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 وأضاء ، بشؽرِه أفقاَهـا وأسعَد  بذكرِه، صدورَكا شرَح  للِ  الحؿُد 

 ورسؾف، أكبقائف خقر طؾك والسالم والصالةُ  ، بـقره بصائَركا

 وصحبف آلف وطؾك طؾقف الل صؾك وبَشره، خؾؼف مـ وصػقتِف

 …أجؿعقـ

 : بعد أما

 ، ِجـاكتف يف بفتقج واستتؿتاعٍ  ، الل كتاب تجاهَ  خاصػة جقٍٓت  فػل

 الؿطتتالعُ  فعتتاَش  ، وتلمالتتتف وتػؼفتتف حبِّتتف متتـ أورث متتا اللُ  أورَث 

 حؼفتا كتان هدائقتة، وختقاصر تدبريتة، واستـباصات ، قرآكقة لذائَذ 

 وكؾؿتات، وخطت  ، ومقاضع سقرٍ  يف ابتدأها..! واإلفادة التؼققد

 ، الؽتتاب أول متـ يشرعَ  أن العؼؾ وصػا ، الـػس اكشرحت حتك

 تتلمالً  يعقشتفا ،  الؿؼتدمات الطقال وسبعف ، العظقؿة فاتحتف ومـ



 

-3- 

 

 االحتفال بالسبع الطوال

 

! … فائًؼتا تتدبًرا ويستشتعرها ، رائؼتا معـَتك ويستطعُؿفا ، طظقؿا

 والغتقص أوٓ، الؿفجتقرة التدبر طبادة إحقاء جفة مـ هق واكتػع

 إطتالم وأففتام كتابتات مطالعتة وكذلؽ ثاكًقا، الؼرآكقة الؿعاين يف

 "والستعدي والؼـتقجل كثقر ابـ تػاسقر " بجاكبف فؽان ، ذلؽ يف

 والتحريتتتتر الؿستتتتقر زاد "أحقاًكتتتتا يؾتتتتتؿس وقتتتتد.  الل رحؿفتتتتؿ

..!  مغزاه لف وتقسر مرماه، تبؾِّغف جقدةً  استـارة فحؼَؼ  ،  "والتـقير

 التدكتقر كالشتق  ستبؼقه فضتالء وجَد  الؿؼصقَد، امتطك وحقـؿا

 القحل أفقاء " الـػقس كتابف يف الل حػظف الشفري بالؼاسؿ طبدالل

 وطتّزت تقيتريتة، تغاريد كاكت كلكفا. آقتضاب، شديد ولؽـف "

 رختاءه لؾؼؾؿ أرخك فؼد هـا صاحبؽؿ وأما ،! …السقر بعض يف

 وقتررَ  ، ومقضتقًطا حجًؿتا التلمالت ويطقؾ أحقاًكا يسبح وتركف ،
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 آختصتتتار يف ستتتجقتف طؾتتتك ، الؿخصقصتتتة بطريؼتتتتف يؽتتتت  أن

 هـتا الطتقال الستبعَ  أفتردَ  ولتذلؽ والضتبط، وآقتصتار والسبؽ،

 أسترارها يؽشُػ  جؾقؾ، ومـتؼك فريد، ومجؿقع خاص، باحتػالٍ 

 ابتفاجتتا الؼؾتتؿُ  بفتتا فتتابتفج بقـاتفتتا، ويجّؾتتل دروستتفا، ويقضتتُح  ،

 الؿرقتتقم هتتذ ختتالل ومتتـ ، غتتامرة ستتعادةً  بفتتا وستتِعد ، جؿتتقال

 جتاَل  - قرآكقتة ختقاصر - "الطتقال بالستبع آحتػال " الؿسعقد

ـُ  بفا وسرَح  متدبر، مح  جقلةَ  الخاصرُ  فقفا  متلمتؾٍ  سرحان الذه

 ، الذكر جؿالقات يف ويتػؼفُ  ، الؼرآن روائعِ  طؾك فقفا يتعرُف  يؼظ،

 كتتاب، متـ أصقَبتف متا للِ  فقا..!  والـفج الػؽر ققاطَد  مـفا ويصقغ

 ..طـتف شترودكا وطُظتؿ طـتف، غػؾُتـتا صالتت ، قترآن مـ أجؿَؾف وما
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ُسقُل ٱ )َوَقاَل   ( ُجتقراَمف لُؼترَءانَ ٱ َهتترَذا تََّختُذواٱ ِمیَقتق إِنَّ  َيتترَربِّ  لرَّ

 . القكقؾ وكعؿ حسبـا وهق الؿستعان، والل.  ٠٣ : الػرقان

 ودقتؼ وحػظف، الؼرآنَ  راجع  الؿستػقديـ، أوَل  كاتُبف كان ولذلؽ

 حػؾتتة بتف وطتتاش وهداياتتف، مقضتقطف واستتتجؿعَ  ، وآياتتف معاكقتف

 كحتتـ كتتؿ وأدرك! … مـقتترة، روحقتتة لتتذاذةً  وذاق ، مممـتتة قرآكقتتة

 الجـتتات طتتـ ُبعتتداء هتتؿ وكتتؿ.. الؽتتتاب هتتذا تجتتاه مؼصتترون

 !!…وإفاكقـ والحدائؼ

 استتطعؿ وٓ الؼرآن يعش لؿ ، والتلمؾ التدبر حالوةَ  يذق لؿ ومـ

 أنِ  العؾتؿ صتالب متـ إلخقاكـتا كصتقحتـا ولتذلؽ وكتقره، حالوتف

 ، ذختتائَره واستتتجؿعقا ، فضتتائَؾف واستتتؽؿؾقا ، الؼتترآن متتـ ادكتتقا

 مستتمولقاتف، طتتـ َتغُػؾتتقا وٓ ، بحؼائؼتتف وختتذوا متاَطتتف، واحؿؾتتقا
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 ، إسترار وستر   ، العؾتقم تاُج  ففق وطؼقلؽؿ، إيؿاَكؽؿ بف وجّددوا

 َءتُؽؿَجتا َقتد ) الثتروات وكـتزُ  ، الـػقس ودواءُ  ، الؼؾقب وصبقُ  

ق تتـ ِطَظتتةمَّ بُِّؽتتؿ مِّ تتُدورِ ٱ فِتتی لَِّؿتتا ءَوِشتتَػا رَّ  َؿتتةَوَرح ىَوُهتتد لص 

ـَ لِّؾ  رَخقت ُهتقَ  َقػَرُحتقاَفؾ لَِؽ  ر َفبَِذ  ۦَؿتِفِ َوبَِرح للِ ٱ ؾِ بَِػض ُقؾ ٧٥ ُؿمِمـِق

ا ؿَّ  [ .٧٥-٧٥ : يقكس] ﴾٧٥ َؿُعقنَ َيج مِّ

 أجتتزاء، طؾتتك متػرقتتا كشتتره الحؽؿتتةُ  رأت الؽتتت  يطتتقَل  ولؽتتقال

 ستتقرة لتتف مضتتؿقمً ( الطتتقال بالستتبع بآحتػتتال ) فقتتف كبتتتدئ

 الؽتتاب فاتحتة وباطتبارهتا ، الؿثتاين  والستبع الؼترآن أم ، الػاتحة

 !… والصالة

 والل ، برمتتف الؼترآين الؿشتروع استتؽؿال مستتؼبال يقسر الل ولعؾ

 ..!غقره فتاَح  وٓ سقاه، رب ٓ ، الؿقفؼ
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 والـستاء طؿتران وآل البؼرة :) هل مشفقر هق كؿا الطقال والسبعُ 

 .( ويقكس وإطراف وإكعام والؿائدة

 والؿائتتدة، والـستتاء، طؿتتران، وآل البؼتترة، الطتتقال: الستتبع وققتتؾ:

 بإكػتتال هتل وققتؾ:.  التقبتة متع وإكػتال وإطتراف، وإكعتام،

 .أطؾؿ تعالك والل ، التقبة دون

 الجبتار طبتد مرهتػ. د  وهتق الؿعاصريـ الباحثقـ بعض ورجح

 بالَخصتائِصِ  ٓتِّػاقِفتا وذلِتَؽ  فؼتط  َبتراءة ُستقَرةُ  أكفا  الل، حػظف

تتػاِت  تتَقرِ  ستتائرِ  متتع والصِّ ، الس  تتتِّ ـِ  السِّ  الحتتديِث  َدِٓٓت  وبَِؼتترائ

قَرةِ  وِسؿاِت  أياِت  َوَطَددِ  الشريِػ،  .ذكر كؿا ، الس 



 

-8- 

 

 االحتفال بالسبع الطوال

 

 داخؾتةً  الختالف ستقر اطتبتار رأيـتا شتؽؾًقا وكقكف لؾخالف ودرءاً 

 والل ، محتض تتدبري الفتدف ٕن كؾفتا، فقفتا التلمُؾ  وجرى هـا،

  .أطؾؿ تعالك

 رحؿتف إلبتاين كالشق  الطقال السبع يف أحاديث بعضفؿ وحّسـ

 طؾقف اللُ  صؾَّك الل رسقلِ  طـ طـفا، اللُ  رِضل طائشةَ  كحديث الل،

تْبعَ  أَختذ )َمـ قال: وسؾََّؿ،  طـتد َحبتٌر( ففتق الؼترآن، متـ إُوَل  السَّ

 إستتؼعِ  بتتـ واثؾتتةَ  حتتديث وكتتذلؽ. الل رحؿفؿتتا والبتتزار أحؿتتد

 : وستتؾَّؿَ  طؾقتتف اللُ  صتتؾَّك الل رستتقُل  قتتال قتتال: طـتتف، الل رِضتتل

تتبعَ  التَّتتقراةِ  مؽتتانَ  )ُأططِقتتُت  بتتقرِ  مؽتتانَ  وُأططِقتتُت  ، الطِّتتقاَل  السَّ  الزَّ

تؾُت  ، الؿثتاينَ اإلكجقؾِ  مؽانَ  وُأططِقُت  ، الؿئقـ . ( بالُؿػّصتؾِ  وُفضِّ

 بعُضتفؿ، ذلتؽ يف جتادل وقتد الل، رحؿفؿتا والطبراين أحؿَد  طـد
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 الؿحتدث لحتذق تخضع اجتفادية مسالة والتضعقػ والتصحقح

 !… ومفارتف

 وفقائتد ، لًؿتا وففؿتً جؿً، طؾؿً الطقال السبع يف أن والخالصةُ 

 وجقاهرها، وتبرها بدرها وإياكؿ الل كػعـا ، كادرة وفرائد ، جامعة

 . كريؿ جقادٌ  إكف

 طسقر محايؾ

 الجؿعة أصبقحة

 هت344٠/0٣/٧
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 !…سورة الفاحتة والبقرة -1

 

تتف يبتتتدي كتتتاٌب  -3  حقلتتف، كؾتتتػَّ  أن جتتديرٌ  ( فقتتف ريتت  ٓ ) كص 

 ..!طجائبف يف وكغقص

 يف الضتتالقـ لؽثتترة الفدايتتة، الل ستتمال الؼتترآن يف دطتتقةٍ  أوُل  -0

 ..!إرض

 الثبتات، لؿزيد ، الصالة يف وأكت الؿستؼقؿ الصراط الل تسلُل  -٠

 ..! أخرى ُصرط مـ والسالمة

 وتلصتقؾ الخقتر، لترستق  ، لػعتالفؿ والتطؾع إخقار مشابفةُ  -4

 .طؾقفؿ( أكعؿَت  الذيـ صراط ) الؼدوات
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 فتتقفؿ تجتتدي ٓ كػتترهؿ، استشتتـع إذا الؽػتتار متتـ صتتـٌػ  - ٧

 ٓ تـتذرهؿ لتؿ أم أكتذرتفؿ ) الـتذارات تزجرهؿ وٓ ، الؿقاطظ

 .يممـقن(

 لتت    كتتتابفؿ ويف ، أطجؿقتتة ثؼافتتات يف الفدايتتة وراء يؾفثتتقن -٦

 .( لؾؿتؼقـ هدىً  )الفداية

 قرآكـتتا يف قدمتتف ، حقاتـتتا يف طؼقتتدةً  بالغقتت  اإليؿتتانُ  كتتان لؿتتا -٥

 ..!( بالغق  يممـقن )الذيـ

 هقاكالً  ٓ وروًحا ، خالًصا ٓ ، وامتثآ ، أداء ٓ إقامةً  الصالةُ  -٥

 ..!( الصالة ويؼقؿقن ) ،

ـٌ  ، بالستقابؼ متممـ ، لؾشترائع كاسٌ   اإلسالمُ  -٩  بالحؼتائؼ متقق

 ..!( قبؾؽ مـ أكزل وما إلقؽ أكزل بؿا )يممـقن
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 ..وإكاذيت  الؿخادطة وديـفؿ ، اإليؿان أدطقاء الؿـافؼقن -3٣

 ..!(.. بالل آمـا يؼقل مـ )

 ..! بؾقغتا متـفؿ التحتذير كان ، خداًطا ستاًرا الـػاق كان لؿا -33

 ..!( الؿػسدون هؿ إكفؿ )أٓ

 مؽتًرا باإلصتالح اكحتراففؿ يغؾِّػتقن ما كثقًرا الػساد رؤوُس  -30

 .( يشعرون ٓ ولؽـ الؿػسدون هؿ إكفؿ آ ) وخداًطا

 والغقايتة ، إصالًحا الػساد اطُتبرَ  الفداية، أكقارُ  اكطؿست إذا -3٠

 . خقًرا

 وهتتؿ لؾؿـتتافؼقـ، قتتديؿ ديتتدن وديتتـفؿ، الؿتتممـقـ تستتػقف -34

 ..! يعؾؿقن كاكقا لق بف إجدر
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 ربتَح  فتال ، تجارة تبقَت  حتك أصحابفا طـد الضاللةُ  ُتتعاصك -3٧

 كتاكقا ومتا تجتارتفؿ ربحتت فؿا )..تحؼؼ اهتداء وٓ تحصؾ،

 .( مفتديـ

 وإضفتتاًرا ، وامتـاًكتتا فضتتاًل  شتتلءٍ  كتتؾ أستتؿاءَ  آدم الل طؾَّتتؿ -3٦

 ..!لإلكسان تػضقٌؾ  هل كؿا لؾعؾؿ فضؾ فػقفا ، وتشريػا

 شترطف، إلقامتة مـتف ومستتخؾٌػ  الل، لعبادة مخؾقق اإلكسانٌ  -3٥

 إرض يف جاطتتتتؾ إين ).. وحؽؿتتتتتف قدرتتتتتف دٓئتتتتؾ وإبتتتتراز

 ..!خؾقػة(

 خطقئتة ذلتؽ بعتد لقستفَؾ  بالباصؾ، لبُسف الحؼ كتؿانَ  يسبُؼ  -3٥

 ..!وإزاحتف كتؿاكف
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 ، قؾتقاًل  ثؿـًتا الل بآيتات يشتتري أن العالؿ فقف يتقرط ما أسقأُ  -3٩

 ..!( فاتؼقن وإياي قؾقال ثؿـا )..!  ذلؽ طـ حاجز وتؼقاه

 كتتتاب ضتتؾ يف التتـػس وكستتقان بتتالخقر، الـتتاس أمتتر يؾقتتُؼ  ٓ -0٣

 ..!ُيرجك وطؼؾ ُيتؾك،

 وقتقده، ففتل ، كالصتالة الصتبر بعتد بشتلء الحقاةُ  ُتؼاومُ  ٓ -03

 ..!( والصالة بالصبر واستعقـقا )..! واكطالقف كشاصف ومادةُ 

 متع واركعتقا :) قتال لؿتا ، واجبةً  الجؿاطة صالةُ  تؽـ لؿ لق -00

 .( الراكعقـ

 طتتديؿ طابتتث، وجستتد فتتارغ قؾتت  طؾتتك الصتتالةُ  تشتتّؼ  إكؿتتا -0٠

 ..!( الخاشعقـ طؾك إٓ لؽبقرة وإكفا ) الخشقع
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 والػضؾ لؾـجاة مـػذ يقجد البطش وققة ، البالء شدة برغؿ -04

 ..!( فرطقن آل مـ كجقـاكؿ وإذ ) اإللفل

 آياتف الؿقمـقـ لُقري إطادي، ويفؾؽ الؽربات، يف الل يػتُح  -0٧

 ..!( تـظرون وأكتؿ )..إيؿاكا فقزدادوا

 العؿتؾ، طؾك واصطبار بؼقة، أخذٍ  مـ الشرطقة لألوامر ٓبد -0٦

 ..!( بؼقة آتقـاكؿ ما خذوا ) لؾتؽالقػ وتحؿؾ

 التتردد طالمتة القاضتحة إمقر يف واإليرادات إسئؾة كثرةُ  -0٥

 ..!( يػعؾقن كادوا وما فذبحقها ) وآستفاكة

 متتـ أقستتك قؾبتتف يؽتتقن ،حقـؿتتا وصتتدودا ستتقًءا الؿتترءُ  يبؾتتغ -0٥

 بعتد متـ قؾتقبؽؿ قستت ثتؿ ) اتعتاظ وٓ اكتػتاع فتال ، الحجارة

 ..!ذلؽ(
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 ، هتدايتفا يف كافقتةً  البقـتات تؽتـ لتؿ ، الؼؾتقُب  اكحرفت إذا -0٩

 .( ذلؽ بعد مـ العجؾ اتخذتؿ ثؿ ) غقايتفا دافعةً  وٓ

 ، ارتؽبتقه متا لػداحتة إسترائقؾ بـتل كشتػ يف الؼرآنُ  أصـ  -٠٣

 ..! وتعـًتا ضؾًؿا

 فتؿـقا ) أو التسؾقؿ فنما لؾؿؽابر، دواء آخر العؾؿقة الؿباهؾةُ  -٠3

 ..!( صادققـ كـتؿ إن الؿقت

 إذا ، الؿتقت مـ يضقؼ وٓ ، الحؼ يؽره ٓ الصادق الؿممـ -٠0

 ..! ساطتف حضرت

 وتؿـتك وتبعاتتف، الؿقت كره طصقاكف، يف العاصل تؿادى إذا -٠٠

 ..!سـة ألػ يعؿرُ  لق
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 الل، جـتت  يف التؼصتتقر أمتتارةُ  إلػقتتة الحقتتاة طؾتتك الحتترص -٠4

 ..! الؿستديؿ الؼؾقب وفساد

 واتبعَ  قؾبف، الل صؿَس  مـ إٓ الل آياِت  وٓ الؿالئؽةَ  يعادي ٓ-٠٧

 ..! هقاه

 متا ومـتف  ، الل طـتد متـ بإمر يلتل إكؿا السالم طؾقف جبريؾ -٠٦

 ..!لؾعالؿقـ وهدى رحؿة هق

 بـتل طؾتك ستؿةً  بتات الؿقاثقتؼ وخترق العفتقد، كؼض كثرةُ  -٠٥

 .(.. طفًدا طاهدوا أوكؾؿا فحاذرهؿ) إسرائقؾ

 وراء الل كتتاب جعؾتقا بؿتـ والتبغض، الستقء متـ حالة أي -٠٥

 !؟..يعؾؿقن ٓ كلكفؿ ضفقرهؿ،
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 أبتاصقؾفؿ وتصتديؼفؿ الشقاصقـ لؽػريات السحرة كػر إكؿا -٠٩

 ..!( تؽػر فال فتـة كحـ إكؿا )..وفتـفؿ

 أختترة يف وكستتاد ، التتدكقا يف تعاستتة بالستتحر وآشتتتغال -4٣

 ..!خالق( مـ أخرة يف لف ما اشتراه لؿـ طؾؿقا )ولؼد

 فاستتدة، بؿعتتان الصتتحقحة الؽؾؿتتات بعتتُض  تتترتبطُ  حقـؿتتا -43

 .!( اكظركا وققلقا راطـا تؼقلقا ٓ ) اجتـابفا فإدُب 

 اجُتـبتتت محتترم إلتك وستتقؾةً  الؿباحتتات كاكتت إذا الػؼتتف متـ -40

 ..!طـفا وُكػ

 أصتقؾةً  صتػةً  الؿتممـقـ وحستدهؿ الؽتافريـ بغضاء تزال ٓ -4٠

 .!(.… كػروا الذيـ يقد ما )..فقفؿ
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 االحتفال بالسبع الطوال

 

 .. اختقتتاره يف ويضتتادوكف حؽؿتتف، يف الل يـتتازطقن الحستتاد -44

 ..!( يشاء مـ برحؿتف يختص )والل

تتادها وطظتؿَ  بركاتفتتا، فشتعت الرحؿتتة، طؾتقؽؿ اكفؾتت -4٧  ُحسَّ

 ..! إلقفا فبادروا

 أو كعؿتة، تصتق  أو رحؿتًة، مـتف تتؼتاّل  فتال واسع الل فضُؾ  -4٦

 .!( العظقؿ الػضؾ ذو والل ). مـحة تـال

 لتف ، يشتاء متا شترطف مـ يـس  الؿطؾؼ الؿؾؽ لف تعالك ربـا -4٥

 .!(..آية مـ كـس  ما ) التام والتصرف البالغة الحجة

 تؼؾتدوا فتال ، آسترشتاد وأسئؾة التعـت، أسئؾة بقـ ما فرٌق  -4٥

 ُستتتئَِؾ  كؿتتتا رستتتقلؽؿ تستتتللقا أن تريتتتدون أم ).الؽتتتتاب أهتتتؾ

 .(..مقسك
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 ممذكتتتةٌ  ، طؾقفتتتا التتتروح وتطبقتتتعُ  التعـتتتت أستتتئؾة استتتتؽثارُ  -4٩

ـْ  ) والتبدل بآكحراف لِ  َوَم يَؿانِ  اْلُؽْػرَ  َيَتَبدَّ  َسَقاءَ  َضؾَّ  َفَؼْد  بِاإْلِ

بِقِؾ﴾  ..! السَّ

 أفضتؾ العػتق يبؼتك اطتبتار، متـ وآكتؼتام الترد يف كان مفؿا -٧٣

 .(َيْلتَِل اللُ بَِلْمرِهِ َفاْطُػقا َواْصَػُحقا َحتَّكر  )..الؿسالؽ

 ولقستتتت لؾتتتـػس هتتتل العطائقتتتة والتؼتتتديؿات الزكتتتقات -٧3

 ..!( خقر مـ ٕكػسؽؿ تؼدمقا وما ) لمخريـ

 بال طارية العؾؿقة والتؼريرات والخصقمات الدطاوى أكثر  -٧0

َُؽؿُبر َهاُتقا ُقؾ ) براهقـ ـَ  ُكـُتؿ إِن َهتـر  .!( َصترِدقِق

 ، الستاصعة البتراهقـ بتقـ كؼترُق  العؾؿقتة الحتقارات يف دائؿا -٧٠

 ..!الطامعة وإماين
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 يؽقن أن يعدو ٓ وهق محسقم، ورأٍي  ، مزطقم ققلٍ  مـ كؿ -٧4

 ..!أماكقفؿ( تؾؽ ) فارغا ققٓ

 وثؿرتفتا لؾشترع، قػقٌ  واإلحسان إخالٌص، لل القجف إسالمُ  -٧٧

 .(.. وجفف أسؾؿ فؿـ ).. والحزن الخقف مـ الـجاة

 الجؿقع ومرد   والحسد، الفقى سببف لؿثقالتفا الػرق تضؾقُؾ  -٧٦

 .! ( الؼقامة يقم بقـفؿ يحؽؿُ  فالل ) تعالك الل إلك

 الل، مستاجد مـتع مؿتـ جرمتا، وأشتد ، ضؾًؿتا أطظؿ أحد ٓ -٧٥

 متـ تػريغفتا او تعطقؾفتا طؾتك وطؿتؾ ، واجتؿاطتا وصالةً  ذكرا

 .(..الل مساجد مـع مؿـ أضؾؿ ومـ )..! وضقػتفا

ـّ و هقاكتؾ الؿستاجُد  تبؼك قد -٧٥  وغراستفا معطتؾ، دورهتا لؽت

 ..!خرابفا يف السعل مـ وذلؽ ، ذابؾة
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 بعتد يتدخؾفا لتؿ خرابفتا، يف وسعك الؿساجد ططؾ مـ كؾ   -٧٩

 متـ لخقفتف أو ، الؿتممـقـ ٓكتصتار ، ختائػ مرطتقب إٓ ذلؽ

 ..!( الدكقا يف خزي لفؿ )..طؾقف الخزي واكحطاط الل طؼاب

 يجعؾفتتا والؿـتتافؼقـ بفتتدمفا، الؿستتاجد الؽػتتار تخريتتُ   -٦٣

 ..!!كقرها يـطػئ يؽاد ، ممقتة رسقًما

 ، وإرض الستتؿقات بتتديع وهتتق ، والؿغتترب الؿشتترق لل -٦3

 ..! وتعتتالك ستتبحاكف مؾؽقتتتف وستتعة ، صتتـعف ببتتديع فاستتتؿتع

 .وإرض( السؿقات )بديع

 كازلة، وخقرات ، هؿقم وتػريج محؽؿ، وقضاء بديع، كقن -٦0

َؿتا َأْمتًرا َقَضتك َوإَِذا ).. حائتؾ دوكفا يحقل وٓ ماكع، يؿـعفا ٓ  َفنِكَّ

ـْ  َلفُ  َيُؼقُل   .َفَقُؽقُن( ُك
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 االحتفال بالسبع الطوال

 

م مفؿا -٦٠  يؼبؾتقا لتـ ، ومتقدات تـتازٓت مـ الؽتاب ٕهؾ ُقدِّ

 . (..مؾتفؿ تتبع حتك ).ديـؽؿ وترك ديـفؿ، باتباع إٓ

 ..!إهتقاء اتبتاع دون حتال واكتؿؾ، الصحقح العؾؿ تؿ إذا -٦4

 ..!( العؾؿ مـ جاءك الذي بعد أهقاءهؿ اتبعت )ولئـ

ث ٓ التتديـ يف اإلمامتتةُ  -٦٧  وستتؾقك ، صتتالح جقتتؾٍ  يف إٓ تتتقرَّ

 ( الظتتالؿقـ طفتتدي يـتتال ٓ قتتال ذريتتتل ومتتـ قتتال )…مبتتارك

 . البؼرة سقرةُ 

 يـال ٓ قال ) ضريبتف ولف ضؾؿ كؾ  ، تبعاتفا ولفا خطقئة كؾ   -٦٦

 ..!( الظالؿقـ طفدي
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 ورختاءهؿ ، واجتؿتاَطفؿ الـتاس مرجتعَ  الحترام البقُت  يبؼك -٦٥

 لؾـتتاس مثابتتةً  ) ورستتقخف اإلستتالم طتتز طالمتتة وهتتق ، وأمتتاكفؿ

 .وأمـا(

 وتعظقؿتا، تشتريػا كالؽعبتة تؼتدُس  العتالؿ يف بؼعةٌ  تقجُد  ٓ -٦٥

 ..!لعباده الل مـ فضال

 ركعتتتا فقتتف تتتدخؾ مصتتؾك( إبتتراهقؿ مؼتتام متتـ واتختتذوا ) -٦٩

 ..!ملثقرة سـة وهل خؾػف فُتسَتح  الطقاف،

 أبتتد وأهؾفتتا مؽتتة طؾتتك وكؿتتاء بركتتةً   أبقـتتا دطتتقةُ  تتتزال ٓ -٥٣

 .آمـا( بؾًدا هذا اجعؾ رب )..!أبديـ
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 يف الؿتممـ فقستتعؿؾفا ، والؽػتار الؿتممـقـ جتـَس  اللُ  ُيـّعؿ -٥3

 إلتك تضتطره حتك بفا يػتخر والؽافر لؾجـان، بف فتـتفل الطاطة

 .(..قؾقاًل  فلمتعف كػر ومـ )قال..الجحقؿ

 تغتترَّ  فتال ، الؿقلك ورضا الؼبقل إلك يػتؼر صالح طؿؾ كؾ   -٥0

 ..!(..مـا تؼبؾ ربَّـا )..بصـقعؽ

 فغقترهؿ دوكتف متا ويخافقن الؼبقل يسللقن الل أكبقاءُ  كان إذا -٥٠

 ..!أولك باب مـ

 لؾصتالحقـ التدطاء جتقهر التبتدل وختقف الثبات يزال ٓ  - ٥4

ـْ  لتؽ مستؾؿقـ واجعؾـا ربـا ) التاري  طبر  مستؾؿةً  أمتةً  ذريتـتا ومت

 ..!لؽ(
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 إلقتف والتقفقتؼ الل، مـ العؾؿ يؾتؿُس  دائؿا ( مـاسؽـا وأركا ) -٥٧

 ..! وصاقتؽ لفؿتؽ تركـ فال ،

 والحؽؿتة، الؽتتاب وتعؾتقؿ ، أيتات تتالوة الرسقل وضقػةُ  -٥٦

 !.(…ويعؾؿفؿ آياتؽ طؾقفؿ يتؾق ).. الـػقس وتزكقة

 لصتتَؾحت والتزكقتتَة، والتعؾتتقؿ التتتالوة اكتتتفج داطقتتةٍ  كتتؾ   لتتق -٥٥

 ..! أحقاُلـا وصابت ، كػقُسـا

 ضتتتقاع وتركتتتف والعؼتتتؾ، والرشتتتد الػطتتترةُ  هتتتق التقحقتتتُد  -٥٥

 ..! ( كػسف سػف مـ إٓ إبراهقؿ مؾة طـ يرغُ   ومـ )..وسػاهة

 ..قتتديؿ أكبقتتائل متتـفٌج  والستتــ، والتقحقتتد العؾتتؿِ  تقريتتُث  -٥٩

كر   .!(..ُؼقُب َوَيع َبـِقفِ  ؿُ ِهت ر رَ إِب بَِفا )َوَوصَّ
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 العقاصتػ كاكت مفؿا ، بشرائعف وتشبث ديـؽ طؾك حافظ -٥٣

َـّ  َفاَل  ) َّٓ  َتُؿقُت ِس  َوَأكُتؿ إِ  ..! ( ُؿقنَ ؾم 

 ويتعفتدهؿ ، أبـائتف طؾك العؾؿَ  يراجعُ  مـ هق الصالُح  القالُد  -٥3

 ِمتتـ ُبتتُدونَ َتع َمتتا لَِبـِقتتفِ  َقتتاَل  إِذ لَؿتتقُت ٱ ُؼتتقَب َيع َحَضتترَ  إِذ )..فقتتف

 ..!(ِدیَبع

 أكتتت بتتؾ وأخطتتائفؿ، الستتابؼقـ فعائتتؾ طؾتتك حؽًؿتتا لستتَت  -٥0

ة َؽ تِؾ )..كػسؽ طـ مسموٌل   َوَلُؽتؿ َكَستَبت َمتا َلَفتا َخَؾت َقد ُأمَّ

ا  ..!( ُتؿَكَسب مَّ

 إبتراهقؿ مؾتة يف هتل بتؾ ، طترق أو بطائػة تختص   ٓ الفدايةُ  -٥٠

تةَ  َبؾ ُقؾ َتُدواَتف َكَصترَرىر  َأو ُهقًدا ُكقُكقا َوَقاُلقا ).. والقحداكقة  ِمؾَّ

 .!(.. اَحـِقػ ؿَ ِهت ر رَ إِب
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 ، فعتتالفؿ وتتتزيـ ، الـػتتقس تطفتتر ، إلفقتتة صتتبغةٌ  اإليؿتتانُ  -٥4

ـُ  ومـ الل صبغةَ  ) بؼؾقبفؿ وتؿتزج  .!(..صبغة الل مـ أحس

 صتقر أشتـع متـ ، بخالفتف الؼتقل أو ، تبقـتف بعتد العؾتؿ كتؿُ  -٥٧

ـْ  … الستتقء طؾؿتتاء وخالئتتؼ الظؾتتؿ، ـْ  َأْضَؾتتؿُ  ﴿َوَمتت تت  َكتتَتؿَ  ِمؿَّ

ـَ  ِطـَْدهُ  َشَفاَدةً   ..!اللِ﴾ ِم

 مطؾتعٌ  فتالل بالباصتؾ، شتفدوا  أو ، الستقء طؾؿتاء بّدل مفؿا -٥٦

ا بَِغافِؾٍ  اللُ  َوَما )..أطؿالفؿ ومحصٍ  طؾقفؿ،  ..!َتْعَؿُؾقَن( َطؿَّ

ة َؽ تِؾ ) -٥٥  أن لقمكد كررها.. َوَلُؽؿ( َكَسَبت َما َلَفا َخَؾت َقد ُأمَّ

 ..!وأجداده آبائف بػعال ولقس بـػسف، الؿرء صالح



 

-29- 

 

 االحتفال بالسبع الطوال

 

 العؼتتؾ ستتػقف ورستتقلف الل أحؽتتامِ  طؾتتك اطتتترض متتـ كتتؾ   -٥٥

تتَػَفاءُ ٱ َستتَقُؼقُل  )..والستتؾقك ـَ  لس   َطتتـ َولَّقرُفتتؿ َمتتا لـَّتتاسِ ٱ ِمتت

  ..!(َؾتِِفؿُ قِب

 التديـ يف ،وسطا القسط إمة وأمتف ، القسطقة ديـ اإلسالمُ  -٥٩

 .الـصتتارى غؾتتق وٓ وآصتتارهؿ، القفتتقد جػتتاء ٓ الشتتريعة،و

 .! (..وسًطا أمة جعؾـاكؿ )وكذلؽ

 متـ كتان ، كتؿف أو جحده ثؿ ،أبـائف معرفَتف الحؼَّ  طرَف  مـ -٩٣

ـَ ٱ )..البشري العـصرِ  أحط  َكَؿتا ۥرُِفقَكفُ َيع لؽَِتترَ  ٱ ـَترُفؿُ َءاَتق لَِّذي

 .!(.. ـَاَءُهؿَأب رُِفقنَ َيع

 ورستؾف الل متـ هتق إكؿتا الصتحقح والدلقؾ الحؼقؼل، العؾؿُ  -٩3

ـْ  اْلَحؼ   ).. خرافاتفؿ وٓ البشر أهقاء مـ ولقس  .!(..َربَِّؽ  ِم
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 ، البتر طؾتك وحاضتةً  الخقتر، طؾتك مشتجعةً  جؿؾتةٌ  ثؿة لقس -٩0

 !…مـفؿ فؽـ ( الخقرات فاستبؼقا ).أية كفذه

 طؾتتتك حؿؾتتتتؽ استشتتتعرتفا، اذا (:َفاْستتتَتبُِؼقا اْلَخْقتتتَراِت ) -٩٠

 ..! لؾؿسارطة ودطتؽ ، الؿؽارم يف وحؿستؽ ، الػضائؾ

 إطؾتتك الؿتتأل يف لـتتا الل ذكتتر ، التتذكر ثؿتترات أجتتؾِّ  متتـ -٩4

 .!(..ذكروكی أذكركؿفا)

 ، الضتتقاع ٓ والحػتتظُ  الؽػتتران، ٓ الشتتؽرانُ  الل كعتتؿ حتتؼ   -٩٧

َٓ  لِی شُؽُرواٱوَ  )..الؿعصقة ٓ والطاطة  .!(ُػُرونِ َتؽ َو

 ، والصالة بالصبر إٓ ، الحقاة يف واكتصار لؿممـ استؼامةَ  ٓ -٩٦

 .. والتزكقتتة لؾتؿحتتقص والصتتالةُ  والطاطتتة، لؾستتقر فالصتتبر

 ..!( َٔٱنصََّهِٰٕة ِبٲنصَّبِش ٱسَخِعیُُٕا)
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 الل بؿعقتتتتة محظتتتتقظٌ   ، الل ذات يف صتتتتبقر متتتتممـ كتتتتؾ   -٩٥

 ..! الصابريـ( مع الل )إن.وكصره

 ، الل طـتد أحقتاء وهتؿ بتإمقات الشتفداء كعُت  حسـا لقس -٩٥

 .!(..يؼتؾ لؿـ تؼقلقا وٓ )..وأبفجف كعقؿ أصقِ   يف مـعَّؿقن

 .. طؾقفتا متصتبرا فؽـ مالذها، كتـقعِ  الدكقا ابتالءات تتـقع -٩٩

ـَ  ءبَِشی ُؾَقكَُّؽؿَوَلـَب )  .!(..صَوَكؼ لُجقعِ ٱوَ  لَخقِف ٱ مِّ

 بالرضا يشع الذي كالصبر، البالئل، لؾتـقع دواءٌ  ثؿة لقس -3٣٣

رِ  ).. وآحتؿال الذكر وحسـ ( َوَبشِّ ـَ ابِرِي  .!الصَّ
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 ..ربفتؿ وذكروا ، وأسؾؿقا صدققا إذا مبشرون الصابرون -3٣3

ـَ ٱ ) ِصقَبة ُفؿَأَصترَبت إَِذا لَِّذي ا اَقاُلق م  ا لِؾَّفِ  إِكَّ  .!ِجُعقَن( ر رَ  فِ إَِلق َوإِكَّ

 وإيؿتان ، لل بالعبقديتة اطتراف راِجُعقَن( إَلْقفِ  وإّكا لِؾَّفِ  إّكا ) -3٣0

 ..!والؿجازاة بالبعث

 ، الحستتـ والثـتتاء بالصتتؾقات ،مقطتتقد التتذاكر الصتتبقر -3٣٠

 متـ صتؾقات طؾتقفؿ )..آهتتداء وحؾقتةِ  ، الرحؿات وص 

 ..!(… ورحؿة ربفؿ

 .. والخؾقؼتتة الل متتـ مؾعقكتتقن البتتّقـ، العؾتتؿ كتتاتؿل كتتؾ   -3٣4

 .!( الالطـقن ويؾعـفؿُ  الل يؾعـفؿ )أولئؽ

 الستقاق حتقـ لتف تستغػر كاكت ٕكفا الخالئؼ لعـتفؿ إكؿا -3٣٧

 ..!واجتؿاطً غضًبا لعـتف وكتؿ اكتؽس فؾؿا ، اإليجابل
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 شتتتريطةَ  ، العؾتتتؿِ  وكتتتاتؿِ  والظتتتالؿ الؿشتتترك تقبتتتةُ  تصتتتح -3٣٦

 .!(.. وبقـقا وأصؾحقا تابقا الذيـ إٓ )..والبقان آصالح

 إلتك فؿؾعتقنٌ  تقبتة، لتف تتر ولؿ الؽػر، طؾك مات كافرٍ  كؾ   -3٣٥

ـَ ٱ إِنَّ  ).. طؾقتف الترحؿ يجقز وٓ ، الؼقامة  َوَمتاُتقا َكَػتُروا لَّتِذي

ارٌ  َوُهؿ  .!(..ـَةُ َلع ِفؿَطَؾق َلترق َِؽ ُأو ُكػَّ

 وٓ ، الؽقكقتتة وآياتتتف الل مخؾققتتات يشتتاهد مؿتتـ تعجتتُ   -3٣٥

َؿتتتترقَ ٱ ِؼ َخؾتتت فِتتتی إِنَّ  )..!إيؿاكتتتا بفتتتا يتتتزداد  َٕرضِ ٱوَ  ِت  ر لسَّ

 .!(.. لـََّفارِ ٱوَ  لَّقؾِ ٱ ختَِؾترِػ ٱوَ 

 ٔيتتاٍت  )..أستتراره وإدراكِ  الؽتتقنِ  فؼتتف إلتتك دلقُؾتتؽ العؼتتُؾ  -3٣٩

 ..!ِؼُؾقَن﴾َيع ملَِّؼق
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 ، أصتـامفؿ متع الؽػترة ، محبقُبتف ففتق ، بشلء مػتقن كؾ   -33٣

ـَ  )..تعالك خالؼفؿ مع والؿممـقن  ِمتـ َيتَِّختُذ  َمتـ لـَّتاسِ ٱ َوِمت

 .!(..ُيِحب قَكُفؿ اَأكَداد للِ ٱ ُدونِ 

 ربفتؿ الؿتممـقـ كؿحبتةِ  آلفتتفؿ الؽتافريـ محبتةُ  ُتؼارنُ  ٓ -333

 .!(..لل حبا أشد آمـقا والذيـ )..وخالؼفؿ

 ويتبتترأون بتتآلفتفؿ الؿشتتركقـ صتتالت تـؼطتتع الؼقامتتة يف -330

 .. بعضتتتا بعضتتتفؿ ويؾعتتتـ ، الُؿزيػتتتات وتـؽشتتتػ مـفتتتا،

 ..!( َٕسَباُب ٱ بِِفؿُ  )َوَتَؼطََّعت

 وهتل واطتبتار، ومحاستبة وكترٌة، ، ورجعة فرٌص  الدكقا يف -33٠

ة َلـَا َأنَّ  َلق )..بتاًتا آخرة يف تـؿحل ما  ..!(.. َكرَّ
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 كدامتفؿ يف زيادةٌ  أخرة يف السقئة أطؿاَلفؿ الؽػار مشاهدةُ  -334

