
الكومندان؛ أبو حفص 
المصري

حفص أبو "الكومندان"؛
الله رحمه المصري

محمد الله خلق خير على والسلما والصلةا لله الحمد
ربللي أحمللدك والها، ومللن وصللحبه آللله وعلى الله عبد بن

أنللت إل إللله ل سلللطانك، وعظيم وجهك بجللا يليق حمدا
ا إل سلهل ل اللهلم سلواك بحق معبود ول سلهل جعلتله م

. سهل شئت إذا الحزن تجعل وأنت

الجهللاد أعلما مللن علللم عللن أحدثكم الله في إخواني
هذها السلما شباب من كثير فيه ضيع الذي الزمن هذا في

قللوب فلي الرعلب زرع عملن أحدثكم المباركة، الشعيرةا
اسمه، ذكر مجرد من ًخوفا قلوبهم فطارت السلما أعداء

السلللمية المللة رأس رفللع فللي شللارك ٍرجل عن أحدثكم
بسللبب أمللة أحقر تكون أن كادت ما بعد السماء في ًعاليا
مللن عليهم حكامها وخيانة الله سبيل في الجهاد عن بعدها

. يستحقون ما الله

للشللباب يحلو كما أو المصري حفص أبي عن أحدثكم
عبللد  صبحي واسمه:1"الكومندان" حفص بأبي يسموها أن

لمللا منللا أكللثر المريكللان يعرفه ،الجوهري ستة أبو العزيز
الكنانة أرض في وترعرع ولد الرعٍب، من قلوبهم في أثار
وأصللبح أسللدنا كللبر أن وبعللد ما،1958 عللاما  ينللاير17 في

ًشللعلة ليكللون هللل1402 عللاما الفغاني بالجهاد التحق ًشابا
المجللالا فللي إخللوانه وليفيللد هنللاك الجهللاد شللعل مللن

فللي خللبرته بحكللم فيلله ًمتخصصللا كللان الللذي العسللكري
ما وتعليمهم الشباب تدريب على فعكف المصري، الجيش
.والخرةا الدنيا في ينفعهم

ارك في وشارك اللله نصلر اللتي النصلار مأسلدةا مع
قللوةا وأقوى أعتى على ًمؤزرا ًعزيزا ًنصرا المجاهدين فيها
القصللف اسللتمر فلقللد الزمللان، ذلك في الرض وجه على

،توقف بدون متواصلة ًأياما الصواريخ وراجمات بالطائرات
 لللم82 الهللاون مدفع أمثالا من الصغيرةا المدافع حتى بل

الجنللرالت يكسللب كللي ؛الللوقت ذلك كل أبدا تتوقف تكن
أنفسهم على ضربوها الذي التحدي السوفياتي الجيش في

يطلق على القائد الميداني في القوات الخاصة في اللغة 1
.الفغانية
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مللن بللالخروج أمرهللم حيللن غورباتشللوف الرئيللس مللع
منلله فطلللب ،عليهللا الحملللة فشللل بسللبب أفغانسللتان

ممللر لللىإ بالوصولا ووعدوها فرصة آخر منحهم الجنرالت
سللحق بعللد باكسللتان مللع الحللدود على ستراتيجياال خيبر

ردهللم فقللد ذلك؛ لهم وأنى بكتيا مرتفعات من المجاهدين
شللباب من ًشابا سبعين يتجاوزون ل قليلة بثلة المجاهدون

- الللله حفظه لدن بن أسامة الشيخ يحكي كما-  الثانويات
النحيللل العربللي الشلاب كللان لقد وحدها، الله بفضل وذلك

يطللرحا البيكا سلحا من واحدةا برشة السن الصغير الجسم
الخاصللة القللوات فللي الللروس العلللوج مللن أربعللة أو ثلثة

حفظلله أسللامة الشلليخ يخللبر كما-  كانوا الذين زالكوماندو
بأصللوات كللانت عنللدهم المعركللة فللي الشللارةا لغة-  الله

يتفاجللأ الشللاب كللان بللل ،المنطقللة في والطيور العصافير
تمللويههم شللدةا مللن يعرفهللم لللم أمللامه فجللأةا بظهللورهم

أفضللل فيهللا شللاركت عصلليبة معركللة كللانت أنفسهم. لقد
مللن كللثيرةا بأحزمللة المنطقللة طللواّوحو الروسللية القللوات

