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رِ ]  َػجْل : فؼقؾرون ذم ادراد بالػجر؛  ـوقد اختؾػ ادػس. بالػجر هذا قسؿ مـ اهلل [َوالْل

إن ادراد بف صالة الػجر، فعز ظـ : وققؾ. إن ادراد بف فجر الصبح الذي يعرفف كؾ أحد

ُفقًدا]رشف ما فقف أالصالة بققتفا، ألهنا  ِر َكاَن َمشْل َػجْل َآَن الْل ِر إِنَّ ُقرْل َػجْل َآَن الْل : وققؾ. [َوُقرْل

ٍ ]: وكلن مـ ذهب إىل هذا الؼقل جعؾ هذا قسقاًم لؼقلف. ادراد الـفار كؾف ، [َوَلَقاٍل َظ ْل

وأقرب هذه . فجعؾ اآلية األوىل لؾداللة ظذ الـفار، لؽقن اآلية الثاكقة تشر إىل الؾقؾ

واهلل شبحاكف وتعاىل يؼسؿ بام صاء مـ األمؽـة، واألزمـة، . األققال الؼقل األول

، (الضحك)، و(رـالعص)، و(الػجر)فؿام أقسؿ اهلل تعاىل بف مـ األزمـة . وادخؾققات



  ومـ ادخؾققات،(والبيت املعمور), (الطور), (البلد)، ومـ األمؽـة (الـفار)، و(الؾقؾ)و

 وهؽذا، فؾؾف شبحاكف (التني والزيتقن)و، (الـجقم)و، (الؼؿر)و، (الشؿس)و، (السامء)

وتعاىل، أن يؼسؿ بام صاء مـ خمؾققاتف، ففاهـا قد أقسؿ هبذا الققت، وفقف لػت اكتباه إىل تغر 

ظذ صبغ كؾ حال بصبغة خاصة، فحال الػجر لقس كحال الظفر،  األحقال، وقدرة اهلل 

ر، وال ادغرب، مع أن الػجر يؿثؾ كؼؾة مـ الؾقؾ إىل الـفار، وادغرب كؼؾة مـ ـوال العص

 . الـفار إىل الؾقؾ، إال أن بقـفام فرقا

وكلن هذا التػسر حمؾ إمجاع بني ادػرسيـ، .  هل لقايل ظ  ذي احلجة[   ٻ ٻ ٻ]

كام أصار إىل ذلؽ أمامفؿ ابـ جرير الطزي
()

والعرب تعز . وهل لقال، وأيام رشيػة. 

اِم الْلَعشْل ": بالؾقؾة ظـ الققم والؾقؾة مًعا، فؼد قال الـبل  َعَؿُؾ ذِم َأيَّ َعَؿِؾ ـَما الْل ـَ الْل ِر  َأفْلَضَؾ ِم

َفاُد  َقاَل :  َقاُلقا"ذِم َهِذهِ  َفادُ ": َوالَ اجلْلِ ِسِف، َوَمالِِف َفَؾؿْل ؛َوالَ اجلْلِ ُر بِـَػْل
 إاِلَّ َرُجٌؾ َخَرَج ُُيَاضِ

 
ٍ
ء ِجعْل بَِمْل رواه البخاري"َيرْل

()
 . 

، وهق شجع (السجع)تضؿـت هذه اآليات مـ ادحسـات البالغقة  [   پ پ پ]

عِ ]ـققؾ إن ادراد ب. بتؼابؾ هذه ادػردات (الطباق)غر متؽؾػ، و ػْل  الزوج، يعـل [الشَّ

رِ ]العدد الزوجل و َقتْل عِ ]: وققؾ.  الػرد، يعـل العدد الػردي[َوالْل ػْل  يقم الـحر، [الشَّ

رِ ]لؽقكف العارش، و َقتْل عِ ]: وققؾ.  يقم ظرفة، لؽقكف التاشع[الْل ػْل رِ ] ادخؾقق و[الشَّ َقتْل  [الْل

رَ ":  وكلن قائؾ ذلؽ الحظ معـك ققل الـبل . هق اخلالؼ ِقتْل بُّب الْل
ٌر ُ ِ متػؼ "إِنَّ اهللََّ ِوتْل

ظؾقف
()

فصالة . الصالة ادػروضة؛ فؿـفا ما هق صػع، ومـفا ما هق وتر: وققؾ إن ادراد هبام. 

