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 أحدهؿ إن حتك حدوده وإضاطة حروفف بحػظ تدبُّره ما واهلل )

 اإلمامُ . ( طؿؾٍ  وٓ ُخُؾٍؼ  يف لف ُيرى ما كؾَّف الؼرآن قرأت لقؼقل:

 . اهلل رحؿف البصري الحسـ

 

 

 لؿ فنن بف، والعؿؾ معاكقف ففؿً  هق الؼرآن مـ والؿطؾقُب  )

 شقخ. ( والديـ العؾؿ أهؾ مـ يؽـ لؿ ، حافظف هؿةَ  هذه تؽـ

 . اهلل رحؿف تقؿقة ابـ اإلسالم
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ها فؿا )  أفـك مـ طؾك ، غبـةٍ  مـ وأطظَؿفا حسرة مـ أشدَّ

 حؼائؼ ففؿ وما الدكقا مـ يخرج ثؿ ، العؾؿ صؾب يف أوقاتف

 الؼقؿ ابـ العالمةُ . ( ومعاكقف أسراره قؾَبف باشر وٓ الؼرآن،

 . اهلل رحؿف

 

 ُأططل مؿا أفضَؾ  ُأططل فؼد والؼرآن الحؽؿةَ  ُأْططِلَ  مـ إن )

ـْ   اإلمام. ( وغقرها الصحػ مـ ، إولقـ كتب طؾؿ جؿع َم

 . اهلل رحؿف الؼرصبل
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  ورةـاكـالب
 

 أروعَ  ومقاطَظف ، الؿعجزات أطظؿَ  كتاَبف جعَؾ  هلل الحؿُد 

 مـ فقف ما لرفقع وهداكا ، أيات أصدَق  ودٓئَؾف البقـات،

 طؾك كحؿُده ، الؽؾؿات مـ يحقي ما وجؾقؾِ  الؾُّؿعات،

 طؾك وسؾؿ اهلل وصؾك..  وأكقالف خقره طؾك وكشؽُره ، أفضالف

 وطؾك ، والبركات الػضائؾ حاوي ، والؿؾحؿة الؿرحؿة كبل

 الؿحشر يقم إلك تبعفؿ ومـ الساصعات، السرج وصحبف آلفِ 

 . والشتات

 بعد: أما

 فؿةـ ، الؼرآكقةة والؾةذةَ  ، اإليؿاكقةة الؿتعة يف الحؼقؼل الػقزَ  فننَّ 

 ، الؿعةالل بؾةغَ  فؼةد ، وتػؼفةا طؾؿةً أو تةدبًرا أو تةالوةً  لف ُهديَ 
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 الؿتعةة مزاهةرُ  لةف واجتؿعةت الـػةائس، وأحةرزَ  ، الؿراقل وكاَل 

 يحصةةؾف لةةؿ مةةا وحصةةؾ ، والعؾةةقم السةةرور ومعةةالؿ والػؼةةف،

 ، إسةرار وسةرُّ  ، الؽـةقز كـةز الؼةرآن ٕن ، وإواخةر إوائُؾ 

 . الػاخرات الؿعادن وجقهر الثروات، وتاج

 وِحؽؿ تعؾقؼات كتابة يف شرطـا مدة قبؾ تعالك، اهلل بحؿد وكـا

 السةبع بؿعةاي آحتػةال ) وأصةدركا ، الؼرآن سقرِ  بعض حقل

 .( الطقال

 السةةقر مةةـ تةةاله ومةةا الؿئةةقـ( ) صةةـقه يف كشةةرعُ  كحةةـ وهةةا

 أن طـةف، اهلل رضةل إسةؼع بـ واثؾة حديث يف كؿا الؿشفقرة،

ةبعَ  التَّةقراةِ  مؽةانَ  ُأططِقةُت  :)قال وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك الـبل  السَّ

بةةقرِ  مؽةةانَ  وُأططِقةةُت  ، الطِّةةقاَل   مؽةةانَ  وُأططِقةةُت  ، الؿئةةقـ الزَّ
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  ) قبشات قرآنية(
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ةؾُت  ، الؿثةايَ اإلكجقؾِ  ةؾِ  وُفضِّ  بسةـد أحؿةُد  أخرجةف .( بالُؿػصَّ

