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 ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيِم  ،القارئ: أعوُذ ابهلِل ِمن الشَّيطاِن الرَّجيمِ 

رَاَم َمةةةا اْلَقاِرَعةةةُ)  2( َمةةةا اْلَقاِرَعةةةُ)  1}اْلَقاِرَعةةةُ)   َْ ُِ اْلَ  ةْ ُةةةوِ   3( َوَمةةةا َأ َََرا َُ َاةةةاْل ( 4( يَةةةةْوَي َيُنةةةوُن الكَّةةةا
  ُِ َُةةو ( َوَأمَّةةا َمةةْن 7( فَةُ ةةَو ِ  ِعيَشةة)ا رَاِةةَي)ا  6( فََأمَّةةا َمةْن قَةُقَْةةْو َمَواهِيكُةُ   5َوَتُنةوُن اْجِ َةةاُك َاةاْلِنْ ِن اْلَ كةْ

رَاَم َما ِهَيْ   9( فَأُمُُّ  َهاِويٌَ)  8َخََّْو َمَواهِيُكُ    َْ  [11-1]القارع): ( ََنٌر َحاِمَيٌ){10( َوَما َأ
 اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ  ِبْسمِ 

َُْ ةوَن  2( َحَّتَّ هُْرُُتُ اْلَ َقاِبَر  1}َأْْلَاُاُم التََّناقُةُر   َُْ ةوَن  3( َاَّلَّ َسْوَف تَةْن ( َاةَّلَّ لَةْو 4( ُثَّ َاةَّلَّ َسةْوَف تَةْن
ْْةةَم اْلَيِقةةِ    َُْ ةةوَن ِع َُونَّ اْجَِيةةيَم  5تَةْن ََ َةةا َعةة6( لَةة َُوَّنَّ ََ َا َعةةِن الكَِّنةةيِم{ 7ْ َ اْلَيِقةةِ   ( ُثَّ َل ( ُثَّ لَُتْسةةأَُلنَّ يَةْوَمذِةة

 [8-1]التناقر:
 ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

َِي ُخْسرا  1}َواْلَنْصِر   ْنَساَن َل َةوَِ َوتَةَوا2( ِإنَّ اْْلِ َْ َاِ  َوتَةَواَوةْوا اِب َِ يَن َآَمُكوا َوَعِ ُْةوا الصَّةا َِ َوةْوا ( ِإَّلَّ الَّ
 [3-1]النصر:اِبلصَّْْبِ{ 
 أحسنت. الشيخ: 

ددالث ارددا م يَّا،ددل ورةُددأله ارسددالثعهلل اوالق ارةلثاددأله اارةلثاددألهلل اةددألهن ودد  أ ددل  ارةةلوددأل  و ددل  احلمدد هلل  ه هددلس ارسا
ددل اراقةةددألع يلحلل ُددأل اارالا ةددأل اار ل ددَةأل  ( َاَوددل 2اارطلُوددأله ََوددل اْرَةلثعَاددألهلل  تَدْةددعَ هلل ارةَّددالأل ااو ددل ع ها ااع،ددل اأهالايع

 ََاَول أَْدثَاَك َول اْرَةلثعَاألهلل{. أَْدثَاَك َول اْرَةلثعَاألهلل{ اهلا أةَّالألهن اةهع هتاليلهن يةينق أُ ل أوعهن اقةألهن!
{ يةينق يالَم جتي هلل ارةةلوأل احتلا ارةةلوأل يرالن ارنلس اة اهللالمع ،ل يدلرَاعاشع اببادالمع يَداْلَم َيرهللالنهلل ارُنلسهلل َيلْرَاعَاشع اْرَمبدْ

واَل ارَاعَاش ارلي يرالن يف ارصحعا  ايتسل طهلل اَّد  ارندلثه دهللايبُدلتهن تطدتهلل اتسدةطهلل يف ارندلثه يدلراعاشع اببادالم 
عهن{ َتشع ةدبحلن !! وُ دأل َرعجدالن ود  ارةبدالث  [7]ارةمعق ابنتشع هنل اهنلكه ايف اآليأل اوخعى ََيَأُ هللأْل َجعَادهن وهللندْ

ِع اوث  ااَّدد  اجددهع اوث  اهددأل ياددتهن رَ  عجددالن ياددتا  وُن ! يبةددلهلل اوارددن ااوخددعي  اةسعجددالن اَّدد  ةددط
{. بة  تب يَّع،ل اَنْسفع اجلبللع حىت ترالن  لًال صاصًال ال اعالَج اةه اال أوًتل اهللالمع  ََيلْرَاعَاشع اْرَمبدْ

{ وادددل ارةطددد ع أا ارصاددد اهللدددالشع هن بةدددَ  ارُصددد بأل بةددد  تَّددد  ارةدددالع ََاَترهللدددالنهلل اجلْعبَدددللهلل َيدددلْرةعْ، ع اْرَمندْ الف ابنادددالشه رَدددندع
اارُصددد بأل تردددالَن وادددَل ارصادددالف أا ارةهللطددد ه ايف هللاُتأ أخدددعى كيدددَع !هلل أ دددل تردددالنهلل يليَبَدددل ه ََاةهللدددتدعَتع اجلْعبَدددللهلل 

