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  :المقدمة 
الحمد هللا حمد الشاكرين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك، نحمدك       

بعوث رحمة للعالمين، سيد الخلق وإمام األنبياء ونثني عليك الخير كله، ونصلي ونسلم على الم
  .والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

    إننا نحمد اهللا سبحانه وتعالى، أن جعل هذه األمة المسلمة أمة حية خيرة، تنبض قلوبها بحب  
ح والمهج، اهللا جل جالله،وتعشق أرواحها حبيبه المصطفى عليه الصالة والسالم،تفديه باألروا

وتذود عنه بالغالي والرخيص، وسخر لها علماء مخلصين عاملين ربانيين، ينيرون دروبها 
  .ويوجهون عقولها وضمائرها 

  :أيها السادة الحضور  
  :                    السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، أما بعد 

  : هي،مطالب ثالثة يقع في  حديثاً  االستهزاء بالنبيالكالم حول 
   :جذور الهجوم اإلعالمي على اإلسالم قديمة قدم اإلسالم: المطلب األول 

الهجوم اإلعالمي على اإلسالم ذو جذور قديمة قدم اإلسالم، وهو أحد األساليب التي اتخذها                    
الكفار للصد عن سبيل اهللا تعالى، بدأ من كفار قريش وحتى عصرنا الحاضر، وهذا الهجـوم لـه               

ة ولكنها في أغلبها كانت محصورة في نطاق الشبهات والمغالطات والطعون، لكن بعـد       ألوان كثير 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر، انتقل الهجوم إلى لون جديد لم يعهد من قبـل وهـو التعـرض                 

 والنيل من عرضه وذاته الكريمة، وقد اتسم هذا الهجوم بالبذاءة والـسخرية              لشخص الرسول   
دل داللة واضحة أن هذا التهجم له منظمات وله استراتيجيات خاصـة، تركـز              واالستهزاء، مما ي  

على استخدام وسائل اإلعالم بل ويقوم به أناس متخصصون مـدعومون مـن بعـض قـساوسة                 
  : النصارى ال كلهم ومن هؤالء 

قة ـفي منط ] رج  ـلينشب[ ة  ـم في منطق  ـيقي ] جيري فالويل [ لي معروف يدعى    ـنجيإقسيس   *
 ماليـين منـزل   ١٠له برنامج أسبوعي إذاعي وتلفزيوني يصل إلى أكثـر مـن     ] ينيا  فيرج[ 

 من خالل وسـائل     ، وله جامعة خاصة أصولية تسمى جامعة الحرية، يهاجم النبي           أسبوعياً
 ] www.falwell.com[ إعالمية أمريكية كبرى، إضافة إلى موقعه الخاص على االنترنـت           

، وإليك بعض أقواله التـي ذكرهـا فـي           عن النبي    ائفاً ز وضع في صفحته األولى تاريخاً    
أنا أعتقـد أن    " [( حيث يقول   ]  م   ٦/١٠/٢٠٠٢في  ]  دقيقة   ٦٠[ برنامجه الذي استغرق مدة     

 للحب كما فعل موسى، وأنا أعتقـد أن         المسيح وضع مثاالً  .. ، في اعتقادي    محمدا كان إرهابياً  
  )] اطع طريق  وق، وإنه كان لصاً عكسياًمحمدا وضع مثاالً
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معروف باهتماماته السياسية، وتأييده المطلق ] بات روبرتسون [  وهذا قسيس إنجيلي آخر يدعى      *
وهـو   ) ٧٠٠نـادي الــ     (  من المؤسسات اإلعالمية، من بينها       إلسرائيل، وهو يمتلك عدداً   

 البـث   "برنامج تلفزيوني يصل إلى عشرات الماليين في الواليات المتحدة، إضافة إلى محطة             
 لغـة، ومنهـا إذاعـة       ٥٠ دولة في العالم بأكثر من       ٩٠الفضائية التي تصل إلى     " النصراني  

الشرق األوسط المتخصصة في التنصير في منطقة العالم العربي، وقد سعى إلـى الترشـيح               
م، ويقف خلف إنشاء أقوى تحالف سياسي دينـي فـي           ١٩٨٨لمنصب الرئيس األمريكي عام     

