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  «معن ج لي  اعدائهم ا لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 های تفسیر نهج البالغهروش

  .های تفسیر نهج البالغه استنهج البالغه باید به آن پرداخته شود روش موضوع دیگری که در مباحث مقدماتی مربوط به

 مقدمه 

غه ماالبی قبال درباره علوم پیش نیاز تفسیر نهج البال ،نیازمند مقدماتی هستیم مقدمتا الزم است عرض کنم که برای تفسیر نهج البالغه

دیگر  ند امرچبالغه آشنایی و معرفت و شناخت برای تفسیر نهج ال ،بیان شد اما به جز آن علوم که ما در گذشته به آنها اشاره کردیم

 :عبارتند از که بهره مند باشیمها آنید از اینها ابزارهایی هستند که برای ورود به دایره تفسیر نهج البالغه حتما با .الزم است نیز

 اسناد و مدارک سخنان  .1

 مصدریابی شده است و اسناد و مدارک آنها معلوم گشته است ی نهج البالغههاها و خابهها و نامهگفتیم اکثر قریب به اتفاق حکمت

آشنایی اجمالی با  ،هاها و صحت آنها و زیادتبرای سنجش کاستی ،شودها تفاوت و اختالف در نقل مشاهده میچون بین اینو 

  .اسناد و مدارک الزم است

  . شرایط صدور 2

  :مختلف داردو جهات  شرایط صدور ابعاد

  .چه بوده است )علیه السالم( ن و سبب صدور سخن از حضرت علیأش -

  .انددر چه زمان و مکانی حضرت این سخن را بیان کرده -

  .روی سخن با چه شخصی بوده است وچه کسی بوده  )علیه السالم( علیمخاطب سخنان حضرت  -

  .شرایط صدور کنیم بهتعبیر می ناینها مجموعا جهات مختلفی است که ما از آ

 سخنانمحورهای . 3

بهتر الزم تر و های کلی برای تفسیر مناسبشنایی با این محورآگاهی در یک خابه محورهای متعددی مورد اشاره قرار گرفته که 

  .است

  )علیه السالم( علی  سایر سخنان و سیره .4

 درس نهج البالغه شناسی استاد حاج سيد مجتبی نورمفيدي

 1311/خرداد /3 :تاریخ                                                          نهج البالغه شناسی موضوع کلی:     
                  4114 رمضان 22مصادف با:                                                  روش های تفسیر نهج البالغه    :جزئی موضوع      

 44جلسه:                                                                                                       
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توانیم ماالبی که ایشان در مواضع دیگر بیان فرموده است نمیدر نهج البالغه را بدون مالحظه )علیه السالم( سخنان حضرت علی 

برای  ه السالم()علی فتار حضرت علییعنی باید یک نظام کلی معرفتی نسبت به سیره و گفتار و ر ،مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم

 .ما شکل بگیرد

  (سالملعلیهم ا)قرآن و روایات معصومین  .5

یهم )عل با قاع نظر از اصول و قواعد و چهار چوب های کلی قرآن و روایات معصومینسخنان و بیانات حضرت علی )علیه السالم( 

  .چه بسا قابل تفسیر صحیح و کامل و جامع نباشد السالم(

ه قرار جواین امور هم اجماال مورد تیاز که قبال به آن اشاره شد، علوم پیش ن به طور کلی برای تفسیر نهج البالغه عالوه بر پس

های تفسیر نهج البالغه بعد از اینکه این مقدمه را اشاره کردم اشاره به روشالزم است. بگیرد و آشنایی اجمالی با این امور نیز 

   .کنیممی

 ه گانه های سروش

سیر نهج فسه روش برای تتوانیم های تفسیر نهج البالغه ذکر کنیم میروشکلی اگر بخواهیم یک تقسیم بندی کلی برای  به طور

  .روش گزینشی. 3؛ روش موضوعی .2 ؛روش ترتیبی. 4 :البالغه ذکر کنیم

های تفسیری دیگری هم توانیم روشنیز گفتیم بنا به ذوق و سلیقه مفسر می نناور که در مورد قرآاها همالبته در کنار این روش