عوددددلهلل ارع ةددددالهلل ارددددلي ال اتهللَسددددُتهلل اجلبددددللهلل اتهللنَسددددفهلل اتت ددددتهلل تصددددتهلل يلرراةدددد ع ابن،ددددللع ار [20]ارنبددددأقَاَرلنَددددْت َةددددعَاً { 
.} ه ةبحلن ! ارةقةأله اتمعا اجلبللهلل هطالاثأ ََاَترهللالنهلل اجلْعَبللهلل َيلْرةعْ، ع اْرَمندْاهللالشع  يتملة هلل
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دد  ارنددلسع َوددْ  رددفا وة انهللددههلل اوددن،أل ودد  ياةهللددلهلل وة انهللددههلل اددد ََوددْ   -تةددلل-مث يددليعهلل !  ََن اوامددللع اأُن وع ابةدد اَن اا
َعينهللددد دددَةألأ{ يةدددينق يَددددطهللالهلل انل حةدددلعأ طةبدددألأ  امدددألأ وع{دددةألأ ََاأَُودددل َودددْ  َخُادددْت 6ههلل  ثَدةهللََّدددْت َواَلا ( اَد،هللددداَل يفع اعةَشدددألأ ثَا{ع

َعينهللدههلل اَأهللارَاعدَ  ههللدألهلل اْرمهللْاَّعحهللدالَن{  َعينهللدههلل{ اهدطال   دلل ! ادن،أل يف اآليدألع اوخدعىق ََاَمددْ  ثَدةهللََّدْت َواَلا  [8]اواددعافقَواَلا
َعينهللددههلل  اهنددل  ددللق ََاأَُوددل َودد ْ  ددي ايلايددألهلل اهددي ج،ددُنأل  وندده 8 َخُاددْت َواَلا ( اَأهللواددههلل َهلاعيَددألهن{ أهللواددههلل ارددي ااي انرة،ددل هع

ةَددْه  9اُسددعهل  ددللق َاَأهللواددههلل َهلاعيَددألهن   ددهع ايلايددأله  ددلل بةدد  10( َاَوددل أَْدثَاَك َوددل هع ةَددألهن{ هددلا تاسددتهن وهللودع ( َ ثهن َحلوع
ةَدددألهن{ اباسدددعي ق أوادددههلل هلايدددأل يةدددينق أهلل  ةَدددألهن{ نةدددالكهلل   ه ايف  الردددهق ََحلوع دددهع هتدددالي يف  ث ج،دددنأله ََ ثهن َحلوع ما ثأةع

أتيةد هن رَُّ الرددأل اَّدد   دد عع حعدعهددل اانال الرندلثهلل حلوةددألهنه يددلا  ثأ حلوةددأله رردد  هدلا يةددين يددل خصالصددةأله اجددل  يف 
دَّت اَّد   ث ارد نةل بتسددةألأ اةدتَن جد ً ا أا {د ةًاله ةدبحلن ! ارةقدةأل! نةددالك    احلد يل أن  َث ج،دُنأل اهللِّدع

 و  ارنلث.
مث ةالثع َأَْيَليهللألهلل ارُتَرلثدهللعهلل{ه ةدالثعهلل ارتردلثع اة،دل تدالبةنهن ود  ! رَّدلي  أثدعهللاا ارد نةل اَّد  اآلخدعع ا د َّتهلل،أل ارد نةل 

نْدَةل َرةعد هن ا  اآلخعع َأَْيَليهللألهلل ارُتَرلثدهللعهلل{ يةينق ارتنلاسهلل يف ياععع ابللع ااحلقالظع ار نةاليأله َااْ  ََّمهللالا أََُّنَدل احْلَةَدلعهلل ارد ا
َنرهللأْل َاَتَردلثدهللعهن يفع اْوَْوداَلالع َااْوَْااَلدع{ انًكا اةالرهللدههللق َرُتَردلثدهللعهلل{ ارتردلثعهلل يف اوودالال  [20]احل يد ق َاَيالهن َاَعيَنألهن َاتَدَالخهللعهن بَدةدْ

عه ايعي  أْن يرالَن أيادَع وعد  غدتعسعه َأَْيَدليهللألهلل ااواالد اغتمهل وع  حقالظع ار نةله يةين يلا ااح أ يةاللق أ  أيا
 ارُتَرلثدهللعهلل{.

