
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )١/الغاشیة 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

  الغاشیة؟ سورة میزة فما

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

 القیامة، یوَم الناسِ  وأصناِف العظیمة، اهللاِ  بقدرِة العظیمُة السورُة ھذه ُتذكُِّر(
 عن تغیَب أْن ینبغي ال التي المصیریُة، الكبرى المعاني وھي. اآلخرة في ومصیِرھم

 الركعِة في قراءُتھا ُشِرعْت ولذلك. دومًا وتذكُِّرھا تعلُِّمھا إلى ویحتاُج أبدًا، المؤمن
  .).واالستسقاء والعیِد الجمعِة صالِة من الثانیِة

 -----------  

  )٢/الغاشیة سورة/الجمعة أنوار من(

  } الغاشیة حدیث أتاك ھل{

 سیأتي ما لسماع الذھن لجذب التشویق معنى المتضمن باالستفھام السورة افتتحت
  .العظیم الیوم ھذا عن سبحانھ اهللا حدیث من

 سیأتي عظیم یوم فھو الغاشیة، حدیث لسماع وقلبك سمعك أخي یا أطرقت فھال
   عدتھ؟ لھ أعددت فھل محالة ال علیك

  .الجمعة یوم إال تقوم ال فالساعة ؛ الیوم ھذا مثل في بھ التذكیر أحسن وما

  .المعاد لیوم االستعداد ارزقنا اللھم

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

  )٣/الغاشیة سورة/الجمعة أنوار من(

& آنیة عین من تسقى& حامیة نارا تصلى& ناصبة عاملة& خاشعة یومئذ وجوه{
  }جوع من یغني وال یسمن ال& ضریع من إال طعام لھم لیس

  -:فذكر فیھا الشقاء أھل أوصاف بذكر الغاشیة عن الحدیث سبحانھ اهللا ابتدأ

   ذلیلة خاشعة وجوھھم أن -١



 السالسل جر من ومشقة تعب فیھا بأعمال النار في ویكدحون یعملون وھم -٢
  ونحوھا واألغالل

 بتسعة الدنیا نار على فضلت وقد حرھا، اشتد التي الحامیة النار یدخلون وأنھم -٣
   باهللا والعیاذ ضعفا وستین

  .الحرارة من یكون ما أشد حرارتھا بلغت عین من شرابھم وأن -٤

 وال جوعھم یسد ال الطعام وھذا) الیابس الشبرق( الشوك شجر فمن طعامھم وأما -٥
  . باطنا وال ظاھرا أبدانھم ینفع ال فھو. یسمنھم،

  .عذابھم من فیض من غیض ھذا

 ینجیك الذي العمل تعلم ال فإنك الدنیا في الصالحات عمل في الموفق أخي یا فاجتھد
 فقد الدنیا في الصالحات لعمل ینصب لم من أن واعلم ، النار من برحمتھ بھ اهللا

  .باهللا والعیاذ النار في بالعمل یخزى

 في هللا تعمل لم( قال} ناصبة عاملة:{ تعالى قولھ تفسیر في اهللا رحمھ الحسن قال
  .اهللا رحمھ الطبري رواه) النار في فَأْعَملھا الدنیا،

  . النار من بك ونعود الجنة نسألك إنا اللھم

 ----------  

  )٤/الغاشیة سورة/الجمعة أنوار من(

  .اآلیات....} راضیة لسعیھا& ناعمة یومئذ وجوه{

 الطاعات بعض عن ویتثاقل الشخص یضعف قد الباردة األجواء ھذه مثل في
  ..الفراش لدفء إیثارا المسجد في الفجر لصالة كالخروج

 المؤمن یحدو ما أعظم من فإنھا المؤمنین جزاء وصف فیھا التي اآلیات ھذه فلیتذكر
  .الصالح للعمل

  :جزائھم في اجتمع فقد

  }ناعمة یومئذ وجوه{مظھرھم حسن -١

  }راضیة لسعیھا{ الباطن نعیم -٢

  } عالیة جنة في{سكنھم مكان حسن -٣



  .بالذكر یلھجون سكانھا فكل} الغیة فیھا تسمع ال{ مجاوریھم حسن -٤

  }جاریة عین فیھا{ شرابھم دوام -٥

 ونمارق& موضوعة وأكواب& مرفوعة سرر فیھا{وتناسقھ أثاثھم جمال -٦
  }مبثوثة وزرابي &مصفوفة