گری یکی روش تفسیری فلسفی است و دی ،در مورد قرآن عرض کردیم یک روش مثال روش تفسیری عرفانی است مثال ،اضافه کنیم

جا نیز در مورد این ،به چند نحو تفسیر کنیمتوانیم را به  توجه به ذائقه مفسر می نروش تفسیری حدیثی است ما آنجا گفتیم که قرآ

هم ه در مورد نهج البالغن اشاره شد. البته نه در حدی که در مورد قرآ ،تقسیم بندی ممکن باشد نهج البالغه چه بسا این تفکیک و

ف مفسر طه و اشرااحانهج البالغه را با یک روش خاصی تفسیر کرده اند و بسته به ذوق و افراد مختلف هر یک بگوییم توانیم می

گاه ن این است که نهج البالغه را با اند مثال یک سنخ و یک روشپرداختهالبالغه  از یک منظر بیشتر به تفسیر نهجدر یک علمی 

 «منهاج الوالیه فی شرح نهج البالغه»عنوان  بریزی که در کتابی بامال عبدالباقی صوفی تمثل  نداهن تفسیر کردعرفانی و  نظیر آ

 یعنی این تفسیر ضمن اینکه خودش یک. بیشتر با رویکرد فلسفی و عرفانی به دوازه موضوع مهم در نهج البالغه پرداخته است

ع نهج البالغه در واق پس یک روش دیگر در تفسیر. تفسیر موضوعی است اما در عین حال یک رویکرد عرفانی و فلسفی دارد

  .ش و احاطه مفسر به یک موضوع یا یک علم خاص استاندروشی است که ناشی از ذوق و سلیقه و 
 ترتیبی تفسیر . 1

با دویست چهل  ،ودو شرح داده ش هماناور که از نامش  پیدا است یعنی از ابتدا تا انتهای نهج البالغه به ترتیب تفسیرتفسیر ترتیبی 

در روش ترتیبی از ابتدا  .کنیممی نهج البالغه مشاهدهدر که حکمت و هشتاد و اندی خابه و هفتاد و نه نامه و متجاوز از چهارصد 

 . شودها تفسیر میها و حکمتها و نامهتا انتها به ترتیب ذکر  خابه

فاسیر و اما بعضی از ت ،کردند رنهج البالغه را از ابتدا تا انتها تفسیو برخی شرح ها کاملند تیبی هم دو قسم است: روش ترالبته 

پس . دندمتوقف ش و را تمام کنند نیعنی در روش ترتیبی از جایی شروع کردند و در ادامه نتوانستند آ، یده استانتها نرس ها بهشرح

  .ناقص و کامل :دش دو قسم استوخهم روش ترتیبی 
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، تیمپرداخگذشته  ها درآنی به نام عمده این شروح و بررسقبال نیز که ما  فاسیر نهج البالغه به روش ترتیبیمهمترین شروح و ت

 عبارتند از:

 «.معارج نهج البالغه»تحت عنوان  ،565م  ،شرح ظهیرالدین بیهقی.4

  «ةمنهاج البراع»تحت عنوان  ،573م ، راوندی بشرح قا. 2

 «.ایققحدائق الح»تحت عنوان ، متعلق به قرن ششم ،ریذشرح قاب الدین کی. 3

 .656م  ،شرح ابن ابی الحدید که از شروح معروف نهج البالغه است. 1

 .676م  ،شرح ابن میثم بحرانی. 5

 «.منهاج البراعة»، تحت عنوان 4321م  ،اهلل خویی بشرح میرزا حبی. 6

  .ترین شروح نهج البالغه هستند که به روش ترتیبی اقدام به تفسیر و شرح نهج البالغه کردنداینها عمده
 موضوعیتفسیر. 2

 .بحث شود البالغه مارح شده، که در نهج وع خاص از موضوعات فراوانیضمومنظور از روش موضوعی این است که درباره یک 

 کند و موضوعات  ویعنی نهج البالغه را کسی به نحو کامل استقراء می ،اندشده کند و گاهی گاهی این موضوعات کامل استخراج

 .شوندها استخراج میی از آنو گاهی برخ پردازدبندی به شرح و توضیح و تفسیر آن میرا استخراج و بعد از دسته نمحورهای آ

