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:في أرض القداسة نحن 

[.68: القصص( ]وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة: )قال هللا تعالى

دود، يوم خلق السموات واألرض أظهر هللا سبحانه وتعالى مكة المكرمة للوجوود معلوموة النظوام معلوموة الحو

وم فوت  قوال يو-سمتها حمى الورحمن، فعون ابون سبواي ر وي هللا سنهموا أن رسوول هللا صولى هللا سليوه وسولم 

رواه  ]ث الحودي..( إن هللا حّرم مكة يوم خلق السموات واألرض، فهي حرام بحرام هللا إلى يوم القيامة: )-مكة

[.البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري

م ي و  األنصوا ، وأمر هللا العظيم جبريل سليه السالم أن يُعلِّّم الخليل بحدود الجالل المقدي والخليل إبورايي

ن رسوول فقد روى الحافظ ابن حجر رحمه هللا في اإلصابة بإسناد حسن سن ابون سبواي ر وي هللا سنهموا، أ

ه السووالم بعوث تموويم بون أسود الخياسووي يجودد أنصووا  الحورم، وكوان إبووراييم سليو: )هللا صولى هللا سليوه وسوولم 

(.و عها، يريها إياه جبريل سليه السالم

اءه مون إن يذا الحورم حورم موا حوذ:رحمه هللا تعالى قالمجايدَحدٌّ لحرم في كل سماء، فعنمسامتتهاوسلى 

، وفوي كول أرض السموات السب  واألر ين السب ، وإن يذا البيت راب  أربعة سشر بيتًا فِّوي كول سوماء بيوت

[.أخرجه األيرقي في أخبار مكة بسند صحي . ]بيت، ولو وقعن وق  بع هن َسلَى بعض

موا البيوت : وُحرمةُ َحَرمِّ السماء كحرمة مكة في األرض، فعن سلوي بون أبوي بالو  ر وي هللا سنوه أنوه سو ل

اء كحرموة الكعبوة مون فوقهوا، حرمتوه فوي السومبحيالبيت في السماء يقال له ال راح ويو : المعمور؟، فقال

برانوي فوي أخرجوه الب]يعوودون فيوه أبودا البيت فوي األرض يصولي فيوه كول يووم سوبعون ألفوا مون المال كوة ا

[.تفسيره بإسناد صحي 

رم موا ذُكر لنا أن الحورم حو: فمكة شرفها هللا تعالى حرم أر ها وسماؤيا إلى سرش الرحمن، سن قتادة، قال

[.رواه الببراني في تفسيره واأليرقي في أخبار مكة وإسناده صحي . ]إلى العرشبحياله

لى هللا سليوه ثم أسلن الخليل مقومات التميي للبلد الحرام، سن سبد هللا بون ييود ر وي هللا سنوه، سون النبوي صو

[.رواه البخاري ومسلم...( ]إن إبراييم حرم مكة ودسا لها : )وسلم قال



فعون أبوي شوري  وجدَّد ذلك حفيده المبارك المبعوث في البلد المبارك رسول هللا محمد صلى هللا سليوه وسولم،

فووق مت( ]إن مكووة حرمهووا هللا ولووم يحرمهووا النوواي: )ر ووي هللا سنووه، أن رسووول هللا صوولى هللا سليووه وسوولم قووال

[.سليه

بيووت أبركبواجتهواد فيهوا حتَّوى مون األنبيواء، كل ذلك إسالم بأن خصا ص البلود المقودي ومقوماتوه ربانيوة ا

ة مجويء إبوراييم بوأم الدنيا بيت الخليل بدأ النموذج المكي، فسكنها النبي قبل سكنى من أرسل إليهم، ففي قصو

و وعهما ثم جاء بها إبراييم وبابنها إسماسيل ويي تر عه، حتوى: )إسماسيل وابنها إلى مكة قال ابن سباي

هما ينالوك سند البيت سند دوحة، فوق يميم في أسلى المسجد، وليي بمكة يوم ذ أحد، وليي بها ماء، فو ع

[رواه البخاري..( ]

.غيرفيه إشارة بأن البلد الحرام المقياي فيه سمل األنبياء وتببيقهم ا

رفو  إبوراييم وإذ ي: )وبالكعبة بيت الهدى بدأ البناء في مكة المكرمة سلى يد إمام الهودى للعوالمين، قوال تعوالى

