حوار مع الدكتور عبد الكرمي بكار حول نظام احلكم
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
هذا حوار صويت دار بيين وبني الدكتور عبد الكرمي بكار ،عن طريق الربانمج اإللكرتوين الواتس ،يف
الغرفة املخصصة ألعضاء اجمللس اإلسالمي السوري ،حول نظام احلكم ،وحقوق األكثرية السنيّة يف اجملتمع

السوري ،رأينا من الفائدة ـ وليسهل الوقوف عليه ـ تفريغه ،ونسخه.

ـ الدكتور عبد الكرمي بكار :السالم عليكم ورمحة هللا  ..أخي الفاضل الشيخ أبو بصري رعاك هللا،
تتح ّدث عن حقوق السنة كأكثرية ،أنت اآلن تتحدث عن حقوق السنّة كأكثرية؛ أنت معىن ذلك تتحدث

عن احملاصصة الطائفية؛ أي أن األكثرية تتقاسم رائسة اجلمهورية والوزراء فرضا ،والنواب فرضا ،وأقلية
أخرى يكون هلا وزيرين وأقليه اثنية يكون هلا وزير  ..هذا الشيئ خطري اي شيخ أاب بصري ،وحنن يف وثيقة
املبادئ اخلمسة اليت أخرجها اجمللس رفضنا احملاصصة ،كما تذكرون  ..األمر اآلخر؛ اآلن يف الدولة احلديثة
ما تُتنازع املناصب واحلقوق على أساس األداين واملذاهب ،والعرقية ،أان أرى الشيخ أاب بصري على فضله
واهتمامه مبحاربة الغلو ،واهتمام ابلسياسة الشرعية ،لكن الرؤاي لديه ليست واضحة يف مسألة احلكم.
اآلن اي شيخ أاب بصري ال يوجد شيئ يف الدولة احلديثة أقلية أو أكثرية على أساس مذهيب أو عرقي
أو طائفي أو لغوي أو إقليمي ،يوجد شيئ واحد فقط أكثرية سياسية ،وأقلية سياسية؛ يعين حزب سياسي
يعترب نفسه ميثل السنّه وميثل تطلعاهتا ،وميثل الثقافة والعقيدة اإلسالميه ،حيمل القيم اليت حنملها  ..هذا
احلزب يف دورة انتخابية قد أيخذ األكثرية ،وابلتايل حيكم أربع سنوات ،أو مخسة أو ستة ،ويف دورة أخرى
إذا مل يستطع أن أيخذ أكثر من نصف األصوات أخذ  %03أو  %03جتده جزءا من حكومة إئتالفيه،
يف دورة أخرى احتمال ال يدخل الربملان كله ،إذا كان مثل تركيا ال يدخل الربملان أي حزب ال حيصل على
 %03من األصوات ،ميكن أن ميثل األكثرية السنية وال يدخل الربملان  ..هذا هو املبدأ الذي تسري وفقه
الدول مثل تركيا وماليزاي ،وكل دول الشرق والغرب  ..واألمس يف سنغفورة انتخبت رئيسة مجهورية سنغفورة
وأغلبها صينيون واملسلمون  %05انتخبت امرأة مسلمة رئيسة للجمهورية ،ومل يعرتض على ذلك
الصينيون وهم يشكلون  %03أو  ...%03وذلك مثل وضعنا يف سوراي .وكذلك صاحب القنبلة النووية
اهلندية رجل مسلم سين وأصبح رئيسا للهند ،تعداد سكاهنا مليار ومئيت مليون ،املسلمون فيها  053مليون
ومل يعرتض اهلنود على ذلك  ..ملاذا؟ ألن هذه هي الدولة احلديثة ...
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أان أريد منك ـ ولو بتسجيل صويت ـ أن توضح لألخوان ،هذا الكالم العائم خبصوص حقوقنا ،خلينا
نفهم ،ما هي حقوقنا ،وكيف أنت جتسد هذه احلقوق ،وكيف تدافع عن هذه احلقوق؟
إال إذا قلنا نريد أن نصبح مثل لبنان  ..كل منا أيخذ منصب ،والسنّة أتخذ ثالث مناصب
ابعتبارها األكثريه أو طائفة كبرية أو هي أساس البلد ،ممكن تقول هذا  ..لكن ـ أاب بصري ـ ملا نشتغل يف
السياسة ،ليس هناك أهل سنّة يف السياسة.