ه َأَْيَليهللألهلل ارُتَرلثدهللعهلل{ ا  َّترأل حقالظهلل ار نةل اارتنلاسهلل اة، ل ََحىُت هلَلْثُتهللهلل اْرَمَةلبعَع{ يةينق انل أن وهللتاأله انل ابالتع
َثُت ابةددددلبعه َوددددْ  وددددلَت ا،ددددال انل ابةددددلبع  يهللددددلَه هلل بددددهه ا الرددددهق َهلَلْثُتهللهلل{  ددددلَل بةدددد هلل انل أن ندددد َل برددددأل ابددددالتهلل ا

ٍع  دعاثأ داهدألأ انَّندل هدي ود عهن رد ادعهن مث يالث ال دل اندد ول  اباسدعي ق انُن هدلا ارتةبدَت يهللشدةععهلل هُن ابةدلبع رةسدْت قال{د
دددتهلل  نَدددل اْرَمصع ( يَدددداْلَم َتَشدددُةالهلل 43  يهللدددنَانهلل يف ارصدددالث اتتشدددُةالهلل اوث  اَةسعجدددالَن ون،دددل َانعُ  َُنْددد هلل ُنهللْةعدددي َاَّنهللعةدددتهلل َاانعرَةدْ

ددعَاًال{  دد   ددأنعهع ا  لوددألهلل  [43ه44]ققاْوَْث هلل َاددندْ،هللأْل ةع ه ار اهددعهلل رددةس وع دد  انصددعافأ انًكا ار اهددعهلل ال بدد  أن ال بدد  ردده وع
 ََحىُت هلَلْثُتهللهلل اْرَمَةلبعَع{.

ُ  َةددداْلَف تَدْةََّمهللدددالَن{ اةدددهع ََيددُ  َةددداْلَف تَدْةََّمهللدددالَن{ هدددلس يَّمدددألهلل ََْجدددعأ اَثدْ أ واراددد  ارددلي  أيدددلهأل ارتردددلثع ََيددد
ُ َيددُ  َةدداْلَف تَدْةََّمهللددالَن{ 3هت يدد هنه ةددتةَّمالَن ال بددأل هددلا ارَُّ،ددال ااالنشدد لل  ردد نةل ََيددُ  َةدداْلَف تَدْةََّمهللددالَن   ( مثهلل

 اهلا أةَّالألهلل أتية أه هت ي هن بة  هت ي هنه هت ي هن بة  هت ي هن.
دد  ار اَّددأل ا َُّددأل ََيددُ  رَدداْل تَدْةََّمهللددالَن اعَّْددأَل اْرَةةعددنع{ ابةدد   ددتهللأل وع رَدداْل تَدْةََّمهللددالَن اعَّْددأَل اْرَةةعددنع َرمددل أيددليألهلل ارترددلثعهلل انَّنددل أهللتعةدْ

دد   ددةأَله أيق  ثهلل ج،ددُنأله اوع ه أيق ا! رَددَ َاهللُن اجلَْحع ددةأَل{ اهددلا أةددَّالألهلل َ َسددألأ ارةَّدأله مث  ددلل تةددللق َرَددَ َاهللُن اجلَْحع
ةأَل{. أ لهع،لق اجلحةأله اارسةته اج،نأله نةالك     ه ََرَ َاهللُن اجلَْحع
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دتهلل  أْل تهللالَاد هللاَن َمثهللُ َرَ َاهللُ َل َاْنَ اْرَةةعنع{ يةينق تعا ل اعةلً ه ااآلُتهلل ار ارأل اَّ  هدلا يادتعه ََهدلعسع َجَ،دُنألهلل ارُديع يهللندْ
ددتهللأْل َتْراهللددعهللاَن{ه َيَددداْلَم يهللددَ ااالَن انعَل َ ثع جَ 63  َددل يهللندْ َددل 13َ،ددُنأَل َدا ددل  ( اْصددََّاْلَهل اْرةَددداْلَم قع ددتهللأْل  ع ( َهددلعسع ارنُددلثهلل ارُدديع يهللندْ

عهللاَن{14تهللَرلدعبهللالَن   ْحعهن َهَلا أَْم أَنْدتهللأْل اَل تدهللْبصع اارةةنهلل يةاللهلل ارةَّمل  أنه ث م وعات ق اَّألهلل  [15-14]ارطالثق ( أََاسع
ارصددلدقه اادددنهلل ارةةددنق هددال ودددل ارةةددنه مث ااددنهلل ارةةددنه احدددالا ارةةددنه اةَّددألهلل ارةةدددنق هددال وددل  صدددلهلل   دد  

دددهه اِّدددعأَل ارةَّمدددل هلل يدددلا ودددا  يَمددد   دددلل ردددَ  اهدددال  يهللشدددلَه   رةعةدددلنه احدددالا ارةةدددنق ودددل يهللبةادددعهللسهلل ا نسدددلنهلل ءالاةدع
ق اندد ي َاَسددلهنه ا،ددلا حصددَل رددَ   ددلا ا دد ع ارصددلدقع اَّددأل ارةةددن ادد كا أني،ددعَسهلل اثأيتَدده حصددَل ردد  اددنهلل  صددلدقهن

ن ه ا كا ك َته ا  عَته الر  حالا ارةةنه اهلس ابةلين ارا ثأل جلَ ْت يف ارةدعهللانق حدالا ارةةن  ون  ثأيَته بةة
ارةةددنه ااَّددألهلل ارةةددن..ه ااددي هددلس ارسددالثع كهلليعددعت اة،ددل نالاددلنق اَّددألهلل ارةةددن ااددنهلل ارةةددنه ايف ةددالثع احلل ُددأل 

ْةألع َثبدعَ  اْرَةقعةألع{ ( َاَسبدع 95اارالا ةألق حال ارةةن َانعُن َهَلا َيهللاَل َحالا اْرَةةعنع   نةالك    و  [ 95ه96]ارالا ةدألقِْ  ع
 ارنلث.

