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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 امُلْفَتتح
 

 سبَؾفا وسَؾَؽ  ، بالؼرآن صدوَركا شرَح  للِ  الحؿُد 

 ، وكشؽُره كحؿُده ، بالبرهان دربفا وأكارَ  ،باإليؿان

 آلف وطؾك محؿدٍ  كبقـا ، وأكبقائف رسؾف خقر طؾك وكصؾل

 …أجؿعقـ وصحبف

  : بعد أما

ر ، قرآكف ومباهقُج  ، كتابف أكقارُ  طؾقـا الل رحؿةِ  فِؿـ  لـا يسَّ

 قدد ) وتددبره  لػفؿف وهَداكا بشارَتف، لـا وأوضَح  ، تالوَتف

 كقددػ كدددري وٓ. ( مبددقـ وكتدداب كددقرٌ  الل مددـ جددامكؿ

 !؟..تـزيؾ بال تستؼقؿ وهؾ ، قرآن بال الحقاةُ  ستؽقن
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 ، الـعؿدددة هددد ه حرمدددت اذا حسدددرةً  الؼؾدددقُب  سدددت وب

 قبدؾ مبادرتفا طاقؾ بؽؾ وخؾقٌؼ ..! الؿـة ه ه وتجاوزتفا

 ..! والؿعاكاة التعب او والقفاة، الشغؾ

 طـددد ومػضددؾة محبقبددة كؾفددا الؼددرآنِ  سددقرَ  أنّ  ولددُقعؾؿ

 سدقرٍ  ٕكدقار الـػدقس تـشدرُح  قدد لؽـ ، ومرتاديف حؿؾتف

 أذان، لفا فتطرب محدودة، مجدٍ  آيات أو  مخصقصة،

 لفدا وتددمع ، إرواُح  بفدا وتخشع ، الصدور بفا وتطقُب 

 !.العققن

 ، العجقب ودرسفا ( العظقؿة  يقسػ سقرة ) ذلؽ ومـ

.  الؿدمثر وحزكفدا ، الباهقدة وطبرتفدا ، الحسـام وأحداثفا
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 صن أحسِن القصـم

 بفدددا ويحتػدددل ، الؿصدددؾقـ أرواح لفدددا تـشدددد ولددد لؽ

اها وقددد..!  الؿعتبددرون ويؽررهددا الخاشددعقن،  الل سددؿَّ

ـَ  ـَ َأح َؽ َطَؾقد َكُؼدص   ـُ َكح ) ، الؼصص أحس  لَؼَصدصِ ٱ َسد

  . ٣: يقسػ سقرة ( لُؼرَمانَ ٱ َهدَٰ ا َؽ إَِلق َحقـَاَأو بَِؿا

 البددم مدـ سدقرَتفا احتدقت التدل القحقدة الؼصةُ  فؽاكت

 وآسترسال السرد بف ا كبل قصةُ  ت كر ولؿ ، الختام إلك

 فقاصُؾ  قطعتفا وما سقرة، دون سقرة يف ُتجزأ ولؿ التام،

 إتؿامفددا طؾددك حرصددت تؾقَتفددا وإذا ، مقضددقطات وٓ

 والصدبر ، والؿقاسداة الحبَّ  فقفا وتؾؼك.  إكؼاصفا ولقس

 ، والرؤيددا والسقاسددة ، واإلحسددانَ  وآيؿددانَ  ، والحددزن
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 صن أحسِن القصـم

 والحدقار ، إخدال  ومؽارم والحسد والحؽؿة، والعؾؿَ 

 يف ، والتؿؽددقـ والؼددقة والؼددرائـ، والدددٓئؾ والحجددج،

 تلمؾ محؾ كاكت ول لؽ ، كظقره طزَّ  ، متػرد قرآينٍ مشفدٍ 

 ططدام يؼدقل ، والؿتصبريـ السالقـ وترويحة ، الؿتلمؾقـ

 سددقرةَ  يسددؿعُ  ٓ :)هددد( ١١١) الل رحؿددف ربدداح ابددل بددـ

 .( إلقفا استراح إٓ محزونٌ  يقسػ

 السدقرة ه ه كقن وجف يف واختؾػ "البقان: فتح يف وقال

 السقرة ه ه يف ما ٕن فؼقؾ الؼصص أحسـ هق الؼرآن أو

ـُ  ، الؼصص مـ  مدا والحؽدؿ والؿدقاطظ العبدر مدـ يتضؿ

 ، الؿحداورة حسدـ مدـ فقفدا لؿا وققؾ ، غقرها يف يؽـ لؿ
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 ، أذاهؿ طؾك الصبر مـ ، السالم طؾقف يقسػ مـ كان وما

 والصدالحقـ إكبقدام ذكدر فقفدا ٕن : وققؾ طـفؿ، وطػقه

 والطقدر وإكعدام واإلكدس والجدـ والشدقاصقـ والؿالئؽة

 والجفددال العؾؿددام والتجددار والؿؿالقددؽ الؿؾددق  وسددقر

 فقفددا ٕن : وققددؾ. ومؽددرهـ وحددقؾفـ والـسددام والرجددال

 أحسـ إنّ  وققؾ بقـفؿا دار وما ، والؿحبقب الحبقب ذكرَ 

 مآلدف كدان فقفا ذكر مـ كؾ أن : وققؾ أطجب، بؿعـك هـا

 وسدقرة يقسدػ سدقرة أن معدد: بدـ خالدد قدال السعادة،

 ."..الجـة، يف الجـة أهؾ بفؿا يتػؽف مريؿ

ر وقد  الؿسداجد يف مدرات طدةَ  تدريَسفا تعالك الؿقلك يسَّ

 وُدبِّجددت دروُسددفا، واسددُتخرجت ، الؿباركددة بالدكددا يف ،
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 صن أحسِن القصـم

 واسدُتخرجت فقفا ُتػؼفَ  ، ممخرا ثؿّ  ، خاصة فقفا مؼآٌت 

 والِحؽدؿ التغاريدد شدؽؾ طؾدك ، واسدتـباصات معانٍ  مـفا

ـَ  كػعفا اللَ  كسلُل  ،حؽؿةً (٠٢٢) كاهزت  ، طاقبتفدا وحسد

 ولؽـ الؿئقـ( بؿعاين التزيقـ ) كتاب ضؿـ ُأدرجت وقد

 الخاصػدة، وممثراتفدا يقسػ سقرة إلك الـاس ٓكج اب

 خدداص، كتدداب يف اسددتاللفا قرركددا ، الالمعددة  وأسددرارها

 ..!بغايتف وآكتػاع إلقف الرجقع لقسفَؾ 

 سدقرة يف العظؿة معالؿُ  ) اسؿف الل بحؿد آخر كتاب ولـا

 والل ، قريًبدا يـشر ولعؾف ذلؽ، طـ أهؿقةً  يؼؾ ٓ ( يقسػ

 ..!الؼصد ورام مـ

 وكبدث ، سرًدا الحؽؿ كسردُ  والؼبسات، العبر ه ه يف وهـا

 يف وترسد  ففؿفدا، لقسدفؾ مقحددة بطريؼة بثًا، التغاريد

 . الحاجة طـد بفا ويتؿثؾ ال هـ،
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 صن أحسِن القصـم

 لحظدات أكػدَس  طداَش  إكف : راقؿفا يؼقُل  طـدما أبالغُ  وٓ

 يف العددقَش  ٕن..!  تؼريًبددا يددقمقـ يف يسددطرها وهددق حقاتددف

 طديؿددة وحديؼددة ، القصددػ فددق  مـظددر الؼددرآن كـددػ

 سدؾقاكًا صداحبف بدف يسدؾق ، القجدقد كادر وبستان الـظقر،

 وُحسـًا كقًرا امتألت قد ، صافقة سعادةً  بف ويسعد ، طجقًبا

 ، بؼرآكـدا وأمتعـدا ، أوقاتـدا يف لـدا بدار  فدالؾفؿ..  وفخارا

 كدؾ طؾدك إكؽ الؿػؾحقـ، الصالحقـ طباد  مـ واجعؾـا

 . قدير شلم

 طسقر محايؾ

 هد١١١٣/5/٣٢
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ـِ ٱ لؽَِتددددِٰب ٱ َماَيددددُٰت  َؽ تِؾددد رالددد ) :تعدددالك قدددال -١  (لُؿبِدددق

 أو ففؿددف، طدددمَ  تددزطؿُ  فئددامٌ  زالددت وٓ …[١ يقسددػ]

 ..!مـقًرا ساصًعا تجؾَّك وقد صعقبَتف،

ففؿ -٠  ، طؼددقلفؿ تعقددف لؽددل بؾغددتفؿ، الؼددرآنَ  أنّ  شددرَّ

ا ).. كػقسفؿ وتستقطبف  لََّعؾَُّؽدؿ َطَربِّقدا ًكدا  ٰ مَ ُقدر ـَدٰفُ َأكَزل إِكَّ

 .( ِؼُؾقنَ َتع

 وأصقددُب  ، الؼصددص أحسددـ وفقددف ذكددُره ُيؿددؾ   كقددػ -٣

 َؽ َطَؾقدد َكُؼددص   ـُ َكحدد )..إخبددار وأجؿددؾ ، إحاديددث

ـَ َأح  . (..لُؼرَمانَ ٱ َهدَٰ ا َؽ إَِلق َحقـَاَأو بَِؿا لَؼَصصِ ٱ َس
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ـَ  يقسدػ سقرة كاكت -١  بقاكفدا لروطدة الؼصدص أحسد

 أحدددددداثفا وتـدددددقع حقاراتفدددددا، وجؿدددددال وِطبرهدددددا،

ـَ َأح َؽ َطَؾقد َكُؼدص   ـُ ) َكح .. وشخصقاتفا  لَؼَصدصِ ٱ َسد

 . (..لُؼرَمانَ ٱ َهدَٰ ا َؽ إَِلق َحقـَاَأو بَِؿا

 بقدانٌ  ، خقاتؿفدا إلدك أوائؾفدا مدـ تشدد   روطتفدا مـ -5

 ـُ َكحدد ).. فريدددة وجاذبقددة ، مشددقٌ   وسددرد ،طدد ٌب 

ـَ َأح َؽ َطَؾق َكُؼص    .(…لَؼَصصِ ٱ َس

 ومصددرَ  مجدٍد، فاتحدةَ  تؽدقنُ  فؼدد ، الرؤى ُتفّقكقا ٓ -٦

َبِقددفِ  ُيقُسددُػ  َقدداَل  إِذ )…افتخددار دد  َلَبِت َيدددٰ ِٕ  ُت َرَأيدد إِكِّ

