
  



 : ثالثالفصل ال

 بني ظاهرية ابن حزم وحرفية طرابيشي
 مما عابه طرابيشي على العلماء املسلمني وال سيما أهل احلديث أهنم أتباع العقل النصي : 

)  وهو العقل املميز جلميع احلضارات املتمركزة دائرايً على نفسها نظري احلضارة العربية 
النصوص على تعقل الواقع ، أو يرهن الثاين اإلسالمية، أبنه العقل الذي يقدم تعقل 

(، لكن 2 وثنية النص)(، ولذلك شن محلة شعواء عليهم حىت وصف ابن حزم ب1ابألول
طرابيشي ميارس ظاهرية يف بعض األحيان أشد من ظاهرية ابن حزم، وهذا واضح يف حماولة 

تنص متضافرة فيقول أن اآلايت ) ،  -وهي القضية املركزية لكتابه  –نفيه لعاملية اإلسالم 
على أن لكل أمة رسوهلا، وعلى أن كل رسول ال يبعث إال إىل قومه، وعلى أن الرسالة 
القرآنية اليت بُعث هبا الرسول حممد مشروطة لغوايً بعروبة حاملها وبعروبة األمة احملمولة 

ذه الرقعة من إليها، وجغرافياً ب " أم القرى ومن حوهلا" من دون أن يكون أصالً هل
، فالنص هو حمور منطلق طرابيشي (3األرض من حٍد آخر سوى عروبة لسان قاطنيها. 

بعد حماولته إخفاء اآلايت الكثرية الدالة على عاملية اإلسالم، فهو نصي لتحقيق مآربه ، 
وخيفي النص أيضاً لتحقيق مآربه، وهو حريف لدرجة أن جيعل وصف القرآن العريب داللة على 

ه للعرب خاصة، وأضيق حرفية عندما جيعل " أم القرى ومن حوهلا " مضيقة ابملعىن نزول
(، 4واحلال أن القرآن يبقى خطاابً مفتوحاً اجلغرايف للكلمة، وهذا مناقض ملا يدعيه من ) 
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واخلطاب املفتوح يُبقى بدوره ابب ولكن طرابيشي يغلقه لتحقيق غرضه، رغم قوله : ) 
مفتاح التأويل بيد طرابيشي يغلقه مىت شاء ويفتحه مىت شاء!!، ( ، ف5 التأويل مفتوحاً 

مل يقبل  –كما يزعم طرابيشي   –وعندما فتح ابن حزم ابب التأويل وخرج من حرفيته 
رمحه هللا وقبله اإلمام  –طرابيشي ذلك ، وأصر على حرفية النص، فعندما استدل ابن حزم 

َوَما يَنِطُق لنجم عن نبيه صلى هللا عليه وسلم } بقوله تعاىل يف سورة ا –رمحه هللا -الشافعي 
ََوى   ٌي يُوَحى   َعِن اهله {، يصر طرابيشي بظاهرية مقيتة على اعتبار حرفية الزمان  ِإنه ُهَو ِإالا َوحه

ب مفتوحاً ويغلقه بقفل اجلمود فيقول أن ابن حزم واملكان واحلدث ، ويرفض أن يبقى اخلطا
) يتجاهل ، مثله مثل الشافعي ، كون سورة النجم سورة مكية ، وكون اآليتني نزلتا قبل 

( ، فتأمل كيف  جيمد على 6أن يكون للحديث وملفهوم احلديث ابملعىن النبوي وجود.
االمسي !!، وميضي يف اسم " احلديث " ، وهو الذي يصف ابن حزم أبنه صاحب املذهب 

فاآليتان نزلتا يف سياق اجملادلة مع أهل مكة من مشركني وكتابيني ممن حرفيته قائالً : ) 
أبوا تصديق بعثة الرسول ، تنبيهاً هلم على أن الرسول حني ينطق ابلقرآن فليس ينطق 
ا عن هوى، بل مبا يؤاته من وحي ربه، وليس صعباً أن ندرك أين يعاظل ابن حزم ، كم

الشافعي، يف التأويل : فهو يطلق فعل النطق ويفك االرتباط  بينه وبني املنطوق به، أي 
آي القرآن، ليصري يعين أن كل ما هو منطوق به من ِقبل الرسول إمنا هو وحي من عند 