ــو ا   ــوري وه ــزب الجمه ــت    الح ــى االنترن ــه عل ــصراني، وموقع ــالف الن لتح
www.patrobertson.com       بجينت  [  ويملك جامعة أصولية هي جامعة) [pegent (   وقـد

( والـذي بثتـه قنـاة        ) hannity & colmesهانتي وكولمز   (  قبيحا في برنامج     ألقى كالماً 
FOX NEWS (  حيث قال )]  حرك كان ـ أي محمد ـ مجرد متطرف ذو عيون متوحشة تت

  )] .  من الجنون عبثاً
يـصل  ) جاكسونفيل فلوريدا   ( وهو راعي كنيسة في     ] جيري فاينز   [ وهذا قسيس ثالث يدعى      *

 ألف شخص، وهو من أبرز المتحدثين في المـؤتمر الـسنوي للكنـائس              ٢٥عدد أتباعها إلى    
ينتـون وبـوش    المعمدانية الجنوبية، والذي يعد أكبر مؤتمر ديني يعقد في كل عام، وقد قام كل             

االبن بمدح هذا القسيس وعده من المتحدثين بصدق عن دينهم، وقد ألقى كلماته القبيحـة فـي                 
االجتماع السنوي للكنيسة المعمدانية الذي عقد في سانت لويس في ميسوري األمريكية حيـث              

  " شاذ يميل لألطفال، ويتملكه الشيطان " ... يقول 
قسيس أمريكي عرف بمناظراته مع الداعية المـسلم        وقسيس رابع يدعى جيمي سوجارت وهو       * 

، ضـال   إنه شـاذ جنـسياً    "  م حيث قال     ٢٠٠٢أحمد ديدات وقد صرح في شهر نوفمبر عام         
  " انحرف عن طريق الصواب 

 صراحة في الرسـوم الكاريكاتوريـة فـي          عن تصويرهم النبي     هذا أخي الكريم فضالً         
 حتى تبدوا لنا الحقيقة أن وراء كل هـذه المـؤامرات             منها مواقف ساخرة وضيعة، وإليك طرفاً    

 على اإلسالم ورسوله األمين، من هذه  دفيناًقساوسة نصارى أصوليون متصهينون يحملون حقداً
  : الصور والمواقف الساخرة 

رسومات رجل أمريكي يدعى دوج مارلت، حيث توزع رسوماته على مئات الجرائد في أمريكا       -
" وست  ،واشنطن ب " ل  ـر الجرائد األمريكية مث   ـه النشر في عدد من أكب     والعالم، وقد سبق ل   

، حيـث   م رسما يسخر من الرسـول       ٢٠٠٢ / ١٢ / ٢٣وقد نشر في    " نيويورك تايمز   " و
 عربية اسمه محمد، يقود شاحنة محملة صواريخ نووية، مـن نـوع              يرتدي ثياباً  صور رجالً 
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مبنى التجارة الفيدرالي في أوكالهوما سيتي عام       الشاحنة التي استخدمها توماس ما كفاي مفجر        
  " ؟ ..ماذا يقول محمد " م وكتب تحت الرسمة عنوان ١٩٩٥

 وسـلم وزوجاتـه   عليه يمثل النبي صلى اهللا    في إحدى الصحف الفرنسية رسماً      كما رسم أيضاً   -
ـ  لوفي أسـف  " بار محمد   "  أعلى الرسم    كتبالطاهرات بطريقة حقيرة وقببيحة، وقد       " م   الرس
  " انتخاب ملكة جمال البطاطس عند محمد 

 :ني مدينة ال فيجاس األمريكة بعنوا      كما يرسم في مجلة موجهة لألطفال وعامة الناس، تصدر ف          -
 ونبوتـه، واسـتهزاء     يوجد بداخلها سخرية بشخص الرسول      ...." المحمدية صدقها وإال    " 

ذهان األطفال وعامة الناس التنفير مـن      باألحاديث والتعاليم النبوية بطريقة حقيرة، تغرس في أ       
  . ، وتصور المسلم في صورة العربي البدائي اإلرهابي اإلسالم ونبيه 

  
تصاعداً في الكتابات التي تطعن في شخـصية         شهد العالم    م٢٠٠١ سبتمبر   ١١وبعد أحداث         

