


  

  ٥  ملعتمر إىل بيت اهللا احلرامإرشـاد احلاج وا
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  مقدمة 

احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه 
  : وبعد. ومن وااله

يف هذا الكتيب جتد إن شاء اهللا بيانا شافيا ألعمال : أخي احلاج
العمرة واحلج مما ال غىن لك عنه، وال ينبغي لك جهله، فقد اشتمل 

أركاا وواجباا وسننها كما هذا الكتاب على صفة العمرة و
اشتمل على صفة احلج وأركانه وواجباته وسننه، وقد ابتعدنا فيه 
عن اإلطناب والتطويل واقتصرنا على بيان املراد بأوجز عبارة 
وأوضح لفظ حرصا على الفائدة ونصحا للمسلمني واهللا من وراء 

  . القصد
  أنواع األنساك 

  : اك ثالثةاعلم أن أنواع األنس: أخي احلاج
وهو أن حيرم باحلج بالعمرة وحدها يف أشهر  :التمتع-١

احلج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا 
كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي احلجة أحرم باحلج وحده 

  . وأتى جبميع أفعاله
أن حيرم باحلج وحده، فإذا وصل مكة طاف  :اإلفراد-٢



  
إرشـاد احلاج واملعتمر إىل بيت اهللا احلرام

  
٦  

 
ج وال حيلق وال يقصر وال حيل من إحرامه، بل للقدوم وسعى للح

يبقى حمرما حىت حيل بعد رمي مجرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعي 
  . احلج إىل ما بعد طواف احلج فال بأس

، الًأن حيرم بالعمرة واحلج مجيعا، أو حيرم بالعمرة أو: القران- ٣
  . مث يدخل احلج عليها قبل الشروع يف طوافها

ن كعمل املفرد سواء، إال أن القارن عليه هدي وعمل القار
  . واملفرد ال هدي عليه

  صفة العمرة

إذا وصلت إىل امليقات فاغتسل وتطيب إذا تيسر لك ذلك، - ١
أما املرأة فتلبس ما تشاء من . مث البس ثياب اإلحرام إزارا ورداًء

الثياب غري متربجة بزينة وال تلبس القفازين وتستر وجهها أمام 
  . انباألج

تصلي إن كان الوقت وقت صالة، وإذا استويت على - ٢
إذا كنت  »لبيك اللهم عمرة«الركوب مث قل  الدابة فقل أذكار
إذا كنت قارنا سقت  »لبيك اللهم حجة وعمرة«معتمرا أو متمتعا 

  . اهلدي
وإذا كنت خائفًا من عارض . إذا كنت مفردا »لبيك حجة«

اللهم : فلك أن تشترط فتقول يعرض لك فيمنعك من إمتام نسكك
لبيك اللهم لبيك، «: مث بعد ذلك تليب قائال.حملي حيث حبستين

لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال 
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  »شريك لك
ويستحب أن يرفع احلاج واملعتمر صوته بالتلبية وأن يكررها 

  . عاشرمبفرده وال يقطع التلبية حىت يرمي مجرة العقبة يف اليوم ال
وادخل املسجد احلرام ، امسك عن التلبية إذا وصلت مكة- ٣

بسم اهللا الصالة والسالم على «: الًعلى طهارة، وقدم رجلك قائ
أعوذ . اللهم اغفر يل ذنويب، وافتح يل أبواب رمحتك. رسول اهللا

باهللا العظيم وبوجهه الكرمي وسلطانه القدمي من الشيطان 
ا باملسجد احلرام بل يقال عند وهذا الدعاء ليس خاص»الرجيم

دخول أي مسجد، ومل يثبت أن للمسجد احلرام دعاًء خاصا به 
  . اخلروج أوعند الدخول 

طف حول الكعبة سبعة أشواط كاشفًا كتفك األمين - ٤
مسرعا يف الثالثة األوىل منه، بادئًا باستالم احلجر األسود وتقبيله إن 

  . املسلمني تيسر لك ذلك دون إحلاق أذى بغريك من
فإذا مل يتيسر لك  »بسم اهللا واهللا أكرب«: وعند استالمه تقول

