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َماَ��ِ� َ��ْألَْ�َ ِباْلَحقِّ  ﴿َخَلَق �لسَّ

ا ُيْشِرُكوَ�﴾ (٤) َتَعاَلى َعمَّ

شر% �لكلما�: 
�حلق.  على  غَلبه  حقًّا:  حقَّه  �حلق: 
�جَبه؛ كا: على /�حقَّ �ألمَر: /ثبَته 
على  �َقف  �خلَ�:  َحقَّ  منه.  يقني 
�لباطل؛ �ألمُر  حقيقته. ��حلق: ضدُّ 
�ملوجوُ*  �ملِلُك؛   .Fُلَعد� �ملقضّي؛ 
�ملو8ُ؛  �لشك؛  بعد  �ليقُني  �لثابت؛ 

�حلزVُ (�ألقر3).

�لتفس*:
 8ِ���لسما تعاg: ﴿خَلق  لقولـه   
 :F��أل معنيا::  باحلق﴾   m�أل��
حقَّها  منهما   Yحد�� لكل  /نه حد* 
 gنصيَبها من �لعمل، مبع® /نه تعا�
 8��بالسما  ِّVملها� بعِض   WَجناX /نا¯ 
لكي   ،m�باأل  fألخر� �بعِضها 
�لتفاعل   Fخال من  �الثنتا:  تأ° 

.Y*بينهما بالنتائج �ملنشو
��ملع® �آلخر هو /: �هللا � قد خلق 
كل ��حدY منهما �كمة بالغة، �فيه 
�هللا   Mغ شي�  ال   :/ لإلنسا:  تنبيه 
فالسما�  �Tته؛  حد   & كامل   gتعا
 Vباملها  Vللقيا  m�أل�  gX �اجة 
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/يًضا  �لعكس   :/ كما  ֲדا،  �ملنوطة 
�لذ4  هو  �هللا   :/� متاًما؛  صحيح 

سّخر كلَّ شي� كما /��*.
عما   gتعا﴿  � بقولـه  �بّين 
بأ:  يؤمن  ال  �لذ4   :/ ُيشركو:﴾ 
��أل�m قد ُخلقتا باحلّق  8���لسما
مشر±؛  /نه   & شك  فال  ��حلكمة 
/حد   Fيقو  :/ �ملستحيل  من   TX
�لكو:  خالق  �هللا   :X �لعقال�  من 
 4/  :�بد خلقه  �لكنه  شك،  بال 
كا:   �TX /نه  Tلك  غاية.   �/ هد# 
�هللا هو خالقه فال بد /نه خلقه باحلق 
هدًفا  خللقه  جعل   4/ ��حلكمة.. 
 ����ليس   :/ قبلنا   �TX �/ما  �غايًة؛ 
 Fلقو� ميكن  فال  غاية  �لكو:  خلق 
 :/ Fمنا نضطر للقوX�X: �هللا خالقه، 
 :/ zهذ� سيع��لكو: ُ�جد بنفسه، 
�لكو: شريك مع �هللا  كل T�Y من 
/Wليًة مثَله  تعاg أل<ا سُتعت� عندئذ 

.gتعا�سبحانه 
 8���قد تعz �آلية /ننا خلقنا �لسما
��أل�m �ق.. مبع® /ننا �ن �لذين 
لذلك  =ما،   g��أل  Y*ملا� خلقنا 
�هكذ�  فيهما.  �لتصر#  حق  منلك 
تبطل هذ; �آلية Wعم �لذين يقولو: 
 Y*ملا خالًقا  ليس  �هللا   :/ جهة  من 
جهة  �من   ،m�أل��  8���لسما

�لذ4  هو   gتعا Xنه  يقولو:   fخر/
�َصَنَع  g�تصر# & هذ; �ملا*Y �أل
بركـا�  (ستيا�³  �لكو:  منها 
(تر�ة /�*ية) s ٢٧٤). مـع /: 
�ـق  ال  �لشيَ�  ميلـك  ال  �لذ4 
 :/� فـيه،  يتـصر#   :/ لـه 
هـذ�  حكـمه  حتت  ُيخـضع 
هذ�  مثل  أل:  بذ�تـه،  �ملوجوَ* 

