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حيِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ
ََلُة َعلى ِه َربِّ اْلَعاَلِميَن َو الصَّ ِبيَن  اْلَحْمُد ِللَّ يِّ ْهِل َبْيِتِه الطَّ

َ
ٍد َو َعَلى أ ِدَنا ُمَحمَّ  َسيِّ

مشرتمل  هراآنبر آن ارکانى که باید شهر شرعى برر  هکه عَلو بيان شداز فارابى بى شهر عرفى مطلدر تعریف 
هرر ارا مردمرى باشرد و  شهر شرعى متقّوم به مردم و دولر  اسر   داشته باشد. باید دو شرط دیگر هم باشد،

را برقرار کند این شهر شررعى بره شرمار  هاآنو نظم بين  رهبری کردهرا  هاآنکه واود حاکمى بر مبنای قانونى 
هرای دیگرری لکن شرهر عرفرى ارکران و مقّومراو و وی  ى شده اس . کاربردهبهآن تعّرب در مقابل که رود مى

 کررده هاشاربه تعاون فارابى  اس .دو رکن دیگر شده این به  هافزون بر این دو مقّوم دارد که در سخن فارابى اشار
شهر را تشکيل  امعي مطلق  دهند وشهر را تشکيل مى امعي عنصر تعاون با عنصر کثرو  کند کهو بيان مى

حراکم باشرد ایرن را مرَل   هراآنبرين هم چند نفر دور هم امع شوند ا رچه قانونى  کههمين فارابى دهد.نمى
ر باشرد. فرارابى در برقرراهرم تعراون  انبوه امعي بين این و  داشتهانبوه  امعي باید  داند بلکهتحقق شهر نمى

 .  مکرزند ى مى 332هجری و  952 سال نقرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری یعنى تقریبًا بي هنيم
 بنرا بررو  بروده. ابن خلدون متفّکر معروف شمال آفریقایى بينيمىمقرن هشتم ابن خلدون را الوتر در  کمى

تراری  او اسر   همقدمرکره  هشناسرى اسر  و کتراب المقّدمر ذار علم اامعهآنچه بسياری معتقد هستند بنيان
بر این  هاس . ابن خلدون عَلوهم کتاب بسيار ارزشمندی که  شناسانه بودهباحث اامعاری از ممشتمل بر بسي

 -و همچنرين وارود دولر  هراآن، تعراون کثرو مردم یعنى عنصر- ،ای که تاکنون بيان کردیمعناصر چهار انه
یکرى  نویسرد تعریف شرهر عرفرى مىاقل دو عنصر را در . الدانددخيل مىعناصر دیگری را هم در شهر عرفى 

شهری اس   ،بر عناصری که قبًَل  فته شد ه. اصواًل شهر عَلواس  بازارواود  ی بزرگ و دیگریهاساختمان
شرهری باید حرک  اقتصادی و تجرارو بررون یعنى  باشدتمل بر بازار مش وهای بزرگ که مشتمل بر ساختمان

 وشرهری اسر   هکند و آن نقشهم اضافه مىرا عنصر دیگری او در شهر واود داشته باشد تا شهر، شهر باشد. 
عنصرر  1«َو اخِتطاُط الَمنازل»شهری داشته باشد. به تعبير او  هنقشباید شهر  ، وید  افزون بر این دو عنصرمى

تى َیردُعو   »کندایشان بيان مىشهر اس . یک اصلى  َما ُهَو ِمن َمنازِع الَحَضاَرٍة الَّ إنَّ الِبَناَء َو اخِتَطاُط الَمناِزل ِإنَّ
عة رُف َو الدَّ ارراٍم َعظيَمرة َو ِبنراٍء َکبيرر» وید  که مىآنجا تا « ِإليَها التَّ

َ
مَصار َذاُو َهياِکَل َو أ

َ
َو ِهرََ  َفالُمُدُن َو األ

 يررد بایرد شرهر شرکل مى هرکجرا« ُموُضوَعٌة ِللُعموِم ال ِللُخصوص َفَتحَتاُج ِإلى ااتماٍع األیدي َو َکثرُة الَتعاُون
به دليل  دانيمنمى روستا را شهرولى  داشته باشد. در روستا هم ساختمان واود داردواود  های بزرگساختمان