 حستتراٍت  أطؿتتالفؿ الل يتتريفؿ كتتذلؽ )..الؿعـتتقي وطتتذابفؿ

 .!(..طؾقفؿ

َٓ  )..بفؿستتة ويستتحبَؽ  ، بخطتتقة الشتتقطانُ  يجتترك قتتد -33٧  َو

ـِ ٱ ِت  ر ُخُطقَ  َتتَّبُِعقا قَطتر  .!(.. لشَّ

 يف الشتؽقك كتؾ   تـتزاح العتداوة، ضاهر العدو يؽقنُ  طـدما -33٦

( َطُدوّ  َلُؽؿ ۥإِكَّفُ  )..ومؽره خبثف ـٌ بِق  ..!م 

 طتـ الػؽتري الصتدود يف ستب  أبتاء بتراث إبـاء تعؾُؼ  -33٥

 .!(..آَباَءَكا َطَؾْقفِ  َأْلَػْقـَا َما َكتَّبِعُ  َبْؾ  ).. الحؼ



 

-36- 

 

 االحتفال بالسبع الطوال

 

 الػؽتري التؼؾقتد متـ ماكعانِ  الفداية وفؼدان العؼؾ، اكعدامُ  -33٥

 وٓ شتتقًئا يعؼؾتتقن ٓ آبتتاؤهؿ كتتان أولتتق )..الؿتترء تلمتتَؾ  لتتق

 !؟..( يفتدون

 تعتل، وٓ راطقفا  تسؿع التل بالدابة الؽافرون يشبَّف حقـؿا -33٩

 لَّتِذیٱ َكَؿَثتؾِ  )..يممـقن ٓ الذيـ طؼقل اكطؿاس مدى تدرك

َّٓ  َؿعُ َيس َٓ  بَِؿا ِعُؼ َيـ  .!(..وكداءً  دطاء إِ

 يف ربتتتتاين وتخػقتتتتػ إلفقتتتتة تقستتتتعةٌ  (..اضتتتتطر فؿتتتتـ ) -30٣

 ..! تجاوز وٓ بغل بدون آضطرار، حآت الؿحرمات

 وحطامتا قؾتقال، ثؿـتا بف لؾشراء صبقعقة مؼدمة العؾؿ كتؿانُ  -303

ـَ  للُ ٱ َأكَزَل  َما ُتُؿقنَ )َيؽ.. دكققًيا  اَثَؿـت ۦبِتفِ  َتُرونَ َوَيشت لؽَِتتترِ  ٱ ِمت

 .(.. َقِؾقاًل 
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 الضتاللة واشتترى ، أخترة طؾتك التدكقا آثترَ  مؿـ تـدهُش  -300

 بعتد ما طؾك يصبرُ  كقػ وأهقالفا الؼقامة معتؼٌد  وهق بالفداية

 !؟..(..الـار طؾك أصبرهؿ فؿا )! ؟..ذلؽ

 الؼبؾتة فضتؾ فؿتع درجات، والخقرات ، متػاوتة الػضائؾ -30٠

 .. الحؼقؼتتل البتتر هتتق الل تقحقتتد أن إٓ ، وبرهتتا الجديتتدة

(َّ ٍَ َيٍ ٱنِبشَّ ََٔنـِٰك ِّ َءاَي  ..!(..ٱنَـ اِخِش َٔٱنَیِٕو ِبٲنهَّ

 .. والتؼتقى البِتر غايتة بؾغتَت  الؿحبقب الؿال أططقَت  إذا -304

 ..!(..ۦُحبِّفِ  َطَؾكر  لَؿاَل ٱ )َوَءاَتك

 مػروًضتا كتان أكف فاطؾؿ ، الصقام شدة الـػس يف اكؼدح إذا -30٧

ـَ ٱ َطَؾتتك ُكتِتتَ   َكَؿتتا )..الستتابؼقـ يف ُؽتتؿ ِؾُؽؿَقتتب ِمتتـ لَّتتِذي  َلَعؾَّ

 ..!َتتَُّؼقن(
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 رُ َشتف ).. آكػؽتاك تعترف ٓ متقـتة برمضان الؼرآنِ  طالقةُ  -30٦

 .!( لُؼرَءانُ ٱ فِقفِ  ُأكِزَل  لَِّذیٱ َرَمَضانَ 

 وشتدة طؾقتف حػتز الصتقام آيتات بتقـ التدطاء آية إدخال يف -30٥

 .!( َقرِيٌ   َفنِكِّی َطـِّی ِطَباِدی َسَلَلَؽ  َوإَِذا )..تحريف

 الؿقصتتؾة وصرقفتتا ، طـفتتا كفتتلٌ  الحتتدود قتترب طتتـ الـفتتلُ  -30٥

 ..!(.. تؼربقها فال الل حدودُ  تؾؽ )..إلقفا

30٩- ( َٕ َُُكىَِبٲنَبااـِٰ ِم ََٔناااََحااُُوُهٕاََ ياا  تضتتاف حقـؿتتا (..َٰنُكااىََبیاا

 ووجتتتقب بلخقتتتؽ طالقتتتتؽ طؿتتتؼ تتتتدرك إلقتتتؽ إمتتتقاُل 

 ..!رطايتف

ُؼتقاٱ)وَ  ..مرتاديفتا طـتد جدال بدون لؾػالح بقابة التؼقى -3٠٣  تَّ

 ..!( ِؾُحقنَ ُتػ َلَعؾَُّؽؿ للَ ٱ
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 لألمتؿ خالًفتا ، اإلستالم يف الضتافقة وشتروصف آدابف لؾؼتال -3٠3

ـَ ٱ للِ ٱ َستتتبِقؾِ  فِتتتی َوَقتتتترتُِؾقا ).. إختتترى َٓ  ُيَؼتتتترتُِؾقَكُؽؿ لَّتتتِذي  َو

 ..!(َتُدواَتع

ُدوا )..إهتؿ وهتق ومعـتقي مادي زاد الحج يف -3٠0  َفتنِنَّ  َوَتتَزوَّ

ادِ ٱ رَ َخق  ..!(لتَّؼَقىر ٱ لزَّ

 ..فقتف جتدال أدكتك متـ صاحبف يتـزه لؿ حٌج  يستؼقؿُ  كقػ -3٠٠

َـّ  َفَرَض  )َفَؿـ َٓ  َرَفَث  َفاَل  لَحجَّ ٱ فِقِف َٓ  ُفُستقَق  َو  فِتی ِجتَداَل  َو

 !(؟.. لَحجِّ ٱ

 ..التؼتتقى يف زيتتادة والتتتلخر ، رخصتتة الحتتجِّ  يف التعجتتؾ -3٠4

رَ  )َوَمـ ـِ  فِ َطَؾق ؿَ إِث َفاَل  َتَلخَّ َؼكر ٱ لَِؿ  ..!(.. تَّ
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 لإلستتالم لتتدود خصتتؿٌ  وهتتق ، بللػاضتتف مختتادع متتـ كتتؿ -3٠٧

ـَ  )..وأهؾف ةِ ٱ فِی ۥُلفُ َقق ِجُبَؽ ُيع َمـ لـَّاسِ ٱ َوِم كَقاٱ لَحَققر  .!(.لد 

 مقجبة لؾبركة، مذهبة ، والـسؾ لؾحرث مػسدة الؿعاصل -3٠٦

 .!(.. لـَّسَؾ ٱوَ  لَحرَث ٱ ِؾَؽ َوُيف )..لؾؿحؼ

ـُ  أرختتَص  الؼؾت  يف آيؿتتانُ  وقتر إذا -3٠٥  ومالتتف، كػستتف الؿتمم

 .!(.. للِ ٱ َضاِت َمر بتَِغاءَ ٱ َسفُ َكػ رِیَيش ).. آخرتف يف وصؿع

ل َوَمـ ).. الصارمة بالعؼقبة ممذن الل كعؿ تبديُؾ  -3٠٥  َؿةَ كِع ُيَبدِّ

 البؼتترة] لِعَؼتتاِب﴾ٱ َشتتِديُد  للَ ٱ َفتتنِنَّ  َءتتتفُ َجا َمتتا دِ َبعتت ِمتتـ للِ ٱ

033!..] 
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 ستقؿا ٓ ، تبتذل وتضتحقات تتدفع، أثؿتان متـ لؾجـة ٓبد -3٠٩

تا )..زمتتاتإ زمتـ َثتُؾ  تُِؽؿَيتتل َوَلؿَّ ـَ ٱ مَّ  ِؾُؽؿَقتتب ِمتتـ اَخَؾتق لَّتتِذي

ت سَّ  .!(.. لَبلَساءُ ٱ ُفؿُ مَّ

 الثؿتار، تـضتج حتك ، وتؿفقًدا الل مـ حؽؿةً  الـصرُ  يتلخر -34٣

ـَ ٱوَ  )..الؼتترار ويستتتقي َٓ  للِ ٱ رُ َكصتت َمَتتتكر  ۥَمَعتتفُ  َءاَمـُتتقا لَّتتِذي  إِنَّ  َأ

 ..!﴾َقرِي  للِ ٱ رَ َكص

 َمتتا ُقتؾ ).. إقترُب  فتإقرُب  أبتقاك بـػؼتتؽ الـتاس أحتؼ   -343

ـ ُتؿَأكَػؼ ـَ ٱوَ  ـِ لَِدي ر قَ َفِؾؾ رَخق مِّ  .!(.. لَقَتترَؿكر ٱوَ  َٕقَربِق

 شتتًرا الؿؽروهتات كتتؾ وٓ لـتا، خقترا الؿحتتاب كتؾ لتقس -340

 ..!لَُّؽؿ( رَخق َوُهقَ  تٔاَشق َرُهقاَتؽ َأن َوَطَسكر  )..لـا
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 يؼتاتؾقكفؿ، الؿتممـقـ، متـ وغتؾ مؼتت يف الؽػتار يزال ٓ -34٠

َٓ ..!  ديتـفؿ طتـ يصتدوهؿ حتك  َحتَّتكر  ُيَؼتترتُِؾقَكُؽؿ َيَزاُلتقنَ  )َو

 .!(..سَتَطترُعقاٱ إِنِ  ِديـُِؽؿ َطـ َيُرد وُكؿ

 الؿعتتالل لبؾتتقغ اإليؿتتان يؽػتتل ٓ قتتد الظتتروف بعتتض يف -344

ـَ ٱ إِنَّ  )…أخرى تضحقات ،دون ـَ ٱوَ  َءاَمـُقا لَِّذي  َهتاَجُروا لَّتِذي

 .!(..ُجقنَ َير َلترق َِؽ ُأو للِ ٱ َسبِقؾِ  فِی َوَجترَفُدوا

 .. فريتد قترآين متـفج الحتؼ وتترجقح ، إحؽتام يف العدُل  -34٧

 ِمتتـ َبتترُ َأك ُؿُفَؿتتاَوإِث لِؾـَّتتاسِ  َوَمـَتتترِػعُ  َكبِقتتر ؿإِثتت فِقِفَؿتتا )ُقتتؾ

 .!(..ِعِفَؿاكَّػ
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 ، والخؾتؼ التديـ يف مضترة والؿبتدطتة الؿشركقـ مخالطةُ  -34٦

َٓ  ).. تتزويجفؿ طـ كفك ما وإٓ ـَ ٱ ُتـؽُِحتقا َو  َحتَّتكر  لُؿشترِكِق

 ..!(.. ِمـُقاُيم

 ، الجـتة إلتك ودطتاةٌ  ، الـتار إلتك دطتاةٌ  : صتـػان فقفتا الدكقا -34٥

 إَِلتك ُطقاَيتد للُ ٱوَ  لـَّتارِ ٱ إَِلك ُطقنَ َيد َلترق َِؽ ُأو )..جؾساءك فتخقرْ 

 ..!(..لَؿغػرةٱوَ  لَجـَّةِ ٱ

 للَ ٱ إِنَّ  )..وصتتـقعفؿ يحتتبفؿ الل أنّ  فختترا التتتائبقـ يؽػتتل -34٥

ـَ  ر لتَّقَّ ٱ ُيِح    ﴾ٱ َوُيِح    بِق ـَ رِي  [..!000 البؼرة] لُؿَتَطفِّ

 َوَلتترؽِـ )..الؾستان لبغت متـ أغؾتظ وقصتده الؼؾت  كسُ   -34٩

 ..!(.. ُقُؾقُبُؽؿ َكَسَبت بَِؿا ُيَماِخُذُكؿ
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 االحتفال بالسبع الطوال

 

َتتتتانِ  لطََّؾتتتترُؼ ٱ ) -3٧٣  لؾظتتتروف ومراطتتتاةٌ  الل، متتتـ رحؿتتتةٌ  ( َمرَّ

 ..! الؿتؼؾبة الزوجقة

 أو ، آحتؿتتال فنمتتا ، الزوجقتتة الحقتتاة يف الؿضتتارة ُتحظتترُ  -3٧3

  ..! ( بنحسان تسريح أو بؿعروف فنمساكٌ  ).. التسريح

 إثتتر لقبؼتتك والعػتتق، بالػضتتؾ العالقتتات لُتختتتؿ دائًؿتتا -3٧0

 (َقىر لِؾتَّؼ َرُب َأق ُػقاَتع )َوَأن..! الطق 

 التؼاضتل متـ خقرٌ  الزوجقة الخالفات يف اإلحسان تغؾق  -3٧٠

َٓ  ).. الشديدة والتػاصقؾ الصارم،  ..!(لَػضَؾ ٱ َتـَسُقا َو

 الستـة طؾتك دائؿتةً  إقامتفتا يعـل الصؾقات طؾك الؿحافظة -3٧4

 ..! (..الصؾقات طؾك حافظقا )..وتذلؾ خشقع يف ، والحؼ



 

-45- 

 

 االحتفال بالسبع الطوال

 

 بتتتاب متتتـ ، العصتتتر وهتتتل بالتتتذكر القستتتطك تخصتتتقص -3٧٧

 لل وققمتقا القسطك والصالة ).. لؿؼامفا والتعظقؿ التشريػ

 ..!قاكتقـ(

 َفتنِن )..الؿختاوف متع حتتك أوقاتفتا طتـ الصالة تمخر ٓ -3٧٦

ًٓ  ُتؿِخػ  ..!(..َباكاُرك َأو َفرَِجا

 لشتتترطـا وهتتتدايتـا وصتتتالتـا تعؾقؿـتتتا يف لل الؿـتتتةُ  تبؼتتتك -3٧٥

 ..! تعؾؿقن﴾ تؽقكقا لؿ ما طؾؿؽؿ كؿا ). الؿقؿقن

ًَُ هََّقاااـِٰج -3٧٥ ًَعُشِٔ  َيَخاااـُٰ  َِٔنه ٍَ َعَهااا  َحقًّاااا ِباااٲن ًُخَِّقااای  ﴾ٱن

 الختقاصر جبتر صتقر أروع مـ الؿطؾؼة متعة[ . 043 البؼرة]

  ..!الؿسقس قبؾ سقؿا ٓ ، اإلسالم يف
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 َفَؼاَل  )..!فرار وٓ مـجك فال.لفا حدود ٓ مطؾؼة الل قدرةُ  -3٧٩

 ..!(..َقترُفؿَأح ُثؿَّ  ُمقُتقا للُ ٱ َلُفؿُ 

 متؽتاثرة أمتؿ والجاحتدون ، فائضة وكعؿف واسعة، أفضالف -3٦٣

َـّ  )..
 [.04٠ البؼرة] ُؽُروَن﴾َيش َٓ  لـَّاسِ ٱ َثرَ َأك َوَلترؽِ

 غتقث أو جقطك، إصعام أو ، جفاد دطامة الحسـ الؼرُض  -3٦3

ـ )..ومعقزيـ فؼراء  .(.. اَحَسـ ًضاَقر للَ ٱ رُِض ُيؼ لَِّذیٱ َذا مَّ

 اإلكرامُ  وٓ يبسطف، اإلمساكُ  فال ، الل إلك والبسطُ  الؼبُض  -3٦0

 ..! ويبسط﴾ يؼبض والل )..ويؼؾؾف يؼبضف

 لؾػرقتة ماكعة الـاس، لشمون ضابطةً  الؼقادة تؽقنُ  ما دائؿا -3٦٠

َؼترتِؾ اَمِؾؽ َلـَا بَعثٱ )..والػقضك  ..!(..للِ ٱ َسبِقؾِ  فِی ك 
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 ُكتت  إن طستقتؿ هتؾ )..زائؾتة ومصداققة هؿؿ بال إماين -3٦4

 ..!(تؼاتؾقا أٓ الؼتال طؾقؽؿ

 لـتا ومتا ) والؿدافعة الؼتال أسباب مـ وآستئصال الظؾؿُ  -3٦٧

 .!(.. دياركا مـ أخرجـا وقد الل سبقؾ يف كؼاتؾ أٓ

 وزاده )..الؼقتادة مؽقكتات متـ والجستؿاكقة العؾؿقة الفقئة -3٦٦

 ..!والجسؿ﴾ العؾؿ يف بسطة

 الـصترة وبفتؿ ، الؼؾقتُؾ  إٓ يثبت ٓ ، الؿدلفؿة الشدائد يف -3٦٥

َّٓ  فُ ِمـ َفَشرُِبقا ).. ـ َقِؾقال إِ  ..!(ُفؿمِّ

 ..الحتقادث تزلزلفتا ٓ ، راستخة ثابتة فئة تبؼك الؼؾقؾ ويف -3٦٥

ـَ ٱ )َقاَل  َؾترُؼقا َأكَُّفؿ َيُظـ قنَ  لَِّذي ـ َكؿ للِ ٱ م   فَِئتة َغَؾَبت َقِؾقَؾةٍ  فَِئة مِّ

 .(.. للِ ٱ نِ بِنِذ َكثِقَرةَ 
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 تستـصتر فال الل، بنذن كؾفا والظفقر والؼقة والعز، الـصرُ  -3٦٥

 .! بسقاه

 يؿتـح الؿتادي، الستالح مع الؿعـقي السالَح  الدطاء يبؼك -3٦٥

 .(َداَمـَاَأق َوَثبِّت راَصب ـَاَطَؾق رِغَأف َربَّـَا َقاُلقا ).. والثبات الؼقة

 ..!!لعباده الل مـحة وهؿا والثبات، الصبر الؼتال ركـا -3٦٩

ـُ  ٓ -3٥٣  مؿتتتتا وطؾؿتتتتف ).. وتؿؽتتتتـ بعؾتتتتؿ إٓ الؼقتتتتادةُ  تتتتتزي

 ..!(..يشاء

 يحتؽرهتتا وٓ الحقتتاة، لتصتتؾَح  الل متتـ كعؿتتةٌ  التتتدافع ستتـةُ  -3٥3

 لػستتدت بتتبعض بعضتتفؿ الـتتاس الل دفتتع ولتتقٓ ).. محتؽتتر

 ..!(إرض
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 البشتتر كتتذلؽ الل، متتـ بتتدرجات إكبقتتاءُ  تػاضتتؾ كؿتتا -3٥0

ًٓ  طؾًؿتتا متػاضتتؾقن ُستتُؾ ٱ َؽ تِؾتت ).. ومراتتت  ومتتا تتؾ لر   ـَاَفضَّ

 ..!( ضَبع َطَؾكر  َضُفؿَبع

 آٍت  يتقم ويف ، لؾعطتاء وقدرة ومال ، وسعة صحة الدكقا يف -3٥٠

 .! (.. شػاطة وٓ خؾةٌ  وٓ فقف بقع ٓ )..ذلؽ كؾ يختػل

َّٓ  إَِلترفَ  َٓ  للُ ٱ ) -3٥4  وأصتدُق  ، آيتة أطظتؿُ  (..لَؼق تقمُ ٱ لَحتی  ٱ ُهقَ  إِ

 ..! يتؽرر ورد وأدوم حؾقة،

 ُكرستقف هتذا كتان إذا ( وإرض الستؿقات ُكرسقف وسع ) -3٥٧

 تبارك وطظؿتف، والخالؼ بالعرش فؽقػ ، سبحاكف الؿخؾقق

 !؟…الل
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 الـتاس يجؾت  ٓ ضتاهرة، وأدلتتف كاصتعة، أطالمف اإلسالمُ  -3٥٦

ـِ ٱ فِی َراهَ إِك َٓ  )..اإلكراه وٓ بالؼقة ي  ..!(..لدِّ

 إلك هدي صحقح وإقبالٍ  ، صافقة بـقة اإلسالمَ  رامَ  مـ كؾ -3٥٥

 .!(..الغل مـ الرشد تبقـ قد ) ،.مـائره

 قترار طؾتك ففتق ، بصدق وحؿؾفا اإلسالمِ  دٓئَؾ  وطك مـ -3٥٥

 .(..لفا اكػصام ٓ )..!طزيزة وثؼك وطروة ، مؽقـ

 فحتافظ كتقر، بتال ضؾؿتات والؽػر ضؾؿة، بال كقر اإلسالمُ  -3٥٩

ـَ  رُِجُفؿُيخت )..الظؾؿتة لتستؾؿَ  ، الـتقر طؾك ت  إَِلتك لظ ُؾَؿتترِت ٱ مِّ

 .!(.لـ قرِ ٱ

 ضؾؿات سّؿاه مختؾػة وصرقا شتك، مسالَؽ  الؽػرُ  كان لؿا -3٥٣

 ..!!واحد كقر وآسالم متـقطة،
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 أمتام الل أذلف ، جبروتف حاول أو ، مؾؽف يف الل كازع مـ كؾ -3٥3

 .! (…َربِّفِ  فِی ؿَ ِهت ر رَ إِب جَّ َحا لَِّذیٱ إَِلك َترَ  َأَلؿ )..الخالئؼ

 تحتدٍ  مقضتعَ  الشؿس وصؾقع واإلماتة اإلحقاء آيتا تزال ٓ -3٥0

 ..!الل وحداكقة وتعؾـ ترهؼفؿ، لؾبشرية،

 ستتخرية ومحتتؾ الحجتتة، ضتتعقَػ  الظتتالؿُ  يؽتتقن متتا غالبتتا -3٥٠

 ..! (كػر الذي فُبفت )..أخريـ

 ذلتؽ يؼع وغالبا ، الل قدرة يف والعؾؿاء إكبقاء يتشؽؽ ٓ -3٥4

 ..مقتفا( بعد الل هذه يحقك أككّ  )..الجفال مـ

 يػتتقق شتتلءٌ  ، وآيجتتاد والبعتتث اإلطتتادة يف الل طظؿتتةُ  -3٥٧

 ..!كـشزها( كقػ العظام إلك )واكظر.. القصػ
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ـُ  -3٥٦  َبَؾتكر  َقتاَل  )..واصؿئـاكتً قتقة القؼتقـ طؾتؿ تزيتد القؼقـ طق

َـّ لَِّقط َوَلترؽِـ  ..!(بِیَقؾ َؿق ِ

 َأكَػُؼتقا َما بُِعقنَ ُيت َٓ  )..والفدوء بالصؿت تحّؾ  كػؼاتؽ يف -3٥٥

َٓ  اَمـّ   ..! (.. ىَأذ َو

 ..باستؿ وفتؿٍ  صقت ، ققلٍ  مـ أقّؾ  فال ، الؿقاردُ  شحت إذا -3٥٥

 ..!الحاُل  يسعد لؿ إن الـطؼ فؾقسعد.. (معروف )ققل

 ..! الؿمذية الصدقة مـ خقر الطقبة الؽؾؿة -3٥٩

 فلزالتتف ، تتتراٌب  طؾقتتف الصتتؾ  كتتالحجر الؿرائقتتة الصتتدقةُ  -3٩٣

 وقستاوة صتالبةً  لؾـتاس، لقـؽشتػ ، شتديدة سترطة يف الؿطر

 ..!(داَصؾ ۥَفَتَرَكفُ  َوابِؾ ۥَفَلَصاَبفُ  ُتَراب فِ َطَؾق َقانٍ َصػ َكَؿَثؾِ  )..
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 تضتتاطػ الؿطتتر أصتتابف إذا كالبستتتان الؿخؾصتتة الصتتدقةُ  -3٩3

 َفتتَٔاَتت َوابِتؾ َأَصتاَبَفا َقةٍ بَِربت َجـَّتةِ  َكَؿَثتؾِ  )..كؿتقه وزاد زرطف،

ـِ ِضع ُأُكَؾَفا  .!(..َػق

 بـتل يخقف الشقطان، وراءها ، والتؼتقر الػؼر مسالؽ كؾ -3٩0

 ..الػضتتؾ يحرمتتف حتتتك العقتتال، ووجتتقد والحاجتتة الػؼتتر آدم

ـُ ٱ) قَطتر  .(..لَػحَشاءِ ٱِب  ُمُرُكؿَوَيل لَػؼرَ ٱ َيِعُدُكؿُ  لشَّ

 وحؼؼتت ، الؿعتالل بؾغتت فؼد والعؾؿ الحؽؿة أوتقَت  إذا -3٩٠

 راَخقتتت ُأوتِتتتیَ  َفَؼتتتد لِحؽَؿتتتةَ ٱ َت ُيتتتم َوَمتتتـ )…الستتتعادات

 ..!(..اَكثِقر

 كصتتتُحفؿ بقتتتديؽ ولؽتتتـ الـتتتاس، قؾتتتقُب  بقتتتديؽ لتتتقس -3٩4

 .!!(.. هداهؿ طؾقؽ لقس ).ودٓلتفؿ
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 لتتؽ فتترٌح  إصتتؾ يف هتتل وفّرجتتت، أفرحتتت وأن الـػؼتتةُ  -3٩٧

 رَخقتت ِمتتـ ُتـِػُؼتتقا َوَمتتا )..لؽروبتتؽ وتػتتريج لؿالتتؽ، وتطفقتتر

 ..!(..َفأِلَكُػِسُؽؿ

 ..!!تتردد فال لـػسؽ الـػؼةُ  دامت ما -3٩٦

 فػتتتل ، إوراق وضتتتاطت التتتدكقا، حستتتاباُت  ضتتاطت إن -3٩٥

 ُؽؿإَِلتق ُيتَقفَّ  رَخقت ِمتـ ُتـِػُؼتقا ).. محػتقظ طؿتؾ كتؾ أخرة

 ..!(َؾُؿقنَ ُتظ َٓ  َوَأكُتؿ

 لَجاِهتُؾ ٱ َستُبُفؿُ َيح ).. تـَسفؿ فال وأخػقاء، أطػةٌ  الـاس يف -3٩٥

ـَ  ـَِقاءَ َأغ ِػ ٱ ِم  ..!(..لتََّعػ 

ٌَ )..وقت لفؿ لقس متـقطقن الؿتصدققن -3٩٩ َٕ ُیُِفُقٕ ُٓاَى َ ي  َٰن

َٓاِس ِبٲنَّیِم َُّ ََِیت ِسّشا َٔٱن  ..!(ََٔعَها
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 ُستتؽارى مجتتاكقـ ستتقؽقنُ  بعتتَثفؿ أنّ  الربتتا أكؾتتةُ  طؾتتؿَ  هتتؾ -0٣٣

 ..!(..الؿس مـ الشقطان يتخبطف )!،.مضطربقـ

 فؿتتـ )..ستتؿعؽ فارطفتتا ، تـتفتتل وٓ زاجتترة الل متتقاطظ -0٣3

 ..!ربف( مـ مقطظة جاءه

 .. أهؾتف بشتفادة ، وواقًعتا حستً مؿحقق الربقي الؽسُ   -0٣0

اٱ للُ ٱ َحُؼ )َيؿ َبقر َدَقترِت ٱ بِیَوُير لرِّ  ..!(..لصَّ

  )َفـَظَِرةٌ …طظقؿ خؾٌؼ  طـفؿ التخػقػ أو الؿعسريـ رحؿةُ  -0٣٠

 ..!(َسَرةَمق إَِلكر 

 وكتتؾِّ  الربتتا طتتـ زاجتترٌ  الل إلتتك والرجتتقع الؼقامتتة تتتذكرُ  -0٣4

ُؼقاٱوَ  )…والؿرتؽبات الؿحظقرات  إَِلتك فِقتفِ  َجُعقنَ ُتر ماَيق تَّ

 ..!(للِ ٱ
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 ويحػتتظ ، الـزاطتتات يتتدرأ العؼتتقد وستتائر التتديقن كتابتتةُ  -0٣٧

َٓ  )..الحؼقق  ..!(..َأَجِؾفِ  إَِلكر  َكبِقًرا َأو َصِغقًرا ُتُبقهُ َتؽ َأن تَُٔؿقاَتس َو

..  أختتريـ مـفتتا تحتترم فتتال كعؿتتة والؽتابتتة فضتتٌؾ، العؾتتؿُ  -0٣٦

 ..! يؽت ﴾ أن كات  يلب ﴿وٓ

 ..طجقتت  فتتائٌؼ  وتخػقػتتف إمتتة هتتذه طؾتتك الل رحؿتتاُت  -0٣٥

ـَ ٱ َطَؾتتك ۥَتتتفُ َحَؿؾ َكَؿتتا راإِصتت ـَتتا)َطَؾق  الحؿتتُد  قؾتتف (ِؾـَتتاَقب ِمتتـ لَّتتِذي

 !…والؿـة

… 
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 سورة آل عمران -2

 

 بتتقـ لؿتتا مصتتدقا )..ويزكقفتتا إولتتقـ كتتتَ   يصتتدُق  الؼتترآنُ  -3

  ..!!(يديف

 فؽقتػ ، أوٓدكتا ويف بقــتا مشتاهٌد  لألرحتام ستبحاكف تصقيره -0

 إرحتتام يف يصتتقركؿ التتذي )هتتق  .. الؿجرمتتقن بعتتد يؽػتتر

 ..!(..يشاء كقػ

 …تتتتام واستستتتالم ، مستتتتديؿة طؿؾقتتتةٌ  العؾتتتؿ يف الرستتتقُخ  -٠

ـ ُكّؾ  ۦبِفِ  َءاَمـَّا َيُؼقُلقنَ  لِعؾؿِ ٱ فِی اِسُخقنَ ر)وال  ..!َربِّـَا( ِطـدِ  مِّ

 فقستتللقن تغتترهؿ ٓ ، أستترة وحؽؿتتتفؿ الراستت ، وطؾُؿفتتؿ -4

 إِذ َد َبعتتت ُقُؾقَبـَتتتا ُتتتتِزغ َٓ  َربَّـَتتتا )..دائؿتتتا الؼؾتتت  ثبتتتاَت  ربفتتتؿ

 ..!(…َتـَاَهَدي
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 …أخترة يف تجتدي ٓ التدكقا يف أغـت إن والقلد الؿال كثرةُ  -٧

ـَ ٱ إِنَّ  )  ..!ُلُفؿ( ر قَ َأم ُفؿَطـ ـِیَ ُتغ َلـ َكَػُروا لَِّذي

 والؼتقم الػراطـتة بفتالك فتالقعتبر الحقتاة بتدرس يتتعظ لؿ مـ -٦

ـَ ٱوَ  َطقنَ فِر َءالِ  ِب َكَدأ ) .الؿجرمقـ  .! (ِؾِفؿَقب ِمـ لَِّذي

ـَ  ُقتؾ )… وحشتر ُخستر الؽػتار حقاةُ  هل تعاسةٌ  -٥ تِذي  َكَػتُروا لِّؾَّ

 ..!(.َجَفـَّؿَ  إَِلكر  َشُرونَ َوُتح َؾُبقنَ َسُتغ

 َقتد )…وطتقا لتق لؾؽتافريـ مقطظتة أكبترُ  الؿجرمقـ مصارعُ  -٥

 ..!(لَتَؼَتاٱ ـِ فَِئَتق فِی َءاَية َلُؽؿ َكانَ 

 إِنَّ  ).. البصتر ٓ البصائر، أهؾ  إٓ يدركفا ٓ أيات مـ كثقرٌ  -٩

ُو َرةَلِعب لَِؽ  ر ذَ  فِی  ..!!(َٕبَصتررِ ٱ لِیِّٕ
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ـُ  الل طـتد فؿتا ، وجاذبقتفا الدكقا شفقات كاكت مفؿا -3٣  أحست

 ..! (لَؿتَٔاِب ٱ ـُ ُحس ۥِطـَدهُ  للُ ٱوَ  )..وأطظؿ

 تؿتـعفؿ لتؿ ، والـػؼتة الؼـقت أو ، والصدق الصبر مع حتك -33

ٍَ )… إستتتتتحار استتتتتتغػار متتتتتـ ٍَ ٱنصَّاااااـِٰبِشی  َٔٱنصَّاااااـِٰذِ ی

ٍَ ُِِخی ٍَ َٔٱنَقـٰ ًُُِفِقی ٍَ َٔٱن ًُسَخغِفِشی  ..!(ِبٲأَلسَحاِس َٔٱن

 وهتق مشتفقد أجتّؾ  طؾتك أشفدهؿ الل أن العؾؿاء شرف مـ -30

َُ َيُأْيُلهًْا      ) .. تقحقده َُه َِ َِ ََ ًَ َياْل َّ ُوه ََ َِِلهَه ِِ َشِىَد الّلُه َأنَّهُه 

ًََا ِباْلِقْسِط اْلِعْلِم  (..!َقآَِ

  ومؼتػتقفؿ وأتبتاطفؿ الرستؾ إلتك التدطقة أطداء شرورً  تؿتد   -3٠

ـَ  َوَيْؼُتُؾتتتتقنَ ) ـَ  َوَيْؼُتُؾتتتتقنَ  َحتتتتؼ   بَِغْقتتتترِ  الـَّبِقِّتتتتق  َيتتتتْلُمُرونَ  الَّتتتتِذي

 ..!(بِاْلِؼْسطِ 
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 ، الل حؽتؿ طتـ واإلطتراض الؽتتاب مـ الـصق  يجتؿعُ  ٓ -34

ـَ  اَكِصقب ُأوُتقا )…فاسدة كػقس يف إٓ  إَِلتكر  َطقنَ ُيتد لؽَِتترِ  ٱ مِّ

 ..!(..للِ ٱ كَِتترِ  

ُهؿ ).. مـفًجا واتخاذها بإكاذي  آغترار طجقبةٌ  -3٧  فِتی َوَغرَّ

ا ِديـِِفؿ  ..!(َتُرونَ َيػ َكاُكقا مَّ

 يعجتتزه وٓ قتتقٌة، تتعاضؿتتف فتتال تعتتالك، إلقتتف والـتتزعُ  اإليتتتاءُ  -3٦

 لُؿؾتَؽ ٱ َوَتـِزعُ  ءُ َتَشا َمـ لُؿؾَؽ ٱ تِیُتم )! …جققش أو جبابرة

ـ  ..!(ءُ َتَشا ِمؿَّ

 دون ، تركتاتفؿ وكتؾ   وأطؿتالفؿ الـتاس سقحضترُ  الؼقامةِ  يف -3٥

 ـََفتاَبق َأنَّ  َلتق َتتَقد   ءُستق ِمتـ َطِؿَؾتت َوَمتا )…اختػتاء أو كؼص

 ..!(اَبِعقد اَأَمَد  ۥۤـَفُ َوَبق
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 جتتتتتتراء متتتتتتـ ومحتتتتتتازكفؿ العصتتتتتتاة أستتتتتتُػ  يتعتتتتتتاضؿُ  -3٥

 أمتًدا وبقـتف بقـفا أن لق تقد سقء مـ طؿؾت )وما…معاصقفؿ

 ..!(بعقًدا

 ُقتْؾ ) .. وآتبتاع العؿُؾ  ويصدقفا ، كثقريـ دطقى الل محبةُ  -3٩

بُِعقكِل اللَ  ُتِحب قنَ  ُكـُتؿْ  إِن  ..!(..اللُ  ُيْحبِْبُؽؿُ  َفاتَّ

 شترصا كاكت لؿا ، العظؿة بفذه الل رسقل متابعةُ  تؽـ لؿ لق -0٣

بُِعقكِل )..الل محبة يف   !…(اللُ  ُيْحبِْبُؽؿُ  َفاتَّ

 صَطَػكر ٱ للَ ٱ إِنَّ  )..واقتداء أسقة والصالحقـ إكبقاء ذكر يف -03

 ..!(… ِهقؿَ  ر رَ إِب َوَءاَل  اَوُكقح َءاَدمَ 

 َفَتَؼبََّؾَفتتا )…الحستتـ والغتترس الصتتالح طؾتتك طتتقنٌ  التتدطاءُ  -00

 .!(..اَحَسـ َكَباًتا َبَتَفاَوَأك َحَسـ بَِؼُبقلٍ  َرب َفا
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 ِمتـ ُهتقَ  َقاَلتت )..  لفتا حتدود ٓ وكرائؿتف لعبادهِ  الل مقاكُح  -0٠

 ..!(للِ ٱ ِطـدِ 

 لِتی َهت  َربِّ  َقتاَل  )..الطقبتة الذريتة الل سمال دائًؿا تـَس  ٓ -04

يَّة لَُّدكَؽ  ِمـ  ..!َصقَِّبًة( ُذرِّ

 ترجق بؿا اإللفل السب  جاءك الؿادية إسباُب  تعذرت إذا -0٧

 )قتال.. (..لؽَِبترُ ٱ َبَؾَغـِیَ  َوَقد ُغَؾترؿ لِی َيُؽقنُ  َأكَّكر  )…وتشتفل

 ..!يشاء( ما يػعؾ الل كذلؽ

 كتتاكقا لتق غقتٌ   ٕكفتا كبقتتتؽ، دٓئتؾ متـ الؼترآين الؼصتُص  -0٦

 كـتتَت  ومتتا َؽ إَِلقتت ُكقِحقتتفِ  لَغقتتِ  ٱ َبتتاءِ َأك ِمتتـ لِتتَؽ  ر ذَ  )..يعؼؾتتقن

 ..!(..لديفؿ
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 مؽذوبة ولقست ، مقؿقكة شرطقة السالم طؾقف طقسك وجاهة -0٥

 ..!(..وأخرة الدكقا يف وجقفا )..زائػة

 َمتتـ َقتتاَل  ).…وأكصتتار أطتتقان متتـ والتتدطقة لؾداطقتتة ٓبتتد -0٥

 ..!(..للِ ٱ إَِلك َأكَصاِری

 َوَمَؽتتترَ  َوَمَؽتتتُروا )…بفتتتؿ محتتتقط فتتتالل.. كثقتتتًرا تختتتػ ٓ -0٩

 !…(للُ ٱ

 ..!(..إَِلیَّ  َوَرافُِعَؽ  )..طؾقفؿ مطؾع خؾؼف، طؾك طال الل -٠٣

 تػؽتترَ  لتتق آدم بخؾتتؼ الستتالم، طؾقتتف الؿستتقح ألقهقتتة بطتتالنُ  -٠3

 ِمتتـ ۥَخَؾَؼتتفُ  َءاَدمَ  َكَؿَثتتؾِ  )…أشتتد فقتتف فتتالؿعجزة ، الؿبطؾتتقن

 ..! (َفَقُؽقنُ  ُكـ ۥَلفُ  َقاَل  ُثؿَّ  ُتَراب



 

-64- 

 

 االحتفال بالسبع الطوال

 

 وحتتتترمَ  آمتثتتتتال وجتتتت  الؼاصعتتتتة، إدلتتتتةُ  صتتتتّحت إذا -٠0

بَِّؽ  ِمـ لَحؼ  ٱ ،)..التشؽقؽ ـَ  َتُؽـ َفاَل  رَّ ـَ ٱ مِّ  ..!(لُؿؿَترِي

 َلُفتتقَ  َهتتترَذا إِنَّ  )…والعبتترة بالتتدرسِ  مشتتحقنٌ  حتتؼ، قصتتٌص  -٠٠

 !…(لَحؼ  ٱ لَؼَصُص ٱ

 التحتاور يبؼتك ، الؿختالػقـ مع آختالف حدةُ  كاكت مفؿا -٠4

 َكِؾَؿتة إَِلتكر  اَتَعتاَلق لؽَِتترِ  ٱ َلهَؾ َيتر )… وحضاريا شرطقا مطؾًبا

 ..!(ـَُؽ َوَبق ـَـَاَبق ءِ َسَقا

 إِنَّ  )…الؿبتدلقن ٓ الؿتبعقن وإكبقاء بالرمقز الـاس أولك -٠٧

ـَ  ِهقؿَ  ر رَ بِنِب لـَّاسِ ٱ َلكَأو ِذي َبُعقهُ ٱ َلؾَّ  ..!(لـَّبِی  ٱ َوَهترَذا تَّ

 َودَّت ).. والـصتتارى القفتتقد متتـ غالبتتا الشتتبف مصتتادر اكتبتتف -٠٦

ا ـ ي َِػةصَّ  ..!ُيِضؾ قَكُؽؿ( َلق لؽَِتترِ  ٱ ؾِ َأه مِّ
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 أهتؾِ  يف بارزتتان ستؿتانِ  الحتؼ وكتؿتان بالباصؾ الحؼ لبُس  -٠٥

ًََُن ٱْلَحقَّ )..الؽتاب ُُْت  ..!(..ِلَم َتْلِبُسًَن ٱْلَحقَّ ِبٲْلَبـِٰطِل َيَت

 خقاكتتتةُ  طؾقتتتف هاكتتتت والعؾتتتقم الؽتتتت  خقاكتتتة اطتتتتاد متتتـ -٠٥

ـ ُفؿَوِمـ )…إمقال هِ  َّٓ  بِِديـَار َمـفُ َتل إِن مَّ  !…(..َؽ إَِلق ۦُۤيَمدِّ

ـٌ  العفُد  -٠٩ َؼتكر ٱوَ  ِۦدهِ بَِعفت َفكر َأو َمـ ﴿َبَؾكر  …طراه تختؾ فال دي  تَّ