.:���لتصـر# ظـلم �عـد
 ،gشر�± باهللا تعاX مثل هذ� �لظن :X ·
بوجو*  �العتقا*   gX بنا  يؤ*4   TX
 gX FWكائنا8ٍ ال حصر =ا منذ �أل

.gتعا�جانب �هللا سبحانه 

َفِإَ/� ُهَو  ُنْطَفٍة  ِمْن  ﴿َخَلَق �ْإلِْنَساَ� 

َخِصيٌم ُمِبٌني﴾ (٥)

شر% �لكلما�: 
 �/ قلَّ  �لصا&  �ملاُ�  �لنطفة:  نطفة: 
عذبًة؛  نطفًة  سقا[   :Fتقو كُثر، 
�قيل: قليُل ماٍ� يبقى & *لو /� ِقربة؛ 
��ُعه   ،Yِ/ملر�� �لرجل  ماُ�  �لبحُر؛ 

ُنَطٌف �ِنطاٌ# (�ألقر3).
�ُعه  �ملخاصُم،  �خلصيم:  خصيم: 

خصما� (�ألقر3).

�لتفسـ*: 
بعد /: خلقنا  /ننا  � هنا   � �هللا 
خطة  �فق   m�أل��  8���لسما
لـه  �/نزلنا  �إلنساَ:،  خلقنا  معينة 
�لتعليما8 كحق لنا. ��غم /ننا �ن 
�إلنسا:  خلق  بتطوير  قمنا  �لذين 
 fلقو� فيه  �جعلنا   YMحق  Y*ما من 
/نه  Xال  �=ائلة،  ��لكفا��8  �لعظيمة 

خلق  من  ا�دف  يكون  أن  يرفض  السليم  املنطق 
السماوات واألرض خلَق كائن كافر لنعم اهللا تعا�؛ 
كال بل ال بد أن يكون ا�دف أسمى من ذلك. وحتقيًقا 
�ذا ا�دف السامي عندما يبعث اهللا تعا� أحًدا 

إ� الدنيا يستغرب أهلها ويتعجبون! ملاذا ُبعث؟
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/خذ & نكر�: هذ� �جلميل، �بد/ 
 اصمنا & حقوقنا �قد��تنا �Wعًما 
/نه حّر، �/نه من �ملستحيل /:  لق 
ُخلق  �Xمنا   ،Vلعد� من  �لوجوَ*  �هللا 
 :/ يّدعي  بنفسه؟ �كذلك  �لكو: 
للكو:،   g��أل  Y*ملا�  لق   k �هللا 
سبيل  على  فيها  تصر#  �Xمنا 
�لكو:  ֲדا  �خَلق   :����لعد �لظلم 
حق  بأ4   :Fيقو �%خر  لنفسه! 
يؤتيz �هللا �أل��مر ��لتعليما8؟ /نا 
حر، �سو# /ختا� بنفسي منهًجا 

�قانوًنا حليا°.
ُتبني هذ; �آلية /: �إلنسا:-  كما 
 YMحلق�  Y*ملا� هذ;  من  خلقه  �غم 
 ����لغر بالزهو  يصا3   -� جدًّ
 Vجة يتجاسر على �خلصا�بنفسه لد
مع �هللا تعاg من ناحية، �لكنه من 
�هللا  /نبيا�   & يطعن   fخر/ ناحية 
�لكر�V قائًال: كيف ميكن /: يصلو� 
gX هذ� �ملقاV �لرفيع؟ Xنه يتناسى /: 
 YMهللا �لذ4 خلق - من نطفة حق�
بذكائه   ���ملغر �لكائَن  هذ�   -
لقا*ٌ�   ..gتعا �هللا  مع  ��ملتخاصَم 
 �Mًضيًعا حق�على /: يرفع Xنساًنا 
�لشر#  من  �مينحه   ،�يبد فيما 
 gتعا �هللا  يطيع  ما Dعله   Fلكما��

�يدعو �آلخرين gX طاعته �.