ددؿَس ٱوَ  اَكبددَكق َطَشددرَ  َأَحددَد   لِدد  ُتُفؿَرَأيدد لَؼَؿددرَ ٱوَ  لشَّ

ـَ   .(..َسدِٰجِدي
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 َٓ  ،)..إحبداب طؾدك حتدك ُتؼدص ٓ الؿرائدل بعُض  -٧

 .(..َلَؽ  َفَقؽِقُدوا َقتَِؽ إِخ َطَؾكٰ  َيا َ ُرم ُصصَتؼ

 ..والؼرابددددات العالئددددؼ يف فعؾتددددف يػعددددؾ الشددددقطانُ  -٨

 .( مبقـ طدو لإلكسان الشقطان إن كقًدا لؽ )فقؽقدوا

 ثدؿ ، الرؤيدا طؾدؿ فبؾدق  ، مـامقدة برؤيا ابتدأ.. اجتبامٌ  -٩

 َرب ددَؽ  َتبِقددَؽ َيج لِددَؽ  ٰ َوَكددَ   )..والؿؾددؽ الـبددقة كعؿددة

 .(َؽ َطَؾق ۥَؿَتفُ كِع َوُيتِؿ   ََٕحاِديِث ٱ ِويؾِ َتل ِمـ َوُيَعؾُِّؿَؽ 
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 ودٓئدددؾ ، لؾؿعتبدددريـ طجائدددُب  يقسدددػ قصدددةِ  يف -١٢

 إمدددقر وتددددبقرُ  ، آلفقدددة الؼددددرة طؾدددك لؾؿدددممـقـ

 َماَيدددٰت ۦَۤقتِددفِ َوإِخ ُيقُسددَػ  فِدد  َكددانَ  لََّؼددد ) ٕولقائددف،

ا ـَ لِّؾسَّ  [ .٧ يقسػ] (ي ِِؾق

 حدؼ يف شدديدةٌ  كؾؿدةٌ ..مبدقـ( ضالل لػل أباكا إن ) -١١

 !… واجتفاده رأيف ضالل أرادوا ولعؾفؿ.. أبقفؿ

 قُتُؾددقاٱ )..! التاريخقددة الؼرابددة مددمامرةُ  تؾؼددك هـددا -١٠

 َأبِددقُؽؿ فُ َوجدد َلُؽددؿ ُؾ َيخدد اضددَأر صَرُحددقهُ ٱ َأوِ  ُيقُسددَػ 

ـَ  امَقق ِۦدهِ َبع ِمـ َوَتُؽقُكقا  .(َصدِٰؾِحق
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 الؿعصدددقة باتدددت الصددددور، يف الحسدددُد  ُأضدددرم إذا -١٣

 .(…ُيقُسَػ  قُتُؾقاٱ)…مقسقرةً 

ـُ  وهددؾ..  طِؼبددف التقبددة وبقتددقا الدد كَب، بّقتددقا -١١  تددلم

ـَ  امَقق ِۦدهِ َبع ِمـ )َوَتُؽقُكقا ..العقش  .(َصدِٰؾِحق

 ،كػسف أو الشقطان مـ مزيـةً  الؿرم مـ الؿعصقةُ  تؼعُ  -١5

 امددَقق ِۦدهِ َبعدد ِمددـ َوَتُؽقُكددقا )!…فسدداُدها قرارتددف ويف

ـَ   .(..َصدِٰؾِحق

 مخدالػقن ويقجدد مؼرة، كؾفا الجؿاطةُ  تؽقن ٓ قد -١٦

ددـ ي ِددؾَقا )َقدداَل  ..  فِدد  ُؼددقهُ َوَأل ُيقُسددَػ  ُتُؾددقاَتؼ َٓ  ُفؿمِّ

 .(.َتِؼطفُ َيؾ لُجبِّ ٱ َغَقدَٰبِت 
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 َتِؼطدفُ َيؾ ).. بعقددة أرضٍ  إلدك ويـؼدؾ ، مخػقة شػؼةٌ  -١٧

قَّاَرةِ ٱ ُض َبع ـَ  ُكـُتؿ إِن لسَّ  .(..َفدِٰعِؾق

 ..خادطدة تؿثقؾقة روٍح  مـ الؿبقتة الؿعصقة مـ ٓبد -١٨

ددا ُيقُسددَػ  َطَؾددكٰ  َمـَّدداَتل َٓ  َلددَؽ  َمددا َلَباَكا)َقاُلقاَيدددٰ  ۥَلددفُ  َوإِكَّ

 .(…َلـَدِٰصُحقنَ 

 الخطقئدة طد ر مـحفؿ ولؽـف.. حؼقؼةً  ال ئب خاف -١٩

ئُب ٱ ُكَؾددفُ َيل َأن )َوَأَخدداُف  ..  (َغدددِٰػُؾقنَ  فُ َطـدد َوَأكددُتؿ لدد ِّ

 [.١٣ يقسػ]
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 صددح إذا لؾؿـػددرد، خالًفددا قددقٌة، الجؿاطددة غالبددًا -٠٢

ئُب ٱ َأَكَؾفُ  َلق ِـ )َقاُلقا… مؼصدهؿ ا َبةٌ ُطص ـُ َوَكح ل ِّ  إِكَّ

 [.١١ يقسػ] (لََّخدِٰسُرونَ  إِذا

 ويددمكس يحػظفددؿ ، مؽددان كددؾ يف أولقائددف مددع اللُ  -٠١

 َوُهدؿ َهدَٰ ا رِِهؿبَِلم َلُتـَبَِّئـَُّفؿ فِ إَِلق َحقـَاَوَأو )..وحشتفؿ

 .(.. ُعُرونَ َيش َٓ 

 ُموَوَجددا )…الـفددار مددـ الؽدد ُب  يجؿددُؾ  الؾقددؾ ويف -٠٠

 .(ُؽقنَ َيب مِطَشا َأَباُهؿ

 َفَلَكَؾدفُ  )… دائؿدا التفؿةِ  محؾ   بلكفؿ تقحل فعاُلفؿ -٠٣

ئُب ٱ ـَ  ُكـَّا َوَلق لَّـَا ِمـبُِؿم َأكَت  َوَما ل ِّ  .(َصدِٰدقِق
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 َطَؾدكٰ  ُموَوَجا ).. كالمف تثبت أدلة مـ لؾؽاذِب  ٓبد -٠١

 .َكِ ب( بَِدم ۦَقِؿقِصفِ 

 وئددام حػددظَ  آثددرَ  ولؽـددف..  الخديعددةُ  لددف اكؽشددػت -٠5

َلت َبدؾ َقداَل  )…الجؿقدؾ بالصبرِ  وٓذ ، إسرة  َسدقَّ

 َطَؾدكٰ  لُؿسدَتَعانُ ٱ للُ ٱوَ  َجِؿقؾ رَفَصب ارَأم َأكُػُسُؽؿ َلُؽؿ

 [.١٨ يقسػ] (َتِصُػقنَ  َما

 ويػدرج يـصدر ، ، البشدر مـ خقرٌ  الل إلك وشؽقا َ  -٠٦

 َمددا َطَؾددكٰ  لُؿسددَتَعانُ ٱ للُ ٱوَ  َجِؿقددؾ رَفَصددب ).. كربتددؽ

 .(َتِصُػقنَ 
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 ..الغدادريـ مدـ كجاتف وبشرى …لفؿ كػعقةٌ  بشرى -٠٧

 َقداَل  ۥَۖقهُ َدلد َلكٰ َفدَلد َواِرَدُهدؿ َسدُؾقاَفَلر َسدقَّاَرة َمت)َوَجا

 .(…ُغَؾدٰؿ َهدَٰ ا َرىٰ َيدُٰبش

 ..قبؾددؽ فضددالمَ  فتدد كرْ  ، الؽرامددة بدد لِّ  ابُتؾقددَت  إذا -٠٨

ـِ  هُ )َوَشَرو ـَ  فِقدفِ  َوَكداُكقا ُدوَدةَمعد ِهؿَ  ٰ َدرَ  سَبخ بَِثَؿ  ِمد

ـَ  ٰ لزَّ ٱ  [.٠٢ يقسػ] (ِهِدي

 لَّدِ  ٱ َوَقداَل  )!…الؿفاكدة تؾؽؿ يؿحق جديد، فرٌج  -٠٩

صدد ِمددـ شددَتَرٰيفُ ٱ  َأن َطَسددكٰ  َقٰيددفُ َمث رِِمدد َأك ۦۤمَرَأتِددفِ ٱلِ  رَ مِّ

 .َوَلدا( ۥَكتَِّخَ هُ  َأو َيـَػَعـَا
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

ـْ  -٣٢ ـِ  الؿستضددددددعػقـ مثددددددقى أحسدددددد  اللُ  ُيحسدددددد

 .(..َيـَػَعـَا َأن َطَسكٰ  َقٰيفُ َمث رِِم )َأك…مثقا 

 ..وتؿؽقـدف وابتالئدف وقدرتف ، الل بتدبقر جارٍ  الؽقنُ  -٣١

ـَّا )وك لَؽ   .(.. ۥَولِـَُعؾَِّؿفُ  َٕرضِ ٱ فِ  لُِققُسَػ  َمؽَّ

 

 وكد لَِؽ  )… والعؾقم الخقرات تـفؿرُ  البؾقاِت  بعد -٣٠

ـَّدددا َؿدددفُ  َٕرضِ ٱ فِددد  لُِققُسدددَػ  َمؽَّ  ِويدددؾِ َتل ِمدددـ ۥَولِـَُعؾِّ

 .(ََٕحاِديِث ٱ



 

18 
 

 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 وحؽؿدف الل تؼدديرِ  خالف شلم طؼؾؽ يف يـؼدْح  ٓ -٣٣

 والل )..مخؾققاتدف مدـ شدلمٌ  أمدره طؾدك يغالبدف فال ،

 .أمره( طؾك غالب

 ولؽدـ الدبالم، وغرابدة إحداث تقالل مـ تتعجُب  -٣١

 َطَؾكٰ  َغالٌِب  للُ ٱوَ  )…ومـتفاها أسرارها طؾقؽ تخػك

َـّ  ۦرِهِ َأم
 . (َؾُؿقنَ َيع َٓ  لـَّاسِ ٱ َثرَ َأك َوَلدٰؽِ

 والحؽؿددة، العؾددؿ جؿدداَل  الصددقرة جؿددال مددع زاده -٣5

دا )…ومضدؿقًكا شؽاًل  فؼقي هُ  َبَؾدغَ  َوَلؿَّ  ـَددٰفُ َماَتق ۥَۤأُشددَّ

ـِ  بعد اللُ  وزاده ا(ؿَوِطؾ اؿُحؽ  مدـ …مؿؾؽدةً  الُحسد

 ..!مؽتؿال الققمَ  فباَت  العؾقم
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 

