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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ادلرس الرابع

5472بر أأكتو  78/  7041 حمرم 40الأحد   

ىل الآية 6 من الآيةتمتة الفوائد    25 ا 

ذا دل   دليل عىل عكس ذكل، يف قوهل تعاىل  ال ا  72- الأ مر يقتيض ويس تلزم الوجوب والفورية، ا 

ْذ َأَمْرتُكَ  قَاَل َما َمنََعَك َأالا تَْسُجدَ ]
ِ
[ ا  

آدم، وليك ينجو اال نسان من خطره فعليه بذكر هللا، فلكام ذكر  بليس وذريته عىل بين أ 71-  خطر ا 

. واكن يف حصن حصني من الش يطان وحزبه( أأي اختفى وهرب)اال نسان ربه خنس الش يطان 
ىل (74) كام يف الآية. وكذكل ابدلعاء ومعرفة مداخل الش يطان ليك جيتنهبا   (78) ا 

ىل  ذ الش يطان غري قادر عىل محل اال نسان وأأخذه ا  بليس هو الوسوسة والزتيني ا  71- سالح ا 

ابهلل عىل هذه  الاس تعانةاخملمرة مثال أأو حبسه عن الصالة فاهلل تعاىل مل يعطه هذه القدرة، فعلينا 
ْيَطانُ ]يف قوهل تعاىل . الوسوسة    [فََوْسَوَس لَهَُما الش ا

78- وجوب سرت العورة من الرجال والنساء، فالش يطان حيب كشف العورات، يف قوهل تعاىل 

َما] آِِتِ [ِلُيْبِدَي لَهَُما َما ُووِرَي َعْْنَُما ِمن َسْوأ  

ىل التوبة وطلب املغفرة والرمحة، ومن رشوطها الاعرتاف ابذلنب، يف قوهل تعاىل     79- املسارعة ا 

نَا لَنَُكونَنا ِمَن الَْخاِِسِيَن  ]   اْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرمَحْ ن ل
ِ
نَا َوا انَا َظلَْمنَا َأنُفس َ [ ( 54)قَااَل َرب  

عرتاف ابذلنب واال قالع عن املعصية والعزم عىل عدم العودة، ويضاف رشط ورشوط التوبة يه الا
ذا اكن يف حق العباد وهو رد املظامل .رابع ا   

ىل قيام الساعة، قال تعاىل ] قَاَل اْهِبُطوا بَْعُضُُكْ  آدم و الش يطان مس مترة و دامئة ا  54- العداوة بني أ

ىَلٰ ِحنٍي 
ِ
َتَقرٌّ َوَمتَاٌع ا [ ( 50) ِلَبْعٍض عَُدوٌّ ۖ َولَُُكْ يِف اْلَْرِض ُمس ْ  

ِعرِي  و] و قال تعاىل اِب السا اَما يَْدُعو ِحْزبَُه ِلَيُكونُوا ِمْن َأْْصَ ن
ِ
اۚ  ا ُذوُه عَُدوًّ ِ ْيَطاَن لَُُكْ عَُدوٌّ فَاَّتا نا الش ا

ِ
ا

فاطر [ (1)  

ال يف الأرض واليدفن بعد موته يف غريها، كام يف  57- حياة اال نسان يف الأرض والميكن أأن تكون ا 

ىل ( 50)  الآية   (52) ا 
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ىل الآية 51من الآية        47ا 

كِلَ َخرْيٌ ۚ َذَٰ ]قال تعاىل آِتُُكْ َوِريًشا ۖ َوِلَباُس التاْقَوٰى َذَٰ آَدَم قَْد َأنَزلْنَا عَلَْيُُكْ ِلَباًسا يَُواِري َسْوأ كِلَ ََي بيَِن أ

كاُروَن  اهُْم يَذا ِ لََعل آََيِت اَّللا َن الَْجناِة يزَنُِع  (51)ِمْن أ ْيَطاُن مََكَ َأْخَرَج َأبََوْيُُك م ِ آَدَم اَل يَْفِتنَناُُكُ الش ا ََي بيَِن أ

َّنا 
ِ
اُه يََراُُكْ ُهَو َوقَِبيُُلُ ِمْن َحْيُث اَل تََرْوََنُْم ۗ ا ن

ِ
َما ۗ ا آِِتِ َياِطنَي َأْولِ َعْْنَُما ِلَباَسهَُما ِلرُيََِيَُما َسْوأ َياَء َجَعلْنَا الش ا

يَن اَل يُْؤِمنُوَن  ِ َ اَل يَأُْمُر  (51)لَِّلا نا اَّللا
ِ
ُ َأَمَرََّن ِِبَا ۗ قُْل ا آاَبَءََّن َواَّللا َذا فََعلُوا فَاِحَشًة قَالُوا َوَجْدََّن عَلَْْيَا أ