َوَما آََتُكُم الراُسوُل (، ويوغل طرابيشي بظاهريته منكراً استدالل العلماء بقوله تعاىل } 7هللا.
، على اتباع السنة 7 احلشر{ الهِعَقاِب  َشِديدُ  اَّللاَ  ِإنا ا اَّللاَ  َوات اُقو ُخُذوُه َوَما هَنَاُكمه َعنهُه فَانتَ ُهوا فَ 

نزلت آية طاملا احتج هبا الفقهاء واألصوليون الالحقون ليربروا حتويلهم النبوية، فقال :)
، فههنا أيضاً جيمع أهل التأويل  -فذكر اآلية الكرمية -للرسول من مشرَّع له إىل شارع
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(، ولكن طرابيشي الذي 8 واملفسرون على أهنا نزلت يف قسمة غنائم غزوة بين النضري.
لبيان عموم الدعوة احملمدية جلميع البشرية، ويقيد النص يلجأ للمفسرين ال يقبل تفسريهم 

 : وأما علماؤان فيقولون بقيد السبب واحلدث،

فكل ما ماجاء عن رسول هللا صلى هللا عليه  ) العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب (،
وسلم فإان مأمورون ابتباعه شرعاً إال أن يدل الدليل على نسخه أو خصوصيته أو تقييده 

 ري ذلك مما بينه األصوليون .وغ

ويتفوق طرابيشي على ابن حزم يف ظاهريته وامسيته فال يرتك مساماً يتنفس منه النص، فيقول 
فالسنة حصراً سنة هللا، ويف الوقت الذي تتكرر فيه عبارة سنة هللا يف النص القرآين : ) 

}  ا يشبه اإلنذار :مثاين مرات ، فإن ست آايت تتوجه ابخلطاب إىل الرسول مباشرة يف م
والغائب األكرب يف  ،43حَتْوِياًل{ فاطر  اَّللَِّ  ِلُسنَّتِ  َتَِدَ  َوَلنفَ َلن َتََِد ِلُسنَِّت اَّللَِّ تَ ْبِدياًل 

النص القرآين هو تعبري سنة الرسول الذي سيحضر ابملقابل يف كتب السرية والتفسري 
ذه احلرفية!! وطرابيشي يدرك أن فأي حرفية بعد ه، (9والفقه واحلديث حضوراً طاغياً. 

معىن سنة هللا الواردة يف اآلايت الكرمية هي عادته يف معاقبة املكذبني املعرضني بعد إنذارهم ، 
َوَأْقَسُموا اِبَّللَِّ َجْهَد َأمْيَاهِنِْم لَِئن َجاَءُهْم فسنة هللا فيهم ال تتبدل وال تتحول ،قال تعاىل : }

 ِإالَّ  زَاَدُهمْ  مَّا َنِذيرٌ  َجاَءُهمْ  فَ َلمَّاَنِذيٌر لََّيُكوُننَّ َأْهَدٰى ِمْن ِإْحَدى اأْلَُمِم  
 فَ َهلْ   أبَِْهِلهِ  ِإالَّ  السَّيِ ئُ  اْلَمْكرُ  َيَِيقُ  َواَل ِتْكَبارًا يف اأْلَْرِض َوَمْكَر السَّيِ ِئ  اسْ ) (42)(نُ ُفورًا

 حَتْوِياًل  اَّللَِّ  ِلُسنَّتِ  َتَِدَ  َوَلن  تَ ْبِدياًل  اَّللَِّ  ِلُسنَّتِ  َتَِدَ  فَ َلن اأْلَوَِّلنيَ  ُسنَّتَ  ِإالَّ  يَنظُُرونَ 
َأَوََلْ َيِسريُوا يف اأْلَْرِض فَ َينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم وََكانُوا َأَشدَّ  )(43)(

