
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )١)(الجمعة سورة/ الجمعة أنوار من(

 أن عنھما اهللا رضي عباس وابن ھریرة أبي حدیث من اهللا رحمھ مسلم اإلمام روى
  .والمنافقین الجمعة سورة الجمعة صالة في یقرأ كان وسلم علیھ اهللا صلى النبي

: الجمعة صالة في السورتین قراءة حكمة ذكر في اهللا رحمھ النووي الحافظ قال
 ذلك ،وغیر الجمعة وجوب على اشتمالھا: الجمعة قراءة في والحكمة: العلماء قال(

 وغیر والذكر التوكل على ،والحث القواعد من فیھا مما ذلك وغیر أحكامھا، من
  .ذلك

 مما ذلك وغیر التوبة على ،وتنبیھھم منھم حاضریھا لتوبیخ المنافقین سورة وقراءة
 شرح)[فیھا اجتماعھم من أكثر مجلس في یجتمعون كانوا ما ألنھم القواعد؛ من فیھا

  ]٦/١٦٧،١٦٦ مسلم صحیح على النووي

 -------  

  )٢)(الجمعة سورة/ الجمعة أنوار من(

  ....}آیاتھ علیھم یتلو منھم رسوال األمیین في بعث الذي ھو:{تعالى قولھ

 علیھ اهللا صلى األمین النبي ببعثة السورة ھذه مطلع في عباده على سبحانھ اهللا امتن
  .والحكمة الكتاب وتعلیمھم تزكیتھم، سبب ھو الذي األمة على القرآن وتالوة وسلم

  .یكتب وال یقرأ ال أمیا وسلم علیھ اهللا صلى كونھ مع كلھ ذلك تحقق وقد

  .وبعده اإلسالم قبل العرب حال بین قاِرن:  المنة ھذه عظم ولتعلم

 ثم تعالى اهللا بفضل فھو وتوفیق ھدایة من لك حصل ما كل بأن المسدد أخي یا وتیقن
  .وسلم علیھ اهللا صلى محمد نبینا ھدي باتباع

  معروفا، إلینا أسدى لمن الجمیل برد ُأِمْرنا وقد

 ھذا في خاصة وسلم علیھ اهللا صلى محمد نبینا على الصالة من اإلكثار تنس فال
  .العظیم الیوم

 في واحشرنا وباطنا ظاھرا وسلم علیھ اهللا صلى نبیك ھدي اتباع ارزقنا اللھم
  .شفاعتھ وارزقنا حوضھ من وأسقنا زمرتھ

 -----------  



  )٣)(الجمعة سورة/الجمعة أنوار من(

  }العظیم الفضل ذو واهللا یشاء من یؤتیھ اهللا فضل ذلك:{تعالى قولھ

 إیاه آتاه علیھ، اهللا فضل محض أنھا فلیتیقن والعلم الھدایة نعمة لھ حصلت من أن فیھ
 علیھ، اهللا فضل ینسیھ الذي الُعْجُب قلبھ إلى یتطرق أن ینبغي فال غیره، وحرمھ
 على لھا العباد یقدر أن وجّلت ، المنن فاقت التي العظیمة المنة ھذه شكر ولیؤد
  }.ألزیدنكم شكرتم لئن{ ولیتذكر ثمن،

  .عبادتك وحسن نعمتك شكر أوزعنا اللھم

 ------------  

  

  )٤)(الجمعة سورة/الجمعة أنوار من(

  ...}أسفارا یحمل الحمار كمثل یحملوھا لم ثم التوراة حملوا الذین مثل:{تعالى قولھ

 یشبھ العلم من استفادتھ لعدم فھو بعلمھ، یعمل لم لمن ضرب البئیس المثل ھذا
  .فیھا ما یعلم ال كتبا ظھره على یحمل الذي الحمار

 ولم بھ العمل فترك القرآن حمل لمن متناول ھو بل بالیھود خاصا لیس المثل وھذا
 إعالم في اهللا رحمھ القیم ابن الحافظ قرره كما.[ رعایتھ حق یرعھ ولم حقھ یؤد

  ]الموقعین

 تعلمناه بما للعمل ووفقنا متقبال، وعمال طیبا ورزقا نافعا علما نسألك إنا اللھم
  .تالوتھ حق القرآن یتلو ممن واجعلنا القیامة، یوم لنا حجة واجعلھ

 ---------  

  )٥)(الجمعة سورة/ الجمعة أنوار من(

 ذكر إلى فاسعوا الجمعة یوم من للصالة نودي إذا آمنوا الذین أیھا یا:{تعالى قولھ
 بقلبك تسعى أن آدم ابن یا والسعي: ( اآلیة ھذه تفسیر في اهللا رحمھ قتادة قال} اهللا

  ]٦٣٧/٢٢الطبري تفسیر).[إلیھا المضي وھو وعملك،

 وحده، األقدام على بسعي لیس واهللا إنھ:« تفسیرھا في اهللا، رحمھ الحسن وقال
  ]٦٥٩ص مجاھد تفسیر[ »القلوب وسعي بالرغبة، وسعي بالنیة، سعي ولكنھ