 فضؾف مـ الل كسلل أولقائف، طـ تـؼطع ٓ الل فققُض  -٣٦

ا… هُ  َبَؾغَ  )َوَلؿَّ  .(.اؿَوِطؾ اؿُحؽ ـَدٰفُ َماَتق ۥَۤأُشدَّ

 جفدددددا يتطؾددددب ٓ ومددددـٌح  إيتددددامٌ  العؾددددؿِ  ومددددـ -٣٧

 .(.اؿَوِطؾ اؿُحؽ ـَدٰفُ )َماَتق…وهؿؿًا

 

ـٍ  كددؾ   -٣٨  مرشددٌح  ، بؾقائددف يف صددبقرٍ  صاطتددف، يف محسدد

 اؿدددَوِطؾ اؿدددُحؽ ـَددددٰفُ َماَتق )..اإللفدددل اإليتدددام لددد لؽ

ـَ ٱ ِز َكج لَِؽ  ٰ َوَكَ    [.٠٠ يقسػ] (لُؿحِسـِق

 

 واتؼدقا الددكقا، فاتؼقا.. ومحـةٌ  الحقاة يف زيـةٌ  الـسام -٣٩

 .(..ِسفِ كَّػ َطـ تَِفاَبق فِ  ُهقَ  لَّتِ ٱ فُ َوَدت ٰ َورَ  )..الـسام
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 مدددـ يسدددتحل وٓ الـددداس، مدددـ العاصدددل يسدددتحل -١٢

َؼدِت  )…البصقر السؿقع  َت َهقد َوَقاَلدت َب  ٰ َٕبدقَ ٱ َوَغؾَّ

 ولدقس …الخؾدِؼ  مدـ حقدامً  الددكقا مـ حقامً  (.. َلَؽ 

 ..!الصدِ   مع الحقامُ  اللِ  مـ

 حصدؾ ، حاسدًؿا والؿققدُػ  ، سدريعًا الدرد   كان إذا -١١

ـَ َأح َربِّ  ۥإِكَّفُ  للِ ٱ َمَعاذَ  )َقاَل  .. الثبات  .(…َقا َ َمث َس

 يف مددقٓ  وتخددقن مثددقا ، تغددش أن خقاكددة، أطظددؿ -١٠

ددفُ  )…ومالدف بقتدف ـَ َأح َربِّد  ۥإِكَّ دفُ  َقا َ َمثدد َسد  ِؾددُح ُيػ َٓ  ۥإِكَّ

 .(لظَّدِٰؾُؿقنَ ٱ
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 الحػددقظ مددـ والصددقاكة والحػددظ ، بددالل العددقذ إكؿددا -١٣

 .(.للِ ٱ َمَعاذَ  َقاَل  )..سبحاكف العؾقؿ

 الخسرانُ  مـتفاهُ  ، لألماكة خائـ ، لؾظؾؿ مؼترٍف  كؾ   -١١

 .الظالؿقن( يػؾح ٓ إكف )…والضقاع

 َوَلَؼد )…الل وطصؿف شارد، والغالمُ  مؼبؾٌة، السقدةُ  -١5

ت َما َأن َٓ َلدق بَِفا َوَهؿَّ  ۦۖبِفِ  َهؿَّ ـَ ُبر رَّ  ومدا .(… ۦَۚربِّدفِ  َهددٰ

ـٌ  برهددانٌ  الل مددـ … وحقَلددف الؽددريؿُ  سددقُدكا هددؿّ   متددق

 ..!وشاخُص 

 ومحاسدددبة وزجدددر وحػدددٌظ، تثبقدددٌت  البدددراهقـ مدددـ -١٦

ت )َوَلَؼد… َما َأن َٓ َلق بَِفا َوَهؿَّ  ۦۖبِفِ  َهؿَّ ـَ ُبر رَّ  .(ۦَۚربِّفِ  َهدٰ



 

22 
 

 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 وخّؾصدف ، واصطػاه أخؾصف لل، صاطَتف أخؾَص  ومـ -١٧

 طبادكدا مـ إكف السقمَ  طـف لـصرف ك لؽ )…وحؿاه

 .الؿخؾصقـ(

 صددددددادٍ   ولؽددددددؾ طالمددددددة، ُمغددددددرضٍ  لؽددددددؾِّ  -١٨

ت…سالمة  َلدَدا َسدقَِّدَها َػَقداَوَأل ُدُبر ِمـ ۥَقِؿقَصفُ  )َوَقدَّ

 .(..لَباِب ٱ

مدًا الزكا كان شركقاتفؿ برغؿ -١٩  ولؽدـ طـددهؿ، مجرَّ

 ِؾدَؽ بَِله َأَرادَ  َمدـ مُ َجدَزا َمدا َقاَلدت ).. الشدفقة أغرتفا

َّٓ  ًماُسق ـَ ُيس َأن إِ  .(َألِقؿ َطَ اٌب  َأو َج
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 طؾدك السدجـ قدّدمت ، لقطدةٌ  لديفا ٓيزاُل  كان لؿا -5٢

َّٓ  ) ..الع اب ـَ ُيسد َأن إِ  يقسدػ] (َألِدقؿ َطدَ اٌب  َأو َج

٠5.] 

 كػسدددددف طدددددـ دافدددددع واستضدددددعافف اتفامدددددف مدددددع -5١

 .(..ِس كَّػ َطـ ـِ َوَدت ٰ رَ  ِه َ  )َقاَل …وسالمتف

 َوَشدِفَد  )! ،..طجقًبدا طظقؿدا ٕهؾف الل حػظ يزاُل  ٓ -5٠

ـ َشاِهد  .(.. ۥَقِؿقُصفُ  َكانَ  إِن ِؾَفاَأه مِّ

 



 

24 
 

 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 زوجتدف كقَد  الدار صاحب بف تبقـ يؼقـًا الشاهد كان -5٣

دددا… دددفُ  َقددداَل  ُدُبدددر ِمدددـ ُقددددَّ  ۥَقِؿقَصدددفُ  َرَما )َفَؾؿَّ  ِمدددـ ۥإِكَّ

َـّ َكق  .(…ِدُك

 يخطُػ  ، مستظرف ومؽرٌ  ، مستؾطٌػ  كقٌد  ولؾـسام -5١

ـّ  إن )…الػماد يف ويعؾُؼ  البال،  .( طظقؿ كقدك

 الشدقطانِ  كقَد  إن ،).الشقطان كقَد  كقُدهـ فا  ققؾ: -55

 وهدـ مسدارقةً  يقسقس الشقطان وٕن .ضعقًػا( كان

ـّ  إن ) الرجال، بف يقاجفـ  .( طظقؿ كقدك
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 الؿقضددقع، لؿؾؿددةَ   تحدداول البدداردة الـػددقس غالًبددا -5٦

 َطددـ رِضَأطدد ُيقُسددُػ  ).. الؿمسددػة الؼضددقة وكتؿددان

دِؽ  بِِؽ لِدَ ك سدَتغِػرِ ٱوَ  َهدَٰ ا ـَ  ُكـدِت  إِكَّ ـَ ٱ ِمد  (لَخاصِددِِٔق

 وزوجدددف ، بالؽتؿدددان يقسدددػ أمدددر [ .٠٩ يقسدددػ]

 ..! بآستغػار

 ، اإلثـقـ تجاوز السر ٕن وشاطت، الؿراودةُ  ذاطت -5٧

 فِ  َقةكِس َوَقاَل  ۞ ).. الؿديـة أهؾ حديث وصارت

 .(… ۦِۖسفِ كَّػ َطـ َفَتٰقَفا ِودُ  ٰ ُترَ  لَعِزيزِ ٱ مَرَأُت ٱ لَؿِديـَةِ ٱ
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 ويبؾدغ غالمفدا، يف تطؿع كقػ..  الؼدر كبقرةُ  امرأةٌ  -5٨

 َطدـ َفَتٰقَفدا ِودُ  ٰ ُترَ  لَعِزيزِ ٱ مَرَأُت ٱ ) .. الؼؾب شغاف بفا

 .(.ُحبًّا َشَغَػَفا َقد ۦِۖسفِ كَّػ

 وٓمس.. ( حًبا  شغػفا قد )…قتؾ ما الحب ومـ -5٩

 !…قؾبفا سقيدامَ 

 كؿقـدا لفدؿ فؽؿـت بالضالل، واتفؿقها بفا شفروا -٦٢

ا )..الػتـة شدة لتريفؿ َـّ بَِؿؽ َسِؿَعت َفَؾؿَّ  َسَؾتَأر رِِه

َـّ إَِلق َـّ  َتَدتَوَأط ِف  .(.…ُمتََّؽدِٔ َلُف
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 أططددل ولؼددد ، محددرم بشددفقة الرجددال إلددك الـظددرُ  -٦١

ددا )… الُحسددـ شددطر السددالم طؾقددف يقسددػ  ۥۤـَددفُ َرَأي َفَؾؿَّ

َـّ َأي ـَ َوَقطَّع ۥَبرَكفُ َأك  إِن َبَشدًرا َهدَٰ ا َما لِؾَّفِ  َحدَٰش  ـَ َوُقؾ ِدَيُف

َّٓ  َهدَٰ ا  .(َكرِيؿ َمَؾؽ إِ

 وداطقددة ، صددريحة دطددقة إلددك خػقددة معصددقةٍ  مددـ -٦٠

َـّ  ٰ َفَ   )َقاَلت…لالفتتان فُ  ٰ رَ  َوَلَؼد فِقفِ  ُتـَّـِ ُلؿ لَِّ  ٱ لُِؽ  ۥَودت 

 .(.…سَتعَصؿَ ٱَف  ۦِسفِ كَّػ َطـ

 ..العتّقددةَ  سددقادَتف يػددرُض السددقادُة والشددغاف الؼؾبددل  -٦٣

َـّ َلُقسددد ۥَماُمدددُرهُ  َمدددا َعدددؾَيػ لَّدددؿ )َوَلق ِدددـ ـَ  َوَلَقُؽقكدددا َجـَ ددد  مِّ

ـَ ٱ دِٰغرِي  .(..لصَّ
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 بخالؼدف استعصداُمف إٓ الضدعقػ لؾؿدممـ يبؼك وٓ -٦١