 Yَ�إلشا� �آلية  هذ;  تتضمن  كما 
 :/ يرفض  �لسليم  �ملنطق   :/  gX
 8��يكو: �=د# من خلق �لسما
لنعم  كافر  كائن  خلَق   m�أل��
�هللا تعاg؛ كال بل ال بد /: يكو: 
�حتقيًقا  Tلك.  من  /�ى  �=د# 
يبعث  عندما  �لسامي  �=د#  =ذ� 
�هللا تعاg /حًد� gX �لدنيا يستغر3 

/هلها �يتعجبو:! ملا�T ُبعث؟

 BٌCْDِ َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها Gََ��ْألَْنَعا﴿

َ�َمَناِفُع َ�ِمْنَها َتْأُكُلوَ�﴾ (٦)

شر% �لكلما�: 
BٌCْDِ: َ*ِفَئ يدَفأ َ*َفًأ �ُ*فوً�� �َ*ُفَؤ 
�َجد �َن  يدُفؤ َ*فا�Yً من �ل�*: َتسخَّ
�ل�*.   Yحد نقيُض  �لِد#ُ�:  �حلرَّ. 
 :Fيقا ِكنُّه،  �حلائط:  من  �لد#� 
�قُعْد & *#� هذ� �حلائط /4 كّنه. 
�ألصو�#  من  َ/ْ*َفَأ  ما  ��لد#�: 

��أل�با� (�ألقر3).
�سٌم  �هي:  منفعة  �ُع  منافع: 
به  ُينتفع  شي�  كلُّ  �لنفع؛  من 

(�ألقر3).

�لتفسـ*:

 لقد �* �هللا � هنا بأسلو3 جد 
 & �إلنسا:  خصومة  على  لطيف 
خلقنا±  �ن   :Fفقا  ،gتعا صفاته 
متحّر�  /نك  تّدعي  Tلك  �مع 
/نت  تتصر#  بينما  طاعتنا،  من 
�تستغّلها  /نت  خلقَتها  ما  بأشيا� 
Xنك  ح�   ،Fستغال� /ميا  لصاحلك 
/حياًنا، �جة  قتلها  عن  تتو��  ال 
�حليو�نا8،  هذ;  من  /فضل  /نك 
بأH & تسخMها بل & Tبح  فال 
 Wفلو جا �ألعلى.  /جل  �أل*¿ من 
هذ� �ملنطق فكيف يسوÀ لك /يها 
حكمنا  على   mالعتر�� �إلنساُ: 
� حكم �سلنا؟ k ال تطّبق على /
نفسك �ملبدَ/ �لذ4 تطبقه على �هللا 

��سله؟
�هنا± مع® %خر =ذ; �آلية �هو /: 
�لكفا� ملا �عترضو� من قبل: كيف 
على  كالمه  �هللا   Fُينـز  :/ ميكن 
عليهم:  �هللا   *ّ�  ،Mحلق� هذ�  عبد; 
 �Mًنه حق�تر َمن   Yبالنبو شّرفنا   �TX
��الستغر�3   mالعتر�� �جه  فما 
& Tلك؟ /k تر�� /ننا قد �فعناكم 
�ملخلوقا8  بني  �فيع   Vمقا  gX
من  خلقناكم  قد  /ننا  من  بالرغم 
�آلية  هذ;   & �/ما  حقYM؟  نطفة 
%خر   mعتر�� على   � �هللا   *Mف



٧

التقوىاجمللد السابع والعشرون، العدد الرابع - شوال وذو القعدة ١٤٣٥هـ  آب / أغسطس  ٢٠١٤ م

�هللا   Fقو  & �لكفا�  به  يطعن  قد 
تعاg ﴿/ْ: /نِذ���﴾ قائلني: كيف 
/ناًسا  بعنايته  �هللا  يشمل   :/ ميكن 
�حيه  Fُينـز�%Áني ~تقرين مثلنا، 
حينما  =م:  �هللا   Fفيقو ملصلحتنا؟ 
نشملكم بعنايتنا �<يئ لكم �لغذ�� 
لعظمتنا،  منافًيا  تر�نه  فال  �ملا*4ّ 
بالغذ��  نزّ�*كم  عندما  �لكن 
�تقولو::  تستغربو:  �لر�حا[ 
�لر3ُ  يشّر#   :/ ميكن  كيف 
 Fبإنز�  Mحلق� �لكائَن  هذ�  �لعظيم 