وأان أعرف هذا ملا كنت يف اإلئتالف ،كان هناك إسالميون ،واإلخوان كتلة كبريه؛ ستة ،سبعة أو

أكثر ،ما يف يوم صوتنا مع بعضنا ،وال استطعنا نعمل كتلة واحدة ،ألننا خالل القضااي السياسية ختتلف
مقسمني  ..مثال برهان غليون سين ،إذا تر ّشح
وجهات النظر ،ولذلك غدا يف أي انتخاابت ستجد السنة ّ

ملنصب ممكن نصف السنة ينتخبونه ،وأنت لست راضيا ال عن برهان غليون وال عن نصف السنّة الذين
انتخبوه  ..يف السياسة ليس هنالك حتزابت إال حتزابت سياسية ،ومصاحل سياسية ،ورؤى سياسية ،ال توجد
حتزابت عرقية إال يف الدول العنصرية ،مثل جنوب أفريقيا سابقا ،أو مثل إسرائيل.
أان أرجو من األخ أيب بصري أن يشرح لنا ،وحىت نفهم حنن ما الذي نريده ،ونشرح هذا للعامل ..

ابرك هللا فيكم ،وشكرا جزيال للجميع.
ـ اجلواب :أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم ،بسمميحرلا نمحرلا هللا  ،السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
فقد وقفت على تسجيل وكلمات الدكتور عبد الكرمي بكار الواردة أعاله ،واليت ينكر علينا فيها
حديثنا عن حقوق أهل السنة كأكثرية يف اجملتمع السوري ،على اعتبار أنه ـ ومعه اجمللس اإلسالمي! ـ يرفض
احملاصصة ،والنظم السياسية احلديثة ال تعرتف ابحملاصصة الدينية ،وال مبحاصصة الطوائف ،وال يوجد يف
النظم السياسية احلديثة أهل سنة ،وال أهل اإلسالم ،وإمنا توجد أكثريه حزبية أو أكثريه سياسية فقط ،بغض
النظر عن مرجعيتها الدينة والطائفية ،وهي اليت حيق هلا احلكم ،وهذا احلديث عن األكثرية السنيّة وحقوقها

مرفوض عند البكار ،وعند النظم السياسية احلديثة ،كما أفاد !..

ونزوال عند رغبته يف أن أشرح له ولغريه ،ما نريده من حديثنا عن حقوق األكثرية السنيّة املسلمة يف

اجملتمع السوري  ..أجيب عما ورد يف كالمه ،من أوجه:

منها :هذه األنظمة احلديثة املعاصرة اليت ال تعرتف ابألداين والطوائف ،وإمنا ابألكثرية السياسية ـ
كما يوحي ظاهرها ـ قد مرت بتجارب وجمازر دموية كثرية  ..واليت منها حماكم التفتيش الصليبية  ..احلرب
العاملية األوىل والثانية  ..احلروب الصليبية  ..احلروب بني الربوستانت والكاثوليك اليت أهنكت أوراب ..
وقوف الكنيسة بوجه العلم واكتشافاته  ..ومحل الناس ابلقوة على أقوال تتعارض مع العلم  ..بعد هذه
السلسلة من اجملازر والقتل واالقتتال  ..وليخرجوا من هذا النفق املظلم الذي أدخلتهم فيه الكنيسة ..
اتفقوا فيما بينهم على نظام علماين يفصل الدين عن الدولة ،وعن مرافق احلياة  ..والذي ساعدهم على
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وسهل عليهم املهمة أن دينهم ـ املمثل بكنيستهم ـ يفصل الدين عن الدولة والسياسة ،وعن احلياة،
ذلكّ ،
منذ أن رفعت الشعار الروماين القدمي " دع ما هلل ،هلل ،وما لقيصر ،لقيصر ،وما كان هلل يصل لقيصر ،وما