ُ السجـ َقاَل  ).. رباه ال ي ا إَِل َّ  َأَحب   َربِّ  ُطقَكـِ َيد ِمؿَّ

َّٓ  فِ إَِلق َـّ َكق َطـِّ  رِفَتص َوإِ َـّ إَِلدق ُب َأصد َدُه ـَ  َوَأُكدـ ِف د  مِّ

ـَ ٱ ـْ  ومفؿددا ،[٣٣ يقسددػ] (لَجدددِٰفِؾق  لددديؽ خقددرٌ  يؽدد

ـِ  طؾك تقكؾ…وقربةٌ   !…والجفرِ  السر يف الرحؿ

 ولدددددْ   باسدددددتؼامتؽ، تغتدددددر ٓ البؾقددددداِت  كدددددؾ يف -٦5

َّٓ .بخالؼددؽ َـّ َكقدد َطـِّدد  رِفَتصدد )َوإِ َـّ إَِلددق ُب َأصدد َدُه  ِف

ـَ  َوَأُكـ ـَ ٱ مِّ  .(..لَجدِٰفِؾق

 

ـُ  -٦٦  َقداَل  ).. باكفزامات حريةٍ  مـ خقرٌ  ، بؿبادئ السج

ددا إَِلدد َّ  َأَحددب   َربِّ ُالسددجـ ، (… فِ إَِلقدد ُطقَكـِ َيددد ِمؿَّ

ـُ   طقددرال مددـ خقددرٌ …وققؿتددفِ  إطؾددك بالؿبدددأ السددج

ـِ  باإلذٓل  ..!والقه
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 

ـَ  -٦٧ دا إَِل َّ  َأَحب   )..الشـقع الؿحرم يف جؿقعا تقرص  ِمؿَّ

 !… مدمرة فتـتفـ فالـسام (..فِ إَِلق ُطقَكـِ َيد

 بالددطام إٓ الدبالمات مدـ مـؼد  وٓ لؾػتـ، دوام ٓ -٦٨

َّٓ  ).. الؿـقب الؿشػؼ َـّ َكق َطـِّ  رِفَتص َوإِ  ُب َأص َدُه

َـّ إَِلق  .(..ِف

 ..والفدال  الجفدُؾ  مـتفاها الؿحرمة الشفقات كؾ   -٦٩

َـّ إَِلق ُب )َأص ـَ  َوَأُكـ ِف ـَ ٱ مِّ  .(..لَجدِٰفِؾق

 ..والطؿلكقـدة العؾدؿَ  محرومدقن الؿعاصدل وأرباُب  -٧٢

ـَ  )َوَأُكـ ـَ ٱ مِّ  …لعّػقا طؾؿقا ولق (..لَجدِٰفِؾق
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

.  الصددالحقـ بعبدداده وألطَػددف ، الل رحؿددةَ  أسددرعَ  مددا -٧١

َـّ َكقدد فُ َطـدد َفَصددَرَف  ۥَرب ددفُ  ۥَلددفُ  سددَتَجاَب ٱَف ) ددفُ  َدُه  ُهددقَ  ۥإِكَّ

ِؿقعُ ٱ  . (لَعِؾقؿُ ٱ لسَّ

 تضدرع إيدام، هد ه الشفقات صغقان مـ شا ٍ  لؽؾ -٧٠

 كقدهـ(..! طـف فصرف )..بصدٍ   وادطف الل إلك

 إلددك فاصددرفف ، يشددام كقددػ يصددرفف الل بقددد الؼؾددب -٧٣

 فُ َطـدددد َفَصددددَرَف  ) واسددددتغاثة واكابددددةً  دطددددامً  مددددقٓه

َـّ َكق  .(..َدُه
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 واكتشددارها الؼضددقة ذيددقعِ  بعددد الؼصددر سددؾطةُ  رأت -٧١

 ُثدؿَّ  ).. الشدائعة ودفع القجف، لؿام حػًظا ، الػتك سجـ

ـ َلُفؿ َبَدا  (ِحدقـ َحتَّدكٰ  ۥُجـُـَّفُ َلَقسد لدَِٔاَيددِٰت ٱ َرَأُوا َمدا دِ َبعد مِّ

 [.٣5 يقسػ]

 

 الؼصدرية الؿصدؾحة ولؽدـ ، برامتدؽ أدلة تظفر قد -٧5

 .. سدؿعتفا طؾدك حػاًضدا ، بخالففدا تؼضل ، السؾطاكقة

ددـ َلُفددؿ َبددَدا )ُثددؿَّ   َحتَّددكٰ  ۥُجـُـَّفُ َلَقسدد لدَِٔاَيدددِٰت ٱ َرَأُوا َمددا دِ َبعدد مِّ

 . (ِحقـ
 

ـَ ٱ َمَعدفُ  َوَدَخَؾ  )… جديد دطقي مشفٌد  وبدأ -٧٦ دج  لسِّ

ـِ  ويف َفَتَقدداِن(  وفقددف. …ورحؿددةٌ  وذكددرى تدد كقرٌ  السددج

 !…لؾخؾِؼ  الل مـ تدابقرٌ 
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ـُ  كددان -٧٧  وتػسددقر ، التعبقريددة شددفرتف مـطؾددؼ السددج

ددا ۦِۤويِؾددفِ بَِتل ـَددا)َكبِّئ…إحددالم ـَ  َكَرٰيددَؽ  إِكَّ ـَ ٱ ِمدد  (لُؿحِسددـِق

 [.٣٦ يقسػ]

 ، الؼصدقر طؾك تؼتصر أن ، والحؽؿة لؾعؾؿ كان ما -٧٨

دا ۦِۤويِؾدفِ بَِتل ـَداَكبِّئ ) …صدالب السجـ ويف ـَ  َكَرٰيدَؽ  إِكَّ  ِمد

ـَ ٱ  [.٣٦ يقسػ] (لُؿحِسـِق

 ولإلحسددان سددقؿا، ولؾتؼددقى طالمددات، لؾصددالح -٧٩

ددا ۦِۤويِؾددفِ بَِتل ـَدداَكبِّئ )… السددجـ يف أضددامت ، معددالؿ  إِكَّ

ـَ  َكَرٰيَؽ  ـَ ٱ ِم  [.٣٦ يقسػ] (لُؿحِسـِق
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 طالٍ  العؾؿل تؿؽـف وأن ، طؾقف اللِ  لػضؾِ  مؼدمة هـا -٨٢

 َصَعددام تِقُؽَؿدداَيل َٓ  َقدداَل  ).. الرؤيددا تعددابقر يػددق  قددد

َّٓ  ۦَۤزَقاكِفِ ُتر ا لُِؽَؿا ٰ ذَ  تَِقُؽَؿاَيل َأن َؾ َقب ۦِويِؾفِ بَِتل ُتُؽَؿاَكبَّل إِ  ِمؿَّ

َؿـِ   .َربِّ ( َطؾَّ

ـُ  وذلؽ -٨١  والتباطدد ، الل فضدُؾ  سدببف العؾؿدل، التؿؽ

دةَ  ُت َتَركد إِكِّ  ).. الظالؿقـ الؼقمِ  شر ِ  طـ  َّٓ  مَقدق ِمؾَّ

 .(َكدِٰػُرونَ  ُهؿ لدَِٔاِخَرةِ ٱِب  َوُهؿ للِ ٱِب  ِمـُقنَ ُيم

 وتؾطدددددػ ، السدددددجـام ديدددددـ بػسددددداد تعدددددريض -٨٠

دةَ  ُت َتَركد إِكِّ  ).…بالدطقة  للِ ٱِب  ِمـُدقنَ ُيم َّٓ  مَقدق ِمؾَّ

 ..!(َكدِٰػُرونَ  ُهؿ لدَِٔاِخَرةِ ٱِب  َوُهؿ
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ـٌ  -٨٣  الصددددحقح التقحقددددد طددددرضِ  يف لطقددددػ تػددددـ

َبعُت ٱ)وَ … ةَ  تَّ  ُؼدقَب َوَيع َحددَٰؼ َوإِس ِهقؿَ  ٰ رَ إِب ِم َماَبا ِمؾَّ

 ؾِ َفضد ِمدـ لِدَؽ  ٰ ذَ  مَش  ِمـ للِ ٱِب  رِ َ ك ش َأن َلـَا َكانَ  َما

َـّ  لـَّددداسِ ٱ َوَطَؾدددك ـَددداَطَؾق للِ ٱ
 َٓ  لـَّددداسِ ٱ َثدددرَ َأك َوَلددددٰؽِ

 .(ُؽُرونَ َيش

 

 هدق تػداخرَ  ، آبائفدا باتبداع تتشددُ   إمؿُ  كاكت لؿا -٨١

َبعدددُت ٱوَ  )… الصدددؾحام آبائدددف بددد كر دددةَ  تَّ  ِم َماَبدددا ِمؾَّ

 .(..ُؼقَب َوَيع َحدَٰؼ َوإِس ِهقؿَ  ٰ رَ إِب
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 ، فضؾ واإلسالمُ  كؼؿة، وآكحراُف  كعؿٌة، التقحقُد  -٨5

 َكدانَ  َمدا )…والد كر الشدؽر وحؼفدا.. طؾؾ والشر ُ 

 ـَاَطَؾق للِ ٱ ؾِ َفض ِمـ لَِؽ  ٰ ذَ  مَش  ِمـ للِ ٱِب  رِ َ ك ش َأن َلـَا

َـّ  لـَّددداسِ ٱ َوَطَؾدددك
 (ُؽُرونَ َيشددد َٓ  لـَّددداسِ ٱ َثدددرَ َأك َوَلددددٰؽِ

 [.٣٨ يقسػ]

 سدددؾطة ديدددـ إلبطدددال  طؼؾدددل، اسدددتػفاملٌ  تؼدددديؿٌ  -٨٦

ـِ ٱ )َيدَٰصدِٰحَب ِ  السجـ ج ُققنَ  َبابَمَأر لسِّ َتَػرِّ  َأمِ  رٌ َخقد م 

ارُ ٱ ِحُد  ٰ لقَ ٱ للُ ٱ  !…(لَؼفَّ

ـِ  يف -٨٧  َيدَٰصدددِٰحَب ِ  ).واكجدد اب تددلثقرٌ  الؿخاصبددة حسدد

ـِ ٱ ج  .(لسِّ
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 كقدػ ، تقجفداتفؿ مختؾػدة صدػاتفؿ، متـقطدة آلفةٌ  -٨٨

 مدـ خقدر إحدُد  فالقاحدد.. فسدقح طدالؿٍ  حؽدؿُ  لفؿ

ُقدددقنَ  َبددداب)َمَأر .. ذلدددؽ َتَػرِّ  ِحدددُد  ٰ لدددقَ ٱ للُ ٱ َأمِ  رٌ َخقددد م 

