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التفسري دروس من فوائد  

 

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ادلرس الثاين عرش

0272 ديسمرب 02لـ املوافق 7341الأول ربيع 8 الأحد  

  تمتة الفوائد من الآية 41  ا ىل الآية 34  

َلا ]امجلةل الاعرتاضية  -02
ِ
اْفًسا ا ُف ن لِّ هااَلا نُكا لأن املؤمن اذلي  ،من أألطف يشء (30)يف الآية  [ُوْسعا

 اجلنة فالبد من يك ينال تكلفكأنه خيطر عىل ابهل أأنه ل ، يؤمن ابجلنة يعمل عظمها وخلود أأهلها فهيا

مسحة، فاهلل  الرشيعة اَل سالمية أأن تعاىل  هللفبيل  تعب هائل، وعناء شديد عظمي طويل،

َل وس  وجلل َل يكف نفسا ا  ، وَل عناء، وَل َل مشقة فيه نال بعمل سهلتُ  وبيل هلل أأن اجلنة .عهاعزل

 .(7)رمحه هلل  ذكر هذه الفائدة دمحم الأمي الش نقيطي. تعبا شديدا فيه

خذ هلل عىل ؤاواجلنة عظمية فال ي عظمي،هلل حبجة أأن هلل  وامرفهيا رد عىل من يرتك أأ  -07

.لش يطاناالأش ياء الصغرية وهذا من وسوسة   

.وهو من الأسلوب القرأآين والتخويف والرجاء ،والرتغيب والرتهيب ،امجلع بي الوعد والوعيد -00  

ميُ ]تعاىل  قال  حِّ ي َأينلِّ َأَنا الْغاُفوُر الرا باادِّ ْ عِّ اّبلِّ (39) احلجر [ن  

ونا ]تعاىل  هلل لو ق يف -04 ُ ادلِّ هياا خا ا يفِّ ]تعاىل  هلوق يف و ، (30)يف الآية  [ُُهْ فِّ ْعناا ما نازا ُهِّ وا ُصُدورِّ

ُم اْلَْْناارُ  ِّ ِتِّ ْ ن َتا رِّي مِّ ْ للٍّ َتا ْن غِّ (34)يف الآية [ ملِّ  

َل التحاب  ،وَل غش وَل غل، ،َل حسد  وَلبغضاء يف اجلنة وأأهلها ساملون مهنا، وَل يكون بيهنم ا 

جلنة يف ، ولهذا قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف وصف أأهل ااتصايف والتعاطف وهذا من أأعظم كامل اللل والتل 

ريض هلل  وعن أأيب سعيد اخلدري .(0) (قلوهبم قلب واحد): احلديث اذلي رواه مسمل رمحه هلل

لاص): ملسو هيلع هللا ىلص  رسول هلل قال أأنه قال، عنه ا خا ذا
ِ
، ارة والنل نل اجل  يب ةالنلار، ُحبِّسوا بقنطر  نم وناملؤمن ا

ون مظاملا اكنت بي نيا ، م يفهنفيتقاصل ب ادلل ذا نُقلوا وُهذلِّ
ِ
ن هلم بدخو حَتا ا  سفي ناذلا و ، ف ةاجلنا ول ا ُأذِّ

(4) (انييفِّ ادلل  هل اكنزنمب ل  ناة أأد اجل مبسكنه يف بيده لأحدُه محملد  

 

(7) 
 .ابختصار و ترصف( 257-256/  4) العذب المنري من جمالس الش نقيطي يف التفسري

(0) 
 (0843)، مسمل (4032) البخاري

(4) 
 (0332) البخاري

 



سعيد بلعيد بن يب لشيخ أل تفسري سورة األعراف دروس فوائد من
 أمحد اجلزائري حفظه هللا

محزة لناي: إعداد  

التفسري دروس من فوائد  

 