 فمھما سبحانھ، اهللا إال حقیقتھ یعلم ال ولكن معناه نعلم الجنة أھل نعیم في ذكر وما
 اهللا یقول حقیقتھ، على تصوره إلى یصل لن فإنھ فیھا الجنة أھل نعیم المؤمن تخیل
 أذن وال رأت، عین ال ما الصالحین لعبادي أعددت:[القدسي الحدیث في تعالى

  .علیھ متفق] بشر قلب على خطر ،وال سمعت

  ! الجنة؟ إلى مشمر من ھل أال

  .اآلخرة في الباقیة الحیاة ھي الحقیقیة والحیاة قلیل، الدنیا في بقاؤنا

  . وتقصیرنا بذنوبنا رحمتك تحرمنا ال فاللھم

 ----------  

  ) ٥/الغاشیة سورة/الجمعة أنوار من(

  .اآلیات...} خلقت كیف اإلبل إلى ینظرون أفال{

 وتسخیره صنعھ وعجیب اهللا مخلوقات في التفكر: الموفق أخي باهللا إیمانك یقوي مما
 ومع قوة، الضعیف سنا  الصغیر یقوده الخلقة عظیم وھو مثال الجمل فھذا ، وتدبیره

    سخره؟ الذي من لھ، ینقاد ذلك

  .عاله في جل اهللا إنھ

  الجریر الخسف على ویحبسھ... وجھ بكل الصبي یصرِّفھ

  نكیر وال لدیھ غیر فال... بالھراوى الولیدة وتضربھ

--  

 یخرج..  عامة أمطارا وأعقبت مدرسیة إجازة وافقت التي األوقات ھذه مثل وفي
 عن یغفلوا أال فینبغي الغیث، بعد اهللا أنبتھا التي الخضرة برؤیة للتنزه كثیرون
 موعدا لھم بأن ویتفكروا اهللا، فأحیاھا قاحلة كانت التي األرض ھذه في التفكر

  الیوم؟ لذلك قدموا ذا فما ، اهللا یحییھم ثم فیھ أجلھم سینتھي



  .بصرك مجرد ال بصیرتك فیھ أجلت إذا ووحدانیتھ اهللا على یدلك الكون في ما وكل

  الملیك صنع ما آثار إلى...  وانظر األرض نبات في تأمل

  السبیك الذھب ھي بأحداق....  شاخصات لجین من عیون

  شریك لھ لیس اهللا بأن....  شاھدات الزبرجد قضب على

  .بالحسنیین لتظفر عبادة نزھتك فاجعل

 ----------  

  )٦/الغاشیة سورة/ الجمعة أنوار من(

  }حسابھم علینا إن ثم&  إیابھم إلینا إن{ 

  ...ووعیدا وعدا جمعتا وتبشیرا، تخویفا جمعتا وترھیبا، ترغیبا جمعتا آیتان

  ...عینیھ نصب یجعلھما أن مؤمن لكل ینبغي

  ...  المظلوم أیھا -

  .اآلیة بھذه فتسلَّ  علیك وقعھ وشدة الظلم بمرارة أحسست إن

  ...المحسن أیھا -

  .اآلیة بھذه فتسل معروفك، ،وُنسي جمیلك ُجِحد إن

  ...الداعیة أیھا -

  . اآلیة بھذه فتسل وُھدِّدَت، وُمِنعت ، وأوذیت حوربت إن

  

  

  

  

  

  



  

  

 الدین، عن الناس لصد والغوایة الشر سبل سلك ومن ، للظالمین وعید اآلیة في -
  .خافیة علیھ تخفى ال الذي اهللا على وحسابھم مرجعھم فإن

 إلینا إن{ولیتذكر عنھا فلیكف بالمعصیة، وھمّ  نفسھ، أغوتھ لمن تذكیر-:أیضا وفیھا -
  }. حسابھم علینا إن ثم&  إیابھم

  بھدیھ واالھتداء بالقرآن االتعاظ ارزقنا اللھم

  

 المیمان عبداهللاكتبھ 

 