الرسول وصدر العديد من الكتب التي اشتهرت وانتشرت، ومن أشهر الكتب التي صدرت في هذه              
 الـذي  Craig Winn للمؤلف كريك ونن Prophet Of Doom" نبي الخراب"الفترة كتاب باسم 
 بقاطع طريق استعمل حسب زعمه البطش واالغتياالت والخداع للوصـول           محمدوصف الرسول   

  .إلى السلطة المطلقة
تناقلت بعض وكاالت األنباء والعديد من المواقع عبر شبكة االنترنت           م٢٠٠٥سبتمبر   ٣٠في   و -

رسـماً  ) ١٢( بنشرها   Jyllands-Posten" جيالندز بوستن   : " ما اقترفته الصحيفة الدنمركية   
 ) ٢٠٠٥ September ٢٩(هــ الموافـق   ١٤٢٦ شعبان ٢٦كاريكاتيرياً ساخراً يوم الثالثاء 

 في أشكاٍل مختلفٍة، وفي أحد الرسوم يظهر مرتدياً عمامة          تصور فيه رسول اإلسالم محمداً      
  !!. تشبه قنبلةً ملفوفةً حول رأسه 

 مـا قامـت بـه       م٢٠٠٦  يناير ١٠النرويجية في    ) Magazinet( وقد أعادت صحيفة             
  !!. بدعوى حرية التعبير  – رسماً ساخراً للرسول محمد ١٢الصحيفة الدانماركية، ونشرت 

و تواصلت الجريدة في غيها عندما طلبت من الرسامين التقدم بمثل تلك الرسـوم لنـشرها                
  .على صفحاتها مما زاد األمر قبحاً وشراً

، إذ أن سبه    يض، وقطرة من بحر مما يكتب ويحاك ضد اإلسالم ونبينا           فيض من   غهذا     
عليه الصالة والسالم سب لإلسالم وللشريعة الغراء، والعجب كل العجب أن هذه الحملة القبيحة              
المسعورة خرجت في وقت يعيش فيه المسلمون من الذلة والهوان ما أدى بهم إلى التفريط في                

، وإن كان هناك رد فهو ضعيف ال تأثير لـه،            ودوالً  وشعوباً اً أفراد ذب عن رسولهم    قضية ال 
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 ومـا هـي     مما يثير غيرة كل مسلم إلى أن يسأل نفسه ما سبب هذه الهجمات على النبـي                 
سأتحدث عنـه فـي   األغراض التي تكمن وراءها، وما مدى تأثيرها، وكيف نواجهها ؟ وهذا ما     

   .لورقةالمطلب الثاني من هذه ا
  

 ؟  لماذا يستهدفوننا في شخص نبينا محمد : المطلب الثاني 
 على شخصيته المباركة وعرضه الشريف انتقل بعد أحـداث الحـادي      الهجوم على النبي    

 عشر من سبتمبر إلى لون جديد قذر لم يعهد من قبل، وهو الهجوم والمساس لشخص الرسول                  
 هذا الهجوم بالبذاءة والسخرية واالستهزاء، مما يدل داللة         والنيل من عرضه وذاته الكريمة، واتسم     

واضحة أن هذا التهجم له منظمات وله استراتيجيات خاصة، تتركز على استخدام وسائل اإلعـالم         
بل ويقوم به أناس متخصصون، ولعلي أسلط الضوء عن العوامل المرتبطة بظهور تلك الهجمـات   

  .. من أسباب هذا الهجوم : مستعينا باهللا  وأسبابها، فأقول الشرسة على النبي 
سرعة انتشار اإلسالم، والتي أثار غيرة هؤالء األعداء سواء كانوا من نـصارى أو يهـود أو      ) ١

منافقين، مما جعلهم يخافون من انتشاره اإلسالم السريع ليس في الغرب فقط، بـل والخـوف                
  .  من عودة المسلمين في العالم اإلسالمي إلى تمسكهم بدينهم أيضاً

استغالل ضعف المسلمين وقلة العلم المنتشر بينهم ليشوشوا من خالل هـذه الهجمـات علـى              ) ٢
المسلمين عامة وغير المسلمين خاصة، فهم قد استخدموا بعض المسلمين ممن هم مـن أهـل                

