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المسلمعمل

.

@ال@لم
اسممل

(1)

علىوالسلاموالصلاةللمتقين،قبةوالعاالعالمين،ربدته@طمد

منوصفوتهوحيه،علىوأمينهورسوله،عبده
مناوإمانبيناخلقه،

اللهعبدبنمحمدوسيدنا
منووصحبه،آلهوعلىالمطلب،عبدبر

يومإلىبهديههتدىواسبيله،سلك
لدينا

ماالنحلىأحمد
منوجليسرحز

اللقاءهذا
اللهفيإحوةمن

فيوالتناصحوالتقوى،البرعلىالتعاونسبيلفيأعزاءوأبناءكرام،

أنومباركا،لقاءيجعلهأنوجلعزلهوأساالخير،بلىوالدعوة@طق،

ونزغاتالفتن،مضلاتمنيعيذناوأنوأعمالنا،قلوبنايصلح

لأعداء.اويخذلكلمته،ويعليثينه،ينمروأنالشيطان،

سمورأسهموعلىلمؤسسة-اهذهعلىأشكر@لقائمينئم
محمدلأميرا

دعوتهيجعلأناللهوأسألالدعوة،هذهعلىسعود-الفيصلبنفهدابن

مىمأخولةارسالةهذه
"

الحامى،الحرءتو@اومقا@قاوىمجموع

ص
1 9،3@

بالحرح@رليه@للصناعك@لامةلالمؤلسة@لقيتمحاضرةوهي

1عمحلورفي 4 0 4@



المسلمعمل4

أدوالجميع،جهودفييباركأنلسحانهأسألهكمامبلىكة،اللقاءهذاإلى

يمنحهموأنلهم،اوأقولهمأعمايصلح
والصروالصدقالدين،فيلفقها

برلمصاوا
ماكلعلىيعينهموأنبجهودهمينفعوأنالحق،علىلامشقامةواة

مسئولحيرإنهلاجل،واالعاجللىوسعاثتهمالمسلمينصلاحفيه

@لله(فيئي@ا@بغه@

قدوجلعزاللهإنالكرام:الأبناءأيها
العظيمكتابهفيبير

علبهاحثوكثيرةمواضعفيالمؤمنينوأخلاقالمسلمينصفات

موفيبهاوأمرفيها،ورغب
ا

اضعموفيأهلهاعلىوأثىضع،

لجنةبالفوزوالحميدةاقبةلعاوالكثيرالخيراذلكعلىووعدهم

امة،والكر
ومن

ق)إثعمران:آلسورةاحرفينعالىقولهذلك

إتنبألاالأولىتقيوألنهارألتلوتختنفوالأزضلشمؤتاضفق
ا

عمران:الأ@جنوبهخ...وعكوقعوداقيماأدتهيذكرونالذين

1 9،01 جمح@محمدنبيناكانالعظيماتالآياتهذهالايات،(91

رفالسوآخربلىوالسلامالصلاةعليهنومهمراستيتظإذايقرؤها

بلىبصرهويرفعلآياتاهذهويرتلبعدها،وجههعنالومويمسح

طآزضآلشمؤتظقفى)إتالآيات:هذهيقرأوهوالسماء،

ةانعمرالأا@@نجلب@ب*لأالاؤلىلأيتلئهارواألئلو@ختنف

1 بعدها.لآياتوا1(،9



هالمسلمعمل

لب:جمعلألبابوالصحيحة،االعقولأولوهملألباب:اوأولو

وصحتهاوسلامتهاعقولهملص@حوهمالنتر،الصحيحالعقلوهو

وصفهم
الصفات،بهذهالله

وعلىوقعوذاقيامااللهيذكرونأنهموهي

فيويتفكرونجوبهم،
خلقومهاسبحاله،أوجدهاالتيالآياتهذه

منوكتيرة،اللهآياتنف!والخهار،الليلواختلافلأرضوا@السمو@

@يالأرصهذهوحلقوسعنها@رتفاعهافي@السمو@هذهحلقجملتها

منفيهماوماارهاستقرواوسعتهانساطهاا
ات.لكئيرالعطيماتالآياتا

وتعالى،سبحالهالعظيمةآياتهجملةمنوالنهارالليلاحتلافوهكذا

لألاب.الأوليآياتذلكفيأنأخبرنملذا

جوبهموعلىوقاعديرقائمناللهذكرمنأعمالهمبعضذكرتم

وحوفاوتعظيفامحبةقلوبهمفياللهفيذكرونوالعمل،واللسانبالقلب

والتهليلوالتحميدلالتسبحعوبألسنتهمسبحانه،لهوخشيةورحاء

فلكوغيرلاستغفارواوالدعاءاعةوالقرلتكبيروا

لأمروالصدقاتوابالليلوالتهجدولهاراليلاالصلاةأعمالهمومن

لصالحة.الهمأعماهداصوغيرالمنكرعنوالن@لمعروفبا

منفيهاوماوالأرصالسمواتحلقفييتفكرونأنهمنكرئم

هداظقتما)رئاقائلين:العظيمةوالآياتوالغراثالعجائب

1عمران:الأبظلأ@ ثمحميدة،وغاياتعطيمةلحكمةبل(91



المسلمعمل6

1عمران:ال@ا@ه@بآ"آللىعذابفقنا)ستخنكيقولون: 91)

ذلكوليىأرادها،لحكمةهذاخلقسبحانهاللهأنفأقروا

لاعماونزهوهالنار،عذابيقيهمأنسألوهثمعبثما،ولاباطلأ

وتعالى.سبحانهبهيليق

)بتماالأنفال:سورةأولمنأخرىاياتفيوعلاجلوقال

عاي!عليهختيتوإفاقلوبهخرجملتاللهذكرإذاأنذينافمؤصموت

ومضاالصلؤةيقيموتاتذب@آ:ك@ميو@طونرتجهضوعكإيسانازاتهخ

رقهوعندثوجثقغحقأاتصؤمونهمأولبك"@ينفقونا@زقخهئم

هذه.(4-2لأنفال:ا@وير،بر@وأ@حزقومغفرة
صفاتمن

الخلص.الكمللإيماناأهل

وجل،عزيقولالتوبةسورةفيأخرىآياتوفي

بأتمغروفيأعحتتمنئلؤجلما.بقضح@رألمؤمتت)وأتصؤمون

ألزبهؤةربؤتوتألضلؤةانمبهريلقيموتعنويتهؤن

سيرحمهمأؤليهكورسولم@لتهويطيحوتأ
عئيزاللهإنألثه

منالصادقينالمؤمنينصفاتوهذه(71لتوبة:اأ@هوأ@لىآحكيص

هم.وغيرلإسلاماجنود

أخلاقهم،وهذهصفاتهمهذهحفاوالمؤمناتفالمؤمنون
بهها؟ويتخلقواالصفاتبهذهيهتمواأنالإسلامجنودعلىفالواجب



