
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )١/ق سورة/الجمعة أنوار (من

 صلى النبي وتنور تنورنا كان لقد: ( قالت عنھا اهللا رضي حارثة بنت ھشام أم عن
 المجید والقرآن ق(  أخذت وما ، سنة وبعض سنة أو ، سنتین واحدا وسلم علیھ اهللا
 على جمعة یوم كل یقرؤھا كان وسلم علیھ اهللا صلى اهللا رسول لسان على إال) 

  مسلم رواه).   الناس خطب إذا المنبر

) ق( اختیار سبب: العلماء قال:(مسلم صحیح شرح في اهللا رحمھ النووي الحافظ قال
 وفیھا) األكیدة والزواجر ، الشدیدة والمواعظ ، والموت البعث ىلع مشتملة أنھا

 ذلك في إن}{منیب عبد لكل وذكرى تبصرة{  التذكٌّر على والحث بالتذكیر، األمر
 مقاصد أعظم من وھذا ،} وعید یخاف من بالقرآن فذكر}{ قلب لھ كان لمن لذكرى
  .الجمعة خطبة شرعیة

  .بكتابك والتذكر وعیدك خوف ارزقنا اللھم

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

  )٢/ق سورة/الجمعة أنوار من(

  }المجید والقرآن ق{

 المجید بالقرآن تعالى یقسم:(تفسیرھا في اهللا رحمھ السعدي عبدالرحمن الشیخ قال
  . المبرات جزیل البركات، كثیر الوجوه كثیر عظیمھا، المعاني وسیع: أي

 قد الذي القرآن، ھذا بھذا، یوصف كالم وأحق وعظمتھا، األوصاف سعة): المجد(و
 األلفاظ ومن أكملھا، الفصاحة من حوى الذي واآلخرین، األولین علوم على احتوى

 االنقیاد سرعة و اتباعھ، لكمال موجب وھذا وأحسنھا، أعمھا المعاني ومن أجزلھا،
  .)بھ المنة على اهللا وشكر لھ،

  أھلھ من واجعلنا القرآن بركة ارزقنا فاللھم

  

  

 ---------  

  )٣/ق سورة/ الجمعة أنوار من(



  } مریج أمر في فھم جاءھم لما بالحق كذبوا بل{

 ، مضطربا مختلطا ملتبسا أمره جعل بأن اهللا عاقبھ لھ تبین بعدما بالحق كذب من
 تبین بعد وسلم علیھ اهللا صلى محمد نبینا بنبوة وكذبوا البعث أنكروا الكفرة فھؤالء
  . مضطرب ملتبس أي مریج أمر في جعلھم بأن اهللا فعاقبھم لھم نبوتھ دالئل

 ونظیرھا ، لھ تبین بعدما الحق رد من كل تعم بل ، بھم خاصة لیست العقوبة وھذه
}  مرة أول بھ یؤمنوا لم كما وأبصارھم أفئدتھم ونقلب:{ تعالى قولھ القرآن في

 في - رحمتھ علیھما اهللا أسبغ- عثیمین وابن كثیر ابن الشیخین كالم من مستقى[
  ]تفسیرھما

 ضالة فالحق لدیھ، مرضي غیر شخص من سمعھ ولو الحق رد المؤمن فلیحذر
  .باهللا والعیاذ كبر أمارة الحق ورد المؤمن،

 تجعلھ وال اجتنابھ، وارزقنا باطال الباطل وأرنا اتباعھ، وارزقنا حقا الحق أرنا اللھم
  .فنضل علینا ملتبسا

 -----------  

  )٤/ق سورة/الجمعة أنوار من(

  } منیب عبد لكل وذكرى تبصرة{

 بالتبصرة المنیب العبد وُخص:(  تفسیره في اهللا رحمھ عاشور ابن الطاھر یقول
 -أحد لكل والذكرى التبصرة إفادة األرض أحوال من ذكر فیما كان وإن -والذكرى

 األفعال، تلك حكمة من المقصود ھو فكأنھ بذلك، ینتفع الذي ھو المنیب العبد ألن
  )والتذكر التبصر الكافرین بإھمال وتعریض ، للمؤمنین تشریف وھذا

