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حتمية املرجعية الرابنية من أجل كرامة اإلنسان

بسم اهلل الرمحن الرحيم

حتمية املرجعية الربانية من أجل كرامة اإلنسان ورسالته
ومن أجل سالم عاملي عادل
أ .د حممد عجاج اخلطيب احلسن
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
احلمد هلل رب العاملني محدا كثريا يوايف نعمه ،و يكافئ مزيده ،والصالة والسالم على سيدان
حممد وعلى آل بيته الطيبني وعلى صحابته الكرام امليامني ،وعلى من اتبعهم إبحسان إىل يوم الدين.
وبعد :فأبدأ ابملراد من عنوان املوضوع ،وفيه بعض األدلة لوجوب هذه املرجعية:
احلتمية  :من أمر حتم أي الزم ال بد منه مبعىن أنه ضروري البد منه حلياة اإلنسان املرجعية.
املرجعية :من الرجوع والرد إىل املصدر املعني كما يف قوله تعاىلَ  :ي أايُّها الَّ ِذين آمنُواْ أ ِ
اطيعُواْ
ا ا
ا ا
ِ
از ْعتم ِِف اشي ٍء فاردُّوهُ إِ اَل هِ
اّلل وأ ِ
الر ُس ِ
ول إِن ُكنتُ ْم
الر ُس ا
اّلل او َّ
اطيعُواْ َّ
ول اوأ ُْوِِل األ ْام ِر من ُك ْم فاِإن تانا ا ُ ْ
ها ا
ْ ُ
ّلل والْي وِم ِ
ِ
ِ
اح اس ُن اَتْ ِويلا ] النساء . [59:
اآلخ ِر ذالِ ا
ْي اوأ ْ
تُ ْؤمنُو ان ِِب ه ا ا ْ
ك اخ ٌْ
ادةِ
اّللُ الَّ ِذي اَل إِلاها إََِّل ُه او اع ِاِلُ الْغاْي ِ
ب او َّ
الرِبنية  :نسبة إىل الرب سبحانه وتعاىلُ  :ه او َّ
الش اه ا
الر ْْحن َّ ِ
يم] احلشر . [22 :
ُه او َّ ا ُ
الرح ُ
ض رو ِ
السماو ِ
ات بِغا ِْْي اع ام ٍد تا ارْو اَناا اوأالْ اقى ِ
اسي أان اَتِي اد بِ ُك ْم اوبا َّ
ِ
ث فِ ايها ِمن ُك ِهل
ار
األ
ِف
ْ
ْ
ا
ا
 اخلا اق َّ ا ا
ا
دابٍَّة وأانزلْنا ِمن َّ ِ
ْق َِّ
اّلل فاأ ُار ِوِن اماذاا اخلا اق
الس اماء اماءا فاأانبا تْ ناا فِ ايها ِمن ُك ِهل ازْو ٍج اك ِر ٍمي{ }10اه اذا اخل ُ
ا ا اا ا
ِ
ض ال ٍل ُّمبِ ٍ
ي ] لقمان 10 :و.[11
ين ِمن ُدونِِه با ِل الظَّالِ ُمو ان ِِف ا
الَّذ ا
السماو ِ
وقال عز وجل  :أااِلْ تا ارْوا أ َّ
ات اواما ِِف ْاأل ْار ِ
ان َّ
اسبا اغ اعلاْي ُك ْم
ض اوأ ْ
َّر لا ُكم َّما ِِف َّ ا ا
اّللا اسخ ا
ِ ِ
اد ُل ِِف َِّ
ِ
َّاس من ُُي ِ
اّلل بِغا ِْْي ِعل ٍْم اواَل ُه ادى اواَل كِتا ٍ
اب ُّمنِ ٍْي ] لقمان :
نِاع امهُ ظااه ارةا اواِبطناةا اوم ان الن ِ ا ا
. [ 20
ب
حنن مربوبون هلل وحده طوعا أو كرها ،رضينا أو أبينا .وما أبلغ قول هللا تعاىل :قُ ْل أاعُوذُ بِار ِه
َّاس{ }1ملِ ِ
َّاس{ }2إِل ِاه الن ِ
ك الن ِ
الن ِ
َّاس ] الناس  [3-1:فالعاقل هو الذي أيله – أي يتجه -
ا
