكو �خر  بتعب�   -� �خر..   Éن
بالنا�  ,لتطو�  قد��  ,لوحي   7

حيث ميّكن ,لفطرَ� ,إلنسانية من 
,لسفر من قطر �-حا¨ �� قطر 
لقبو�  يؤّهلها  �-حا¨ �خر، �8 
تعليم ,لنÉ ,ملقبل. �s كيف ميكن 
,لتطو�  مد4  يعر�   G�  Gلإلنسا
,إلنسا¨  ,لعقل   Qvسيحر ,لذ8 
ح½  مثًال  ,ملقبلني  ,لقرنني  خال� 
يدّبر Âسبه ما ين� به عقوَ� ,لنا� 
,لزمنية؟ �منا ميكن  ّقة  7 تلك ,لشُّ
على  بالس�  ,ملسافة   Qهذ طيُّ 
,ملنهج ,إل\ي ,لذ8 ال ينفك يطّو� 
,لعقل ,إلنسا¨ -يأخذQ �-ًما �� 
-من  -,حد.  طريق  -على  ,ألما: 
,لفلسفا%  ش½  جند  sلك  �جل 
,إلنسانية ال متضي ُقُدًما باستمر,�، 
,لقهقر4  تتقد: مر� � ترجع  بل 
,لسنني؛  مبئا%  قدمية  فلسفة   ��

ومن أجل ذلك جند شQ الفلسفات اإلنسانية ال متضي 
ُقُدًما باستمرار، بل تتقدم مرة V ترجع القهقرى إ� 
فلسفة قدمية مبئات السنني؛ ولكن التعاليم ال] ينـزNا 
اهللا � تأخذ العباد بواسطة األنبياء على منهج واحد 

ُقدًما، وال تضطرهم إ� التقهقر ولو مرة واحدة.
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-لكن ,لتعاليم ,ل^ ينـز\ا ,هللا � 
تأخذ ,لعبا� بو,سطة ,ألنبيا3 على 
منهج -,حد ُقدًما، -ال تضطرهم 

�� ,لتقهقر -لو مر� -,حد�.
 

ُهـْم  َ�ِبالنَّْجـِم  ﴿َ�َعَالَمـاٍ' 
َيْهَتُد�َ�﴾ (١٧)

�لتفسـ.:
-كلمة ﴿عالماٍ%﴾ �يًضا مفعو� 
به لفعل ﴿�لقى﴾ ,لو,�� 7 ,آلية 
 G�  �� ֲדا  �شا�  -قد  ,لسابقة. 
متشاֲדة  ليست  ,أل�ضية  ,لكر� 
 7 ,لسطح  متسا-ية  -ال  ,لشكل 
كل مكاG، بل جَعلها ,هللا � بني 
-يابس،  -Âر  -منخفض،  مرتفع 
فر-ًقا  فيها  -جعل  -برية،  -غابة 
كث�� يستطيع ֲדا ,إلنساG معرفة 
,أل��   G� فلو  -,جتاهه.  طريقه 
-,حد   v,طر على  كانت  كلها 
�,ئًر,  ,حليا�  طو,�   Gإلنسا, لبقي 
7 مكاG -,حد كحما� ,ملِعصر�. 
هذ, فيما يتعلق بالوسائل ,أل�ضية 
,لطريق،  معرفة  على  تساعد  ,ل^ 
�يًضا  xا-ية  -سيلة  هنا�  -لكن 
معرفة  على  ,لسائرين  تساعد 

,لطريق 7 ظلما% ,لليل -متاها% 
,لبحر �ال -هي ,لنجو:. 

-باملثل فقد جعل ,هللا � 7 ,لرحلة 
,لر-حانية �يًضا عالما% �8 معا� 
يستطيع  مميز�   �vمنا- -,ضحة 
,لسالك بر�يتها معرفَة ,جلهة ,ل^ 
يتقد:   Gكا ,s� �ليها، -ما  يتوجه 
-كذلك  ينحر�؛   -� يتأخر   -�
,لنجوَ:  ,لر-حانية  للرحلة  جعل 
ֲדم  يهتد8  ,لذين  ,ألنبيا3   8�
-مبا  ,لر-حا¨.   Qس�  7 ,لسالك 
�G ,ألنبيا3 �يًعا من مصد� -,حد 
فكل نÉ يساعد ,لسالكني من كل 
vمن 7 �حلتهم ,لر-حانية. -كما 
-منـزله  مبقامه  يدّ�  ,لنجم   G�

لقد نّبأ موسى � مبجيء الن> الذي أتى بعده، وهذا 
ا؛ وكأن كل جنم  أخj بظهور من ُيبعث بعده وهلمَّ جرًّ
روحاo p يزل يدل على النجم التاn، وm األخl دلت 
الروحانية  الشمس  الروحانية كلها على  النجوم  هذه 
القياَم  لإلنسان  سّهل  مما   ،� اهللا  رسول  /مد  أي 
بهذا السفر الروحاp والوصول إ� مركز الروحانية.

,لنجم ,آلخر كذلك  على -جو� 
ينبئ كل نÉ 7 تعليمه عن &ي3 
 Gلسالكو,  UWي فال  ,ملقبل،   Éلن,
يز�,�-G 7 �مياVم باستمر,�. لقد 
نّبأ موسى � مبجي3 ,لنÉ ,لذ8 
�تى بعدQ، -هذ, �خW بظهو� من 
 Gكأ- جرًّ,؛  -هلمَّ   Qبعد ُيبعث 
يد�  يز�   � �-حا¨  جنم  كل 
,ألخ�   7- ,لتا�،  ,لنجم  على 
,لر-حانية  ,لنجو:   Qهذ �لت 
كلها على ,لشمس ,لر-حانية �8 
سّهل  مما   ،� ,هللا  �سو�   مد 
,لسـفر  ֲדذ,  ,لقياَ:   Gلإلنسا
مركز   �� -,لوصو�  ,لر-حـا¨ 

,لر-حـانية.


