الرد على ادعاء أن عدد ظهور مجد اهلل العظيم
ومخلصنا يسوع المسيح ليس اثبات لالهوت
المسيح ،تيطس 13 :2
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الشبهة

الرجاء ا ْلمبار َك وظُهور م ْج ِد ِ
اهلل
يدعي بعض النصارى ان العدد في "تيطس ُ 13\2م ْنتَ ِظ ِر َ
ين َّ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ
ِ
ِ ِ
يح" يثبت الهوت المسيح وانه اهلل ولكن هذا غير صحيح الن العدد
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
ا ْل َعظيم َو ُم َخلِّص َنا َي ُ
يميز بين اهلل وبين يسوع المسيح بحرف والذي للعطف واالضافة فهو يتكلم عن اهلل ورسوله
المسيح

الرد

في البداية ارجوا الرجوع الي ملف
هل لقب يسوع المسيح بلقب اهلل ثيؤس الذي هو ايلوهيم ؟
وأيضا ملف
المخلص ولقب االلوهية للرب يسوع المسيح
وهو مهم ألني شرحت فيه المخلص هو لقب الوهية عهد قديم وجديد بوضوح وهو لقب الرب
يسوع المسيح.
موضوع هذا الملف
الحقيقة كعادة الرافضين لالهوت المسيح إلثبات صحة معتقدهم يحاولون انكار االعداد الواضحة
عن الهوت الرب يسوع المسيح في الكتاب المقدس باي شكل حتى لو بالتدليس على المعاني
اللغوية الواضحة
وهنا مثال واضح على هذا
فندرس ما يقوله العدد بوضوح لغويا وفي سياقه وما كرره في نفس الرسالة وغيرها

لغويا

المتكلم في هذه الرسالة هو معلمنا بولس الرسول ويكلم تيطس الرسول الذي يخدم بعض الكنائس
التي بشر فيها بولس الرسول ويعتبره بولس الرسول ابن له
وفي هذا الجزء يقول
رسالة بولس الرسول الى تيطس 2
ِ
ِ ِ ِ ِ
يح،
ع ا ْل َم ِس ِ
ين َّ
سو َ
ُ 13 :2م ْنتَ ِظ ِر َ
ور َم ْجد اهلل ا ْل َعظيم َو ُم َخلِّص َنا َي ُ
الر َج َ
اء ا ْل ُم َب َار َك َوظُ ُه َ
العدد يقول في اليوناني في لغته االصلية
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والجزء المهم

tēs doxēs tou megalou theou kai sōtēros hēmōn Iēsou Christou
اول شيء لغوي مهم هو في هذا العدد يتكلم عن ظهور كيان واحد أي شخص واحد
ولتأكيد هذا كلمة ظهور هو تصريفه هو اسم مباشر مفرد
فهنا ال يتكلم عن ظهور كائنين ألنه مفرد وليس جمع ولكن يتكلم عن واحد ثم يبدا يضع ألقابه

ثانيا يذكر هذه األلقاب ويستخدم العطف لأللقاب وليس للكيان
وكلمة كاي اليوناني لها عدة معاني واستخدامات
قاموس سترونج
G2532
́και
kai
kahee
Apparently a primary particle, having a copulative and sometimes also a
cumulative force; and, also, even, so, then, too, etc.; often used in connection
(or composition) with other particles or small words: - and, also, both, but,
even, for, if, indeed, likewise, moreover, or, so, that, then, therefore, when,
yea, yet.
يظهر ان استخدام االولي هو رابط واحيانا بمعني تراكمي  ,ايضا ,وايضا ,حتي ,لذلك  ,ثم ,ايضا,
غالبا ما تستخدم بمعني االتصال او التركيب من جزئيات صغيره ,وايضا عباره صغيره  ,وايضا,
ولكن ,حتي ,في الواقع ,وبالمثال ,عالوه علي ذلك ,حتي ,ان  ,اذن ,لذلك ,عندما ,حتي االن,