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بصدق إىل عبادة هللا وتوحيده .و هذا املراد من قوله عز وجل  :ومن يسلِم وجهه إِ اَل َِّ
اّلل او ُه او
اا ُ ْ ْ ا ْ ا ُ
ك ِِبلْعروةِ الْوثْ اقى وإِ اَل َِّ
ِ
ِ
اّلل اعاقِباةُ ْاأل ُُموِر ] لقمان [ 22 :
ُُْمس ٌن فا اقد ْ
استا ْم اس ا ُ ْ ا ُ ا
ب ِهمن الْب ْع ِ
ث فاِإ ََّّن اخلا ْقناا ُكم ِهمن تُر ٍ
اب
َّاس إِن ُكنتُ ْم ِِف اريْ ٍ ا ا
ويف قوله سبحانه وتعاىل  :اَي أايُّ اها الن ُ
ا
ٍِ
ُُثَّ ِمن نُّطْ اف ٍة ُُثَّ ِمن اعلا اق ٍة ُُثَّ ِمن ُّم ْ ٍ ٍ
ي لا ُك ْم اونُِق ُّر ِِف ْاأل ْار اح ِام اما نا اشاء إِ اَل
ضغاة ُُّّمالَّ اقة اوغا ِْْي ُُّمالَّ اقة لهنُ باِه ا
ْ
اج ٍل ُّم اس ًّمى ُُثَّ ُُنْ ِر ُج ُك ْم ِط ْفلا ُُثَّ لِتا ْب لُغُوا أا ُش َّد ُك ْم اوِمن ُكم َّمن يُتا او ََّّف اوِمن ُكم َّمن يُ ار ُّد إِ اَل أ ْار اذ ِل الْعُ ُم ِر
أا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ت
انزلْناا اعلاْي اها ال اْماء ْاهتا َّز ْ
ت اوأانبا تا ْ
ت اواربا ْ
ل اك ْي ال يا ْعلا ام من با ْعد عل ٍْم اش ْيئا اوتا ارى ْاأل ْار ا
ض اهام ادةا فاِإ اذا أ ا
يج ] احلج . [ 5 :
ِمن ُك ِهل ازْو ٍج اَبِ ٍ
نسا ان ِمن
هذا اإلنسان من حيث األصل خملوق من تراب كما قال سبحانه  :اولااق ْد اخلا ْقناا ا ِإل ا
ال ِمن اْحاٍإ َّمسنُ ٍ
ون] احلجر  [ 26 :والصلصال :الطني اليابس إذا نقر عليه يَظهر صوات،
صل ا
ا
ْص ٍ ه ْ
ْ
فإذا شوي صار فخارا.
وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم ( :كلكم آلدم ،وآدم من ترابَ ،ل فضل لعريب على
أعجمي وَل ألبيض على أسود إَل ِبلتقوى ).1
ومع هذا فقد كرم هللا تعاىل اإلنسان من حيث هو إنسان كما يف قوله عز من قائل  :اولااق ْد
اهم ِمن الطَّيِب ِ
ات اوفا َّ
اه ْم اعلاى اكثِ ٍْي ِهّمَّ ْن اخلا ْقناا
اك َّرْمناا باِِن ا
ضلْنا ُ
آد ام او اْحالْنا ُ
ْب اوالْبا ْح ِر اوارازقْنا ُ ه ا ها
اه ْم ِِف ال اِه
تا ْف ِ
ضيلا ] اإلسراء [ 70 :
لذلك حرم هللا تعاىل أن يستعلي اإلنسان على أخيه اإلنسان ،أو أن يظلمه أو أن يقتله بغري
ِ
ِ ِ
يل أانَّهُ امن قا تا ال نا ْفسا بِغا ِْْي
اج ِل ذالِ ا
وبني هذا يف قوله تعاىل :م ْن أ ْ
حقً ،
ك اكتا ْب ناا اعلاى باِِن إ ْس ارائ ا
س أاو فاس ٍ
احيا النَّاس اِ
ض فا اكأاََّّناا قاتال النَّاس اِ
اد ِِف األ ْار ِ
َجيع ا اولااق ْد
احيا ا
َجيع ا اوام ْن أ ْ
اها فا اكأاََّّناا أ ْ ا
ا
ا
نا ْف ٍ ْ ا
ا
اءْتُم رسلُناا ِِبلب يِنا ِ
ك ِِف األ ْار ِ
ض ل ُام ْس ِرفُو ان ] املائدة . [ 32:
