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فاتح ومدينة

منوعات

إسالمية

شخصيات وألقاب

عبادة بن الصامت ..قائد فتح اإلسكندرية

غزا مع النبي ست عشرة غزوة

على �ستة ع�رش مي ً
ال الى ال�شمال
من تَ ْرنُ وط.
وا���س��ت��ط��اع ال����روم �أن يثبتوا
للم�سلمني ،ف�أنفذ �رشيكٌ ر�سو ً
ال
الى عمرو ،يطلب املدد ،وملا
بلغ الروم جميء الأم��داد ،فروا
هاربني ،وقد ُ�س ِّمي هذا املو�ضع
با�سم ال��ق��ائ��د ،وه��و معروف
حتى اليوم با�سم« :كَ وم �شرَ يك»
قرية من قرى حمافظة البحرية
حاليا ث��م التقى امل�سلمون
بالروم يف عدة معارك فا�صلة
جنح امل�سلمون يف تكبيد جيو�ش
ال���روم خ�سائر ف��ادح��ة ويقوم
اجلي�ش اال�سالمي مبطاردتهم
حتى بلغوا اال�سكندرية ،وكانت
يف ذل��ك ال��وق��ت حم�صنة وبها
ح�صون قوية وهو ما ا�ضطر عمرو
بن العا�ص لالكتفاء بح�صارها
لي�ستمر احل�صار ثالثة �أ�شهر مل
يبد فيها الن�رص ممكناً.

بريدة بن الحصيب

من كتبة الوحي وممن شهد
لهم الرسول بالصالح

ر�سالة عمر

يف الع�رص الروماين كانت تلك
املدينة ال�ساحلية ،هي الثانية
بعد روما يف املكانة التجارية
والثقافية وكان بانيها اال�سكندر
الأك�بر قد ب��د�أ بناءها يف �شتاء
عام  332 - 331ق.م عند بلدة
راكوتي�س على البحر املتو�سط
لتكون مركز ًا للثقافة اليونانية
يف ال����شرق ومل ي��ت��ح امل��وت
لال�سكندر �أن ي��رى مدينته،
حيث واف���اه الأج���ل ليحكمها
البطاملة من بعده حتى ق�ضى

الرومان على دولتهم العام 30
قبل امليالد وبقيت حتت �سلطان
روما عدا فرتة ق�صرية ا�ستولى
فيها الفر�س على املدينة قبل
�أن ي�سرتدها الرومان حتى 642
م امل��واف��ق  21ه��ـ ه��ي مدينة
اال�سكندرية العا�صمة الثانية
مل�رص.
�سيطرة الروم