فهي كلمه ال تفيد االنفصال كشرط بل بالعكس فهي كثي ار تفيد االتصال والتراكم وبمعني تراكمي
وتركيب او خصائص او صفات الشيئ الواحد

فتعبير اهلل العظيم ومخلصنا يسوع المسيح ال تفيد اننا نتكلم عن شخصين بل شخص واحد كالقاب
وصفات لشخص واحد فاالضافة هو إضافة صفتين لشخص واحد فنحويا في اليوناني كل من اهلل
العظيم وأيضا المخلص لقبين لشخص يسوع المسيح
وتعبير اهلل ومخلصنا يسوع المسيح ال تفيد االنفصال ولكن صفات للذات الواحد اي ان يسوع
المسيح هو اهلل وهو مخلصنا وهو الهنا العظيم
هذا باإلضافة الي ان لقب المخلص كما هو واضح من الكتاب المقدس هو لقب اهلل في العهد
القديم والجديد وهو لقب يسوع المسيح النه هو اهلل الظاهر في الجسد

امر ثالث لغوي هام وهو ان في العدد أداة تعريف أتت قبل مجد ولم تتكرر أداة التعريف
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فأداة التعريف لو كان يتكلم عن كيان اخر لغويا لكان يجب ان يضع أداة تعريف أخرى قبل كلمة
مخلص ولكن النه يتكلم عن نفس الكيان في اليوناني وعرفه بالفعل بأداة تعريف تيس قبل كلمة
مجد فلم يحتاج ان يكررها قبل كلمة مخلص وهذا يؤكد لغويا يوناني انه يتكلم عن كيان واحد.

) أيضا مرة وتعود على الكيان الواحدour( ولهذا فهو استخدم ضمير ملكية
فهو يقول
الهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح
the great God and Saviour of us (who is) Jesus Christ
وتعني
We [inclusive] wait expectantly for the wonderful Day when our
[inclusive] God and Savior Jesus Christ returns gloriously.

A handbook on Paul's letters to Timothy and to Titus. UBS handbook
series;
فنتأكد لغويا انه يطلق اهلل على المسيح لفظيا بوضوح
لهذا يقول تعليق ترجمة نيو كنج جيمس
great God and Savior Jesus Christ: This is one of the strongest
statements of the deity of Christ in the NT.
The NKJV Study Bible. 2007 (Tit 2:12-13). Nashville, TN: Thomas
Nelson.
فأداة التعريف الواحدة تؤكد وتفسر ان كل العبارة وااللقاب عن المسيح

وهذا ما قاله كتاب قواعد نحو العهد الجديد
the one art. favours interpreting the whole phrase of Christ

A grammatical analysis of the Greek New Testament.

سياق الكالم
لو الحظنا سياق الكالم سنجد معلمنا بولس يقول القاب مهمة
رسالة بولس الرسول الى تيطس 2
 10: 2غير مختلسين بل مقدمين كل امانة صالحة لكي يزينوا تعليم مخلصنا اهلل في كل شيء
 11: 2ألنه قد ظهرت نعمة اهلل المخلصة لجميع الناس
 12: 2معلمة ايانا ان ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم
الحاضر
 13: 2منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد اهلل العظيم ومخلصنا يسوع المسيح
 14: 2الذي بذل نفسه ألجلنا لكي يفدينا من كل اثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيو ار في اعمال
حسنة
نالحظ التالي

هو في كالمه عن اهلل يقول
 10: 2غير مختلسين بل مقدمين كل امانة صالحة لكي يزينوا تعليم مخلصنا اهلل في كل شيء
فهو يصف اهلل بانه هو مخلصنا .فلقب المخلص ومخلصنا هلل فقط
ولكن في العدد المستشهد به مخلصنا هو المسيح
مخلصنا اهلل = مخلصنا المسيح
اهلل = المسيح
أيضا يتكلم عن تعاليم اهلل والذي علمنا في أيام جسده هو المسيح فهي تعاليم المسيح
 11: 2ألنه قد ظهرت نعمة اهلل المخلصة لجميع الناس
الذي ظهر هو نعمة اهلل المخلصة (مع مالحظة ان تصريف المخلصة هو مذكر المخلص)
فايضا هو يؤكد ان اهلل المخلص هو ظهر
والذي ظهر هو المسيح وهذا في أيام جسده
اهلل المخلص ظهر = المسيح المخلص ظهر
اهلل = المسيح
 12: 2معلمة ايانا ان ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم
الحاضر

