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.-١-  السر :١٠٠-٠٧١ الدرس - مدارج السالكين - التربية اإلسالمية  

  .م١٩٩٩-٩-٢٠: تاريخ -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  
الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق الوعـد األمـين،           

للهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بمـا علمتنـا   اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ا

واجعلنـا  ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابـه ، وزدنا علماً

  .ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
  

  
  

فـي   ،من دروس مدارج السالكين والسبعينمع الدرس الواحد  ،نالمؤمنو خوةألا أيها         

  : اهللا عز وجل يقول ،السر منزلة، ومنزلة اليوم عينمنازل إياك نعبد وإياك نست

  
  ]٢٥: اآلية اإلسراءسورة [

  

، أتقياء، أخفياء، أولياء، يعلم اهللا طيب سرائرهم، ويعلم اهللا إخالصـهم  أناس هنــاك         

 وال، عن همتهم العالية كل شيء، لذلك خصهم بشيء، هؤالء ليس لهم وجود قـوي اهللا  ويعلم

لمنزلـة  ا هـذه ، ولعـل  هذه منزلة ،إن حضروا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا ،سمعة متألقة

اعية الدرجة الدنيا االجتم في، لعله تغطي كل إنسان في التعتيم، ال أحد ينتبه له، ال أحد يأبه له

أصحاب منزلة رفيعة عند اهللا عز  هؤالء، لعله يعيش على كفاف وظيفة بسيطة جداً، لعله في 

، ومن كـان فـي   تحت األضواء متألقاً كان، من ا الدين لكل الخلق قويهم وضعيفهم، هذجلو

   :، االنطالق من هذه اآليةيشاءهذه المنزلة يختص بها ربنا عز وجل من  ،التعتيم

  
  ]٢٥: اآلية اإلسراءسورة [

  . أصحاب السر هم األخفياء: عنهم بعض العلماء قال ولقد     
  

  
  

، هناك أشخاص يشار إليهم بالبنان ، يعني بالعلمنجـوم المجتمع :نقول مصطلح هناك         

 :بماذا خص أويس القرني؟ 

 :منزلة اليوم 



2 
 

.-١-السر  :١٠٠-٠٧١ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

 هـؤالء  ،في القيادة، في العلم الجـامعي، في التأليف ،، في الزراعة، في الصناعةالتجارةفي 

 عمالً طيباً يعملون، يسمونهم أعالم المجتمع، ميول المجتمع، وهناك أشخاص ال أحد يعـرفهم

أويـس   :على ذلـك  شاهد، ولعل أصدق فيمـا بينهم وبين ربهم، لهم إخالصهم، ولهم محبتهم

  :قال -عليه الصالة والسالم-النبي . القرني

  .))أويس فاطلبوا منه الدعاء لقيتم إذا((        

سـأل   :، في السنة العاشرةلعل فيهم أويساً ،يدعو أهل اليمن عشر سنوات عمر سيدنا          

راعـي إبـل   : قـال  ؟أبداً: ال لم يبق أحد، قال: قال ؟أبقي أحد من جماعتك :اليمنرئيس وفد 

  .فانطلق إليــه سيدنا عمر ،قوم تركناه مع اإلبل وأجير

، لضآلة شأنه ترك مع اإلبل، وكان تابعيـاً  ه؟، من يعرفالقرنيهذا أويس  ،رجل فقير         

  .الرفيع عند اهللا عز وجل  المقاموكان من أصحاب 

  .، وفي خطبةمرات عديدة في دروس ذكرتها قصة     
  

  
  

وآثـروا اهللا   ،، الذين صدقوا الرسـل لذين اتبعوا الرسل في ساعة الشدةهؤالء ا: قال         

 هم سراً من أسرار معرفته ومحتبــه ، أودع اهللا في قلوبعلى قومهم وأصحابهم اآلخرة والدار

  .، فنظروا إلى ظواهرهمبه، هذا السر خفي على أعداء الرسل واإليمان

قـد   ،تقي صدفةً مع شـخص ، يلبيت، مكانة، مركبة ؛شخص غني قوي هناك :واآلن         

، لو علم مـا  يحتقره، يزدريه ،بضاعة على الطريق آذناً، قد يكون يبيع يكون، قد يكون حاجباً

