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بسم هللا الرمحن الرحمي
رب يرس وأعن وال حول وال قوة اال ابهلل
فقد قام التحالف العريب (مشكورا) بقيادة اململكة العربية السعودية بعملية انقاذ للمين من املد الصفوي ،وقد أعلن علامء
الس نة يف العامل مباركة هذا اجملهود واجلهاد الرشعي وتتابعت فتاوامه يف ذكل ومل خيالف يف ذكل اال من اكن صاحب هوى ،ال س امي
واحلرب فهيا تقرير للمصري ،اما س نة واما بدعة ،ويه حرب بني اسالم وكفر.
وال خيتلف اثنان بأن مواقف الش يخ محمد االمام ضد الرافضة (بداية) اكنت مواقف جيدة ومرشفة ،ويظهر ذكل جليا يف
حماربته للرافضة :
(علميا)  :من خالل مؤلفاته وكتاابته،
و(دعواي)  :من خالل دروسه وحمارضاته ،بل وخطب امجلع اليت خصص فهيا رافضة المين ابجلرح ،وأبىل بالء حس نا ولكن
كام قيل فالعربة فاخلواتمي .
فهذا عفاش قاتل احلوثيني وقتل زعميهم وهذه منقبة عظمية هل لكنه خمتها ابلتحالف معه .
لكن مواقف الش يخ الخرية منذ احلرب ضد دماج ومن معه اكنت مريبة لكهنا ابتت واحضة جلية بعد تغري موقفه جفأة!!،
حيث رفض القتال من أصهل وفصهل.
ويه مواقف تدعوان للتأمل جيدا اىل خطورة هذا املوقف املشني جتاه حرب الرافضة وخطورة موقفه عىل أبنائنا وعىل
الجيال القادمة واليت نتوقع فهيا اس مترار احلرب بني أهل الس نة والرافضة ال س امي وهناك دمع (ملموس) ومؤازرة غري مس بوقة من
الهيود والنصارى ومن معهم للمد الصفوي.
ذلا لزم احلذر من مواقف الش يخ محمد االمام وحتذير أبنائنا من الالتفات اليه وأن علهيم متابعة علامء الس نة الرشفاء ممن
عرف عهنم املواهجة الشديدة ضد الرافضة .
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اكنت رؤية الش يخ محمد ومن معه من مشاخي المين أمثال الش يخ محمد بن عبدالوهاب الوصايب رمحه هللا والش يخ عبدالعزيز
الربعي والش يخ محمد الصوميل والش يخ عامثن الساملي والش يخ عبدالرمحن بن مرعي رمحه هللا وغريمه (ممن مه عىل شالكهتم)  -اكنت
رؤيهتم تعمتد عىل (جتنيب) أهل الس نة فتنة القتال من أصلها لوجود الضعف الظاهر يف أهل الس نة ،فال مال وال عتاد وال رجال
ذو خربة قتالية ،بل يرصح مرارا بأهنا مؤامرة الستئصال أهل الس نة! .
فتكررت هذه الرؤية حىت ُزرعت يف عقول طالبه ،واكنت مبثابة معول قوي لتحطمي شعرية اجلهاد اليت درسها طالمهبم يف
مراكزمه بل ساعدت وسهلت للمد الرافيض أن يسري بلك ثقة واطمئنان.
مفهام انقشت أحد أتباعهم وحاولت اقناعه ابلدةل والرباهني يصل بك أخر املطاف معه بأهنا فتنة ومؤامرة! عىل أهل الس نة!،
ومه ِم ْن َح ْي ُث َأخ َْر ُج ُ ْ
وك َوالْ ِف ْتنَ ُة َأ َشد ِم َن الْقَ ْت ِل} [البقرة]191 :
ومه َو َأ ْخ ِر ُج ُ ْ
ومه َح ْي ُث ثَ ِق ْف ُت ُم ُ ْ
وهذا خمالف لقوهل تعاىل َ { :وا ْق ُتلُ ُ ْ
ون ِال ُين ِ َ ِلِل فَا ِن انْهتَ َ ْوا فَ َال عُدْ َو َان ا َال عَ َىل
وأي فتنة أعظم من ترك قتال املعتدي { َوقَا ِتلُ ُ ْ
ون ِف ْتنَة َويَ ُك َ
ومه َح َىت َال تَ ُك َ
ِ
ِ
َ
الظا ِل ِم َني } [البقرة]191 :
وال شك أن هذا نوع من التخذيل عن شعيرة الجهاد الشرعي.