المسلمعمل

الأعداء،علىالنمرأسبابأعظممنولأنهالغيرهم،قدوةلأنهم

فهمةالبلادثغورفيوالرباطالله،سبيلقيللجهادمعدونولأنهم

وبذلكعليها،ويستقيمواالصفات،بهذهيتخلقوابأنالناسأ@لى

جه.وخيرعلىالإسلامإلىنسبتهميحقفون

دينهووالإسلام.
عزقالكماالرسلجمغبهبعثالذيالله

وقال9،،1عمران:أآلستنو@أقيألثهعندالذب)@نوجل:

عمران:آل@وأمئ@يقبلفلنثيناأيخشغغتريتتغ)ومنسبحانه

نغمتىعلنكنموأتمتتبنكغصلكنمأك@لتاتؤم@سبحانهوقال5(،8

.(3الماندة:أدينا@اقيشلملكم@ر@يت

للهالاستسلاممنفيهلماإسلافادينهوتعالىسبحانهسمى

ده.حدوعندقوتلووابطاعته،املالزواونهيه،لأمرهوالخضوع

وأسلمله،انقادإفالفلانفلانأسلمالعربية:اللغةفييقال

وحضعلأمرهانقادإفادتهالعبد
خضوعلإسلامفالطاعته،

وانقياددته،

وتعالى.نهسبحاودهحدعندووقوفهيه،النووتركمره،لأوا

لاورسولهبالتهإيمانهعنذلكيفعلالمسلملأنإيمائاثوسمي

بخضعولكنهنفاق،عنولاسمعة،عنولارياءعن
لنهويسلملنه

وتصديقإيمانعنحدودهعندويقفسجحانه،لأوامرهوينقاد

اتلسموار@وهوله،ثريكلاحدوااللهأنفيعلموعلم،وطمأنينة



المسلمعمل8

الله،لحرماتمعظملتهمخلصوهولعليم،االخلاقوهولأرض،وا

قالكمابالحق،ومعبوثاورازفاوخالقاوإلفارئاسبحانهبهمؤمن

شعبة،وسبعونبضعدلالإيمانالصحيح:الحديثفيالنبي-جمده

الطريق،عنلأذىاإماطةوأدناهاالله،إلاإلهلاقول:فأفضلها

@ا.الإيمانشعبقمنوالحياء

له،والإخلاصلئه،الانقيادمنفيهلماإسلامايسمىفديننا

@لتصديقمنعليهيشتمللماإيمائاويسمىوالتعظيم،لهوالذل

ووتعالى،سبحانهالحقالإلهوأنهووحدانيته،الله،باخبار
أنه

عنه،وضهىبهأمربماالإيمانمعسواه،ماكلدونللعباثةالمستحق

في@اخلفلككلعليهم،حرمومالهم،أباحومالعبادهلثرعوما

دته،للانقيادإسلافافيسمىالإسلام،مسمىوفيالإيمانمسمى

عليهيشتمللمائاإيماويسمىحدوثه،عندلوقوفوامره،أواوطاعة

والقولالصالحللعملالانقيادالمتضمنالتصديقمنالمؤمنقلب

السديد.

قال:والإيمانالإسلامعنلمج@هالنبيجبرائيلسأللماولهذا

تقيموالله،رسولمحمئاوأنالله،إلاإلهلاأنتشهدأنلإسلاما@ا
وتؤقية،لصلاا

ة،كالزا
إنلبيتاوتحجرمضان،وتصوم

عنفالثمسبيلا@ا،إليهاستطعت
لةباتؤمنأندالإيمان:ا



المسلمعمل

خيرهبالقدروتؤمنالاخر،واليومورسلهوكتبهوملائكته

والدين،الإسلاممنهاينبثقالتيالإيمانأصوللهفذكرةوشرماا

الخمسةأركانهوهيعليهابنيالتيالظاهرةالإسلامأصوللهوذكر

آنفا.ةرلمذكوا

والصلاةالشهادتانالخمسة:هذهالظاهرةأركانهفالإسلام

طنةالباأركانهأماالظاهرة،أركانهوهذهوالحج،والصياموالزكاة

هي:وطن،البافيلإسلاماعليهاينبميلتياالستةلإيماناأصولفهي

لقدربالإيمانوالاخر،اواليومورسلهوكتبهوملائكتهبالثهالإيمان

وشره.خيره

مزفلابدله،إسلاملالمنإيمانولاله،إيمانلالمنإسلامفلا

لته،لانقيادواالإسلامعهينبثقالذيالإيمانمنلابدةوهذاهذا

يدلوبالأعمال،تصديقهوالذيالإسلاممنولابدحقه،وأداء

بذلكيخرجحتىبالصحة،لهويشهدالقلبفيالمستقرالإيمانعلى

لي@مالأفواهبايقولونلذينافقين،لمنااوأعمالفقينالمناصفاتعن

عنهمقالكماالقلوب،فيماخلافبالظواهرويعملونالقلوب،في

اللهيخدعوناقمئفقينن)إالشاء:سورةفيالعظيمكتابهفيسبحانه

لاوالتاسيرآونكساكقام@أألقحلؤةإلىقاموآوإفاخدعهخوهو

إكلآوهؤكشكلاإقلكبثنئذتذبيئأ،قليلا@لاأدئهإيذكررت



1 المسلمعمل0

1النساء:أ@هؤك@ 4،21 نبىمذبفهمبلثبات،لهمفليس3،،4

تاون،ئرحا
رقمع

معرةوتالمؤمنين،ا
بالته.ذلجاوافرين،لكاا

ألثا@من)ومنالبقرة:سورةأولفيوعلاجلعنهموقال

ألتهيحدعحن@آيخبصؤنينهمآلآخروماوبأ@يؤ@بألنهيقولءامتا

فىقلوبهمر%/ا@ي@ثع@دنوماأنفسهخإلايخدعوتوماوالذيئءامنوا
@يكذبونيماكالؤأليضعناب(ولهخمرضاأدئةزادهمد@ض@

ة
@آ،

.(1"-8ة:لبقرا1

فيليسماالظاهرفيويعملوناللسانديقولونأنههموالمعنى:

منيكتبون(انوكا)بماىء:قروبير،ذكاروافصالقلوبا

فيولكنهمالإسلام،بشعائرالظاهرفييقرونلأنهمالتكذيب.

