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يمه  الر ْْحَنه  اّلل ه  بهْسمه ، جيمه يطانه الر  ن الش  مه  القارئ: أعوُذ ابلله   الر حه

ييييه َ  َوطُييوره ( 1) َوالز يْيتُييونه  َوالت هيي ه } ْنَسييانَ  َخَلْقيَييا َلَقيي ْ ( 3) اْْلَمهيي ه  اْلبَيلَيي ه  َوَهييَاا( 2) سه  تَيْقييوه م  َأْحَسيينه  فه  اْْله
َا ه  َوَعمهلُييوا َآَميُييوا ال يياهينَ  إهّل  ( 5) َسييالهله َ  َأْسييَل َ  رََدْدََنهُ  ثُ  ( 4) َه  َلَمييا( 6) ََمْيُييونم  غَييْ ُ  َأْجيير   لَيَلُهييمْ  الص ييا

ل  هينه  بَيْع ُ  ُيَكا هُبكَ  ْحَكمه  اّلل ُ  َألَْيسَ ( 7) ابه َاكهمه َ  ِبَه َْ  [8-1]الت : {ا
يمه  اليير ْْحَنه  اّلل ه  بهْسييمه  ْسييمه  اقْيييَرأْ } :اليير حه ْنَسييانَ  َخلَيي َ ( 1) َخلَيي َ  ال يياه  رَب هييكَ  ابه  َورَبُّييكَ  اقْيييَرأْ ( 2) َعلَيي م  مهيينْ  اْْله

ْلَقلَييمه  َعل ييمَ  ال يياه ( 3) اْْلَْكييَر ُ  ْنَسييانَ  َعل ييمَ ( 4) ابه ّ  (  5) يَيْعلَييمْ  لَْ  َمييا اْْله ْنَسييانَ  إهن   َكيي  رََآهُ  َأنْ ( 6) لََيْطغَيي  اْْله
َهيي  ال يياه  َأرََأيْيي َ ( 8) الرُّْجَعيي  رَب هييكَ  إهَل  إهن  ( 7) اْسييتَيْغَ   ا( 9) يَيييْ  َكييانَ   إهنْ  َأرََأيْيي َ ( 10) َصييل   إهَذا َعْبيي  
لتي ْقييَو  َأَمييرَ  َأوْ ( 11) اْْلُييَ   َعلَيي  ن   يَيْعلَييمْ  َألَْ ( 13) َوتَيييَول   َكييا  َ   إهنْ  َأرََأيْيي َ ( 12) ابه ( 14) يَيييَر  اّلل َ  ِبَه
تَي ه  لَْ  لَيِهنْ  َكّ   يَي ه  لََيْسيَلَعنْ  يَيييْ لي اصه يَي م ( 15) ابه بَي م   ََنصه يَي ُ  لَيْليَي ْ ُ ( 16) َخاطهَِي م  َكاذه  الز اَبنهيَي َ  َسيَي ْ ُ ( 17) ََنده
 [19-1]العل : {َواْقََته ْ  َواْسُج ْ  ُتطهْع ُ  َّل  َكّ  (  18)

 اللهم صل ِّ وسلم على عبدك. الشيخ: 
{، }الت ِّـنيِّ َوالََّّ ـْتُـو ِّ احلمد هلل، سورُة التني مكيٌَّة، افُتتحْت ابلَقَسمِّ مِّن هللاِّ، كالسورِّ املتقدمة، أقسَم هللا فيها بـــ 

ــن أفضــلِّ الل َِّمــار، وقيــلإ َّ َّ املــاات  قيــلإ َّ َّ املــاات التــنُي املــثكوُة اللمــاة، والَّ تــوُ  كــعلو اللمــاُة امل اوفــة، و ــا مِّ
، كمـا أقسـَم ابلرـ ور الـعم كلَّـَم  -عليه السالم-اإلقساُم مبنبتِّهَِّما وهي األرُض اليت خاَج فيها عيسى  يف الشـامِّ

ا  اأْلَمِّـنيِّ{ اْلبَـلَـدِّ هللا عليه موسى، وأقسم بـــ } يـه صـلى هللا عل–الـيت أخـاَج منهـا وب ـَي فيهـا خـاَب النبيـنَي  مَّـد 
فيكــوُ  علــى هــعا أ َّ هللا أقســَم مبوابــ،ِّ الن بــوة، ابملوابـ، الــيت يــاْا أو خايــْت فيهــا النبــواُا الــلالُ   -وسـلم

ــٌد  ُِ لــعكِّاِّ -صــلى هللا علــيهم وســلم-والاســاُُا والشــاااُ، الــلال إ موســى وعيســى    مَّ ، ول ــلَّ هــعا أقــا
 .اأْلَمِّنيِّ  اْلبَـَلدِّ الرورِّ و 