ًة   ُهْم قُ وَّ  َعِليًما َكانَ   ِإنَّهُ  يف اأْلَْرِض  َواَل  اَواتِ السَّمَ  يف  َشْيءٍ  ِمن لِيُ ْعِجَزهُ  اَّللَُّ  َكانَ   َوَماِمن ْ
، وأما السنة النبوية املطلوب اتباعها فهو ما جاء به النيب صلى هللا (44سورة فاطر) { َقِديًرا
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عليه وسلم ، واليت أذن هللا له بتبليغها بتوجيه منه، وهي وإن مل ترد يف القرآن الكرمي حبرفية 
فاألمر ابتباعها مقرون بطاعة هللا آبايت متضافرة املعىن ، ومنها الكلمة كما أراد طرابيشي، 

َوَما آََتُكُم }آية سورة احلشر اليت سبق بيان مجود آلة التأويل الطرابيشية عندها، قال تعاىل : 
، 7 احلشر{ الهِعَقاِب  َشِديدُ  اَّللاَ  ِإنا ا اَّللاَ  َوات اُقو الراُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكمه َعنهُه فَانتَ ُهوا 

فطرابيشي الذي خرج عن نص القرآن الكرمي إىل متاهات التأويل عند طعنه يف مقام النبوة يف 
قصة زواج النيب صلى هللا عليه وسلم ، ال يقبل إال أن ترد لفظة السنة النبوية حبرفيتها وتركيبها 

 فة.حرفية حمرِ " ، فهي  ، مث تراه خيلط بني املصطلحني " سنة هللا " و" السنة النبوية

ويهاجم اإلمام الشافعي الذي أعمل فكره يف فهم القرآن عندما فسر كلمة " احلكمة " 
، ويتهمه مبا 10ابلسنة، ونقل ذلك عمن سبقه من أهل العلم ، ويتهمه أنه أراد أن يفرض رأيه 
 -ل البشريةجنته يداه عندما أخفى اآلايت الكثرية الدالة على عموم الرسالة اإلسالمية لك

بدالً من أن يستقرئ اآلايت فيقول عن الشافعي : )  –فكل يرى الناس بعني طبعه 
اإلحدى والثالثني استقراًء اتماً ، أو حىت انقصاً غيَّب عن وعي قارئه أربعاً وعشرين آية 

وأحضر له سبع آايت ليُ ْلِبسها من خالل ذلك التغييب وهذا اإلحضار املعىن الذي أراد 
الشافعي ليس حباجة لدرس يف أخالقيات املعرفة على يد طرابيشي وخاصة أن (، و 11...

طرابيشي هو الذي كان خيفي اآلايت عن قارئه عند نفيه عموم الرسالة احملمدية ، وادعى أن 
املفسرين مل يفوزوا إال آبية واحدة يف املوضوع، والشافعي مبدع علم األصول ال حيتاج لدرس 

أنواع اإلستقراء التام والناقص، والشافعي العريب اهلامشي القرشي ليس يف املنهجية العلمية و 
حباجة لدرس يف اللغة على يد طرابيشي وهو الذي أخذ اللغة من قلب صحراء العرب ومن 

أفواه أهلها، لكن الشافعي األصويل املفكر أوسع فكره ملدلول اآلية فرأى عطف احلكمة على 
و فكر طرابيشي احلداثوي تصلب فتعطل فاهتم الشافعي الكتاب ، فتوصل هلذا التفسري ، 

                                                   
 177انظر : من إسالم القرآن ص   10
 177من إسالم القرآن ص  11



فماذا فعل صاحب الرسالة حىت يفرض التأويل الذي يريد إبخفاء اآلايت ،فيقول : ) 
فرضه ؟ أو بتعبري أدق وأقسى : ماذا فعل حىت ميرر التأويل الذي يريد متريره ؟ بدالً من 

أو حىت انقصاً، غيَّب عن وعي قارئه  أن يستقرأ اآلايت اإلحدى والثالثني استقراًء اتماً ،
( ، 12أربعاً وعشرين آية وأحضر له سبع آايت ليُلبسها من خالل ذلك التغييب ....

فطرابيشي حبرفيته ومجوده يطالب الشافعي ابستدعاء كل آية وردت فيها كلمة احلكمة مع 
فلماذا َل تسمَّ :) الكتاب من القرآن الكرمي ، وهذا عني " اللفظية " و" االمسية " فيتساءل 

فليس يف (، ويقول بكل ظاهرية : ) 13ابالسم الذي يطابق هذا املعىن أي " السنة "؟ 
 معجم العربية ما ميكن أن يستدل منه أن احلكمة تعين السنة ، وال السنة تعين احلكمة .

