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 القارئ: أعوُذ ابهلِل من الشيطاِن الرجيِم، بسم هللا الرمحن الرحيم

ََ َجَْجكَرا ََكْمَ َوْنُكون* * َونِ  نُكون* * َوِننل لَك ْْ ََ ِمَ ََ َلَعلَكخ ُللُك * }ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَن * َما َأْنَت بِِنْعَمِة رَب ِك نلك
ََ ُنكككَو َأْعلَكككُم ِمَكككْن َ ككك ل َعكككنْ  ُُكككوُن * ِننل رَبلككك ِْ  َسكككِصيِلِو َوُنكككَو َأْعلَكككُم َعِظككيم* * َسَسُُكْصِركككُر َويُكْصِركككُروَن * ِمَيِ ُمكككُم اْلَم

ٍ* َمِهك * * ِْ َُك ل َحكَلل ِبَ  * َوواوا لَكْو تُكْدِنُن سَكيُكْدِنُنوَن * َوَط ُتِطك ِِ اْلُمَمكِِّ  ٍ* َمشلكا *  اِبْلُمْهَُِديَن * َسََل ُتِطك ََهلكا
ٍَنِككيم* * أَ   ََ ككْمِ ُمْعَُككد* َأعِككيم* * ُعُُكك  * بَكْعككَد َذلِكك َِ ِ* لِْل لَككخ َعَلْيككِو  َ تُكنَككا بَِنِمككيم* * َمنلككا َ* َوبَنِككَ  * ِنَذا تُكُكْ ككاَن َذا َمككا ْن ََ

ََ َأَساِطُم اْجَولِلَ  * َسَنِسُمُو َعَلخ اْْلُْرُطوِم{  [16-1]القلم: قَا
 إىل هنا.  الشيخ:

دددد، احلددددَّ"ع ا  ْ  ددددٍ افا ح دددد  ا ا "ا اه  احلمدددد  ذه هدددد " "دددديَّة، افاه حَتْددددٍه احد،دِمددددرو  ددددَّعة "ا"دددد ة ح 
دم ، أف ي،َّاد به قلدم ح، دْ  ل لدم  الِ داح ه }ِ"الوِ ِلم  ِ"ِحا ِيسو ،َّ،"ِف{ه "ال لم، ُي، ه ِقِسٌم ح ، هللا  ابل لم  ِ َّ د،دمرو بِ ِسمة

دد ،  دا  دم  أنده ندن ، ال لدم  حتُدم ، األقدَّه لْللدا  قلدم، الِ دِ َّه "قلدم األ مدال  الد  يَِ األ"ل ال لم األ"له "ُي،
ٍ،ه الََّاه،  د ،  ا الناس. ا َّئَ دم ، أف يَيف  احًّا يُم ، األقَِّه ال  يَِ   الَاتب ه "ُي،

ه "لد ا قدال  ٌٍ حلادع  ال لديه  ٌٍ ح د، آِ   هللا ف حهنده ""دتل احدَّْ  لدا اسنسداف  بد لدتم   -"دبمانه "ت داىل-"ال لم، آيد
م  َِّب  ِك اْل  ي ِخِلِق * ِخِلِق ا "و دَِّه، * الْد  ي ِ لْدِم ال لم  "هي الَدابٍ  }اقدوَِّأو اب  ِلو نوِسداِف ح د،و ِ لِدقة * اقدودَِّأو ِ"َِّبادِك األو سو 

نوِسدددداِف ِحددددا  ِو يِد ولِددددمو{  لوِ لِددددم  * ِ لْددددِم اسو  ِاددددع، ال لدددديه، تنيا  لددددا ا بدلاددددٍ  ال لدددديه البُددددَّيٍ  [5-1]ال لددددم اب  حبددددال لم  ظ،
ٌٍ ح ،  آِ   هللا "ن مٌٍ  ظتمٌٍ ح ، ن م ده ه "لد ا نديمة ح د، أنديام  الدجَّيبْتٍه " ليه الداَّيخه " ليه الَُّائعه حلي آي