والصحقح ذم هذه األققال ما دل ظذ العؿقم، وهق . ادغرب وتر، وبؼقة الصؾقات صػع
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ريـ، ابـ جرير الطزيـاختقار إمام ادػس
()

فؽؾ صقئ إما أن يؽقن صػًعا، وإما أن يؽقن . 

فالؼقل بالعؿقم أوىل، لؽل يتـاول مجقع مػرداتف، فقدخؾ ذم ذلؽ يقم ظرفة، ويقم . وتًرا

 .الـحر، ويدخؾ فقف اخلؾؼ، فام مـ يشء إال وهق مـدرج حتت هذيـ القصػني

فذهب .  يعـل مؼباًل، ومدبًرا[ ڀ]الؾقؾ معروف، ومعـك  [  ڀ ڀ ڀ پ]     

وققؾ إن ادراد بف حتديًدا إذا . بعض ادػرسيـ إىل أن ادراد برسياكف، حال إقبالف، وحال إدباره

رِ ]ذهب، فؽلهنؿ أرادوا بذلؽ اإلدبار دون اإلقبال، وجعؾقا هذا بنزاء ققلف  َػجْل ، ألن [َوالْل

وخصف بعضفؿ بؾقؾة مزدلػة، وال وجف .  إدبار الؾقؾ [ ڀ ڀ پ]الػجر هق إقبال الـفار 

ر ذي ـ لقايل ظش[رٍ ـْلَوَلَقاٍل َظش]ولؽـ لعؾف دا رأى أن ققل اهلل تعاىل . هلذا التخصقص

عِ ]احلجة، وققل مـ قال بلن  ػْل رِ ] يقم الـحر، وأن [الشَّ َقتْل  يقم ظرفة، جعؾ هذا لقؾة [الْل

وجقاب الؼسؿ حمذوف، وكلكف لبداهتف، وظظؿف، . ولؽـ اآلية أظؿ مـ ذلؽ. مزدلػة

وهق األمر . لتبعثـ، ولتجازن ظذ أظاملؽؿ، ولتحاشبـ: وصفرتف، مل  تج إىل ذكر وتؼديره

 . الذي كان يـؽره كػار مؽة، وم كق العرب

يعـل هؾ ذم هذه ادذكقرات مؼـع لصاحب ظؼؾ  : [   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ]     

وإكام شؿل العؼؾ . العؼؾ: وادراد باحلجر. فالؼسؿ هـا ادؼصقد بف ما  صؾ بف اإلقـاع

فال . وكذلؽ شؿل ظؼاًل، ألكف يعؼؾف ظـ ذلؽ. حجًرا، ألكف  جر صاحبف ظـ فعؾ الؼبقح

ذم هذه األقسام ادتتابعة مؼـع ظذ ثبقت ادعاد، واجلزاء، وجد صؽ أن مـ كان ذا ظؼؾ، 

. واحلساب

العؼؾ مـ أرشف . وال صؽ أن العؼؾ كعؿة. هذا يدل ظذ الثـاء ظذ العؼؾ حؼقؼةو

األدوات التل مـحفا اهلل تعاىل لإلكسان؛ ذلؽ أن العؼؾ هق األداة التل يستخدمفا الؼؾب 

لؾقصقل إىل اهلدى، لؽـ أيـ يصـع الؼرار ذم الؼؾب أم العؼؾ  ذم الؼؾب ألن اهلل شبحاكف 

                                                           
(. 24/355) تفسير الطبري ()



 ې ې ې ې] وذم آية أخرى {179:األعراف} [   ڀ ڀ ڀ ڀ پ]وتعاىل قال 

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

أما . إذًا الؼؾب الذي ذم الصدر هق صاحب الؼرار الـفائل {46:احلج} [   ی ىئ ىئ

فنذا كان ظـدكا مصباح كفربائل فنكف ال  (الديـؿق)الدماغ الذي هق ادخ، ففق بؿـزلة ادقلد 

