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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ادلرس اخلماس :

5112بر أأكتو  52/  1341 حمرم 11الأحد   

     14ا ىل الآية 52سن الآيةتمتة الفوائد 

 

4- التذكري بقدرة هللا العظمية حيث أأنزل عىل بين أآدم اللبماس ليسرتوا عوراهتم ويتجملوا هبما، أأي 

، والصوف، والوبر، وريشاليت تصنع سهنما املالب  سثل القطنأأن هللا أأنزل املمادة   

آدم كيفية صنع   -مبما خلق فهيم سن الغرائز، والقوى، والأعضماء  - الطري،واحلرير،وغريهما، وعمل بين أ

تقمانه .اللبماس وا   

ُْم     َّنا َجَعلْنمَا َسما عىََل اْلَْرِض زِينًَة لَهَما ِلنَْبلَُوُُهْ َأُّيه
 
3 ا  ن قيل: أأمل يقل هللا تعماىل يف سورة الكهف ]ا

اًل  ه سفيمان الثوري ابوقد فّسر احلسن البرصي العمل هنما  [(1) َأْحَسُن ََعَ هد زر لبرتك ادلنيما، وفّسر

ذا سمار عىل" :نيكام قمال بعض املفّسر  واجلواب. فهيما هدي  ال تنماقض بني اال سالم وغرائز اال نسمان ا 

ُمْ ]قوهل تعماىل مفعىن الابتالء يف . اال سالم  اًل  َأُّيه   - اختبمار طمالب ادلنيما سماذا يريد سهنما [َأْحَسُن ََعَ

سر عىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص رجٌل فرأأى أأحصماب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سن جدله )  ملسو هيلع هللا ىلصحديث رسول هللا يف كام 

ن اكن خرج يسعى عىل ودله : اي رسول هللا لو اكن هذا يف سبيل هللا، فقمال ملسو هيلع هللا ىلص: ونشماطه فقمالوا ا 

ن اكن خرج يسعى عىل أأبوين ش يخني كبريين فهو يف ن صغمارا فهو يف سبيل هللا،وا   سبيل هللا،وا 

ن اكن خرج يسعى رايء وسفماخرة فهو يف  اكن خرج يسعى عىل نفسه يعفهما فهو يف سبيل هللا،وا 

يكون  والوواجدهما هل يشكر هللا علهيما، وفماقدهما هل يصرب عىل فقدهما،  - (1) (سبيل الش يطمان

"حماسدا لأهل النعمة  

 

 (1265) والرتهيب حصيح الرتغيب  ،(2342)الطرباين يف الأوسط  (1) 



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

محزة لناي: إعداد  

التفسري دروس من فوائد  

 

2 
 

نيما حلوةٌ ) ملسو هيلع هللا ىلص قمال رسول هللا نا ادله نا  .َخِِضة ا  ا فَ  .لُونعمَ تَ يف ينظر كَ فَ  .هيمامك فِ فَ خلِ هللا سس تَ  وا  قوا مات

نيَ  اُقوا .ماادله رِسَ  وات لَ  .ماءَ الن نا أأوا َ تنَ فِ  فما  َ اكَ  يلَ ائِ  ا رَ يِن ة ب .ملسس  اهور  (1) (ماءِ  النسَ ت يِف ن  

2-التحذير سن فتنة الش يطمان اذلي أأخرج أأبوينما سن اجلنة، وفتنته خطرية الس امي أأنه وجنوده يرون 

51كام يف الآية  ،نسمان وهو ال يراُهال  ا  

2- حرص الش يطمان عىل دفع الآديم ا ىل كشف عورته لأنه يعمل أأنه طريق اىل الفسق والفجور   

  .ىل املرشكني فصماروا يطوفون عراةا  لهذا وسوس به 

ظهمار احملماسن يؤدي ا  ىل  ن كشف العورات سن الرجمال والنسماء وتربج النسماء والرجمال وا  1- ا 

نه يّسع لهما الهالك  ذا ظهر ذكل يف أأسة فما   ،وزوال املكل ابلأسراضالفواحش والفسق والفجور وا 

بوين حيث خرجما سن اجلنة  . ىل دار التعب وقد اتب هللا علهياما  وذهماب السلطمان كام حدث للأ  

ال َأَحلهوا ِبأَنُْفِسهِْم ِعَقماَب اّللا ) رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقمال 
 
اَب ا ِ ََّن َوالرر ِ (َسما َظهََر يِف قَْوٍم الزر

 أأمحد اال سمام رواه (5) 

ال فََشما  ،الَْفماِحَشُة يِف قَْوٍم قَطه َحَّتا يُْعِلُنوا هِبمَا  تَْظهَرِ ملْ ) ملسو هيلع هللا ىلص ، وقمال رسول هللاوهو حديث حسن
 
ا

ايِت لَمْ  ماُعوُن َواَلْوَجماُع ال يَن َسَضْوا تَُكْن َسَضْت يِف َأْسالِفهِمُ  ِفهِيْم الطا ِ وهو  واه ابن سماجهر  (4) (اذلا

.حديث حصيح  

ال فََشما ِفهِيُم الَْمْوُت و) ويف رواية 
 
(ال َظهََرْت ِفهِيُم الَْفماِحَشُة ا

.وهو حديث حسنالطرباين رواه  (3)    

 

 (5135)سسمل  (1) 

 (14216) أأمحد (5)

 (111و  112) لصحيحةا يف الألبماين، (3116) بن سماجها   (4)

 (11665)الطرباين يف الكبري  (3)

 