أن إل أبللى وجل عز الله لكن الصواريخ، وبطاريات الجنود
{إن الكريمللة اليللة ولتتحقللق الموحللدين؛ عبللادها ينصللر

مللن كللم{ وعل جللل وقللوله }،لكم غالب فل الله ينصركم
}،الصللابرين مع والله الله بإذن كثيرةا فئة غلبت قليلة فئة

مللن عنه يخبر كما حسنا بلء المعركة في بطلنا أبلى لقدو
فللي الشللهادةا الللله يرزقلله ولم المعركة تلك في عاشروها

أجل ولكل وعل جل يعلمها لحكمة المعركة تلك في سبيله
كتاب. 

جللا معارك في شارك جاجي معارك انتهت نأ وبعد
ضللد العصللابات حللرب أسلللوب يللدير كان حيث القوية آباد

مللن لهللم فجر وكم ،طائرةا من لهم دمر فكم ،الشيوعيين
دمللاء مللن أراق وكللم الللله، أعللداء مللن قتللل وكللم ،دبابللة

غيللر شللجاع بطللل صللنديد مجاهد من درها فلله ،الملحدين
للعدو.  ابّهي

إلللى قلللبنوا أفغانسللتان فللي الجهللاد انتهللى نأ وبعد
هللذها فللي يشللارك لللم الكرسللي علللى الحللزاب بين قتالا

بللن أسللامة الشلليخ وحللبيبه دربه رفيق مع ذهب بل ،الفتنة
المللة لتحريللر العللدةا ليعللد السللودان لىإ الله حفظه لدن

لقهللر وليجهللز تعيشلله الللتي والهللوان الللذلا مللن السلمية
 أرض- والرسللالت النبوةا أرض صدر على اجث الذي العدو
.وقدسيتها بيضتها واستباحا-  وسلم عليه الله صلى محمد
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الشللباب قاد الحاسمة المعركة لهذها خطوةا أولا وفي
المريكللان بهللا نللزلا الللتي وأوجللادين الصللومالا أرض لللىإ

فللي ،قبلهللا مللن العللرب جزيللرةا استباحوا كما ليستبيحوها
المعركللة تدما ولم الجبان؛ المريكي العدو مع مواجهة أولا

 بعللد- البطالا المجاهدين مع واحدةا معركة فبمجرد طويل
فيهللا  ضربت- الشاوس البطالا الصوماليون بهم نكل أن

الجنللود مللن قليللل عللدد فيهللا وقتللل هليكوبللتر طللائرةا
شلليء علللى يلللوون ل أظلللم ليللل فللي المريكللان!! فللروا

ليثبتللوا الهزيمللة؛ أذيالا يجرون الصومالا أرض من وخرجوا
؛إل ليللس سللينمائية كرتونيللة قللوةا إل هللم مللا أنهللم للعالم
. "تهزما ل التي أمريكا" أسطورةا لتنتهي

الللذي-  المبللارك القاعللدةا تنظيم لقادةا تأكد ذلك وبعد
بإمكللانهم  أنه- له البارزين المؤسسين أحد حفص أبو كان
ضللعيفة فهللي ،بسلليطة وبإمكانيللات أمريكللا وهزيمللة قهللر

الشللباب عللدادإ مللن بللد ل ًذاإ يتوقعونه؛ كانوا مما وأضعف
تللدريب معسللكرات نشللاءإو أمريكللا مللع الفاصلة للمعركة

.لهم

والمبادئ السس خانت السودانية الحكومة أن وحيث
،الصللامد البللي شللعبها ثللم-  ًأول-  بهللا ربهللا وعللدت الللتي

ومللن أسللامة الشيخ من أمريكية ضغوط على بناء وطلبوا
لهم قدمه الذي كل بعد العزيز السودان أرض مغادرةا معه
أن الدولللة عجللزت واسللعة وإصلللحات راقيللة خدمات من

معلله ومن الشيخ اضطر العزيز؛ السوداني للشعب تقدمها
والجهللاد الهجللرةا أرض إلللى السللودان مغادرةا البطالا من

الللتي المرحلللة ليبللدأ أخللرى مللرةا البيللة أفغانسللتان أرض
.الميامين ورفاقه هو انتظرها طالما