َمثهللُ رَتهللْسأَرهللُ { أيًِّل هلا َ َسدألهنه أيق ا! رهللتسدأرهللُ  َيَداْلَواعدلأ{ يةدينق يف كرد  ارةدالم ََاد ع ارُنةعدةألع{ اردلي  تةدتهللأْل 
 ارةةلوأل ا  أوالثأ يادتعأه يهللْسدَألهلل ا نسدلنهلل اد  ولرعده به يف ار نةله هل أديتهللأْل  رعَسهلل؟ يهللسأرالنه اارةبلد يهللْسأرالن يالمَ 

اادد   ددبلبعه اادد  امددععس اادد  ااجبلتعدده ارددي أاجَب،ددل !هلل اَّةددهه هددل أُداهددل؟ هددل  ددلم  ددل؟ ا،ددي أةدداَّأله َاَداَلَثبدعددَ  
ُ رَتهللْسأَرهلل ُ [ 92ه93]احلجعق( َاُمل َيلنهللالا يَدْةَمَّهللالَن{ 92رََنْسأَرَنُد،هللأْل َأْْجَةعَن     يَداْلَواعلأ َا ع ارُنةعةألع{.َمثهلل

ه اهددي ورةُددأله اااتهللتحددْت بَةَسددألأ ودد  !  رةصددعع ارددلي هددال ار وددلنه اأ سددأَل   -تةددلل-مثُ ارسددالثعهلل ارالراددألهللق ارةصددعهلل
( َاارنُدَ،دددلثع انعَكا 1 رةصدددعع امالًودددل  ر ودددلنه يمدددل أ سدددأل بدددبة ع ار ودددلن وددد  ارَّةدددل اارن،دددلثه ََاارَُّْةدددلع انعَكا يَدْ َشددد   

اتَّ  أ سلمهن ببة ع أحالالع ار ولنه اهدلا [ 1ه2]ارِّدح ق( َاارَُّْةلع انعَكا َةَج { 1ََاارِّاَح    [1ه2]ارَّةلقَُّ { جتََ 
 [1]ارةصعقَ َسألهن  ر ولنع وطًَّةله ََااْرَةْصعع{ 

ه ا ما نسددلنهللم اةددألهلل جددنسأ اددلمده أيق يددل  ْنَسددلَن َراعددي خهللْسددعأ{ هددلا جددالاأل ارَةَسددألع اننسددلنأ يف خسددلثأه َانعُن اْ ع
َلتع َاتَداَلاَصداْلا  خلةعه وآرهلله انل ا سدلثه انال َود  اةدتهللاينه انال َود  هللاود  اامدله َانعاُل ارُدلعيَ  هللَاَونهللدالا َاَامعَّهللدالا ارُصدلحلع

َِ اررلودله اَود   َِ اردعب ٍَ هلس اووالَث اوثبةأل ثبد ه اَم  ْج ِع رُصْ ع{ ا،لس وهللةالدعولت ارعب حلَْالدع َاتَداَلاَصاْلا  ع نةَصد،ل  ع
ََ ثءهللده ءسدد  كرد ه اودد  التْتدههلل خسدَع ا سددعان اببدنه اةسسددعهلل ناَسده اأهََّده اولرَدده ادنةدلسهلل اهللاخعتَددهه َانعُن  نةد

رُصدْ ع  حْلَدالدع َاتَداَلاَصداْلا  ع َلتع َاتَداَلاَصداْلا  ع ْنَسدلَن َراعدي خهللْسدعأ ِ انعاُل ارُدلعيَ  هللَاَونهللدالا َاَامعَّهللدالا ارُصددلحلع ث { ا،دلس أثبةدألهلل أوددال اْ ع
بةِّ،ل..ه اأام،دل ا ادلن َانعاُل ارُدلعيَ  هللَاَونهللدالا{ اهدلا يشدملهلل ا ادلَن بردلدع  هللدَةبعهعه يشدملهلل ااتةدلَد ارةَّد ع اامدَل 
دد  َاطْددفع ا ددلع اَّدد  ارةددلمه مث اطددَف اَّةدده  { َاطْددفهلل ارةمددل اَّدد  ا اددلن وع َلتع اجلددالاث ه ََاَامعَّهللددالا ارُصددلحلع

.ارتالاصي  حلال اهال وع  ْجَّأل ارةمل ارصل َا  حله اارتالاصي  رص ه اليَع اواأُل مث ا لعا مث اوخ
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ه اتِّددُمنت كيددع وددل بدده  هِن اخلةددعهن اهددلس ارسددالثعهلل اَّدد   عَصددععهل درُددت اَّدد  أمأ اقددةألأ اهددال أن ارنددلس اعيةددلنق ثابدد
ارندلسهلل يف  ق ردال اُردعَ -ثمحده !-ارعبِ ارتلم اول ي ُت هلل اَّةده ا سدعان اببدنه ايدلا جدلَ  اد  ارشدلاةي أنده  دلل 

 هلس ارسالثعع َرَرَاتدْ،هللأله ال انره انال !.
 