 (، إال أن مفكراً  واسع األفق كالشافعي ، يذكر اآلايت اليت ختاطب املسلمني و النيب14
صلى هللا عليه وسلم ، ليدلل على ما يريد ، فالقرآن يعطف الكتاب على احلكمة لبيان 

امتنان هللا تعاىل على املؤمنني ببعث النيب صلى هللا عليه وسلم إليهم، والعطف يقتضي املغايرة 
بني املتعاطفنيه ، فيكون معىن الكتاب القرآن الكرمي ، ومعىن احلكمة السنة النبوية، كقوله 

ُلو َعَليهِهمه آاَيتِِه عاىل : } ت ُ َعَلى الهُمؤهِمِننَي ِإذه بَ َعَث ِفيِهمه َرُسواًل مِ نه أَنُفِسِهمه يَ ت ه َلَقده َمنا اَّللا
َمَة َوِإن َكانُوا ِمن قَ بهُل َلِفي َضاَلٍل مُِّبنيٍ  كه يِهمه َويُ َعلِ ُمُهُم الهِكَتاَب َواحلِه  { آل عمران َويُ زَكِ 

(، ولكن طرابيشي يستغفل القارئ حبرفيته ويطلب من الشافعي استدعاء مجيع اآلايت 164)
اليت ورد فيها ذكر الكتاب واحلكمة ، ولو مل يكن اخلطاب موجهاً مباشرة للمؤمنني ، فاهلل 

َمَة َوالت اوهرَاَة َواإلهِ تعاىل وصف عيسى عليه السالم بقوله : }  كه { آل جِنيَل َويُ َعلِ ُمُه الهِكَتاَب َواحلِه
، و بديهة أن املقصود هبذه اآلايت 15، وكغريها من اآلايت اليت ذكرها طرابيشي)48)عمران 

 ليس السنة النبوية، فلماذا سيذكرها الشافعي ؟!! فمن يستغفل من ؟!!
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فينكر على اإلمام الشافعي استدالله ابآلية   –حسب هواه  –ومتضي ظاهرية طرابيشي 
ءٍ َونَ زالهنَ الكرمية }  َيااًن لِ ُكلِ  َشيه ، على بيان القرآن الكرمي  89{ النحل  ا َعَليهَك الهِكَتاَب تِب ه

َعُث يف ُكلِ  أُمٍَّة َشِهيًدا }  –يعين  -أن مدار اآليةألحكام النوازل،  فيقول : )  َويَ ْوَم نَ ب ْ
َناَعَلْيِهم مِ ْن أَنُفِسِهْم  ُؤاَلءِ  َعَلىٰ  َشِهيًدا ِبكَ  َوِجئ ْ َياانً  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  زَّْلَناَون َ   هَٰ  َشْيءٍ  لِ ُكل ِ  تِب ْ

كما هو واضح من مساقها بتمامها ، هو على   -لِْلُمْسِلِمنَي{ َوُبْشَرىٰ  َوَرْْحَةً  َوُهًدى
الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا احلساب يوم احلساب. وهي بذلك تتمم اآلية اليت تسبقها مباشرة } 

، فالتبيان الذي 88{ النحل اَنُهْم َعَذااًب فَ ْوَق اْلَعَذاِب مبَا َكانُوا يُ ْفِسُدونَ َعن َسِبيِل اَّللَِّ ِزدْ 
تتكلم عليه اآلية ليس تبيان كل شيء من أمور الدنيا ، بل تبيان كل شيء من أمور 

فهذه السورة كما هو معلوم من اآلايت ، ويقول : ) 16اآلخرة واحملاسبة يوم اآلخرة.(
ر املكي َل يكن القرآن قد تضمن بعد أية أحكام بصدد نوازل الدنيا املكيات ، ويف الطو 

.(، فطرابيشي ضي ق معىن 17 ، فمداره كله على اآلخرة بنعيمها ، وعلى األخص جبحيمها
اآلية مبكيتها وحصر معناها ابليوم اآلخر، والشافعي بسعة فكره أخرجها من دائرة الزمان 