والسلام،الصلاةعليهالرسوليكذبونبلبذلك،يقرونلاطنلباا

اللهأخبرفلهذابه،جاءمانويكذبى
يومالارفيالكفارتحتأنهمعنهم

ألارمنلأشفلاألئؤكفى@ننم@ن)إعنهم:تعالىفقالالقيامة،

1النساء:أ@@ا@نصيزا@الهخمجدولن 45).

حقا،المؤمنونهمالصاثقوالإسلامالصادقالإيمادفأهل

له،والإسلامسبحانه،لهوالذلدئهالخضوعبينجمعواالذينوهم

لهوالإخلاصسبيله،فيوالجهاد
القلوبفيالصادقالإيمانمع

ينتجالذي
عنه

الصالحة،والأعمالالصادقة،الأقوالعنهويتفرع



1المسلمعمل 1

إلىشرقوومحبة،خلاص،و!رجاء،وخوف،منلقلوب:@وأعمال

منوحذرج@سه،افى@الله
فى.وظنهسبحابهعقا

)والمؤبونتعمالى:لهقوفيالمذكورهودقلصاالمؤمنفا

سبحانهقولهوفي1(،7التوبة:أال@بقفن@فصلبآءئغضنموالمحم@ت

تيتذا@تلوحهت@صحلثاللهذكرإذاانذينانمؤموت)بتصاوتعالى:

(2الأنفال:أ@نيبميتو@لمحنرتهزوعكإيصا،زادتهئ@علتهغءايتل!

بعدها.لآيةوا

أنوالعظيمة،الصفاتهذهنحققأنلإخوةاأيهابنافجدير.

اللهإلاإلهلاأنشهادةفإندته،الإخلاصرأسهاوعلىبها،نتخلق

كلدونوحدهلهدةالعباوصرتوحده،دتهلعبادةاإخلاصتوجب

ما
سو

لثوقواله،لإخلاصوابمحبتهمعموزالقلبايكونوأناه،

ما)ووجل:عزقالكماتعالى،لهلذكرواجاته،بمنالأن@واإليه،

جل:وعزوقاله(،البينة:أالر@لهنحلصينال@هلئغدوألاأعراإ

2،الزمر:أ@@اصلص@@الدينلتهألالماثهنخلماألته)فاغبد

يمزولؤألدينلهنخلححيفأدتهفآذعوأممال@تعالى:وقال3(،

هوآللهبأت)تلثتعالى:وقال4(،1أغافر:@ئركم@اتبهفرون

2،.6الحج:أ@الئطلع@و@ونهمنولفمايدعوتافحق

لاأيالله،إلاإلهلاالتوحيد:كلمةأساسلإخلاصاهذا



1 المسلمعمل2

معبو
وهيلعبادةاتنفيةوتثبتتنفيفهيالله،لابحق!د

لألوهي@كلنا

لاوبصحولاثينبستقبمفلاسواه،مالمحونوحدهلهوتثبتهاالله،غير

جل،وعزدلهبالإخلاصإلامؤمئاولامسلماالمرءيسمىولايثبت،

مجج@ههااللهبرسولبالإيمانثموتعالى،سبحانهبالعبادةوتخصيصه

هذهووالإن@،الجنالثقلينجميعإلىحفااللهرسولبأنهوالشهالة

علىلاستقامةواشرعهمتابعةوهيونتيجة،ثمرةمنلهالابدالشهاثة

والسلام.الصلاةعليهبهاجاءالتيحدودهعدوالوقوفدينه،

أنلةشهاالملة:أساسوهمالدين،اأصلهمادتانلشهااتانوها

أثىوالعبدفيهماصدقومتىالله،رسولمحمداوأنالله،إلاإلهلا

يؤديفإنهحقهما
اللهأوجبما

من
وينتهيلأعمال،والأقوالا

عما

حرم
الله

فيفرطومتىالله،حدودعندويقفوالعمل،القولمن

منشيء
إيمانهفيوضعفاوتوحيده،إيمانهفينقصاصاردلك

توو

وهي:حقوقلهماالشهادتينهاتينأنذلكمنفعلم
أداء

فيجاءكماالله،حدودعندوالوقوفالله،محارموتركالله،فرائض

حتىالناسأقاتلأنأمرتدالال:البيءأأنالصحيحالحديث

منيعصمواقالوهافإذالله،الاإله!لايقولوا:
دما

لهموأمواعصم
رضيبكرألواحتجوقدبحقها@ه،إلا

قتالعلىالحديثبهذاعنهالله
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لهفسلما،اطاإلاإلهلاحقمنالزكاةإن@اوقال:الزكاة،مانعي

رضيبةالصحا
@لته

ثصم.جهافيلعوهوتاعنهم،

برايةوفي
وجل.عزقولهوهيالحقوق،تلكبياناءة

وبتهونبألمحغروفيأصتبغفن@ؤءليآ.بنضح@وأئمؤمئت)والرمون

ألمحهويطيوتأكبهؤةوئؤتوتألضلؤةويقيمتانصبهرعن

بة.الوأا@حكيرعهيزاللهينأدنهسيزحمهمأؤلبهكورسولصي

1 له،لموحدونوابالثهالمصدقونهموالمؤمناتالمؤمنونوهؤلاء7،1

به@،رسولهوصدقواله،والإخلاصبالتوحيدلهأقرواالذين

ال@ه،فيمتحابونأولياءلينهمفيمافهمأولياءبعص،لعضهم

البرعلىمتعاونونعليه،والصبربالحقدمتواصويه،متاعححون

ى.لتقووا

لاشالعظيمةأخلاقهموهذهوالمؤمنات،المؤمنينأوصاففهذه

شهالمحةولاخيانة،ولاغش،ولاحسد،ولاحقد،ولاغل،

بينهم،فيماكذبولابالزور،
يغشولابعضا،لعضهميحسدلا

لونيخذولاأححا،يظلمونولاور،لزباهحوني@لاوبعضما،لعضهم

صادقون،اللهفيإخوةهمبلالأمانة،يخولونولاالله،فيأخاهم

وا@شقرالإيمان،دقلوبهمعمرتالذيلأوالمؤماتالمؤمنونهكذا

حب
قلوبهم.فيالله
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منرأيتفإذا
فيالمؤمنةالمرأةرأتأولأخيك،خيانةنفسك