 كالذین نكن وال بھا، انتفاعنا لیتم الخطبة الستماع -أبداننا مع -قلوبنا أحضرنا فھال
  آنفا؟ قال ماذا قالوا والوعظ الذكر مجالس عن تفرقوا إذا

  .متقبال وعمال خاشعا وقلبا نافعا علما ارزقنا اللھم

 ---------  

  

  )٦)(الجمعة سورة/ الجمعة أنوار من( -

  بالقرآن النفس تسلیة

  } الرازقین خیر واهللا التجارة ومن اللھو من خیر اهللا عند ما قل:{تعالى قولھ

 الدنیا نعیم من غیرك عند ما إلى قلبك واشرأب عینك وامتدت نفسك تطلعت إذا
  .اآلیة بھذه فتسل

 بخشوع تؤدیھما فركعتان والبركات الخیرات شھر إقبال مع -المسدد أخي- وتأملھا
 من وبقلبك بلسانك المسجد في تقرؤھا وآیة الدنیا، نعیم من خیر أجرھما وخضوع

 الظھیرة عز في الناس یتكفف مسكین إلى تمده وریال اهللا، مع المتاجرة أعظم
  .سبق فیما النیة خلصت إذا أعظم، أو الجبل مثل یكون حتى أجره اهللا یضاعف

  الرابحة التجارة واهللا تلك

 یرجون وعالنیة سرا رزقناھم مما وأنفقوا الصالة وأقاموا اهللا كتاب یتلون الذین إن{
  }تبور لن تجارة

 منا وتقبل الصالحات، الباقیات في األوقات الستغالل فیھ ووفقنا رمضان بلغنا اللھم
  .تقصیرنا عن وتجاوز

  ومما لم یرسل من األنوار:

 من والتمسوا: بھ معنیا یكون أن) اهللاَِّ َفْضِل ِمْن َواْبَتُغوا: (قولھ یحتمل وقد -
  ]الطبري.[وآخرتكم لدنیاكم خزائنھ مفاتیح بیده الذي اهللا فضل

 عن شغلھ من: قال] ١١[ ِإَلْیھا اْنَفضُّوا َلْھوًا َأْو ِتجاَرًة َرَأْوا َوِإذا: تعالى قولھ -
 اهللا ألن ھمتھ، ونذالة طبعھ خّسة عن أخبر فقد واآلخرة الدنیا من شيء ربھ
 عالمًا یكن ولم یفنى، بما فاشتغل مناجاتھ، في لھ وأذن الطریق، لھ فتح قد

  ]التستري. [یزال وال یزل، لم بمن



 بعث بأن االمتنان وجھ فما: قیل فلو{ھو الذي بعث في األمیین رسوال منھم}  -
 بشارة تقدمت ما لموافقتھ: حدھاأ: أوجھ ثالثةمن  عنھ فالجواب أمیًا؟ نبیًا

. موافقتھم إلى أقرب فیكون،  ألحوالھم حالھ لمشاكلة: الثاني. بھ األنبیاء
 قرأھا التي الكتب من إلیھ دعا ما تعلمھ في الظن سوء عنھ لینتفي: الثالث

  )للماوردي والعیون النكت.(تالھا التي والحكم
 الجمعة صلى إذا كان أنھ مالك بن عراك عن حكي} األرض في فانتشروا{ -

 وصلیت دعوتك أجبت إني اللھم: فقال المسجد باب على فوقف انصرف
 الرازقین خیر وأنت فضلك من فارزقني أمرتني كما وانتشرت فرضیتك

  )للماوردي والعیون النكت(
 كان انفضاضھم غالب ألن إلیھما، یقل ولم} إلیھا انفضوا: {تعالى قال وإنما -

  )للماوردي والعیون النكت(اللھو دون للتجارة

 ولم واللھو، التجارة سببان؛ تقدم وقد} إلیھا انفضوا: {قال كیف: قائل قال فإن  - 
 وإذا إلیھا، انفضوا تجارة رأوا وإذا: معناه أن والجواب ؟" إلیھما انفضوا: " یقل

 قد العرب أن قبل من ذكرنا وقد. اآلخر عن بأحدھما فاكتفى إلیھ، انفضوا لھوا رأوا
  )السمعاني تفسیر(كالھما والمراد أحدھما، إلى الكنایة وترد شیئین تذكر

  } اهللا فضل من وابتغوا األرض في فانتشروا الصالة قضیت فإذا:{ قولھ -

 جمیع في قائم فمعناه الجمعة في كان وإن وھذا:(اهللا رحمھ اإلسالم شیخ قال
 أن المسجد یدخل الذي وسلم علیھ اهللا صلى النبي أمر أعلم واهللا ولھذا الصلوات،

 من أسألك إني اللھم(یقول أن خرج وإذا)رحمتك أبواب لي افتح اللھم(یقول
  ]٦٢٢/١٠ الفتاوى مجموع)[فضلك

  

 المیمان عبداهللاكتبھ 

 


