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 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                  
  

احلمد هلل الذي أمر بالتوكل وحث على العمل، ونهى عن التواكل وحذر من     

، والصالة والسالم على سيد املتوكلني نبينا حممد الكسل، ومسى نفسه الوكيل

 وعلى آله وصحبه أمجعني .. وبعد:

 أخواتي الكرميات:

قول: ) توكلت على اهلل ( لناس إن من أكثر الكلمات الطيبة اليت جتري على ألسنة ا

) توكْل على اهلل( وهذه الكلمة العظيمة تشري إىل عبادة قلبية جليلة هي ) وباألمر

استشعار معناها العظيم، وال حيوهلا  بعضنايفوت  لكن لألسف قد عبادة التوكل(.

لواقع عملي ومنهج حياة .. لذا فإن تطبيق هذه العبادة يف حياة املسلم يقتضي معرفة 

... وهذا ما عليه مدار احملاضرة، فنقول وباهلل  نتيجته ومثارهولة التوكل وكيفيته ملنز

 التوفيق:

 : على اهلل منزلة التوكل

التوكل من أجل العبادات، وأعلى مقامات التوحيد، أمر اهلل به رسوله صلى اهلل    

وأمر به املؤمنني   1األحزاب:  اَوِكيًل ِباللَِّه َوَكَفىَوَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه عليه وسلم فقال: 

   311آل عمران:  َوَعَلى اللَِّه َفْلَيَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَنفقال: 

التوكل  ": يَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنُيِإ :يف قوله تعاىل _ رمحه اهلل _ ابن القيمقال 

وعبادة، فالتوكل هو نصف الدين، والنصف الثاني اإلنابة؛ فإن الدين استعانة 

ر ذكره يف تكرقد و3"ومنزلته أوسع املنازل وأمجعها، االستعانة واإلنابة هي العبادة

 . [  311] سورة هود َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّْل َعَلْيِه بالعبادة تارة  رنُقفالقرآن الكريم، 

ه وبني اهلداية ومجع بين، 311عمران: آل  َوَعَلى اللَِّه َفْلَيَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَنتارة باإلميان  و

بالصرب على  وُقرن .[  31]إبراهيم َوَما َلَنا َأالَّ َنَتَوكََّل َعَلى الّلِه َوَقْد َهَداَنا ُسُبَلَنافقال: 
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براهيم: إ]  اْلُمَتَوكُِّلوَن َفْلَيَتَوكَِّل اللَِّه َوَعَلى آَذْيُتُموَنا َما َعَلى َوَلَنْصِبَرنَّ الشدائد فقال:

31] 

 تليس ا واجبة من أعظم الواجبات، فهيهوأنالقلبية  عظم هذه العبادة لنافيتبني    

َوَتَوكَّْل : ا.. قال تعاىل حتقيقهعلينا ووجب أمرنا بها عقيدة  وإمنا ،تطوع والسنة ب

   88الفرقان:  َعَلى اْلَحيِّ الَِّذي َلا َيُموُت

. أما من يعتمد على اهلل، فهو املوت فالذي يعتمد على اخللق يعتمد على حي يعرتيه 

األمن الذي ال أمن بعده والعز الذي ال عز بعده. ملا وهذا هو  يعتمد على حي ال ميوت

 يورثه من طمأنينة وراحة نفسية.