ليفوورض ذلووك البنوواء ظاللووه سلووى كوول بنوواء فووي أرض الجووالل [ 127: البقوورة( ]القواسوود موون البيووت وإسووماسيل

.والقداسة

م وإسوماسيل وسهدنا إلى إبورايي: )وبالبهر بدأ الحراك المجتمعي سلى يد أبهر أيٍد، أيدي األنبياء، قال تعالى

ليفرض ظالله سلى كل حوراك فوي أرض [ 125: البقرة( ]أن بهرا بيتي للبا فين والعاكفين والرك  السجود

.البهر والنقاء

الم وبالشووريعة الخاتمووة غوودت مكووة المكرمووة وحووديا بوودون مشووارك البلوود الووذي يببووق المسوولم فيووه أركووان اإلسوو

.  الخمسة كاملة، فهي مركي اإلسالم الدا م ومعقل اإليمان أواً وآخًرا

ن َسودي بون سن سبود هللا بو. إنها خير أرض هللا وأح  أرض هللا إلى هللا وإلى رسول هللا صلى هللا سليه وسلم

رض هللا وهللا إنوك لخيور أ: )رأيوت رسوول هللا صولى هللا سليوه وسولم واقفوا سلوى الحويورة فقوال: الحمراء قوال

حووديث صووحي  أخرجووه أصووحا  السوونن ( ]وأحوو  أرض هللا إلووى هللا ولوووا أنووي أخرجووت منووك مووا خرجووت

[.وصححه األلباني
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ة فكان يو ما يو، ووفقها تشكل الم جتمو  المكوي فوي وفق الُهوية المكية تشكل الفرد المكي المسلم في أول مرَّ

ة حوين يجود مون يحمول ة فكان يو ما يوو، وكوذلك يكوون يووم يتشوكل سلوى أساسوها فوي كول مورَّ رسوالة أول مرَّ

.المكان المقدي

.  الُهدى البل  المستمر الذي كررناه منذ تكليفنا بالصالة وإلى أن نلقى هللا تعالى

ن هللا تعوالى الُهدى البل  الوحيد الذي أمرنوا هللا تعوالى ببلبوه، ولويي بعود يوذا البلو  إاَّ الجووا ، نبلو  مو

( متقووينذلووك الكتووا  ا ريوو  فيووه يوودى لل*آلووم ) الهوودى مباشوورة فيجوويء الجوووا  فووي أول سووورة بعوود الفاتحووة 

إن أول بيوت )ويجويُء الجووا  [. 52: الشوورى( ]وإنك لتهدي إلى صراب مستقيم)، ويجيء الجوا  [البقرة]

[.آل سمران( ]و   للناي للذي ببكة مباركاً ويدًى للعالمين

مون يبلو  ، مونه  ربواني أكمول، وتببيوق نبووي أمثول، ومكوان مقودي فاسول، يعبوثثالثيتوهبلبتم الهدى فهذه 

.الهدى في غيريا

[.178: األسراف( ]من يهدِّ هللا فهو المهتدي)هللا تعالى مصدر الهدى ومعبيه 

ل البيوت لم ييل القرآن يدى ولن ييال، لم ييل رسول هللا محمد صلى هللا سليه وسلم يدى ولن ييال، لوم يوي

(. إن الهوودى يوودى هللا(: ألن هللا تعوالى قوود قووال. العتيوق يوودى ولوون يوويال، قبوول النواي ذلووك الهوودى أو لووم يقبلوووا

ن النواي، تملى سليها رسالة موالهدى رسالة البيت الحرام التي ُشرست للناي وما حول البيت حرمه ومكة ا

مجتمو  بالمصدرية جاء وصوف يودى البيوت ليودل سلوى بلوغوه اليايوة فوي إرشواد النواي فكلموا كانوت حركوة ال

المتحورك مو  المكي وفق ما ألجله بنيت الكعبة الشريفة أدخل نفسه في مجتم  الهداية، وسنوديا توافوق سومت

لجبايووة وكلمووا فارقووت حركووة المجتموو  المكووي مووا ألجلووه بنيووت الكعبووة الشووريفة اقتوور  موون مجتموو  ا. الثابووت

ت يوي رسوالة واليواية، وسنديا خالف سمُت المتحرك صفة الثابت، إن تحقيق يداية البيوت ونشور يدايوة البيو

