
   باألقباط البنا حسن عالقة

 

 

  

  23:10 2010-02-20|     قميحة جابر. د

 

 المصرية الحكومة المؤامرة هذه كبر تولى وقد.  هللا رحمه البنا حسن اإلمام قتل على خائنة غادرة أياد تضافرت

 فبراير من 12 في البنا حسن مةاأل هذه إمام واغتالوا, اإلسالم وأعداء, الدكتاتور والملك, اإلنجليزي واالستعمار العميلة

1949. 

 

 والضبابية والجمود, الجماعة قيادة في والدكتاتورية, واإلرهاب بالعمالة والبصائر الضمائر عمي   اتـهمه استشهاده

 المسلمين بين والدينية الطائفية الفتن زرع علي والعمل الديني بالتعصب اتهامه االفتراءات هذه أخطر كان ولكن, الفكرية

 : األخير االفتراء هذا علي موضوعية نظرة نلقي التالية السطور وفي.  األقباطو

 

********** 

 

 فيها وسقط ، قتال فيها استحر   واألقباط المسلمين من غالة بين عاتية طائفية فتنة أتون في حاليا نعيش أننا ومعروف

 .  1928 سنة من ابتداءا واألقباط البنا حسن اإلمام بين تكان التي الطيبة بالعالقة يذكرني وهذا.  دماء فيها وسالت ، قتلى

 

, األعمي التعصب عن والبعد, الديني للتسامح حياا مثاالا  البداية منذ المسلمون واإلخوان -هللا رحمه- البنا حسن كان لقد

 والمسلم, هللا عند من منزل كتاب أصحاب وأنهم ، الوطن في إخوة أنهم علي -خاصة بصفة- األقباط إلي ينظرون وكانوا

ا يكون حتي- مطالب  المعاني هذه غرس علي الشهيد اإلمام دأب وقد. ورسله وكتبه ومالئكته باهلل يؤمن أن -حقاا مسلما

 .ومحاضراته, وخطبه, رسائله في وذلك اإلخوان نفوس في والقيم

 

 ..كلماته ومن

 

 المماحكات عن بعيداا الصافية األصيلة النقية عالمناب ويستقي يسترفد العليا اإلنسانية القيم هذه عرض في وهو

" النور نحو" رسالته في كلماته ببعض منها نكتفي وشواهد نصوص من قدمه ما أكثر وما. العقيمة الجدلية والخالفات

 العرب وملوك, باشا النحاس مصطفي الوزراء ورئيس فاروق الملك إلي اإلخوان من مندبون سلمها طويلة رسالة وهي)

.. ومستقبلها وحاضرها األمم ماضي يعلم الذي الخبير الحكيم وضعه الذي اإلسالم إن(: "الحيثية وذوي والكبار هموحكام

 حماية في غموضاا وال لبساا يحتمل ال الذي الواضح الصريح النص علي اشتمل وقد إال الحكيم المقدس دستوره يصدر لم

 :  النص هذا من أصرح الناس يريد وهل, األقليات
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ينَ  َعن   ّللا    يَْنَهاك م   ال ) ين   ف ي ي قَات ل وك مْ  لَمْ  ال ذ  وك مْ  َولَمْ  الد   ج  نْ  ي ْخر  ك مْ  م  يَار  وه مْ  أَنْ  د  ط وا تَبَرُّ مْ  َوت ْقس  َ  إ ن   إ لَْيه  بُّ  ّللا   ي ح 

ينَ  ط  ْقس   ( .8:الممتحنة( ) اْلم 

 

 :يتعال قوله في العامة اإلنسانية الوحدة قدس واإلسالم

 

نْ  َخلَْقنَاك مْ  إ ن ا الن اس   أَيَُّها يَا) ا  َوَجعَْلنَاك مْ  َوأ ْنثَى ذََكر   م  تَعَاَرف وا َوقَبَائ لَ  ش ع وبا  (.13اآلية من: الحجرات( )ل 

 

 في جميعاا السماوية بالرساالت اإليمان أبنائه علي وفرض, التعصب علي فقضي, كذلك العامة الدينية الوحدة قدس ثم

 : تعالي قوله

 