 :التوكل على اهلل  حقيقة

عز  -صدق اعتماد القلب على اهلل هو  حقيقة التوكل " :يقول ابن رجب رمحه اهلل   

يف استجالب املصاحل، ودفع املضار من أمور الدنيا واآلخرة، وِكَلة األمور  -وجل 

 .1كلِّها إليه، وحتقيق اإلميان بأنه ال يعطي وال مينع، وال يضر وال ينفع سواه"

ًة هو تفويض األمر إىل اهلل ثقالتوكل "عن بعضهم: رمحه اهلل ابن اجلوزي ويقول   

 ."حُبسن تدبريه

ليس  أن التوكل  يتبني عتماد القلب على اهلل(:)صدق ا رمحه اهلل:فقول ابن رجب   

 إال أنه مليتلفظ بالتوكل ليل نهار  ، فالذي بل هو عمل قليب، باللسان فقط ًالفظ

يرجف ويضطرب ألنه معتمد على حوله وقوته وليس على حول  فقلبه ،يتوكل بقلبه

 .مبتوكلهذا فليس اهلل وقوته 

 من مصاحل الدنيا واآلخرة.مصلحة كل يشمل (: يف استجالب املصاحلوقوله: )

أو  ،أو املال ،أو النصر ،أو الزوج ،أو الولد ،أو الصحة ،كزيادة اإلميان والعبادة

 قالالواردة يف ذلك كثرية، ففي العبادة  األدلةوغري ذلك. و أ أبنائنا أو طالباتنا،صالح 

ِإن َينُصْرُكُم اللَُّه َفَلا َغاِلَب قال: يف النصر ، و311هود:  َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّْل َعَلْيِه: تعاىل

 َلُكْم َوِإن َيْخُذْلُكْم َفَمن َذا الَِّذي َينُصُرُكم مِّن َبْعِدِه  َوَعَلى اللَِّه َفْلَيَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن
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لو أنَّكم  "رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :  قال جبميع أنواعه يف الرزقو 361آل عمران: 

، َتْغدو مخاصا وَتُروُح  تتوكلون على اهلل حقَّ توكلِه : َلرزقكم كما يْرزُق الطَّْيُر

  صححه األلباني. "ِبطانا

مضرة من مضار الدنيا واآلخرة، كاالستعانة كل يشمل دفع (: ودفع املضاروقوله: )

أو  ،، أو تفريج هممصيبة أو زوال ،مشكلة أو حل ،باهلل يف الكف عن املعاصي

 ورد قولهففيما يتعلق باملستقبل  غري ذلك.  وأ ،لوقاية من القلق واخلوف من املستقبلا

 ُقل لَّن ُيِصيَبَنا ِإلَّا َما َكَتَب اللَُّه َلَنا ُهَو َمْوَلاَنا َوَعَلى اللَِّه َفْلَيَتَوكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن: تعاىل

الَِّذيَن َقاَل َلُهُم قال تعاىل:  اء عند مواجهتهم أو اإلعراض عنهممع األعداء سوو 83التوبة: 

النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم ِإمَياًنا َوَقاُلوا َحْسُبَنا اللَُّه َوِنْعَم 

 ْنُهْم َوَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه َوَكفى ِباللَِّه َوِكيًلَفَأْعِرْض َعوقال:  371آل عمران:  اْلَوِكيُل

رسول اهلل صلى اهلل عليه  قالاخلروج من املنزل عند  من سائر الشرور وللوقاية 83النساء: 

من قال يعين إذا خرج من بيته بسم اهلل توكلت على اهلل ال حول وال قوة إال  "لم : و س

الوقاية كذلك حتصل و صححه األلباني. "عنه الشيطانله كفيت ووقيت وتنحى باهلل يقال 

ودفع الشرور بقراءة أذكار الصباح واملساء، فإن من قرأها بيقني وتدبر وتوكل على 

 مل يضره شيء.  1ويف وقتها املخصص هلا اهلل

 (: توضيح للعالقة بني الثقة والتوكل، ثقًة حُبسن تدبريه ويف قول ابن اجلوزي: )   

فإذا وثق العبد بأن اهلل على بل هي سواد عني التوكل،  ،على الثقةالتوكل مبين ف

وتدبريه أفضل من وأن اختياره عز وجل له  ،وأن التدبري كله بيده ،كل شيء قدير

به من نفسه، وهو القادر األعلم مبصلحته، واألرحم  إذ هو، وتدبريه لنفسهاختياره 

 توكل عليه حق توكله، وكلما زاد العلم باهلل زادت الثقة وكلما زادت  ،على نفعه

  الثقة زاد التوكل.
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  .4"كل من كان باهلل وصفاته أعلم وأعرف كان توكله أصح وأقوى "قال ابن القيم: 

