كلمة العرش املزابي يوم الوقفة الكربى
بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ

احلُد هلل زب ايعاملنيْٚ ،ؿًْٚ ٞطًِ عً ٢أغسف املسضًني ،ضٝدْا ذلُد ٚعً ٢آي٘ ٚؾخب٘
أمجعني.
ايطا َد َ٠ايهساّ ،أبٓا ٤ا٭َ ١ايؿاُ٥ني ايؿابس ٜٔيف حسٓ زَكإ ،غٗس ايؿٚ ّٛايؿرب ٚاإلميإ،
ٜ َٔٚكُِٗ حكٔ ٖرا اجملتُع مبٓظُات٘ ايعسفٚ ١ٝا٫جتُاع ،١ٝنبازا ٚؾػازا ،غٝبا ٚغبابا،
زجاْٚ ٫طا ،٤ض ّ٬عاطس تصف٘ إيٝهِ َ٥٬ه ١ايسمح ١يف غٗس ايكسإٓٚ ،ذب ١ٝتسؾٓع جبٓٝهِ بتاج
اَ٫تٓإَٚ ،بازى عًٝهِ ٖرا اي ّٛٝاملػٗٛد ّٜٛ ،ايٛحدٚ ٠تٛحٝد زب ايعاملنيٚ ،إْهاز املٓهس ٚظًِ
ايظاملني ّٜٛٚ ،ايعصّ ٚايتجدٜدٚ ،ايترنري بجٛابت دلتُعٓا اجملٝد.
أٜٗا اجملُع احلاغد؛
غبابَ ا٭َ ١ايؿاَد،
ٚزجاٍَ دلتُعٓا ايساغد،
ٚفتٝإ َطتكبًٓا ايٛاعد،
ْٚطاْ٤ا ٚبٓاتٓا يف حؿ ٕٛايبٛٝت دباٖد،
تطأٍ ا٭َٔ يٮٚطإٚ ،ايعفٚ ٛايسقٛإ يف غٗس ايسمحٚ ١ايػفسإ.
إٕ يكاْ٤ا ٖرا يكا ٤تازخيَ ٞػٗٛد ،يف  َٔ ّٜٛأٜاّ زَكإ اخلايدْ ،٠سفع ف ٘ٝدع ٠ٛخايؿ ١هلل إٔ
ًُٜٓٗا ايطداد يف حبس ايب ٤٬املت٬طِٜٓٚ ،كر ضفٓٝتٓا يف عٛاؾف ايظًِ املتفاقِٜٚ ،أخر بأٜدٜٓا إىل حبٌ
ايٓجا ،٠اضتُطانا بد ٜ٘ٓايكٚ ،ِٜٛاعتؿاَا مبسجعٝاتٓا يف ايً ٌٝايبٗٚ ،ِٝتأنٝدا يًخُ ١ايؿفٛف
ٚتٛحٝد املطازٚ ،تفٜٛتا يًفسؾ ١أَاّ أٌٖ ايتفسٜلٚ ،دعا ٠اْ٫هطاز ٚاْ٫تخاز.
إيٝو زبٓا جلأْا يف ٖرا اي ّٛٝسلتٌُ ايعطؼ ٚاحلس ايػدٜدْٚ ،طأيو زفع ايب ٤٬املبنيْٚ ،ػهٛى
ظًُا دباٚش نٌ احلدٚدٚٚ ،حػ ١ٝحطُّت نٌ ايكَٚ ِٝصقت نٌ املٛاثٝل ٚايعٗٛد.
ْػهٛى أٜاد ايبػ ٞاييت دْٓطت َك ٓدضَاتٓاٚ ،داضت عً ٢أَٛاتٓاْٚ ،بػت زفات قبٛزْاٚ ،أٖاْت
نساَ ١زَٛشْاٚ ،اْتٗهت حسَات بٛٝتٓا ،ف َٗجٖسَت ايعا٬٥تٚ ،أَحسَقَت املطانْٔٗٚ ،بت ا٭َٛاٍ،