فإذا مل تستطع . ذلك فاستلمه بيدك أو بعصا وقبل ما استلمته به
وال تقبل ما تشري به، وامسح الركن  »اهللا أكرب«: فأشر إليه وقل

اليماين بيمينك كل مرة إن استطعت لكن ال تقبله وال تشر إليه، 
صوتك بالذكر والدعاء أثناء الطواف، وقل بني الركنني  وال ترفع

  . »ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب بالنار«
مقام  إىلفإذا انتهيت من الطواف فغط كتفيك، وانطلق - ٥
مث صل  واتخذُوا من مقَامِ إِبراهيم مصلى: وأنت تقول إبراهيم
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براهيم إن أمكن وإال ففي مكان يف املسجد، ركعتني خلف مقام إ

ويف  يا أَيها الْكَافرونَ واقرأ يف الركعة األوىل بعد الفاحتة بـ
  . بعد قراءة الفاحتة قُلْ هو اللَّه أَحدالثانية بـ 

 إىلاحلجر األسود فقبله إن استطعت مث اجته  إىلمث اذهب - ٦
  ). الصفا(املسعى 
إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ : الصفا فاقرأفإذا دنوت من - ٧

اللَّه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلَا جناح علَيه أَنْ يطَّوف بِهِما 
يملع راكش ا فَإِنَّ اللَّهريخ عطَوت نمو]١٥٨:البقرة .[  

ة وامحد اهللا تعاىل وكربه الصفا فاستقبل الكعب إىلفإذا صعدت 
ال إله إال اهللا «: رافعا يديك وادع وكرر الدعاء ثالثًا، وقل، ثالثًا

وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء 
ال إله إال اهللا وحده أجنز وعده ونصر عبده، وهزم « »قدير

  . »األحزاب وحده
ني األخضرين، مث اسع بني الصفا واملروة، وأسرع بني امليل- ٨

وافعل على املروة كما فعلت على الصفا من استقال القبلة، والتكبري 
إِنَّ الصفَا والْمروةَ من : والتوحيد والدعاء غري أنك ال تقرأ اآلية

رِ اللَّهائعش  ا تقرأ عند الصعودالصفا يف أول شوط مث ال  إىلفإ
سب الذهاب مرة تقرأ بعد ذلك، وكرر السعي سبع مرات، حي

  . والرجوع مرة، وينتهي السعي عند املروة
بسم «: فإذا خرجت من احلرم فقدم رجلك اليسرى وقل- ٩

اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا، اللهم اغفر يل ذنويب 
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  . »وافتح يل أبواب فضلك
مث احلق رأسك أو قصره، واحللق أفضل وأكثر ثوابا عند -١٠

بقدر أمنلة وذا تكون العمرة  الًمن شعرها قليأما املرأة فتقص . اهللا
  . قد متت واحلمد هللا تعاىل

  صفة احلج 

  )من ذي احلجة ٨(أعمال يوم التروية - ١

  . يستحب لك أن تغتسل وتتطيب قبل إحرامك- ١
وإن كنت خائفا ) لبيك حجا(تنوي اإلحرام باحلج وتقول - ٢

سين وإن حب«: من عائق مينعك من إكمال حجك فاشترط وقل
  . »حابس فمحلي حيث حبسين

اخلروج إىل مىن يوم التروية واملبيت ا ليلة التاسع وعدم - ٣
اخلروج منها إال بعد طلوع الشمس وصالة مخس صلوات ا هذه 

  . هي السنة
يستحب اإلكثار من التلبية ورفع الصوت ا إىل أن ترمي - ٤

  . مجرة العقبة يوم النحر
  . ني كالظهر والعصر والعشاءقصر الصالة الرباعية اثنت- ٥
احملافظة على صالة اجلماعة مع اإلمام وأال تفوتك تكبرية - ٦

  . اإلحرام استزادة من اخلري والفضل
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احلرص على صالة الوتر سواء آخر الليل وهو أفضل، أو - ٧