لَ  َوَما ب اّلل    آَمن ا ق ول وا) لَ  َوَما إ لَيْنَا أ ْنز  يمَ  إ لَى أ ْنز  يلَ  إ ْبَراه  يَسى م وَسى أ وت يَ  َوَما َواأْلَْسبَاط   َويَْعق وبَ  َوإ ْسَحاقَ  َوإ ْسَماع   َوع 

نْ  الن ب يُّونَ  أ وت يَ  َوَما مْ  م  ق   ال َرب  ه  مْ  أََحد   بَْينَ  ن فَر   ْنه  ونَ  لَه   َونَْحن   م  ْسل م   (136:البقرة( )م 

 

 : وتعالي تبارك فقال, عدوان وال صلف غير في الخاصة الدينية الوحدة قدس ذلك بعد ثم

 

 [.10: الحجرات{ ]ترحمون لعلكم هللا واتقوا أخويكم بين فأصلحوا إخوة المؤمنون إنما}

 

 متصلة وحدة تمزيق في سبباا اتباعه يكون أن يمكن ال البالغ واإلنصاف المعتدل المزاج هذا علي بني الذي اإلسالم هذا

 .فقط مدني نص من قوتها تستمد كانت أن بعد الدينية القداسة صفة الوحدة هذه أكسب إنه بالعكس بل

 

********** 

 

 دسالمق دستوره يصدر لم.. ومستقبلها وحاضرها األمم ماضي يعلم الذي الخبير الحكيم وضعه الذي اإلسالم إن"

 الناس يريد وهل, األقليات حماية في غموضاا وال لبساا يحتمل ال الذي الواضح الصريح النص علي اشتمل وقد إال الحكيم

 : النص هذا من أصرح

 

ينَ  َعن   ّللا    يَْنَهاك م   ال)  ين   ف ي ي قَات ل وك مْ  لَمْ  ال ذ  وك مْ  َولَمْ  الد   ج  نْ  ي ْخر  ك مْ  م  يَار  و أَنْ  د  ط وا ه مْ تَبَرُّ مْ  َوت ْقس  َ  إ ن   إ لَْيه  بُّ  ّللا   ي ح 

ينَ  ط  ْقس   ( .8:الممتحنة( ) اْلم 

 

 :تعالي قوله في العامة اإلنسانية الوحدة قدس واإلسالم
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نْ  َخلَْقنَاك مْ  إ ن ا الن اس   أَيَُّها يَا) ا  َوَجعَْلنَاك مْ  َوأ ْنثَى ذََكر   م  تَعَاَرف وا َوقَبَائ لَ  ش ع وبا  (.13اآلية من: الحجرات( )ل 

 

 في جميعاا السماوية بالرساالت اإليمان أبنائه علي وفرض, التعصب علي فقضي, كذلك العامة الدينية الوحدة قدس ثم

 : تعالي قوله

 

لَ  َوَما ب اّلل    آَمن ا ق ول وا) لَ  َوَما إ لَيْنَا أ ْنز  يمَ  إ لَى أ ْنز  يلَ  إ ْبَراه  يَسى م وَسى أ وت يَ  َوَما َواأْلَْسبَاط   يَْعق وبَ وَ  َوإ ْسَحاقَ  َوإ ْسَماع   َوع 

نْ  الن ب يُّونَ  أ وت يَ  َوَما مْ  م  ق   ال َرب  ه  مْ  أََحد   بَْينَ  ن فَر   ْنه  ونَ  لَه   َونَْحن   م  ْسل م   (136:البقرة( )م 

 

 : وتعالي تبارك فقال, عدوان وال صلف غير في الخاصة الدينية الوحدة قدس ذلك بعد ثم

 

 [.10: الحجرات{ ]ترحمون لعلكم هللا واتقوا أخويكم بين فأصلحوا إخوة المؤمنون إنما}

 

 متصلة وحدة تمزيق في سبباا اتباعه يكون أن يمكن ال البالغ واإلنصاف المعتدل المزاج هذا علي بني الذي اإلسالم هذا

 .فقط مدني نص من قوتها دتستم كانت أن بعد الدينية القداسة صفة الوحدة هذه أكسب إنه بالعكس بل

 

..********** 

 

 التوجيه هذا يعرض -هللا رحمه- البنا اإلمام وكان, األخري األديان ذوي مع التعامل في اإلسالمي التوجيه هو هذا كان

ا عليه ويلح  . بالتعصب اإلسالم يتهم من كل به ويواجه, كثيرا

 