ات ُُثَّ إِ َّن اكثِْيا ِهمنْ ُهم با ْع اد ذالِ ا
اه
اج ْ ْ ُ ُ
َّاس إِ ََّّن اخلا ْقناا ُكم
وبني هللا تعاىل أوضاع العباد ،ونص على أفضلهم يف قوله عز وجل  :اَي أايُّ اها الن ُ
اّلل أاتْ اقا ُكم إِ َّن َّ ِ
ِمن ذا اك ٍر وأُنثاى وجعلْناا ُكم ُشعوِبا وقا بائِل لِت عارفُوا إِ َّن أا ْكرم ُكم ِعن اد َِّ
ْي
ه
يم اخبِ ٌ
ْ
اا ْ
اّللا اعل ٌ
ا ا اا ْ ُ ا ا ا اا ا
]احلجرات .[ 13 :
وجاءت الرسالة اخلامتة اليت أنزلت على الرسول الكرمي قرآان مبينا يتلى آانء الليل ،وأطراف النهار
تبني أحكام العباد على خمتلف عقائدهم وأحواهلم االجتماعية والسياسية ،فالكتابيون يف اجملتمع
 :) 1مسند الربيعي حديث رقم .415
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اإلسالمي هلم حقوقهم ،وعليهم واجباهتم ،يعيشون كسائر املواطنني ،أبمن وأمان على أنفسهم
وأهليهم ومن يلحق هبم ،وعلى أمواهلم ،يتمتعون بكامل حرايهتم ،وحيفظ التاريخ مفاخر خالدة يف
حسن رعايتهم واالهتمام بشؤوهنم ،وإن الصحيفة –العهد -اليت دوهنا الرسول صلى هللا عليه وسلم
بني املسلمني و يهود املدينة بعد اهلجرة – قبل أربعة عشر قران وثلث القرن – لتشهد بذلك ،كما
يشهد هبذا قول هللا تعاىل :قُل َي أ ْاهل ال ِ
ْكتا ِ
اب تا اعال ْاواْ إِ اَل اكلا ام ٍة اس اواء با ْي نا ناا اوبا ْي نا ُك ْم أاَلَّ نا ْعبُ اد إَِلَّ
ْ ا ا
ون هِ
ِ
ِ
ضناا ب ْعض ا أارِبِبا ِمن ُد ِ
اّلل فاِإن تا اولَّْواْ فا ُقولُواْ ا ْش اه ُدواْ ِِبا ََّّن
ه
ْا ه
اّللا اوَلا نُ ْش ِر اك بِه اش ْيئ ا اوَلا ياتَّخ اذ با ْع ُ ا
ُم ْسلِ ُمو ان ] آل عمران  ,2[ 64 :كما لقي غري املواطنني من أتباع الدول غري املسلمة ترحيبا طيبا
يف بالد اإلسالم ال ينساه ذوو األحالم والنهى  ،3تنتظمهم أحكام املستأمنني .4
 2وهذا ما كتب به الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل هرقل كما أخرجه اإلمام البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف حديث طويل ،
فأرسل هرقل إىل أيب سفيان بن حرب يف ركب من قريش  ،وكانوا جتارا ابلشام  -خالل فرتة صلح احلديبية الذي عقده الرسول صلى
هللا عليه وسلم بني املسلمني وكفار قريش – فأتوه وهم إبيليا ( بيت املقدس ) فدعاهم يف جملسه و حوله عظماء الروم  ،مث دعا برتمجانه
وطرح عليه هرقل أسئلة كثرية حول الرسول صلى هللا عليه وسلم وحول اإلسالم ومن يدخل فيه  ،وكان أبو سفيان جييبه عن ذلك كله
أعلم أنًّه خارج مل أكن أظن أنه منكم  ،فلو أين أعلم
 ....فقال هرقل فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع فدمي هاتني  ،وقد ُ
كنت ُ