ُِ الَقَســــمإ } ــــا دْ َلَقــــويــــوا ْنَســــا َ  َخَلْقَن ــــا َلَقــــدْ }{   ــــقإ أقســــَم هللاُ رــــعال األمــــورِّ اللال ــــة علــــى قولِّــــهِّإ اإْلِّ  َخَلْقَن
ْنَســا َ  ْنَســـا َ  َخَلْقَنـــا، }{اإْلِّ { يف صـــورتِّهِّ وهيهتِّــهِّ وخلقتِّـــهِّ، خلـــَن هللاُ اإلنســـاَ  هـــعال ا ِّلقـــَة تـَْقـــوِّ م  َأْحَســـنِّ  يفِّ  اإْلِّ

ـا، وبًـورةم كمـا خـاء سـبحانه، }املتميََّة عن سااا األحياء عن  ـا قاام   ً  َمـااحليوااناِّ فج َل هيهَته قاام ـا، خص
ي ـَل  [8-6]اُنفرـارإ{ رَكَّبَـوَ  َخـاءَ  َمـا ُصورَةم  َأم ِّ  يفِّ ( 7) فـََ َدَلوَ  َفَسوَّاكَ  َخَلَقوَ  الَّعِّم( 6) اْلَكاِّ ِّ  بَِّاب ِّوَ  َغاَّكَ 

له هعال الُقَوىإ السمُ، والبًُا والفؤاُت، وي َل له لساان  وخفتنيِّ، وي َل له عقـال  وي لَـُه  ـتكلَُّم و ُبِّـنْيُ عمَّـا يف 
 نفسه.
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{ قـــاُة ب ـــر املفســـا نإ املـــاات بـــه َرت اُل َّو أر ةِّ ال مـــا، وقـــاة كلـــٌ  مـــن َســـافِّلِّنيَ  َأْســـَفلَ  َرَتْتاَنالُ  ُ َّ قـــاة هللاإ }
ـــَ  هـــعا لقولـــه ت ـــاوإ } املفســـا نإ ُلـــوا َآَمنُـــوا الَّـــعِّ نَ  ََُِّّّ املـــاات رت  الكـــافا َّو أســـفلِّ ســـافلني يف النـــار، وُري ِّ  َوَعمِّ
َااِّ  ًَّاحلِّ ء ُمْسـتَـلْـَنوَ ، أمَّـا الكِّـَوُ والــَهَاُم فصنـه لًـُل للـَو ِّ والفـاياِّ، الــَهَاُم والـاَّت  ََمْنُـو م  َغـْ ُ  َأْيـاٌ  فـََلُهـمْ  ال { فهـُؤ

أمإ غــُ  مقرـوبم بـْل هــو  {ََمْنُـو م  َغـْ ُ  َأْيـاٌ  فـََلُهــمْ َّو أر ةِّ ال مـاِّ  َ ـاُِّض لسنسـا ِّ ســواء كـا  بـَـااا أو فـايا ا، }
 أيٌا تااٌم يف ينااِّ ا لوتِّ، نسثُة هللَا مِّن فضلِّهِّ.

لد ِّ نِّ  بـَْ دُ  ُ َكع ُِّبوَ  َفَما} ْحَكـمِّ  اّللَُّ  أَلَـْي َ مإ ابجلـَّاءِّ، }{ هعا توبيٌخ للكافا، ما الـعم  كـعُبَو ابلـد ِّ ن  أابِّ  ِبَِّ
، وحكُمـُه  -سبحانه وت او-هو  {احْلَاكِّمِّنيَ  ،  -ت ـاو-أحكُم احلاكمني، وُحْكُمـُه أعـدُة ُحْكـمم أعـدُة حكـمم

ْكُم ََُِّّّ ّللَِِّّّ وهو العم له احلكُم كل ُه، }  [57]األن امإ{ َِّّ ِّ احلُْ
   السورُة اليت ب دهاإ سورُة ال لنإ 

ْسمِّ  اقْـَاأْ } ْسـمِّ  اقْــَاأْ }{ واآلايُا األوو منها هي أوُة ما نََّة مِّـن القـاآ ِّ َخَلنَ  الَّعِّم َرب ِّوَ  ابِّ  َخلَـنَ  الَـّعِّم َرب ِـّوَ  ابِّ
ْنَســا َ  َخَلــنَ ( 1) ــنْ  اإْلِّ ْلَقَلــمِّ  َعلَّــمَ  الَّــعِّم( 3) اأْلَْكــَامُ  َوَرب ــوَ  اقْـــَاأْ ( 2) َعَلــنم  مِّ ْنَســا َ  َعلَّــمَ ( 4) ابِّ {  ـَْ َلــمْ  لَْ  َمــا اإْلِّ

وهــو يف الرـــارِّ عنــدما يــاَءال املَلـــُو وألَقــى َّليــه هـــعال  -صــلى هللا عليـــه وســلم-هــعال اآلايا نَّلــْت علـــى النــ  
، كمــا يــاء يف الًــحي .  ِِّ ال يــيمِّ ــن هــعا الكتــا اآلاياِّ فقاأَهــا عليــه الًــالة والســالم، فهــعال أوُة مــا نــََّة مِّ