كالمه من /جله؟ 
�Wلو�  ما  �حلق  /عد��   :/ �لعجيب 
هذ;  مثل  �سلهم   gX يوّجهو: 
جهة  فمن  �ملتناقضة.  �ملطاعن 
هذ�  �هللا  �ختا�  كيف  يقولو:: 
�لشخص �حلقM من بيننا؟ ��TX كا: 
ال بد من �ختيا� /حد فِلَم k  تر 
جهة  �من  �لقوV؟  ِعلية  من  /حًد� 
/�ى   � �هللا   :X يقولو::   fخر/
من /: يوجه عنايَته gX �إلنسا:.. 
 Fفيشرفه بإنز� ،Mهذ� �لكائِن �حلق
 Mألخ� mالعتر����لكالV من /جله. 
يثا� من ِقبل �لفالسفة خاصًة، �لكن 
كال �العتر�ضني باطل & �حلقيقة، 
�متعا�m مع �آلخر، أل: /حدÃا 
يدF على تفاخرهم �تعاليهم على 

�ألنبيا�، بينما �آلخر �عتر�# منهم 
�قا�Y شأ<م. فثبت /<م & �لو�قع 
يريد�: بذلك �لتهر3َ من �إلTعا: 
ملا ينـزF �هللا & �لوحي من /��مر 

�تعليما8.
�منها ﴿  gتعا قولـه  �/ما 
كلمة  فيه   Vقّد فقد  تأكلو:﴾، 
﴿منها﴾ من /جل �لتخصيص. �قد 
 :Fفيقو /حد  Tلك  على   mيعتر
�حليو�نا8  حلَم  �إلنسا:  يأكل  /ال 
 ،Vألنعا� على حلم   Y�عال  fألخر�
� /ال يأكل �خلضاَ�، فكيف يصح /
 :/ ��جلو�3  �لتخصيص؟  هذ� 
كما   Yً�تا �حلصَر  يفيد  �لتخصيص 
يفيد �إلشا�gX Y �ألهم ��ألفضل، 
�لثا[،   mللغر هنا  به  جي�  �قد 
يأ°  �لرئيسي  غذ��كم   :/ ��ملع® 
�ما   Vألنعا� هذ;  �/لبا:   Vحلو من 

شاكلها كالبقر �لوحشية ��لغزال:. 
مما ال شك فيه /: �لديك ��لطيو� 
�ألخرf �لr تصيد�<ا /يًضا مصد� 

غذ�ئكم، �لكنها مصد� ثانو4. 
طريقني  هنا   � �هللا  Tكر  لقد 
��ضًحا:  Tكًر�   Vألنعا� الستهال± 
 rل� �/صو�فها  جلو*ها  �=ما /
��ل�*،  �حلر  من  �تقاً�   Vُتستخَد
 rل� �/لبا<ا  حلومها  �ثانيهما 
 � /شا�  بينما  كغذ��؛  ُتستعمل 
gX منفعتها �لثالثة بكلمة ﴿منافع﴾ 
�لr قد تعz جتا�Y هذ; �حليو�نا8 

� �ستخد�مها للتو�لد ��لتناسل. /

ُتِرLُوَ�  َجَماNٌ ِحَني  ِفيَها  ﴿َ�َلُكْم 

َ�ِحَني َتْسَرُحوَ�﴾ (٧)

هّال فّكـرمت أن اهللا الـذي خلق اإلنسـان يود أن 
يكون Rلوقه هذا سـبًبا P جالء حسـنه وMاله 
 Sأي أن يكـون اإلنسـان ذا ُخلـق وِدين ح ..�
يقال: تبارك اهللا الذي خلـق هذا الكائن اجلميل.
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شر% �لكلمـا�: 
�َخللق   & �ُحلسن   :Fَُجلما�  :NٌاQ

��ُخللق (�ألقر3).
ُترLو�: /��� �لرجُل X��حًة �X��ًحا: 
�ال  �ماُله،  �غنُمه  Xبُله  عليه  ��حت 
�إلبَل   ���/�  .F���لز بعد  Xال  يكو: 

��لغنم: �*َّها gX �ملُر�� (�ألقر3).
�ملو�شَي:  �لر�عي  سَر�  َتسرحو�: 

/ساَمها /4 /�َسَلها ترعى (�ألقر3).