یعنى « إخِتطاُط الَمنازل» ههای کَلن و بزرگ اس . اضافیکى از امتيازاو زند ى شهری واود ساختمان اینکه
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 کنردمى ها را معرّينشرهری کره اایگراه خانره هشود. لذا نقشای تنظيم نقشهها باید بر وفق خانه و هاساختمان
 شهری اس . هیک اامع و ضرورو یک زند ى

وَلِة َو الُملكَفَل ُبدَّ فِ » وید  بعد مى مصار َو اخِتَطاِط الُمُدن ِمَن الدُّ
َ
برای شهر شدن یرک شرهر « َ َتمصيِر األ

-ک در آن شهر حاکم باشد. لِ مَ  دولتى داشته و باید این شهر،دشهری را طراحى کر هبتوان نقشاینکه و نيز برای 
عمرر  هاصرواًل عمرر شرهرها بره انرداز - ویردمى مطلر  ارالبى اسر   کنرد کرهرا اضافه مىبعد یک مطلبى 

سرر را حکوم  دیگری بياید و آن شهری که آن حکوم  قبلى به واود آورده اسر  اینکه س  مگر هاحکوم 
و شرهرهای برزرگ دسرتاورد د نسرازهرا مىتوسعه دهد. ولى معمرواًل شرهرها را حکوم  وپا نگه دارد و ادامه 

ا آن حکوم  بره تردریز زا رل شود  اهى شهر هم بمنقرض مىوقتى یک حکومتى  کهیطوربهس  هاحکوم 
ود کره بره شرکمرنر  مى آندر ار تمرّدن شود و آثقدر این شهر کوچک مىرود. یا الاقل آناز بين مى شود ومى

 .  کندتدریز رو به افول مى
متناسر  برا هم  پيری شهرها اس  وهها متناس  با اوانى حکوم شهر اوانى  وید  شباب ومىدر ادامه 

مسرتحکمى  هرابطربره ایرن انردازه هرا بين عمران شهری و بين حکوم  هرابط به عبارتىس  هاپيری حکوم 
وَلِة حينئٍذ عمٌر َلهاَفُعم»اس . عبارو او این اس    وَلَة َقصيرًا َو ُر الدُّ ولة َقَف الحاُل فيها عنَد فإن َکاَن ُعمُر الدُّ الدَّ

ا رر عمرر   آن شرهر را سراخته اسر  ى اس  کرهدولتبه اندازه عمر شهری هر عمر  «َو َخِرَب نها او ترااع عمر
شرود و به همان اندازه کوتاه مى شده و برپا شده اس  نيزن دول  ساخته ای هکه به وسيل دول  کوتاه بود، شهری

طرویَل ومردتها  الدولرة أمرد کان وإن»رود. رو به افول مى آرامآرامشهر هم به تدریز بعد از زوال این حکوم  
 «ینفسح منفسحة فَل تزال المصانع فيها تشاد والمنازل الرحيبة تکثر وتتعدد ونطاق األسواق یتباعد و

یعنرى -شهر شرعى اس ،  ندهدهعناصر شکل کههمان دو عنصری کند که ابن خلدون هم تأکيد مىبنابراین 
بایرد وارود  -نردکاین حاکم بر آن مردم حکومر  مى دول  و واود یک حاکم افزون بر مردمى که این دول  و

های بزرگ و تعراون مرردم و همچنرين ساختمان ههم مسئل هایناداشته باشد تا شهری به واود بياید. افزون بر 
 ،های برزرگشود کره سراختمانکند. بنابراین برای شهر عرفى مقّوماو دیگری بيان مىمى بيانشهری را  هنقش
 .  هاس آن هاز املدر شهر واود حرک  اقتصادی ن و همچنيشهری  هنقش

دولر  - رسيم که واود سياس  واحدتيجه مىبه این ن شدروندی که تاکنون برای تعریف شهر عرفى طى  از
ى اسر  و اسرا  واود یک اقتصاد فعال از مقّوماو شرهر عرفر و -کندمرکزی و قانونى که آن دول  اارا مى

شرهری اسر ، نره بازر رانى درون شرهری. بازر رانى درون برون اقتصادی بازر انىرهای شهر عرفى هم در کا
 اس  که شهر به شهر اس . منظور شهری ای در روستا هم واود دارد، ولى بازر انى برونمنطقه