ْسمِّ  اقْـَاأْ }  كل  خيء يف هعا الويوت فاهللُ خالقه، ُ خالَن غ ال. خلَن كلَّ خيء، ف {َخَلنَ  الَّعِّم َرب ِّوَ  ابِّ
ْنَســا َ  َخَلــنَ   خــ َّ اإلنســا  فقــاةإ } ــنْ  اإْلِّ ــن أ ــوار َعَلــنم  مِّ { والَ َلــُنإ هــو الــدُم اجلامــد وهــو الرَّــْوُر اللــا  مِّ
ـــهِّ، } ْنَســـا َ  َخَلـــنَ }ْوُر اللَّـــا  فهـــعا هـــو الرَّـــ [14]املؤمنــو إ{ ُ َّ َخَلْقَنـــا الن ْرَفـــَة َعَلَقـــة  اإلنســـا  يف رحـــمِّ أُم ِّ ـــنْ  اإْلِّ  مِّ

 .{َعَلنم 
{ هو أكاُم األكامنَي سبحانه وت او، وهو األعلُم وهـو األرحـُم وهـو أرحـُم الـااكني وأكـاُم اأْلَْكَامُ  َوَرب وَ  اقْـَاأْ }

 {.اأْلَْكَامُ  َوَرب وَ  اقْـَاأْ األكامني وأيوُت األيوت ن سبحانه وت او، }
ْلَقَلمِّ  َعلَّمَ  الَّعِّم} ا علـٌم عيـيٌم وهـو وسـيلٌة َّو منـاف، عييمـة ابِّ { أمإ املااُت ت ليُم الكتابة، والكتابُة ُ خوَّ أَّنَّ

ْلَقَلمِّ  َعلَّمَ } [1] إ{   َواْلَقَلمِّ َوَما َ ْسرُُاو َ يف هعال احلياة، وهلعا أقسَم هللاُ ابلقلمِّ يف سورةإ }  .{ابِّ
ْنَسا َ  َعلَّمَ } ْنَسـا َ  َعلَّـمَ }  قإ علَّـَم اإلنسـاَ  مـا ل  كـْن َعلَِّمـُه قبـَل ت لـيمِّ هللاِّ،  { ـَْ َلمْ  لَْ  َما اإْلِّ  { ـَْ لَـمْ  لَْ  َمـا اإْلِّ

ــن قبــُل، حــب قــاَة هللاُ لنبيــهإ } ــمُ   ــقإ مــا ْل   لْمــُه مِّ َوَعلََّمــَو َمــا لَْ }[ 113]النســاءإ{ َوَعلََّمــَو َمــا لَْ َتُكــْن تـَْ َل
 ف لََّمُه مِّن علمِّ الوحي وعلمِّ الريب ما ل  كن   لُمه من قبل. ،{تـَْ َلمُ َتُكْن 

ْنَسا َ  َِّّ َّ  َكالَّ   قاة ت اوإ } { "كال" أتيت للدَُّلةِّ على الََّّْياِّ والاَّتْب، َّ ا ياءْا ب َد  كاِّ ب ـر لََيْرَرى اإْلِّ
" زيا ا ورتع ا هلم ورتاا لبـ ْنَسـا َ  َِّّ َّ ا لِّهم، وأتيت مب ـ  "حقاـا" }أقواةِّ الكفار فصنَّه أييت "كالَّ ول ـلَّ  {لََيْررَـى اإْلِّ
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ُِ أو هـي  تملَـة،  ْنَسـا َ  َِّّ َّ }هعا أقا اُل ابلكفـا وامل اصـي والكِّـْوِّ واليلـمِّ لل بـات  {لََيْررَـى اإْلِّ أمإ  تجـاوُز حـدَّ
ْنَســا َ  َِّّ َّ  َكــالَّ } ــا نَّلــْت  {لََيْررَــى اإْلِّ ب ــُد، هــعال اآلايا نَّلَــْت ب ــد، وهــي يف  -هــعال اآلايا-وقــد قيــَلإ ََّّنَّ

 أحدِّ  واغيتِّ املشاكني وخا ُهمإ أبو يهل.
ْنَســـا َ  َِّّ َّ } ـــى اإْلِّ ـــى َرب ِّـــوَ  ََِّّو  َِّّ َّ ( 7) اْســـتَـْرَ   َرَآالُ  َأ ْ ( 6)لََيْرَر {   ـــقإ َّليـــهِّ ال ـــوتة،   ـــوُت النـــا  َّليـــه الا ْيَ 