لغسلت عن قدمه  ،مث دعا بكتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،الذي بعث به
كنت عنده
ُ
أخلص إليه لتجشمت لقاءه  ،ولو ُ
ِدحيَةُ إىل عظيم بُصرى فدفعه إىل هرقل  ،فقرأه فإذا فيه  " :بسم هللا الرمحن الرحيم  ،من حممد عبد هللا ورسوله  ،إىل هرقل عظيم الروم
بعد فإين أدعوك بدعاية اإلسالم  ،أسلم تسلم يؤتك هللا أجرك مرتني  ،فإن توليت فإن عليك إمث
 ،سالم على من اتبع اهلدى  ،أما َ
األريسيني "....صحيح البخاري 8/1و 9دار الفجر للرتاث القاهرة 1426هـ 2005م أقول  :وقد كان هرقل قسيسا قبل أن يلي

3

4

3

أمر قومه  ،وأخرج البخاري أن عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه شهد أمام عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم أخذ اجلزية من جموس هجر ،فكتب إىل عامله عليها أبخذها وأن يعاملهم معاملة أهل الكتاب .صحيح البخاري كتاب
( -58اجلزية واملوادعة ابب اجلزية وا ملوادعة مع أهل احلرب 283//2حديث 3156و 3157ط دار الفجر وأخرجه ا لرتمذي :
أبواب السري 30(19ابب يف أخذ اجلزية من اجملوس وقال حديث حسن صحيح حتفة األحوذي  . 212-210/5وانظر كتاب(
أحكام أهل الذمة ) البن قيم اجلوزية ( 751 -هـ ) حتقيق وتقدمي األستاذ الدكتور الشهيد صبحي الصاحل طبع جامعة دمشق سنة
1961م يف جملدتني .
واألصل يف هذا قول هللا عز وجل ( :وإن أح َد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا مث أبلغه مأمنه  ،ذلك أبهنم قوم ال
معاهدا مل يرح رائحة اجلنة  ،وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني
يعلمون ) (التوبة  ) 6 :وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ( من قتل ُ
عاما ) أخرجه البخاري ,واإلمام أمحد و النسائي وابن ماجه عن عمرو بن العاص انظر كتابنا قبسات من هدي النبوة  58و59
حديث  . 89املعاهد من كان بينه وبني املسلمني عهد سواء أكان بعقد جزية أو هدنة من أويل األمر  ،أو أمان من أحد املسلمني ،
احه ويرحيه أي وجد رحيه  .وأخرج أبو داود بسنده  ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قا ل ( :أال من
وقوله :مل يرح من راح الشيء ير َ
ظلم معا هدأ أو انتقصه  ،أو كلفه فوق طاقته  ،أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس فأان حجيجه يوم القيامة ) سنن أيب داود كتاب
اخلراج واإلمارة حديث . 2654وأخبار حسن رعاية املسلمني ألهل الذمة أكثر من أن حتصى .
انظر الفقه اإلسالمي وأدلته 223/6و39/8و. 59
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والسؤال املطروح اآلنَ :من املؤهل من اخللق لسياسة عباد هللا تعاىل وحسن رعايتهم ،وتقدير
أحواهلم و طبائعهم اإلنسانية وحتقيق مصاحلهم اخلاصة والعامة ؟؟؟ بعد أن عرفنا أن الكون هلل،
واخللق عباد هللا يعيشون على أرض هللا .فاملنطق أن َحيكم بني العباد حبكم هللا تعاىل.قال عز وجل :
ِ
انز ال ه
اّللُ فاأ ُْولا ئِ ا
 اوامن َِّلْ اَْي ُكم ِِباا أ ا
ك ُه ُم الْ اكاف ُرو ان] املائدة [ 44 :ويف اآلية اليت تليها  :اوامن َِّلْ
ِ
انز ال
أنز ال ه
اّللُ فاأ ُْولا ئِ ا
ك ُه ُم الظَّال ُمو ان] املائدة [45 :وبعدها آبيتني :اوامن َِّلْ اَْي ُكم ِِباا أ ا
اَْي ُكم ِِباا ا
ك ُهم الْ اف ِ
ه ِ
اس ُقو ان] املائدة. [ 47 :
اّللُ فاأ ُْولائ ا ُ
وبي الرساَلت السماوية قاسم مشرتك يتضح فيما يلي :
 – 1توحيد هللا عز وجل ،وحترمي الشرك به.
 – 2بيان سبل العبودية له مبا شرع من عبادات .
 – 3الدعوة إىل مكارم األخالق .واآلداب واستقامة السلوك وما يلحق هبذا.