 13: 2منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد اهلل العظيم ومخلصنا يسوع المسيح
هنا يتكلم عن المخلص هو يسوع المسيح بعد ان اكد مرتين ان المخلص هو اهلل
أيضا يقول الذي ننتظر ظهوره هو مجد اهلل العظيم .فاهلل العظيم عندما يريد ان يظهر بمجده
يظهر لنا يسوع المسيح الن المسيح هو اهلل الممجد .فالمخلص يسوع المسيح هو اهلل العظيم
الممجد
وبخاصة ان معلمنا بولس الرسول اكد اننا ننتظر ظهور المسيح
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 14 :6
ظ ا ْلو ِ
ص َّي َة ِبالَ َد َن ٍ
س َوالَ لَ ْوٍم إِلَى ظُ ُه ِ
يح،
ع ا ْل َم ِس ِ
أْ
سو َ
ور َرِّب َنا َي ُ
َن تَ ْحفَ َ َ
وقال نفس معنى العدد الذي ندرسه في
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 10 :1
ِ
اآلن ِبظُ ُه ِ
ود
ع ا ْل َم ِس ِ
ت َوأََن َار ا ْل َح َياةَ َوا ْل ُخلُ َ
يح ،الَِّذي أ َْبطَ َل ا ْل َم ْو َ
سو َ
َوِا َّن َما أُ ْظ ِه َر ِت َ
ور ُم َخلِّص َنا َي ُ
ِبو ِ
اإل ْن ِج ِ
ط ِة ِ
يل.
اس َ
َ
وهذا أكده المسيح بنفسه في
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي 20 :22
آتي س ِريعا ِ ».
اه ُد ِبه َذاَ « :نعم! أََنا ِ
الش ِ
َيقُو ُل َّ
سوعُ.
الر ُّ
ُّها َّ
ين .تَ َع َ
آم َ
ال أَي َ
ب َي ُ
َ ً
َْ
فالكالم عن اهلل العظيم سيظهر مرة ثانية في مجيؤه األخير وهو مخلصنا يسوع المسيح

ولكن الجزء التالي هام جدا ألنه ال يزال يتكلم عن مجد اهلل العظيم الذي ظهر فيقول
 14: 2الذي بذل نفسه ألجلنا لكي يفدينا من كل اثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيو ار في اعمال
حسنة
فاهلل العظيم بذل نفسه الجلنا ليفدينا .فمتى بذل اهلل العظيم نفسه ليفدينا؟ في ظهوره األول في
الجسد عندما بذل دمه عنا ليشترينا
سفر أعمال الرسل 28 :20
ِ
الروح ا ْلقُ ُدس ِفيها أ ِ ِ
يع َّ ِ ِ َِّ
يس َة
ِا ْحتَ ِرُزوا إِ ًذا ألَ ْنفُ ِس ُك ْم َولِ َج ِم ِ
ام ُك ُم ُّ ُ
َساقفَ ًة ،لتَْر َع ْوا َكن َ
ُ َ َ
الرعيَّة التي أَقَ َ
ِ
اها ِب َد ِم ِه.
اهلل الَِّتي اقْتََن َ
وأيضا قاله معلمنا بولس الرسول
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 25 :3
َِّ
َّم ُه اهللُ َكفَّ َارةً ِب ِ
ان ِب َد ِم ِهِ ،إل ْظ َه ِ
يم ِ
السالِفَ ِة
ط َايا َّ
َج ِل َّ
الص ْف ِح َع ِن ا ْل َخ َ
ار ِبِّرِهِ ،م ْن أ ْ
اإل َ
الذي قَد َ
ال ِ
ِبِإم َه ِ
اهلل.
ْ
اعتقد بهذا سياق الكالم واضح جدا انه يتكلم عن الهنا العظيم مخلصنا يسوع المسيح لفظا ومن
سياق الكالم

