
الولءا عقيدة عن النحراف من الثاني: صور الفصل
والبراءا

----
اللككه أنككزل مككا بغيككر الحكككم بيككن جمعككوا - الحكككام1

والنصارى. اليهود وموالة
ًا الفئات أكثر من والللبراءا الللولءا في السإلما منهج عن انحراف

الحكللاما للسإلللما- فئللة النتسللاب ادعللائهم -رغللم الزمللان هللذا في
السإلما. بلد على المسيطرين الشريعة على الخارجين
أصللبحت حتى المسلمة المة على الفئة هذه خطر اتسع وقد

دينها، اتباع من بالقوة ويمنعها عقيدتها، عن المة يحرف خطر أشد
شللديدة السإلللما منهللج عللن النحللراف شللديدة فئللة لنهللا وذلللك

نفللس وفللي وأمللوالهم، وأرواحهللم المسلللمين أمور على السيطرة
بلد مللن بلللد شللرها مللن يفلللت يكللاد فل النتشللار شللديدة الللوقت
السإلما.

تحكللم ل فئللة فهللي مركللب، انحللراف الفئللة هللذه وانحللراف
الخارجيين السإلما لعداءا واسإتسلمها لموالتها بالضإافة بالشريعة

والنصارى. اليهود وخاصة
قللد أنهللم لوجللدنا والنصللارى لليهللود مللوالتهم إلى نظرنا فإذا

لتمللوين قواعللد إلللى العربللي العللالم في وخاصة السإلما بلد حولوا
العربيللة الجزيللرة حال إلى فالناظر والنصارى، اليهود قوات وحشد

قواعللد إلللى تحللولت وقللد يراهللا والردن ومصللر الخليللج وإمللارات
قلللب فللي الصللليبية للقللوات والفنللي الداري للللدعم ومعسللكرات

سإللخرت قللد الحكومللات هللذه أن ذلللك علللى زد السإلللمي، العللالم
المللة علللى الجديللدة الصللليبية الحملللة أهللداف لخدمللة جيوشللها

السإلمية.
الشللريعة عللن الخللارجين الحكللاما ظللاهرة إلللى والنللاظر

ملن سإلابقة عقلود إللى تمتلد يجلدها السإلما بلد على المسيطرين
وخاصلة السإلللما أعللداءا اسإللتطاع فقد المعاصر، تاريخنا في الزمان

مللن سإلسلللة -عللبر والنجليللز والفرنسلليين واليهللود المريكييللن
الللذمم وشللراءا المباشللر والللدعم الخفيللة والعلقللات المللؤمرات

الفئللة هذه والتجنيد- تمكين والفساد السرية والحسابات والرواتب
ولكننللا هنللا، شللرحه مجللال ليس تاريخ وهذا المسلمين، مصائر من

الحللرب بعللد اسإللتطاعت للسإلللما المعاديللة القللوى أن إلللى نشللير
النظللاما قالب في الحكومات هذه وتصب تحتوي أن الثانية العالمية
المللم قللالب وهللو الحللرب في المنتصرين للحلفاءا الممثل العالمي

المتحدة.
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هيئللة هللي السإلللما ميللزان باختصللار- فللي– المتحللدة والمللم
تقوما إليها التحاكم ول فيها الدخول يجوز ل مسيطرة عالمية كفرية
مللن خمسللة لرادة والرضإللوخ السإلللما، لشللريعة التحللاكم نبذ على

المللم قيللادة علللى يسلليطرون الللدنيا، هللذه فللي المجرميللن أكللابر
المن. بمجلس المعروفة المتحدة

ًا ونشير الحكومللات هللذه جعلللوا السإلللما أعللداءا أن إلللى أيض
العديللد علبر فلسلطين فللي اليهللودي للكيان القانوني بالوجود تقبل
ًا العملية، والمواقف الرسإمية التفاقيات من الهدنة اتفاقية من بدءا
بيروت قمة جاءات . ثم1993 عاما أوسإلو اتفاقيات  إلى1949 عاما

قبللول علللى العربيللة الللدول إجمللاع على  لتؤكد2002 عاما الخيرة
ً السإرائيلي الوجود ًا. قبول تام

باسإللتيلئها والعللتراف إسإللرائيل مللع الصلللح أن بالذكر وجدير
ًا يتضمن فلسطين على مللن ومعلومللة واجبللة شرعية لحكاما إنكار