 فمن صاحب العقل النصي ؟!!.واملكان إىل دائرة الفاعلية ابحلياة 

َأحَيهَسُب ومن عجيب ظاهرية طرابيشي إنكاره على اإلمام الشافعي استدالله بقوه تعاىل : } 
ََك ُسًدى نَساُن َأن ُيرته على نفي االستحسان ألن هللا مل يرتك اإلنسان بغري  (36) { القيامةاإلهِ

توظيف آية قرآنية هي أمر أو هني فال يرتك سدى، فيتهمه طرابيشي مبمارسة انزايحية ب) 
من  89من سورة القيامة ، يف املنحى االنزايحي نفسه الذي كان وظ ف اآلية  36اآلية 

بعيد إىل إشكالية مصادر احلكم سورة النحل ، ذلك أن اآلية ال متت بصلة من قريب أو 
يف املشككني يف يوم القيامة  امسها ازل الفقهية،....وهي نزلت كما يدلوالقياس يف النو 

ويف ما ينتظر املكذبني ابهلل وبرسالة رسوله من عذاب يوم احلساب ....، وهي من 
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ذيب القرآن اليت كان مدارها األول على اإلميان والكفر ، أو التصديق والتك تمكيا
ببعثة الرسول ، يوم َل تكن مجاعة املؤمنني قد تكونت بعد ليستدعي تكوُّهنا نزول 

(، فطرابيشي يسد فسحة فهم النص إبعمال العقل ، وتوسيع 18 األحكام يف القرآن املدين
مدلول النص عن حرفيته إىل رحابة االستنباط والتعقل ، فعلماء املسلمني إذا أخذوا ابلنص 

 ، وإذا أتولوا النص وصفهم ابإلنزايحية.!!النص وثنيةنعتهم طرابيشي ب

وظاهرية طرابيشي ليحكم القارئ أيهما أشد  -رمحه هللا –وخنتم مبقارنة بني ظاهرية ابن حزم 
حرفية ، فقد استدل ابن حزم كما نقل طرابيشي عنه على بطالن القياس بقوله تعاىل : } ما 

، 89وله تعاىل : } تبياانً لكل شيء { النحل ، وق38فرطنا يف الكتاب من شيء { األنعام 
فال حيل القول ابلقياس يف الدين وال ابلرأي ، ألنه ال خيتلف أهل القياس والرأي أنه ال جيوز 

استعماهلما ما دام يوجد نص، وقد شهد هللا تعاىل أبن النص مل يفرط فيه شيئاً، وأن الدين 
فإن كان كذلك فال حاجة أبحد إىل  قد كمل ، فصح أن النص قد استوىف مجيع الدين،

 19قياس، وال رأيه ، وال إىل رأي غريه.

مل حيبس نفسه يف زمن نزول اآليتني املكيتنيه بل  –رمحه هللا  –هكذا نرى اإلمام ابن حزم 
جتاوزمها الستخراج مدلول أوسع من النص، فوسع دائرة فهم اآلية ، ولكن طرابيشي حج ر 

ولن ندخل يف نقاش حول النص فرد على ابن حزم قائالً :) واسعاً وضي ق حبرفيته فهم 
مضمون اآليتني .....إمنا حسبنا أن نشري إألى أن اآليتنْي كلتيهما مكيتان وال صلة هلما 
ابلتايل ابلنوازل وأحكامها اليت عليها حصراً مدار اآلايت املدنية، كما أن السياق الذي 

هو سياق احملاسبة يوم احلساب ،  -والذي يضرب عنه ابن حزم صفحاً  -وردات فيه
وابلتايل سد الذرائع يف وجه من قد يقول يف ذلك اليوم إنه كان جيهل مع أن الكتاب 
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، وأشد من ذلك فإن طرابيشي يوغل ابإلمسية واللفظية فيقول : 20(نُ زِ ل " تبياانً لكل شيء "
من سورة األنعام هو  38) مث أننا لسنا متيقنني أصالً أن املعين ب "الكتاب" يف اآلية 

القرآن، وأغلب الظن أن املقصود هنا قدر هللا وقضاؤه املكتوب منذ األزل والساري 
الذي تفصح عنه اآلية مىت  هو املنطوقعلى مجيع خملوقاته من بشر وحيوان ، وذلك 