ٚأتًفت املتاجسٖٚ ،ددت املعاٖدَٚ ،دازع ايكسإٓ ،حؿ ٕٛتسب ١ٝايٓؼ ٤عً ٢ايفكٚ ١ًٝاإلميإ،
ٚعاثت فطادا يف املصازع ٚاحلكَٚ ،ٍٛجًت باحلٛٝإ ب ٬ضبب َعك.ٍٛ
ٚنإ َٓتٗ ٢ايظًِ اير ٟدْظ نٌ ايكٚ ِٝايكٛاْنيٚ ،نػٓس عٔ أْٝاب ٚحٛؽ ٖ ٜدعُ ٕٛأِْٗ َٔ
املطًُنيَ ،تُج ٬يف ايعدٚإ عً ٢أْفظ بسٚ ،١٦ٜإشٖام أزٚاح َٚ ،١َٓ٪ايتُج ٌٝبا٭َٛات بؿٛز٠
نػفت عٔ غٌٍّ قًب حكٛدٚٚ ،حػ ١ٝيٝظ هلا حدٚد.
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ٚتٛاىل َطًطٌ ايتعدٜات ٚايتكت ،ٌٝعً ٢اَتداد ضبع ١أغٗس ناًَٚ ،١قافً ١ايػٗدا ٤تصداد ٚايٓاع
حا٥س ٠ذاًٖٚ ،١ايكًٛب َهً ١َٛحري ،٣تٓتظس إْؿاف املظًَٛني ٚعكاب ايظاملنيٚ ،يهٔ ٜ ٫صاٍ نجري
َٔ اجملسَني طًكاٜ ،٤طسحٚ ٕٛميسحٜٚ ،ٕٛطًّط ٕٛضٝف إزٖابِٗ عً ٢اٯَٓني ،يف ايطسقات
ٚاحملطات ٫ ،خيػ ٕٛبأع ايطًطات ٫ٚ ،عكاب اهلل  ٖٛٚحتُا آت قسٜبٚ ،يب٦ظ َا ٜٓتظسِٖ يف
جِٗٓ َٔ ٚعٝد ٚهلٝب.
أٜٗا اجلُع احلاغد،
ْرنس ٖر ٙاملآض ٫ ٞيٓجدد ايبهاٚ ،٤يهٔ يُٓطُٔع ؾٛتٓا يًُطٚ٪يني ٚأحساز ايكُا٥سٚ ،زلأز
بايػهَٓ َٔ ٣ٛطل اي٬عكاب ،اير ٟجسٓٓأ اجلٓا ٠عً ٢ايتُاد ٟيف ا٫عتدا٤اتٚ ،فسض عً ٢بًدْا
اٯَٔ قاْ ٕٛايػاب ،حت ٢ؾاز زَصُّا يًدٛف يف قًٛب اجلصا٥سٜني ،بعد إٔ نإ ٚاح ١أَٔ ٚأَإ
يعكٛد ط َٔ ١ًٜٛايصَإ.
فبأَٓ ٟطل ٜفهّس ٖ٤٫٪؟ ِٖ َٔٚ ،اخلٛازج يف ْظس ايػسع ٚايعك٤٬؟
يكد ضجٌ ايتازٜذ يف ؾفخات٘ ٚغٛاٖدٚ ،ٙأثبت احلاقس بٛقا٥ع٘ َٚػاٖد ، ،ٙإٔ اخلٛازج ِٖ
َٔ خسجٛا عً ٢مجاع ١املطًُنيٚ ،متسٓدٚا عٔ طاع ١ايطًطإٚ ،نفّسٚا إخٛاِْٗ يف ايدٚ ،ٜٔاْتٗهٛا
حسَات اٯَٓنيٚ ،اضتباحٛا ا٭َٛاٍ بٛج٘ حساّٚ ،أحًٛا دَا ٤ا٭بسٜا ٤اييت عؿُٗا اإلض .ّ٬فأعًٓٛا
عدا ٠ٚاهلل باضِ ايدٚ ،ٜٔفتٓٛا ايٓاع عٔ ْٗج اهلل ايك.ِٜٛ
فُٔ ٖ ٛأٚىل بٗرا ايٛؾف يف َٓطل ايػسٜعٚ ١فك٘ ا٭حهاّ؟