علللى المفللروض العينللي الجهاد إنكار يتضمن بالضرورة. فهو الدين
ًا، بينلا كملا السإلما ديار من الغزاة الكفار لطرد المسلمين كملا آنف

واجللب وهو فلسطين في المسلمين نصرة وجوب إنكار يتضمن أنه
ل لكككم (وماتعللالى: الللله قللال بالضرورة، الدين من معلوما عيني

الرجككال مككن والمستضككعفين اللككه سككبيل فككي تقككاتلون
هككذه مككن أخرجنككا ربنككا يقولككون الذين والولدان والنساءا
ًا لدنك من لنا واجعل أهلها الظالم القرية لنككا واجعككل ولي

ًا)ً لدنك من قولهالله: " رحمه القرطبي ]. قال75  [النساءانصير
وهللو ،الجهاد على  حض)الله سإبيل في تقاتلون ل لكم وما( :تعالى

الللذين المشللركين الكفللرة أيللدي من المستضعفين تخليص يتضمن
الجهاد تعالى فأوجب ،الدين عن ويفتنونهم العذاب سإوءا يسومونهم

،عبللاده مللن الضللعفاءا المؤمنين سإتنقاذاو دينه وإظهار كلمته لعلءا
).279 ص5ج القرطبي " (تفسيرالنفوس تلف ذلك في كان وإن

إن بللل العينيللة الفللروض عللن التخلللف على المر يقتصر ولم
1996 الشلليخ شللرما مللؤتمر فللي شاركت قد العربية الدول معظم

اتفللق حيللث الغربيللة الللدول ومعظللم وروسإلليا وأمريكا إسإرائيل مع
المجاهدين. هجمات من إسإرائيل حماية على وتعاهدوا الجميع

المجرميللن أكللابر لرادة النصللياع مللن الطللار هللذا وفللي
الجللدد الصللليبيون رأسإها وعلى للسإلما المعادية القوى اسإتطاعت

والقتصادية. العسكرية أهدافهم لخدمة بلدنا حكومات يسخروا أن
الكاملللة التبعيللة حالللة مللن اليللوما نللراه مللا إلللى وصلللنا حللتى
يللوما كللل أبناؤهللا ويذبللح وتللدمر تمزق ففلسطين الجدد، للصليبيين
عليلله تشللن والعللراق متواطئللات، أو صللامتات العربيللات وجاراتهللا

بتروله ونهب أرضإه وتقسيم المسلم شعبه لقتل الحملة تلو الحملة
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لقللوات والللدعم المسللاعدة أشللكال كللل يقللدمون العللرب وجيرانه
وجيرانهللا الصللليبية القللوات بها تعبث وأفغانستان الجدد، الصليبيين
أفغانسللتان علللى السلليطرة مللن لتمكينهم المريكان مع يتواطئون
وشعبها.

يخفللى ل الشريعة على الخارجين الحكاما فئة وهي الفئة هذه
عللن ناهيللك المسلللمين عامللة علللى وجرائمهللا وإفسللادها فسللادها
تخفى. أن من أظهر والنصارى لليهود وموالتهم خاصتهم،

ًا فللإنهم ولللذلك وشللبابها المسلللمة المللة انتفللاض مللن خوفلل
الصللهيوأمريكي العدوان تصاعد غمرة في -وخاصة ضإدهم المجاهد

مللن بعللدد وكشللمير- اسإللتعانوا والشيشللان والعراق فلسطين على
وسإللللبيتها عجزهلللا اسإلللتمرار وضإلللمان الملللة لتخلللدير الفئلللات

السإلللما بللزي تللتزي الللتي هللي الفئللات هللذه وأخطللر واسإتسلمها،
وقلبهللا، وعقلهللا المللة عقيللدة إلللى خلللله مللن لتنفذ إليه، والدعوة

ًا النسان مناعة جهاز تتخطى أن الفتاكة الجراثيم تحاول مثلما تمام
ًا لتعيث تدمره أو سإنوجزه ما البشري. وهذا الجسم خليا في فساد

التالية. الفقرات في
والصللحافيين الرسإللمييين ءاالعلمللا مللن: الحكام - أعوان2

الرسإميين الموظفين من وغيرهم والمفكرين والكتاب والعلميين
ومعلاداة وتزيينله الباطلل نصلرة مقابلل فلي رواتبهم يتلقون الذين
وتشويههم. الباطل أهل