فقناعته ان اكن هناك قتال وهجاد فهو يف دماج فقط وعلهيم أن يدافعوا عن أنفسهم ومه مأجورون فال داعي لقيام اجلهبات
واشعال الفنت وااثرة البالبل مفن أراد القتال ففي دماج وهذا ما رصح به الش يخ عبدالعزيز الربعي وقال :
يكفي يف دماج وأما ما هو يف كتاف فهو عرس!،
ورمبا اكن مصيدة بأهل الس نة،
وأنه خيىش عىل طالب العمل أن حيصل هلم غدر من القبائل ،ال س امي والقبائل مه املاسكون بزمام المور فليس هناك قائد
ميكن الثقة به.
وحقيقة المر بأنك تفهم من الكم الش يخ بأنه ال يثق بأحد يف اجلهاد  ،وهذه الشكوك خميفة واكنت حمل نظر  ،حىت أعلهنا
برصاحة بأنه ال قتال اال مع نيب!.
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وال شك أن هذا نوع من التخذيل عن شعيرة الجهاد الشرعي.

وهذه نغمة اكنت مسموعة من الش يخ محمد االمام ومن معه فلك من جاء الهيم متحمسا للجهاد نصحوه بطلب العمل والهدوء
وترك امحلاسات والطيش والضياع وأن ما حيصل يف اجلهبات هو عرس!.
بل وصل احلال اىل أن الش يخ محمد بن عبد الوهاب الوصايب يقول بأن العوة السلفية دعوة عمل ليس فهيا هجاد أو حنو
هذا مما هو منشور عنه يف ش بكة العلوم السلفية بصوته.
وال شك أن هذا نوع من التخذيل عن شعيرة الجهاد الشرعي.

العاء سالح للمؤمن وهو مخ العبادة وال يس هتان به ولكن أن جتعهل من أجل رصف الناس عن اجلهاد فهذا ال جيوز ،
فأغلب الناس يدعون هللا أن ينرص أهل الس نة لكن الش يخ محمدا اكن يس تخدم هذه الطريقة (وهللا أعمل) حىت ال يقال بأنه ليس
مع قتال أهل الس نة ضد احلوثيني فهيي مراوغة لرصف املكرثين عليه ابلنصاحئ ال س امي من يطالبه ابلنرصة .
وال شك أن هذا نوع من التخذيل عن شعيرة الجهاد الشرعي.

فاملتعارف فيه أن يف احلروب حتصل معاهدات أحياان يكون فهيا أحد الطراف جمربا عىل التوقيع لكن الش يخ محمدا رصحي
يف موقفه بأنه يف حاةل الضعف ،وذلكل مل يس تخدم التقية لرضورهتا هنا وبقدرها بل ذهب يعمل املعاهدات ولو اكنت معطةل لعقيدة
السلف اليت تعلمها الش يخ محمد من ش يخه االمام اجملدد مقبل بن هادي الوادعي رمحه هللا .
وكنه يطلب من امجليع تقدير موقفه الاضطراري بزمعه فأصدر واثئق عدة مع احلوثيني ووقع علهيا بنفسه حبجة الضعف
احلاصل ،ويف حقيقة المر ال أحد يوافقه من أهل الس نة.
وال شك أن هذا نوع من التخذيل عن شعيرة الجهاد الشرعي.
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مفن املالحظ عند الش يخ محمد التعامل جبدية يف الهجوم عىل من خالف ما يراه ،فقد قام بطرد لك من يشارك يف القتال
ضد احلويث ورمبا أوقف عنه املساعدات ويطرده من املركز ،فال تاكد تسمع من أحد حث عىل القتال اال رسا.
بل من خرج خفية وبلغهم خربه فعليه أن ال يفكر ابلرجوع  ،بل رمبا اهتموه ،ورمبا من قتل ما عدوه من الشهداء.
وهناك مالحقات وحتذيرات مس مترة للك من يثبت أنه شارك يف أي جهبة.
بل رمبا أعلن ذكل بأن فالن وفالن ال ميثالنه يف ترصفاهتام ،بل رمبا ال يرىض حىت مبقابلهتام مس تقبال  ،بل تتناوهلم القالم
واملالزم يف مواقعهم .
وال شك أن هذا نوع من التخذيل عن شعيرة الجهاد الشرعي.