ويقول الدكتور �أحمد عمر ها�شم
�أ�ستاذ ال�سنة النبوية ع�ضو هيئة

رجال نزل فيهم قرآن

اعتزل الفتنة وحفر نهراً في البصرة

معقل بن يسار

أطاع أمر القرآن

بإعادة أخته لمطلقها

هو معقل بن ي�سار بن عبد الله بن معرب بن حراق بن
ل�ؤي بن كعب املزين الب�رصي ،وكنيته �أبو عبد الله،
وقيل �أبو ي�سار و�أبو علي ،وهو �صحابي جليل من �صحابة
النبي �صلى الله عليه و�سلم ،وكان من بني �أهل بيعة
الر�ضوان.
�أ�سلم معقل بن ي�سار ر�ضي الله عنه قبل �صلح احلديبية،
وبايع النبي �صلى الله عليه و�سلم حتت ال�شجرة ،وكان
يرفع �أغ�صان ال�شجرة عن وجه النبي �صلى الله عليه
وروي عنه �أنه قال:
و�سلم وهو يبايع النا�س حتتهاُ ،
«بايعناه على �أن ال نفر» ،ومن يومها عرف الإميان
طريقه �إلى قلبه ،ف�أ�ضاء حياته وملأها بهجة واطمئنان ًا
�إلى عدل الله والر�ضا بق�ضائه ،وكان جندي ًا ملتزم ًا
وحمارب ًا �رشيف ًا وم�سلم ًا عرف حدود دينه ،وقد حارب
بجوار الر�سول يف غزوة خيرب.
وبعد وفاة ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم ،ا�شرتك معقل
بن ي�سار يف حروب الردة يف عهد �أبي بكر ال�صديق ر�ضي
الله عنه ،و�سار مع اجلي�ش الذي فتح بالد فار�س بقيادة
�سعد بن �أبي وقا�ص ،وا�شرتك يف معارك �أخرى يف عهد
عمر بن اخلطاب ر�ضي الله عنه ،وكان فيها للم�سلمني
الن�رص والغلبة .كما واله عمر بن اخلطاب �إمرة الب�رصة،
وحفر بها نهر ًا عرف بنهر معقل ،ن�سبة �إليه ،كما �أن
التمر املعقلي بالب�رصة من�سوب �إليه �أي�ضاً.
وبعد موت عمر بن اخلطاب ،بد�أت بوادر الفتنة الكربى
التي ازدادت ا�شتعا ًال يف عهد علي بن �أبي طالب فاعتزلها
معقل بن ي�سار ،ومل يذكر التاريخ �أنه ا�شرتك يف �أي
معركة فيها ،لأنه تعود �أن ي�ستعمل �سيفه لقتل ع�صابات
الكفر وطواغيت ال�ضالل� .أما يف هذه املعارك ،فحا�شا
ل�سيفه �أن يرفع يف وجه من قال «ال �إله �إال الله ..حممد
ر�سول الله» ،وعا�ش لربه ينتظر �أن يرفع الغمة ،وقد
�سكن الب�رصة وبنى بها داراً ،ومل يزل بها حتى تويف
�سنة  65هـ يف �آخر خالفة معاوية بن �أبي �سفيان .ويف
�ش�أن معقل بن ي�سار نزلت �آيات من القر�آن الكرمي ،حيث
يروى �أنه ر�ضي الله عنه زوج �أخته جمالء بنت ي�سار من
عا�صم بن عدي ،ثم طلقها عا�صم ،فلما انق�ضت عدتها
جاء يخطبها ،فقال له معقل :زوجتك و�أفر�شتك و�أكرمتك
فطلقتها ،ثم جئت تخطبها؟ ال والله ،ال تعود �إليها �أبداً،
وكانت املر�أة تريد الرجوع �إليه ،فنزلت الآية  232من
�سورة البقرة ،وفيها يقول الله �سبحانه وتعالى« :و�إذا
طلقتم الن�ساء فبلغن �أجلهن فال تع�ضلوهن �أن ينكحن
�أزواجهن �إذا ترا�ضوا بينهم باملعروف ذلك يوعظ به
من كان ي�ؤمن بالله واليوم الآخر» .قال الإمام الطربي
و�صاحب الدر املنثور والإمام البخاري والبيهقي والإمام
الواحدي يف �أ�سباب النزول� ،إن هذه الآية نزلت يف معقل
بن ي�سار ر�ضي الله عنه ،وقال احل�سن :علم الله �سبحانه
وتعالى حاجة الرجل �إلى امر�أته وحاجة امل��ر�أة �إلى
بعلها ،ف�أنزل هذه الآية ،فلما �سمع ذلك معقل بن ي�سار
قال� :سمع ًا لربي وطاعة ،فدعا زوجها وق��ال� :أزوجك
و�أكرمك ،فزوجها �إياه.
وروى معقل بن ي�سار ر�ضي الله عنه عن النبي �صلى
الله عليه و�سلم �أحاديث كثرية ،وروى عنه جماعة من
الرواة ،فحدث عنه :عمران بن ح�صني واحل�سن الب�رصي،
و�أبو املليح بن �أ�سامة ،ومعاوية بن قرة املزين ،وعلقمة
بن عبد الله املزين ،وعمرو بن ميمون الأودي و�آخرون.

ك��ب��ار العلماء ب��الأزه��ر :يظن
الكثريون �أن عمرو بن العا�ص
هو من فتح اال�سكندرية ،ولكن
احلقيقة �أن م��ن ق��اد اجليو�ش
العربية لفتح تلك املدينة
ك��ان ال�صحابي اجلليل عبادة
بن ال�صامت ولهذا ق�صة طويلة
بد�أت عقب فتح جيو�ش امل�سلمني
بقيادة عمرو بن العا�ص ح�صن
ب��اب��ل��ي��ون و���س��ق��وط��ه يف �أي���دي
امل�سلمني �أر�سل عمرو للخليفة
عمر بن اخلطاب ي�ست�أذنه اخلروج