غبابٓا ٚعُاد َطتكبٌ أَتٓا ،أْتِ ا٭ٌَ َٔٚ ،عصاُ٥هِ ٜبصغ ايفجس اجلدٜد ،فبتكخٝاتهِ
ٚإخ٬ؾهِ غٗد ايؿدٜل ٚايعد ٚايًدٚد ،فاثبتٛا عًَ ٢باد ٨دٜٓهِ ايطدٜدَٚ ،ايِ َصَُٛا ٔق ََِٝاحللٓ
جٖٓهُِ اضتفصاشْ أ ٚعدٚإ؛ إٔ تتجاٚشٚا احلدٚد ،فتظًُُٛا ٚتتعدِٖٚا عً٢
ٚايعدٍ ٚاإلْؿافٜ ٫ٚ ،طتدِ ِز َ
ا٭بسٜاٚ ،٤اعًُٛا إٔ ي ٌٝايظًِ َُٗا طاٍ فإْ٘ قؿريٚ ،إٔ عاقبت٘ ٚإٕ خفٝت عٔ ايبؿري ،إىل جِٓٗ
ٚب٦ظ املؿري.


ٚيهٔ زغِ اغتداد ايب ،٤٬ف ٬تٝأضٛا أحبيت ايفك ،٤٬فإٕ يف َطا ٜ٘ٚخريا عظُٝاٚ ،فتخا َبٓٝا،
 َٔٚبسنات٘ ٖرا ا٫جتُاع ايتازخي ٞاملػٗٛد ،اجتُاع قِٓ أطٝاف اجملتُع يف تٓاغِ ٚتساحِ ًٜٗجٕٛ
بايٓػٝدْ ،ػٝد ايهساَٚ ١ايٛحدٚ ٠ايتٛحٝد ،فخافظٛا عًٖ ٢را املهطب ايجُنيٚ ،اعتؿُٛا حببٌ ايؿرب
ذب َظِٛا بايعص ٚايتُهنيٚ ،إٕ طاٍ املطاز ٚدباٚش ايظامل ٕٛنٌ ايكٚ ِٝداضٛا عً ٢نٌ ايكٛاْني.
أٜٗا املٮ ايهساّ،
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ٖرا ٚادَ ٟصاب احلكاز ،٠غاٖد عً ٢جٗاد آبا٥هِٚ ،تكخٝاتِٗ اجلطاّٚ ،نٝف حٓٛيٛا
ايؿخسا ٤املٛات ،إىل جٓات خكسا ٤تعُس بايربناتٚ ،قؿٛز تصدٖ ٞباحلٚ ١ٜٛٝاحلٝا ،٠أضاضٗا اإلميإ،
َٗٓٚجٗا دضتٛز ايكسإٖٓٚ ،دفٗا بٓا ٤اإلْطإ ٚعُاز ٠ا٭ٚطإٚ ،غاٜتٗا زقا ايسمحٔ.
إٕ ٖرا اجلٗد اخلازم أنرب غٗاد ٠عً ٢ايتكخٚ ١ٝاإلميإٚ ،أق ٣ٛدي ٌٝعً ٢حب ا٭ٚطإ،
ٚاضتخكاقهِ غٗاد" ٠بُٓا ٔ٠احلكاز"٠؛ بهٌ تأٌٖٓ ٚجداز.٠
إٕ َطاُٖ ١أبٓاَ ٤صاب يف أدلاد اجلصا٥س أَس َػٗٛد َٓر فجس ايتازٜذٚ ،عً ٢اَتداد قسٕٚ
اإلضٚ ّ٬ذلطات٘ اخلايدٚ ،٠قد ضجًٛا جٗادِٖ ٚبط٫ٛتِٗ بأحسف َٔ ْٛز ،يف َكاَٚات املطتعُسٜٔ
حت ٢ضطع عًٓٝا فجس ا٫ضتك ٖٛٚ ،ٍ٬جٗاد ؾادم أؾٜٓ ،ٌٝهس ٙإ ٫حطٛد أ ٚجٗ.ٍٛ
تازٜذ ْاؾع مل ُٜطجٌِّ ف ٘ٝ٭بٓاٖ ٤ر ٙا٭زض ايطٝب ١خٝاْ ٫ٚ ّ١خرْ٫ا ،بٌ ؾدع أبٓا ٙ٩باجلٗاد
ٚايفدا ٤عٝاْاٚ ،جطدٚا ذيو عَُٝ ٬داْٝا ْٛعٝا غٗد ب٘ ا٭عدا ٤قبٌ ا٭ؾدقاٚ ،٤اتفكت نًُ ١اجلُٝع
أِْٗ ناْٛا َٚا شايٛا َطًُني قٚ ٫ٛفعٚٚ ،٬طٓٝني رلًؿني ؾدقا ٚعد.٫


