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/عال' &لخالفة في &لم()&' &لش#عي

للش(خ 5بي &لمن3# &لشنق(0ي

/' G85 5م(# ش#عي ب8(ع لE بعD سق08 &لخالفة &إلسالم(ة ب(عة ش#ع(ة صح(حة على &لكتا; 8&لسنة 89 5م(#
. H#لب(عة &لش#ع(ة &لصح(حة غ(# مسب8قة بب(عة &خ& K398 . #من(' &لمالعمLلم&

فتثبP لE بMا 5حكاO &لخالفة حتى 8/' لO (عل' ع' &لخالفة أل' &لخالفة ق#(نة &لب(عة .. 8&لب(عة &لتي ب8(ع بMا
5م(# &لمLمن(' &لمال عم# ما ت)&G سا#(ة 8نافX3 8ال (قVD ف(Mا &ست(الء &لكفا# على معOS &لبالD في 5فغانستا'
Dبع Pلتي نشأ& P&#إلما& G3& فكM9ا . 8لD8ل(] مانعا م' 8ج Eلب(عة 8)8&ل& D8أل' &لتمك(' ل(] ش#0ا ل8ج
0البا' مل)مة ش#عا بالتبع(ة لMا لقG8 &لنبي صلى هللا عل(E 8سلO "ف8& بب(عة &ألG8 فاألG8" 8كG م' &Dعى
لنفسE 39& &الم# 8DنMا فقD نا)_ &ألم# 95لE . /عال' &لخالفة للش(خ 5بي بك# &لبغD&D^ مع &نE مسب8[ بب(عة
&لمالعم# . فإ3& كا' &لش(خ 5ب8 بك# &لبغD&D^ مبا(عا في &ألصG للش(خ &ل8S&9#^ , فال (حG لE ق0عا &' (Dعي

لنفسE &لخالفة .. 8/' لO تك' لE ب(عة في عنقE فب(عتE مسب8قة بب(عة &لمال عم# فال (سعE /ال &لDخG8 ف(Mا .

تفاص(G &لخب#

/عال' &لخالفة في &لم()&' &لش#عي

للش(خ 5بي &لمن3# &لشنق(0ي

&لحمb D #; &لعالم(' 8&لصالX 8&لسالO على &لنبي &لك#(O 8على aلE 8صحبE 5جمع(' .

D)Lب(' م O8لة &إلسالم(ة في &لع#&[ 8&لشاDا &لMمش#8ع(ة &لخالفة &لتي 5علنت G8لماض(ة ح& Oفي &أل(ا GDثا# &لج
. d#8معا

8ق5# D(P 5' 5تناG8 &لم8ض8_ م' )&8(ة ش#ع(ة بحتة , بع(D& ع' &لتح() ل3M& &لf#0 85 3&لe , فأقG8 مستع(نا
: g8&إلخال D&Dلص8&; 8&لس& Eتعالى #&ج(ا من bبا

&لبعd (تص8# 5' &إلمامة &لش#ع(ة (مك' 5' ت8ج8D D' 8جD8 &لخالفة ..58نMما 5م#&' متغا(#&' ..!

398& خ0أ ..!

فاإلما#X &لش#ع(ة 9ي نفسMا &لخالفة &لش#ع(ة ال تغا(# ب(نMما في &لش#_ ..

8ح(ثما 8جD &إلماO &لش#عي ف8M &لخل(فة س8&ء سماK &لنا] خل(فة 85 5م(#& .
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8&لخ0أ في 3&لe #&جع /لى عOD &لتف#([ ب(' &لحق(قة &لش#ع(ة 8&لحق(قة &لع#ف(ة في K39 &لمسألة ..

فال بD 85ال م' تص8# &لخالفة في مفO8M &لش#_ تص8#& صح(حا حتى نحكO عل(Mا حكما صح(حا أل' &لحكO على
.. K#8لشيء ف#_ ع' تص&

8ال بD 5(ضا م' &لتم(() ب(' &لمفO8M &لش#عي للخالفة 8&لمفO8M &لس(اسي للخالفة ..

أل' &لخالفة قD تك8' م8جXD8 م' &لناح(ة &لش#ع(ة 8مع8Dمة م' &لناح(ة &لس(اس(ة ..