.المجتم  المكي ويي التي يج  أن تكون حا رة في سقلية المخبب ألي سمل في بلد هللا الحرام
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:الحرام العالم أجم  مفتقر لهداية البيت 

ً وإذ جعلنا البيت مثابة للنواي و) في مشهد مبهر سبر التاريخ البويل وتحت داف  قدري معجي  : البقورة( ]أمنوا

(  ٍ سميقوأذن في الناي بالح  يأتوك رجااً وسلى كل  امٍر يأتين من كل ف)ومبل  شرسي محكم [ 125

دة يق ووون منوه وبوورا، أو سومة الشوورف العلووي المتفوو، يوووت القلوو  نحووو بيوت الهوودى يتورددون ا[الحو ] ّرِّ

ار، البوا فين. منحت لمن دخل أرض الجالل المقدي فحس  ، السواسين، وفد الرحمن، وفد هللا، الحجاج، العمَّ

هوو دى فووي ألقووا  سووماوية ربانيووة منحووت منووذ آاف السوونين وسووتبقى، فسووبحان موون بقدرتوو ه وحكمتووه و وو   ال

اًما مون النواي البيت، وس بحان من برحمته سب ف القلو  نح و البيت، وسبحان من بتوفيقه ويدايتوه أقوام خود

.    للبيت، وسبحان من بف له وكرمه كافأ الوفود وسكان البيت

ينيوة الحتميوة التوي نبوق إنَّ تنّك  بريق الهداية بالبيت إيذاٌن بخرا  العوالم، وارتفواا البيوت، إنهوا النتيجوة اليق

فالمكوان المقودي مكوة [ 97: الما ودة( ]جعل هللا الكعبة البيت الحرام قياماً للنواي: )بها وحي السماء قال تعالى

ا البقاء أو ا األمن أو الخوف، إمَّ ا اسوتقرار شرفها هللا فاسل وفعاليته متحركة يقينًا ألحد اتجايين إمَّ الهالك، إمَّ

ن يلكوة األرض أو يليلتها وقيام الساسة فإن اسوتحل أيول البيوت ومون دخول البيوت حرموة البيوت فوال تسول سو

ر ي هللا سنوه تقوم حتى ينقب  رك  الحجي  سن البيت، ففي حديث أبي سعيد الخدريالعر ، والساسة ا

رواه ابوون حبووان وصووححه ](البيووتُ يَُحوو َّ تقوووُم السَّوواسةُ حتَّووى اا: )أن رسووول هللا صوولى هللا سليووه وسوولم قووال

[.األلباني

ام وللبلود وينا تكمن الخبورة في حركة إنسان مكة شورفها هللا، وسملوه وتخبيبوه حوين يكوون فوي البلود الحور

.الحرام

، وانتظوام الكواكو  فدين الناي بواق موا بقيوت الكعبوة الشوريفة، والحيواة للنواي باقيوة موا بقيوت الكعبوة الشوريفة

.عينتقوم والكعبة الشريفة باقية ترايا الوالمجرات باق ما بقيت الكعبة الشريفة، ألن الساسة ا



ار والبا فين والمصلين يم صمام أمان بقا هوا الحقيقوي ن أليسوت ألجلهوم إنَّ المعظمين لحرمتها والحجاج والعمَّ

فوإن ذيبووا ُرفعوت [ 26: الحو ( ]وبهور بيتوَي للبوا فين والقوا مين والركو  السوجود: )و عت، قال هللا تعوالى

.وأتى الناي ما وسدوا

، وبكموال [3: التوين( ]ويوذا البلود األموين)أحكم الحكيم سبحانه أمن بلده الحرام، فبكمال قدرته سوبحانه  ومن 

ً )حكمه شرا  ، لون تكوون مكوة شورفها هللا دار كفور، وا يجتمو  أيلهوا [97: آل سموران( ]ومن دخلهُ كوان آمنوا

وا [ ق سليوهمتفو..( ]ا يجرة بعد الفوت ، ولكون جهواد ونيوة: )سلى الكفر، قال رسول هللا صلى هللا سليه وسلم

م فوت  مكوة يييويا أيل الكفر، سن الحارث بن مالك بن البرصاء قال سمعت النبوي صولى هللا سليوه وسولم يوو