. قداِل  حدا ألدد ،   د، و ال ليه  "أنيام ا  اَّع ِله قِدِلمه "أ ظم، ه " األقَّه  هي قِدِلم، الِ ِ َّ ال ي قاِل هللا له  )الو
دد ،َّ،"ِف{ ي ددي ٍ   }ِ"الوِ لِددم  ِ"ِحددا ِيسو د،دد و حددا هددي لددائٌ، إىل يدديه  ال تاحدد هدد ا ي د ددَّ أنْدده أقسددِم ابل لددم  " ددا  قددال  الو

 يس َّ، الَاتبيفه حأقسِم ابل لم  "ابلَدابٍ.
ٍ  َِّب  دِك  ه أقسِم هللا،  لا تنزيه  الَّ"يل   ْمدا َّحدا"، بده الَداحَّ"ف الددم،اوم"ف }ِحدا أِنودِر ب ن  وِمد أقسِم  لا تنزيه  الَّ"يل 

{ تنزيٌه للَّ"يل  ن،يفة ِجو ل الددم،امي، الد ي، يصداينِه، ابننديفه لمدا قدال ت داىل   د، قدي  - لته الصَّة "السَّه-  
 } داه ،ة ِ"َِم ِنون،ديفة َِ دِ،  [29]ال ديَّ }ِح ِل  َّو ِحِما أِنوِر ب ن  وِمدر  َِّب  دِك ب  ٍ، النبدية  َم تد، وم دَّ، إَم ا،دِوه "احلدْقه ""،سو ن مد

 السوة ه ""سِ، ا،،ل،قه ""ليِك ال َّيق  ا سد تم.
م  دمه "ح، ِسدٌم  لتدهه حالددم، س  { أيً ا "ه ا ح ، الدم، ِسم  لتهه  ن ان  الِ سم،ه "ح، س  ًَّا ِغووِ َِمون،يفة }ِ"إ ْف ِلِك أِلِنو

ن،ديفة * "ِ  ِجو ٍ  َِّب  دِك    ِك إ ْف لِدهي هللاه "الدم، ِسم به هي الوِ ِلم، ِ"ِحا ِيسو ،َّ،"ِفه "الددم، ِسم،  لتده قيلده  }ِحدا أِنودِر ب ن  وِمد
ٌٍ م الددم، ِسم  لتدده }ِحدا أِنوددِر  دًَّا ِغدووِ َِمون،دديفة * ِ"إ نْدِك ِلِ لِددا خ،ل،دقة ِ ظ دتمة{ حلدد " يَّيدٍ أحدديَّ هدَّ لللدا داخلدد أِلِنو
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ٌٍ لل ددًَّا ِغددووِ َِمون،دديفة * ِ"إ نْددِك ِلِ لِددا خ،ل،ددقة ِ ظ ددتمة{"م هدد ا تزلتدد ن،دديفة * ِ"إ ْف لِددِك أِلِنو ِجو ٍ  َِّب  ددِك    ل  "تَددٌَّ  َّ"ددي ب ن  وِمدد
هدي ألمد   - لتده الصدَّة "السدَّه-"إظلاٌَّ لد ِما شَّْحه هللا، ب ه ح ، ا،لق  }ِ"إ ْنِك ِلِ ِلا خ،ل،قة ِ ظ دتمة{ حالَّ"ديل، 

ه لمدا نداِن  د، أه   ا داحن   ائُدٍه قتدِ  لدا  التدِل لداِف خ،ل،دق الند   الناس خ،لً اه "خ،ل، ،ه، هي الْدبلادق ابل دَّآف 
""ْلِم  قالر  الداِف خ،ل، ،ده، ال دَّآفاه ي دي  ال مد  ابل دَّآفه لد ا حدا م ال دَّآف ح د، اسَّشداد  إىل صلا هللا  لته 