ّللَِّّ  َتْكُفـُاو َ  َكْيـ َ ريُ ـوا َّليـه ابلب ـي، }سـبحانه وت ـاو، َّ ا مـاتُوا ريُ ـوا َّو هللا،    ـُتمْ  ابِّ  فََثْحيَـاُكمْ  أَْمـَوا    وَُكنـْ
م وجيَّ هِّم عليها سبحانه  [28]البقاةإ{ تـُْاَيُ و َ  َِّّلَْيهِّ  ُ َّ  ُلْيِّيُكمْ  ُ َّ  ُيِّيُتُكمْ  ُ َّ  ف يُ، الناُ  َّو هللا ليُـنَـب ِّهَـُهم ِبعماهلِّ

 وت او.
ا( 9)  ـَنـَْهى الَّعِّم أََرأَْ تَ ( 8) الا ْيَ ى وَ َرب ِّ  ََِّّو  َِّّ َّ } ـااُر املشـاكني كـانوا  َنهـو  النـ  َصـلَّى ََِّّ ا َعْبـد  { ب ـُر خِّ
ــن  -عليــه الًــالة والســالم– و ُهد ِّتونــه و ؤ ونــه و َنهونــه عــن الًــالةِّ الــيت خــاَعها هللا لــه، حــب أَّنــم يف مــاةم مِّ

ــلي  فجــاء أحــد املشــاكني األخــقياء فوبــَ، َســَلى اجلَــَّورِّ علــى  هــاِّال  -والســالمعليــه الًــالة -املــااا كــا   ًُ
 عليه الًالة والسالم.

ا( 9)  ـَنـَْهى الَّعِّم أََرأَْ تَ } لتـَّْقَوى أََماَ  أَوْ ( 11) اهْلَُدى َعَلى َكا َ   َِّّ ْ  أََرأَْ تَ ( 10) َصلَّى ََِّّ ا َعْبد  { والاسوُة ابِّ
اهلدى وأيمُا ابحلن ِّ وأيمـُا ابلتقـوى، فـال ُينُ ـه مِّـن  لـو َُّ َمـن هـو هو كعلو على  -صلى هللا عليه وسلم–

اارِّ ا لن. لتـَّْقَوى أََماَ  أَوْ ( 11) اهْلَُدى َعَلى َكا َ   َِّّ ْ  أََرأَْ تَ } مِّن خِّ  {ابِّ
َِ   َِّّ ْ  أََرأَ ْــتَ } َِ   َِّّ ْ  أََرأَْ ــتَ { هــعا الكــافُا والفــايا، كــعَِّ وتــوو }َوتـَــَووَّ  َكــعَّ ــَووَّ  َكــعَّ َ َّ   ـَْ َلــمْ  أَلَْ ( 13) َوتـَ  ِبِّ
. ـََاى اّللََّ   { هللا  اااُل، ف ى ما لًُل منه، ف ى عمَله و اى ما لًُل منه مِّن  ُلمم وُعدوا م و ُريا م
َتــهِّ  لَْ  لَــهِّنْ  َكــالَّ } ــَيةِّ  لََنْســَفَ نْ   ـَنـْ لنَّاصِّ ُم الــاأ ، ابِّ َتــهِّ  لَْ  لَــهِّنْ  الَّ َكــ}{   ــقإ ذخــُعاُل، ذخــُع بناصــيتِّهِّ وهــو ُمَقــدَّ {  ـَنـْ

ـَيةِّ  لََنْسـَفَ نْ عن كفـاِّال و ريانِـّه وعدوانِـّه و لمِّـه } لنَّاصِّ ـَيةم ( 15) ابِّ هـعا ت بـٌ  عـن صـاحبِّ  {َخا ِّهَـةم  َكا ِّبَـةم   اَنصِّ
ٌِ خــا ٌ ، } ( 18) الََّّاَبنَِّيــةَ  َســَندْبُ { ويف هــعا يد ــٌد، }اَنتِّ َــهُ  فـَْلَيــدْبُ ( 16) َخا َِّهــةم  َكا ِّبَــةم هــعال الناصــيةِّ كــا 

ــن هللاِّ لنبي ِّــهِّ أُ  ريــَ، هــعا الرَـّـاغي املشــاك كــث  يهــل، ُترِّْ ــهُ  َُ  َكــالَّ  { بــْل صــل ِّ لابـــَو ُترِّْ ــهُ  َُ } { أمــٌا مِّ
ِْ َّليــه } ِْ  َواْســُجدْ وتقــا ِّ َِِّ ــن الًــالة، } {َواقْــ ِْ َّو هللا، وتقــاَِّ َّليــه مبــا خــاَب لــو مِّ  َواْســُجدْ  ُترِّْ ــهُ  َُ اقــِ