ة إلوى يووم  ومانات ربانيو[ رواه الترمذي وصوححه األلبواني( ]ا تييى يذه بعد اليوم إلى يوم القيامة: )يقول

.القيامة

كان في اقصوى قالدة من شعر كافية لمن أراد بيت هللا العتيق أن توصله إلى الحرم آمنًا سلى نفسه وماله ولو

.الجييرة

ه سون مكوة وسود وورقة من شجر الحرم تُحمل كافية أن يعود قاصد البيت الحرام إلى أيله آمنًا مهما بعد بلود

( ي والقال وودجعوول هللا الكعبووة البيووت الحوورام قياموواً للنوواي والشووهر الحوورام والهوود: )شوورفها هللا، قووال هللا تعووالى

ي سنوديم ولموا بقو. واق  ساشه العر  في جايليتهم لما و عه هللا في نفوسهم من تعظيم الحرم[ 97: الما دة]

يكووون موون ملووة الخليوول إبووراييم وفووي منظومووة شوورسية تكليفيووة سظيمووة فر ووها هللا تعووالى وأوجبهووا أسظووم مووا

[ 25: الحو ](ومون يورد فيوه بإلحواٍد بظلوٍم نذقوه مون سوذاٍ  ألويمٍ : )الوجو  وغلظ أمر مخالفتها قوال هللا تعوالى

.  خبا  وا   أليل الحرم ومن قصد الحرم بها تكون مكة المكرمة آمن بالد الدنيا

وبهووا يكووون النوواي آمنووون سلووى ديوونهم وسلووى أنفسووهم وسلووى أسرا ووهم وسلووى أموووالهم المحوورية بوول حتووى 

قوال . د األموينلقد دخلت األشجار والحيوانات في تلك المنظومة الشرسية فهي آمنوة أليسوت فوي البلو. ال ا عة

القياموة، إن هللا حرم مكة يوم خلق السموات واألرض، فهي حرام بحورام هللا إلوى يووم: )صلى هللا سليه وسلم

 يع ود ينفور صويديا، والم تحل ألحد قبلي وا تحل ألحد بعدي، ولم تحلول لوي قوب إا سواسة مون الودير، ا

[متفق سليه( ]شوكها، وا يختلى خاليا، وا تحل لقبتها إا لمنشد
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آة فووي إنَّ ثبووات خصووا ص البلوود الحوورام وو وووح موودلواتها جعوول الصووورة الذينيووة لمكووة المكرمووة كووأنقى موور

بي ة البلود الوجود األر ي، وكتا  هللا محفوظ، وكتا  هللا قري  من كل مسلم، فال بد من الوسي أن إصالح

ت الكعبوة الحرام وأيل البلد الحرام وسكان البلود الحورام والوافودين للبلود الحورام، كول ذلوك وفوق موا ألجلوه بنيو

أثير وقوتوه مون حيوث يقينيوة التويعدله شيء في إصوالح أي مكوان آخور فوي الودنيا، اسلى منهاج الخليلين، ا

و وا بود مون الووسي لمون سوكن أرض الحورم أو يعمول فوي البلود الحورام أ. وا من حيث سظم األجور وبركتوه

موه وفقهوا يعمل للبلد الحرام أن يعي أن الناي سوف تراه مون خوالل تلوك المورآة خصوا ص البلود الحورام وتقو

.وتحكم سلى أيلية استحقاقه للجوار المقدي والتأريخ يدون

ين إموا بد من الوسي أن كل سمل في البلد الحرام وللبلد الحرام إنما يوو لبنوة فوي أحود بوريقوأيم من ذلك، ا

.ربريق نهايته وغايته بقاء الكعبة وإما بريق نهايته وغايته يدم الكعبة واإلنسان لنفسه يختا

اركوة فعَّالوة في وسب يذا الجالل المقدي قامت وانش ت األوقاف المكية، وتنشأ وتتس  ما بقيت يذه األمة المب

[.110: آل سمران( ]كنتم خير أمٍة أخرجت للناي: )الخير الموسومة بالعباء، قال تعالى

ة، األوقواف المكيوة إنَّ ما بين الكعبة وحد الحرم حرم، والحرم كله فناٌء للكعبة الشريفة، كذلك قال سمر الخليف

يعوة مون بشرف الجوار، وشهرة المكان وأثر خصا ص البلد الحرام، وسمق التأريخ يوي سالميوة، سالميوة ببب