8نح' ح(نما نتكلO ع' ضX#8# عXD8 &لخالفة فال (عني 3&لe /ق#&#& منا بغ(ابMا م' &لناح(ة &لش#ع(ة ..

بG &ل3^ نD(' هللا بE 89 5' حكمMا م8جD8 من3 ق(اO &لحكO &إلسالمي في 5فغانستا' على (D حك8مة 0البا' .

لك' &لخالفة &لتي ما)&لP غائبة 9ي &لخالفة في &لمفO8M &لس(اسي .

: G839& &ألم# نق V8إل(ضا

&لحق(قة &لش#ع(ة للخالفة 9ي " مباع(ة #جG م' &لمسلم(' على &إلمامة &لعSمى" ...

حتى 8ل8 لO (ك' لE لحSة &لب(عة 85 بعD &لب(عة نف38 8سل0ا' على بالD &لمسلم(' ما O&D لO ُ(سب[ بب(عة ش#ع(ة .

5ما &لحق(قة &لع#ف(ة للخالفة "&لمفO8M &لس(اسي" فMي خض8_ بالD &لمسلم(' كلMا 85 جلMا إلماO &لمسلم('
D8(انتMا لE بالسمع 8&ل0اعة مع بس0 نفK38 عل(Mا .

8&ألحكاO &لش#ع(ة ال ت#تب0 بالحقائ[ &لع#ف(ة 8/نما بالحقائ[ &لش#ع(ة .

5^ 5' حكO &لخل(فة ال (ع0ى /ال ألG8 5م(# ب8(ع ب(عة &لش#ع(ة, 8/' لDّ) O_ 5نE خل(فة أل' تلe &لب(عة 9ي &لخالفة
في &عتبا# &لحق(قة &لش#ع(ة..

398& &لتص8# لمفO8M &لخالفة 8حق(قتMا لPa O بE م' ك(سي بG 89 نت(جة حتم(ة لمDلG8 &لنصg8 &لش#ع(ة
.. Eم' ب8(ع ل G8لش#ع(ة أل& P0إلمامة 58ع& DDتع Pلتي منع&

فل(] م' &لسائغ &لش#عا 5' (با(ع &لمسلم8' في d#5 ^5 م' بالD &إلسالO /ماما ش#ع(ا 8تثبP لE &لب(عة
8&إلمامة , ثO (أتي #جG بعD 3&لD)8 eعي &ألم# لنفسE 8(قG8 : 5نP تمP مبا(عتe على 5نe 5م(# &ل8Dلة فق0 58نا

5با(ع على 5ني خل(فة للمسلم(' !!

39& &لمن0[ &لقائO على 5سا] &لتف#([ ب(' &إلمامة 8&لخالفة ل(] لE 5^ 5سا] ش#عي , ألنE (عتمD على
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&لحق(قة &لع#ف(ة 8(لغي &لحق(قة &لش#ع(ة ..

&لخالفة 9ي 8ال(ة 5م# &لمسلم(' ’ 8كG م' 8لي 5م# &لمسلم(' ف8M في مفO8M &لش#_ خل(فة ..

. '8DDكا' ثمة 5ئمة متع '/ K#)3& &لمنص; م' غMم' 89 &أل8لى ب DDبقي فق0 5' نح

كما 5نE ال ف#[ م' &لناح(ة &لفقM(ة &لمحضة ب(' &ألم(# &لعاO في ق0# م' 5ق0ا# &لمسلم('"/3& لO (ك' مسب8قا
بب(عة" ,8ب(' منص; خل(فة &لمسلم(' .

فكG ما (ج; لإلماO م' &لحق8[ (ج; لMما ..

8كG ما (ج; عل(E (ج; عل(Mما ..

&لف#[ ب(نMما فق0 89 5' &ألG8 لO (تمك' م' بس0 نفK38 عG جG بالD &إلسالO 85 كلMا ..

8&لثاني تمك' م' بس0 نفK38 على كG بالD &إلسالO 85جلMا ..

Gنا) Oأل' &لتمك' ل(] ش#0ا في &إلمامة 8أل' &إلما Oث# في ش#ع(ة &إلماL) لتمك' م' بس0 &لنف38 ال& OD8ع
ش#ع(تE بالب(عة ال بالتمك' .

8ب3M& &لمعنى فإنE ال ف#[ م' &لناح(ة &لش#ع(ة ب(' &لخل(فة &لعثماني 8&لخل(فة &ل0الباني ..

