
اجمللد السادس والعشرون، العدد احلادي عشر - ربيع الثاني وجمادى األولى ١٤٣٥هـ  -آذار / مارس ٢٠١٤ م

٤

التقوى

 حضر� مر�� بشI �لدين ªمو& �Yد
�ملصلح �ملوعو& �

�خلليفة �لثا� حلضر� �ملسيح �ملوعو& ��إلما= �ملهد1 �

:V�7& من
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ُبُيوًتا  �ْلِجَباِ�  ِمَن  َيْنِحُتوَ�  �َكاُنو� َ﴿

�ِمِنَني﴾ (٨٣) َ

شر$ �لكلما�: 
 O�سّو �حلجَر  َنَحَت  َينِحتو�: 
�Yصَلَحه، �* �لقر�` ﴿�تنِحتو` من 
�جلبا_ بيوًتا﴾.. 1Y تتخذ�`. �َت 

�جلبَل: حَفرO (�ألقر>).
�هو  �لبيت  مفر&  �لبيو#  بيوًتا: 
 �Y َشْعٍر  من  كا`   e�سو �ملسكُن، 
(�ألقر>).  �لشريُف  �لشرُ؛  َمَد7ٍ؛ 
قومه  أل`  بيًتا  �لشريف  ُسّمي  �قد 
 * طالعت  �قد  ظله.  يعيشو` حتت 
Yبياًتا 7�ئعة §يلة  �لتا7يخ  Yحد كتب 
ֲדذ� �ملع°. فحينما تو* حضر� ُجنيد 
�لبغد�&1 �7ه �هللا قا_ Yحد �لصوفية 
حني  7ثائه   * بغد�&  من  �ملجذ�بني 

نظر ^[ جثمانه �لطاهر: 

��Yََسـفى من فـر�f قـوٍ= 
ُ̀          ُهـُم �ملصابيُح ��حلـصو

ُ̀ ��ملُز` ��لـر��سي  د ��ملـُ
ُ̀         ��خلI ��ألمـن ��لسـكو

o تتغــIْ لنـا �لليــا±  
ُ̀          ح� توّفـتهـُم �ملُنــو

 فكلُّ َجـْمـٍر لنا قلـوٌ>   
ُ̀           �كلُّ مـاe لنا �لـعـيو
(٢٤٩ i ٧ � 1&�تا7يخ بغد�& للخطيب �لبغد)
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�لر�عة  بغاية  هنا  �لشاعر  بّين  لقد 
��جلما_ Y` �ألسيا& * �لر�حانية هم 
��لسحب  ��ملد`  �حلصو`  مبنـزلة 
��جلبا_ للدنيا، �كأ` Yهلها يعيشو` 

بسببهم هم.

�لتفسـ*:
 تبّين هذO �آلية Y` هؤالe �لقو= كانو� 
بيوًتا  فيها  �يتخذ�`  �جلبا_  uفر�` 
��ملنعة  �لقو�  من  كانو�  �م Y� sم، 
على  ´تر¡  Yحد  يكن   o µيث 

ªا7بتهم. 
 1�k �لقو= كانو�  `Y لكk يبد� من
حضا�7 عالية �ثر��# طائلة. كانت 
بال&هم تشتمل على �لسهو_ ��جلبا_، 
بالقو� ��ملنعة µيث  يتمتعو`  �كانو� 
�لغا�7  شن  على  Yحد  ´ر¶  يكن   o
على 7Yضهم حني كانو� يذهبو` * 
باجلبا_  مصايفهم   ]^ �حلر  موسم 
للر�حة ��الستجما=؛ �هذ� هو مع° 
�م Y Oمعنا �Y قوله تعا[: ﴿�منني﴾؛
�جلبلية  �ملناطق   ]^ يذهبو`  كانو� 

�منني ال خوًفا �ال ִדرًبا من عد�.
�جلبا_ ال  �لبيو# *  Y` تهم  علًما 
غIها،  بيو#  sم  يكن   o Yنه  يع· 
�خلاصة  �ملبا�   ]^ ^شا�7  فيه  �^منا 
�لد�لة على حضا7ִדم �لر�قية؛ ^k يبد� 
Y` �لقو= �كتسبو� مها�7 عالية * فن 