ه حالَّ"يل، هي ح،دبلٌق به  لا أ"س،  "ألم   "نهة صلا هللا  لته ""ْلِم.   حَاَّه  األخَّ  
دَّ،"ِف{ ِ"ددِمِو "يِدددَِّ"ف ِحدد،و هدي ا ادددي  ددَّ، ِ"يد،بوص  فه ِ"ددِددبْ ، احل دائق، "تظلددَّ، األحدديَّ، "يدبددْ ، مث ي ديل، ت دداىل  }ِحِسدد،بوص 

دِددد  يِ،{ إىل لوم،لو دددْ  ِ دد،و ِ"دددب تل ه  ِ"ه،دددِي ِأ ولِددم، اب  ُِ ِدد،و  ه }إ ْف َِّبْددِك ه،دددِي ِأ ولِدددم،     آخدددَّ ِحدد، هدددي ا لددد ي "ِحددد،و الْ دددالا
 اآلِ .

 
 )تِسُم السعدي(

 العكاَلم ، والركَلُ  والسكَلُم علكخ نصيِ نكا ومكد* وعلكخ  لِكو القارئ: بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، احلمكُد هلِل ر  ِ 
ََ الشيُخ عصُد الرمحِن السلعدي  وصحِصو أمجع .   : تِسم سورِ  "نون" وني ممية:-رمَحو هللا تعاىل-قا

 ِبْسِم اَّللِل الرلمْحَِن الرلِحيِم }ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسطُُروَن{ اآل ت.
ُِ اْلُعلُكوِم، َوُيَسكطلُر ِِبَكا اْلَمنكْ ُكوُر  -َوُنَو اْسُم ِجْنس* َشاِم * ِلْْلَْقََلمِ -اِبْلَقَلِم  يُكْقِسُم تَكَعاىَل  اللِِت ُتْمَُُب ِِبَكا َأنْككَوا

ِِ اْلَمََلِم ِمْن  َ تِِو اْلَعِظيَمكِة اللكِِت تَ  ََ َأنل اْلَقَلَم َوَما ُيْسَطُر ِبِو ِمْن َأنْكَوا ُ َواْلَمْنُظوُم، َوَذِل ْسكَُِح ا َأْن يُكْقِسكَم اَّللل
ُ َعَلْيكِو َوَسككللمَ -ِِبَكا َعلَككخ بَككَراَ ِ  نَِصي ِككِو ُوَملكد*  ََ  -َصككللخ اَّللل َِكخ َعْنككُو َذلِكك ُنُككوِن، سَكنَك ِْ َُ ِمكَن ا ُِ ِولكا َنَسككَصُو ِنلَْيكِو َأْعككَدا

َِْرككِ  اللككِِّي ُنككَو بِِنْعَمككِة رَب ِككِو َعَلْيككِو َوِنْحَسككانِِو، َحْيككُل َمككنل َعَلْيككِو اِبلْ  َككْلَِ َواْلَمككََلِم اْل ِْ َعْقككِ  اْلَماِمككِ ، َوالككرلْأِي ا
نْكَيا.   َأْحَسُن َما َجَرْت ِبِو اْجَْقََلُم َوَسطلَرَُ اْجَََنُم، َوَنَِّا ُنَو السلَعاَوُ  ِف الدا

ََ َجْجككَرا ََكك : }َوِننل لَكك ََ ككَر َسككَعاَوَتُو ِف اآْلِلككَرِ  سَكَقككا ََ َُ الُكلْنِمككُم، ُثُل َذ ِِيككُد َمككا ُي { َأْي: َجَْجككَرا َعِظيَمككا ََ ْمَ َوْنُككون*
ُ َعَلْيكِو َوَسكللَم ِمكَن  َُِو النلكَّا َصكللخ اَّللل ََ َلملكا َأْسكَل َِ الرلكاحِلَِة، ََْمَ َمْقُطوِ* َبْ  ُنكَو َواِِكمم ُمْسكَُِمرو، َوَذلِك اْجَْعَمكا

