بسم ﷲ الرحمن الرحيم
اللّھم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والھادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
سؤال:
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته،
أرجو من حضرتكم أن تبينوا لي ھل أن معاوية إبن ابي سفيان نلعنه أو نترضا عليه وما ھي أدلتكم على ذلك؟
جزاكم ﷲ خيراً ونفعنا بعلمكم.

الجواب:

اعتقاد عدال ِة الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي ﷲ عنه وفضلھم ھو
أھل السنة والجماعة
ُ
مذھب ِ

أھل السنة والجماعة  ،وذلك لما أثنى ﷲُ تعالى عليھم في كتابه ،
اعتقاد عدال ِة الصحابة وفضلھم ھو مذھبُ ِ
ونطقت به السنﱠةُ النبويةُ في مدحھم  ،وتواتر ھذه النصوص في كثير من السياقات مما يدل داللة واضحة
على أن ﷲ تعالى حباھم من الفضائل  ،وخصھم من كريم الخصال  ،ما نالوا به ذلك الشرف العالي  ،وتلك
المنزلة الرفيعة عنده ؛ وكما أن ﷲ تعالى يختار لرسالته المحل الالئق بھا من قلوب عباده  ،فإنه سبحانه
يختار لوراثة النبوة من يقوم بشكر ھذه النعمة  ،ويليق لھذه الكرامة ؛ كما قال تعالى  " :ﱠ
ﷲُ أَ ْعلَ ُم َح ْي ُ
ث
سالَتَه" ] .األنعام . [ .124 ،
يَ ْج َع ُل ِر َ
قال ابن القيم رحمه ﷲ  " :فا سبحانه أعلم حيث يجعل رساالته أصال وميراثا ؛ فھو أعلم بمن يصلح
لتحمل رسالته فيؤديھا إلى عباده باألمانة والنصيحة  ،وتعظيم المرسل والقيام بحقه  ،والصبر على
أوامره والشكر لنعمه  ،والتقرب إليه  ،ومن ال يصلح لذلك  ،وكذلك ھو سبحانه أعلم بمن يصلح من
األمم لوراثة رسله والقيام بخالفتھم  ،وحمل ما بلغوه عن ربھم "  " .طريق الھجرتين "
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س ﱠ
ض لِيَقُولُوا أَ َھؤُال ِء َمنﱠ ﱠ
ﷲُ بِأ َ ْعلَ َم
وقال تعالى َ " :و َك َذلِ َك فَتَنﱠا بَ ْع َ
ﷲُ َعلَ ْي ِھ ْم ِمنْ بَ ْي ِننَا أَلَ ْي َ
ض ُھ ْم ِببَ ْع ٍ
بِالشﱠا ِك ِرينَ " ]األنعام[53،
قال الشيخ السعدي رحمه ﷲ  " :الذين يعرفون النعمة  ،ويقرون بھا  ،ويقومون بما تقتضيه من العمل
الصالح  ،فيضع فضله ومنته عليھم  ،دون من ليس بشاكر  .فإن ﷲ تعالى حكيم ،ال يضع فضله ،عند
من ليس له أھل " .