كان لقيصر ال يصل هلل " ،لذلك اجملتمع الغريب مل جيد مشكلة يف فصل الكنيسة والدين عن السياسة ،وعن
حياهتم اخلاصة والعامة ،أي أن دينهم ساعدهم على هذا الفصل بني الدين والسياسة لذلك انشأوا نظامهم
العلماين املعروف  ..والسؤال الذي يطرح نفسه ،هل جيوز للمسلمني أن ينحدروا هذا املنحدر ،وهل
اإلسالم يقبل منهم ذلك؟!
ومنها :أن غالب القوم يف الغرب ـ بسبب فساد الكنيسة واحنرافاهتا ـ ال دينيني؛ جينحون إىل دين
اإلحلاد على طريقة الرومان أايم زمان ،إال أهنم ميتازون بقوانني حتملهم على السماحة فيما بينهم أكثر ،فهم
جيتمعون على تقديس امللك ،وقانون امللك مث بعد ذلك يتنافسون فيما بينهم على املناصب احلكومية،
وعلى طريقتهم  ..والسؤال الذي يطرح نفسه ،ونكرره :هل ميكن للمسلمني أن يتنازلوا إىل هذا املستوى من
اإلحندار عن ثوابت وأساسيات دينهم  ..وهل اإلسالم يقبل بفكرة فصل الدين عن الدولة ،وعن احلياة
والسياسة ،وشؤون احلكم  ..لنتواطأ بعد ذلك فيما بيننا على نظام سياسي يغيّب الطوائف ،ويغيب الدين ..
ويغيب اإلسالم عن احلكم وشؤون احلياة  ..فالذي حيكمهم غري الذي حيكمنا حنن كمسلمني ..؟!

ومنها :أن بالد هذه األنظمة احلديثة كما يصفها الدكتور بكار ،جتدها رغم حتللها من فكرة تدخل
الدين يف عاملها السياسي إال أهنا متارس عمليات إقصاء واستئصال للدين السياسي ،وجتدهم يف بعض
املواطن ميارسون ويباركون اجملازر الدموية ،ذات البعد الطائفي والديين ،ويتواطؤون فيما بينهم على ارتكاهبا
كما يف البوسنة واهلرسك ،وكما حصل يف أفغانستان ،ويف فلسطني ،ويف العراق ،ويف سوراي اليوم  ..وغريها
من املناطق  ..يف الوقت الذي يَسلَم فيه بوذيو بورما الذين يقومون مبجازر رهيبة حبق املسلمني  ..وكذلك
الطاغية النصريي بشار األسد  ..وغريه من الطغاة اجملرمني الذين سلطوا جام طغياهنم وإرهاهبم ضد اإلسالم

واملسلمني  ..مل يوصفوا ابإلرهاب ،ومل يالحقوا حتت هتمة اإلرهاب  ..يف املقابل فإن الغرب ممثال حبكوماته
يطارد كل مسلم يشتغل ابلسياسة ،أو حيمل فكر اإلسالم السياسي ،ليصبغه بصبغة اإلرهاب ،الذي جتب
مالحقته ،وحماكمته  ..حىت األخوان املسلمني على طروحاهتم الدميقراطية  ..جتد هنالك جتاذابت كثريه يف
دول الغرب على تصنيفهم كإرهابيني أم غري إرهابيني  ..بينما غري املسلمني  ..مهما كانت طروحاهتم
عنصرية ،وتتسم ابلطائفية ،واحلقد الديين  ..مسموح هلا  ..ومرخص هلا  ..ال ميكن أن تصنف كجماعات
إرهابية  ..حىت بتنا نسمع عن تسلط هذا الفريق العنصري الطائفي الديين ،على كثري من مرافق احلكم
والسياسة يف بالد الغرب!
فبالرغم من هذه احلداثة للنظم السياسية اليت يتمتعون هبا ،وفتنت البعض منا ،إال أهنا يف كثري من
املواقف الدبلوماسية ،والسياسات الداخلية واخلارجية ،تعرب بطريقة أو أبخرى عن احلقد الطائفي ،واإلنتماء
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والدافع الطائفيني ،فمثال جتد أن أغلب دول أورواب ترفض استقبال املهاجرين املسلمني حىت اليتغري عدد
سكان النصارى يف بلداهنم  ..ومنهم من صرح أهنم يريدون مهاجرين نصارى ال غري ،حىت ال يتأثر املكون
الطائفي الديين جملتمعاهتم  ..كذلك موقفهم من تركيا ،ما الذي مينع من قبول تركيا يف االحتاد األورويب
املسيحي النصراين ،اجلواب ،وبكل وضوح :ألهنا دولة مسلمة ،ستغري دميوغرافية اإلحتاد األورويب  ..قد
قالوها ،وقالوا ما هو أشد من ذلك  ..فالقوم على حداثتهم وعلمانيتهم إال أهنم ينطلقون يف حتديد
سياساهتم واسرتاتيجياهتم العامة واهلامة من منطلق ديين ،وطائفي  ..وإن ظهر أحياان أن املصاحل هي اليت
حتدد وتوجه سيساهتم ومواقفهم املعلنة ،فاملصاحل الظاهرة ،تبع ملعتقداهتم الدينية والطائفية ،ال ميكن أن
ٍ
حينئذ الواقع الذي نعايشه ،وخنالف
ختالفها يف شيء  ..وحنن أغبياء عندما نغفل عن هذه احلقيقة ،فنعارض
ضى
ونصادم النصوص الشرعية القطعية يف داللتها وثبوهتا ،وحنن ندري أو ال ندري  ..قال تعاىلَ [:ولَن تَـ ْر َ
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عشرات من النصوص اليت تصدم املغفلني من أبناء جلدتنا ،الذين يريدون أن يبعدوا الدين وأثره عن