ووار والوويوار الوافوودين موون كوول فوو  سميووق، ولكوون المقصووود ينووا أن تكووون العالم يووة تخوودم موون الحجوواج والعمَّ

.لألوقاف المكية يي كس  سقول وإرادة نفوي وتسابق في الخير بين سباد هللا



:سنديا سالمية األوقاف المكية تكون 
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مكوة )ليه وسلم ألمته حين تندف  قلو  الموسرين في بالدنا كلها حبًا ووفاًء لوديعة رسول هللا صلى هللا س•

مود صولى هللا فيجدون بذل المال رخيًصا ليعبر سون وفواءيم وحوبهم لبلود حبيوبهم رسوول هللا مح( المباركة

.سليه وسلم

أشوهر بلود فوي حين يندف  الموسرون لإليقاف بمكة غيرة سلى بلد هللا الحرام ورغبة صادقة فوي أن يبقوى•

.الخير وأشهر بلد بالبهر وأشهر بلد باألمن وأشهر بلد بالهداية للناي

يووت حوين ينبلووق الموسورون بأوقووافهم ويوم الحريصووون سلوى مسووتقبل أسموالهم واسووتمرار سبواءيم مووا بق•

اإلسوالم الدنيا ويم في قبوريم فال يجدون مكانًا آمن لهذا من مكوة شورفها هللا معقول اإليموان أواً ومعقول

إن : )لم قوالفعن ابن سمر ر ي هللا سنهما، سن النبي صلى هللا سليه وسو. وآخر مدن الدنيا خرابًا. آخًرا

رواه ( ]ريوااإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ويو يأري بين المسجدين، كما تأري الحية فوي جح

[.مسلم

نة للحو  سندما يرتقي مستوى المسؤولية ليقول أيل يذه البالد ألمة اإلسالم سبر من تنودبهم األموة كول سو•

ابق والعمرة بأن حرم اإلسالم مكوة فوي أيوٍد أمينوة أيول سبواء وبوذل سوخي لوألرض المباركوة سنوديا يتسو

.الموسرون لإليقاف بمكة ولمكة وأسمال الخير فيها

ي سالجهوا وسندما ترتقي المسؤولية أيً ا نحو أمة اإلسالم وأحوالها المؤلمة اليووم، والرغبوة الصوادقة فو•

لحورام، قوال يجد الموسرون من  من الحلول اليقينية لذلك إصالح في قلو  األموة وإحسوان فيوه بلود هللا ا

توويال يووذه األمووة بخيوور مووا سظموووا يووذه الحرمووة حووق تعظيمهووا فووإذا تركويووا ا: )صوولى هللا سليووه وسوولم 

[.حسن إسناده اإلمام ابن حجر في فت  الباري( ]يلكوا

يبحوث حين ينبلق الموسر باحثًا ومدققًا سن أرجى من يه  له سبواءه ويوقوف لوه مصورف وقفوه، حوين•

وسود سن صالحين مجابي الدسوة لصالح نفي وسالج  ر، وصالح ولده فال يجد أبلو  مون سبواء لمون

ار .هللا الكريم بإجابة دسا هم ألنفسهم ولمن دسوا له إنهم الحجاج والعمَّ
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سوابقين وأسظم من ذلك كله وأجل وأكبر وأ خم وأنف  حين تندف  قلو  الموسرين نحو مكة المكرموة مت•

ه هللا، وأن ألنهووا أحوو  البقوواا لوورّ ِّ العووالمين سوولَّ سبوواؤيم باإليقوواف فيهووا يقبوول دليوول أنهووم أحبوووا مووا أحبوو

.  يوايم كان في ما يحبه هللا ربهم العظيم الجليل

ة شورفها سالمية األوقاف المكية، حينما يتحقق ألبف مفاييم جبي الثمار من كل شيء ومن كل مكان لمك•

.  وايدهومؤتمرنا يذا أحد ش. هللا ويو جبي ثمرات العقول حين تُجل  لتسهم في خدمة األوقاف المكية

ا لخدموة سالمية األوقاف المكية حينما يتسابق أيول الورأي والعلوم والعقول والتخبويب مون كول أنحواء بالدنو•

لوود هللا األوقوواف المكيووة لوويي موون منبلووق حاجتهووا إلوويهم بوول ألجوول أن يحققوووا شووي ًا موون مسووؤوليتهم نحووو ب