ًا الفئللات أعلللى هللي الفئللة وهذه للحكللاما المللوالة فللي صللوت
كمللا الذمللة أهل أو السإلما، لديار الغازية الصليبية والقوات العملءا

الخطللورة غايللة فللي سإللؤال مللن -للسإللف- هربللوا يفترون. لكنهللم
لمن؟ الجزية يدفع والحرج: من
ًا اتبعللت المختلفللة بأخلطهللا الفئة وهذه التلفيللق مللن أسإلللوب

ًا السإلللما أئمللة نبللذها الللتي المنحرفللة العقائللد بيللن العقائدي سإلللف
ًا؛ً بين: جمعت الفئة والجماعة. فهذه السنة أهل وخلف

إسإللباغ حيللاءا- فللي بل– صللورها أفضللح فللي الرجاءا - عقيدة1
الللذي والنهللب والفسللاد والتبعية النحلل صور أسإوأ على الشرعية

الشريعة. على الخارجة المرتدة الحاكمة النظمة تمثله
وتفسلليق تكفيللر فللي الخللوارج لمنهللج تبنيها إلى - بالضإافة2
للسإلما. العاملين المجاهدين وحرمات دماءا واسإتباحة وتبديع

الحكومللة فللي الرسإمي الموظف وهو المصرية الديار فمفتي
عليلله؛ً اسإتأجروه الذي عمله ليؤدي منها راتبه يتلقى الذي المصرية

بالمسلللمين البللاطش العلمللاني النظللاما علللى الشرعية إسإباغ وهو
غلة عتللاة أشللد علللى غلوهللا في تتفوق صورة في لليهود، الموالي
العلمانية العسكرية المحكمة أفتي الذي نفسه هو الوائل، المرجئة
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عبللد -محمللد مصللر فللي السإلما أبطال الخمسة المجاهدين بإعداما
وحسلين السإلللمبولي وخاللد السلما عبد الحميد وعبد فرج السلما
أربللع وقللع الللذي السللادات، أنللور قتلللوا طايل- الللذين وعطا عباس

إسإللرائيل بدولللة بللالعتراف فيهللا تعهللد إسإللرائيل مللع اتفاقيللات
دوللة أية مساندة أو عليها العتداءا وعدما فلسطين، على واسإتيلئها

ًا سإيناءا سإلحا ونزع بل عليها، إسإرائيل تعتدي إسإللرائيل، لمللن ضإمان
السرية.  التفاقات من ذلك غير إلى

فلي إسإلرائيل ملع السللما اتفاقيلة هي التفاقات هذه وأشهر
إلللى وإسإللرائيل مصر بين الحرب إنهاءا على نصت  التي1979 عاما

إسإرائيل، لعدوان تتعرض دولة أية مساعدة من مصر ومنعت البد،
السياسإللية المجللالت كللل فللي إسإللرائيل مع التطبيع إلى ودعت بل

هللذه فيهللا يبللارك فتللوى الزهللر أصللدر ثللم والفكريللة، والقتصللادية
الشريعة!! مع تتفق أنها فيها ويقرر التفاقية،

أوليللاءا لطاعللة يللدعو كللان الللذي بالسللعودية الكللبر والمفللتي
أفللتي الللذي وهللو فتنة، دعاة المجاهدين يعتبر كان الذي هو المور،
سإللدت الللتي الجرارة جيوشهم وباعتبار بالمريكان السإتعانة بجواز
مئللات بلغت والتي البحر عنها ضإاق التي الجبارة وأسإاطيلهم الفق

اللذي ملن نلدري المسللتأمنين!! ول ملن الغللزاة الجنود من اللوف
السإتعانة بجواز العلماءا كبار هيئة في زملئه مع وأفتى من؟؟ يؤمن

بللدعوى العراقللي البعللثي النظللاما لمواجهللة المريكيللة بللالقوات
الغازية الكفار جحافل وجود على الشرعية وأسإبغوا بل ، الضرورة،

الن حللتى القوات هذه وجود على مر وقد المسلمين، بقاع لقدس
ًا عشر اثنتي قرابة قتللت واسإتسللمه، العللراق انسلحاب بعلد عامل
فللي طفللل مليون ونصف مليون بالحصار- قرابة– القوات تلك فيها

هللذا فللي واحللدة بكلمللة الموظفللون هللؤلءا ينطللق أن دون العللراق
الشأن.

