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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى
آله وصحبه أمجعني  ،وبعد فنحمد اهلل جل وعال على أن يسر لنا تفريغ هذه املادة
الصوتية للعالمة احملدث أبو عبد اهلل سليمان بن ناصر بن عبد اهلل العلوان ثبته اهلل
واليت تتضمن شرح حديث املصطفى صلى اهلل عليه وسلم (مَنَ َقَالَ َهَلَكَ َالنَاسَ
فَهَوََأَهَلَكهَم) وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

لمتابعة كتب وصوتيات اإلمام
@Al3lawan7
تم نشر هذا التفريغ في:
ربيع اآلخر 1416ه
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كثريا
احلمد هلل رب العاملني  ,والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
ا
تسليًم ا
 .حديث «من قال هلك الناس» هذا يف الصحيحني  ,هذا متفق عىل صحته  ,واختلف العلًمء
يف ضبطه ويف معناه «من قال هلك الناس فهو أهلكهم»  ,أو «من قال هلك الناس فهو
أهلكهم» ضبط بالوجهني «فهو أهلكهم» عىل أنه خرب  ,وعىل أنه «أهلكهم» عىل أنه فعل ,
فعىل املعنى األول« :فهو أهلكهم» أي :فهو أول اهلالكني  ,إذا كان الناس هالكني فهو أول
اهلالكني  ,وعىل املعنى الثاين« :فهو أهلكهم» أي :فهو الذي أهلكهم وجر إليهم البالء وجر
أيضا يف املعنى
إليهم اهلالك  ,ألنه بإعجابه بنفسه كان سب ابا يف هالك الناس  ,والعلًمء خيتلفون ا
والقصد يف هذا اخلرب .
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من قال :هلك الناس عىل وجه اخلربية  ,وأن الناس فيهم هالك  ,وفيهم ضالل  ,وفيهم
ممنوعا  ,ومن قال هذا عىل وجه اإلعجاب بنفسه
جائزا مل يكن هذا
انحراف كان هذا
ا
ا
مذموما  ,ألن بعض الناس يقول :أن الناس هلكى
والتنقص واالحتقار لآلخرين كان هذا
ا
إشار اة إىل اإلعجاب بنفسه واإلعجاب بعمله  ,وإىل تنقص الناس واحتقارهم  ,وكأنه يثني
خري إال هو  ,وال
عىل نفسه أنه ال يوجد صالح إال هو  ,وال يوجد ناج إال هو  ,وال يوجد ِ
يوجد مستقيم إال هو  ,ففي هذه احلالة يكون من اهلالكني  ,ويف مسند اإلمام أمحد بسند
صحيح من حديث ابن عمر  :أن النبي  قال« :من تعاظم يف نفسه أو اختال يف مشيته لقي
اهلل وهو عليه غضبان».
فقوله « : من تعاظم يف نفسه» التعاظم يف النفس كبرية من الكبائر  ,وهذا يوجد يف طبقة من
املغرورين بأنفسهم واملعجبني بأعًمهلم  ,الذين يتصورون أّنم أوتاٌ من أوتاٌ الدِ ين  ,بمعنى:
لو ذهبوا لذهب الدين كله  ,وأن الدِ ين قائم عليهم ما قام عىل غريهم  ,واإلنسان مهًم عمل
من األعًمل يزٌري ذلك وحيتقره وال يستكثره يف جانب فضل اهلل عليه  ,اهلل  يقول:
{ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شي ائا قل ايال}[اإلسراء , ]47:فلو وكل اهلل  العبد إىل
نفسه ما بقيت له قائمة وهللك  .ويف الدعاء املأثور« :اللهم رمحتك أرجوا فال تكلني إىل نفِس
طرفة عني» .وكل ما تفعله وما تقدمه فهذا من فضل اهلل عليك  ,ولذلك يقول اهلل : 
{ولوال فضل اَّلل عليكم ورمحته ما زكا منكم من أحد أبدا ا} [النور. ]12:
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فضل اهلل عىل العبد عظيم  ,ومن أعظم فضل اهلل عىل العبد عىل اإلطالق :هو منته عليه
بالدخول يف اإلسالم  ,ثم تثبيته عىل ذلك  ,ثم االجتهاٌ يف األعًمل الصاحلة  ,وبقدر ما يتربأ
العبد من حوله ومن قوته بقدر ما يزيده اهلل  ثباتاا وقو اة ويقيناا وتصدي اقا وجلو اءا إىل اهلل
وتعل اقا باهلل  , وبقدر ما يعجب العبد بعمله بقدر ما يتخىل اهلل  ويكله إىل نفسه  ,وحينئذ يبتىل
باهلموم واألحزان واألنصاب وتسلط الشياطني عليه وعاٌ اة مثل هذا ما يثبت  ,ويف أول ابتالء يسقط  ,ألن هذا