، وليربحووا الحرام قبلتهم أحيواًء وأمواتًوا، وأن ي وعوا لهوم ذكوًرا حسونًا مو  تواريخ أسظوم بلود فوي الوجوود

.  أجًرا سظيًما ألن سملهم في بلد البركة بلد م اسفة الحسنات

قناسوة أنوه سالمية أوقاف مكة حين تمتلئ قلو  وسقوول المخببوين والمووجهين لألوقواف المكيوة يقينيوة و•

ن وبب أفق أوس  وا يدف أرف  لألوقاف المكية من أن تحقق م امين خصا ص البلد الحورام، وأن تا

.بنظام البلد الحرام

ملهوم يوذا سالمية األوقاف المكية حين يستشعر القا مون سلى األوقواف المكيوة مون نظوار وسواملين أنوه بع•

لى هللا لهم أثر في قيام الدين وفي أمون الحيواة للنواي، وفوي بقواء ميوراث إبوراييم بوأرض الحورم، قوال صو

ل سوون يلكووة لوون يسووتحل يووذا البيووت إاَّ أيلووه فووإذا اسووتحلوه فووال تسوو)سليووه وسوولم محووذًرا ومنبًهووا ومخبووًرا 

[.رواه أحمد بإسناد صحي ( ]العر 

هوم فرصوة سالمية األوقاف المكية حين يتعامول النظوار والعواملين فوي األوقواف المكيوة أنوه بوذلك أتيحوت ل•

الودين، ألجل رب  دنيووي بول ألجول بركوة األجوور والعبايوا وسظويم األثور سلوى النواي وتقدر بثمن اا

جدوا بركة سبواء كثير غيريم يخدم األوقاف في كل مكان ولكن أنَّا لهم يا نُظَّار أوقاف البلد الحرام أن ي

البيوت أيول الحورم جيوران)في األجر كموا تجودوا إن صودقتم، وأنَّوا لهوم أن يجودوا مسوتفيدين كموا تجودون 

ار الحجاج، وفد هللا وفد الرحمن (.البا فين الساسين العمَّ
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اؤيوا سالمية األوقواف المكيوة حوين نجود تيسوير أمور األوقواف المكيوة وإسو الء شو أنها والدفو اا سنهوا وإحي•

الوقوف وتقديمها في المصلحة سلى المص ال  الذاتية الفردية حين يكون ي ذا يوو شو أن كول مسوؤول سون

.في مكة شرفها هللا تعالى، سنديا تكون األوقاف المكية سالمية

صوادقة سالمية الوقف بمكة المكرمة حين يستشعر كل مسؤول وموظف في األوقاف المكية أن خودمتها ال•

ايوة حتى تحقق األوقاف المكيوة مقاصوديا الشورسية يوو إسوهام حقيقوي مو  حكوموة يوذا الوبالد فوي رفو  ر

. من بوابة خدمة الحرم وقاصديه. السالم العالمية

الحجواج ويل أح ُد فوي العوالم اليووم يرفو  رايو ة يقينيوة ألمون وسو الم الودنيا وكواكبهوا كمون يقووم سلوى خو دمة

اه ابون حبوان رو( ]يحو  البيوتتقووم السو اسة حتوى اا: )والعَّمار وأماكن نسكهم، قال صلى هللا سليوه وسولم 

[.وصححه األلباني

كوون سندما يندف  ك ل ي ؤاء اندف اا الماء المنص  من سل، سن دما ت كون مك ة القب لة يوي وجهوتهم سنودما ي

سنوو ديا سوو تقدم األوقوواف المكيووة نموذجهووا الح وواري. الخيوور الوو ذي جعلووه هللا فووي مكووة الخيوور يووو مقصووديم

 وو د المشوورق الووذي يمثوول مجتموو  الخيوور وأمووة الخيوور، سنوو ديا تقوودم نموذجهووا كشووريك ح وواري حقيقووي بوول را

.أنه يب ون تج اري يتلقف كل شيءح اري ا

لقورى سن ديا يقدم النموذج المكي الذي ينبيي أن يكون يو و المقيواي، ألنو ه سلوى يو دي األنبيواء ألنوه مون أم ا

.واألم يي األكبر قدًرا وإن باولتها أجساد أواديا