إْٓا ْسفع إىل املعٓٝني ٖر ٙايهًُ ١ايؿادع ،١بعد إٔ ضُٓ٦ا َٔ ايٛعٛد املتتابعٚ ،١طاٍ اْتظازْا
يًٛفا ٤بٗا بًٗفٕ نبريٚ ،يهٔ ٜ ٫صاٍ ا٭ٌَ قاُ٥ا يتجطٝدٖا ٚطُأْ ١اجلُاٖري ،زجا ٤إٔ ٜعِ ا٭َٔ
ٚايطٖ ّ٬ر ٙايب٬دٚ ،إٔ تُطدٓ أبٛاب ايظًِ ٚايبػٚ ٞايفطادٜٚ ،كطع دابس اجملسَني َٜٚطِ َُٔ ٓٔ٦ايعباد ،إىل
عدٍ احلانُنيٚ ،قُع ايظاملني.


إْٓا َٔ ٖرا املكاّ املػٗٛد٪ْ ،ند بهٌ ٚقٛح ٚج ٤٬عًٖ ٢ر ٙايبٓٛد:
 .1زلدد ايعٗد إٔ ْعٛد عٛدا مج ٬ٝإىل زبٓاٚ ،سلٔ يف غٗس ايؿٝاّْٚ ،طتُطو مبباد ٨دٜٓٓا
اإلضٚ ،ّ٬ممٝصات َرٖبٓا اإلباق ٞا٭ؾ ،١ًٝإٔ اإلض ّ٬اعتكاد ٚقٚ ٍٛعٌُ با٭زنإ،
ٚعً ٘ٝدبطدت َكَٛات أَتٓا ايٓب :١ًٝاضتكاَ ١يف ايطًٛىٚ ،إحطاْا يف ايتعاٌَ َع ايٓاع،
ٚاجتٗادا يف ْفع ايعباد ٚخري ايب٬د.
 .2تسضٝذ ايعٌُ بٓظُٓا ايعسف ١ٝايؿاحلٚ ،١تُٓ ١ٝخؿٛؾٝاتٓا ايجكاف ١ٝايٓاجخ.١
 .3ا٫ضتُطاى مبكَٛات ٚحدتٓا ايٛطٓٚ ،١ٝمتاضو ايػعب اجلصا٥س ٟايعسٜلٚ ،ايدفاع عٔ
جصا٥سْا ايػايَٛ ١ٝحدَ ٠سفٛع ١ايسا ،١ٜق ١ٜٛاجلاْب يف ٚج٘ نٌ َ٪اَسات ايفتٓٚ ١ايػكام،
ٚدضا٥ظ ايتفسٜل ٚايتُصٜل.
ْ .4طايب ايطًطات املدتًف ١يف دٚيتٓا اجلصا٥س ١ٜبتجطٝد حكٛم املٛاطٔ ايدضتٛزٚ ،١ٜخباؾ١
َٓٗا محا ١ٜا٭زٚاح ٚاملُتًهاتٚ ،تأَني نٌ املٛاطٓني يف أ ٟغرب َٔ أزض ايٛطٔ ايعصٜص.
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ْ .5طايب أجٗص ٠ايسقابٚ ١ايككا ،٤إٔ تعجٌ بتطبٝل ايعكٛبات ايؿازَ ١عً ٢نٌ اجملسَني
ٚايكتً َٔٚ ١عاثٛا يف بًدتٓا فطاداٚ ،تُط ُِٔ َٔ٦املظًَٛني بعدٍ ايككاٚ ،٤ق ٠ٛايطًط ١يف ايسدع
