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تعريب �لد�عية: tمد طاهر ندمي


لرحيم.  
لرeن  
هللا  بسم   -٢٩٨
�قو�: لقد كتب 
ملولو2 عبد 
لكرمي 
مر<   #
� حضرته  كا�  بينما  �نه 

ملتسّولني  �حد  سأله   �- بيته  يدخل 
يسمع   �� يستطع   o �� حضرته  -ال 
بسبب  بصو*< '
ضحة  
ملتسو�   ]
ند
 .pهنا 
ملوجو9ين  
لنا�   #
�صو
'لكنه خر½ من بيته بعد قليل 'قا�: 
�ين 
ملتسو� 
لذ2 طر¹ مسألته؟ لقد 
-ال   B'دÑ  ��  �'9 عنه  
لنا�  Àث 
 Bنه بعد قليل *جع من تلقائه فأعطا�
�لك   7' 
لنقو9.  من  شيًئا  حضرته 
 
gًلوقت شعر حضرته 'كأ� ثقال كب


قد 9عا  بأنه  
� عنه، 'قا� حضرته U

هللا تعاy �� يعيدB -ليه.

�قو�: يبد' �� صو# 
ملتسو� 
ختلط 
حضرته  يستطع  فلم  
لنا�   #
بأصو

النتباB -ليه -ال �نه عندما 
نفصل � 
 y- 'صوله  بعد  
لنا�   #
�صو عن 
9
خل 
لبيت 
نx! له صو# 
ملتسو� 
'جعله يضطرv من �جل مساعدته.


لرحيم.  
لرeن  
هللا  بسم   -٢٩٩
'قا�:   � علي   gملولو2 ش
 حدث� 
ميا�   y- مر<   � حضرته  فّو� 
مهمة  
لالهو*2  عمر  9ين   ½
معر

فكا�  
ملر
جع،  بعض  عن  
لبحث 
حضرته  يسترشد  
لدين   ½
معر ميا� 
مر< بعد �خر! من خال� كتابته على 
ير9  حضرته  'كا�   >gصغ '*يقا# 
يطلب   '�  
كذ  7 يبحث   �� عليها 
منه حضرته �� يرسل -ليه كتاًبا فالنًيا 
بعث  
ملر
سلة   Bهذ 'خال�   .Bgغ'
ميا� معر
½ 9ين '*يقة خاطب فيها 
حضرته � '�كر فيها ما كا� يريد 
9'� �� يكتب "
لسالW عليكم"، 'ملا 
فلعله  تتكر*  
لو*يقا#   Bهذ كانت 
 y- >ملر
  Bينتبه هذ  o لسرعة
بسبب 
�*سل  فلما  عليكم".   Wلسال
" كتابة 
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حضرته *B9ّ عليها كتب 7 مستهله: 
 Wلسال
" تكتب   �� ينبغي  كا� 

عليكم".
 gمر صغ� �نه  
لظاهر  يبد' 7  �قو�: 
هني -ال �نه يتضح منه كم كا� حضرته 
'تربيتها،  �اعته  تعليم  على  حريًصا 
 
�مًر ليس  �نه  عرفنا  قليال  تدّبرنا   
�-'
 o  
�- �نه   k'ملعر
 من  ألنه   ،
gًيس
 7 W

الحتر' v9أل
ير
l �حد قو
عد 
 y- فإ� �ثر �لك ميتد >gلصغ

ألمو* 
�مو* كبg< �يضا 'يبد� 
لقلب بالصد�، 
-ضافة -y �لك فإ� 
لتسليم عند 
للقا[ 
كتابة  عند  عليكم   Wلسال
 'كتابة 


لرسالة �مر شرعي.

ملسيح   v�9 كا�  �يضا:  '�قو� 

ملوعو9 � �نه كا� يبد� كل *سالته 
عليكم"،   Wلسال
" 'يضمنها  بالبسملة 
'يوّقع Z 7خر 
لرسالة 'يكتب 
لتا*يخ 
بسملة   �'9 له  *سالًة   *َ�  o �يضا. 
 