 .حسـ

 مـةف وبؾغةت ، الؼرآكقةة السةقر تؾؽةؿُ  يف إوقةات أكػةَس  فعاش

 والسةعادة ، أرقاهةا والبفجةة ، أطاله وآكشراُح  ، أْوجفا الؿتعةُ 

 ومةـ ، ٓمسةف صةػا  ومةـ صالعف، جؿالٍ  مـ هللِ  فقا..!  أصػاها

 ..!وططرها رحقؼفا وذاق ، ارتشػفا سعادة

 سةقرة مةـ الطةقال، السةبع تؾةل التةل السةقر وهل الؿئقـ وتعد

 السةبع مةـ قةقل يف ذكرهةا باطتبةار يةقكس مـفةا كعةد ولؿ ، هقد

 . هـالؽ وفؼففا بضؿفا فاكتػقـا ، الطقال
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ـَ  وُيؼَصُد  َقرُ  بالِؿئق  ، تزيةد أو الِؿئةِ  مـ قريًبا آياتِفا َطَددُ  الَّتل السُّ

ُلفا وققَؾ:  طؾةك مـفةا ُكةؾ   لَِزيةادةِ  الَؽْفَػ  َيؾل ما أو ، آسرا  أوَّ

 ..!ذلَِؽ، َغقرُ  أو الَؼَصُص  فقفا التل أو آيةٍ  ِمئةِ 

 ، ذلةؽ يف الؿجؿؾةة بالؿعاي واكتػقـا ، كثقرا ذلؽ يف كدقؼ ولؿ

 .هـا التلمؾل والتػؼف ، التدبري آستـباط مؼصدكا ٕنّ 

 أقسةام: أربعةة الةك الؼرآن تؼسقؿ الؿػسريـ طامة طـد ُطؾؿَ  وقد

 . والؿػصؾ ، والؿثاي ، والؿئقـ ، الطقال السبع

  بعُضفؿ: وكظؿفا

ؿَ   الطةةةةقالِ  كسةةةةبِعف أربعةةةةةً  ** اإلجؿال يف الؼرآنُ  وُقسِّ

 

ـِ  ثةةؿ  والؿثةةاي بعةةُد  الؿئةةق

 

ةةؾِ  والرابةةعِ  **  الؿعةةاي الؿػصَّ
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  ) قبشات قرآنية(
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 والتةةدبرِ  بةةالترداد فخةةذها

 

ـِ  **  مػخرِ  وكؾَّ  العؾؿَ  بفا تج

 

 

 ِحؽُؿفةةةا وزاكةةت ، واسةةةتـباصاُتفا تعالقُؼفةةا تؿةةةت هللِ  والحؿةةُد 

 متقاصةؾة سةاطات بعد وقبساتفا، معاكقفا وسَطعت ، وتعابقرها

َؾ  ، إلخقاكف ثؿ ، لـػسف كتبفا.  متقالقة ومدة ،  التدبر كقػقة لُقسفِّ

 يجعؾـةا وأن ، بفةا يـػةع أن اهلل ولعؾ ، والتػؼف الػفؿ وخالصة ،

 الؽتةاب، هةذا طظؿةةَ  يؼةدرون الةذيـ ، الؿتةدبريـ حؿؾتفةا مـ

ـَ  ويتؾقكف ، قرا تف حؼ فقؼرؤوكف  أجقد ويتعؾؿقكف ، تالوتف أحس

 . تعؾقؿف

 يحةس ، غرا  حاكقة وجؾسة ، الؼرآن لفذا تدبرية رجعةٍ  كؾ ويف

 ويف فةاكفقن، شغؾ يف وأكـا الؽتاب، هذا وبقـ بقــا الفقة بعظؿ
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  ) قبشات قرآنية(
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 خطبةةةف أو ، الؿـؼقلةةةة بدروسةةةف كةةةتعظ ولةةةؿ ، سةةةامدون دكقاكةةةا

 !… الؿعفقدة دروسف أو الؿسرودة،

 ، زواجةةةر بقـةةةاٌت   صةةةؾقاتـا ويف ، مـةةةائر مةةةقاطظُ  حقاتـةةةا ويف

ـْ  ،وكػائس ِطبرُ  ومجالسـا  سعةَ  وطؾؿَ  ، وتدبر تػؽر مـ قّؾ  ولؽ

 الفجةةةر مةةةـ كةةةقع وهةةةذا ، الؿسةةةتعان واهلل ، والتباطةةةد الغػؾةةةة

 ، الؼةرآن يسةؿع الةذي والغػةالت، بالشرود الؿقسقم التدبري،

ُسةةقُل ٱ َوَقةةاَل  )… مقاطظةةف وٓ بتالوتةةف يـتػةةع وٓ  إِنَّ  َيةةةََربِّ  لرَّ