 المواقف من يورد التاريخي الواقع ولكن!! والتطبيق لعملا أقل وما, والمبادئ الكلمات أكثر ما: بعضهم يقول قد

 مع المعاملة وحسن والتسامح المودة علي عاشوا المسلمين واإلخوان البنا حسن اإلمام بأن يقطع ما والوقائع واألحداث

 السيئة والنوايا المغرضين محاولة من الرغم علي, الشعور نفس واإلخوان المرشد يبادلون عاشوا الذين األقباط المواطنين

 .الطيبة العالئق هذه وإفساد, الصفو تعكير

 

 :الحكم هذا صدق علي شاهداا الوقائع بعض اآلتية السطور في ونورد

 

 .  اإلسماعيلية في

 

 فكتب -اإلسماعيلية في مدرس البنا واإلمام- الدعوة مطلع في والمسيحيين اإلخوان بين فتنة يحدث أن بعضهم أراد

 اإلخوان" اسمها متعصبة جماعة يرأس البنا حسن" المتعصب المسلم المدرس" أن فيها ذكر", سيحيم" بتوقيع عريضة
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 المسئولين العريضة كاتب وطالب. عليهم المسلمين التالميذ ويفضل, المسيحيين التالميذ ويضطهد يهين وأنه" المسلمون

 .فتنة تكون ال حتي اإلسماعيلية عن بعيداا المتعصب المدرس هذا بنقل

 

, استنكاره معلناا المدرسة إلي منهم وفد وجاء, جداا منها المسيحيون فاستاء, المدرسة ناظر علي العريضة هذه وحولت

 وتوقيع", بختمها" الكنيسة وكذلك, األقباط أعيان من كثير وكتب. األرثوذكسية الكنيسة راعي الوفد هذا رأس وعلي

 هذه بمثل ترهقنا أال المعارف وزارة أرجو: بقوله ختمه الذي بتقريره الناظر وأرفقها استنكار وخطابات عرائض راعيها

 .  خير ورائها من يراد ال كيدية أمور جميعا أنها ثبت أن بعد, بمعرفتها فيها تحقق وأن, المجهوالت

 

********** 

 

 رئيس- اباش سري حسين علي اإلنجليز ضغط نتيجة مصر بصعيد" قنا" إلي 1941 سنة البنا حسن نقل وحينما

 المسلمين واإلخوان البنا حسن تصور قنا في األقباط بين إشاعة نشر إلي الفتنة ودعاة المنافقين من كثير تسابق -الوزراء

 الفرية؟ هذه علي البنا اإلمام قضي فكيف. بهم اإلضرار علي عاملين لألقباط مبغضين

 

 جمعية: "... بالقاهرة -هللا رحمه- والده إلي قنا من البنا حسن بها بعث رسالة من اآلتية السطور في نجده الجواب إن

, المطران رأسها وعلي القبطية الطائفة كل إليها دعونا كبيرة حفلة باألمس عندنا وكانت, موفقة بخطي تسير بقنا اإلخوان

 كنت ولقد. فتنةبال هؤالء إلي يتزلفون الذين المسلمين لمنافقي قوية صفعة وكانت, أحد منهم يتخلف لم جميعاا وأقبلوا

ا  ".يرام ما علي شيء وكل, هلل والحمد, الجميع إعجاب حازت بصورة اإلخوان فكرة أبسط وأنا -لباقة في- جداا صريحا

 

 البنا حسن وكيل".. خريستو"

 

 وكيله كان اإلسماعيلية دائرة عن باشا ماهر أحمد وزارة عهد في 1944 سنة النيابية االنتخابات في نفسه رشح وحينما

 اللفتة هذه وكانت" خريستو باولو الخواجة" يدعي متمصر مسيحي يوناني -اإلسماعيلية لدائرة التابعة-" الطور" لجنة يف

ا الحاكم السعدي الحزب قادة سخرية مثار  .باشا النقراشي فهمي ومحمود, باشا ماهر أحمد وخصوصا

 

 موسمية حب زيارات

 

 وخصوصاا, اإلخوان وبين بينهم المتبادلة والسماحة الود بروح يشعرون -كلها مصر مستوي علي- المسيحيون وكان

 التالي الخبر ذلك ومثال. الزيارات هذه أخبار صحفهم في ينشروا أن علي اإلخوان وحرص. الدينية المناسبات في