ما كرره في االصحاح التالي

أيضا يقول معلمنا بولس الرسول في
رسالة بولس الرسول الى تيطس 3
 4: 3و لكن حين ظهر لطف مخلصنا اهلل و احسانه
 5: 3ال باعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميالد الثاني و تجديد
الروح القدس
 6: 3الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا
فنالحظ هنا أنه في نفس الجزء قال أن اهلل مخلصنا ويسوع المسيح مخلصنا ونحن نعلم أنه يوجد
مخلص واحد.
وهو أيضا ما قاله في بداية رسالته
رسالة بولس الرسول الي تيطس 1
اري ِ
ِ
يح ،أل ْ ِ ِ
ان ُم ْختَ ِ
يم ِ
اهلل َو َم ْع ِرفَ ِة ا ْل َحقِّ ،الَِّذي ُه َو
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
سو ُل َي ُ
سَ ،ع ْب ُد اهللَ ،و َر ُ
ُ 1بولُ ُ
َجل إ َ
ب التَّ ْق َوى،
سُ
َح َ
معلمنا بولس يقول عبد اهلل ومرات كثيرة يقول عبد يسوع المسيح مثل رومية  1 :1وفيلبي 1 :1
وليس هو فقط بل يعقوب أيضا  1 :1وبطرس في  2بط  1 :1ويهوذا 1 :1
فهنا عندما يقول معلمنا بولس الرسول بولس عبد اهلل هو يتكلم عن المسيح الذي هو اهلل ألنه
يكمل قائال ورسول يسوع المسيح

اة األَب ِدي ِ
اء ا ْلحي ِ
 2علَى رج ِ
َّة ،الَِّتي َو َع َد ِب َها اهللُ ا ْل ُم َن َّزهُ َع ِن ا ْل َك ِذ ِب ،قَ ْب َل األ َْزِم َن ِة األ ََزلِ َّي ِة،
َ
ََ
َ ََ
ت أََنا علَ ْيهاِ ،بحس ِب أَم ِر م َخلِّ ِ
ص َنا
َ 3وِانَّ َما أَ ْظ َه َر َكلِ َمتَ ُه ِفي أ َْوقَ ِات َها ا ْل َخ َّ
اص ِةِ ،با ْل ِك َرَازِة الَِّتي ْ
اؤتُ ِم ْن ُ
َ َ َ َ ْ ُ
ِ
اهلل،
يقول مخلصنا اهلل وهو يوضح ان صفة مخلصنا هو هلل
لكنه يكمل قائال
شتَرِكِ :نعم ٌة ور ْحم ٌة وسالَم ِم َن ِ
ِ
اهلل ِ
ب ِ
يم ِ
ب
الص ِر ِ
الر ِّ
االب ِن َّ
اآلب َو َّ
سْ ،
سَ
يح َح َ
 4إِلَى تيطُ َ
ان ا ْل ُم ْ َ
اإل َ
َْ ََ َ َ َ ٌ
يح م َخلِّ ِ
يسو َ ِ
ص َنا.
َُ
ع ا ْل َمس ِ ُ
وهنا يوضح ان المخلص هو الرب يسوع المسيح
اهلل مخلصنا = الرب يسوع المسيح مخلصنا
اهلل = الرب يسوع المسيح الن يسوع المسيح هو اهلل الظاهر في الجسد
كرر نفس االمر معلمنا بولس الرسول في رسالتيه لتيموثاوس
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 1 :1
ِ
ِ
يحَ ،ر َج ِائ َنا.
ع ا ْل َم ِس ِ
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
سو َ
س ِب أ َْم ِر اهلل ُم َخلِّص َناَ ،و َرِّب َنا َي ُ
يحِ ،ب َح َ
سو ُل َي ُ
سَ ،ر ُ
ُبولُ ُ
وأيضا
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 3 :2

