
اأنزل اهلل �سبحانه يف كتابه العظيم �سورتني تبينان للنا�س كيف يكون احلج اإىل بيته املعظم، هما: �سورة احلج 
الأقوال  فيها على  التاأكيد  ولذا جاء  ونواهي(  )اأوامر  �سورة  فهي  نزول  الثانية  وهي  البقرة  �سورة  اأما  البقرة،  و�سورة 
والأفعال واأحكام الإمتام واملنهيات والكفارات، وبداأت بزمن احلج )الأهلة( وختمت بذكر اهلل يف الأيام املعدودات، وتاأتي 

الإ�سارة فيها للتقوى تنبيًها على هذا الأ�سل العظيم.
نثې ې  ې ى ى ائ     القلب  فيها غالبها عن حج  فاآيات احلج  قلبية(  �سورة احلج فهي )�سورة  واأما 
ائ ەئ ەئ وئمث احلج: ٣٧، نثڭ ۇ  ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋمث احلج: ٣٠، نثٹ ٹ ڤ 

ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦمث احلج: ٣٢.
بقدر  حجه  من  انُتق�س  اأحدهما  من  اأو  منهما  انتق�س  ومن  كله،  اخلري  جمع  حجته  يف  بينهما  جمع  فمن 
اأو  اأثًرا يف قبول احلج  اأعظُم  اأو نق�س )حج القلب(  اأن كمال  نق�سه، واإنَّ مما تظاهرت الن�سو�س يف الدللة عليه 
رده من اأثر )اأعمال اجلوارح( مع ال�سرورة لهما جميًعا، ولكن نث ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  مث الطالق: ٣، فلي�س الكمال 
التوحيد  لبا�س  والرمي ونحوها، ول اخلد�س يف  وال�سعي  الطواف  ال�سعائر كالكمال يف �سنن  لهذه  القلب  يف تعظيم 
كاخلد�س يف لبا�س الإحرام، ول تطهري القلب من الرياء والعجب والكرب كتطهري الل�سان من العبث وتطهري البدن من 
التفث والثياب من الو�سخ. وكالهما دين قد تعبدنا اهلل به لكن الأول اأ�سل والثاين فرع له، وبينهما تالزم ظاهر اإل يف 

حال �سالح الظاهر مع ف�ساد الباطن.. وما اأح�سن قول القائل يف �ساأن امل�سري اإىل اهلل:
ق������ط������ع �مل�������������س������اف������ة ب������ال������ق������ل������وب �إل��������ي��������ه ال

ب������ال�������������س������ر ف������������وق م������ق������اع������د �ل������رك������ب������ان

السورة العجيبة
تتابع جمع من الأئمة املف�سرين على اأنها: من اأعاجيب �سور القراآن.

وقد تدبرتها دهًرا لي�س بالقليل، ونظرت يف تفا�سري ال�سلف واأئمة املحققني من املتاأخرين فما ركنُت اإىل و�سف 
الربط بني �سياقاتها، وكرثة  العلم- لعمق معانيها، و�سعوبة  الرا�سخني يف  الأحبار( -اأعني  اأنها )�سورة  اإل  يخ�سها 

اخلالف العايل بني الفحول يف اأوجه تف�سريها. 
فمن خ�سائ�ص هذه �ل�سورة:

ه: املكي واملدين والليلي والنهاري وال�سفري واحل�سري واحلربي وال�سلمي والنا�سخ  1- اأنه مل يجتمع يف القراآن كلِّ
واملن�سوخ واملحكُم واملت�سابه وال�ستائي وال�سيفي اإل يف )�سورة احلج(.

٢- وقد اختلف ال�سحابة يف كونها مكية اأم مدنية؟
٣- ومل ت�سَم �سورة با�سم ركن من اأركان الإ�سالم اإل )�سورة احلج(، ول يعرف لها غري هذا ال�سم.

4- ومل جتتمع �سجدتان يف �سورة من القراآن اإل فيها، روى الإ�سماعيلي يف م�ستخرجه: اأن عمر قال: ف�سلت 
)�سورة احلج( ب�سجدتني.

5- ومل تفتتح �سورة يف الن�سف الأخري من القراآن بـ نث ٱ  ٻمث اإل )�سورة احلج(.
6- ويف القراآن ب�سع و�ستون مثال مل يقل اهلل نث ٻ  پ مث احلج: ٧٣ اإل يف َمَثل �سورة احلج.