  . قبل النوم أو بعد صالة العشاء
  )من ذي احلجة ٩(أعمال يوم عرفة - ٢

اسع من ذي احلجة، انطلق إىل بعد طلوع الشمس يوم الت- ١
  . عرفة

انزل بنمرة إىل الزوال إن تيسر ذلك، وإال فال حرج ألن - ٢
  . النزول ا سنة

كما فعل ) مجع تقدمي(صالة الظهر والعصر مجعا وقصرا - ٣
  . ليطول وقت الوقوف والدعاء النيب 

يستحب لك يف هذا املوقف االجتهاد يف ذكر اهللا تعاىل - ٤
  . ضرع إليه والتوبة واالستغفار وقراءة القرآنودعائه والت

  . الوقوف بعرفة إىل حني غروب الشمس- ٥
  . الدفع إىل مزدلفة بعد غروب الشمس بسكينة وخشوع- ٦
إذا وصلت مزدلفة فصل املغرب والعشاء مجعا، إال أن تصل - ٧

لكن إذا كنت حمتاجا . مزدلفة قبل العشاء اآلخر فتصليها يف وقتها
إما لتعب أو قلة ماء، أو غريمها فال بأس باجلمع، وإن مل إىل اجلمع 

يدخل وقت العشاء، وإن خشيت أن ال تصل إىل مزدلفة إال بعد 
نصف الليل فإنك تصلي ولو قبل وصول مزدلفة، وال جيوز أن 

  . تؤخر الصالة إىل ما بعد نصف الليل
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أن تبيت مبزدلفة فإذا تبني الفجر صليت الفجر مبكرا بأذان - ٨
إن تيسر، فتوحد ) مكان املسجد(إقامة مث قصدت املشعر احلرام و

  . اهللا وتكربه وتدعوه مبا شئت من اخلري حىت يسفر جدا
اإلحسان إىل احلجاج مبا تستطيع سواء بسقي املاء أو توزيع - ٩

الطعام أو الكلمة الطيبة أو غري ذلك من وجوه اخلري وبذل 
  . املعروف
  )ي احلجةمن ذ ١٠(أعمال يوم النحر - ٣

الدفع من مزدلفة إىل مىن قبل طلوع الشمس بسكينة - ١
  . وخشوع

يستحب لك االنشغال بالتلبية حىت تصل مجرة العقبة مث - ٢
تقطع التلبية، وجتعل مىن عن ميينك ومكة عن يسارك وترمي مجرة 
العقبة سبع حصيات متعاقبات، ترفع يدك يف كل حصاة وتكرب، 

خص، وجيزئك إذا وقع احلصى يف وحترص على إصابة العمود الشا
  . احلوض
فإذا فرغت من الرمي، فاذبح هديك، مث احلق رأسك، وأما - ٣

ويستحب لك أن تباشر الذبح إن . املرأة فحقها التقصري دون احللق
بسم اهللا «: وتقول عند ذحبه اهللا  تيسر ذلك كما فعل رسول

  . القبلة إىلوتوجهه  »واهللا أكرب، اللهم هذا منك ولك
فإذا فعلت ما سبق حل لك مجيع حمظورات اإلحرام إال - ٤

النساء، فيحل لك الطيب واللباس وقص الشعر واألظافر وغريها من 
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كنت «: احملظورات ما عدا النساء، لقول عائشة رضي اهللا عنها

» إلحرامه قبل أن حيرم، وحلله قبل أن يطوف بالبيت أطيب النيب 
قبل أن  ت أطيب النيب كن«: ويف لفظ مسلم]... متفق عليه[

  . »حيرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت وبطيب فيه مسك
يسن لك بعد هذا التحلل أن تنظف وتتطيب، وتتوجه إىل - ٤

طواف (مكة لتطوف طواف اإلفاضة ويسمى هذا الطواف 
  ). الزيارة
ألن سعيك . وبعد الطواف تأيت بالسعي إن كنت متمتعا- ٥

ففي الصحيحني . اإلتيان بسعي للحج األول كان للعمرة، فلزمك
فطاف الذين كانوا أَهلُّوا «: عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت

بالعمرة بالبيت وبالصفا واملروة، مث حلوا مث طافوا طوافًا آخر بعد 
وأما الذين مجعوا احلج والعمرة، فإمنا . أن رجعوا من مىن حجهم

  . »طافوا طوافًا واحدا
دا أو قارنا، فإن كنت قد سعيت بعد طواف وأما إن كنت مفر

مل «القدوم مل تعد السعي مرة أخرى، لقول جابر رضي اهللا عنه 
وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طوافًا واحدا  يطف النيب 
وإن كنت مل تسع وجب عليك ]. واه مسلم[» طوافه األول

السعي، ألنه ال يتم احلج إال به ملا روي عن عائشة رضي اهللا عنها 
عمرته من مل يطف بالصفا  أوما أمت اهللا حج امرئ «: قالت

  ]. رواه مسلم]»واملروة
إن  –إذا طفت طواف اإلفاضة وسعيت للحج بعده أو قبله - ٦
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فقد حللت التحلل الثاين، وحل لك مجيع  –كنت مفردا أو قارنا 
ت ملا يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما يف احملظورا

وحنر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف «: قال وصف حج النيب 
  . »بالبيت مث حل من كل شيء حرم منه

  . واألفضل ترتيب األعمال كما يلي
  . احللق أو التقصري-٣. ذبح اهلدي-٢ رمي مجرة العقبة- ١
ت مفردا وقارنا الطواف مث السعي إن كنت متمتعا أو كن- ٤

: رتبها هكذا وقال ومل تسع مع طواف القدوم، ألن النيب 
  . »لتأخذوا عين مناسككم«

فإن قدمت بعضها على بعض فال بأس حلديث ابن عباس رضي 
قيل له يف الذبح واحللق والرمي والتقدمي  أن النيب «: اهللا عنهما

  ]. متفق عليه[»افعل وال حرج: والتأخري، فقال
يسأل يوم النحر مبىن  كان النيب «: ري عنه قالوللبخا

: حلقت قبل أن أذبح قال: ، فسأله رجل فقالال حرج :فيقول
  .»ال حرج: رميت بعدما أمسيت، قال: ، وقالاذبح وال حرج

ويف صحيح مسلم من حديث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا 
سئل عن تقدمي احللق على الرمي، وعن تقدمي  عنهما أن النيب 

ارم وال «: ذبح على الرمي، وعن تقدمي اإلفاضة على الرمي، فقالال
افعل وال : فما رأيته يومئذ سئل عن شيء إال قال: ، قالحرج
  . »حرج
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  أعمال أيام التشريق- ٤

املكوث يف مىن بقية يوم العيد وأيام التشريق ولياليها؛ ألن - ١
  . كان فيها هذه األيام والليايل النيب 

مبىن ليلة احلادي عشر، وليلة الثاين عشر، يلزمك املبيت - ٢
: بات فيها وقال وليلة الثالث عشر إن تأخرت؛ ألن النيب 

وجيوز ترك املبيت لعذر يتعلق مبصلحة  »لتأخذوا عين مناسككم«
احلجاج ملا يف الصحيحني من حديث عبد اهللا بن عمرو  أواحلج 

استأذن النيب أن العباس بن املطلب رضي اهللا عنه «رضي اهللا عنهما 
 أن يبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته فأذن له« .  

ترمي اجلمرات الثالث يف كل يوم من أيام التشريق، كل - ٣
واحدة بسبع حصيات متعاقبات تكرب مع كل حصاة، وترميها بعد 

مث تتقدم ، الزوال، فترمي اجلمرة األوىل اليت تلي مسجد اخليف
، فتدعو رافعا يديك، مث الًاما طويفتسهل فتقوم مستقبل القبلة قي

ترمي اجلمرة الوسطى، مث تأخذ ذات الشمال فتسهل فتقوم مستقبل 
فتدعو وأنت رافع يديك، مث ترمي مجرة العقبة،  الًالقبلة قياما طوي

هكذا رواه البخاري عن ابن عمر . فتنصرف وال تقف للدعاء بعدها
  . كان يفعل ذلك أن النيب 