لفتح اال�سكندرية خا�صة يف ظل
�سيطرة الروم عليها وخوفه من
ا�ستخدامها كقاعدة للغارة عليه
ف�سمح له الفاروق وجهز عمرو
فعال جي�شه وا�ستعان بعدد من
القبط امل�رصيني الذين ان�ضموا
الى اجلي�ش وبد�أ الزحف وعرب
عمرو ِ
النّيل الى الغرب ،وم�ضى
مب��ن معه نحو اال�سكندرية،
ف�أر�سل �شرَ ِ ْيك بن ُ�س َم َّي يف �آثار
الروم املنهزمني ،فلحقت طالئع
امل�سلمني بالروم ،عند مو�ضع

وي�����ض��ي��ف :ع��ن��دم��ا ت���أخ��ر فتح
اال�سكندرية قلق عمر بن اخلطاب
وك��ان مما ق��ال« :م��ا �أب��ط���أوا يف
فتحها ،اال لمِ َ ��ا �أح��دث��وا»� ،أي
ب�سبب الذنوب التي اقرتفوها
و�أر�سل لعمرو كتابا قال فيه:
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استخدموا الرموز السرية في المراسالت

«الحشاشون» رواد اإلرهاب االنتحاري
كان ال�رصاع ال�سيا�سي والعقدي يف
�أرجاء الأقاليم الإ�سالمية على �أ�شده،
مل تعد ال�سلطة العبا�سية �إال �شكلية،
غ��دا نفوذها وفاعليتها خيا ًال،
و�ضاعت هيبتها نتيجة ال�رصاعات
بني طوائف الأمة ،والواقع الإ�سالمي
مي��وج باال�ضطرابات وتناق�ضت
حياة امل�سلمني ،و�سادت الفو�ضى،
وا�شتدت ال�ضائقة االقت�صادية،
و�ساء نظام احلكم ،وكرثت الفنت
املذهبية.
من هنا بد�أ ظهور حركة «احل�شا�شني»
وتكونها بعد وفاة امل�ستن�رص عام
�سبعة وثمانني و�أربع مئة هجرية،
يطلق عليها الإ�سماعيلية النزارية.
ويعترب احل�سن بن ال�صباح العقل
املدبر ال��ذي نظم ه��ذه الطائفة،
ون�رشها يف بالد فار�س ،ونتج عن
هذه اجلهود قيام دولة احل�شا�شني
�أو الفدائيني ،وانطلقت دعوتهم من
كرمان �إلى �أوا�سط �إيران و�أ�صفهان،
ثم خوز�ستان والديلم ،وا�ستقرت
يف قلعة «�أمل�����وت» ،و���ص��ل��وا ما
زن��دران ،ثم قزوين ومناطق عدة،
احتلوا القالع ،وو�صلت دعوتهم �إلى
�سوريا ،وامتلكوا احل�صون يف طول
البالد وعر�ضها.
الت�شدد الديني
كانوا جمموعات �صغرية انخرطت
يف الإره����اب املنهجي ،وقاموا
بعملياتهم يف ال��ق��رن الثامن
حتى القرن ال��راب��ع ع�رش .وكان
احل�شا�شون احت��اد ًا من الدجالني
واملغفلني ،ا�ستطاعوا حتت قناع من
الت�شدد الديني والأخالقي الإ�ساءة
�إلى الدين واخللق ،وهذه اجلماعة
م��ن ال�سفاكني ال��ذي��ن �سقط حتت
ن�صال خناجرهم �أ�سياد الدول ،ظلوا
�أقوياء ،لأنهم ا�ستطاعوا ملدة ثالثة
ق��رون �أن يبثوا الرعب يف قلوب
اجلميع ،فالقتل واالغتيال و�سيلة
�سيا�سية ودينية لرت�سيخ معتقداتهم
ون�رش اخلوف يف قلوب �أعدائهم.
ي��ق��وم��ون ب��االغ��ت��ي��ال املنظم،

