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 تاريخ اخلطبة

  2742/ 42/ 70 املوافق  4131،  حمرم  23 ، اجلمعة   

 عندما يتحول اإلسالم إىل أداة بيد السياسة
  يددا ربنددا احلمددد مث اددداا يددوا  نعمدد  زيدددا   م يددد احلمددد مث ا احلمددد مث  

لدددحل احلمدددد كمدددا ينبهدددي ظدددالل زنكدددحل زلع ددديم سددد طانحل  سدددبحانحل ال كدددم   
ت كمدددا أءنيدددت ع دددأ ندسدددحل  زأ دددكد أ    إلددد  إ  امث أحصدددي ءندددا  ع يدددحل أنددد

زحددد     ددليحل لدد   زأ ددكد أ  دمددداا عبددد  زرسددول  زريدددي  زخ ي دد   خدد  ندد  
أرسددد    أرسددد   امث إىل العددداش ك  ددد ر بشددد اا زندددليلاا  ال كدددم ريددد  زسددد م زبدددار  ع دددأ 

م دمدددد ريدددالةا زسدددالماا دانيمدددي متال مدددي إىل يدددو سددديدنا دمدددد زع دددأ  ل سددديدنا 
و  زندسددي ا لنبددة بتاددوع امث أعدداىل  أمددا بعددد  يددا مالدددي   زأزريدديدم أيكددا ا سدد 

 عباد امث:

قضدددددأ امث عددددد  زنددددد    دددددددم أبيانددددد  أ  يددددددو  موقدددددع دينددددد  مددددد  ا سدددددلة 
  ديدد  زأ  يدددو  موقددع ا سددلة اإلنسددانية مددموقددع ارمددل احلدداكم الاانيددد اإلنسددانية 

عند       يتحدوللسد طا  امث زأمدل  امث ع  زن  موقع ا سدتيي،  موقدع اضا دع
كيد    قل ن  اللي خياطبنا بد   ز  يستبدل ب  غ    أأم وا   بيا  امث ع  زن  

زأ  نددخ    ديد  امث عد  يأمل مؤكداا أ  نرت  ا هوا  ا خت دة زأ  نتحلر منكدا 
قدددو قدددو ا  زأ  حنيدددد عددد   لدددحل خا دددعي لسددد طان   منددددلي   زامدددل  طوعددداا زنددد  
  أدأم وا   هدل  الطانيددة مد  بيدا  امث عد  زند  اا ز ي سدب، مد  ا سدبا زاحد

 اة اليت  كَّلت ندسي ز كلأدم هبا:مندلاا زمنبكاا هلل  احلاياللي خياطبنا ب  
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ِِتِتددداُر لر لددد ر رِت   اِلعِتدددالِتمريِت ) دددلريحلِت لِتدددُ  * قُدددِ  إر َّ ريِتدددالِتُر زِتُنُسددددري زِتدِتِيِتدددايِت زِت  ِت  ِت
 [161-162: ا نعام] (ُت زِتأِتنِتِا أِتزَُّل اِلُمِس رمريِت زِتبرلِتلرحلِت أُمرلِ 

 ِتدداِحُدم )   زياددول:هبددلا العكددد زهبددلا العاددد كمددا رأيددتمينطانددا امث عدد  زندد  
 [26 :ص]( بدِتِيِت النَّاسر براحلِتق  زِت ِت أدِتتَّبرعر اهِلِتوِتع  دِتُيضر َّحلِت عِت  سِتبري ر ال َّ ر 

دندِتُكم مرِتدا أِتند ِتلِت ال لدُ  زِت ِت زِت ) :زيؤكد هلا ا مل بطلياة أخلع  ياول أِت ر اِحُدم بدِتيدِ
ّر مِتدددا أِتنددد ِتلِت ال لدددُ  إرلِتِيدددحلِت  ِرُهِم أِت  يدِتِدترنُدددو ِت عِتددد  بدِتِعددد : ا انيددددة] (أدِتتَّبردددِع أِتِهدددوِتا ُهِم زِتاِحدددلِت