�لبناe ��لعما�7، �شّيد�� بعض �ملبا� 
�لقومية باحلفر * �جلبا_، على طر�� 
�ملب° �لشهI باسم "Yليفنتا كيو�" * 
بومبا1، فهو قطعة 7�ئعة من فن �حلفر 
ّياº �ألجانب  �sند�سي، �يز�O7 �لسُّ

.�Iبأعد�& كب

ُمْصِبِحَني﴾  ْيَحُة  �لصَّ ﴿َفَأَخَذْتُهُم 
 (٨٤)

شر$ �لكلما�:
&َخل  �لرجُل:  Yصبَح  مصِبحني: 
يحُة  �لصَّ ﴿فأَخَذْتهُم   .ºلصبا�  *
 * &�خلو`  �هم   1Y ُمصِبحني﴾ 

�لصباº (�ألقر>).

�لتفسـ*:
 يقو_ �هللا تعا[ ^` �لعذ�> فاجأهم 
* �لصباº �لباكر. �يتضح من �يا# 

�م Yُهلكو� بزلز�_ حيث قا_ Y {خرY
�هللا تعا[ ﴿فَأَخَذْتهُم �لرَّْجفُة فأصبحو� 
 ..(٧٩:* &�7ِهم جاِثمني﴾(�ألعر�
 Mنقا] بيوִדم �لY م ُ&فنو� حتت�Y 1Y
 vيكن هنا o k^ ،مرها �لز�_ عنيف&

من �ر� جثثهم من حتتها.

﴿َفَما َ;ْغَنى َعْنُهْم َما َكاُنو� َيْكِسُبوَ�﴾ 
(٨٥)

شر$ �لكلما�: 
ما   :OYَجَزY عنه:  Yغ°  عنهم:  ;غ> 
عنك  ´د1  ما   1Y هذ�  عنك  ُيغ· 

(�ألقر>).
َ§عه.   :eَلشي� كَسب  يكِسبو�: 
�7ِبحه:  طَلبه  �علًما:  ماًال  �كَسب 
ألهله:  كَسب  له.  حتمَّ �إلَ�:  كَسب 

طَلب �ملعيشة (�ألقر>).

 أي أنهـم كانـوا يبنـون حلمايتهم مبـا= ضخمة 
شـاهقة، ولكنهـا نفسـها ضاعفـت E عذابهم، 
ألن املبـM الضخـم يكـون أكثر عرضـة للدمار 
أثنـاء الزلـزال، إذ ال أمل E جناة مـن ُيدَفن حتته.
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�لتفسـ*:
حلمايتهم  يبنو`  كانو�  �م Y  1Y  
مبا� ضخمة شاهقة، �لكنها نفسها 
�ملب°  أل`  عذ�ֲדم،   * ضاعفت 
للدما7  عرضة  Yكثر  يكو`  �لضخم 
Yمل * جنا� من  ^k ال  �لزلز�_،   eثناY

ُيدَفن حتته.
لقد حّذ7 �هللا � هنا مشركي مكة 
��لعتا&،  �لعد�  بكثر�  يتباهو`  بأ�م 
�لكن عليهم Y` يتذّكر�� Y` �لعذ�> 
Yمو�sم  تنفعهم  فال  بقو=  uل  حني 
�ال عتا&هم شيًئا، �^منا تصبح عليهم 

�باًال، �تزيدهم &ما7ً�.

��ْألَْ?َ< َ  �ِ��َماَ �لسَّ َخَلْقَنا  �َما َ﴿
اَعَة  �لسَّ  َّ�Bِ�َ ِباْلَحقِّ  Bِالَّ  َبْيَنُهَما  �َما َ
�ْلَجِميَل﴾  ْفَح  �لصَّ َفاْصَفِح  آلِتَيٌة 

(٨٦)

شر$ �لكلما�: 
َفاْصَفْح: صَفح عنه َصْفًحا: Yعرَ] 
عنه �تَركه، �حقيقُته: �ّالO صفحَة 
�جِهه؛ صدَّ عنه؛ Yعرَ] عن kنبه. 
Yحو�sم.   * نَظر   :Vَلنا� �صَفح 
ْفح:  �صَفح * �ألمر: نَظر فيه. ��لصَّ
�جلانب. ��لصفح من �إلنسا`: َجْنُبه 

(�ألقر>).