﴾ٱ ُيِح    للَ ٱ َفنِنَّ  ـَ  [..!٥٦ طؿران آل] لُؿتَِّؼق

 َتُرونَ )َيشت …ذلتؽ مـ بلشـعَ  الػؼف، وحؿؾة العؾؿاء ُقبَِّح  ما -4٣

ِِفؿَوَأي للِ ٱ دِ بَِعف  ..!(.َلُفؿ َخَؾترَؼ  َٓ  َلترق َِؽ ُأو َقِؾقاًل  اَثَؿـ َؿتـر

 ..  بالـصتقص الؿتائؾقـ الستقء، طؾؿتاء بتذم شديد تصريح -43

ٌَ َنَفِشیقا) ُٕۥ ُٓى َیه  ..!(…ِبٲنِكَخـِٰب َ نِسََُخ
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ـْ  -40  …وتدريًستتا وفؼًفتتا وتفتتذيبا، حؽؿتتة بتتالعؾؿ رباكقتتا لتتتؽ

ِقِّت ُكقُكقا )َوَلترؽِـ  ..!(..لؽَِتترَ  ٱ ُتَعؾُِّؿقنَ  ُكـُتؿ بَِؿا ـَ َربَّتـر

 التتدياكات كتتؾ فتستتؼط ، الختتاتؿ وديـتتف ، الل كؾؿتتة اإلستتالمُ  -4٠

 إِلسَؾتترؿِ ٱ رَ َغقت َتتغِ َيب َوَمتـ ).. العصترية والػؾستػات الجديدة،

 ..!(..اِديـ

 بعتد هدايتتف تعسترت ، استتؽبر ثؿ الحؼائؼ، لف استباكت مـ -44

ِِفؿ( َد َبع َكَػُروا ماَقق للُ ٱ ِدیَيف َػ )َكق..ذلؽ  ..!إِيَؿتـر

 أو ، شتتديد صغقتتانٍ  متتـ طؾقتتف زيتتادة وهـالتتؽ كػتتٌر، هـالتتؽ -4٧

ـَ ٱ إِنَّ  )…لديـتف محاربتة ِِفؿ َد َبعت َكَػتُروا لَّتِذي  زَداُدواٱ ُثتؿَّ  إِيَؿتتـر

 ..!(راُكػ
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 تقئتتقس لحظتتة لؽـفتتا.. أحتتد يؿؾؽتتف ٓ ، ذهًبتتا إرض متتؾءُ  -4٦

ؾ َأَحِدِهؿ ِمـ َبَؾ ُيؼ َفَؾـ ).. قاتؾة  فَتتَدىر ٱ َوَلتقِ  اَذَهب َٕرضِ ٱ ءُ مِّ

 !…(..بِفِ 

 ُتـِػُؼتقا َحتَّتكر  لبِترَّ ٱ َتـَاُلقا )َلـ..الـػائس يتطؾ  الؿعالل بؾقغ -4٥

ا  ..!ُتِحب قَن( ِمؿَّ

 َلؾَّتِذی )… وافتختارهؿ الؿستؾؿقـ طتز الحترام البقتت بركةُ  -4٥

ةَ  ـَ لِّؾ ىَوُهد اُمَباَرك بَِبؽَّ  ..!(َعترَؾِؿق

 .. بعتد تـتظتر فؿتاذا. مؽتان كتؾ متـ ومؼصتقد وأماٌن، بركةٌ  -4٩

 .!(اَءاِمـ َكانَ  ۥَدَخَؾفُ  )َوَمـ

 َوَمتتـ ).. الؿستتتؼقؿ لؾصتتراط الفدايتتة ثؿرُتتتف بتتالل آطتصتتامُ  -٧٣

س ط ر ِصرَ  إَِلكر  ُهِدیَ  َفَؼد للِ ٱِب  َتِصؿَيع  ..!(َتِؼقؿم 
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 بآستطاطة حسَ   واستؿرارٌ  الحؼ، طؾك ثباٌت  التؼقى حؼ   -٧3

 .تؼاتف( حؼ الل اتؼقا آمـقا الذيـ أيفا يا )! …

 ؾِ بَِحبت طَتِصتُؿقاٱوَ  ).. التػرق مثؾ شلءٌ  آطتصامَ  يػؽؽ ٓ -٧0

َٓ  اَجِؿقع للِ ٱ ُققا( َو  ..!َتَػرَّ

عة ورحؿةٌ  ، مملػة كعؿةٌ  اإلسالمُ  -٧٠  الل كعؿة واذكروا )…مجؿِّ

 !…أطداء( كـتؿ إذ طؾقؽؿ

 وكـتتتؿ )..الـتتار متتـ الـتتاَس  استتتـؼذت رحؿتتةٌ  الـبقيتتة البعثتتةُ  -٧4

 !…(..الـار مـ حػرة شػا طؾك

 قتقى تستتطقعف ٓ ما التللقػ مـابع مـ اإلسالمقة الشريعةِ  يف -٧٧

 ..!!(…إخقاكا بـعؿتف فلصبحتؿ قؾقبؽؿ بقـ فللػ ) ضخؿة
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 أمتتان صتؿام تؽتقن كاصتتحة، جؿاطتة متـ مـطؼتتة لؽتؾِّ  ٓبتد -٧٦

ـُؽؿ َتُؽـَول )… لؾؿجتؿع ة مِّ  ..!(..لَخقرِ ٱ إَِلك ُطقنَ َيد ُأمَّ

 العؾتؿ بعتد وآختتالف التػترق ، إستك طؾتك يبعث مشفٌد  -٧٥

َٓ  )…والتبقـ ـَ ٱكَ  َتُؽقُكقا َو ُققا لَِّذي  َمتا دِ َبعت ِمتـ خَتَؾُػقاٱوَ  َتَػرَّ

 ..!(.لَبقِّـَترُت ٱ َءُهؿُ َجا

 إختترى واستتقدت العؿتتؾ، ٓبقضتتاض القجتتقه ابقضتتت -٧٥

 َقض  َتبت مَ َيتق ).. ترجتق الطريؼقـ أي فاختر سؾقكفا، ٓسقداد

 ..!ُوُجقه( َقد  َوَتس ُوُجقه

 .. الؿجتؿعقتة وغقرتفتا ، التذاتل بنيؿاكفتا إمتة هتذه خقريةُ  -٧٩

(ٌََََ ُُْيُشٔ ًَْعُشِٔ َُوُاااُخْىََخْیاااَشَُ يَّاااَتَُ ْخِشََّاااْجَِنهَّااااِ ََحااا ِباااٲْن

ًَُُكِش ٍَِٱْن ٌَََع ْٕ َٓ ُْ  ..(..!ََٔح
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ـُ  -٦٣  ُيَؼتتتترتُِؾقُكؿ َوإِن )…وواقًعتتتا قرآكتتتا معتتتروٌف  القفتتتقد جتتتب

 ..!(..َٕدَبارَ ٱ ُيَقل قُكؿُ 

 يؽتاد ٓ القفتقد، طؾك أبدي ضرب (..الذلة طؾقفؿ )ُضربت -٦3

 !…الصادققـ لؾؿممـقـ بشرى وهق ، يزول

ًٓ  دائؿا لـؽـ -٦0  ءَستَقا ُستقاَلق )… كعؿتؿ وٓ التؼتقيؿ، يف طدو

ـ ة لؽَِتترِ  ٱ ؾِ َأه مِّ  ..!(…ي َِؿةَقا ُأمَّ

 .…دطقتتتتف لتتتتـجح مبادرتتتتف إٓ الـتتتاهل بتتتأمر يؾقتتتُؼ  ٓ -٦٠

ـِ  َفقنَ )َوَيـ  ..!(.ِت  ر لَخقرَ ٱ فِی َوُيَستررُِطقنَ  لُؿـَؽرِ ٱ َط

 والحرق والبقار، الزوال مآلفا الل سبقؾ طـ الّصادة إمقاُل  -٦4

 ..!(… َث َحر َأَصاَبت ِصر   فِقَفا ِريح )َكَؿَثؾِ …والتؾػ
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تـ بَِطاَكتة َتتَِّختُذوا َٓ  ).. بخقتر تتلتل ٓ الػاستدة الصداقات -٦٧  مِّ

 ..!(…َخَبآ ُلقَكُؽؿَيل َٓ  ُدوكُِؽؿ

 بتدت قتد ).. والخاصتة البطاكتة قطتع يف كاٍف  الؾسان تػؾُت  -٦٦

 !…البغضاء(

 تخػتل ومتا )..البغقض الؼؾ  غؾقانُ  طالمات الؾسان زُٓت  -٦٥

 .!…( أكبرُ  صدورهؿ

فؿ ، الؿـافؼة البطاكة مـ يؽػقؽؿ -٦٥  يف الغتقظ متـ ألسـتفؿ طض 

تتتتقا اَخَؾتتتتق َوإَِذا )… خؾتتتتقاتفؿ ـَ  ََٕكاِمتتتتَؾ ٱ ُؽؿُ َطَؾتتتتق َطض   ِمتتتت

 ..!(.لَغقظِ ٱ

 َوإِن )… وإضتترار الؿختاصر كتتؾ ُتؼتاومُ  والتؼتتقى بالصتبرِ  -٦٩

ُكؿ َٓ  َوَتتَُّؼقا ۟  بُِرواَتص  ..!(..۟  تًٔاَشق ُدُهؿَكق َيُضر 
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فتتتا الؼقتتتادة تلهتتتُ   -٥٣  َوإِذ ).…أختتتريـ لقؼظتتتةِ  مؼدمتتتةٌ  وهؿ 

ئُ  ِؾَؽ َأه ِمـ َت َغَدو ـَ ٱ ُتَبقِّ  ..!(ِؼَتالِ لِؾ َمَؼترِعَد  لُؿمِمـِق

ـَ  الـصرُ  يؼعُ  -٥3  )َوَلَؼد…الل مـ فضاًل  ، الؼؾة ووقت ، الذلة زم

 ..!(.َأِذلَّة َوَأكُتؿ ربَِبد للُ ٱ َكَصَرُكؿُ 

 أستبابفا طـ بالتباطد.. لؾؽافريـ( أطدت التل الـار واتؼقا ) -٥0

 !…وصرائؼفا

 إَِلتكر  اَوَستاِرُطق )…الؿستارطة إٓ تطاُلفتا ٓ الغالقتة الؿـازُل  -٥٠

ـ ِػَرةَمغ بُِّؽؿ مِّ  !…(ُضَفاَطر َوَجـَّةٍ  رَّ

ـَ  العطتتاء اكتصتتار أطظتتؿُ  -٥4 ـَ ٱ).. الضتتراء زمتت  فِتتی ُيـِػُؼتتقنَ  لَّتتِذي

اءِ ٱ رَّ اءِ ٱوَ  لسَّ رَّ  !…(لضَّ
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 .. تستتتامحا ويػقضتتتقن غضتتت ، كتتتؾ يحتتتتقون لطقبتتتتفؿ -٥٧

 .!…( الغقظ )والؽاضؿقـ

 !!…مبالقـ غقر ، الـاس كؾَّ  الـاس( طـ )والعافقـ -٥٦

 حستتتـا طؾقفتتتا يضتتتقػقن الػائتتتتة، الحستتتـةِ  فعتتتالفؿ رغتتتؿ -٥٥

 !…( الؿحسـقـ يح  والل )..وططاءً 

ٍَ )..ستتريع التقبتتة إلتتك بتتدارهؿ..  ذكتتقبفؿ بتترغؿ -٥٥  ِإَرا َٔٱنَّااِزی

ًُاإا َ ٔ َفااـِٰحَةًت َفَعُهإَا ُٓى َظَه َّ َرَوااُشٔا َ َُفَساا  َفٲسااَخغَفُشٔا ٱنهَّاا

ِٓى َُِٕب  !…(ِنُز

وا َوَلؿ )… غالبا اإلصرار تؿـع الصادقة التقبة -٥٩  َمتا َطَؾكر  ُيِصر 

 ..!(َؾُؿقنَ َيع َوُهؿ َفَعُؾقا

 َخَؾت َقد )…لؾتؼقى والعاقبة دول، وإيام ، سجال الحقاةُ  -٥٣

 !…(َٕرضِ ٱ فِی َفِسقُروا ُسـَـ ِؾُؽؿَقب ِمـ
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 كقتػ فتاكظروا )..والصبر السؾقان مقرٌث  التاريخل التػؽرُ  -٥3

 !…( الؿؽذبقـ طاقبةُ 

َٓ  ) … والحتزن الضتعػ فؾتؿ..  فائؼا طؾًقا طالٍ  إيؿاكؽؿ -٥0  َو

َٓ  َتِفـُقا م ُكـُتؿ إِن َٕطَؾقنَ ٱ َوَأكُتؿُ  َزُكقاَتح َو ـَ م   ..!(ِمـِق

 تؿحتقص وفتقؽؿ شتفداء، فؿتـؽؿ ، هزيؿتة حؾَّت وإن حتك -٥٠

َص  ـَ ٱ للُ ٱ )َولُِقَؿحِّ  !…َءاَمـُقا( لَِّذي

 والخقتتترات والصتتتبر الجفتتتاد طتبتتتات طؾتتتك الجـتتتة تجتتتازُ  -٥4

ا لَجـَّةَ ٱ ُخُؾقاَتد َأن ُتؿَحِسب َأم )..الؿتتابعة ـَ ٱ للُ ٱ َؾؿِ َيع َوَلؿَّ  لَّتِذي

ـَ ٱ َؾؿَ َوَيع ِمـُؽؿ َجترَفُدوا تربِرِي  [..!340 طؿران آل] (لصَّ
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 حضتتتترت فتتتتنذا ، والشتتتتفادة لؾخقتتتتر محتتتتٍ   متتتتـ كتتتتؿ -٥٧

 َفَؼتد َؼتقهُ َتؾ َأن ؾِ َقب ِمـ لَؿقَت ٱ نَ َتَؿـَّق ُكـُتؿ )َوَلَؼد.…تؼاطس

 !…[34٠ طؿران آل] (َتـُظُرونَ  َوَأكُتؿ ُتُؿقهُ َرَأي

 َوَلَؼتتتد )…والتلهتتتؾ التتتتؿؽـ قبتتتؾ الؿعتتتالل تتجاستتتر ٓ -٥٦

 !…(َؼقهُ َتؾ َأن ؾِ َقب ِمـ لَؿقَت ٱ نَ ُكـُتؿَتَؿـَّق

 فؿتتتتـ ، لحظتتتتة أيتتتتة يف والرمتتتتقز الؼتتتتادة يؿتتتتقُت  قتتتتد -٥٥

اَت  ـ)َأَفنِي…مستؿسؽً  ..(َؼتربُِؽؿَأط َطَؾكر  كَؼَؾبُتؿٱ َأوُقتَِؾ  مَّ

وا فؿتا ، الؿـؼؾبتقـ طؾتك كثقًرا تلَس  ٓ -٥٥  ..! كػقستفؿ إٓ ضتر 

 !…(شقئا الل يضر فؾـ طؼبقف طؾك يـؼؾ  )ومـ
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 معفتتتقدة، الؿممـتتتة الجؿاطتتتات يف التاريخقتتتة آبتتتتالءاُت  -٥٩

ـ َوَكَليِّـ )..واحد والدرب بِیّ  مِّ  َفَؿتا َكثِقتر ِربِّق تقنَ  ۥَمَعتفُ  َقتترَتَؾ  كَّ

 !…َوَهـُقا(

ـَ  طـفؿ مـتٍػ  الصابرون الؿممـقن -٩٣  )َوَمتا.. وآستؽاكة القه

ـَ ٱ ُيِح    للُ ٱوَ  سَتَؽاُكقاٱ َوَما َضُعُػقا تربِرِي  ..! (لصَّ

 .. والؿالحتتؿ الؿحافتتؾ كتتؾ يف واكؽستتار هزيؿتتةٌ  التتذكقُب  -٩3

 ..!(…رَِكاَأم فِی َراَفـَاَوإِس ُذُكقَبـَا َلـَاغِػرٱ َربَّـَا )َقاُلقا

 متتتتا أحستتتتـ بتتتتؾ ، فحستتتت  أختتتترة لتتتتقس جتتتتزاؤهؿ -٩0

 ..!(… لتَٔاِخَرةِ ٱ َثَقاِب  ـَ )َوُحس…فقفا

 لتق مرطقبتقن العستؽري، وبطشتفؿ وجبروتفؿ ققتفؿ رغؿ -٩٠

ُُهِقَ  ).. الؿسؾؿقن تػؼف ٍََ ُ ُهإ َِ ِفاَ  َسا  ٱنشُّعابََ َوَفاُشَٔا ٱنَّاِزی

ًَاۤ ِّ َ شَشُوٕا ِب  …!(..ِبٲنهَّ
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 ثؿ ).…الظروف أحؾِؽ  يف حتك اإليؿان أهؾ تليقُد  يـتفل ٓ -٩4

 !…(..مـؽؿ صائػة يغشك كعاسا أمـةً  العؿ بعد مـ طؾقؽؿ أكزل

 . ومعاتبة كدم أو أسػ لؽؾ قطع )لل كؾف إمر إن قؾ ) -٩٧

 ضِ )بِتَبع…وتعالك سبحاكف واسعة مغػرتف.. الخطل مع حتك -٩٦

 ..!(ُفؿَطـ للُ ٱ َطَػا َوَلَؼد َكَسُبقا َما

 تؼؾتتتتد أو ، إقتتتتدار تعتتتتارض ٓ الـتتتتتائُج  كاكتتتتت مفؿتتتتا -٩٥

َفاَيتر )…الجفال ـَ ٱ َلي  ـَ ٱكَ  َتُؽقُكقا َٓ  َءاَمـُقا لَِّذي  َوَقاُلقا َكَػُروا لَِّذي

ِخ
ِ
 ..(.. كِِفؿ ر قَ إل

 ُتؿُقتِؾت َوَلق ِتـ )… آٓم وٓ طؾقفتا تلّستَػ  ٓ والتبالء الشفادةُ  -٩٥

ـَ  ِػتتتَرةَلَؿغ ُمتتتت ؿ َأو للِ ٱ َستتتبِقؾِ  فِتتتی تتت تتتا رَخقتتت َؿتتتةٌ َوَرح للِ ٱ مِّ ؿَّ  مِّ

 ..!(َؿُعقنَ َيج
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َفبَِؿتتا  )..!والستتالم.. اكػضتتاٌض  والغؾظتتةُ  ، احتتتقاءٌ  الرحؿتتةُ  -٩٩

تقا  كَػض  َٓ ـَ اللِ لِـَت َلُفْؿ  َوَلتْق ُكـتَت َفظ تا َغِؾتقَظ اْلَؼْؾتِ   َرْحَؿٍة مِّ

ـْ َحْقلَِؽ  َفاْطُػ َطـُْفْؿ َواْسَتْغِػْر َلُف...  ..!(.ِم

 ..!)الؼؾ  غؾقظ )..! داطقة وٓ طالؿً لقس الؼؾ  غؾقظُ  -3٣٣

 لصتتتتتتػاٍت  مستتتتتتتقدعٌ  رحقتتتتتت ، الؼقتتتتتتادي الصتتتتتتدرُ  -3٣3

 ..!(.َٕمرِ ٱ فِی ُهؿَوَشاِور َلُفؿ سَتغِػرٱوَ  ُفؿَطـ طُػ ٱ)َف ..كثقرة

 لؾختقاصر، وجبترٌ  لؾعؼتقل، تؼتديرٌ  إمر﴾ يف ﴿وشاورهؿ -3٣0

 !…لالستبداد ورفٌض 

ـْ  ،  التشتتاورات واكتؿتتال الُعتتدة، كاكتتت مفؿتتا -3٣٠  طؿقتتَؼ  فؽتت

تتتتؾ َت َطَزمتتتت َفتتتتنَِذا )…التقكتتتتؾ  ُيِحتتتت    للَ ٱ إِنَّ  للِ ٱ َطَؾتتتتك َفَتَقكَّ

ـَ ٱ ِؾق  [..!3٧٩ طؿران آل] (لُؿَتَقكِّ
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 ديـتتتل مطؾتتتٌ   ووطقفتتتا ، والفزيؿتتتة الـصتتتر يف قاطتتتدةٌ   -3٣4

 ُذلُؽؿَيختت َوإِن َلُؽتتؿ َغالِتتَ   َفتتاَل  للُ ٱ ُكؿُ َيـُصتتر إِن ).. ومستتتؼبؾل

ـ َيـُصُرُكؿ لَِّذیٱ َذا َفَؿـ  !…(…ۦ ِدهِ َبع مِّ

 َلَؼتد )…  ُتستتذكر يتقم كتؾ يف ، طظؿتك مـَّةٌ  الـبقية البعثةُ  -3٣٧

َـّ  ـَ ٱ َطَؾك للُ ٱ َم  ..!(…َرُسقٓ فِقِفؿ َبَعَث  إِذ لُؿمِمـِق

! …وحؽتتؿ مصتتالح فقفتتا الشتتديدة والتؽتتالقػ الجفتتادُ  -3٣٦

ـَ ٱ َؾؿَ )َولَِقع  !…(.اَتَعاَلق َلُفؿ َوقِقَؾ  َكاَفُؼقا لَِّذي

 َيُؼقُلتقنَ  )..الؿـتافؼقـ سؿات مـ لؾؼؾ ، الؿـاقض الؼقُل  -3٣٥

تتا ِهِفتتؿ ر قَ بِتتَلف  آل] (ُتُؿتتقنَ َيؽ بَِؿتتا َؾتتؿُ َأط للُ ٱوَ  ُقُؾتتقبِِفؿ فِتتی َس َلتتق مَّ

 [..!3٦٥ طؿران
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 جتاءهؿ فؼتد الػتراش، طؾك أو الؿعركة يف …آٍت  الؿقُت  -3٣٥

ًََٕث َ َُفِسُكُى َعٍ َفٲدَسُءٔا ُ م )..!بلقدارهؿ  .(… ٱن

 مراقتتتتتل يف وهتتتتتؿ ، وكؿتتتتتًدا حزًكتتتتتا طؾتتتتتقفؿ تتؼطَّتتتتتعُ  -3٣٩

ـَ !…السعادة  .(.. َتبِشُرونَ َوَيس ِۦؾفِ َفض ِمـ للُ ٱ َءاَتقرُفؿُ  بَِؿا )َفرِِحق

 يف آستتتجابة متتـ خقتتر والشتتدة الؼتترح متتع آستتتجابةُ  -33٣

ـَ ٱ )… الرفاهقة ُسقلِ ٱوَ  لِؾَّفِ سَتَجاُبقاٱ لَِّذي  َأَصتاَبُفؿُ  َمتا دِ َبع ِمـ لرَّ

 .(..لَؼرحٱ

 َوَقتتاُلقا )… والجقتتقش إطتتداء تفتتزم الصتتادقةُ  الحستتبؾةُ  -333

 .(..لَقكِقُؾ ٱ ؿَ َوكِع للُ ٱ ُبـَاَحس
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 خقتتترٍ  إلتتتك الحتتتال واكؼتتتالب التختتتقف بتتتقـ مستتتافة ٓ -330

ـَ  َؿتتتةبِـِع كَؼَؾُبتتتقاٱَف  )…وكعؿتتتة تتت  َسستتتُفؿَيؿ لَّتتتؿ ؾَوَفضتتت للِ ٱ مِّ

 .(..ءُسق

 َفتتاَل  ).…الشتتقطان ختتقف متتـ وأولتتك أبؾتتغُ  اللِ  ختتقف -33٠

م ُكـُتؿ إِن َوَخاُفقنِ  َتَخاُفقُهؿ ـَ م   [.3٥٧ طؿران آل] (ِمـِق

  ..أصتتحابف طؾتتك الؼقامتتة يتتقمَ  صتتقٌق  بتتف الؿبختتقل الؿتتاُل  -334

ُققنَ   ..!(.لِؼَقترَؿةِ ٱ مَ َيق ۦبِفِ  َبِخُؾقا َما )َسُقَطقَّ

 لََّؼد ).…وطدواًكا تطاوٓ القفقد همٓء مـ أقبح ثؿةَ  لقس -33٧

ـَ ٱ َل َقق للُ ٱ َسِؿعَ   .َفِؼقر( للَ ٱ إِنَّ  اَقاُلق لَِّذي

 فالصتتتبرَ  متقارثتتتة، ستتتـةٌ  لؾتتتدطقات إمؿتتتل التؽتتتذيُ   -33٦

ُبقكَ  َفنِن )…الصبرَ  َب  َفَؼد َكذَّ ـ ُرُسؾ ُكذِّ  .(..ِؾَؽ َقب مِّ
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 ي َِؼتةُ َذا سَكػت ُكتؾ   )…وضتالؿ متطتاول لؽتؾ الؿرطبتة أيةُ  -33٥

 .(لَؿقِت ٱ

 )َفَؿـ… غرور مسرُح  فالدكقا..  أخرة يف إٓ فقزَ  ٓ كلكف -33٥

ـِ  ِزَح ُزح  .(.َفازَ  َفَؼد لَجـَّةَ ٱ ِخَؾ َوُأد لـَّارِ ٱ َط

 ٕهؾ ماضقة ســ السقئ والسؿاع والـػس الؿال يف البالءُ  -30٩

َـّ َوَلَتس َوَأكُػِسُؽؿ لُِؽؿ ر قَ َأم فِی َؾُقنَّ َلُتب )…اإليؿان  .!(..َؿُع

 الؿتـتتتافس ، إمتتتقر معزومتتتات أجتتتؾ   والتؼتتتقى الصتتتبرُ  -3٠٣

 آل] (ُُٕمتقرِ ٱ مِ َطتز ِمتـ لِتَؽ  ر ذَ  َفتنِنَّ  َوَتتَُّؼتقا بُِرواَتص َوإِن )..طؾقفا

 [.3٥٦ طؿران
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 ..!! قؾتقال ثؿـتا بتف واشترى ، كبَذ  ثؿ كتؿ طالؿٍ  مـ أسقأَ  ٓ -3٠3

ـَ ٱ ِمقَثتتترَؼ  للُ ٱ َأَختتَذ  )َوإِذ َٓ  لِؾـَّتتاسِ  ۥَلُتَبقِّـُـَّتتفُ  لؽَِتتتترَ  ٱ ُأوُتتتقا لَّتتِذي  َو

 .ُضُفقِرِهؿ( ءَ َوَرا َفـََبُذوهُ  ۥُتُؿقَكفُ َتؽ

 لؼتتبَحفؿ يتتا.. أطؿتتال بتتال الؿحامتتد وصؾتت  ستتقئ، صتتـعٌ  -3٠0

…! َٓ َـّ َتح ) ـَ ٱ َسَب ُيِحب تقنَ  َأَتتقا بَِؿتا َرُحتقنَ َيػ لَِّذي  َؿتُدواُيح َأن وَّ

 .(.َعُؾقاَيػ َلؿ بَِؿا

 والـفتار الؾقتؾ واختالف وإرض السؿقات خؾُؼ  يزال ٓ -3٠٠

ُو َلتَٔاَيتترت )!…العؿقتؼ والتػؽر لإليؿان مسرحا  (َٕلَبتترِ  ٱ لِتیِّٕ

 [ .3٩٣ طؿران آل]

 الؿؾؽتقت طتالؿ يف..  الؿتـقرة إلباب تعطقؾ حسـا لقس -3٠4

ُو َلتَٔاَيترت ).. والشرائع  [.3٩٣ طؿران آل] (َٕلَبترِ  ٱ لِیِّٕ
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ـَ ٱ ).. وجـتُتفؿ أكُستفؿ ففتق ، الل ذكتر طتـ يػترونَ  ٓ - 3٠٧  لَّتِذي

 . (..ُجـُقبِِفؿ َوَطَؾكر  اَوُقُعقد اقَِقترؿ للَ ٱ ُكُرونَ َيذ

 صتتتـعٌ ..  (…وإرض الستتتؿقات خؾتتتؼ يف )ويتػّؽتتترون -3٠٦

 !…البطالن ٓ اإليؿانُ  ممداه …وجؿال وإبداع ، وإتؼان

 ، وإيؿاكفؿ ، تػؽرهؿ يف حاضرةٌ  الـارُ  الـار﴾ طذاب ﴿فؼـا -3٠٥

 ..!ودطائفؿ

 وفضتقحة وختزي، هتقان بتؾ ، ألتقؿ طتذاب مجتردَ  لقست -3٠٥

 .(..أخزيتف فؼد الـار ُتدخؾِ  مـ إكؽ )..إشفاد رؤوس طؾك

 اُمـَاِديت )…سريعةً  اإلجابةُ  فؽاكت وصدق، الؿـادي صاح -3٠٩

ـِ لإِلِ  ُيـَاِدی  ..!(… َفتَٔاَمـَّا َءاِمـُقابَِربُِّؽؿ َأن يَؿتر
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ر ُذُكقَبـَا َلـَا غِػرٱَف  ) -34٣  ومتا مـفتا كُبر ما (… َسقِّتَٔاتِـَا َطـَّا َوَكػِّ

 !…مقبؼات مـ بـا حّػ  ما وكؾ صغر،

َٓ  ) .. أختترة بختتزي فؽقتتَػ  التتدكقا، ختتزي يؽتتره العبتتُد  -343  َو

 !…(..لِؼَقترَؿةِ ٱ مَ َيق ِزَكاُتخ

ـَ ٱَف  ).. الؿتتابعتتة بالتضتتحقات ستتؿعَت  إذا -340  َهتتاَجُروا لَّتتِذي

تَرنَّ  َوُقتُِؾتقا َوَقترَتُؾقا َسبِقِؾی فِی َوُأوُذوا ِدَيتررِِهؿ ِمـ رُِجقاَوُأخ َُكػِّ َٕ 

ُد َسقِّتَٔاتِِفؿ ُفؿَطـ َٕ  .(…َجـَّترت ِخَؾـَُّفؿَو

 والؿتعتتتةُ  محتقمتتتة، فـفتتتايُتفؿ ، وتػتتتاخروا تؼؾبتتتقا مفؿتتتا -34٠

َٓ ..  محدودة كََّؽ  ﴿ ـَ ٱ َتَؼؾ ُ   َيُغرَّ  ..!لبَِؾترِد﴾ٱ فِی َكَػُروا لَِّذي

ـَ  )..الػؼفاء وحؾقة العؾؿاء، شعارُ  -344  ..!(..لِؾَّفِ  َخترِشِعق
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 ﴿ٓ …الستتؾقك فستتاد متتـ ماكعتتةٌ  الؼؾتت  خشتتقةُ  دائؿتتا  -34٧

 ..!(..قؾقال ثؿـًا الل بآيات يشترون

َفاَيتتتر ).. والؿجتؿعتتل التتذاتل الػتتالح مؼقمتتات -34٦ ـَ ٱ َلي   لَّتتِذي

ُؼتقاٱوَ  َوَرابُِطتقا َوَصتابُِروا صبُِرواٱ َءاَمـُقا ُؽتؿ للَ ٱ تَّ  (ِؾُحتقنَ ُتػ َلَعؾَّ

 [.0٣٣ طؿران آل]
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 سورُة الهساء -3
 

 الؼتتدرة تلمؾتتَت  هتتؾ واحتتدة كػتتس إلتتك تتتمول البشتترية كتتؾ   -3

تتـ َخَؾَؼُؽتتؿ )..اللُ  تبتتارك.. العظقؿتتة ػتت مِّ  َفتتاِمـ َوَخَؾتتَؼ  ِحتتَدة ر وَ  سكَّ

 .(.. َجَفاَزو

 فِتتل َيتتْلُكُؾقنَ  إكؿتتا ،).مؾتفبتتة كتتاًرا ستصتتقرُ  محرمتتةٍ  متعتتةٍ  كتتؾ   -0

 ..!!( َكاًرا ُبُطقكِِفؿْ 

 ..رحؿتة بتال آكؾتقفؿ قتبَح  فقتا ، مفضتقم ولقس مرحقمٌ  القتقؿُ  -٠

 َٓ  !؟..َوبَِداًرا( َرافاإِس ُكُؾقَهاَتل )َو

 َفرِيَضتةً  )..فقتف والذوق لؾفقى محؾ فال الل، فريضةُ  الؿقراُث  -4

ـَ   ..!(َحؽِقًؿا َطِؾقًؿا َكانَ  اللَ  إِنَّ  اللِ  ِم
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 .. طشترتف وحستـ ومفتره ، وأدبف بعؼِده ، غؾقظ مقثاٌق  الزواُج  -٧

قَثترًؼا ِمـُؽؿ نَ )َوَأَخذ  . (اَغِؾقظ مِّ

ـَ  َوُيرِيتُد  )..القستقر بالشتلء يرتضقن ٓ الشفقاُت  صـّاعُ  -٦  الَّتِذي

َفَقاِت  َيتَّبُِعقنَ   .طظقًؿا( مقالً  تؿقؾقا أن الشَّ

ـُ ٱ َوُخِؾتَؼ  ).. الـساء فتـة بؿثؾ الؿرء أسقارُ  اخُترقت ما -٥  إِلكَستتر

 . 0٥ الـساء] ا﴾َضِعقػ

 َأْكُػَستُؽؿْ  َتْؼُتُؾتقا َوٓ ).. وجحقؿفا بالؿعاصل الـػُس  ُتؼتُؾ  قد -٥

 .رحقًؿا( بؽؿ كان الل إنّ 

 َفتقنَ ُتـ َمتا ي ِرَ َكَبتا َتـُِبتقاَتج إِن )…الصتغائر كػتارةُ  الؽبائر تركُ  -٩

ر فُ َطـ  ..!(..َسقِّتَٔاتُِؽؿ َطـُؽؿ ُكَؽػِّ
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ًٓ  أصقتتتَ   وٓ ، متتدخاًل  أكتترمَ  ٓ -3٣  وكعقؿفتتتا الجـتتة متتتـ مـتتز

د ِخؾُؽؿَوُكد ).. وبساتقـفا  [ .٠3 الـساء] (اَكرِيؿ َخالم 

جتتاُل   -33  والرطايتتة الحػتتظِ  ققامتتةُ  الـِّستتاِء﴾ َطؾتتك َقّقاُمتتقنَ  ﴿الرِّ

 !…واإلجحاف والتعـقػ الضرب ققامةُ  ٓ ، واإلصالح والعدل

تَؾ  ﴿بِؿتا.. وْهبتل : الرجالقتة الؼقامتة ستبُ   -30  َبْعَضتفؿ اللُ  َفضَّ

 (..لِِفؿ ر قَ َأم ِمـ َأكَػُؼقا َوبَِؿا ) وكسبل:. َبْعٍض﴾ َطؾك

 ..وأستراًرا ، ،وفراشتً مآً  غقبتف يف زوجفا تصقن الصالحةُ  -3٠

ترِؾَحترُت ٱَف  ) َِتترٌت  لصَّ  .(..َغقِ  لِّؾ َحترِػَظترت َقتـر

َـّ ٱوَ  ) -34 َـّ ٱوَ  لَؿَضتاِجعِ ٱ فِی هُجُروُه  ٓ لطقػتا ضترًبا (.ضترُِبقُه

 ..!طـقًػا
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تتتِؼ  َؾتتتترحاإِص ُيرِيتتتَدا إِن ) -3٧  الصتتتالحة، الـقتتتةُ . (.ـَُفَؿتتتاَبق للُ ٱ ُيَقفِّ

 ..! اإلصالحل التقفقؼ مػتاُح  ، الؾقـة والؽؾؿات

 ..والتعظتتتقؿ آهتؿتتتامَ  يعـتتتل ، بالتقحقتتتد القالتتتديـ قتتترنُ  -3٦

َٓ  للَ ٱ طُبُدواٱ)وَ  اإِح ـِ لَِدي ر لقَ ٱَوِب  تٔاَشق ۦبِفِ  رُِكقاُتش َو  .(.. َستـر

اِحِ   ) إحسانٍ  مـائرُ  اإلسالمُ ُ  -3٥  يف بتف تجتؿع  (بِاْلَجـِْ   َوالصَّ

 !… صريؼ أو سػر أو لعؿؾ ، مؽان أي

ة َؼاَل ِمث ِؾؿُ َيظ َٓ  للَ ٱ إِنَّ  ).. اكتظارك يف دققٌؼ  مقزانٌ  -3٥  .(..َذرَّ

 . ُيَضاِطْػَفا﴾ َحَسـَةً  َتُؽ  ﴿َوإِنْ .. إلقفا بادر الـاُس  تؼاّلفا وإن -3٩

ىر  َلق )..! مؿـقطة لحظات يف طدمقة أمـقةٌ  -0٣  َٕرُض ٱ بِِفتؿُ  ُتَسقَّ

 َٓ  . [40: الـساء] (اَحِديث للَ ٱ ُتُؿقنَ َيؽ َو
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 فتتتتتتال والتػاهتتتتتتات الشتتتتتتفقات تجتتتتتتارَ  تتتتتتترى حقـؿتتتتتتا -03

َؾترَؾةَ ٱ َتُرونَ )َيش.…تستغرب بِقَؾ ٱ َتِضؾ قا َأن َوُيرِيُدونَ  لضَّ  . (لسَّ

ـَ  )..إزمتان مع تطقل جرأةٌ  السقء لعؾؿاء -00 ت ـَ ٱ مِّ  َهتاُدوا لَّتِذي

ُفقنَ  َقاِضِعِف( َطـ لَؽِؾؿَ ٱ ُيَحرِّ  .مَّ

ـْ  )..العؿتتؾ جتتـس متتـ والجتتزاءُ  بطؿتتس صؿتتٌس  -0٠  َأنْ  َقْبتتؾِ  ِمتت

َها ُوُجقًها َكْطِؿَس   .(… َأْدَباِرَها َطَؾك َفـَُردَّ

 َمتا ِػترُ َوَيغ )…مقحتديـ يؼتقل متا الـار، مـ مـجاة يف العباد -04

 .(… ءُ َيَشا لَِؿـ لَِؽ  ر ذَ  ُدونَ 

 إَِلتك َتترَ  َأَلتؿ ).. الؿستتطاع قتدر الـػس طـ الحديث تجـ  -0٧

ـَ ٱ  .(..َأكُػَسُفؿ ُيَزك قنَ  لَِّذي



 

-92- 

 

 االحتفال بالسبع الطوال

 

ـَ  َوَيُؼقُلقنَ  )…التاري  طبر شفادة أشـعُ  -0٦ ِذي ءِ َهتر َكَػُروا لِؾَّ َٓ  ُم

ـَ  َدىر َأه ـَ ٱ ِم  .(…َسبِقاًل  َءاَمـُقا لَِّذي

 َءاَل  ـَتتاَءاَتق فؼتتد )…يشتتاء متتـ يفبفتتا..  واستتعة الل أفضتتاُل  -0٥

ؾ ـَترُفؿَوَءاَتق لِحؽَؿةَ ٱوَ  لؽَِتترَ  ٱ ِهقؿَ  ر رَ إِب  . ا﴾َطظِقؿ ًؽام 

ـ ُفؿَفِؿـ )…طؼدًيا مختؾػقن أكفؿ الـاسِ  صبقعة مـ -0٥ ـَ  مَّ  َءاَمت

ـ ُفؿَوِمـ ۦبِفِ   .(..فُ َطـ َصدَّ  مَّ

 والل.. وتجتتتدد تبؼتتتل، أختتترة وكتتتار تػـتتتل، التتتدكقا كتتتار -0٩

َؿتتا )…الؿستتتعان ل ُجُؾتتقُدُهؿ َكِضتتَجت ُكؾَّ  َرَهتتاَغق ُجُؾتتقًدا ـَتتترُفؿَبدَّ

 .(لَعَذاَب ٱ لَِقُذوُققا

 واكحستتتتتتتتؿ ٕهؾقفتتتتتتتتا، فـتتتتتتتتاء وٓ لؾـتتتتتتتتار، فـتتتتتتتتاء ٓ -٠٣

ل…الجدال  .(لَعَذاَب ٱ لَِقُذوُققا َرَهاَغق ُجُؾقًدا ـَترُفؿ)َبدَّ
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ـّ  لقس -٠3 َرة ج ر وَ َأز فِقَفا لَُّفؿ )…الدكقا أكدار مـ شلءٌ  فقف َطفَّ  م 

 [. ٧٥ الـساء] (َضِؾقاًل  ضاِّل  ِخُؾُفؿَوُكد

ـَ  َحَؽْؿتتُتؿْ  َوإَِذا )!…بالعتتدل إٓ الـتتاس حقتتاةُ  تطقتتُ   ٓ -٠0  َبتتْق

 . بِاْلَعْدِل﴾ َتْحُؽُؿقا َأنْ  الـَّاسِ 

 واكضتتتباطٍ  ، شتتترطل باكضتتتباطٍ  إٓ البشتتتر حقتتتاةُ  تستتتتؼقؿُ  ٓ -٠٠

ُسقَل ٱ َوَأصِقُعقا للَ ٱ َأصِقُعقا )..ققادي  .ِمـُؽؿ( َٕمرِ ٱ لِیَوُأو لرَّ

 حتتك مستتؼؾة، صاطتةً  لفتؿ يجعتؾ لتؿ ( مـؽؿ إمر وأولل ) -٠4

 !… الشرطقة لؾطاطة تبًعا صاطُتفؿ تؽقنَ 

 كتاًبتتتتا.. الشتتتترطل بتتتتالرد إٓ الـتتتتاس لـزاطتتتتاِت  حتتتتؾَّ  ٓ -٠٧

وهُ  ءَشی فِی ُتؿَتـَترَزط )َفنِن…وسـة ُسقلٱوَ  للِ ٱ إَِلك َفُرد   .(..لرَّ
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 !…الـتازل التقحل إٓ مستتؼبؾ وٓ اإليؿان، ٕهؾ كطاَق  ٓ -٠٦