حكومللة لهم الله هيأ أن بعد هناك المعسكرات فأنشأ
الصللادقين المللؤمنين وتللوالي الللله شللرع تطبللق إسلللمية
الشللريعة تطللبيق علللى قللامت حكومللة أعللداءها، وتعللادي

أفغانسللتان فيهللا حكمللت يللوما أولا منللذ الغللراء السلللمية
أميللر وأميرها "،السلمية أفغانستان مارةا"إ تدعى حكومة

فبللدأ ،ورعاها الله حفظه مجاهد عمر محمد المل المؤمنين
حللدب كللل مللن الصللادق المللؤمن الشللباب وتوافد العداد
.الحثيثة الخطوات أولى واكتملت وصوب

الصللميم فللي العصللر لهبللل مباركللة ضللربة ووجهللت
مركز ضرب حيث ،أجمع العالم هزت عملية في المريكي

تّ ودو"ايلله آي سللي" أفريقيللا في المريكية ستخباراتاال
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أولا فللي السلمي والعالم أفغانستان في التكبير صيحات
الكفللر ورأس السللرطان لرأس البطالا للمجاهدين ضربة
السللد هللو العمليللة مخطط أن علمنا نأ عجب ول ،أمريكا

بهللذها أجمللع العللالم هز الذي الكومندان حفص أبو الهصور
 .المحكمة المباركة العملية

هذها بعد أفغانستان في للعداد الشباب وفود وتوالت
وعجمهللم، عربهللم ؛الللدنيا أقطللار كل من المباركة العملية
.وسودهم بيضهم

ل الللتي كالنحلللة الللله رحملله حفللص أبو كان وكالعادةا
عللن المسللؤولا فهللو ،العمللل مللن تمللل ول تكللل ول تهللدأ

وهللو ،المباركللة العمليات عن المسؤولا وهو ،المعسكرات
للشلليخ اليمللن السللاعد فهو ؛المالية المور عن المسؤولا

ورعاها.  الله حفظه أسامة

حفللص أبللي اسللم المريكللان أسللماع إلللى ىوتنللام
علللى اسللمه فأنزلوا ؛وجولته وصولته وبطولته وانجازاته

الثللاني ترتيبلله وكللان المريكللي للبطللش المطلوبين قائمة
،ورعللاها الللله حفظه لدن بن أسامة السد بعد القائمة في

أبللي القائللد استشللهاد بعللد أسللامة الشيخ نيابة تولى حيث
وبأسلله بخطللورته المريكللان وعلللم البنشلليري، عبيللدةا
ولكللن ،وحللاولوا اوحللاولو لغتيللاله ًسللرا فخططوا ،وخبرته

مآربهم.  تحقيق دون يحولا وعل جل الله حفظ

نصلليب للسللد وكان ؛عدن في كولا المدمرةا وفجرت
الللتي ،المباركللة العملية لهذها والترتيب التخطيط في كبير

الللله حفظلله لدن بللن أسللامة الشلليخ بوقوعها سمع نإ ما
الجللو فللي طلقللات وأطلللق الكلينكللوف سلحه أخرج حتى

يللا دمللك  (هللذا:صللوته بللأعلى وصللاحا ،بوقوعهللا ًًابتهاجللا
للشلليخ ثللأر قللد أنه  يقصد -محضار) يا دمك  هذا...محضار

ًظلمللا قتلللوها الللذين المريكللان مللن المحضار الحسن يأب
الللله مللن عليه صالح الله عبد علي العميل الجزار يد على

– يستحق ما

كللانت اللعينة المدمرةا فهذها ً؛مؤزرا ًعزيزا ًنصرا وكان
أرض فللي المسلمين إخواننا ضد اليهود لمساعدةا متوجهة

نتفاضللةاوال المواجهللة عللز فللي الللله حرسللها فلسللطين
موفقللة ضللربة وكللانت الملعيللن، اليهللود ضللد المباركللة
صللف فللي تقللف أنهللا تللدعي الللتي الللدولا خيانللة أظهللرت

وحللاملت الحربيللة العللدو وسللفن الفلسطينيين المسلمين
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،القليمية بحورهم في ترسو العسكرية ومدمراته طائراته
أثيم.  خوان كل على الله ولعنة الكاذبين على الله فلعنة

سللتعداداتاال بللدأت المباركللة العمليللة هللذها وبعللد
أفغانسللتان فللي المجاهللدين لضللرب المريكيللة العسكرية