ِْ َواقْــــــ ـــــــ،ِّ اْلَكـــــــافِّاِّ َن َواْلُمَنـــــــافِّقِّنيَ  نهـــــــى نبيَّــــــه يف آايام عـــــــن  اعـــــــة الكفــــــار، } -ت ـــــــاو-وهللا  {َِِّ { َوَُ ُترِّ
مم َمهِّـنيم )} [48،1]األحـَّاِإ ـيمم 10َوَُ ُترِّـْ، ُكـلَّ َحـالَّ ـاءم بَِّنمِّ ـم  دعونَــُه  رة  َّو  [11،10]القلـمإ{ (  َّــازم َمشَّ ألَّنَّ

 ونَه َّو تـَْاكِّ الًالة،  رة  دعونه َّو تـَْاكِّ جمالسةِّ فقااءِّ املسلمني.تاك الدعوة، و رة   دع
 

 (ع   ه الس   )تلس ُ 
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، القارئ:    ه آلهي وعلي   م ييا مم يعلي  نبي ه  ّ ُ والس ي ّةُ ، والص يم َ العيالَ  ر  ه  لله  اَمي ُ بسمه هللاه الر ْحنه الر حيمه
 : -تعال هللاُ   ُ رْحَ - ع  ُّ الس   ْحنه الر   عب ُ  يخُ الش   ، قالَ أمجع َ   ه وصحبه 

 . َوههَي َمك هي    تلس  سورة الت ، 
يمه  الر ْْحَنه  اّلل ه  بهْسمه   اآلاي :{ َوالز يْيُتونه  َوالت ه ه } الر حه
َيا،  "وُف، وََكَالهَك "الز يْيُتونَ ُهَو الت هُ  اْلَمْعرُ { الت و } َا َوَِهَرهوه َه َريَجرهوه ، لهَكْْييَرةه َميَياله َياَتْ ه الش يَجَرَتْ ه َأْقَسَم ِبه

 ُ َّ ، َمَ  ه نُيبُيو ةه عهيَس  ْبنه َمْرَ َ َعَلْي ه الس   َوْلهَن  ُسْلطَاََنَُما فه َأْرضه الش ا ه
  "َوألَِّ َّ ُسْلرَاََّنَُماالشيخ: "
 ن م القارئ:
 .هناك نبتُ ما تَ    ق أكلاُ الشيخ: 
ُ .القارئ:  َّ ، َمَ  ه نُيبُيو ةه عهيَس  ْبنه َمْرَ َ َعَلْي ه الس   َوْلهَن  ُسْلطَاََنَُما فه َأْرضه الش ا ه

ييه َ  َوُطوره } ُ . { سه َّ ةه ُموَس  َعَلْي ه الس  َياَء، َمَ ُّ نُيبُيو   َأْ : ُطوُر َسييْ
ُ َعَلْيي ه َوَسيل َم. لَ  ةه ُمَم ي م َصيل   اّلل  َياههه  -تَيَعياَل -أَْقَسيَم َوَهَاا اْلبَيَل ه اَْلمه ه َوههيَي: َمك يُ  اْلُمَكر َميُ ، َمَي ُّ نُيبُييو  ِبه

َه اْلُمَق  َس ه، ال   َها َأْلَضَ  اْْلَنْبهَياءه َوَأْرَرلَيُهْم. اْلَمَواضه  ِته اْخَتاَرَها َوابْيتَيَعَث مهييْ
 {تَيْقوه م  َأْحَسنه  فه  اْلْنَسانَ  َخَلْقَيا َلَق ْ }َواْلَمْقَسُم َعَلْي ه قَيْولُُ : 

ُِ  إله عليه هو العم  ُقاةُ  قَسمُ مُ ـالالشيخ:   سمالقَ  يوا
ييييُ  { تَيْقييييوه م  َأْحَسيييينه  فه  اْلْنَسييييانَ  َخَلْقيَييييا َلَقيييي ْ }َواْلَمْقَسييييُم َعَلْييييي ه قَيْولُييييُ :  القييييارئ: ، ُمتَيَياسه َأْ : ََت ُّ اْْلَْليييي ه

يُ  اْلَقاَمي ه، لَْ  َتصه ََ َهياههه  يَيْلُقياْْلَْعَضياءه، ُمييْ ِ ا، َوَمي ِهيَمي ه، ال يِته ْ  َمه يا َحْتَياُ  إهلَْيي ه هَياههر ا َأْو اَبطهي يا َريييْ اليي هَعمه اْلَع
لل ْهييوه  ، ُمْشييَتغهُلوَن ابه ْيييُ  اْلقهيَيياُ  بهُشييْكرهَها، لَييَأْكَْيُر اْْلَْليي ه ُمْيَحرهلُييوَن َعييْن ُرييْكره اْلُمييْيعهمه َبغهييي مه ، قَييْ  يَيييْ  َوالل عهيي ه

، قه َسالهَ  اْْلُُموره، َوَسْلَسافه اْْلَْخَّ ههْم ِبَه َنْيُلسه  َرَضْوا ْله
ـنسثة هللا ال افيـة الشيخ: ـ، هـعا خِّ ه ه ولسـن خلَقـل باتتِـّ هللا اإلنسـا َ  ، أ  خيلـنَ مبـنيٌ  عُ  وبـالةٌ عُ ، خِّ