�لتفسـ*: 
 Yَمدعا �حليو�نا8  هذ;   :�تعت�  4/
فخر �شر# لكم، �تتباهو: قائلني: 
 Fِجلما��عند4 كذ� �كذ� من �لبقر 
 :�تعت� *متم  فما  ��خليل.  ��لغنم 
ما متلكونه سبَب فخر ��اF لكم، 
ظننتم  فكيف  aُلقو;،   k /نكم  مع 
باهللا تعاg /نه خلق �إلنسا: · تركه 
 � �هللا   & يطعن  بد/  ح�   ،fُسًد
 Hيقّد� �مد;  يسّبح   :/ من  بدًال 
على   mعتر�� مثاَ�  �/صبح   ،� له 
 & سبًبا  يكو:   :/ عوًضا  خالقه 
سبحانه  �جالله  عظمته  �نكشا# 
�تعاg؟ هّال فّكرمت /: �هللا �لذ4 خلق 
هذ�  Åلوقه  يكو:   :/ يو*  �إلنسا: 
 ..� ��اله  سبًبا & جال� حسنه 
/4 /: يكو: �إلنسا: �T ُخلق �ِ*ين 

ح� يقاF: تبا�± �هللا �لذ4 خلق هذ� 
�لكائن �جلميل.

 gتعا �هللا   :/ للنظر  �مللفت  من 
حني   Fٌَجما فيها  �لكم ﴿  Fقا
 Vفقّد َتسَرحو:﴾،  �حني  ُتِر�و: 
باملاشية  �لرجو�  �هو  ﴿تر�و:﴾ 
�هو  ﴿َتسَرحو:﴾  على  مساً�، 
 �Tفلما لترعى؛  �لصبا�   & X�سا=ا 
ُترf؟  يا  �لطبيعي  �لترتيَب  عَكس 
Tلك /: �هللا � يرّكز هنا على بيا: 
��لو�قع   ،Fَجلما�� �حلسن  موضو� 
 & �جوعا  حني  �ملاشية  منظر   :/
منه  /�َل  يكو:  �لرعي  بعد  �ملسا� 
Tلك  �لصبا�؛   & خر�جها  حني 
أل<ا تكو: لدf �جوعها /شبَع بطًنا 
�/كثَر نشاًطا بعد /: /خذ8 نصيبها 
من �لكأل ��لتجو�F & �خلا�� �رية؛ 
�أل<ا عندما aر� & �لصبا� تنتا3 
/صحاَبها ش� �ملخا�# كأْ: يشر* 
�حش  يفترسها   �/ �يضيع  بعضها 
 & �جوعها  عند  �لكن  كاسر؛ 
 :��ملسا� ساملًة يطمئنو: باًال �يشعر

& *�خلهم بنو� من �لفخا�. 

َلْم  َبَلٍد  Sَِلى  Uَْثَقاَلُكْم  ﴿َ�َتْحِمُل 
 َّ�Sِ الَّ ِبِشقِّ �ْألَْنُفِسSِ َتُكوُنو� َباِلِغيِه

َ�بَُّكْم َلَرCٌ�Bُ َ�ِحيٌم﴾ (٨)

شر% �لكلمـا�: 
: �ملشقة (�ألقر3). ِشّق: �لِشقُّ

يرَ/#  �َ�ِئَف  يرَ/#   #/َ�  :Cٌ�B�
(�ألقر3).  �لر�ة  /شدَّ  َ�ِحَم  �ْ/فًة: 
/سبا3  من  ��حد  �لر/فة   :/ �لو�قع 
كثYM للر�ة، فهي & �حلقيقة عاطفة 
�لشفقة �لr تتولد & �لقلب عند �(ية 
/حد & مصيبة /� /k. فكو: �هللا � 
�ًفا يعz /نه ال يستطيع يرضى /: ��
يرf �لعبا* & �آلالV، لذلك هّيأ =م 

/نو�َ� �ملر�فق ��لتسهيال8. 

�لتفسـ*: 
هذ;  لوال  /نه  هنا   gتعا �هللا   � 
نقل   & �ملشقة  لتكبدمت  �حليو�نا8 
�لذ4  �هللا   :/ فّكرمت  فهال  /ثقالكم. 
�ملر�فق  هذ;  �ملا*4  لسفركم  هّيأ 
ال   :/ ميكن  كيف  ��لتسهيال8.. 
لرحلتكم  ��ملر�فق  �لوسائل  يهيئ 
�لر�حانية؟ فلم تستغربو: لدf �(ية 
ما هيأ; �هللا لكم من �سائل لسفركم 
 :/ Fتقولو:: من �ملحا��لر�حا[، 
�إلنسا:  مثل   �Mًحق كائًنا  �هللا   Çيو
هذ� �الهتماVَ. ال شك /: قولكم /: 
�هللا /عظم من /: يتكلم مع �إلنسا: 
حتمل  من  �فر�ً��  خد�ًعا  Xال  ليس 
 �TX  � /نه  تنسو:  Xنكم  �ملسئولية. 
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��حيم   #��� فإنه  عظيًما  كا: 
� �لر/فة ��لر�ة �T لعظما���/يًضا؛ 
أل:  �لضعفا�،   Yَمساعد يعافو:  ال 
هذ� ال ينقص من عظمتهم شيًئا، بل 

يشّكل *ليًال على عظمتهم.