ارُ ٱ  .(..لَؼفَّ

 طظؿتؿقهدا وإن لفدا، ققؿدة ٓ فارغة أسؿامٌ  آلفتؽؿ -٨٩

َّٓ  ۦُۤدوكِددفِ  ِمددـ ُبددُدونَ َتع َمددا )..ومؽاكددة وشددؽاًل  لػًظددا  إِ

ق َؿامَأس  .(…ُؤُكؿَوَماَبا َأكُتؿ ُتُؿقَهاَسؿَّ

 العؾددؿُ  واكعدددم ، صددحتفا طؾددك دلقددٌؾ  هـالددؽ لددقَس  -٩٢

ا )…الجاهؾقـ مراتع مـ فؽاكت لديؽؿ،  للُ ٱ َأكدَزَل  مَّ

ـٍ ُسؾ ِمـ بَِفا  .(.َطدٰ
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ـُ  هق ، لؾخالؼ وآكؼقادُ  الحؼ، التقحقُد  -٩١  الحدؼ الدي

َّٓ  لُحؽددؿُ ٱ إِنِ  )…الؿسددتؼقؿ ددفِ  إِ َّٓ  َأَمددرَ  لِؾَّ َّٓ  ُبددُدواَتع َأ  إِ

اهُ  ـُ ٱ لَِؽ  ٰ ذَ  إِيَّ ي َـّ  لَؼقِّؿُ ٱ لدِّ
 (َؾُؿقنَ َيع َٓ  لـَّاسِ ٱ َثرَ َأك َوَلدٰؽِ

 [.١٢ يقسػ]

 مصادرَ  أو ، أبام تؼالقد بسبب الـاس طؾؿُ  قّؾ  إكؿا -٩٠

 .(…يعؾؿقن ٓ الـاس أكثر ولؽـ )…مفترئة

 لؾدددددرجؾقـ طبدددددر..  التقحقديدددددة التقصئدددددة بعدددددد -٩٣

ـِ ٱ )َيدَٰصدِٰحَب ِ …رؤياهؿا ج دا لسِّ  ِؼ َفَقسد َأَحدُدُكَؿا َأمَّ

ا ارَخؿ ۥَربَّفُ  أ ِمـ لطَّقرُ ٱ ُكُؾ َفَتل َؾُب َفُقص لدَِٔاَخرُ ٱ َوَأمَّ  ۦِۚسفِ رَّ

 .(َتػتَِقانِ َتس فِقفِ  لَِّ  ٱ َٕمرُ ٱ ُقِض َ 
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.. طدددابر ٕول وهدددل ، ٕهؾفددا حدددؼ الرؤيدددا تلويددُؾ  -٩١

ْؤَيدا : وُيروى  َفدنَِذا ُتَعبدر َلدؿْ  َمدا َصدائِرٍ  ِرْجدؾِ  َطَؾدك )الر 

  .(َتػتَِقانِ َتس فِقفِ  لَِّ  ٱ َٕمرُ ٱ )ُقِض َ  ( َوَقَعْت  ُطبِّرت

 َوَقداَل  ).بدف الجدزمُ  يؿؽدـ ٓ ، ضـل جاكٌب  الرؤيا يف -٩5

َـّ  لِؾَِّ   فُ  َض ـ َكاج ۥَأكَّ  .(… َربَِّؽ  ِطـَد  ذُكركِ ٱ ُفَؿامِّ

 وإن الضقؼة، مـ لؾخروج أحقاًكا الشػاطاُت  تؾتؿُس  -٩٦

دِ   َوَقاَل  )..ذلؽ مـ أرفع  إكبقام مؼامُ  كان َـّ  لِؾَّ  َضد

فُ  ـ َكاج ۥَأكَّ ـُ ٱ َفَلكَسٰقفُ  َربَِّؽ  ِطـَد  ذُكركِ ٱ ُفَؿامِّ قَطدٰ  رَ ِذك لشَّ

 .(…َربِّفِ 
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ـَ  أهؾددف مددـ العؾددؿُ  ُيطؾددُب  إكؿددا -٩٧  غقددرهؿ ٓ العددارفق

َفا)َيدددٰ… م ُكـددُتؿ إِن َيدددٰ َ ُرم فِدد  ُتددقكِ َأف لَؿددأَلُ ٱ َلي   َيددالِؾر 

 . (ُبُرونَ َتع

 ٓ مختؾطدة أحالًما جعؾقها ، الرؤيا طـ طجزوا لؿا -٩٨

 ـُ َكحدد َوَمددا َؾدددٰؿَأح َغدددُٰث َأض اَقدداُلق )..! تعددرف تؽدداد

ـَ  َٕحَؾدٰؿِ ٱ ِويؾِ بَِتل  [ .١١ يقسػ] (بَِعدِٰؾِؿق

 

 الل بقـ العرُف  ي هُب  ٓ… مدة بعد الساقل ت كره -٩٩

َكرَ ٱوَ  ُفَؿاِمـ َكَجا لَِّ  ٱ َوَقاَل  )…والـاسِ  ةٍ  َد َبع دَّ  َأَكا ُأمَّ

 .(ِسُؾقنِ َفَلر ۦِويِؾفِ بَِتل ُأَكبُِّئُؽؿ
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 وسدددؾقكف ، كالمدددف يف طؾقدددف سدددطعت الصدددديؼقةُ  -١٢٢

َفا ُيقُسُػ  )… تعبقره وحسـ يُؼ ٱ َأي  دِّ  .(…تِـَاَأف لصِّ

 إٓ يػؼففددا لددؿ ، طامددة قضددقةً  الرؤيددا صددارت إذا -١٢١

َفدا ُيقُسدُػ  )… الؿداهرون الح اُ   يُؼ ٱ َأي  ددِّ  تِـَداَأف لصِّ

َـّ َيل ِسَؿان ت ٰ َبَؼرَ  عِ َسب فِ   .(.ِطَجاف عٌ َسب ُكُؾُف

ـُ  -١٢٠  ُثدؿَّ  ).. الؿحدال مدـ الحال ودوام واسعة، الل مـ

 َوفِقددفِ  لـَّدداُس ٱ ُيَغدداُث  فِقددفِ  َطددام لِددَؽ  ٰ ذَ  دِ َبعدد ِمددـ تِ َيددل

 ..! (ِصُرونَ َيع

 الد ائع بصدقتفؿ يج بقن الصادققن العؾؿامُ  غالًبا -١٢٣

 .(…ۦۖبِفِ  ئُتقكِ ٱ لَؿِؾُؽ ٱ )َوَقاَل  ..
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ا )… برامتف تظفر حتك الخروج رفض -١٢١  َمهُ َجدا َفَؾؿَّ

ُسقُل ٱ  لـِّسدَقةِ ٱ َبداُل  َمدا دَِٔؾفُ َفسد َربِّدَؽ  إَِلدكٰ  رِجعٱ َقاَل  لرَّ

َـّ َأي ـَ َقطَّع لَّدٰتِ ٱ  .(…ِدَيُف

 

 حتددددك تريددددث، ، والحرمددددان السددددجـ بددددرغؿ -١٢5

 الصدددددبر مـتفدددددك وذلدددددؽ ، الحدددددؼ يحصدددددحَص 

 الحديث ويف (دَِٔؾفُ َفس َربَِّؽ  إَِلكٰ  رِجعٱ )َقاَل …والسعة

 السدالم طؾقدف يقسػ لبث ما السجـ يف لبثت ولق ) :

 .( الداطل ٕجبت
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 الحؼقؼددة، طددـ بحثددا الؿؾددؽ مؽاشددػات وبدددأت -١٢٦

َـّ َخطد َمدا َقداَل  )…الؿسجقن لؾغالم واستجابة  إِذ ُبُؽ

َـّ  ٰ رَ  دفِ  َحددَٰش  ـَ ُقؾد ۦِۚسدفِ كَّػ َطدـ ُيقُسدَػ  َودت   ـَداَطِؾؿ َمدا لِؾَّ

ـَ ٱ لَعِزيدزِ ٱ مَرَأُت ٱ َقاَلِت  مُسق ِمـ فِ َطَؾق  َحَص َحصد لدَِٔددٰ

فُ  ٰ رَ  َأَكا لَحؼ  ٱ فُ  ۦِسفِ كَّػ َطـ ۥَودت  ـَ  ۥَوإِكَّ ـَ ٱ َلِؿ دِٰدقِق  .(لصَّ

 ـَ ُقؾدد )…إيدام مدـ يقمدا ُيؽشدَػ  أن الحدؼ ٓبدد -١٢٧

 َقاَل..(. مُسق ِمـ فِ َطَؾق ـَاَطِؾؿ َما لِؾَّفِ  َحدَٰش 

 .. فاطترفددت العزيددز امددرأة طؾددك الخـددا  ُضددقَؼ  -١٢٨

ـَ ٱ لَعِزيددزِ ٱ مددَرَأُت ٱ )َقاَلددِت   َأَكددا لَحددؼ  ٱ َحَص َحصدد لدَِٔدددٰ

فُ  ٰ رَ   .(..ۦِسفِ كَّػ َطـ ۥَودت 
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 وشددقهت الظؾددُؿ، وتصدددر ، الباصددؾ صغددك مفؿددا -١٢٩

ـَ ٱ ) يـجؾدل أن لؾظددالم فالبدد ، الحؼدائؼ  َحَص َحصدد لدَِٔددٰ

 سقُشدؼفا …تؽقمت فقـا الدهر دياجل ومفؿا (..لَحؼ  ٱ

 !… وحصحصا تسامك حؼ  

 غقًبدا حػُظدف يتعدقـ وثقؼ، الزوجقة رباط أنّ  لقعؾؿْ  -١١٢

 .(…لَغقِب ٱِب  فُ َأُخـ َلؿ َأكِّ  َؾؿَ لَِقع لَِؽ  ٰ ذَ  )…وشفادة

 ويـؽشددػ وسددتتعثر ، كثقددرا الخقاكددةُ  تطددقَل  لددـ -١١١

 .(..لَغقِب ٱِب  فُ َأُخـ َلؿ َأكِّ  َؾؿَ لَِقع لَِؽ  ٰ )ذَ  ..أمرها

 بعدد الؼصدر سدقدة قدمتفا طظقؿة، اطتراف شفادة -١١٠

ئُ  َوَما ).. الحؼ حصحصة داَرةُ  لدـَّػَس ٱ إِنَّ  ِس َكػ ُأَبرِّ َمَّ َٕ 

قمِ ٱِب  َّٓ  لس  ِحقؿ َغُػقر َربِّ  إِنَّ  َربِّ  َرِحؿَ  َما إِ  .( رَّ
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 كػقسددددددـا مددددددـ الداخؾقددددددة بالياكددددددا غالددددددُب  -١١٣