الإدمان،فينقصفذلكالله،فيلأخيهاأواللهفيلأختهاخيانةنفسها

كانلوإذوجل.عزلثهلإخلاصاصعفومنالإيمان،ضعفومن

ذلكغيرأوظلمأوخيانةهوالذيالنقصهذاوقعلماكاملأالإيمان

مما
حرم

وجل.عزالله

ر،بالزووالشهادةالمعاملةفيوالغشوالخيانة،فالحسد،

الإخلاصفيوضعفالإيمانفينقصذلككلللعباد،والظلم

منلكذسوىماوهكذالإسلام،وا
المعاصي.ئرسا

فإنهاالصلاةكتركبالكليةالإيمانزوالإلىدلكيف@يوقد

عنورفةأكبر،كفر
أصحفيوجوبهاالاركيجحدلموإنلإسلام،ا

منبالإجماعيكفرفإنهوجوبهاححدفيوأماالعلماء،قولي
العلماء.

وجوبجحدلووهكذا
صياموجوبجحدأوة،لزكاا

معالحراماللهبيتإلىالحجوجوبجحدأورمضان،
أولا@متطاعة،ا

منشيئاأوجحدالله،سبيلفيدالجهامروعيةجحد
ةالظاهرلأمورا

اكافزبذلكيكوننهف@بالضرورة،الدينمنالمعلومةالإسلامية

المسلمين.جمحب!ومرتحا

مالعضجحدلووهكذا
حرم

الله
منالمعروفةالمحرماتمن

أوحلال،الخمرأوحلال،لزنااإنيقول:كأنبالفرورة،الدين
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@ور@كفرلهوأمثاهذانف!حلال؟بالراأوحلال،لدينالواعقو@
عن

ذلك.باللصنذلعياوالإسلام،ا

الإيمانيزيلمامنهاوالمخالفاتالمعاصيأنيعلموبذلث

كماللإسلاممفارفامرتلماصسبهاويكونبالكلية
فيسمعتم

بعة،لأراالمذاهبمنمذهبكلفيالعلمأهلذلكبينوقدلأمثلة،ا

عظيمبابوهوالمرتد،حكمبابسموهخاصابائالذلكوعقدوا

به.والعنايةمراجعتهتنبغي

الإيمان،ناقصصاحبهويجعلالإيمانيضعفماومنها

ماتالمحربعضكتعاطي
أحدهما،أوالوالدينوعقوقالمسكر،من

لظلم،والبغي،والحسد،اأولنميمة،والغيجة،اأوبا،لراطيوتعا

فيوضعفالإيمانفينقصذلكفكللذلك،اممتحلالدونمن

يزيدوالجماعة،السنةأهلعندوينقصيزيدوالإيمانالدين،

بكثرةفيعظميختلف،والضعفبالمعاصي،وينقصبالطاعات

بقلتها.ويقللمعاصيا

ماتعاطيذلكومن.
حرم

الله
حلقوالملابسفيالإسبالمن

مماذلكوغيراللحية
حرم

رالأ@وبهذهيتهاونالاسمنوكثيرالله،

ثيابه،ويسبليقصها،أويحلقهابلبلحيته،ولابملابسهيباليولا

ذلكوكل
قالكماالدين،وتنقصالإيمانتفسفالتيالمنكراتمن
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الصحيح:الحديثفيبل!لنبيا
اللحى،وأعفوااربالشوقصوادا

والسلام:الصلاةعليهوقالصحته،علىمتفقلما.المثركينخالفوا

مسلمرواه@ا.المجوسلفواخاللحى،ااوأرخوالئواربوا@بز

عنلنهيافيديثلأحاواصحيحه،في
لأمرواربالكفالتشبها

ة.كثيرلفتهملمخا

شر.كلمنوحذرليه،ودعا!حيركلبير@عأنهدلمقصووا

ارالإزمنالكعبنمنأسفلما@@ةسلامواالصلاةعليهوقال

يلاووالسرلإزارفاصحيحه.فيالحاريخزجهر@ا.النافيفهو

عننزلفماالكعبين،عنتنزلألايجبكلهاوالبشتوالقميص

أنفعليهنالشاء،أماالرجال،حقلىالمذكورالوعيدففيهذلد

أنجلللرزيجوفلاةعورةلأنهامهن،أقداتسترحتىالملابسيرخين

ذلك.غيرولافيالثيابإرحاءفيبالنسإءيتئبه

بالصلاةيتساهلقدالناسمنكثيراأنعليهالتنبيهومماب.

جبلوافاثتين،لشهاابعدثضألمراوأهمسلامل!ادعمووهي
لعنايةا

بيوتفيإخوانهممعلهالرجالاوأ@اءأوقاتها،فيعليهاوالمحافظةبها

لله.ا

منوكثير
قدلناسا

دونوقئاصلىوربماالبي@،فييصلي

خطأاوهذوقت،
لصلاةاعليهقالوقدخطير،ومنكرعظيم
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لصحيح:االحديت@اوالسلام
الصلاة،وبينهمبينناالذيالعهددا

بإسنادالسخنوأهلأحمدالإمامأخرجهكفر@افقدتركهافمن

رضيالحصيببنبريدةعنصحيح
الصلاةعليهوقالعنه،الله

لسلام:وا
@ا

جهأخرالصلاما(.تركوالثركالكفروبينلرجلاببن

رصيجابرعنصحيحهفيمسلم
عنه.الله

منعلىيحرقأنلسلامواالصلاةعليههتموفد
تخلف

الملاةعن

لسلام:واالصلاةعليهفقالبيوتهم،الجماعةفي
آمرأنهمم@لقد@ا

معهمجالبرأنطلقثملناس،افيؤمرجلاآمرثمفتقام،بالصلاة

عليهمفأحرقالصلاةيشونلارجالإلىحطبمنحزم

عليه.متفقبيوتهم

عزالقبيوتقيبالجماعةالصلاةأداءتعينعلىيدلوهذا

منوأنوجل،
الصلاةعليهويقولالعقوبة،يستحقعنهاتخلف

سمع@امنةوالسلام
عذر@ا.منإلالهصلاةفلايأتفلمالنداء

مسلم،على@ثر@بإلسادوالحاكموالدارقط@ي،ماجه،ابنأخرجه

اوسئل
عنعاسبن

مرض.أوخوففقال:لعذر،ا

رضيهريرةأبع@مسلمصح@حوفي
أعمىرجلأأنعنهالله

منليفهلالمسجد،بلىيلائمنيقائدليليسالله،رسولياقال:
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تسمعهلد@ىلمج@إ:النبيلهفقالبيتي؟فيأصليأنرخصة
@@لند@

