
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )١/األعلى سورة/ الجمعة أنوار من(

 صالة في یقرأ كان أنھ وغیرھما الصحیحین في وسلم علیھ اهللا صلى النبي عن ثبت
  .العید صالة في بھما یقرأ وكذلك ، والغاشیة األعلى بسورة الجمعة

  األعلى؟ سورة میزة فما

  :ذلك بیان في اهللا وفقھ الشھري معاضة بن عبدالرحمن. د الشیخ یقول

 على والحرصِ  األعلى، العظیِم باِهللا النفوِس تعلُِّق تأكیُد: السورِة ھذه من المقصُد( 
 قصیرةً  رسالًة تحملُ  وھي الزائل، وبھرِجھا بالدنیا التعلُِّق وعدِم ونعیِمھا، اآلخرةِ 

 من سیذكر{ وخشیِتھ اِهللا طاعِة في ھو الحقیقيَّ  الُعلوَّ  أّن للمؤمِن ُتؤكُِّد ُمركَّزًة،
 ویتجنبھا{ بالدنیا والتعلُِّق النصیحِة ھذه اجتناِب في والخسرانَ  الشقاءَ  وأنّ  ،}یخشى
 الذي: {بقولھ الشقيَّ َوَصَف كیف ھنا الِحظْ }. الكبرى النار یصلى الذي*  األشقى
 في المؤمِن عیني نصَب تكون أن ینبغي الكبرى الحقیقةُ  وھذه ،}الكبرى النار یصلى
 صالةِ  من األولى الركعِة في ُتقرأُ  فھي ولذلك حین، كلَّ  علیھ ُتكرَُّر كلِّھا، حیاِتھ

  .)العید وصالِة االستسقاء، وصالِة الجمعة،

  بمعصیتك تشقنا وال بطاعتك أسعدنا اللھم

 -------  

  )٢/األعلى سورة/ الجمعة أنوار من(

  }فھدى قدر والذي&  فسوى خلق الذي{

 في مصالحك أسباب لك قدر ثم وأتقنھ، وأحكمھ خلقك سّوى:  لك اهللا خلق في تفكر
  .لك ویسرھا لھا ھداك ثم وتصرفاتك، وتقلباتك معاشك

 ، ثدیھا أمھ تلقمھ حتى بكى بالجوع أحس إذا:  المثال سبیل على الرضیع إلى انظر
  . عاله في جل اهللا إنھ ذلك؟ عّلمھ مٓن

 یزید وإنما. لك اهللا بتوفیق فھي دقت أو جلت نعمة من  -الموفق أخي -بك ما فكل
  }.ألزیدنكم شكرتم لئن{ الشكر بزیادة التوفیق

  عبادتك حسن وعلى شكرك وعلى ذكرك على أعنا اللھم

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



  )٣/األعلى سورة/ الجمعة أنوار من(

  }أحوى غثاء فجعلھ&  المرعى أخرج والذي{

 أبھجت وإن فإنھا بھا، االغترار ذم إلى واإلشارة الدنیا بحقارة تذكیر اآلیتین في
 نضجھ تمام بعد الیبس إلى األخضر المرعى كمآل االضمحالل إلى فمآلھا الناظرین

.  

  .بالمظاھر یغتر وال للعواقب ینظر والعاقل

& الدنیا الحیاة تؤثرون بل{ السورة نھایة في العظیم المعنى ھذا اهللا كرر ولذلك
  } .وأبقى خیر واآلخرة

 إقباال الدنیا على اإلقبال ھو المذموم أن:  الشرع لنصوص المتأمل على یخفى وال
 حلھ من فیھا المال لجني الدنیا في الكدح مجرد أما لآلخرة، االستعداد عن یلھي

  .الصالحین اهللا عباد دأب فھو اآلخرة نسیان غیر من حلھ في وإنفاقھ

  .مصیرنا النار إلى وال علمنا مبلغ وال ھمنا أكبر الدنیا تجعل ال اللھم

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

  )٤/األعلى سورة/الجمعة أنوار من(

  }للیسرى ونیسرك{

  ) وأقوالھ الخیر أفعال علیك نسھل: أي:( اهللا رحمھ كثیر ابن الحافظ قال

 أو نافع علم أو صدقة أو كصالة - الخیر أبواب من باب في الموفق أخي لك ُفِتح فإذا
 وال كدِّك من لیس ، سبحانھ اهللا من توفیق محض ھذا أن فأیِقن -  اهللا إلى دعوة
 بالعمل العجب یزیل مما وھذا التوفیق، من بالمزید وأبشر هللا الشكر فِأدم ، كسبك