ع��ن ط��ري��ق ت��دري��ب الأط��ف��ال على
الطاعة العمياء ،وعندما ي�شتد
�ساعدهم يدربونهم على اخلناجر،
ويعلمونهم االختفاء وال�رسية ،و�أن
يقتل الفدائي نف�سه قبل �أن يبوح
بكلمة واحدة من �أ�رسارهم ،وبذلك
�أعدوا طائفة الفدائيني التي �أفزعوا
بها العامل الإ�سالمي ،فلم يرتكوا
يف منطقتهم مكان ًا �إال �أقاموا عليه
ح�صناً ،وال قلعة �إال احتلوها.
واحل�����ش��ا���ش��ون رواد يف الإره���اب
االن��ت��ح��اري� ،سالحهم اخلنجر،
�أف��راده��م يتعاطون احل�شي�ش ثم
يرتكبون العديد م��ن اجلرائم،
ويثريون الرعب بني النا�س ،وهذا
ر�أي يف ت�سميتهم ،وه��ن��اك ر�أي
�آخر م�ستمد من ال�صليبيني الذين
حتالفوا معهم وا�ستغلوهم للقيام
باغتيال ال�شخ�صيات امل�سلمة
املقاومة للوجود ال�صليبي ،فكانوا
ي�سمونهم «املغتالني» ثم حورت
�إلى «ح�شا�شني» ،وكلمة احل�شا�شني
دخلت ب�أ�شكال خمتلفة يف اال�ستخدام
الأوروب���ي مبعنى القتل خل�سة �أو
غدر ًا �أو القاتل املحرتف امل�أجور.
عمالء
وق����د ك����ان احل�����ش��ا���ش��ون عمالء
لل�صليبيني ينكلون بامل�سلمني مبا
ع��رف عنهم م��ن فظاعة يف القتل
والتدمري ،فاغتالوا ميمون قائد
امل�سلمني الذي ت�صدى لل�صليبني يف
طربيا 1113م ،وهو يدخل امل�سجد
لت�أدية �صالة اجلمعة ،الأمر الذي
�شكل ن�رص ًا لل�صليبني بتخل�صهم
من عدو لدود على يد احل�شا�شني،
وعالقتهم باليهود ،ال تقل درجة
ع��ن عالقتهم بال�صليبيني ،بل
كانت �أق��وى ،حيث ك��ان الطرفان
ممتزجني ،وعدد كبري من اليهود
يعمل بني �صفوف احلركة يف ال�شام
خلدمة �أه��داف��ه��ا .ينتمي �ضحايا
احل�شا�شني �إلى جمموعتني ،الأولى
ت�ضم الأمراء والقادة والوزراء ،وقد
�أحرز احل�شا�شون على هذا امل�ستوى

�أول ن�رص كبري لهم يف الفن الذي
�صار ُين�سب �إليهم ،فن االغتيال،
وكانت �ضحيتهم املختارة «نظام
امللك» الوزير ال�سلجوقي ال�شهري،
وال��ع��دو الأول حلركتهم .وتلك
بداية �سل�سلة طويلة من الهجمات
املماثلة� ،أدت �إل��ى اغتيال ملوك
و�أم����راء وق���ادة جيو�ش وحكام،
يقول ابن الأث�ير�« :إن �أي قائد �أو
�ضابط مل يكن يجر�ؤ �أن يرتك بيته
من دون حماية ،وكانوا يرتدون
الدروع حتت مالب�سهم ،وطلب كبار
ال�ضباط من ال�سلطان �أن ي�سمح لهم
بالظهور �أمامه م�سلحني ،خوف ًا
من �أن يتعر�ضوا للهجوم ،فمنحهم
الإذن بذلك» ،ومن �أبرز عملياتهم
املحاوالت الفا�شلة الغتيال �صالح
الدين الأيوبي.
الق�ضاة وال��ع��ل��م��اء واملجموعة
الثانية من �ضحايا احل�شا�شني،
ت�ضم الق�ضاة والعلماء وال�شخ�صيات
الدينية الذين �أدان���وا نظرياتهم
و�أفتوا بقمع من يقول بها .وهناك
فئة ثالثة متو�سطة ت�ضم والة املدن،
وقد نالت اهتمامهم بني حني و�آخر،
وكانت امل�ؤ�س�سة ال�سنية بجوانبها
ال�سيا�سية والع�سكرية والإداري��ة
والدينية هي العدو الرئي�س لهم،
وكان هدفهم من االغتياالت �إخافة
هذه امل�ؤ�س�سة و�إ�ضعافها.
جل�أ احل�شا�شون �إلى ا�ستخدام رموز
�رسية وقواعد خا�صة مبرا�سالتهم،
يف حروبهم وتنظيماتهم ،وجعلوا
�أم���ر معرفتها مقت�رص ًا عليهم،
وك��ان��وا ي�شريون بها �إل��ى �أ�سماء
خ�صومهم..
وظل �أمر الإ�سماعيلية النزارية يف
ال�شام ي�ضعف تارة ويقوى تارة،
�إل���ى �أن ا�ست�سلمت �آخ���ر قالعهم
للظاهر بيرب�س عام  672هـ ،وخفت
�أمرهم من احلياة ال�سيا�سية ،وكانت
نهايتهم على يد موجات املغول
عام 1256م.
بثوا الرعب يف قلوب اجلميع على
مدى ثالثة قرون.

