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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثاº حلضرW �إلماh �ملهد< �

:´�T0 من

KA

في �حا� �لقر��

ســو�� هــو�

��بٌع � مائة  
لبسملة  مع  �هي  مكية 
�عشر�. -يًة �عشر� �كوعا'

�بن عبا´  سوWT هو0 مكية كلها عند 
��حلسن �عكرمة �«اهد �قتاy0 �جابر 
بن �يد. �هنا@ ��Tية عن �بن عبا´ 8~ا 
تعا�: ﴿فلعلك  �هللا  قو/  عد�  ما  مكية 
�آلية﴾.  
ليك..  يوحى  ما  بعَض   @ٌTتا
�قد �ستث¿ مقاتل ثال� eيا� �8الها: 
﴿�8لئك  ��لثانية:   ،y8عال  WTملذكو�
عبد   k نزلت  �آلية﴾،  به..  يؤمنو� 
�هللا بن سالh �8صحابه، ��لثالثة: ﴿8ِقِم 
 k آلية﴾ نزلت� ..Tلنها� kطر Wلصلو�

نبها� �لتماT (�لبحر �ملحيط).
هو0   WTسو تتنا�/  %تو�ها:  ملخص 
8حًد� من مو�ضيع سوWT يونس بالشر¢ 
��لتفصيل. لقد .كر �هللا k سوWT يونس 
8نه تعا� يعامل 8مم �ألنبيا� بطر& ثال�؛ 

ما �8 يدمرهم ~ائًيا؛ �8 يغفر Oم متاًما؛ 
�8 ُيهلك جزً�� منهم كلية �ُينجي جزً�� 
بيا�   yهذ �سوTتنا  تامًة،   Wًجنا eخر 
مفّصل للسّنة �إلOية �أل�� حيث توضح 
 Gكيف 8نه جّل شأنه 0ّمر بعض �لشعو
كليًة �%ا كل 8ثر Oم، ��ستعاÂ عنهم 
 �Tًخرين � يكونو� خلًفا ��ستمر�e hبقو
 �Tً�0 منا بد8 ֲדم
لألمم �لسابقة �Oالكة �

إاد العواطف الشريرة
وكبح الشهوات  يوّلدان �بة اهللا
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جديًد� k تاTيخ �إلنسانية.
صفا�  من   �8 هو0   WTسو تبّين  كما 
�هللا 8نه ال يز�/ ير�قب �0ئمÄ 8هل �لسيئة 

�يعاملهم مبقتضاها.
يهيئ  يز�/  8نه عّز �جل ال  كما تذكر 
�ألسباO Gد�ية �خللق �فق �حلاجة، فإ.� 
� ينتفع ֲדا �إلنسا� هلك هالًكا �Tحانًيا 
كما لو 8نه كّف عن تنا�/ �لغذ�� �ملا0< 

ما� موًتا ما0ًيا.
Æ ُيبّين �هللا تعا� �8 �لنا´ ال ينقرضو� 
 hيقو 
منا � منهم،  جيل  مو�  مبجر0 
حا/  هي  كذلك  eخر،  جيل  مقامهم 
بأمة  �هللا  جا�  8مة  هلكت  فإ.�  �ألمم، 

8خرp عوًضا عنها.
�¡Cنا �لسوWT 8يًضا 8نه من �ملمكن �8 
8ّمة من �ألمم Tقيا ما0ًيا ��0 �8  حتقق 
يبقى  ال  �لكن  تعا�،  باهللا  صلة  تنشئ 
 �
من �ألمم 
ال �ل� حتافظ على 
ميا~ا 
جانب �لرقي �ملا0<.. 8< �8 �ألمة �ل� 
حتافظ على عالقتها باهللا هي �ل� ُيكتب 

