
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )١(اإلنسان سورة/ الجمعة أنوار من(

   الجمعة؟ فجر واإلنسان السجدة سورتي قراءة  استحباب في الحكمة ما

 كان إنما: (قولھ اهللا رحمھما تیمیة ابن اإلسالم شیخ شیخھ عن القیم ابن الحافظ نقل
 ما تضمنتا ألنھما ؛ الجمعة فجر في السورتین ھاتین یقرأ وسلم علیھ اهللا صلى النبي
 وحشر المعاد ذكر وعلى ، آدم خلق على اشتملتا فإنھما ، یومھا في ویكون كان

 بما لألمة تذكیر الیوم ھذا في قراءتھما في وكان ، الجمعة یوم یكون وذلك ، العباد
  )ویكون فیھ كان

  ]المعاد زاد[

 ---------  

  ]٢)[اإلنسان سورة/ الجمعة أنوار من(

   -: السورة ھذه موضوعات في الموضوعي التناسب من

  -: اإلنسان عن تحدثت أنھا

  النطفة، وھي أحوالھ أول بذكر فابتدأت -

   العذاب، أو الرحمة أھل من كونھ وھي أحوالھ آخر بذكر واختتمت -

 أھل وأعمال مجملة، العذاب أھل أعمال فذكر:  الفریقین أعمال ذكر وتوسطھا -
  مفصلة الرحمة

  ]٧٠،٦٩/١ الرسائل جامع في اهللا رحمھ اإلسالم شیخ كالم من بتصرف[ 

 --------  

  )٣)(اإلنسان سورة/الجمعة أنوار من(

 الشیخ قال} بالنذر یوفون{ أنھم السورة ھذه في األبرار أوصاف من سبحانھ اهللا ذكر
 كانوا وإذا والمعاھدات، النذور من هللا أنفسھم بھ ألزموا بما أي(اهللا رحمھ السعدي
 وقیامھم فعلھم كان أنفسھم على بإیجابھم إال علیھم یجب لم وھو-بالنذر یوفون

  )أولى باب من األصلیة بالفروض
  



  ).٧١/١(الرسائل جامع في كما اهللا رحمھ اإلسالم شیخ المعنى ھذا إلى وأشار

 ---------  

  )٤)(اإلنسان سورة/الجمعة أنوار من(

  } حبھ على الطعام ویطعمون{- 

 إلیھم أحب سبحانھ اهللا أن لوال أنھ}حبھ على{بقولھ نبھ:(اهللا رحمھ اإلسالم شیخ قال
 الرسائل جامع.(األدنى على األعلى المحبوب فآثروا یحبونھ ما على آثروه لما منھ
٧٢/١(  

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

  

  )٥)(اإلنسان سورة/ الجمعة أنوار من( -

  .العمل جنس من الجزاء

 یرون ال األرائك على فیھا متكئین*  وحریرا جنة صبروا بما وجزاھم:{تعالى قال
  }زمھریرا وال شمسا فیھا

 والباطن الظاھر تلحق التي والخشونة - ٢ ، النفس حبس - ١ من الصبر في كان لما 
  -:علیھ الجزاء كان ، فیھ ما والحرارة -٤ والنصب التعب ومن -٣

   السعة، فیھا التي بالجنة -١ 

   والنعومة، اللین فیھ الذي والحریر -٢

  الراحة، یتضمن الذي واالتكاء -٣

  .للحر المنافیة والظالل -٤

  )٧٣/١الرسائل جامع في اهللا رحمھ تیمیة ابن اإلسالم شیخ(

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

  

  

  



  )٦)(اإلنسان سورة/ الجمعة أنوار من(

  المشاق تحمل علیك یھوِّن اهللا ذكر

  } وأصیال بكرة ربك اسم واذكر* كفورا أو آثما منھم تطع وال ربك لحكم فاصبر{ 

 ما فوات من إلیھ أحب ھو بشيء القلب بتعویض إال الصبر إلى سبیل ال كان لما(
 أعظم ذكره فإن ؛ وأصیال بكرة سبحانھ ربھ یذكر بأن أَمره ، َفْوتھ على ُیصَبر
  )الصبر مشاق تحمل على العون