ٌَ ُوُُخى ِإٌ ) ُُٕ ِّ ُحؤِي  .(.. ٱنَـ اِخِش َٔٱنَیِٕو ِبٲنهَّ

 وتلويتٌؾ  وكعؿة، وصالٌح  وحؽؿة، حؽؿٌ  الشرطل الؿـفج يف -٠٥

ـُ َوَأح رَخق لَِؽ  )… وطدالة  .(ِوياًل َتل َس

 ..الطتاغقت حؽتؿ متع متـتاقٌض  بالشترع، الحؼقؼل اإليؿانُ  -٠٥

 .(.. لطَّترُغقِت ٱ إَِلك اَيَتَحاَكُؿق َأن )ُيرِيُدونَ 

 َيِجتُدوا َٓ  ُثتؿَّ  ).. وتستؾقؿ ورضتا ، واتباع تحؽقؿٌ  : الشريعة -٠٩

ا اَحَرج َأكُػِسِفؿ فِی ؿَّ  .(ِؾقؿاَتس َوُيَسؾُِّؿقا َت َقَضق مِّ

ـٌ  ، وكتتقر خقريتتةٌ  الشتترطل، آلتتتزامُ  -4٣  َوَلتتق )…  وثبتتات ويؼتتق

 الـستاء] (بِقتتاَتث َوَأَشتدَّ  لَُّفؿ راَخق َلَؽانَ  ۦبِفِ  ُيقَطُظقنَ  َما َفَعُؾقا َأكَُّفؿ

٦٦. ] 
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 َوَمتـ  )…الؿبتادرون الؿطقعتقن إٓ يبؾغفا ٓ إبرار مـازُل  -43

ُسقَل ٱوَ  للَ ٱ ُيطِعِ  ـَ ٱ َمعَ  َلترق َِؽ َفُلو لرَّ ـَ  ِفؿَطَؾق للُ ٱ َعؿَ َأك لَِّذي ـَ ٱ مِّ  لـَّبِقِّت

ـَ ٱوَ  يِؼق دِّ  .(..لصِّ

ـَ  )…العالقتات اإليؿتان أهؾ مراتُ   -40 ت ـَ ٱ مِّ ـَ ٱوَ  لـَّبِقِّتت يِؼق تدِّ  لصِّ

َفَداءِ ٱوَ  ـَ ٱوَ  لش  ترِؾِحق ـَ  لصَّ  . (..اَرفِقؼ َلترق َِؽ ُأو َوَحُس

َفاَيتتر ).. والغػؾتة الستذاجة تعـتل ٓ آيؿاكقة الطقبةُ  -4٠ ـَ ٱ َلي   لَّتِذي

 .(..َرُكؿِحذ ُخُذوا َءاَمـُقا

 )إِنَّ …وتليقده ، وققتف ، الل كصر مؼابؾ يف ضعقػ كقده كعؿ -44

ـِ ٱ َد َكق قَطتر  [. ٥ الـساء] (َضِعقًػا َكانَ  لشَّ
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 ﴿وٓ..  الؿستتتؼقؿ والؼستتطاس العتتدل، الؿقتتزانُ  الؼقامتتة يف -4٧

 كتقاة شتّؼ  طؾك الؿقجقد الرفقع الخقطُ  وهق..! َفتِقال﴾ ُتْظَؾُؿقنَ 

 ..!التؿر

 ـََؿتتاَأي )…جـتتقد وٓ متتال وٓ قتتقةٌ  تتتدفعفا ٓ التتتل الحؼقؼتتةُ  -4٦

ؿُ ُيد َتُؽقُكقا  .(.. لَؿقُت ٱ ِركؽ 

 َأَصتاَبَؽ  َوَما )…أخريـ طؾك َترمِ  فال كػِسؽ، مـ جـايُتؽ -4٥

 ..!( ِسَؽ كَّػ َفِؿـ َسقَِّئة ِمـ

ُستتتقَل ٱ ُيطِتتتعِ  متتتـ ) -4٥  لؿتتتـفج إبطتتتاٌل ..  (..للَ ٱ َأَصتتتاعَ  َفَؼتتتد لرَّ

ـِ  مراجعتتتة وأدطقتتتاء ، العؾؿتتتاكققـ وبعتتتض الؼتتترآكققـ  الستتتـ

 ..!وإحاديث
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 وذكترى ، طؿقتؼ معـتك كتؾ فقتف (..لُؼترَءانَ ٱ َيَتَدبَُّرونَ  َأَفاَل  ) -4٩

 !…غامرة وسعادة ، مستبصرة

 ِطـتدِ  ِمتـ َكتانَ  َوَلتق )…كؿالتف مـ وتعجُ   جؿالف، يف تحارُ  -٧٣

 [ .٥0 الـساء] (اَكثِقر ختَِؾترػاٱ فِقفِ  َلَقَجُدوا للِ ٱ رِ َغق

ـَ  رَأم َءُهؿَجا َوإَِذا ) -٧3 ـِ ٱ مِّ  لؿـ ذمٌ  (..بِفِ  َأَذاُطقا لَخقِف ٱ َأوِ  َٕم

 ..! والتفقيالت اإلرجاف يشقع

 .. واصؿئـتان راحتة محتؾ والعؼتالء العؾؿتاء مشتاورة دائؿا  -٧0

وهُ  )َوَلق ُستقلِ ٱ إَِلك َرد  ـَ ٱ َلَعِؾَؿتفُ  ُفؿِمتـ َٕمترِ ٱ لِتیُأو َوإَِلتكر  لرَّ  لَّتِذي

 .(.. ۥَتـبُِطقَكفُ َيس

ـَ ٱ َلَعِؾَؿفُ  ) -٧٠  لديفؿ بؾ ، حػظة مجردَ  لقسقا (.. ۥَتـبُِطقَكفُ َيس لَِّذي

  !…وتدققؼ وكظر فؽرٍ  آلة
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 .. الل واحؿتدِ  صاطاتتؽ، وٓ ، جفتدك وٓ ، بفؿتتؽ تغترَّ  ٓ -٧4

َبعتُتؿُ ٱَل  ۥَؿُتتفُ َوَرح ُؽؿَطَؾق للِ ٱ ُؾ َفض َٓ )َوَلق ـَ ٱ تَّ قَطتتر َّٓ  لشَّ ( َقِؾتقال إِ

 [ .٥٠ الـساء]

ـٌ  واقع، حٌؼ  أخرةُ  -٧٧  َٓ  للُ ٱ ).. الغقتاب ُتطِتؾ فال ، قاصع ويؼق

َّٓ  إَِلترفَ   َدُق َأصت َوَمتـ فِقفِ  َ  َري َٓ  لِؼَقترَؿةِ ٱ مِ َيق إَِلكر  َؿَعـَُّؽؿَلَقج ُهقَ  إِ

ـَ    .[ ٥٥ الـساء] (اَحِديث للِ ٱ ِم

ـُ  قتتتتُؾ  -٧٦  إٓ ، متتتممـ متتتـ وققطتتتف يتصتتتقر ٓ كبقتتترةٌ  الؿتتتمم

ـٍ لُِؿم َكانَ  َوَما )…خطلً  َّٓ  ِمـًاُمم ُتَؾ َيؼ َأن ِم  .،(..اَخَطتٔ إِ

 ُتتتؾَيؼ َوَمتتـ )…آكزجتتار يف كافقتتة ، مغؾظتتة طؼقبتتاٍت  أربتتعُ  -٧٥

د ِمـاُمم َتَعؿِّ  ۥَوَلَعـَتفُ  فِ َطَؾق للُ ٱ َوَغِضَ   فِقَفا اَخترِؾد َجَفـَّؿُ  ۥُؤهُ َفَجَزا ام 

 [ .٩٠ الـساء] (اَطظِقؿ َطَذاًبا ۥَلفُ  َوَأَطدَّ 
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 بالحؽؿتتتتة فتستتتتؾحقا ، ستتتتالػة وأحتتتتقال أخطتتتتاء لؽتتتتؾ   -٧٥

ـ ُكـُتؿ لَِؽ  ر َكَذ  )..والرحؿة َـّ  ُؾ َقب مِّ  .(… اَفَتَبقَّـُق ُؽؿَطَؾق للُ ٱ َفَؿ

 …وشتعارات أستؿاءً  ولقست ودرجات، مرات  الؿممـقن -٧٩

ـَ  لَؼتتتتترِعُدونَ ٱ َتِقیَيستتتت )ا ـَ ٱ ِمتتتت تتتتَررِ ٱ لِتتتتیُأو رُ َغقتتتت لُؿتتتتمِمـِق  لضَّ

 .!(…للِ ٱ َسبِقؾِ  فِی لُؿَجترِفُدونَ ٱوَ 

 وقتتد..  ُحجتتة متتـ لألطتتداءِ  معتتاونٍ  أو متتتقرطٍ  لؽتتؾِّ  لتتقس -٦٣

 َفُتَفتاِجُروا ِستَعة ر وَ  للِ ٱ ُض َأر َتُؽتـ َأَلتؿ اَقاُلق ) ..إرض اتسعت

 ..!(… فِقَفا

 .. وفقتترة وأرزاقتتً كثقتترة، مقاقتتع الل فتتتَح  الـقتتة صتتحت إذا -٦3

 .(.َوَسَعة اَكثِقر اَغؿ ر ُمرَ  َٕرضِ ٱ فِی )َيِجد
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 ۦتِتتفِ َبق ِمتتـ ُرجَيختت َوَمتتـ )..الل صاطتتة طؾتتك الؿتتقَت  أجؿتتَؾ  متتا -٦0

 .(…ُرهُ َأج َوَقعَ  َفَؼد لَؿقُت ٱ ِركفُ ُيد ُثؿَّ  ۦَوَرُسقلِفِ  للِ ٱ إَِلك ُمَفاِجًرا

ةَ ٱ إِنَّ  )…تلخقرها فقحرم مقققتةٌ  الصالةُ  -٦٠ تَؾقر  َطَؾتك َكاَكتت لصَّ

ـَ ٱ ق اكَِتترب لُؿمِمـِق  [.3٣٠ الـساء] (ُققتامَّ

َٓ  )!؟.. الضتعػ فِؾتؿَ  أطتزة، أققياء أكتؿ -٦4  بتَِغتاءِ ٱ فِتی َتِفـُتقا َو

 .(..لَؼقمِ ٱ

 َلُؿقنَ َتتل َكَؿتا َلُؿقنَ َيل َفنِكَُّفؿ )!…رجاء وٓ ورجاء بللؿ، ألؿٌ  -٦٧

ـَ  ُجقنَ َوَتر  .(..ُجقنَ َير َٓ  َما للِ ٱ ِم

َٓ  ).. ومظتاهرة وتسقيغٌ  ومـاصرة، استسفال -٦٦ ـِ  ُتَجتترِدل َو  َطت

ـَ ٱ  .(..َأكُػَسُفؿ َتاُكقنَ َيخ لَِّذي
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ـْ .. الدكقا يف تعانُ  قد -٦٥  للَ ٱ ُيَجتترِدُل  َفَؿتـ ).. أخرة كقػ ولؽ

 .(.. لِؼَقترَؿةِ ٱ مَ َيق ُفؿَطـ

 آستتتغػار تتتدع فتتال اإلثتتُؿ، فُحتتش أو ، الظؾتتؿ كُبتتر مفؿتتا -٦٥

 َيِجتدِ  للَ ٱ َتغِػرِ َيست ُثؿَّ  ۥَسفُ َكػ ِؾؿَيظ َأو ًءاُسق َؿؾَيع َوَمـ )..والتقبة

ِحقؿ اَغُػقر للَ ٱ  [ .33٣ الـساء] ا﴾رَّ

ـُ  أثامُ  -٦٩  ِست َيؽ َوَمتـ )..الؼؾتقب وخـتاجر الـػتقس، مطاط

َؿا ؿاإِث  .(..ِسفِ َكػ َطَؾكر  ۥِسُبفُ َيؽ َفنِكَّ

 َوَمتـ ).. الؽتذب صقر مـ أطظؿ مـ بلخطائؽ الـاس رملُ  -٥٣

اُبف حَتَؿتَؾ ٱ َفَؼتدِ  تٔاَبرِيت ۦبِتفِ  مِ َير ُثؿَّ  ؿاإِث َأو تَٔةً َخطِق ِس َيؽ  ؿتاَوإِث َتتتـر

بِقـ  [ .330 الـساء] (ام 
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 للُ ٱ َوَأكتَزَل  ).. والستعادة الؿجتد قؿتة وتؾؽ وحؽؿة، تـزيٌؾ  -٥3

 ُؾ َفضت َوَكتانَ  َؾؿُ َتع َتُؽـ َلؿ َما َوَطؾََّؿَؽ  لِحؽَؿةَ ٱوَ  لؽَِتترَ  ٱ َؽ َطَؾق

 [ .33٠ الـساء] (اَطظِقؿ َؽ َطَؾق للِ ٱ

 .. هدايتة بتال وحقترى فضتؾ، بتال وكاقصقن طؾؿ، بال جفاٌل  -٥0

 ..!( َؾؿُ َتع َتُؽـ َلؿ َما )َوَطؾََّؿَؽ 

ـْ  -٥٠ تتـ َكثِقتتر فِتتی رَ َخقتت َّٓ  )..ذلتتؽ متتـ شتتلء لؾستتاكؽ لتتقؽ  مِّ

َّٓ  َقيرُفؿكَّجتتت  ـَ َبتتتق َؾتتتترِح إِص َأو ُروٍف َمعتتت َأو بَِصتتتَدَقةٍ  َأَمتتترَ  َمتتتـ إِ

 .(..لـَّاسِ ٱ

ُسقَل ٱ ُيَشاقِِؼ  َوَمـ )…الســ رافضل لؼبَح  يا -٥4  َمتا دِ َبعت ِمـ لرَّ

ـَ   .(.. لُفَدىر ٱ َلفُ  َتَبقَّ
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ـَ ٱ َسبِقؾِ  رَ َغق َوَيتَّبِع ).. والشقاذ الخالف اجتـ  -٥٧  ۦُكَقلِّفِ  لُؿمِمـِق

 .(.َجَفـَّؿَ  ِۦؾفِ َوُكص َتَقلَّكر  َما

ُمتتتَركَُّفؿْ  )!… آدم بـتتتل بعصتتتاة الشتتتقطانُ  يتالطتتتُ   كتتتؿ -٥٦ َٔ  َو

َـّ  َْكَعاِم ْ آَذانَ  َفَؾُقَبتُِّؽ ْٕ  . (ا

ـْ  )..الحؼقؼتتة يف خالكتتف وهتتؿ الشتتقطان يؾعـتتقن -٥٥  َيتَِّختتذِ  َوَمتت

ْقَطانَ  ـْ  َولِق ا الشَّ  . (ُمبِقـًا ْ ُخْسَراًكا َخِسرَ  َفَؼْد  اللِ  ُدونِ  ِم

 كتار إٓ والغتؿ، الؿترُض  ويـتزاح الدكقا، سجـ مـ تخرُج  قد -٥٥

َٓ  ).. مالذ وٓ مـجك ٓ أخرة،  . (َمِحقًصا ْ َطـَْفا َيِجُدونَ  َو

 أكاذيتتُ   ، صتتالحات بتتال والتتدطاوى ، حؼتتائؼ بتتال إمتتاين -٥٩

َٓ  بَِلَمتاكِقُِّؽؿ َس لَّتق )..واضتحة  َؿتؾَيع َمتـ لؽَِتتترِ  ٱ ؾِ َأهت َأَمتاكِیِّ  َو

 .(.. ۦبِفِ  زَ ُيج ءاُسق
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 ۦبِتفِ  زَ ُيجت ءاُستق َؿتؾَيع َمتـ )..اإللفل العدل يف طظقؿة قاطدةٌ  -٥٣

 َٓ َٓ  اَولِقّ  للِ ٱ ُدونِ  ِمـ ۥَلفُ  َيِجد َو  .( اَكِصقر َو

ـُ َأح َوَمتـ ).. وهتداه لشرطف واتباع لل، إخالٌص  اإلسالمُ  -٥3  َست

ـ اِديـ ؿَّ  .(..ِسـُمح َوُهقَ  لِؾَّفِ  ۥَففُ َوج َؾؿَ َأس مِّ

 ..!ويؿحق ويداوي ، ويملػ يجؿع ( خقر والصؾح ) -٥0

 متتتـ وضتتتّقَؼ  ، مشتتتؽؾة متتتـ وفتتتاقؿ ، خقتتتر متتتـ مـتتتع كتتتؿ -٥٠

حَّ ٱ َٕكُػُس ٱ ِضَرِت )َوُأح…وصال  .(..لش 

 ..لالكػصتتال متتدطاة والقاجبتتات بتتالحؼقق التتزوجقـ بختتؾ -٥4

حَّ ٱ َٕكُػُس ٱ ِضَرِت )َوُأح  .(..لش 

تق َوَلَؼتد )…إمتؿ لسائر إبدية القصقة -٥4 ـَ ٱ ـَاَوصَّ  ُأوُتتقا لَّتِذي

ُؼقاٱ َأنِ  َوإِيَّاُكؿ ِؾُؽؿَقب ِمـ لؽَِتترَ  ٱ  .(..للَ ٱ تَّ
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َفتا ِهبُؽؿُيتذ َيَشتل إِن )…ستبحاكف يبالل وٓ يػـقفؿ -٥٧  لـَّتاُس ٱ َأي 

ـَ  ِت َوَيل  .(..بِتَٔاَخرِي

ـ )..واطقة وكظرتؽ بعقدة، هؿتؽ لتؽـ -٥٦  َثتَقاَب  ُيرِيتُد  َكتانَ  مَّ

كَقاٱ كَقاٱ َثَقاُب  للِ ٱ َفِعـَد  لد   .(.. لتَٔاِخَرةِ ٱوَ  لد 

 ..شتموكؽؿ وكتؾ وقرابتاتؽؿ أكػستؽؿ يف معؽؿ العدُل  لقدم -٥٥

ـَ  أي فا )يا ـَ  ُكقُكقا آَمـُقا الَِّذي  ..!(بِالِؼْسطِ  َقّقاِمق

َفا َيا)…لحظة كؾ إيؿاكفؿ يجددون ثابتقن مممـقن -٥٥ ـَ  َأي   الَِّذي

 .(… َواْلؽَِتاِب  َوَرُسقلِفِ  بِاللِ  آِمـُقا آَمـُقا

تترِ  ).. بحتتالفؿ تفؽتتؿ ولؽـتتف ، إبفتتاج وٓ لفتتؿ، بشتتارةَ  ٓ -٥٩  َبشِّ

ـَ ٱ  . 3٠٥ الـساء] (َألِقًؿا َطَذاًبا َلُفؿ بَِلنَّ  لُؿـَترِػِؼق

 ِطـتتَدُهؿُ  َتُغتتقنَ َأَيب )…لؿجتترم شتتؿقَخ  وٓ ، لؽتتافر طتتزةَ  ٓ -٩٣

ةَ ٱ ةَ ٱ َفنِنَّ  لِعزَّ  . (اَجِؿقع لِؾَّفِ  لِعزَّ
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 َحتَّتكر  َمَعُفتؿ ُعتُدواَتؼ َفتاَل  )..وتعثتر تلثرٌ  الباصؾ أهؾ مخالطةُ  -٩3

ث اإِذ إِكَُّؽؿ ۦۤرِهِ َغق َحِديٍث  فِی َيُخقُضقا  .(..ُؾُفؿمِّ

 أخترة يف فقجتؿعتقن فستاد، طؾتك خالكتا الدكقا يف اجتؿعقا -٩0

ـَ ٱ َجتتاِمعُ  للَ ٱ إِنَّ  ).. هتتقان طؾتتك ـَ ٱوَ  لُؿـَتتترِػِؼق  َجَفتتـَّؿَ  فِتتی لَؽتتترِػرِي

 . (َجِؿقًعا

 ..وتتذلفؿ تؼتارطفؿ ، مممـتةٌ  صائػةٌ  تبؼك تسؾُطفؿ كان مفؿا -٩٠

ـَ  اللُ  َيْجَعَؾ  )َوَلـ ـَ  َطَؾك لِْؾَؽافِرِي  . (َسبِقاًل  اْلُؿْمِمـِق

ةِ ٱ إَِلتك اَقتاُمق َوإَِذا ).. الـػتاق لتستؾؿَ ..  بـشتاط لفا قؿ -٩4 تَؾقر  لصَّ

 .(..ُكَساَلكر  َقاُمقا

َذبت )..التذبذب فققعَ  ، اإليؿان يصح لؿ -٩٧ ـَ م   َٓ  لِتَؽ  ر ذَ  ـَ َبتق َذبِق

ءِ َهتر إَِلكر  َٓ َٓ  ُم ءِ َهتر إَِلكر  َو َٓ  .(..ُم
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ـَ ٱ إِنَّ  ،).صـقعفؿ مـ تـػقرٌ  الدركات، أسػَؾ  كقُكفؿ -٩٦  لُؿـَتترِػِؼق

ركِ ٱ فِی ـَ  َٕسَػؾِ ٱ لدَّ  .(..لـَّارِ ٱ ِم

 وآتقـتتا )..ويستتددهؿ  الصتتالحقـ طبتتاده يميتتُد  الل يتتزاُل  ٓ -٩٥

 .مبقـً( سؾطاكً مقسك

 ..ذلتؽ متـ بتالل طقتاذا لؾطبتع يـتفل قد بالؿعاصل التساهُؾ  -٩٥

 .( بؽػرهؿ طؾقفا الل صبع )بؾ

 ِمتـ ۦبِتفِ  َلُفتؿ َمتا ).. وإماين والخرافات الظـقنُ  العؾقم أقبُح  -٩٩

َّٓ  ؿٍ ِطؾ َباعَ ٱ إِ ِـّ ٱ تِّ  .(.. لظَّ

ـَ  ؿَفتبُِظؾ )…لؾتضتققؼ سب  والظؾُؿ، الؿعاصل -3٣٣ ت ـَ ٱ مِّ  لَّتِذي

م َهاُدوا  .(..ُأِحؾَّت َصقَِّبترٍت  ِفؿَطَؾق ـَاَحرَّ

ـِ  ).. الستؾقك واستتؼامةُ  الؼؾ ، يف ثباتف العؾؿ رسقُخ  -3٣3  لَّتترؽِ

 .(…ُفؿِمـ لِعؾؿِ ٱ فِی ِسُخقنَ  ر لرَّ ٱ
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ُستال )..بعتدهؿ طذر وٓ هدى، مـارات الرسُؾ  -3٣0 ـَ  ر  ترِي َبشِّ  م 

ـَ  ةُ  للِ ٱ َطَؾك لِؾـَّاسِ  َيُؽقنَ  لَِئالَّ  َوُمـِذِري ُسؾِ ٱ َد َبع ُحجَّ  .(..لر 

َفاَيتتر )..حجتة وأصتدق برهان، أطظؿُ  اإلسالمِ  يف -3٣٠  لـَّتاُس ٱ َلي 

ـ َهترـُبر َءُكؿَجا َقد بُِّؽؿ مِّ بِقـت اُكتقر ُؽؿإَِلتق ـَتاَوَأكَزل رَّ  الـستاء] (ام 

3٥4. ] 

 َقةإِختت اَكتتاُكق َوإِن )..الضتتالل متتـ أمتتانٌ  الشتتريعة أحؽتتامُ  -3٣4

َجتتآ َكرِ  ءَوكَِستتا رِّ ـِ ٱ َحتتظِّ  ُؾ ِمثتت َفِؾؾتتذَّ ـُ  ُٕكَثَقتتق  َأن َلُؽتتؿ للُ ٱ ُيَبتتقِّ

 .َتِضؾ قا(
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 سورُة املائدة -4

 

َفا َيا) -3 ـَ  َأي   متع وطؼتد الل، متع طؼتد (..بِاْلُعُؼقدِ  َأْوُفقا آَمـُقا الَِّذي

 !…الخالئؼ مع وطؼد ، الؼرابة

َٓ  )…آذوكتتؿ مؿتتـ ولتتق والعتتدوان الثتتلرُ  يحتترمُ  -0  َيْجتترَِمـَُّؽؿْ  َو

وُكؿْ  َأن َقْقمٍ  َشـَآنُ  ـِ  َصد   . (َتْعَتُدوا ْ َأن اْلَحَرامِ  اْلَؿْسِجدِ  َط

 َطَؾتك ﴿َوَتَعتاَوُكقا الظتروف كؾ يف متعاوكقن كصحةٌ  الؿممـقن -٠

 . َوالتَّْؼَقى ْ﴾ اْلبِرِّ 

 الباصتؾ يف فالتعتاون ، جؿقؾتة صتقرة الخقر يف التعاون إن كؿا -4

َٓ  )..قبقحة صقرة ْثؿِ  َطَؾك َتَعاَوُكقا َو  .(والعدوان  اإْلِ
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ـَ  أن الؿبتدطتة طؾك الرد يف دلقؾ أطظؿُ  -٧  والـعؿتةَ  ، ُمؽؿتؾ التدي

 َؿتِیكِع ُؽؿَطَؾق َؿؿُت َوَأت ِديـَُؽؿ َلُؽؿ َؿؾُت َأك لَققمَ ٱ )… متؿؿة

 .(اِديـ إِلسَؾترؿَ ٱ َلُؽؿُ  َوَرِضقُت 

ْؿُتؿْ  َوَما).. بالعؾؿ تتػاضُؾ  الحققاكاُت  حتك -٦ ـَ  َطؾَّ  اْلَجتَقارِح ْ  ِمت

 . .ُمؽؾِّبقـ(

 ُيرِيتُد  َوَلتترؽِـ ).. ؾـعؿتةل وإتؿتامٌ  ، لؾـػتقس تطفقرٌ  القضقء يف -٥

َرُكؿ  .(..ُؽؿَطَؾق ۥَؿَتفُ كِع َولُِقتِؿَّ  لُِقَطفِّ

 ُؽؿَطَؾتق للِ ٱ َؿتةَ كِع ذُكتُرواٱوَ  )… ووجتداًكا لستاكا تذكر الل كعؿُ  -٥

 .(..بِفِ  َواَثَؼُؽؿ لَِّذیٱ َوِمقَثترَؼفُ 

 ..بفتا محتقط فتاللُ  ، ستؼقؿة دواخَؾ  أو ، سقئة خبقئةٍ  مـ احذر -٩

ُؼقاٱ)وَ  ُدورِ ٱ بَِذاِت  َطِؾقؿُ  للَ ٱ إِنَّ  للَ ٱ تَّ  [ .٥ الؿائدة:] (لص 
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َٓ … الظؾؿ طؾك تحؿؾـَّؽ فال ، خصقمُتؽ طُظؿت مفؿا -3٣  )َو

َّٓ  َطَؾتتكر  مٍ َقتتق َشـَتتتَٔانُ  رَِمـَُّؽؿَيجتت  َرُب َأقتت ُهتتقَ  طتتِدُلقاٱ ِدُلقاَتعتت َأ

 .(َقىر لِؾتَّؼ

 ذُكتُرواٱ) ..بؼتقتفؿ ٓ بػضؾف الؿممـقـ طـ الؽػار الل يؽػ   -33

 َفَؽتػَّ  ِدَيُفؿَأيت ُؽؿإَِلتق ُسُطقاَيب َأن مٌ َقق َهؿَّ  إِذ ُؽؿَطَؾق للِ ٱ َؿَت كِع

 .(.َطـُؽؿ ِدَيُفؿَأي

 ِضتِفؿَكؼ َفبَِؿتا ).الؼؾتقب لؼستقة سب  الديـل الؿقثاق كؼُض  -30

قَثترَؼُفؿ  .(..َقترِسَقة ُقُؾقَبُفؿ ـَاَوَجَعؾ َلَعـَّترُفؿ مِّ

 َقتترِسَقة ُقُؾتقَبُفؿ ـَتاَوَجَعؾ )… أخقاتفتا إلك وسائُؾ  الؿعاصل -3٠

ُفقنَ  َقاِضِعفِ  َطـ لَؽِؾؿَ ٱ ُيَحرِّ ا اَحظّ  َوَكُسقا ۦمَّ ؿَّ ُروابِفِ  مِّ  .(.ۦُذكِّ
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 لفتتذه مؽستتٌ   ، بعتتض طؾتتك بعضتتفؿ الؽتتتاب أهتتؾ تستتؾقطُ  -34

 لَبغَضتاءَ ٱوَ  لَعَداَوةَ ٱ ـَُفؿُ َبق َريـَاَفَلغ )..والؼقة آجتؿاع يف إمة

 .(…لِؼَقترَؿةِ ٱ مِ َيق إَِلكر 

ـَ  َرُجاَلنِ  َقاَل  )…أثر لفؿ قّؾقا ولق الـاصحقن يبؼك -3٧ ـَ ٱ ِم  لَِّذي

 .(لَباَب ٱ ِفؿُ َطَؾق دُخُؾقاٱ ِفَؿاَطَؾق للُ ٱ َعؿَ َأك َيَخاُفقنَ 

 َغتترِؾُبقنَ  َفنِكَُّؽؿ ُتُؿقهُ َدَخؾ َفنَِذا )…صادقة إيؿانٍ  لحظة الـصرُ  -3٦

ُؾق للِ ٱ َوَطَؾك م ُكـُتؿ إِن اَفَتَقكَّ ـَ م   .(ِمـِق

 ،..الستتؾقك ويف الؼتتقل يف شتتـاطة الؽػتتار بعتتض لتعاستتة يتتا -3٥

ا َفَؼترتاَِل  َوَرب َؽ  َأكَت  ذَه ٱ)َف   . (َقترِعُدونَ  َهترُفـَا إِكَّ

 وصتحت كقتاتفؿ صتدقت التذيـ التؼتقى ٕهتؾ الؼبقل إكؿا -3٥

َؿا َقاَل  )..أطؿالفؿ ـَ  للُ ٱ َيَتَؼبَُّؾ  إِكَّ ـَ ٱ ِم  .(لُؿتَِّؼق
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 )إِكِّی ..الؽبائر مـ كثقر مـ مـعَ  الؼؾ  يف الخقُف  التفَ   إذا -3٩

ـَ ٱ َربَّ  للَ ٱ َأَخاُف   .(..لَعترَؾِؿق

 َبَستطَت  َلق ِتـ )..غقظؽ واكظؿ بالسقئة السقئة تؼابؾ ٓ دائًؿا -0٣

َق َؽ إَِلق َيِدیَ  بَِباِسط َأَكا َما ُتَؾـِیلَِتؼ َيَدكَ  إَِلیَّ   .(..ُتَؾَؽ ِٕ

 التتتتدكقا يف خستتتتارٌ  حتتتتؼ، بغقتتتتر الؿحرمتتتتة التتتتـػس قتتتتتُؾ  -03

َطت…وأخرة ـَ  َبَح َفَلصت ۥَفَؼَتَؾتفُ  َأِخقتفِ  َؾ َقتت ۥُستفُ َكػ ۥَلتفُ  )َفَطقَّ  ِمت

ـَ ٱ  . (لَخترِسرِي

 َحتُث َيب اُغَرابت للُ ٱ َفَبَعَث  )..دوكؽ هق مؿـ تتعؾؿ أن ضقرَ  ٓ -00

 .(.. َأِخقفِ  َءةَ َسق ِری ر ُيقَ  َػ َكق ۥلُِقرَِيفُ  َٕرضِ ٱ فِی

 َساَكػ َقَتَؾ  َمـ ۥَأكَّفُ  )!… جؿقًعا الـاس كؼاتؾِ  الؿعتدي الؼاتؾ -0٠

 .(..اَجِؿقع لـَّاَس ٱ َقَتَؾ  َفَؽَلكََّؿا َٕرضِ ٱ فِی َفَساد َأو سٍ َكػ رِ بَِغق
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ًٓ  مقضعف يؿؾؽ ٓ أحدهؿ -04  إرض متؾء يؿؾتؽ فؽقػ ، ما

ا َلُفؿ َأنَّ  َلق َكَػُروا )  َتتُدوالَِقػ ۥَمَعتفُ  ۥَؾتفُ َوِمث اَجِؿقعت َٕرضِ ٱ فِتی مَّ

 .(..ُفؿِمـ ُتُؼبَِّؾ  َما لِؼَقترَؿةِ ٱ مِ َيق َطَذاِب  ِمـ ۦبِفِ 

 كاصترك الل فتنن ، الؽػتر يف الؿستارطقـ طؾك كثقًرا تحزن ٓ -0٧

َفا َيا )…ومميدك ُسقُل  َأي  ـَ  َيْحُزْكَؽ  َٓ  الرَّ  فِتل ُيَستاِرُطقنَ  الَّتِذي

 .(…اْلُؽْػرِ 

 الل حؽتتتؿ طتتتـ الؿعتتترض بتتتذلؽ طتتتالؼ وشتتتـار قتتتبٍح  أي -0٦

 ُهتتتؿُ  َفُلوَلئِتتتَؽ  اللُ  َأْكتتتَزَل  بَِؿتتتا َيْحُؽتتتؿ لَّتتتؿْ  َوَمتتتـ )…تعتتتالك

 .( الػاسؼقن ) )الظالؿقن( .(الؽافرون

َٓ  ).. الحتتؼ تتترك يف ستتبًبا الفتتقى يؽتتقن متتا غالبتتا -0٥  َتتَّبِتتع َو

 .(َؽ إَِلق للُ ٱ َأكَزَل  َما ضِ َبع َطـ تِـُقكَ َيػ َأن حَذرُهؿٱوَ  َقاَءُهؿَأه
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 َفاٲعَهَى )…أخترة قبتؾ التدكقا يف ومؼاتؾ طؼقبات لؾذكقب -0٥

ًَا ََّ ُّ ُیِشیُذ َ  ُٓى َ ٌ ٱنهَّ ِٓى( ِبَبعِض ُیِصیَب َُِٕب  .ُر

 تغؾػتت ولتق جاهؾقتة ففتق الشريعة لحؽؿ مضادٍ  تشريعٍ  كؾ   -0٩

 .(..ُغقنَ َيب لَجترِفِؾقَّةِ ٱ ؿَ َأَفُحؽ )… بالؿظاهر

ـَ  إذا -٠٣  وٓمتس فضتؾف، وطتايـ الل، حؽتؿ طترف الؿترءُ  استقؼ

ـُ َأح َوَمتـ ) بركتف ـَ  َست  الؿائتدة] (ُيققِـُتقنَ  ملَِّؼتق ؿتاُحؽ للِ ٱ ِمت

٧٣.] 

 يستتارع ٓ ولتتذلَؽ  الؽػتتار، كتتتقلل شتتلءٌ  اإلستتالمَ  يفتتدمُ  ٓ -٠3

ـُؽؿ َيَتَقلَُّفؿ َوَمـ )..الؿرضك إٓ فقفؿ  .(ُفؿِمـ ۥَفنِكَّفُ  مِّ

َفاَيتر ).. البديؾ وققام الخقبة إٓ لؾؿرتد لقس -٠0 ـَ ٱ َلي   َءاَمـُتقا لَّتِذي

 .(…مبَِؼق للُ ٱ تِیَيل َف َفَسق ۦِديـِفِ  َطـ ِمـُؽؿ َتدَّ َير َمـ
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 َف َفَستق )…والجـتة الستعادةُ  ومـتفاه الحقاة، يف ح    أطظؿُ  -٠٠

 .(..َوُيِحب قَكفُ  ُيِحب ُفؿ مبَِؼق للُ ٱ تِیَيل

 َأِذلَّتةٍ  ).. الؽػتار متع وحؾقتَؽ  ، اإليؿان أهؾ مع حؾقتؽ افؼف -٠4

ـَ ٱ َطَؾك ةٍ  لُؿمِمـِق ـَ ٱ َطَؾك َأِطزَّ  .(.لَؽترِػرِي

 َستبِقؾِ  فِتی ُيَجتترِفُدونَ  )..لؾعذال التػات وطدم وجفادٌ  إيؿانٌ  -٠٧

َٓ  للِ ٱ  .(… ي ِؿَٓ  َمةَ َلق َيَخاُفقنَ  َو

 ..بقــتتا والؿتتقدة بالرحؿتتة آ آجتؿاطقتتة حقاتـتتا تستتاُس  ٓ -٠٦

 ..!الؽافريـ( طؾك أطزة الؿممـقـ طؾك )أذلة

 طؾتتتك فقشتتتتد ، هـتتتا التتتديـل الؿعـتتتك قؾتتتُ   الؿمستتتِػ  متتـ -٠٥

 أطتزة الؿتممـقـ طؾتك أذلتة ).. الؽافريـ مع ويذل   ، الؿممـقـ

 .الؽافريـ( طؾك
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 الؿصتؾقـ اإليؿتان وأهتؾ ورستقلف لل الحؼقؼقتة القٓيتةُ  إكؿا -٠٥

َؿتتا ).. ـَ ٱوَ  ۥَوَرُستتقُلفُ  للُ ٱ َولِتتق ُؽؿُ  إِكَّ ـَ ٱ َءاَمـُتتقا لَّتتِذي  ُيِؼقُؿتتقنَ  لَّتتِذي

ةَ ٱ َؾقر ةَ ٱ ُتقنَ َوُيم لصَّ َكقر  .(كُِعقنَ  ر رَ  َوُهؿ لزَّ

 بِتَلكَُّفؿ )…لؾعت  محتال الشتعائر اتخذ لؿا اإلكسان طؼَؾ  لق -٠٩

  .(ِؼُؾقنَ َيع َّٓ  مَقق

 الستتحت معتتف زادوا حتتتك أثتتام، يف بالؿستتارطة يؽتػتتقا لتتؿ -4٣

تتـ اَكثِقتتر َوَتتتَرىر  )..الحتترام وأكتتؾ  إِلثتتؿِ ٱ فِتتی ُيَستتتررُِطقنَ  ُفؿمِّ

حَت ٱ ِؾِفؿُ َوَأك نِ  ر لُعدوَ ٱوَ   .(.. لس 

 طظقًؿتتا العؾؿتتاء دور يبؼتتك الؿـؽتترات فظاطتتة كاكتتت مفؿتتا -43

ِق قنَ ٱ َفقرُفؿُ َيـ َٓ َلق )…أكقًدا بَّتتـر  إِلثتؿَ ٱ لِِفؿُ َقتق َطتـ َٕحَبتارُ ٱوَ  لرَّ

حَت ٱ ِؾِفؿُ َوَأك  .(ـَُعقنَ َيص َكاُكقا َما َس َلبِئ لس 
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 زيتادةً  التقحل أكقار الل يجعؾ الؿجرمقن يرتؽُ   ما لشـاطةِ  -40

تـُْفؿ َكثِقتًرا َوَلَقِزيتَدنَّ  ).…لفتؿ وطؼاًبتا صغقتاكفؿ يف تا مِّ  ُأْكتتِزَل  مَّ

بَِّؽ  ِمـ إَِلْقَؽ   .(َوُكْػًرا ْ ُصْغَقاًكا رَّ

ـْ  -4٠  َكاًرا َأْوَقُدوا ُكؾََّؿا ).ضده كقدٍ  كؾ إبطاُل  ، لديـف الل حػظِ  ِم

 .(… الل أصػلها لِْؾَحْرِب 

 ، مؽائتد متـ لتف وُتـَصت  ، ممامرات مـ لإلسالم يحاكُ  كؿ -44

َؿتا ) تعالك الباري فقؿحؼفا  أصػلهتا لِْؾَحتْرِب ْ  َكتاًرا َأْوَقتُدوا ُكؾَّ

 .الل(

هتا العتالؿل الػستاد معتالؿُ  تزال ٓ -4٧  وخبتثفؿ القفتقد إلتك مردَّ

ـَ ٱ ُيِح    َٓ  للُ ٱوَ  اَفَساد َٕرضِ ٱ فِی َعقنَ َوَيس )…  .( لُؿػِسِدي
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 .. والبركتة الترزق أستباِب  مـ الشرائع وتطبقُؼ  الديـ، إقامةُ  -4٦

تـ ِفؿإَِلتق ُأكِزَل  َوَما إِلكِجقَؾ ٱوَ  لتَّقَريرةَ ٱ َأَقاُمقا َأكَُّفؿ )َوَلق بِِّفتؿ مِّ  رَّ