)   تَسرُي السَّنديَِ
القةارئ: بسةِم ِ  الةرَّْحِن الةةرَّحيِم، اَ ةُد هلِل رعَِ النةالَ ، والصَّةةَّلُم والسَّةَّلُي عْةم ن يَِكةةا ِ َّةدا وعْةم آلِةةِ  

  :-رَْحُ   ُ تناىل-السَّنديُّ وويِ ِ  أمجنَ ، قاَك الشَّيُخ ع ُد الرَّْحِن 
 تَسرُي سورِم القارعِ)، وِهَي منيٌَّ)، ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيِم }اْلَقاِرَعُ) * َما اْلَقاِرَعُ){ اآلاي :

ََ َوتُةة َةا تُةَقةرَُِا الكَّةا ََ  ِأََّنَّ ِل ََ َيْو بِة ا َعمَّةَم َأْمَرَهةا }اْلَقاِرَعُ){ ِمْن َأْْسَاِء يَةْوِي اْلِقَياَمِ)، ْسَُِ ََ ْزِعُجُ ْم ِبَِْهَواِْلَةا، َوِْلَة
{ ِمةةْن ِ ةة َُ رَاَم َمةةا اْلَقاِرَعةةُ) * يَةةةْوَي َيُنةةوُن الكَّةةا َْ َ ةةُ  ِبَقْولِةةِ : }اْلَقاِرَعةةُ) * َمةةا اْلَقاِرَعةةُ) * َوَمةةا َأ ةةزَِا َوَفخَّ ََ ِم اْل دَّ

 َِ ُِ اْلَ  ةْ ُةةةوِ { َأْي: َاةةةاْجََرا َََرا : ِهةةةَي َواْْلَةةةْوِك، }َاةةةاْل ُُ ةةةَرا ََ ، َواْل ُا ُُ بَةْنُ ةةةُ  ِ  بَةْنةةة َِي َ ُةةةو َتِشةةةِر، الَّةةة  اْلُ كةْ
َذا ُأوِقةَد َْلَةا ُا ََّل َتْدِري َأْيَن تُةَوجَُّ ، فَةِِ ُُ بَةْنُ َ ا بِ َةْن َيَةَواََنُ  الَِِّت َتُنوُن ِ  الَّْيِل، َ ُو َْ َ ةا  ا ََنٌر ََتَافَةتَةْو ِإلَيةْ

 َِ رَاِاَ ةةةا، فَةَ ةةة َْ ةةةََّلُع، فَةَتُنةةةوُن }َاةةةاْلِنْ ِن ِلَ ةةةْنِإ ِإ َِ َأْهةةةِل اْلُنُقةةةوِك، َوَأمَّةةةا اْجِ َةةةاُك الصُّةةةمُّ الصَِ ِه َحةةةاُك الكَّةةةا
، قَةةاَك تَةَنةةاىَل:  ََ رِيةة ا َْ ُ بِةةِ  َأ َطا ِجةةِدا، ُتطَةةريَِ َِي بَِقةةَي َةةةِني ، الَّةة ُِ َُةةو { َأْي: َاالصُّةةوِف اْلَ كةْ ُِ َُةةو }َوتَةةةَر  اْلَ كةْ

، َتُنةوُن َه َةاءط َمكةْ ُةورطا، فَةَتْ ةَ ِيلُّ  [88]الك ةل: َجاِمَدمط َوِهَي ََتُرُّ َمةرَّ السَّةَياِع{اْجَِ اَك ََتَْس ُةَ ا  ََ ُثَّ بَةْنةَد َذلِة
: ُسَنَداَء َوَأْ ة َُ ِقْسَ ْ ِ َقِسُم الكَّا َا تُةْكَصُب اْلَ َواهِيُن، َويَةكةْ َ ا َ ْيٌء ُيَشاَهُد، َفِييَكِذ َقم ِمكةْ مَّةا ِقَياَء، }فَأَ َوََّل يَة ةْ
َْْو َمَواهِيُكُ { َأْي: رََجَيْو َحَسَكاتُُ  َعَْم َسيََِذاتِِ  فَةُ َو ِ  ِعيَش)ا رَاِةَي)ا ِ  َجكَّاِ  الكَِّنيمِ   . َمْن قَةُق

 }َوَأمَّا َمْن َخََّْو َمَواهِيُكُ { ِبَِْن ََلْ َتُنْن َلُ  َحَسَكاٌ  تُةَقاِوُي َسيََِذاتِِ . 
َاَ ةا قَةاَك   : َمْأَواُه َوَمْسَنُكُ  الكَّاُر، الَِِّت ِمْن َأْْسَائَِ ا اْْلَاِويَةُ)، َتُنةوُن لَةُ  ِنَْكزِلَةِ) اْأُيَِ اْلُ ََّلهَِمة)ِ }فَأُمُُّ  َهاِويٌَ){ َأيْ 