مين الجدد المعتنقين لإلسالم مما جعل البعض يرتد     النفاق أصال فأثاروا هذه الشكوك على المسل      
  . وينتكس على عقبيه واهللا المستعان 

استغالل ضعف المسلمين في كثير من الجوانب الحياتيـة كالجانـب االقتـصادي والجانـب               ) ٣
  . اإلعالمي، مما يدفعهم إلى إطفاء هذا النور قبل أن ينتشر في العالم 

 من هـذه القيـادات       أن كثيراً  د الدينية وقد وجِ   يهودية وخصوصاً حسد القيادات النصرانية وال   ) ٤
  . ، لما يرون توقير المسلمين لهذا النبي الكريم وحبهم الشديد له تغيظهم شخصية النبي 

 من خالل تهجمهم عليه، أضف إلـى ذلـك كـونهم    إبراز شخصيات المتهجمين على النبي  ) ٥
  وحقداً  مما زادهم حنقاً   كونوا أعداء لشخصية النبي      عن أن ي   أعداء لإلسالم والمسلمين فضالً   

   .  بكونه إرهابياًبأن يصفوا النبي 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهي أحد األسباب الرئيسة التي جعلتهم يزيدون من تهجمهم              ) ٦

، وإال فالهجوم على الدين موجود منذ قديم الرساالت الـسماوية،           ضد اإلسالم ونبي اإلسالم     
ن تلك الهجمات التي كانت في الماضي كانت تظهر في وقت دون وقت، وتصدر من شخص  لك
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 آلخر، وكان المسلمون يقومون بمواجهتها مباشرة، أما اآلن فقد أصبح الهجوم على النبـي               
  .  ومسمع من العالم مرىبشكل عام وعلى 

 سواء كان في الثقافة أو  قضية التغريب، حيث أن الغرب يريد أن يجعل العالم كله تحت هيمنته           ) ٧
الفكر أو االقتصاد، كما أنهم يريدون تغيير أفكار المسلمين لكي يوافقوا على خططهم في مجال               

  . العولمة، إذ أصبح اإلسالم هو العدو األساسي لهم وخاصة بعد سقوط االتحاد السوفييتي 
 مع المسلمين رأوا أن     خطر اإلسالم وقوته وقدرته ووقوفه ضد الشيوعية، ومن خالل تجربتهم         ) ٨

المسلمين كما وقفوا ضد التيار الشيوعي أنهم سيقفون في يوم مـن األيـام ضـد حـضارتهم              
  . الغربية

أن هـذه   : فإن هذه األسباب ترجع أيها األحبة الكرام إلى سبب رئيس مهـم وهـو               : وأخيرا  ) ٩
على أن اإلدارة    هي حرب دينية عقدية، مما يدل داللة واضحة          الحرب ضد اإلسالم والنبي     

األمريكية خاصة تسعى وتتحرك اآلن من خالل نبوءات لها ارتباط وثيق باليهود الصهاينة في              
فلسطين، ولو جئنا لنبوءاتهم اآلن في قضية حرب العراق لوجدنا في أغلبهـا أنهـا مرتبطـة                 

ء بعضها ببعض، وهي إفرازات يسمعها القادة األمريكان من هؤالء القساوسة، حيث أن هـؤال             
ت آخر الزمـان    آ بنوء الساسة لهم عالقات قوية مع الكنائس، ويتأثرون بها وخاصة فيما يتعلق          

  .عند النصارى 
  

  : لرسول ةً نصروقفات: المطلب الثالث 
وأرى لزاماَ علي وعلى كل مسلٍم أن يقف أمام هذا الهجوم على دين اإلسالم ورسول اهللا نبي       

 كلٌّ حسب طاقته ومسؤوليته، ولي مع هذا الحدث         -وسالمه عليه    صلوات ربي    -الهدى والرحمة   
  : األليم الوقفات التالية

  :الوقفة األولى
 مكانةٌ عظيمةٌ في دين اإلسالم، وأن وجوب محبتـه          ينبغي أن يعلم هؤالء أن للنبي محمٍد        

