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الرحيم
الرمحن ّ
بسم هللا ّ

المد ه
لل ال هذي أحنطح حق حورقحاء البيان على أفنان دوحة التّبيان بفنون األلان * على أنّه ال
ح
األوليّة الّيت هبا خلق ما كان وما يكون
إله ّإال هو * قد أبدع األكوان واخرتع اإلمكان مبشيّته ّ
1
* والمد لل الّذي زين مساءح القيقة بشمس املعاين والعرفان الّيت رقم عليها من القلم األعلى
اجملتمع من املاء اجلاري من عني
البحر األعظم
ح
* امللك لل املقتدر املهيمن القيّوم * الّذي أظهر ح
األوليّة وظهرت الكلمة اجلامعة وبرزت
اهلاء املنتهية إىل االسم األقدم الّذي منه ّ
فصلت النّقطة ّ
املوحدون إىل هواء املكاشفة والضور * واملخلصون إىل منظر
القيقة و ّ
الشريعة * ومنه طار ّ
الصفات العليا الّذي يف ك ّل
السالم على مطلع األمساء السىن و ّ
رّهبم العزيز الودود * و ّ
الصالة و ّ
مبحمد يف ملكوت
حرف من إمسه كنهزت األمساء وبه زيهّن الوجود من الغيب و ّ
الشهود * ومسّي ّ
األمساء * وأبمحد يف جربوت البقاء * وعلى آله وصحبه من هذا اليوم إىل يوم فيه ينطق لسان
القهار *
العظمة * امللك لل الواحد ّ
1

"إن من بني النعم والعطااي النادرة لظهور حضرة هباءهللا ما فاض به قلمه املوصوف ابلقلم األعلى ،ويدل هذا الوصف فيما يدل

عليه من معان إىل أنه مظهر الروح األعظ م .ومل يسبق يف اتريخ األداين ،عدا الظهور البايب ،أن ترك املظهر اإلهلي لألجيال القادمة ترااث
من آاثره الكتابية خطّها بيده .فهناك العديد من األلواح يف املواعظ واألدعية والصلوات خطّها حضرة هباءهللا بيده وتشكل هذه األلواح
أنفس اآلاثر البهائية املقدسة" ،كتاب ظهور حضرة هباءهللا ،أديب طاهرزاده ،اجمللد  ،1الصفحة 35
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ك 2واطّلعنا على ما فيه من إشاراتك * نسأل هللا أن ي حؤيهّ حد حك على ما
قد حضر بني يدينا كتاب ح
ه
ك إىل ساحل البحر الّذي ميوج ابسم ربّك األعلى * وتنطق ك ّل قطرة منه
ضى حوي حقّهربح ح
يب حويحر ح
السماء *
إنّه ال إله ّإال هو وإنّه خلالق األمساء وفاطر ّ
ت حظريحة القدس وسيناءح القرب طح هّ ر قلبحك عن ك ّل ما سواه * مثّ
السائل إ حذا قصد ح
اي أيّها ّ
ه
ه
اليوم يوم
اخلحع نحعلح هي الظّنون واألوهام لرتى بعني قلبك جتلّيات هللا هّ
رب العرش والثرى أل ّن هذا ح
الشهود * قد مضى الفصل وأتى الوصل وهذا من فضل ربّك العزيز احملبوب * حدع
املكاشفة و ّ
الرمحن
اب ألهل ّ
السؤ حال واجلو ح
الرتاب * اصعد ح
جبناحي اإلنقطاع إىل هواء قرب رمحة ربّك ّ
ّ
األوليّة ومتّت الكلمة اجلامعة وظهرت حوالية هللا املهيمن
الرحيم * قل اي قوم قد ف ّ
صلت النّقطة ّ
ّ
أمام وجوهكم فما لكم ال تفقهون
يتموج ح
القيّوم * قل اي قوم ءحإشتغلتم ابلغدير والبحر العذب ّ
* أتنطقون مبا عندكم من العلوم بعدما ظهر من كان واقفا على نقط هة العلم الّيت منها ظهرت
هرت هح حكم هللا والعلوم الّيت كانت مل تزل مكنونة يف
األشياء وإليها رجعت وعادت ومنها ظ ح
ه
خزائن ه
ه
املقام الّذي جتدون
م
ك
ب
ر
صمة
ع
العلي العظيم * دعوا اإلشارات ألهلها * واقصدوا ح
ّ
ّ
روائح العلم من هوائه كذلك يعظّكم هذا العبد الّذي يشهد ك ّل جارحة من جوارحه وك ّل عرق
الرفعة واإلجالل *
من عروقه إنّه ال إله ّإال هو * مل يزل كان يف عل ّهو العظمة واجلالل حومس ّهو ّ
ابلق واهلدى أولئك مشارق وحيه بني خلقه ومطالع أمره بني عباده ومهابط
والّذين أرسلهم ّ
2