ُ ] يف قول هلل تعاىل -03 اَنا اّلِلا دا اْوَلا َأْن ها يا ل ْتادِّ ا ُكناا لِّهنا ما ا وا ذا ٰـَ اَنا لِّها دا ي ها ِّ ِّ اذلا ا ْمُد ّلِلِّ قاالُوا الْحا يف  [وا

، فعىل املؤمن أأن يطلهبا من املؤمنيتعاىل لعباده  الهداية بتوفيق هلل ويه هبة من هلل ،(34)الآية 

 .تعاىل دامئا هلل

يف ادلنيا، وهو من النعمي القويل يف اجلنة، فامحلد يف اجلنة  عبادة عظمية محد هلل تعاىل وشكره -02

.ادةبهو من النعمي وليس من الع   

ِّ ] يف قول هلل تعاىل -02 قل لْحا لِّناا ابِّ ب ْت ُرُسُل را اءا اقاْد جا الرسل اذلين أأرسلهم هلل جاءوا ابحلق  [ل

.خرةتعاىل أأعىل شأأْنم يف ادلنيا وأأظهر صدقهم يف ادلنيا والآ  ن هللا  و والهدى   

ا ُكنُُتْ ] يف قول هلل تعاىل -01 ا بِّما ثُْتُموها ناُة ُأورِّ نُوُدوا َأن تِّْلُُكُ الْجا ِّ ۖ وا قل لْحا لِّناا ابِّ ب ْت ُرُسُل را اءا اقاْد جا ل

لُونا   بدليل قول النيباَل ميان والعمل الصاحل سبب دلخول اجلنة وليس مثنا لها  ،(34)يف الآية  [تاْعما

َل أأن يتغمدين : وَل أأنت اي رسول هلل؟ قال: قالوا ،دخل أأحد منُك معهل اجلنةلن يُ )ملسو هيلع هللا ىلص  وَل أأَن ا 

ذا اكن خالصا ، (7)رواه البخاري ومسمل ( هلل منه بفضل ورمحة َل ا  .صواابوَل ينفع العمل ا   

 الفوائد من الآي تي 33- 32

قًّا فاهاْل ] يف قول هلل تعاىل -08 ب ناا حا َنا را عادا ا وا ْدَنا ما جا ابا الناارِّ َأن قاْد وا ناةِّ َأْْصا اُب الْجا ٰى َأْْصا دا َنا وا

قًّا ۖ ب ُُكْ حا عادا را ا وا دُّت  ما جا  توبيخ أأهل اجلنة لأهل النار وشامتِتم هبم وحضكهم مهنم (33)يف الآية [ وا

نا اْلُكفاارِّ ]وقال تعاىل ، مبا اكنوا يس ِتزؤون ابملؤمني لزيدادوا حرسة وندامة نُوا مِّ آما ينا أ ِّ فاالْياْوما اذلا

ُكونا  اْضحا (43)املطففي [ ي  

ِّ عاىلا ] يف قول هلل تعاىل -09 اْعناُة اّلِلا ُْم َأن ل ايهْنا ٌن ب ذلِّ نا ُمؤا يا فاأَذا الِّمِّ (33)يف الآية  [الظا  

.اللعنة و الطرد من رمحة هلل تتبع الاكفرين يف ادلارين لأْنم يصدون عن سبيل هلل   

بِّيلِّ ] يف قول هلل تعاىل -42  ونا عان سا اُصد  ينا ي ِّ ِّ  اذلا احلذر من الصد عن سبيل  ،(32)يف الآية  [اّلِلا

.هلل  

ُرونا ] يف قول هلل تعاىل -47 فِّ ةِّ اكا را ْلآخِّ ُُه ابِّ ًجا وا وا اا عِّ اْبُغوْنا ي سلمي لسبيل وجوب الت  ،(32)يف الآية  [وا

 .عوجاجالاهلل واحلذر من حب 

 
(7)

 (0872)، مسمل ( 2214) البخاري 
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