94 ] 
اسر إرنَّا أِتن ِتِلنِتا إرلِتِيحلِت اِلدرتِتدا ِت برداحلِتق  لردتِتِحُدمِت بدِتدِيِت النَّد) :مؤكداا هللا ا مل زياول
يماا  ]أن  ما أرا  امث[ مرِتا أِترِتا ِت ال ل ُ   [ 101: النسا ] (زِت ِت أِتُد  ل ِ خِتآنيرنريِت خِتصر
ددا ُكم م دد ِت ال لدد ر نُددوٌر زِتكرتِتدداٌ  م برددٌي ) زياددول: يدِتِكدددري بردد ر ال لددُ  مِتدد ر اأدَّبِتددعِت * قِتددِد نِت

داتر  دلِتا   ررِ وِتانِتُ  ُسُب ِت السَّالِتمر زِتخُيِلرُنُكم م  ر ال  ُ مِت إرىلِت الن دورر برِرِ نرد ر زِتيدِتِكددريكرِم إرىلِت رير
 [ 16-11: ا انيدة] (م ِستِتاريم  

أ  زهدددو الددديت عتمدددع ع دددأ ددددور زاحدددد أرأيدددتم يدددا عبددداد امث إىل هدددل  ا زامدددل 
بددأ  يدددخ وا   ديدد  امث عدد  زندد  طوعدداا البدداري عدد  زندد  أمددل  إىل عبدداد  أونيدد  

عنكدا   عد  ا حندلا زأزامدل  الديت حدلرهم هبا  زأ  يندلزا أحدامكم اليت خاطبكم
  الدددلي خياطبندددا بددد  امث عددد  نددد كيددد  أؤكدددد هدددلا ا مدددل أرأيدددتم إىل هدددل  اريدددات  

بددد اا كيد  ندددلزا هددلا ا مدل اللبددا  زان دلزا إىل حيدداة اللعيد  ا زل مدد  ا سدد مي  
م وا  لدددحل   عصدددل امث ريددد أ امث ع يددد  زسددد م زسددد وك   ا أدددأ مددد  عصدددل رسدددول

دز  التدوا  ز  احندلا    ة اللا ددة  ا أدأم وا سد  ا سد مي ع دأ هدلا الدنك اضال
زش يهد زا    انادادزا  مدل امث كمدا أمدل  ش يبددلوا   العصور اليت خ ت  لحل عن 

  ش عدن  هبدم رغدانيبكم إىل البددي زش عدن  هبدم أهدوا هم الت موا بتنديدل  دلانيع امث 
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ع ديكم ندوسدكم زأهدوا هم تبدلوا هبدا  دلعة  ل دتكا ليسإىل نسخ  لع أمل امث هبا 
الناطادة هبدل  احلايادة عد   كدل الشدواهد زا م  دة   زالوقت يضيق يا عبداد امث قو

العصدل ا زل بد  حيداة ا سد مي     حق ك  مس م أ  يددرس زلد  ا دلزض 
سدددد  ع ددددأ ريددددلا  امث ل مدددد  ا سدددد مي  ندددد  ا ايدددداس الدددددانيم حيدددداة اللعيدددد  ا زل 

  لادد خِت ِتد ِت مد  بعدد سبحان  زأعداىل  زلدد   مدا الدلي  ل إليد  ا مدل بعدد  لدحل
   -  حدال مد    عصدلنا الدلي نعديي  يد   أأم ندا زن لندا  لحل اللعي  خِتِ ٌ  

 أقددول   حددال التددانيكي عدد  اإلسددالم    أقددول   حددال الشدداردي  عدد  ريددلا  امث
دددمَّو   - زهدددي أسدددمية   عكدددد  - ياليدددوم باإلسدددالميبددد  أن دددل   حدددال مددد  ُيسِت

اإلسدالم زإ ا هبم يتخدلز  اإلسالميي  أأأم    حاهلم  - ل تاريخ اإلسالمي هبا
: زأغلا دددكم زسياسدددادم  زقدددد اا قدددالوال وريدددول إىل أمدددانييكم ُسددد َّمِتاا مكينددداا  لددديالا 

  أدددلأبو مبددددأ حاددداا   ديددد  هلدددا  ن لندددا السياسدددة   ديددد  هلدددا  أي السياسدددة الددديت 
اإلسدالميي كمدا مد  اللي ندا  مد  بعدد  لدحل اللعيد  ا زل هلا اض    وندنا 

ز  مدد   دددلانيع امث زأحدامدد  خادمددداا  زرمددا أقددد  مددد  يعددنز  عددد  أندسددكم  يتخدددل
  كدم زكدم كاندت هندا  أصدل ات السياسية ا خت ددةإليصاهلم إىل مبتهيادم خادم 