لصغر هذا القوي الغني أمام هذا  ،، ومن أشواقومن إخالص ،، ومن إقبالأسرار منفي قلبه 

  .الضعيفالفقير 

، يجـب  ن يبدو أنه أقل من طبيعي عنده سر، ما كل إنساإنسان فقير عنده سر كل ليس         

  . ، مقبالً عليهأمره، مطيعاً له باهللا، مقيماً على متصالًأن يكون 
  

  
  

اطـرد  : فقـالوا  ،انظروا إلى أتباع الرسل فازدروهم ،أعداء الرسل: قال :شاهد وأكبر          

  : حتى نأتيك ونسمع منك، قالوا عنكهؤالء 

 : بها القرآن الكريم؟ ما هي المقاييس التي لم يعترف

 :هذا السر الذي خفي على أعداء الرسل 
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  ]٥٣: اآلية األنعام سورة[

  : لقومه -عليه الصالة والسالم- نوح فقال     

  
  ]٣١: اآلية هود سورة[

  

، مقياس مقياس القوة ، مقياس اإلقبال الهللا مقياس الطاعة ال مقياس الغنىا عند المقياس         

 يعتـرف ، هذه مقاييس دنيوية لم مقياس التوحيد ال مقياس األتباع ،ال مقياس الجمال اإلخالص

  .القرآن بها إطالقاً
  

  
  

إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعـوني فـي بـادئ    : كالم سيدنا نوح: العلماء بعض قال          

علمت مـن   ،رأيت من يوحد اهللافإذا  ،فليس علي أن أطلع على ما في أنفسهم ،وظاهرهالرأي 

  .أنا لي أن أحكم بالظاهر ،وجل عز اهللا علم باطنه إلى ورددت، ظاهره

، قد تكون رفيع الشأن في الـدنيا  من أجل أن ال تحتقر أحداً -وةخألأيها ا- الكالم هذا         

وقد تكون غنياً فـي   ؟ مكانة تعلو على مكانتك، ومن يدري أن الخادم له عند اهللاخادموعندك 

أن يكون هذا الموظف البسـيط   يدري ومن ،وعندك موظف بسيط يتقاضى أجراً محدوداً الدنيا

ال تنظر إلى الناس بمقياس المال، هـذا   ،أحداًال تزدري  ؟عند اهللا مكانة تسمو على مكانتك له

  . هذا مقياس شيطاني ،الجمال بمقياس، وال تنظر إلى الناس مقياس شيطاني

، ضـيق  الـوجنتين  نـاتئ  ،نالقامة، أسمر اللون، مائل الذقن، غائر العيني قصير كان          

، وكان مع ذلك بنصيبو آخذ منه ، ليس شيء من قبح المنظر إال وهالمنكبيـن، أحنف الرجل

اجعـل   ؟غضــب ال يسألونـه لـم   ،إذا غضب غضب لغضبته مائة ألف سيف ،سيد قومه

    :قال تعالى ،مقياسك مقياس القرآن

 : اجعل مقياسك مقياس القرآن
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  ]١٣٢: اآلية األنعام سورة[

  

  
  ]١١: اآلية المجادلة سورة[

  .، وال تعبأ بمقياس آخرالعلم والعمل :المقياس هو هذا     
  

  
  

إذ أهلهم لمرتبة عليـا فـي    ﴾اهللا يعلم ما في أنفسهم﴿: رائع، حينما قال استنباط هناك         

  .الدين

فـي   بماألن اهللا يعلم  ؟لماذا أسمع اهللا زيداً الحق، ولماذا أبقى عبيداً خارج الحق يعني        

نفـس هـذا    في، هذا اإلنسان حب هللا في نفس هذا اإلنسان طلب للحق، في نفس ،نفوس العباد

ييسـر اهللا عـز    لذلك، هذا اإلنسان رغبة أن يكون كامالً، في نفس اإلنسان شوق إلى الحقيقة

  .وجل طريق معرفته
  

  
 

اهللا عز وجل يعلـم   ،، هذا الموقف سبب عطاء اهللا لكلك موقف :دقيقة جداً نقطة يعني          