قبللل مللن التحركات هذها اكتشفت تعالى الله وبحمد ً،سرا
- العسللكرية الخطللة امتثللالا مللن بللد ل فكللان المجاهللدين

الجهللود تحركللت  وفعل- الهجللوما هو للدفاع طريقة أفضل
عقللر فلي هائلللة ضربة العدو لضرب متوضئة بأيد المباركة

ودفللاعه، خباراتهتاسلل ومركللز بللل اقتصللادها ومركللز دارها
فاختللار ،الللله رحملله شللهيدنا العظيمللة المسللؤولية وتولى

بالله رهمّوذك طّوخط ّوأعد العمل لهذا المخلصين الشباب
.وودعهم بارئهم لىإ وفوضهم ووجههم

فيلله رواُللْجفَلي ل راالكفلل مركللز لللىإ البطللالا وتللوجه
توجهللوا بللل اليللوما؛ الشللباب مللن كثير يفعل كما ويفسقوا

عليلله وتوكلللوا وجللل عللز بللالله واسللتعانوا ليسللحقوها إليلله
لتنفيللذ الموعللود اليللوما واختللاروا بدقللة الهللداف وحللددوا

العمليات. 

يتضللرعون لمجاهللدونا كانت الرباط أرض في وهناك
على الله يفتح وأن يوفقهم وأن إخوانهم ينصر أن الله لىإ

الهائلللة الضللربة ووقعللت دعللاءهم الللله واسللتجاب ،أيديهم
التكللبير وعل وأعظللم، بللل رتب وكما لها خطط كما مدوية

المشللهود التللاريخي النصللر هللذا علللى الفغللان أرض فللي
وابتهجلت السللمية اللدولا أجلزاء جميلع الفرحلة وعملت
علللى ًفرحللا الفلسللطينيون وبكى الحلوى ووزعت النفوس

عللن ويللدافع بثللأرهم ويأخللذ ينصللرهم مللن لهم الله أهي أن
وأطفللالهم عجللائزهم لبكللاء ويغضللب المسلللوبة حقللوقهم
.وشيوخهم

العصللر هبللل علللى المللؤزر النصللر علللى لللله فالحمللد
المخلصللين للرجللالا ثللم-  ًأول-  لله والشكر اللعينة أمريكا

،السللتار خلللف جللد بكل العاملين الطهار النقياء الخفياء
الله.  رحمه الكومندان حفص أبو البطل شهيدنا ومنهم

توحللار أمريكا جنون جن ؛الموفقة الضربة هذها وبعد
كللثير قتللل أن بعد-  بقوا الذين العسكريين مفكريها عقولا
وعقللولهم أفكللارهم وطاشللت-  البنتللاغون مبنى في منهم

الرابضللة الللله أسود من للثأر بينهم فيما الصليبيون وتنادى
حللتى بللل ،الللدولا كللل معهللم واصللطحبوا أفغانسللتان فللي
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فإما" ،المعركة لهذها معهم اصطحبوهم وعبيدهم أحباشهم
وانضللمت ،سلليدها يتبع العبد الحالا وبطبيعة "،ضدنا أو معنا

حملللة أكللبر في ،الحملة  لهذها"السلمية الدولا" حكومات
عليلله الله صلى محمد بعثة منذ السلما أرض على صليبية

وسلم. 

يخطللط الثنللاء هللذها فللي الللله رحملله حفص أبو وكان
وجللل عللز الللله أمللاما أعذرت قد يقل ولم ،أخرى لعمليات

...المقولة هذها من أكبر فنفسه ،الكبيرةا الضربة بهذها

مرادها في تعبتًكبارا النفوس كانت ذاإو
الجساما

مللن يملك ما بكل الشباب ويجهز ويعد يخطط فجلس
،المعركللة كسللب مللن بللد ول الصللفر ساعة فهذها ،خبرات

.رجالا من درهم فلله ،فناء أو بقاء معركة فهي

وحلمهللا أفغانستان أرض على الصليبية الحملة وبدأت
حلتى بأفغانسلتان بلدءا السللمية اللدولا جميع تسحق أن

؛أفغانسللتان علللى ًشللديدا القصف وبدأ سلمية،إ دولة آخر
تكللون مللا ًغالبللا الللتي الرض تلللك ،الطللاهرةا الرض تلللك