السياسة ،والسياسيني !!...
ومنها :أننا إذا نظران إىل احمليط اإلقليمي لسوراي ،جند إيران دولة دينية طائفية تتمدد يف كثري من
الدول العربية ،واحمليطة بسوراي ،على أساس ديين طائفي ،ويف نفس الوقت تلعب داخليا لعبة الديقراطية
واألكثرية ،ولكن وفق شروط والية الفقيه ،وجملس مصلحة النظام  ..والعراق دولة طائفية شيعية ،حتكم
وتدار من قبل ويل الفقيه اإليراين  ..كذلك دولة إسرائيل؛ فهي دولة دينية رفعت شعار العلمانية فيما
بينهم ،لكن مع غريهم ليسوا علمانيني ،وال دميقراطيني ،وال حداثيني ،ألن دينهم أيمرهم بذلك ،وهم ال
يستطيعون التحرر منه  ..وكذلك لبنان دولة طائفية ،تدار وحتكم ابلعقلية الطائفية  ..فمحيط سوراي حميط
طائفي ديين شئنا أم أبينا ،فأذرع إيران والغرب ،وأمريكا ،وروسيا يف اجملتمع السوري أذرع طائفية ..
فاألقليات الطائفية كانت وال تزال هي ذريعتها للتدخل يف الشأن السوري الداخلي  ..فنحن ـ شئنا أم أبينا
ـ حماطون مبجتمع طائفي حاقد ديين ،وبنوازع ودوافع طائفية حاقدة ،ألفت اخليانة والتآمر  ..ال بد من أن
ننظر هلذا احمليط بواقعية ،ونتعامل معه بواقعية ،عندما نريد أن نتكلم ابلسياسة  ..ونشتغل ابلسياسة!

4

سوراي منذ سقوط اخلالفة العثمانية وإىل يومنا هذا ،حمكومة ابلطوائف ،ومن األقليات الطائفية،
بدعم مباشر من قوى االستعمار اخلارجي؛ ألنه جيد يف هذه األقليات الطائفية مصاحله ،وخري معني له على
حتقيق أهدافه ومآربه يف املنطقة  ..فسوراي مباعة للعدو منذ زمن وال تزال  ..حىت لو حكمها يف أايم أو
أشهر حاكم سين حكما صوراي ،كان حماطا بسياج من العناصر املتنفذه الطائفية التابعة لألقليات  ..سوراي
حمكومة منذ سقوط اخلالفة العثمانية ،من األقليات الطائفية  ..وقد رأينا من تلك األقليات الويالت!
حافظ اللعني وعائلته حكموا سوراي مخسني سنة ،وال يزالون  ..انظروا إىل هذا املوصل الذي أوصل
إليه سوراي أرضا وشعبا  ..انظرو إىل هذا الكم الكبري من اخلراب ،والفساد ،واإلجرام الذي أحدثه وال يزال
حيدثه  ..انظروا إىل هذا الكم الكبري من اخليانة والغدر والعمالة  ..ال ميكن أن نتعامل مع هذا الواقع
الطائفي املرير واخلبيث اجلامث على صدر الشعب السوري ومنذ عقود ،بطريقة وردية مثالية ،وحداثية ،وعلى
طريقة بعض األنظمة األوروبية  ..كما يريد البكار  ..واقع خبيث مريض نعيشه ال بد من تشخيصه لتتم
معاجلته  ..البد للعمل السياسي ،وملن يريد أن يشتغل ابلسياسة من أن يعيش واقعه أوال ،وأن ال حيلق يف
الفضاء كثريا ،ويرقى هلذا املستوى من التحدي واملواجهة هلذا الواقع  ..وإال سنؤكل كما أوكلنا مرارا من قبل
 ..وسنُحكم بنصريي آخر  ..وحافظ أسد آخر ألعن وأشد  ..ونضطر إىل ثورات أخرى اتلية  ..وبصورة ال
تعرف سوراي معها اخلري وال اإلستقرار  ...إىل مىت سنظل نعيش الذل جبميع صوره وأشكاله حتت رمحة هؤالء