ما تعلق باهلل  وال حقق مقام{ :إياك نعبد وإياك نستعني}[الفاحتة .]5:فقوله {: إياك

نعبد}أي :ال نعبد إال إياك  ,وتقديم املعمول هنا عىل العامل إلفاٌة احلرص  ,أي :ال نعبد إال
إياك  ,وال نستعني إال بك  ,وحني ألقي إبراهيم يف النار ماذا قال؟ قال :حسبنا اهلل ونعم
الوكيل  ,مل يلتفت قلبه إىل غري اهلل  , وحني قيل للنبي { : إن الناس قد َجعوا لكم
فاخشوهم} [آل عمران ]241:قال{ :حسبنا اهلل ونعم الوكيل}[آل عمران .]241:مل يلتفت
قلبه إىل غري اهلل  , بقدر التفات العبد إىل املخلوق بقدر ما خيذل .
إذا ان قطعت أطماع عبد ع ن ال ورى * * * ت ع ل ق ب ال رب ال ك ري م رج اؤه
ف أص ب ح ح را ع زة وق ن اع ة * * * ع ل ى وج ه ه أن واره وض ي اؤه
وإن علقت بال ل ق أط م اع ن ف س ه * * * ت باع د م ا ي رج و وط ال ع ن اؤه
فل ت رج إّل ال ف ي الطب وحده * * * ولو صح ف خل الصفاء صفاؤه
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يقول ابن عقيل احلنبل( :ال تنظر إىل الناس عند ازٌحامهم عند أبواب املساجد وال يف احلج:
"لبيك اللهم لبيك" ولكن انظرهم عند مواطأة أعداء الّشيعة وعند حدوث املصائب
والنكبات والشدائد) .أي :إىل من يفزعون وبمن يتعلقون  ,فاإلنسان ربًم لو كان له جاه أو
ألهله جاه أو قرابة أو قوة يف نسب أو قوة عسكرية أو قوة قبلية ربًم يلجأ إليهم ويتعلق هبم أو
هلم جاه عند السلطان وأصيب بمصيبة ربًم يتعلق قلبه بأقاربه فيخذل  ,ألنه البد أن يتعلق
قلبه باهلل  , ألن اهلل إن مل ييرس هذا مل يتيرس  ,ربًم أقرب الناس إليك يتسلط عليك ويكون
أشد الناس عداو اة لك  ,وتأمل يف سري األنبياء وتعلقهم باهلل  , فهذا ما يذكره اهلل  عن
نب ِيه نوح { واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كرب عليكم مقامي وتذكريي
بآيات اَّلل فعىل اَّلل توكلت فأَجعوا أمركم وُشكاءكم ثم ال يكن أمركم عليكم غم اة ثم
اقضوا إَل وال

تنظرون}[يونس]42:

 ,فهذا يعلن التحدِ ي للجميع لثقته باهلل  وتعلقه به ,

وهذا النبي  مع ما يالقي من الشدائد وحني أخرج من مكة وذهب إىل الطائف وأراٌ أن
يعوٌ من الطائف إىل مكة منعه قومه حتى ٌخل بجوار املطعم بن عدي  ,وحني ٌخل بجوار
املطعم بن عدي أمر باهلجرة بعد ذلك فهاجر إىل املدينة  ,وكان قلبه معل اقا باهلل  , وحني
الصدِ يق  ,فقال له :لو نظر رجل إىل نعله لرآنا  ,قال :ما ظنك
ذهب إىل الغار ومعه أبو بكر ِ
باثنني اهلل ثالثهًم؟ تعلق باهلل  , وتأمل يف سري األئمة الذين هلم ارتباط وهلم موروث من
موروث النبي  كيف كان تعلقهم وتوكلهم عىل اهلل  , وتنقصهم واحتقارهم ألنفسهم ,
وأّنم ال َء منهم إال من اهلل . 