 بيران شرداو بر این عناصرری کره  مباحث خوبى در این راستا دارد  کتاب تاری  تمدن هویل دوران  نویسند
 ههرم نقشر  دنبایرد باشر ایرن عناصرر  ویردو آن فرهن  آن شهر اسر . مى کندیک عنصر ادیدی اضافه مى

کننرد کره یرک انبوهى کره برا همردیگر تعراون مى امعي شهری، هم حرک  اقتصادی، دول  و قانون واحد، 
کره در شرهر  باید یک فرهن  مشرترکى هرم برين کسرانى هاینا هزند ى شهری شکل بگيرد. ولى افزون بر هم

مولرود    ویرد  فرهنر دارد که اصواًل مى یک حرفى او کنند واود داشته باشد تا شهر شکل بگيرد.زند ى مى
د یرک کنرد. یعنرى واروبعد فرهن  توليد تمّدن مى  وید کشاورزی توليد فرهن  دارد وىکشاورزی اس . م

ای از رشرد و کند. وقتى فرهن  به یرک درارهکشاورزی توليد فرهن  مى و فرهن  از لوازم کشاورزی اس 
کنرد کند، کشراورزی فرهنر  درسر  مىشود. کشاورزی رشد مىکمال رسيد با شهرسازی تبدیل به تمّدن مى

و شروند ارا امرع مىمردمرى کره فرهنر  مشرترکى دارنرد یرک بعد وقتى فرهن  مشتر  به واود آمرد ایرن
 وید  وقتى فرهن  عمومى به حرد معّينرى برسرد فکرر کشراورزی توليرد آید. مىاود مىخود شهر به وخودبه

انردازد. از یرک لحرام تمرّدن برا مى cityشود و تنها تمّدن اس  که انسان را به فکر ایجاد مدینه و شرهر یرا مى
سر  شود و این حسن معاشرو خود صرفای اخَلقرى اسجّيه و خصل  مؤّدب بودن و حسن معاشرو یکى مى

بيررون کشريد کره    را هم در اثنای مطالر  اوتعریفى از این فرهن  مشتر توانمى .دهدکه در شهر دس  مى
عنى اخرَلق مشرتر ، نظرام مشرتر ، نظرام اخَلقرى واحرد، عقایرد  ویيم ی  فرهن  مشترکى که مى ویدمى

معراد  ،مبدأهان، به آفرینش، به انگاه  از مردم يتىامعدریز در بين به توقتى اساسى مشتر  و زبان مشتر . 
به وارود  هاآنبين  ىاخَلق مشترک وو عقاید اساسى  شکل  رف  و یک نگاه کَلن واحدبه امثال این مسا ل و 

عقاید اساسرى مشرتر .  -1این سه رکن را دارد  آید. فرهن  مشتر ، تر  به واود مىفرهن  مشاینجا آمد 
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شرهر شرود. برر ایرن اسرا  مبنای زند ى شهری مى که آورداین سه عنصر فرهن  مشترکى را به واود مى
یعنى مردمرى  ا هآنجمع نسبتًا انبوه و تعاون بين مردمى با ت -1  ا باشدهکه دارای این وی  ى اس  شهری عرفى

 واود دول  که -9 شود.ن مردم برقرار مىآورند و تعاون بين ایتجمع انبوهى را به واود مى آیند، که  رد هم مى
هرم هسرتند، بایرد  ىتواهقابرلنسربتًا  تعداداند و این مردمى که  رد هم آمده  و هم حاکمدارد هم قانون دول  
قترى مرردم برا وارود یرک و  اقتصاد بازر رانى و صرنعتى -3حاکم باشد.  هاآنو حاکم واحدی هم بين  قانون

 امعير و قانون واحد  رد هم آمدند ناچار یک اقتصاد بازر رانى و صرنعتى فعرالى هرم در برين ایرن  حاکمي 
شرهری اسر  نره بازر رانى صاد بازر انى همان بازر رانى بررونمقصود از اقتالبته  يرد. طبيعى شکل مى طوربه

 ونره هرم اینهرا ناممکن اس  در بيابر مخصوص شهر نيس ،البته بزرگ که  هایساختمان -4درون شهری. 
 . دبيایبه واود ها ناساختم



