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سيد شباب أهل الجنة

الحسن تنازل عن الخالفة وأصلح اهلل به بين المسلمين

ومعاوية حق المرئ كان �أحق به �أو
حق يل تركته ملعاوية �إرادة �إ�صالح
امل�سلمني وحقن دمائهم و�إن �أدري
لعله فتنة لكم ومتاع �إلى حني ،ثم
ا�ستغفر ونزل.
وت�ضمنت وثيقة ال�صلح� ،أن ي�سلم
�إليه والية �أمر امل�سلمني على �أن
يعمل فيهم بكتاب الله و�سنة ر�سوله
و�سرية اخللفاء ال�صاحلني ،ولي�س
ملعاوية �أن يعهد من بعده عهدا ،بل
يكون الأمر �شورى بني امل�سلمني،
وعلى �أن النا�س �آمنون ،حيث كانوا
من �أر�ض الله ،وعلى �أن �أ�صحاب
علي �آمنون على �أنف�سهم و�أموالهم
ون�سائهم و�أوالدهم ،وعلى معاوية
بذلك عهد الله وميثاقه ،وما �أخذ
الله مبكر �أحد من خلقه بالوفاء،
ومبا �أعطى الله من نف�سه ،وعلى
�أال يبقي للح�سن بن علي وال لأخيه
احل�سني وال لأح���د م��ن �أه���ل بيت
ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم
غائلة ��سر ًا وال جهر ًا ،وال يخيف
�أحدا منهم يف �أفق من الآفاق.

احل�سن بن علي �سبط ر�سول الله
وريحانته من الدنيا� ،سيد �شباب
�أه��ل اجل��ن��ة ،تربى على ي��ده ما
يقرب من ثماين �سنوات ،وكان
يحبه حبا جما ،ذكر البيهقي عن
�أب��ي بكر ق��ال :ر�أي��ت ر�سول الله
على املنرب واحل�سن بن علي �إلى
جنبه وهو يلتفت �إلى النا�س مرة
و�إليه مرة ويقول« :ابني هذا �سيد
ولعل الله �أن ي�صلح به بني فئتني
عظيمتني م��ن امل�سلمني» ،وعن
جابر �أن ر�سول الله قال�« :إن ابني
هذا �سيد ي�صلح الله به بني فئتني
من امل�سلمني».
حتقيق النبوءة

وق��د حتققت ه��ذه النبوءة التي
تنب�أ بها ر�سول الله بعد ذلك،
فبعد �أن ��ضرب اب��ن ملجم علي
ب��ن �أب���ي ط��ال��ب ر���ض��ي ال��ل��ه عنه
قال له النا�س ا�ستخلف يا �أمري
امل�ؤمنني ،فقال ال ولكن �أدعكم
كما ترككم ر�سول الله �صلى الله
عليه و�سلم  -يعني بغري ا�ستخالف
 ف�إن يرد الله بكم خريا يجمعكمعلى خ�يرك��م ،كما جمعكم على
خريكم بعد ر�سول الله ،ثم تويف
وكان �أول من تقدم �إلى احل�سن،
ر�ضي الله عنه ،قي�س بن �سعد بن
عبادة ،فقال له اب�سط يدك �أبايعك
على كتاب الله و�سنة نبيه ،ف�سكت
احل�سن ،فبايعه ثم بايعه النا�س
بعده ،وكان ذلك يوم اجلمعة 17
رم�ضان �سنة  40هجرية ،وجاء
يف خطابه بعد البيعة ،نحن
ح��زب الله الغالبون ،وع�رشة
ر�سول الله الأقربون ،و�أهل بيته
الطيبون الطاهرون ،ف�أطيعونا
ف�إن طاعتنا مفرو�ضة� ،إذا كانت

• قبر احلسن عليه السالم

بطاعة الله ور�سوله مقرونة.
قتال �أهل ال�شام

وق����ال اب����ن ك��ث�ير يف ال��ب��داي��ة
والنهاية� ،أل��ح قي�س ب��ن �سعد
وحت��ت ي��ده �أرب��ع��ون �أل��ف مقاتل
على احل�سن يف النفري لقتال �أهل
ال�شام ،ومل يكن يف نية احل�سن
�أن يقاتل �أحد ًا ،ولكن غلبوه على
ر�أيه ،فاجتمعوا اجتماع ًا عظيم ًا
مل ي�سمع مبثله ،ف� ّأمر قي�س على
املقدمة ،و�سار هو باجليو�ش يف
�إثره ليقاتل معاوية و�أهل ال�شام،
فبينما هو يف املدائن� ،إذ �رصخ يف