وكما جاءت اآليات واألحاديث بفضلھم وعلو منزلتھم ،جاءت أيضا بذكر األسباب التي استحقوا بھا ھذه
المنازل الرفيعة ،ومن ذلك قوله تعالى :
ضالً ﱢمنَ ﱠ
س ﱠجداً يَ ْبتَ ُغونَ فَ ْ
شدﱠاء َعلَى ا ْل ُكفﱠا ِر ُر َح َماء بَ ْينَ ُھ ْم تَ َرا ُھ ْم ُر ﱠكعا ً ُ
" ﱡم َح ﱠم ٌد ﱠر ُ
ﷲِ
ﷲ َوالﱠ ِذينَ َم َعهُ أَ ِ
سو ُل ﱠ ِ
ع أَ ْخ َر َج
َو ِر ْ
سي َما ُھ ْم فِي ُو ُجو ِھ ِھم ﱢمنْ أَثَ ِر ال ﱡ
ض َوانا ً ِ
نج ِ
اإل ِ
س ُجو ِد َذلِ َك َمثَلُ ُھ ْم فِي التﱠ ْو َرا ِة َو َمثَلُ ُھ ْم ِفي ْ ِ
يل َكز َْر ٍ
الز ﱠرا َع لِيَ ِغيظَ بِ ِھ ُم ا ْل ُكفﱠا َر َو َع َد ﱠ
ب ﱡ
ﷲُ الﱠ ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا
َ
ستَ ْغلَظَ فَا ْ
ش ْطأَهُ فَآ َز َرهُ فَا ْ
سوقِ ِه يُ ْع ِج ُ
ست ََوى َعلَى ُ
ت ِم ْن ُھم ﱠم ْغفِ َرةً َوأَ ْجراً ع َِظيما ً " ] الفتح.[ 29،
ال ﱠ
صالِ َحا ِ
ومن أعظم موجبات رفعة مكانة الصحابة ،ما شھد ﷲ تعالى لھم من طھارة القلوب ،وصدق اإليمان ،وتلك
شھادة عظيمة من رب العباد ،ال يمكن أن ينالھا بَ َشر بعد انقطاع الوحي .
وما أحسن ما قال عبد ﷲ بن مسعود رضي ﷲ عنه  " :من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات ؛ فإن
الحي ال تؤمن عليه الفتنة ؛ أولئك أصحاب محمد صلى ﷲ عليه وسلم كانوا أفضل ھذه األمة ؛ أبرھا
قلوبا وأعمقھا علما وأقلھا تكلفا  ،قوم اختارھم ﷲ لصحبة نبيه وإقامة دينه  ،فاعرفوا لھم فضلھم
واتبعوھم في آثارھم  ،وتمسكوا بما استطعتم من أخالقھم ودينھم  ،فإنھم كانوا على الھدى المستقيم "
رواه ابن عبد البر في الجامع
فسي
عن أبي ھريرة رضي ﷲ عنه قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  " :ال تَ ُ
سبﱡوا أَ َ
صحابِي ؛ فَ َوالﱠ ِذي نَ ِ
صيفَهُ  ".رواه البخاري ومسلم
بِيَ ِد ِه لَو أَنﱠ أَ َح َد ُكم أَنفَ َ
ق ِمث َل أُ ُح ٍد َذ َھبًا َما أَد َر َك ُم ﱠد أَ َح ِد ِھم َوال نَ ِ
س قَرنِي  ،ثُ ﱠم الﱠ ِذينَ
وعن عبد ﷲ بن مسعود رضي ﷲ عنه عن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال َ " :خي ُر النﱠا ِ
يَلُونَ ُھم  ،ثُ ﱠم الﱠ ِذينَ يَلُونَ ُھم " رواه البخاري ومسلم
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يقول الخطيب البغدادي رحمه ﷲ في "الكفاية":
"على أنه لو لم يرد من ﷲ عز وجل ورسوله فيھم شيء  ،ألوجبت الحال التي كانوا عليھا من الھجرة
 ،والجھاد  ،والنصرة  ،وبذل المھج واألموال  ،وقتل اآلباء واألوالد  ،و المناصحة في الدين  ،وقوة
اإليمان واليقين  ،القط َع على عدالتھم  ،واالعتقاد لنزاھتھم  ،وأنھم أفضل من جميع المعدلين والمزكين
الذين يجيؤون من بعدھم أبد اآلبدين  ،ھذا مذھب كافة العلماء  ،ومن يعتد بقوله من الفقھاء . " .
و يقول ابن مسعود رضي ﷲ عنه :
"إن ﷲ نظر في قلوب العباد  ،فوجد قلب محمد صلى ﷲ عليه وسلم خير قلوب العباد  ،فاصطفاه لنفسه
 ،فابتعثه برسالته  ،ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد  ،فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد ،
فجعلھم وزراء نبيه  ،يقاتلون على دينه  ،فما رأى المسلمون حسنا فھو عند ﷲ حسن  ،وما رأوا سيئا
فھو عند ﷲ سيئ " رواه أحمد في "المسند" .