 .10/11/1946 بتاريخ اإلخوان صحيفة في المنشور

 

 للتهنئة( 1365 سنة) األضحي عيد يوم بالزقازيق مينالمسل داراإلخوان والمحافظات الشرقية مطران نيافة زار"

 أشكر: آخرها في وقال(, االنتصار رمز االتحاد) معني حول تدور" العيد هدية" بعنوان مطولة نشرة نيافته وأذاع, بالعيد

 ".العمل في إخوان, التضامن في إخوان, الشعور في إخوان ألنهم اإلخوان جمعية
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*********** 

 

ا أربعين بعد"...  مذكراته من بالنص ننقلها 1927 سنة أواخر وكانت, كلها الوقائع هذه وأطرف  إلي نزولنا من يوما

لنا, البنسيونات في لإلقامة نسترح لم, اإلسماعيلية ا نجد أن المصادفة فكانت, خاص منزل استئجار علي فعو   في أعلي دورا

( األرضي) األسفل ودوره وكنيسة ناديا منه اتخذوا يحيينالمس المواطنين من لمجموعة األوسط دوره استؤجر, منزل

 كان فكأنما. مصلي المسكن هذا من ونتخذ, الصالة نقيم األعلي بالدور نحن وكنا. وكنيسة نادياا اتخذوه اليهود من لمجموعة

, النور لها لنضيء سبت ليلة كل تدعونا وهي, الكنيسة سادنة" شالوم أم" أنسي ولست. الثالثة األديان يمثل المنزل هذا

 كان وإن!! هللا؟ علي تنطلي ال التي الحيل هذه تستخدمون متي إلي: بقولنا نداعبها وكنا" الجاز وابور توليع" في ونساعدها

 المناقشة وتنتهي, فتعتذر الرؤية؟ أو االنتفاع عليكم حرم فهل -تدعون كما- السبت يوم والنار النور عليكم حرم قد هللا

 ".بسالم

 

********** 

 

. الوطنية أو, الدينية القيم من قيمة في تفريط وال, والتهاون, هوان بال ولكن.. صادقة ومودة, حقيقيا تسامحا كان لقد

, والوطنية الدين إلي يسيء بما يتصرف" سرجيوس" القمص وهو المسيحي الدين رجال كبار أحد اإلخوان رأي فحينما

 بمواطنينا يجتمع سرجيوس القمص أن علمنا(: "... 13/5/1947) فيها ءجا ومما, اإلخوان صحيفة في بشدة هاجموه

 االجتماعات؟ هذه وراء فماذا البريطانية المعسكرات أحد داخل كنيسة في يتم االجتماع هذا وأن", الكبير التل" في األقباط

 بادية الفتنة إثارة في المستعمر إصبع إن الزقازيق؟ كنيسة مثل أخري كنيسة علي لالعتداء مبيت تدبير هناك وهل

 يسمح فكيف - الوطن أبناء بين التفريق وهي - العالم بها استعمروا التي سياستهم يطبقوا أن لإلنجليز كان وإن, وملموسة

 ".والدين؟ الوطن ألعداء مطية يكون أن لنفسه الدين رجال من رجل

 

 إلي أساء قد, اإلخوان ودعوة, العام لمرشدا من فيها ينال نشرها وبمقاالت, هذه بتصرفاته" سرجيوس" أن ويظهر

: الوطن في إخواني: "... ومرشدهم لإلخوان خطابه موجها -"برسوم أمين" واسمه- أحدهم فكتب, المسيحيين عقالء شعور

 رجال عن تصدر أن يصح ال التي المخزية" سرجيوس القمص" مقاالت من عليه اطلعنا ما األقباط جميع له يأسف مما

 .المسلمين لإلخوان المرشدالعام إلي تسيء وهي فخرنا هم الذين هاراألط الدين

 

 ...".للديان والدين, للجميع الوطن ألن المسلمين إخواننا وبين, بيننا التي باألخوة نشعر ألننا المقاالت تلك نستنكر إننا

 

********** 

 

 الشهيد علي الترحم إلي ليدفعنا.. سمومها فثلتن الشيطاني برأسها الفتنة طلعت وقد اآلن مصر تعيشه الذي الواقع إن

.. وتالميذه أبناؤه يسير دربه وعلي.. دين ذي كل واحترام, النظر وبعد والحب للتسامح مثاالا  حياته طيلة عاش الذي العظيم