رجال نزل فيهم قرآن

ذكر القرآن اسمه صراحة

زيد بن حارثة تبناه النبي
قبل النبوة وزوجه ابنة
عمته زينب

هو زي��د بن حارثة
بن �رشاحيل من بني
ق�ضاعة ،وك��ان قد
وق���ع يف ال����رق يف
اجلاهلية ،فا�شرتاه
ح��ك��ي��م ب���ن ح���زام
خلديجة بنت خويلد
ر�ضي الله عنها من
�سوق حبا�شة ،وهي
�سوق بناحية مكة
كانت جممعا للعرب
يت�سوقون بها يف
ك���ل ���س��ن��ة ،وبعد
ذلك وهبته خديجة
لر�سول الله �صلى
الله عليه و�سلم،
فتبناه ر�سول الله قبل النبوة ،وهو ابن ثماين �سنني .ويروى �أن �أباه
وعمه كعب قدما �إلى مكة لفدائه ،ف�س�أال عن النبي �صلى الله عليه
و�سلم فقيل :هو يف امل�سجد فدخال عليه فقال :يا ابن عبد املطلب
يا ابن ها�شم يا ابن �سيد قومه �أنتم �أهل حرم الله وجريانه تفكون
العاين وتطعمون الأ�سري جئناك يف ابننا عندك فامنن علينا و�أح�سن
�إلينا يف فدائه .قال« :ومن هو؟» قالوا :زيد بن حارثة .فقال ر�سول
الله �صلى الله عليه و�سلم« :فهال غري ذلك» ،قالوا :وما هو قال:
«ادعوه ف�أخريه ف�إن اختاركم فهو لكم و�إن اختارين فوالله ما �أنا
بالذي �أختار على من اختارين �أحدا» .قال :قد زدتنا على الن�صف
و�أح�سنت فدعاه فقال« :هل تعرف ه�ؤالء؟» قال :نعم .قال :من هذا؟
قال :هذا �أبي .وهذا عمي .قال« :ف�أنا من قد علمت ور�أيت �صحبتي لك
فاخرتين �أو اخرتهما» .قال زيد :ما �أنا بالذي �أختار عليك �أحد ًا� ،أنت
مني مكان الأب والعم .فقال �أبوه :ويحك يا زيد�.أتختار العبودية
على احلرية وعلى �أبيك وعمك وعلى �أهل بيتك .قال :نعم قد ر�أيت من
هذا الرجل �شيئ ًا .ما �أنا بالذي �أختار عليه �أحد ًا �أبد ًا.
فلما ر�أى ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم ذلك �أخرجه �إلى احلجر
فقال« :يا من ح�رض .ا�شهدوا �أن زيد ًا ابني يرثني و�أرثه» .فلما ر�أى
ذلك �أب��وه وعمه طابت نف�ساهما فان�رصفا ،ودعي زيد بن حممد
حتى جاء الإ�سالم فنزلت �آية« :ادعوهم لآبائهم» .فدعي يومئذ زيد
بن حارثة .وبعد �أن تبناه الر�سول �صلى الله عليه و�سلم زوجه
ابنة عمته زينب بنت جح�ش ،ويروي ق�صة زواجه من زينب عمر
بن عثمان اجلح�شي عن �أبيه قائ ًال :قدم النبي �صلى الله عليه و�سلم
املدينة وكانت زينب بنت جح�ش ممن هاجر مع ر�سول الله �صلى
الله عليه و�سلم وكانت ام��ر�أة جميلة فخطبها الر�سول لزيد بن
حارثة ،فقالت :ال �أر�ضاه وكانت �أمي قري�ش .فقال النبي :ف�إين قد
ر�ضيته لك ،فتزوجها زيد.وبعدها انت�رشت يف املدينة ت�سا�ؤالت
كثرية :كيف يتزوج حممد مطلقة ابنه زيد؟ ف�أجابهم القر�آن ملغي ًا
«ما كانَ
عادة التبني ومفرق ًا بني الأدعياء والأبناء حيث قال تعالىَ :
محُ َ ْمد �أ َبا � َأح ٍد مِ نْ رِ َجالِ ُكمَ ،ولكِ ن َر ُ�سول ال ّل ِهَ ،
ات ال ّنبِ ّيني»،
وخ مِ
«الأحزاب .»40 :جعله ر�سول الله على ر�أ�س جي�ش الأمراء .فقال:
عليكم زيد بن حارثة ،ف�إن �أ�صيب زيد فجعفر ف�إن �أ�صيب جعفر فعبد
الله بن رواحة .فوثب جعفر فقال :ب�أبي �أنت و�أمي يا ر�سول الله ما
كنت �أرغب �أن ت�ستعمل علي زيدا .فقال :ام�ض ف�إنك ال تدري يف �أي
ذلك خري.
فانطلقوا فلبثوا ما �شاء الله ،ثم �إن ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم �صعد املنرب و�أمر �أن ينادى ال�صالة جامعة فقال� :أال �أخربكم
عن جي�شكم هذا الغازي انطلقوا فلقوا العدو ف�أ�صيب زيد �شهيد ًا ثم
�أخذ اللواء جعفر بن �أبي طالب حتى قتل �شهيد ًا ثم �أخذ اللواء عبد
الله بن رواحة فثبتت قدماه حتى قتل �شهيد ًا ثم �أخذ اللواء خالد
بن الوليد ومل يكن من الأمراء هو �أمر نف�سه ثم رفع ر�سول الله �صلى
الله عليه و�سلم �ضبعيه فقال اللهم هو �سيف من �سيوفك انت�رص به
فمن يومئذ ُ�سمي خالد بن الوليد �سيف الله ،و�سميت هذه الغزوة
بغزوة «م�ؤتة» ،وكانت يف جمادى الأولى �سنة ثمان من الهجرة،
وقتل زيد يومئذ وهو ابن خم�س وخم�سني �سنة.