  بآیاتك واالتعاظ إلیك اإلنابة ارزقنا اللھم

  

  

  

  

  

   



 ----------  

  )٥/ق سورة/الجمعة أنوار من(

  } نفسھ بھ توسوس ما ونعلم اإلنسان خلقنا ولقد{

  ! سبحانھ اهللا مراقبة تحقیق في أثرھا أشد وما اآلیة ھذه أعظم ما

   اآلیة ھذه فاستحضر خلوة في معصیة على نفسك غلبتك فإذا

   الظاھر؟ بالعمل بالك فما خفي، أمر وھي الوسوسة یعلم سبحانھ اهللا كان فإذا

  ...وسترك ورحمتك وعفوك لطفك اللھم

  ...المقابل وفي

 نفسك خبایا یعلم اهللا فإن اآلیة ھذه فاستحضر السوء بك وظنوا الناس إلى أحسنت لو
 كل سخط علیك ھان عنك رضي فإن ، غایتك ھو ورضاه ، مقصدك وحسن
  . مخلوق

   والنار سخطك من وأعذنا والجنة رضاك ارزقنا اللھم

  .  والشھادة الغیب في خشیتك ارزقنا اللھم

 -----------  

  )٦/ق سورة/الجمعة أنوار من(

  } عتید رقیب لدیھ إال قول من یلفظ ما{

 من موظفیھا على الرقابة بفرض لعمالئھا الخدمات تقدم التي الشركات بعض تقوم
 على تشجیعھم أو أخطائھم على محاسبتھم وتتم لھم العمالء مكالمات تسجیل خالل

 ھؤالء قبل من التعامل في رقیا نجد فلذلك ، المسجلة المكالمات خالل من خدمتھم
  .. ضرا وال نفعا لھم یملك ال مثلھم مخلوق شخص من رقابة ألجل الموظفین

   ؟ عبرة ھذا من نأخذ أال

 ربي عند وھي ، الكاتبین الكرام المالئكة عند مسجلة كلھا وأفعالنا وكتابتنا وحدیثنا
  . ینسى وال ربي یضل ال كتاب في سبحانھ

  سبحانھ بقولھ اآلیة ھذه تعقیب أحسن وما



  }  بالحق الموت سكرة وجاءت{  

  . ستقابلنا الموت وسكرة ، علینا رقیب فالملك

  . إلیھ إال اهللا من لنا مفر وال

 الشخصیات أو المستعارة األسماء خلف تخفى من سیما ال ، جمیعا لنا موعظة فھي
   محالة ال مقابلھ أمامھ والموت ، كاتبین كراما جانبیھ عن أن ونسي المنتحلة

  ) اهللا رحمھ فالن رحل( یقال أن قبل بالتوبة فالبدار

  كریم یا خاتمتنا وأحسن وإجاللك وخشیتك مراقبتك ارزقنا اللھم

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

  )٧/ق سورة/الجمعة أنوار من(

  ...}  بعید غیر للمتقین الجنة وأزلفت{ 

  -: أھلھا أوصاف وتلك الجنة ھذه

 تكررھا على دلیل المبالغة بصیغة وِذكُرھا بالتوبة، اهللا إلى رجاع) أواب( -١
 یقرب وال ، األوامر یترك فال سبحانھ اهللا لحدود حافظ) حفیظ( -٢. وكثرتھا
 الوجھ على تتحقق إنما وھي ، بالغیب اهللا خشیة  -٣ المباح یتجاوز وال المناھي،

  . سبحانھ هللا القلب إنابة -٤ النافع العلم من باالزدیاد األتم

  ... نفسك حاسب ثم وبقلبك بلسانك اآلیات ھذه اقرأ

 بسالم ادخلوھا{ الیوم ذلك في لسماعھا اآلذان اشتاقت طالما كلمة للمؤمنین یقال ثم
  } الخلود یوم ذلك

 یقتصر وال}  فیھا یشاؤون ما لھم{ جامعة مختصرة بكلمة نعیمھم سبحانھ بین ثم
 بھ فسر ومما} مزید ولدینا{ ذلك من أعلى أمر ھناك بل یشتھون ما على النعیم
  .  الكریم اهللا وجھ إلى النظر أنھ المزید