رسريد ى بره امرور مرردم اسر .  یرا ویرا تجرارو   یا غای  سرکون  دنیک غایتى دار های بزرگساختمان
ى سراختمان بره زنرد ى شرهری وقتر زرگ از لوازم زند ى شهر اس . البّته غای  عقَلیرى دارد های بساختمان

وقتى ما شهری داریم که این شهر از دول  واحدی برخوردار اس ، تعاون بين مردم در این شهر وارود  آید ومى
های بزرگ باید مرتبط به یکى و فعالى در این شهر واود دارد، ساختمان  ویيم اقتصاد مشتر وقتى مى و اردد

 ط به اقتصاد بازر رانى اسر  یرامربودول  و مدیری  شهری اس  یا  یا غای  مربوط به  از همين غایاو باشد
  .زند ى کنند با هم خواهندمربوط به آن مردم انبوهى اس  که مى

که دارای سياس   شونداین مردمى که دور هم امع مى هارم زند ى شهری فرهن  مشتر  اس  وی  ى چ
یرد دارای با -یعنى دول  مشتر ، قانون مشتر  و همچنين دارای اقتصاد مشرترکى هسرتند- هستند مشترکى

 فرهن  مشتر  هم باشند. 
فرهنر  و دور هم امرع شروند حراال اقتصراد مشرتر   ایعّدهاینکه یعنى   شهری اس  هعنصر دیگر نقش

و بدون نقشه و بدون نظم باشرد بره آن شرهر  یختهردرهمهای طور ساختمانمشتر  هم داشته باشند، اّما همين
یکرى نيازهرا را   کنردشرهری دو کرار مى هداشته باشد. ایرن نقشرشهری  ه ویند. شهر اایى اس  که نقشنمى

 کند.بين مردم را در این زند ى شهری تنظيم مى هکند، دیگری رابطبرآورده مى
هرای  ذشرته هرم بگيرنرد. در بحث انه عناصری هستند که در یک شهر عرفى باید شکل این عناصر شش

در بسياری از احکرام نباشد بلکه  مدنظرشهر در احکام شرعى  نيس  که اینمعنا این  بهشهر عرفى  بيان شد که
منتها  فتيم احکام شرعى بر دو نوع شهر یا بر دو اصطَلح در اصطَلح شهر یا مدینه یا بلرد  اس  مدنظرعى شر

 منطبق شده اس . 
 که به این تربي  اس   بقره آمده اس  هآیاو پربرکتى در سوردر رابطه با بحث 

ترَ اْبَتلىَو ِإِذ » یَّ اِ  ِإمامًا قراَل َو ِمرْن ُذرِّ َ ااِعُلَك ِللنَّ ُهنَّ قاَل ِإنِّ َتمَّ
َ
ُه ِبَکِلماٍو َفأ بُّ قراَل ال َینراُل  ِإْبراهيَم َر

اِلمين ِخُذوا ِمْن َمقاِم ِإْبراهيَم ُمَصل   َعْهِدي الظَّ ْمنًا َو اتَّ
َ
اِ  َو أ ِإْبرراهيَم َو  ى َو َعِهْدنا ِإلرى* َو ِإْذ َاَعْلَنا اْلَبْيَ  َمثاَبًة ِللنَّ

ُجوِد * َو ِإْذ قاَل ِإْبراهيُم َربِّ اْاَعْل  ِع السُّ کَّ اِ فيَن َو اْلعاِکفيَن َو الرُّ را َبْيِتََ ِللطَّ ْن َطهِّ
َ
 هذا َبَلدًا آِمنرًا َو اْرُزْق ِإْسماعيَل أ

ِه َو اْليَ  َمراِو َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباللَّ ْهَلُه ِمَن الثَّ
َ
ُه ِإلىأ ْضَطرُّ

َ
ُعُه َقليًَل ُثمَّ أ َمتِّ

ُ
راِر َو ِبرْئَ   ْوِم اْلِْخِر قاَل َو َمْن َکَفَر َفأ َعذاِب النَّ

ميُع اْلَعلر اْلَمصيُر * ْنَ  السَّ
َ
َك أ ا ِإنَّ ْل ِمنَّ نا َتَقبَّ نرَو ِإْذ َیْرَفُع ِإْبراهيُم اْلَقواِعَد ِمَن اْلَبْيِ  َو ِإْسماعيُل َربَّ ا َو اْاَعْلنرا يُم * َربَّ