• بريدة بن احلصيب

بريدة بن احل�صيب من كبار ال�صحابة واجتمعت فيه خ�صال
اخلري والورع والتقوى واحلر�ص على الإ�سالم ،وكان فار�سا
�شجاعا ومن الأمراء الفاحتني.
وقال الدكتور حممود ال�ضبع �أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة
قناة ال�سوي�س ،هو بريدة بن احل�صيب بن عبدالله بن احلارث
الأ�سلمي ،وكنيته �أبو عبدالله ،وقيل: �أبو احل�صيب ،و�أبو
�سا�سان ،وقد �أ�سلم حني مر به النبي �صلى الله عليه و�سلم،
مهاجر ًا �إلى املدينة عند كراع الغميم ،وقيل بال�ضميم ،مكان
على حدود مكة ،هو ومن معه ،وكانوا نحو ثمانني بيتا،
ف�صلى الر�سول� ،صلى الله عليه و�سلم ،الع�شاء ف�صلوا خلفه،
وعلمه �صدرا من �سورة مرمي ،و�أقام ب�أر�ض قومه حتى م�ضت
بدر و�أحد ،ثم قدم على الر�سول �صلى الله عليه و�سلم ،بعد
ذلك ،وروى عبد الله بن بريدة عن �أبيه �أن النبي عليه ال�صالة
وال�سالم -كان يتفاءل وال يتطري ،فركب بريدة يف �سبعني
راكبا من �أهل بيته من بني �سهم ،فلقي النبي �-صلى الله عليه
و�سلم فقال له« :من �أنت» ،قال �أنا بريدة ،فالتفت عليه ال�صالة
وال�سالم �إلى �أبي بكر ر�ضي الله عنه ،فقال« :يا �أبا بكر برد
�أمرنا و�صلح» ،ثم قال يل« :ممن �أنت» ،فقلت من �أ�سلم ،قال
لأبي بكر�« :سلمنا» ،قال :ثم قال« :من بني من» ،قلت :من بني
�سهم قال«:خرج �سهمك».
الهجرة �إلى املدينة