ََكُؾقا  .(.. ُجِؾِفؿَأر ِت َتح َوِمـ قِِفؿَفق ِمـ َٕ

َٓا )…العؾؿتتاء متتـ وأتبتتاطفؿ الرستتؾ وضقػتتة التتبالغُ  -4٥ َُیُّ  َیااـٰ

 .سَّبَِّك( ِيٍ ِإَنیَك ُ َِزَل َياۤ َبهِّغ ٱنشَُّسُٕل

 يتد تطالتف فؾتؿ مطؾؼتة، طصتؿةً  تعالك ربف مـ الرسقُل  ُطصؿ -4٥

ـَ  ِصُؿَؽ َيع للُ ٱوَ  )…إجؾ وافاه حتك  .(..لـَّاسِ ٱ ِم

 .. الؿعاصتل يف غقتً تزيتده الحؼ طـ وصؿؿف الؼؾ  طؿايةُ  -4٩

َّٓ  ا )َوَحِسُبق قا َفَعُؿقا ـَةفِت َتُؽقنَ  َأ  .(.. َوَصؿ 

 بِاللِ  ُيْشرِكْ  َمـ إِكَّفُ  )… يسؽـفا واحدةٌ  دارٌ  إٓ لؾؿشرك لقس -٧٣

مَ  َفَؼْد   .(اْلَجـَّةَ  َطَؾْقفِ  اللُ  َحرَّ
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 يتتزال ٓ وتقالقفتتا الشتتـقعة، الؽتتتاب اهتتؾ كػريتتات بتترغؿ -٧3

 للُ ٱوَ  ۥَتغِػُروَكفُ َوَيست للِ ٱ إَِلتك َيُتقُبتقنَ  َأَفتاَل  ) التقبتة إلك يدطقهؿ

ِحقؿ َغُػقر  [.٥4 الؿائدة] (رَّ

 وتؼديسفؿ إٓهقتفؿ تـػل الطعام وأكؾفؿ وأمف طقسك بشريةُ  -٧0

ُسُؾ ٱ ِؾفِ َقب ِمـ َخَؾت َقد ) الؿحرم فُ  لر  يَؼة ۥَوُأم   ُكاَلنِ َيتل َكاَكتا ِصدِّ

 .(لطََّعامَ ٱ

 ُقتؾ ).الؽاستدة وأهقائفتا ، الباصتؾ غؾقهتا مـ إديان تمتك -٧٠

َٓ  لَحؼِّ ٱ رَ َغق ِديـُِؽؿ فِی ُؾقاَتغ َٓ  لؽَِتترِ  ٱ َلهَؾ َيتر  َقاءَ َأهت اَتتَّبُِعتق َو

 .(..مَقق
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 لعـتة أستباب متـ الشرطل التـاهل وترك والعدوان الؿعصقة -٧4

َكتتاُكقا َطَصتتقا بَِؿتتا لِتتَؽ  ر ذَ  )…ٕقتتقامفؿ إكبقتتاء  (َتتتُدونَ َيع وَّ

 [.٥٥ الؿائدة]

 والتـاصتح التـاهل ترك بسب  وإخالققات الشرائعُ  تذوُب  -٧٧

ـَؽر َطـ نَ َيَتـَاَهق َٓ  َكاُكقا )… البقـل  َكتاُكقا َمتا َس َلبِتئ َفَعُؾتقهُ  م 

 .(َعُؾقنَ َيػ

 الؽتافريـ تتقلل دون يحتقُل  ورستقلف بتالل الحؼقؼل اإليؿانُ  -٧٦

ََِّياااََََََََ) ََٔيااالَُ َااِزَلَِإَنْیاا َُِّباا َِّ َٔٱن َِّ ٌََِبٲنهَّاا ُُاإ ََْٕوااإَُْاَُیْؤِي ََٔناا

ِْٔنَیالَء ُْْىََ   .(ٱحََّخُزٔ

 والؿشتتتركقن ، الضتتتالقن القفتتتقد الؿتتتممـقـ: أطتتتداء أشتتتد   -٧٥

ـَ  َوة ر َطتَد  لـَّاسِ ٱ َأَشدَّ  َلَتِجَدنَّ  )..الظالؿقن تِذي  لَقُفتقدَ ٱ َءاَمـُتقا لِّؾَّ

ـَ ٱوَ   .(َرُكقاَأش لَِّذي



 

-122- 

 

 االحتفال بالسبع الطوال

 

 وطتدم طؾؿفتؿ بستب  الؿتممـقـ متـ  الـصتارى اقترَب  إكؿا -٧٥

 إَِلتك ُأكتِزَل  َمتا َستِؿُعقا َوإَِذا )…لؾحتؼ واكؼقتادهؿ استؽبارهؿ

ُسقلِ ٱ ـَ  َتِػقُض  ُقـَُفؿَأط َتَرىر  لرَّ معِ ٱ ِم ا لدَّ ـَ  َطَرُفقا ِمؿَّ  .(لَحؼِّ ٱ ِم

 … بستؿاطف اكتػتع إٓ لتف وخشع القحل إلك أحٌد  أصغك ما -٧٩

ـَ ٱ َمعَ  كُتبـَاٱَف  َءاَمـَّا َربَّـَا )َيُؼقُلقنَ  ترِفِدي  [.٥٠ الؿائدة] (لشَّ

 لتؾتَؽ  متقرث الؼترآين آستتؿاع طؾتك الصايف الحؼ اإلقبال -٦٣

ُستقلِ ٱ إَِلتك ُأكِزَل  َما َسِؿُعقا َوإَِذا )..الؿـفؿرة الػققض  َتتَرىر  لرَّ

ـَ  َتِػقُض  ُقـَُفؿَأط معِ ٱ ِم  .(.. لدَّ

 ..والغافؾتتة الصتتادة الؼؾتتقَب  اختراقتتف يف الؼتترآن قتتقةُ  تؽؿتتـ -٦3

ُستقلِ ٱ إَِلتك ُأكتِزَل  َما َسِؿُعقا )َوإَِذا ـَ  َتِػتقُض  ُقتـَُفؿَأط َتتَرىر  لرَّ  ِمت

معِ ٱ  .(لدَّ
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 وإستباب،  الؿؼتدمات طتـ كتباطتد لؽل" فاجتـبقه " قال -٦0

ٍََََِ )… تعاصقفتتا متتـ أشتتد وهتتق ًَااِمَٱنةَّااْیَ ٰ ٍََْع ِسَّْاا مَيِّاا

ٌَ ََُِنَعهَُّكْىَُحْفِهُحٕ ُُِبٕ  .(َفٲََّْخ

 التتذكر، طتتـ والصتتد التبتتاغض : والؿقستتر الخؿتتر آثتتار متتـ -٦٠

ٍَْ )……الصتتتتالة وإهؿتتتتال ٍَِِسَّْاااا مَيِّاااا ًَااااِمَٱنةَّااااْیَ ٰ َع

)ٌَ ََُِنَعهَُّكْىَُحْفِهُحٕ ُُِبٕ  .َفٲََّْخ

َُّ ِناَیعَهىََ )…وأستػاراً  وستًرا غقًبتا فقخافتف الل يتذكر -٦4 ٍَ ٱنهَّا  َيا

ُّۥ  .(… ِبٲنَغیِب َیَخاُف

 َطتادَ  َوَمتـ )… وآكتؼتام العؼقبة إٓ الؿخالػة لؿتعؿد لقس -٦٧

 [.٩٧ الؿائدة] ( كتَِؼامٍ ٱ ُذو َطِزيز للُ ٱوَ  فُ ِمـ للُ ٱ َفَقـَتِؼؿُ 
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 لَخبِقتُث ٱ َتِقیَيست َّٓ  ُقتؾ ) تجقتزه وٓ تحؾؾف، ٓ الباصؾ كثرةُ  -٦٦

 .(. لَخبِقِث ٱ َرةُ َكث َجَبَؽ َأط َوَلق لطَّقُِّ  ٱوَ 

 َتِقیَيست َّٓ  ُقتؾ )  صقبةً  يجعؾفا ٓ ودطاُتفا الخطقئات دطايةُ   -٦٥

 .(لَخبِقِث ٱ َرةُ َكث َجَبَؽ َأط َوَلق لطَّقُِّ  ٱوَ  لَخبِقُث ٱ

َفاَيتر ).اكحرفت إذا إٓ ، لؾعؾؿِ  مػاتقُح  إسئؾةُ  -٦٥ ـَ ٱ َلي   َءاَمـُقا لَِّذي

 .(..ُكؿَتُسم َلُؽؿ َد ُتب إِن َقاءَ َأش َطـ تَُٔؾقاَتس َٓ 

 َقتد ) طؼبتاه ُيحؿُد  ٓ ما إلك بصاحبف يـتفل الؿتعـُت  السماُل  -٦٩

تتـ مَقتتق َستتَلَلَفا ـَ  بَِفتتا َبُحقاَأصتت ُثتتؿَّ  ِؾُؽؿَقتتب مِّ  الؿائتتدة] (َكتتترِػرِي

3٣0.] 
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 ..واإلهؿتال التترك لقستت واإلطتذار الـصقحة تعـل الفدايةُ  -٥٣

ـَ ٱ َلي َفا)َيتر ُكؿ َٓ  َأكُػَستُؽؿ ُؽؿَطَؾق َءاَمـُقا لَِّذي تـ َيُضتر   إَِذا َضتؾَّ  مَّ

 .(هَتَديُتؿٱ

 للُ ٱ َقاَل  إِذ )… وشؽرها الـعؿ ذكر الدكقا يـسقـا أن يـبغل ما -٥3

ـَ ٱ َيترِعقَسك  .(… لَِدتَِؽ  ر وَ  َوَطَؾكر  َؽ َطَؾق َؿتِیكِع ذُكرٱ َيؿَ َمر ب

 لَؿفتدِ ٱ فِتی لـَّتاَس ٱ ُتَؽؾِّتؿُ  )…معجتزا كافًعتا كالمتف كان إكؿا -٥0

 .(الَوَكف

 َوإِذ )…تعتالك الل يتذلؾفؿ وأكصتار أطتقانٍ  متـ لؾرسؾ ٓبد -٥٠

ـَ ٱ إَِلتتتك َحقتتتُت َأو تتتت  اَقتتتاُلق َوبَِرُستتتقلِی بِتتتی َءاِمـُتتتقا َأن لَحَقاِريِّ

 .(..َءاَمـَّا
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ُلَفا إِكِّی للُ ٱ َقاَل ) الؽػر أكقاعِ  أشد مـ الؿعايـة بعد الؽػر -٥4  ُمـَزِّ

ُبفُ  َفنِكِّی ِمـُؽؿ ُد َبع ُػرَيؽ َفَؿـ ُؽؿَطَؾق ُبتفُ  َّٓ  اَطَذاب ۥُأَطذِّ  اَأَحتد ۥُۤأَطذِّ

ـَ  ـَ ٱ مِّ  .(لَعترَؾِؿق

 َقتاَل  )… الل طؾك الرباكققـ والعؾؿاء إكبقاء افتراء استحالة -٥٧

ََؽ ُسب  .(.. بَِحؼ   لِی َس َلق َما َأُققَل  َأن لِی َيُؽقنُ  َما َحتـر

 ..أخترة يف ومـجتاةٌ  ، التدكقا يف ستالمةٌ .. الصتدَق  أطظتؿَ  ما -٥٦

ـَ ٱ َيـَػعُ  مُ َيق َهترَذا للُ ٱ )َقاَل  ترِدقِق  .(ُقُفؿِصد لصَّ

 َهتترَذا للُ ٱ َقتاَل  )..وأقتقالفؿ وأطؿتالفؿ اطتؼادهؿ يف صدُقفؿ -٥٥

ـَ ٱ َيـَػعُ  مُ َيق ترِدقِق  .(..ُقُفؿِصد لصَّ

 َجـَّتترت َلُفتؿ ) الؽاذبقن ويػضح ، الصادققن يتقُج  الؼقامة يف -٥٥

ـَ  َٕكَفتررُ ٱ تَِفاَتح ِمـ رِیَتج  .(اَأَبد فِقَفا َخترِؾِدي
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  سورة األنعام -5
 

 ..تتشتؽؽقن ثتؿ.. ومـتفاكؿ مدتؽؿ وُطؾؿت الطقـ، مبتداكؿ -3

تـ َخَؾَؼُؽتؿ لَِّذیٱ ُهقَ  ) ك َوَأَجتؾ َأَجتال َقَضتكر  ُثتؿَّ  صِتقـ مِّ َستؿ   م 

 [ .0 إكعام] (َتُرونَ َتؿ َأكُتؿ ُثؿَّ  ۥِۖطـَدهُ 

 َكتؿ اَيتَرو َأَلتؿ )… معتبتر لؽتؾ طبترةٌ  إولك الؼرون مفؾِؽ  يف -0

ـ ِؾِفؿَقب ِمـ َؾؽـَاَأه ـَّتترُفؿ نَقتر مِّ ؽَّ تـ َلتؿ َمتا َٕرضِ ٱ فِتی مَّ  ُكَؿؽِّ

 .لَُّؽؿ(

 قتتراصقُس  وٓ ، مرئقتتة آيتتاٌت  معفتتا يجتتدي ٓ الصتتادةُ  الؼؾتتقُب  -٠

ل َوَلق )  مؾؿقسة  ِديِفؿبَِلي َفَؾَؿُسقهُ  َصاسقِر فِی اكَِتترب َؽ َطَؾق ـَاَكزَّ

ـَ ٱ َلَؼاَل  َّٓ  َهترَذا إِن اَكَػُرو لَِّذي بِقـ رِسح إِ  [ .٥ إكعام](م 
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 الؼاهر وهق ). إطداء وغؾبتف الل ققة مستشعرا ، مطؿئـا طش -4

 ..!طباده( فقق

 أكاذيبفؿ فاكفارت ، واإلذٓل الخزي معايـةَ  وطايـقها ُأوقػقا -٧

 َفَؼتتاُلقا لـَّتتارِ ٱ َطَؾتتك ُوقُِػتتقا إِذ َتتتَرىر  )َوَلتتق! …العتتقدة وتؿـتتقا ،

( َتـَاَيترَؾق   . ُكَرد 

 ِؿُؾتقنَ َيح َوُهؿ )…أخرة يف ومضـقة الدكقا، يف ثؼقؾة الذكقب -٦

َٓ  ُضُفقِرِهؿ َطَؾكر  َزاَرُهؿَأو  [ .٠3 إكعام] ( َيِزُرونَ  َما ءَ َسا َأ

تتفُ  َؾتتؿُ َكع َقتتد )…كثقتتًرا تؽتتترث فتتال لتتل تؽتتذيٌ   تؽتتذيُبؽ - ٥  ۥإِكَّ

ُبقَكَؽ  َٓ  َفتنِكَُّفؿ َيُؼقُلقنَ  لَِّذیٱ ُزُكَؽ َلَقح َـّ  ُيَؽتذِّ
ـَ ٱ َوَلتترؽِ  لظَّتترِؾِؿق

 . (َحُدونَ َيج للِ ٱ بِتَٔاَيترِت 
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 َكتانَ  َوإِن )..بالصتبر فؾْذ  ، واستؽبارا وشدة اطراضا تالقل قد -٥

 .(.. َراُضُفؿإِط َؽ َطَؾق َكُبرَ 

 َأن ستَتَطعَت ٱ َفتنِنِ  )… الضتالقـ الؼتقم متع أياُت  تجدي ٓ - ٩

َؿاءِ ٱ فِی اُسؾَّؿ َأو َٕرضِ ٱ فِی اَكَػؼ َتِغیَ َتب  .(…بِتَٔاَية تَِقُفؿَفَتل لسَّ

.. كتتذلؽ لستتت بلكتتؽ ، لؿؼامتتف وإطتتالءٌ  ، لؾعتتتاب تؾطقتتٌػ  -3٣

َـّ  َفتتاَل  ).. مشتتابفتفؿ فاحتتذر ـَ  َتُؽتتقَك ـَ ٱ ِمتت  إكعتتام] (لَجتتترِفِؾق

٠٧.] 

َؿتتا )..أذان ستتؿاع متتـ أجتتدى الؼؾتت  ستتؿاعُ  -33  َتِجقُ  َيستت إِكَّ

ـَ ٱ  .(..َعُثُفؿُ َيب لَؿقَتكر ٱوَ  َؿُعقنَ َيس لَِّذي

َّٓ …واكتظامفتا وتؽاثرها بفا وكحس ، حقاتـا يف كشاهُدها -30  )إِ

ا َثاُلُؽؿَأم ُأَمؿٌ  ص مَّ  .(ءَشی ِمـ لؽَِتترِ  ٱ فِی ـَاَفرَّ
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 تخػك وٓ ذرة، مثؼال طـف تعزُب  ٓ ، وإحصاء ورطاية حػظٌ  -3٠

َّٓ  ) خافقتتة طؾقتتف تتا َثتتاُلُؽؿَأم ُأَمتتؿٌ  إِ ص مَّ  ِمتتـ لؽَِتتتترِ  ٱ فِتتی ـَتتاَفرَّ

 .(..ءَشی

 َءُهؿَجتا إِذ َٓ َفَؾق ) والضراطة التقبة دون تحقُل  الؼؾ  قسقةُ  -34

ُطقا ُسـَاَبل  .ُقُؾقُبُفؿ( َقَست َوَلترؽِـ َتَضرَّ

! …لؾؿراجعتة الروح إيؼاظ والؿصائ  الؿآسل يف يػترُض  -3٧

 .(.. تضرطقا )

تا )… أختر البتاب اكغالَق  تعـل الدكقا اكػتاُح  -3٦  َمتا َكُستقا َفَؾؿَّ

ُروا  .(َشْلءٍ  ُكؾِّ  َأْبَقاَب  َطَؾْقِفؿْ  َفَتْحـَا بِفِ  ُذكِّ

 ُأوُتتقا بَِؿا َفرُِحقا إَِذا َحتَّك ،).وبغتة هالك ثؿ ، واكفؿاكٌ  متعةٌ  -3٥

 .(ُمْبِؾُسقنَ  ُهؿْ  َفنَِذا َبْغَتةً  َأَخْذَكاُهؿْ 
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 لفتؿ تبؼتك فتال ، وأصؾفؿ دابرهؿ قطع بؾ ، فؼط يفؾؽفؿ لؿ -3٥

ـَ ٱ لَؼتتقمِ ٱ َدابِتترُ  َفُؼطِتتعَ  )..باققتتة تتفِ  لَحؿتتُد ٱوَ  َضَؾُؿتتقا لَّتتِذي  َربِّ  لِؾَّ

ـَ ٱ  [ .4٧ إكعام] (لَعترَؾِؿق

 َأَختَذ  إِن ُتؿَأَرَءيت ُقتؾ )… والتـعؿ الجقارح واهُ   اللُ  تبارك -3٩

تـ ُقُؾتقبُِؽؿ َطَؾكر  َوَخَتؿَ  َصترَرُكؿَوَأب َعُؽؿَسؿ للُ ٱ  للِ ٱ رُ َغقت إَِلتترفٌ  مَّ

 .بِِف( تِقُؽؿَيل

َٓ  ).. اجتؿاطقتة وطدالتة وتقاضتع رحؿتة الػؼراء مجالسةُ  -0٣  َو

ـَ ٱ ُردِ َتطتتت ةِ ٱِب  َربَُّفتتتؿ ُطقنَ َيتتتد لَّتتتِذي  ُيرِيتتتُدونَ  لَعِشتتتیِّ ٱوَ  لَغتتتَدور

 .(…ۥَۖففُ َوج

 لالهتتتتداء وأقتتترب الرستتتؾ أتبتتتاع هتتتؿ والػؼتتتراء الضتتتعػاءُ  -03

َْااـُٰۤؤَناِۤءَ) َُِّبااَُع َهَىَََََََ  َ َناای َ َٱنهَّاا َُاااَۤ  ُِ َبی  ِٓىَيِّااٍَن ََُّعَهاای  ٍََّٱنهَّاا َياا

ٍَ  .[ ٧٠ إكعام] (ِبٲنةَّـِٰكِشی
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 لِتتَؽ  ر َوَكتتَذ  ).. صتتريح بتتّقـ والباصتتؾ ، واضتتح مػصتتٌؾ  الحتتؼ -00

ُؾ  ـَ َولَِتس لتَٔاَيترِت ٱ ُكَػصِّ ـَ ٱ َسبِقُؾ  َتبِق  [ .٧٧ إكعام] (لُؿجرِِمق

بِتعُ  َّٓ  قتؾ )! ؟… يتبتع فؽقتػ واكحتراف، ضتالل الفقى -0٠  َأتَّ

ـَ  َأَكا َوَما اإِذ ُت َضَؾؾ َقد َقاَءُكؿَأه ـَ ٱ ِم  [ .٧٦ إكعام] لُؿفَتِدي

ـُ  -04  َطَؾتكر  إِكِّتی ُقتؾ )…واستتؼرار وثبات ويؼقـ، حؼ الل براهق

ـ َبقِّـَة بِّی مِّ ب رَّ  .(ۦبِفِ  ُتؿَوَكذَّ

 ،طتتالم.. وآصتتالع واإلحاصتتة والستتعة، العظؿتتة دلقتتُؾ  هـتتا -0٧

َّٓ  َؾُؿَفاَيع َٓ  لَغقِ  ٱ َمَػاتُِح  ۥَوِطـَدهُ  ) الغققب  فِتی َما َؾؿُ َوَيع ُهقَ  إِ

َّٓ  َوَرَقتتةٍ  ِمتتـ ُؼطُ َتستت َوَمتتا لَبحتترِ ٱوَ  لَبتترِّ ٱ َٓ  َؾُؿَفتتاَيع إِ  فِتتی َحبَّتتة َو

َٓ  َٕرضِ ٱ ُضُؾَؿتتترِت  َٓ   َرصتت َو َّٓ  َيتتابِسٍ  َو بِتتقـ كَِتتتتر  فِتتی إِ  (م 

 [ .٧٩ إكعام]
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 ُهتتقَ  ُقتتؾ ).. معاصتتقؽؿ طتتـ لتؽػتتقا وتخقيتتػ، ترهقتتٍ   آيتتةُ  -0٦

تـ اَطتَذاب ُؽؿَطَؾق َعَث َيب َأن َطَؾكر  لَؼاِدرُ ٱ  ِت َتحت ِمتـ َأو قُِؽؿَفتق مِّ

 كُظترٱ ضٍ َبعت َس َبتل َضتُؽؿَبع َوُيتِذيَؼ  اِشَقع بَِسُؽؿَيؾ َأو ُجِؾُؽؿَأر

ُف  َػ َكق  . (َؼُفقنَ َيػ َلَعؾَُّفؿ لتَٔاَيترِت ٱ ُكَصرِّ

 َوإَِذا )… الخائضتقـ مجتالَس  يغَشتقن ٓ الؿبادئ أصحاُب  -0٥

ـَ ٱ َت َرَأيتت  َحتَّتتكر  ُفؿَطتتـ َفتتَلطرِض َءاَيتتترتِـَا فِتتی َيُخقُضتتقنَ  لَّتتِذي

 .(..ۦرِهِ َغق َحِديٍث  فِی َيُخقُضقا

 الحقتتترةِ  ستتتقى وأذكتتتابفؿ لؾشتتتقاصقـ اإلصتتتغاءِ  بعتتتَد  لتتتقَس  -0٥

ـُ  اْسَتْفَقْتفُ  َكالَِّذي) والتخبط َقاصِق َْرضِ  فِل الشَّ ْٕ  .(…َحْقَرانَ  ا
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 َوإِذ )… بالحستـك وتتذكقره أبقتف كصتح مـ إبقةُ  تؿـعف لؿ -0٩

َبِقفِ  ِهقؿُ  ر رَ إِب َقاَل   َمَؽ َوَقق َأَريرَؽ  إِكِّی َءالَِفةً  ـَاًماَأص َأَتتَِّخُذ  َءاَزرَ  ِٕ

بِقـ َضَؾترؾ فِی  .(م 

 لِتَؽ  ر َوَكتَذ  ) وآستبصتار والقؼتقـ لؾعؾتؿ آيات الؿؾؽقت يف -٠٣

َؿتتترقَ ٱ َمَؾُؽتتقَت  ِهتتقؿَ  ر رَ إِبتت ُكتترِی ـَ  َولَِقُؽتتقنَ  َٕرضِ ٱوَ  ِت  ر لسَّ  ِمتت

ـَ ٱ  .(لُؿققِـِق

ـَ  َولَِقُؽتتقنَ  )..القؼتتقـ إلتتك بصتتاحبف اكتفتتك متتا العؾتتؿُ  خقتترُ  -٠3  ِمتت

ـَ ٱ  .( لُؿققِـِق

 الؿـتتتاضرة فـتتتقنِ  متتتـ بتتتاصؾفؿ يف الخصتتتقم متتتع التـتتتزُل  -٠0

ا )…واإللزام َـّ  َفَؾؿَّ  .َربِّی( َهترَذا َقاَل  َكباَكق َرَءا لَّقُؾ ٱ فِ َطَؾق َج
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ـُ  -٠٠ َٓ  الخرافتات وٓ الشتركقات تخقػف ٓ الؿستقؼـ الؿمم  )َو

َّٓ  ۦۤبِفِ  رُِكقنَ ُتش َما َأَخاُف   .(.. تٔاَشق َربِّی ءَ َيَشا َأن إِ

ـَ ٱ )… والفدايتة إمتـ كافذةُ  الطاطات وطؿؾ الّتقحقُد  -٠4  لَّتِذي

َُفؿ بُِسقاَيؾ َوَلؿ َءاَمـُقا ـُ ٱ َلُفتؿُ  ي ِتَؽ ۟ۤ َلتترُأو ؿٍ بُِظؾت إِيَؿتـر  َوُهتؿ َٕمت

ف  .(َتُدونَ م 

 الستاصعة وأدلتتفؿ ، الؿـطؼقتة بحججفتؿ العؾؿتاء يعؾق إكؿا -٠٧

ُتـَا َؽ َوتِؾ ).. تـ َدَرَجتترت َفعُ َكر ِۦمفِ َقق َطَؾكر  ِهقؿَ  ر رَ إِبـَترَفاَءاَتق ُحجَّ  مَّ

 .(ءُ كََّشا

 تعؾقًؿتتتا الصتتتالحقـ طبتتتاده طؾتتتك قائؿتتتة الل مـّتتتةُ  تتتتزال ٓ -٠٦

ُتـَا َؽ َوتِؾ )..وتسديًدا  .(.ِهقؿَ  ر رَ إِب ـَترَفاَءاَتق ُحجَّ
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 ُهَدى لَِؽ  ر ذَ  )…الخالئؼ صػقة مـ ولق الشرك يف محاباةَ  ٓ -٠٥

تا ُفؿَطتـ َلَحتبِطَ  َرُكقاَأشت َوَلق ۦِطَباِدهِ  ِمـ ءُ َيَشا َمـ ۦبِفِ  ِدیَيف للِ ٱ  مَّ

 [.٥٥ إكعام] (َؿُؾقنَ َيع َكاُكقا

 بَِفتتا ُػتترَيؽ َفتتنِن )…قائؿتتة والتقكقتتؾِ  آستتتبدال يف الل ستتـةُ  -٠٥

ءِ َهتر َٓ ؾ َفَؼد ُم ـَ  بَِفا ُسقالَّق ماَقق بَِفا ـَاَوكَّ  .(بَِؽترِػرِي

 َلتترق َِؽ ُأو )..البشترية قدواُت  الؿفديقن، والصالحقن إكبقاء -٠٩

ـَ ٱ  .(قَتِدهٱ َفبُِفَديرُفؿُ  للُ ٱ َهَدى لَِّذي

 إِذِ  َتتتَرىر  َوَلتتق )… وستتؽرات وشتتدائَد  لغؿتتراٍت  لؾؿتتقت إن -4٣

 .(…لَؿقِت ٱ ِت  ر َغَؿرَ  فِی لظَّترِؾُؿقنَ ٱ

 حتتقـ تتتتركُ  ومحصتتقٓتفا ومحبقباتفتتا التتدكقا ثتترواِت  كتتؾ   -43

ا ُتؿَوَتَرك ) الل طؾك الؼدوم ل مَّ  .ُضُفقِرُكؿ( ءَ َوَرا ـَترُؽؿَخقَّ
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 يقمئتذٍ  تتؼطتع الؿزيػتة وإستباب ، الػاكقتة الدكقا روابط كؾ   -40

ـَ  ُشَػَعاَءُكؿُ  َمَعُؽؿْ  َكَرى )َوَما ُفتؿْ  َزَطْؿُتؿْ  الَِّذي  ُشتَرَكاءُ  فِتقُؽؿْ  َأكَّ

 . (َبْقـَُؽْؿ ْ َتَؼطَّعَ  َلَؼْد 

 إيؿتاكؽؿ متـ تزيتُد  أفتال وصعامؽؿ، زروطؽؿ يف تشاهدوكفا -4٠

 .(لـََّقىر ٱوَ  لَح ِّ ٱ َفالُِؼ  للَ ٱ إِنَّ   )

 ..جؿتقاًل  مـقتًرا اإلصتباح لـتا فؾتَؼ  والـتقى، الَحت َّ  فؾَؼ  كؿا -44

 .(..اَسَؽـ لَّقَؾ ٱ َوَجَعَؾ  إِلصَباِح ٱ )َفالُِؼ 

ابةُ  والؼؿر الشؿسِ  يف -4٧ تؿَس ٱوَ  )…والدهقر إوقات حسَّ  لشَّ

 .(..َباكاُحس لَؼَؿرَ ٱوَ 

 يف وبصائر ، الـػقس يف وبصائر الؿؾؽقت، يف بصائر دوكؽؿ -4٦

ـْ  َبَصائِرُ  َجاَءُكؿْ  َقْد  )… التشريع  .(…َربُِّؽؿْ  ِم
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 الشتـقع إلتك يػضتل لتئال ، الؿشروع بعض تركُ  الحؽؿة مـ -4٥

..(  َٓ ـَ ٱ َتُسب قا َو  رِ بَِغق َواَطد للَ ٱ َفَقُسب قا للِ ٱ ُدونِ  ِمـ ُطقنَ َيد لَِّذي

 .(ؿِطؾ

 .. الحقتتتاة مستتترح يف متجتتتذرة ودطتتتقاتفؿ إكبقتتتاء طتتتداوةُ  -4٥

ـَ  اَطُدوّ  َكبِی   لُِؽؾِّ  ـَاَجَعؾ لَِؽ  ر )َوَكَذ  ِـّ ٱوَ  إِلكسِ ٱ َشَقترطِق  .(لِج

تعت ضاللة مـ وكؿ ، الؼقل بزخرف ُزيـ باصؾٍ  مـ كؿ -4٩  ُرصِّ

 لَؼتقلِ ٱ ُرَف ُزخت ضَبع إَِلكر  ُضُفؿَبع ُيقِحی )..إلػاظ بجقاهر

 .(… اُغُرور

 أو اإليؿتتتان قؾقؾتتتل طؾتتتك الؿزخرفتتتة الشتتتبفُ  تـطؾتتتل إكؿتتتا -٧٣

ـَ ٱ أفئتتتدة فِ إَِلقتتت َغكر َولَِتصتتت )..الؿتشتتتؽؽقـ  ِمـُتتتقنَ ُيم َٓ  لَّتتتِذي

 .(…بأخرة
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 ُتطِتع َوإِن )…الظـتقن جتراء متـ واستع البشتري آكحراُف  -٧3

 .(..للِ ٱ َسبِقؾِ  َطـ ُيِضؾ قكَ  َٕرضِ ٱ فِی َمـ َثرَ َأك

 َوَقتد )…آضتطرار حتآت يف الؿحترم طؾتك يِتجاسرُ  إكؿا -٧0

َؾ  ا َلُؽؿ َفصَّ مَ  مَّ َّٓ  ُؽؿَطَؾق َحرَّ  .(…فِ إَِلق ضُطرِرُتؿٱ َما إِ

 لَُّقِضتتتؾ قنَ  اَكثِقتتر َوإِنَّ  )…كتتالعؾؿ شتتلءٌ  الفتتقى َيغؾتتُ   ٓ -٧٠

 .(…ؿٍ ِطؾ رِ بَِغق َقاي ِِفؿبَِله

 إِلثؿِ ٱ َضترِفرَ  َوَذُروا )… وباصـة ضاهرةً  إٓ تؽقنُ  ٓ آستؼامةُ  -٧4

 .(.. ۥَۤوَباصِـَفُ 

ـُ  -٧٧ ـِ  مصتادرُ  الشقاصق  إضتالٓ والؿـحترفقـ الؿشتركقـ تؿتقي

ـَ  وإنَّ  )… وإقـاطتتتتتا تتتتتقاصِق  أْولِقتتتتتائِِفؿْ  إلتتتتتك َلُققُحتتتتتقنَ  الشَّ

 .لُِقجاِدُلقُكْؿ(
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 تتتاَمق َكتتانَ  َأَوَمتتـ )… هدايتتة وٓ إيؿتتان بتتال مقتتٌت  اإلكستتانٌ  -٧٦

َثُؾتفُ  َكَؿتـ لـَّتاسِ ٱ فِتی ۦبِتفِ  ِشتیَيؿ اُكقر ۥَلفُ  ـَاَوَجَعؾ َققـَترفُ َفَلح  فِتی ۥمَّ

ـ بَِخاِرج َس َلق لظ ُؾَؿترِت ٱ  .(..َفامِّ

 كؿتـ ).. والفدايتة التذكر بحستـ الظؾؿتات تؾؽ طـ تباطد -٧٥

 .الظؾؿات( يف مثؾف

 كتتؾ يف يبثقكفتتا ورؤوس قتتادة والخالطتتة والضتتاللة لؾؽػتتر -٧٥

 رِِمقَفتتاُمج َأَكتتتربِرَ  َيتتةٍ َقر ُكتتؾِّ  فِتتی ـَتتاَجَعؾ لِتتَؽ  ر َوَكتتَذ  )… مؽتتان

 .فِقَفا( ُؽُروالَِقؿ

 متـفؿ أسترع وهق بفؿ، يؿؽرُ  فالل بؿؽرهؿ اغتروا وإن إكفؿ -٧٩

َّٓ  ُؽُرونَ َيؿ َوَما )…مؽرا  .( ُعُرونَ َيش َوَما بَِلكُػِسِفؿ إِ
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 للُ ٱ ُيترِدِ  َفَؿتـ )…وأتتراح ضقؼ يف واكشراح هداية بال الؿرءُ  -٦٣

 .(سَؾترؿِ لإِلِ  ۥَرهُ َصد َرحَيش ۥِدَيفُ َيف َأن

 بتدار أخترة يف الل أبدلفؿ ومـاكد، متاطَ   الدكقا كاكت لؿا -٦3

تتالمِ  دارُ  )َلفتتؿ تعتت  وٓ ختتقَف  وٓ كتتدرَ  ٓ الستتالم،  ِطـْتتَد  السَّ

 .( َربِِّفؿْ 

 أحتايقـ بعتض طؾتك بعُضتفؿ وُيستؾَّطُ  متدًة، الظؾؿتة يتـاصرُ  -٦0

ـَ  َبْعتتَض  ُكتتَقلِّل وَكتتَذلَِؽ  )..أختترى  كتتاُكقا بِؿتتا َبْعًضتتا الّظتتالِِؿق

 .َيْؽِسُبقَن(

 َطَؾكر  طَؿُؾقاٱ مِ َيترَؼق ُقؾ ،)..ومعاكد ومؽابر طاصٍ  لؽؾ تفديٌد  -٦٠

تتی َمَؽتتاَكتُِؽؿ  َطتتترِؼَبةُ  ۥَلتتفُ  َتُؽتتقنُ  َمتتـ َؾُؿتتقنَ َتع َف َفَستتق َطاِمتتؾ إِكِّ

ارِ ٱ  .(لدَّ
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ـ ِطـَدُكؿ َهؾ ُقؾ )..العؾؿُ  إٓ الؿجادٓت يف حجةَ  ٓ -٦4  ؿِطؾ مِّ

 .َلـَا رُِجقهُ َفُتخ

َٓ  )..فعؾفتتا مجتترد متتـ أشتتد قرباكفتتا طتتـ الـفتتلُ  -٦٧  َرُبتتقاَتؼ َو

( َوَما َفاِمـ َضَفرَ  َما ِحَش  ر لَػقَ ٱ ـَ  .َبَط

تتَذا َوَأنَّ  )… الؿستتتؼقؿ صتتراصف هتتل الل شتترائعُ  -٦٦  ِصتتَراصِل َهر

بُِعقهُ  ُمْسَتِؼقًؿا َٓ   َفاتَّ ُبَؾ  َتتَّبُِعقا َو َق  الس   .(..َسبِقِؾفِ  َطـ بُِؽؿْ  َفَتَػرَّ

 َوَهتترَذا )…الػقائتد غزيترُ  ، الـػتع طظقؿُ  البركة، كثقرُ  الؼرآنُ  -٦٥

بُِعقهُ ٱَف  ُمَباَرك ـَترفُ َأكَزل كَِتترٌ    .(.. تَّ

 َءاَيتترِت  ُض َبعت تِیَيتل مَ َيتق )…لحظاتتؽ وبادر زماكَؽ، سابؼ -٦٥

َُفا ًساَكػ َيـَػعُ  َٓ  َربَِّؽ   َكَستَبت َأو ُؾ َقبت ِمتـ َءاَمـَت َتُؽـ َلؿ إِيَؿتـر

َِفا فِی  .(راَخق إِيَؿتـر
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ـَ ٱ )إِنَّ  .. الحتتؼ يف وآختتتالف ، التتديـ يف لؾػرفتتة ذم   -٦٩  لَّتتِذي

ُققا  .(..ءٍ َشی فِی ُفؿِمـ َت لَّس اِشَقع َوَكاُكقا ِديـَُفؿ َفرَّ

 َفَؾفُ  بِاْلَحَسـَةِ  َجاءَ  َمـ )… وتعالك تبارك واكتفاءً  ابتداءً  كريؿٌ  -٥٣

قَِّئةِ  َجاءَ  َوَمـ  َأْمَثالَِفا َطْشرُ  َّٓ  ُيْجَزىر  َفاَل  بِالسَّ  .(ِمْثَؾَفا إِ

ـِتتی ُقتتؾ )…الؿستتتؼقؿ لؾصتتراط الفدايتتة يف طؾقتتؽ اللِ  مـَّتتةُ  -٥3  إِكَّ

س ط ر ِصرَ  إَِلكر  َربِّی َهَديرـِی  .(..اقَِقؿ اِديـ َتِؼقؿم 

 وتستتعك شتترطف، وفتتؼ تجتتري لل، كؾفتتا وحقاُتتتؽ صتتالُتؽ -٥0

تفِ  َوَمَؿاتِی َقایَ َوَمح َوُكُسؽِی َصاَلتِی إِنَّ  ُقؾ )..حؽؿف تحت  لِؾَّ

ـَ ٱ َربِّ   [ .3٦0 إكعام] (لَعترَؾِؿق

 دٓئتؾ متـ والؿقاهت ، والؼتدرات التـعؿ يف الـتاس تػاضُؾ  -٥٠

 َما فِی ُؾَقُكؿلَِّقب َدَرَجترت ضَبع َق َفق َضُؽؿَبع َوَرَفعَ  ) الل طظؿة

 .َءاَتقرُؽؿ(
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  سورُة األعراف -6
 

 متتع ، الؿؼطعتتة الحتتروف هتتذه أمتتام حقتترى العؼتتقُل  تتتزاُل  ٓ -3

 (ؿتتتصال )..طؾقـتتتا طتتتّزت أستتتراًرا لفتتتا وأن بحؽؿتفتتتا، اإليؿتتتان

 [. 3: إطراف]

 ضتقَؼ  وٓ بالغتف، مـ تحّرَج  فال والبالغ، لؾدطقة مـزٌل  الؼرآنُ  -0

 َحتَرج ِركَ َصتد فِتی َيُؽتـ َفتاَل  َؽ إَِلقت ُأكِزَل  كَِتترٌ   ).. طؾقف الصبر مـ

ـ  .(..فُ مِّ

رت كثقرة قرىً  -٠  َوَكتؿ ).. تشعر ٓ وهل الغػؾة لحظات لقاًل  ُدمِّ

ـ  .( ُسـَاَبل َءَهاَفَجا َؾؽـَترَفاَأه َيةٍ َقر مِّ

َـّ  )…كؾتف بتالؽقنِ  بالغتة وإحاصة تام، إحصاءٌ  -4 ت  ِفؿَطَؾتق َفَؾـَُؼصَّ

ـَ َغا ُكـَّا َوَما ؿبِِعؾ  !(ي ِبِق
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ًٓ  لتتف فلطتتد ، وحؼقؼتتة حتتؼ التتقزنُ  -٧  لتتَقزنُ ٱوَ  )..  راجحتتة أطؿتتا

 (لُؿػِؾُحتتقنَ ٱ ُهتتؿُ  َلتتترق َِؽ َفُلو ۥِزيـُتتفُ  ر َمتتقَ  َثُؼَؾتتت َفَؿتتـ لَحتتؼ  ٱ َمق ِتتذٍ َيق

 [.٥ إطراف]

 )َوَمتـ ..إختروي مقزاكؽ فقخػ الدكقا يف أطؿالؽ تِخّػ ّ ٓ -٦

ت ـَ ٱ َلتترق َِؽ َفُلو ۥِزيـُتفُ  ر َمقَ  َخػَّ  بِتَٔاَيتترتِـَا َكتاُكقا بَِؿتا َأكُػَستُفؿ اَخِستُرو لَّتِذي