اََبَا َااَن َغَرامطا{تَةَناىَل:  ََ  [65]الَرقان: }ِإنَّ َع
َماِغِ  َهاِويٌَ) ِ   َِ ، فََأيُّ  ََ َْْقم ِ  الكَّاِر َعَْم رَْأِسِ . َوِقيَل: ِإنَّ َمْنََن َذِل   الكَّاِر، َأْي: يُة

َة َْ ا تَةْنِميٌم ِأَْمِرَها، ُثَّ َفسََّرَها ِبَقْوِلِ : }ََنٌر َحاِمَيٌ){ َأْي: َ ةِديَدُم ا ََ رَاَم َما ِهَيْ { َوَه َْ ََْ  }َوَما َأ َرارَِم، قَةْد هَا
نْةَيا َس ْ  َ ا. َحَراَرَُتَا َعَْم َحَرارَِم ََنِر الدُّ َطا. َنْسَتِجرُي اِبَّللَِّ ِمكةْ  ِنَ  ِةْن

ِسرُي ُسورَِم اْْلَاُاِم التََّناقُةُر، َوِهَي َمنَِيٌَّ). َْ  تَة
 ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيِم }َأْْلَاُاُم التََّناقُةُر{ اآلاي :
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ََُه َعةِن اْ ةِتَهاِْلِْم َع َّةا ُخُِْقةوا  طةا ِع َةا ََنبَةِ) يَةُقوُك تَةَناىَل ُمَوّبَِ ََ لَةُ ، َوَمْنرِفَتِةِ ، َواْْلِ ََتِةِ  َوْحةَدُه ََّل َ ةرِي لَةُ  ِمةْن ِعَ ا
َُْاِر ا َُْاوِر }التََّنةةاقُةُر{ َوََلْ يَةةة ََ اْلَ ةةة َ َّتِةةةِ  َعَْةةم ُاةةةلَِ َ ةةةْيءا: }َأْْلَةةةاُاُم{ َعةةْن َذلِةةة َِ  َِ ْلُ َتَنةةةاقَِر بِةةةِ ، ِإلَْيةةِ ، َوتَةْقةةةِد

ََ ُالَّ َما يَةتَ  َتِخُر ِبِ  لَِيْشَ َل َذِل َْ  َناقَةُر ِبِ  اْلُ َتَناقُِروَن، َويَة
يةدينق   يةددْل أيددليألهلل ارترددلثع يف يددلا يف اواالد اابددلله اانن يدلَن  دد  كيددَع كردد  يف غددتع هددلا ابال{ددٍ الشةةيخ: 

رد نةل  وُ دل رر  ا ط ق ياة هلل ارةمالمه َأَْيَليهللألهلل ارُتَرلثدهللعهلل{ يف يلدع حظدأ وع  حقالظ ار نةل اوناةدألأ وعد  وندلاٍ ا
هي وهللتةَُّالهلل ايعَمأل ان  أهل ار نةل  ووالاله  ووالالع هنالاا،ل وع  ارةهللعا ع وع  اومثلنع وع  ابسلي ع وع  خمتََّدفع 

 حقالظع ار نةل.
 

، َواْأَْنَصةارِ  َِ َتِخُروَن، ِمَن التََّناقُِر ِ  اْأَْمَواِك، َواْأَْوََّل َْ َتِخُر ِبِ  اْلُ  َْ ، َواْخَةَدِي، َواْجَةاِه، القارئ: َويَة ، َواْجُكُةوَِ
 . ََ ِمَّا يُةْقَصُد ِمْكُ  ُمَناقَةَرُم ُالَِ َواِحدا ِلْْلَخِر، َولَْيَس اْلَ ْقُصوَُ ِمْكُ  َوْجَ  اَّللَِّ  َوَغرْيِ َذِل

ُُْنْم َحةَّتَّ هُْرُُتُ اْلَ َقةاِبَر فَانْ  َُْتُنْم َوَْلْةَوُتُنْم َوَتَشةاُغ َْ َا َلُنةْم اْلِهطَةاُء، َوَلِنةْن بَةْنةَد َمةا فَاْسَتَ رَّْ  َغ َنَشةَإ ِحيَكذِة
َ ةة ََاٌر َمْقُصةةوٌَ ِمكةْ  َُ َكافُُ . َوََكَّ قَةْولُةةُ : }َحةةَّتَّ هُْرُُتُ اْلَ َقةةاِبَر{ َأنَّ الْةةَْبَْه َر َعَْةةْيُنُم اْسةةِتذةْ ََّ اِر تَةَنةة َُةةوُذ ِإىَل الةةدَّ ا الكةُّ

َ َْسَّاُهْم هَائِرِ  ِ ْم ُمِقيِ َ . اآْلِخَرِم، ِأَنَّ اَّللَّ  يَن، َوََلْ ُيَس َِ
ََارا اَبِقَي)ا َغرْيِ فَانَِي)ا  ََ َعَْم اْل َةْنِث َواْجََزاِء َعَْم اْأَْعَ اِك ِ    َفَدكَّ َذِل