***

8متى 5مك' ت8حD &لمسلم(' تحP 5م(# 8&حD فال (ج8) لOM &لتف#[ في /ما#&P مختلفة ..

.. eعلى 3&ل O9#8/' تف#ق8& فالش#_ ال (ق

.. Eم(# ش#عي ب8(ع ل& G85 89 لش#عي& Oلحالة (ك8' &إلما& K39 8في

"G8فاأل G8ف8& بب(عة &أل" : O8سل E)صلى هللا عل Eلق8ل

58ما بق(ة &إلما#&P فال عب#X لMا أل' &لمعO8D ش#عا كالمعO8D حسا .

: G8نسق0 39& &الم# على 8&قعنا فنق

/3& كا' ت8حD &لمسلم(' في K39 &أل(اO تحP &م(# 8&حD غ(# ممك' م' &لناح(ة &لعمل(ة ف(ش#_ لكG ناح(ة 5مك'
OM)ا ت8ل(ة &م(# علM95ل Gتصا&
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فال ح#m في /قامة /ما#X /سالم(ة في &لص8ماG &8 في 5)D&8 85 في ل(ب(ا 85 في &لج)(#X &8 في &لع#&[ /' تع#3
. D5م(# 8&ح Pالجتما_ تح&

8/' كا' ت8حD &لمسلم(' في K39 &أل(اO تحP سل0ة &م(# 8&حD &م#& ممكنا فال (ج8) تعDD &إلما#&P ’ 8/نما (ج;
على سائ# &إلما#&P 5' تخضع ألG8 م' ب8(ع لE م' &ألم#&ء 898 في K39 &لحالة 5م(# &لمLمن(' &لمال عم#

حفES هللا .

م' 89 5م(# &لمLمن(' /3& ؟

G85 89 5م(# با(عتE جماعة &لمسلم(' ب(عة ش#ع(ة ..

س8&ء سم(ناK خل(فة &لمسلم(' 85 #ئ(] &ل8Dلة ..

.. Eمبا(عت D#بمج Eل P3& &لح[ ثابMف , _D) Oح[ &لخالفة 85 ل Eعى لنفسD& س8&ء

8/نما &عتب#نا &لخالفة قائمة م' &لناح(ة &لش#ع(ة مع 5نMا غائبة م' &لناح(ة &لس(اس(ة

أل' &لقاعXD &لفقM(ة تقG8 : &لم8جD8 ش#عا كالم8جD8 حسا .

8معنى &لقاعXD : 5' ما حكO &لش#_ ب8جKD8 لE م' &لقX8 ما ُ(لِ)O باعتبا#K 8كأنE م8جD8 8/' كا' 89 في &ل8&قع
مع8Dما .

أل' &العتD&D في &ألم8# &لش#ع(ة /نما 89 بالش#_ ال بالح].

ا. فكG ما حكO &لش#_ ب8جKD8 8ج; &عتبا# 8جq KD8 8ل8 لO (ك' م8جDً8& ِحّسً

: XDلقاع& K39 لةD5 '8م

1G3& 5قب/" : O8سل E)هللا صلى هللا عل G8س# Gقا Gقا Eضي هللا عن# E)ب' عم# ب' &لخ0ا; ع' 5ب Oع' عاص -
&لل(G م' 9ا 9نا D58ب# &لنMا# م' 9ا 9نا 8غ#بP &لشم] فقD 5ف0# &لصائK&8# "O &لبخا#^ .

. P&#0ش(ئا م' &لمف G8ال (سمى مف0#& حتى (تنا O5' &لصائ O88معل

P&#0ش(ئا م' &لمف G8تنا) Oمف0#& 8/' ل O8سل E)لنبي صلى هللا عل& Kلش#عي سما& Oلص(ا& Pلك' لما &نقضى 8ق
أل' &ل8قP 8قP /ف0ا# ’ 8&لصO8 في 39& &ل8قP غ(# مش8#_ .