 :  الحمداني فراس أبي بقول يتمثل البنا حسن كان أشعر المناسبة هذه وفي

 

ني دُّ  َجـد   إذا قومي َسيَْذك ر  لْمـاء   الل يلة   وفي=  ه ـمْ ج   البَـْدر   ي ْفتَقَـد   الظ 
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gkomeha@gmail.com   

  

    

 

  

 

   تعليقك اضف

 :   االسم   اسم ادخال يجب  

  

 :  التعليق عنوان   عنوان ادخال يجب  

  

 :  التعليق    

   حرف 500 عن النص يزيد أال يجب  تعليق ادخال يجب

   التعليق أرسل 

 

   

  الموضوع حول ليقاتتع

  

  

   البنا حسن 

  

   14:20 2010-02-21|  الحديدى أيمن

  

 من األن يوجد ولألسف األخرى الديانات من المسلمين غير مع التسامح فى نموذجا البنا جسن الشهيد اإلمام كان لقد

 عليه هللا صلى هللا رسول يذهب ألم والمودة التسامح هذا يرفضون وأتباعهم المشايخ من السنة بأنصار أنفسهم يسمون

 دكتور شكرا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يؤذى كان اليهودى أن مع مريض أنه علم أن بعد بيته فى يهودى إلى وسلم

   الطيب المقال هذا على جابر
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   الشهيد االمام 

  

   11:20 2010-02-21|  مراقب

  

 بهم يزخر الذين المحترمين الكتاب من لصفوة أخرى رائعة مقاالت شأن شأنه - الرائع المقال هذا فى جاء لما تكملة

 تحدى - القبطى - باشا عبيد مكرم ولكن ، النساء حملتها البنا حسن الشهيد االمام جنازة فان لذلك تكملة أقول - الموقع هذا

 لمن كثيرة مواقع فى موثقة المعلومات وهذه ، اسمه اليحضرنى آخر وقبطى وحملهاهو الجنازة فى وشارك آنذاك الحكومة

 .   بعد ومن قبل من األمر وهلل ، االستزادة أراد

  

  

  

  

  

   الممتحنة سور من 8 باآلية ناقص إستشهاد 

  

   11:17 2010-02-21|  عكوش عكاشة عكوش

  

 أن أعلم - الوطن هذاو الدين هذا أعداء على مسلطا سيفا قلمه وجعل هللا أعزه قميحة جابر الفاضل وأستاذي أخي

 9 آية معها يذكر الممتحنةأن سورة من 8 بآيه اإلستشهاد عند يجب ولكن مثلك هو ممن يتعلم مثلي هو لمن سيتسع صدرك

ينَ  عَن   ّللا    يَْنَهاك م   إ ن َما} وهي ين   ف ي قَاتَل وك مْ  ال ذ  وك م الد   ن َوأَْخَرج  ك مْ  م   يَار  وا د  ك مْ إ ْخرَ  َعلَى َوَظاَهر   يَتََول ه مْ  َوَمن تََول ْوه مْ  أَن اج 

ونَ  ه م   فَأ ْولَئ كَ   .  واإلحترام والتقدير الشكر وافر مني ولك - المعنى ويكتمل الصورة تكتمل لكي{  الظ ال م 

  

  

  

  

  

   2- ؟؟؟ والبـراء الولـاء وأيـن.........  نتـودد زلنـا مـا هـل 
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   10:42 2010-02-21|  اإلسالم سيف

  

نزل هو  سبحانه هللا!  الخاصة الدينية الوحدة إلى العامة الدينية الوحد من التقسيمات هذه ما ثم! تعالى هللا عند من الم 

 تم من فهل – العالمين رب توحيد وهى واحدة برسالة واألنبياء الرسل كل جاء وقد موحدون مسلمون الناس خلق وتعالى

 ثم. األصل فى واحد واإلثنين!  الخاصة الدينية الوحدة ضمن يكونوا أن مطالبين غير!  عامةال الدينية الوحد فى تقسيمهم

 بعبادة وإقرار حب بينها ومن وأعيادهم مواسمهم فلتحب!  موسمية حب زيارات:  نهاية ثم!  البنا حسن وكيل....  خريستو

   ؟ والبراء الوالء فأين – كثيرة اآليات!  تعالى هللا غير

  

  

