
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  )١/المنافقون سورة/الجمعة أنوار من(

 أن عنھما اهللا رضي عباس وابن ھریرة أبي حدیث من اهللا رحمھ مسلم اإلمام روى
  . والمنافقین الجمعة سورة الجمعة صالة في یقرأ كان وسلم علیھ اهللا صلى النبي

 صالة في المنافقون سورة قراءة حكمة بیان في اهللا رحمھ النووي الحافظ یقول
 التوبة على ،وتنبیھھم منھم حاضریھا لتوبیخ المنافقین سورة وقراءة: ( الجمعة
 من أكثر مجلس في یجتمعون كانوا ما ألنھم القواعد؛ من فیھا مما ذلك وغیر

  ]١٦٧،١٦٦/٦ مسلم صحیح على النووي شرح)[فیھا اجتماعھم

  - :السورة موضوعات

 دخائلھم من كثیر ِبعدِّ المنافقین أحوال فضح على السورة ھذه في الحدیث یدور
  .بعض عن بعضھا وتولد

 قبل لآلخرة واالدخار اإلنفاق على وحثھم المؤمنین بموعظة السورة ختمت وقد
  .األجل حلول

  ]بتصرف اهللا رحمھ عاشور ابن[

   النفاق نجم فیھا بزغ التي الفتن أزمان في وتدبرھا السورة ھذه بتأمل أحرانا فما

  . الریاء من وأعمالنا النفاق من قلوبنا طھر اللھم

 --------  

  )٢/ المنافقون سورة/ الجمعة أنوار من(

   - : بإیجاز أذكرھا السورة ھذه علیھا دلت التي المنافقین صفات من -

  ]١.[لبواطنھم ظواھرھم مخالفة -١

  ]١.[الكذب -٢

  ]٢.[أموالھم وحفظ دمائھم لحقن الكاذبة الیمین حلف -٣

  ]٢.[الدین عن اإلعراض -٤

  ]٢.[وشعائره اهللا دین عن الناس صد -٥



  ]٣[واعتقادھم یقینھم تذبذب -٦

  ]٣[ لذنوبھم نتیجة وھذا ، والفھم الفقھ عدم -٧

  ]٤[والجبن الخوف شدة -٨

  ]٤[ منھم المنفعة عدم -٩

  ]٥[الكبر -١٠

  ]٧[اهللا سبیل في اإلنفاق عن الناس صد -١١

  ]٧[ المؤمنین لتفرق إرادتھم -١٢

  ]٨[االحتقار بعین للمؤمنین النظر -١٣

 منھ والتبرؤ التھدید، ھذا إعالن وعدم الخاصة، مجالسھم في المؤمنین تھدید -١٤
  ].نزولھا بسبب مقارنتھا مع٨. [افتضاحھم عند

 للمتأمل غیرھا یبدو وقد السورة ھذه في الواردة المنافقین صفات بعض ھذه
 من شعبة فیھ یكون كیال ویحاسبھا نفسھ یراجع أن منا واحد لكل وینبغي والمتدبر،

  .یشعر ال وھو النفاق شعب

  .الصالحین أولیائك من واجعلنا والمنافقین، النفاق شر اكفنا اللھم

  .اآلیة رقم بھ یقصد[ ]  المعقوفتین بین الذي الرقم] تنبیھ[

 -------  

  )٣/المنافقون سورة/ الجمعة أنوار من(

  ...}  مسندة خشب كأنھم لقولھم تسمع یقولوا وإن أجسامھم تعجبك رأیتھم وإذا{

  .... نفسك حاسب

  .. مخیفة آیة

 حجتھ لقوة ؛ الفصحاء وأبھر البلغاء أعجز تكلم فإذا وبیانا، فصاحة العبد یرزق قد
 في وضعفھ الرحمن، طاعة من ومقفر ، اإلیمان من خاوٍ  قلبھ ،ولكن أسلوبھ وجزالة
 كل یحسبون{والجبن الضعف غایة في یكون فلذلك قلبھ في ضعفا أورثھ العبادة
  } .علیھم صیحة



  . قلوبنا بھ تتحقق حتى ینفعنا لن بألسنتنا ُرزقناه الذي العلم أن جمیعا فلنعلم

 ، النافع العلم فذاك القلب في فعلم:  علمان العلم:(اهللا رحمھ البصري الحسن قال
  . الدارمي رواه).  آدم ابن على وجل عز اهللا حجة فذلك اللسان على وعلم

 یوم لنا حجة تعلمناه ما یجعل وأن علمنا بما وینفعنا ینفعنا ما یعلمنا أن اهللا أسأل
  .القیامة

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

  )٤/المنافقون سورة/ الجمعة أنوار من(

  }فاحذرھم العدو ھم{ المنافقین من التحذیر في تعالى قال

 العدو: األعادي أعدى ألن ؛  للمؤمنین المنافقین عداوة كمال على اآلیة دلت
 علیھ رتب ذلك وألجل.  الدوي الداء ضلوعھ وتحت مّداح وھو بالمواالة المتظاھر