بحمللد للمريكللان مقللبرةا اليللوما وهللي ،يغزوها لمن مقبرةا
أسللود عن البحث وتركز الكبير، العلمي التعتيم رغم الله
شللكل بللأي عليهم القضاء يريدون فهم ورفاقه أسامة الله
سللبعة تللزن التي الطنية القنابل فاستخدموا ،الشكالا من

بلد مللن تقلللع الطللائرات كللانت الشللديد وللسللف ،أطنان
دماءهم.  وتريق المسلمين لتضرب السلما

مضللي بعللد وإخللوانه أسللامة الشيخ عن البحث واشتد
واسللتعانوا أفغانسللتان علللى الحملللة بدايللة مللن شللهر

وألقللللوا ،المجاهللللدين لترصللللد والعيللللون بالجواسلللليس
أو الشلليخ علللى يللدلا لمللن بالمليين تعد التي المنشورات

لشللراء الفغللان فقللر يسللتغلوا أن دونيللير ،إخللوانه أحللد
خيللر والللله الللله ويمكللر ويمكللرون{ ،ودينهللم ذممهللم
}.الماكرين

اشللتد نأ بعللد الللله رحملله حفص يأب عزيمة تهن ولم
ويجهزهللم الشللباب ويعللد يخطللط ظللل بللل الطلللب عليلله

أواخللر فللي يعللانيه كان ما رغم للمريكان موجعة لعمليات
وكللان الللله، سللبيل فللي عظللامه فللي شللديد ألم من أيامه
أصلليب فقللد الشللديد للللبرد التعللرض بعللدما الشباب ينصح
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ول ًشللابا كللان حيللث جللاجي معارك أياما عظامه في باللم
وأكللثر ،الللله رحملله الكللبر فللي ذلك عليه فأثر بالبرد يبالي

سللبيله فللي الشللهادةا يرزقلله بللأن وجل عز لله الدعاء من
وضللعفت عظملله رقللت فقللد ؛وتمناها بها حلم طالما التي

عمللل الللذي النصللر من ًجزءا رأى وقد سنه وكبرت نفسه
أعللذر أن بعللد دعللاءها الللله واسللتجاب ،عينيه بأما دهورا له

- حسيبه والله كذلك نحسبه-  وجل عز الله أماما

شللديد الللله رحملله الكومنللدان حفص أبو الشيخ وكان
اللحيللة ونفس الوجه تقاسيم فنفس ؛أسامة بالشيخ الشبه

وقللد الجسللم، وضللخامة الفارع الطولا ونفس بل الموقرةا
ولئل المسلللمين لمصلللحة أسللامة الشلليخ عن ًمنفصل كان

القللادةا كللل فكللان القائللدين بمقتللل المسلللمون يفجللع
.بعض عن نيمنفصل

؛الفطللار وبعللد المباركللة رمضللان ليالي من ليلة وفي
مللن كللان الللذين الللله أسللود مللع موعللد علللى الشلليخ كان

فلللي كلللبيرةا استشلللهادية عمليلللة ينفلللذوا أن المفلللترض
ورتللب معهللم اجتمللع أن بعللدو الشلليخ، لهللا رتب فلسطين

الخيللرةا اللمسللات ووضللع النقللص وأكمللل شلليء لكللل
المللة تجللاها بواجبللاتهم وذكرهللم الشللباب وعللظ ؛ةللعمليلل

وجل.  عز الله وأماما السلمية

السللحور لتنللاولا السللود ذهب المبارك جتماعاال وبعد
أن حفللص أبو أحس البيت دخلوا أن وبعد ،الخوةا أحد عند
بيللت إلللى الللبيت تغييللر وقرر ،يروها أن بدون يتابعهم ًأحدا
يتللابعهم بالفعللل كللان الجديللد؛ للبيت وصلوا أن وبعد ،آخر
هذا أن وظن والدينار الدرهم عباد من العملء الفغان أحد

ولحملله؛ بشللحمه الللله عبللد أبو الشيخ هو المتابع الشخص
وأبلللغ المنللزلا مللن بللالقرب المعدنيللة الصللفيحة فرمللى

وأرسلللت ،المنللزلا هذا في أسامة الشيخ بوجود المريكان
وقللت بأسللرع قللذائفها تلقللي أن تريللد عجلللى الطللائرات