﴿َفاْصَفِح  تعا[  قوله  من  فاملر�& 
عن  Yَعِرْ]   -١ �جلميَل﴾:  ْفَح  �لصَّ
�ملنكرين فال حاجة للنقا� ��جلد�_ 
معهم، أل` �حلجة قد قامت عليهم؛ 
٢- ال حاجة لالتصا_ ֲדم؛ ٣- �نُظْر 

* Yحو�sم جيًد� ��ْ&7ُْسها بدقة. 

�لتفسـ*:
نظا=   * تدبر��  تعا[:  �هللا  يقو_   
�لكو` لتعرفو� Yُخِلق لغاية Y= ال؟ فإ` 
كل 1k عقل سليم لو Yمعن �لنظر * 
�لغر]   v7&لكونية أل� �لصنعة   Oهذ
ل  من خلق هذ� �لنظا= �sائل، �توصَّ

^[ Y` �لساعة �تية ال 7يب فيها. 
��علم Y` �لساعة قد �7&# * �لقر�` 
مبع°  �Yيًضا  �لقيامة  مبع°  �لكرمي 
معا7ضي   vالs �ملضر�>  �ملوعد 
نظا=   `^� �ملؤمنني؛  �غلبة  �لرسل 
برهاًنا  يشكل  ��أل7]  �لسما��# 
^نه  باملعنيني.  �لساعة  �جو&  على 
 `Y لقيامة، ألننا لو ظننا� &ليل على 
حيا� �إلنسا` ستنتهي * هذO �لدنيا 
يع·  فهذ�  �ملما#  بعد  له  �ال حيا� 
Y` �هللا تعا[ خلق هذ� �لكو` �sائل 
ليأكل  �لكائن  هذ�  فيه  ليخلق  فقط 
�يشر> بعض �لوقت � يف°. �هذ� 
 k^ ،بتاًتا �لظن �الف للعقل �لسليم 
 `Y uّتم  �sائل  �لنظا=  هذ�  ^` خلق 

 Oهذ� ك�}.  غاية   Oe�7� يكو` 
�لغاية ال تتحقق - فيما يبد� - * 
يستلز=  مما   ،�Iلقص� �إلنسا`  حيا� 
Yال تنحصر حياته * �لفتر� �لدنيوية، 
فيه  uقق  Yطو_  �من   ]^ متتد  بل 
غاية عظيمة تليق ֲדذ� �لنظا= �لكو� 