ئُ  )َوَمددا…وتزيقـاتفددا دداَرةُ  لددـَّػَس ٱ إِنَّ  ِسدد َكػ ُأَبددرِّ َمَّ َٕ 

قمِ ٱِب   .( لس 

 تؾؽددددؿ وٓ ، السددددقمِ  ذلددددؽ مددددـ يعصددددؿفا وٓ -١١١

 إلددك إّمددارة مددـ وتجريددُدها حػُظفددا إٓ الػددقاحش

َّٓ  )…بإذكار الؿشعة ، الؿطؿئـة  إِنَّ  َربِّد  َرِحؿَ  َما إِ

ِحقؿ َغُػقر َربِّ   .(..رَّ

 ، كالمفدددؿ يقثدددؼ مددـ والخاصدددة الحاشدددقةُ  إكؿددا -١١5

 ئُتدقكِ ٱ لَؿِؾدُؽ ٱ َوَقداَل  )..وآراؤهدؿ أخالُقفؿ وتطقُب 

 .(…ِس لِـَػ َتخِؾصفُ َأس ۦۤبِفِ 
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 

 

ـُ  -١١٦  َوَقداَل  )..لالسدتخالص سدببان والتعبقر والسج

 .(..ِس لِـَػ َتخِؾصفُ َأس ۦۤبِفِ  ئُتقكِ ٱ لَؿِؾُؽ ٱ

ـٌ  -١١٧  الخقاكددة دطددقى بعددد وأماكددةٌ  الفددقان، بعددد تؿؽددق

ا َؿفُ  )َفَؾؿَّ ـٌ  ـَاَلَدي لَققمَ ٱ إِكََّؽ  َقاَل  ۥَكؾَّ  .(..َأِمقـ َمؽِق

 َقداَل  ).. ذا  صؾدُب  ما ، الثؼة وطظؿةُ  الؿؽاكة لقٓ -١١٨

ـِ َخَزا َطَؾكٰ  جَعؾـِ ٱ  . (َطِؾقؿ َحِػقظٌ  إِكِّ  َٕرضِ ٱ ي ِ

 الؿددددددال لحػدددددظ مؾحددددددةً  الضدددددرورة كاكدددددت -١١٩

ـِ َخَزا َطَؾكٰ  جَعؾـِ ٱ َقاَل  )…والخزائـ  .(َٕرضِ ٱ ي ِ

 .. والؿبددادرة التصدددي وجددب ، الػسدداد كُثددر إذا -١٠٢

 .( َطِؾقؿ َحِػقظٌ  )إِكِّ 
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 

 العامددؾ صددػات خقددر مددـ والعؾددؿُ  إماكددةُ  تبؼددك -١٠١

 .( َطِؾقؿ َحِػقظٌ  )إِكِّ …

 تػدرض ، كدادرة مقاضدع يف آ الـػسِ  تزكقة يحرمُ  -١٠٠

ـِ َخددَزا َطَؾددكٰ  جَعؾـِدد ٱ )َقدداَل …ذاتفددا دد  َٕرضِ ٱ ي ِ  إِكِّ

 . (َطِؾقؿ َحِػقظٌ 

ـٌ  -١٠٣  لِدَؽ  ٰ َوَكدَ   ).. بؿراحدؾ إول يػقُ   جديد تؿؽق

ـَّددا أُ  َٕرضِ ٱ فِدد  لُِققُسددَػ  َمؽَّ  مُ َيَشددا ُث َحقدد َفدداِمـ َيَتَبددقَّ

َشا َمـ َؿتِـَابَِرح ُكِصقُب   .( مكَّ

 تـددزلفؿ حتددك أولقددامه، تغشددك الؿددقلك رحؿدداُت   -١٠١

 . كشام( مـ برحؿتـا كصقب ).. الؿؽرمقـ مـازَل 
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 وٓ ، يددد هب جفدددده فدددال الؿحسدددـ، صددددَ   إذا -١٠5

 .الؿحسـقـ( أجر كضقع وٓ )…يخػك إحساكف

 الؿـدازل خقرُ  أخرة يف فؾفؿ الدكقا، يف إثابتفؿ مع -١٠٦

َج )… الؿحاسـ وأبفج ، َٕ ـَ  رَخقد لددَِٔاِخَرةِ ٱ رُ َو دِ ي  لِّؾَّ

 .( َيتَُّؼقنَ  َوَكاُكقا َماَمـُقا

 

 الخصدقم تالقل ، الحقائج تؾجئ وقد دوٌل  إيام -١٠٧

 َوُهدؿ َفَعدَرَفُفؿ فِ َطَؾقد َفَدَخُؾقا ُيقُسَػ  َقةُ إِخ مَ )َوَجا…

ـِ  اللُ  يجؿددعُ  وقددد  (ُمـؽِددُرونَ  ۥَلددفُ   … بعدددما الشددتقتق

 !…تالققا ٓ أن الظـ كؾ يظـان
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 

 ذوي طـددددددد ُتـسددددددك ٓ الشددددددديدة الؿقاقددددددُػ  -١٠٨

. (ُمـؽِدُرونَ  ۥَلدفُ  َوُهؿ َفَعَرَفُفؿ فِ َطَؾق )َفَدَخُؾقا…الـباهة

 !… ضابطات شخصقات الـاس ومـ

 ، مسجقكا ثؿ مباطًا، فتك كان قبؾ مـ الل سبحانَ  -١٠٩

 جَعُؾدقاٱ َقددٰـِفِ لِِػت َوَقاَل  )…وخدم فتقان لف صار وأن

 .(…ِرَحالِِفؿ فِ  بَِضدَٰعَتُفؿ

 كػدداه طؾقددف تقكددؾ ومددـ حػظددف، الل حػددظ مددـ -١٣٢

ـَ  ٰ لرَّ ٱ َحؿُ َأر َوُهقَ  َحدِٰػظا رٌ َخق للُ ٱ)َف …  .(..ِحِؿق

ـُ  ُيؾد  ٓ -١٣١  َقداَل  )… مدرتقـ واحد جحرٍ  مـ الؿمم

ـَ  اثِؼَمق ُتقنِ ُتم َحتَّكٰ  َمَعُؽؿ ۥِسَؾفُ ُأر َلـ  ٱ مِّ
 .(… للِ
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 َٓ  َيدَٰبـِ َّ  َوَقاَل  )…واطتؿاد وإيؿان.. ووقاية سبٌب  -١٣٠

َقدة ب ٰ قَ َأبد ِمدـ دُخُؾدقاٱوَ  ِحدد ٰ وَ  َبداب ِمـ ُخُؾقاَتد َتَػرِّ  م 

ـَ  َطـُؽؿ ـِ ُأغ َوَما  ٱ مِّ
 .(..َش  ِمـ للِ

 الل تؼددددددير يدددددـَس  ولدددددؿ ، بإسدددددباب أخدددددَ   -١٣٣

فُ …وحؽَؿف َـّ  ـَددٰفُ َطؾَّؿ لَِّؿدا ؿِطؾد َلدُ و ۥ)َوإِكَّ
 َثدرَ َأك َوَلددٰؽِ

 .(َؾُؿقنَ َيع َٓ  لـَّاسِ ٱ

 ..الؾؼددام اللُ  يقسددر طراققددؾ، مددـ ُوضددعْت  مفؿددا -١٣١

ا  !… (..َأَخاهُ  فِ إَِلق َماَوىٰ  ُيقُسَػ  َطَؾكٰ  َدَخُؾقا )َوَلؿَّ
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 مددـ ، إرض يف إفسدداد الخطقئددات وكددؾ السددرقةُ  -١٣5

دا ُتؿَطِؾؿد َلَؼدد للِ ٱَت  َقداُلقا )…تؽديرها شلكف  ـَداِجئ مَّ

ـَ  ُكـَّا َوَما َٕرضِ ٱ فِ  ِسَد لِـُػ  . (َسدٰرِقِق

 أخقددف اسددتجالب يف كقددده لددف وذلددؾ ، لددف اللُ  دبددر -١٣٦

 .لُِققُسَػ( َكاكِد لَِؽ  ٰ َكَ   )…كاجحة كاكت بحقؾة

 

 أطؾؿ هق مـ فققجد ، واتساطؽ طؾؿؽ بؾغ مفؿا -١٣٧

 ذي كددؾ وفددق  )..الجؿقددع معؾددؿ والل ،…وأوسددع

 .(.طؾقؽ طؾؿ
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 وتؾددؽ ، وأحسددـ بددف وطرضددقا فصددبر، غؿددزوه -١٣٨

 ۥلَّدفُ  َأخ َسدَرَ   َفَؼدد رِ َيس إِن اَقاُلق )…إكبقام أخال 

َها ُؾ َقب ِمـ  .(..َلُفؿ ِدَهاُيب َوَلؿ ۦِسفِ َكػ فِ  ُيقُسُػ  َفَلَسرَّ

 طددـ بدددٓ والتػدداهؿ آكػددراد، مددـ خقددر التشدداورُ  -١٣٩

ا )…آستبداد  .َكِجّقا( َخَؾُصقا فُ ِمـ سَتقدَُِٔسقاٱ َفَؾؿَّ

 بحؽدؿ والرضدا البدر، وشدرَف  ، القفدام أجؿدَؾ  ما -١١٢

 َأو َأبِدد  لِدد  َذنَ َيددل َحتَّددكٰ  َٕرَض ٱ َرَح َأبدد )َفَؾددـ…الل

ـَ ٱ رُ َخق َوُهقَ  لِ  للُ ٱ ُؽؿَ َيح  .(لَحدٰؽِِؿق
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 سددد أو ، الغقددب إدرا  طددـ طدداجزيـ كددزال فددال -١١١