أنزل هذا اللوح املبارك خالل وجود حضرة هباءهللا يف سجن ع ّكاء "تلبية لطلب الشيخ حممود ،أحد علماء املسلمني الذي اعتنق

االمر يف عكاء فيما بعد" ،كتاب ظهور حضرة هباءهللا ،أديب طاهرزاده ،اجمللد  ،1الفصل الثالث
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الشرائع وح هّقق أمر هللا املقتدر العزيز املختار ال
إهلامه يف بريّته * وهبم ظح حهحرت األسرار وش هر حعت ّ
إله ّإال هو العليم اخلبري *
السائل فاعلم أب ّن النّاس يفتخرون ابلعلم وميدحونه ولكن العبد أشكو منه لواله ما
اي أيّها ّ
حبهس البهاء يف سجن ع ّكاء 3ابل ّذلّة الكربى * وما شرب كأس البالء من ي ّد األعداء * إ ّن
سبب
علم املعاين أنزلين * وبذكر الوصل انفصلت أركاين * واإلجياز صار ح
البيان أبعدين * و ح
الراحة * والنّحو ححمحا عن القلب سروري
ضري وبالئي * و ّ
صرفين عن ّ
الصرف ّ
اإلطناب يف ّ
سألت يف
سالسل عنقي مع ذلك كيف أقدر أن أذكر ما
وهبجيت * وعلمي أبسرار هللا صار
ح
ح
اآلايت الّيت ن ّهزلحت من جربوت العّزة والعظمة وعجزت عن إدراكها أفئدة أوهل الن ه حى * وما
ض جناحي مبقراض السد والبغضاء
طارت إىل هواء معانيها طيور قلوب أوهل الجى * قد ق هر ح
* لو وجد هذا الطّري املقطوعة القوادم واخلوايف جناحا ليحطري يف هواء املعاين والبيان حوي غحّهرد على
الشوق واإلجنذاب حبيث يرون
أفنان دوحة العلم والتّبيان مبا تطري به أفئدة املخلصني إىل مساء ّ
ه
ض
جتلّيات رّهبم العزيز ّ
الوهاب * ولك ّن اآلن أكون ممنوعا عن إظهار ما خ هز حن حوبحسط ما قبه ح
وإجها هر ما حخ هف حي * بل ينبغي لنا اإلضمار دون اإلظهار * ولو نتكلّم مبا علّمنا هللا همبحنهّ هه حوجوهد هه
يهربون ويفرون إّال من شرب كوثحر اليوان من كؤس كلمات ربّه
ّ
لينفض الناس عن حول و ح
 3نفي حضرة هباءهللا اىل سجن ع ّكاء" ،الفرمان الذي أصدره السلطان عبدالعزيز [العثماين] يف اخلامس من ربيع االول سنة 1285ه