هذه  جتتمع  ومل  اهلل،  اإىل  املطمئن  احلي  واملخبت  والقا�سي  واملري�س  الأعمى  الأربعة:  القلوب  ذكر  وفيها   -٧
الأربعة اإل يف �سورة احلج.



8- وفيها الآية التي مل ترتك خريًا اإل جمعته نث گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  
ڱ     ں  ںمث احلج: ٧٧.

فهذه ثماُن خ�سائ�سَ متيزت بها عن اأخواتها من �سور القراآن.

ورة مقصود السُّ
يقول �سيخ الإ�سالم ابن تيمية عن مق�سودها: )ت�سمنت منازل امل�سري اإىل اهلل، بحيث ل يكون منزلة ول قاطع يقطع 
عنها(. وكالم هذا الإمام يحققه اأن ال�سورة �سميت با�سم احلج، واحلج يف اللغة: هو الق�سد اإىل معظم، واأعظم مق�سود 

هو اهلل العظيم �سبحانه، والنا�س كلهم �سائرون اإىل هذا العظيم يف جالله وجماله ورحمته وعذابه جل يف عاله.
فهي عالمات ومنارات لل�سائر، يف اأي طريق ي�سلك؟ ثم كيف ي�سري؟ وما هو زاده؟ ومن اأي �سيء يحاذر؟

واأول هذه العالمات يف ال�سورة:
هو الأدب يف اأ�سلوب اخلطاب حتى مع الكافر، فاإن النداء بـ نث ٱ  ٻمث اإمنا يراد به امل�سركون كما قاله 
الذين  اأيها  امل�سركون( ول )يا  اأيها  بـ )يا  ياأت اخلطاب  القراآن مل  النداءات يف  ابن عبا�س، وهذا ظاهر، فعلى كرثة 

اأ�سركوا( يف القراآن كله، بل جاءت اآيتان فقط نث ٱ  ٻ  ٻمث ونث ۆئ   ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  
ی             یمث، بينما تكرر النداء بـ نثڭ  ڭ  ڭمث  يف ت�سعة وثمانني مو�سًعا، وتكرر اأي�سا النداء بـ نثژ  
ڑمث ونث ڦ  ڦمث وغريها كثري، والقراآن خطاب للم�سركني كما هو لغريهم ول يوجد نداء لهم اإل نث ٱ  

ٻمث فكان كما قاله ترجمان القراآن .
وقد َعددُت يف الوجه الأول فقط من هذه ال�سورة العظيمة ع�سر عالمات ملن اأراد امل�سري اإىل ربه وهي: التلطف 
يف اخلطاب.. والقوة فيه.. والعناية بالقلب اأول.. وا�ستعمال التخويف بالآخرة.. والتف�سيل يف هذا.. والتحذير من اأهل 

الذكاء واأ�سحاب الأل�سنة اإذا ماَروا وموهوا وزخرفوا الباطل مبا اأُوتوا من دهاء وِخالََبٍة فهولء اأتباع الأكابر ِمن نث   چ   
چ  ڇ   مث.. و�سرورة اليقني املاحي لأدنى ريب بالبعث.. وال�ستدلل بالروؤية الب�سرية للروؤية القلبية.. ودلئل قوة 

اجلبار يف خلقه.. و�سعف الإن�سان يف خلقته.
وام�س يف هذا �ستجد عجًبا من هدايات ال�سورة ودللتها.

الحاج مع سورة الحج
اإىل مق�سوده، فجاءت  ي�سل  تهديه حتى  له يف م�سريه هذا من عالمات  بد  ول  العتيق  للبيت  قا�سد  احلاج 
عالمات ودللت القراآن للحاج ظاهرة تلوح يف ال�سورة، فاأقولها لكل حاج -�سادًحا بها-: عجًبا حلاج يق�سد احلج ومل 

يتدبر )�سورة احلج(!!
فهي جتمع بني م�سري احلاج اإىل البيت العتيق بقدميه وبني م�سريه اإليه بقلبه، جتمع بني تلبية القلب وتلبية 