هی کسی مدعی گا ،موضوعی کامل روش و یک توانیم بگوییم ما یک روش موضوعی ناقص داریممیهم ر روش موضوعی دلذا 

ح و پیرامون آن شر کردهبعضی از موضوعات نهج البالغه را استخراج  موضوعات نهج البالغه را استخراجتمام است و تالش کرده 

  .ندکو تفسیر می

ی مثال یعن .تقسیم دیگری که در ذیل روش موضوعی قابل تعریف است این است که گاهی موضوعات کلی هستند و گاهی جزیی

این موضوعات . شودتربیتی تقسیم میو مدیریتی  ،اقتصادی ،سیاسی ی،اجتماع ،اخالقی ،عات نهج البالغه به انواع اعتقادیوموض

توانیم موضوعات مثال در موضوع کلی اعتقادی ما می .و به موضوعات جزیی قابل تقسیم اندد نهای متعدد دارشاخه انکلی خودش

 در بعد اعتقادی موضوعاتی مانند .های مختلف هستندریزتری را در نهج البالغه بیابیم که خود آنها نیز قابل تقسیم به شعب و شاخه

توحید  ،توحید ذاتی ،عات ریزتری تقسیم شود مثل صفات خداوندتواند به موضومیداریم. خود توحید هم معاد و نبوت ، توحید

و  سلم( )صلی اهلل علیه و آله و در مورد خود پیامبر ،توانیم درباره صفات انبیاءتوحید افعالی یا مثال در مورد نبوت ما میو صفاتی 

  .اوصاف و صفات او ماالبی را ذکر کنیم

 :.دغه این موضوعات را از هم تفکیک کردر نهج البالتوان چگونه میکه مالحظه بفرمایید کنم ذکر می نمونه را  به عنوان مثال دو

این یک تقسیم بندی کلی در  ،تاریخی هم است، سیاسی است ،اعتقادی است ،خابه اول نهج البالغه خودش چند موضوع دارد .1

هم راجع به خداوند و هم راجع به کیفیت  ،ده استدر این خابه ذکر شهای متعددی ها و شاخهباز شعبهاست، موضوع اعتقادی 

ستایش خداوندی  ؛«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا یَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ : »فرمایدمیحضرت  مثل اینکه ،و خلقت و نظام و جهان هستی آفرینش

وَ لَا یَسْتَوْحِشُ  : »فرمایددر ادامه میاست، موضوع اعتقادی است و مربوط به خداوند  گران از مدح او عاجزند این یکرا که ستایش

یا مثال در مورد چگونگی خلق است. این یک موضوع فرعی  ،که از نیستی موجودات وحشتی نداردت خداوند موجودی اس ؛«لِفَقْدِهِ
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ها را آغاز کرد آفرینش و خلقت موجودات و پدیده ؛«إِنْشَاءً وَ ابْتَدَأَهُ ابْتِدَاءً أَنْشَأَ الْخَلْقَ : »فرمایداین دنیا و جهان و نظام هستی می

این یک امر اعتقادی  .های باال مالئکه را مسکن داددر آسمان؛ «فَتَقَ مَا بَیْنَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا »فرماید: سپس می ،ها را بیافریدآن و

وَ اصْاَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وَلَدِهِ  » :فرمایدتی است، همچنین راجع به نبوت در این خابه میاست اما مربوط به چگونگی خلقت نظام هس

 ،از بین فرزندان آدم پیامبرانی را برگزید و پیمان وحی از آنها گرفت؛ «أَنْبِیَاءَ أَخَذَ عَلَى الْوَحْیِ مِیثَاقَهُمْ وَ عَلَى تَبْلِیغِ الرِّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْ

الم یا مثال در همین خابه در خصوص خود پیامبر اس دارد )صلی اهلل علیه و آله و سلم( به فلسفه بعثت پیامبر معنا اشاره به یکاین 

لی )ص تا آن زمانی که خداوند محمد ؛...«إِلَى أَنْ بَعَثَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ صلى اهلل علیه و آله لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ » :فرمایدیم

 زبعد او را ا ؛«وَ رَغِبَ بِهِ عَنْ مقارنة الْبَلْوَى: »فرمایدبعد در ادامه بعد از چندی می، را به پیامبری مبعوث کرد اهلل علیه و آله و سلم(