َوَما أخذانها بتمامها يف سياقها وَل جنتزئها كما اجتزأها ابن حزم ، ومن قبله الشافعي،} 
  َشْيءٍ  ِمن اْلِكَتابِ  يف  فَ رَّْطَنا مَّان َدابٍَّة يف اأْلَْرِض َواَل طَاِئٍر َيِطرُي جبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم َأْمثَاُلُكم  مِ 
، ولسنا بصدد الدخول خبالف املفسرين حول معىن 21(38{األنعام  َُيَْشُرونَ  َرهبِ ِمْ  ِإىَلٰ  مثَّ 

، وما يهمنا كيف يعيب طرابيشي التأويلي احلداثوي على ابن الكتاب الوارد يف اآلية الكرمية 
حزم أتويله للنص ليوسع دائرة االستدالل منه خروجاً عن ظاهريته املعهودة ، ويتصلب 

طرابيشي يف منطوق النص ، وجيمد على واقعة الزمان واملكان مصراً على أن مكية السورة ال 
ري يرتفع عن مثل هذا اجلمود الفكري، فأيهما تقبل إعماهلا يف غري ذلك ، وابن حزم الظاه

 أشد ظاهرية؟!!

 –ويف خيانة من طرابيشي أليدليوجيته احلداثوية التأويلية يرفض طرابيشي أتويل ابن حزم 
رِ  لقوله تعاىل : }  –رمحه هللا  َمه  ِمنُكمه اَي أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللاَ َوَأِطيُعوا الراُسوَل َوأُويل األه

ويكاد ال َيتاج لبيان أن ، فقال : ) 22، فقال أن أويل األمر هم أهل العلم59{ النساء 
ابن حزم يضرب هنا صفحاً عما انعقد عليه إمجاع أهل التفسري وأسباب النزول من أن 
اآلية نزلت على األرجح يف احلرب وقسمة غنائمها، وأن املعنيني أبويل األمر..." أمراء 

، فحرفية طرابيشي ال تقبل إدخال أهل العلم يف مسمى أويل األمر  معتمداً  23(السرااي "
على اإلمجاع يف تفسري اآلية وضرورة حصرها يف سبب نزوهلا وإغالق مجيع منافذ الفكر فيها، 
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مع أن ابن حزم مل ينفرد بذلك فجمع من العلماء يقولون هم : العلماء واألمراء، واإلمجاع 
ابيشي يف نقده البن حزم، هو ذاته اإلمجاع الذي ينقض كتاب طرابيشي الذي يتكأ عليه طر 

اتباع السنة  الواردة يف اآلية من أساسه ، فالعلماء جممعون على أن املقصود بطاعة الرسول
 من إسالم القرآن إىل إسالم احلديثالنبوية ، وهو اإلمجاع الذي يهدم ما ادعاه من التحول 

 أَي َُّها الاِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا تضح له ذلك ، فاهلل تعاىل يقول : } اي، ولو أمت طرابيشي اآلية ال
ٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اَّللِا َوالراُسولِ  ِر ِمنُكمه فَِإن تَ َناَزعهُتمه يف َشيه َمه  ِإن ُكنُتمه اَّللاَ َوَأِطيُعوا الراُسوَل َوأُويل األه

ِخرِ  َسُن أَتهِوياًل  تُ ؤهِمُنوَن اِبَّللِا َوالهيَ وهِم اآله ِلَك َخريهٌ َوَأحه {، فاهلل تعاىل أمر عند التنازع ابلرجوع ذَ 
لكتابه الكرمي وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ، فالعلماء واألمراء عليهم الرجوع للكتاب 

 والسنة عند االختالف.

اع مىت وهكذا نرى األستاذ جورج طرابيشي يكون ظاهرايً مىت شاء !!، وأصولياً أيخذ ابإلمج
، وهكذا شاء !!، و يدعي القرآنية مىت شاء !!، و تراثياً يعتمد على األحاديث مىت شاء!! 

ال تنقلب على مبادئها فحسب ، بل تتقلب حبسب أهوائها ، هي الشخصية االنقالبية ،
 لتحقيق مآرهبا األصولية األوىل .

 

 