فأجبها(.داقال:نعم،فال:للصلاة؟(

@تهفييصليأنويرجوهاللهيخافلمنهذابعديجوزفكيف

وهوئلتهئحدعوناقمتفقينت)إفيهم:قالالذينالنفاقبأهلويتثبه

بذكيو%ولاأفاسيراءونكساكقا@األصلؤةإلىفاموآ@فاخدعهخ

1لشاء:اأ@نلأبه@قليلالاألثهإ 42).

فيهموقال
صلاةلصلاخلى@لنافقيناأثقل@الى:@لنبيا

لوولأتوهمافيهمامايعلمونولوالفجر،وصلاةالعشاء

حبو
صحته.علىمتفقا@ا.

اللهعبدوقال
رضيمسعودبن

يتخلفومارأيتنا@القدعه:الله

كانولقدالنفاق،معلوممنافقإلاالجماعة-فيالصلاةيعنيعنها-

فييقامحتىالرجلينبينيهادىبهيؤتىالصحابة-منيعنيالرجل-

صحيحه.فيمسلمأخرجه@االصف

ئغفنلؤصلماءئغض@والم@مئت)رالؤمؤنوجل:عزاللهقالوقد
ألضلؤةويقيمىائمنكرعنربنهؤن@أتمعروفيأمررت

لدئهلمنلدنهسيزحمهمأؤليهك@سحلة،أدئهد@لطيعوتألزبهؤويؤتوت

على)خفظوأسبحانه:ويقول(71التوبة:أ@@،@صحكيصعهيز

ة:البقرأ@بم@لأ@قنتينلتهوقولمحأاثوسطئوألقحلؤةألصحلؤت
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2 واجممماءوءانر)أربهةالملؤة)وأقيصماوجل:عزويقول8(،3
.(43ة:لبقراأحا@ول@@ألىبهعين

عليهاوالإقبالفيها،الخشوعالصلاة:فيالأمورأهمومن

لربه،خاضعامطمئناحاشغاالمصلييؤثيهاحتىوالقالب.بالقب

لاعقابه،ويخشىرحمتهيرجووتعالى،لسحانهيديهبينقلبهمحفرا

علىقلبهيجمعبلوهاهنا،هاهاقلبهيذهبولاكالمنافقين،بنقرها

يرجووجل،عزاللهيديبينأنهويستحضرمنهايفرغحتىالصلاة

عقابه.ويخشىرحمته

صلاختمفىهتمالذينإبخاانمق@ونقتافلح@دسحانه:اللهيقول
للمؤمنينجليلةصفاتذكرثم2(،1،ةالمؤمنون@@ص/إأخشع@ن

هما@ؤلبهكحانج@@يحانظونصحلؤتهئمعك)والنر@صها:آخرفيتالثم

@وخلدونفيههاهتمالفر@ؤسيرثوناتذيفأبه@ا.الؤ@ثون

1-9المؤمنون:أ 11.

فيالمنافقيناللهبأعداءالثبهللمسلمةولاللمسلميجوزولا

الواجببلفيها،الطمأنينةوعدمعنهاوالتثاقلبالصلاةالتساهل

شرعكماأوقاتهافيالجماعةفيعليهاوالمحافظةبهاالعنايه
كماوالله،

لهموالتابعينالكراموبأصحالهلمجلىلنبيباوتاسئاسبحانه،أوجب

بإحسان.
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وهيلض،الفراأعظممنفهيالمال:ةزكاأما.
لثلثاالركنا

أهلهافيوصرفهابأدائهاالعنايةفالواجبالإسلام،أركانمن

لها.المستحقين

والمحافظةوقتهفيبهالعنايةتجبرمضانصوموهكذا.

صبانةوتجبالخمسفالإسلامأركانمنالرابعالركنوهوعليه،

عماالصيام
حرم

بهتكفروحتىالله،كما@رعالعبديؤثيهالله

@عيهه:البيقالكماخطاياه،
و@حتسابمإيمانارمضانصامد@ن

لهلمحفر
علىصحته.متفقفنبطامنماتقدم

مسلمكلعلىفالواجبإليه،استطعلمنالحجوهكذا.

معالعمرفيمرةالحراماللهبيتبححالبدارومسلمة
الاستطاعةا

إلو@شتطاعمناتتتحبئأللسعلى)وللهوجل:عزاللهلقول

وتكفبرالمغفرةأسبابمنوهولآية،ا(97عمران:الأسبيلأ@

ةالعمرإلىلأالعمرةهيهأ:جمالنبيقالكماالجنة،ودحولالذنوب

قالوالجنطا،إلاجزاءلهلي@المبروروالحجبينهما،لماكفارة

@@جمده:
منفقأ@ا(.ولدتهكيومرجعيفسقوأيرفثفلمحجمن

الأمرالخمسة:الإسلامأركانبعدالفرائضأهمومن

والمؤمناتالمؤمنينصفاتمنوهوالمنكر،عنوالنهيبالمعروف
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بفض@والمخئت)رال@ؤمضتعالى:قولهفيكماالعظيمةوأعمالهم

ويقيموتانمنكرعنويخهتئبأتمقروتيأمروتئغمنئ@زصلما.

وفبالصرلأمرانهسبحاوقدملاية،ا(71لتوبة:اأ@ألضلؤة...