األشرار  ..أمل أين للسواد األعظم من الشعب السوري أن يعيش يوما حرا يف دينه ومعاشه ،وبيته من غري
خوف وال مهانة ،وال ذل؟!
ومنها :أن العلمانيني يف بالد الغرب ميتازون فيما بينهم ـ وداخل بلداهنم ـ ابلسماحة ،ألنه ـ كما
أفدان من قبل ـ ال توجد مشكلة بينهم وبني الدين الذي يعيشون معه ،فال جيدون مشكلة يف فصل الدين
عن الدولة  ..بينما العلماين يف بالد العرب واملسلمني ـ الذي يريد أن يفصل اإلسالم عن الدولة والسياسة
واحلياة ـ سيجد مشكلة كبرية مع اإلسالم واملسلمني  ..وابلتايل فإن مهمته األساس ـ ومنذ اللحظة األوىل
من حكمه ـ كيف حيارب اإلسالم ،واملسلمني  ،وكيف يزج املسلمني يف أقبية السجون والزانزين ،وكيف
يتمتع بتعذيبهم ،وإهانتهم ،وإذالهلم ،وإقصائهم ،ومحلهم على االرتداد عن دينهم  ..انظروا إىل مجيع
األنظمة العربية العلمانية كيف مارست ـ وال تزال ـ أقصى درجات اإلضطهاد والظلم ضد املسلمني ،ودينهم
 ..وأان أصارحكم أن الكثري من أبناء سوراي  ..من أبناء الثورة  ..يتوجسون ـ بعد أن ضحوا مبئات اآلالف
من الشهداء ـ خيفة وريبة  ..وخيشون أن يكون البديل عن هذه الفوضى وهذا اخلراب الذي أاثره
البغدادي ،وجلبه اجلوالين  ...علمانيا حاقدا يرجعهم إىل عهد حافظ األسد ،حيارب مظاهر التدين،
واحلجاب ،وجيرب النساء على التعري  ..ميتهن نتف حلى العلماء والشيوخ  ..ويسب هللا ورسوله صلى هللا
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عليه وسلم  ..فتجربة شعوبنا مع العلمانية ،والعلماين العريب جتربة مريرة وقاسية ،فالعلماين العريب متخلف
ووحش ،وحقود لئيم ،خبالف العلماين يف بالد الغرب الذي يتسم ابلسماحة مع أبناء ملته وبلده !...
فصل عن الدولة ،وال عن
خالصة القول :اإلسالم دين دولة ،ودين حكم وسياسة ال ميكن أن يُ َ
السياسة ،وال عن مرافق احلياة األخرى  ..والذي يقول غري ذلك ،له ذلك ،لكن ال يسمي نفسه مسلما،
ولينتقي لنفسه امسا آخر ،غري اسم اإلسالم !...
ومنها :حىت ال نضيع ،وتفقد الثورة أهدافها ،وآماهلا ،يف معمعة االنتخاابت ،واألكثرية السياسية،
والتحالفات السياسية ،اليت قد تشوهبا كثري من العناصر اخلارجية واملؤثرة على سالمة االنتخاابت ،ومسارها،
ونتائجها ،واليت قد جتمع األقليات الطائفية السورية يف جتمع واحد ،لتحقيق أغراض طائفية ،حتت سياج
السياسة ،والعمل السياسي  ..بينما األكثرية السنية السورية ـ كما يتوقع ويُدبّر هلا ـ ستكون متفرقة بني
األعداد الكثرية لزعمائها ،وأحزاهبا ،وجتمعاهتا  ..فتصبح بذلك أقلية سياسية حمكومة ،ومضطهدة من قبل
األقليات وإىل األبد  ..حىت ال يقع شيء من ذلك ،ونُ ِ
قامر بسوراي أرضا وشعبا اثنية ،واثلثة ،ورابعة ..