 [.٠٣ الػرقان] (َمفُجقرا لُؼرَ انَ ٱ َهةََذا تََّخُذواٱ ِمیَقق

 اإلمةام قةال ، الحزيـةة السةؾػ لةدرر اسةتؿعْ  ذلؽ مؼدار ولـعل

 اقتصةةرت كـةةُت  لقتـةةل :) (هةةة١٦١) اهلل رحؿةةف الثةةقري سةةػقان

 .الؼرآن( طؾك
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 كةدمُت  :) (هةة٧2٨) اهلل رحؿةف تقؿقةة ابةـ اإلسةالم شةقُخ  وقال

 الةذيؾ يف كؿةا.  الؼةرآن( معةاي غقر يف أوقاتل أكثر تضققع طؾك

ـِ  الحـابؾة صبؼات طؾك  . اهلل رحؿف رجب ٓب

كا فالؾفؿ  وتةدبره ففؿةف وارزقـا بتالوتف، واكػعـا ، كتابؽ إلك ردَّ

 . كريؿ يا

 طسقر محايؾ

 الؼؿرية الؾقالل

 هة١٠/٦/١44٠
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  ..!سورة هود/ 1

 

 ففةاّل  والحجةج، إحؽةام مػصةؾ ، أيةات ُمحؽةؿُ  كتاٌب  -١

َؾت ُثؿَّ  ۥَ اَيةَُتفُ  ؽَِؿتُأح كَِتةٌَب  ) .تلمؾـاها  َحؽِةقؿٍ  لَّةُدن ِمـ ُفصِّ

 [.١: هقد] (َخبِقرٍ 

 َوَأنِ  )…الحسةـة والحقةاة لؾةرزق سةبٌب  والتقبة آستغػارُ  -2

َتةًَعا ُؽؿُيَؿتِّع فِ إَِلق اُتقُبق ُثؿَّ  َربَُّؽؿ سَتغِػُرواٱ  َأَجةؾ إَِلةكَ  َحَسـًا مَّ

َسؿّ   (.…َؾفُ َفض ؾَفض ِذی ُكؾَّ  ِت َوُيم كمُّ

 ٓ ، طؾقةف مطؾةع اهلل ، الؼةرآن هةدي طةـ واستؽبار مقؾ كؾُّ  -٠

َٓ  )…خافقف طؾقف تخػك ُفؿ َأ  َتخُػقالَِقسة ُصةُدوَرُهؿ ـُقنَ َيث إِكَّ



 

11 

 

  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

َٓ  فُ ِمـةةة ـَ  َأ ونَ  َمةةةا َؾةةةؿُ َيع ثَِقةةةاَبُفؿ نَ َتغُشةةةقَيس ِحةةةق  َوَمةةةا ُيِسةةةرُّ

 .(..ِؾـُقنَ ُيع

 فتبةارك وتـقطفا تؽاثرها برغؿ مرزوقةٌ  والؽائـات الخالئؼ -4

َّٓ  َٕرضِ ٱ فِی بَّةَدا ِمـ َوَما )…بخؾؼف الؿحقط اهلل  هللِ ٱ َطَؾك إِ

 ..(.ُقَفاِرز

 الةةدواب مسةةتؼر طؾؿةةف وسةةع..  إحةةد القاحةةد سةةبحان -٥

َهاُمس َؾؿُ َوَيع ).. ومقاضعفا  كَِتةةَب فِةی ُكةّؾ  َتقَدَطَفاَوُمس َتَؼرَّ

بِقـ  [.٦ هقد] ظ(مُّ

 أو الصةدر، تضقؼ أن والتعـتقة، التعجقزية لألسئؾة يـبغل ما -٦

 َؽ إَِلقة ُيةقَحكَ  َمةا َض َبعة َتةاِركُ  َفَؾَعؾََّؽ  )!…اإلحباط تقرث
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 ۥَمَعةفُ   َ َجا َأو َكـزٌ  فِ َطَؾق ُأكِزَل  َٓ َيُؼقُلقاَلق َأن ُركَ َصد ۦبِفِ  ي ُِؼ َوَضا

 .َمَؾٌؽ(

 يشةبفف شةقًئا هةات مسةتؽبر: فؾؽةؾ مػترًى، الؼرآنُ  كان اذا -٧

 رِ بَِعشة ُتقاَفل ُقؾ فَتَرَيفُ ٱ َيُؼقُلقنَ  َأم ) …وإطجازا وتلثقراً  كظؿا

ث ُسَقر  .(…َتَرَيةَتُمػ ِۦؾفِ مِّ

 ُيرِيةةُد  َكةةانَ  َمةةـ )…مةةرا ٍ  أو صةةامع أو مريةةد لؽةةؾ مقطظةةةٌ  -٨

كَقاٱ لَحَقَقةَ ٱ  َٓ  فِقَفةا َوُهؿ فِقَفا َؿةََؾُفؿَأط ِفؿإَِلق ُكَقفِّ  َوِزيـََتَفا لدُّ