نهوكوشأنهلعظمةالايةهذهفيالصلاةعلىالمنكرعنوالن@
من

تعالى.قولهفيالإيمانعلىذكرهقدمكماللمسلمي@،الهامةالمصلحة

تةللناسلخرجتأقةخير)كنتتم
وتنه@%يمن@انمغروفونعي

1عمراد:آلأ@بالنةرتؤفونانمر 1

وفبالمعرالتآمروالمؤمناتالمؤمنينجميععلىفالواجب

بهذهعملاعليه،والصبربالحقوالتواصيالمنكر،عنوالتناهي

معناهافيجاءوماالكريمات،الايات
والأحاديث،الآياتمن

إلاصإخمزلقلنمىاقيإن)وآتحضز@آص،وجل:عزبقولهوعملأ

@*@بالقح@ر@وتواصحوالاقحقوتو)صحؤاا@ختأتذينءامنوأوسطوأ

ا-3،.العصر:أ

أوالصلاة،فيتقصيراأخيةمنرأىمسلمكلعلىفالواجب

الحسن،والأسلوببالرفقينصحهأنالمحرماتلبعضارتكاثا

لحسةوأتمخظةبالحكةرتكسب@لإك)ا@وجل:عزاللهقالكما

1النحل1@أخسنهىلآتتىوبخدلهو 2 لنيء@!:او@ال5
إن@ا

فق؟بالر@اعليكم@ر:وقال@ا،كلهالأمرفيالرفقيحبرفيقالله



2 المسلمعمل2

شيءإلاشانطا.منولاينزعشيءإلازانه،فيلايكونالرفقفإن

الجماعةفيالصلاةعنوتثاقلاتكاسملأأخيكمنرأيتفإفا

معالخلقسمىءرأيتهفإذاوبالحكمة،وبالرفقباللينلهفانصح

لهفانصحإخوانه
خلقهويحسنيتواضعحتى

رأينهوإفاإخوانه،مع

ذلكعلمتأوأحدهما،أووالديهيعق
فانصحهالثقاتطريقمن

اللهبتقوىوأمره
زوجتهإلىأوأقاربهبلىيسيءرأيتهأووالديه،وببر

لأهله،حيركمخيركمالئصاتقأخي،ياوقل:لهفانصحبيتهوأهل

ووضح
إيذائهموعدموإكرامهمللأهلالنصحيةالواجبأنله

وشهيهمبالمعروفأمرهموعليهالسيىء،الفعلأوالسيىءبالكلام

قالكماالحسن،والأسلوبالطيبوالكلامبالحكمةالمنكرعن

أللسهاوقرولمخادأقليهؤأنفس@قواائذينءاموا)جايهاتعالى:

)دأسر:@@لنبيهوتعالىنهسبحاوقال6،،يم:لتحراأ@@ئططرة
1طه:أعنهأ@لضلؤؤ@ضحطبزباهلك( 32).

منوالواجباتأهممنالمنكرعنوالن@بالمعروففالأمر

دته@كتابعليهدللماجميعا،والنساءالرجالحقفيالفرائضأعظم

)وال@خؤنسبحانه:قولهمثلالكريم،رسولهوسنةالعزيز،

عنئهؤنوبأئمعروفيأع@حفبقفنلؤ-ليآءبغض@وآل@ئت

"بم@ه:النبيوقول1(،7التوبة:أأتمبهر@
امنكرمنكمرأىمن
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وفلكفبقلبه،يستطعافإنفبلسانم@يستطعلمفإنبيده،فليغيره

صحيحه.فيمسلمرواه@االإيمانئضعف

الوااهذاتركواو)ذوالمؤمنات،لمؤمنينابيناجبلواهوفهذا
جب

فثا
لاوحولولالعامةالعقوباتاحلولمنعليهموخثيالمنكربينهم

والسلام:لصلاةاعليهالمصطفىلقولبالثه،إلاقوة
اأورإذأالناسإن@ا

أنأوشكيغيروهفلمالمنكر
يعمهم

منبعقابالله
@اعنده

الإمامخرحه
رصيلصديقالكرأيىصصحيحبسندأحمد

@وحلعرويقولعمه،الله

لفم@أ@فردئذينا)لحفإمرائيل:ليعىالعظيمكتابه

ؤ@ا@أعصواب@الكمزلر،وعشى@تنداوولسانعك@ترلأجل

مالئمىفحلوةئرعنلايتناهف@الؤا@زنربميغتدد@

.(7،879المائدة:أ@@يقحلوت@ا@ا

نفسيوالذي@اكلاقال:الآيةهذهتلالماأنهك@ؤالنبيعنوروي

لسفيه-ايدعلىولتأخذنالمنكر،صولتنهونبالمعروتلتأمرنبيده،

بنليمرأواأطزلحقالحلىصولتأطرلظا!ارواية:وفي
بقلوبالله

اللهقسألداو@أبوأخرجهلعنهمكمايلعنكمتمبعضعلىبعضكم

وفتنة.شركلمنوالعافيةالسلامة

لأنةالمسلمينمنبالعنايةوجديرعظبملأمراأدولاشك
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الواجباتمنالمنكرعنوالنهيوتبالصروالأمرلالحقالتناصح

والخاصة.مةلعااصلاحأممبابومنالعظيمة،

لفىخر@ألالسننا،إ)والعمزةمسبحانهاللهقالوقد.

وتواصيأبالحقوتواصحاألقحنختاتذينءامنو)و@أإلا

1بألفحبى@لىغ أخلاقهيلأربعالصفاتاهذهأننهسبحافبي@و،1

وهيالرابحين،
الدنبافياللهعذابمنالناجينالمؤمنينصفات

ة.لآحروا

هذاعلىوأقسمخسران،فيغيرهمأنسبحانهربناحكموقد

وهو@صإ)وأتحقشبقوله:
وعلأ،جليقسماوإننه@مبحادقلصاا

ألسابمنوالتحذيرالمقاملتأكيدبالعصرأقسمسبحانهولكنه

ان.ا

لهما:ويقالوالنهار،الليلثانلز@اهو:والعمر.