  

  

  

   1- ؟؟؟ والبـراء الولـاء وأيـن.........  نتـودد زلنـا مـا هـل 

  

   10:42 2010-02-21|  اإلسالم سيف

  

 ديننا بأن الغير إقناع نحاول زلنا ما هل -إليهم بالبر فقط وأمرنا – ذلك عن تعالى هللا نهانا وقد للغير نتودد زلنا ما هل

 واضحة ربنا آيات!!!!  الشرع من أهذا – القصص وسرد والركون والخنوع ذلال من بمزيد وووو والمحبة التسامح دين

 وله لنا هللا وغفر تعالى هللا رحمه عليه – البنا حس/  الشيخ فعله كان ما وهل. التعدى بدون العبادة حرية لهم كفلت والتى

 هللا بكتب باإليمان مطالبون فنحن!!!!  به فلنؤمن إذا!!!!  منزل كتاب أصحاب)  ومنها!!!!  شئ فى والبراء الوالء من –

ا  أيدهم بين الموجود الكتاب هذا وهل - كلها تعالى    حاليا

  

  

  

  

  

   الحويني ابواسحاق الشيخ 

  

   09:25 2010-02-21|  األمة عظماء من البنا حسن

  

 ليجمع األمة بين الوحدة لىا دعا حماس حركة أبو اإلسالم أمة عظماء من البنا حسن الشهيد اإلمام على هللا رحمة

 وأنه الهدامة واألفكار بالخالفات العوام دراية وعدم الجهل النتشار نظرا الفرق بين العميقة الخالفات عن وتغاضا كلمتها
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 الى اإلستماع عدم الى ويدعوالشباب واإلخوان البنا حسن الى نفسه ينسب من يأتي أن أما تغييرها الى الدعوة السهل من

 نفس تجد ثم السنة وترك التفرقة الى يدعوا ألنه المسلمين من وال اإلخوان من ليس فهذا مثال الحويني اسحاق بياا الشيخ

   والشيعة السنة بين التقارب الى يدعو الشخص

  

  

  

  

  

   يتكلمون ال النصارى عقالء.. لالسف 

  

   08:13 2010-02-21|  السعودية من الحليفي

  

 االخوة تسودها عالقة...  االخوان عند االخرى الديانات واصحاب النصارى وضع حقيقة هى هذه قميحة دكتور يا نعم

 ان وهللا لهم اقول..  لمصر الخير يريدون ال الذين.. منهم المهوسون يزعم كما اقلية وليسوا وطن شركاء فهم الوطن في

 نبيه على الخاتم دينه انزل حينما ينساكم لم خلقكم الذي هللا الن..  مبارك نظام من وزيادة تطلبونه ما كل لكم يكفل االسالم

   وسلم عليه هللا صلى محمد الخاتم

  

  

  

  

  

   رقيق ناعم مقال 

  

   02:04 2010-02-21|  المصرى اسالم

  

 اصحاب النصارى هل اسال وانا..االيسر الخد ادارة عينة من ونعومة برقة تنضح مقالك كلمات ان يادكتور الحقيقة

 مثل تصلح وهل( تحريفه تم) منزل كتاب اصحاب انهم..كاالنتى افهمها ان ذكرت؟ساحاول كما هللا عند من منزل تابك

 االدوار يوزعون من مغتصبون؟ومع غزاه فينا يرون من ارضنا؟ومع من بطردنا ونهارا ليال يتنادون من مع الرقة تلك

 من مع ذاك عليه؟ايصلح الرد منا وطلب فعله بارك الذى نظير دهورائ بطرس الحقير نبأ يبلغك الم نبينا قدر من للتنقص

   امريكا تغزونا الن شوقا يتحرقون من ؟ومع منا لهم اقرب اسرائيل يرون
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   تمردا اللئيم اكرمت اذا و................  

  

   00:50 2010-02-21|  الدخالوي عباس

  

 التى و االخوان ضد االخيرة االعتقاالت حملة تأييدهم الى انظر ثم الولىا ايامهم منذ معهم االخوان ديدن هو هذا

 فعلوا فان احدا، علينا يظاهروا لم داموا ما ديننا امرنا كما امنهم و حقهم نعطيهم نعم. الجماعة قادة كبار من عددا شملت

   أظلم والباديء العمل، جنس من الجزاء يكون ان فيجب
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