ُ َواْجَْلََلِق اْلَماِمَلِة، َولَِ  ََ اللكِِّي َمكنل اَّللل { َأْي: َعِلي كا بِكِو، ُمْسكَُكْعِلَيا ِقَْلِقك ََ َلَعَلخ ُللُك * َعِظكيم* : }َوِننل ََ َِّا قَا
ِمِنَ  َعاَِِشكُة  َْ كَرْتُو بِكِو ُأما اْلُمك ََ ِبِو، َوَحاِصكُ  ُلُلِقكِو اْلَعِظكيِم َمكا َسسل َهكا-َعَلْي ُ َعنكْ َعْنكُو، ِلَمكْن َسكََلَلَا  -َرِ كَي اَّللل

ََ َ ْكككُو قَكْولِكككِو تَكَعكككاىَل لَكككُو:  كككاَن ُلُلُقكككُو اْلُقكككْر َن"، َوَذلِككك ََ ٍِ َوَأْعكككِرْ  َعكككِن سَكَقالَكككْت: " كككَو َوْأُمكككْر اِبْلُعكككْر ِْ }ُلكككِِّ اْلَع
َاِنِلَ {  ِْ َُمْ [ 159] َ عمكران:اآْليَكَة }سَِصَمكا َرمْحَكة* ِمكَن اَّللِل لِْنكَت َلُكْم{ [ 199]اجعكراٍ:ا  َرُسكوَم ِمكْن }َلَقكْد َجكاَ 

ُِِسُمْم َعلِيكلم َعَلْيكِو َمكا َعنِكُاْم{ ِت َعلَكخ اتِ َركاِسِو [128]الُوبكة:اآْليَكَة  َأنْك ََ ِمكَن اآْلَ ِت الكدلاطل -، َوَمكا َأْشكَصَو َذلِك
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ُ َعَلْيِو َوَسللمَ  ِت َعلَكخ َُك ِ  ُللُك *  -َصللخ اَّللل َمُلَهكا ِمََمارِِم اْجَْلََلِق َواآْلَ ِت احْلَكاال َْ َهكا َأ عظكيم، َسَمكاَن لَكُو ِمنكْ
ُ َعَلْيككِو َوَسككللَم َسككْهََل  ْرَوِ  اْلُعْليَككا، َسَمككاَن َصككللخ اَّللل َهككا ِف الككِّا كك ِ  َلْرككَلة* ِمنكْ لَيِ نَككا َقرِيصَككا ِمككَن  َوَأَجلاَهككا، َوُنككَو ِف َُ

َُ، قَاِ كَيا حِلَاَجكِة َمكِن  َُ النلاِس، ُمُِيصَكا لِكَدْعَوِ  َمكْن َوَعكا َُ، َجكاِبَرا ِلَقْلكِب َمكْن َسكَلََلُو، َط َمْرُِمكُو، َوَط يَككُروا اْسَُكْقَضكا
ورم، َوِنْن َعكَلَم َعلَكخ َأْمكر* َلاَِِصا، َوِنَذا َأرَاَو َأْصَحابُُو ِمْنُو َأْمَرا َواسَكَقُهْم َعَلْيكِو، َوَابَكَعُهكْم ِسيكِو ِنَذا َ ْ َيُمكْن ِسيكِو َوْكُِّ 