Oا �خللو0.
 WTلسو� yهذ k كما .كر �هللا عّز �جل
عند  �لكافر  على  �ملؤمن   Tنتصا� سبب 
 Gملو�جهة. �شر¢ هذ� �ملوضو{ بضر�
8مثلة بعض �لشعوG �لقوية �ل� تعرضت 
فهلكت  بالسو�  �لصاحلني  �هللا  لعبا0 
هذ�   k �تعا�  سبحانه  فسر0  �با�0. 
 Èنو¢ �هو0 �صا hقو ��لصد0 8حد�

�لقد   .hلسال� عليهم  �شعيب  �لو` 
تطر& فيها 
� .كر 
بر�هيم 8يًضا �لكنه 
�حلديث  سيا&   k جا�   Éضم حديث 

عن لو` � �قومه.
 pما جر �Jًكر سبحانه �تعا� 8خ. Æ
من  �فرعو�   � موسى  سيدنا  بني 
عن  هنا   �يتحد  � �لكنه   ،�8حد�

سر�ئيل،   Éب  �
 منتمًيا  لكونه  موسى 

منا لبيا� ما فعل فرعو� �قومه مبوسى �

مما تسبب k هالكهم.
 �.
Æ نصح �ملؤمنني بأ� يتذكر�� �0ئًما 8نه 
0�T8 �هللا عذ�G قوh فيجب على �ملؤمنني 
�ملؤمنني  �ختال`  أل�  كليًة،  �جتناֲדم 

.Gيعّرضهم للعذ� Tֲדؤال� �لكّفا

ننا  قائًال:   � �لن�َّ  تعا�  �هللا  Æّ طمَأَ� 
نقص عليك 8حد�� Tسلنا هؤال� كيال 
كانت  فقد  قومك،  هال@  على  حتز� 
هذy عاقبة كثJ من 8عد�� 8نبيائنا. 
ّال �8 
�لسكينة على قلب  تعا� قد 08خل  �هللا 

� ما سيحققه  yلن� � حني لفت نظر�

.pCجنا��� ك
�ملسلمو� من Tُقيٍّ �
 WTلسو�  yهذ  k تعا�  �هللا  سا&  لقد 
�ألمم،  �هال@   Gلعذ��  T8خبا من 
 ،� �لن�  على   hجلسا� ��ملسؤ�ليا� 
هو0"   Éشّيبْت" قائًال:  يصّر¢  جعله  ما 
�لو�قعة)..   WTسو  ،Jلتفس� (�لترمذ<، 
 k 8ثر  قد   WTلسو�  yهذ  pفحو  �8  >8

.º8شفَّ بد� ºهّد كيا ËJنفسي تأث

﴿ِبْسِم 
هللا 
لرَّْحَمِن 
لرَِّحيِم *

َلْت  ُفصِّ ُثمَّ  -َياُتُه  �ْحِكَمْت ُ ِكَتاٌ?  
لر 

ِمْن َلُدْ. َحِكيٍم َخِبAٍ﴾ (هو0: ١ �٢)


لكلما': Dشر
جعلته   :GTلتجا� 8حكمْته  8ُحِكمْت: 
 ،yحكيًما. 8حكم �لّسفيه: 8خذ على يد
�لشيَ�:  8حكم  عليه.  هو  مبا   yَر َبصَّ  �8
 y0ّT �ألمر:  عن  فالًنا  �8حكم  8تقَنه، 
للجامه  جعل   : َ́ �لفر 8حكم  �منعه. 

.(Gألقر�) .حكمًة
فصوًال  جعله  �لشيَ�:  فّصل  ُفّصلْت: 
بقصد  قطعه   :Gَلثو� فّصل   .Wمتمايز
خياطته. فّصل �لكالhَ: بّينه �ضدُّ 8ََ�َله. 
فّصل �لعقَد: جعل بني كل خر�تني من 
 �8 WT�8 مرجانة �8 شذ Wًلو� ��حد خر�

.(Gألقر�) .ماO الفًة� Wجوهر
خبJ: �خلبJ: �لعاTُ� باخلC. ��خلCُ: ما 
 Jهللا خب��) .(Gألقر�) به �ُينقل �ُيتحد
مبا تعلمو�) 8<: عا� بأخباT 8عمالكم؛ 
�قيل:  8موTكم؛  ببو�طن  عاٌ�  �قيل: 

خبJٌ مبع¿ ُمخC (�ملفر��0).