  زنن دل إىل أمسديكم  ز  أريدد أ  م  حيدمو  بأهندا زانبدةمسعنا م  هؤ   الناس 
س زانبة   كانت با مزإ ا هبم يع نو  بأهنا أريبحت دلمةهل  التصل ات اليوم 

ا إهنا غدت اليوم دلمة  زما أن ل زحي بدللحل بدا مس ز  أند ل زحدي    لدحل 
  الطليددق الددلي ينبهددي أ  ُيسدد ِتحل إىل ا بتهددأ هددو زلدنكددا السياسددة اخت دددتاليددوم 

أددلانم عدد  رنددال بأعيدداهنم ز  نليددد أ  نسددميكم    كددم زكددم مسعندداالددلي اخت دد 
ريددادقو  مددع امث م ت مددو  خبدد  مددا ينعددت بدد  أندداس مسدد مو  نعددتكم اإلسددالميو  
زحيدمو   زن لنا إليكم زإ ا هم اليوم حيدمو  ع يكم بالددلزريادقو  مع ا مة 



  الدكتور البوطي            اإلسالم إىل أداة بيد السياسة                  عندما يتحول خطبة مجعة: 

 www.naseemalsham.com 9 موقع نسيم الشام:

لد دددي عددد  ريدددلا  امث سدددبحان  زأعددداىل  زمدددا نددد ل زحدددي ع ددديكم اع ددديكم بالشدددلزد 
عددد  نعدددتكم زمدددا نددد ل ع ددديكم زحدددي منددداقّ اليدددوم لئدددحل النددداس بدددا مس بنعدددت أز 

زاقتضدددت اليدددوم زلدنكدددا السياسدددة اقتضدددت بدددا مس ال ندددا  ع ددديكم زريددددادم اليدددوم 
الديت أدند  يكدا رانيحدة  ونددنا م كدلاا ل حماسدة   كم زكدم أريدهينا زن لندا أدد هم

ق ، لدددد رض  ا هتصدددد، ل حاددددو  ددددد هددددلا العدددددز ا هتصدددداإلخددددالص لدددددي  امث 
  مسعنددداهم يتدددداعو  لاتدددال زأزطددداهنم إسدددلانيي زالدددديار  الطدددارد ل نددداس مددد  بيدددودم 

التالقدددي ريدددداا زرأينددداهم ي حدددو  ع دددأ ا مدددة اإلسدددالمية بضدددلزرة العددددز ا هتصددد، 
هبدم يع ندو  ح دداا خديداا زإ ا ع أ قتال هلا العدز ا هتصد،  زن لندا اليدوم زاحداا 
أ  نسددمع مددنكم مددا نا السددمع زانت لنددا مددع هددلا العدددز ا هتصدد،  زأريددهي أز مع ندداا 

  أأ يددددكم أيكدددا زلدنندددا ش نسددمع مدددنكم إ  الناددديّيددلكلنا مدددوقدكم قبددد  سدددنوات 
ِردلِت اإلسدالم ع أ كيدية التالع، بشلع امث اإلخوة أم  ة  ُسد َّمِتاا زأحدام  عنددما ا

د  يكا اليت أيَّ   سبيالا لب وغ ا ما  السياسية  ما أك ل ا حدام الشلعية ل سياسة
 اإلسددددالميو   اكددددا  الشددددليعة اإلسددددالمية اهمعددددي ع ددددأ حلمددددة هددددل  التصددددل ات

مدد  هددل  الدتددازع الدديت  زبطددال  هددل  العاددود  زنصددهي السددمع اليددوم إىل مددوقدكم 
زإ ا هدم باحللمدة زالدبطال  زالتحدليل كانوا يؤيدز   يكا  اكا  الشليعة اإلسالمية 

  زنتسددا ل ألعدد  هنالدددحل تددو  اوا هددا  يدتددو  بصددحتكا  يداليددوم يدتددو  بِباحتكددا
احلددم هدو دليالا غا  عندم بدا مس زعل تمدو  اليدوم زمد  ا غيدَّدِلم احلددم     