ا وَّ ْنَ  التَّ
َ
َك أ ِرنا َمناِسَکنا َو ُتْ  َعَلْينا ِإنَّ

َ
ًة ُمْسِلَمًة َلَك َو أ مَّ

ُ
ِتنا أ یَّ نا َو اْبَعرْث فريِهْم ُمْسِلَمْيِن َلَك َو ِمْن ُذرِّ حيُم * َربَّ ُب الرَّ

ُمُهُم  َو  آیاِتَك  َعَلْيِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم َیْتُلوا  يِهْم  َو  اْلِحْکَمةَ  َو  اْلِکتاَب  ُیَعلِّ َك  ُیَزکِّ ْنَ   ِإنَّ
َ
   1«اْلَحکيُم  اْلَعزیُز  أ
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پرا شهری را که نظام امام  الهى بر اولين هستند.اساسى و بنيادی بر همين بحث  اراین مجموعه آیاو، بسي
سراخ  همرين نظرام ین شهر را بره وارود آورد. شرهر دسر نظام امام  الهى ا  داشته اس ، شهر مّکه اس 

مشّرفه در قرآن کریم با دو  ونه تعریف  همشّرفه اس . کعب هامام  اس  و آغاز این شهر از مسجد الحرام و کعب
 فرماید  جا مىدر یک  شده اس  ىمعرفو با دو  ونه توصيف 

ْن ال ُتْشرِرْي برَ»
َ
ْبرراهيَم َمکراَن اْلَبْيرِ  أ نا ِِلِ

ْ
أ رْر َبْيِترََ  َو ِإْذ َبوَّ رِع َشرْيئًا َو َطهِّ کَّ راِ فيَن َو اْلقراِ ميَن َو الرُّ ِللطَّ

ُجودِ    1«السُّ

همران  امام  قرار دادیم. ابرراهيم هخانیعنى قرار دادیم،  ابراهيم هکعبه را خان هفرماید  ما این خانمى
اِ  ِإماماً »کسى اس  که خدا به او فرمود   َ ااِعُلَك ِللنَّ بشری قررار  هامام  اامع هکعبه را ما خان هاین خان« ِإنِّ

فرماید  ما از آغاز که این خانه را بررای امامر  فرراهم قرآنى االبى اس  که مى هیک نکت در این قسم دادیم. 
ْن ال ُتْشِرْي بَ»کردیم به ابراهيم بزرگ به این امام نا   فتيم  

َ
رِع  أ کَّ راِ فيَن َو اْلقراِ ميَن َو الرُّ ْر َبْيِتََ ِللطَّ َشْيئًا َو َطهِّ

ُج  اِ  »فرماید  بعد مى. «ودِ السُّ ْبرراهيَم َمکراَن   »و در اای دیگر فرمود «َو ِإْذ َاَعْلَنا اْلَبْيَ  َمثاَبًة ِللنَّ نرا ِِلِ
ْ
أ َو ِإْذ َبوَّ

مرارع « َمثاَبرةً » و مرن نرا فرماید  این بي  را که برای امام  قرار دادیم بي  نا  و بير  اَ مىاینجا  .«اْلَبْيِ  
ْمناً . »قرار دادیم مردم ي امن محلمردم و 

َ
اِ  َو أ اسرماعيل هرم اضرافه  از این به بعد« َو ِإْذ َاَعْلَنا اْلَبْيَ  َمثاَبًة ِللنَّ

ُجودِ  َو َعِهْدنا ِإلى»  شودمى ِع السُّ کَّ اِ فيَن َو اْلعاِکفيَن َو الرُّ را َبْيِتََ ِللطَّ ْن َطهِّ
َ
 «.  ِإْبراهيَم َو ِإْسماعيَل أ

تنهرا برود  امرام هنروز وقترى های نظم شهری اس .آید. اعتکاف از پدیدهاف به واود مىاعتک همسئلاینجا 

اِ فيَن َو اْلقاِ ميَن » ف    هم تداوم این امامر  اسر ،  ، اسماعيلکارآمدهم در  اسماعيلوقتى  اما« ِللطَّ
  فته شد. « َو اْلعاِکفيَن »اینجا  ن امام  همراه با زند ى شهری اس  واین تداوم و ای