ٚفسض ايكاْٚ ،ٕٛتسفع حاي ١اي٬أَٔ اييت شعصعت ثك ١املؿابنيٚ ،جسٓأت ايطفٗا٤
ٚاملتهايبني.
ْ .6دع ٛاجلٗات املعٓ ١ٝيف ايدٚي ١إٔ تكع حدا يهتابات ايفتٓٚ ،١خطاب ايتخسٜضٚ ،تكسب
حبصّ ٚحطِ ،نٌ َٔ ميظ غسف أَتٓاٜٚ ،ػهو يف أؾايتٓآٜٚ ،ػس ن ّ٬ايفتٓ ١باضِ ايد،ٜٔ
أ ٚايعسم ،أ ٚايتازٜذٜ َٔٚ ،طا ّٚعً ٢ثٛابتٓا ايدٚ ١ٜٝٓايتازخيٚ ١ٝايٛطٓ.١ٝ
 .7سل ٞٝبهٌ تكدٜس ٚاحرتاّ املدًؿني َٔ زجاٍ ايدٚيَٚ ١طٚ٪يٗٝا يف ايدٚا٥س املدتًف ١ذلًٝا
ٚٚطٓٝا ،اير ٜٔمل ٜدخسٚا ٚضعا إلمخاد ْاز احلسٜلٚ ،تدازى ا٭َس ٚبرٍ ايٛضع يتكٝٝل دا٥س٠
ايتدسٜب َٓٚع نجري َٔ املفطدٚ ٜٔاجلٓا َٔ ٠بًٛغ غاٜتِٗ يف ايفطاد ايتدَري.
ْ .8سفع خايـ ايتخٚ ١ٝاإلنباز إىل نٌ ايسجاٍ اخلٓٝس ٜٔيف ٖر ٙاملد ١ٜٓايطٝبٚ ،١يف َدٕ ٚادٟ
َٝصاب ٜ٫ٚٚتٓا املعطاٚ ،٤نٌ أبٓا ٤اجلصا٥س ا٭حساز أُٜٓا ناْٛا َٔ أزض ايٛطٔ ايسحٝب،
أفسادا ناْٛا أّ َٓظُات ٚمجعٝات ٚمجاعاتْٚ ،ػهسِٖ جص ٌٜايػهس عً ٢عُٝل املػاعس
ٚؾادم ايهًُاتٚ ،خايـ ايدعٛاتَٛٚ ،فٛز اخلطٛات ،حني تأملٛا حلايٓاٚ ،آشزْٚا يف
ذلٓتٓاٚ ،بريٛا ٚضعِٗ يتدفٝف َؿابٓاٚ ،ؾدعٛا باحلل حني عصٓ ايٓؿريٚ ،ضهت عٓ٘ خًل
نجري.
 .9غهس ٚثٓاٚ ٤دعا َٔ ٤ا٭عُام يهٌ زجاٍ ا٭َ ١ايؿادقنيٚ ،غبابٗا ايؿابس ٜٔأُٜٓا ناْٛا،
ٚ َٔٚقفٛا يف ٚج٘ ايظًِ ؾاَدٚ ،ٜٔدافعٛا عٔ احلسَات ٚا٭َٛاٍ ٚاملُتًهات
ٚامل٪ضطات َٔٚ ،ضاِٖ يف خدَ ١ايؿاحل ايعاّ رلًؿا ذلتطباٜ ٫ ،بتػ ٞجصا ٫ٚ ٤غهٛزا،
ٜ ٫ٚسج ٛإ ٫زبًّا عفًّٛا غفٛزا.
. 10