 .(ِؾُؿقنَ َيظ

ـَ  لؾحقاة صالحة إرض -٥ ـَّترُؽؿ َوَلَؼد ).. ومعايش مساك  فِی َمؽَّ

 ..َمَعترقَِش( فِقَفا َلُؽؿ ـَاَوَجَعؾ َٕرضِ ٱ

 َما َقاَل  ) .. تعالك ربف أمر طصك لؿخؾقق آدم بـق يـصاع كقػ -٥

َّٓ  َمـََعَؽ   .(ُتَؽ َأَمر إِذ ُجَد َتس َأ
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َق ) .. تقققؽؿ فؽقػ لؽؿ، قاطد الشقطانُ  -٩  َصَؽ  ر ِصرَ  َلُفؿ ُعَدنَّ َٕ

 .(..لُؿسَتِؼقؿَ ٱ

 َقيَتـِیَأغتت َفبَِؿتتا َقتتاَل  )..والػتـتتة لإلضتتالل مؾتفتتٌ   استتتعدادٌ  -3٣

َق  .لفؿ( ُعَدنَّ َٕ

تـ َلتتَٔاتَِقـَُّفؿ ُثتؿَّ  ).. العؾتق إٓ الجفات كؾ مـ لـا محاصرةٌ  -33  مِّ

ِِفؿَأي َوَطـ ِػِفؿَخؾ َوِمـ ِديِفؿَأي ـِ َبق  .(ي ِِؾِفؿ۟ۤ َشَؿا َوَطـ َؿتـر

 َلُؽَؿتا إِكِّی َوَقاَسَؿُفَؿا )..بالل قسؿف يمكد ثؿ ويغري ، يغري -30

ـَ  ـَ ٱ َلِؿ  .(لـَّترِصِحق

َٓ  )..بفتا استؿتعَت  ولق لؾـػس ضؾؿ الذكقب -3٠  ـَتاَضَؾؿ َربَّـَتا َقتا

 .( َلـَا ِػرَتغ لَّؿ َوإِن َأكُػَسـَا
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 َوفِقَفتتا َقتتقنَ َتح فِقَفتتا َقتتاَل  )..فريتتد باختصتتار الحقتتاة حؼقؼتتةُ  -34

 [.0٧ إطراف] (َرُجقنَ ُتخ َفاَوِمـ َتُؿقُتقنَ 

 طؾتقؽؿ أكزلـا قد )… وفضقؾة وطػاٌف  ، وستر كعؿةٌ  الؾباُس  -3٧

 .( سقءاتؽؿ يقاري لباًسا

 .. أصقبفتا التؼتقى لبتاُس  ويبؼتك وتشتؽؾت، إلبسةُ  تـقطت -3٦

 .(..رَخق لَِؽ  ر ذَ  لتَّؼَقىر ٱ َولَِباُس )

 تِـَتتـَُّؽؿُ َيػ َٓ  )…ٕبقيتتؽ فاستتخطف ، لػتـتتتف ُتستتِخْطف لتتؿ إن -3٥

ـُ ٱ قَطتر ـَ  ُؽؿَأَبَقي َرَج َأخ َكَؿا لشَّ  .(..لَجـَّةِ ٱ مِّ

تا ) اإليؿتان متـ تجتردوا الذيـ طؾك الشقاصقـ يتسؾطُ  إكؿا -3٥  إِكَّ

ـَ  َجَعْؾـَا َقاصِق ـَ  َأْولَِقاءَ  الشَّ ِذي  .(ُيْمِمـُقنَ  َٓ  لِؾَّ
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 َفَعُؾتقا َوإَِذا )..الل إلتك آكحراف كسبة يف الؽػار مـ أقبَح  ٓ -3٩

 .(..بَِفا َأَمَرَكا للُ ٱوَ  َءَكاَءاَبا َفاَطَؾق َكاَوَجد َقاُلقا َفترِحَشة

 لؾعبتتتتتتادة ققؿتتتتتتةَ  وٓ ، اإلختتتتتتالص طتتتتتتـ اكػؽتتتتتتاكَ  ٓ -0٣

ـَ ُمخ دُطقهُ ٱ)وَ …بدوكف ـَ ٱ َلفُ  ِؾِصق ي  .(..لدِّ

 ۟  ُختُذوا َءاَدمَ  َيتترَبـِی ).. والزيـة والجؿال السترِ  ديـ اإلسالمُ  -03

 .(..ِجدَمس ُكؾِّ  ِطـَد  ِزيـََتُؽؿ

َٓ  شَرُبقاٱوَ  َوُكُؾقا ).. الدكققي آستؿتاع يف قاطدةٌ  -00  رُِفقاُتس َو

﴾ٱ ُيِح    َٓ  ۥإِكَّفُ  ـَ  [.٠ إطراف] لُؿسرِفِق

 ُقتؾ )… استعالء وٓ إسراٍف  بدون الدكقا مـ الل بزيـة تؿتع -0٠

مَ  َمـ ـَ  لطَّقَِّبترِت ٱوَ  ۦلِِعَباِدهِ  َرَج َأخ لَّتِیٱ للِ ٱ ِزيـَةَ  َحرَّ زِق ٱ ِم  .(..لرِّ
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 لبعضتفؿ تستستاغُ  فؽقتػ تستشـع لػقاحَش  الذكقب مـ إنّ  -04

َؿا )ُقؾ مَ  إِكَّ ـَ  َوَما َفاِمـ َضَفرَ  َما ِحَش  ر لَػقَ ٱ َربِّیَ  َحرَّ  .(.. إِلثؿَ ٱوَ  َبَط

 قبحفتتا طؾتتك دلقتتؾ هتتق متتا ومـفتتا حستتراٍت، لؾتتذكقب إنّ  -0٧

 .(..مـفا ضفر ما )الػقاحش

 َضَفترَ  َمتا ِحَش  ر لَػقَ ٱ )..طـف فتباطد استبطـ ما الػقاحش ومـ -0٦

ـَ  َوَما َفاِمـ  .( َبَط

 متـ ثؿتة ولتقس والؽت  بالرسؾ آدم بـل طؾك الحجةُ  قامت -0٥

ا َءاَدمَ  َيترَبـِی )..طذر ـُؽؿ ُرُسؾ تَِقـَُّؽؿَيل إِمَّ قنَ  مِّ  .(..ُؽؿَطَؾق َيُؼص 

ـَ ٱوَ  )..طـقتتدا استتتؽبارا كذبتتف طؾتتك الؽتتافر يزيتتُد  -0٥ ُبقا لَّتتِذي  َكتتذَّ

 .(لـَّارِ ٱ َحترُ  َأص َلترق َِؽ ُأو َفاَطـ سَتؽَبُرواٱوَ  بِتَٔاَيترتِـَا
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ـُ  الؼقامة يف الـار أهؾ شؼاوة مـ -0٩ َؿتا ).. بعضتا بعضفؿ لع  ُكؾَّ

ة َدَخَؾت  .(.َتَفاُأخ لََّعـَت ُأمَّ

 لُِؽتتّؾ  َقتتاَل  ).. أبتتداً  أحتتٌد  يظؾتتؿ فتتال العتتدل، مقتتزان الل طـتتد -٠٣

 [.٠٥ إطراف] (َؾُؿقنَ َتع َّٓ  َوَلترؽِـ ػِضع

 ختترق يف الجؿتتؾ كاستتتحالة الجـتتة الؽػتتار دختتقل استتتحالةُ  -٠3

َٓ  )..اإلبتتترة  َستتتؿِّ  فِتتتی لَجَؿتتتُؾ ٱ َيِؾتتتَج  َحتَّتتتكر  لَجـَّتتتةَ ٱ ُخُؾقنَ َيتتتد َو

 .(..لِخَقاطِ ٱ

ـ َلُفؿ )… بالل طقاذاً  كار مـ كؾ فا وإغطقة الػرُش  -٠0  َجَفـَّؿَ  مِّ

 .(..َغَقاش قِِفؿَفق َوِمـ ِمَفاد

 يتقم صتدورهؿ متـ الغتؾ اكتتزاعُ  الجـتة أهؾ سعادة تؿام مـ -٠٠

ـ ُصُدوِرِهؿ فِی َما ـَاَوَكَزط ).. الؼقامة  .(..ِغّؾ  مِّ
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 َوَقتتاُلقا )..ثتتروة يعادلفتتا وٓ بتتثؿـ، تؼتتدر ٓ الفدايتتة كعؿتتةُ  -٠4

ـَا لَِّذیٱ لِؾَّفِ  لَحؿُد ٱ  .(.لَِفترَذا َهَدير

 ُكـَّتتا َوَمتتا )..واكؼقادكتتا هتتدايتـا يف تعتتالك لل الؿـتتة كتتؾ   الؿـتتةُ  -٠٧

ـَا َأن َٓ َلق َتِدیَ لِـَف  .(.. للُ ٱ َهَدير

 َفَفتتؾ ) وآطتتتراف التصتتديؼ إٓ يقمئتتذٍ  الؽػتتار أمتتامَ  لتتقس -٠٦

ا َوَجدت ؿ  .(.. َكَعؿ َقاُلقا اَحؼّ  َرب ُؽؿ َوَطَد  مَّ

 . الحقتاة اطقجتاج وصؾتبفؿ الل، ستبقؾ طـ الصاديـ أقبَح  ما -٠٥

ـَ ٱ) ونَ  لَِّذي  .(.. اِطَقج ُغقَكَفاَوَيب للِ ٱ َسبِقؾِ  َطـ َيُصد 

 َقتاُلقا ).. أخترة يف يتالشك واستؽبارهؿ الدكقا أهؾ جؿقعُ  -٠٥

 [ .4٥ إطراف] (َتؽبُِرونَ َتس ُكـُتؿ َوَما ُعُؽؿَجؿ َطـُؽؿ ـَكر َماَأغ
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 )َوَكتاَدىر  .. قاتتؾ فظقع ططش أخرة فػل ططش لؾدكقا كؿا -٠٩

ـَ  ـَاَطَؾق َأفِقُضقا َأن لَجـَّةِ ٱ َحترَ  َأص لـَّارِ ٱ َحترُ  َأص  .(..لَؿاءِ ٱ ِم

 الؾفتتتتق ديتتتتـفؿ أو بالتتتتديـ ستتتتاخرون إمتتتتا التتتتدكقا كػتتتتار -4٣

 َأفِقُضتتقا َأن لَجـَّتتةِ ٱ َحتتترَ  َأص لـَّتتارِ ٱ َحتتترُ  َأص َوَكتتاَدىر  )..والستتخرية

ـَ  ـَاَطَؾق  .(..لَؿاءِ ٱ ِم

 وقؾقتتٌؾ  إول، ذهتت  هتتذا حضتتر إذا يتتقم، كتتؾَّ  كشتتاهدها -43

 .(… اَحثِقث ۥُؾُبفُ َيط لـََّفارَ ٱ لَّقَؾ ٱ ِشیُيغ )…الؿتعظ

 الػستتاد متتـ ضتترٌب  مرتؽبتتة خطقئتتة أو إرض يف أذى كتتؾ  -40

َٓ  )..فقفا  .(..َؾترِحَفاإِص َد َبع َٕرضِ ٱ فِی ِسُدواُتػ َو

 دُطقهُ ٱوَ  )..الػضؾ وصؿع العدل، خقِف  بقـ الدطاء يف لتؽـ -4٠

 .(..َوَصَؿًعا فاَخق
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ـَ  أحتتال متتا -44  )إِنَّ  اإلحستتان متتـ شتتؽؾ بتتلي الؿحستتـ الؿتتمم

ـَ  َقرِي  للِ ٱ َؿَت َرح ـَ ٱ مِّ  [.٧٦ إطراف] (لُؿحِسـِق

 ِستُؾ ُير لَّتِذیٱ َوُهتقَ  )…الغقتث بـتزول مبشرة مػرحة الرياُح  -4٧

َيترَح ٱ  .(..َؿتِفِ َرح َيَدی ـَ َبق َراُبش لرِّ

قِّتت لَِبَؾتد ـَتترفُ ُسؼ )…وهؾؽة مقٌت  ، ورحؿة غقٍث  بال البؾُد  -4٦  مَّ

 .ِت( ر لثََّؿرَ ٱ ُكؾِّ  ِمـ ۦبِفِ  َرجـَاَفَلخ لَؿاءَ ٱ بِفِ  ـَاَفَلكَزل

 يتقم الؿتقتك يخترج كتذلؽ بالغقث، البؾَد  سبحاكف أحقا كؿا -4٥

ُؽتتؿ لَؿتتقَتكر ٱ رُِج ُكختت لِتتَؽ  ر َكتتَذ  ).. الؼقامتتة ُرونَ  َلَعؾَّ  إطتتراف] (َتتتَذكَّ

٧٥.] 
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 بتالقحل، الؿتممـقـ قؾتقُب  تحقتا ، بالغقتث بتالدٌ  حقتت كؿا -4٥

 ۦَۖربِّتتفِ  نِ بِتتنِذ ۥَكَباُتتتفُ  ُرُج َيختت لطَّقِّتتُ  ٱ لَبَؾتتُد ٱوَ  )..كتتذلؽ بالضتتد والضتتد

َّٓ  ُرُج َيخ َٓ  َخُبَث  لَِّذیٱوَ   .(.. اَكؽِد إِ

 لَؿتأَلُ ٱ )َقتاَل   الؿتعـتت بالضالل البقـ الحؼ يقصُػ  ما دائؿا -4٩

ا ۦِۤمفِ َقق ِمـ بِقـ َضَؾترؾ فِی َلـََريرَؽ  إِكَّ  [.٦٣ إطراف] (م 

.. بالضتالل الحتؼ كعتُت   الػاستدة الؼؾتقب طؾك غريًبا لقس -٧٣

بِقـ( َضَؾترؾ فِی َلـََريرَؽ  )إِكَّا  .م 

 َقتتاَل  ).. البفتتتان كػستتؽ طتتـ فتترد ، بطتتالن متتـ ادطتتقا مفؿتتا -٧3

ـ َرُسقل َوَلترؽِـِّی َضَؾترَؾة بِی َس َلق مِ َيترَؼق بِّ  مِّ ـَ ٱ رَّ  إطراف] (لَعترَؾِؿق

٦3.] 
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 َؾتؿُ َوَأط )..بتالل طؾؿفتؿ ، أختريـ طؾتك إكبقتاء مقز ما هذا -٧0

ـَ   .(َؾُؿقنَ َتع َٓ  َما للِ ٱ ِم

 ..لؾرحؿتة وتحؼقتؼ لؾتؼتقى، وحؿتؾ. لؾخؾؼ إكذارٌ  إكبقاء -٧٠

 .( َحُؿقنَ ُتر َوَلَعؾَُّؽؿ َولَِتتَُّؼقا )لُِقـِذَرُكؿ

 بالستػاهة الحتؼ فقصتػقن الحقتاء متـ يتجردون الؿجرمقن -٧4

ا َسَػاَهة فِی َلـََريرَؽ  إِكَّا) ـَ  َلـَُظـ َؽ  َوإِكَّ ـَ ٱ ِم  [.٦٦ إطراف] (لَؽترِذبِق

 َجَعَؾُؽؿ إِذ ذُكُرواٱوَ  )… واإليؿان لؾشؽر سبٌ   الباري كعؿُ  -٧٧

 .(َطةَبص لَخؾِؼ ٱ فِی َوَزاَدُكؿ ُكقح مِ َقق دِ َبع ِمـ ءَ ُخَؾَػا

 بَِؿتا تِـَتاَفل )..الل طذاَب  استعجالفؿ يف الؽػار مـ أسخَػ  ٓ -٧٦

ـَ  ُكـَت  إِن َتِعُدَكا ـَ ٱ ِم ترِدقِق  .(لصَّ
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 ـَتاَوَقَطع )… الؿجترمقـ لؾؼتقم الل أختذ متـ الؼؾُ   يرجًػ  -٧٥

ـَ ٱ َدابِرَ  ُبقا لَِّذي ـَ ُمم َكاُكقا َوَما بِتَٔاَيترتِـَا َكذَّ  .(ِمـِق

 متتتتا أفحتتتتَش   الؿتتتترء يػعتتتتؾ الػطتتتتر، تـتتتتتؽُس  حقـؿتتتتا -٧٥

َجاَل ٱ ُتقنَ َلَتل )إِكَُّؽؿ…يؽقن ـ َقةَشف لرِّ  .(.. لـَِّساءِ ٱ ُدونِ  مِّ

 رُِجتقُهؿَأخ )… بفا وتضقؼ الطفارة تجايف الشفقات مراتع -٧٩

ـ ُرونَ  ُأَكاس إِكَُّفؿ َيتُِؽؿَقر مِّ   .(َيَتَطفَّ

َّٓ  ۥَۤؾتفُ َوَأه ـَتترفُ )َفَلكَجق …أستباب كحتـ وإكؿتا الل بقتد الفدايةُ  -٦٣  إِ

 .(.. ۥمَرَأَتفُ ٱ

 حجتارةً  لتقطٍ  ديتار طؾتك كتزل ، متاءً  تشتاهدوكف الذي الؿطر -٦3

َطتتر ِفؿَطَؾتتق َطرَكتتاَوَأم ) ..!صاحـتتة  َطتتترِؼَبةُ  َكتتانَ  َػ َكقتت كُظتترٱَف  امَّ

ـَ ٱ  [.٥4 إطراف] (لُؿجرِِمق
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 بتتتتتاإلطراض فؼابؾقهتتتتتا ، وإرزاق بتتتتتالـعؿ الل كثتتتتترهؿ -٦0

 َكتانَ  َػ َكق ۟  كُظُرواٱوَ  َفَؽثََّرُكؿ َقِؾقال ُكـُتؿ إِذ ذُكُرواٱوَ  )..واإلفساد

ـَ ٱ َطترِؼَبةُ   .(لُؿػِسِدي

! …فاستؽبر ، كصحف وتؿ ،  الرسالة بؾغتف مـ طؾك حزنَ  ٓ -٦٠

 مَقق َطَؾكر  َءاَسكر  َػ َفَؽق َلُؽؿ ُت َوَكَصح َربِّی ِرَسترَؾترِت  َؾغُتُؽؿَأب َلَؼد )

ـَ (.  َكترِػرِي

 َوَمتا ).. والؿترض الجقع إلك ح كفايتفا الؿؽذبةِ  الؼرى كؾ -٦4

ـ َيةَقر فِی َسؾـَاَأر بِی   مِّ َّٓ  كَّ اءِ ٱوَ  لَبلَساءِ ٱِب  َؾَفاَأه َكاَأَخذ إِ رَّ  .(لضَّ

 .. الؿػتتتاجئ بتتتالفالك متتتمذن الزمتتتان، تؼؾبتتتات استستتتفاُل  -٦٧

َقاُلقا اءُ ٱ َءَكاَءاَبا َمسَّ  َقد )وَّ رَّ اءُ ٱوَ  لضَّ رَّ  …(لسَّ
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 َأنَّ  َوَلتق )..وإرض الستؿاء لترزق ستب  والتؼتقى اإليؿان -٦٦

َؼتتقاٱوَ  َءاَمـُتتقا لُؼتتَرىر ٱ َؾ َأهتت ـَ  َبَرَكتتترت ِفؿَطَؾتتق ـَتتاَلَػَتح تَّ تت تتَؿاءِ ٱ مِّ  لسَّ

 .(..َٕرضِ ٱوَ 

ـَ  )..إمفتتال بتتال وقتتع ستتاطتف تعقـتتت إذا الل بتتلُس  -٦٥  ُؾ َأهتت َأَفتتَلِم

 [.٩٥ إطراف] (ي ُِؿقنَ َكا َوُهؿ اَبَقترت ُسـَاَبل تَِقُفؿَيل َأن لُؼَرىر ٱ

 َأَفتَلِمـُقا )..والستالمة إمتان يؿـحفؿ ٓ طـفؿ العذاب تلخر -٦٥

ـُ َيل َفاَل  للِ ٱ رَ َمؽ َّٓ  للِ ٱ رَ َمؽ َم  . (لَخترِسُرونَ ٱ لَؼقمُ ٱ إِ

 ءُ َكَشا لَّق َأن )..الؼؾبل الطبع إلك يمدي قد الذكقب يف اإليغاُل  -٦٩

 (َؿُعقنَ َيستتت َٓ  َفُفتتتؿ ُقُؾتتتقبِِفؿ َطَؾتتتكر  َبتتتعُ َوَكط بِتتتُذُكقبِِفؿ ـَتتتترُفؿَأَصب

 [.3٣٣ إطراف]
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 َقتتد )…الرستتؾ طدالتتة مؼاصتتد متتـ الؿستضتتعػقـ استتتـؼاذ -٥٣

ـ بَِبقِّـَة ُتُؽؿِجئ بُِّؽؿ مِّ  .( رِءيَؾ  رَ إِس َبـِی َمِعیَ  ِسؾَفَلر رَّ

 مقسك وصدق باصؾفؿ ٓكؽشاف سريًعا السحرةِ  إيؿانُ  كان -٥3

َحَرةُ ٱ ِؼیَ َوُأل )..السالم طؾقف ـَ  لسَّ  .( َسترِجِدي

 ..الزمتان قديؿ مـ الؿجرمقـ ديدن الؽقكقة الؿمامرة دطقى -٥0

َؽر رَلَؿؽ َهترَذا إِنَّ  )  َف َفَستق َؾَفاَأه َفاِمـ رُِجقالُِتخ لَؿِديـَةِ ٱ فِی ُتُؿقهُ مَّ

 [.30٠ إطراف] (َؾُؿقنَ َتع

 )َوَمتا…التفديدات بؽؾ يبال لؿ الؼؾ  يف اإليؿانُ  استؼرَ  اذا -٥٠

َّٓ  ِمـَّا َتـِؼؿُ  ا َربِّـَا بِتَٔاَيترِت  َءاَمـَّا َأن إِ  راَصتب ـَتاَطَؾق رِغَأفت َربَّـَتا َءتـَاَجا َلؿَّ

ـَا ـَ ُمس َوَتَقفَّ  .(ِؾِؿق



 

-161- 

 

 االحتفال بالسبع الطوال

 

 طؾتك والثبتات ، بالصتبر التدطاءُ  التبالء طـتد إستؾحة أكجعُ  -٥4

ـَا راَصب ـَاَطَؾق رِغَأف َربَّـَا )..اإلسالم ـَ ُمس َوَتَقفَّ  .(ِؾِؿق

 التؼتقى ٕهتؾ فالعاقبتة ، الؽترب وطظؿ ، البالء اشتد مفؿا -٥٧

تتت  ُللَّتتت ُِ ٱألیرضِی ُإنَِّ ویٱصتتتُُا و  بُٱللَّتتت ُِ ٱستتتِیُنوا   ) تتت  ِ  میتتت  ی  رُثت هی  ۦُۖعُیتتت ُ  ُِ ُمتتت  ییشی

َُّقو ِی ویٱلنیتُٰقُیةِ   .(ُللم 

 جتتزاؤه جتتاءه الؿستضتتعػقـ الؼتتقم وآذى ، بتتالل كػتتر كؿتتا -٥٦

ـَ ٱِب  َطتقنَ فِر َءاَل  َكاَأَخذ )َوَلَؼد تـِق ـَ  صَوَكؼت لسِّ ت ُفتؿ ِت  ر لثََّؿترَ ٱ مِّ  َلَعؾَّ

ُرونَ  كَّ  . (َيذَّ

ل أو لؿرتد أمانَ  ٓ -٥٥  إَِذا َبترِؾُغقهُ  ُهؿ َأَجؾٍ  إَِلكر  )… ومتؼؾ  مبدِّ

 [.3٠٧ إطراف] (َيـُؽُثقنَ  ُهؿ
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تتت ) الؿتجبتريـ وهـالتؽ إرض لقراثتة ستبٌ   الصتبرُ  -٥٥  َوَتؿَّ

 .َصَبُروا( بَِؿا  رِءيَؾ  رَ إِس َبـِی َطَؾكر  لُحسـَكر ٱ َربَِّؽ  َكِؾَؿُت 

 َقتتاُلقا ).آتعتتاظ وطتتدم الجفتتؾ مـشتتمه إطؿتتك التؼؾقتتد -٥٩

 .(َفُؾقنَ َتج مَقق إِكَُّؽؿ َقاَل  َءالَِفة َلُفؿ َكَؿا اإَِلترف لَّـَا جَعؾٱ َيترُؿقَسك

 َقتتاَل  )…الشتتؽر تتترداد الؿتقالقتتة والتتـعؿ آصتتطػاء حتتؼ -٥٣

 َمتا َفُختذ َوبَِؽَؾتترِؿی بِرَِسترَؾتترتِی لـَّتاسِ ٱ َطَؾك صَطَػقُتَؽ ٱ إِكِّی َيترُؿقَسكر 

ـَ  َوُكـ ُتَؽ َءاَتق ـَ ٱ مِّ ترؽِرِي  [.344 إطراف] (لشَّ

ـَ ٱ َءاَيتترتِیَ  َطتـ رُِف َسَلصت )..الل بآيتات الؿتؽبر يـتػع ٓ -٥3  لَّتِذي

 .(.. لَحؼِّ ٱ رِ بَِغق َٕرضِ ٱ فِی َيَتَؽبَُّرونَ 
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 أيات طؾك الؿستؽبر ذلؽ فطرتف، وتـتؽس بصقرتف، تعؿك -٥0

شتتدِ ٱ َستتبِقَؾ  اَيتتَرو َوإِن بَِفتتا ِمـُتتقاُيم َّٓ  َءاَيتتة ُكتتؾَّ  اَيتتَرو َوإِن )…  َٓ  لر 

 .(.. َسبِقال َيتَِّخُذوهُ  لَغیِّ ٱ َسبِقَؾ  اَيَرو َوإِن َسبِقال َيتَِّخُذوهُ 

 طديؿتة مصتـعة، حققاكتات إلففتا يؽقنُ  العؼقل اكحرفت إذا -٥٠

 ۥلَّفُ  اَجَسد الِطج ُحِؾقِِّفؿ ِمـ ِۦدهِ َبع ِمـ ُمقَسكر  مُ َقق تََّخَذ ٱوَ  )…الؼقؿة

 .(..ُخَقارٌ 

ـَ َغض )! … الؿحارم اكُتفؽت إذا الغض  إكؿا -٥4  َقتاَل  اَأِستػ َبتر

 .(ِدیَبع ِمـ ُتُؿقكِیَخَؾػ َسَؿابِئ

 .الؼتدرة وامتتالك ، آستضعاف فقق لؿـ الؿـؽر إزالة إكؿا -٥٧

 .يؼتؾقكـل( وكادوا استضعػقين الؼقم )إنّ 



 

-163- 

 

 االحتفال بالسبع الطوال

 

 َؿتِتی)َوَرح  الؿستتحؼقـ لؾؿتؼتقـ ولؽـفتا واسعة الل رحؿة -٥٦

ـَ  ُتُبَفاَفَسَلك ءَشی ُكؾَّ  َوِسَعت ِذي  .َيتَُّؼقَن( لِؾَّ

 ُفؿَطتتـ َوَيَضتتعُ  )… الستتابؼة الشتترائع طتتـ تخػقتتػ اإلستتالمُ  -٥٥

 (.َٕغَؾترَؾ ٱوَ  َرُهؿإِص

ی ِی) واتباُطتف وكصتُره تعظقُؿتف بالرستقل اإليؿانِ  مؼتضك -٥٥ ُِ  فیٱلَّت

ُِ  ٱلاُّتت رِی ویٱتتَُّتین تت   وینیصیتتا و ِ  ویعیتترَّر و ِ  ۦبُتت ُِ  ی میا تت   تت ِ  أ ولیتتتٰك  ِیِۥمینیتت ِ  أ نتتُر ِی ٱلَّتت  ه 

 .(ٱلم فُلح  نِی

 يبؼتك أكتف إٓ الستالػة، وتؼؾبتاتفؿ إسترائقؾ بـتل طققب رغؿ -٥٩

تتتٰأِأ مَّتتتةِییهتتتِمُِ)ِویُمتتت ِ یتتتِ  هـالتتتؽ هتتتداٌة مفتتتديقن ِۦویبُتتت ُِِٱلحیقِ بُتتتِد ونِیم  سی

ِ[.٩٥١] ألعا فِِ(ُدل  نِییین

 ِمتـ ُكُؾتقا )…بالطقبتات ملمقريـ كاكقا السابؼة إمؿُ  حتك -٩٣

 .(. ـَترُؽؿَرَزق َما َصقَِّبترِت 
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 ستتتتتب  آستتتتتتؽاكة بتتتتتروح العػتتتتتق الل ستتتتتماُل  دائؿتتتتتا -٩3

د لَبتتتاَب ٱ دُخُؾتتتقاٱوَ  ِحطَّتتتة )َوُققُلتتتقا.لؾغػتتتران  َلُؽتتتؿ ِػتتتركَّغ اُستتتجَّ

 .(..تَٔترتُِؽؿَخطِق

َل  )…والعتتذاب لؾرجتتز ستتبٌ   الل كتتالم تبتتديُؾ  -٩0 ـَ ٱ َفَبتتدَّ  لَّتتِذي

ـَ  زاِرجت ِفؿَطَؾتق َستؾـَاَفَلر َلُفتؿ قِقتَؾ  لَّتِذیٱ رَ َغقت ًٓ َقق ُفؿِمـ َضَؾُؿقا ت  مِّ

َؿاءِ ٱ  .(لسَّ

 إلتك إطتذاراً  كصتحفؿ مـ ٓبد العاصقـ، فداحة كاكت مفؿا -٩٠

 [.3٦4 إطراف] (َيتَُّؼقنَ  َوَلَعؾَُّفؿ َربُِّؽؿ إَِلكر  ِذَرةً َمع َقاُلقا ) الل

رون الـاهقن كجا العذاب سقاطُ  حؾَّت إذا -٩4 تا ).… الؿذكِّ  َفَؾؿَّ

ُروا َما َكُسقا ـَ ٱ ـَاَأكَجق ۦۤبِفِ  ُذكِّ ـِ  َفقنَ َيـ لَِّذي قءِ ٱ َط  .(… لس 
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قِّتتَٔاِت ٱوَ  لَحَسـَتترِت ٱِب  َكتترُفؿَوَبَؾق ).ومحـة بالءٌ  الـعؿ ومـ -٩٧  لسَّ

 [.3٦٥ : إطراف] (ِجُعقنَ َير َلَعؾَُّفؿ

 َوِرُثتتقا )… تجتتدي وٓ تـػتتعُ  ٓ ، طؿتتؾ بتتال الؽتتتاِب  وراثتتةُ  -٩٦

  .(… َلـَا َػرُ َسُقغ َوَيُؼقُلقنَ  َٕدَككر ٱ َهترَذا َطَرَض  ُخُذونَ َيل لؽَِتترَ  ٱ

 واستتترخاص الؽتتتاب لتضتتققع ستتبٌ   التتدكققي آكغؿتتاُس  -٩٥

 َوإِن َلـَا َػرُ َسُقغ َوَيُؼقُلقنَ  َٕدَككر ٱ َهترَذا َطَرَض  ُخُذونَ َيل )…إحؽام

ث َطَرض تِِفؿَيل  .(.. ۥُؾفُ مِّ

 َختذُيم َأَلتؿ )..إلسـة وتعػ   ، السؾقك تضبطُ  مقاثقُؼ  لؾعؾؿِ  -٩٥

قَثترُؼ  ِفؿَطَؾق َّٓ  للِ ٱ َطَؾك َيُؼقُلقا َّٓ  َأن لؽَِتترِ  ٱ مِّ  .(… لَحؼَّ ٱ إِ
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ـَ  الؿحتتافظقن، بالتتديـ الؿتؿستتؽقن يتتزاُل  ٓ -٩٩  طبتتر مؿتتدوحق

ذذُو  َ  َوٱلَّذذِی  َ  ).. التتتاري  ذذوَ   َ  َوأَقَذذُُو     بِٱلِوتَذذب  ِ   َُمسِّ  َل  إِنَّذذُ ٱلصَّ

 [.3٥٣ إطراف] (ٱلُمصوِِحی َ  أَجرَ  نُِضیعُ 

 حالتةٌ  ، الترؤوس فتقق ضؾتةً  وصتقرورتف لؾجبتؾ سريع كتٌؼ  -3٣٣

تتفُ  َقُفؿَفتتق لَجَبتتَؾ ٱ ـَتتاَكَتؼ َوإِذ )..مخقػتتة تتة ۥَكَلكَّ تتفُ  اَوَضـ تتق ُضؾَّ  َواقِتتعُ  ۥَأكَّ

 .(..بِِفؿ

 والفؿتتتتؿ ، الحثقتتتتث بالجتتتتد الشتتتترائعُ  تحؿتتتتُؾ  إكؿتتتتا -3٣3

ة ـَتتترُؽؿَءاَتق َمتتا ُختتُذوا )…العالقتتات ُؽتتؿ فِقتتفِ  َمتتا ذُكتتُرواٱوَ  بُِؼتتقَّ  َلَعؾَّ

 [.3٥3 : إطراف] (َتتَُّؼقنَ 
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 ُت )َأَلست التبديؾ فؾؿاذا والِػَطر، الـػقس، يف مركقزٌ  الذيـ -3٣0

تا لِؼَقتترَؿةِ ٱ مَ َيتق َتُؼقُلتقا َأن َكاَشتِفد َبَؾتكر  َقاُلقا بَِربُِّؽؿ  َهتترَذا َطتـ ُكـَّتا إِكَّ

ـَ   . (َغترِػِؾق

 َأو ) …العؾتؿ طؾتك والتؼؾقتد العادةُ  تـتصرَ  أن الؿحزن مـ -3٣٠

َؿا اَتُؼقُلق يَّتة َوُكـَّا ُؾ َقب ِمـ ُؤَكاَءاَبا َركَ َأش إِكَّ تـ ُذرِّ  ِؾُؽـَتاَأَفُتف ِدِهؿَبعت مِّ

 .(لُؿبطُِؾقنَ ٱ َفَعَؾ  بَِؿا

  ی تیوایتتٰ ِ  ).شتديًدا اكسالخف كان الػائض اإللفل اإليتاء برغؿ -3٣4

 .(.. ُماهی  فیٱنسیلیخِی  ی ییٰتُِای 

تلیخِی )  اتعظـتا لتق ووستائؾف الشتقطان متـ طاصؿٌ  العؾؿُ  -3٣٧  فیٱنسی

 [.3٥٧ : إطراف] (ٱلغی ُوی ِی ُم ِی فیكی نِی ٱلشَّوطیٰت ِ  فیأیتُتینی ِ  ُماهی 
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 شترف لحرمتان ستب  الفتقى واتباع إرض إلك اإلخالدُ  -3٣٦

َبعَ ٱوَ  َٕرضِ ٱ إَِلك َؾَد َأخ ۥَۤوَلترؽِـَّفُ  )…والعؾؿ الرفعة  .(…َهَقيرفُ  تَّ

 وراءهتا ٓهًثتا يتزال وٓ لتف، حتدود ٓ التدكققي آكغؿاس -3٣٥

 .(… َفثَيؾ ُركفُ َتت َأو َفثَيؾ فِ َطَؾق ِؿؾَتح إِن لَؽؾِ  ٱ َكَؿَثؾِ  ۥ)َفَؿَثُؾفُ 

 وٓ راد، يتتتردهؿ ٓ كالًبتتتا بالتتتدكقا يبقتتتتقن الستتتقء طؾؿتتتاء -3٣٥

 َأو َفتثَيؾ فِ َطَؾقت ِؿتؾَتح إِن لَؽؾتِ  ٱ َكَؿَثتؾِ  ۥَفَؿَثُؾفُ  )…متاع يشبعفؿ

 .(َفثَيؾ ُركفُ َتت

 آتعتتتتتتتتاظ الؼتتتتتتتترآين والؼصتتتتتتتص إمثؾتتتتتتتتة حتتتتتتتؼ -3٣٩

 .( يتػؽرون لعؾفؿ الؼصص )فاقصص…وآكزجار
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 َوَلُفتتؿْ  )…بفتتا يـتػعتتقن وٓ..  بتتالجقارح تتتزيقـفؿ متتملؿٌ  -33٣

ـٌ  َْكَعتامِ  ُأوَلرئِتَؽ   بَِفتا َيْستَؿُعقنَ  َّٓ  آَذانٌ  َوَلُفؿْ  بَِفا ُيْبِصُرونَ  َّٓ  َأْطُق ْٕ  َكا

 [.3٥٩ : إطراف] (اْلَغافُِؾقنَ  ُهؿُ  ُأوَلرئَِؽ   َأَضؾ   ُهؿْ  َبْؾ 

 وآخرتتف ديـتف متـ يػؼتفُ  ٓ ، بفقؿقتا إكساًكا الحقاة يف تشاهُد  -333

 ُهتتؿُ  ي ِتتَؽ ۟ۤ َلتتتر۟  ُأو َأَضتتؾ   ُهتتؿ َبتتؾ َٕكَعتتترؿِ ٱكَ  َلتتترق َِؽ ُأو )… شتتقئا

 (.لَغترِػُؾقنَ ٱ

 ویُللَّت ُِ ).. الحستـك بلستؿائفِ  تعتالك سمالف الدطاء أصقِ   مـ -330

 .(ُبهی  فیٱ ع   ِ  ٱلح سایأِٰ ٱألیسمی  ِ 

ـٌ  فؾؾتتتتف ، الؿؽتتتتذبقـ هتتتتالكَ  تستتتتتعجؾ ٓ -33٠  مـفتتتتا ستتتتـ

ـَ ٱوَ  )…آستدراج ُبقا لَِّذي تـ َتدِرُجُفؿَسـَست بِتَٔاَيتترتِـَا َكذَّ  َٓ  ُث َحقت مِّ

 [.3٥0 إطراف] (َؾُؿقنَ َيع
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 ِؾتیَوُأم ).بغتتة يمختذوا حتتك ويؿؾتل سبحاكف يستدرجفؿ -334

ـٌ  ِدیَكق إِنَّ  َلُفؿ  . (َمتِق

 الباصؾتتتتة التتتتتفؿ كتتتتؾ يـػتتتتل  بجتتتتالء، العؼتتتتؾ تحؽتتتتقؿُ  -33٧

ُروا َأَوَلؿ )..لؾرسآت ـ بَِصاِحبِِفؿ َما َيَتَػؽَّ َّٓ  ُهتقَ  إِن ِجـَّةٍ  مِّ  َكتِذير إِ

ـٌ  بِق  [.3٥4 إطراف] (م 

 طَؿتتتتتفٍ  يف مـتتتتتف ففتتتتتؿ بالطغقتتتتتان تؾتتتتتذذوا وإن حتتتتتتك -33٦

ِِفؿُصغ فِی )َوَيَذُرُهؿ…وضؾؿات  [.3٥٦ إطراف] (َؿُفقنَ َيع َقتـر

 الل إٓ واكتفاءهتا رستقها يعترف ٓ البحتر كسػقـة الساطةُ  -33٥

ـِ  تَُٔؾقَكَؽ َيس ) تعالك تاَطةِ ٱ َط َؿتا ُقتؾ َستقرَفاُمر َأيَّتانَ  لسَّ  ِطـتَد  ُؿَفتاِطؾ إِكَّ

 .َربِّی(
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 إِنَّ  )..مثؾتف مخؾققتات يؼتدس أن طؼؾ، لف لؿخؾقق كقػ -33٥

ـَ ٱ  .(َثاُلُؽؿَأم ِطَبادٌ  للِ ٱ ُدونِ  ِمـ ُطقنَ َتد لَِّذي

 ويعطتل ويضتر، يـػتعُ  الذي ففق تعالك لل الحؼقؼقة القٓيةُ  -33٩

َل  لَِّذیٱ للُ ٱ یَ َولِتِّ إِنَّ  )… ويؿـع ـَ ٱ َيَتَقلَّك َوُهقَ  لؽَِتترَ  ٱ َكزَّ ترِؾِحق  (لصَّ

. 

ُِِ ) هتل قتالقا إختالق مؽتارم يف آيتة أجؿعُ  -30٣ ت  ویأم تا ٱلنیفت ِی خ 

ٰتُهُلو ِی عی ُِ ویأیعُاض بُٱلن افُِ  [.3٩٩ إطراف] (ٱلجی

ُ )…كآستعاذة دواءٌ  لف لقس شقطاين كزغٍ  كؾ   -303   َنَزَغنَّكَ  َوإِوَّ

ِ  فَٱستَِعی نَزغ ٱلشَّیطَب  ِ  ِو َ   [.0٣٣ : إطراف] (َعوِیم   َسِمیع   إِنَّهُۥ بِٱّللَّ

ـَ ٱ إِنَّ ) …ستريًعا ربتف إلتك يعقد الشػاُف  الؼؾُ   -300 َؼتقاٱ لَّتِذي  تَّ

ُفؿ إَِذا ـَ  ق ِػَصتر َمسَّ ـِ ٱ مِّ قَطتر ُروا لشَّ ب ُهؿ َفنَِذا َتَذكَّ  . (ِصُرونَ م 
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 ُقترِئَ  َوإَِذا )…لؾرحؿتات مقرٌث  الؼرآن تجاه جؿقؾ أدٌب  -30٠

ُؽتتؿ َوَأكِصتتُتقا ۥَلتتفُ  ستتَتِؿُعقاٱَف  لُؼتترَءانُ ٱ  إطتتراف] (َحُؿتتقنَ ُتر َلَعؾَّ

0٣4.] 