 

 : تعاىل كيفية التوكل على اهلل

 ، وهي:أربعةالبد من أمور تعاىل على اهلل ألجل أن حنقق صدق التوكل 

/قطع الوساوس 4/ قطع النظر عن األسباب     1/ فعل األسباب   1/ االعتقاد   3

 واخلطرات السيئة.

 وإليك تفصيل ما سبق: 

هلل ملكوت السموات العبد أن  أن يعتقد وهوالتوكل مبين على معتقد،  / االعتقاد:3

 واألرض، وأن كل شيء جيري بأمره وقدره، ال تسقط ورقة إال بعلمه، وال حيدث

شاء  ما حادث إال مبشيئته، وأنه سبحانه ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء،

النافع مصرف األمور ومدبرها، وهو القوي القادر، فهو كان وما مل يشأ لن يكن ، 

َواْعَلْم َأنَّ ": فيعتقد اعتقادًا جازمًا مبا ورد يف احلديث الصحيح  ،املعطي املانع ،الضار

 إْنَو ،اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن َيْنَفُعوَك ِبَشْيٍء َلْم َيْنَفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه اللَُّه َلَكاألمة َلْو 

 .صححه األلباني "َقْد َكَتَبُه اللَُّه َعَلْيَك اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضرُّوَك ِبَشْيٍء َلْم َيُضرُّوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء

للحصول  ما يف وسعهيبذل و ،العبد السبب الذي يقدر عليه أن يفعل / فعل األسباب:1

، فاألسباب سنة كونية، وقد أمر اهلل باألخذ على اهلل ألجله على الشيء الذي توكل

( َوُهزِّي ِإَلْيِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنيًّا): ، قال اهلل ملريم بنت عمران بها

   18مريم:

 وال تؤثرّن العجز يومًا على الّطلب         ل على الرَّمحن يف كلِّ حاجٍةتوكَّ        

 إليك فهزِّي اجلذع يسَّاقط الرُّطب                   أمل تر أن اهلل قال ملريم          

 8جنته ولكن كلُّ شيٍء له سبب        ولو شاء أن جتنيه من غري هزِّها         

  ِحْذَرُكْم ُخُذوا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا املؤمنني باألخذ باألسباب: وقال سبحانه آمرًا 

 ،[61: األنفال] اْلَخْيِل ِرَباِط َوِمْن ُقوٍَّة ِمْن اْسَتَطْعُتْم َما َلُهْم َوَأِعدُّوا : وقال ،73: النساء
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درعني وإمام املتوكلني حممد صلى اهلل عليه وسلم دخل معركة أحد وقد لبس 

  لبس املغفر على رأسه حني دخل مكة فاحتًا.استعدادًا ملا قد حيدث، و

 "اعقلها وتوكَّل"توكَّل؟ قال: قال رجل: يا رسول اهلل، أْعقلها وأتوكَّل، أو ُأطلقها وأ و

 .حسنه األلباني

ما العمل يف بعض األمور اليت ليس بيد لكن ، التوكل العمل وبذل األسباب شرطف   

، فحسببذل األسباب ال يتوقف على األسباب الدنيوية  اجلواب: أنالعبد أسبابًا هلا؟ 

 .والتوبة ،والصدقة ،واالستغفار ،الدعاء :أخرى مساوية مثل ًابل هنالك أسباب

، رجللف للشبع فهو سبحانه قد جعل الدعاء سببًا فكما أن اهلل جعل الطعام سببًا

 .للشفاء ، والصدقة سببًاللرزق واالستغفار سببًا

 : قطع النظر عن األسباب  / 1

فاملتوكل  _كما أسلفنا  _التوكل هو أخذ األسباب باليد وانقطاعها عن القلب    

ألن السبب من العبد وإمنا يتعلق باهلل وحده؛  ،علق قلبه بهايبذل األسباب لكن ال ي

أخذ رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ملء كفه من ففي غزوة بدر والتقدير من اهلل، 