 تعددالك الددرب اختصدداص مددـ ففددق القاقعددة، ثغراتـددا

ـَ  َغقِب لِؾ ُكـَّا )َوَما…  .(..َحدِٰػظِق

 ، والؼددرائـ الشددفقد حقددث أصدددُ   هـددا دطددقاهؿ -١١٠

 فِقَفدا ُكـَّدا لَّتِد ٱ لَؼرَيدةَ ٱ دَِٔؾِ َوس ).. إولك لؾؿرة خالفا

ا فِقَفا َبؾـَاَأق لَّتِ ٱ لِعقرَ ٱوَ   ..!(َلَصدِٰدُققنَ  َوإِكَّ

 الصدددددبر طالجفدددددا ، ومحزكدددددة مصدددددقبةٍ  كدددددؾ   -١١٣

َلت َبؾ )َقاَل …الجؿقؾ  رَفَصدب ارَأم َأكُػُسُؽؿ َلُؽؿ َسقَّ

 .(..َجِؿقٌؾ 
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 

 ، الشدددؿؾ بؾدددؿّ  تػدددامل ، الجديددددة الـؽبدددة بدددرغؿ -١١١

 بِِفدؿ تَِقـِ َيدل َأن للُ ٱ َطَسدك )…الؼاتدؾ الحزن واكدفاع

 .(لَحؽِقؿُ ٱ لَعِؾقؿُ ٱ ُهقَ  ۥإِكَّفُ  َجِؿقًعا

ـُ  -١١5  أن الل طسدك ).. الؽقارث يف طظقؿ الظـ وُحس

 .(..جؿقعًا بفؿ يلتقـل

 .. وم لددة غددؿ ولغقددره ، ومـحددة طددزّ  لل الشددؽقى -١١٦

َؿا )َقاَل   .(..للِ ٱ إَِلك كِ َوُحز َبثِّ  ُؽقاَأش إِكَّ

 ، الرؤيدددا كتلويدددؾ ، قادمدددة أمدددقًرا ثؿدددة أن يددددر ُ  -١١٧

 لطقددػ الل وأن حًقددا، يددزال ٓ يقسددػ أن وشددعقره

ـَ  َؾؿُ َوَأط ).. بعباده  .(َؾُؿقنَ َتع َٓ  َما للِ ٱ ِم
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 ، أفدددا  واكسددددت ، إحدددزانُ  اشدددتدت مفؿدددا -١١٨

 ذَهُبددددقاٱ َيدددددَٰبـِ َّ  )… مدددددرار كبقددددرٌ  الل يف فإمددددُؾ 

ُسدقا َٓ  َوَأِخقدفِ  ُيقُسدَػ  ِمدـ َفَتَحسَّ و ِمددـ يددَُِٔسقاَتا َو  ِح رَّ

 .(.…للِ ٱ

 ٕوام طؾدك وصبرٍ  ، الطريؼ تضبطُ  تؼقى مـ ٓبد -١١٩

ددفُ  )…الؿضددقؼ  ُيِضددقعُ  َٓ  للَ ٱ َفددنِنَّ  بِرَوَيصدد َيتَّددِؼ  َمددـ ۥإِكَّ

ـَ ٱ رَ َأج  .(لُؿحِسـِق

 رِيَب َتث َٓ  َقاَل  ).. الؿؼدرة طـد طػقٌ  ، العػق أطظؿُ  -١5٢

ـَ  ٰ لرَّ ٱ َحؿُ َأر َوُهقَ  َلُؽؿ للُ ٱ ِػرُ َيغ لَققمَ ٱ ُؽؿُ َطَؾق  لؿا (ِحِؿق

 هؿ مـ كػسلَ  أرحُت …أحدٍ  طؾك أحؼد ولؿ طػقُت 

 .!…العداواِت 
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 

 ..السدالم طؾقدف لققسػ ومعجزة الل، بؼدرة ُشػل -١5١

 .(…َبِصقرا ِت َيل َأبِ  فِ َوج َطَؾكٰ  ُؼقهُ )َفَلل

 ُتدقكِ َوأ ).. الدروابط وتؼقيدةَ  الشدؿؾ، لدؿّ  أحال ما -١5٠

ـَ َأج ِؾُؽؿبَِله  [.٩٣ يقسػ] (َؿِعق

 وحؽؿدددددف ، كافددددد  وأمدددددره طظقؿدددددة، قدرتدددددف -١5٣

ددا…واقددع  ۦِفددفِ َوج َطَؾددكٰ  َؼٰقددفُ َأل لَبِشددقرُ ٱ مَ َجددا َأن )َفَؾؿَّ

 .(..َبِصقرا رَتدَّ ٱَف 

 إخطدار أثؿدرت إٓ بالـسدام الخؾدقةُ  حصؾت ما -١5١

 .حًبا( شغػفا قد )..
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 

 الرخدام يف وٓ الشددة يف تتعثر ٓ إصقؾة الؿعادنُ  -١55

ا بَِتْلِويِؾفِ  )َكبِّْئـَا .. ـَ  َكَرا َ  إِكَّ ( ِمد ـَ  : وبعددها.  اْلُؿْحِسدـِق

َفدا )َيا  َأَحدَدَكا َفُخدْ   َكبِقدراً  َشدْقخًا َأبدًا َلدفُ  إِنَّ  اْلَعِزيدزُ  َأي 

ا َمَؽاَكفُ  ـَ  َكَرا َ  إِكَّ ( ِم ـَ  .اْلُؿْحِسـِق

 لألثدددر كافددد ة الحسدددـ والظدددـ الجؿقؾدددة الؽؾؿدددةُ  -١5٦

ا ) .. الدطقي ـَ  َكَرا َ  إِكَّ ـَ  ِم  .( اْلُؿْحِسـِق

 قدال )..يسرا العسر مع وأن ;الؽرب مع الػرج أن -١5٧

 .(.. يقسػ ريَح  ٕجد إين أبقهؿ

 بأخريـ فؽقػ ، إقارب مـ يؼعُ  الؽقُد  كان إذا -١5٨

 .(..كقًدا لؽ فقؽقدوا )..شلمٍ  كؾ تظفر فال ،
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 

 

 إثدارة محدؾ الجؾقؾدة وإكبدام ، العجقبدة الؼصص -١5٩

 .( لؾسائؾقـ آياٌت  )..وآطتبار إسئؾة

 .مثقاه( أكرمل ).. الحسـة السؿةَ  الغالم يف تقسؿ -١٦٢

 .بشرا( ه ا ما )…لؾػتـة مصقره بشفقة كظر كؾ   -١٦١

 ذلدؽ )…وكعؿدة الل مدـ فضدؾ لؾتقحقدد التقفقُؼ  -١٦٠

 .(.الـاس وطؾك طؾقـا الل فضؾ مـ

 إلدفٌ  الل وإكؿدا ، متػرقدقن أربداٌب  العدالؿَ  ُيصؾُح  ٓ -١٦٣

 القاحدددد الل أم خقدددر متػرقدددقن أأربددداٌب )…واحدددد

 .(..الؼفار
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 

 هدددل ،وإكؿدددا جزاًفدددا الحسدددـة إلؼددداُب  ُتطَؾدددِؼ  ٓ -١٦١

ديؼ أيفا يقسُػ  )..الحؼقؼققـ ٕصحابفا  .(..الصِّ

 .. صدحقح مؼصدقدٍ  إلدك لؾتقصؾِ  آحتقاُل  يجقزُ  -١٦5

 .(… لققسػ كدكا )ك لؽ

 السدددددؼؿَ  تدددددقرُث  وكثرتدددددف، الشدددددديد الحدددددزنُ  -١٦٦

 ففدددق الحدددزنِ  مدددـ طقـددداه )وابقضدددت…والؿتاطدددب

 .كظقؿ(

 ..والتػداؤل بإمدؾ كعدقُش  ، إمدقرُ  ضاقت مفؿا -١٦٧

 .(… الل روح مـ فتحسسقا )اذهبقا
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 

 وتصد  الؽقَؾ  لـا فاوف )..ذّل  ققمٍ  طزيز ارحؿقا -١٦٨

 .(..طؾقـا

 الل مدـ برهاًكدا إكبقدام، إٓ يبؾغدف ٓ غقبلٌ  قصٌص  -١٦٩

 .إلقؽ( كقحقف الغقب أكبام مـ )ذلؽ ..لفؿ

 ، إخطدامُ  وقعدت الدطقيدة، البصقرةُ  اكعدمت إذا -١٧٢

 الل إلك أدطقا سبقؾل ه ه قؾ )..اإلسالم طؾك وجـل

 .(…بصقرة طؾك

 وآسددتغػار متاحددٌة، فالتقبددة الجددرمُ  كددان مفؿددا -١٧١

دددا ُذُكقَبـَدددا َلـَدددا سدددَتغِػرٱ َلَباَكاَيددددٰ )َقددداُلقا ..مددداٍح   ُكـَّدددا إِكَّ

.).. ـَ  َخدٰطِدِِٔق



 

61 
 

 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 

 َقداُلقا )…رققدؼ وحـدّقهؿ مؼددٌم، القالدديـ دطامُ  -١٧٠

ا ُذُكقَبـَا َلـَا سَتغِػرٱ َلَباَكاَيدٰ ـَ  ُكـَّا إِكَّ  .( َخدٰطِدِِٔق

 ، الخقف طـؽؿ ويزول.. العقُش  ُيستطاُب  بإمـ -١٧٣

 للُ ٱ مَ َشددا إِن رَ ِمصدد دُخُؾددقاٱ َوَقدداَل  ).. الؼحددط ومددرارة

ـَ   .(َماِمـِق

 فِ َأَبَقيدد َوَرَفددعَ  )… القالددديـ بددر تـسددل ٓ العظؿددة -١٧١

وا لَعرشِ ٱ َطَؾك دا ۥَلفُ  َوَخر   .(..ُسجَّ

 ، شدددرطـا خددالف لفددؿ مشددروطا السددجقدُ  كددان -١٧5

وا ).. اكحـامً  أو خروراً  دا ۥَلفُ  َوَخر   .(..ُسجَّ
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 الؼديؿدددة الرؤيدددا بتحؼدددؼ ويسدددؾقف والدددده يددد كر -١٧٦

 َجَعَؾَفا َقد ُؾ َقب ِمـ َيدٰ َ ُرم ِويُؾ َتل َهدَٰ ا َلَبِت َيدٰ )َوَقاَل …

 .(…َحّؼا َربِّ 

 فؼددد صقيؾددة، طؼددقد بعددد ولددق الػددرَج  تسددتبطقئ ٓ -١٧٧

 جعؾفدا قدد )… كبقدرا مؾًؽا وتحؼؼت ، صغقرا رآها

 .حؼا( ربل

 )َوَقد… السالػة وألطافف طؾقؽ، الل كعؿةَ  تـس ٓ -١٧٨

ـَ َأح ـَ  َرَجـِ َأخ إِذ بِ  َس ـِ ٱ ِم ج  .(…لسِّ



 

62 
 

 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 مَ َوَجددا ).. والػخددار آكتصددار لحظددات أدب هـددا -١٧٩

