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الخميس 19  اغسطس 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

غزوة حنني )8 هجرية( وقعت بني املس���لمني وقبيلتي هوازن 
وثقيف في وادي حنني بني مكة والطائف حيث انتصر املسلمون 

عليهم.
لقد كان لفتح مكة في رمضان سنة 8ه� وبهذه الصورة القوية 
واملباغتة أثر بالغ في حتريك ضغائن القبائل العربية املنافسة ملضر 
عموما وقريش خصوصا، وكانت بطون قيس عيالن باألخص في 
حالة عداء تقليدية وقدمية مع بطون مضر، لذلك ملا فتح املسلمون 
مكة اجتمعت قبائل ه���وازن وثقيف وبني هالل وقررت محاربة 

املسلمني مدفوعة بعداوة اإلسالم وعداوة القبلية والعصبية.
قرر القائد العام لتحالف مش���ركي ه���وازن وثقيف »مالك بن 
عوف« أن يسوق مع اجليش األموال والعيال والنساء ليزيد ذلك 
من حماس املشركني في القتال ويجعلهم يقاتلون حتى املوت، إن 
لم يكن للنصر فللدفاع عن احلرمات،  ولم يعجب هذا الرأي أحد 
قادة اجليش املجربني ذوي اخلبرة وهو »دريد بن الصمة« ولكن 
مالك بن عوف أصر عليه، وهدد باالنتحار إذا لم يطيعوه، فأطاعوه 

على سفاهة رأيه، ولقب من بعدها باألحمق املطاع.
وسار جيش التحالف الشركي حتى وصل إلى وادي أوطاس وهو 

على مسيرة يوم من مكة تقريبا،
وصلت أخبار هذا اجليش للرسول 
ژ، فاستعد بجيش كبير يضم كثيرا 
من مس���لمي الفتح الذين لم يدخل 
اإلسالم في قلوبهم بصورة كاملة، 
وكان اجليش كبيرا بصورة أعجبت 
كثيرا من املسلمني، وداخلتهم الثقة 
الكاملة إلى حد الغرور من النصر 
الكاس���ح على املش���ركني، وانزعج 
الرسول ژ من مقولة بعضهم: »لن 

نغلب اليوم من قلة«.
قام »مالك بن عوف« بوضع جيشه 
على شكل كمائن في مداخل ومضايق 
وشعب وادي حنني ويقع في منطقه 
جبلية وعرة بني مكة والطائف بعد 
أن سبق املسلمني لهذا الوادي، ووضع 
خطته على مفاجأة املسلمني بالسهام 
القاتلة، وفي يوم 10 شوال سنة 8ه� 
وعند السحر دخل املسلمون وادي 
حنني وهم ال يدرون بوجود كمائن 
العدو، وفجأة انهالت السهام عليهم 
من كل م���كان والعدو يهجم عليهم 
هجمة رجل واحد، فأصيب املسلمون 
بالدهش���ة املربكة وتراجعوا بدون 
نظام، فركبوا فوق بعضهم من شدة 
الصدمة، وصاح بعض حديثي العهد 
باإلسالم مثل أبي سفيان بن حرب 
وكلدة بن اجلنيد مبا في صدورهم 
وعندها قام الرسول ژ بعمل جريء، 

عندما عرض نفس���ه ملخاطرة كبيرة، إذ انحاز إلى جهة اليمني ثم 
نادى على املسلمني، وخصص النداء للمهاجرين واألنصار وأهل 
بيعة الرضوان، حتى اجتمع عنده 100 من خاصة أصحابه، فقال 
النب���ي ژ: »اآلن حمي الوطيس« ثم أخذ قبضة من تراب األرض 
ورمى بها في وجوه القوم وقال: »شاهت الوجوه« ولم متر سوى 
س���اعات قالئل حتى انهزم العدو هزمي���ة منكرة، وفروا إلى عدة 
أماكن مختلفة، طائفة إلى »أوطاس« وأخرى إلى »نخلة« ومعظم 
الفارين إلى حصون الطائف، فأرسل الرسول ژ عدة فرق ملطاردة 
الفارين، وذلك من أجل منعهم من التجمع ومعاودة الهجوم على 