 (السؽرتر)  ادساظدالعؼؾ بالـسبة لؾؼؾب، مثؾ: مثال آخر. ييضء حتك يرسي فقف هذا التقار

السؽرتر يؼدم ددير العؿؾ أوراقًا، وتؼارير، وكتائج، وإحصاءات، ثؿ . بالـسبة ددير العؿؾ

. فالعؼؾ أداة، لؽـ صاحب الؼرار هق الؼؾب. يـظر فقفا صاحب العؿؾ، ويتخذ الؼرار

 ٻ ٻ ٱ]: لذلؽ ظؾؼ اهلل شبحاكف وتعاىل الثـاء، أو الذم ظؾقف قال اهلل تعاىل

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

  .{179:األعراف} [ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 بعد أن ذكر اهلل تعاىل هذه األقسام الػخؿة، وكقظفا مما [   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]    

يدل ظذ ظظؿ ادؼسؿ ظؾقف، أتك بؾقن جديد مـ ألقان اإلقـاع، وهق االشتشفاد بالســ 

ْل َترَ ): الؽقكقة، فؼال ، والرؤية هـا رؤية ظؾؿقة، ألن الـبل . واخلطاب مقجف إىل الـبل  (َأمَل

وظاد قبقؾة . وهذا االشتػفام، اشتػفام تؼريري. ر بعقـل رأشف، ما فعؾ اهلل بعادـمل يبص

 [پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ]معروفة، كاكت تسؽـ مـطؼة األحؼاف، 

  . وتؼع ذم ضرف الربع اخلايل، حالقًا، أجزاء مـ القؿـ{21:األحقاف}

وقد . هؽذا بال تـقيـ، وال إضافة، بنمجاع الؼراء [ڤ] [ڦ ڤ ڤ ڤ]  

وقال . هل ظاد األوىل: فؿـفؿ مـ قال [ڤ]اختؾػ ادػرسون اختالفًا واشعًا ذم تػسر

بعضفؿ، قبقؾة مـ ظاد، وهق اختقار ابـ جرير الطزي
()

فخذ  [ڤ]، فؽلن ظاد هل األم و 
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هل ذاهتا ظاد، فقؽقن ذلؽ ظطػ بقان، أو بدل، وقد  [ڤ]فنذا قؾـا إن . مـ تؾؽ الؼبقؾة

وققؾ ذم . والعجؿة أيضاً : لؾعؾؿقة، والتلكقث، ويؿؽـ أن يؼال: رف لسببنيـمـع مـ الص

ريـ ـحتك إن مـ ادػس. حدى مدهنؿإإهنا اشؿ دديـة ظاد، أو ققم ظاد، أو : [ڤ]تػسر 

ولؽـ هذه األققال مستبعدة، ! هل دمشؼ: وقال بعضفؿ! هل اإلشؽـدرية: مـ شامها وقال

إال أن يؽقن ذلؽ مـ اتػاق . ألن اإلشؽـدرية مل تؽـ مسؽـا لعاد، وال دمشؼ مسؽـا هلؿ

وأقرب األققال ذم هذا، ما . أي الؼديؿة، أو اهلالؽة [ڤ]وقال بعضفؿ إن معـك . األشامء

بـ جرير الطزي اريـ ـاختاره إمام ادػس
()

 .  أن ادراد هبا قبقؾة مـ ظاد-رمحف اهلل-

اشؿ لؾؼبقؾة،  [ڤ]فنذا قؾـا إن . هذا وصػ هلا بلهنا ذات ظامد [ ڤ ڤ ]    

ضقال األجسام، يعـل أهنؿ أوتقا بسطة ذم اجلسؿ، كام قال اهلل تعاىل ظذ لسان : ى أهنؿظـاملف

وال صؽ أن قبقؾة ظاد قد أتاهؿ . {69:األعراف} [ ڦ ڦ ڤ ڤ]: (هقد)كبقفؿ 

ريـ مـ ـاهلل تعاىل بسطة ذم اجلسؿ، وققًة، وضقالً، ففؿ ظظام األجسام، حتك إن مـ ادػس