النا�س �صارخ �أال �إن قي�س بن �سعد
بن عبادة قد قتل ،فثاروا وانتهب
بع�ضهم بع�ضا ،حتى انتهبوا
��سرادق احل�سن ون��ازع��وه ب�ساطا
كان جال�س ًا عليه ،وطعنه بع�ضهم،
فكرههم احل�سن كراهية �شديدة ،ثم
رك��ب فدخل الق�رص الأبي�ض وهو
جريح ،وملا ر�أى تفرق جي�شه عليه
مقتهم ،وكتب عند ذلك �إلى معاوية
يراو�ضه على ال�صلح بينهما فبعث
�إليه معاوية بعبد الله بن عامر
وعبدالرحمن بن �سمرة ،فقدما
عليه الكوفة فبذال له ما �أراد من
الأموال ،فا�شرتط �أن ي�أخذ من بيت

م��ال الكوفة خم�سة �آالف درهم،
و�أن يكون خراج دار «ابجرد» له،
و�أال ي�سب علي وهو ي�سمع ،ف�إذا
فعل ذلك نزل عن الإمرة ملعاوية،
ويحقن ال��دم��اء ب�ين امل�سلمني،
فا�صطلحوا على ذل��ك واجتمعت
الكلمة على معاوية.
وقال ال�شعبي ،ملا �صالح احل�سن
و�سلم الأمر �إلى معاوية ،قال له
معاوية بالنخيلة ،ق��م فتكلم،
فحمد الله و�أثنى عليه ثم قال �أما
بعد ،ف ��إن �أكي�س الكي�س التقى
و�إن �أعجز العجز الفجور �أال و�إن
ه��ذا الأم��ر ال��ذي اختلفت فيه �أنا

و�أب��رم احل�سن ،ال�صلح معه بعد
ب�ضعة �أ�شهر من مبايعته للخالفة،
فكان ذلك فاحتة خري على امل�سلمني،
�إذ توحدت جهودهم ،و�سمي عام 41
هـ عام اجلماعة ،وعاد امل�سلمون
للجهاد والفتوحات ،فلما تنازل
عن اخلالفة �أ�صلح الله بذلك بني
الفئتني كما �أخرب بذلك ر�سول الله،
وهذا من �أكرب دالئل النبوة ،وقد
مدحه ر�سول الله �صلى الله عليه
و�سلم على �صنيعه هذا ،وهو تركه
الدنيا ،ورغبته يف الآخرة ،وحقنه
دماء الأمة ،فنزل عن اخلالفة ،حتى
جتتمع الكلمة على �أمري واحد.