املسلمني.
اس���تطاعت فرق املطاردة القضاء على الفارين، وبعدها اجته 
الرسول ژ واملسلمون مباشرة إلى الطائف حيث منازل وحصون 
ثقيف، وقد جلأ إليها »مالك بن عوف« ومعظم الفارين، وضربوا 
على الطائف حصارا شديدا، ووقعت خالله مناوشات حامية بني 
املدافعني عن احلصن واملس���لمني، حدثت خاللها إصابات كثيرة 
للمسلمني جعلتهم يغيرون مكان معسكرهم. حاول الرسول ژ 
الضغط على احملاصرين بقطع حدائق أعنابهم )والطائف كثيرة 

الفواكه إلى يومنا هذا(، فسألوه أن يدعها هلل والرحم، فتركها هلل 
والرحم، ثم أعلن أن من خرج من عبيد ثقيف للمسلمني هو حر، 
فخرج إليهم ثالثة وعشرون رجال، ثم حاول الهجوم بشدة ولكن 
أهل احلصن أعدوا فيه ما يكفيهم حلصار س���نة، وبعد املشاورة 

قرر الرسول ژ الرجوع ورفع احلصار عن الطائف.
وملا عاد رس���ول اهلل ژ بعد رفع احلصار عن الطائف، مكث 
باجلعران���ة، وهو املكان الذي مت جتميع غنائم حنني فيه، وكانت 
كبيرة وضخمة باملقارنة بغنائم املعارك الس���ابقة، فقام الرسول 
ژ بتوزيعها على رؤساء القبائل وأشراف مكة واملؤلفة قلوبهم، 
وأفاض في العطاء، حتى ازدحم عليه األعراب والناس طمعا في 
املال، ولم يعط النبي ژ لألنصار من هذه الغنيمة الضخمة شيئا، 
فوجد األنصار في أنفسهم من هذا األمر وتكلموا فيه حتى كثرت 
فيهم القالة، فجمعهم النب���ي ژ ووعظهم موعظة بليغة مؤثرة 
أزالت من نفوس���هم أي أثر للحزن ووجد النفوس.  » يا معش���ر 
األنصار، مقالته بلغتني عنكم، وجدة وجدمتوها علي في أنفسكم ،  
ألم آتكم ضالال فهداكم اهلل ؟  وعالة فأغناكم اهلل ؟  وأعداء فألف اهلل 

بني قلوبكم ؟« قالوا :  بلى، اهلل ورسوله أمن وأفضل . 
ثم قال :   » أال جتيبوني يا معشر 
األنص���ار؟« قالوا :  مب���اذا جنيبك 
ي���ا رس���ول اهلل ؟  هلل ورس���وله 
املن والفضل.  ق���ال :  » أما واهلل لو 
ش���ئتم لقلتم، فصدقتم ولصدقتم:  
أتيتنا مكذب���ا فصدقناك، ومخذوال 
فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائال 

فآسيناك«. 
 أوجدمت يا معش���ر األنصار في 
أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت 
بها قوما ليس���لموا، ووكلتكم إلى 
إس���المكم ؟  أال ترضون يا معش���ر 
األنصار أن يذهب الناس بالش���اة 
والبعير، وترجعوا برسول اهلل ژ 
إلى رحالكم ؟  فو الذي نفس محمد 
بيده، لوال الهج���رة لكنت امرأ من 
األنصار، ولو س���لك الناس شعبا، 
وسلكت األنصار شعبا لسلكت شعب 
األنصار، اللهم ارحم األنصار، وأبناء 

األنصار، وأبناء أبناء األنصار «. 
فبكى القوم حتى أخضلوا حلاهم 
وقالوا :  رضينا برسول اهلل ژ قسما 
وحظا، ثم انصرف رس���ول اهلل ژ 
وتفرقوا  وأنزل اهلل عز وجل في أحداث 
غزوة حنني وما جرى فيها للمسلمني 
من إعج���اب بالنفس آيات من الذكر 
احلكيم في س���ورة التوبة، ليتأسى 
املسلمون بهذه احلادثة العظيمة وما 

فيها من دروس وعبر.