أكلـا  الـدنيا علـى اآلخـاة، هـعال حـاةُ  ؤ اُ ، و ُـهـواالُ  ، و تبـ،ُ هللا يف املصالفـااِّ  مِّ  َ نِّ  م    ست ملُ  َ ِبنواب الن ِّ  الُ د  وُيُ 
ــَا }ا لــن،  ُنــو َ َوَلكِّــنَّ َأْكلـَ ــَا النَّــا ِّ َُ َ ْشــُكُاو َ } [1]الاعــدإ{ النَّــا ِّ َُ  ـُْؤمِّ َوَلكِّــنَّ } [38] وســ إ {َوَلكِّــنَّ َأْكلـَ

 عييمـةم  عليـه بن مـةم   لـم املسـلم أ  هللا أن ـمَ نسثة هللا ال افية، ورعا  َ  [187]األعاامإ { َأْكلـََا النَّا ِّ َُ  ـَْ َلُمو َ 
 ًَّ هللا  علـى ت ـنِّ  وليسـتقمْ  هللا املسـلم ن مـةَ  ا، فليشـكاِّ مسـلم   هُ ي لَـ أُ وهـي أ ْ  له رـا علـى غـ اله را وفضَّ اخت
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ــســتكلا  هللا مُ  علــى فــااارِّ  ا افيـ ـ ه،  علــى رب ِـّـا متــوكال  ا رايي ــخااف ــ هِّ  َّو هللا مبحاب ِـّـاب  الراعــاا متقــا ِّ  ن نوافــلِّ ا مِّ
 .واللبااَ  واُستقامةَ  نسثة هللا اهلدا ةَ 

 
ُ القارئ:  َه اْلُعَصياةه اْلُمَتَمير هدهيَن َعلَي  َرِب ههيْم، إهّل  َميْن  {فه َأْسَل ه َسالهله َ }لَيَرد ُهُم اّلل  ي َأْ : َأْسَل ه الي اره، َمْوضه

ييَل ه اْلَعالهيَيي ه،  َميين   قه اْلَلاضه َّ ، َواْْلَْخيي اَييانه َواْلَعَميي ه الص ييالهأه ْْله ُ َعَلْييي ه ابه بهييَالهَك اْلُميَييا هَل اْلَعالهيَييُ ، َو  {لَيَلُهييمْ }اّلل 
، َبْ  َلا ا   ُمتَيَوالهَرة ، َوَألْيَراح  ُمتَيَواتهَرة ، وَ  {َأْجر  َغْ ُ ََمُْيونم } نهَعم  ُمَتَكاثهَرة ، فه َأَب م َّل يَييُزوُل، َأْ : َغْ ُ َمْقُطو م

  .َونَعهيمم َّل ُحَو ُل، ُأُكُلَها َدائهم  َوههلَُّها
ل  هينه } ، َوقَيْ  رََأيْيَ   {َلَما ُيَكا هُبَك بَيْعُ  ابه ْنَساُن بهيَييْو ه اْجَيَزاءه َعلَي  اْْلَْعَمياله َأْ : َأ ُّ َرْيءم ُيَكا هُبَك َأييَُّها اْْله

يُ  َعَلْييَك َأْن َّل َتْكُليَر بهَشيمهْن آايَ  َهيا،  ه اّلل ه اْلَكْه َةه َما به ه َحُْصُ  َلَك به ه اْلَيقهيُ ، َومهيْن نهَعمهي ه َميا يُوجه ْيءم مهييْ
َيياكهمه َ } َْ ْحَكييمه ا ُ ِبَه ْكَمتُييُ  َأْن يَييَْتَُْ اْْلَْلييَ  ُسيي    َّل يُيييْ َمُرونَ  {َألَييْيَس اّلل  ييي حه َهييْوَن، َوَّل  لَيَهييْ  تَيْقَتضه َوَّل يُيييْ

 يُيَْابُوَن َوَّل يُيَعاقَيُبوَن؟ 
ْنَسياَن َأطْيَوار ا بَيْعيَ  َأطْيَوارم، َوَأْوَصيَ  إهلَيْيههْم مهيَن اليي هَعمه َواْْلَيْ ه َوالْي ه ه َميا ُهيُم  َأ ه ال اه  َخلَيَ  اْْله َّل ُحُْصيونَُ ، َوراب 

َسَيَ ، َّل ُب   َأْن يُ  ََْ ْبهَيَ  ا ُ وَن، َوََنُْوَها يَ   ُمْستَيَقرُُّهْم َوَغايَيتُيُهمُ عهيَ ُهْم إهَل َدارم ههيَ الَت  َها يَيْقصه  مُّوَن. و ال ِته إهلَييْ
، َت   َْمُ  ّلله ه.  تلسُ  سورةه الت ه ه َْ  َوا