'تسليم 'تا*يخ. 'كا� حضرته معتا9ً
 9
*� �نه  �تذكر  لد*جة  
لتسليم  على 
�� يكتب *سالة -y هند'سي معا*� 
فخر½ من قلمه تلقائًيا 
لسالW عليكم، 
فشطبه حضرته، µ عندما بد� 
لكتابة 
حضرته  شطبه   µ عليه  بالتسليم  بد� 
مر< ثانية، 'عندما بد� 
لكتابة مر< ثالثة 
كانت 
لنتيجة نفسها. فتنا'� حضرته 

قرطاًسا Zخر '�خذ يكتب بتمهل.

 ��  �'9  
جيًد 
حلد¼   
هذ �تذكر 
�تذكر يقيًنا مع من حصل �لك -ال �نه 
يغلب على ظ� �نه حصل مع 
ملسيح 


ملوعو9 �. '
هللا �علم.


لرحيم.  
لرeن  
هللا  بسم   -٣٠٠
 7 'قا�:  علي   gش 
ملولو2  حدث� 

ملسيح  كا�  بقا9يا�  عهد2  
ئل '�
 7 
لصال<   7 يقف   � 
ملوعو9 

آلخرين.  
ملقتدين  مع  
أل'�  
لصف 
'لكن بعد �لك حصلت بعض 
ألمو* 

لb بسببها شرl حضرته بالصال< مع 
هدمْت  عندما   µ 
لغرفة،   7  Wإلما


ملسجد ظل   y- 
لغرفة 'ضّمت   Bهذ


لصال<. 7 Wإلما
حضرته يقف مع 
 p*ملبا
(�قو�: 7 
لبد
ية كا� 
ملسجد 
'مستطيال  
لعر�   7  
 جدًّ  
gًصغ
نوًعا ما، 'كانت 7 
جلز[ 
لغرÄ منه 
قليال  
ملسجد   7 9
خلة   >gصغ غرفة 

لفاصل قد جعلها غرفة  *
-ال �� 
جلد
منفصلة. كا� 
إلماW عند 
لصال< يقف 

جلز[   7 
ملقتد'� ' 
لغرفة   Bهذ  7
توسيع  'عند  خلفه.  للمسجد   xألك

 *

جلد  
هذ �Uيل  بعد  فيما  
ملسجد 

ملسجد.) y- لغرفة

لد
خلي 'ضمت 


لرحيم.  
لرeن  
هللا  بسم   -٣٠١

لكرمي  عبد  
ملولو2  �*ملة  حدثت� 


ملولو2  مر�  عندما  'قالت:   �
كا�  مرضه  
شتد '  � 
لكرمي  عبد 
يقو� عند تفاقم 
آلالW 7 حالة تشبه 

لغيبوبة �عّد'
 ¤ مطّية ألن� سأ�هب 
للقا[ حضرته �، فكا� يظن �نه 7 
مكا� خا*½ قا9يا�، �ما حضرته � 
 
ففي قا9يا�. '�حياًنا كا� يتكلم ֲדذ
منذ  'يقو�:  بكا[  'ينفجر   lملوضو

�ياW كثo >g �* 'جه حضرته، ملا�
 ال 
تأخذ'ن� -ليه �، جّهز'
 مطّية 
آل� 
كامل   7 'كا�  حاال.  -ليه   h'خذ'
حضرته   y- 
�ه®  فقا�:  يوًما  'عيه 

ملو#،   k*ن� على مشا- له:  'قو¤ 
فأ*جو �� يتيح ¤ *�ية 'جهه 'لو عن 
'قا�  علّي  '�صّر   
gًكث 'بكى  بعد، 

�ه® 
آل�. فنـزلت من 
لطابق  :¤
'قلت   � حضرته  '�تيت  
لعلو2 
له: سيد2، هكذ
 يقو� 
ملولو2 عبد 

لكرمي. فقا� حضرته: هل تر'� �ن� 

حلقيقة   بل  كال،  
B؟ *�  �� �حب  ال 
�ن� ال �قو! على *�ية حالته 
ملؤملة. 