  .فيعطيه ما يتناسب مع ما في نفسه ،اإلنسان نفس بما في

، إنسان طالـب لإليمـان   مع أهل الحق اهللابد من أن يجمعه  ال ،إنسان طالب للحقيقة        

  : نعاملذلك قوله تعالى في سورة األ، العالي اإليمانبد من أن يجمعه اهللا مع أهل  ، الاليالع

  
  ]٥٣: اآلية األنعام سورة[

  

واحدة، أخ  ظروف من، ، من معطيات واحدةمن أب وأم، من بيئة واحدة أخوين ىتر         

، وأن ن يطلـب العلـم  أ اهللا، األخ الذي همه معرفة اهللا ييسر له همه المال، أخ همه معرفة اهللا

 :مهمة نقطة 

 :هذه اآلية  فيإليك هذا االستنباط 



5 
 

.-١-السر  :١٠٠-٠٧١ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

 ،ييسر له المال الوفير والثاني، وأن يجري على يديه أعظم األعمال ،يرقى في مدارج السالكين

   :قال تعالى

  
  ]٢٠ :يةاآل اإلسراء سورة[

  

ء إن صدقوا فيما طلبـوا مـن   يمد هؤال ،يحققه لك بصدق تطلبه ، أي طلبأنت اطلب         

  :من عطائه طلبهم، ويمد هؤالء إن صدقوا في عطائه

  .﴾محظُوراهُؤالء وهُؤالء من عطَاء ربك وما كَان عطَاء ربك  نُمد كُال﴿        

، عـن  أراد اهللا تراه يبحث عن علم، عن عمل صالح، عن فهم لكتـاب اهللا  إذا اإلنسان          

، يحـب  إلى اهللايبحث عن شيء يقربه  ،، يبحث عن طريق للدعوة إلى اهللاهللا رسولفهم لسنة 

هـذا   ،والؤه للمؤمنين، براءته من أهل الفجور والمعصـية  ،الفسقة والكافرين، يكره المؤمنين

 مـن  هؤالء ،ن تيسر له سبل اإليمان، وسبل التقوى، وسبل الرقي، وسبل العمل الصالحاإلنسا

  . طلبهمفأهلهم لمرتبة تتناسب مع  ،، الذين علم اهللا ما في قلوبهمأصحاب السر

الذي يهمه دراسـته ال   ،، ابن همه دراستهعندك أوالد عدة، ابن همه مظهره كأب أنت         

 عـن ، يعتذر تعة عنده مذاكرة في اليوم التاليياناً يعتذر من سهرة مم، أحبمظهره كثيراًيبالي 

آخر،  كتاباً، يقرأ ياناً يعتذر من صديق عنده مذاكرة، يقرأ الكتاب، أحنزهة رائعة عنده فحص

فـي   وتنـزه ، االبن الثاني همه مظهره؛ عطـورات، وألبسـة   ،، يلخصيكتب ،يناقش ،يسأل

الحقيقـة،   يطلـب فإذا علم اهللا عز وجل سر الـذي   ،وادهذا بواد وهذا ب، الطرقات، وسهرات

على يديـه   وأجرى، ويطلب مرضاة اهللا عز وجل أهله، ورفع مقامه، ودله على طريق الخير

  .، هذا هو السرل خيرك
  

  
  

 يحـبهم  أن اهللا :أهل الدنيا يستنبطون من دنياهم العريضـة  :هناك مشكلة ،خوةألا أيها         

  :ةكل مـن حرم الدنيا، اآلية واضح يزدرونلذلك 

  
  ]٥٣: اآلية األنعام سورة[

  

 :مشكلة 
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، هذا السر يطلع اهللا عليه بحسب ما في هـذا  األتقياء األخفياء، أنت لك سر هم هؤالء         

يؤهلك اهللا عز وجل إلى مقام يتناسـب   ،، وطيبونقاء، وصفاء ،، وإخالصمحبة هللا منالسر 

، هذا محجوب عـن  عريضة، وسره ال يرضي اهللا عز وجل يا، أما من كان له دنلسرا هذامع 

  .بدنياه اهللا

يا أبت أنت هاهنا والناس يتنـازعون  : قال له ابنه سيدنا سعد بن أبي وقاص أن يروى          

إن اهللا يحـب العبـد   : يقول -صلى اهللا عليه وسلم-ول اهللا إني سمعت رس: ، فقالاإلمارةفي 