ُ  ُسورَةه اقْيَرأْ   . َوههَي َمك هي    ، تَيْلسه
يمه  الر ْْحَنه  اّلل ه  بهْسمه  ْسمه  اقْيَرأْ } الر حه  اآلاي :{ َخَل َ  ال اه  رَب هكَ  ابه

ُ َعَلْي ه َوَسل َم.   َهاههه السُّورَُة َأو ُل السَُّوره اْلُقْرآنهي  ه نُيُزوّل  َعَل  َرُسوله اّلل ه َصل   اّلل 
َا نَيَزَلْ  َعَلْي ه فه َمَبادهئه الييُّبُيو ةه، إهْذ َكاَن َّل َيْ ره  ُة لَإهَن  َّ ْ هييُ  َعَلْيي ه الص ي اَياُن، َلَجياَءُه جه   َما اْلكهتَياُ  َوَّل اْْله

ََ، َوقَياَل: َميا َأََن بهَقيارهئم لَيلَيْم يَييَزْل بهي ه َحي   قَيي لر هَساَل ه، َوَأَميَرُه َأْن يَيْقيَرَأ، لَياْمتَيَي ُ  ابه َّ ُ َعَلْيي ه: َوالس  َرَأ، لَيأَنْيَزَل اّلل 
ْسمه رَ } ْنَساَن، َوذََكَر ابْتهَ اَء َخْلقه ه مهْن َعلَي م لَال ياه  َخلَيَ   {ب هَك ال اه  َخَل َ اقْيَرْأ ابه ، ثُ  َخص  اْْله ُعُموَ  اْْلَْل ه

، وَ  ، َوَذلهييَك رههْرَسيياله الرُُّسي ه ْْلَْمييره َواليي ْهييه ْنَسياَن َواْعتَييَ  بهتَييْ به ههه، َّل بُي   َأْن يُييَ ب هَرُه ابه َييَاا إهنْيييزَ اْْله ، َوْله اله اْلُكتُيي ه
 . ْنَسانه َْلقه ه لهْْله ْلقهَراَءةه، ِبه  َأَت  بَيْعَ  اْْلَْمره ابه

َُ اْجُيوده، ال ياه   {اقْيَرْأ َورَبُّيَك اَْلْكيَر ُ }ثُ  قَاَل:  ي ، َواسه ْحَسيانه يُعَها، َكْهيُ  اْلَكيَر ه َواْْله يَلا ه َواسه َأْ : َكْهيُ  الص ه
 .  مهْن َكَرمه ه َأْن َعل َم َأنْيَواَ  اْلُعُلو ه
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ْنَساَن َما َلْ يَيْعَلمْ }َو  ْلَقَلمه َعل َم اْله ََ  {َعل َم ابه ِ ا، َوَجَعَ  َلُ  الس يْم لَإهن ُ  تَيَعاَل َأْخَرَجُ  مهْن َبْطنه ُأم ه ه َّل يَيْعَلُم َرييْ
َْه  . لَيَعل َميُ  اْلُقيْرآَن، َوَعَلم يُ  ا ْلَقلَيمه َواْلَبَصَر َواْلُلَ اَد، َوَيس َر َلُ  َأْسيَباَ  اْلعهْليمه َُْْليُ   ْكَميَ ، َوَعل َميُ  ابه ال ياه  بهي ه 

َْمُ  َواْلمهي ُ ، االْ  َْ طَاِبههْم، لَلهل  ه ا ّ  لهلي اسه تَيُيوُ  َمَياَ  خه ُُقوُق، َوَتُكوُن ُرُس َْ ل اه  َأنْيَعَم َعلَي  ُعُلوُ ، َوُتْضَبُط ا
َيياههه الييي هَعمه ال ييِته َّل يَيْقيي هرُوَن َْلَييا َعلَيي  َجييَزاءم َوَّل ُرييُكورم، ثُ  َميين  َعلَييْيههمْ  ، َوَلكهيين  عهبَييادههه ِبه ْلغهييَ  َوَسييَع ه اليير هْ قه  ابه

ْنَساَن  َْهله ه َوهُْلمه ه -اْْله َي َأن   -جه َرب ه ه الرُّْجَعي ، َوَلْ له إهَذا رََأ  نَيْلَسُ  َغيهيًّا، َطَغ  َوبَيَغ  َوََتَ  َ َعنه اْْلَُ  ، َوَنسه
َاُل َأن   َْ َا َوَصَلْ  به ه ا ةه ُيُهفه اْجََزاَء، َبْ  رَّب  َّ َهي  َعينه الص ي ُ  َيَْتُُْ اْْلَُ   بهيَيْلسه ه، َوَيْ ُعو َغْ َُه إهَل تَيرْكه ه، لَييَيييْ