صللداما قللوات ضإللد الكفللار بقللوات اسإللتعانة أمللر ليس والمر
العلرب. فلللم جزيلرة في النفط لمنابع احتلل أمر المر بل البعثية،

العربيللة الللدول جيللوش فللإن المريكان، لحضار ضإرورة هناك يكن
تحريرها. أو الكويت لحماية والغنى الكفاية فيها كان والسإلمية
المخططللات صللنيعة هم بل لهم، إرادة ل الحكاما هؤلءا ولكن
ثللم عروشهم، على ونصبتهم حدودهم، لهم رسإمت التي البريطانية

علللى والنهللي المللر لهللم وأصبح البريطاني، النفوذ المريكان ورث
العربي. العالم وسإائر العربية الجزيرة حكاما كل

لهللؤلءا وليللس ممتلكللاتهم، عن ليدافعوا السادة جاءا فقد إذن
عنها. الدفاع أو العربية الجزيرة بأمن شأن والملوك الشيوخ
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علللى الجللوي الحظللر وفللرض العراق اسإتسلم أن وبعد والن
وفرضإللت بغداد حكومة عن الكردي الشمال واسإتقل أراضإيه نصف
يللزال ل هللذا كللل بعللد التعويضللات، بدفع وألزما عليه التفتيش لجان

إنهللم بل ازدياد، في العرب جزيرة على الصليبي العسكري الوجود
اللف مئللات تقتللل أن لهللا ينتظر العراق على جديدة لحملة يعدون

العراق. نفط على يستولوا حتى المسلمين، من
الكللونجرس- فللي صللرحوا كمللا– إلللى ذلك بعد سإيتحولون ثم

علللى الكللبرى الجللائزة وهي مصر إلى ثم لتقسيمها، السعودية إلى
تعبيرهم. حد

مسللألة المسللألة بللل اسإللتعانة مسللألة ليسللت المسللألة إذن
المسلمين على الصليبيين من وقهر وسإيطرة ونهب وسإلب احتلل

طلءا إل هللم ما الحكاما العرب. وهؤلءا جزيرة أراضإيهم؛ً أقدس في
ود جلدار عللى باهت أتي ثلم المريكلي، الوج اءا بعلد– ي ذللك- علم

السللامي، المقللاما من لهم المحولة الفتاوى على ليوقعوا السلطان
وهللذا بل الصليبي التسلط وهذا النهب وهذا السإتيلءا هذا تبيح التي

العراق.   في المسلمين لدماءا السفك
ًا- بجلواز للسلعودية العلاما المفلتي يفتي ثم مللع الصللح -أيضل
(ياسإللر المسلللمين أمللر ولللي هللو معهللم عقللده الللذي لن إسإرائيل
عرفات).

قتللل بعللد صللرخوا الكللويت في الدعوة إلى المنتسبين وبعض
علللى للتعللدي غاضإللبين وانتفضللوا فيلكللا، في للمريكان المجاهدين
الذمللة أهللل أن ونسللوا الذمللة، بأهللل وصللفوهم الللذين الصللليبيين

الجزيللة، لهللم ويللدفعون المسلللمين، سإلللطان ظللل تحللت يعيشون
وأمرائهللم المشللايخ هللؤلءا بينمللا السإلللما، أحكللاما عليهللم وتجللري

إلللى ويلجللأون سإلللطانهم، وفللي الصللليبيين قهللر تحللت يعيشللون
ًا الباهظة الموال لهم ويدفعون حمايتهم ًا طوع يرضإللوا حللتى وكره

ذمللة فللي أنملة. فمن قيد إرادتهم يخالفوا أن يستطيعون ول عنهم،
من؟ قهر في ومن لمن؟ الجزية يدفع ومن من؟

وا ًا ونس ن الكلويت أن أيضل بقلاءا يجلوز ول العلرب جزيلرة م
أصلً. فيها والنصارى اليهود

النللاس الله- يأمرون إلى الطريق يقطعون -الذين هؤلءا وكل
الللواجب، الجهللاد تللرك فللي الشللريعة على الخارجين أولئك بطاعة