ر لك طول القيام بني اجلمرات، فقف ما تيسرك أما إذا مل يتيس
 الًلك ليحصل لك إحياء هذه السنة اليت تركها أكثر الناس إما جه

أو اونا وال ينبغي ترك هذا الوقوف فتضيع السنة، فإن السنة كلما 
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أضيعت كان فعلها آكد حلصول فضيلة العمل ونشر السنة بني 
  . الناس

وز إال بعد زوال الشمس؛ ألن النيب والرمي يف هذه األيام ال جي
 فعن  »لتأخذوا عين مناسككم«: مل يرم إال بعد زوال وقد قال

اجلمرة يوم النحر ضحى،  رمى النيب «: جابر رضي اهللا عنه قال
ويف صحيح البخاري ] رواه مسلم[» وأما بعد فإذا زالت الشمس

ر؟ قال أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما سئل مىت أرمي اجلما
  . كنا نتحني فإذا زالت الشمس رمينا

ولو كان رمي اجلمرات يف أيام التشريق قبل الزوال جائزا لفعله 
بني أمرين إال اختار  ألنه أيسر لألمة، وما خير النيب  النيب 

أيسرمها ما مل يكن إمثًا، فلم مل خيتر األيسر وهو الرمي أول 
  . النهار؟ألنه علم أنه إمث

ميت اجلمار يف اليوم الثاين عشر، فقد انتهيت من إذا ر- ٤
واجب احلج، فأنت باخليار إن شئت بقيت يف مىن لليوم الثالث 

وإن شئت نفرت منها لقوله . عشر ورميت اجلمار بعد الزوال
فَمن تعجلَ في يومينِ فَلَا إِثْم علَيه ومن تأَخر فَلَا إِثْم علَيه : تعاىل

  ]. ٢٠٣:البقرة[لمنِ اتقَى
حيث  الًوألنه أكثر عم والتأخر أفضل، ألنه فعل النيب 

حيصل له املبيت ليلة الثالث عشر ورمي اجلمار من يومه، لكن إذا 
غربت الشمس يف اليوم الثاين عشر قبل نفره من مىن فال يتعجل 

فقيد  نِفَمن تعجلَ في يومي: حينئذ؛ ألن اهللا سبحانه قال
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التعجيل يف اليومني ومل يطلقه، فإذا انتهى اليومان فقد انتهى 
التعجل، واليوم ينتهي بغروب مشسه، ويستثىن من ذلك إذا كان 
تأخره إىل الغروب بغري اختياره، مثل أن يتأهب للنفر، ويشد رحله 
فيتأخر خروجه من مىن بسبب زحام السيارات وحنو ذلك، فإن ينفر 

  . ، ولو غربت الشمس قبل أن خيرج من مىنوال شيء عليه
ومىت انتهت هذه األعمال، وأردت السفر إىل بالدك وجب - ٥

ال «: عليك أن تطوف بالبيت للوداع سبعة أشواط لقول النيب 
وعلى ]. رواه مسلم[ »ينفر أحد منكم حىت آخر عهده بالبيت

 هذا فيجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء، فال جيوز البقاء بعده
مبكة، وال التشاغل بشيء إال ما يتعلق بأغراض السفر وحوائجه 

فإن أقمت .كشد الرحال وانتظار الرفقة، أو انتظار السيارة وغريها
لغري ما ذكر وجب عليك إعادة الطواف ليكون آخر عهدك 

  . بالبيت
وأما احلائض والنفساء فليس عليهما طواف الوداع ملا ثبت عن 

مر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أ«ابن عباس يف الصحيحني 
ومن ]. رواه مسلم والبخاري[» إال أنه خفف عن املرأة احلائض

آخر الطواف أي طواف اإلفاضة فطاف عند السفر أجزأه عن 
  . الوداع لعموم األحاديث

وذا أخي احلاج تكون قد أيت حجك على ما أراده اهللا 
  . لى آله وصحبه وسلمصلى اهللا عليه وسلم على حممد وع. ورسوله
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  حمظورات اإلحرام وحكم فاعلها