الل�سان، جتمع بني رميه اجلمار بيديه ورميه بقلبه، بني نحره الهدي بيديه وبني نحره مع ح�سور قلبه.
فاإن �ساألت: كيف نحج بقلوبنا مع جوارحنا؟

فاجلواب -والعلم عند اهلل-: اأن رحى اآيات هذه ال�سورة العجيبة يدور على )التعظيم(، فمن اأراد ذلك فعليه اأن 
ُيدخل يف قلبه تعظيم ما عظم اهلل فيها بكرثة النظر والتدبر يف اآياتها ومبا اأمرت به اأن ُيعّظم، ويجتهد يف قلبه اأعظم 
الجتهاد لتحقيق ذلك فيه، وي�سرب وي�سابر ويقطع ال�ساعات والليايل ويطيل الفكرة ويذرف الدمعة يف اخللوة حتى 

ُيفتح له، وهذه اأمور قلبية لي�س لها اإل طول املجاهدة.



و�ل�سورة توؤكد على تعظيم �أمور ثالثة:

�الأول: تعظيم اهلل رًبا ومعبوًدا، واخللو�ُس اإليه والثقة الكاملة به بحيث ل ي�سوب ذلك نق�ٌس ول َكَدر باأي وجه 
من الوجوه، وتاأمل هذه الآيات فيها:

- نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  مث احلج: 1.

- نث ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀ          ڀ  ڀ   مث احلج: 6.

- نث ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  
ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  مث احلج: 18.

- نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  احلج:٣1

- نث ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     مث احلج: 6٢

- نث ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې     ى   ى  مث احلج: ٧٠ - ٧1.

- ويف ختام ال�سورة ذالك املثل العجيب نث ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  مث احلج: ٧٣ - ٧4 ، والطالب هنا ي�سمل من دعا غري اهلل ومن يطلب الذبابة لي�ستنقذ منها 
ا الذبابة املطلوبة، فالكل واإن كان مَلًكا اأو ر�سوًل اأو مِلًكا اأو غرَيهم  حقه، واملطلوب ي�سمل من ُدعي من دون اهلل واأي�سً

هم �سعاف يف جنب القوي القاهر جّل وعال.

واأذكر يف حجة م�ست اأن حاّجًة ُح�سرت عند احلجر الأ�سود فخافت على نف�سها ف�ساحت وكررت ب�سوت عاٍل 
وبينها وبني بيت اهلل اأ�سبار تقول: )يا بدوي خل�سني... يا بدوي خل�سني... يا بدوي خل�سني...( اأمل تقراأ هذه يف 

�سورة احلج واهلل يقول: نث ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      مث احلج: 1٢.

وبع�س النا�س يدعو اهلل عند الكعبة وبني ال�سفا واملروة ويف عرفة ومزدلفة ومنى وهو يجرب ربه لي�س بواثق ول 
موقٍن من اإجابة من دعاه فتقول له اآياتها:

- نث ڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  
ے   ۓ   ۓ  مث احلج: 11.

�لثاين: تعظيم اليوم الآخر، واآيات �سورة احلج تهز القلوب واجلوانح هزًّا �سديًدا:

- فمطلعها نث پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   مث احلج: 1 - ٢.

ه لثديها، ويا �سبحان  و)املر�سعة( بالتاء هي التي حالها اأنها الآن تر�سع �سغريها، فهي ترمي به يف وقت َم�سِّ
اهلل �سجرٌة لن ُتا�سب وبعو�سٌة لن ُت�ساأل ومنلٌة لن توزن وهرٌة لن تعر�س على جنة اأو نار؛ فالأي �سيء اأجه�ست هذه 

جميًعا حملها نث ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  مث احلج: ٢ ؟!



- ويف و�سط ال�سورة نث   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  مث احلج: 1٩ - ٢1 .

ولعلك اأن تتاأمل مِلَ قدم اهلل البطون على اجللود هنا، وهذا اأبان عنه ال�سلف ر�سوان اهلل عليهم فاأخرج ابن اأبي 
دي قال: ياأتيه امللك يحمل الإناء من �سراب النار فاإذا اأدناه من وجهه يكرهه، فريفع ِمْقَمَعًة معه في�سرب  حامت عن ال�سُّ

بها راأ�سه فَيْفَدغ دماغه، ثم يفرغ الإناء من دماغه في�سل اإىل جوفه من دماغه.
فكان واحلالة هكذا -عياًذا باهلل- و�سوله اإىل البطون اأ�سرع منه اإىل اجللود.

ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ       ۇئ   وئ    وئ       ەئ   ەئ   ائ   نث  لهم  اجلميل  فوعده  املوؤمنون  واأما   -
ېئ     ېئ  ېئ  ىئ     ىئ   ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ  مث احلج: ٢٣ 

والآيات يف هذا املعنى يف ال�سورة كثرية.
�لثالث: تعظيم �سعائر اهلل واأركان دينه العظام كال�سالة والزكاة واحلج واجلهاد ونحوها.

وقد تكررت الآيات يف هذه ال�سورة العظيمة على وجوب تعظيم �سعائر احلج:
- نث ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      مث احلج: ٣٢ 

- نث ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ مث احلج: ٣٠
وبيان اأن هذا التعظيم اأ�سله يف القلب:

- نث ې  ې ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  
ىئ  ىئ  مث احلج: ٣٧

ک    ڑ   ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   نث   -
ک  کک  گ   گ  مث احلج: ٣4 

ومن اأعظم ما يقطع م�سرَي الإن�سان اإىل الرحمن، وم�سرَي امللبني اإىل البيت العظيم، قلُة تعظيم �سعائر اهلل، 
ولذا اأبان اهلل يف هذه ال�سورِة العظيمة وكّرر واأكَد وجوَب تعظيم امل�سجد احلرام وتعظيِم البيت واحلجر، والركِن واملقام، 
وال�سفا واملروة، ومنى وعرفَة واملزدلفة، واجلمراِت والهدي التي ل تراق دماوؤها اإل هلل، ول يعني تعظيمها اأن ُيتربك بها 

اأو ُيظن اأنها تنفُع اأو ت�سر من دون اهلل، ولكن لَيعلم النا�س اأن هذا بيُت اهلل اأ�سافه اإليه ت�سريًفا وتعظيًما له.

وقد جعل اهلل للبيت م�سجًدا، وجعل للم�سجد َحَرًما وحمًى حمرمًة ياأمن فيها الإن�سان واحليوان وال�سجر ففي 
لَّ ِلأََحٍد َقْبِلي  ِ اإىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة مَلْ َتِ َمَواِت َواْلأَْر�َس َفِهَي َحَراٌم ِبَحَراِم اهللَّ َة    َيْوَم َخَلَق ال�سَّ َ َحرََّم    َمكَّ ال�سحيحني ) اإِنَّ اهللَّ

ُد   �َسْوُكَها َول  ُيْخَتَلى  َخاَلَها (. ْيُدَها َوَل ُيْع�سَ ُر �سَ ْهِر َل ُيَنفَّ ِلْل يِل َقطُّ اإِلَّ �َساَعًة ِمْن الدَّ لُّ ِلأََحٍد َبْعِدي َومَلْ َتْ َوَل َتِ

بالتلبية  واأعلن  راأ�سه  وك�سف  وقد خلع خميطه  اإل  البيت  قا�سد  يتجاوزُها  ل  مواقيَت  املحرمِة  للحمى  وجعل 
ُة ِبَخرْيٍ َما  توحيَده اخلال�سَ لربه،كُل هذا تعظيًما لبيت اهلل، ولذا ثبت يف احلديث  عند اأحمد وغريه )  لَتَزاُل َهِذِه اْلأُمَّ

ُعوا َذِلَك َهَلُكوا(. يَّ ْرَمَة َحقَّ َتْعِظيِمَها َفاإَِذا �سَ ُموا َهِذِه احْلُ َعظَّ
وقد اأدرك ال�سحابة معنى قول اهلل نث ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      مث احلج: ٣٢، فمن عجائب 

تف�سري ابن عبا�س قوله: لو مل يحجَّ النا�ُس هذا البيت لأطبق اهلل ال�سماء على الأر�س. اأخذ هذا من قوله تعاىل نث ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   مث املائدة: ٩٧ اأي به قوام اأمور دينهم ودنياهم.