عقبة بن نافع يفتح القيروان
هي املدينة التي انطلق منها
الإ���س�لام ال��ى ق��ارت�ين :القارة
الأوروب��ي��ة ،ممث ً
ال يف فتوحات
الأندل�س ،و�أفريقيا ،حيث بد�أت
تنطلق جيو�ش الفتح الإ�سالمي
وجيو�ش الدعاة والفقهاء الذين
ن�رشوا العلم ال�رشعي يف ربوع
القارتني ،من ال��ق�يروان التي
يعود تاريخ فتحها وان�شائها
ال���ى ال��ع��ام  50ه���ـ/  670م،
عندما قام بان�شائها عقبة بن
نافع ،وكان هدفه من هذا البناء
�أن ي�ستقر بها امل�سلمون ،اذ
كان يخ�شى ان رجع ،وعن �أهل
افريقيا �أن يعودوا الى دينهم،
وتعترب القريوان من �أقدم و�أهم
املدن الإ�سالمية الأولى يف منطقة
الغرب ،ويعترب ان�شاء القريوان
بداية تاريخ احل�ضارة العربية
الإ�سالمية يف املغرب العربي
وج��ن��وب ا�سبانيا ،فقد كانت
تلعب دورين مهمني يف �آن واحد،
هما اجلهاد والدعوة.
تقول الدكتورة عفاف النجار
الأ�ستاذ بجامعة الأزهر :القريوان
مدينة قام بان�شائها عقبة بن
نافع وكانت جتمع بني اجلهاد
وال��دع��وة حيث كانت اجليو�ش

إسالمية

كتبة الوحي

كتب عهد األمان النبوي لسراقة بن مالك

عامر بن فهيرة الشهيد
الذي رفعته المالئكة
بين السماء واألرض

دالئل النبوة

فاتح ومدينة

تخرج منها للغزو والتو�سعات،
فيما ك��ان الفقهاء يخرجون
منها ل��ي��ن��ت����شروا ب�ين البالد
يع ِلّمون العربية وين�رشون
الإ�سالم ،فهي حتمل يف كل �شرب
م��ن �أر�ضها عطر جم��د �شامخ،
وارث�� ًا عريق ًا ي�ؤكده تاريخها
الزاهر ومعاملها الباقية التي
متثل مراحل مهمة من التاريخ
العربي الإ�سالمي ،ولهذا بقيت
ال��ق�يروان ح��وايل �أرب��ع��ة قرون
عا�صمة الإ�سالم الأولى لأفريقيا
والأن��دل�����س ،وم��رك��ز ًا حربي ًا
للجيو�ش الإ�سالمية ،وعندما
ت��ذك��ر ال��ق�يروان ُي��ذك��ر القائد
العربي الكبري عقبة بن نافع
وقولته امل�شهورة عندما بلغ يف
تو�سعاته املحيط الأطل�سي ،وهو
يرفع يده الى ال�سماء وي�رصخ
ب�أعلى �صوته« :اللهم ا�شهد �أين
بلغت املجهود ،ولوال هذا البحر
مل�ضيت يف البالد �أقاتل من كفر
بك حتى ال ُيعبد �أحد من دونك».
تقع القريوان يف تون�س على ُبعد
 156كم من العا�صمة .وكلمة
ال��ق�يروان فار�سية دخلت الى
العربية ،وتعني مكان ال�سالح
وحم���ط اجل��ي�����ش �أو ا�سرتاحة
القافلة ومو�ضع اجتماع النا�س