وأحلق مجهور العلماء . إزالة الشعر من الرأس حبلق أو غريه- ١
  . به شعر بقية اجلسم

  . إزالة الظفر من اليدين والرجلني- ٢
استعمال الطيب بعد اإلحرام يف البدن أو الثوب أو املأكول - ٣

  . أو املشروب
  . اليدينلبس القفازين ومها شراب - ٤
  . املباشرة لشهوة- ٥

وفدية هذه احملظورات اخلمسة على التخيري كما ذكر اهللا تعاىل 
يف القرآن الكرمي يف حلق الرأس، وقس عليه الباقي، فيخري بني صيام 
ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني، لكل مسكني نصف صاع أو ذبح 

و يف مكان شاة، ويفرق الطعام والشاة على املساكني إما يف مكة أ
  . فعل احملظور

اجلماع يف الفرج، وإذا وقع اجلماع يف احلج قبل التحلل - ٦
  : األول ترتب عليه أربع أمور

  . فساد النسك الذي وقع فيه اجلماع- أ
  . وجوب املضي فيه-ب
  . وجوب قضائه يف العام القادم-ج
فدية وهي بدنة ينحرها ويفرقها على املساكني يف مكة أو - د
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  . ماعيف مكان اجل

عقد النكاح، وليس فيه فدية ولكن النكاح يفسد سواء - ٧
  . كان احملرم الزوج أو الزوجة أو الويل أو وكيله فيه

قتل الصيد الربي املتوحش وعليه جزاؤه، وهو ذبح مثله - ٨
يفرقه على فقراء احلرم، أو يقومه بطعام يفرقه على فقراء احلرم، أو 

  . يصوم عن إطعام مسكني يوما
احملظورات الثمانية، حرام على كل حمرم ذكرا كان أم وهذه 

  .أنثى
  : وخيتص الذكر باحملظورات التاليني

تغطية الرأس مبالصق، فأما غري املالصق كاخليمة وسقف - ١
  . السيارة والشمسية فال بأس به

لبس املخيط وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء - ٢
سراويل واخلفني، فأما اإلزار منه أو عضو من أعضائه كالقميص وال

والرداء املرقع فال بأس به، وكذلك ال بأس بلبس اخلامت والساعة 
  . ونظارة العني ومساعة األذن ووعاء النفقة وحنوها

وهو تغطية الوجه على أية صفة : وختتص األنثى باحملظور التايل
احملظور عليها هو النقاب فقط، وهو أن : كانت وقال بعض العلماء

ي وجهها بغطاء منقوب لعينيها فيه، واَألولَى أن تغطيه مطلقًا، تغط
  . وفدية هذه احملظورات اخلاص على التخيري كفدية اخلمسة السابقة
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  حاالت فعل حمظورات اإلحرام

  وحكم كل حالة

  : لفاعل احملظورات السابقة ثالث حاالت
 أن يفعل احملظور بال حاجة وال عذر، فهذا آمث وعليه: األوىل*

  . فديته كما سبق شرحه
: أن يفعله حلاجة، فليس بآمث وعليه فدية، قال تعاىل :الثاين*
 امٍ أَويص نةٌ ميدفَف هأْسر نأَذًى م بِه ا أَورِيضم كُمنكَانَ م نفَم

كسن أَو قَةدص]فلو احتاج لتغطية رأسه من أجل ] ١٩٦:البقرة
ز له تغطيته وعليه الفدية على التخيري كما برد أو حر خياف منه، جا

  . سبق
أن يفعله وهو معذور جبهل أو نسيان أو إكراه أو  :الثالث*

ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا : نوم، فال إمث عليه وال فدية لقوله تعاىل
إن اهللا جتاوز عن «: أنه قال ويف احلديث عن النيب  أَو أَخطَأْنا

ولكن مىت زال العذر . »طأ والنسيان وما استكرهوا عليهأميت اخل
استيقظ من نومه وجب  أوزال إكراهه  أوذكره  أوفعلم باحملظور 

  . فورا –أي احملظور  –عليه التخلي عنه 
وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه ، واهللا تعاىل أعلم

  . أمجعني
 