زكاة األسهم

ه��ل نزكي عن األم��وال التي نتعام��ل معها في 
البورصة؟

هي األسهم املوجودة في سوق األوراق املالية، 
والسهم له سعران: السعر الدفتري، وهو السعر 
األساسي للسهم، والس���عر السوقي وهو سعر 

التداول.
فإذا كانت املرأة لديها اس���هم واش���ترتها من 
شركة حالل أعمالها مباحة وليست أعمالها حراما، 
ونحمد اهلل على ان كل ش���ركات الكويت األصل 
في أعمالها انها حالل ال تتاجر في خمور أو حلم 
خنزير وال بفسق وال فجور، ولكن أحيانا تكون 
هذه الش���ركة فيها فوائد ربوية أو تضع أموالها 
في البنوك الربوية فينظر الى ميزانية الشركة 
إن كانت هذه الفوائد كثيرة تتعدى 40% أو %50 
فال يجوز املس���اهمة فيها، وان كانت أقل فالذي 
يساهم فيها وحال احلول على الزكاة جنمع هذه 
األسهم ونبحث عن قيمتها في السوق وان كانت 
هناك أرباح لهذه الشركة نستقطع منها النسب 
التي تكون الشركة تعاملت بها بالنسبة للبنوك 

الربوية أو الفوائد الربوية.

قطيعة
أحاول وصل اخوتي وهم ال يريدون صلتي بهم، 

فما حكم الشرع في ذلك؟
لك الفض���ل ولك األجر إن ش���اء اهلل، وقول 
الرس���ول ان تصل من قطعك، فالفضل واألجر 
ان تص���ل من قطعك، جاء رجل يس���أل مثل هذا 
السؤال للرسول ژ: أنا أصلهم وال يصلونني، 
وأنا أودهم وال يودونني، قال: امنا تسفهم املل« 
وهو الرمل احلار الذي يلس���ع، ومعناها ان لك 
أجرا وعليهم االثم، ولك ان توسطي أهل اخلير 
ليحدثوهم، ف���إذا رفضوا فأنت برأت ذمتك أمام 

اهلل ولك الفضل واألجر.

صالة المريض
س��يدة مس��نة عملت أكثر من عملية في عينها 
وتصلي وهي جالس��ة على الكرس��ي ال تس��تطيع 

الركوع هل صالتها صحيحة؟
إذا كانت العملية في العينني وتس���تطيع ان 
جتل���س على األرض وليس فيها ألم في رجليها 
ألن أملها ف�ي العينني فإنها يجب ان جتلس على 
األرض وليس على الكرسي وتصلي وهي جالسة 
على األرض، وان كانت تس���تطيع القيام تقوم 
وتصلي وهي قائم���ة واذا كان األلم في الركوع 
والسجود، فإذا صلت قائمة وجالسة تومئ بالركوع 
حتى ال تؤملها عيناها، وتومئ بالس���جود كذلك 
أكثر من الركوع ويكفي ان تقول س���بحان ربي 
العظيم وس���بحان ربي األعلى فقط مرة واحدة 
حتى ال تتأل���م أكثر من هذا، وصالتها صحيحة 

إن شاء اهلل.

تدريب الصغار
الص��الة  ي��ؤدون  كي��ف  لألطف��ال  بالنس��بة 

والصيام؟
الطفل ما لم يبلغ احللم هو غير مكلف اال ان 
ولي االمر مطالب بتمرين االوالد على العبادات 
فيعودهم الصالة لسبع ويحاسبهم عليها لعشر 
س���نني وبالنس���بة للصوم يتدرب عليه حسب 

مقدرته.

حكم المحتلم
م��ا حكم الدي��ن في اجلنب )احملتل��م(، واذا كان 

صائما فهل صيامه جائز؟
احملتلم يجب عليه الغسل اذا رأى على ثوبه 
بلال بعد اس���تيقاظه من نومه، اما اذا لم ير في 
ثوبه شيئا فال غسل عليه ملا رواه ابوداود وابن 
ماجة عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها قالت: 
سئل رس���ول اهلل ژ عن الرجل يجد البلل وال 
يذكر احتالما؟ قال »يغتسل«، وعن الرجل يرى 
انه قد احتلم وال يجد بلال فقال: »ال غسل عليه«، 
كما روت ام سلمة في احلديث املتفق عليه ان ام 
سليم قالت: يا رسول اهلل، هل على املرأة من غسل 
اذا هي احتلمت؟ ق���ال »نعم، اذا رأت املاء«، كما 
روي عن عمر بن اخلطاب ÿ انه صلى الفجر 
باملسلمني، ثم خرج الى اجلرف، فرأى في ثوبه 
احتالما فقال: ما اراني إال قد احتلمت، فاغتس���ل 
وغس���ل ثوبه وصلى. أما الصيام فال يؤثر في 

صحته االحتالم.