ولكن ال ب ﱠد أن نعلم أن الصحابة رضي ﷲ عنھم ليسوا بمعصومين  ،وھذا ھو مذھبُ أھل السنة والجماعة
 ،وإنما ھم بش ٌر يجو ُز عليھم ما يجوز على غيرھم .
شرف الصحبة وفضلِھا ُم ْغتَفَ ٌر و َم ْعفُ ﱞو عن
ب
ِ
وما صدر من بعضھم من المعاصي أو األخطاء ،فھو إلى جان ِ
ت ي ُْذ ِھ ْبنَ السيئات ،ومقا ُم أَ َح ِد الصحابة مع النبي صلى ﷲ عليه وسلم لحظة من اللحظات
صاحبه ،والحسنا ِ
في سبيل ھذا الدين ال يعدلھا شيء .
يقول ابن تيمية رحمه ﷲ  " :وأھل السنة تحسن القول فيھم وتترحم عليھم وتستغفر لھم  ،لكن ال
يعتقدون العصمة من اإلقرار على الذنوب وعلى الخطأ في االجتھاد إال لرسول ﷲ  ،ومن سواه فيجوز
سنَ َما َع ِملُوا
عليه اإلقرار على الذنب والخطأ  ،لكن ھم كما قال تعالى  ":أُولَئِكَ الﱠ ِذينَ نَتَقَبﱠ ُل َع ْن ُھ ْم أَ ْح َ
سيﱢئَاتِ ِھ ْم " ]االحقاف ، [16،وفضائل األعمال إنما ھي بنتائجھا وعواقبھا ال بصورھا "
َونَت ََجا َو ُز عَنْ َ
"مجموع الفتاوي" .
وقد قرر ذلك الكتاب والسنة في أكثر من موقف :
فقد تجاو َز ﷲ سبحانه وتعالى عمن تولى يوم أُ ُح ٍد من الصحابة  ،فقال سبحانه وتعالى  " :إِنﱠ الﱠ ِذينَ تَ َولﱠ ْو ْا
ﷲُ َع ْن ُھ ْم إِنﱠ ّ
سبُو ْا َولَقَ ْد َعفَا ّ
ﷲَ َغفُو ٌر َحلِي ٌم "
ستَ َزلﱠ ُھ ُم ال ﱠ
ان إِنﱠ َما ا ْ
ض َما َك َ
ش ْيطَانُ بِبَ ْع ِ
ِمن ُك ْم يَ ْو َم ا ْلتَقَى ا ْل َج ْم َع ِ
]آل عمران[155،
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ولما أذنب بعض الصحابة حين أخبر قريشا بمقدم النبي صلى ﷲ عليه وسلم بالجيش عام الفتح  ،وھَ ﱠم عمر
ش ِھ َد بَد ًرا َ ،و َما يُد ِري َك ؟ لَ َع ﱠل ﱠ
بن الخطاب رضي ﷲ عنه بقتله  ،قال صلى ﷲ عليه وسلم  " :إِنﱠهُ قَد َ
ﷲَ
شئتُم  ،فَقَد َغفَرتُ لَ ُكم ".رواه البخاري ومسلم
ھل بَد ٍر فَقَا َل  :اع َملُوا َما ِ
اطﱠلَ َع َعلَى أَ ِ
وغير ذلك من المواقف التي وقع فيھا بعض الصحابة بالمعصية والذنب  ،ثم عفا ﷲ تعالى عنھم  ،وغفرھا
لھم  ،مما يدل على أنھم يستحقون الفضل والشرف  ،وأنه ال يقدح في ذلك شيء مما وقعوا فيه في زمن
النبي صلى ﷲ عليه وسلم أو بعد وفاته  ،فإن اآليات السابقة في فضلھم وتبشيرھم بالجنة  ،أخبار ال
ينسخھا شيء  .وﷲ تعالى أعلم .