 اهللا عند مقاعدھم وأن جمعة كل ربھم یرون المؤمنین أن األخبار بعض في جاء وقد
  . للجمعة للحضور تقدمھم حسب على

 والسابقون{ عموما للخیرات المسابقة وفي للجمعة، التبكیر في تتوان وال أخي فبادر
  } المقربون أولئك السابقون



 مضرة ضراء غیر في لقائك إلى والشوق الكریم وجھك إلى النظر لذة ارزقنا اللھم
  .  مضلة فتنة وال

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

  )٨/ق سورة/الجمعة أنوار من(

  }شھید وھو السمع ألقى أو قلب لھ كان لمن لذكرى ذلك في إن{

 یتبعھ الذي االنتفاع كمال لیحصل معھ باألدب فعلیك بالقرآن االنتفاع أردت إذا
  .العمل

  . خاصة لك وعال جل اهللا مخاطبة واستحضر سمعك وألق قلبك فأحضر  

 وغض -٢ الجوارح، سكون - ١: االستماع أدب من:( اهللا رحمھ منبھ بن وھب یقول 
  ).العمل على والعزم -٥ العقل، وحضور  -٤بالسمع، واإلصغاء  -٣البصر،

 نبیھ وسنة تعالى اهللا كتاب إلى العبد استمع إذا:(اهللا رحمھ القرطبي الحافظ یقول
 قلبھ في لھ وجعل یحب كما أفھمھ اهللا یحب ما على صادقة بنیة والسالم الصالة علیھ
  ).نورا

 القرطبي الحافظ وتفسیر اهللا، رحمھ القیم ابن للحافظ) الفوائد(كتاب أول ینظر[ 
  ]طھ سورة من ١٣لآلیة اهللا رحمھ

 واجعلھ بأنواره وبصِّرنا ،  بھ والعمل وتدبره تفھمھ على وأعنا بالقرآن انفعنا اللھم
  .نورا لنا

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

  )٩/ق سورة/الجمعة أنوار من(

  } الغروب وقبل الشمس طلوع قبل ربك بحمد وسبح یقولون ما على فاصبر{

 وضعف األعداء تسلط من حیاتنا صفو وتكدر تسوؤنا أخبار عن كثیرا نسمع
 مفیدا حال لیس وھذا ، المجرد والحزن التشكي إلى كثیرون فیلجأ وتفرقھم المسلمین

  . المصاب لھذا

 إلى إضافة ، الجمیل الصبر: وھو المحزون یفعلھ أن ینبغي ما على اآلیة دلت وقد
 ویسلي الھم یفرج ذلك فإن ، آن كل في وذكره لھ بالصالة تعالى اهللا على اإلقبال



 الغمة انقشاع في اهللا بإذن یساھم المسلمین جماعات من وحصولھ المحزونة، النفس
  . الفرج واقتراب

 ردا إلیك المسلمین ورد والمشركین الشرك وأذل والمسلمین اإلسالم أعز اللھم
  جمیال

 -------------/  

  )١٠/ق سورة/الجمعة أنوار من( 

  }وعید یخاف من بالقرآن فذكر{

 ھذه فإن ، منھا والعبر الدروس واستجالء القرآن آیات بعض مع ماتعة جولة وبعد
 ورجا ، اهللا وعید خاف من إال ویتعظ بھ ویتذكر بالقرآن ینتفع ال أنھ على تدلنا اآلیة

  .  موعوده

  .ُیعدم أو بالقرآن انتفاعھ یقل فإنھ رأسا بذلك یرفع لم من أما

  . فقط قراءة كتاب ال ھدایة كتاب القرآن نجعل أن:  ولكم لي الجامعة فالوصیة

  . بخیر لھ وشاھدا لھ وشفیعا القیامة یوم لھ حجة كان بھ واتعظ بالقرآن اھتدى ومن

  . بھ ویتعظ بالقرآن یتذكر ممن اجعلنا اللھم

  

 المیمان عبداهللاكتبھ 

 


