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محزة لناي: إعداد  

التفسري دروس من فوائد  

 

﷽ 

رس الرابع عرش  ا

د 2016 جانفي 03لـ املوافق 1437األول ربیع 22 األ  

متة الفوائد من االٓیة 46  ٕاىل االٓیة 53     

َمهَُما [ :تعاىل هللا لو ق يف   6 َ َحرَّ َّ نَّ ا ِٕ
ىل ٔاهل النار ٔاي  ]ََىل اْلَاكِفِرنَ قَالُوا ا ٕان هللا تعاىل حيرم 

ائديشء من طعام    .ٔاهل اجلنة و
َهنُْم لَهًْوا َولَِعًبا[ :تعاىل هللا لو ق يف  7 َُذوا ِد َن اختَّ ِ َّ ن لهوا ولعبا ]ا  ،احلذر من اختاذ يشء من ا

ن ِتِه  [ :قال تعاىل ،نئاو من املؤم  ،ٔاو من النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وذ ابلسخریة من ا َ ٓ ِ َوا َّ ُقْل أَاِب
َهتْزِئُونَ  َْس ِ ُكنُمتْ  ِ ُِمكْ ) 65( َوَرُسو ميَا

ِٕ
   )66 65( التوبة ]َال تَْعَتِذُروا قَْد َكَفْرُمت بَْعَد ا

ون  8 ن ال یوق ستخفه ا لیه وال  ت  ىل احلق ویث وال تصیبه عقدة  ،ىل املؤمن ٔان یصرب 
م الغربة، فقد قال  النقص ٔامام اسهتزاء الظاملني اصة يف ٔا ْسالُم غَرِیًبا، (: النيب ملسو هيلع هللا ىلصو 

ِٕ
بََدأَ اال

َ بََدأَ غَرِیًبا ، فَُطوَىب ِللُْغَراَبءِ  َ َیُعوُد      )1(رواه مسمل) َوَس
ِ َحقٌّ ۖ[: قال تعاىلو  َّ َْد ا نَّ َو ِٕ

ُونَ  فَاْصِربْ ا َن َال یُوِق ِ َّ ََّك ا َتِخفَّ َْس   )60( الروم ]َوَال 
نَْیاَوغَرَّ [:  يف قول هللا تعال  9 ُّ نیا وذ ابلظن ٔاهنا  ]ْهتُُم الَْحَیاُة ا رتار ابحلیاة ا احلذر من الا

ري  اة بعدهأان  و ،زائدامئة  الها يف القلب وابللهف ،ال ح لغ  ،وإبد كون ٔاكرب اهلم وم وبأن 
نیا واحلذر ،العمل   .من التقاطع واراكب احملرمات من ٔاجل ا

، ٔاو مع كفر اكن ٕاذااحلذر من التقصري يف األعامل الصاحلة ألنه یؤدي ٕاما ٕاىل اخللود يف النار 10 
رجات األقل يف اجلنة يفٕاىل التأخر    .دخول اجلنة ٔاو ٕاىل ا

ُدونَ  فَالَْیْومَ [ :يف قول هللا تعال 11  َ ِتنَا َجيْ َ ٓ َذا َوَما َاكنُوا ِبا ـٰ َُسوا ِلَقاَء یَْوِمهِْم َه  َ َ َساُمهْ  َ   ]ن
  .اجلحود نوع من ٔانواع الكفر

  
 

 

ن ماجه )145(مسمل )1( )3986(، ا

  