مصائب: عدة بذلك فارتكبوا
السإلما. بلد على الكفار اسإتيلءا اسإتمرار على أ- أعانوا

عليهم. المفروض العيني الجهاد عن الناس ب- ثبطوا
علللى الخارجللة الباطلللة الحكومللات على الشرعية ج- أضإفوا

الشريعة.
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عليهم. وافتروا المجاهدين د- سإبوا
حللق الجهللاد أن دعللواهم هللؤلءا يسللوقها الللتي الحيللل ومللن

الن فالمرحلللة وقتلله، الن ليس ولكن الخلص طريق وأنه وواجب
هذه آخر إلى للدعوة، التفرغ مرحلة الن والمرحلة العداد، مرحلة

الدعاوى.
ً الشبهة هذه عن ويجادلون ًا، جدال من يتهربون ولكنهم شديد

لللم المذلللة من العقود هذه كل بعد الخطير: لماذا المحرج السؤال
ًا؟ تعدوا لن عنللدهم جللواب ول العللداد؟ هللذا سإللينتهى ومللتى شلليئ

أرادوا (ولككوتعللالى:  الللله لمللدته. قللال نهايللة ل عنللدهم العللداد
].46 [التوبةعدة)ً  له لعدوا الخروج

التوحيللد عقيدة لهم وبينوا ، الناس عقائد أصلحوا حتى وليتهم
نقلهللا وكمللا وسإلللم، عليلله الله صلى النبي على أنزلت كما الصافية
ًا ويخفللون بعضللها -وللسإللف- يبللدون ولكنهم الصالح، السلف كللثير

منها.
ة عللى ينصب التوحيد في كلمهم فجل أملا والضلعفاءا، العام

والنصللارى لليهللود ومللوالتهم السإلما عن الطواغيت الحكاما خروج
إليه. يتطرقون فل

منللذ الجنللبي النفللوذ تحت واقعة السإلما بلد أن العجب ومن
نتيجللة الحللالي الصلليبي الحتلللي العسللكري الوجود وليس عقود،

سإياسإللة ثمرة هو بل الدولية، السياسإة في طارئ انقلب أو مفاجأة
ذلللك ومللع عللاما، مائة عن يزيد لما تمتد للغرب التبعية من مستمرة

ًا المصلليبة هللذه عللن هللؤلءا من نسمع لم ًا إل شلليئ وبإشللارات نللادر
وبعيدة. عابرة

المصللالح يقللدرون ل المجاهللدين إن بقللولهم يشللغبون وتللارة
مللن حققللوه ممللا أكللثر المفاسإللد مللن جلبللوه مللا وأن والمفاسإللد،

ًا، السؤال على يجيبون ل ولكنهم المصالح، هللو ومللا المحرج: حسللن
ويتجنللب المصللالح يحقللق والذي تقترحونه الذي الجهادي السإلوب

الجهاد. هو: ترك عندهم والجواب المفاسإد؟
بللواجبهم، يقومللوا لللم المجاهللدين أن فرضإنا سإألتهم: لو وإذا
شللتى تحللت للجهللاد التللاركين القاعدين صف صفكم؛ً إلى وانضموا

وهللل عللدوانهم؟ عللن سإلليتوقفون المللة أعداءا كان فهل المبررات،
عللن سإلليرحلون اليهللود كللان وهل سإينحسر؟ والفساد الفساد كان

لتهويللد مخططهللا عللن سإللتكف إسإللرائيل كللانت وهللل فلسللطين؟
إسإللرائيل لقامللة والسللعى القصللى المسللجد وهللدما فلسللطين

وهل وتضليلهم؟ زيغهم عن سإيكفون العلمانيون كان وهل الكبرى؟
الطللواغيت كللان وهللل ويتعففون؟ سإيتوبون الفاحشة مروجي كان
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ويكفللون السللجون أبللواب ويفتحون كراسإيهم سإيتركون الحاكمون
وهل؟ وهل وهل شعوبهم؟ تعذيب عن جلديهم
ًا الشبهات هذه إلى يضيفون ثم والحجللب، السللحب من مزيد

لمللاذا العلللم؟ بطلب تنشغلون ل بقولهم: لماذا الشباب فيخاطبون
بإنشللاءا تنشللغلون ل لمللاذا ومجادلتهم؟ الكفار بمحاورة تنشغلون ل