أما فيما يخص معاوية ابن أبي سفيان رضي ﷲ عنه :
 .1فالجمع بين " معاوية ابن أبي سفيان " وابنه " يزيد " بحكم واحد ھو خلل عظيم  ،وحكم جائر .
فمعاوية صحابي جليل  ،يترضى عنه أھل السنﱠة  ،ولم يحصل منه قتل ألھل البيت  ،وال قتال لھم  ،بخالف
ابنه يزيد  ،فھو ليس صحابيّا ً  ،وھو الذي كان في خالفته قتل الحسين رضي ﷲ عنه ومن معه من أھله ،
ومن أھل السنﱠة من يلعنه ...
 .2معاوية رضي ﷲ عنه كان صحابيّا ً جليالً  ،وھو من كتﱠاب الوحي  ،ومن الفقھاء – كما شھد له ابن
عباس  ، -وقد شھد له كبار علماء أھل السنﱠة بالفضل والعدل .
أ .فقد سئل عبد ﷲ بن المبارك رحمه ﷲ أيھما أفضل  :معاوية بن أبي سفيان  ،أم عمر بن عبد العزيز ؟
فقال  :وﷲ إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم أفضل من عمر بألف
مرة  ،صلﱠى معاوية خلف رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  ،فقال  :سمع ﷲ لمن حمده  ،فقال معاوية :
ربنا ولك الحمد  ،فما بعد ھذا ؟  " .وفيات األعيان " البن خلكان.
ب .وعن الجراح الموصلي قال  :سمعتُ رجالً يسأل المعافى بن عمران فقال  :يا أبا مسعود ؛ أين عمر
بن عبد العزيز من معاوية بن أبي سفيان ؟ فرأيته غضب غضبا ً شديداً  ،وقال  :ال يقاس بأصحاب محمد
صلى ﷲ عليه وسلم أحد  ،معاوية رضي ﷲ عنه كاتبه وصاحبه وصھره وأمينه على وحيه عز وجل .
" الشريعة " لآلجري .
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ج .قال ابن تيمية رحمه ﷲ :
النبي صلى ﷲ عليه وسلم كما أ ﱠمر غيره  ،وجاھد معه  ،وكان أمينا ً
فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أ ﱠمره
ﱡ
النبي صلى ﷲ عليه وسلم في كتابة الوحي  ،ووالﱠه عمر بن الخطاب
عنده يكتب له الوحي  ،وما اتھمه
ﱡ
الذي كان من أخبر الناس بالرجال  ،وقد ضرب ﷲ الحق على لسانه وقلبه  ،ولم يتھمه في واليته .
" مجموع الفتاوى ".
 .3وقد ذكر النبي صلى ﷲ عليه وسلم الفتنة التي حصلت بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي ﷲ
عنھما  ،وشھد للطائفتين باإليمان  ،والحق  ،وإن كانت الشھادة لعل ّي رضي ﷲ عنه ومن معه أنھم أقرب
للحق  ،لكن لم يشھد لمعاوية ومن معه بالباطل  ،بل كانوا متأولين في طلبھم للحق  ،وھو المطالبة
باالقتصاص من قتلة عثمان رضي ﷲ عنه .
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َع ْنهُ قَا َل  :قَا َل َرسُو ُل ﱠ
ض َي ﱠ
سا َعةُ َحتﱠى يَ ْقتَ ِت َل
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم َ " :ال تَقُو ُم ال ﱠ
ﷲِ َ
أ .عن أبي ھُ َر ْي َرةَ َر ِ
اح َدةٌ "  .رواه البخاري ومسلم.
َان َد ْع َوا ُھ َما َو ِ
فِئَت ِ
صلﱠى ﱠ
ال  :قَا َل َرسُو ُل ﱠ
ق َما ِرقَةٌ ِع ْن َد فُ ْرقَ ٍة ِمنْ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم  " :تَ ْم ُر ُ
ب .ع َْن أَبِي َس ِعي ٍد ْال ُخ ْد ِريﱢ قَ َ
ﷲِ َ
ق  ".رواه مسلم" .