ُِو َعْن ُمِسيِئِهْم، َوَ ْ َيُمكْن يكُ  َ ْ َيْسَُِصْد ِبوِ  اَن يَكْقَصُ  ِمْن ُوِْسِنِهْم، َويَكْع اِمُرُنْم، َوََ ََ َعاِشكُر ُووََنُْم َبْ  ُيَشاِورُُنْم َويُك
ِْْلككُ  َعَلْيككِو ِف َمَقالِككِو، َوَط َيطْككِوي َعْنكككُو  َجِليَسككا ِنطل َأََّل ِعْشككَرَ  َوَأْحَسككنَكَها، َسَمككاَن َط يَكْعككَصُس ِف َوْجِهككِو، َوَط يُك

كككَو *، بَكككْ  ُمِْسكككُن  ِْ َُ ِمَكككا َيْركككُدُر ِمْنكككُو ِمكككْن َج اِلكككُِّ ََ َُ َعَلْيكككِو سَكَلَُكككاِت ِلَسكككانِِو، َوَط يُك َِ، َوَط سُِْسككك ََايَكككَة ِبَشكككرِ  ِنلَْيكككِو 
ُ َعَلْيِو َوَسللَم.  َِ َصللخ اَّللل ََايََة اِطْحَُِما ْحَساِن، َوَمَُِْمُلُو   اْْلِ

كك َُ يَكْنُسككُصوَن ِنلَْيككِو َأنلككُو ُمَْ سَكَلمل ُِ ككاَن َأْعككَدا ِِ اْلُوُجككوَِ، َوََ يكك َِ ِمككْن مجَِ ٍِ ُ ِف َأْعلَككخ اْلَمنَككا : ا َأنْكَللَككُو اَّللل ََ ُُككونم قَككا ِْ نُككونم َم
َ َأنلُو َأْنَدى النلاِس،  ُُوُن{ َوَقْد تَكَص ل ِْ  }َسَسُُكْصِرُر َويُكْصِرُروَن ِمَي ِيُمُم اْلَم

دَّ،{  مدا قدال ت داىل  }ِ"دتِد وِلم،يِف ِغدً ا{لالشيخ:  ِش  دْ اْل، األو َِ ِلْمدا قدال قديه،  [26]ال مدَّ }ِ"دتِد وِلم،يِف ِغدً ا ِحد،  الو
دَّ،"ِف{ "يدبدْ ، ِحد، هددي  دَّ، ِ"يد،بوص  دد، هد ا اندن   }ِحِسدد،بوص  دَّه قدال هللا  }ِ"دتِد وِلم،يِف ِغدً ا{ ح  صدا  أنده لدْ اْل ِأش 

 ا اديفه "ِح، هي اجملنيف.
 
َُ َأَ كك ا النلككاسِ ال َككْمَِِ، َوَأنل َأْعككَداَ  ِسككِو َولِْ ِْ َمَلُهككْم لِنَك َْ َ َأنلككُو َأْنككَدى النلككاِس، َوَأ ، َوَشككرا النلككاِس قككارئ: َوقَككْد تَكصَكك ل

َِخ ِبِعْلِم ا ُْم ُنُم اللِِّيَن سَكَُكُنوا ِعَصاَو اَّللِل َوَأَ لاوُنْم َعْن َسِصيِلِو، َوََ ، سَِإنلُو ُنكَو اْلُمَحاِسكُب لِلنلاِس، َوَأَنل ََ َّللِل ِبَِِّل
ٍِي.  ا َْ  اْلُم

ََ ُنكككَو َأْعلَكككُم ِمَكككْن َ ككك ل َعكككْن َسكككِصيِلِو َوُنكككَو َأْعلَكككُم اِبْلُمْهَُكككِديَن{ َوَنكككَِّا ِسيكككِو َ ِْديكككدم لِلضلكككالِ  َ  ، َوَوْعكككدم }ِننل ربلككك
ََْمَِِ.  اَن يَكْهِدي َمْن َيْرُلُح لِْلِهَدايَِة، ُووَن  ، َحْيُل ََ  لِْلُمْهَُِديَن، َوبَكَيانم حِلِْمَمِة اَّللِل