. H#على معا' 5خ r)Dلح& G8تأ Oلعل& G95 d8بع
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2qتختصم8' /لي O8/نك q#نما 5نا بش/" :Gقا O8سل E)هللا صلى هللا عل G85' #س qاMسلمة #ضي هللا عن O5 'ع -
Eفإنما 5ق0ع ل E)بح[ 5خ Eل P)بنح8 ما 5سمع فم' قض Eفأقضي ل qdم' بع E5' (ك8' 5لح' بحجت Oبعضك G8لع

. E)ق0عة م' &لنا#" متف[ عل

فGD 39& &لحr)D على 5' &لحكO &لش#عي ال (تخلf بتخلf &لب(نة &لش#ع(ة .

8في 39& /ثباP للب(نة &لش#ع(ة 8/' كانP مع8Dمة في &ل8&قع .

: XDلقاع& K39 P8م' ت0ب(قا

- &إلماO &ل#&ت; /3& صلَّى 8حKD فكأنما صلَّى في &لجماعة؛ ألنE /نما قصD &لمسجD ل(OL بالجماعةq فإ3& لO (حض#
&لمسجD غ(#K ف8M كالجماعة 8(حصG لE فضG &لجماعة .

q_#لش& #)Dلة &لجماعة في تق(بمن KD8ح Eة" أل' صالت)لمالك& G8؛"في قKDفي مسج KDلجماعة بع& D8ال تعا
8&لم8جD8 ش#ًعا كالم8جD8 حق(قة .

, D8Mلش& O&Dل0ال[ النع& D88ج ODلقاضي بع& Oا 8حكM5نك# 0الق Oث E)عل Pا 8ح#مMا )8جM3& 0لق/ X5#لم& -
(ح#O عل(Mا تمك(' &ل)m8 م' &الستمتا_ بMا .

/3' فالخالفة 8حق8قMا 8ما (ت#ت; عل(Mا م' 5حكاO تثبP بمج#D &لب(عة .

8&لخالفة كانP م8جXD8 ألنMا 8جPD مع G85 ب(عة ش#ع(ة إلماO ش#عي ..

898 5م(# &لمLمن(' &لمالعم# حفES هللا ..

5ما &إلعال' ع' &لخالفة ف8M خX80 س(اس(ة ال تغ(# ش(ئا في &ألحكاO &لفقM(ة , أل' &إلحكاO م#تب0ة بالب(عة ال
باإلعال' ..

فتس#^ 5حكاO &لخالفة بمج#D 8جD8 &لب(عة 8/' لO (8جD &إلعال' .

'/8.. D8ج) Oل O5 Vإلعال' ع' &لنكا& Dس8&ء 8ج E08#8ش Dلعق& G8حص D#على مج Eمثال تت#ت; 5حكام Vفالنكا
كا' &إلعال' نفسE م0ل8با .

ثO /' 39& &إلعال' ع' &لخالفة /' كا' متأخ#& ع' &لب(عة فقD (ك8' م8&فقا لألحكاO &لفقM(ة 8قD (ك8' مخالفا لMا
..

ف(ك8' م8&فقا لMا /3& كا' &ل3^ 5عل' ع' خالفتE 89 &ألم(# &ل8ح(D &لمبا(ع م' &لمسلم(' , G85 89 85 م' ب8(ع
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لE م' &ألم#&ء ..

G8لمبا(ع, /3 ال (ج8) /عال' &لخالفة /ال أل& G8بالخالفة غ(# &ألم(# &أل Eا /3& كا' &ل3^ 5عل' لM8(ك8' مخالفا ل
. Oمسل K&8# "G8فاال G8ف8& بب(عة &أل" O8سل E)لنبي صلى هللا عل& G8لمسلم8' لق& Eم' با(ع

فالمسب8[ بالب(عة ال (ج8) /عال' &لخالفة لE ال' منصبMا غ(# شاغ# ..

898 في K39 &لحالة كم' (0ل; &ل)m&8 م' &مX5# مت)8جة !!

/' G85 5م(# ش#عي ب8(ع لE بعD سق08 &لخالفة &إلسالم(ة ب(عة ش#ع(ة صح(حة على &لكتا; 8&لسنة 89 5م(#
K398 &لب(عة &لش#ع(ة &لصح(حة غ(# مسب8قة بب(عة &خ#H .&لمLمن(' &لمالعم# . 

فتثبP لE بMا 5حكاO &لخالفة حتى 8/' لO (عل' ع' &لخالفة أل' &لخالفة ق#(نة &لب(عة ..