 ُ لَّى اهللَّ ِ �سَ َرَمَة  قال: "َخرََج َر�ُسوُل اهللَّ �ْسَوِر ْبِن خَمْ بل اأدركت ذلك  البهائم ففي �سحيح البخاري عن    امْلِ
ا�ُس: َحْل  ِتي ُيْهَبُط َعَلْيِهْم ِمْنَها َبَرَكْت ِبِه رَاِحَلُتُه َفَقاَل النَّ ِة    الَّ ِنيَّ ى اإَِذا َكاَن  ِبالثَّ َدْيِبَيِة   َحتَّ َعَلْيِه َو�َسلََّم  َزَمَن    احْلُ
َواُء َوَما َذاَك َلَها  ِبيُّ   ملسو هيلع هللا ىلص:   َما  َخاَلأَْت   اْلَق�سْ َواُء، َفَقاَل النَّ َواُء    َخاَلأَْت    اْلَق�سْ ْت،   َفَقاُلوا: َخاَلأَْت    اْلَق�سْ َحْل.. َفاأحََلَّ
ِ اإِلَّ  ُموَن ِفيَها ُحُرَماِت اهللَّ ًة ُيَعظِّ ُلويِن ُخطَّ ِذي َنْف�ِسي ِبَيِدِه َل َي�ْساأَ ِبُخُلٍق، َوَلِكْن َحَب�َسَها َحاِب�ُس اْلِفيِل، ُثمَّ َقاَل: َوالَّ

اَها، ُثمَّ زََجَرَها َفَوَثَبْت". اأَْعَطْيُتُهْم اإِيَّ

فيا هلل من قوم مل يدركوا عظمة هذه ال�سعائر بينما ناقة قد اأدركت ذلك!

ن فعل  وقد قال اهلل يف �سورة احلج مهدًدا نث ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  مث احلج: ٢5، وقد �سمَّ
)ُيِرد( ههنا معنى )الَهمِّ( اأي اأنه �سبحانه �سيجازى على جمرد الَهمِّ بالظلم حتى لو مل يرتق ذلك يف نف�سه اإىل الإرادة، 
ِن املنا�سب لها وهو )َهمَّ( كما هي طريقة الب�سريني  ادٍ( فدلت الباء على الفعل املُ�سمَّ ولهذا عداه بالباء فقال )ِباإحِْلَ

يف ت�سمني الأفعال بدللة حروف التعدية.

ولو اأن احلاّج تدبر )�سورة احلج( و�سار يف حجه بقلبه وجوارحه معًها لراأينا حًجا روحانًيا تُلفه ال�سكينة والوقار، 
ر كلَّ اأرجائه كلمات الت�سبيح والتكبري والتلبية، وترطب القلوَب فيه اخل�سية والدمعة،  وتغ�ساه الرحمة والألفة، وُتعطِّ

ومل نَر ما نرى من مظاهر اخللل يف الأمر الدقيق واجللل.

- فكم نرى من نواق�س ونواق�س التوحيد والتفريط برتك ال�سلوات يف احلج؟!

- وكم نرى من الظلم وال�سرقة والغ�س والكذب وال�سب واللعن والغيبة والنميمة وال�سخرية بالنا�س وغري ذلك 
حول بيت اهلل ويف �سعائر احلج؟!

- وكم نرى من ك�سف العورات والت�ساهل يف احلرمات يف احلج؟!

- وكم نرى من التدخني ورمي القاذورات واأذية احلجاج لبع�سهم؟!

فكل هذا اإمنا يحدث ل�سعف تعظيمنا للعظيم �سبحانه و�سعائره العظام.

ًفا للبيت العتيق من اأدران  ًرا وُمنظِّ اأخي زائر البيت احلرام.. قد �سرف اهلل اأبا الأنبياء اإبراهيم باأن يعمل ُمطهِّ
ال�سرك والنجا�سات نث ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  مث احلج: ٢6 .

اأفال ن�سري على ُخطى اأبينا اخلليل فنطهر احلطيم واحلرم وعرفة ومنى و�سائر ال�سعائر من كل �سرك وقذر؟

هذه بع�س منازل تلك ال�سورة العجيبة العظيمة فاحملها بني جنبيك يف حجك وحياتك ع�سى اهلل اأن يجعلني 
م،، واإياك من اأهلها، واأن تكون ُحجة لنا ل علينا.. و�سلى اهلل و�سّلم على خري َمن لهذا ال�سعائر عظَّ
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