 :Aلتفسـ

 Gٌكتا﴿ قوله   k شأنه  جّل  �هللا  يعلن 
 Gلكتا� eيا� هذ�   �8 eياته﴾  8ُحكمْت 
فيه   0T� ما  كل   �
� باِحلكم،   Wخر��



اجمللد التاسع عشر، العدد اخلامس -   شعبان ورمضان ١٤٢٧ هـ - سبتمبر/ أيلول ٢٠٠٦ م

٦

 �
  yيأخذ� �لشر  عن  �إلنسا�  يكّف 
�خلJ، �يبّصرy مبا k نفسه من مسا�� 
 .y8مر على حقيقة  يوقفه  خفّية، �هكذ� 
فضو/.  �ال  فيه  نقصا�  ال   hكال 
نه �
 ÎتاÏ ملا >Tفيه كل تعليم نافع �ضر��

ليه �لنا´ ��0 حشو �8 نقص. كما 8ننا 
.كرنا فيه كل ما ال بد منه من تفصيل 
لألحكاh ��0 �إلغماÂ عن .كر �لفر�{ 

�لضر�Tية بقدT �حلاجة.
لت﴾ 
شاk WT �لو�قع  �قوله تعا� ﴿ُفصِّ

� ما يوجد k �لقر�e �لكرمي من تعاليم 
eخر  موضع   k .كرها  جا�  متشاֲדة 
منه   Gلكتا� عليك  8نز/  �لذ<  ﴿هو 
�8َُخُر   Gلكتا�  ُّh8 هّن  %كما�  eياٌ� 
فقد   .(٨ عمر��:   /e) متشاֲדا�﴾ 
﴿%كما�﴾   ���
 ﴿متشاֲדا�﴾  .كر 
 yهذ eيتنا   k 8ما  عمر��،   /e  WTسو  k
مقابل  َلت﴾  ﴿ُفصِّ كلمة  �ضع  فقد 
﴿8ُحكمت﴾، ليبّين �8 �ملفّصلة هنا مبع¿ 
مع¿  لنا  يتجلى  هنا  �من  �ملتشاֲדا�. 
 hملر�0 منها �ألحكا� .
 ،Äملتشاֲדا� 8يض�
�ل�  �هي  بالفر�{،  �ملتعلقة  �لتفصيلية 
8ما  فيها،  �لطعن  على  �لعد�  يتجاسر 
�لرئيسية   hألحكا�  >8 �ملحكمة  �لتعاليم 
 Âلتعر� على  8حد   pيقو فال  �جلوهرية 

Oا بالطعن. 
�لسبيل ملعرفة �حلق 
منا هو  �لعلم �8  مع 
 hألحكا� على  �لفرعية   hألحكا� قيا´ 

فال  �تطابقت  تو�فقت  فإ.�  �لرئيسية، 
 Âفهنا@ مثًال من يعتر .Âجه لالعتر��
تعاليمه  بعض  بسبب   hإلسال� على 
جـ   >Jه�  Jتفس) كاحلد�0  �لفرعية 
قاسوها  لو  �لكنهم   ،(٢١٦Ó  ١
بالتعليم �ألساسي �لقائل: �عفو� 
.� كا� 
 Gلعقا� كا�   �.
 �عاِقبو�  نافًعا،  �لعفو 
 .
  ،Âلالعتر� سبيال  �جد��  ملا  0�Tًعا، 
حيث   Gبالعقا يأمر   hإلسال� سيجد�� 
ُيجد< �بالعفو حيث ُيفيد. �مثاٌ/ eخر 
نضربه لتوضيح �ألمر فنقو/: 
� �هللا يأ.� 
بالقتا/ ��حلرk G بعض �حلاال�، �هذ� 
 �.
ليس باألمر �ملحّبذ فيما يبد�، �لكنا 
T08كنا 8نه ال يكو� k بعض �ألحيا� بدٌّ 
من �حلرG لتوطيد �لعد/ ��ألمن � يبَق 
 k على .لك. شأنُه تعا� Âا/ لالعتر�»
.لك شأ� �لطبيب �لذ< يقتلع للمريض 
سنًّا. فإ� عملية قلع �ألسنا� تبد� عمًال 
�لكنا  ��لشفقة،  �لرÔة  من  خالًيا  قاسًيا 
هذ�  لوجدنا  �ألمر  حقيقة   �
 نظرنا  لو 