نوبر   شهر شکل  رفته اسر . دراینجا که « اْاَعْل هذا َبَلدًا آِمناً » فرماید مى مخداوند به ابراهيلذا بعد 

ا امامى اس  که هنوز ایرن امرام امام اس ، ام و تنهاس  وقتىیک بار  رسد مى دو بار دستور به ابراهيم دوم
ْبراهيَم »شود  او  فته مى رسد و بهته اس . وقتى به او دستور مىهنوز شهر شکل نگرف و اّمتى ندارد نا ِِلِ

ْ
أ َو ِإْذ َبوَّ

را شود این بي  شود. بعد به او دستور داده مىشود، بيتى برای امام  ایجاد مىمکانى درس  مى 8«َمکاَن اْلَبْيِ  
 خواهرد شرکل بياینرد شرهراین طا فين و قا مين وقتى طا فين تطهير کن. و  که بي  امام  اس  برای قا مين

در هرر مسرجدی  اعتکراف  فتنردموضروع بينيرد در مىاینکره لرذا  .رسردنوب  به عاکفين مىهم بعد و  رف  
 یا ااتماعراو کثيرره،« يِه الُجمَعةُتقاُم ف» ویند در مسجد اامع، در مسجدی که مى شود اعتکاف کرد و یانمى

    های فردی نيس . های زند ى شهری اس  و لذا از عبادواز عبادوو  هاشود اعتکاف از پدیدهلوم مىمع
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َمراِو » هدر آی ْهَلُه ِمَن الثَّ
َ
همران  هاقتصرادی، انبر هانبر هآن مسرئل دوبرارههم « اْاَعْل هذا َبَلدًا آِمنًا َو اْرُزْق أ

مطررح  اسر  در زنرد ى شرهری وارود داشرته باشردعقایدی مشرتر  بایرد  اسا  اعتقادی که  فتيم اسا 
ِه َو اْلَيْوِم اْلِْخرِ » .شودمى به این اس  که این شهر الهى و این شهری کره برا دسر   هاشار هم« َمْن آَمَن ِمْنُهْم ِباللَّ

یرا « َو اْبَعْث فريِهْم َرُسروالً »فرماید  بعد مى زیرا  یک شهر اهانى اس  همقدمخواهد به واود بياید امام  مى
ِرنا َمناِسَکنا َو ُتْ  َعَلْينا ِإنَّ »

َ
ًة ُمْسِلَمًة َلَك َو أ مَّ

ُ
ِتنا أ یَّ نا َو اْاَعْلنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َو ِمْن ُذرِّ حيُم َربَّ اُب الرَّ وَّ ْنَ  التَّ

َ
نا *  َك أ َربَّ

ُمُهُم  َو  آیاِتَك  َعَلْيِهْم ْتُلوا َو اْبَعْث فيِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم یَ  يِهْم  َو  اْلِحْکَمرةَ  َو  اْلِکتاَب  ُیَعلِّ رَك  ُیرَزکِّ ْنرَ   ِإنَّ
َ
« اْلَحکريُم  اْلَعزیرُز  أ

 آن شهر اهانى اس .  واین رسول و به تدریز شکل  رفتن آن تمّدن  هپيدایش آیند همسئل
مرکرز  امام که هو پيدایش خان از امام آن آغاز   تعيين شده اس آغاز تا انجام این حرک  کامًَل در این آیاو 

شرهر را شرکل مرردم  هشود، این خانمردم تبدیل مى هبعد این مرکز امام  به مرکز مردم و خانبوده،  اس  امام 
ْهَلرهُ » وید  که مىاینجا زیرا . خواهد شداین شهر یک شهر عرفى  دهد ومى

َ
مرراد از « هرذا َبَلردًا آِمنرًا َو اْرُزْق أ

َمراِو »اس ، نه شهر شرعى.  لد، شهر عرفىب ْهَلُه ِمَن الثَّ
َ
اقتصرادی همرراه هرر شرهر شررعى  ي فعال« َو اْرُزْق أ

 شود. اس  و لذا این دعا نصي  مردم این شهر مى
 وصلى الله على محمد و آله و سلم