نیز وجود تاریخی و سیاسی لبته موضوعات ا وجود دارد، در همین چند جمله دو موضوع کلی ،ها نجات دادمشکالت و گرفتاری

ه مربوط ب از آن بخشی و  توحید و وط به خداوند و مبداءبمر یک بخشی که یک موضوع اعتقادی کلی داریمدر این مثال  دارد،

 .فرعی وجود داردریز تر و بینیم موضوعات از این دو می در خصوص هر یک ،نبوت است

یامبر و ویژگی را برای پ در خابه دوم تقریبا چیزی حدود دوازده خصوصیت )صلی اهلل علیه و آله وسلم( یا مثال در مورد پیامبر. 2

های ر اسالم پرداخته است و ویژگیبنبوت است و ذیل نبوت به پیامدرباره خابه  موضوع کلیبخشی از  . یعنیکنداسالم ذکر می

داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالدِّینِ الْمَشْهُورِ وَ العلم الْمَأْثُورِ وَ الْکِتَابِ الْمَسْاُورِ وَ النُّورِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ» :ر فرمودهبمیاخاصی را برای پ

 « لْآیَاتِ وَ تَخْوِیفاً بِالْمَثُلَاتِراً بِاالسَّاطِعِ وَ الضِّیَاءِ اللَّامِعِ وَ الْأَمْرِ الصَّادِعِ إِزَاحَةً لِلشُّبُهَاتِ وَ احْتِجَاجاً بِالْبَیِّنَاتِ وَ تَحْذِی

وَ . 8، وَ الضِّیَاءِ اللَّامِعِ . 7، وَ النُّورِ السَّاطِعِ .6،وَ الْکِتَابِ الْمَسْاُورِ .5، العلم الْمَأْثُورِ .1، أَرْسَلَهُ بِالدِّینِ الْمَشْهُور .3 ،رَسُولُهُ. 2، عَبْدُهُ . 4

 . تَخْوِیفاً بِالْمَثُلَاتِ .42، تَحْذِیراً بِالْآیَاتِ. 44، احْتِجَاجاً بِالْبَیِّنَاتِ .41، لِلشُّبُهَاتِ إِزَاحَةً. 6 ،الْأَمْرِ الصَّادِعِ

  .گفتگو است ها نیازمند بحث وفرمایید هر یک از ویژگیمالحظه می، در خابه دوم آمده است هها طی چند جملاین

 ،هااسباب شکست ملت ،صفات خداوند روش حکم رانی ،معاد ،ی مثل توحیدبه هر حال در روش موضوعی موضوعات کلی و فراوان

ایمان و بسیاری از موضوعات دیگر قابل بیان هستند که  باید و  ارزش علم ،خالفت، خلفاء ،معاویه ،مردم کوفه ،نبوت پیامبر

و تفسیر این موضوعات پرداخته شرح  وضوعات جزیی از هم تفکیک شوند و بهمو سپس  کلیابتدا موضوعات  د،بندی شونهدست

 ود.ش
 ترین مزیت روش موضوعی و نقص آنمهم

مواضع  مهمترین مزیت این روش این است که یک موضوع در .هاییو کاستی مهم این است که این روش مزایایی دارد و هم نقص

 شود کهمیاین باعث  ،شوندتفسیر می شوند وو همه در کنار یکدیگر مالحظه می گیردمختلف نهج البالغه مورد جستجو قرار می

واضع م وقتی یک موضوع و عنوان در .شرح و تفسیر جامعیت بیشتری پیدا کند و ابعاد مختلف یک موضوع مورد توجه قرار بگیرد

توانند یک تصویر کلی از موضوع رسانند و میها به یکدیگر در فهم معناو مقصود یاری میگیرد اینمختلف مورد مالحظه قرار می

  .این روش است این مهمترین مزیت ،ارائه دهند

هم تفکیک  ند ازاهک خابه یا نامه در کنار یکدیگر قرار گرفتیدر مقابل یک نقصی هم دارد و آن اینکه وقتی موضوعاتی که مثال در 