  . الغني الخفي يالتق

، يحب أن يكـون عالياً في يحب أن يكون تحت األضواء، يحب الشهـرة إنسان هناك        

  : مشكلة، لقوله تعالى وهذهاألرض، 

  
  ]٨٣: اآلية القصص سورة[

  

  .ن في الصف األول ينقم أشد النقمة، إن لم يكإلى عقد قران يدعى إنسان          

مترات، هذه مشـكلة   صالة فيها صف واحد، طولها خمسة كيلو نبنيليتنا : فمرةً قلت        

  .كانته ليست معروفة في هذا المجلسمعناه م ،صف أول، إذا لم يكن في كبيرة
  

  
  

ـ  أن سيد الخلق :هل تصدقون: أقولها لكم دقيقة كلمة           ،هقاطبة دخل أعرابي إلى مجلس

   .؟يكم محمدأ: فقال

خوانه، واحـداً  أمن  واحداً، كان ماذا نستنبط؟ ليس له مكان معين أبداً ؟من منكم محمد        

  .هكذا علمنا النبي ،من أصحابه

  .ء باليمينتيامنوا، بكل شي: قال     

  .اجلس حيث ينتهي بك المجلس     

ين كان يجلس؟ فـي طـرف   علماء الشام الكبار، بل هو سيد علماء الشام، أ من عالم        

  .تواضعاً هللا عز وجل ،يجلسون في الصدر، وهو جالس في طرف الغرفة خوانهأ، غرفته

، هـذه  ، وعظمةةة، وأبه، وهيئكراسٍ ،هالة كبيرة جداً، وتعظيم، ومراتب ،جديدة قيم         

  .من الدين في شيء ليست

 :كلمة دقيقة 
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أغبر  أشعث رب((: يقول -معليه الصالة والسال-النبي  أن :في صحيح مسلم ورد وقد     

  .))لو أقسم على اهللا ألبره ،مدفوع باألبواب ال يؤبه له
     

 
  

، هممهم علت طائفة :الطبقة األولى: األتقياء األنقياء على طبقتين، قال هؤالء :الحقيقة        

ولم ينسب  ،ف لهم على رسمفلم يوق ،ا السائرين، حتى سبقووصفت مقاصدهم، وصح سلوكهم

  . ، يريد أن ال يعرفه أحدالظل يريد ،إلى اسم، ولم يشر إليهم باألصابع

، يعملون بصـمت  ،ال وال ينطقون بكلمةأشخاص كثيرون يفعلون أجل األعم في :اآلن         

  .، هؤالء أخلصواة اهللا، قلوبهم عامرة بذكر اهللامفعمة بمحب قلوبهمولكن واهللا 

، وثالث هؤالء لهم ثالث صفات إيجاب، وثالث صفات سلب، ثالث صفات ثبوتية: قال         

  . قلوبهم، هؤالء األتقياء األنقياء أصحاب السر الذين علم اهللا ما في سلبيةصفات 
  

  
  

  
  

، قـال  ، يخمدون إلى األرضميلون إلى الدعة، أهل الدنيا يعلو هممهم: األولى الصفة         

  : تعالى

  
  ]٣٨: اآلية التوبة سورة[

  

، أصحاب همم عالية، ال يفترون عن العمل الصالح، ليلهم ذكر ،األخفياء األتقياء هؤالء         

، وأمـوالهم الشـيء   يبذلون من وقتهم، وجهدهم ،، ومتواضعونذكر، وعملهم خدمة ونهارهم

  .الكثير

 ،، وال تتعوض عنه بشيء سواهعالية، علو همتهم ال تقف دون اهللا هممهم هؤالء :قال        

 ،والسـرور  ،والفـرح  ،، واألنس بـه ، وال تبيع حظها من اهللا، وقربهبدالًوال ترضى بغيره 

:علو هممهم -١

 : خصائص األتقياء األخفياءمن 

 :كم طبقة لفئة األتقياء؟ 
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، الحظوظ الخسيسة الدنيوية الفانية، هؤالء أولى صفاتهم علو هممهـم من  بشيءواالبتهاج به 