بََّؽ  ذُكرٱوَ  )…لؾغػالت سب  مقاضعفا يف إذكار تركُ  -304  رَّ

ط ِستتَؽ َكػ فِتتی ـَ  لَجفتترِ ٱ َوُدونَ  َوِخقَػتتة اَتَضتتر   لُغتتُدوِّ ٱِب  لَؼتتقلِ ٱ ِمتت

َٓ  لتَٔاَصالِ ٱوَ  ـَ  َتُؽـ َو ـَ ٱ مِّ  .( لَغترِػِؾق

 إِنَّ  ) صتادًقا وتستبقحً ، تاًمتا تعظقًؿتا الؿالئؽتة مـ لـتعؾؿ -30٧

ـَ ٱ  ۥَوَلتتتفُ  ۥَوُيَستتتبُِّحقَكفُ  ۦِطَباَدتِتتتفِ  َطتتتـ َتؽبُِرونَ َيستتت َٓ  َربِّتتتَؽ  ِطـتتتَد  لَّتتتِذي

 .ُجُدوَن﴾َيس
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  سورة األنفال -6
 

 مجتتال وٓ ، ورستتقلف الل إلتتك حؽؿفتتا إكػتتال وهتتل الغـتتائؿُ  -3

 .(..ٱللَّ ِی فیٱتتَّق    ویٱلاَّس   ُِ ُللَّ ُِ ٱألینفی  ِ  )  لُِ..فقفا لالجتفاد

 .. الؿتتممـ الصتتػ لتؼقيتتةِ  البتتقـ ذات بنصتتالح التؼتتقى واَلتتك -0

 .بقـؽؿ( ذات وأصؾحقا الل )فاتؼقا

 ولذلؽ ، إمقال واقتسام الجفاد حال الداخؾل التقافُؼ  يعُظؿ -٠

 .بقـؽؿ( ذات وأصؾحقا الل فاتؼقا ).. طؾقف كبف

 إيؿاكتتتً، ويتتتزدادون ، قؾتتتقبفؿ تقجتتتُؾ  متتتـ الؿتتتممـقـ كؿؾتتتةُ  -4

َؿا ).تقكؾفؿ ويصدق ـَ ٱ لُؿمِمـُقنَ ٱ إِكَّ  َوِجَؾتت للُ ٱ ُذكِترَ  إَِذا لَِّذي

 َربِِّفتتؿ َوَطَؾتتكر  اإِيَؿتتتـر ُفتتؿَزاَدت ۥَءاَيتتترُتفُ  ِفؿَطَؾتتق ُتِؾَقتتت َوإَِذا ُقُؾتتقُبُفؿ

ُؾقَن(  .َيَتَقكَّ
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ـَ ٱ ) زكتقاتفؿ ومتمدون ، لصتؾقاتفؿ مؼقؿتقن والؿممـقن -٧  لَّتِذي

ةَ ٱ ُيِؼقُؿقنَ  َؾقر ا لصَّ  .ُيـِػُؼقَن( ـَترُفؿَرَزق َوِمؿَّ

ى ِكَ  -٦
لَب ۤ  والعؾؿ، العؾؿ بقـ جؿعقا ٓكفؿ.. َحقُّ ٱلُمؤِونُ  َ  ُهمُ  أُو 

 ..! والباصـ والظاهر

ـَ  اَفرِيؼ َوإِنَّ  ) -٥ ـَ ٱ مِّ  الطبقعقة الؼتال كراهة …َلَؽتررُِهقَن( لُؿمِمـِق

 !والغـقؿة الراحة وهل

 ریبَّك تت  تیستتِیُغوو  نِی ُإذ ) آكتصتتار بقابتتةَ  الؿستتتغقث التتدطاءُ  يبؼتتك -٥

 .(لیك   فیٱسِیجی بِی

 أَنِّذذ  لَُوذذم فَٱسذذتََاُ َ  )…لفتتا حتتدود ٓ لؾؿجاهتتديـ الل متتـُح  -٩

ُكم ى َِوةِ  وِّ َ  بِأَلف ُوِمدُّ  . (ُورِدفِی َ  ٱلَموَب 
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 .. ومشتاركة تبشتقًرا ، حؼقؼًقتا كتزوٓ بتدر يف الؿالئؽةُ  كزلت -3٣

َّٓ  للُ ٱ َجَعَؾفُ  )َوَما َـّ َولَِتط َرىر ُبش إِ  .(..ُقُؾقُبُؽؿ ۦبِفِ  َؿق ِ

 وٓ اغتتتترار فتتتال ، مركزيتتتة قاطتتتدة الل، إلتتتك الـصتتتر مقئتتتؾ -33

َّٓ  لـَّصتتترُ ٱ َوَمتتتا )… تضتتتخؿات  َطِزيتتتزٌ  للَ ٱ إِنَّ  للِ ٱ ِطـتتتدِ  ِمتتتـ إِ

 [.3٣ إكػال](َحؽِقؿٌ 

 …الل مـ وسؽقكا رحؿةً  َبْدرٍ  يف ولؽـف ، الـقم يذهُ   الؼتاُل  -30

قُؽؿُ  إِذ ) ـ َأَمـَة لـ َعاَس ٱ ُيَغشِّ  .(…فُ مِّ

ُل  )…وتثبقتا تطفقرا الؿطر آية لفؿ وسخر -3٠ ـَ  ُؽؿَطَؾتق َوُيـَتزِّ ت  مِّ

َؿاءِ ٱ َرُكؿ ءَما لسَّ ـِ ٱ زَ ِرج َطـُؽؿ ِهَ  َوُيذ ۦبِفِ  لُِّقَطفِّ قَطتر  بِطَ َولَِقر لشَّ

 .(َٕقَدامَ ٱ بِفِ  َوُيَثبَِّت  ُقُؾقبُِؽؿ َطَؾكر 
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ـَ ٱ َفَثبُِّتتقا )…وطؿتاًل  قؾًبتا الثبتات طـ لؾؿجاهد غـك ٓ -34  لَّتِذي

ـَ ٱ ُقُؾقِب  فِی ِؼیَسُلل َءاَمـُقا طَ  ٱ َكَػُروا لَِّذي  .(…لر 

َفاَيتر )..الػرار وكبذ الثبات إٓ الحؼ بالؿممـ يؾقُؼ  ٓ -3٧ ـَ ٱ َلي   لَِّذي

ـَ ٱ َلِؼقُتؿُ  إَِذا اَءاَمـُق  . (َٕدَبارَ ٱ ُتَقل قُهؿُ  َفاَل  ػاَزح َكَػُروا لَِّذي

 َفَؾتؿ )..تعتالك الل إلتك مترده والتقفقتؼ..  وتسّددون تؼاتؾقن -3٦

َـّ  ُتُؾتتقُهؿَتؼ
َـّ  َت َرَمقتت إِذ َت َرَمقتت َوَمتتا َقتتَتَؾُفؿ للَ ٱ َوَلتتترؽِ

 للَ ٱ َوَلتتترؽِ

 .(..َرَمكر 

 ومـتازل ، حستـا بالءً  فقف أن إٓ وشدتف، الؼتال كراهقة برغؿ -3٥

ـَ ٱ ِؾیَ َولُِقب ).. فاخرة ودرجات ، طالقة  َحَستـًا ءً َبتاَل  فُ ِمـت لُؿمِمـِق

 .(َطِؾقؿ َسِؿقعٌ  للَ ٱ إِنَّ 
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 يضتتتتتعػفا اللَ  فتتتتتننّ  الؿشتتتتتركقـ قتتتتتقى طُظؿتتتتتت مفؿتتتتا -3٥

ـُ  للَ ٱ َوَأنَّ  لُِؽؿ )…ويؽسرها ـَ ٱ دِ َكق ُمقِه  .(..لَؽترِػرِي

 إٓ يبتتتتؼ فؾتتتتؿ الؿتتتتقاطظ وشتتتتاهدتؿ ، أيتتتتاِت  ستتتتؿعتؿ -3٩

َٓ ..التطبقؼ  . (َؿُعقنَ َتس َوَأكُتؿ فُ َطـ اَتَقلَّق )َو

َٓ  )…تبتادر أو تعؿؾ وٓ تسؿع التل هل الخاوية الؼؾقُب  -0٣  َو

ـَ ٱكَ  َتُؽقُكقا  . (َؿُعقنَ َيس َٓ  َوُهؿ ـَاَسِؿع َقاُلقا لَِّذي

 إِنَّ  ) بفتا يـتػعتقن وٓ جتقارح لتديفؿ مـ البشر أصـاف شر -03

َوابِّ ٱ َشرَّ  ؿ  ٱ للِ ٱ ِطـَد  لدَّ ـَ ٱ لُبؽؿُ ٱ لص   . (ِؼُؾقنَ َيع َٓ  لَِّذي

 ۟  ستَتِجقُبقاٱ )… وإيؼاضـا ، قؾقبـا لحقاة إٓ القحلُ  يلِت  لؿ -00

ُسقلِ  لِؾَّفِ   .(.قِقُؽؿُيح لَِؿا َدَطاُكؿ إَِذا َولِؾرَّ
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 الل أن واطؾؿتقا ).. الثبتات وتتديؿ ربتؽ، ذاكتًرا دائؿا لتؽـ -0٠

 .وقؾبف( الؿرء بقـ يحقل

 يحتقل الل أن واطؾؿقا )..بؿؾئف فسارع فارغ كقطاء والؼؾ  -٠4

 .وقؾبف( الؿرء بقـ

 تعتالك فـستللف يشتاء كقتػ يصترففا خالؼفتا بقتد قؾقبـتا إكؿا -٠٧

 .وقؾبف( الؿرء بقـ يحقل الل أن واطؾؿقا )..الثبات

ـُ  -٠٦  أن واطؾؿتقا )..تعالك الل إلك وأماكقفا وثباتفا الؼؾقب وأم

 .وقؾبف( الؿرء بقـ يحقل الل

 ..الجؿقتتع طؾتتك العتتذاب وقتتع يتتدفع ولتتؿ الؿـؽتتر بقشتتر إذا -٠٥

ُؼقا َـّ  ٓ فِْتـَةً  )َواتَّ ـَ  ُتِصقَب ةً  ِمـُْؽؿْ  َضَؾُؿقا الَِّذي  .( َخاصَّ



 

-179- 

 

 االحتفال بالسبع الطوال

 

 العتتذاب دون حائتتٌؾ  الؿـؽتتر طتتـ والـفتتل بتتالؿعروف إمتترُ  -٠٥

ُؼقا )…العام َـّ  ٓ فِْتـَةً  َواتَّ ـَ  ُتِصقَب ةً  ِمـُْؽؿْ  َضَؾُؿقا الَِّذي  . ( َخاصَّ

 وإيتتتتتتتقاءٍ  بلمتتتتتتتان الل يؼابؾتتتتتتتف وختتتتتتتقف استضتتتتتتتعاٌف  -٠٩

س َقِؾقتتؾ َأكتتُتؿ إِذ ذُكتتُرواٱ)وَ …ورزق  َٕرضِ ٱ فِتتی َتضتتَعُػقنَ م 

تتتَدُكؿ َفتتتتَٔاَويرُؽؿ لـَّتتتاُس ٱ َيتتتَتَخطََّػُؽؿُ  َأن َتَختتتاُفقنَ   ۦرِهِ بِـَصتتت َوَأيَّ

ـَ  َوَرَزَقُؽؿ  . (ُؽُرونَ َتش َلَعؾَُّؽؿ لطَّقَِّبترِت ٱ مِّ

 َأكتُتؿ إِذ ذُكتُرواٱوَ  )…الُؿحتال متـ الحتال ودوامُ  دوٌل  إيامُ  -4٣

س َقِؾقؾ  لـَّتاُس ٱ َيتَتَخطََّػُؽؿُ  َأن َتَختاُفقنَ  َٕرضِ ٱ فِتی َتضَعُػقنَ م 

 .(..ۦرِهِ بِـَص َوَأيََّدُكؿ َفتَٔاَويرُؽؿ

 َفتتتَٔاَويرُؽؿ )… تعتتالك الل إلتتك والحػتتظ الـصتتر مؼالقتتُد  إكؿتتا -43

 .(..ۦرِهِ بِـَص َوَأيََّدُكؿ
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 التتتتتديـ خقاكتتتتتة وأطظؿفتتتتتا محرمتتتتتٌة، الخقاكتتتتتات كتتتتتؾ   -40

ـَ ٱ َلي َفا)َيتتتتر..بتضتتتققعف ُستتتقَل ٱوَ  للَ ٱ َتُخقُكتتتقا َٓ  َءاَمـُتتتقا لَّتتتِذي  لرَّ

َترتُِؽؿ اَوَتُخقُكق  .( َؾُؿقنَ َتع َوَأكُتؿ َأَمتـر

 َٓ  )…الـتاس خقاكتةُ  طؾقتف ستفؾت والســ، الشرع خانَ  مـ -4٠

ُسقَل  اللَ  َتُخقُكقا  .(َوالرَّ

 للَ ٱ َتتَُّؼتقا إِن )..آلتبتاس دون يحقل وبرهانِ  كقرٌ  التؼقى يف -44

 .(…َقاكاُفر لَُّؽؿ َعؾَيج

 ُؽتترُ َيؿ َوإِذ ).. الل فـجتتاه طديتتدة مؽائتتُد  الل لرستتقلِ  حقؽتتت -4٧

ـَ ٱ بَِؽ   ُؽتُرونَ َوَيؿ رُِجتقكَ ُيخ َأو ُتُؾتقكَ َيؼ َأو بُِتتقكَ لُِقث َكَػُروا لَِّذي

ـَ ٱ رُ َخق للُ ٱوَ  للُ ٱ ُؽرُ َوَيؿ  .(لَؿترؽِرِي



 

-181- 

 

 االحتفال بالسبع الطوال

 

 معصتقمة قائؿتة ودطقتف مـصقر، ورسقلف محػقظٌ  اإلسالمُ  -4٦

ـَ ٱ رُ َخق للُ ٱوَ  للُ ٱ ُؽرُ َوَيؿ )…  .(لَؿترؽِرِي

 والل الؿتجبتتتريـ، طؼتتتقل يف متاحتتتةٌ  التـؽقتتتؾ وستتتائؾ كتتتؾ   -4٥

 .(.. رُِجقكَ ُيخ َأو ُتُؾقكَ َيؼ َأو بُِتقكَ لُِقث )..يحبطفا

 للُ ٱ َكتتانَ  )… العتتذاب متتـ وحؿايتتة أمتتانٌ  آستتتغػار كثتترةُ  -4٥

َبُفؿ  .(َتغِػُرونَ َيس َوُهؿ ُمَعذِّ

 وقتال إولتقـ، أستاصقر الؼرآن: طـ إوائؾ الؿشركقن قال -4٩

 إِٓ َهتَذا إِنْ  َهتَذا ِمْثتَؾ  َلُؼْؾـَتا )..الترجعققـ تعتالقؿ : الؿتلخرون

ـَ  َأَساصِقرُ  لِق  .(إوَّ

َّٓ  َلُفتؿ َوَما )…لؾعذاب مقج  والصّد  الؽػر -٧٣ َبُفؿُ  َأ  للُ ٱ ُيَعتذِّ

ونَ  َوُهؿ ـِ  َيُصد   .(لَحَرامِ ٱ لَؿسِجدِ ٱ َط
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 ٕهتتتؾ ولؽـفتتتا كتتتاذب، لؽتتتؾ مطروحتتتة القٓيتتتة دطتتتقى -٧3

َّٓ  ۥۤلَِقاُؤهُ َأو إِن ۥۤلَِقاَءهُ َأو اَكاُكق َوَما )..التؼقى  .( لُؿتَُّؼقنَ ٱ إِ

 بػعتال ولتقس برستقلف واإليؿتان الحتؼ باتباع الل يعظؿُ  إكؿا -٧0

َّٓ  لَبقتتتِت ٱ ِطـتتتَد  َصتتتاَلُتُفؿ َكتتتانَ  َوَمتتتا )… الجفتتتال  ءُمَؽتتتا إِ

 .(..ِدَيةَوَتص

ـَ ٱ إِنَّ  )…فستتقحة لتتديـفؿ الؿالقتتة الؽػتتار تضتتحقاُت  -٧٠  لَّتتِذي

وا َلُفؿقَ َأم ُيـِػُؼقنَ  َكَػُروا  .(..للِ ٱ َسبِقؾِ  َطـ لَِقُصد 

وا )..والغؾبتة لؾحسترة يـتفل صاد، كػريٌ  إكػاٌق  -٧4  َطتـ لَِقُصتد 

 .(.َؾُبقنَ ُيغ ُثؿَّ  َرةَحس ِفؿَطَؾق َتُؽقنُ  ُثؿَّ  َفَسُقـِػُؼقَكَفا للِ ٱ َسبِقؾِ 
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 فالتقبتتتة معاصتتتقف اشتتتتدت أو ، اإلكستتتان كػتتترُ  كتتتان مفؿتتتا -٧٧

ـَ  ُقتتؾ )..مػتقحتتة تتِذي تتا َلُفتتؿ َػتترُيغ َيـَتُفتتقا إِن   َكَػتتُرو لِّؾَّ  َقتتد مَّ

 .َسَؾَػ(

 إولتقـ هالك لقققع مقج  والعداوة الؽػر طؾك اإلصرارُ  -٧٦

ـَ ٱ ُسـَُّت  َمَضت َفَؼد َيُعقُدوا َوإِن ) فقفؿ لِق  . (َٕوَّ

ـُ  -٧٥  َوإِن )…تتبتتتدل ٓ وحتتتديًثا قتتتديًؿا الؿؽتتتذبقـ يف الل ستتتـ

ـَ ٱ ُسـَُّت  َمَضت َفَؼد َيُعقُدوا لِق  . (َٕوَّ

 .. الشتتركقات وكبتتذ ، التقحقتتد إلطتتالن الجفتتاد شتترع إكؿتتا -٧٥

ـُ ٱ َوَيُؽقنَ  ـَةفِت َتُؽقنَ  َٓ  َحتَّكر  )َوَقترتُِؾقُهؿ ي  .(..لِؾَّفِ  ۥُكؾ فُ  لدِّ
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 ادلفؿتتت كؾؿتتا صتتدورهؿ ويشتترح ، طبتتادهِ  طؾتتك الل يػتتتُح  -٧٩

 َأَريرَؽُفتؿ َوَلتق َقِؾتقال َمـَاِمتَؽ  فِتی للُ ٱ ُيرِيَؽُفؿُ  إِذ )… الؿقاقػ

 .(َٕمرِ ٱ فِی ُتؿَوَلَتـَترَزط ُتؿلََّػِشؾ اَكثِقر

َـّ  ) الـزاطات مـ كثقًرا تدفع ورطايتف وحػُظف الل لطُػ  -٦٣
 َوَلترؽِ

ُدورِ ٱ بَِذاِت  َطِؾقؿُ  ۥإِكَّفُ  َسؾَّؿَ  للَ ٱ  . ( لص 

 الـصتتر أستتباب متتـ وآبتفتتال والتتذكر ، والثبتتات الصتتبرُ  -٦3

تتتا و  فیتتتٱثُ ِ    ُفئیتتتة لیُقوتتتِ   ُإذی  )… والػتتتالح ُووتتتا  ٱللَّتتت ِی ویٱذك  تتت  كی  لَّنیلَّك 

 . (ت فُلح  نِی

َٓ  ).. الؿتالحؼة ولؾفزائؿ لؾضعػ سب  والتـاحر التـازعُ  -٦0  َو

 .ِريُحُؽؿ( َهَ  َوَتذ َشُؾقاَفَتػ َتـَترَزُطقا
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 للَ ٱ َوَأصِقُعقا )… والؼقة لؾريح مبددٌ  لؾطاطة، مـاقٌض  الـزاعُ  -٦٠

َٓ  ۥَوَرُسقَلفُ   .ِريُحُؽؿ( َهَ  َوَتذ َشُؾقاَفَتػ َتـَترَزُطقا َو

 الفزيؿتةُ  فتؼتع بتالـعؿ تستؽبر فال ، وققتؽ خقُرك كان مفؿا -٦4

َٓ  ).. والػشتتؾ ـَ ٱكَ  َتُؽقُكتتقا َو  اَبَطتتر ِدَيتتتررِِهؿ ِمتتـ َخَرُجتتقا لَّتتِذي

 .(لـَّاسِ ٱ ءَ َوِرَئا

ـَ  َوإِذ )… أخريـ يـػعَ  حتك كػسف الشقطانُ  كػع ما -٦٧  َلُفتؿُ  َزيَّ

ـُ ٱ قَطتر ـَ  لَققمَ ٱ َلُؽؿُ  َغالَِ   َٓ  َوَقاَل  َؿترَؾُفؿَأط لشَّ  .(لـَّاسِ ٱ ِم

 إِذ َتتَرىر  َوَلتق )… ذلقؾة الؿشركقـ وإهاكة طظقؿ، إلفل تليقٌد  -٦٦

ـَ ٱ َيَتَقفَّك  َبتترَرُهؿَوَأد ُوُجتقَهُفؿ رُِبقنَ َيضت لَؿَؾتترق َِؽةُ ٱ َكَػتُروا لَّتِذي

 .(..لَحرِيِؼ ٱ َطَذاَب  َوُذوُققا
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 الػراطـتة، قتبؾفؿ أهؾؽـتا قتد هـتا، هتا الؿشتركقـ طذبـا كؿا -٦٥

ـَ ٱوَ  َطقنَ فِر َءالِ  ِب َكَدأ ).. ماضقة سـة  .(.. ِؾِفؿَقب ِمـ لَِّذي

 بِتَلنَّ  لِتَؽ  ر ذَ  )… والتؽتذي  الؽػتران بسبِ   الـعؿ تـزاُح  إكؿا -٦٥

 َمتتا ُيَغقِّتتُروا َحتَّتتكر  مٍ َقتتق َطَؾتتكر  َعَؿَفتتاَأك َؿتتةً كِّع اُمَغقِّتتر َيتتُؽ  َلتتؿ للَ ٱ

 .(..بَِلكُػِسِفؿ

 تجؿؾتتقا ولتتق البشتترية، التتدواب شتترار الؿجرمتتقن الؽػتتار -٦٩

َوابِّ ٱ َشرَّ  إِنَّ  )…الزائػة بالؿدكقة ـَ ٱ للِ ٱ ِطـَد  لدَّ  َفُفؿ َكَػُروا لَِّذي

 .(ِمـُقنَ ُيم َٓ 

 مؼتامع ستطالف ، زمـً سؾؿ وإن مجرم، كافر بؽؾ الل سقلتل -٥٣

َٓ  ).. التعتتتذي  َـّ َيح َو ـَ ٱ َستتتَب ُفتتتؿ اَستتتَبُؼق َكَػتتتُروا لَّتتتِذي  َٓ  إِكَّ

 . (ِجُزونَ ُيع
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 لؾؿجتترمقـ يعتتد الل أن ، والصتتابريـ لؾؿستضتتعػقـ بشتترى -٥3

َٓ  )..كفتتتتايتفؿ َـّ َيح َو ـَ ٱ َستتتتَب ُفتتتتؿ اَستتتتَبُؼق َكَػتتتتُروا لَّتتتتِذي  َٓ  إِكَّ

 .(ِجُزونَ ُيع

 اإلطتتدادُ  فقجتت  ، وأطتتداء مختتاصر متتـ الحقتتاةُ  تخؾتتق ٓ -٥0

وا )…الدوام طؾك العسؽري ا َلُفؿ َوَأِطد  تـ ستَتَطعُتؿٱ مَّ ة مِّ  ُقتقَّ

َباطِ  َوِمـ  .(لَخقؾِ ٱ رِّ

 للِ ٱ َطتتُدوَّ  ۦبِتتفِ  ِهُبتتقنَ ُتر )…التتتقازين التتردع ستتالح اإلطتتداد يف -٥٠

ُكؿ(  .َوَطُدوَّ

 لألطتادي إرهتاٌب  الؿحؽتؿ، العسؽري والبـاء آستعداد يف -٥4

 .وطدوكؿ( الل طدو بف ترهبقن ).. وتخقيػ
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 يف الـػستتقة الفزيؿتتةَ  يصتتـع الؿحؽتتؿ، العستتؽري اإلطتتدادُ  -٥٧

ـَ  )… أفاق  .(َؾُؿُفؿَيع للُ ٱ َؾُؿقَكُفؿُ َتع َٓ  ُدوكِِفؿ ِمـ َوَءاَخرِي

 ، اإلطداد مـ مختؾػة ققى الك تحتاج باتت الحديثة الحرُب  -٥٦

ـْ  اْسَتَطْعُتؿْ  َما )..وطؼاًل  وإيؿاًكا وصـاطًة، آلةً  ةٍ  ِم  .( ُققَّ

 متع ولؽتـ أحقاكتً مطؾتقب والستؾؿُ  ، قتآ الحقاة كؾ لقس -٥٥

 .(..ویُإنِجیایح  ْ ُِللسَّْلُ ِفیٱْجایْحِلیهی ِویتتی یكَّْلِعیلیأِٱللَّ ُِ )..أهؾف

ویُإنِ )…وتتترو وبـتتاءٌ  ، وإجؿتتام معافتتاةٌ  الشتترطل الستتؾؿ يف -٥٥

 .(..جیایح  ْ ُِللسَّْلُ ِفیٱْجایْحِلیهی ِویتتی یكَّْلِعیلیأِٱللَّ ُِ

 تصتـعفا ٓ قتد ، الل متـ هبتةٌ  القاحتد، الصتػ قؾقِب  تللقُػ  -٥٩

 َٕرضِ ٱ فِتتی َمتتا َت َأكَػؼتت َلتتق ُقُؾتتقبِِفؿ ـَ َبتتق َوَألَّتتَػ  )…إمتتقال

ا اَجِؿقع  .ُقُؾقبِِفؿ( ـَ َبق َت َألَّػ مَّ
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َفاَيتتتر ).. قؾتتقا ولتتق الؿممـتتقن وأتباطتتؽ اللُ  يؽػقتتؽ -٥٣  لـَّبِتتی  ٱ َلي 

ـِ  للُ ٱ ُبَؽ َحس َبَعَؽ ٱ َوَم ـَ  تَّ ـَ ٱ ِم  . (لُؿمِمـِق

 الخطتتتاب ديؿقمتتتةَ  يػتتترُض  بالؿختتتاصر، الحقتتتاةِ  اشتتتتعاُل  -٥3

َفاَيتتر )…الؿـضبط الجفادي ضِ  لـَّبِتی  ٱ َلي  ـَ ٱ َحترِّ  َطَؾتك لُؿتمِمـِق

 .(لِؼَتالِ ٱ

 بتتتاإليقاء ومممـتتتقن والجفتتتاد، بتتتالفجرةِ  مممـتتتقن هـالتتتؽ -٥0

ـَ ٱ إِنَّ  ).. والـصتترة  لِِفتتؿ ر قَ بِتتَلم َوَجتتترَفُدوا َوَهتتاَجُروا َءاَمـُتتقا لَّتتِذي

ـَ ٱوَ  للِ ٱ َسبِقؾِ  فِی َوَأكُػِسِفؿ َكَصُرو َءاَووا لَِّذي  .(..اوَّ

َّٓ  )..إرض يف الػساد طـفا يـتج الػاسدةُ  الؿقآة -٥٠  َعُؾتقهُ َتػ إِ

 . (َكبِقر َوَفَساد َٕرضِ ٱ فِی ـَةفِت َتُؽـ

َـّ  ، وٓيتة ولفتؿ والدرجة الػضؾ يف الؿممـقن يتػاوُت  -٥4  ولؽت

ـَ ٱوَ  ).. لؾؿتؼدم السبَؼ   َوَجتترَفُدوا َوَهاَجُروا ُد َبع ِمـ َءاَمـُقا لَِّذي

 .(.. ِمـُؽؿ َلترق َِؽ َفُلو َمَعُؽؿ
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  سورُة التوبة -7
 

 َتتتاُبقا َفتتنِن ).. الصتتادقة التقبتتة طالمتتة والزكتتاة الصتتالةُ  تبؼتتك -3

ةَ ٱ َوَأَقاُمقا َؾقر ةَ ٱ َوَءاَتُقا لصَّ َكقر  .َسبِقَؾُفؿ( َفَخؾ قا لزَّ

 متتـفؿ الل تبتترأ ولتتذلؽ ، ذمتتة وٓ طفتتد غالًبتتا لؾؿشتترك لتتقس -0

ـَ لِؾ َيُؽقنُ  َػ )َكق َّٓ  ۦَۤرُسقلِفِ  َوِطـَد  للِ ٱ ِطـَد  ٌد َطف ُؿشرِكِق ـَ ٱ إِ  لَّتِذي

 .(.لَحَرامِ ٱ لَؿسِجدِ ٱ ِطـَد  َطترَفدت ؿ

 لتتق فؽقتتػ ، بعتتداءُ  وهتتؿ حؼتتًدا الؿشتتركقـ قؾتتقُب  تصتتطؾل -٠

 فِتقُؽؿ ُقُبتقاَير َٓ  ُؽؿَطَؾتق َفُرواَيظ َوإِن َػ َكق )…طؾقؽؿ ضفروا

 ّٓ َٓ  إِ ة َو  .(..ِذمَّ

 خؾتتتتتتَػ  والؿـتتتتتتافؼقن الؿشتتتتتتركقن يستتتتتتتترُ  متتتتتتا غالًبتتتتتتا -4

 .ُقُؾقُبُفؿ( َبكر َوَتل ِهِفؿ ر قَ بَِلف ُضقَكُؽؿ)ُير…ألسـتفؿ
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 حتتك لـتا إخقاكتا لقستقا والزكتاة الصتالة وتتاركقا الؿشركقن -٧

ةَ ٱ َوَأَقتتتاُمقا َتتتتاُبقا َفتتتنِن )… يتقبتتتقا تتتَؾقر ةَ ٱ َوَءاَتتتتُقا لصَّ َكتتتقر  لزَّ

ـِ ٱ فِی ُكُؽؿ ر قَ َفنِخ ي  .(لدِّ

 متتـ تتتتؿؽـ حتتتك الؼؾتتقب طؾتتك الل خشتتقةُ  تستتتقلل أن ٓبتتد -٦

ُٓى )…الؽػر أئؿة مقاجفة ََََُِف َ َحخَةََٕ ََُّ َحا ََُّ ٌََحخَةإ ٲنهَّا

ٍَ ُوُُخى ِإٌ ُِی  .(يُّؤِي

 لؾتتتتتذيـ تعتتتتتذيبا الل يستتتتتؾطفا الصتتتتتادقة الؿممـتتتتتة الػئتتتتتةُ  -٥

ب )َقترتُِؾقُهؿ…كػروا  ُكؿَوَيـُصتر ِزِهؿَوُيخت ِديُؽؿبَِلي للُ ٱ ُفؿُ ُيَعذِّ

م مَقق ُصُدورَ  ِػ َوَيش ِفؿَطَؾق ـَ م   . (ِمـِق

 َأم )… الصتتتػقف تؿحتتتص حتتتتك كثقتتترا الحقتتتاة تؿضتتتل ٓ -٥

ا َرُكقاُتت َأن ُتؿَحِسب ـَ ٱ للُ ٱ َؾؿِ َيع َوَلؿَّ  .(. ِمـُؽؿ َجترَفُدوا لَِّذي
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 ِمـ َيتَِّخُذوا َوَلؿ )… الدخقؾة لؾبطاكات كشٌػ  التؿحقص ويف -٩

َٓ  للِ ٱ ُدونِ  َٓ  ۦَرُسقلِفِ  َو ـَ ٱ َو  .َولِقَجة( لُؿمِمـِق

َؿا )…وخشقة ديـ أهؾ الحؼقؼققن الؿساجد طؿار -3٣  ُؿترُ َيع إِكَّ

ـَ  َمتتـ للِ ٱ َمَستتترِجَد  ةَ ٱ َوَأَقتتامَ  لتتتَٔاِخرِ ٱ لَقتتقمِ ٱوَ  للِ ٱِب  َءاَمتت تتَؾقر  لصَّ

ةَ ٱ َوَءاَتك َكقر  .(لزَّ

َؿتا )…والتذكر بالصتالة ومعـقية بالبـاء، حسقة والعؿارةُ  -33  إِكَّ

ـَ  َمـ للِ ٱ َمَسترِجَد  ُؿرُ َيع ةَ ٱ َوَأَقامَ  لتَٔاِخرِ ٱ لَققمِ ٱوَ  للِ ٱِب  َءاَم تَؾقر  لصَّ

ةَ ٱ َوَءاَتك َكقر  .(. لزَّ

 تضتاهل ٓ لؽـفتا والعؿتارة الستؼاية يف فضتؾ مـ كان مفؿا -30

 لَؿستِجدِ ٱ َوِطَؿاَرةَ  لَحاجِّ ٱ ِسَؼاَيةَ  ُتؿَأَجَعؾ ).اإليؿان أهؾ فضؾ

ـَ  َكَؿـ لَحَرامِ ٱ  .(…لتَٔاِخرِ ٱ لَققمِ ٱوَ  للِ ٱِب  َءاَم



 

-193- 

 

 االحتفال بالسبع الطوال

 

 َٓ  )… طالققـ وإخباٍت  إيؿان مع الؽػار حسـات تستقي ٓ -3٠

ـَ ٱ لَؼقمَ ٱ ِدیَيف َٓ  للُ ٱوَ  للِ ٱ ِطـَد  نَ ۥَتقُ َيس  .(لظَّترِؾِؿق

 وإقامة وجـات، ورضقان رحؿة : الؼقامة يقم الػائزيـ كفايةُ  -34

ُرُهؿ )…دائؿة ـت َؿتةبَِرح َرب ُفتؿ ُيَبشِّ  لَُّفتؿ َوَجـَّتترت ن ر قَ َوِرضت فُ مِّ

ِؼقؿٌ  َكِعقؿ فِقَفا  . (م 

تتؾ إذا الؼرابتتاُت  تـتفتتل -3٧ َفاَيتتتر )…اإليؿتتان طؾتتك الؽػتترُ  ُفضِّ  َلي 

ـَ ٱ  سَتَحب قاٱ إِنِ  لَِقاءَ َأو َكُؽؿ ر قَ َوإِخ َءُكؿَءاَبا اَتتَِّخُذو َٓ  َءاَمـُقا لَِّذي

ـِ ٱ َطَؾك لُؽػرَ ٱ  .(إِليَؿتر

 ُقتؾ )… الدكققية الؿحاّب  هذه كؾ تػقُق  ورسقلف الل محبةُ  -3٦

 َوَطِشتقَرُتُؽؿ ُجُؽتؿ ر وَ َوَأز ُكُؽؿ ر قَ َوإِخ ـَاُؤُكؿَوَأب ُؤُكؿَءاَبا َكانَ  إِن
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ـُ  َكَستتتاَدَها َشتتتقنَ َتخ َوتَِجتتتترَرة قَتَرفُتُؿقَهتتتاٱ ٌل  ر قَ َوَأمتتت  َوَمَستتتترؽِ

ـَ  ُؽؿإَِلق َأَح َّ  َضقَكَفاَتر  ٱ مِّ
 .(ۦَوَرُسقلِفِ  للِ

 وٓ بؼتتتتقتؽؿ ولتتتتقس ، وبػضتتتتؾف يتتتتالل ُتـصتتتترون إكؿتتتتا -3٥

ـَ  فِتتی للُ ٱ َكَصتتَرُكؿُ  َلَؼتتد )…جققشتتؽؿ  مَ َوَيتتق َكثِقتتَرة َمتتَقاصِ

 .(ـٍ ُحـَق

 إِذ ـٍ ُحـَتتتق مَ َوَيتتتق )…الفزيؿتتتة وقعتتتت إستتتاُس  ضتتتقع إذا -3٥

 ..!(تٔاَشق َطـُؽؿ ـِ ُتغ َفَؾؿ َرُتُؽؿَكث َجَبتُؽؿَأط

 هرًبتا وفتروا ، إرض وضاقت ، ُهزمقا بؽثرتفؿ اغتروا لًؿا -3٩

 تٔاَشقتت َطتتـُؽؿ ـِ ُتغتت َفَؾتتؿ َرُتُؽؿَكثتت َجَبتتتُؽؿَأط إِذ ـٍ ُحـَتتق مَ َوَيتتق )

تتد ُتؿَولَّقتت ُثتتؿَّ  َرُحَبتتت بَِؿتتا َٕرُض ٱ ُؽؿُ َطَؾتتق َوَضتتاَقت ـَ م   (بِرِي

 [ .0٧ : التقبة]
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 بؿالئؽتتف، ويـصرهؿ روطفؿ، يسؽـ الؿقاقػ يف الؿممـقن -0٣

 َوَطَؾك ۦَرُسقلِفِ  َطَؾكر  ۥَسؽِقـََتفُ  للُ ٱ َأكَزَل  ُثؿَّ  )…أطداءهؿ ويعذب

ـَ ٱ َب  َهاَتَرو لَّؿ اُجـُقد َوَأكَزَل  لُؿمِمـِق ـَ ٱ َوَطذَّ  .َكَػُروا( لَِّذي

 متـ لفتا وٓبتد الضتعػ، وضعُ  يحتؿؾفا ٓ آطتزاز أحؽامُ  -03

َٓ  )..جديتد بعٍث  يقم ـَ  َيتِديـُقنَ  َو ـَ  لَحتؼِّ ٱ ِديت ـَ ٱ ِمت  ُأوُتتقا لَّتِذي

 : التقبتة] (َصتترِغُرونَ  َوُهتؿ َيد َطـ لِجزَيةَ ٱ ُطقاُيع َحتَّكر  لؽَِتترَ  ٱ

0٩.] 

 ولؽتـ.. بتلفقاهفؿ الل كتقر إصػاء مـ تؿؽـقا لق إطداء ودّ  -00

 ِهِفتتؿ ر قَ بِتتَلف للِ ٱ ُكتتقرَ  ِػتتتُٔقاُيط َأن ُيرِيتتُدونَ  )…هقفتتات هقفتتات

 .(.للُ ٱ َبكَوَيل



 

-196- 

 

 االحتفال بالسبع الطوال

 

 وأفقاهتتً ، كاذبتتة ألستتـةً  إٓ الحتتؼ الـتتقر تجتتاه يؿؾؽتتقنَ  ٓ -0٠

 للِ ٱ ُكتتقرَ  ِػتتتُٔقاُيط َأن ُيرِيتتُدونَ  ) مققتتػ أول يف تستتؼط ضتتالة،

 .(.للُ ٱ َبكَوَيل ِهِفؿ ر قَ بَِلف

 إلتتك أفتتقاهفؿ طتتـ وغصتتًبا ، أكتتقففؿ رغتتؿ اإلستتالمُ  ضفتتر -04

ـِ ٱ َطَؾتتتك ۥِفتتتَرهُ لُِقظ )…التتتراهـ طصتتتركا ي تتتفِ  لتتتدِّ  َكتتترِهَ  َوَلتتتق ۦُكؾِّ

 [.٠٠ التقبة] (لُؿشرُِكقنَ ٱ

ـُ  يصتبح قد -0٧  إِنَّ  )..والعبتاد العؾؿتاء بعتض طـتد تجتارةً  التدي

ـَ  اَكثِقر هَبانِ ٱوَ  َٕحَبارِ ٱ مِّ  .(لَبترطِؾِ ٱِب  لـَّاسِ ٱ َل  ر قَ َأم ُكُؾقنَ َلَقل لر 

ـُ  صتتار إذا -0٦  طؾؿفتتؿ متتـ اهؾتتف اكستتؾَ   وستتؾعًة، تجتتارة التتدي

ونَ   .(للِ ٱ َسبِقؾِ  َطـ )َوَيُصد 
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ـَ ٱوَ  )…بؽـز فؾقس زكاتفؿا أديت اذا -0٥ َهَ  ٱ ـِتُزونَ َيؽ لَِّذي  لتذَّ

ةَ ٱوَ  َٓ  لِػضَّ ر للِ ٱ َسبِقؾِ  فِی ُيـِػُؼقَكَفا َو  .( َألِقؿ بَِعَذاٍب  ُهؿَفَبشِّ

 فِتی َفتاَطَؾق َؿتكر ُيح مَ َيتق )… دكققيا بف الؿتؾذذ بالؿال تعذيٌ   -0٥

 .َوُضُفقُرُهؿ( َوُجـُقُبُفؿ ِجَباُهُفؿ بَِفا َقىر َفُتؽ َجَفـَّؿَ  َكارِ 

 واكحتتتط طؼؾتتتف، اكطؿتتتس طؿؾتتتف، ستتتقء لؾؿتتترء ُزيِّتتتـ إذا-0٩

ـَ  )…ستتؾقكف تت  لَؼتتقمَ ٱ ِدیَيفتت َٓ  للُ ٱوَ  َؿتتترِؾِفؿَأط ءُ ُستتق َلُفتتؿ ُزيِّ

ـَ ٱ  .(لَؽترِػرِي

َفاَيتتر )…الدكققية والدطة إرضل لؾتثاقؾ الـػقرُ  ُيؽرهُ  إكؿا -٠٣  َلي 

ـَ ٱ تاَقؾُتؿٱ للِ ٱ َستبِقؾِ  فِی كِػُرواٱ َلُؽؿُ  قِقَؾ  إَِذا َلُؽؿ َما َءاَمـُقا لَِّذي  ثَّ

 .(َٕرضِ ٱ إَِلك
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 ُهَؿا إِذ )… والحزن الخقف حالة تؿـع والتقكؾ القؼقـ ققةُ  -٠3

 .َمَعـَا( للَ ٱ إِنَّ  َزنَتح َٓ  ۦلَِصترِحبِفِ  َيُؼقُل  إِذ لَغارِ ٱ فِی

 والتليقتد والستؽقـة والصتقاكة الحػتظ كتقجتف باللِ  آستـصارُ  -٠0

 َكِؾَؿتةَ  َوَجَعتَؾ  َهتاَتَرو لَّؿ بُِجـُقد ۥَوَأيََّدهُ  فِ َطَؾق ۥَسؽِقـََتفُ  للُ ٱ )َفَلكَزَل 

ـَ ٱ تتتػَؾكر ٱ َكَػتتتُروا لَّتتتِذي  َطِزيتتتزٌ  للُ ٱوَ  لُعؾَقتتتاٱ ِهتتتیَ  للِ ٱ َوَكِؾَؿتتتةُ  لس 

 .(َحؽِقؿٌ 

 هالؽتة ستػؾك كؾؿتتفؿ ستظؾ وتجبروا إطداء اكتػ  مفؿا -٠٠

ـَ ٱ َكِؾَؿةَ  )َوَجَعَؾ  ػَؾكر ٱ َكَػُروا لَِّذي  .(لُعؾَقاٱ ِهیَ  للِ ٱ َوَكِؾَؿةُ  لس 

 درب طـ يتخؾػقن ٓ الحقة والؼؾقب العالقة الؿؼامات أهُؾ  -٠4

ـَ ٱ َتتتتِٔذُكَؽ َيس َٓ  )…التضتتحقات  لَقتتقمِ ٱوَ  للِ ٱِب  ِمـُتتقنَ ُيم لَّتتِذي

ـَ ٱَطِؾقُؿِ   للُ ٱوَ  َوَأكُػِسِفؿ لِِفؿ ر قَ بَِلم ُيَجترِفُدوا َأن لتَٔاِخرِ ٱ  .( لُؿتَِّؼق
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 .. الستؾقك فستد ، الضتؿائر ومرضتت الؼؾتقُب، ارتابت إذا -٠٧

ُدونَ  بِِفؿَري فِی َفُفؿ ُقُؾقُبُفؿ رَتاَبتٱ)وَ   .(َيَتَردَّ

 َأَراُدوا َوَلق ).. والتسقيػ التؽاسؾ يعالج الؿبؽر آستعداد -٠٦

وا لُخُروَج ٱ ََطد  ة( ۥَلفُ  َٕ  .ُطدَّ

 للُ ٱ َكتتترِهَ  َوَلتتتترؽِـ )…الختتتذٓن وقتتتع ، التقفقتتتؼ ُحتتترم إذا -٠٥

ـَ ٱ َمعَ  قُعُدواٱ َوقِقَؾ  َفَثبََّطُفؿ بَِعاَثُفؿ۟  نٱ  .(لَؼترِعِدي

 الؿـتتافؼقـ متتـ الصتتػقُف  ُتطفتتر ، الستتالمة وبؾتتقغ لؾػتتالح -٠٥

تتتا فِتتتقُؽؿ َخَرُجتتتقا َلتتتق )… وأذكتتتابفؿ َّٓ  َزاُدوُكتتتؿ مَّ  َخَبتتتآ إِ

َو َٕ  .(لِػتـَةَ ٱ ُغقَكُؽؿُ َيب ِخَؾترَؾُؽؿ َضُعقاَو
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 مغتتريـ ستؿاطقـ صقبتقـ متـ … الؿتممـ الصتػ يتمتك قد -٠٩

تترُعقنَ  َوفِقُؽؿ ) بفؿ ـَ ٱِب  َطِؾتقؿُ  للُ ٱوَ  َلُفتؿ َسؿَّ  التقبتة] (لظَّتترِؾِؿق

4٥.] 