لكرمي:  عبد  
ملولو2  �*ملة   ¤ قالت 

ملؤمنني  W� >لدتك (�2 حضر
كانت '
*ضي 
هللا عنها) موجو9< هناp فقالت 
 Xيتشو هو  كا�   
�-  :� حلضرته 

لد*جة فا�هبو
 -ليه  Bهذ y- لزيا*تكم
طيب  حضرته:  فقا�  
لوقت.  لبعض 
عند  لنوبة  'لكن� سأتعر�  سأ�هب 
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طلب  حا�،  �ية  على  Zالمه.  �ية *
حضرته 
لعمامة 'لفها على *�سه 'ملا 

ملولو2 عبد 
لكرمي هر'لت  y- توجه

ملولو2   xقبله ألخ 
لد*½  'تدّ*جت 
-ليه.   W9قا حضرته   �� 
لكرمي  عبد 
�تعبِت   
ملا� 'قا�  الَم�  �خxُته  فلما 
 kعر� ال  �ن�  تظنني  هل  حضرته؟ 
لقد  قلت:  حضرته؟   h*'يز ال   
ملا�
قلَت ¤ بنفسك �� ��هب -ليه. قا�: 
من  تصاعدْ#   o� صرخة  �لك  كا� 
قل®. 'لكن 
�ه® -ليه فوً*
 'قو¤ له 
�ال ُيتعب نفسه. فهر'لت مر< �خر! 
 

لد*½ مستعًد vفوجد# حضرته قر

للصعو9، فقلت له �ال يرهق نفسه. 
يكّن   � حضرته  كا�  �قو�: 
 ،
gًكب حبًّا  
لكرمي  عبد  للمولو2 

حلب o يكن يقد* على  
'مبقتضى هذ

 ما يقو� gملؤملة، فكا� كث
�ية حالته *

ملولو2  *'Uقل® أل lملسجد: يلتا
 7
عبد 
لكرمي -ال �ن� ال �قو! على *�ية 

 تو7 
ملولو2 عبد 
لكرمي gًالمه. '�خZ
يستطيع حضرُته   ��  �'9 
ملر�   
ֲדذ
�يضا  غرفَته  حضرُته  غّير  بل  Uيا*َته، 
خال� مر� 
ملولو2 عبد 
لكرمي أل�ا 
كانت حتت بيت 
ملولو2 عبد 
لكرمي 
تأّ'هه   #
�صو تصله  فكانت  متاًما 

لذ2 كا� يثg قلَقه '
ضطر
َبه. كا� 
بالسرطا�  
لكرمي مصاًبا  
ملولو2 عبد 

'كا� جسدB قد ُشّر¹ تشرÆًا لكثر< 
تعرضه للعمليا# 
لطبية مما كا� يسبب 

له Zالًما حا9ّ< فكا� يتأ'B مضطرًبا.
'�قو� �يضا: كا� 
ملولو2 عبد 
لكرمي 

ملوعو9  
ملسيح  بيت   7 يقيم   �

جلز[ 
مللتصق بالباحة 
لعليا  7 
حتديًد
تقع  حتته  'كانت   ،p*ملبا
 للمسجد 

غرفة حضرته 
لb كا� يقيم فيها. 

لكرمي كا�  
ملولو2 عبد   y- '-ضافة 

ملولو2 نو* 
لدين '
ملولوf 2مد علي 
من  
ملختلفة   ]

ألجز يقيما� 7  �يضا 
 v

لنو  Wقِد 'ملا   ،� بيت حضرته 
له  �خلى  قا9يا�   y- خا�  علي  fمد 
�نه  -ال  بيته،  من   
جزً[  � حضرته 
كذلك  الحًقا.  له  خاّصة   
*ً
9 �نشأ 
�عطى حضرته ملفf bمد صاX9 �يضا 
كما  
ألمر،  بد
ية   7 بيته  من  مكاًنا 
 >gكث #

ملولوf 2مد �حسن مر Wقا�
7 بيت حضرته، 'كلما �تى 
لدكتو* 
�قامهم  عائلته  مع   Bشا 
لستا*  عبد 
 �� 
حلق ' بيته.  من  جز[   7 حضرته 
حضرته كا� Æب �� ُيقيَم مثل هؤال[ 


لنا� على مقربة منه.


لرحيم.  
لرeن  
هللا  بسم   -٣٠٢
حدث� مفf bمد صاX9 'قا�: كنت 
موجو9ً
 مر< عند 
ملسيح 
ملوعو9 � 
قو<، 'Âعنا  بكل   vلبا
 �حد   Xّ9  �-

صو# سيد f �Zمد 
ألمر'هي 
لذ2 

لفتح  بنبأ  جئت  لقد  سيد2،  قا�: 

�هْب  حضرته:   ¤ قا�  
لعظيم. 