فتوحات 
إسالمية

هو ش���يبة بن ربيعة بن عبد ش���مس بن عبد مناف القرشي 
العبشمي.

وهو من أعداء اإلسالم مع أخيه ُعتبة.
نزل فيه وفي أمثاله قوله تعالى: )هذان خصمان اختصموا في 

ربهم( احلج:19.
فعن قيس بن ُعباد، قال: سمعت أبا ذر، ُيقسم قسما إن )هذان 
خصمان اختصموا في ربهم( احلج:19، انها نزلت في الذين برزوا 
ي���وم بدر: حمزة، علي، وعبيدة بن احلارث، وُعتبة وش���يبة ابنا 

ربيعة، والوليد بن ُعتبة. متفق عليه.
قال يونس بن عبيد: كان ُعتبة وأخوه ش���يبة بن ربيعة وأبو 
جهل وأبو سفيان ال يسقط لهم رأي في اجلاهلية، فلما جاء اإلسالم 

لم يكن لهم رأي. )االستيعاب البن عبدالبر(.
وملا كان���ت احلمى تأخذ بالال وأبا بكر رض���ي اهلل عنهما كانا 

يلعنان صناديد قريش منهم شيبة هذا.
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: ملا قدم رسول اهلل ژ املدينة 

ُوِعك أبوبكر وبالل، فكان أبو بكر إذا أخذته احلمى يقول:
ك�����ل ام��������رئ ُم����ص����ب����ٌح ف�����ي أه���ل���ه

وامل��������وت أدن�������ى م����ن ش�������راك ن��ع��ل��ه
وكان بالل إذا قلع عنه احلمى يرفع عقيرته يقول:

ل��ي��ل��ة أب����ي����ّن  ه����ل  ش���ع���ري  ل���ي���ت  أال 
ب���������واٍد وح�����ول�����ي إذخ���������ٌر وج��ل��ي��ل

م��ج��ّن��ة م����ي����اه  ي����وم����ا  أردن  وه������ل 
وه�����ل ي����ب����دون ل����ي ش���ام���ة وط��ف��ي��ل
وقال: اللهم العن ش���يبة بن ربيعة وُعتبة بن ربيعة وأمّية بن 

خلف، كما أخرجونا من أرضنا الى أرض الوباء.
ثم قال رسول اهلل ژ: »اللهم حّبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو 
أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي ُمّدنا، وصححها لنا، وانقل ُحّماها 
الى اجلحفة. قالت: وقدمنا املدينة وهي أوبأ أرض اهلل، قالت: فكان 

بطحان يجري جنال. تعني ماء آجنا« رواه البخاري، وأحمد.
ُقتل شيبة مع أخيه ُعتبة، وكان لهما جزاء من اهلل وفاقا، فعندما 
خرج ُعتبة بن ربيعة، بني أخيه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد بن 
عتبة، حتى إذا فصل من الصف دعا الى املبارزة، فخرج إليه فتيٌة 
من األنصار ثالث���ة، وهم: عوف، ومعوذ، ابن���ا احلارث – وأمهما 
عفراء – ورجل آخر، يقال: هو عبداهلل بن رواحة، فقالوا: من أنتم؟ 

فقالوا: رهط من األنصار، قالوا: ما لنا بكم من حاجة.
ثم نادى مناديهم: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا، فقال 
رس���ول اهلل ژ »قم يا عبيدة بن احلارث، وقم يا حمزة، وقم يا 
علي« فلما قاموا ودنوا منهم، قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة: عبيدة، 
وقال حمزة: حمزة، وقال علي: علي، قالوا: نعم، أكفاء كرام. فبارز 
عبيدة، وكان أسن القوم، ُعتبة بن ربيعة، وبارز حمزة شيبة بن 

ربيعة، وبارز علي الوليد بن ُعتبة.
فأما حمزة فلم ميهل شيبة ان قتله، وأما علي فلم ميهل الوليد 
أن قتل���ه، واختلف عبيدة وعتبة بينهم���ا ضربتني، كالهما أثبت 
صاحبه، وكر حمزة وعلي بأس���يافهما عل���ى ُعتبة فجهزا عليه، 

واحتمال صاحبهما فحازاه الى أصحابه.