OSا &ست(الء &لكفا# على معM)ف VD8ال (ق X3سا#(ة 8ناف G&(لمال عم# ما ت& ')منLا 5م(# &لمM8&لب(عة &لتي ب8(ع ب
&لبالD في 5فغانستا' أل' &لتمك(' ل(] ش#0ا ل8جD8 &لب(عة 8)8&لE ل(] مانعا م' 8ج9D8ا .

 لMا لقG8 &لنبي صلى هللا عل(E 8سلO "ف8& بب(عة8ل3M& فكG &إلما#&P &لتي نشأP بعD 0البا' مل)مة ش#عا بالتبع(ة
"G8فاأل G8أل&

. Eنا)_ &ألم# 95ل Dا فقM8نD #39& &الم Eعى لنفسD& 'م G8ك

K#)من(' &لمال عم# 8#ضي 89 5' (ت8لى 39& &ألم# غLتشا8# &لمسلم8' 8سائ# &ألم#&ء مع 5م(# &لم '/ .. Oنع
. eفي 3&ل m#فال ح

5ما M) '5جO على &ألم# م' غ(# مش8#تE ف3M& منا)عة في &ألم# .

X#8#لض& Pفي &السبق(ة , فإ3& )&ل Eحق G8ال تسل; &الم(# &أل X#8#للض P&#إلما& DDبمش#8ع(ة تع G8لق& '/
. Eعت(منا (تج O8ل Eع ل)م' ب8 G8أل X#لح[ في &ألما& Dعا P&#إلما& DDحة لتع)لمب&

/' ق8لنا بمش#8ع(ة ب(عة &ألم#&ء ب(عة مستقلة في &لع#&[ 8في ل(ب(ا 8في غ(#9ا م' بالD &إلسالO 89 بناء على
. D8&ح Oة /ما)&# Pعلى &الجتما_ تح X#Dلق& ODإلمامة لع& DDمش#8ع(ة تع

فإG&( &3 39& &لع3# 58مك' &الجتما_ تع(' &ل#ج8_ /لى &ألصG 898 "عOD مش#8ع(ة تعDD &إلمامة " 3/8& عDنا /لى
. "G8بب(عة &أل O&(898 "&اللت Eلمقا#' ل& Gلى &ألص/ D85' نع ')تع G39& &ألص

نح' &آل' ب(' &حتمال(' كما قلP سابقا :
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Dمبا(عة م' (مت Dبل G95 Gش#_ لك) E)مكان(ة &الجتما_ , 8عل/ ODإلمامة لع3# ع& DDبمش#8ع(ة تع G8ما 5' نق/
. E5م(#& بع(ن Eمبا(عت ODلع gشخ O)م' &ألئمة ..85 &ألق#; 8ال (ج8) تأث Eسل0ان OM)ل/

8/ما 5' نقG8 بإمكا' &الجتما_ ف(بG0 &لتعDD 8تج; مبا(عة &إلماO &ألG8 898 5م(# &لمLمن(' &لمال عم# .

قD (عت#d &لبعd بعOD تحق[ &لق#ش(ة بالنسبة ألم(# &لمLمن(' &لمالعم# ..

8بغd &لنS# ع' كالG95 O &لعلO في مسألة &لق#ش(ة فنقG8 : 5' 39& &لش#0 كا' متع3#& بالنسبة ل0البا' 8منMا
لش#08 &إلمامة 8&نعقPD &لب(عة على 3&لe . 8غ(O9# م'  OM58جمع OMإلسالم(ة فبا(ع8& 5مثل& X#إلما& Pنشأ

. OMلمسلم(' تبع ل&

9نالe 5خ0اء ش#ع(ة &#تكبMا &إلخX8 في &ل8Dلة &إلسالم(ة عنD /عالنOM &لخالفة منMا :

/عال' &لخالفة للش(خ 5بي بك# &لبغD&D^ مع &نE مسب8[ بب(عة &لمالعم# .- 1

فإ3& كا' &لش(خ 5ب8 بك# &لبغD&D^ مبا(عا في &ألصG للش(خ &ل8S&9#^ , فال (حG لE ق0عا &' (Dعي لنفسE &لخالفة
..

8/' لO تك' لE ب(عة في عنقE فب(عتE مسب8قة بب(عة &لمال عم# فال (سعE /ال &لDخG8 ف(Mا .