ـَ  بُِؽؿ دَز َ  َأن دِ َبعد ِمدـ لَبدوِ ٱ مِّ ـُ ٱ كَّ قَطددٰ  ـَ َوَبدق ـِد َبق لشَّ

 ..!وتلدبًا تؾطًػا الشقطان إلك فـسبف. (…َقتِ إِخ

 

 وثـددددام ، وتعظددددقؿ واطتددددراف وافتؼددددار، شددددؽر -١٨٢

ـَ  َتـِدد َماَتق َقددد )َربِّ …ودطددام  ِمددـ َتـِدد َوَطؾَّؿ لُؿؾددِؽ ٱ ِمدد

َؿددٰقَ ٱ َفاصِرَ  ََٕحاِديِث ٱ ِويؾِ َتل  ۦَولِد ِّ  َأكدَت  َٕرضِ ٱوَ  ِت  ٰ لسَّ

كَقاٱ فِدددد  ـِ  لدددددَِٔاِخَرةِ ٱوَ  لددددد   ِحؼـِدددد َوَأل اِؾؿُمسدددد َتددددَقفَّ

ـَ ٱِب  دِٰؾِحق  .(لصَّ

 طؾدك ُيؼدبَض  أن الدـعؿ، تقالل مع الؿممـ طؼبك خقرُ  -١٨١

ـِ  )…اإلسالم ـَ ٱِب  ِحؼـِد َوَأل اِؾؿُمسد َتَقفَّ ددِٰؾِحق  ويدا (لصَّ

 وحقددًا دوًمددا كفجددف طؾددك …كددزْل  لددؿ بددديـَؽ  أكرمـددا ربِّ 

 !…ومقًتا
 



 

63 
 

 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 ، باإليؿدان جدديرةٌ  ، غقبقدة أكبدامٌ  الؼدرآين الؼصُص  -١٨٠

 لَغقدِب ٱ َبدامِ َأك ِمدـ ذلِدَؽ  ).. تؾػقؼات وٓ أساصقرَ  لقست

 .(َؽ إَِلق ُكقِحقفِ 

 

 الجدب وحديث وخطتفؿ مؽَرهؿ لؽ حؽقـا وقد -١٨٣

 القاحد إٓ يعؾؿف ٓ مؿا وهق ، والؼؿقص ، والؿراودة ،

 َؿُعدقاَأج إِذ ِفؿَلدَدي ُكـدَت  َوَمدا )..وتعدالك تبدار  إحُد 

 .(ُؽُرونَ َيؿ َوُهؿ َرُهؿَأم

 ويشاهدون الؼصص، ه ه يسؿعقن فئات مـ كؿ -١٨١

 شدفقاتفؿ يف ويغّصدقن ، يعتبرون فال  الؿقاطظ ه ه

ـَ بُِؿم َت َحَرص َوَلق لـَّاسِ ٱ َثرُ َأك َوَما )!…  .(ِمـِق
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 ووحداكقتدف الل قدرة طؾك ودٓئؾ آياٌت، الؽقن يف -١٨5

دـ َوَكدَليِّـ )… اإلطراض ذلؽ محزنٌ  ولؽـ ،  َماَيدة مِّ

َؿدددٰقَ ٱ فِدد  ونَ  َٕرضِ ٱوَ  ِت  ٰ لسَّ  َفدداَطـ َوُهددؿ َفدداَطَؾق َيُؿددر 

 .(رُِضقنَ ُمع

 مدددددـ ضدددددرٌب … أيدددددات يف التػؽدددددرِ  هجدددددرُ  -١٨٦

 .(رُِضقنَ ُمع َفا)َطـ…اإلطراض

 َوَمدا ).. تـاقضدف بشدركقات ، اإلسالم خؾطُ  مملؿٌ  -١٨٧

ـُ ُيم َّٓ  للِ ٱِب  َثُرُهؿَأك ِم ش َوُهؿ إِ  .(..رُِكقنَ م 
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 يف يرائقددف  وهددق الل، حددب يددزطؿ مددرامٍ  لؼددبح يددا -١٨٨

ـُ ُيدددم )َوَمدددا …إطؿدددال َّٓ  للِ ٱِب  َثدددُرُهؿَأك ِم  َوُهدددؿ إِ

ش  .( رُِكقنَ م 

 

 ديـدف يف خؾدط مـ أو الؿراؤن، أولقاؤ  يلمـ كقػ -١٨٩

دـ َغدِٰشَقة تَِقُفؿَتل َأن اَأَفَلِمـُق ) … متـاقضات وجؿع  مِّ

 .(للِ ٱ َطَ اِب 

 التقبدة فقـدا تبعدث أن خؾقدٌؼ  التفديددات هد ه مثُؾ  -١٩٢

ددـ َغدددِٰشَقة تَِقُفؿَتددل َأن اَأَفددَلِمـُق ).. والؿراقبددة  َطددَ اِب  مِّ

 .(..للِ ٱ
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 يف الددطقةُ  امتـعدت والبصدقرة العؾدؿ ُطددمَ  مـ كؾ   -١٩١

 .َبِصقَرٍة( َطَؾكٰ  للِ ٱ إَِلك ُطقاَأد َسبِقِؾ  ۦَهدِٰ هِ  )ُقؾ …حؼف

 

 مجدددددي ولددددقس ، وتقحقددددده الل إلددددك أدطددددق -١٩٠

 .(…للِ ٱ إَِلك ُطقا)َأد ..واكتػاطل

 

 وبصدقرة طؾؿدا مـفجـدا طؾدك كان مـ هؿ وإتباع -١٩٣

ـِ  )َأَكا… َبَعـِ ٱ َوَم  .(..تَّ
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 الشددر  أهددؾ مسددالؽ طددـ متباطددد دطددقتل ويف -١٩١

ـَ َوُسب )… وآكحدددددراف ـَ  َأَكدددددا َوَمدددددا للِ ٱ َحددددددٰ  ِمددددد

ـَ ٱ  .(لُؿشرِكِق

 

 وتجددارب ، الـبقددقـ بؼصددص اطتبددار البصددقرة ويف -١٩5

 مددـ وطدداكقه مددالٍ ، مددـ ٓقددقه ومددا ، الؿصددؾحقـ

 .(..للِ ٱ إَِلك ُطقاَأد َسبِقِؾ  ۦَهدِٰ هِ  ُقؾ )!…متاطب

 مالئؽدةً  ولقسدت بالرجدالِ  مخصقصة الرسآُت  - ١٩٦

َّٓ  ِؾدَؽ َقب ِمدـ َسدؾـَاَأر َوَما )…كسامً  او  ك دقِح  ِرَجدآ إِ

 .(..ِفؿإَِلق
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 ضؾؿددقا الدد يـ  مصددارع مددـ آطتبددار الػؼددف مددـ -١٩٧

 َػ َكقدد َفَقـُظددُروا َٕرضِ ٱ فِدد  َيِسددقُروا )َأَفَؾددؿ .. وكدد بقا

ـَ ٱ َطدِٰؼَبةُ  َكانَ   .(…ِؾِفؿَقب ِمـ لَِّ ي

 

 ومبداهج، كعدقؿٍ  مدـ فقفدا وما ، أخرة الدار وطل -١٩٨

 رَخقدد لدددَِٔاِخَرةِ ٱ َوَلددَدارُ  )..وزخارففددا الدددكقا يف يزهدددكا

ـَ  ِ ي َؼقاٱ لِّؾَّ  . (ِؼُؾقنَ َتع َأَفاَل  تَّ

 اختبددددددارا ، تددددددلخره الـصددددددر صبقعددددددة مددددددـ -١٩٩

ُسُؾ ٱ سَتقدََِٔس ٱ إَِذا )َحتَّكٰ …وتؿحقصا  َقد َأكَُّفؿ اَوَضـ ق لر 

َشا َمـ َفـُجِّ َ  ُرَكاَكص َمُهؿَجا ُكِ ُبقا  .(..مُ كَّ
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 

 

 

 

 ..أحقاًكددا الؿؼامددات تتزحددزح قددد ، الؽددرب لشدددة -٠٢٢

ُسددُؾ ٱ سَتقدددََِٔس ٱ إَِذا )َحتَّددكٰ  ُفددؿ اَوَضـ ددق لر   ُكددِ ُبقا َقددد َأكَّ

 ..! والعظؿة الؼدوة رسؾ ويبؼك (..ُرَكاَكص َمُهؿَجا

 لدّب  إلدك تحتداُج  ولؽـفدا مقطظدة، طبرةٌ  الؼصة يف -٠٢١

 َلَؼدد )…بفا تتعؾؼ ويؼظة بفا، يستـقر وطؼؾ يتػفؿفا،

ُو َرةِطب َقَصِصِفؿ فِ  َكانَ   .(… َٕلَبدِٰب ٱ لِ ِّٕ

 بعضدا بعضدفا يصدّد  مـسدجؿة السؿاوية الؽتب -٠٢٠

 .(… فِ َيَدي ـَ َبق لَِّ  ٱ ِديَؼ َتص )َوَلدٰؽِـ
 

 أطؿددؾ مددـ بفددا يفتدددي مبّقـددة، مػصددؾةٌ  أحؽاُمفددا -٠٢٣

 َوُهدى مَش  ُكؾِّ  ِصقَؾ َوَتػ )… بؿعاكقفا واكتػع ،طؼَؾف

ددددد   وقددددد  ( ِمـُدددددقنَ ُيم ملَِّؼدددددق َؿدددددةَوَرح  آياتُددددد  فُصِّ

 !…ومرحمُ  وص ق   آنام   ه ايةُ …وتبي 

 



 

71 
 

 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

 إصدارات املؤلف :

 : مـفا كتاب ( ١٢٢ ) مـ أكثر لف صدر

  ُالعؾؿِ  ساللؿ . 

 الحديثقة الخطب  

 الؿعالل أربعقن  

 إكثرية إربعقن  

  الؼرآين التدبر مققظاُت  

 العؾؿ كثار  

 الـبقية السقرة جؿالقات مـ  

 ( شعر ) محائؾقات. 

  ُالرمضاكقة الَقراطة  

 ( تؽقيـ دار ) مـ وكؾفا. إسالف لألئؿة طؾؿقة مقاقػ. 

  ُخزيؿة ابـ دار - السؾقان صالئع . 
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 وقَبس عرٌب

 صن أحسِن القصـم

  الؼرى أم مـ كسؿاٌت . 

 ومــ وصـ  

 الـقؾ تقهجات  

 العؾقم تؼريب يف الؿـظقم الؾملم . 

 متـقطة حديثقة أربعقـقات سؾسؾة . 

  : لؾتقاصؾ

hamzah10000@outlook.com 

 

 