�لعظيم.
�حلق Yننا لو تدبرنا * �لكو` لوجدنا 
Y `Yحقر شيe فيه Yيًضا - َبْلَه نظاَ= 
 fتفو لد7جة  عظيٌم  كله-  �لكو` 
هذ�   � �ُهللا   6&�Y فقد  تصو7�تنا، 
ما  �ألسر�7  من  Yيًضا   Iحلق�  eَلشي�
ال �اية لـه. خذ�� �لبد` �إلنسا� 
 `Y لد7جة  معقد  نظامه  فإ`  مثًال، 
 eعلما�  eألطبا� من   �آلال مئا# 
عاكفني  يز�لو`  �ال  كانو�  �ألبد�` 
�إلنسا�  �لبد`  ُكنه  معرفة  على 
بفشلهم  �عترفو�  �لكنهم  �حقيقته، 
�اية. لقد حقق  O7�د�` ألسر ^k ال́ 
Yهل �7�Yبا تقدًما علميًّا عظيًما بعد 
ما  kلك  �مع  �لكرمي،  �لقر�`  نز�_ 
بأسر�7 �جلسم  u `Yيطو�  �ستطاعو� 
 eلغبا� من  Yفليس  كلها.  �إلنسا� 
عن  يقا_   `Y  -  Oهذ ��حلا_   -
تأسس  �لذ1  �إلنسا�،  �لكائن  هذ� 
خلُقه على خلِق هذ� �لكو` �لشاسع 
��ملعقَِّد �لُنظِم ��لقو�نِني ֲדذ� �لشكل 
�ملحY ،Iنه Yتى �لدنيا ليأكل �يشر> 
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لبعض �لوقت � يف° لألبد.
كما Y` نظا= �لكو` ميّثل &ليًال على 
غلبة �ألنبياe �هالY vعد�ئهم * �خر 
�ملطا. kلك Y` �أل7] لو ُفِصلْت 
�لدماo� 7ُ تبق  عن �لسماe لشملها 
sا من باقية. فكأنه تعا[ يقو_: ما 
يظنو`   k^  eًغبا� عمايًة   eشدَّ هؤالY
�لنجا� 7غم قطعهم  �م يستطيعو` Y
صلتهم عن �لسماe �لر�حانية! �حلق 
k� صا7  ال̂  Y` ال سبيل لنجا� �إلنسا`̂ 
�لر�حانية..   eلسما� نظا=  من   �eًجز
من  sا   iمنا ال   Mل� �أل7]   َ̀ شأ
بنظا=  مرتبطة  تكن   o ما  �لدما7 
�لسماe �ملا&ية. فالذu 1ا�_ ªا7بة 
�لنظا= �لسما�1 �لر�حا� لن ينجو 

من �sالY vبًد�.
 Ãّذ7 معا7ضي �لنu ]فكأ` �هللا تعا
عن  صلتهم  قطعو�  قد  �م Y هنا   �
�لسماe �لر�حانية، فلن جتديهم �آل` 
Yسباُبهم �أل7ضية �ملا&ية شيًئا، بل قد 
�غلبِة  هالِكهم  ساعة  �آل`  حانت 

�ملسلمني. 
�آلية   Oة �قويٌة هذuكم هي صر  
* حتذيرها ألهل مكة Y` هالكهم 
�. �قد  Yمر ªتو= �Yنه قد �قتر> جدًّ
غريبة حيث  بسرعة  �لنبأ  هذ�  حتقق 
سريعة  تقلبا#  kلك  بعد  حصلت 
�ملكيني؛  �لكفا7   vهال  ]^  #&Y

يوجد   o عظيمًة  معجزً�  �كانت 
كلها،  �لديانا#  تا7يخ   *  Iنظ sا 
 eَ�جر eأل` هذ� �لدما7 قد حل ֲדؤال
عد�ئهم ألك� جنم بل ألك� Åس * 

�لسماe �لر�حانية بأسرها �.
  يتضح من هذO �آلية Yيًضا Y` �لذين 
 * نـزلت  �حلجر  سو�7   `^ قالو� 
�Y�خر �لفتر� �ملكية كانو� Yقر> ^[ 
�لصو�>، أل` �هللا تعا[ قد 7ّكز فيها 
خاصًة على قر> هالv �ملكيني، كما 
�لسو�7  Yيًضا * مستهل  Yكد kلك 

�لتالية سو7ِ� �لنحل.
﴿َفاْصَفِح  تعا[:  قولـه  �Yما    
ْفَح �جلميَل﴾ فأخ� فيه Yال حاجة  �لصَّ
للنقا� معهم �آل`، أل` �من �حلو�7 
قـد �ّلى �مضى، �Y` �لسماe قد 
قضت بعقاֲדم، فلن يؤمنو� �آل` ح� 

ير�� �لعذ�> �ألليم. 