لذ2 جا[ به. فذهبت  xخل

Âْع منه '
فقا�:  fمد   �Z سيد  
ستفسر# '
fمد  سيد  بني  مناظر<   pهنا كانت 
 Úلشيو
 �حد  'بني  
ألمر'هي  �حسن 
هزمية؛  شّر  �حسن  fمد  سيد  فهزمه 

لشيخ  فتعر�   
gًكث عليه  شّد  Àيث 
سيد  '�*سل�   ،Bgغ' 
لشنيعة  للذلة 
fمد �حسن -y حضرته ألخBx عن 


لفتح 
لعظيم.  
هذ
 y- فرجعت :X9مد صاf bقا� مف
سيد   ¤ قاله  ما  له  '�كر#  حضرته 
 
f �Zمد، فتبسم حضرته 'قا� (نظًر
 
nذ '-عالنه   vلبا
  Xلد طريقته   y-


لفتح): ظننت �� �'*'با �سلمت.
من  يتضح   :X9مد صاf bمف يقو� 
 Wإلسال
 بانتشا*  حضرته   Wهتما
  
هذ

7 �'*'با.
�قو�: مع �� �يع 
ألماكن سو
سية 
لنشر 
لدعو< 'كل غg مسلم يستحق 
مسلم   gغ كل   Wسال-' ُيبّلغ،   ��
كا�   ]
سو 
حد< ' بد*جة  يفرحنا 
ال  مما  'لكن   ،
gًفق كّناًسا   '� ملًكا 
 7  '� ما  �مة   7 جتتمع  �نه  فيه  شك 
 B9
بلد ما ظر'k جتعل 
لدعو< 7 �فر
 Wليو
 �'*'با   �- خاصة.  صبغة   #
�
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ملا9ية، ' 
ملسيحية  مأ'!  �صبحت 
'-سالWُ �هلها فتٌح عظيم 
لشأ� 9'� 

�à9 شك.


لرحيم.  
لرeن  
هللا  بسم   -٣٠٣
حدث� مفf bمد صاX9 'قا�: كنا 

ملسجد   7 جالسني  
ألصدقا[  بعض 
لد!  
لنسيا�  عا9<  عن  نتحد¼ 

ملسيح  لعل  
لدين.  كما�  
خلو
جه 
بيته   7 حديثنا  Âع   � 
ملوعو9 
 gلصغ
  vلبا
 من  
ملسجد   y- فجا[ 
قلنا:  تتحدثو�؟  عمَّ  مبتسًما:  'سأ� 
كنا نتكلم عن �
كر< 
خلو
جة كما� 
نعم،  'قا�:  حضرته  فتبسم  
لدين. 
 #

كرته ضعيفة لد*جة �نه �هب ��

ملا[  -بريق  
حلاجة 'نسي  لقضا[  مر< 
هناp '*جع. ظل 
لنا� يبحثو� عن 


خلال[. 7 B'جد' 
gًإلبريق، '�خ

كا�   :X9صا fمد   bمف  hxخ�
� عدمي 
لتكلف مع خد
مه 'كا� 

يشا*كهم 7 �مو*هم.
قد   X9صا fمد   bمف كا�  �قو�: 
منها  �مgكا '*جع   y- للتبليغ �هب 

لb كانت تعّد فيها كر
سا#  Wأليا
 7

ملهد2). لقد �كر  >gس) vلكتا
 
هذ
مفf bمد صاX9 7 خطاباته بعض 
 vلكتا
  
هذ  7 فأ9*جتها  
ألمو* 

حضر] مر�f غال e�dد �لقاcياb عليه �لسالeليكو� له �يضا نصيب فيه.
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 gش 
ملولو2  حدث�  '�قو�:  �ضيف 
علي 'قا�: كا� حضرته Æب �يع 
�نه كا�  �شعر  �ن� كنت  -ال  خد
مه 
 ،X9مد صاf  bملف ا  خاصًّ حبًّا  يكن 
قا�:  صاحب    bمف �كر  فكلما 
 bمف �تى  'كلما   ،"Wملحتر
 "مفتينا 
قا9يا�   y- الهو*  من   X9صا fمد 


 بر�يته. gًفر¹ حضرته كث
للحب  �نو
ًعا   pهنا  ��  !*� �قو�: 
'طرقا إلظها*B، 'يتب© 
لبعض �حياًنا 
 Bهذ فهمهم   Wلعد خاطئة  مو
قف 
من  U'جَته  
ملر[  حبَّ   �-  .l