مفن املعروف بل واملش هتر بأن للش يخ محمد عالقات قدمية بعفاش يتخللها يشء من املدح والثناء ال ختف عىل املتابع
للش يخ ،واش تدت عالقهتام أايم الربيع العريب املشؤوم حيث وقف مع عفاش كونه اكن وليا للمر وهذا جيد لكن زادت حاالت
الثناء عن طورها ورامهبا يشء من الغلو ،وما زالت تكل العالقة كام يه حىت وان توقفت اعالميا لكهنا مس مترة طاملا أن الرجل مل
يعلن عن جديد.
مع أن الوضع اجلديد يدل عىل أن (عفاش) رمبا وصل اىل الكفر والردة مما يس تلزم اصدار حمك رشعي فيه نرصة للتحالف
وحتذير ملن يقاتل مع التحالف.
وعليه مفا زال الرجل هل عالقة مش بوهة بعفاش حىت يصدر بياان علنيا مع بيان احلمك يف عفاش والرباء منه ومن أعامهل .قال
ُون َ ِ
ون} [هود.]111 :
تعاىل َ { :و َال تَ ْر َك ُنوا ا َىل َ ِاذل َين َظلَ ُموا فَتَ َم َس ُ ُمك النَ ُار َو َما لَ ُ ْمك ِم ْن د ِ
الِل ِم ْن َأ ْو ِل َي َاء ُ َث َال تُ ْن َ ُ
رص َ
ِ
وال شك أن هذا نوع من التخذيل عن شعيرة الجهاد الشرعي ،لن اذلي يقاتل مع احلويث هو عفاش
فقتال احلويث يعين قتال عفاش.

فهو يزمع بأن دعوهتم يف ظل احلرب تسري يف خري وال رضر علهيا وأهنم جيوبون البالد المينية دون ايذاء من نقاط التفتيش
احلوثية وأن احملارضات وخطب امجلعة مس مترة دون رضر من احلوثة ،وهذا مسكل خطري ومتويه عىل الناس أن احلمك احلويث مل يرض
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العوة السلفية وأن هناك احرتاما من الرافضة لهل الس نة ،بل هو اغاضة للمجاهدين اذلين يقتلون بفتاوى أهل العمل .بل رصح
اعالم احلويث بشكرمه ملن هذا حاهل ،وأشاد مهبذا الصنيع.
والش يخ محمد ومن معه امنا يضف الرشعية حلمك احلويث ،ويومه الناس أن اهل الس نة ما زالت مساجدمه مس مترة وليس
علهيم أي مضايقات.
وال شك أن هذا نوع من التخذيل عن شعيرة الجهاد الشرعي.

اكن احلزب احلقود يدندن بأن ما حصل لماج هو عقوبة من هللا يس تحقوهنا وأن احلجوري قاد دماج للهالك فكيف
يدخل حراب ليس عنده فهيا الاس تعداد اذلي أمر هللا به ( :وأعدوا هلم ما اس تطعمت من قوة) وأين رجوعه الهيم للتشاور ،وأمور
أخرى تظهر حال موقفهم ،ال س امي ومحمد االمام ومن معه ال يثقون بأحد ،فهم اليرون القتال اال مع نيب وهذا رشط تعجزيي ال س امي
ومه يعلمون بأن أهل دماج يف هجاد دفع ال يس تدعي وجود ويل أمر فضال عن نيب يقاتلون معه.
ث هل كوهنا عقوبة من هللا جيعكل يف موقف املتفرج أنت وطالبك.
وال شك أن هذا نوع من التخذيل عن شعيرة الجهاد الشرعي.

وهذا من اذلل والهوان  ،فهو ان حصل لبعض طالبه الرضر ال يفكر يف الانتصار هلم بقدر ما يفكر يف احملافظة عىل ما
بقي .
ورمبا حصلت مداهامت ملساجدمه واعرتاض لبعض طالبه اال أنه يعاجلها بطريقته حىت ال تترضر دعوته كام يزمع.
وال شك أن هذا نوع من التخذيل عن شعيرة الجهاد الشرعي.

