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رس ال ثامن  ا
د  2015 نومفرب 15/  1437 صفر 3األ  

      63 ٕاىل االٓیة 32 من االٓیةمتة الفوائد 
  
نیا ٔاوىل من الكاملؤم  2 ات احلیاة احلالل من الطعام فارون يف احلیاة ا والثیاب  والرشاب،، مب

ون ویصلحون ريها، ألهنم یؤم ا   ٔاعامهلم ویعملون و ئة عند رضال یمعال حصی  الناس وال الب
ستعملوهنا  الكفار كثري من بعكس استفادهتم من اخلريات ن  ني يف مهو، للرشا هذه  تبع للمؤم

نیا،  يف األرزاق يو ا ىل الكفار ٔاما يف االٓخرة فه .حمرمة   

ل ٕامنا حيدث الیوم هو العكس نإ   3 ات مما ینفع كثري مهنا موجودة عند الكفار ، قال  ،ق فالصنا
رتاع سلمنيٕان امل : بعض العلامء داؤمه عن العمل والعمل وإالنتاج والا ألهنم ٔافسدوا  ،قد رصفهم ٔا

دوَّ وعَ  عقوهلم ؤافسدوا عقائدمه داء ال حيبون لنا اخلري, قومه عن العمل املف ا یََودُّ [ىل اال تع، قواأل مَّ
 ُ َّ ُِّمكْ ۗ َوا ن رَّ ْريٍ ّمِ َ ْن  َلَْیُمك ّمِ َاِب َوَال الُْمْرشِِكَني أَن یَُزنََّل  َن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِك ِ َّ ِتِه ا َِرْمحَ َتصُّ   َخيْ

ُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظمي َّ ََشاُء ۚ َوا )105(البقرة  ]َمن   

شون  4  الَّ  ةال تقوم الّسا (:يف هذه احلیاة ابملسلمني، فقد قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٕان الكفار یع
ِٕ
ا

لیه الصالة والسالم ٔایضا  )1(  رواه مسمل) اس رشار النىل ة حىت ال(: و قال  یَُقاَل  ال تقوم الّسا
   )2(.  رواه مسمل .)هللا، هللا: ضاالَٔر  ِيف 

ىل هللا ّذر هللا تعاىل من ٔاصول   5 املفاسد، ويه الفواحش، وإالمث، والبغي، والرشك، والقول 
مل الفواحش الظاهرة والباطنة، وإالمث فأّما  .، وذكرها هللا تعاىل بطریق التدّيل وآخرها ٔاخطرهابغري 

لهيم ف  ىل النّاس وظلمهم والاعتداء  ي لك املعايص، والبغي هو الاستطا  وهضم ه
ىل هللا بغريحقوقهم،والرشك اب ا س  جحة، والقول  ، فهذه لكها تؤدي ٕاىل رشور مل ي ل

)33( االٓیةكثرية، كام يف   

ن هذه احملرمات امخلس مما ٔامجعت إ : وقد قال ٔاهل العمل": ن عثميني رمحه هللاقال الشیخ    6
ىل حترميها      )3(  "الرشائع 

  ) 2949(  مسمل )1(
  )148( مسمل )2(
دة  )3(  ) 372/  1(  الواسطیة الن عثمينيرشح العق
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لول ذ األجل وللك ٔامة ٔاجل، كام   7 ل فهيا فٕاهنا هت عند  ٕاذا زاد املرض يف ٔامة حىت استف
ناب األمراض  سان اج ىل إال جب  رشى املرض يف اكمل جسمه، ف ٔامراض  هي الفرد ٕاذا اس

واء وٕاال ه القلوب )34(كام يف االٓیة  ،وٕاذا وقع يف ش مهنا فعلیه اب  

ب  8 زال الك ىل بين آدم إبرسال الرسل، و ٕا ة  انه وتعاىل یقمي احل  كام يف االٓیة ٕان هللا سب
)35(  

ُسِل ۚ [ قال هللا تعاىلو  ٌة بَْعَد الرُّ َّ ِ ُح َّ ََىل ا َُكوَن ِللنَّاِس  ِذِرَن ِلئَالَّ  َن َوُم ِ َّرشِ ُسًال مُّ ُ رُّ َّ َوَاكَن ا
ساء  ]ميًاك َعِزًزا حَ  )165(ال  

ٰ نَْبَعَث َرُسوالً  [ قال هللا تعاىلو  ِبَني َحىتَّ )15(إالرساء  ]َوَما ُكنَّا ُمَعّذِ  

ا یَتَُّقوَن ۚ[ وقال تعاىل  َ لَهُم مَّ ٰ یَُبّنيِ ْذ َهَداُمهْ َحىتَّ
ِٕ
ُ ِلُیِضلَّ قَْوًما بَْعَد ا َّ ٍء  َوَما َاكَن ا ُِلكِّ َيشْ  َ َّ نَّ ا ِٕ

ا
)115(التوبة  ] َِلميٌ   

د ٔاحب(النيب الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص  لیقو و  رشن  من ٔاجل ذ و، العذر من هللا ٕالیه وال ٔا بعث امل
اري ومسمل )1(   )واملنذرن .رواه الب    

امة ةصلهم احلت ومن مل  :  قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، خيتربمه هللا یوم الق  