ا ص حة السياسية هي الديت اخت ددت  كاندت ا صد حة زلد   هو زالدلي  هو هو
  حدددم هدددل  ا مددور ز  أريدددد أ   دددا ياولدد  الداكدددا  السياسددية أاتضدددي ا نايدداد 

خال   لحل  أرأيتم إىل الددلق  اد اقتضت ا ا ص حة السياسية اليوم   أمأ كلها
يضددعو  أهددوا هم  زامددل امث ز ددلانيع  بددي  لددحل اللعيدد  ا زل الددلي انادداد   صدداا 
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زقددددد ز  سددددبي  أ  يلح ددددوا إىل امث   سددددبي  أ  يندددددلزا أمددددل امث حتددددت أقدددددامكم 
زبدي أصدل   لدحل اللعيد  ابيضت زنوهكم بتنديدل أزامدل   أن دلم إىل الددلق بدي 

مدد  يسددمو  اإلسددالميي  - ز  أقددول كدد  -بددي يدددي ك دد   مددا  ل إليدد  اإلسددالم 
ددُل اليددوم  هددا أنددتم أددلز    اا  لدديالا يددوطكيدد  يُدتَّخِت ل ب ددوغ إىل درنددة إءددل درنددة   ُسدد َّمِت

  ا ما  السياسية
عبددداد امث: أندددا أ يدددد مددد  حيدددلر مددد  اإلسدددالم السياسدددي  زلدددد    تع مدددوا مدددا 

الدلي  أحدالوا اإلسدالم إىل   أقصدد هدلا  أزلئدحل لي ناصد  باإلسالم السياسيال
مدددددا  السياسدددددية ا تنوعدددددة ل ب دددددوغ إىل ا ُيِسدددددتِتِخدِتم زسدددددي ة  إىل خدددددادم  إىل ُسددددد َّم  

ا اإلسددالم     أمددا خت دددة  هددلا مددا أقصددد  باإلسددالم السياسددي الددلي حنددلر مندد 
الدديت بينكددا لنددا ة السدد يمة اإلنسددانية حاياتدد   يددأمل زينكددأ  اإلسددالم يددأمل بالسياسدد

ما نا رسول امث   الصحي  م  حدي    نعم  لد  ز لحكا لامث   ددم أبيان  
 مانينددا زخادمداا  هدددا نا اإلسدالم مد  ع يانيدد  لنيع د  خادمداا ينبهدي أبدداا أ  نندد ل 

قولد  هلا الدالم الدلي أزأحالمنا السياسية  ق ت ملة لواحد  م  هؤ   الاياديي 
احلددم ب دوغ    دد  أ  يدتم إ  بعدد  اعتلر بأ  أطبيق الشليعة اإلسدالمية لدم 

 ِندددا إىل احلددددم ز سدددحل ب مامددد  زبعدددد اإلمسدددا  بنواريدددي احلددددم  زعنددددما نصددد  
الددلي هددو   أرأيددتم إىل هددلا الدددخ بوسددعنا عندنيددل  بددد  سددكولة أ  نطبددق اإلسددالم

أ   ددأ  اإلسددالم   اإلخددوة   يتصددور هددؤ أحدددءدم عنكدداأخطددل مدد  اله طددة الدديت 
  أندداس السياسدديو  إىل أنديددلهاكشددأ  ا ددلاه، السياسددية عندددما يسددعأ زأنديددل   

يندلزهنا عنددما يصد و  إىل احلددم  ليناليدو  ينددلز  ليناليدتكم  يتبنو  ا  رتاكية
  هد  اإلسدالم دز  البحث عمد  اقتندع زعمد  ش ياتندععندما يص و  إىل احلدم 

  ا هددو اإلسددالم معتاددد يسددلي إىل العادد  عدد  طليددق الع ددم يددا هددلا :هدددلا  ق ددت
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عندنيددل  زحبدداا لدد  ز ا ددة زمكابددة مندد  أع يمدداا حللمددات امث حدد، يسددلي إىل الدددؤاد 
أ  ِوض  ا ة الدعوة إىل امث   زإ ا سبي   لحل أم أبيت يطبق اإلسالم  ئت

م    أبتهدددي ددددادءتكم ع دددأ كلسدددي احلدددد  أبدددي النددداس ع دددأ ا رض عددد  زنددد  
 زا  دو    أ  أطمدع بدلاسديكم  بدا مس  اإلسالم يأمل  أ  أطمدع بعاد  احلددام