وهذا معلوم أن جل طالبه يف حاةل فقر وليس لهيم ما يعيهنم بعد هللا اال تكل املعونة الين يعطهيا هلم ،وهذا جيعلهم حتت
طاعته  ،مفن فكر يف خمالفته قطع عن ما يعطيه  ،بل رمبا قطعها عن أههل يف حال غياب اجملاهد عن أههل .
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بل عدم رجوعه لهل العمل الراخسني ممن ينادون ابجلهاد ،بل واحتقارمه .
وهذه يه املصيبة اليت ابتيل مهبا الش يخ محمد  ،وذلكل من انقشه من الفاضل بفتاوى أهل العمل بوجوب النرصة واجلهاد
رد عليه بأن هذه بالدان وحنن أعمل مهبا مهنم ،حىت خضع طالبه للتقليد فمل نسمع لحد املس تفيدين عنده رد عليه ،بل من حاول
املساس به انلهتم القالم بل وقطعت عنه املعونة الشهرية ث الطرد .
وك انحصه الش يخ ربيع يف بيته وقال هل اترك فلسفتك وعليك ابجلهاد فمل يبايل حفذر منه ،وهكذا الش يخ حيىي انحصه
وطلب منه مراجعة مواقفهم وطي جسل املايض والرجوع اىل احلق والوقوف معه يف قتال الرافضة لكهنم واهجوا ذكل ابلنفة والتكرب
وعدم املباالة.
ففهيم اس تخفاف بأهل العمل ال س امي يف النوازل املدهلمة اليت حيتاج الرجوع اىل أهل العمل الراخسني ،ومن اس تخف ابلعلامء
ذهبت أخرته.
ويتفرع من هذا عدم مباالته بكرثة الناحصني ممن يزوره وينصحه ،ال س امي من طالبه الناحصني احملبني هل بل شك فهيم ورمبا
أغرامه ببعض املال .
بل زاره بعض الفاضل من املسؤولني يف الوةل ونصحه فشك فيه وزاد يقينه بأهنا مؤامرة!!.
وال شك أن هذا نوع من التخذيل عن شعيرة الجهاد الشرعي.

وهذا من الضالل اذلي يقع فيه طالب العمل ووقع فيه الش يخ محمد ومن معه هدامه هللا  ،وهو أهنم يعتربون القتال فتنة
وأنه جيب عىل أهل الس نة اجتنامهبا ،وترامه يف خطهبم وحمارضاهتم حيذرون من الوقوع يف الفنت ويقصدون يف ذكل من يقاتل احلويث
.
ون ِال ُين ِ َ ِلِل فَا ِن ا ْنهتَ َ ْوا فَ َال عُدْ َو َان ا َال عَ َىل
والقتال رشع حىت ال تكون فتنة قال تعاىل َ { :وقَا ِتلُ ُ ْ
ون ِف ْتنَة َويَ ُك َ
ومه َح َىت َال تَ ُك َ
ِ
ِ
َ
الظا ِل ِم َني } [البقرة]191 :
وال شك أن هذا نوع من التخذيل عن شعيرة الجهاد الشرعي.
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ون ِب ُ ْمك
وهذا أيضا مصيبة وفكرة ابليس ية ومعناها دعوا غريك يقاتل ،وهذه فهيا تش به املنافقني قال تعاىل ِ َ { :اذل َين ي َ َ َرتب َ ُص َ
فَا ْن َاك َن لَ ُ ْمك فَ ْتح ِم َن َ ِ
الِل َ ْحي ُ ُمك بَيْنَ ُ ْمك
الِل قَالُوا َأل َ ْم نَ ُك ْن َم َع ُ ْمك َوا ْن َاك َن ِللْ َاك ِف ِر َين ن َِصيب قَالُوا َأل َ ْم ن َ ْس تَ ْح ِو ْذ عَلَ ْي ُ ْمك َون َ ْمنَ ْع ُ ْمك ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َني فَ َ ُ
ِ
الِل ِللْ َاك ِف ِر َين عَ َىل الْ ُم ْؤ ِم ِن ِ َني َسبِيال} [النساء]141:
ي َ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َول َ ْن َ ْجي َع َل َ ُ
وال شك أن هذا نوع من التخذيل عن شعيرة الجهاد الشرعي.

