
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )١)(السجدة سورة/الجمعة أنوار من(

  }العالمین رب من فیھ ریب ال الكتاب تنزیل. آلم:{ السورة أول في تعالى قولھ

 السورة ھذه تضمنتھ الذي الھدى جامع ألنھ القرآن بشأن بالتنویھ السورة افتتحت
 رحمھ عاشور ابن.(الكتاب بھذا التكذیب ھو الضالین ضالل جماع وألن وغیرھا،

  )اهللا

 فیھ عمت الذي الوقت ھذا مثل في بھ واالھتداء العظیم الكتاب بھذا بالتمسك اهللا فاهللا
  .المدلھمة الفتن

  .بھ المستمسكین أھلھ من واجعلنا بالقرآن اھدنا اللھم

 ------  

  )٢)(السجدة سورة/الجمعة أنوار من(

 ِمْن َنْسَلھُ  َجَعلَ  ُثمَّ )  ٧(  ِطیٍن ِمنْ  اِإلْنَساِن َخْلقَ  َوَبَدَأ َخَلَقُھ َشْيٍء ُكلَّ أْحَسنَ  الذي{
 َواَألْبَصاَر السَّْمَع َلُكُم َوَجَعَل ُروِحھِ  ِمْن ِفیِھ َوَنَفخَ  َسوَّاهُ  ُثمَّ)  ٨(  َمِھیٍن َماءٍ  ِمْن ُسالَلٍة

  )} ٩(  َتْشُكُرونَ  َما َقِلیال َواَألْفِئَدَة

 أو مال أو علم من علیك اهللا أنعم مما بشيء أو بنفسك الموفق أخي أعجبت إذا
 اهللا منة واستحضار ، الضعیف خلقك مبدأ بتذكر العضال الداء ھذا فاكسر ، منصب

  .علیك

   عبادتك وحسن وشكرك ذكرك على أعنا اللھم

 ---------  

  )٣)(السجدة سورة/الجمعة أنوار من(

 وسمعنا أبصرنا ربنا ربھم عند رؤوسھم ناكسوا المجرمون إذ ترى ولو:{تعالى قولھ
  }موقنون إنا صالحا نعمل فارجعنا

 وما عمره، تدارك فرصة لھ وأتیحت ، القیامة یوم المغبونین بأماني تیقن لمن عجبا
  .غیھ في سادرا زال

  .المھلة زمن في دمنا ما للصالحات فلنسارع



  .الصالحات الباقیات في األوقات الغتنام وفقنا اللھم

 --------  

  )٤)(السجدة سورة/الجمعة أنوار من(

 رزقناھم ومما وطمعا خوفا ربھم یدعون المضاجع عن جنوبھم تتجافى:{تعالى قولھ
  }یعملون كانوا بما جزاء أعین قرة من لھم أخفي ما نفس تعلم فال& ینفقون

  :والجزاء العمل بین العالقة تأمل

 أذن وال رأت، عین ال ما[ب ووعدھم جزاءھم اهللا فأخفى اللیل في عملھم أخفوا -
  ]بشر قلب على خطر وال ، سمعت

 ِبُقّرة قلقھم اهللا أبدل} وطمعا خوفا{ یدعونھ قلقین مضاجعھم من یقومون كانوا ولما -
  )اهللا رحمھ القیم البن األرواح حادي من مستقى.( الجنة في العین

 عن بھا تغنینا التي الواسعة برحمتك وارحمنا بذنوبنا، اللیل قیام تحرمنا ال اللھم
  . سواك من رحمة

 ---------  

  )٥)(السجدة سورة/  الجمعة أنوار من(

 المجرمین من إنا عنھا أعرض ثم ربھ بآیات ذكر ممن أظلم ومن:{تعالى قولھ
  }منتقمون

 بالظلم اهللا وصفھ فقد بھا، ُذكِّر لمن اهللا آیات عن اإلعراض شناعة على اآلیة دلت
  .منھ باالنتقام وتوعده واإلجرام،

 یقع لئال ھواه یتبع وال ویزدجر وینتصح یتعظ أن اهللا بآیات ُذكِّر من على فالواجب
  .قدیر شيء كل على ھو ممن الشدید الوعید علیھ

  .أحسنھ فیتبع القول یستمع ممن اجعلنا اللھم

  ومما لم یرسل من األنوار: 

  ..}سجدا خروا  بھا ذكروا إذا الذین بآیاتنا یؤمن إنما:{تعالى قولھ -



 وتذلال لھ تواضعا هللا بالسجود جبینھ إترابُ  اتعاظھ تمام من كان باهللا ُوِعظ من
 ومن والكفار، الجبابرة على خالفا - أعلم واهللا-اآلیة بھذه إلیھ مندوب وھو لجاللھ،

  ]٦٣٦/٣اهللا رحمھ للقصاب القرآن نكت.[ باإلثم العزة تأخذه

 ربھم بلقاء ھم بل جدید خلق لفي أِءنا األرض في ضللنا أِءذا وقالوا{ -
  }كافرون

 وإنما اآلیة، ھذه في اهللا یجبھم فلم السؤال ھذا وطرحوا البعث إنكار الكفار استشكل
 من ملخصا.[للحق الوصول مقصدھم لیس أنھ علم اهللا ألن وتكذیبھم؛ كفرھم بّین

  ]اهللا رحمھ السعدي تفسیر
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