و�أ�ضاف :لزم الر�سول �صلى الله عليه و�سلم ،منذ هجرته �إلى
املدينة و�شهد الغزوات وامل�شاهد كلها ،و�شهد احلديبية،
وبيعة الر�ضوان حتت ال�شجرة ،وخيرب ،و�أبلى فيها بالء
ح�سنا ،وكان معه لواء �أ�سلم يوم فتح مكة ،ويف ال�صحيحني
عنه �أنه غزا مع النبي �صلى الله عليه و�سلم� ،ست ع�رشة
غزوة.
و�أ�شار ال�ضبع �إلى �أنه عرف بالورع والتقوى واجلود والكرم
واالجتهاد يف العبادة وال�شجاعة وحب اجلهاد فى �سبيل الله،
ومراقبته لنف�سه.
و�أو�ضح �أن بريدة �شهد له الر�سول �صلى الله عليه و�سلم له
بال�صالح واخلري ،وكان �أحد الذين ا�ستعملهم عليه ال�صالة
وال�سالم على ال�صدقة ،وكتابة الكتب والعهود واملعامالت
بني النا�س ،وعد من كتبة الوحي القر�آين ،وجاء بكتب ال�سرية
عن ال�صديق �أنه قال :يا ر�سول ،نعم الرجل بريدة لقومه،
عظيم الربكة عليهم ،مررنا به ليلة مررنا ونحن مهاجرون
�إلى املدينة ف�أ�سلم معه من قومه من �أ�سلم .فقال ر�سول الله-
�صلى الله عليه و�سلم«:نعم الرجل بريدة لقومه وعز قومه.
�إن خري القوم من كان مدافعا عن قومه ما مل ي�أثم ف�إن الإثم
ال خري فيه».
وقال �إنه يف احدى الغزوات بعثه الر�سول �صلى الله عليه و�سلم
ليعلم خرب بني امل�صطلق من خزاعة ،و�أن ر�أ�سهم و�سيدهم
احلارث بن �رضار ،قد �سار يف قومه ودعاهم ،ومن قدر عليه
من العرب� ،إلى حرب ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم ،فرجع
بريدة �إلى ر�سول الله و�أخربه عن �صحة ذلك ،فندبه �إليهم
ر�سول الله� -صلى الله عليه و�سلم -ف�أ�رسعوا اخلروج ،ومعهم
بريدة ،وانت�رص الر�سول -عليه ال�صالة وال�سالم -يف هذه
املعركة ،وروى حممد بن عمر قال حدثني �أبو بكر بن عبد
الله بن �أبي �سربة عن �أبي بكر بن عبد الله بن �أبي جهم قال
�أمر ر�سول الله ب�أ�سارى غزوة املري�سيع فكتفوا وجعلوا ناحية
وا�ستعمل بريدة بن احل�صيب عليهم .و�أكد �أنه ملناقبه الكثرية
بعثه الر�سول �صلى الله عليه و�سلم حني �أراد غزوة تبوك
�إلى �أ�سلم ي�ستفزهم �إلى عدوهم ،كما ا�ستعمله الر�سول �صلى
الله عليه و�سلم ،عينا له على مرو ،وروى عبدالله بن بريدة
عن �أبيه �أن النبي ،عليه ال�صالة وال�سالم ،قال له وللحكم
بن عمرو الغفاري:«�أنتما عينان لأهل امل�رشق ،وبكما يح�رش
�أهل امل�رشق» ،ويف حديث �آخر قال له« :يا بريدة �إنه ال يكل
ب�رصك ،وال يذهب �سمعك� ،أنت نور لأهل امل�رشق».
مراقبة الله

و�إثر وفاة الر�سول�-صلى الله عليه و�سلم -حمل لواء الأمري
�أ�سامة بن زيد حني غزا �أر�ض البلقاء ،وكان احد الأمراء الذين
ا�ستعملهم عمر بن اخلطاب-ر�ضي الله عنه -يف نوبة �رسغ
مو�ضع يف �أول احلجاز و�آخر ال�شام -وملا فتحت الب�رصة بنىفيها دارا و�سكنها ،وخرج منها غازيا �إلى خرا�سان زمن �سيدنا
عثمان -ر�ضي الله عنه -وكان يقول :ال عي�ش �إال طراد اخليل
للخيل .وبعد جهاد طويل ا�ستقر يف مدينة مرو بخرا�سان،
وقال عنه الذهبي انه :عامل فقيه ،علم �أهل مرو �أمور دينهم،
وفقههم فيه.
ومتيز مبراقبته لله تعالى وحر�صه على ن�صح الوالة والأئمة،
ويروى �أن عبدامللك بن مروان كان يجال�سه يوما قبل خالفته
فقال له :يا عبدامللك �إن فيك خ�صاال وانك جلدير �أن تلي �أمر
هذه الأمة فاحذر الدماء ،ف�إين �سمعت ر�سول الله يقول�« :إن
الرجل ليدفع عن باب اجلنة بعد �أن ينظر �إليها على حمجمة
من دم يريقه من م�سلم بغري حق» .روى عن الر�سول�-صلى
الله عليه و�سلم -وقدر الذهبي �أحاديثه مبئة وخم�سني حديثا،
وذكر الزركلي� ،أنها مئة و�سبعة و�ستون حديثا ،وروى عنه
ابناه عبدالله و�سليمان وعبدالله بن �أو�س اخلزاعي وال�شعبي
واملليح بن �أ�سامة وغريهم .وتويف -رحمه الله -يف خالفة
يزيد بن معاوية .قال ابن �سعد :مات �سنة ثالث و�ستني مبرو
بخرا�سان.
• فرق احلشاشون اإلرهابية