ولؽـ هذا، واهلل !  مساأي مائت! أغرب ذم اخلقال، وقال إن الطقيؾ مـفؿ ضقلف أربعامئة ذراع 

متػؼ ظؾقف " َخَؾَؼ اهللَُّ آَدَم َوُضقُلُف ِشتُّبقَن ِذَراًظا"قال   الـبل ألن. أظؾؿ، مـ اإلرسائقؾقات
()

 

َدُه َحتَّك اآلنَ ": وذم رواية مسؾؿ َؾْلُؼ َيـْلُؼُص َبعْل فقـبغل إذًا، أن يؽقن ققم ظاد، . "َفَؾؿْل َيَزِل اخلْل

ريـ، ويـبغل لـا أن كؼتصد، فال ـففذا مـ اخلقاالت التل يغرب فقفا بعض ادػس. آدمدون 

كؼقل إال ما دل ظؾقف الؼرءان، والسـة، ويؽػقـا أهنؿ ظظام األجساد، ضقال الؼامة هذا إذا قؾـا 

أي ذات : وأما إذا قؾـا إهنا ادديـة، فحقـئذ يؽقن معـك ذات العامد.  هل الؼبقؾة (إَِرمَ )أن 

اًل، وأهنؿ . أظؿدة اخلقام ادرتػعة وقد اشتدل غر واحد مـ ادػرسيـ، ظذ أن الؼقم كاكقا ُرحَّ

ال يستؼرون ذم مقضع، بؾ يـصبقن خقامفؿ اهلائؾة الؽبرة، ثؿ يرحتؾقن، كام هق حال 

ِعاَمدِ )ـوذهب بعض ادػرسيـ إىل أن ادؼصقد ب. األظراب أي األظؿدة ادبـقة مـ احلجر، أو  (الْل

                                                           
(. 24/364)تفسير الطبري  ()
 (.2841)صحيح مسلم, (3326)  صحيح البخاري ()



وظذ كؾ تؼدير، فنن هذا أيًضا يدل ظذ أن الؼقم ظظقؿق اخلؾؼة، ألكف ال يؿؽـ . مـ الرخام

فنن اإلكسان يرفع شؼػ بقتف بام . أن تؽقن أظؿدة خقامفؿ ضقيؾة مرتػعة، إال وهؿ كذلؽ

 إىل هتقيـ قريش  وفقف إصارة.  هذا تػخقؿ حلاهلؿ، وظظؿ خؾؼفؿذمف. يتـاشب مع خؾؼتف

 . ومع ذلؽ فعؾ اهلل هبؿ ما فعؾ. ثارًا ذم األرضوآأمام همالء، فؼد كاكقا أصد مـفؿ ققة، 

وقد أهؾؽفؿ اهلل . أي مثؾ تؾؽ الؼبقؾة ذم بطشفا، وققهتا [ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ] 

 شؾط {7:احلاقة} [ ىئ ېئ ېئ ېئ]بالريح، مع أن اهلقاء ألطػ ادخؾققات، فصاروا 

 . {7:احلاقة}[   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ]اهلل تعاىل ظؾقفؿ ر ًا رصرصًا 

وكان بعضفؿ يدفـ كصػ . فؽاكت الريح حتؿؾ أحدهؿ ذم األظايل، ثؿ تدقف ذم األرض 

 ۈ]: جسؿف، ذم األرض لقتؼل الريح أن حتؿؾف، فتجتثف، فقبؼل كلكف أصؾ كخؾة مؼطقظة

{20:القمر} [ٴۇ ۈ
()

يسؾط جـدًا مـ جـده، مـ ألطػ األصقاء، وهق اهلقاء، فاهلل  . 