ا لا يهللةَّأل غَّط َو  يهللسمدعي ارة ع ماباالى اوختمه جيعي اَّ  أرسنألع بة  ارندلس وهللةد ًا اد  ارةد  اننده الشيخ: 
ه اله رةَس هال اباالى اوخته هلس يمل يةللق رُطأله ايلا  لَل ارةَّمل  أخًلا وع  ارنصدالعق انن اباالى اوخت

ه ااردُ اث اآلخدعع امهدل  ار اث ث مه ار اث اري اعا  ل ا نسلن ث مق داثهلل ارد نةل اهدي داث ارةمدله اداث ارد َوع
 داث اجل ا ه اداثهلل ار َو وة دعوأل رَّ اثع اآلخعع. 

 
ْْةةمَ القةةارئ َُْ ةةوَن ِع َُْ ةةوَن * َاةةَّل لَةةْو تَةْن َُْ ةةوَن * ُثَّ َاةةَّل َسةةْوَف تَةْن ا تَةَوعَّةةَدُهْم ِبَقْولِةةِ : }َاةةَّل َسةةْوَف تَةْن ََ  : َوِْلَةة

 ََ ْْ طةا َيِصةُل ِإىَل اْلُقُْةوِع، َل َّةا َأْْلَةاُاُم التََّنةاقُةُر، َولَ َةا َُْ ةوَن َمةا َأَمةاَمُنْم ِع  ِإىَل اْأَْعَ ةاِك ْرُتُْ اْلَيِقِ { َأْي: َلْو تَةْن
 .(َِ َِ  الصَّا

َُنَّ اْلِقَياَمةة)َ  ََِ َُونَّ اْجَِيةةيَم{ أي: لَةة ََ ، َوةةريََُّاْم ِإىَل َمةةا تَةةةَرْوَن }لَةة َِقيِقةةيَِ َْ ْْةةِم ا َُونَّ اْجَِيةةيَم َوَلِنةةْن َعةةَدُي اْلِن ََ ْْةة ، فَة
َْْناِفرِيَن.  ُ ِل َها اَّللَّ  الَِِّت َأَعدَّ
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َا عَ  َُوَّنَّ ََ ُةْم ُمَواِقُنوَهةا َوََلْ ْ َ اْلَيِقِ  َأْي: رُْؤيَ)ط َبَصرِيَّ)ط، َاَ ةا قَةاَك تَةَنةاىَل: ُثَّ َل }َورََأ  اْلُ ْجرُِمةوَن الكَّةاَر َفمَكُّةوا َأَّنَّ
َ ا َمْصرِفطا{  [52]الن إ: َيَُِدوا َعكةْ

َِي  َا َعِن الكَِّنيِم{ الَّ ََّيْةةُتْم َحةوَّ اَّللَِّ ِفيةِ ، }ُثَّ لَُتْسأَُلنَّ يَةْوَمِذ نْةَيا، َهةْل ُقْ ةُتْم ِبُشةْنرِِه، َوَأ ََاِر الةدُّ تَةكَةنَّْ ُتْم بِةِ  ِ  
َنُ ُنْم نَِني طا َأْعَْم ِمْكُ  َوَأْفَ َل.  َوََلْ َتْسَتِنيُكوا ِبِ ، َعَْم َمَناِويِ ، فَةيَةكةْ

َْرُُتْ ِبِ ، َوََلْ تَةُقوُموا ِبُشْنرِِه؟ َبلْ  ََ ، قَةاَك تَةَنةاىَل:  َأِي اْغ ََ ُتْم ِبِ  َعَْةم اْلَ َناِوةي فَةيُةَنةاِقُ ُنْم َعَْةم َذلِة َا اْستَةَنكةْ رُنَّ
نْةَيا َواْسةةَتْ تَةْنُتمْ  ةةُتْم  َيَِ َةةاِتُنْم ِ  َحيَةةاِتُنُم الةةدُّ ةةُروا َعَْةةم الكَّةةاِر َأْذَه ةْ ََ يَن َا َِ ْةةَزْوَن  }َويَةةةْوَي يُةْنةةَرُل الَّةة َُ َِبَةةا فَةةاْليَةْوَي 

اَع  ََ  [20]اأحقاف:اآلي)  اْْلُوِن{َع
ِسرُي ُسورَِم َواْلَنْصِر، َوِهَي َمنَِيٌَّ).  َْ  تَة

 ِبْسِم اَّللَِّ الرَّْْحَِن الرَِّحيِم }َواْلَنْصِر{ اآلاي :
َِ َوَأْعَ اِْلِْم َأنَّ ُالَّ  ََِلُّ َأفْةَناِك اْلِنَ ا َِي ُهَو الَّْيُل َوالكةََّ اُر،   ِإْنَسانا َخاِسرا، َأْقَسَم تَةَناىَل اِبْلَنْصِر، الَّ