وحتميل من أعلن اجلهاد ابملسؤولية بل قال بعضهم لحد جرحاان  :تس تاهل!.
ونىس القوم أن اجلهاد هو هجاد دفع ال يس تلزم التكفل ابجلرىح والشهداء واليتام والرامل بداية ،لن هذا خارج نطاق
رشوط هجاد الفع.
فلو فكران من البداية يف هذا املوضوع فلن ندافع عن أنفس نا وسيس تبيح احلويث أعراضنا وأموالنا وحنن نفكر يف هذه المور
.
نعم الاهامتم ابجلرىح ومتابعة أرامل وأيتام الشهيد مطلب رشعي ،ويكون ذكل من أوليات ما بعد احلرب ،أما حال الفع
فالتفكري يكون كيف اخلالص من عدو صائل .

وهذا ان مل يكن ديدن الش يخ محمد ومن معه فهو ديدن طالبه  ،فان أعطيهتم أقوال أهل العمل قالوا مشاخينا يف المين
أدرى بوضعنا ،وأهل مكة أدرى بشعامهبا  ،بل رمبا رصح املشاخي مهبذا  ،وأن مشاخي اململكة ال يعرفون واقعنا!.
وهذا فيه تزهيد يف علامء الس نة يف العامل وعىل رأسهم علامء اململكة اذلين حنن من مثرهتم يف بالدان ،بل ش يخنا مقبل من
طالمهبم ،وال ينكر هذا اال جاحد.
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تشكيك بعض الناس يف اجلهاد مع أهل الس نة ،وظهر ذكل جليا من مواقف اجليش ال س امي املعسكرات القريبة من دماج
 ،بل حىت بعض املوالني للحوثني أمثال احملافظ السابق لصعدة فارس مناع اذلي اكن يستشهد بالكم الش يخ محمد وأحصابه.
فالتشكيك اكن حاصال ال ينكره أحد مع كرثة بياانت أهل العمل وردودمه وفتاوامه لكن حصل التشكيك بسبب مواقف
الش يخ محمد ومن معه .
:
فقد حصلت اخلذيةل واهنزم أهل الس نة يف كتاف ودماج وحاشد وحرض ومت ترشيدمه من بالدمه ومراكزمه بل والسخرية
ون ِب ُ ْمك فَا ْن َاك َن لَ ُ ْمك فَ ْتح ِم َن َ ِ
الِل قَالُوا َأل َ ْم نَ ُك ْن َم َع ُ ْمك َوا ْن َاك َن ِللْ َاك ِف ِر َين ن َِصيب قَالُوا َأل َ ْم ن َ ْس تَ ْح ِو ْذ عَلَ ْي ُ ْمك َون َ ْمنَ ْع ُ ْمك ِم َن
مهنم { َ ِاذل َين ي َ َ َرتب َ ُص َ
ِ
الِل ِللْ َاك ِف ِر َين عَ َىل الْ ُم ْؤ ِم ِن ِ َني َسبِيال} [النساء.]141 :
الِل َ ْحي ُ ُمك بَيْنَ ُ ْمك ي َ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َول َ ْن َ ْجي َع َل َ ُ
الْ ُم ْؤ ِم ِن َني فَ َ ُ
بل حىت من اكن مشاراك معنا يف جهبة كتاف انسحب كثري مهنم بسب متابعهتم لفتاوى التخذيل اترة ،واترة ابلرتهيب
والتخويف .
وهكذا ما حيصل هذا الايم من اس مترار مواقف الش يخ محمد ومن معه من مشاخي االابنة من عاصفة احلزم من ختذيل واحض
ال يقل عن السابق عاملهم هللا مبا يس تحقون.
فلهم النصيب الكرب من الوزر يف هزمية أهل الس نة .