�لعمَل �لرÔَة بعينها.
حكيم  لد�  ﴿من  �جل  عّز  قوله  8ما 
هذ�   Tمصد  �8  �
  WTشا
 ففيه   ﴾Jخب
�لذلك  للغاية،   hٍسا Tهو مصد Gلكتا�
بكل  �قبوله  
ليه  �الطمئنا�  ميكن  فإنه 
يفعل  ال  �حلكيم  أل�  �فر�عه،  تفاصيله 
�قد  �حلا/.  مقتضى  مع   hيتال� ما  
ال 
بّين �لقر�e بوصف �هللا تعا� "باحلكيم" 

 W�8 �لذ< 8نزله ال يريد به عزًّ� �ال شهر

منا يريد به خJ �لنا´ �نفعهم، لذلك �
� ينـز/ فيه تعليًما ظاهُرy خJ �باطنه 
 k مO Jفيه كل ما هو خ hشر، بل قّد

�لو�قع �لو عافه �لبعض ��بتعد�� عنه. 
8ما مثا/ �لتعليم �لذ< ظاهرy خJ �باطنه 
شر فهو ما �k 0T �إلجنيل حني يقو/: 

.� لطمك 8حد على خد@ �ألمين فَأTْ0ِ له 
�أليسر 8يًضا (لوقا ٢٩:٦)، �مثا/ �لتعليم 
 Jيبد� شًر� �لكن باطنه خ yلذ< ظاهر�
k �حلقيقة هو ما يأمر به �لقر�e �لكرمي 
 hيقا�  �8 �إلنسا�  على   Âيفر حني 
بشدW �قوW كل �لذين يتدّخلو� k 0ين 

 .yآلخرين عن طريق �لظلم ��إلكر��
فمن كا� يريد كسب �لصيت ��لشعبية 
�لتعليم   �
 يدعوهم  سو�  �لنا´   pلد
�إلنسانية   Jيريد خ �لذ<  �أل�/، �لكن 
�مصلحتها k �لو�قع فلن يكتر� برضى 
ما  �8 سخطهم، �
منا سيقدO hم  �لنا´ 

ينفعهم k �حلقيقة.
من   Jكث على  تشتمل   WTلسو�  yهذ  �

عّز  �هللا  �ستهلها  لذلك   Gلعذ��  T8خبا
ليوّضح  "�حلكيم"  صفته  بذكر  �جل 
كانت  �لسالفة  �ألمم  معاقبة   �8 للنا´ 
فيها صالحهم، �ليس عن  بالغة  حلكمة 

ظلم �تعسف �قهٍر.
كما بّين بذكر صفته (�خلبJ) 8نه سبحانه 
�تعا� عليم �قيقة �ألشيا� �مّطلع على 



٧

اجمللد التاسع عشر، العدد اخلامس -   شعبان ورمضان ١٤٢٧ هـ - سبتمبر/ أيلول ٢٠٠٦ م

 Jال ميكن ملثل هذ� �خلب� ،Tبو�طن �ألمو
باطن   k فسا0  على  �لصمت   hيلز  �8
سو�  على  معاقبته   k يتر00   �8 �إلنسا� 

8عماله.