ألنو
Zخر،   lنو من  
لديه ' 'حبَّه   ،lنو
�تلف حبُّه لألقا*v عن حبه لغgهم. 
µ �تلف حبه للصغا* من �قا*به عن 
يتميز   W
للخد حبه  لكبا*هم.  حبه 

آلخرين  للنا�  'حبه  �خر!  بصبغة 
يتميز بلو� Zخر. كذلك �تلف حبه 
للصغا* من �صدقائه عن حبه للكبا* 
منهم، '�تلف حبه للذين يتماسكو� 
'�فو� مشاعر حبهم عن حبه للذين 
تترشح 
ملحبة من كل كلمة يتفوهو� 
على  
لسيطر<  على  يقد*'�  'ال  ֲדا 
 .l
مشاعرهم هذB، 'غg �لك من �نو
باختصا* هناp ُشَعب كثg< للمحبة، 
متعد9<  'صو*  �شكا�  'إلظها*ها 
يؤ29 جتاهلها -y نتائج خاطئة. 'من 
تبّني   7 �خطأ  
ألمو*   Bهذ جتاهل 


لصحابة  تفضيل   7 خاطئة  مو
قف 
'ُكتب  قيل  مثال  عنهم،  
هللا  *ضي 
'علي  بكر   Ä� فضائل  عن   
gًكث
- 'فاطمة  'عائشة  'خدÑة  'Uيد 


هللا عليهم- 'لكن لو *'عيت  �
*ضو
جو
نب 
ملحبة '�نو
عها 'تدبرنا على 
 bل
  � 
لن®   �َ
�قو 
لعلم   
هذ ضو[ 
يستد� ֲדا هؤال[ 
لنا� َلُحِسم 
ألمر 
من   � علي  كا�  
لبصر.  ملح   7

لن® � 'كا� يقيم عند 
لن®  v*قا�
� كأ'الB9 لذلك فإ� كلما# 
لن® 
� عنه كانت حتمل 7 طياִדا fبة من 
نوZ lخر، 'لكن �با بكر � كا� من 
'كا�  �خر!  عائلة  من  'كا�  جيله 
*جال جليال يتسم بطبع جّد2 لذلك 
فكانت طريق حّبه له 'كلماُته تتصبغ 

لن®  حب  قيس  فلو  �خر!.  بصبغة 
� لكل منهما Àسب 
ملستو! 
لذ2 
الستطعنا  منهما  
حد ' كل  به  يتميز 

ملسيح  حب  كا�  بينهما.  
ملقا*نة 
من   X9صا fمد   bملف  � 
ملوعو9 
من  
لصغا*  مع  يكو�  
لذ2   lلنو


ألعز
[، 'كا� تعامله � ' v*ألقا

معه Àسب �لك 
حلب. لذلك ينبغي 
�ال ُيفهم من *'
ية 
ملولو2 شg علي 
-كما o يكن 
ملولو2 شg علي يرمي 
-ليه- �� حضر< 
ملسيح 
ملوعو9 � 
حبًّا   X9صا fمد   bمف Æب  كا� 

�كx '�كثر من 
ملولو2 نو* 
لدين �' 

ملولو2 عبد 
لكرمي *ضي 
هللا عنهما.


لرحيم.  
لرeن  
هللا  بسم   -٣٠٤

لسنو*2  
هللا  عبد  ميا�  حدث� 
 � 
ملوعو9  
ملسيح  قا� ¤  'قا�: 
 pمللو
مر< 7 �'
ئل عهدB: قا� �حد 
لصانع ماهر �� يرَيه منو�ًجا لصنعته 
 
مميًز -بد
ًعا  له   Wيقد  ��' 'كماله، 
 µ منه.  بأفضل  يأ´   �� يستطيع  ال 
قا� 
مللك نفسه لصانع ماهر Zخر �� 
 >'*� يبلغ  منو�ًجا  
آلخر  هو  يصنع 
كماله 'يقّدمه له. لقد شّغلهما 
مللك 