امة  سمع ، ورجل هرم ، ورجل ٔامحق ، ورجل مات يف : ٔاربعة حيتجون یوم الق رجل ٔامص ال 
قول . الفرتة  قول : ٔاما األمص ف ئًا ، ؤاما األمحق ف رب لقد : رب لقد جاء إالسالم ؤا ما ٔامسع ش

قول  ئا ء إالسالم وما ٔاعقلرب لقد جا: جاء إالسالم والصبیان حيذفونين ابلبعر ، ؤاما الهرم ف  ش
ي قول  مات ، ؤاما ا ين: يف الفرتة ف ذ مواثیقهم لیطیعنه . رسول   رب ما ٔا أ هيم . ف فريسل ٕا

لوا ردًا وسالماً . ارالنّ  رسوًال ٔان اد لهيم  لوها لاكنت  ي نفيس بیده لو د رواه إالمام  )2(   )وا
دیث حص  ان وهو  ن ح .كام يف حصیح اجلامع الصغري حیٔامحد وا  

ِيت [  9 َ ٓ َلَْیُمكْ ا وَن  ُمكْ یَُقصُّ اء یتلون  ]ُرُسٌل ّمِ ر والتقيص يف األحاكم ، فاألن القصص هو اتباع األ
ون مافهيا من ٔاحاكم ت و یب د، ،االٓ دي  وو لینا ٔان حنهبم ؤان نق جب  ووعید ویبذلون العمل ف

امتهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اصة  .هبم و  

 

 
اري )1(  )1499(، مسمل) 7416( الب
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سعيد بلعيد بن يب لشيخ أل تفسري سورة األعرافدروسفوائد من
 أمحد اجلزائري حفظه هللا

محزة لناي: إعداد  

التفسري دروس من فوائد  

 

ََّقٰى َوأَْصلَحَ [  10 َزنُونَ فََال َخْوٌف  فََمِن ات ُمهْ َحيْ ْم َوَالُ اة من اخلوف واحلزن يف  ]َلَْهيِ طریق الن
ارن ٕامنا ،  ا ب هو الرشك اب ؤاول العمل هو ابلتقوى والعمل الصاحل، ؤاول ما یُتّقى وُجيت

د .الصاحل هو التوح   

َزنُونَ [ 11 ُمهْ َحيْ ْم َوَالُ َلَْهيِ نیا اخلوف واحلزنٕان املؤمن یصیبه  ]فََال َخْوٌف  لكن خوفه وحزنه  يف ا
ىل هللاوحزنه  وحزن ٔاهل الكفر والرشك، ال یذكر ٔامام خوف لیه ابلرمحة ألنه معمتد  ، یعود 

 ُ ه يف اجلنّةكفًّ و ئاته وتعلو درج .ر به عن س  

َُّمك [ قال هللا تعاىل ِ  َولَنَْبلَُو َّرشِ ََّمَراِت ۗ َو َن ااْلَْٔمَواِل َوااْلَٔنُفِس َوالث َن الَْخْوِف َوالُْجوعِ َونَْقٍص ّمِ ٍء ّمِ َِيشْ
ِِرنَ  ا ِ  )155(الصَّ َّ ِ  َّ

ِٕ
ِصیَبٌة قَالُوا ا َْهتُم مُّ َذا أََصا

ِٕ
َن ا ِ َّ لَْیِه َراِجُعونَ  ا

ِٕ
َّ ا
ِٕ
ْم َصلََواٌت  )156( َوا َلَْهيِ ِئَك  ـٰ َ أُول

ِئَك ُمهُ الُْمهَْتُدونَ  ـٰ َ ٌة ۖ َوأُول ْم َوَرْمحَ ِ ّهبِ ن رَّ البقرة ] )157( ّمِ  

َْرُجوَن مِ [ قال هللا تعاىلو  َ تَأْلَُموَن ۖ َو َ ُْم یَأْلَُموَن  هنَّ
ِٕ
َُكونُوا تَأْلَُموَن فَا ن 

ِٕ
ُنوا ِيف ابِْتَغاِء الَْقْوِم ۖ ا َن َوَال َهتِ
َِلميًا َحِكميًا  ُ َّ َْرُجوَن ۗ َوَاكَن ا ِ َما َال  َّ ساء ]ا  (  )104( ال

ار 12 ت هللا والاستك  هبا عن التقوىحألهنا تبعد صا ،وإالعراض عهنا احلذر من التكذیب بآ
نیا وكون من ٔاحصاب النار يف االٓخرة ،والعمل الصاحل ة يف ا خرس السعادة والطمأن ا فهيا ف  .ا

)36(كام يف االٓیة   

ن ُدوِنِه ۗ [ وقال تعاىل َاَمِة ۗ قُ فَاْعُبُدوا َما ِشئُْمت ّمِ وا أَنُفَسهُْم َوأَْهِلِهيْم یَْوَم الِْق َن َخِرسُ ِ َّ َن ا اِرسِ َ نَّ الْ ِٕ
ْل ا

اُن الُْمِبنيُ  َ ُهَو الُْخْرسَ ِ )15(الزمر ]أََال َذٰ  

:ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللاو   

ر يف صور الرجال( ال ا امة ٔام ل من لك ماكن ، حيرش املتكربون یوم الق ساقون  ،یغشامه ا ف

سمى بولس من  ر األنیار ،ٕاىل جسن يف  )1( )سقون من عصارة ٔاهل النار طینة اخلبال ،تعلومه   

دیث حسن .رواه إالمام ٔامحد و الرتمذي وهو   
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