(املوافق لليوم السادس والعشرين من متّوز سنة 1868م) مل يقتصر الكم عليهم ابلنفي الدائم ،بل وقضى بضرورة حبسهم وعزهلم عزال
وحرم عليهم أن يتّصل أحدهم ابآلخر أو أن يتّصل أحدهم ابألهال .وإنذارا وحتذيرا لألهال قرئ الفرمان يف مسجد اجلامع
شديداّ .
عقب وصول املنفني" ،كتاب القرب البديع،من آاثر حضرة ول أمر هللا شوقي أفندي ،الفصل الادي عشر ،الصفحة 226
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الرمحن * ألن كل كلمة نّزلت من مساء الوحي على النّبي ّني واملرسلني إَّنا ملئت من سلسبيل
الب نذكر لك
املعاين والبيان والكمة والتّبيان طوىب ّ
للشاربني * ولكن ملا وجدان منك رائحةح ّ
متسكوا
ما سألتحه ابإلختصار واإلجياز لتنقط حع من أهل اجملاز الّذين أعرضوا عن القيقة و ّ
سرها و ّ
4
مبا عندهم من الظّنون واألوهام * بحع حد حما ن ّهزحل همن قحبل﴿ :إن الظن حال ي غ هين هم حن الحهّق حشي ئا﴾
ض الظ ّهن إهمثم﴾* 5
ويف مقام آخر﴿ :إن بحع ح
ٍ
شت *
مث اعلم أبحن للشمس الّيت نّزلت يف السورة املباركة اطالقات ّ
األوليّة والطّراز الواحدية والقصبة الالّهوتيّة القدميّة هسر من هسّهر هللا و هحرمز
[ ]1وإ َّّنا يف الرتبة ّ
من هحرهز هللا خمزون يف خزائن هللا مكنون يف علم هللا خمتوم خبتام هللا ما اطّلع عليها أحد إال
األوليّة وإشراق األحديّة * جتلت
الواحد الفرد اخلبري * ألن يف ذلك املقام إَّنا هي نفس املشيّة ّ
الشمس إذا طلعت ييط إشراقها
بنفسها على اآلفاق واستضاء منها حمن أقبل إليها كما أ ّن ّ
على العامل إّال األراضي الّيت احتح حجبت مبانع * فانظر يف األراضي الّيت ليست هلا عروش وجدار
إ َّّنا تستضيء منها والّيت هلا جدار متنحع من إشراقها كذلك فانظر يف مشس القيقة إ َّّنا تتجلّى
أبنوار املعاين والبيان على األكوان * والذي أقبل إليها يستضيء من أنوارها ويستنري قلبه من
أعرض لن جيد لنفسه نصيبا منها ألنّه حال بينه وبينها حجاب
ضيائها وإشراقها * والذي
ح
النفس واهلوى لذا بحع حد عن جتلّي مشس القيقة الّيت أشرقت عن أفق مساء األمساء *
4
5

سورة يونس ( ،)10اآلية 36
سورة الجرات ( ،)49اآلية 12
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ألَّنم مشوس أمسائه وصفاته بني خلقه لوالهم
[ ]2مث يف مقام * تطلحق على أنبياء هللا وصفوته ّ
ما استضاء أحد أبنوار العرفان كما ترى إ ّن ك ّل ملّة من ملل األرض استضاءت بشمس من
املسيح هم
هذه الشموس املشرقات والذي أنكر إنّه صار حمروما عنها * مثال عباد اتّبعوا
ح
استضاؤا من مشس عرفانه إىل أن أشرق ّنري اآلفاق من أفق الجاز * الذين أنكروه من
الشمس وأنوارها * ونفس إنكارهم صار جدارا
النّصارى وملل أخرى جعهلوا حمرومني عن تلك ّ
هلم ومنعهم عن النّور املشرق عن أفق أمر ربّك العزيز املستعان *
الوالية بني الربيّة لوالهم ألخذت
[ ]3ويف مقام * تطلق على أولياء هللا وأوّدائه ّ
ألَّنم مشوس ح
شت لو يقوم حع حشحرة كتاب
الظّلمة حمن على األرض كلّها ّإال من شاء ربّك * وهلا إطالقات ّ
تلقاء الوجه ونلقي عليهم حسنحة أو سنتني لريون عجز أنفسهم * ولوال إنكار بعض اجلهالء
ألمددان امل ّدة وجاوز قلم هللا احملمود عن ذكر الدود *
أيقنت أب ّن ال نفاد لكلماته تعاىل أيقن أب ّن ملعانيها ال نفاد أيضا ولكن عند
فاعلم أبنّك كما ح
مبيّنها وخزنة أسرارها * والّذين ينظرون الكتب ويتخذون منها ما يعرتضون به على مطلع
الوالية إ َّّنم أموات غري أحياء ولو ميشون ويتكلّمون وأيكلون ويشربون ٍ
فآه ٍآه لو يظهر ما كنهز
ح
يف قلب البهاء عما علمه ربه مالك األمساء لينصعهق الّذين تراهم على األرض كم من ٍ
معان ال
حتويها قمص األلفاظ * وكم منها ليست هلا عبارة ومل تعط بياان وال إشارة * وكم منها ال ميكن
بيانه لعدم حضور أو إ َّّنا كما قيل( :ال ك ّل ما يعلم يقال * وال ك ّل ما يقال حان وقته * وال
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ك ّل ما حان وقته حضر أهله) * 6ومنها ما يتوقّف ذكره على عرفان املشارق الّيت فيها فصلنا
العلوم وأظهران املكتوم * نسأل هللا أن يوفّقك ويؤيّدك على عرفان املعلوم لهتحنقط حع عن العلوم
ح
ه ه
نفسك غنيا عن
ألن طلب العلم بعد حصول املعلوم مذموم * ّ
متسك أبصل العلم ومعدنه ل حرتى ح
العلم من دون بيّنة وال كتاب منري *
الذين ي ّدعون ح
[ ]4ويف مقام * إَّنا تطلق على األمساء السىن حبيث كل إسم من أمسائه تعاىل يكون مشسا
الرمحن *
مشرقة على اآلفاق * انظر يف اسم هللا العليم * إنه مشس أشرقت عن أفق إرادة ربّك ّ
حق تراه عند العلماء الّذين ما
ويلوح على هياكل املعلوم أنوارها وآاثرها وإشراقها * ك ّل علم ّ
حق وعلمه إشراق
متسكوا ابلعروة الوثقى فاعلم أبنّه ّ
اتّبعوا النّفس واهلوى واعرتفوا بركن القضاء و ّ
اهرها
من إشراقات هذه ّ
الشمس * إ ّان فسران األمساءح وبيّنا أسر حارها وإشراقحها وأنو حارها وظو ح
ه
حروفاِتا وحكمةح تراكيبها يف الكتاب الّذي كتبناه ألحد من أحبائي الذي
وبواطنحها وأسر حار
سأل عن األمساء وما فيها *
األوليّة والرتبة األوىل تكون جامعة للمعان الّيت
فاعلم أب ّن كلمةح هللا تبارك وتعاىل يف القيقة ّ
اتمات * ويف ك ّل كلمة منها سهرتت معاين
احتجب عن إدراكها أكثر الناس نشهد أب ّن كلماته ّ
الوهاب *
ما اطّلع هبا أحد ّإال نفسه ومن عنده علم الكتاب * ال إله ّإال هو املقتدر العزيز ّ