(

)

7

كان يقول بّش احلايف (بئس العبد الذي ال يعرف ربه إال يف مطعمه ومّشبه)  ,يعني جيب
عليك أن تعرف ربك بًم أنعم اهلل عليك  ,نعمة اإلسالم  ,نعمة الثبات  ,نعمة التوحيد  ,نعمة
العقيدة  ,هذه أعظم من نعم املأكل ونعم املّشب .
اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل من قوة توكله عىل اهلل  وتعلقه به حني أٌخل عىل املعتصم وكان
بيديه ورجليه السالسل وكان يميش ببطء  ,فقال له املعتصم :تكلم يا أمحد وال تف  ,فقال
اإلمام أمحد :أخاف!! واهلل لقد أٌخلت عليك وما يف قلبي مثقال ذرة من خوف  ,لكن هو ما
ترى وأشار إىل يديه ورجليه من السالسل وثقلها .

وهذا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل حني ذهب إىل مرص وكانوا قد أعدوا العدة لقتله
 ,وحني يأيت بعض املحبون له يطالبه بالرجوع وكان مضطج اعا فاستنهض وأخذ الّتاب بيده
ونفخه  ,قال :إن هم إال كالّتاب  ,ألن هؤالء متعلقون باهلل  , وبقدر إيًمن العبد وقوته
بالقضاء والقدر خريه وُشه بقدر ما يكون تعلقه باهلل  وهو يعلم أن ما أصابه مل يكن
ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه  ,كًم قال اهلل { :ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف
أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأ ها إن ذلك عىل اَّلل يسري} [احلديد. ]11:
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واهلل  ال ينظر إىل صوركم  ,وال إىل أموالكم  ,ولكن ينظر إىل قلوبكم وإىل أعًملكم ,
فالقلوب بصدقها ونصحها ونقاوتا وطهارتا ليس يف القلب حسد  ,وليس يف القلب غل
عىل املسلمني  ,وليس يف القلب إعجاب  ,وليس يف القلب حماولة مكر باملسلمني  ,القلب
نقي للمسلمني طاهر للمسلمني ال يريد هبم إال اخلري  ,كذلك ال ينظر إىل أموالكم ولكن ينظر
إىل قلوبكم وإىل أعًملكم .
ولذلك يف حديث عبد العزيز بن أيب حازم  ,عن سهل بن سعد  ,عن أبيه يف صحيح اإلمام
البخاري  ,عن أبيه  ,عن سهل بن سعد قال " :بينًم نحن جلوس عند النبي  إذ طلع علينا
رجل  ,فقال :ما تقولون يف هذا؟ قالوا  :هذا حري إن نكح أن ينكح  ,وإن شفع أن يشفع ,
وإن قال أن يستمع لقوله  ,فسكت النبي  ثم مر رجل آخر  ,فقال :ما تقولون يف هذا؟ قالوا :
هذا حري إن نكح أن ال ينكح  ,وإن شفع أن ال يشفع  ,وإن قال أن ال يستمع لقوله  ,فقال
النبي  : هذا خري من ملء األرض من مثل هذا  ,مع أن امليزان الذي يقول :هذا إن نكح
ينكح وإن شفع يشفع هو ميزان الصحابة  , الذين كانوا جالسني عند النبي  , فاألول إن
شفع يشفع  ,وإن قال يستمع لقوله  ,والثاين إن شفع أن ال يشفع  ,ومع ذلك هذا الذي
قدرا من األول  ,قال عنه النبي  : هذا خري من ملء األرض من مثل
يظنونه الصحابة أقل ا
هذا  ,ولذلك يف صحيح اإلمام مسلم من حديث العالء عن أبيه عن أيب هريرة قال « : رب
الصدق يف
أشعث ذي طمرين مدفوع باألبواب  ,لو أقسم عىل اهلل ألبره» .أي :لـًم له من ِ
القلب ولـًم عنده من اليقني ولـًم عنده من املحبة هلل وللرسول  . ومن ثم يقول أبو بكر املزين
الصديق :ما سبقهم بكثرة صوم وال صالة  ,ولكن سبقهم بيشء
رمحه اهلل تعاىل عن أيب بكر ِ
وقر يف قلبه  ,وهذا الذي وقر يف قلبه هو حب اهلل  ,وحب الرسول  , ولذلك يقول اهلل :
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{والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة}[املؤمنون .]06:أي :خائفة مشفقة خيافون أن ال يقبل
الرفعة والقبول .
ذلك منهم  ,وكل من كان باهلل أعرف كان منه أخوف  ,وهذا أحد أرسا ر ِ