سلِ ِمينَ يَ ْقتُلُ َھا أَ ْولَى الطﱠائِفَتَ ْي ِن بِا ْل َح ﱢ
ا ْل ُم ْ
قال ابن تيمية رحمه ﷲ :
فھذا الحديث الصحيح دليل على أن كلتا الطائفتين المقتتلتين  -علي وأصحابه  ،ومعاوية وأصحابه -
على حق  ،وأن عليّا ً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه ؛ فإن علي بن أبي طالب ھو
الذي قاتل المارقين وھم " الخوارج الحرورية " الذين كانوا من شيعة علي  ،ثم خرجوا عليه  ،وكفروه
 ،وكفروا من وااله  ،ونصبوا له العداوة  ،وقاتلوه ومن معه " .مجموع الفتاوى " .
وقال ابن كثير رحمه ﷲ:
فھذا الحديث من دالئل النبوة ؛ إذ قد وقع األمر طبق ما أخبر به عليه الصالة والسالم  ،وفيه  :الحكم
بإسالم الطائفتين  -أھل الشام  ،وأھل العراق  [...] ، -وفيه  :أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق
 ،وھذا ھو مذھب أھل السنة والجماعة  :أن عليّا ً ھو المصيب  ،وإن كان معاوية مجتھداً  ،وھو مأجور
إن شاء ﷲ  ،ولكن علي ھو اإلمام  ،فله أجران  ،كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمرو بن
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العاص أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال  " :إذا اجتھد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتھد فأخطأ
فله أجر " .".البداية والنھاية"
 .4ولم يكن قتال معاوية لعلي رضي ﷲ عنھما من أجل الخالفة و الملك ،بل كان من أجل المطالبة بقتلة
عثمان رضي ﷲ عنه لالقتصاص منھم ،وكان علي رضي ﷲ عنه يرى أن ذلك ال يكون إال بعد تثبيت
الخالفة.
فلم يكن معاوية يُ ﱡ
كن ألھل البيت العداوة و البغضاء  ،وإنما شأنه شأن سائر الصحابة رضي ﷲ عنھم من
تقدير أھل البيت  ،وإنزالھم منزلتھم التي تليق بھم  ،وقد نقل ابن كثير في " البداية والنھاية " عن المغيرة
قال  ":لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي  ،فقالت له امرأته  :أتبكيه وقد قاتلتَه ؟ فقال :
ويحك إنك ال تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم ." .
ِ
 .5كان حكم معاوية للمسلمين بإجماع الصحابة رضي ﷲ عنھم  ،ولم يكن أحد يخالفه فيھا  ،مع اإلقرار
بوجود من ھو أفضل منه .
قال ابن حزم رحمه ﷲ:
فبويع الحسن  ،ثم سلﱠم األمر إلى معاوية  ،وفي بقايا الصحابة من ھو أفضل منھما  ،بال خالف  ،ممن
أنفق قبل الفتح وقاتل  ،فكلھم ـ أولھم عن آخرھم ـ بايع معاوية  ،ورأى إمامته  ،وھذا إجماع متيقن ،
صل في الملل واألھواء والنﱠ َحل ".
بعد
إجماع على جواز إمامة َمن غيره أفضل  " ...ال ِف َ
ٍ
 .6ال يشترط للمتولي الخالفة أن يكون أفضل الناس  ،بل للمفضول أن يتولى مع وجود الفاضل  ،ثم إن
األمر مع معاوية رضي ﷲ عنه كان مختلفا ً  ،حيث تنازل الحسن بن علي رضي ﷲ عنه عن الخالفة
لصالح معاوية رضي ﷲ عنه  ،وبايعه الصحابة أجمعون بالخالفة ؛ فتحققت بذلك نبوءة النبي صلى ﷲ
عليه في الثناء على الحسن رضي ﷲ عنه  ،وأن ﷲ يصلح به بين طائفتين من المسلمين .