 Lِالَّ 
هللا Lِنَِّني َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ��الَّ َتْعُبُدَ﴿
�َبِشAٌ﴾ (هو0: ٣)َ

 :Aلتفسـ

 yظاهر k يبد�  W0بالعبا 
� �ألمر �إلOي 
��لعيا.   - فيه  �8نانية  طمع  على  0ليًال 
 W0عبا  �
 �اجة  تعا�  كأنه   �8  - باهللا 
 �eلقر� تدبرنا   �.
 �لكـّنا  �إلنسا�، 
�لكرمي �جدنا �لو�قع على عكس .لك، 
ألنه يصّر¢ بكل �ضو¢ �جال� �8 ليس 
 >8 ما من  �8 عمل   W0عبا  k هللا حاجة
�لو& كا�، حيث يعلن سبحانه ﴿�من 
جاَهد فإمنا Õاهد لنفسه، 
� �هللا لغÉّ عن 
�لعاملني﴾ (�لعنكبو�: ٧)، �كذلك قا/ 
﴿قل ال متّنو� علّي 
سالَمكم، بل �هللا ميّن 
عليكم �8 هد�كم لإلميا�﴾ (�حلجر��: 

سالh 8حد من �لنا´ ليس  ١٨).. 8< �8
مبنة على �هللا T �8سوله، �
منا هو 
حسا� 
 �
  yهد�  .
 �لعبد  على  �هللا  من  �فضل 
طريق �لرقي ��لفال¢. 
.�، فالعباW0 تنفع 
�لعابد، .لك �8 �لعباW0 ال تعÉ 8بًد� تلك 

منا � فقط،   Wلظاهر� �جلسدية  �حلركا� 
��لباطنة   Wلظاهر� �جلهو0  لكل  �سم  هي 

�ل� جتعل من �إلنسا� مظهًر� لصفا� �هللا 
عّز �جل. أل� كلمة �لعبد تعk É �لو�قع 
مبشيئته  �ينقا0   yسّيد بطابع  ينطبع  من 
�نقيا�0ً تاًما. ��لظاهر �8 �لذ< ينقا0 متاًما 
ملرضاW �هللا سبحانه �تعا� سو� تنعكس 
 ÎTمد� فُيحر�  �حلس¿  �هللا  صفا�  فيه 
هو  �لعبد  فإ�  �هكذ�  �لرقي.  من  عالية 

�ملنتفع �ليس �هللا جّل �عال.
�8ما ما �k 0T �لتوW�T بأ� �هللا تعا� خلق 
h0e على صوTته (�لتكوين:١)، فهو 8يًضا 
�إلنسا�  خلق  قد  تعا�  8نه   �
  WTشا

ليسعى لالتصا� بالصفا� �إلOية، �
ال 
 >8 من  �8على  8¥ى  �جل  عّز  �هللا  فإ� 

ٍل. صوWT �8 تشكُّ
يكو�   �8  Éيع 
منا   W0لعبا� على  فاحلث 
أل�  تعا�،  �هللا   �
 �لنظر  �0ئم  �إلنسا� 
�لشي�   WTصو Tسم  يستطيع  
منا   Ë8حد
��ضحة  مال%ه  كانت   �.
 كامًال   Ä¥T
�لصفا�  لوضع  �سم   W0لعبا�� .هنه.   k

�إلOية نصَب �لعني �نقشها k �لذهن.

� هذ� �ملع¿  Jهنا@ حديث شريف يش�

. جا� فيه �8 شخًصا سأ/ �لن�َّ �: ما 

فقا/:  �لكاملة)؟   W0لعبا�  >8) �إلحسا� 
 ،>Tلبخا�)  "yتر� كأنك  �هللا  تعبد   �8"