 [ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ]، مدمرهفقحقؾف  إىل ققة 

وربام دلت هذه اآلية ظذ أكف كان هلؿ، فعاًل، بققتًا مبـقة، ألكف لق قدر أهنا . {25:األحقاف}

 . كاكت خقامًا، فالغالب أن الريح شتؼتؾع اخلقام، وتطر هبا كؾ مطار، ومل يبؼ مساكـ ترى

وكقػ فعؾ بثؿقد  : أي. هذا ظطػ ظذ ظاد [   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ]   

 ڃ]ومعـك . وثؿقد قبقؾة كاكت تسؽـ احلجر، وادي الؼرى، القاقع بني مؽة والشام

وذلؽ أن مقضـفؿ، وادي الؼرى، جزء مـف جبال، وجزء . صؼقه، وقطعقه: أي  [ڃ

وذلؽ غاية ما . مـف شفقل، فؽاكقا يـحتقن مـ اجلبال بققتًا، ويتخذون مـ شفقهلا قصقراً 

يلتقن إىل اجلبؾ . وال تزال أثارهؿ باققة، وهل ادسامة اآلن بؿدائـ صالح. يؽقن ذم العؿران

ثؿ كان أن اهلل . األصؿ، فُقعؿؾقن فقف ادطارق، ويـؼشقكف، ويتخذون فقف الغرف، وادساكـ
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، الذي قطع فظقعوالسقط هق الصقحة اهلائؾة، والرظب ال. شبحاكف وتعاىل أهؾؽفؿ بالسقط

 وهذا الؽالم يساق لؼريش، وهؿ كام قال !ما أهقن اخلؾؼ ظذ اهلل. كقاط قؾقهبؿ ذم صدورهؿ

 ذم {138-137:الصافات} [   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ]اهلل 

يـبغل أن يعؾؿ أن مـ اآلداب ال ظقة، أال و. لشام، يؿرون بقادي الؼرىل هؿضريؼ دمار

، فؼد  والػرجةيتػؽف اإلكسان بزيارة تؾؽ اآلثار، وأكف ال  ؾ أن يدخؾفا ظذ شبقؾ الـزهة

  .، ظـ ذلؽهنك الـبل 

ـَ  ): باحلجر قالدا مر الـبل : ظـفام، قال فعـ ابـ ظؿر، ريض اهلل ِذي ـَ الَّ
ُخُؾقا َمَساكِ الَ َ َتدْل

،  (َطَؾُؿقا َأكْلُػَسُفؿْل َأنْل ُيِصقَبُؽؿْل َما َأَصاهَبُؿْل إاِلَّ َأنْل َتُؽقُكقا َباكنِيَ  َ رْل َع السَّ َ ُثؿَّ َقـََّع َرأْلَشُف، َوَأرسْل

َقاِدَي  متػؼ ظؾقف (َحتَّك َأَجاَز الْل
()

وذلؽ لتعظقؿف جـاب اهلل وأيام اهلل، خالف ما يػعؾف بعض .

، فقتػؽفقن،  يلتقن إىل هذه األماكـ، والبؼاع التل حؾ فقفا وظقد اهلل، ؛، اآلنسانال

لق دخؾ ! كعؿ. ويتـدرون،  ويتـزهقن، باشؿ السقاحة، وباشؿ تعظقؿ اآلثار، وال يعتزون

، فال حرج، يدخؾ، ويـظر هذه ادساكـ اهلائؾة، ويستعز، ظتباراإلكسان ظذ شبقؾ اال

لؽـ األظؿ، األغؾب، أن الـاس الذيـ يغشقن هذه األماكـ، يلتقهنا ظذ . ويتعظ، فال بلس

  . أو يدع ()فنما أن يدخؾ ظذ الصػة التل ذكر الـبل . شبقؾ الـزهة، وادرح، والػرح

.  ، وشـتف الؽقكقة ذم األولني هذا هق ادثال الثالث لػعؾ اهلل [   ڇ ڇ چ چ]     

فنكف ال يعؾؿ أحد مـ بـل ادم إكؽار الرب، . فرظقن معروف، وصفرتف ذم الؽػر طاهرة

 ڃ ]:  شبحاكف وبحؿده، مثؾ فرظقن؛ فنكف ادظك الربقبقة، وادظك األلقهقة، فؼال لؼقمف

! {38:القصص} [ڇ ڇ ڇ چ چ چ]:  وقال{24:النازعات} [ چ چ

وكلكف أراد فرظقن ومـ  [    ڇ چ چ]: قال اهلل تعاىل. ولذلؽ أذلف اهلل أيام إذالل

ادراد هبا أوتاد التعذيب، وذلؽ أكف كان : فؼقؾ [    ڇ]اختؾػ ادػرسون ذم ادراد بـ. وافؼف
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رب أربعة ـيضأو . ، ويعذبفادرءيتد القتد ذم األرض، مـ اخلشب، أو مـ احلديد، ويربط 