صلﱠى ﱠ
ض َي ﱠ
ص ِع َد بِ ِه َعلَى ْال ِم ْنبَ ِر فَقَا َل :
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم َذاتَ يَوْ ٍم ْال َح َسنَ فَ َ
ﷲُ َع ْنهُ أَ ْخ َر َج النﱠبِ ﱡي َ
ع َْن أَبِي بَ ْك َرةَ َر ِ
سيﱢ ٌد َولَ َع ﱠل ﱠ
سلِ ِمينَ "  .رواه البخاري .
صلِ َح بِ ِه بَيْنَ فِئَتَ ْي ِن ِمنْ ا ْل ُم ْ
ﷲَ أَنْ يُ ْ
" ا ْبنِي َھ َذا َ
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قال الحافظ ابن حجر رحمه ﷲ:
وفي ھذه القصة من الفوائد  :علَم من أعالم النبوة  ،ومنقبة للحسن بن علي ؛ فإنه ترك ال ُملك ال لِقِلّة
وال لِ ِذلة وال لِ ِعلّة  ،بل لرغبته فيما عند ﷲ لما رآه من حقن دماء المسلمين  ،فراعى أمر الدين ،
ومصلحة األمة .
وفيھا :رد على الخوارج الذين كانوا يكفﱢرون عليّا ً ومن معه ،ومعاوية ومن معه ،بشھادة النبي صلى ﷲ
عليه و سلم للطائفتين بأنھم من المسلمين...
وفيه  :والية المفضول الخالفة مع وجود األفضل ؛ ألن الحسن ومعاوية ول َي ك ﱞل منھما الخالفة وسعد بن
أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة  ،وھما بدريان  ،قاله بن التين .
وفيه :جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صالحا ً للمسلمين " .فتح الباري ".
والحاصل  ،علينا أن نعتقد أن معاوية رضي ﷲ عنه  ،صحابي جليل  ،و ال ننسى أن ﷲ قد فتح على
يديه وفي زمانه بلدانا ً  ،ودخل بسبب ذلك في دين ﷲ أفواج من الناس .
و لذلك نختم بما نقله سيدي علي حرازم رضي ﷲ عنه في "جواھر المعاني" عن سيدنا أحمد التجاني
رضي ﷲ عنه :
"

سألته رضي ﷲ عنه عن تفضيل الصحابي الذي لم يفتح عليه عن القطب من غير الصحابة فأجاب

 :الراجح تفضيل الصحابي على القطب بشاھد قوله صلى ﷲ عليه و سلم  ":إن ﷲ اصطفى أصحابي
على سائر العالمين سوى النبيين و المرسلين"  ،و قوله صلى ﷲ عليه و سلم  ":لَو أنفق أحدكم مثل
أحد ذھبا ما بلغ مد أحدھم و ال نصيفه  ".و ھذا من شدة اعتناء ﷲ بنبيه صلى ﷲ عليه و سلم "...
و قال سيدنا أحمد التجاني رضي ﷲ عنه و في موضع آخر من "جواھر المعاني" " :
كل واحد من الصحابة الذين بلّغوا الدين مكتوب في صحيفته جميع أعمال من بعده من وقته إلى ھذه
األمة ،فإذا فھم ھذا ففضل الصحابة ال مطمع فيه لمن بعدھم ...ثم ضرب مثال رضي ﷲ عنه لعمل
الصحابة مع غيرھم " :عملنا معھم كمشي النملة مع سرعة طيران القطاة "  -أي الصقرـ .
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فلنحسن الظن إذن بكل الصحابة رضي ﷲ عنھم ومن بينھم الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي
ﷲ تعالى عنه و ﷲ ھو ولي التوفيق و صلى ﷲ على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين و آخر
دعوانا أن الحمد

رب العالمين .

و في الختام لك من فضيلة الشيخ محمد المنصور المحي الدين التجاني حفظه ﷲ و من جميع الفرقة القائمة
على الموقع أعطر تحية و أزكى سالم .
و السالم عليكم و رحمة ﷲ و بركاته
فرنسا  2 :ماي 2012
إدارة الموقع الرسمي للطريقة التجانية
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