�إلميا�).
نذير  منه  لكم   Éن
﴿ تعا�  قوله  �8ما 
�بشJ﴾ فاعلم �8 �إلنذ�T ال يعÉ ¡ويًفا 
باألفاعي  �لنا´  َكتخويف  تعا�  �هللا  من 
�لتحذير  منه:  �ملر�0  
منا � ��ألسو0، 
8خّوفكم   Éبأن �جلملة   Éتع فال  ��لتنبيه. 
من �هللا تعا�، بل �ملع¿ 8نÉ 8نبهكم 
ليه 
ينفعكم  عما  تغفلو�  كيال  به  �8.ّكركم 

�¡تا��T ما يضركم.
 �e � É8ن  Éتع (Jبش) كما �8 كلمة
لتحذيركم فقط، بل جئتكم مبا سيحقق 

لكم �لرقي 8يًضا.

Lَِلْيِه   
ُتوُبو ُثمَّ  َ�بَُّكْم   
�
ْسَتْغِفُر  .ِ�َ�َ﴿

ُمَسمًّى  �َجٍل َ Lَِلى  َحَسًنا  َمَتاًعا  ُيَمتِّْعُكْم 

 
�ُيْؤِ' ُكلَّ UVِ َفْضٍل َفْضَلُه َ�Lِْ. َتَولَّْوَ

 ﴾Aٍَكِب Xٍَيْو ?َ
َفِإنِّي َ�َخاYُ َعَلْيُكْم َعَذ

(هو0: ٤).

الظاهرة  أبًدا تلك احلركات اجلسدية   oالعبادة ال تع
والباطنة  الظاهرة  اجلهود  لكل  اسم  هي  وإمنا  فقط، 
الu جتعل من اإلنسان مظهًرا لصفات اهللا عّز وجل.
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لكلمـا': Dشر
من  به  ُينتفع  ما  كلُّ  �ملتا{:  ميّتعكم: 
�لبيت   ��8ثا ��لبّز   hكالطعا �حلو�ئج 
�لكليا�:   k �قا/  ��لسلع.  ��أل���0 
قليًال  �نتفاًعا  به  ُينتفع  ما  ��ملتعة:  �ملتاُ{ 
�8صُل  قريب.  عن  ينقضي  بل  باٍ&   Jغ
�ملتا{ ما ُيتبّلغ به من �لز�0. �يأ· �ملتا{ 

.(Gألقر�) مبع¿ �لتمتيع Ä¥�

:Aلتفسـ

 �
 �لنظَر  �لسالفة  �آلية   k �ّجه  لقد   
�إلنسا�  �لكن  �إلنسا�،  خلق  غاية 
 �
يو�جه 8حياًنا شÚ �لعقبا� k طريقه 
 �.
غايته لذلك 8خC �هللا �لعبا0 هنا 8نكم 
�التصا� بصفا· ��حلصو/ على  نويتم 
غايتكم   ��0 �لعر�قيل  ��جدمت  قر� 
هذy، فالسبيل إل��لتها �8 تسألو� Tبكم 
به  تستعينو�  بأ�  عليكم   >8 �لغفر��.. 
ّمما عالها من صد8  قلوبكم   Jتطه على 
�لذنوG، �تتضرعو� 
ليه Ü �8لصكم من 
توّصلكم   ��0 حتو/  �ل�  �ملعاصي   �Tَ0َ


� Tبكم �ألعلى.
 ،y8يًضا تغطية �لشي� �%و Éلغفر�� يع��
�هللا  �0عو�   �ِ8َ  Tالستغفا� مع¿  فيكو� 
�لشهو��  كبح  من  ميّكنكم  كي  تعا� 
�هللا   �
 �صولكم   ��0 عقبًة  تقف  �ل� 

جّل شأنه.
Æ قا/ ﴿Æ توبو� 
ليه﴾.. 8< بعد كبح 

تعا�  �هللا   �
 توجهو�  �لشهو��  تلك 
عليكم  فيسهل  قلوبكم،   k حبه  ليتولد 

�لوصو/ 
ليه.
�يتبني من .لك 8نه بعد كبح �لشهو�� 
�ملثWJ لسخط   Wلشرير� �لعو�طف  
Ýا0 �
ل 
� �هللا،  هللا تعا� ميكن لإلنسا� �لتوصُّ
تأثJها  �%و  عليها  �لقضا�  بد��  8ما 
�لسابق فيستحيل �8 تتوّلد k �لقلب %بة 