ِبَ { اآل ت.قاَ  ِِ اْلُمَمِِّ   هللا تعاىل: }َسَل ُتِط
بُوَ  وَ  كِّل ِبَ { اللكِِّيَن ََ ِِ اْلُمَمكِِّ  ُ َعَلْيكِو َوَسكللَم: }سَكَل ُتِطك ُ تَكَعكاىَل لَِنِصي ِكِو َصكللخ اَّللل ُْم يَكُقكوَُ اَّللل َعانَكُدوا احْلَك ل، سَكِإَنل

ُْم َط    َيَُْمُروَن ِنطل ِمَا يُكَواِسُ  َأْنَواَ ُنْم، َوُنْم َط يُرِيُدوَن ِنطل اْلَصاِطَ ، لَْيُسوا َأْنََل ِجَْن يُطَاُعوا، ِجََنل
ٍ  الَددداحَّي، الشكككيخ:  دددداح َّ يِ، "شدددياه ، هددد ا ل ددددوٌة م ال دددَّآف ينلدددا هللا، نبتْدددده "ا ددداحن  ِ ددد،  ا دددد َِ }ِ"َِم ت،  دددع  الو

  َ }ِِ أِيداِلا اْل  يِ، آِحن،يا إ فو ت،  ت ،ديا الْد  يِ، ِلِادَّ،"ا يِددَّ،دا"ل،مو ِ لِدا  [1]األ"دزاْل تًما{ ِ"الوم،ِناح   ِ  إ ْف اَّلْلِ ِلاِف ِ ل تًما ِ"
ددَّ يِ،{  ِ ل ب،دديا ِخا"  َ،مو حِددِدندو }إ اْن َِنودد،، نِدْزلونِددا ِ ِلتوددِك الو ،ددَّوآِف تِدنوددز يًَّ * "ي دديل "ددبمانه "ت دداىل   [149]آل  مددَّاف ِأ وِ دداب 
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دددم   َو و حل ، ددد   ًدددا أِ"و ِلا،ددديًَّا{حِاصو دددندول،مو آ   ٍ  الَاددداَّ  [23ه24]اسنسددداف   َِّب  دددِك ِ"َِم ت،  دددعو ح  حا  صددديد، أْف النلدددَّ ِ ددد،  ا ددد
 "ا ناح   ل ٌو م ال َّآف  ميًحا "خصيًصاه لما م ه " اآليٍ.

 
ككك ِ  ُمَمككك َُ، َوَنكككَِّا َعكككامو ِف َُ مم َعلَكككخ َمكككا َيُضكككرا ُِ َلُكككْم ُمَقكككدل ككك ِ  طَاَعكككة* ََنِشكككَئة* َعكككِن القكككارئ: سَكككاْلُمِطي ، َوِف َُ *  ِِّ

 ُ ، َوُنكَو َأنل اْلُمْشكِرََِ  طََلصُكوا ِمكَن النلكَِّ  َصكللخ اَّللل كَياُق ِف َشكْي * َلكا  * كاَن السِ  َعَلْيكِو َوَسكللَم الُلْمِِّيِب، َوِنْن ََ
: }َوواوا{ َأِي: اْلُمْشكِرَُوَن }لَكْو تُكْدِنُن{ َأْن َيْسُمَت َعكْن َعْيكِب  ِلَكُِِهْم َوِويكِنِهْم، َوَيْسكُمُُوا َعْنكوُ  ََ ، َوِلَكَِّا قَكا

ُ الْ  كككا يَكَُكَعككك ل ْعكككِ  َأْو اِبلساككُموِت َعمل ِِ ُِ َمكككا ُنككْم َعَلْيكككِو، ِنملكككا اِبْلَقكككْوَِ َأِو اْل َمكككََلُم ِسيكككِو، َأْي: تُكككَواِسُقُهْم َعلَكككخ بَكْعككك
ِْ مَِْمِر اَّلللِ  َُ، َوَعْيكِب َمكا }سَكُيْدِنُنوَن{ َوَلِمِن اْصَد ُُ َمكا ُيَضكاوا ْسََلِم، سَِإنل ََتَاَم ِنْظَهكاِرَِ، نَكْقك ، َوَأْظِهْر ِويَن اْْلِ