كثري من اإلخوان يسأل وقد أجبنا أكثر من مرة ملاذا ارتفع أقوام يف عصور السلف ومل يرتفع
آخرون ؟ ملا هلم من املعاملة مع اهلل  , ليست القضية قضية ظواهر  ,وليست القضية قضية
ثرثرة  ,وليست القضية قضية كثرة أعًمل  ,هذه أمور حمموٌة لكن يف َء وراء ذلك وهو
صدق النِية  ,واإلخالص هلل  , كًم قال اهلل  عن قوم{ :إنًم نطعمكم لوجه اَّلل ال نريد
ورا}[اإلنسان .]9:ولذلك جعل اهلل  هلم القبول .
منكم جزا اء وال شك ا

ملا قيل لإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل :من نستفت بعدك؟ قال :اسألوا عبد الوهاب الوراق ,
فقيل له ليس بذلك  -كأّنم قللوا من علمه  -فقال :لكن معه ورع أي :يمنعه أن يقول عىل
اهلل ما ال يعلم .
خريا  ,فقلل بعض
وحني سئل اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل عن معروف الكرخي  ,فأثنى عليه ا
احلارضين من علمه  ,قال :وهل يراٌ من العلم إال ما وصل إليه معروف  ,الذي وصل إليه
معروف ما هو؟ هو العمل بالعلم  ,وخشية اهلل  ,والتقوى  ,واملسارعة إىل طاعته {يا أُّيا
الذين آمنوا استجيبوا َّلل وللرسول إذا ٌعاكم ملا حيييكم} [األنفال ]17:أي :لـًم فيه حياتكم ,
ولـًم فيه عزكم  ,وملا فيه رفعتكم .
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قال ابن اجلوزي يف ( صيد اخلاطر ) فصل  ,يقول« :إنه عىل قدر إجاللكم هلل جيلكم  ,وعىل
قدر تعظيمكم واحّتامكم يع ِظم قدركم وحرمتكم  ,وقد أٌركت واهلل من أنفق عمره يف
العلم إىل أن كربت سنه فتهاون يف احلدوٌ  ,فكانوا ال يلتفتون إليه مع غزارة علمه وقوة
جماهدته  ,وأٌركت من كان يراقب اهلل يف صبوته مع قصوره إىل ذلك العامل  ,فعظم اهلل قدره
أيضا يقول:
يف القلوب حتى علقته النفوس ووصفته بًم يزيد عىل ما فيه من اخلري» ومن ثم ا
«باهلل عليك يا مرفوع القدر بالتقوى  ,ال تبع عزها ِ
بذل املعايص  ,وصابر عطش اهلوى يف
هجري املشتهى  ,وإن أمض وأرمض  ,وإذا بلغت النِهاية من الصرب فاحتكم وقل :فهذا مقام
من لو أقسم عىل اهلل ألبره  ,ومتى ما اشتد عطشك إىل ما توى فابسط أنامل الرجاء إىل من
عنده الري الكامل  ,وقل :قد عيل صرب الطبع يف سنيه العجاف  ,فع ِجل َل العام الذي فيه
أغاث وأعرص  ,قل َل :من أنت؟ وما عملك؟ وإىل أي َء ارتفع قدرك؟ يا من ال يصرب
حلظ اة عًم يشتهي  ,باهلل عليك أتدري من الرجل؟ الرجل واهلل من إذا خىل باحلرام  ,وقدر
عليه  ,وتقلل ا
عطشا إليه نظر إىل نظر املوىل إليه فذهب عنه العطش  ,كأنك ال تّتك هلل إال ما
ال تشتهي  ,أو ما ال تقدر عليه  ,أو ما ال طاقة لك به هيهات  ,هيهات  ,ال نلت والية اهلل
حتى تكون معاملتك خالص اة هلل فتّتك أطايبك  ,تصرب عن مشتهياتك  ,وتّتك شهواتك» ,