 يتتمكُس  فؽقتتػ …والغقائتتؾ لألمتتقر ومؼؾبتتقن فتـتتة، دطتتاة -4٣

ُبقا ُؾ َقب ِمـ لِػتـَةَ ٱ بَتَغُقاٱ َلَؼدِ  ).. بفؿ  .(ُُٕمقرَ ٱ َلَؽ  َوَقؾَّ

 والؿعصتتقة الػتـتتة يف فستتؼط ، الؿزطقمتتة الػتـتتة متتـ هتترب -43

تتـ ُفؿَوِمتتـ )..الحؼقؼقتتة َٓ  لِّتتی ئتتَذنٱ َيُؼتتقُل  مَّ َٓ  ۟ۤ تِـِّتتیَتػ َو  فِتتی َأ

 .َسَؼُطقا( لِػتـَةِ ٱ

 ستتتتقؿا متتتتـ الؿؽروهتتتتة والـػؼتتتتة ، تؽاستتتتؾ يف الصتتتتالة -40

َٓ  )…الؿـافؼقـ ةَ ٱ ُتقنَ َيل َو َؾقر َّٓ  لصَّ َٓ  ُكَساَلكر  َوُهؿ إِ  ُيـِػُؼتقنَ  َو

 َّٓ  .(َكتررُِهقنَ  َوُهؿ إِ
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 َأو َجتتًٔاَمؾ َيِجتُدونَ  َلتق )… الؿـافؼقـ مـ جبـًا أشد ثؿة لقس -4٠

َخال َأو ٍت  ر َمَغتررَ   (. َؿُحقنَ َيج َوُهؿ فِ إَِلق الََّقلَّق ُمدَّ

 متدى طؾك وصاحبفا الرسالة مـ الؿـافؼقـ سخريةُ  تـػؽ ٓ -44

 .( ُأُذن ُهقَ  )َوَيُؼقُلقنَ  الدهقر

 لل محتتتتاددةً  ويزيتتتتدون ، فجتتتتقرهؿ يف الؽػتتتتار يشتتتتابفقن -4٧

 .َوَرُسقَلُف( للَ ٱ ُيَحاِددِ  َمـ ۥَأكَّفُ  َؾُؿقاَيع َأَلؿ ).. والشرائع

 َذرُ َيحت ).أسترارهؿ وفضتحت ، التقبتة ستقرةُ  كشتػتفؿ لؼد -4٦

َل  َأن لُؿـَترِػُؼقنَ ٱ  .ُقُؾقبِِفؿ( فِی بَِؿا ُتـَبُِّئُفؿ ُسقَرة ِفؿَطَؾق ُتـَزَّ

 َتُفؿَستَلل َوَلق ِـ ) الؿـافؼقـ مـ شبفٌ  فقف ، بالشرائع استفزأ مـ -4٥

َـّ  َؿا َلَقُؼقُل  .(..َعُ  َوَكؾ َكُخقُض  ُكـَّا إِكَّ
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 لالرتتتداد مـتتتفٍ  وأهؾتتف التتديـ متتـ آستتتفزائل آستستتفاُل  -4٥

ُِؽؿ َد َبع ُتؿَكَػر َقد َتِذُرواَتع َٓ  )..بالل والعقاذ  .(..إِيَؿتـر

 طتتـ وكفتتقفؿ بتتالؿـؽر أمتتُرهؿ الؿـتتافؼقـ ضتتدية يف يؽػقتتؽ -4٩

ـِ  َفقنَ َوَيـ لُؿـَؽرِ ٱِب  ُمُرونَ َيل ).. الؿعروف  .(لَؿعُروِف ٱ َط

 بُِضتتقنَ َوَيؼ ).وبختتؾ وتبتتديٌؾ  وغقائتتؾ، وصتتٌد  وجتتبـ، كػتترٌ  -٧٣

 .(ِدَيُفؿَأي

 لتتتتتتذوي لؾعظتتتتتتة متتتتتتقرث الستتتتتتابؼقـ قصتتتتتتصِ  فؼتتتتتتفُ  -٧3

ـَ ٱ)كَ …العؼقل ة ِمتـُؽؿ َأَشتدَّ  اَكتاُكق ِؾُؽؿَقتب ِمـ لَِّذي  َثترَ َوَأك ُقتقَّ

  .بَِخَؾترِؼِفؿ( سَتؿَتُعقاٱَف  َلترداَوَأو ٓ ر قَ َأم
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 لُؿمِمـُقنَ ٱ)وَ  والؿـفج الؼؿر مستؼقؿة ، متقـة الؿممـقـ وٓيةُ  -٧0

 لَؿعتتتُروِف ٱِب  ُمُرونَ َيتتتل ضَبعتتت لَِقتتتاءُ َأو ُضتتتُفؿَبع لُؿمِمـَتتتترُت ٱوَ 

ـِ  َفقنَ َوَيـ  .(لُؿـَؽرِ ٱ َط

ـُ  بفقجة، جـاٌت  -٧٠  يراد وماذا ، طجق  ورضقان صقبة، ومساك

ـَ ٱ للُ ٱ َوَطَد  ) ..ذلؽ بعد  ِمـ رِیَتج َجـَّترت لُؿمِمـَترِت ٱوَ  لُؿمِمـِق

ـَ  َٕكَفتررُ ٱ تَِفاَتح ـَ  فِقَفا َخترِؾِدي  .َصقَِّبة َوَمَسترؽِ

 الحجتتة جفتتادُ  ولؾؿـتتافؼقـ ، والستتـان الطعتتـ جفتتاد لؾؽػتتار -٧4

َفاَيتتتر ) والؾستتان تتارَ ٱ َجتتترِفدِ  لـَّبِتتی  ٱ َلي  ـَ ٱوَ  لُؽػَّ  غُؾتتظٱوَ  لُؿـَتتترِػِؼق

 .(ِفؿَطَؾق

ـٍ  مـ كؿ -٧٧ ا ) …بذلؽ يِػ  ولؿ تقرط كاذر أو داعٍ  أو ُمتؿ  َفَؾؿَّ

ـ َءاَتقرُفؿ ُهؿ َوَتَقلَّقا ۦبِفِ  َبِخُؾقا ِۦؾفِ َفض مِّ ع وَّ  .(رُِضقنَ م 
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 جاهد فؼقرٌ  وٓ ، باذل غـلٌ  يعجبفؿ فال.. السخرية صبقعتفؿ -٧٦

ـَ ٱ ) ـَ ٱ ِؿتتُزونَ َيؾ لَّتتِذي ِطق ـَ  لُؿطَّتتقِّ ـَ ٱ ِمتت َدَقتتترِت ٱ فِتتی لُؿتتمِمـِق  لصَّ

ـَ ٱوَ  َّٓ  َيِجُدونَ  َٓ  لَِّذي  .(َدُهؿُجف إِ

 فِی َتـِػُروا َٓ  َوَقاُلقا )…أخرة كار طـ مقطظةٌ  الدكقا حر يف -٧٥

 . (َؼُفقنَ َيػ َكاُكقا لَّق اَحرّ  َأَشد   َجَفـَّؿَ  َكارُ  ُقؾ ۟  لَحرِّ ٱ

َٓ  )…تعذيبفؿ مـ شؽٌؾ  ففل ، وأبـائفؿ بؿالذهؿ تغتر ٓ -٧٥  َو

َؿتا َلتترُدُهؿَوَأو ُلُفؿ ر قَ َأم ِجبَؽ ُتع َبُفؿ َأن للُ ٱ ُيرِيتُد  إِكَّ  فِتی بَِفتا ُيَعتذِّ

كَقاٱ  .(لد 

 مستتتجؿع ففتتق ، وبخؾتتفِ  وجبـتتف بتخؾػتتف يبتتالل ٓ الؿـتتافُؼ  -٧٩

 َوُصبِتعَ  لَخَقالِتِػ ٱ َمتعَ  َيُؽقُكتقا بِتَلن َرُضقا )…السقء لصػات

 .(َؼُفقنَ َيػ َٓ  َفُفؿ ُقُؾقبِِفؿ َطَؾكر 
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 تـفؿتر فؼتراء ومممـتقن الغقتاب، يتعشتؼقن أققيتاء مـتافؼقن -٦٣

َأط َتَقلَّتقا )…التخؾػ مـ دمقطفؿ ـَ  َتِػتقُض  ُقتـُُفؿوَّ معِ ٱ ِمت  لتدَّ

َّٓ  َحَزًكا  .(ُيـِػُؼقنَ  َما َيِجُدوا َأ

َأط ) الغالقتات الؿـتازل دون يحقل الػؼرُ  أحقاكً -٦3  ُقـُُفؿَتَقلَّتقاوَّ

ـَ  َتِػقُض  معِ ٱ ِم َّٓ  َحَزًكا لدَّ  . (ُيـِػُؼقنَ  َما َيِجُدوا َأ

 الػؼف بؾ ، يختػك فال ، والؽػر والغدر الخسة صبعة كان مـ -٦0

 رُِضتقالُِتع ِفؿإَِلتق كَؼَؾبتُتؿٱ إَِذا َلُؽتؿ للِ ٱِب  ِؾُػقنَ َسَقح ).. تركفؿ

 .(سِرج إِكَُّفؿ ُفؿَطـ رُِضقاَفَلط ُفؿَطـ

 العؾؿتاء فقفتا يؼتؾ ، الؿفجتقرة والبتقادي ، البعقتدة البقئاُت  -٦٠

 راُكػتت َأَشتتد   َٕطتتَراُب ٱ )… جفتتالتفؿ فتؽثتترُ  الـتتقر، ومراكتتز

َّٓ  َدرُ َوَأج اَوكَِػاق  (.ۦ َرُسقلِفِ  َطَؾكر  للُ ٱ َأكَزَل  َما ُحُدودَ  َؾُؿقاَيع َأ
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تتربُِؼقنَ ٱ)وَ  والدطقة اإلسالم يف صبؼة ٕشرف مدٍح  أشرُف  -٦4  لسَّ

ُلقنَ ٱ ـَ  َٕوَّ ـَ ٱ ِم ـَ ٱوَ  َٕكَصارِ ٱوَ  لُؿَفترِجرِي َبُعتقُهؿٱ لَِّذي  َستترـبِنِح تَّ

ِضیَ   .(…فُ َطـ َوَرُضقا ُفؿَطـ للُ ٱ رَّ

ِضتیَ  ) جقؾ أكرم يف يؼع مـ إيؿانُ  يستؼقؿُ  كقػ -٦٧  ُفؿَطتـ للُ ٱ رَّ

 .(..رِیَتج َجـَّترت َلُفؿ َوَأَطدَّ  فُ َطـ ۟  َوَرُضقا

 َطَؾتك َمتَرُدوا )… التتاري  طبتر طؾقتف متؿرسقن مـافؼقن ثؿة -٦٦

 .(َؾُؿُفؿَتع َٓ  لـَِّػاِق ٱ

 َوَءاَختتُرونَ  ) مػتتتقح التقبتتة بتتاُب  إطؿتتال يف مخؾتتطٍ  لؽتتؾ -٦٥

 للُ ٱ َطَستك َستقًِّئا َوَءاَخترَ  اَصترِؾح َطَؿال َخَؾُطقا بُِذُكقبِِفؿ طَتَرُفقاٱ

 .(ِفؿَطَؾق َيُتقَب  َأن
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 لؾؿتتتتتال وتزكقتتتتتة ، التتتتتذكقب متتتتتـ صفتتتتتارة الصتتتتتدقة يف -٦٥

ُرُهؿ َصَدَقة لِِفؿ ر قَ َأم ِمـ )ُخذ…وإكؿاء قِفؿ( ُتَطفِّ  .َوُتَزكِّ

ـَ ٱوَ  ) وضراراً  مشاقةً  تؽقن قد الحسـاِت  بعُض  -٦٩  تََّختُذواٱ لَّتِذي

ـَ ٱ ـَ َبق رِيَؼاَوَتػ راَوُكػ اِضَرار ِجداَمس  (.. َصاداَوإِر لُؿمِمـِق

 !…ملجقر محؿقد لؾطاطة فاطؾ كؾ لقش -٥٣

 ٓكؽشتتتتتتاف طؾتتتتتتقفؿ، متتتتتتردودةٌ  الؿـتتتتتتافؼقـ حستتتتتتـاُت  -٥3

ـَ ٱ)وَ …مؼصدهؿ  رِيَؼتاَوَتػ راَوُكػت اِضَرار ِجداَمس تََّخُذواٱ لَِّذي

ـَ ٱ ـَ َبق  .(َصاداَوإِر لُؿمِمـِق

 .. الؿستتؾؿ الؿجتؿتتع متتـ فطـتتةٌ  الـػتتاق ٕستتالق  آكتبتتاه -٥0

 .( الحسـك إٓ أردكا إن )ولقحؾػـ
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ُُفؿُ ُبـ َيَزاُل  َٓ  ).وكػاًقا شؽا الؿرتاَب  تزيُد  السقئة الؿؼاصُد  -٦٠  َقتتـر

َّٓ  ُقُؾقبِِفؿ فِی ِريَبة اَبـَق لَِّذیٱ  .ُقُؾقُبُفؿ( َتَؼطَّعَ  َأن إِ

 لَعتتتربُِدونَ ٱ لتَّتتترق ُِبقنَ ٱ )..الصتتػات هتتذه متتـ حتتظ لتتؽ لتتقؽـ -٦4

تتتترق ُِحقنَ ٱ لَحتتتترِؿُدونَ ٱ تتتترِجُدونَ ٱ كُِعتتتقنَ  ر لتتترَّ ٱ لسَّ  لتتتتَٔاِمُرونَ ٱ لسَّ

 .(.لَؿعُروِف ٱِب 

 أولتتك وجعؾتتت ، التقبتتة يغتتادروا لتتؿ العتتالل، شتترففؿ بتترغؿ -٦٧

تتتترق ُِحقنَ ٱ لَحتتتترِؿُدونَ ٱ لَعتتتتربُِدونَ ٱ لتَّتتتترق ُِبقنَ ٱ )…صتتتػاتفؿ  لسَّ

ترِجُدونَ ٱ كُِعقنَ  ر لرَّ ٱ  .(لَؿعُروِف ٱِب  لتَٔاِمُرونَ ٱ لسَّ

 ..لتف آستتغػار حترمَ  الشترك بلطؿال تؾبس مـ كؾ : قاطدة -٦٦

ـَ ٱوَ  لِؾـَّبِتیِّ  َكتانَ  )َما ـَ لِؾ َتغِػُرواَيست َأن اَءاَمـُتق لَّتِذي  َوَلتق ُؿشترِكِق

 .(…َبكر ُقر لِیُأو اَكاُكق
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 الؽتتتافرة الؼرابتتتة كؽتتتران طؾتتتك يحؿؾتتتؽ الصتتتادق اإليؿتتتانُ  -٦٥

ا… ـَ  )َفَؾؿَّ أَ  لِّؾَّفِ  َطُدوّ  ۥَأكَّفُ  ۥَۤلفُ  َتَبقَّ َوَّ  ِهقؿَ  ر رَ إِب إِنَّ  فُ ِمـ َتَبرَّ  .(َحِؾقؿ هٌ  ر َٕ

 للُ ٱ َكتتانَ  َوَمتتا )..لؾضتتالقـ حتتتك الحتتؼ بقتتان الل رحؿتتةِ  متتـ -٦٥

ـَ  َحتَّكر  َهَديرُفؿ إِذ َد َبع ا۟  مَ َقق لُِقِضؾَّ  ا َلُفؿ ُيَبقِّ  .َيتَُّؼقَن( مَّ

 مجاهتتديـ خرجتتقا إوقتتات وطستترةِ  ، الزمتتان شتتدةِ  رغتتؿ -٦٩

ـَ ٱ ).. مستجقبقـ َبُعقهُ ٱ لَِّذي  .(لُعسَرةِ ٱ َساَطةِ  فِی تَّ

 )ِمـ الل تثبقت لقٓ ، الدطة وح  الحر كراهقةُ  البشر صبقعةُ  -٥٣

ـ َفرِيؼ ُقُؾقُب  َيِزيغُ  َكادَ  َما دِ َبع  .(ِفؿَطَؾق َتاَب  ُثؿَّ  ُفؿمِّ

 واكسداد لؾضقؼة سبٌ   الؼائؿة والؿعصقة ، الصارمة العؼقبةُ  -٥3

 َوَضتاَقت َرُحَبت بَِؿا َٕرُض ٱ ِفؿُ َطَؾق َضاَقت إَِذا َحتَّكر  ) الحقاة

 .َأكُػُسُفؿ( ِفؿَطَؾق
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 َّٓ  َأن اَوَضـ ق )… الرحقؿ التقاِب  الل باب إٓ لؾتائ  مالذَ  ٓ -٥0

ـَ  َجلَ َمؾ َّٓ  للِ ٱ ِم  .(الَِقُتقُبق ِفؿَطَؾق َتاَب  ُثؿَّ  فِ إَِلق إِ

 َوُكقُكتقا )…وتعظقًؿتا تشتريػا طؾقتف كبف صدُقفؿ كجاهؿ لؿا -٥٠

ـَ ٱ َمعَ  ترِدقِق  .(لصَّ

َٓ  )…طـتتف يتخؾػتتقن ٓ ستتـتف، وأتبتتاعُ  الل رستتقل أحبتتاُب  -٥4  َو

 .(ۦِسفِ كَّػ َطـ بَِلكُػِسِفؿ ۟  َغُبقاَير

َٓ  )..طؾقفا ملجقر الخطقات وقطع الصغقرة، الـػؼة حتك -٥٧  َو

َٓ  َصِغقَرةً  َكَػَؼةً  ُيـِْػُؼقنَ  َٓ  َكبِقَرةً  َو  .َواِدًيا( َيْؼَطُعقنَ  َو

 رحتتتالقن وفؼفتتتاء مجاهتتتدون وأصتتتـاٌف  صبؼتتتات إمتتتةُ  -٥٧

تةَكا لَِقـِػتُروا لُؿمِمـُقنَ ٱ َكانَ  َوَما )…وغقرهؿ  ِمتـ َكَػترَ  َٓ َفَؾتق فَّ

ـ َقةفِر ُكؾِّ  ُفقا( ي َِػةَصا ُفؿمِّ  .لَِّقَتَػؼَّ
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 يحؿتقنَ  طؾتؿ صتالب يتمجر كتذلؽ ، مجاهدون يمجر كؿا -٥٦

تةَكا لَِقـِػتُروا لُؿمِمـُتقنَ ٱ َكتانَ  َوَمتا )..وحجًجتا طؾًؿا الشرائع  فَّ

ـ َقةفِر ُكؾِّ  ِمـ َكَػرَ  َٓ َفَؾق ُفقا ي َِػةَصا ُفؿمِّ  .(..لَِّقَتَػؼَّ

تا ) يقصتػ ٓ بفتا واكتػتاطفؿ بأيتات الؿتممـقـ بشرى -٥٥  َفَلمَّ

ـَ ٱ  : التقبتتة] (َتبِشتتُرونَ َيس َوُهتتؿ اإِيَؿتتتـر ُفؿَفتتَزاَدت َءاَمـُتتقا لَّتتِذي

304.] 

 أو كػتتتتاٍق  طالمتتتتةُ  واكتػتتتتاع اتعتتتتاظ بتتتتال التتتتبالءات تؽتتتتررُ  -٥٥

َٓ …غػؾة ةً  َطام ُكؾِّ  فِی َتـُقنَ ُيػ َأكَُّفؿ نَ َيَرو )َأَو رَّ َتق َأو مَّ  ُثتؿَّ  ـِ َمرَّ

َٓ  َيُتقُبقنَ  َٓ  ُرونَ  ُهؿ َو كَّ  .(َيذَّ



 

-212- 

 

 االحتفال بالسبع الطوال

 

 ُثتؿَّ  )… العؿتؾ جتـس متـ والجتزاء.. ُصرفقا اكصرفقا كؿا -٥٩

 التقبتة] (َؼُفتقنَ َيػ َّٓ  مَقتق بِتَلكَُّفؿ ُقُؾقَبُفؿ للُ ٱ َصَرَف  ۟  كَصَرُفقاٱ

30٥.] 

 الستتالم طؾقتتف كالؿختتتار جاهتتٌد  حتتريص الصتتادُق  الداطقتتةُ  -٥٣

تتـ َرُستتقل َءُكؿَجتتا )َلَؼتتد…  َطـِتتت ؿ َمتتا فِ َطَؾقتت َطِزيتتزٌ  َأكُػِستتُؽؿ مِّ

 .(ُؽؿَطَؾق َحرِيٌص 

 ُؽؿَطَؾتق َحترِيٌص  )… والرحؿتة بالحرص الدطقة تزهرُ  إكؿا -٥3

ـَ ٱِب  ِحقؿ َرُءوف لُؿمِمـِق  .(رَّ

 َفتنِن )..الل إلتك أمترك وفّقض لفؿ، تؽترث ٓ الصدود طـد -٥0

َّٓ  إَِلتترفَ  َٓ  للُ ٱ بِیَ َحست َفُؼؾ اَتَقلَّق ؾت فِ َطَؾقت ُهتقَ  إِ  َرب   َوُهتقَ  ُت َتَقكَّ

 .( لَعظِقؿِ ٱ لَعرشِ ٱ
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  سورة يونس -8
 

 تِْؾتتَؽ  )..كابًضتتا وقؾبتتا ، باحثتتا ذهـًتتا يتطؾتت  بالحؽؿتتة وصتتُػفُ  -3

 .(  اْلَحؽِقؿِ  اْلؽَِتاِب  آَياُت 

 .الصتدق بؼتدم كقفئتقا ولذلؽ ، وإخالص جٌد  فقفا أطؿاُلفؿ -0

رِ  ـَ ٱ )َوَبشِّ  .َربِِّفؿ( ِطـَد  ٍق ِصد َقَدمَ  َلُفؿ َأنَّ  اَءاَمـُق لَِّذي

 َلُفتؿ ).. متملؿ وطتذاٌب  ، حتارٌ  شتراٌب .. حقتاة متـ أشتؼاها ما -٠

ـ َشَراب  .( َألِقؿُ  َوَطَذاٌب  َحِؿقؿ مِّ

تؿَس ٱ َجَعتَؾ  لَّتِذیٱ ُهتقَ  )… طالمات وآياٌت  مسخر، كقنٌ  -4  لشَّ

َرهُ  اُكتتتقر لَؼَؿتتترَ ٱوَ  ءِضتتتَقا ـَ ٱ َطتتتَددَ  َؾُؿتتتقالَِتع َمـَتتتاِزَل  ۥَوَقتتتدَّ تتتـِق  لسِّ

 .(لِحَساَب ٱوَ 
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 الستؿقات وطجائ  والـفار، الؾقؾ اختالف العؼُؾ  يػؼف لؿ إن -٧

 َخَؾتَؼ  َوَمتا لـََّفتارِ ٱوَ  لَّقتؾِ ٱ ختَِؾتترِػ ٱ فِتی إِنَّ  ) يػؼف فؿتك وإرض

َؿترقَ ٱ فِی للُ ٱ  . ( َيتَُّؼقنَ  ملَِّؼق َلتَٔاَيترت َٕرضِ ٱوَ  ِت  ر لسَّ

 الؿتؾتتذذ التتذكر، ستتقى التتدكقا تؽتتالقػ متتـ الجـتتة يف يبتتَؼ  لتتؿ -٦

ََؽ ُسب فِقَفا َقيرُفؿَدط )…بف ُفؿَّ ٱ َحتـر  َوَءاِخرُ  َسَؾترؿ فِقَفا َوَتِحقَُّتُفؿ لؾَّ

ـَ ٱ َربِّ  لِؾَّفِ  لَحؿُد ٱ َأنِ  َقيرُفؿَدط  .(لَعترَؾِؿق

 َمتتتسَّ  َوإَِذا )…العفتتتقد وكؽتتث التؼؾتتتُ   اإلكستتان طتتتادة متتـ -٥

ـَ ٱ ر  ٱ إِلكَستر تا ي ِؿتاَقا َأو َقاِطتًدا َأو ۦۤبِتفِ لَِجـ َدَطاَكا لض   فُ َطـت ـَاَكَشتػ َفَؾؿَّ

هُ  ( ۥُضرَّ  .َمرَّ

 لَّتِذیٱ ُهقَ  )… متـقطة ومـافع دولل، وتـافس ، دؤوب حركة -٥

 .(لَبحرِ ٱوَ  لَبرِّ ٱ فِی ُيَسقُِّرُكؿ
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 إلتتك والػاستؼ والؿؾحتُد  الؿشتترك يتحتقل الشتدائد أطؿتاق يف -٩

ـَ ُمخ للَ ٱ َدَطتتُقا )…مقحتتديـ مخؾصتتقـ ـَ ٱ َلتتفُ  ِؾِصتتق ي  َلق ِتتـ لتتدِّ

َـّ  ۦَهترِذهِ  ِمـ َتـَاَأكَجق ـَ  َلـَُؽقَك ـَ ٱ ِم ترؽِرِي  .(لشَّ

ـُ  يظـ -3٣  إٓ يضتر ولتـ ، إرض يف ببغقتف الل يختادعُ  أكف آدم اب

َفاَيتر ) ..كػسف َؿا لـَّاُس ٱ َلي    .(.َأكُػِسُؽؿ َطَؾكر  ُقُؽؿَبغ إِكَّ

 ودرت وتزيـتت، بتالؿطر اكتػعتت خصبة كلرض الدكقا مثُؾ  -33

َؿا ).الل محؼفا وفجاءةً  ، مـاطؿفا ةِ ٱ َمَثُؾ  إِكَّ كَقاٱ لَحَققر  ءٍ ۟ۤ َكَؿتا لتد 

ـَ  ـَترفُ َأكَزل َؿاءِ ٱ ِم  .(…َٕرضِ ٱ َكَباُت  ۦبِفِ  خَتَؾطَ ٱَف  لسَّ

 فجاءتفا بفا اغتروا ثؿ الـاس بفا اكتػع مقرقة بساتقـ مـ كؿ -30

 ستريعة التدكقا وهؽتذا ، فتالشتت ماؤهتا قتؾَّ  أو ، سؿاوية طاهة
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َـّ  ) الذهاب ُفتؿ ُؾَفتاَأه َوَض  َأو اًل َلتق ُرَكتاَأم َأَتقرَفتا َفتاَطَؾق َقتترِدُرونَ  َأكَّ

 .(.َٕمسِ ٱِب  ـَ َتغ لَّؿ َكَلن اَحِصقد ـَترَفاَفَجَعؾ اَكَفار

 التتتذاه ، كالبستتتان ففتتل ، كثقتتًرا التتتدكقا التتك تخؾتتد فتتال -3٠

 .(َٕمسِ ٱِب  ـَ َتغ لَّؿ َكَلن اَحِصقد ـَترَفاَفَجَعؾ ) الذابؾة والحديؼة

 يف محستتتـقن وطّؿارهتتتا القصتتتػ، فائؼتتتةُ  حستتتـك الجـتتتة -34

ـَ  )…أطؿالفؿ ِذي  .َوِزَياَدة( لُحسـَكر ٱ َسـُقاَأح لِّؾَّ

َٓ  )…وطزة وسعادة ، ومـزلة، كظرةٌ  -3٧  َقَتترٌ  ُوُجتقَهُفؿْ  َيْرَهتُؼ  َو

 َٓ  .  ( ِذلَّةٌ  َو

 كلكؿتا ) الؼقامتة يف البفتقؿ كالؾقتؾ مستقدة الؿجترمقـ وجقهُ  -3٦

 .مظؾؿً( الؾقؾ مـ قطعً وجقهفؿ أغشقت
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 سَكػت ُكتؾ   ُؾقاَتب ُهـَالَِؽ  )…كاشػة قاهرة امتحان لحظةُ  كعؿ -3٥

ا  .(..َؾَػتَأس مَّ

 َثتُرُهؿَأك َيتَّبِتعُ  َوَما) ٌ مػتراة ضـقة الديـقة الؿشركقـ طؾقمِ  أكثرُ  -3٥

 َّٓ َـّ ٱ إِنَّ  َضـ ا إِ ـَ  ـِیُيغ َٓ  لظَّ  .(.. تًٔاَشق لَحؼِّ ٱ ِم

 فَتَريرفُ ٱ َيُؼقُلقنَ  َأم )…الجازم بالتحدي يـادي الؼرآنُ  يزاُل  ٓ -3٩

ث بُِسقَرة ُتقاَفل ُقؾ ِـ دُطقاٱوَ  ِۦؾفِ مِّ تـ ستَتَطعُتؿٱ َم  ُكـتُتؿ إِن للِ ٱ ُدونِ  مِّ

ـَ   .(..َصترِدقِق

ـ ُفؿَوِمـ )…آٓتفا تـػع تعد لؿ الجقارُح  فسدت إذا -0٣  َيـُظرُ  مَّ

 .(ِصُرونَ ُيب َٓ  َكاُكقا َوَلق لُعؿیَ ٱ ِدیَتف َأَفَلكَت  َؽ إَِلق

 لَّتؿ َكَلن )…سريعة ساطة أكف يتققعقن الؿديد طقشفؿ برغؿ -03

َّٓ  َبُثقاَيؾ ـَ  َساَطة إِ  (.ـَُفؿَبق َيَتَعاَرُفقنَ  لـََّفارِ ٱ مِّ
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 مؽتتتتتتتان كتتتتتتتؾ يف يتقالتتتتتتتدون الؿتعـتتتتتتتتقن يتتتتتتتزال ٓ -00

 .َلَحّؼ( ۥإِكَّفُ  َوَربِّی إِی ُقؾ ُهقَ  َأَحؼ   َتـبِتُٔقَكَؽ )َوَيس…ولحظة

 َأنَّ  َوَلتق ).. ستالػة طتزة وٓ مظفترة، كدامة وٓ كافع، فداء ٓ -0٠

وا ۦ بِتفِ  فَتتَدتٱَل  َٕرضِ ٱ فِتی َمتا َضَؾَؿت سَكػ لُِؽؾِّ   لـََّداَمتةَ ٱ َوَأَستر 

ا  .(لَعَذاَب ٱ َرَأُوا َلؿَّ

 ، ممكستتة وهدايتتة كتتاجع، وشتتػاء ، متتقثرة مقطظتتةٌ  الؼتترآنُ  -04

َفاَيتر ) خصقبة ورحؿة ق َءتُؽؿَجتا َقتد لـَّتاُس ٱ َلي  تـ ِطَظتةمَّ بُِّؽتؿ مِّ  رَّ

 .(ءَوِشَػا

َفاَيتتتر ). وصتتػف هتتذا كتتتاب طتتـ يغػتتُؾ  كقتتػ -0٧  َقتتد لـَّتتاُس ٱ َلي 

ق َءتُؽؿَجا ـ ِطَظةمَّ بُِّؽؿ مِّ  .(ءَوِشَػا رَّ
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 ، التتدكققي الجؿتتع ولتتقس الحؼقؼتتل، فتترُحؽؿ هتتذا لتتقؽـ -0٦

 َقػَرُحتقاَفؾ لِتَؽ  ر َفبَِذ  ۦَؿتِفِ َوبَِرح للِ ٱ ؾِ بَِػض ُقؾ )…الؿتاطل والثراء

ا رَخق ُهقَ  ؿَّ  .(َؿُعقنَ َيج مِّ

 َوَمتتا ).. الغقتتقب طتتالم وكختتاف كتتتعظ لعؾـتتا..تامتتة إحاصتتة -0٥

بَِّؽ  َطـ ُزُب َيع ث ِمـ رَّ ة َؼالِ مِّ َٓ  َٕرضِ ٱ فِتی َذرَّ تَؿاءِ ٱ فِتی َو َٓ  لسَّ  َو

 .(َغرَ َأص

َٓ  )… وآكشتتراح إمتتـ تؿتتـحفؿ الصتتادقة وٓيتتُتفؿ -0٥  إِنَّ  َأ

َٓ  ِفؿَطَؾق ٌف َخق َٓ  للِ ٱ ءَ ۟ۤ لَِقاَأو  [.٦0 يقكس] (َزُكقنَ َيح ُهؿ َو

 الؿتال ولتقس التؼتقى ثؿـتف الدكققي وطزهؿ إولقاء بشرى -0٩

ةِ ٱ فِی لُبشَرىر ٱ َلُفؿُ  ).. والجاه كَقاٱ لَحَققر  .(لتَٔاِخَرةِ ٱ َوفِی لد 
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َٓ  والغؿتة الحتزن يؿـتع ولديـف، اإللفقة لؾعزة استشعارك -٠٣  )َو

ةَ ٱ إِنَّ  ُلُفؿَقق ُزكَؽ َيح  .(. َجِؿقًعا لِؾَّفِ  لِعزَّ

 طؾتتتك فالؿعتؿتتتُد  التتتبالء، واشتتتتّد  ، التتتذكرى صالتتتت مفؿتتتا -٠3

ؾ للِ ٱ َفَعَؾك)  الل  .(…َءُكؿَوُشَرَكا َرُكؿَأم ِؿُعقاَفَلج ُت َتَقكَّ

 َلُؽَؿا َوَتُؽقنَ  ) وأتباطفؿ لؾرسؾ متجددة تفؿة العظؿة صؾُ   -٠0

 (.َٕرضِ ٱ فِی لؽِبرَِياءُ ٱ

 بِتفِ  ُتؿِجئت َمتا ).. الؿحتؼ كفايتف أنّ  إٓ السحر، ضخامة برغؿ -٠٠

حرُ ٱ  .(…ۥۤطُِؾفُ َسُقب للَ ٱ إِنَّ  لسِّ

 َربَّـَتا )… الؿقاقتػ كتؾ يف اإليؿتان أهتؾِ  حؾقة الدطاءُ  يبؼك -٠4

 َيتَرُوا َحتَّتكر  ِمـُقاُيم َفاَل  ُقُؾقبِِفؿ َطَؾكر  شُددٱوَ  لِِفؿ ر قَ َأم َطَؾكر  صِؿسٱ

 [.٥٥ يقكس] (َٕلِقؿَ ٱ لَعَذاَب ٱ
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 قبحتتف لقعتتايـقا بتتف يؼتتذف ثتتؿ يغتترق، الؽتتاذب اإللتتفُ  هتتذا -٠٧

قَؽ  لَققمَ ٱَف  ).وحؼارتف  .َءاَية( َػَؽ َخؾ لَِؿـ لَِتُؽقنَ  بَِبَدكَِؽ  ُكـَجِّ

 َوَلَؼتد ).. رزقتف طؾتقفؿ يصت  يشتاء، مـ يقرثفا لل إرض -٠٦

أ أَ   رِءيَؾ  رَ إِس َبـِی َكاَبقَّ ـَ  ـَترُفؿَوَرَزق قِصد ُمَبقَّ  .(.. لطَّقَِّبترِت ٱ مِّ

 رِهُ ُتؽتت َأَفَلكتتَت  )…الـصتتح وهؿتتتؽ التتبالع، وضقػتتتؽ ٕنّ  -٠٥

ـَ ُمم َيُؽقُكقا َحتَّكر  لـَّاَس ٱ  .(ِمـِق

 َعتُؾ َوَيج )…العتذاب طؾقفتا استتحؼقا طؼتقَلفؿ طّطؾتقا لؿا -٠٥

جَس ٱ ـَ ٱ َطَؾك لرِّ  . (ِؼُؾقنَ َيع َٓ  لَِّذي

 َمتاَذا كُظتُرواٱ ُقتؾِ  ).. لؾفدايتة ستب  الؽقن يف والتػؽر الـظرُ  -٠٩

َؿترقَ ٱ فِی  .(.. َٕرضِ ٱوَ  ِت  ر لسَّ
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 اللُ  يتدفعفا بتؾ ، إصتـام تزيؾفتا ٓ وكؽباتفتا الحقتاة أضرارُ  -4٣

َّٓ  ۥَۤلفُ  َكاِشَػ  َفاَل  بُِضرّ  للُ ٱ َسسَؽ َيؿ َوإِن )..وحسً واقًعا  ُهَق(. إِ

 .(للُ ٱ ُؽؿَ َيح َحتَّكر  صبِرٱ)وَ …واكتفاءً  ابتداءً  سالحؽ الصبرُ  -43

 الذي هلل واحلمد ، وتوفيقه اهلل حبمد الكتاُب مّت

 . الصاحلات تتم بنعمته

 

ـُ  وققٌل  مـاراٌت  وفقفا ** ومتعةٌ  طؾقمٌ  الطقلك سبِعف ويف  مزي

ـُ  باهرٌ  وروٌض  جؿاٌل  ** فحاُلـا الحقاةِ  كفرَ  بفا كرطـا  وتحـّ
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 إصدارات املؤلف :

 : مـفا كتاب ( 3٣٣ ) مـ أكثر لف صدر

  ُالعؾؿِ  ساللؿ . 

  الحديثقة الخط  

 الؿعالل أربعقن  

 إكثرية إربعقن  

  الؼرآين التدبر مققظاُت  

 العؾؿ كثار  

 الـبقية السقرة جؿالقات مـ  

 ( شعر ) محائؾقات. 

  ُالرمضاكقة الَقراطة  
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 ( تؽقيـ دار ) مـ وكؾفا. إسالف لألئؿة طؾؿقة مقاقػ. 

  ُخزيؿة ابـ دار - السؾقان صالئع . 

  الؼرى أم مـ كسؿاٌت . 

 ومــ وصـ  

 الـقؾ تقهجات  

 العؾقم تؼري  يف الؿـظقم الؾملم . 

 متـقطة حديثقة أربعقـقات سؾسؾة . 

  : لؾتقاصؾ

hamzah10000@outlook.com 

 

 

 