ِ
َوا

ِ َما اَل تَْعلَُموَن  ِقْسطِ ۖ َوَأِقميُوا ُوُجوَهُُكْ ِعنَد ُك ِ قُْل َأَمَر َرّب ِ اِبلْ  (58)اِبلَْفْحَشاِء ۖ َأتَُقولُوَن عىََل اَّللا

يَن ۚ مََكَ بََدَأُُكْ تَُعوُدوَن  ِ ُُم  (59)َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُمْخِلِصنَي هَلُ ادل  َنا
ِ
اَلََلُ ۗ ا ُم الضا فَرِيقًا َهَدٰى َوفَرِيقًا َحقا عَلَْْيِ

ِ َوحيَْ  َياِطنَي َأْوِلَياَء ِمن ُدوِن اَّللا َُذوا الش ا هَْتُدوَن اَّتا ُم مُّ ُبوَن َأَنا آَدَم ُخُذوا زِينَتَُُكْ ِعنَد ُك ِ  (44)س َ ََي بيَِن أ

بُّ الُْمْْسِِفنَي  اُه اَل حُيِ ن
ِ
بُوا َواَل تُْْسِفُوا ۚ ا  [(47)َمْسِجٍد َوُُكُوا َوارْشَ

 

 رشح اللكامت:

يسرت :يَُواِري  

آِتُُكْ  عوراتُك :َسْوأ  

لباس الزينةالفاخر من أأنواع اللباس،  :ِريًشا  

كِلَ َخرْيٌ  ِلَباُس التاْقَوى وهو  والأخالق داذلي حيفظ العورات والأجسا السرت املعنوي: َذَٰ
.اللباس احلقيقي   

  ِ آََيِت اَّللا كِلَ ِمْن أ .من دالئل قدرته :َذَٰ  

ْيَطانُ  بعاد عن طاعة هللا يرصفنُكال : اَل يَْفِتنَناُُكُ الش ا .عن ذكر هللا، والفتنة هنا يه اال   

جنوده من اجلن : ُهَو َوقَِبيُُلُ   

اخلصةل القبيحة: فَاِحَشةً   

العدل يف القول والعمل: الِْقْسطِ  

أأخلصوا هلل: َوَأِقميُوا ُوُجوَهُُكْ   
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عند ك صالة، واملسجد يقصد به السجود وماكن السجود: ِعنَد ُك ِ َمْسِجدٍ   

دعاء املسأأَل و العبادة: َواْدُعوُه ُمْخِلِصنيَ   

كام خلقُك أأول مرة يعيدُك: مََكَ بََدَأُُكْ تَُعوُدونَ   

.عند ك صالة، ويف ك مسجد، ويف ك ماكن تصلون فيه: ُخُذوا ِزينَتَُُكْ   

 :الفوائد

آدم بنعمه الكثرية حىت يشكروه،قال تعاىل يذك ِ  -7 آَدَم قَْد َأنَزلْنَا عَلَْيُُكْ ِلَباًسا ]ر هللا بين أ ََي بيَِن أ

كاُروَن  اهُْم يَذا ِ لََعل آََيِت اَّللا كِلَ ِمْن أ كِلَ َخرْيٌ ۚ َذَٰ آِتُُكْ َوِريًشا ۖ َوِلَباُس التاْقَوٰى َذَٰ  [ (51)يَُواِري َسْوأ

 : واحليس نوعان. و اللباس نوعان، حيس و معنوي. ومن النعم، نعمة اللباس

 وهو الساتر للعورات :يرضور 

ل به اال نسان يف الأعياد و اجلُمع وزَيرة اال خوان ومقابةل الوفود وهو اذلي يتجم  : رضوريال فوق

 .وغري ذكل من املناس بات

لأن صاحبه مس تقمي عىل طاعة هللا ورسوهل صىل هللا  املعنوي التقوى خري لباس وهو اللباس -5

كِلَ َخرْيٌ ] قال تعاىلعليه و سمل ويسري عىل احلياء واحلشمة،   الاعتناءفيجب  ،[َوِلَباُس التاْقَوٰى َذَٰ

 وقد، وذكل بتنظيف النفس من اذلنوب والاس تقامة عىل طاعة هللا ،به أأكرث لأنه يف أأعىل مرتبة

 :قال الشاعر

ذا املرء مل يلبس ثيااًب من التقى  ن اكن اكس ياً ...........ا   تقلب ُعرَيًَّن و ا 

 و ال خـري فمين كـان هلل عاصـياً ...........الـمـرء طـاعُة ربـه و خـيـر لـبـاس 

 