﴿َ��ْلَخْيَل َ��ْلِبَغاNَ َ��ْلَحِمَ* ِلَتْرَكُبوَها 

يَنًة َ�َيْخُلُق َما َال َتْعَلُموَ�﴾ (٩) ِ̀ �َ

شر% �لكلمـا�: 
له  ��حد  ال   Hألفر�� �خليل: �اعة 

(�ألقر3).
�لِبغاN: �ُع �لَبْغل �هو حيو�: /هلّي 
�/مه  �ا�  /بو;  ��حلمل،  للركو3 
�ُيتوسع فيه فيطَلق على كل  ،Hفر
حيو�: /بو; من جنس �/مه من %خر 

(�ألقر3).
/يًضا  �ُيجَمع  �حلما�،  �حلم*: �ُع 

�ُحُمٍر (�ألقر3). Yٍعلى /ِ�ر

�لتفسـ*:
 جا�8 كلمة ﴿Wينة﴾ هنا منصوبة 
لكو<ا مفعوًال ألجله لِفعل ﴿َخَلَق﴾ 

�ملذكو� من قبل.
�لعا*ية،  �لزينَة  هنا  �لزينة  �ليست 
 Fليها & قوX Y�قد سبقت �إلشا TX
 ،﴾Fَجما فيها  �لكم ﴿    � �هللا 
��لشوكة   Yلقو� هنا  منها  �ملر�*  بل 
 Mحلم�� Fلبغا����لرعب، أل: �خليل 
تساعد �ألمم & �حلر�3 على Xظها� 

�بث �لرعب.  Yلقو�
لنا  خَلق  /نه  هنا   gتعا �هللا  يذّكرنا 
يغّذينا  نو�  �حليو�نا8:  من  نوعني 
بلحومه �/لبانه، كما يقينا من �حلر 
�يتسبب  �/صو�فه،  Éلو*;  ��ل�* 
يساعدنا  �/يًضا  �شرفنا،  عزنا   &
%خر؛   gX بلد  من  /ثقالنا  نقل  على 
 Fِجلما� على  �لنو�  هذ�  �يشتمل 
 & به  نستعني  مما  �غÃMا  ��لبقر 
��لنو�  �ليومية.  �ألهلية  حاجاتنا 

�آلخر هو ما نستعني به & حاجاتنا 
 Fلبغا�� كاخليل  ��حلربية  �لسياسية 

 .Mحلم��
TX: فقد Tُكر8 هنا ستُّ منافع لنا 
�لغذ��،  �يًعا:  �حليو�نا8  هذ;   &
 ،Fجلا;، �ل �ألثقا���لِكسا�، �لعز 
 Yللقو  Yًمدعا �كو<ا  �لركو3، 
��ملنعة. �كأ: �هللا تعاg يذّكرنا /ننا 
قد قمنا بسد حاجاتكم �ملا*ية �لسّت 
سنتغافل  /ننا  تظنو:  فكيف  هذ;، 
حاجاتكم  من  مياثلها  ما  سد  عن 

�لر�حانية؟
/نكم  �آليا8  ֲדذ;   � نّبه  كما 
تسّخر�: هذ; �حليو�نا8 لصاحلكم 
�هللا  �/ما  aلقوها،   k /نكم  مع 
�لذ4 خلقكم ��لذ4 ليس لـه من 
حاجة Xليكم فتّدعو: /نه ال حق له 
برهاًنا  تكونو�  ح�  Xصالحكم   &
�قد�سيته  سبوحيته  على  ساطًعا 

�عظمته �؟

من �لعظماB من يشعر �ملرe B حضرته Uنه صغ*،

.Bم عظماiحضرته بأ e ق يشعر �جلميعk لكن �لعظيم� 