8حسO &لخالf 8(نبغي م#&عاX ما (حق[ 39& &لمقصD عنD /عال'&لمقصD8 م' &لخالفة 89 &جتما_ &لكلمة - 2
&لخالفة ..

X#8لمش& P8ل(] م' مقتض(ا, ')D9كب(# ب(' &لمجا _&(ن f#S جاء في ^D&Dخ &بي بك# &لبغ)لك' &خت(ا# &لش
.X#8مع /مكا' &لمش H#8' &ألخD #3& &المMل0ائفت(' &لمتنا)عت(' ب& HDح/ Dا 5' تستبMلتي 5م# هللا ب&

فأصبح &لشكG &لSا9#^ لإلعال' 8كأنE جاء بقصD /قصاء جماعة بع(نMا 8/خضاعMا لجماعة 9ي في ن)&_ معMا
.. E8(عمق fلخال& D)() &398 .

 , 8ل8 8قع&ختا#8& شخصا منOM 5' &إلخX8 في &ل8Dلة &إلسالم(ة O98 5صحا; &لمبا8 X#D)&D م' &ل0(' بلة
&خت(اO9# على شخg م' غ(# جماعتOM لكا' 3&لD5 eعى 58ق#; لل8فا[ .

عنDما قامP &ل8Dلة &إلسالم(ة باإلعال' ع' &لخالفة تص#فP 8كأنE ال ت8جD /ما#X ش#ع(ة في بالD &لمسلم('- 3
!

G9 ألنMا ال تعتب#9ا /ما#X ش#ع(ة ؟ فلO تستش# /ما#X 0البا' 8لO تنس[ معMا لما3& !!
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3/8& كانP تعتب#9ا /ما#X ش#ع(ة فبأ^ من0[ ش#عي تلغي ش#ع(تMا 8تقG8 ألتباعMا با(ع8ني ؟

8&حD فلما3& لO تقO &ل8Dلة بحG نفسMا 8&إلعال' ع'/3& كا' &لمقصD8 89 8حXD &لمسلم(' في ك(ا' س(اسي 
&لتبع(ة ل0البا' في /0ا# خالفة /سالم(ة..؟

ما 9ي &آلل(ة &لفقM(ة &لتي تع0ي لل8Dلة &إلسالم(ة &لح[ في حG سائ# &إلما#&P &لتي سبقتMا ؟

4 -OMسبقت Pلى /لغاء ب(عا/ OMع8تD8لة &إلسالم(ة 5خ0أ8& بDفي &ل X8(' على ن)_&إلخD9لمجا& OM8تح#(ض 
.. OMتDم' 0اعة قا OM)D)5

. dلبع& OM8خالف dلبع& OMمة ل8 تابع)Sفتنة ع H8عDل& K39 ;بسب rDح) D8ق

M)5ا &لمسلم8' :

.. S)8م(ثا[ غل DM8ع G8ج (ع b Eب Dنتعب ')D لب(عة& '/

H#لى جماعة 5خ/ f#نص& Eتعجب Oلجماعة , 3/8& ل& K39 با(ع) K&#ا فتMتالع; ب) O8)لمسلم(' &ل& dلك' بع
! rتقل; ب(' &لب(عة 8&لنك) GS) &398ك qع' ثالثة rف(بح Eال تعجب Oا ثMفبا(ع

OM)عل m8#في نف8] &لنا] 85 مانع م' مخالفة &ألم#&ء 85 &لخ _D&# 'ا مMل Dع) Oا 8لMلب(عة من)لت& PDحتى فق
..

. Oنك)D8ال تلعب8& ب O8&ثبت8& على ب(عتك G5ال فتق8& هللا ع) 8ج

: G85خ(#& 5ق

39& ل(] م8قفا س(اس(ا 8/نما 89 ب(ا' لحكO ش#عي .

. KناD8&عتق Kما علمنا G8نق Gب Gعلى حسا; ش#_ هللا ع) 8ج &D8نح' ال نحابي 5ح

Eمن E8 مني 8م' &لش(0ا' 8هللا 8#س8لM8/' كا' خ0ئا ف , Gت8ف([ م' هللا ع) 8ج eفإ' كا' ص8&با ف3&ل
.Oب#(ئا' . 8هللا 5عل

8&لحمb D #; &لعالم(' .

5ب8&لمن3# &لشنق(0ي

2014/07/15
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