 .(َخُسقنَ ُيب

 َلةةَق َِؽ ُأو )… الـتقجةة هةذه مثةؾ لؾؿةرائقـ تؼريةع ثؿةةَ  لقَس  -٩

ـَ ٱ َّٓ  لة َاِخَرةِ ٱ فِی َلُفؿ َس َلق لَِّذي  فِقَفةا َصةـَُعقا َمةا َوَحةبِطَ  لـَّارُ ٱ إِ

ا َوَبةَطِؾ  .(َؿُؾقنَ َيع َكاُكقا مَّ
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

ـْ  )..الطريةؼ بةف تضةؾ ٓ ، وأدلةة برهةان طؾك السائرُ  -١٣  َأَفَؿة

ـْ  َبقِّـَةٍ  َطَؾك َكانَ   .(… َشاِهٌد  َوَيْتُؾقهُ  َربِّفِ  ِم

 بةةةال الحةةةؼ طؾةةةك يتحزبةةةقنَ  الؽػةةةار اخةةةتالف بةةةرطؿ -١١

ـَ  ۦبِفِ  ُػرَيؽ )َوَمـ…هقادة  .(…ۥِۚطُدهُ َمق لـَّارُ فا َٕحَزاِب ٱ ِم

َٓ ِ َهةَ َٕشَفةَُد ٱ َوَيُؼقُل  )..الؼقامة يقم لؾؽذبة وخقؿٌ  مرتعٌ  -١2  ُم

ـَ ٱ َٓ  َربِِّفؿ َطَؾكَ  َكَذُبقا لَِّذي  ٱ ـَةُ َلع َأ
ـَ ٱ َطَؾك هللِ  (لظَّةَِؾِؿق

 إِنَّ  ).. بالخشةقع والطاطةاِت  باإلخبات، اإليؿانَ  أروعَ  ما -١٠

ـَ ٱ ةَِؾَحةَِت ٱ َوَطِؿُؾقا َ اَمـُقا لَِّذي  .(..َربِِّفؿ إَِلكَ  َبُتقاَوَأخ لصَّ

 الباصـةةة وإطؿةةال الظةةاهرة، إطؿةةال بةةقـ اكػصةةاَل  ٓ -١4

ـَ ٱ إِنَّ   )… ةَِؾَحةةةَِت ٱ َوَطِؿُؾةةقا َ اَمـُةةقا لَّةةِذي  إَِلةةكَ  َبُتةةقاَوَأخ لصَّ

 .(.َربِِّفؿ
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 اسةةتقا  يعتؼةةد كؿةةـ والؽةةافر، الؿةةممـ بةةقـ يسةةاوي مةةـ -١4

ـِ ٱ َمَثةةُؾ  )..! والسةةؿقع بالبصةةقر وإصةةؿ إطؿةةك  لَػةةرِيَؼق

ةةِؿقعِ ٱوَ  لَبِصةةقرِ ٱوَ  ََٕصةةؿِّ ٱوَ  َٕطَؿةةكَ ٱكَ   َمةةَثاًل  َتِقَيانِ َيسةة َهةةؾ لسَّ

ُرونَ  َأَفاَل   .(..َتَذكَّ

 صةةدقف طةةـ وغػؾةةقا السةةالم، طؾقةةف كةةقح لبشةةرية كظةةروا -١٥

َّٓ  َكَرَيَؽ  َما )… يحؿؾف الذي والـقر ث اَبَشر إِ  .(…َوَما َؾـَامِّ

 الظؾةةؿ إرادة طةةـ كشةةػت إول الؿشةةفدِ  يف طـصةةريُتفؿ -١٦

َبَعةَؽ ٱ َكَرَيَؽ  َوَما )…لديفؿ الؿبطـة َّٓ  تَّ ـَ ٱ إِ  َأَراِذُلـَةا ُهةؿ لَّةِذي

أیِ ٱ َباِدیَ   .(..ؾِ َفض ِمـ ـَاَطَؾق َلُؽؿ َكَرىَ  َوَما لرَّ

 طالمةة ولقس وطدالة، رشدٍ  طالمةُ  لألكبقا  الضعػا  اتباعُ  -١٧

 التةةةةاريخ طبةةةةرَ  مظؾقمةةةةقن ٕكفةةةةؿ ، وهزيؿةةةةة ضةةةةعػ
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