غلوا بالرتاب ُشف ،منهم إال مألت عينيه احلصباء فرمى بها وجوه العدو فلم ترتك رجاًل

  37األنفال:َرَمى( اللََّه ِكنََّوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَل :)اهلل يف شأن هذه الرميةيف أعينهم فأنزل 

، يقول فالسبب كان من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم واإليصال من اهلل تعاىل

أوصلته لست بقوتك حني رميت الرتاب   : هيقول تعاىل لنبي الشيخ السعدي رمحه اهلل: "

 6"إىل أعينهم، وإمنا أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا

 :قطع الوساوس واخلطرات السيئة/ 4

ما يلبس عليه الشيطان مما هو متعلق باألمر الذي توكل على كل العبد فيقطع    

فالشيطان حريص على إضعاف توكله، فيبدأ يوسوس له، بأن املريض لن اهلل فيه، 

واالبن لن يتوظف، والبنت لن ترزق يشفى، واملشكلة لن ُتحل، والكرب لن يفرج، 

كن اهلل بشرنا القلق واالضطراب، ل لهليجلب بزوج، والطالبة لن تصلح، كل ذلك 
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نَُّه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن إِقال تعاىل: بأنه ال سلطان للشيطان على قلب املتوكل على ربه، 

 99النحل:  َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَُّلوَن

فإنه حتى لو  68اإلسراء:  ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن  َوَكَفى ِبَربَِّك َوِكيًلاوقال: 

تتالشى وال تستقر يبعدها فعليه خاطرة سيئة ووساوس شيطانية فإنها سرعان ما مرت 

 . يف قلبه املوحد

 : ومثاره نتيجة التوكل

 إذا توكل العبد على ربه توكاًل صحيحًا نال نتيجته ومثاره، ومنها:    

] سورة  َوَمن َيَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه َفُهَو َحْسُبُه : تعاىل قال/ كفاية اهلل لعبده املتوكل: 3

كافيه األمر الذي "أي:  {َفُهَو َحْسُبُه  }قال الشيخ السعدي رمحه اهلل: )  [ 1الطالق

الرحيم، فهو أقرب إىل  ر يف كفالة الغين القوي العزيزتوكل عليه به، وإذا كان األم

العبد من كل شيء، ولكن رمبا أن احلكمة اإلهلية اقتضت تأخريه إىل الوقت 

أي: ال بد من نفوذ قضائه وقدره،  ِإنَّ اللََّه َباِلُغ َأْمِرِه  املناسب له؛ فلهذا قال تعاىل: 

ال يتعداه وال يقصر  أي: وقًتا ومقداًرا، {َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدًرا  }ولكنه 

 . 7"عنه

عن مؤمن تعاىل قال فيه، عليه حسب األمر الذي توكل لعبده وختتلف كفاية اهلل    

فكانت  َوُأَفوُِّض َأْمِري ِإَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه َبِصرٌي ِباْلِعَباِد: أنه قال لقومه آل فرعون

 48غافر: َفَوَقاُه اللَُّه َسيَِّئاِت َما َمَكُروا َوَحاَق ِبَآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء اْلَعَذاِب النتيجة: 

 _ وهم حبمراء األسد _ اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابهملا مر ركب برسول و   

ِإنَّ قالوا : حيث  _ مباشرة عيد أحدوذلك ُب _ مجع هلمقد بأن أبا سفيان   أخربوهم

 ِإمَيانًا َوَقاُلوْا َحْسُبَنا الّلُه َوِنْعَم اْلَوِكيُلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم َقْد َجَمُعوْا َل النَّاَس