�هللا تعا� بشكل كامل.
كما يتضح من .لك �8 �لتوبة تأ· بعد 
�لذين  �حلمقى  بعض  هنا@   .Tالستغفا�
 hليها �إلسال
يزعمو� �8 �لتوبة �ل� يدعو 
��حلق  �ملعاصي.  على  �إلنساَ�  تشّجع 
�إلسالمية.  �لتوبة  حقيقة  Õهلو�  8~م 
Ïا�/  يز�/  ال  �لذ<  �لعبد   �8 .لك 
�ملاضية، مكافحT Äغباِته  .نوبه   Tثاe %َو 
�تباَ{ ��8مر �هللا تعا�..   Äساعي ،Wلشرير�
 Wٌكيف ميكن �8 يقا/ عنه بأ� توبته ثرثر
 Wللسا�، �مدعا� pال يتعد hفضوُ/ كال�
�ملعاصي. فاحلق �8  �ملزيد من   GتكاTال
�عمهم هذ� يدّ/ على غبائهم �Ôاقتهم 
هم. 
� �لتوبة �حلقيقية ال تكو� باللسا� 
�ملر�   Gَجتنا� �لو�قع   k Éفقط، أل~ا تع
بكل  تعا�  �هللا   �
 �ميَله   Gلذنو� عن 
 yهذ ُتكسبه   � فإ.�  ��هتماماته.  Tغباته 
�لتوبة Tضو�َ� �هللا �قرَبه، فال T08< ما هو 

�لشي� �آلخر �لذ< ميّكنه من .لك؟
حسنا  متاًعا  ﴿ميّتْعكم  تعا�  قوله  8ما 

 �.
 8نكم  فيه   Cفأخ مسّمى﴾  8جل   �

�ملكاسب  نبيكم فسو� حتققو�  8طعتم 
�ملا0ية 8يضÄ. .لك �8 �ملتا{ يعÉ �ملنفعة 
�لدنيوية  �ملنافع  
ال  هي  �ليست  �ملؤقتة، 
�ملا0ية. ��ملر�0 من ﴿8جل مسّمى﴾ هو 
 hّد0ها �هللا تعا� لقياÏ لزمنية �ل�� Wلفتر�

���0هاT 8ّمة .لك �لن� �ملرسل.
�8ما قوله تعا� ﴿�يؤِ� كلَّ .< فضٍل 
فضَله﴾ فاملر�0 منه �لCكا� �لر�حانية، 
 k  �8 �لعا�  هذ�   k �لنا´  ناOا  سو�� 

.Wآلخر�
 Gَ8خا� عليكم عذ� ºقوله تعا� ﴿فإ�
 �Jًكب Cعلْم �8 �لشي� ُيعت� .﴾Jٍكب hٍيو
 ،yJتأث  �
 �8يًضا  ضخامته   �
 بالنظر 
هذ�  Tفضتم   �.
 8نكم  �جلملة  من  فاملر�0 
طويًال  عذ�ًبا  تو�جهو�  فسو�  �لتعليم 
مؤملÄ للغاية �يث يتعذT عليكم �حتماله.

﴿Lَِلى 
هللا َمْرِجُعُكْم َ�ُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍ\ 
َقِديٌر﴾ (هو0: ٥)

:Aلتفسـ

 k هللا تعا�� �
 8<.. سو� تؤخذ�� 
eخر �ملطا�، فلما.� ال تقومو� بأعما/ 
�عال.  جّل  8مامه  �ملثو/  عند  تنفعكم 
��علمو� 8نه قاT0 متاًما على كل شي�.. 
فاسعو�  عقابكم،   �8 
نعامكم  على   >8

للظفر بإنعامه �فضله.