كما Yشا7 �هللا تعا[ بكلمة ﴿�جلميل﴾ 
ح�  ُتعر]   `Y بذلك  نع·  ال  Yننا 
باحًثا  �حلو�7   * 7�غًبا  يأتيك  عمن 
 ]^ �لبعض  ما_   �kفإ �حلقيقة.  عن 
 1Yلر� مد��لة   *  Vبأ فال  حديثك 
معهم، ^ال Yنه ال &�عي �آل` للنقا� 
�لعا=، ألنه قد Yُقيمت �حلجة عليهم 
�مت �لبالÆ �ملبني، �لكنهم ما �نتفعو� 
�آل`  فانتظِر  �لسماe؛  �يا#  من 

مصIهم. 
 ،Ãن كل  مع   tدu �ألمر  �هذ� 
�ا&ًال  �لتبليغ   * ينفك  ال  حيث 
معينة  فتر�  بعد  �لكن  �لباطل،  Yهل 
ينهاO �هللا تعا[ عن �ملزيد من �حلو�7 
مع Yئمة �لكفر، �كأمنا يقو_ لـه: 
�ملنكرين،  �آل` قد متت �حلجة على 

فَدْعهم �شأ�م.

�ْلَعِليُم﴾   Mُ �ْلَخالَّ ُهَو  َ?بََّك   َّ�Bِ﴿
(٨٧)

شر$ �لكلما�:
�خلّالM: �خلالُق �هو ِمن ِصَيِغ �ملبالغة 

(�ألقر>).

�لتفسـ*:
صفته  بإير�&   � �هللا  Yشا7  لقد   
[ Yنه ال يبا± بدما7  ﴿�خلّالf﴾ هنا̂ 

ما أشـدَّ هـؤالء عمايًة 
أنهم  إذ يظنون  وغبـاًء 
النجـاة  يسـتطيعون 
صلتهم  قطعهـم  رغم 
عن السـماء الروحانية!
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التقوى

Yمة قضى ֲדالكها، أل` هذ� ال يغّير 
* ملكوته �ج��ته شيًئا، فهو قا&7ٌ 
متاًما على Y` �لق Yمة Yخر} مكا` 
Yكد  �قد  �sالكة.  �لفاسد�  �ألمة 
 fسيا  * نفسه  �ملع°  هذ�   � �هللا 
�قومه  موسى  جنا�  عن  �حلديث 
قا_  حيث   O&جنو� فرعو`   vهال�
 * �َخرين  قوًما  �7َ�Yَْثناها  ﴿كذلك 
��أل7ُ]   eُلسما� عليهُم  َبَكْت  فما 
 ٢٩ ُمنَظرين﴾(�لدخا`:  كانو�  �ما 
�٣٠).. Y 1Y` هالكهم o ينقص 
من ملكو# �هللا شيًئا ح� يبكي على 
يضر   o كما   ،eلسما� Yهُل  موִדم 
يتأسفو�  ح�  �أل7]  Yهَل  موִדم 
 eألنبيا� مناهضي   `Y kلك  عليهم. 
تند>  فال  ظاملني،  &�ئًما  يكونو` 
�لدنيا على هالكهم بل تتنفس مبوִדم 

�لصعد�eَ �تنعم بالر�حة.
بذكر  �آلية   Oهذ  � �هللا  ختم  �قد 
صفته ﴿�لعليم﴾، لُيخ� Yنه على علم 
بنوعية �لنظا= �جلديد �لذ1 سيأ� به 
بعد ^هالv هؤالe �لظاملني. ^نه نظا= 
 7�ئع �§يل لد7جة Y` �لعاo سو
يفرº مبو# هؤالe بدًال من Y` يبكي 

عليهم.
بالغة  على  �آليَة   Oهذ  َّ_&Y ما 
 Oهذ كل  بّين  حيث  �لكرمي  �لقر�` 
�جيز�،  كلمة   * �لو�سعة  �ملفاهيم 

نظا=  �لر�عة ^[ �و  مبنتهى  �Yشا7 
 Oهذ بني  كما  �ملسلمني.  حكومة 
Yعلن  حيث  7�ئع،  بترتيب   �ملعا7
﴿7ْkَهم  �لسو�7   Oهذ مستهل   *
�ألَمُل  �ُيْلِهِهُم  �يتمتَّعو�  يأُكلو� 
بينما  يعَلمو`﴾(�آلية:٤)،   فسو
Yعلن * هذO �آلية �لM ن * صد& 
تفسIها: ها قد جاe# �آل` ساعة 
هالكهم، ��نتهى �من �نغماسهم * 
�مللذ�# �طو_ �آلما_. �قد بّين هذ� 
�ملقتر>   eملا� قو�  متاثل  بقو�  �ملع° 