کن است سخنی که در یک خابه پیرامون یک موضوع این چه بسا موجب انقااع کالم از قرائن مربوط به خود شده و مم ،شوندمی
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لذا این تفکیک و جدا کردن موضوعات ممکن است مخصوصا برای  ،همان خابه باشد سر و شارح موضوع دیگر درمف مارح شده،

ز بر موضوع مورد نظر از مجموعه ماالب کلذا در روش موضوعی باید ضمن تمر .کسی که احاطه الزم را ندارد مشکالتی ایجاد کند

  .نباید غافل شد ،باشندهایی که متضمن آن موضوع نیز میدیگر خابه ازوضوع در آن قرار گرفته ای که این مو سخنان آن خابه

یعنی شروح موضوعی که شامل همه نهج البالغه هم باشد ، در بین شروحی که پیرامون  نهج البالغه به این ترتیب نوشته شده است

 .در گذشته اشاره شده است شرح است که دو هاآنشاید مهمترین 

ه شرح نهج که بیشتر با رویکرد فلسفی و عرفانی باست صوفی تبریزی  عبدالباقی شرح النهج البالغه متعلق به منهاج الوالیه فی. 4

 ل بر دوازده موضوع مهم است.البالغه پرداخته است و مشتم

لبته ماالب ا ت،لیف محقق شوشتری است که در شصت موضوع نهج البالغه را شرح داده اسأباغه فی شرح النهج البالغه تصبهج ال. 2

وفای متایشان  مرحوم تستری همین اواخر از دنیا رفتند زیرا ،دیگری نیز در ضمن این موضوعات مورد تعرض قرار گرفته است

 . باشندشمسی می 4371سال 

 معاجم موضوعی

های معجم ،که بیشتر معجم موضوعی هستند های اخیر ارائه شدهدر دهههم البته غیر از شروح موضوعی نهج البالغه بعضی از کارها 

ها صرفا موضوعات اصلی و فرعی ن معجمییعنی در ا ،موضوعی صرفا به دسته بندی وتفکیک موضوعات فرعی و اصلی پرداختند

ه کسی ک مخصوصا برای ،راه گشا باشند توانند کمک کنند ومین موضوع است ذکر  شده و یبخشی از متن که مشتمل بر امیمه به ض

  زیر اشاره کرد:از بین این معاجم می توان به سه مورد . تفسیر موضوعی نهج البالغه بپردازدو خواهد به شرح می

  .متعلق به اویس کریم محمد «المعجم الموضوعی لنهج البالغه.»4

  بیضون.تالیف لبیب « تصنیف نهج البالغه. »2

  .خواهلیف آقای معادیأت «معجم فرهنگ آفتاب. »3

های منتهی به یک نکته باید توجه کرد که معجم ،توانند مفید باشندموضوعات نهج البالغه میبه برای ورود  هایی هستند کهمعجم هااین

لف در مورد موضوعات و معانی ؤها طبیعتا نظر مدر تنظیم این معجم ،تنظیم شده است نلفان آؤموضوعی بر اساس ذوق و سلیقه م

های ماابقی الفاظ و موضوعات توجه کند و بر اساس آن لفی ممکن است به خصوص داللتؤنی یک میع ،ها خیلی دخیل استنآ

طبیعتا خروجی  ،های تضمنی و التزامی موضوعات نیز نظر داشته باشدکسی ممکن است عالوه بر این به داللتو  این معجم را بنویسد

و اشراف الزم را به همه نهج البالغه نداشته باشد و از عمق و دقت یا ممکن است کسی آن احاطه  ،این دو نگاه کامال متفاوت است

احاطه در  میزان این نگاه و طبیعتا مل و دقت باشد.أو اهل ت یا کسی بالعکس ممکن است احاطه داشته الزم برخوردار نباشد

 تواند کمک کند.استخراج موضوعات بسیار می

زیرا در معاجم  ،توانند به استخراج موضوعات کمک کنندحدی میشوند و تا می به عنوان معجم الفاظ شناختهبعضی از معاجم هم 

توانیم همه موضوعات را از این معجمات الفاظ استفاده همه توجه به الفاظ است و الفاظ اعم از موضوعات هستند لذا نمی الفاظ