تُم تُِحبـون اللَّـه فَـاتَِّبعوِني    ﴿ قُْل ِإن كُنْ  : في آياٍت كثيرٍة في القرآن الكريم، ومنها قول اهللا تعالى           
 ﴾ ِحيمر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم غِْفريو اللَّه كُمِببح٣١:آل عمران(ي.(  

 ﴿ قُْل ِإن كَان آباُؤكُم وَأبنَاُؤكُم وِإخْوانُكُم وَأزواجكُم وعـِشيرتُكُم وَأمـوالٌ    : ومنها قوله تعالى    
اقْتَرفْتُموها وِتجارةٌ تَخْشَون كَسادها ومساِكن تَرضونَها َأحب ِإلَيكُم ِمن اللَِّه ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه  

 ﴾ الْفَاِسِقين مِدي الْقَوهال ي اللَّهِرِه وِبَأم اللَّه ْأِتيتَّى يوا حصب٢٤:التوبة(فَتَر.(  
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 وأبرِز دالالِت صدِقها أنها تستلزم الذَّب عن سـنَّته،          وإن من أعظِم مظاهِر المحبِة للنبي       
  .ألنها وحي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه 

كما أن التَّصدي للمغِرضين والمستهزئين والمنافقين والمنهِزِمين الـذين يترصـدون للـسنة             
  . من أعظم الواجبات في دين اإلسالم  ويسخرون منه النبوية الشريفِة

كما في حديث تميم الداري رضي اهللا عنه الـذي يرويـه            - وإن من تمام النصيحة للنبي      
هللا : " لمن يا رسـول اهللا ؟ قـال  : ، قلنا"الدين النصيحةُ:"  قالاإلمام مسلم في صحيحه أن النبي      

، ونصرته حياً وميتاً،  اإليمان بنبوة ورسالة محمد -"عامِتهم  ولكتابِه ولرسوِلِه وألئمة المسلمين و    
فمن كان في حياته كان واجباً عليه أن ينصره، ومن لم يدِركْه وجب عليـه أن ينـصره، وذلـك                    

  . وباتباع سنَّته وإطاعِة أوامِره واجتناب نواهيهباإليمان به 
 اإلسالمية والـدعوة إليهـا وتحكيمهـا،         العمُل على نشِر الشريعة    ومن لوازِم النصِح له     

والتمسِك بآدابها وبما أمرت به ووجهت إليه من تعاليم هذين الوحيين كتاب اهللا تعالى وسنَّةَ نبيـه                 
والتحذير من كل ما يسيء إليه وإلى دينه ،.  

  من تعظيم شعائر اهللا تعالى، و لقد سـطَّر أئمتنـا           ولذا فإن نصر السنة والذب عن النبي        
 في مؤلفاتهم، وانظر من تلك الكتب الكتاب العظيم لشيخ          الكثير في بيان خطر االستهزاء بالنبي       

  ".الصارم المسلول على شاتم الرسول "اإلسالم ابن تيمية 
  :الوقفة الثانية 

أما هذه السخريات والرسومات التي أساءت فيها الجريدتان السابقتان فهي جمعت بين أنواع              
، إضافةً إلـى    ، وبين االفتراٍء والكذٍب عليه      جمعت بين االستهزاء بالرسول     من الشرور، إذ    

                  احتقار مشاعر المسلمين وأحاسيسهم في تلك الديار بل وفي كل أقطار الدنيا، إذ نبينـا محمـد 
  .أطهر البشرية جمعاء وأزكاها

ماً وال داللـةً،   بأي حال، ال رسوإن هذه السخرية وهذه الرسوم ال تمثل رسول اهللا محمداً   
كما أنها ال تعبر عن .إذ إنها ال تعبر عن معالم وجهه المنيرة، والذي يفيض سماحةً وبشراً وسروراً      

  .سمته وخلقه 
  :الوقفة الثالثة

  أين أنتم من الدعاوى البراقة التي تنادي بحقوق اإلنسان ؟
  أليس من حقوق اإلنسان عدم السخرية و االستهزاء بما يعتقده ؟ 

  !و بالتالي ال تشملهم الحقوق  ن المسلمين في أنحاء العالم عندكم ليسوا من بني اإلنسان ؟أم أ
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ثم قارنوا بتعاملكم أين أنتم من مراعاة مشاعر         !!بل انظروا ألنفسكم كيف تعاملون الحيوان ؟      
  المسلمين واحترام معتقداتهم ؟ 