واإلنسان روح ،ونفس ِبيول وغرائز ،وجسد وروح.
كل هذا ال خيدم اإلنسان جبميع مقوماته .فالسبيل الوحيد أن يقام حكم هللا تعاىل يف عباد هللا
على أرض هللا تعاىل .أبن يتعاون علماء الدايانت السماوية يف الغرب والشرق ،يف مشارق الدنيا
ومغارهبا ،ومشاهلا وجنوهبا على بيان حكم هللا تعاىل يف عباد هللا ،وما توعد هللا تعاىل به الظاملني الذين
ال يستجيبون ألوامر هللا تعاىل ،ويعتدون على حقوق هللا عز وجل ،وحقوق العباد – من عقاب يف
الدنيا واآلخرة ففي كتب أهل الكتاب أدلة كثرية على هذا ،ويف الرسالة اخلامتة يف القرآن الكرمي الكثري
الطيب ،الذي ال خيفى على أحد ممن خيشى هللا تعاىل ويتقيه يف عباده سرا وعلنا ،وال يتوفر هذا إال
يف املؤمنني املخلصني الصادقني ،الذين خيشون هللا تعاىل ويراقبونه يف مجيع أحواهلم ،وال خيافون يف هللا
لومة الئم ،ذلك أن ( :اخللق كلهم عيال للا ،فأحب اخللق إَل للا امن أحسن إَل عياله ) (. )1
وما أبلغ ما روى أبو هريرة رضي هللا عنه ،وما أبعد دالالته ،وما أمسى مراميه – قال :قب َل النيب
صلى هللا عليه وسلم احلسن بن علي رضي هللا عنهما ،وعنده األقرع بن حابس التميمي – أحد
زعماء القبائل العربية ووجهائهم و دهاهتم – فقال األقرع :إن يل عشرة من الولد ما قبلت منهم

)(1
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يرحم ال ير َح َم " .وقال الرسول صلى
أحدا .فنظر إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال " :من ال َ
()2
هللا عليه وسلم ( :من َل يرحمِ الناسا َل يرْحه للا ).
وأما أولئك اإلرهابيون الصهاينة فال صلة هلم ابليهودية ،وال مبا أنزل هللا تعاىل على سيدان موسى
عليه السالم ،وأدرك العامل انسالخهم عن القيم اإلنسانية من حقدهم الشديد وانتهاكهم حرمات هللا
تعاىل يف فلسطني السليبة ،حىت أعلن كثري من اليهود تربأهم من الدولة العنصرية اليهودية .....
وهؤالء الصهاينة يسرتمحون الغرب والشرق والبعيد والقريب و يستجدون ابسم احملرقة اليت حلقهم
أذاها  -كما يقولون – على يدي النازيني أثناء احلرب العاملية الثانية ويستدرون عطف احلكومات
والشعوب فيبذلون إليهم املليارات من النقود ملواساهتم ،والتخفيف من معاانة ما حلق هبم  ....؟؟؟؟
عجبا ألمر هؤالء املعتدين القتلة الغاصبني ،الذين شردوا ماليني من إخواننا الفلسطينيني ،وقتلوا
األلوف ويتموا األطفال ورملوا النساء وهدموا البيوت على األبرايء ،وما أخبار اعتداءاهتم املتكررة ببعيد
ة ،وآخرها ما كان على غزة جوا وبرا وحبرا ،وما ترك فيها من دمار عام لبيوهتا ،ومؤسساهتا التعليمية
والصحية ،ومستودعات أغذيتها ،وما تركوا من جرحى ومصابني ومعاقني ،حتت حصار عام شامل
مينع الدخول واخلروج على مرأى ومسمع مليارات الناس يف مشارق الدنيا ومغارهبا،عدوان يفوق
مئات احملارق اليومية،اليت يدعون تعرض اليهود هلا أايم احلرب العاملية الثانية ،وإىل اآلن مل توفق
املؤسسات الدولية إىل إدانة إسرائيل يف عدواهنا الغاشم السافر إىل جانب االستيطان ،وبناء اجلدار
الفاصل العنصري ،وطرد مئات األسر الفلسطينية من منازهلا ،يف القدس وغريها ،إىل الضياع والشتات
والعراء.
لقد ماتت ضمائر الصهاينة املعتدين ،وال أمل يف خري منهم ،فمن ذاق الظلم وعرف مرارته ،ال
ميكن أن يظلم غريه لو كان فيه يقظة ضمري حي ،أو مشاعر إنسانية صادقة.
لكل هذا كان من الواجب احملتم على أكابر علماء الدَيَّنت السماوية سرعة التحرك،