ةوالنهارالليلهناوالمرادلعمر،النهار:الاخرويقالالعصران،

د.العباأعمالمحللأنهما

شاءبمايقسملسبحانهوهو
من

بالسماءأقسمكماخلقه،

وبالضحى،وضحاها،ولالشمسوج،لراذاتوبالسماءوالطارق،

شاءبماممبحانهيقسمفهوذلك،غيربلىوبالتين،
الدالةنحلوقاتهص

وتعالى.نهممبحادةللعباقهوامشحفايائهوكبرعظمتهعلى



عمل

كماسبحانه،وحدهبالئهإلايحلفواأنلهمفليسةالعباد

النبي-سب@:قال
د@

و@ال@ا،ليممتأوبالتهفليحلفحالفاكانمن

لأحدفلي@@هأشركفقداللهبغيرحلفدمنوالسلام:الصلاةعليه

وتعالى.ممبحانهوحدهبالئهإلايحلفأن

لاولمجن،ولا@ا@الأنبياء،بالالله،ابغيرلحلفازيجوولا

لالتهلقسمايكونأنيجببلذلك،بغيرولالأمانة،باولابالملائكة،

الحكملكونهشاء.بمايقسمأنفلهلسحانههوأماوتعالى،سبحانه
أحدولايشاء،كيفخلقهفيالمتصرفشيء،لكلالمالكالعدل،

دلائلنحلوقاتهمنبهأقسمبماإقسامهفيولأنملكه،فيعليهيحجر

سواه.ماكلى@ودللعباثةواممتحقاقهعلىعظمته

فجميعخسر،لفيالإنسانإنبالعصر:سبحالهأقسموقد

وعملمائدينءاخأا)إلاوخيمةوعواتونقصخسارةفيالناس

ابحونالرهمفهؤلاء@بمبالقحبر@لأنجوتواصحقأبأقحتئوتواصحوأألضنلخت

اء.لسعدوا

لإيمانيةالاخلاقابهذهنتخلقأنلأخوةاأيهالنافجدير

والإيمانحبهايستقرحتىعليهاونصبربهانتواصىوأنالصادقة،

يمابها

وينقصبالطاعةيزيدوعملفولالإيمانأنومعلوم
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لإيماناأنوهي:البابهدافيأخرىرةعبالسنةاولأهللمعصية،با

وكلتابالمعاصي،وينقصبالطاعاتيزيدواعتقادوعملقول

ةوعملقولفهوصحيحة،العبارتيئ
واللسانالقلبقوليعني

باللسان،قولواعتقاد.وعملقولوهولجوارح،والقلباوعمل

لقلب.بادعتقاوابالجوارح،وعمل

سائرووالحجوالصياموالزكاةوالصلاةاللهسبيلفيفالجهاد

النيالإيمانشعبمنوهيية،خيرأعمالكلهاالمثروعةلأعمالا

هموثوالجماعةالسنةأهلعندبنتصهاوينقصالإيمانبهايزيد

حسان.ل!باعهموأتباكححدهلنبياأصحاب

والزكاةوالصلاةاللهرسولامحمدوأناللهإلاإلهلاأدفشهادة

كلهاالمث@روعةلأعمالاوسائرالله،سبيلفيوالجهادوالحجوالصوم

قالكمابنقصها،وينقصالإيمانبهايزيداييالإيمانشعبمن

إلاإلهلاقول:فأفضلهاشعبةوسبعونبضعلإيماندل@@سئأ:لنبيا

شعبقمنو@طياءالطريق،عنلأذىاإماطةوأدناهاالله،

صحته.علىمتفقلإيمانا

فلا
الدنيافيالنجاةلهمتحصلولايسعدونولاالنمريربح

لعملاولصا@ق،الإيمانالأربع:الصفاتابهذهإلاةلاخروا

والإيضاحالتأكيدلمزيدعليهعطفهوإنماالإيمانمنوهوالصالح،



المسلمعمل
2 7

الوواوثمرته،نتيجتهولأنه
وكلاهمالصبربالتواصيوالحق،باصي

ولشدةشأنهمالعظمسبحانهعليهمانبهوإنماالإيمان،منأيضا

إليهما.لحاجةا

بأنوآمحوادفاصاإيمائاورسولهبالتهمنوااالذينهمفالرابحون

المرسلين،وبجميع!،جممحمدبرسولهوامواالحق،ممعبوث@الله

خيرهوبالقدرلاخرالاليوموامنواورسلهوملائكتهاللهبكنبوآمنوا

الناجونهمهؤلاءورسوله،بهاللهأحبرمابكلوامواوشره،

الروا

ثالثةصفةوهذه@،بالحق)وتواصحاهذا:بعدفال
منوهي

عليهنةسبحانهاللهولكنالإيمان،جملةومنالصالحالعملجملة

لتو@صيالأنشأنه؟لعظم
ةلدعوواالخيرعلىلتعاونوالتناصحامعناه

هذاكلالمنكر،عنوالنهيبالمعروفلأمروابلى@لته
لتناصحاجملةمن

صيوالتو@
والسلام:الصلاةعليهقالكما

قيك:@االنصيحةالديندا

المسلميئولأئمةولرسولهولكتابهداللهقال:دته؟@رسوليالمن

متهموعا
@ا.

لشدةةبالصبرصيالتو@وهي:لرابعةالخصلة،سبحانهذكرثم

الرجالمنوالسعداءوالرابحونالمؤمنونفهكذاإليه،الحاجة

لقلوب،اوامستقزفاصادئاإيمالآخراليوموابالتهيؤمنونلشاء،وا
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بهاخبروبمابهوآمنواسبحانه،ووحدوهأعمالهمفيللهأخلصواوقد

هذاوحققواوالسلام،الصلاةعليهرسولهبهأخبروبماكتابه،في

اوصاموالزكاةوأدواالصلاةفأدواالصالح،بالعملالإيمان

وحجو
اونهووفلمعرباوامروأوا،جتهدواا،

عن
اهذغيرإلىلمنكر،ا

لإيمان.اأعمالمأ

منعملوهوبالحق،التو@صيالثالثة:الحصلةذلكجملةومن

تقدمكمابالذكرخصهعظيمشأنلهكانلمالكنهالإيمان،أعمال

صحليتنا
عنهواويتناوفلصرباواوليتآمرلنمم@ا

علىونواويتعالمنكرا

الرابعة،الخصلةوهكذاإليه،ويرشدوااللهإلىويدعوالتقوىواالبر

وشدةشأنهالعظمسبحانهعليهانبهبالصبر،التو@صيوهي:

بالصبر.ثمسبحانهبالتهإلاتحصللاكلهالأمورالأنةإليهالفرورةا

و@لكفحنالحق،أثاءعلىالصبرالإيمانأهلفالواجبحل

بحلربايفوزونوبذلثدلكفيلتهنقالاستعاواطل،لباا
وبا@ماقةلعطيم،ا

:@ملنبيهوتعالىسبحانهقالكمالآخرة،واالدلي@ووالفلاحالحميدة،

)يايقانه:ممبحاوقال9(،4هود:@@1:ا*1قمنقايتصاتفقبةإق)@اضبز

لعنكنمدثهوأئقحأ@ور)بطماوصحابروأأضبردأعامواأنذجمت

2عمراد:الأ@بم@@ص:تفلحو% ة.كثيرالمعنىهذافيلآياتوا0،،0

وسؤالهاللهبلىالفر@حةإلىوالضرورةالحاجةأشدفيفالعباد
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المهتد،فهواللهيهدفمنوتعالى،سبحانهالمولقالهالينهف@الهداية،