ظه محمدی است قابل مالحمشترک مرحوم دشتی و  که کار «المعجم المفهرس اللفاظ نهج البالغه» ،الفاظ شاید در بین معاجم ،کنیم

 و توجه باشد.
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 روش گزینشی . 3

مثال کسی به شرح عهد نامه مالک اشتر  ،ها را تفسیر کندها و حکمتها و نامهاز نهج البالغه یا بخشی از خابه مفسر بخشییعنی 

ثال فقط خابه م را شرح کردند یا خابه متقین را فقط شرح کردند یابپردازد که این اتفاق افتاده و بسیاری فقط عهد نامه مالک اشتر 

شود گزینشی به این معنا که یک حکمت یا یک خابه یا نامه یا بخشی از خابه و نامه و حکمت گزینش می ،شقشقیه را شرح کردند

های و اکنون ما از این تک نگاری رفتهگ توجه قرار از ناحیه بسیاری مورد این روش هم ،شودآن پرداخته می و به شرح وتفسیر

  .ای از بزرگان شرح شده استها که مورد ابتالء بوده توسط عدهنامه بخشی از مخصوصا ،مربوط به نهج البالغه کم نداریم

  .شوداین روش هم البته مزیت خاص خودش را دارد که عمدتا بر اساس نیاز و ضرورت یا تمایل و ذوق مفسر انتخاب می

بایست آشنایی اجمالی با مجموع نهج البالغه داشته باشد و الفاظ و ادبیات و دو روش گذشته مفسر می نهماناور که در آطبیعتا 

تری ولو از یک بخشی از خابه یا نامه جود دارد تا بتوان یک شرح کاملو این الزام ن روش نیزیا های آن را بیشتر بشناسد درهواژ

 . ارائه کرد

بتدا ا روشن است که اگر کسی توفیق پیدا کند به  روش ترتیبی از ولی ،ها محاسنی دارند و معایبیاز این روش به هر حال هر یک

 نممکن است این برای همگان مقدور نباشد و از پس آاما ت. ثر و قابل قبولی اسؤتا انتهای نهج البالغه را شرح دهد کار بزرگ و م

  .برنیایند

خی از توانیم نام بربرای نهج البالغه نوشته شده را دسته بندی کنیم برای هر کدام از این سه روش میاگر بخواهیم شروحی که ما 

نکه ی سخن عرض کردم ایفقط آنچه در ابتدا .شروحی هستیم باالخره در هر سه روش مواجه ما ،کم هم نیستند که کتب را ذکر کنیم

دیثی لفی فلسفی باشد یا حؤاینکه ذوق یک م لف استؤوط به ذوق و سلیقه مبهای تفسیر نهج البالغه در واقع مرروشیک نکته در 

انتخاب  وگزینش  در تواندثیر دارد و میأنویسد تباشد یا فقهی باشد یا تاریخی باشد طبیعتا در شرحی که برای نهج البالغه می

  .نشان دهد ودش راثیر خأدهد تموضوع یا حتی در آن جایی که به ترتیب همه نهج البالغه را شرح می

ابتدا درباره شبهاتی که پیرامون نهج البالغه مارح بود چه  ،تقریبا تا اینجا امهات مباحث مقدماتی نهج البالغه را متعرض شدیم

اینها را  ،وط به اعتبار این سخنان استبو چه شبهاتی که مر )علیه السالم( انتساب این سخنان به حضرت علی شبهاتی که مربوط به

مصادر و مدارک نهج البالغه را اجماال اشاره کردیم و به شروح  ،از علوم پیش نیاز تفسیر نهج البالغه گفتیم .را بررسی کردیم همه

که  دامهات مباحثی بودن هااین ،های تفسیر نهج البالغهو اشاراتی در این راباه داشتیم و روش های نهج البالغه پرداختیمو ترجمه

  .ما ذکر کردیم

ین دریای ا انشاء اهلل خدا توفیق دهد که بتوانیم  به سهم خودمان در این جهت گامی برداشته باشیم و خدا توفیق دهد که بتوانیم وارد

 انشاء اهلل خداوند این توفیق را به ما عنایت بفرماید. ،کران بهره ببریم و استفاده کنیمای از این دریای بیکران شویم و به قدر قارهبی

 «لحمدهلل رب العالمینوا»