6

خمتصر بصائر الدرجات ،اللي ،الصفحة  .212أيضا ،حبار االنوار ،اجمللسي ،اجمللد  ،53ابب الرجعة ،الصفحة 115
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فسروا القرآن كانوا هصنفني * صنف غفلوا عن الظّاهر وفسروه على
املفسرين الّذين ّ
مثّ اعلم أب ّن ّ
فسروه على الظّاهر وغفلوا عن الباطن * ولو نذكر مقاالِتم وبياانِتم
الباطن * وصنف ّ
لحتأخذك الكسالة حبيث متنعك عن قراءة ما كتبناه لك لذا تركنا أذك حارهم يف هذا املقام * طوىب
للّذين أخذوا الظّاهر والباطن أولئك عباد آمنوا ابلكلمة اجلامعة *
فاعلم من أخذ الظّاهر وترك الباطن إنّه جاهل * ومن أخذ الباطن وترك الظّ ه
اهر إنّه غافل *
ح
ومن أخذ الباط حن إبيقاع الظّاهر عليه فهو عامل كامل * هذه كلمة أشرقت عن أفق العلم
ه
مهرها * إان نذكر املقصود تلويا يف إشاراتنحا وكلماتنحا طوىب ملن اطّلع عليه
فاعرف قد حرها وأغ هل ح
اتّلل قد غنت الورقاء على األفنان ودلع ديك العرش ابلكمة
إنّه من الفائزين * قل اي قوم ّ
والبيان * وانتشرت أجنحة الطّاوس يف الرضوان * إىل حم [مت] تحرقدون على فراش الغفلة
والغوى * قوموا عن مراقد اهلوى * وأقبهلوا إىل مشرق رمحة ربّكم مالك البقاء ومنزل األمساء *
ّإايكم أن تعرتضوا على الّذي يدعوكم إىل هللا وسننهه * اتّقوا هللا وال تكونن من الغافلني *
مثّ اعلم أبنّه تبارك وتعاىل أحق حسم 7لنبيهّه بشمس األلوهية * ومشس الوالية * ومشس املشية *
ه
اِتن
ياِتن وظهور ّ
ومشس اإلرادة * ومشس األمساء * وأنوا هر هذه الشموس وإشراقهن وجتلّ ّ
السماء املرتفعة *
وأتثري ّ
اِتن * وابلشمس الظّاهرة املشرقة عن أفق هذه ّ