َفانَقَلُبوْا ِبِنْعَمٍة مَِّن الّلِه َوَفْضٍل لَّْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتََّبُعوْا ِرْضَواَن الّلِه  فكانت النتيجة 

 .374، 371آل عمران :   َوالّلُه ُذو َفْضٍل َعِظيٍم 
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هو حسب من توكَّل عليه، وكايف من جَلأ إليه، ": -رمحه اهلل  -قال ابن القيِّم    

وهو الذي يؤمن اخلائف، وُيجري املستجري، فمن توالَّه واستنصر به، وتوكَّل عليه، 

مما وانقطع بُكليَّته إليه، توالَّه وحِفظه، وحرسه وصانه، ومن خافه واتَّقاه، أمَّنه 

 .8"خياف وَيحَذر، وجَلب إليه ما حيتاج إليه من املنافع

العبد يف أمر فال يأِت األمر على ما يريده على اهلل يتوكل العبد قد  !لكن!   

 ،على ما ينفع العبدأن يأتي األمر هي  والسبب يف ذلك أن نتيجة التوكل ويرضاه، 

كل ما يريده العبد ينفعه ، فقد يريد ما فيه هالكه وعطبه وهو ال شرطًا أن وليس 

 صرف العليم احلكيم عنه هذا األمر خرية له وصالحًا يف دينه ودنياه،يعلم، فيكون 

َوَعَسى َأن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم  َوَعَسى َأن ُتِحبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ قال تعاىل: 

املقدور يكتفه أمران:  "، ويقول ابن القيم:  136البقرة:  اللَُّه َيْعَلُم َوَأنُتْم َلا َتْعَلُموَنلَُّكْم  َو

التوكل قبله، والرضا بعده، فمن توكل على اهلل قبل الفعل، ورضي باملقضي له بعد 

 .9"فقد قام بالعبودية الفعل

صدور املتوكلني، فاملتوكل ال / الفرح وطمأنينة القلب والراحة اليت ال توجد إال يف 1

يقلق، ألنه يعلم أن رغبته إن كانت خريًا فستتحقق ولو متأخرًا، وإن مل تكن خريًا له 

فلن تتحقق، وأن اهلل سيحقق ويقدر له األصلح،  فتجده راضيًا بالقضاء والقدر خريه 

 وشره، فتسكن نفسه وينشرح صدره ويطمئن قلبه.

َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلنيَِ   / نيل حمبة اهلل: قال تعاىل:1

 .389آل عمران: 

 / دخول جنة النعيم: وهي أعظم مثرة يناهلا املتوكلون:4

َتْجِري ِمْن َتْحِتَها َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت َلُنَبوَِّئنَُّهْم ِمَن اْلَجنَِّة ُغَرفًا قال تعاىل: 

( الَِّذيَن َصَبُروا َوَعلى َربِِّهْم 88اْلَأْنهاُر خاِلِديَن ِفيها ِنْعَم َأْجُر اْلعاِمِلنَي )

بل إن من السبعني ألف الذين يدخلون اجلنة بغري حساب   .89-88العنكبوت: َيَتَوَكُلُوْن
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َلا َيْسَتْرُقوَن، وال َ " أنهم: هم الذين ذكر الرسول صلى اهلل عليه وسلم وصفهم

 ."َعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَُّلوَنيكتوون، َوَلا َيَتَطيَُّروَن، َو

 أمور تنايف التوكل: 

 هناك أمور تنايف التوكل على اهلل منها:

إىل اللجوء  بعضهم/ عدم التسليم لقضاء اهلل وقدره يف املصائب واألمراض مما يدفع 3

 إىل السحرة واملشعوذين لسؤاهلم وإزالة ما أمّل بهم.