يوكابد أم موسى گ شيبة بن ربيعة

عبداهلل بن الزبير

أم موسى هي يوكابد وقيل أيارخا وقيل 
اياؤخت، بنت هاند وتنس���ب الى الدي بن 
يعقوب گ، وزوجها هو عمران بن فاهت. 
وكان فرعون قد طغى وبغى وجتبر وآثر 
احلي���اة الدني���ا واعرض ع���ن طاعة اهلل 
وعبادته وقس���م رعيته الى اقسام وفرق 
وانواع يستضعف طائفة منهم وهم شعب 
بني اسرائيل الذين هم من ساللة نبي اهلل 
بن يعقوب بن اس���حاق بن ابراهيم خليل 
اهلل، وكان���وا اذ ذاك خيار أهل االرض وقد 
سلط عليهم هذا امللك. وكان احلامل لفرعون 
على هذا الصنيع القبيح »أن بني إسرائيل 
كانوا يتدارس���ون فيما بينهم ما يؤثرونه 
عن إبراهيم عليه الس���الم من انه سيخرج 
من ذريته غالم يكون هالك ملك مصر على 
يديه. وكانت هذه البشارة مشهورة في بني 
إسرائيل. فتحدث بها املصريون فيما بينهم، 
ووصلت إلى فرعون فذكرها له بعض أمرائه 
وخلصائه وهم يسمرون عنده فأمر عند ذلك 
بقتل أبناء بني إسرائيل حذرا من وجود هذا 
الغالم«. ويروى أن فرعون رأى في منامه 
كأن نارا أقبلت في نحو بيت املقدس فأحرقت 
دور مصر ولم تضر بني إس���رائيل، فلما 
اس���تيقظ هاله ذلك فجمع الكهنة واحلواة 
والسحرة وسألهم عن ذلك، فقالوا: هذا غالم 
يولد من هؤالء يكون هالك أهل مصر على 
يدي���ه، فكانت القابالت واحلرس يطوفون 

بيوت بني إسرائيل يراقبون النساء احلوامل 
ويتابعون حملهن حتى موعد الوالدة، فإن 
كان املولود ذكرا ذبح���وه وإن كانت أنثى 
تركوها، وحملت أم موسى به في عام الذبح 
وكانت ال تبدو عليها عالمات احلمل حتى 
موعد ال���والدة. ومع ذلك أصابها الهم حني 
احلمل وحني الوالدة. ولكن العناية اإللهية 

أعمت أعني القتلة عنها وعن ولدها.

المنة اإللهية

كانت أم موسى زكية النفس نقية القلب 
ش���فيفة الروح، وكانت على دي���ن آبائها 
يعقوب وإسحاق وإبراهيم، وكانت مهيأة 
حلمل ووالدة نبي من أنبياء اهلل الصاحلني 
الصديقني، فجاءها الوحي أو اإللهام يطمئن 
قلبها ويرش���دها الى ما تفعله بابنها فإذا 
خافت عليه وضعته في تابوت خشبي محكم 
الصنع، وكان بيتها مطال على النيل، وألقت 
بالتابوت في النيل وحتتفظ بحبل تربط به 

التابوت وجتذبه عندما يزول اخلطر.
وفي أحد األيام استش���عرت أم موسى 
اخلطر على وليدها فوضعته في التابوت 
وأنزلت التابوت في مياه النيل فحملته مياه 

النيل إلى قصر فرعون.