من �لشال_.
�لذين  على   ٌّ&7 �آلية   Oهذ  `Y كما 
 O7الفتقا  �  Ãلن� �نتصا7  �ستبعد�� 
 �kمبا قائلني:  �لال�مة  �ألسبا>   ]^
سيحّقق ªمد �لغلبَة؟ فنّبهتهم Y` �هللا 
غلبة  Yسبا>  �سيخلق   ،fخّال  �

�ملسلمني حني يقضي ֲדالv �لكفا7.
�حتقيًقا sذ� �لنبأ 7ّغب �هللا � بعَض 
 Ãلن� eهل �ملدينة * لقاY حلجا� من�
فلما 7جعو� ^[  � ��ا6 &عوته، 
قومهم حكو� sم ما �Y7�، فأ7سلو� 
^ليه � �فًد� يلتمسو` منه Y` يهاجر 
&عوִדم  فَقِبَل  بلدهم،   ]^ مكة  من 
بإk` من �هللا �هاَجَر (�لس�I �لنبوية 
البن هشا=: Yمُر �لعقبة �لثانية). �ما 
Yيا= قالئل ح� Yصبح هذ�  ^ال  هي 
مكة   *  �kًمال ´د  ال  كا`  �لذ1 
لـه  �تيسر#  قوية،  &�لة  مؤسَس 
� �ألسبا> �ملا&ية Yيًضا �لM بسبب 
ليها كا` Yهل مكة متأكدين   ̂O7فتقا�
هذ�  �قع  �ملا  عليه.  �نتصا7هم  من 
�لتغI �لعظيم �قف Yهُل مكة حيا7} 

منبهرين.

وقد حتقق هذا النبأ بسـرعة غريبة حيث حصلت 
بعـد ذلك تقلبات سـريعة أدت إa هالك الكفار 
املكيـني؛ وكانت معجـزًة عظيمـًة e يوجد dا 
نظـE i تاريخ الديانـات كلها، ألن هـذا الدمار 
قـد حـل بهـؤالء جـراَء عدائهم ألكـj جنم بل 
ألكـj شـمس E السـماء الروحانية بأسـرها �.
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�ْلَمَثاِني  ِمَن  َسْبًعا   Yََتْيَنا� �َلَقْد َ﴿
��ْلُقْرَ�َ� �ْلَعِظيَم﴾ (٨٨) َ

شر$ �لكلما�:
��ملثا�  �لقر�`؛  �ياُ#  هي:  �ملَثا\: 
من �لو�&1: َمعاِطُفه. َمْثَنى �أليا&1: 
^عا&ُ� �ملعر� مرتني فأكثر. �مثا� 

�لشيeِ: ُقو�O �طاقاته (�ألقر>).
�قا_ عمر �علي ��بن مسعو& ��بن 
عباY Vيًضا ��حلسن �Yبو �لعالية ��بن 
 `^ �§اعٌة   Iعم بن  �عبيد  مليكة 
سبًعا من �ملثا� هنا هي �يا# �حلمد 
هرير�   ÌY �عن  �لفاحتة.  سو�7   1Y
�ا (1Y �لفاحتة) �لسبُع Y � Ãعن �لن
�لكتا>.  �فاحتة  �لقر�`   ُّ=Yُ� �ملثا� 
كل   * ُتثنَّى  أل�ا  بذلك  �ُسميت 
7كعة. �قيل: أل�ا ُيْثَنى ֲדا على �هللا 
تعا[. �قد جّو� �لزّجا� هذ� �ملع°، 
�لكن قا_ �بن عطية: * هذ� �لقو_ 
عّلق  �قد  نظٌر.  �لتصريف  جهة  من 
بقوله:  kلك  على  حيا`  Yبو  �لعالمة 
ُمْثَنى  §ُع  أل�ا  kلك،   * نظر  ال 
�هو ُمْفَعل ِمن Yَْثَنى، ��ملُْثَنى هو َمَقرُّ 
 1Y) 1 فيهاY ..]على �هللا تعا eلثنا�
 Iتفس)  .� �هللا  على   eثنا �لفاحتة) 

�لبحر �ملحيط).
�ْلَمثا� هو �آليا#  �لسْبع  فاملر�& من 
Yخر}،  بعد  مر�  تتكر7   Mل� �لسبع 

 eًثنا تعا[  �هللا  على  ֲדا  ُيثَ°   Mل�  �Y
كامًال.