، يبارك لهم في أموالهم في وقت قليل يفعلون الشيء الكثير، لهم في وقتهم يبارك وجلاهللا عز 

 شاكلتهم، تأتيهم زوجات على ل قليل ينتفعون منه الشيء الكثير، يبارك لهم في زوجاتهمبما ،

  .اإليمان، أوالدهم عون لهم في ، معهم على طريق اإليمان، يبارك لهم في أوالدهم

مـا  : والتأجيل، يقول ،لكسول يميل لالسترخاء، والراحة، هذا اهمةلعلو ا: عالمة أول          

 متـأخر ، هذا وقت راحته، ال توقظني من النومإمتسع من الوقت، جسمي له حق، أريد  عندي

مـن   االنسحاب، ولكن مع االنسحاب من العمل الصالح سهل ،ليس في الدار :، قولوااعذرني

  .الصالح هناك انسحاب من رحمة اهللالعمل 
  

  
  

قصـدهم مجـرد مـن     ،، يعني قصدهم خال من الشوائبصفاء القصد: الثانية العالمة         

ذا القصد عمل للـدنيا وعمـل   أن يشترك في ه: اآلفة األولى ؛له آفتان والقصد، حظوظ الدنيا

، أو أن يكــون  قصد آخـر أن يكون مع قصده هللا  ،أن يكون لغير اهللا: الثانية واآلفة، لآلخرة

  .اهللا لغير

، بل يصير القصد مجرداً تزاحم مراد اهللا عز وجل ،كل إرادةالقصد من  خلوص يعني          

صار ميلك وفق ما  ،نبذاج حظ العبد في حق الرب تعالى، وعالمته ااألمري فقط الدينيلمراده 

  . ، حتى يكون هواه تبعاً لما جئت بهبه القرآن جاء
  

  
  

، تجده حيث أمر انضباط، يقف عند الحالل والحرامفي  السلوك، صحة: الثالثة العالمة         

، اآلفات والعوائق والقواطـع والحجـب  ، فسلوكه سليم من وجل عز، تفتقده حيث نهى اهللا اهللا

م درب محمد صلى عظأن يكون على الدرب األ :أحدها :أشياء بثالثةوإنما يصح هذا السلوك 

 خرافات، ال إضافات، ال حذف من السنة، عملـه  ، البدع ال ،السنة وفق، عمله اهللا عليه وسلم

  . السلوك، هذه أول صفة صحة وفق السنة

، وهو فـي  ريق داعي البطالة والوقوف والدعةأن ال يجـب على الط: الثانية الصفـة         

لعلماء صوارف، يعنـي جلسـة، نزهـة، دعـة،     هناك مغريات، وسماها ا اهللالطريـق إلى 

، ودائماً ينظـر إلـى   و على السنة وال يستجيب ألي صارخالعمل الصالح ه ،إهمال، استرخاء

  .مقصودة

:صحة السلوك -٣

:صفاء القصد -٢
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  .األشياء الثالثة يصح بها السلوك ، هذهمقصودي ورضاك مطلوبي أنت إلهي         

ي خصائصـهم صـفاء قصـدهم،    خصائصهم الهمة العالية، وثان أولاألتقياء األخفياء         

من األضواء والشهرة وما إلى  ، ودعكأتقياء أخفياءهؤالء  ،وثالث خصائصهم صحة سلوكهم

ليست الشهرة مقياساً أبداً، المقياس أن تكون على مـنهج   ،إبليس؟ من هو أشهر مخلوق ،ذلك

  .اهللا
  

  
  

أن أراه النفس التـي   :الرب إلى عبده وتعريفه قدر نعمتهمن تمام إحسان  ،خوةألا أيها         

  .لها، مقهور مغلوبة، قاهراً حاكمة عليه كانت

، واحد من عامة الناس عبد لنفسه، يفعل ما تشتهيه نفسه، يتحرك بأمر هـواه  كل :اآلن         

إن  ،نفسـهم اء أصحاب السر أنهم قهروا أ، يعني أعلى مرتبة لهؤالء األتقياء األخفيلهامقهور 