ص َنا ِ
َن ه َذا حس ٌن وم ْقبو ٌل لَ َدى م َخلِّ ِ
اهلل،
أل َّ
َ َ ََ ُ
ُ
وأيضا
رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس 10 :4
ِ
ِ
ِ
يع
ص َج ِم ِ
أل ََّن َنا له َذا َنتْ َع ُ
اء َنا َعلَى اهلل ا ْل َح ِّي ،الَّذي ُه َو ُم َخلِّ ُ
ب َوُن َعي َُّر ،ألَنَّ َنا قَ ْد أَْلقَ ْي َنا َر َج َ
ِ
َّ
الن ِ
ين.
َّما ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
اسَ ،والَ سي َ
ولكنه في الرسالة الثانية يقول
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 10 :1
ِ
اآلن ِبظُ ُه ِ
ود
ع ا ْل َم ِس ِ
يح ،الَِّذي أ َْب َ
ت َوأََن َار ا ْل َح َياةَ َوا ْل ُخلُ َ
ط َل ا ْل َم ْو َ
سو َ
َوِا َّن َما أُ ْظ ِه َر ِت َ
ور ُم َخلِّص َنا َي ُ
ِبو ِ
اإل ْن ِج ِ
ط ِة ِ
يل.
اس َ
َ
فاهلل مخلصنا الذي ظهر هو الرب يسوع المسيح
هذا العدد خطير الن معلمنا بولس الرسول يقول قبله
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 1
ِ
ص ِد َو ِّ
الن ْع َم ِة الَِّتي
َع َمالِ َناَ ،ب ْل ِب ُم ْقتَ َ
ضى أ ْ
َّس ًة ،الَ ِب ُم ْقتَ َ
ضى ا ْلقَ ْ
ص َنا َوَد َعا َنا َد ْع َوةً ُمقَد َ
 9الَّذي َخلَّ َ
ع قَ ْب َل األ َْزِم َن ِة األ ََزلِي ِ
َّة،
ُع ِط َي ْت لَ َنا ِفي ا ْل َم ِس ِ
سو َ
أْ
يح َي ُ
ِ
اآلن ِبظُ ُه ِ
ود
ع ا ْل َم ِس ِ
يح ،الَِّذي أ َْب َ
ت َوأََن َار ا ْل َح َياةَ َوا ْل ُخلُ َ
ط َل ا ْل َم ْو َ
سو َ
َ 10وِانَّ َما أُ ْظ ِه َر ِت َ
ور ُم َخلِّص َنا َي ُ
ِبو ِ
اإل ْن ِج ِ
ط ِة ِ
يل.
اس َ
َ

الذي خلصنا صاحب النعمة هو اال زلي المسيح وهو المخلص اهلل يسوع المسيح وهو الذي له
السلطان على الموت وهو الحياة وهو الخلود
وأيضا
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي 20 :3
ِ
ِ
السماو ِ
ِ ِ
ِ ِ
يح،
الر ُّ
صا ُه َو َّ
ات ،الَِّتي ِم ْن َها أ َْي ً
سوعُ ا ْل َمس ُ
ب َي ُ
ضا َن ْنتَظ ُر ُم َخلِّ ً
يرتََنا َن ْح ُن ه َي في َّ َ َ
فَإ َّن س َ
أيضا نفس الفكرة قدمه معلمنا بطرس في
رسالة بطرس الرسول الثانية :1
ِ
ِ
سِ
اوًيا لَ َناِ ،ب ِبِّر
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
سولُ ُه ،إِلَى الَِّذ َ
ِ 1س ْم َع ُ
يما ًنا ثَمي ًنا ُم َ
يح َو َر ُ
س َع ْب ُد َي ُ
ان ُب ْط ُر ُ
ين َنالُوا َم َع َنا إ َ
إِل ِه َنا َوا ْل ُم َخلِّ ِ
يح:
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
ص َي ُ
ِ ِ
 2لِتَ ْكثُْر لَ ُكم ِّ
ع َرِّب َنا.
الن ْع َم ُة َو َّ
سو َ
السالَ ُم ِب َم ْع ِرفَة اهلل َوَي ُ
ُ
اإل ل ِهيَّ َة قَ ْد و َهب ْت لَ َنا ُك َّل ما ُهو لِ ْلحي ِ
َن قُ ْد َرتَ ُه ِ
اة َوالتَّ ْق َوىِ ،ب َم ْع ِرفَ ِة الَِّذي َد َعا َنا ِبا ْل َم ْج ِد
َ 3ك َما أ َّ
َ َ ََ
َ َ
وا ْلفَ ِ
ضيلَ ِة،
َ