�لتفسـ*: 
 eهؤال  `^ لرسوله:  تعا[  �هللا  يقو_ 
�لقو= سيهلكو` قريًبا ليأخذ مكا�م 
 v&جهو تبديد  من  فبدًال  �ملؤمنو`، 
�ملتعنتني..   eهؤال مع  �جلد�_   *
عليك Y` ترّكز معظم جهو&v على 
�لكرمي  �لقر�`  لتعليمهم  �ملؤمنني 
ح� يتعلمو� �ملعا7 �لقر�نية جيًد�، 
�ملسئولية  لتحمل  Yهًال  فيكونو� 
�من   * عو�تقهم  على  سُتلقى   Mل�
�ملوشكة، �يكونو� جاهزين  غلبتهم 
 vتينا� فقد  �جلديد.  �لنظا=  إل&��7 
 ]^ �لعظيم  كالقر�`  عظيمة  نعمة 
�يا#  سبع  هي   Mل� �لفاحتة  جانب 
�مثا� Yيًضا، فعليك بتربيتهم µيث 
كما  �لعظيمة  �لنعمة   Oֲדذ ينتفعو` 

ينبغي.
لقد بينُت * شرº �لكلما# Y` من 
�طاقاته،   eلشي� ُقو}  �ملثا�  معا� 
بتسمية   � �هللا  Yشا7  فقد  �عليه 
قو�=  �ا Y  ]^ �ملثا�  بالسبع  �لفاحتة 
 `Y  1Y �خالصته  �لقر�`  طاقا# 
�لفاحتة، 7غم ^´ا�ها �لشديد، حتو1 

خالصة �ملعا7 �لقر�نية.
﴿��لقر�`  تعا[  قولـه  �Yما 

�لقر�`  باقي  يع·  فقد  �لعظيم﴾ 
�لقر�`   vتينا� Yننا  ��ملر�&  �لكرمي، 

�ملختصر �كذلك �لقر�` �ملفصل.
 �eًقد ير�& بالقر�` �لعظيم هنا جز�
 * �لعر>  عا&�  �فق  �kلك  منه، 
حيث  �لبعض،  على  �لكل   fطال^
�ال  �لقر�`،  Yَْسِمْع·  يقولو`: 
بل  طبًعا،  �لقر�`  به كل  يقصد�` 
�ملر�&  يكو`  فقد  �عليه  منه.  شيًئا 
من �لقر�` �لعظيم هنا سو�7 �لفاحتة 
نفسها ^شا7ً� ^[ كو�ا جزeً� هامًّا 

من �لقر�` �لكرمي.  
لزعم  &حًضا  ميّثل  �ملع°  �هذ� 
�لفاحتة ليست جزeً� من   `Y لبعض�
�لكرمي. لقد صّرº �حلديث  �لقر�` 
�لشريف Yيًضا Y` �لفاحتة هي �لقر�` 
�لعظيم حيث �7&: "عن ÌY هرير� 
عن �لنY � Ãنه قا_ * Y= �لقر�`: 
�ملثا�  �لسبع  �هي  �لقر�`   =Y هي 
�هي �لقر�` �لعظيم." (مسند �Yد  

مسند ÌY هرير� �)
"�لقر�`   `Y يع·  ال  هذ�  �لكن 
�لقر�`،  لباقي  �ً�ا  ليس  �لعظيم" 
بل ميكن ^طالf هذO �لتسمية على 
�لفاحتة �باقي �لقر�` * �قت ��حد، 
بينهما،  تعا7َُ]  �ال  منافاَ�  ال   k^
��ملع° Yننا �تيناv قر�ًنا �تصًر� ^[ 

جانب قر�` مفصل.