منوعات

يف احلرب .وتعود ق�صة فتحها
وتخطيطها كمدينة للم�سلمني
للعام  49هجرياً ،حيث كان
عقبة بن نافع على ر�أ�س احلامية
الإ�سالمية يف برقة عندما جاءه
الأم��ر من وايل م�رص بالتو�سع
غرب ًا لفتح ال�شمال الأفريقي،
حيث كانت هناك ع��دة ب�لاد قد
خلعت ط��اع��ة امل�سلمني بعد
ا�شتعال الفتنة بني امل�سلمني،
منها «ودان» ،و«افريقيا»،
و«ج��رم��ة» ،و«ق�صور خ��اوار»،
فانطلق عقبة ورج��ال��ه ف�أعاد
فتح تلك ال��ب��ل��دان م��ن جديد،
وبعد �أن طهر املنطقة املمتدة
من حدود م�رص الغربية الى بالد
�أفريقيا من الأعداء واملخالفني
�أقدم على التغلغل يف ال�صحراء
بقواته ،وا�ستطاع عقبة وجنوده
�أن ي��ط��ه��روا منطقة ال�شمال
الأفريقي من احلاميات الرومية
امل��خ��ت��ل��ف��ة.وه��ك��ذا ق���رر عقبة
بن نافع بناء مدينة القريوان يف
القرن ال�شمايل لأفريقيا يف مكان
تتوافر فيه �رشوط الأمن الدعوي
واحلركي للم�سلمني بحيث تكون
دار عزة ومنعة وقاعدة حربية
يف القتال ،ومنارة دعوية علمية
لن�رش الإ�سالم.