 : ََاا اْلُمَتَمر هده اْلَعاِته ُ ْله . يَيُقوُل اّلل  اَانه َأييَُّهيا الي ياههي لهْلَعْبي ه إهَذا َصيل   إهْن  {َأرََأْي َ }ال ِته ههَي َأْلَضُ  َأْعَماله اْْله
َ  ه َواْلَعَم ه به ه،  َكانَ  َْ لتي ْقَو }َغْ َُه  {َأْو َأَمرَ }اْلَعْبُ  اْلُمَصل هي َعَل  اْْلَُ   اْلعهْلمه ابه  . {ابه

َِمه اْلُمَحاد ةه ّلله ه، َواْلُمَحارَبَ ه له  َه  َمْن َهَاا َوْصُلُ ؟ َألَْيَس ََنُْيُ ، َمْن َأْع ؟ لَيإهن  لَيَهْ  ُحََسُن َأْن يُيييْ  اليي ْهيَي، ْلَح  ه
فه التي ْقَو .  َّ  َّل يَيتَيَوج ُ  إهّل  لهَمْن ُهَو فه نَيْلسه ه َعَل  َغْ ه اْْلَُ  ، َأْو َكاَن َيَُْمُر َغْ َُه ِبهه

َ  ه  {َأرََأْيَ  إهْن َكا  َ } َْ َ َوَُيَْش  عهَقابَُ ؟  {َوتَيَول  }الي اههي ابه  َعنه اْْلَْمره، َأَما َُيَاُف اّلل 
َ يَيَر } ن  اّلل   َما يَيْعَمُ  َويَيْلَعُ ؟ {َأَلْ يَيْعَلْم ِبَه

ييا يَيُقييوُل َويَيْلَعيييُ   تَييي ه َعم  يييَي ه }ثُ  تَيَوع ييَ ُه إهنه اْسييَتَمر  َعلَييي  َحالهيي ه، لَيَقيياَل: َكيييّ لَييِهْن َلْ يَيييْ لي اصه َأْ :  {لََيْسييَلع ا ابه
ا َعيهيل ييا ييَيته ه، َأْخييا  َييا لهَيْأُخييُان  بهَياصه ييَي َحقهيَقيي   بهييَالهَك، لَإهَن  بَيي م َخاطهَِيي م }، َوهه ييَي م َكاذه َييا،  {ََنصه بَيي   فه قَيْوْله َأْ : َكاذه

 َخاطهَِ   فه لهْعلهَها. 
ي ه َوَأْصيَحابه ه َوَميْن َحْولَيُ ، لهُيعهييُيوُه َعلَي  َميا  {ََندهيَ ُ }َهَاا ال اه  َح   َعَلْي ه اْلَعَااُ   {لَيْلَي ْ ُ } َأْ : َأْهَ  ََمْلهسه

َْخاههه َوُعُقوبَته ه، لَيْليَيْيُِْر َأ   اْلَلرهيَقْ ه َأقْيَو  َوَأْقَ َر؟  {َسَي ُْ  الز اَبنهَي َ }نَيَزَل به ه،   َأْ : َخَزنََ  َجَهي َم، ْله
ُ َأْن َّل َيْصيَغ  إهَل َهيَاا الي ياههي لَيَهاههه َحاَلُ  الي اههي َومَ  ، لَيَأَمَرُه اّلل  ا تَيَوع َ  به ه مهَن اْلُعُقوبَ ه، َوَأم يا َحالَيُ  اْلَمْيههيي ه

َقيييياُد لهيَيْهيهيييي ه لَيَقيييياَل:  َسيييياُر،  {َكييييّ ّل ُتطهْعيييي ُ }َوَّل يَيييْ َييييا لهييييي ه اْلَْ ن ييييُ  َّل َيَُْمييييُر إهّل  َّبه ب هييييَك لهرَ  {َواْسييييُج ْ }َأْ : لَإه
َا ُكل َها ُتْ ِنه مهْن رهَضاُه َوتُيَقر ه  {َواْقََته ْ } ، لَإهَن   ُ  مهْيُ . مهْيُ  فه السُُّجوده َوَغْ ههه مهْن َأنْيَوا ه الط اَعا ه َواْلُقُراَب ه

ْ ه َوَمْيههي م َعْييُ ، َوإهْن َكانَيْ  ََن هلَي   فه َريْأنه  يَ  ََنَي  َرُسيوَل اّلل ه َصيل   َوَهَاا َعا ٌّ لهُك  ه ََنهم َعنه اْلَْ  َأِبه َجْهي م حه
ُ َعَلْي ه  ةه، َوعَ اّلل  َّ  َوآَذاُه.  بَث به ه َوَسل َم َعنه الص 

َْمُ  ّلله ه َر  ه اْلَعاَلمهَ . َْ  َتَ ْ  َوا
، و    انتهى . لله ر  ه العامل َ اَم ُ ت  تلسُ  سورةه الَعَل ه

 َُّ هللا، ُ َّله َُّ هللا، ُ َّله أحسنتالشيخ: 
 