  ]٧٥/١ الرسائل جامع في اهللا رحمھ تیمیة ابن اإلسالم شیخ[

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

  )٧)(اإلنسان سورة/الجمعة أنوار من(

  ومنتھى مبدأ اهللا من اإلحسان

 وكان جزاء لكم كان ھذا إن:{نعیمھم من شيء ذكر بعد الجنة أھل في تعالى قال
  }مشكورا سعیكم

  !سبحانھ اهللا أكرم ما

 ، الجزاء أعظم ذلك على یجازیھم ثم الصالح للعمل بتوفیقھم المؤمنین على ینعم
 منھ واإلحسان الفضل مبدأ أن مع ، سعیھم على ویشكرھم تقصیرھم، لھم ویغفر

  .سبحانھ

  .إلیك یقربنا الذي الصالح للعمل ووفقنا بذنوبنا، فضلك تحرمنا ال اللھم

 -----------  

  

  ومما لم یذكر من األنوار: 

 ذكر} اهللا عباد بھا یشرب عینا كافورا مزاجھا كان كأس من یشربون األبرار إن{ -
 أعمالھم، مزجوا ألنھم المقربین عباده شراب من یمزج األبرار شراب أن سبحانھ
  ]٧٠/١ الرسائل جامع[أعمالھم أخلصوا كما خالصا صرفا المقربون ویشربھ

 جمال فالنضرة والباطن، الظاھر بجمال سبحانھ وصفھم} وسرورا نضرة ولقاھم{-
  ]السابق.[قلوبھم جمال والسرور وجوھھم،



 ھو العبد فإن الواجبات، أضعف وھو بالنذر الوفاء سبحانھ ذكر}بالنذر یوفون{ -
 هللا وفى فإذا علیھ، سبحانھ اهللا أوجبھ ما دون فھو بالتزامھ، نفسھ على أوجبھ الذي

 اهللا أوجبھ الذي األعظم الواجب یوفي بأن فھو ھو، التزمھ الذي الواجبین بأضعف
  ]٧١صالمرجع السابق [وأحرى أولى علیھ

 في السورة سیاق لكون وذلك الذھب یذكر لم..} فضة من بآنیة علیھم ویطاف{ -
 سكت ما إلى تنبھ إشارة إلیھ فأشیر المقربین نعیم وأما مفصال، األبرار نعیم وصف

 في وألن المقربین، من أكثر لكونھم-أعلم واهللا- األبرار نعیم على اقتصر عنھ،وإنما
 سمعت أذن. وال رأت عین ال ما المقربین جزاء أن على تنبیھا األبرار جزاء ذكر
  ]٧٤،٧٣صالمرجع السابق .[بشر قلب على خطر وال

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

  }كفورا أو آثما منھم تطع وال ربك لحكم فاصبر{

   وسلم علیھ اهللا صلى نبیھ اهللا نھى

 ألنھم اآلیة ھذه علیھم یقرأ حین لھم استجابتھ من تأییسھم النھي ھذا من والمقصود
 ھم إذ الدعوة من بھ قائم ھو عما لھ صارفا سیكون علیھ عرضوه ما أن یحسبون

[تفسیر ابن .وسلم علیھ اهللا صلى الرسول ونزاھة الرسالة ماھیة إدراك عن بعداء
  ]٢٩/٤٠٣عاشور [

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

  {إن ھؤالء یحبون العاجلة} 

 العاجلة وصف ألن الذم من للمقصود توطئة العاجلة بوصف الدنیا ذكر إیثار وفي
 ألنھ بالدون رضوا إذ بتحمیقھم تعریض ذلك وفي. عاجلة ألنھا آثروھا بأنھم یؤذن
 واقع }ثقیال یوما وراءھم ویذرون{: فقولھ التبصر، أھل شیم من ذلك ولیس عاجل
 لما لآلخرة االستعداد مع الدنیا أحبوا لو ألنھم وتحمیقھم ذمھم لمناط التكمیل موقع
 الدار اهللا آتاك فیما وابتغ{: لقارون الناصحین لقول حكایة تعالى قال مذمومین كانوا

 من ظاھرا یعلمون{: تعالى قولھ نظیر وھذا }الدنیا من نصیبك تنس وال اآلخرة
 أنفسھم قصروا أن ھو فیھ الذم مناط كان إذ }غافلون ھم اآلخرة عن وھم الدنیا الحیاة
  ]٤٠٨. [المرجع السابق صباآلخرة العلم عن اإلعراض مع الدنیا أمور علم على

  

 المیمان عبداهللاكتبھ 