هذا كله البن اجلوزي يف ( صيد اخلاطر )  ,فالقضية قضية معاملة مع اهلل  , البد من
تصحيح األعًمل .
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اإلعجاب يؤ ٌِي بالعبد إىل االنحراف  ,وإىل الضالل  ,وإىل االنتكاس وهذه من أسباب
التقلبات املوجوٌة  ,بحيث ال يبقى القرار لكثري من اخللق يتقلبون مر اة يف الشًمل ومر اة يف
اجلنوب وال يثبتون عىل َء  ,ثم يلتمسون األعذار ألنفسهم بأن هذا من باب االجتهاٌ ,
االجتهاٌ ليس االنتكاس  ,فرق بني االجتهاٌ وبني االنتكاس ,االجتهاٌ يف املسائل العلمية
الفقهية كأن تقول اليوم أن حلم اإلبل ينقض الوضوء وغدا ا تقول :اجتهدت وتبني أنه ما
ينقض  ,كأن تقول مس الذكر ينقض الوضوء ومر اة تقول :ال ينقض  ,هذه من مسائل
االجتهاٌ  ,أما مسائل كبرية ومسائل األصول ومسائل العقائد ومسائل املناهج تتغري بأرسها
كلها هذا من باب االجتهاٌ! هذا ال قيمة له وهذا ليس من االجتهاٌ يف َء  ,هذا من التلون
يف ٌين اهلل  , وٌين اهلل واحد  ,وهذه من أسباب عدم ثقة الناس اليوم بكثري من املنتسبني
للعلم  ,ألنه ال يدري ما هو عليه جيرهم إىل منهج ثم يضحون من أجل هذا املنهج  ,ثم بعد
أبرارا
سنتني أو ثالث سنوات ينقلب عىل ما هم عليه ومما كانوا عليه  ,كانوا من قبل أئم اة ا
يشبهون بالصحابة  ,يشبهون باملهاجرين واألنصار ثم بقدرة قاٌر يصبحون خوارج ضا ِلني
ومنحرفني! ط ِيب وقد تأيت إلينا من الغد بعد تقول :تبني َل أن الذي كنتم عليه من قبل هو
الصواب  ,ط ِيب وما يدرينا ما ٌام هذه التقلبات موجوٌة يف أرض الواقع  ,بحيث أن اإلنسان
الرياء  ,اإلنسان قد يكون عنده رياء ,
يقول القول ثم يرجع عنه غدا ا  ,وهذا أسبابه كثرية منهاِ :
ويتطلع لـمدح الناس وإىل ثنائهم  ,ما يريد من أحد أن يذمه  ,وإذا ذمه قوم يف قضية أو مسألة
أو ثاروا عليه تراجع  ,الذي يتكلم هلل ما يّتاجع يف َء  ,ولذلك يف احلديث املشهور وإن
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كان فيه لني :أن النبي  يقول « :لو وضعوا الشمس يف يمينى والقمر يف يساري عىل أن أرجع
عن هذا األمر ما رجعت».
ألن الذي عىل احلق ال يرجع عن َء ألنه يعبد اهلل ما يعبد الناس  ,وهذا يعبد اجلمهور ما
يعبد اهلل  ,فالذي يعبد اهلل ال يباَل وافقه فالن أو عالن .

ملا قيل إلسحاق ابن راهوية وقرر مسألة  ,إن أخاك أمحد بن حنبل يوافقك يف ذلك؟ قال :ما
علمت أن أحدا ا يوافقني  ,يعني ما قلت هذا القول ألن فالناا أو عالناا يوافقني عىل ذلك وما
ُّيم  ,ما ٌمت أنني عىل احلق ال يضين أن ال يوافقني أحد  ,ومن شأن أهل اخلري يف كل عرص
أن يكونوا قلة  ,ومن شأّنم أن ال يضهم من خذهلم وال من خالفهم حتى يأيت أمر اهلل تبارك
وتعاىل .