7
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هه
مشس النّ ّبوة * أي يظهر بعده ليقوم على
﴿ حوال حق حمر إ حذا تح حال حها﴾ * والقمر رتبة ح
الوالية الّذي تح حال ح
ب بني العباد * وإ ّان لو نذكر مقامات القمر لرتى الكتاب ذا حجم عظيم *
أمر النّ هّ
ه
األوليّة ك ّل يوم ظهر فيه نب من أنبياء
﴿ حوالن حها هر إ حذا حجال حها﴾ * واملقصود من النّهار يف القيقة ّ
هللا ورسله إلقامة ذكره بني عباده وإجراء حدوده بني بريّته وفيه جتلّى مظهر األمر على مظاهر
الشمس وإنّه جملّيها هبذا املعىن * أي فيه وبه أضاءت
األشياء * ويف ذلك اليوم تظهر أنوار ّ
والحت مشس الن ّبوة *
اها﴾ * واملقصود من اللّيل هو حجاب األحديّة الّذي كان مستورا خلفه
﴿ حواللي هل إه حذا يحغ حش ح
مقر الوحدانيّة رتبة الواحديّة وكانت
استقرت يف ّ
النّقطة القيقية * وإ َّّنا بعد تنزهلا عن مقامها ّ
املتحركة وهي األلف القائمة *
عنها األلف اللّينيّة وحتت حجاب الواحدية ظهرت ابأللف ّ
واملغح ّشي الجاب * واملغحشي النّقطة القيقيّة الّيت كانت حقيقةح مشس النّ ّبوة* 8
﴿والسم ه
ٍ
شت * مساء املعاين * ومساء
و
*
﴾
ا
اه
ن
ب
ا
م
و
اء
ح
للسماء عند أهل القيقة إطالقات ّ
ح
ح
ح
ح
ح ح
ّ
العرفان * مساء األداين * مساء العلم * مساء الكمة * مساء العظمة * مساء ّه
الرفعة * مساء
السموات املذكورةح وما تراه يف الظّاهر *
اإلجالل * ﴿ حوحما بحنح ح
اها﴾ * أي والذي خلق هذه ّ