أل'�  ب©  لقد   .
ستا* بينهما  'علق 
بالنقو¾  تزييًنا  'Uّينه   
*ً
جد منهما 
 
'هكذ 
جلميل،  
لرسم '  �

أللو'
كما�  لذ*'<  
ئًعا * منو�ًجا  �نتج 

إلنسا�. �ما 
لصانع 
آلخر فقد ب© 

 �يضا Ñ �� �'9ّمله بالنقو¾ *ً
جد

لرسم 
جلميل '-منا جعله ' �

أللو'
.>Zملر
صافًيا 'بر
قا 'شفاًفا �كثر من 

ير2َ   �� 
أل'�  
لصانع  
مللك  �مر 

ملزين   *

جلد  Wفقّد صنعته  منو�½ 

لذ2  
جلميل  
لرسم ' بالنقو¾ 

مللك  �مر   µ -ليه.  
لناظرين  �9هش 

لصانع 
آلخر �� يقدW منو�½ كماله 
*فَع  
مللك  من  فاستأ��  صنعته،   7

لستا* بينه 'بني 
لصانع 
أل'�. فأمر 
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مللك برفعه 'عند �لك *�! 
لنا� 

لصانع 
أل'�،  *

 مشاֲًדا جلد*ً
جد

لستا*  برفع  �نه  �لك   7 
لسبب '

مللس   *

جلد  
هذ  7 
نعكست 
 Wلرسو
' 
لنقو¾  �يع  
ملصقو� 
 *

جلد على  كانت   bل
 
جلميلة 
 à9�  pهنا يكو�   ��  �'9 
أل'� 

فرX بينهما.
 ¤ �كر  ملا  
هللا:  عبد  ميا�  يقو� 
�كر  لعله  قلت  
ألمر   
هذ حضرته 
 Bهذ  7 �*كز  فلم   ،pمللو
 �حد 
�علن  ملا  'لكن  �تدبرها   o' 
لقصة 

لظلية  بالنبو<  حظي  �نه  حضرته 

 7 نفسه  �كر  قد  كا�  �نه  فهمُت 

ملثا�   
هذ فذكر#  
ملثا�.   
هذ
'من  غرهـ"  "غو¼  قرية  ألهل 

لظلية  
لنبو<  قضيَة  �فهمتهم  خالله 
فاستوعبوها بشكل جيد. فلما �ثا* 
مسألة   7 
ختالَفهم  
لالهو*يو� 
�اعة   7 قلق   2� Æد¼   o 
لنبو< 
لقد   :
قالو بل  غرهـ"،  "غو¼ 


ألمر من قبل.  
�ُفِهمنا هذ
تفّر9   bل
 
مليز<   �� ال شك  �قو�: 
ֲדا 
ملسيح 
ملوعو9 � هي �نه قد 
صقل لو¹ قلبه لد*جة 
نعكست فيه 
صو*< سيد 
لكو� 'نقوشه كاملة، 

قلبه  يصفي  من  كل   �� شك  'ال 
فإ� نقو¾ 
لن® � تنعكس 7 قلبه 
ليس   .B9

ستعد' كفا[ته  Àسب 
fمد *سو� 
هللا � Õيال، -منا 
لبخل 
له  
تِّباعنا  نوصل  ال  
لذين  فينا :ن 


لكما�.  y- �
'على  Zله  'على  عليه  صّل  
للهم 

ملسيح 
ملوعو9  pصحابه 'على عبد�
 �� 9عو
نا  'Zخر  'سلم،   p*با'


لعاملني.  v* حلمد هللا


8��نتهى هنا �جلز% �أل
من سC] �ملهد;


'-� -مـامـي سـيـَد 
لرسـل �eَد
'ال شـك  �� fمـًد
  Ùـس  
nد!
�َبعــَد نـِ® 
هللا  شـي[ يـر'قـ�؟


هللا -h  قـد تبـعــت fمــًد''
للنـ® مـحمـٍد فخـٍر  9َُعـو
 كلَّ 
فأخـذُتها 
ملصطفـى    Wَعلـو 'ِ*ثُت 

*ِضينــاB   متبوًعـا    '*Äَ   ينُظـُر
-ليـه   *ِغبنا مؤمنـني    فنشــكـُر
�بعـَد *سـوِ�  
هللا   'جــه   منوُِّ*؟
*ُ 'فــي كــل Zٍ� ِمن َسـناB �نـوَّ
�ماW  جاللة   شـأِنه   
لشـمُس  �حقُر
'كيـف  �*9ّ  عطـا[   *Ä   '�فُجـُر

(من شعر سيدنا �eد عليه 
لسالe- Wامة 
لبشر!)


