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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ادلرس ال سادس:

  5082 ومفربن 08لـ املوافق 8341 حمرم 81الأحد 

      48الآية ا ىل 52تمتة الفوائد من الآية 

قابةل لوسوسة الش ياطني ابلرشك  فهي  فهيا، فذلكل ميانال  قلوب الكفار مظلمة النعدام نور ا -1

َياِطنَي عَََل اْلََكِفرِيَن ] أأولياء للش يطان، قال تعاىل نواملعايص وبذكل يكونو َألَْم تََر َأَّنا َأْرَسلْنَا الش ا

ا ُُهْ َأزًّ ر ن يطهّأأ فلكام اكن القلب مظلام لكام اس توىل عليه الش يطان، فعَل املسمل . مرمي[ (14) تَُؤزُّ

ن اال ميان ليخلُق يف جوف أأح) :الصالة والسالمولهذا يقول النيب عليه  .ابالميانقلبه وينوره  دمك كام ا 

(خيلق الثوب، فاسأألوا هللا أأن جيدد اال ميان يف قلوبمك
  .رواه احلامك وحصحه الألباين (1) 

مر اىل هللا، ومهنا لأ ومهنم من ينسب هذا ا ،تسويغ وتربير العصاة لأعامهلم السيئة خاصة الكفار -9

آابأأ مث ذكروا  ،الطواف عراة، فا ن هللا ال يأأمر ابلفحشاء وهذا عاداهتم وتقاليدُه ُه يف ءهنم يتبعون أ

.ال يأأمر برتك العبادة س بحانه وهللا. ن فعل الآابء ليس دينا وال رشعالأ ضالل،   

ُ ]قرار ابلالكم الصادق ولو جاء من عدو ال  ا -80 آاَبَءََّن َواَّللا َذا فََعلُوا فَاِحَشًة قَالُوا َوَجْدََّن عَلهَْيَا أ
ِ
َوا

ِ َما اَل تَْعلَُمونَ  )51([ فاهلل مل ينكر قوهلم  َ اَل  يَأُْمُر اِبلَْفْحَشاءِ  ۖ َأتَُقولُوَن عَََل اَّللا نا اَّللا
ِ
َأَمَرََّن ِِبَا ۗ قُْل ا

آابءُه النه حقيقة مهنأأ  َذا ]ومثال أآخر مع بلقيس يف قوهل تعاىل . وجدوا علهيا أ
ِ
نا الُْملُوَك ا

ِ
قَالَْت ا

َة َأهْ  كِلَ يَْفَعلُوَن َدَخلُوا قَْريًَة َأفَْسُدوَها َوَجَعلُوا َأِعزا ً ۖ َوَكَذَٰ ذ أأ   .لالمن [(43)ِلهَا َأِذَّلا .قرها هللا عَل ذكلا   

 

 

  (8212)الصحيحة  يف الألباين ،(2)احلامك  (8) 
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ِ َما اَل تَْعلَُمونَ ]يف قول هللا تعاىل  -88 احلذر من الكذب عَل هللا ومن   [(51) َأتَُقولُوَن عَََل اَّللا
يف الفتاوى ، واحلذر من التقول عَل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، كام قال يف احلديث  التقول عَل هللا، وخاصة

ن كذاب عيل ليس ككذب عَل أأحد من كذب عيل متعمدا فليتبوأأ مقعده من النار) (ا 
رواه  (1) 

َث َمْن )قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،هضعف من تهحلديث وال تدري حص اب التحديث ومنه. البخاري َحدا

اُه َكِذٌب فَهَُو َأَحُد اْلََكِذِبنَي  .حاديثلأ فيجب التثبت من حصة ارواه مسمل،  (2) (َعّّنِ ِِبَِديٍث يَُرى َأن   

والعمل الصاحل  ابال ميانوهو يأأمر ابلقسط اذلي هو العدل  لٌ دْ عَ  مَكٌ ان هللا س بحانه وتعاىل حَ  -85

خالص أأ يأأمر ابلرشك واملعايص وال الفواحش وال الكذب ، كام  ومنه الصدق وال ن هللا يأأمر اب 

قام الصالة  واال خالصالعبادة هل س بحانه تعاىل  هو النقاء صافيا من الرشك يف القلب ويأأمر هللا اب 

(59)ية الآ  يف ، كامِبضور القلب هلل تعاىل وادلعاء اخلالص هل س بحانه   

ميان ابلعودة اىل هللا تعاىل جيعل املؤمن اثبتا مة، وهذا اال  هللا يوم القيا التذكري دامئا ابلعودة اىل -84

(59)ية الآ  ، كام يفعَل الاس تقامة عَل طاعة هللا طول احلياة  

نه يعمل من ذكل الفريق حب لأ  ليها  ىل فريقني ، فريقا هداه ا  ن هللا تعاىل قسم عباده ا    -83  

اختذوا  لأهنم فأأضلهمم الضالل واختيارُه الضالل بِّ حُ لِ وفريقا حق علهيم الضالل  ،الهداية فهداه

(40)ية الآ  ، كام يفهنم عَل هدىأأ نفسهم أأ الش ياطني أأولياء من دون هللا مث حيس بون    

أأن الكفار  ية الكرميةلآ وبني هللا تعاىل يف هذه ا" :رمحه هللا مني الش نقيط قال الش يخ دمحم الأ  -82
ومن تكل املوالاة طاعهتم هلم فامي خيالف مارشعه هللا تعاىل،  ،هللااختذوا الش ياطني أأولياء من دون 
آنية تدل عَل أأن الَكفر ال ينفعه " : وقال" ومع ذكل يظنون أأنفسهم عَل هدى هذه النصوص القرأ

لأن الأدَّل اليت جاءت ِبا الرسل مل ترتك يف احلق لبسا وال ش بة ، ولكن ; ظنه أأنه عَل هدى 
فر ال يَكد يفكر يف الأدَّل اليت يه اكلشمس يف رابعة الهنار جلاجا يف الَكفر لشدة تعصبه للك

  (3)ه ا " ، والعمل عند هللا تعاىلفذلكل اكن غري معذور، الباطل ، وعنادا

 

 (8559) بخاريال  (1) 

(2 )
  رواه مسمل يف مقدمة حصيحه

(5/554)أأضواء البيان  (3)  
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 .(48)ية الآ  كام يف ىل املسجد للجامعة وامجلعة،أأخذ الزينة عند الصالة خاصة عند اذلهاب ا -82

ٍم يَْوًما يَْغِسُل ِفيِه َرْأَسُه  ): ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول هللا ْبَعِة َأَّيا َحقٌّ عَََل ُكِّ ُمْسمِلٍ َأْن يَْغتَِسَل يِف ُكِّ س َ

.رواه البخاري ومسمل  (1) (َوَجَسَدهُ   

81- يف قوهل تعاىل ]َولُكُوا َوارْشَ بُوا َواَل تُْْسِفُوا[ أأصل عظمي من أأصول الطب وهو احلذر من 

بع املفرط  .مراضلأ يؤدي اىل ا لأنهالامتالء والش ِ  

 81-  يف قوهل تعاىل ]َواَل تُْْسِفُوا[ التقليل من اال رساف، واال رساف صور وأأنواع، ومهنا: 

نفاق أأكرث من ادلخل - اال   

نفاق أأكرث من احلاجة - اال   

نفاق يف ا - حلراماال   

ريم بقاَّي الطعام والنعمة -  

نفاق لغري احلاجة - اال   

 

 

 

 

 

 

 

 (139)، مسمل (191) بخاريال  (1) 

 