  . النعم مسدي سبحانھ هللا القلب انكسار ویورث

  .العسرى وجنبنا للیسرى یسرنا اللھم

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

  )٥/األعلى سورة/الجمعة أنوار من(

  }األشقى ویتجنبھا& یخشى من سیذكر{



 ولم عنھا رغب لمن الشدید الوعید وبیان بالموعظة، االنتفاع على حض اآلیة في
 موعظة فھو العظیم القرآن ھذا المواعظ أعظم ومن فیھا، زھدا وتركھا بھا ینتفع

  .للمتقین

: تعالى قولھ في قال أنھ اهللا رحمھ قتادة عن بإسناده اهللا رحمھ الطبري اإلمام روى
 قط عبد اَهللا خشي ما ، اهللا فاتقوا:( قال} یخشى من سیذكر الذكرى نفعت إن فذكر{

 وبغضا فیھ زھدا الذكر ھذا عبد یتنكب ال واهللا فال:(قال} األشقى ویتجنبھا) {ذَكره إال
  ) .الشقاِء بیِّـنُ  شِقيٌّ إال ، ألھلھ

  .أحسنھ فیتبع القول یستمع ممن اجعلنا اللھم

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

  )٦/األعلى سورة/الجمعة أنوار من(

  }فصلى ربھ اسم وذكر & تزكى من أفلح قد{

 أعقب بالموعظة التذكر یتجنب لمن الوخیمة العاقبة السابقة اآلیات في اهللا بین لما
 الشرك من وتطھرھا النفس زكاء ذلك لھ فأثمر بالموعظة انتفع من فوز ببیان ذلك

 للموعظة النفس لحاجة بیان ذلك وفي وعبادتھ، اهللا طاعة على وإقبالھا ، والمعاصي
 والدار اهللا إلى یقودھا وقود إلى تحتاج ضعیفة فإنھا واألخرى الفینة بین والتذكیر
  .اآلخرة

 في لما وشفاء وھدى موعظة فھو جاللھ، جل ربنا كتاب:  المواعظ أعظم ومن 
  .الصدور

 وتزكو صدرك وینشرح قلبك لیصفو القرآن على فأقبل قلبك في بقسوة أحسست فإذا
  .نفسك

  .وموالھا ولیھا أنت زكاھا من خیر أنت وزكھا تقواھا نفوسنا آت اللھم

 ----------  

  )٧/األعلى سورة/الجمعة أنوار من(

  }وأبقى خیر واآلخرة& الدنیا الحیاة تؤثرون بل{



 رأى الوظیفي، للعمل الخروج ووقت الفجر صالة وقت في المسلمین واقع راقب من
 صارت فھل الثاني، في الطرقات واكتظاظ النشاط مقابل في األول في نسبیا ھدوءا
  الوظیفي؟ العمل من بعضنا عند اھتماما أقل الفجر صالة

   الداء، سبب معرفة: العالج أول

   العالج إلى وألمحت اآلیة ھذه بینتھ وقد

  الداء سبب ھذا} الدنیا الحیاة تؤثرون بل{

 خیرھما اختار أمرین بین خیر إذا العاقل أن إلى إشارة فیھ} وأبقى خیر واآلخرة{ 
  .نفعا وأدومھما

  ..  عبداهللا فیا

 خیر فھو عنده ما وابتغ ، ربك إلى وأقبل  الطاعات، عن التكاسل غبار انفض
  . فاٍن فھو األرض وجھ على ما وكل وأبقى،

 ، معاشنا فیھا التي دنیانا لنا وأصلح أمرنا، عصمة ھو الذي دیننا لنا أصلح اللھم
  .معادنا فیھا التي آخرتنا لنا وأصلح

 الساعة( بعنوان سنوات قبل مقاال اهللا وفقھ السكران إبراھیم الشیخ كتب -:لفتة
  موجود في موقع لجینیات وغیره جدا مفید) السابعة والساعة الخامسة

  

 أنصح) القرآن رقائق( بعنوان قریبا للشیخ نزل كتاب ضمن موجود المقال وھذا
  .القرآن من بآیات الناس واقع ربط في  اهللا سدده الشیخ أجاد فقد باقتنائھ

  

 المیمان عبداهللاكتبھ 