تٗٓ ١٦خايؿ ١يػبابٓا ايٛاعٚ ،ٞفتٝآْا ايٓػطني ،اير ٜٔذبًّٛا بسٚح املبادزٚ ،٠نٌ َٔ ضدٓ

ثػس ٠يف ضٛز اجملتُع املٓٝعٚ ،ذبٌُ َطٚ٪ي ١ٝيف إحد٦ٖٝ ٣اتٓا املبازنَٓٚ ١ظُاتٓا ا٫جتُاع١ٝ
ٚايػباْ ١ٝايفاعًٚ ،١ضع ٢جلُع ايهًُٚ ،١زفٓ ايؿفٓ ٚا٫يتخاّٚ ،ذبكٝل ايتٓاغِ
ٚاْ٫طجاّ.
. 11

ذب ١ٝغهس ٚثٓا ٤جلٓٛد اخلفا ٤ا٭ٚفٝا ٤ايهسَا َٔٚ ،٤ضبًٛا جٗٛدِٖ ٚأٚقاتِٗ،

ٚأَٛاهلَِٚ ،طانِٓٗ ٪َٚضطاتِٗ َٚهتطباتِٗ اخلاؾ َٔ ،١أجٗصٚٚ ٠ضا ٌ٥يٓكٌ املٗجٓس،ٜٔ
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ٚإٜٛا ٤املٓهٛبنيٚ ،زضِ ايبطُ ١يف املسقٚ ٢املؿابني ٚا٭طفاٍ املرعٛزٚ ،ٜٔشزع ا٭ٌَ يف
قًٛب ايبا٥طنيٜ ٫ ،بتػ َٔ ٕٛذيو إ ٫زقٛإ زب ايعاملني.
. 12

خايـ احملبٚ ١ايدعا ٤شلـ ب٘ أَٗاتٕ دلاٖداتْٚ ،طاَ ّ٤سابطاتٚ ،فتٝات ََٓ٪ات

ؾابسات ،ذبًُٓٔ َٔ ٖ ٍٛاملؿاب َا تصيصٍ ي٘ اجلباٍ ،فآشزٕ ايسجاٍٚ ،أضُٗٔ خبايـ
ايدعٛاتٚ ،باخلتُات ٚايؿدقات ،فهف ٢اهللُ غسا َطتطرياٚ ،حصٕ ب٘ َكاَا ٚأجسا نبريا.
. 13

ْسفع إىل ع ّ٬ايػٛٝب دعٛات َٔ أعُام ايكًٛب ،إٔ ٜػُس غٗداْ٤ا بٛاضع زمحات٘ يف

جٓات ايٓعٚ ،ِٝإٔ ٜػف ٞاملسقٚ ٢املؿابني َٔٚ ،أٚذٚا يف أبداِْٗ ٚيف ؾختِٗ يف ضبٌٝ
ايرٚد عٔ احلسَاتٚ ،إٔ خيًف عً ٢املتكسز َٔ ٜٔنس ِٜفكً٘ يف ايدْٝا ٚٚاضع زمحت٘ ّٜٛ
ٜبعج.ٕٛ
ايًِٗ فسٓج عٔ بًدْا ٖر ٙاحملٓ ١ايعؿٝبٚ ،١أبديٓا بطاع ١أَٔ قسٜبٜٚ ،١طٓس يٓا أضباب ايعاف١ٝ
ٚاهلٓاَٚ ،٤أ ٔفضِ عًٓٝا َٔ بسنات ا٭زض ٚايطُا َٔٚ ،٤ناد يًُطًُني بط ٤ٛفاجعً٘ عرب٠
ملٔ اعتربٜ ،ا قٜ ٟٛا جباز ٜاَكتدز.
ايًِٗ احفظ جصا٥سْا َٔ نٝد ايطاَعني ٚاملرتبؿنيَٚ ،صٓم َٔ أزاد تفسٜل غعبٗا املطًِ
املؿ.ٕٛ
 ٤ٖٓٞٚيٓا َطٚ٪يني َٓؿفني ٧ٖٝٚ ،هلِ بطاْ ١ؾادقني ،حتٜ ٢طعٛا إلح ٍ٬ا٭َٔ ٚتأَني
اخلا٥فنيٜٚ ،بططٛا ظ ٍ٬ايعدٍ يف نٌ غرب َٔ ٖر ٙايسبٛعٜ ،ا زمحإ ٜا زحٜ ِٝا مسٝع.
ٚض ّ٬عًٝهِ أٜتٗا اجلُٛع ،عً ٢ؾربنِ زغِ احلس ٚايعطؼ ٚاجلٛعٚ ،اْؿسفٛا زمحهِ اهلل
بعد ا٫جتُاع ،يف ضًِ ٚاْتظاّ ،ذبفهِ َ٥٬ه ١اهلل بايطٚ ،ّ٬تًكانِ غدا يف جٓات
َهسَني" :ض ّ٬عًٝهِ طبتِ فادخًٖٛا خايد "ٜٔآَٓني .آَٝــــــــٔ.
ٚض ّ٬عً ٢املسضًني ٚاحلُد هلل زب ايعاملني.


ٚنتب٘ بًطإ ايعسؽ املصاب ّٜٛ ،ٞايتجُع ا٭نرب يف ضاح ١ضٛم غسدا١ٜ
َؿطف ٢بٔ ؾاحل باجٛ
فجس ا٭حد  8زَكإ ٖ1435ـ املٛافل يـ  6ج.ّ2014 ١ًٜٝٛ

5