وإيقاظ ضمائر الشعوب ،وضمائر أويل األمر إلرساء قواعد العدل واملساواة و منع العدوان والظلم
كما أسلفنا ....

)  ( 2احلديثان صحيحان أخرجهما البخاري ومسلم انظر كتايب قبسات من هدي النبوة  95حيث 165و  . 166وعنه صلى هللا عليه وسلم ( :
إن هللا يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا ) أخرجه اإلمام مسلم يف حديث طويل  .قبسات من هدي النبوة  95حديث . 167
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وّما يدل على شرعية هذا التعاون بي علماء الدَيَّنت السماوية ِف سبيل حتقيق كرامة
ِ
اإلنسان والسعي إىل إقامة سالم عاملي عادل شامل قول هللا تعاىل  :اَل يا ْن اها ُك ُم َّ
ين اِلْ
اّللُ اع ِن الَّذ ا
ِِ
وه ْم اوتُ ْق ِسطُوا إِل ْاي ِه ْم إِ َّن َّ
ي
اّللا َُِي ُّ
يُ اقاتِلُوُك ْم ِِف ال هِدي ِن اواِلْ ُُيْ ِر ُجوُكم ِهمن ِد اَي ِرُك ْم أان تا اُّ
بُ
ب ال ُْم ْقسط ا
]املمتحنة .[ 8:
وقوله عز وجل :غُلِب ِ
وم{ِِ }2ف أا ْد اَن ْاأل ْار ِ
ض او ُهم ِهمن با ْع ِد غالابِ ِه ْم اسيا غْلِبُو ان{ِِ }3ف
ت ُّ
الر ُ
ا
ّلل ْاألامر ِمن قا بل وِمن ب ع ُد وي ومئِ ٍذ ي ْفرح الْم ْؤِمنُو ان{ }4بِناص ِر َِّ
ض ِع ِسنِ ِ ِ
بِ ْ
ْ
ا
اّلل يا ُ
ْ ُ ا ا ْ ااْ ا ا ا ُ ُ
نص ُر امن يا اشاءُ
ي َّ ْ ُ
وهو الْع ِزيز َّ ِ
يم] الروم  [ 5 -2 :فرح املؤمنني آنذاك كان النتصار الروم وهم أهل كتاب على
ا ُا ا ُ
الرح ُ
الفرس الذين كانوا جموسا يعبدون النار .فرح املؤمنون بنصر أهل الكتاب على املشركني جبامع إمياهنما
ابهلل عز وجل.
وإن شاء هللا عز و جل ستثمر جهود هذا التعاون البناء ،ويفرح املؤمنون املخلصون بنصر هللا
تعاىل ،والنصر آت ال حمالة مصداقا لقول هللا العليم اخلبري:
ِ
آمنُوا ِِف ا ْحلايااةِ ُّ
اد] غافر [51 :
وم ْاألا ْش اه ُ
إِ ََّّن لانا ُ
الدنْ ياا اويا ْو ام يا ُق ُ
ين ا
نص ُر ُر ُسلاناا اوالَّذ ا
اللهم إان نسألك الثبات يف األمر ،والعزمية على الرشد.
واحلمد هلل رب العاملني والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

6

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