  :الوقفة الرابعة
 لإلرهاب الدولي المنظم الذي عقدت لمحاربته       إن موقف هاتين الجريدتين المخزي أكبر دعم      

مؤتمراتٌ ولقاءاتٌ، مع االختالف في تحديد مفهومه ألن المسلم قد ال يستطيع ضبط نفسه مع هـذا    
  : التحدي السافر لإلسالم وأهله وعندئٍذ نتساءل

ـ                ك أليس بالجدير بأن يدرج من يسلك هذا السبيل ويسخر بدين اإلسالم ونبيه ويشجع على ذل
  اإلرهاب بأن تتخذ ضده القرارات الدولية ألنه مغٍذ لإلرهاب ؟

ثم ما دامت الشعارات الدولية تنادي بتجفيف موارد اإلرهاب، أليس من مهامها تجفيف كـلَّ               
  موارده بأنواعها وأشكالها ؟

وال شك وال ريب أن هذا المورد من أشد موارده، وهو أخطر بكثير من الموارد المالية،ألنها           
  .أعظم الدوافع له من 

  : الوقفة الخامسة 
حرية التعبير في نـشرها لتلـك        ) Jyllands-Posten (  جيالندز بوستن  إن ادعاء صحيفة  

، ادعاء غير مسلٍَّم وال مقنٍع ؛ ألن منظمات العالم تؤكـد            الرسوم الساخرة عن محمٍد رسول اهللا       
. ترام اآلخرين وعدم الطعن فيهم بال بينة   على احترام الرسل، وعلى احترام الشرائع السماوية، واح       

ولذا فإن الحرية المزعومة فيها انتهاك لدين اإلسالم، وسـخريةٌ برسـول اهللا وإخـالٌل بحقـوق                 
  .اآلخرين

ولهذا فقد استُنِكر هذا العمل الشنيع الذي يعد استخفافاً بدين اإلسالم الذي يدين بـه ماليـين                 
قام المسلمون من دوٍل ومجالس ووزراء و هيئاٍت و جمعياٍت عـدٍة و  المسلمين في أنحاء العالم ؛ ف     

  . أفراد باستنكار هذه الحملة الظالمة
  :ختاماً 
إننا معشر المسلمين نوجه دعوةً إلى هؤالء المستهزئين برسول اهللا محمد عليـه الـصالة                      

اإلطالع على الحقـائق مـن   والسالم، وإلى غيرهم من غير المسلمين ألن يمتِّعوا أعينهم وفكرهم ب   
                 خُلُِقِه وصفاته، من خالل الكتب في شمائل النبي وصفاته مما كتبه أهل اإلسالم، مما هو مـسطور
في كتب السنة والسيرة، وإن أبيتم فاقرؤوا ما كتبه عدد من أهل اإلنصاف عن نبي الرحمة والهدى       

          ن شـهدوا لـه بمكـارم األخـالق          من عقالء البشر ومثقفيهم، حتى من أهل الملل األخرى مم
  . والفضائل الجمة
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وليعلم المستهزئون وأمثالهم أن اهللا عز وجل متكفٌل بحفظ دينه وحاٍم لحمى رسـالته، ولـن                      
: اخرين واستهزاء المستهزئين، فقد كفاه اهللا ذلك كله، كما قال سبحانه          ـ سخرية الس  تضير نبيه   

  .﴿ إنا كفيناك المستهزئين ﴾
 أن وهذا وعد من اهللا لرسوله : " وقد قال الشيخ العلامة ابن سعدي رحمه اهللا في تفسيرها            

ال يضره المستهزئون، وأن يكفيهم اهللا إياهم بما شاء من أنواع العقوبة، وقد فعل اهللا تعالى، فإنَّه ما          
  " . إلَّا أهلكه اهللا وقتله شر قتلٍة تظاهر أحد باالستهزاء برسول اهللا 

واهللا أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعلي دينه، وأن يرد كيد الكائـدين للمـسلمين                       
  .ودينهم في نحورهم، وأن يقيهم من كل شٍر

  
  والحمد هللا رب العالمين

 ينا محمٍد وعلى آله وصحبهبوصلى اهللا على ن
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