من أسباب التقلبات والضالل واالنحراف :اإلعجاب  ,فبعض الناس عنده إعجاب ٌاخل
بعمله  ,يعني يتصور أنه أفضل من غريه  ,وما عنده معرفة بفضل اهلل عليه  ,فمثل هذا عاٌ اة
ما يثبت ويسقط يف أول حمك ,فالبد لإلنسان أن يتواضع لربه  ,وقد يظهر هذا عىل فلتات
بعض الناس  ,كالرجل الذي قال« :واَّلل ال يغفر اهلل لفالن  ,فقال اهلل  : من ذا الذي
فرط  ,ومن ظاهره
يتألى عل أن ال أغفر لفالن إ ِين قد غفرت له وأحبطت عملك» فغفر للم ِ
اخلري والصالح أحبط عمله وألقي يف النار  ,ألنه معجب بعمله فلذلك أٌى به هذا إىل
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التنقص واحتقار اآلخرين  ,وإىل ازٌرائهم  ,فالعبد البد أن يتواضع لربه  , وأن يلح عىل
اهلل  أن يكفيه ُش نفسه  ,وكان من األذكار التي كان يعلمها النبي  للصحابة كًم يعلمهم
السورة من القرآن« :إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باَّلل من ُشور أنفسنا
ومن س ِيئات أعًملنا» .
وكان من ٌعاء النبي « :اللهم آت نفِس تقواها وز ِكها أنت خري من زكاها أنت وليها
وموالها  ,اللهم إ ِين أعوذ بك من علم ال ينفع  ,وقلب ال خيشع  ,ونفس ال تشبع  ,وٌعوة ال
يستجاب هلا»  .وهذا احلديث والذي قبله كالمها يف صحيح اإلمام مسلم .

ولذلك يقول ابن القيم يف نظم هذا املعنى :
وسل العياذ من ال ـت ـكرب واهلـ ـوى * * * ف ـه ـم ـا ل ـك ـ ِل ال ـش ـ ـــ ـ ِر ج ـ ـام ـ ـع ـ ـت ـان
ومها يصدان الـفتـ ـى عـن ك ِل طـر * * * ق الـخـ ـيـ ـر إذ ف ـ ـي ق ــ ـ لـ ـب ـ ـ ـه يلجان
ف ـ ـ ـت ـ ـ ـراه يـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ـ ـع ـ ـ ـه ه ـ ـواه تـ ـ ـار اة * * * والكـبـر أخ ـرى ث ـ ـم ي ـ ـش ـ ـت ـ ـركـ ـان
والـل ـه مـ ـا ف ـ ـي ال ـ ـن ـ ـــ ـار إال تـ ـ ـاب ـ ـع * * * ه ـذي ـن فاسأل س ـاك ـن ـي النِ ـ ـي ـ ـران
وسل العياذ م ـن اثـنـتيـن ه ـ ـم ـ ـا الـ * * * لتان هبلك ه ـذا اخلـ ـل ـ ـق ك ـافلتان
1

سء األع ـم ـال ما * * * واَّلل أعـ ـ ـظ ـ ـم مـ ـ ـن ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ـا شـ ـ ـران
ُش النفوس و ِ
ولـقـد أتـى هـذا ال ـت ـعوذ م ـنـ ـهـ ـمـ ـا

* * * ف ـي خ ـط ـب ـة ال ـم ـب ـعوث بـال ـقـ ـرآن

لـو كـان يـدري الـعـبـد أن مـصابه

* * * ف ـ ـي هـ ـذه ال ـ ـدنـ ـيـ ـا ه ـم ـا الـش ـران

جـ ـع ـ ـل ال ـت ـعـ ـوذ م ـن ـه ـمـا ٌي ـدان ـه

* * * حـ ـ ـت ـ ـى تـ ـراه ٌاخ ــ ـ ـل األك ـ ـ ـف ـ ــان