قرة العين

وكان ما كان من أمر طلب آس���ية بنت 

مزاحم من فرعون أن يبقي على موسى وال 
يقتله »عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا« وعلى 
اجلانب اآلخر انتاب احلزن والغم قلب أم 
موسى وسيطرا على نفسها وأصبح فؤادها 
فارغا إال من االبن احلبيب الغائب، ولكن اهلل 
سبحانه الذي اختار موسى لكي يكون من 
أنبيائه املصطفني األخيار وربط على قلب 

أمه، أي بث فيه السكينة والطمأنينة.
ولكي تتحقق إرادة اهلل جل وعال امتنع 
موسى الوليد عن الرضاعة من أي مرضع 
أو تلقي أي طعام، فأمرت آسية بالبحث عن 
مرضع له وفي الوقت نفسه أمرت أم موسى 
أخته الكبرى، مرمي أو كلثم، بأن تتبع أثره 
وتعرف أخباره وتطمئنها عليه. فعرضت 
عليه���م أن تدلهم على آل بيت يتكفلون به 
ويحس���نون العناية به، وذهبوا معها إلى 
منزلهم، فأخذته أم���ه فلما أرضعته التقم 

ثديها وأخذ ميتصه، ويرتضعه.

الصبر على المكاره

وعاشت أم موس���ى ما شاء اهلل لها أن 
تعيش وابنها يعيش بالقرب منها ما شاء 
اهلل له���ا أن تراه وتفرح به وكانت يوكابد 
أم موس���ى وزوج عمران »مثال صادقا لكل 
امرأة تريد أن تستلهم رشدها من ربها عز 
وجل. وتتلقى منه األوامر والنواهي بالقبول 

والطاعة«.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم في السعير

غزوة حنين
تحولت فيها الهزيمة إلى نصر بإذن اهلل

مل����ا قدم املهاجرون املدينة اقاموا م����دة ال يولد لهم مولود، فقالوا: 
سحرهم اليهود. فكان اول مولود ولد في االسالم من املهاجرين عبداهلل 
ب����ن الزبير رضي اهلل عنهما قال: فكبر الن����اس تكبيرة ارجتت منها 
املدينة وفرحوا، وكان الزبير يهن����أ به وابو بكر ÿ وكانت والدته 
في ش����وال لعشرين شهرا من الهجرة، فحنكه رسول اهلل ژ بتمرة، 

وأمر ان يؤذن في أذنه بالصالة، فأذن ابو بكر فيها.
ويلقى املفكر االس����المي الراحل خالد محمد خالد في كتابه »رجال 
حول رس����ول اهلل« الضوء على خصال عبداهلل بن الزبير ÿ قائال: 
»فال حسبه، وال ش����بابه، وال مكانته ورفعته، وال أمواله، وال قوته.. 
ال ش����يء من ذلك كله، استطاع ان يحول بني عبداهلل بن الزبير وبني 
ان يكون العابد الذي يصوم يومه، ويقوم ليله، ويخشع هلل خشوعا 
يبهر األلباب.. قال عمر بن عبدالعزيز يوما البن ابي مليكة: صف لنا 
عبداهلل بن الزبير.. فقال: واهلل، ما رأيت نفسا ركبت بني جنبني مثل 

نفس����ه.. ولقد كان يدخل الصالة فيخرج من كل ش����يء اليها.. وكان 
يركع او يسجد، فتقف العصافير فوق ظهره او كاهله، ال حتسبه من 
طول ركوعه وس����جوده اال جدارا، او ثوبا مطروحا، ولقد مرت قذيفة 
منجني����ق بني حليته وصدره وه����و يصلي، فو اهلل ما احس بها، وال 

اهتز لها، وال قطع من اجلها قراءته وال تعجل ركوعه«.
واضاف املفكر اإلسالمي ذاكرا صفات عبداهلل بن الزبير، 

قائال: سئل عنه ابن عباس فقال على الرغم مما كان 
بينهم����ا من خالف: »كان قارئا لكتاب اهلل، متبعا 

سنة رس����وله.. قانتا هلل.. صائما في الهواجر 
م����ن مخافة اهلل.. ابن حواري رس����ول اهلل.. 
وامه اسماء بنت الصديق.. وخالته عائشة 
زوجة رس����ول اهلل.. فال يجهل حقه اال من 

اعماه اهلل«.

د.خالد المذكور