 يُكَناِقُضُو. 
، َوَط َيُموُن ََِّل  ََ ِنطل َوُنَو ََِّلا م َِِّل ِ َم احْلِْلِف، سَِإنلُو َط َيُموُن ََ { َأْي: ََ *ٍ ِْ َُ ل َحَل  ااَب ِنطل َوُنوَ }َوط ُتِط

 ِْ َْصَكككةم ِف اْْلَكككْمِ، بَكككْ  ِنرَاَوتُكككُو ِف َشكككَهَواِت نَك كككِة، لَكككْيَس لَكككُو َر ِس، ََنِقكككُ  الِْمل ِْ ِسكككِو }َمِهككك *{ َأْي: َلِسكككيُس الكككنكل
ِسيَسِة.   اْلَْ

ََْمِ ذَ  ِْيَصِة َواِطْسُِْهَلاِ ، َو ِ ُم اْلَعْيِب لِلنلاِس َوالطلْعِن ِسيِهْم اِبْل ٍ*{ َأْي: ََ . }ََهلا ََ  ِل
، ِلَقْرككِد اْْلِ  *ُ ُِ النلككاِس لِكصَكْع كََلِم بَكْعكك { َأْي: َسِْشكي بَككْ َ النلككاِس اِبلنلِميَمكِة، َونككو: نَكْقككُ  ََ ْسَسككاِو }َمشلكا * بَِنِمككيم*

َْْضاِ .  نَكُهْم، َوِنْلَقاِ  اْلَعَداَوِ  َواْلصَك  بَكيكْ
ككْمِ{ اللككِِّي يُكْللُِمكُو اْلِقيَككاُم بِككِو ِمكك َِ ِ* لِْل ، }ُمْعَُككد*{ }َمنلكا ََ كَواِت َوََككْمِ َذلِكك ككارَاِت َوالللََ ََِقكاِت اْلَواِجصَككِة َواْلَمِل َن النكل

ُثِْ َوالكِّانُو ِ  { َأْي: ََ ِكِم اْْلِ  اْلُمَُكَعلِ َقكِة ِف َحك ِ  َعَلخ اْْلَْلِ  ِف ظُْلِمِهْم، ِف ِوَماِِِهْم َوَأْمَواِلِْم َوَأْعَراِ ِهْم }َأعِكيم*
 ىَل. اَّللِل تَكَعا

، لَكْيَس لَكُو أَ  { َأْي: َوِعكي * ٍَنِكيم* َقكاو* لِْلَحك ِ  } ََِلي * َشرِ  اْْلَْلكِ  قَكاس* ََكْمِ ُمنكْ { َأْي:  ََ ْصك م َو َط }ُعُُ  * بَكْعَد َذِل
َهكا اْْلَكْمُ، بَكْ  َأْلََلقُكُو َأقْككَصُح اْجَْلكََلِق، َوَط يُكْرَجكخ ِمْنكُو سَكََل م، لَكُو  ُُُج ِمنكْ ، َماول م يَكنكْ ٍَََنَكةم َأْي: َعََلَمكةم ِف الشلكرِ 

ٍُ ِِبَا.   يُكْعَر
ِس، َسيِ ِئ اْجَْلََلِق، لُ  ِْ ، َلِسيِس النكل ٍ* ََِّلا * ُروَصكا َوَحاِصُ  َنَِّا َأنل اَّلللَ تَكَعاىَل ََنَخ َعْن طَاَعِة َُ ِ  َحَلل