  ب ددة ادازرة   نندو  سدوريا زريد ت ء دة كدنع إىل احلددم  -قب  سدنوات  -
قلابددددة عددددامي زنيدددد   مددددا ا زبايددددت هددددل  ال  ددددة اإلسددددالمية   احلدددددم  ز  أمسيكددددا

  بادي ا مدل كمدا كدا  مد   ع ت  ش يتأأأ هلا أ  أطبق م  اإلسالم  دلزع ناد 
 دددده وا    هددددؤ   اإلسددددالميي   حددددازلوا   ددددم ندددددزا   اندددداا ريدددداغية   ددددا ا  قبدددد 

  ش زش ي تدتدددوا إىل الددددعوة إىل امثبالسدددعي إىل الدلاسدددي أندسدددكم زبدددددزا زقدددتكم 
عد  زند    الا دو   زريد وا إىل حيازرزا عباد امث  ش حيازلوا أ  يددخ وا دبدة امث 

هددل  احلاياددة أقوهلددا   !بتهددو ي ددأهل هلددم أ  يصدد وا إىل مددا ندداس كمددا هددم احلدددم زال
لدددي أب ددا   ا  كددد  مدد  يتمتددع اددلزة  مددد  اإلخددالص لدددي  امث عدد  زنددد   اليددوم

مد  هدلا أ  أدلز  إىل العدنة الديت ينبهدي أ  أاطد  لع كم يلعو   يا هؤ   الناس 
يسدد د  لددلي ينبهددي أ  الدديت أبددي لنددا ا ددنك  ا الددلي  كلأدد  لدددم مدد  هددل  اريددات

أادوم ز   إىل دي  امث زلتنديل أزامل   هدا هدي  ي الدتندة ا دهلمدةل دعوة عباد امث 
ددنع الديت كندا ز  ند ال نعتد      هل  الدزلدة اإلسدالمية الأاعد  حتلق ز  أطد 

أندبدددوا الطليدددق إىل أطبيدددق أ  اإلسدددالميي هبدددا  مدددا الدددلي حصددد   الدددلي حصددد  
ليق إىل أنديدل  دليعة امث عد  زند    دليعة امث ليسدت مدلهباا لطاإلسالم  أندبوا ا

    ليعة امث دعوة إىل امث ع  زن  ا  الناس أم أبوالينالياا يطبق سياسياا 
اا زِتقِتالِت إرنَِّنر مر ِت اِلُمِسد رمريِت ) ( زِتمِتِ  أِتِحسِتُ  قدِتِو ا ِ َّ  دِتعِتا إرىلِت ال َّ ر زِتعِتمر ِت ريِتاحلر

 [ 11:  ص ت]
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  لعددد  هدددي الطليادددة الددديت ينبهدددي أ  نسددد دكا  الوقدددت ش ينضددد، بعدددد هدددل 
كددانوا ا بددلاا الدديت    زلع كددم ين لددو  عدد  هددل  هددؤ   اإلخددوة يعددودز  إىل ر دددهم

 دد ز  أهنددا ليسددت هددي الدديت حي مددو  بالوريددول إليكددا  زلع كددم ي تدتددو   يندداا ز ددا ا 
  إىل حيددث عاددول ا مددة زأ  يصدد وا إليكددا  ين لددوا إىل حيددثأمددل امث بددأ  يب هوهددا 

ز  حيتددددانو  إ   دددد  حيددددازر متيا ددددة زمسددددتيا ة الندددداس  زالندددداس  طددددلدم قانيمددددة 
ليحددازرزهم   أيدداا كددا  هددؤ   الندداس  أيدد  هددم الددلي  ن سددو  مددع التددانيكي زيددلك ل

 سدددددوا إلددددديكم ليي  أيددددد  هدددددم الدددددلي  يالحادددددو  الدسددددداة زيددددددعوهم إىل ادددددأ امث
عدد  هدد ة كمددا  عدد  أريددحا  رسددول امث  كمددا  ال زحيددازرزهم منطددق احلدد،  منطددق

هددددؤ   الددددلي    ااهدددد  أزرزبددددا  أيدددد  التددددابعو   كمددددا  عدددد  أزلئددددحل الددددلي  أهلبددددوا 
  أمل ب  امث ع  زن   أقول قويل هلا زأستهدل  امث الع يميس ز  طبق النك  