8
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﴿ حواألحر ه
اها﴾ * واملقصود من األرض أرض القلوب * إ َّّنا أوسع من األرض
ض وحما طح حح ح
ه
مصوهر ا ّلرمم * وإنه أرض
القلب العرش األعظم الستواء جتلّي ربّك خالق األمم و ّ
السماء ألن ح
و ّ
ه
ت منها سنبالت العلم واإليقان * قل اي قوم اليوم يوم
أودع هللا فيها
حبوب معرفته وحبهّه لتح ن ب ح
ح
الّزرع ازرعوا يف قلوبكم أبايدي اليقني ما أوتيتم به من لدن ربّكم العليم الكيم * ولألرض
اها﴾ * أي والّذي بسطها بيد قدرته
معان ال حتصى وإ ّان اكتفينا بواحدة منها * ﴿ حوحما طح حح ح
وسلطان أمره *
﴿ونحف ٍ
شت * ومنها نفس ملكوتيّة * ونفس
س حوحما حسو حاها﴾ * وللنّفس مراتب كثريةم ومقامات ّ
جربوتيّة * ونفس الهوتيّة * ونفس إهليّة * ونفس قدسيّة * ونفس مطمئنّة * ونفس راضية *
ونفس مرضيّة * ونفس ملهمة * ونفس ّلوامة * ونفس ّأمارة * واملقصود فيما نزل هي النّفس
الضاللة واهلداية واإلميان والكفر *
اّلل جامعة لك ّل األعمال من اإلقبال واإلعراض و ّ
الّيت جعلها ّ
﴿ حوحما حسو حاها﴾ * أي والّذي خلقها وأقامها *
﴿فحأحهلححم حها فج حورحها وتحق حو حاها﴾ * أي علّمها وأخربها فجورها * أي األعمال الّيت ال تنفعها
عما َّنيت عنه * أي
وتبعدها عن مالكها وموجدها * ﴿ حوتحق حو حاها﴾ * أي أهلمها ما يق ّدسها ّ
الق والباطل والنور والظّلمة * مثّ أمحرها برتكها ما َّنهيت
سبيل اهلداية و ّ
الضاللة و ّ
خلقها و ّ
عرفها ح
عنه وإقباهلا إىل ما أ همحرت به *
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اها﴾ * هذا جواب ال حق حسم * أي فاز من زّكاها * أي ط ّهرها عن النّقائص
﴿قحد أحف لح حح حمن حزك ح
األايم لعمري
أنفسهم يف هذه ّ
واهلوى وعن ك ّل ما َّنى عنه يف الكتاب * فانظر يف الّذين زّكوا ح
السبيل الواضح
إ َّّنم هم املفلحون * إ َّّنم م
رجال ما منعتهم ال ّدنيا وما فيها عن التّ ّ
وجه إىل ّ
املستقيم * إ َّّنم مصاديق هذه اآلية املباركة وجعلوا التّقوى سرابيلهم وتشبّثوا بذيل عناية رّهبم يف
الق
هذه األايم الّيت فيها زلّت األقدام * نشهد مبا شهد هللا ونعرتف مبا نزل من عنده إنّه هو ّ
الضالل *
الق إّال ّ
وما بعد ّ
اها﴾ * أي وقد خسر من د ّساها * أي من ضيّعها وما زّكاها وما منعها
اب حمن حدس ح
﴿ حوقحد حخ ح
عما َّنى عنه وما أمرها مبا أ همر به *
ّ
﴿ حكذبت حثود بهطحغواها﴾ * وثود على ما هو املذكور يف الكتب طائفة بعث اّلل عليهم ص ه
الحا
حح
ح
ح
أمر هللا وما
 عليه ّالسالم  -وأنكروه بعد ما أمرهم ابملعروف وَّناهم عن املنكر وهم ما اتّبعوا ح
أمر هللا وسنح نحه إىل أن ع حقروا النّاقة *
أطاعوه فيما أمروا به وتركوا ح
﴿فح حدم حد حم حعلحي ه م حرب هم به حذنبه ه م﴾ * أي غضب ا ّّلل عليهم وجعلهم هع حربة للعاملني * ولكن يف
أي نحس ٍل كان * فسوف ي حدم هدم عليهم
القيقة ك ّل من أعرض عن ّ
الق فهو من ثود من ّ
رب
العذاب كما حدم حد حم على األحزاب من قبلهم إ ّن ربّك هلو املقتدر القدير * والمد لل ّ
العاملني *
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تب التّفسرييّة عند القوم
السورة املباركة أل ّن الك ح
املفسرون يف تفسري ّ
إ ّان ما ذكران ما قاله ّ
مس
فسروا ّ
موجودة من أراد أن يطّلع على تفاسريهم وبياانِتم فلينظر إىل كتبهم إ َّّنم ّ
الش ح
ّ ه
سبيل الظّاهر وقحنهعوا مبا عندهم *
ابلشمس الظّاهرة وكذلك يف القمر إىل آخر السورة سلكوا ح
س املعاين
جيعل ك ّل حرف ّ
ولكن إ ّان ّ
عما ذكر كأ ح
فسران مبا مل يذ حكر يف الكتب * نسأل هللا أن ح
يقربحك إىل املقام الّذي ق ّدره ألصفيائه
واملعارف ويحسقيك منها ما تنقطع به ّ
عما يحكحرهه رضاه و ّ
رب العاملني *
الرحيم * والمد لل ّ
إنّه هلو الغفور ّ
هم اي إهلي أسألك إبمسك الّذي به ينطق ك ّل شيء *
* سبحانك اللّ ّ
ه
آاثر عّز أحديّتك *
* بثناء نفسك أن تفتح أبصار بريّتك ل حريوا ح
رب ال تح حدعهم *
* وجتلّيات مشس عنايتك أي ّ
* أبنفسهم أل َّّنم عبادك وخلقك فاجذهبم *
* ابلكلمة العليا إىل مطلع أمسائك *
* السىن وخمزن صفاتك العليا *
ت املقتح هدر حعلحى حما *
* إهن ح
ك أحن ح
* تح حشاء حال إهلحهه إهال *
الع هزيز *
* أحن ح
ت ح
* الح هكيم *
*
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