.الشيخ:   ارَّةلهلل اارن،لث هال ار ولنه هي ار ولنه ار ولن يَّاه رةلهن ا لثهن
َِ َوأَ  ََِلُّ َأفْةَناِك اْلِنَ ا  ْعَ اِْلِْم َأنَّ ُالَّ ِإْنَسانا َخاِسرا، َواْخَاِسُر ِةدُّ الرَّاِبِ . القارئ: 

اِوَتٌ):  ََ ٌََم ُمتَة َساُر َمَراِتُب ُمتَةَندَِ  َواخَْ
نْةَيا َواآْلِخَرَم، َوفَاَتُ  الكَِّنيُم، َواْسَتَيوَّ اْجَِييَم.   َقْد َيُنوُن َخَسارطا ُمْطَْقطا، َاَياِك َمْن َخِسَر الدُّ

، ِإَّلَّ َمةةنِ وَ  َسةةاَر ِلُنةةلَِ ِإْنَسةةانا ُ اخَْ ةةَم اَّللَّ ا َع َّ ََ ، َوِْلَةة ُا َُوَن بَةْنةة ُِ اْلُوُجةةوِه   اتَُّصةةَإ قَةْد َيُنةةوُن َخاِسةةرطا ِمةةْن بَةْنةة
 :  ِبَِْرَبِع ِوََا ا

ِْْم، فةَ  ُ اِبْْلِ َاِن ِبِ ، َوََّل َيُنوُن اْْلِ َاُن ِبُدوِن اْلِن  ُ َو فَةرٌْا َعْكُ  ََّل يَِتمُّ ِإَّلَّ ِبِ . اْْلِ َاُن ِنَا َأَمَر اَّللَّ
ه ايددلا الشةةيخ:  هددلا يهللنبدعدده اةدده ارشددةن اَّدد  َدالرددألع اآليددألع اَّدد  اجددالألع ارةَّددأله ادد ُن ا اددلَن ال يتحةددالهلل انال بةَّددألأ

يف ماوصددداللع ارا ثدددألم جةدددَل هدددلس ارسدددالثع دردددة  اَّددد  ابسدددلهل  -ثمحددده !–ارشدددةن رُمددد  بددد  ابددد  ارالهدددلأل 
ارةَّأل اارةملهلل اار االعهلل اارصد هلله ايد لا اَّد  ابسدأرألع اوال ارةَّدأل  الرهللدهق َانعاُل ارُدلعيَ  هللاَونهللدالا{ وُن ا ادلن اوثبةألق 

 يستَّ م اَّأله َةْبالهلل ارةَّأل ال بُ .
 

ا َ ةةةاِمٌل ِأَفْةَنةةةاِك اْخَةةةرْيِ ُاََِْ ةةةا، المَّةةةاِهَرِم َواْلَ اِ كَةةةِ)، ََ ََِْقةةةِ) ِقُُقةةةوِِ اَّللَِّ  القةةةارئ: َواْلَنَ ةةةُل الصَّةةةاِلُ ، َوَهةةة اْلُ تَةَن
ِه، اْلَواِجَ ِ) َواْلُ ْسَتَي َِّ).  َِ  َوُحُقوِِ ِعَ ا
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، َوَ ُ ُّةة ََ ِل ََ َِي ُهةةَو اْْلِ َةةاُن َواْلَنَ ةةُل الصَّةةاِلُ ، َأْي: يُوِوةةي بَةْنُ ةةُ ْم بَةْن طةةا بِةة ، الَّةة َةةوَِ َْ َْْيةةِ ، َوالتةََّواِوةةي اِب ُ  َع
ُ ُ  ِفيِ .   َويُةَرغَِ

، َوَعَْم َأْقَداِر اَّللَِّ اْلُ ْؤِلَ ِ). َوال ، َوَعْن َمْنِصَيِ) اَّللَِّ  تةََّواِوي اِبلصَّْْبِ َعَْم  َاَعِ) اَّللَِّ
ُل َغرْيَُه، َوبَِتنْ  َسُ ، َواِبْأَْمَرْيِن اْأَِخريَْيِن ُيَن َِ َْ ُل اْلَنْ ُد نَة ، ُيَن َِ اْأَْربَةَنةِ)، َيُنةوُن ِ يِل اْأُُمةوِر فَِ اْأَْمَرْيِن اْأَوََّلْ ِ

َساِر، َوفَاَه اِبلَرِْبِ  اْلَنِميِم.  اْلَنْ ُد َقْد َسَِْم ِمَن اخَْ
 انت، 

دد  اراددعاه  الشةةيخ:  ثمحدده !ه ايشددتهلل ارشددةن انل أن ارصددَ  ث ثددأله أنددالا هلل ارصدد  ث ثددألق صدد هن اَّدد  طلاددأل ! وع
ق ارص هلل اَّ   ه اص هن ا  وةلصي !ه اارالرلهلل أ  اثع ! ابطرعَمأله الرص هلل ابأوالث بده اارصد هلل اردلي أثد  اارنالاالع

 ! اَّ  أهَّعه يشملهلل هلس اونالا ه اأاَِّّهلل،ل ارص هلل اَّ  طلاألع !ه أحسنت.
 