ال�صحابي عامر بن فهرية كان من ال�سابقني �إلى الإ�سالم،
ومن املهاجرين الأولني وكتبة الوحي القر�آين ،رفع الله
تعالى من �ش�أنه وكرمه بال�شهادة ورفعته املالئكة بني
ال�سماء والأر�ض ،ثم دفنته فلم ير �أحد ج�سده بعد ذلك.
ويقول الدكتور حممد داود �أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية
بجامعة قناة ال�سوي�س :ولد عامر بن فهرية التيمي �سنة
 36قبل الهجرة ،وكنيته �أبوعمرو ،وكان مولدا من الأزد،
مملوك ًا للطفيل بن �سخربة الأزدي ،و�أ�سلم وهو مملوك قبل
�أن يدخل الر�سول �صلى الله عليه و�سلم دار الأرقم بن �أبي
الأرقم التي عند ال�صفا م�ستخفياً ،وعذب مع امل�ست�ضعفني
مبكة لريجع عن دينه ،ف�أبى ،وحتمل �ألوانا من التنكيل
والعذاب ،و�رضب املثل يف ال�صرب والثبات ،فا�شرتاه �أبو
بكر ال�صديق ر�ضي الله عنه و�أعتقه ،فكان يرعى له غنم ًا
بظاهر مكة ،ويحر�ص على ح�ضور جمال�س الر�سول عليه
ال�صالة وال�سالم ليتعلم من هديه وينهل من علمه و�أدبه
وخلقه ،وملا هاجر الر�سول �صلى الله عليه و�سلم ومعه
�أبوبكر ،كان يرعى الغنم عند غار ثور ليم�سح �آثار الأقدام
بعد �أن يذهب عبدالله بن �أبي بكر �أو �أ�سماء �إليهما حتى
ال يتعرف �إليها امل�رشكون ،وكان يحلب للر�سول عليه
ال�صالة وال�سالم ولأبي بكر اللنب ،وي�أتيهما بالأخبار،
وعندما ارحتل الر�سول �صلى الله عليه و�سلم ،و�أبوبكر
ر�ضي الله عنه من الغار هاجر معهما ،فحمله �أبو بكر،
ر�ضي الله عنه ،خلفه ،ومعهم دليلهم ابن �أريقط فقط،
ف�سلك بهم طريق ال�ساحل �صوب املدينة.
وذكرت امل�صادر التاريخية انه ملا حلق �رساقة بن مالك
بن جع�شم بالركب املبارك ،وحدث له ولفر�سه ما حدث،
وتيقنه من �أمر نبوة الر�سول �صلى الله عليه و�سلم وطلبه
كتاب �أمان حينئذ �أمر الر�سول �صلى الله عليه و�سلم عامر
بن فهرية ب�أن يكتب هذا الكتاب ل�رساقة ،فكتب يف رقعة من
�أدم� ،إذ كان عامر كاتب ًا قارئاً ،ومن كتبة الوحي القر�آين
قبل الهجرة النبوية.
وملا دخلوا املدينة نزل عامر بن فهرية على �سعد بن
خيثمة ،و�آخى الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم بينه وبني
�أو�س بن معاذ ،وجاهد حتت لوائه وغزا معه �صلى الله
عليه و�سلم عدة غ��زوات ،و�شهد ب��در ًا و�أح���داً ،وظهرت
بطولته وفدائيته وحبه للجهاد يف �سبيل الله.
وكان تقي ًا ورع ًا ومناقبه عظيمه وذكرت كتب ال�سرية �أنه
ملا قدم �إل��ى املدينة �أب��و ب��راء عامر بن مالك وامللقب
مبالعب الأ�سنة ،ف�أهدى للر�سول �صلى الله عليه و�سلم
فر�سني وراحلتني ،فقال الر�سول عليه ال�صالة وال�سالمـ« :ال
�أقبل هدية م�رشك» ،وعر�ض عليه الر�سول �صلى الله عليه
و�سلم الإ�سالم ،فلم ي�سلم ،ثم قال للر�سول �صلى الله عليه
و�سلم :ابعث يا حممد من ر�سلك من �شئت �إلى �أهل جند ،و�أنا
جار له ،وكان رجال م�سموع الكلمة يف قومه بني عامر،
فبعث الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم وفد ًا برئا�سة املنذر
بن عمرو اخلزرجي ر�ضي الله عنه يف �سبعني رجال من
خيار امل�سلمني كانوا ي�سمونهم القراء يف زمانهم كانوا
يحتطبون بالنهار وي�صلون بالليل ويتدار�سون القران،
فيهم عامر بن فهرية .وملا و�صلوا �إلى بئر معونة من
�أر�ض جند ،وهو ماء من مياه بني �سليم ،ا�ستنفر لهم عامر
بن الطفيل من بني �سليم ،فاجابوه ،و�أحاطوا بامل�سلمني
وحملوا عليهم ال�سالح فقاتلهم امل�سلمون ،فا�ست�شهد جميع
�أفراد ال�رسية ما عدا عمرو بن �أمية ال�ضمري ر�ضي الله عنه
ف�أ�رسوه ،و�أي�ض ًا كعب بن زيد ر�ضي الله عنه فقد تركوه
على �شفا املوت.
وكان ممن قتل عامر بن فهرية �سنة  4هجرية وهو يف
الأربعني من عمره ،وقيل �إنه عندما قتل يومئذ مل يجدوا
ج�سده حني دفنوه وكانوا يرون املالئكة حني دفنته .وذكر
يف ال�صحيح انه ملا قتل الذين ببئر معونة و�أ�رس عمرو
بن �أمية ال�ضمري قال له عامر بن الطفيل :من هذا؟ و�أ�شار
�إلى قتيل ،فقال له عمرو :هذا عامر بن فهرية فقال :لقد
ر�أيته بعد ما قتل رفع �إلى ال�سماء حتى �إين لأنظر �إليه بني
ال�سماء والأر�ض ،ثم و�ضع.
وجاء يف �أ�سد الغابة عن حممد بن عمر �أن جبار بن �سلمى
الكالبي طعن عامر بن فهرية يومئذ ف�أنفذه ،فقال عامر:
فزت والله .قال :وذهب بعامر علوا يف ال�سماء حتى ما
�أراه .فقال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم« :ف�إن املالئكة
وارت جثته و�أنزل عليني» ،و�س�أل جبار بن �سلمى ما قوله
فزت والله ،قالوا :اجلنة .قال ف�أ�سلم جبار ملا ر�أى من
�أمر عامر بن فهرية فح�سن �إ�سالمه .وقال الواقدي :حدثني
حممد بن عبدالله عن الزهري ،عن عروة ،عن عائ�شة قال:
رفع عامر بن فهرية �إلى ال�سماء فلم توجد جثته ،يرون
�أن املالئكة وارته .وحزن الر�سول �صلى الله عليه و�سلم
وامل�سلمون على ما �أ�صاب عامر و�أف��راد ال�رسية ،وقنت
الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم �شهر ًا يدعو الله على تلك
القبائل .وقيل �إنه عليه ال�صالة وال�سالم دعا على قتلتهم
خم�س ع�رشة ليلة.