وأنللى هيهللات  ولكللن...المشللتعل الجهاد نار ليخمد ممكن
.ذلك لهم

المتواضللع الللبيت ذلللك على الشيطان قذائف وألقيت
مقبليللن ربهللم وإخللوانه الكومندان حفص أبو الشيخ ليلقى

وينللالوا الللله بأعللداء يفتكوا أن نيتهم في وهم مدبرين غير
يتمنللون؛ كمللا الشللهادةا جاءتهم ولكن ،سبيله في الشهادةا

فللي شللهادةا المهللم ،العدو أرض أوفي هنا شهادةا ضير فل
شللاء نإ وجللل عللز الله بلغهم ؛المعقودةا والنية الله سبيل
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والللله كللذلك نحسللبهم-  وعل جللل جللواد كريللم فهللو الللله
- حسيبهم

عللن النقللاض تحللت الشللباب بحللث الثاني اليوما وفي
وجهلله وعلللى نائم كأنه فوجدوها الشريف حفص أبي جسد

منله خرجللت وقد واحدةا بخدشة يخدش ولم وابتسامة نور
حضر. من جميع شمها وقد المسك رائحة

بعللد إل مقتله من يتأكدوا ولم بمقتله الله أعداء وفرحا
حللزن فقللد وبالضللد الللله؛ رحملله دفن أن بعد طويلة فترةا

وأبيهللم شلليخهم لفللراق وبكللوا ًشللديدا ًحزنللا المجاهللدون
الشللباب يحب الله رحمه كان فلقد ،الكبير وأخيهم وعمهم

لهللم أن ويحسب منه أفضل ويراهم ًشديدا ًحبا المجاهدين
ومللا ،والجهللاد للتدريب أفغانستان إلى قدموا حين الفضل

ولخللوانه للله ثللم وجللل عز لله الفضل كل الفضل أن علم
وإعللدادهم الشللباب لتللدريب المعسللكرات فتحللوا حيللن

إطعللامهم وحللتى بللل المعللارك لخللوض وتهيئتهم للعمليات
شؤونهم.  بكل والتكفل

كللل مللع رفيللع حسللن خلللق ذا الللله رحملله كللان لقللد
يحبهللم ؛المساكين الفغان العمالا مع حتى بل ،المجاهدين

واحللدةا جلسللة مللن تحبلله إنللك بللل يحبلله الكللل ،ويحبللونه
هللذا كتللف على ويربت هذا وينصح هذا يوجه معه، تجلسها
وسلم عليه الله صلى بالنبي يقتدي ،ذاك وجه في ويبتسم

.تبسمه في حتى شؤونه كل في

ابنته ّجزو الله حفظه لدن بن أسامة للشيخ حبه ومن
.لدن بن أسامة بن محمد الشيخ لبن

نظللامي إسلللمي جيللش لنشللاء يعللد الله رحمه كانو
أن المللدربين الشللباب ينصح وكان ،المسلمين بلد لتحرير

فللي سللواء عسللكري تخصللص فللي هللممن كللل يتخصللص
أو واللغللاما العسللكرية الهندسللة في أو والسناد المدفعية

؛للطائرات المضادةا السلحة في أو والتقدما، قتحامااال في
تللوفي الله رحمه ولكنه ،المبارك الجيش لهذا نواةا واكونيل

عللازمون بعللدها من الشبالا لكن ،الجيش هذا يرى أن قبل
بعزيز.  الله على ذلك وما وتحقيقها فكرته نجاحاإ على

فللراق علللى ًولوعة ًألما يبكون وهم الشباب دفنه وقد
لنيللله سللعيدون الللوقت نفللس وفللي ،وشلليخهم أسللتاذهم
طويللل عمر بعد تمناها طالما التي الله سبيل في الشهادةا
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فللي قضللاها  سللنة25 من أكثر ؛الله سبيل في الجهاد في
مللن الللله أعللداء وقهللر دولتلله وإقامللة الللله ديللن نصللرةا

ًمللرارا يللوجعهم أن واسللتطاع ،وأذنللابهم واليهود الصليبيين
 .الشهداء منازلا وبلغه عنه ورضي الله  فرحمهً...وتكرارا

البتار نشرةا عن
1425/  الولى  / جمادى13 العدد

هل
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