 / لبس احلروز والتمائم جللب نفع أو لدفع ضر.1

فيما أقدرهم اهلل عليه، كالتوكل وتعلق القلب  / التوكل على األحياء احلاضرين1

بالطبيب يف الشفاء، وبذي املال يف الرزق، وبذي اجلاه يف دفع األذى، فهذه كلها 

 سباب وال يتعلق العبد إال مبسبب األسباب. أ

مبرئي أو مسموع كمن يتشاءم بالطيور أو الشهور أو األرقام  / التطري: وهو التشاؤم4

 أو غري ذلك.

 فالتفات القلب ملا سبق خوفًا وطمعًا مناف لتحقيق التوكل.   

 مناذج من املتوكلني :

 وأولياؤه الصاحلونأئمة املتوكلني هم أنبياء اهلل صلوات اهلل وسالمه عليهم    

 ه:تأمل آياتقرأ القرآن و كل من هيلحظهذا و

: فيقول ،عظيمة ليلقى فيهاله النار إبراهيم عليه السالم تضرم نيب اهلل فهذا  -

النتيجة أن جعل اهلل عليه النار بردًا  فكانت "حسبنا اهلل ونعم الوكيل"

 . وسالمًا

هاجر أم إمساعيل ملا أتى بها إبراهيم عليه السالم إىل مكة ومعها ابنها  -

قفا تركهم وإمساعيل رضيعًا، وليس يف مكة حني ذاك أحد من الناس، 

؟ قال: نعم. قالت: " إذًا لن إىل فلسطني، فتتبعه قائلة: آهلل أمرك بهذاراجعًا 

. رضيت بقضاء اهلل وتوكلت عليه نا " ويف رواية أنها قالت: )حسيب ( يضيع
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فحفظها وحفظ ابنها، وأجرى هلما ماء زمزم يشرب منه الناس إىل يومنا هذا، 

 وأصبحت مكة شرفها اهلل عامرة بالناس ُيجبى إليها مثرات كل شيء.

ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِإْن َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ ُنوٍح اهلل عن نوح عليه السالم: قال  -

َكاَن َكُبَر َعَلْيُكْم َمَقاِمي َوَتْذِكرِيي ِبَآَياِت اللَِّه َفَعَلى اللَِّه َتَوكَّْلُت َفَأْجِمُعوا 

َأْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم ُثمَّ َلا َيُكْن َأْمُرُكْم َعَلْيُكْم ُغمًَّة ُثمَّ اْقُضوا ِإَليَّ َوَلا 

 [.73]يونس:  ُتْنِظُروِن

قاَل ِإنِّي ُأْشِهُد اللََّه َواْشَهُدوا َأنِّي َبِري ٌء ِممَّا وعلى لسان هود يف مواجهة قومه:  -

ُتْشِرُكوَن * ِمْن ُدوِنِه َفِكيُدوِني َجِميعًا ُثمَّ ال ُتْنِظُروِن * ِإنِّي َتَوكَّْلُت َعَلى اللَِّه 

هود:  ُهَو آِخٌذ ِبناِصَيِتها ِإنَّ َربِّي َعلى ِصراٍط ُمْسَتِقيٍمَربِّي َوَربُِّكْم ما ِمْن َدابٍَّة ِإلَّا 

81-86 

 واالهتداء بهديهم.مرنا باالقتداء بهم وقد ُأفهذا هدي األنبياء والصاحلني 

  

فال أشقى من ، على النفس اما أبردهوأعظم عبادة التوكل،  ماختامًا..     

يا حي يا قيوم من خلقه، فأو وكله إىل أحد  عبد وكله اهلل إىل نفسه،

..  طرفة عني أنفسنا  إىل اكله وال تكلن ناشأن ناستغيث أصلح لنبرمحتك 

هذا ، حق توكله املتوكلني عليهو بهالواثقني  عباده منجعلنا اهلل وإياكم 

 واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد،،،

 

 

 

 

 

 