فتتكرر املأساة  ..حيث أن هذه الطوائف أثبتت ـ ولألسف ـ عدم والئها وانتمائها إىل سوراي أرضا وشعبا ..
كما أثبتت جبدارة عالية أهنا غري أمينة على اجملتمع السوري ،وال على أهله ،بل وال على حكم مزرعة من
مزارعه  ..من أجل هذا نقول :ال بد من ضبط العملية االنتخابية والسياسية جبملة من اإلجراءات العملية،
والدستورية والقانونية يتم التوافق عليها ،من قبل مجيع الشرفاء واملخلصني للثورة السورية  ..اليت نضمن من
خالهلا سالمة الدين ،وسالمة األكثرية السنيّة وحقوقها  ..هذه مطالب طبيعية ،وعادلة تليق ابألكثرية
وهنجر  ..أمل أين لنا أن
السنية ،وبتضحياهتا ،وبثورهتا  ...لنا أكثر من مخسني سنة نقتّل ونذبّح ،ونسجنّ ،
نعيش يوما أعزاء كرماء يف وطننا وديننا وعرضنا  ..إىل مىت ستظل األقلية تقاتل بكل وقاحة على حقوق
األكثرية ،وكأهنا هي األكثرية ،وتزاحم األكثرية يف حقوقها ،بينما األكثرية تستجدي بعض حقوقها من
األقلية  ..إىل مىت سنظل بسبب املثالية السياسية املغفلةُ ،حنكم ابلسياط واحلديد  ..أمل أين هلذه األكثرية

اليت متثل  %03إىل  %83من عدد سكان سوراي أن تعيش يوما عزيزة حرة يف دينها ومعاشها؟!

ألجل مجيع ما تقدم ،تكلمت عن حقوق األكثرية السنيّة يف اجملتمع السوري ،وعن ضرورة
حتصيلها ،ومحايتها دستوراي وقانونيا ،وجبميع الوسائل املشروعة ،واملمكنة .....
ـ الدكتور عبد الكرمي بكار :جزى هللا الشيخ الفاضل أاب بصري خري اجلزاء على غريته ،لكن مل
يذكر لنا شيئا عن كيفية محاية حقوق أهل السنة يف سوراي؟
ـ اجلواب :عندما توجد القناعة ،واإلرادة ،والعزمية الصادقة  ..والتّصميم واإلصرار على استيفاء
احلقوق غري منقوصة  ..واالرتفاع إىل مستوى الثورة ،وتضحياهتا ،وآالمها ،وآماهلا  ..يَسهل الصعب ..

ويَقرب البعيد  ..ويُنجز املستحيل  ..وما هو غري ممكن يصبح إبذن هللا ممكنا  ..والعكس كذلك؛ عندما
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تغيب القناعة ،وتغيب معها اإلرادة ،والعزمية الصادقة ،واهلمة العالية  ..ونتعاجز  ..يصبح اليسري صعبا ..
والقريب بعيدا  ..وما ميكن ،غري ممكن  ..فاإلنسان عندما صدقت إرادته وعزميته ،بلغ القمر ،وما بعد
رمى يف احلفر ،وال بواكي له  ..وقد صدق من قال :ما ضاع حق وراءه
القمر  ..وعندما غابت وتغيب ،يُ َ
ضحت مبليون
مطالب  ..وأزيد عليه :مطالب حلوح جلوج  ..فكيف هذا املطالب إذا كان وراءه ثورة قد ّ
شهيد من أجل حقوقه؟!

وقد صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان يستعيذ ـ وأيمر أمته أبن تستعيذ ـ من العجز ،والكسل  ...اللهم
إان نعوذ بك من العجز والكسل.
ك ،واستِ ِعن َِّ
ابّلل ،وال ِ
تعج ْز " مسلم.
ينفع َ
وقال ملسو هيلع هللا ىلص ":اح ِرص على ما ُ
عبد املنعم مصطفى حليمة
" أبو بصري الطرطوسي "
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www.abubaseer.bizland.com
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