أنه حصل الاضفاء عىل رشعية احلويث وأنه حاك رشعي يطاع بل يس تقبهل الش يخ محمد يف مركزه بدون حياء ،بل ويش يد
به احلويث يف اعالمه .
كتبت هذه التأمالت ملا ظهر لنا من مواقف الش يخ ومن معه مع أنه قد اس تقيص ذكل جبالء يف ش بكة العلوم السلفية
فراجعه ففيه زايدة فائدة.
مع العمل أن مسكل الش يخ مسكل خطري عىل أبنائنا بل عىل دعوتنا وعقيدتنا ليمت تصويرها بأهنا دعوة عمل فقط وال عالقة
لها ابجلهاد  ،ذلا وجب التحذير من هذا املسكل املعوج عند هذا الرجل ومن معه ومن اغرت به .
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فأنصح الش يخ محمد ومن تأثر به أن يتوبوا اىل هللا من هذا الطريق البعيد عن العمل والبعيد عن علامء الس نة.
وعليه أن يعرف قدر نفسه  ،وأن يعرف لعامء الس نة قدرمه ،وأن يضع يده بيدمه  ،ويشاورمه ،ويرتك العزةل اليت هو فهيا،
والكرب اذلي يف رأسه.
وأن ال جيعل طالبه حكرا عليه ،فأسالفنا اكنوا يعلقون طالمهبم ابلعمل وأهل العمل وليس مهبم فقط ،وحيذروهنم من التقليد،
مفا نراه من تقليد أمع عند طالبه يشعران ابلقلق الكبري من هذه الرتبية املعوجة والىت يرىم مهبا عىل ظهر أهل الس نة حىت يظن
الناس أن هذا من الس نة!  ،وأن هذا من دعوة أهل الس نة!.
وعليه أن يرتك نغمة (أحافظ عىل طاليب!) فلست وصيا لحد  ،وليس هذا من مهنج النبياء الصايف ،اذلي تعلمنا أن ن ُ َعمل
هلل ،وأن خنلص هلل .
وقد اكن ش يخنا مقبل رمحه هللا يأتيه الطالب ويدرس ورمبا يرجع اىل أههل وال يعرفه الش يخ ورمبا ال يعمل به .
نعم ،متابعة الطالب واالحسان الهيم مطلوب من ابب االحسان ،أما أسلوبه مبتابعة الطالب وسوقهم اىل ربقة التقليد
حبجة الفاع عهنم واحملافظة علهيم ،فهذا نوع من املبالغة اليت مل تكن عند أسالفنا.
وكذكل أنصح طالبه برتك التقليد فهذا نوع من مشامهبة الصوفية والش يعة دعاة التقليد .
كام أنصح الش يخ محمد ومن معه أن يلحقوا بقطار الس نة  ،ويقفوا صفا واحدا مع التحالف العريب ،ويرتك اللف والوران،
ويرتك العذار الواهية حبجة الضعف ،لن اجلهاد هجاد دفع .
وابعث من طالبك كرسل اىل علامء الس نة ان كنت ترى ذكل كبريا عليك ،وراسلهم  ،أو اتصل مهبم هاتفيا للخروج من
املأزق اذلي قادك اىل هذه املواقف غري املرشفة .
كذكل اترك بطانة السوء اذلين أوصلوك اىل هذا الوضع املرتدي،وعد اىل بطانة اخلري من أهل العمل وشاورمه وس تجد اخلري
واخملرج كل من الفنت ابذن هللا تعاىل.
وقبل أن أخمت ،لن أكون مبالغا ان قلت أن من أس باب نكسة دماج وغريها هو مواقف الش يخ االمام ومن معه لهنم
حمسوبون عىل أهل الس نة  ،وحقيقة اجلهاد أن الناس ينظرون اىل أهل الس نة وعلامهئم  ،فان قام أهل الس نة قام الناس وقاتلوا
وان قعد أهل الس نة قعد الناس وليس العكس.
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وذلكل لن أكون مبالغا بأن من أس باب تأخر النرص يف المين هو نظرة الناس اىل أهل الس نة  ،بل نظرة اجليش الميين اذلي
مع عفاش ،فهم ينظرون اىل أهل الس نة ،فان رأومه أجحموا عرفوا بل أيقنوا بأنه ال هجاد بل حتول المر اىل حامية البالد من الغزو
اخلاريج بزمعهم!.
مع أن الش يخ محمدا ال ميثل أهل الس نة لكن املعروف عند الناس أنه س ين  ،مفا لك الناس بلغهم حتذيرات أهل الس نة
منه .
وامحلد هلل وصىل هللا عىل نبينا محمد وعىل أهل وسمل تسلامي مزيدا،،،،
كتبه  /أبو عبد هللا خالد بن محمد الغرباني
السبت  11شوال 1341هـ