لنددا   الدددي  أزنككددا إىل إخددوة أيكددا اإلخددوة: ك مددات أنبددع مدد  ق دد، دددرتق 
أندل م    اهنم إىل ق دوهبم: يدا  مالا أ  أب هكم حلقة ك ماُ زأ  نسانية أز   اإل

إ  كاندددت لددد  بايدددة بدددي ندددواحندم  إ ددداندم بدددامث عددد  زنددد  هدددؤ   النددداس رانعدددوا 
    أسدددت ملزا بدددؤس إ  كاندددت موندددودة   كيانددداأدمرانعدددوا نبضدددات إنسدددانيتدم 

ا لتم دؤزا عد  طليدق بؤسدكم   هدل  ا لح دة اضطد ة الديت  دل هبد عباد امث ع  زن 
 ندسددددددكم عبددددداد امث عددددد  زندددددد  الدددددلي  يبح دددددو  نيدددددوبدم    أسدددددت ملزا نددددددوع 

أ  يتخ صددوا هبددا مدد  خطددل الددبال   مدد  مدد  طعددام حيددازلو  ز طددداهلم عدد  لامددة 
سدددددت مار م يدددددد مددددد  ا دددددال   أداة      عع دددددوا مددددد  حددددداهلم هدددددلا خطدددددل اهلدددددال 

مدد  يليددد أ  ي ددتكم مددا   ا  ددلا   ددأ  نيددوبدم  مددا أغددل  زمددا أ ددنع زمددا أحددو 
الدلي  ليله،  يتانل ب  ع أ حسا  م   ع أ حسدا  اظيداع م  طعام زخب  

زلدنكم يعودز  ريدل اليددي  بشي  م  هلا الطعام يأمنو  أ  يعودزا إىل بيودم 
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  عيي، أملكم أيكدا اإلخدوة  إ ا غا دت مشداعل الددي  عد  بسب، هؤ   الناس
أ  أسدته وا   إ ا  اقت ع يدم السدب  إلنسانية أيضاا كياندم أ ها ت ا شاعل ا

ندددوع النددداس   ادددلهم  بؤسدددكم  يمدددا يتع دددق باسدددتال  لامدددة الطعدددام مددد  أ دددواهكم 
إىل الوقدددود زأسدددباب   زمدددا ا أقدددول  ك ددددم يع دددم أيكدددا اإلخدددوة مدددا   دددِندم أتيكدددو 

الددديت أعتصدددل الدزلدددة هبدددا كددد    حتي دددو  هدددل  ا دددادة ا وندددودة يدعددد  هدددؤ   اإلخدددوة
زإ ا ب  دددة مددد  النددداس   سدددبي  أاددددم مدددا أمدددد  منكدددا إىل النددداس مجيعددداا  مدانادددداإ

  أهدلا أدو  اإلنسانية يدا هدؤ   أداة لسوق سودا يصلز  ع أ أ  نع وا منكا 
بشدٌل  شدو    أصددقا  أ  الدلي  يدع دو  هدلا ! دعو  أق  لددم إ  عيدِن الناس

زبددي ي عمدو  أهندم يؤمندو  بدامث    أندا   أريدد أ  أقدار  بدي مسد ميع دأ ا رض
زلددد  مشدداعلهم     يعل ددو    اإلسددالم ز  الدتابيددة أندداس   يعل ددو  الدددي  قددو
ة هلم ب  ع يكم    أريد أ  أقار   أيكا اإلخدوة حاكماإلنسانية الهضة مستيا ة 

مددد  هدددلا الابيددد   ددديئاا يددددمي الا ددد،  زإ   أسدددا ل أ   دددأ   كددد  يدددوم أمسدددع 
اظيداع! زامث الدلي   إلد  إ   أ  يتيلعوا طعاماا يأخلزند  مد  أ دوا  هؤ   اإلخوة

أ    أ    ددديع م هدددؤ   اإلخدددوة  قددد   دددلراا مددد  هدددلا الطعدددامإ  السدددم النددداقع هدددو 
  أ  أ  نضدددددحي مدددددا   نيوبندددددا لنادمددددد  ل محتددددداني  زانبندددددا   هدددددلا الصددددددد

  م  أ واهكم لنأك كا بد ا منكمنضحي بال امة اليت أدنو 