. أوتاد، كام أظضاء اإلكسان األربعة؛ يداه، ورجاله، فربط كؾ يد بقتد، وكؾ رجؾ بقتد

: وققؾ. اجلـقد، ألن جـقد ادؾؽ بؿـزلة األوتاد التل تثبت مؾؽف: وققؾ إن ادراد باألوتاد

يء بالزمف، ألكف ال ققؿة لؾقتد ـوكلن هذا، واهلل اظؾؿ، مـ تػسر الش. ادراد باألوتاد احلبال

. فقؽقن ادؼصقد احلبال التل تتصؾ هبذه األوتاد. ادرضوب ذم األرض، إال بحبؾ يشد إلقف

وهذا يدل ظذ أن هذه . إن األوتاد ظبارة ظـ مظالت، حتتفا مالظب يؾعب هبا: وققؾ

ات الرياضقة،كاكت مقجقدة مـذ الؼدم، وأن فرظقن كان يتخذ ادظالت اهلائؾة، التل ابؼادس

 . جيرى حتتفا أكقاع الؾعب، والػـقن

وهذا .  ظز باجلؿع، وقد كان احلديث ظـ فرد، وهق فرظقن[ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]     

وربام يراد بػرظقن آل فرظقن، ومؾمه، وجـده ظؿقمًا، يعـل . يعزز أن األوتاد معـاها اجلـقد

أي دماوزوا احلد، : ومعـك ضغقا. فرظقن ومـ وافؼف، فعز ظـفؿ بزظقؿفؿ، ورئقسفؿ

هذا ذم . وقد كان فرظقن ضاغقة؛ يذبح أبـاء بـل إرسائقؾ، ويستحقل كساءهؿ. ودمزوا

تعامؾف مع اخلؾؼ، وأما مع اخلالؼ، فؼد ضغك، وتؽز، وأكؽر وجقد الرب، وزظؿ أكف الرب، 

 . فقـطبؼ ظؾقف اكطباقا تامًا وصػ الطغقان{23:الشعراء} [ ڦ ڦ ڦ]: وقال

كؾ . مل يػسدوا فؼط، بؾ أكثروا مـ الؼتؾ، وادعايص، والؽػر[   ڈ ڎ ڎ ڌ]

 ىئ مئ حئ جئ ی ی]. وإذا حؾ الػساد فام أوصؽ وققع العذاب. هذا فساد

  . {41:الروم} [   خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ

هذه اآلية تردمػ مـفا قؾقب ادممـني العارفني باهلل [   ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]

طَ ). والصب يعـل اإلكزال، لؽـف إكزال متتابع. ظز وجؾ يعـل كقع ظذاب الذع،  : (َشقْل

 . فالسقاط تؾذع اجلؾقد. ألن السقط فقف معـك الؾذع. متتابع



 صـليعـل أكف شبحاكف وتعاىل يح.  إنِّ تػقد التلكقد، والتحؼقؼ[   گ ک ک ک]

وهؽذا اهلل شبحاكف وتعاىل يؿفؾ . ألكف يلتقف ظذ حني غرة. أظامهلؿ، وال يػؾت مـفؿ أحد

فنذا أغؾؼت األبقاب، وأرخقت الستقر فاذكر ققل اهلل تعاىل . لؾظامل، حتك إذا أخذه مل يػؾتف

 .(ال يؽـ اهلل أهقن الـاطريـ إلقؽ): قال بعض الصاحلني. [ ک ک ک]

، وتذكر هلؿ   ففذا ادؼطع، فقف كقع جديد مـ التلثر ظذ مـؽري البعث، ومؽذيب كبقـا     

 (.أخذ ظزيز مؼتدر)بحال األمؿ السابؼة، وما جرى مـفا مـ تؽذيب، وكقػ أخذها اهلل 
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