   :الهوى هـوان اتبـاع

  قال لي أسرفت يا فالن إذامن عـتاب ربــي             خجلتي يا

  ؟مرخى لك العنـان تسير أنت في المعاصــي             متى إلى

  والسنانالســيف  وعندك   لح وهو بري         ــالص لك عندي            

  ضت حربك العوانـانق وما ـي           تنقضي الليالـ بأن ترضى 

  عقل واللسانـبه ال يحصى    كتـاب كريـم           من ـتحيفاس  

  النار مـسـجورة تهان في    شــيبة تراها          من تحيواسـ            

أن  :من تمام إحسان الرب إلى عبده لهؤالء األتقياء األصـفياء األخفيـاء   ،خوةألا أيها         

 عملـه ، ولو كـان  آفة الركون إلى نفسه، أو عمله، أو حاله، لو كان حاله متألقاً قلبه منيزيل 

، الطـريق مزالـق  في ،نت نفسه طاهرة، ال يركن إال إلى اهللا، دائماً يتهم نفسه، ولو كاعظيماً

سه، يكيل صار يمدح نف ،، فتألق فاكتفى بهقام به صالح بعمل أن تعجبه نفسه :أحد هذه المزالق

  .فسه بغير حسابالمديح لن

، له أو حالـه أن يزيل عن قلبه آفة الركون إلى نفسه أو عم :الرب إلى عبده إكرام من         

  : قيلكما 

، أو ، أو ركنت إلى الحال سلبه منك-يغيب عنك العلم-، اهللا أنساكه إن ركنت إلى العلم       

كن العبد إلـى شـيء   ال ير، ف، إن ركنت إلى قلبك ُأفسد قلبكعنكركنت إلى المعرفة حجبت 

فليعلم أنه قد أحيـل علـى    ،وجد في قلبه ركون إلى غير اهللا عز وجل ومتى، سوى اهللا البتة

    .مفلس

 :قف هنا 



10 
 

.-١-السر  :١٠٠-٠٧١ الدرس -مدارج السالكين -التربية اإلسالمية  
 

، اركن إلـى اهللا  وال إلى مالك، وال إلى معرفتك، وال إلى حالك قلبك، ال إلى تركن ال        

  . وحده
  

  
  

  : أعظم الضر الحجاب عن اهللا عز وجل، قال تعالىن م ،خوةألا أيها     

  
  ]١٥: اآلية المطففين سورة[

  

بيـت   ،يكون عن اهللا محجوبـاً أن  :مصاب أن يصاب به اإلنسان في الدنيا أكبر يعني          

 . ، ولكن عن اهللا محجوب، أوالد، زوجةكبير دخل  ،عالية، مكانة فخم

، الصـحة  ل صفر، الزوجة صفر، األوالد صفر، التجارة صفرواحد، والما باهللا الصلة          

  .ار، أنت أمام أصفاسحب االتصال باهللا، هذا الواحد ،صفر، الذكاء صفر الوسامة، صفر

من أعظم الضر حجاب القلب عن الرب، وهو أعظم عذاباً مـن الحجـيم، قـال    : قال        

  : تعالى

  
  ]١٥: اآلية المطففين سورة[

  

فره بإقبال قلبه على اهللا عز وجل، ، بل يعيش في نور ظغير محجوب قلبه عـارففال          

، لقد لبس قلبه نور ذلـك  واجداً لما أكثر الخلق فاقداً له، فصار وجمع همه عليه وفنائه بمراده

  .وحركاته وسكناته ، حتى فاض على لسانه وجوارحهالوجود
  

  
  

، هو ما الذي يحجبك الدرس القادم إن شاء اهللا، أتصور أنه درس مهم جداً ،خوةألا أيها          

  . ؟اهللا عز وجل عن

، وألن الحجاب عن اهللا أكبر عقاب ياء تحجب اإلنسان عن اهللا عز وجلأش عشرة هناك         

  : في الدنيا واآلخرة، يكون محجوباً عن اهللا عز وجل اإلنسانيعاقب به 

  
  ]١٥: اآلية ففينالمطسورة [

 :غداً إن شاء اهللا 

 :ن اهللا عز وجل من أعظم الضر الحجاب ع
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  .رب العالمين هللا والحمد

  

   
   