 یخلص لئال الخالبة بظواھرھم االغترار من الحذر:  والمراد.   منھم بالحذر األمر
 ابن تفسیر من مستفاد. ( المكائد خشیة نصائحھم یتقبلوا وال بسرھم إلیھم المسلمون

  ) اهللا رحمھ عاشور

  .كثیرة التاریخ في ذلك وشواھد

 كیدھم واجعل بأنفسھم، إفسادھم عن وأشغلھم وشرھم، المنافقین كید من أعذنا اللھم
  .تدبیرھم في تدمیرھم واجعل ، نحورھم في

 --------  

  )٥/المنافقون سورة/الجمعة أنوار من(

   }ینفضوا حتى اهللا رسول عند من على تنفقوا ال یقولون الذین ھم {

 اجتمعوا لما المؤمنین على ونفقاتھم أموالھم لوال أنھ بزعمھم المنافقون ھؤالء ظن
 ھم الذین المنافقون ھؤالء یدعى أن العجب، أعجب من وھذا اهللا، دین نصرة في

 تروج ال التي الدعوى، ھذه مثل المسلمین، وأذیة الدین، خذالن على الناس أحرص
 َخَزاِئُن َوهللاَِِّ  {:لقولھم رًدا اهللا قال ولھذا األمور بحقائق لھ علم ال من على إال

  ]بتصرف اهللا رحمھ السعدي تفسیر}[َواألْرِض السََّماَواتِ 

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

  )٦/المنافقون سورة/الجمعة أنوار من(



  }یعلمون ال المنافقین ولكن وللمؤمنین ولرسولھ العزة وهللا{

 وأي بإیمانھم، عنده من العزة اهللا أنالھم إذ ؛ للمؤمنین عظیم شرف اآلیة ھذه في
 العبد إیمان قدر وعلى ؟ بالعزة لك العزیز وصف بعد الموفق أخي ترجوه لك فخر

  .إیمانھ بنقص عزتھ وتنقص العزة، ھذه لھ تحصل

 ألجل أو وعالن فالن إرضاء ألجل وتمییعھ الدین في التنازالت تقدیم أن نعلم وبھ
  .الظاھر في جاه ذا صاحبھ كان وإن ، للعزة ال للذل سبیل ھو إنما الدنیا من لعاعة

 اهللا أعزنا قوم نحن(قال إذ عنھ اهللا رضي الخطاب بن عمر المؤمنین أمیر اهللا ورحم
  )اهللا أذلنا غیره من العزة ابتغینا فمھما باإلسالم

  . بدینك أعزنا اللھم

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

  )٧/المنافقون سورة/ الجمعة أنوار من(

 یفعل ومن اهللا ذكر عن أوالدكم وال أموالكم تلھكم ال آمنوا الذین أیھا یا:{تعالى قولھ
  }الخاسرون ھم فأولئك ذلك

 ربھ عبادة عن ولده أو بمالھ التھى من خسران اآلیة ھذه في سبحانھ اهللا قرر
  .وطاعتھ

  الحمالت، غالء بحجة االستطاعة مع الفریضة لحج المبادرة في تھاونت من فیا

  قیمتھا، ارتفاع بسبب لدیك ثمنھا توفر مع األضحیة عن تقاعست أو 

 المبین، الخسران خسرت فقد الطاعة ترك إلى لك الدافع ھو مالك توفیر كان لئن 
 مالذك على تنفق قد أنك وتذكر علیك، فمخلوف اهللا سبیل في أنفقت ما أن وتذكر

 في المال إنفاق من التضجر فِلَم تتأفف، وال تتضجر ال ذلك ومع المبالغ ھذه أضعاف
  العبادة؟

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

  )٨/المنافقون سورة/ الجمعة أنوار من( 

 إلى أخرتني لوال رب فیقول الموت أحدكم یأتي أن قبل من رزقناكم مما وأنفقوا{
  }الصالحین من وأكن فأصدق قریب أجل



 البدار فالبدار العمل، صالح من فاستكثر األجل، من فسحة في الموفق أخي أنت ھا
 القوة زمن في والعثار التفریط على فتندم ، االحتضار ساعة تأتي أن قبل... 

  .رمسك في لك ینیر أن ترجو ما لنفسك فقدِّم واالقتدار،

 الصالحات والباقیات{ الصالحات الباقیات في األوقات الستغالل وإیاك اهللا وفقني
  }أمال وخیر ثوابا ربك عند خیر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ومما لم یرسل من التأمالت:

 یفعل ومن اهللا ذكر عن أوالدكم وال أموالكم تلھكم ال آمنوا الذین أیھا یا:{تعالى قولھ
  }الخاسرون ھم فأولئك ذلك

 أمر یكفیھ اهللا فإن ربھ وطاعة دینھ أمر على أقبل من أن: اآلیة ھذه مفھوم من یستفاد
 البقاعي لذلك أشار.[ المبین الفوز ھو وذلك والدین، الدنیا ربح لھ فیحصل دنیاه

  ]الدرر نظم في اهللا رحمھ

  

 المیمان عبداهللاكتبھ 

 