تنشللغلون ل لمللاذا المرضإللى؟ ومللداواة اليتللاما ورعايللة المللدارس
دعللوتهم فللي صللدقوا وليتهللم الصللحيحة؟ العقيللدة إلللى بالللدعوة
عللن لتنشللغلون هللي: لمللاذا دعللوتهم العقيللدة. وحقيقللة لتصللحيح
الجهاد؟؟
أشلد فلنحلذره الفكلري، العقائلدي المناعلة فقدان مرض إنه

والسإتسلما. والذل والخسران الضياع عاقبته فإن الحذر،
الميدان وإخلءا الجهاد، عن المجاهدين تثبيط دعوتهم وحاصل

أو مقاومللة أية من المعتدين الغزاة يأمن حتى المجاهد الشباب من
ويشلليرون رضإا في إليهم ينظرون السإلما أعداءا فإن ولذلك تدافع،

لهم.  المجال بإفساحا حكوماتهم على
الموهوم: التصالح - دعاة3

والللبراءا الللولءا منهللج عللن المنحرفة الفئات من الثالثة والفئة
علللى الخارجللة الحكومللات مللع التصللالح إلللى تللدعو التي الفئة هي

المة.  أعداءا لمقاومة الشريعة
مللا اسإللتعادة أجللل مللن اللللص مللع ملخصه: نتعاون ومنطقهم

العللراض علللى الحفللاظ أجللل مللن الفللاجر مع ونتصالح منا، سإرقه
اليهللود مللع لقللالوا: نتصللالح قاعللدتهم طللردوا ولللو انتهكهللا، الللتي

عنللا؟؟ سإلما في ويرحلوا بلدنا من بالخروج نقنعهم حتى والنصارى
الوهاما.  هذه ونصدق المشاهد الواقع نكذب بأن ويطالبوننا

ًا- هللو هللؤلءا دعللوة وحاصل العللدو عللن المقاومللة كللف -أيضلل
يطفللح الللذين الخونللة إلى المجاهدين قياد وتسليم للمة، السإاسإي
فلسللطين عللن يللدافعوا لللم والللذين السإلما، ضإد بالجرائم تاريخهم

ًا، ًا يألوا ولم يوم للقللوات بلدنللا وفتللح بإسإرائيل، العتراف في جهد
الصليبية.
أمريكا: - مجاهدو5

والللبراءا الولءا عقيدة عن المنحرفة الفئات من الرابعة والفئة
للجهللاد المنتسللبين والقيللادات الجماعات بعض هم الزمان هذا في
إليلله يشللار كللان مللن ومنهللم المريكان والوا الذين أفغانستان، في

المللم علللم تحللت الدوليللة السلللما حفللظ قللوات تحرسإللهم بالبنان،
القاذفللات وتظلهللم المريكيللة، القللوات بهللم وتحيللط المتحللدة،
علللى السللطة فتللات ملن نالوه ما على مسرورون وهم المريكية،

المجاهدين!! ودماءا شعبهم أشلءا
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تفسككدوا أن تككوليتم إن عسككيتم (فهلتعالى:  الله قال
اللككه لعنهككم الككذين أولئك أرحامكم، وتقطعوا الرض في

على أم القرآن يتدبرون أفل أبصارهم، وأعمى فأصمهم
مككا بعككد من أدبارهم على ارتدوا الذين إن أقفالها، قلوب
ذلككك لهككم، وأملككى لهككم سول الشيطان الهدى لهم تبين

بعض في سنطيعكم الله نزل ما كرهوا للذين قالوا بأنهم
الملئاكككة تككوفتهم إذا فكيككف إسككرارهم، يعلم والله المر

أسككخط ما اتبعوا بأنهم ذلك وأدبارهم، وجوههم يضربون
الككذين حسككب أم أعمككالهم، فككأحبط رضوانه وكرهوا الله
نشككاءا ولككو أضغانهم، الله يخرج لن أن مرض قلوبهم في

لحككن فككي ولتعرفنهككم بسككيماهم فلعرفتهككم لرينككاكهم
نعلككم حككتى ولنبلككونكم أعمككالكم، يعلككم واللككه القككول

-22  [محمللدأخبككاركم)ً ونبلو والصادقين منكم المجاهدين
31.[
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