ِ
ِ
ِ ٍ
َّ
ي.
ع ا ْل َم ِس ِ
يح األ ََب ِد ِّ
سو َ
َّم لَ ُك ْم ِبس َعة ُد ُخو ٌل إِلَى َملَ ُكوت َرِّب َنا َو ُم َخلِّص َنا َي ُ
 11ألَن ُه ه َك َذا ُيقَد ُ
المسيح هو الهنا ومخلصنا وهو صاحب القدرة اإللهية وهو ربنا ومخلصنا يسوع المسيح االبدي

أيضا يقول
رسالة بطرس الرسول الثانية 2
 20أل ََّن ُه إِ َذا َكا ُنوا ،بع َدما َهربوا ِم ْن َنجاس ِ
ب َوا ْل ُم َخلِّ ِ
يح،
ع ا ْل َم ِس ِ
الر ِّ
ات ا ْل َعالَِمِ ،ب َم ْع ِرفَ ِة َّ
سو َ
َْ َ َُ
ص َي ُ
َ َ
ون ،فَقَ ْد صار ْت لَهم األَو ِ
ون أ َْي ً ِ
ش َّر ِم َن األ ََو ِائ ِل.
اخ ُر أَ َ
يها ،فَ َي ْن َغلِ ُب َ
َي ْرتَِب ُك َ
ضا ف َ
َ َ ُُ َ
الرب والمخلص هو يسوع المسيح الن المسيح هو اهلل المخلص
رسالة بطرس الرسول الثانية 2 :3
الرس َل ،و ِ
ِ
ِ
لِتَ ْذ ُكروا األَقْو َ ِ
ب
ص َّي َة ال َّر ِّ
ِّيس َ
ونَ ،و َوصيَّتََنا َن ْح ُن ُّ ُ َ
اء ا ْلقد ُ
سا ِبقًا األَ ْن ِب َي ُ
ال الَّتي قَالَ َها َ
َ
ُ
َوا ْل ُم َخلِّ ِ
ص.

أيضا معلمنا يوحنا
رسالة يوحنا الرسول األولى 14 :4
صا لِ ْل َعالَِم.
ش َه ُد أ َّ
َوَن ْح ُن قَ ْد َنظَ ْرَنا َوَن ْ
س َل ْ
َن َ
االب َن ُم َخلِّ ً
اآلب قَ ْد أ َْر َ
وهذا العدد تمييز وظيفي فاالب واالبن اله واحد ولكن االبن هو يهوه مخلص العالم

أيضا معلمنا يهوذا

رسالة يهوذا 1
 21 :1و احفظوا انفسكم في محبة اهلل منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة االبدية
 22 :1و ارحموا البعض مميزين
 23 :1و خلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد
 24 :1و القادر ان يحفظكم غير عاثرين و يوقفكم امام مجده بال عيب في االبتهاج
 25 :1االله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد و العظمة و القدرة و السلطان االن و الى كل
الدهور امين
االله الحكيم الوحيد المخلص هو ربنا يسوع المسيح وهو الذي سنقف امامه (امام كرسي المسيح)
ألنه هو الديان

فيسوع المسيح هو اهلل العظيم المخلص وهذا اعالن واضح في الكتاب المقدس كما قال معلمنا
بولس في رسالة تيطس  2وأيضا كرره هو وغيره من رسل الرب يسوع المسيح .من يقبل يقبل
ومن يرفض يرفض ولكن من يرفض فال يتحجج بعدم وجود اعالن ومن يقبل يفوز بالخالص

والمجد هلل دائما