ّاِ  ِس، َوالُلَمكك ِْ ككاِ  اِبلككنكل َْ ْع ِْْ َنَة ِل صَكككِة اْجَْلككََلَق اْلُمََُضككمِ   َعلَككخ احْلَكك ِ  َوَعلَككخ اْْلَْلككِ ، َواِطْحَُِقككاِر لِلنلككاِس، ابْلَْيكْ
 َوالنلِميَمِة، َوالطلْعِن ِسيِهْم، َوََ ْكَرِ  اْلَمَعاِصي. 
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َِ اآْلَ ُت  ِْككمَِ  َأْو ََككْمَِِ -َوَنككِِّ اْلَولِيككِد بْككِن اْلُم ُِ اْلُمْشككِرََِ ، ََ انَككْت نَكَللَككْت ِف بَكْعكك ِلَقْولِككِو َعْنككُو: }َأْن  -َوِنْن ََ
ََ َأَسكككاِطُم اْجَوللِكككَ { َأْي: ِجَْجكككِ  ََ ْككككَرِ  َمالِكككِو وَ  لَكككخ َعَلْيكككِو  َ تُكنَكككا قَكككا َ* َوبَنِكككَ  ِنَذا تُكُكْ كككاَن َذا َمكككا َكككخ ََ َِ، طَْ َولَكككِد

َُ، َوَجَعلَككُو ِمكْن مُجْلَككِة َأَسككاِطمِ  ، َوَوسَكَعككُو ِحككَ  َجككاَ  ََّ َعككِن احْلَكك ِ  ككُِِِّبَاَواْسكَُْم  - اْجَوللِككَ ، اللككِِت سُِْمككُن ِصككْدقُكَها َوََ
َا َعاملةم ِف َُ ِ  َمِن اتاِرَف ِِبََِّا اْلَوْصِف؛ ِجَنل اْلُقكْر َن نَككَلََ ِلَِدايَكِة اْْلَْلكِ  َُلِ ِهكْم، َويَك َُ اْجُملكِة سَِإَنل ْدُلُ  ِسيكِو َأول

ُُ اآْل  َككا نَكككَلََ بَكْعكك اِ ، لَُِكُلِضكَح بِككِو اْلَقاِعككَدُ  اْلَعاملككُة، َو ِلكُرُنْم، َورُمل َِ ِْ * ِمككَن اْجَْشكك َ ِت ِف َسكَصب* َأْو ِف َشكك
اِلَلِة ِف اْلَقَضاَ  اْلَعاملِة.  ُْلِِيلاِت الدل ِْ َُ ا ٍُ ِبِو َأْم َا  َويُكْعَر

 إىل آخَّ".الشيخ: 
 أ"سِ، هللا إلتكالقارئ: 
دد، قيا دد    هللا ا سددد افهالشككيخ:  دد، "ددتا    "ح  ه "يظلددَّ، ح  الداسددو  أْف ال دد ِة ب مدديه  الْلاددع  َم سصددي   السددب  

ُ  ا ا،،ل،ق  الَدَّ  "ا،،ل،دق  ٍِ ب ض أ  ائ ه َما هي  ه " اآلِ   أْف هللا ِلْما أيىن  لا نبت  ه اب،لق ال ظتم ذلَِّ صا
دد، صددا"   هدد  " األخددَّ  ا،بت ددٍ  حَأنْدده يدد لَّ، ال ظددتمه حددأي، هدد ا ِحدد، هدد ا  أيددِ، صددا" ، ا،،لددق ال ظددتم ح 

ٌٍه ""دوة، هد ا الْلفدتم  ح د، الَادَّة  ٌة  تبد ٌٍ نِدو   الصيَِّة ا ظلمدٍ م ح ابد   الصديَّة  النْدوة  الددم،َُّقٍه حسدوة، الند  ح،ُدَّق
ه "الَُّن يدبْ ، ب     " ه صلا هللا  لته ""ْلِم.  م غايٍ ح ، ال ،بوح  "الظَّه 

 