لعظيم.االعليبالتهقوقإلاولاحولولاله،هاليفلايضللومن

والتوفيق،الهدايةويسألانهاللهإلىيضرعانوالمؤمنةفالمؤمن

اصتووبالحق،وتواصيىتاموإخلاصصا@قبإيمانويعملان

أشتجباذعولبرتبم)وقالتعالى:اللهقالكمالالصبر،

فإفىعقسأللخكلباىا!@الال@نه:سمبحاوقال6،0فر:أغالأ2

لمئهخبىوت@مألىتجيبوأفلي@دعانإذاالذ2دعوةلجيبفرلب

1ة:لبقرالافيك@1يىشدوت 86).

سبحانهويسألانهالله،إلىتمرعوالمؤمنةاللهإلىيتصرعفالمؤمن

الحفوقمنعليهمااللهأوجبمايؤدياحتىيعينهماوأنيوفقهماأن

ولعباثه.سبحانهله

شعبة،وسبعونبصعتقدمكمافالإيمان

أوالله،رسولمحمئاوأنالله،إلاإلهلاأنشهادة

و@طياءنحوهما،أوشوكأوكحجرالطريق،عن

منيمنعبالقل@،يقومكريمخلق
سفاسف

اومحطممنالأخلاقمكارمإلىويدعوالأعمال،

@اآخر:لفظوفيبخير@ا،إلايأتيلا@ا@طياءلمجده:

وأفضلهاأعلاها

الأفىإماطة@ناها

وهوالإيمان،من

وسيىءالأخلاق

فالكمالأعمال،

@ا.الحياءخيركله
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عنوالصعفالجبنإلىيدعوماأماصحيحه،فيمسلمحرجهما

بح@اء،لي@فإنهلعباده،والنصحلديه،والغيرةالله،بأمرالقيام

به.التخلقبالمؤمنيليقلاوضعفحورولكنه

يوفقماأنالعلاوصفاتهالحسنىبأسمالهوجلعزاللهوآسألهذا

ديةفيالفقهو)ياكميرزقناوأنالصالح،والعمكالنافعللعلمو)ياكم

مناياكم@يجعكوأنعليه،لتباتوا
لمستقيينوااضيهمربلىرعينلمساا

عليه.لصبروالحقبالمتواصينواجلاله،فيلمتحابينواأمرهعلى

فيالمسلمينأحواليصلحوأندينه،ينصرأنسبحانهأسألهكما

يمنحهموأنمكان،كل
يخارهم،عليهميوليوأنالدين،فيالمقه

ارهم.شرمنويعيذهم

أسألهكما
علىيعينهاوأنخير،لكلحكومتنايوفقأدوجلعز

أعمالهاكلفيموفقةيححلهاوأنالبطانة،لهاويصلحخير،كل

فيأعوانهايكثروأنوالعباد،البلادينفعوأدتها،وسيروأقوالها

أسألهكماالخير،
كاوبنمعالمؤلسمةهدهفيياركأنوجلعز

بهمينفعوأدخير،كلعلىعليهاالقائميريعينوأنالمسلمين،
الأمة

محمد،ورسولهعبدهعلىوباركوسلماللهوصلىكريم،جوادإنه

@وأتباعصإحسانوأصحالهالهوعلى

***
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دتين..لشهااحقوف

لصلاةافيلأموراأهم

لإيماناصادقيصفات

***
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د@ر@لوط@باتطر

"الإسلامفصل5يصاثارما@لصحيح@@ليلةلتا،و@نة@ل@الأصولالكفيصة

@خم@ت@@جك"الحامليةمانل"@لنبهاتكصو@طماعة،@لس@أملعقية

و@لبى@لسحرو@لكهات،@لسحرحكميرردالةمة،ا،لحامة@همة@@للروس@عرلحة.@

@ثروعلرمل@دهلحدوالح@و@@لحرمنفابةللرلةطرصز@@سهما@قةلرو@

و@قم.أحكململرجدبالأرلباء*ل@لتر@حكم"و@لحرم

صلاة@حكام+3لما@ا@صلي8كا@ا@ر@ة@لص@شروطكن@،@ننصلاةصمة@لغقه:

@لصلافبشر@لصحة..@@سجد،حلى@بلىعاحلةرسالةوطهارته+@ريض@

لارسا8ةلص@@تلىكحكم
@@@لوعة+@لركاة+د@ي

8@بننرليئر@بنز@ينوع

ت33@،@بلح@لنيهرمصلفيوعطتأحاثبت
ير@لصلا-للشوع

حعيويت@هر@لرةالحجصفة@جة.@عئر@يأيمفضل"المحهعاديا@مقوا@

@خمعو@درو@لسنصورينتها@طر@لتبرحلة@@بمى@لر@ة@حكامللنسا،:ر
معمهمةوقفتعمله،يلان@يللرحل@ر@ة@ملىكةحطر،

8عاصرة@@@ر@ة@

0الأمةلاءمهةوتوىتوجت . مخالفة8
و@ياء*@لعيرةنيها@لاء5نقع

بل@لة@@طريقيا@بي،ى،والأعر@الأفلا@فكر@صالأعر@ص،علىة

لاسحم.افتاةيا@يقيعروعير*لكلاةعدوسري@وردباقة8@لات

ضرحو@هد@طسة@لقل@ممساتتحمسوا،أدقلألفكمحلم@اقئق.@له
6@لهوى،صأسد@نحلص" لانا0

@ميلة@@لرمافل5الأحر@@بر@من

"@ليدةللجاه
@تنلأبا@لكبفرء@لدعاء@همنس

تمي
دكرر@كأينب+مغفرة@ببر@لير@هر@لى@لحرشلم@@

ر@بالمر@لأصرحوب5تفشر@لر@تيرصتصر@هللمالري@عتصتنريئمطر

@مخلى@8@نكرعنو@لنهي
عامخمة،نصنحا@ناس،@شهار@محرمكس

لكاعرت

ا@لعملو@ب@@لفه@دع@نبأخيت@*@عاك@أيها@لشببا
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