َبَعةَؽ ٱ َكَرَيةَؽ  )َوَمةا…البشري َّٓ  تَّ ـَ ٱ إِ  َبةاِدیَ  َأَراِذُلـَةا ُهةؿ لَّةِذي

أیِ ٱ  .(..لرَّ

َقةت )… واإلكةراه بالغصةب الحجج إقامة يؿؽـ ٓ -١٨  َفُعؿِّ

 [.2٨ هقد] (َكةَرُِهقنَ  َلَفا َوَأكُتؿ ِزُمُؽُؿقَهاَأُكؾ ُؽؿَطَؾق

 ة َُؾُؽؿَأسة َٓ  مِ َوَيةةََؼق )… الطريةؼ بداية مـ مبدئقة مػاصؾةٌ  -١٨

ًٓ  فِ َطَؾق َّٓ  رِیَ َأج إِن َما  .(…هللِ ٱ َطَؾك إِ

 َأَكةا َوَما )… أصحابفا وجقه يف مردودةٌ  الظالؿة الؿطالُب  -١٩

ـَ ٱ بَِطاِردِ  ُفؿ اَ اَمـُق لَِّذي َؾةةَُؼقا إِكَّ  مةاَقق َأَرَيُؽةؿ َوَلةةَؽِـِّی َربِِّفةؿ مُّ

 [.2٩ هقد] (َفُؾقنَ َتج

 مِ َوَيةةََؼق )… الؿشةػؼ الحةل الؼؾةب طالمةُ  الظؾؿ تخقُف  -2٣

ـَ  َيـُصُركِی َمـ ُرونَ  َأَفاَل  َصَردتُُّفؿ إِن هللِ ٱ ِم  [.٠٣ هقد] (َتَذكَّ
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 مذمةةةٌ  ٓ ، وحةةرص محؿةةدةٌ  الؿتـةةقع الةةدطقي الجةةدُل  -2١

 .(…َلـَا َ ِجَد  َثرَت َفَلك َتـَاَجةََدل َقد َيةَـُقُح  َقاُلقا ) …وكؼص

 قالئؾ إٓ يستجقب وٓ الزمان، ويطقل ، الدطقة تؿتّد  قد -22

فُ  ُكقٍح  إَِلكَ  َوُأوِحیَ  ).. تحزن فال ، ـَ ُيم َلـ ۥَأكَّ َّٓ  َققِمةَؽ  ِمـ ِم  إِ

( َقد َمـ ـَ  .َ اَم

 صةةـَعِ ٱوَ  )… مبؽةةرا والـجةةاة الؼةةقة أسةةباب بلخةةذ طؾقةةؽ -2٠

 .(… قِـَاَوَوح ُقـِـَابَِلط لُػؾَؽ ٱ

 لؿزيةةد أو آسةةتؽبار، أو الجفةةؾ مةةـ السةةخريةُ  تـشةةل قةةد -24

َؿا لُػؾَؽ ٱ ـَعُ َوَيص ). …الصدود ةـ َمةأَل  فِ َطَؾق َمرَّ  َوُكؾَّ  ۦِمةفِ َقق مِّ

 .(…فُ ِمـ َسِخُروا
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 وآسةةتجابة صقيؾةةة، ومةةددٌ  مؽةةرم، ورسقلةةة معظَّةةؿ، كبةةلٌ  -2٥

ـَ  َوَما ) محدودة َّٓ  ۥَمَعفُ  َ اَم  . البالغ فرسالتؽ. (َقِؾقؾ إِ

 رَكُبةةقاٱ َوَقةةاَل  ).. والتقسةةقر التقفقةةؼ محةةؾ اهلل ذكةةرُ  دائؿةةا -2٦

 .(…اَسَقفَ َوُمر رَيَفاَمج هللِ ٱ ؿِ بِس فِقَفا

 َوِهةةیَ  )…اهلل لطةةُػ  لةةقٓ قاتؾةةة وكفايةةة ، مخقةةػ مـظةةرٌ  -2٦

 .(…لِجَبالِ ٱكَ  جَمق فِی بِِفؿ رِیَتج

 َيةةَُبـَیَّ  ).…أبـائف صالَح  يرجق ، شػقًػا رحقًؿا إُب  يبؼك -2٧

َعـَا رَكبٱ َٓ  مَّ عَ  َتُؽـ َو ـَ ٱ مَّ  [.42 هقد] (لَؽةَِػرِي

ـَ  العؼؾ والـؼُؾ  الجفؾ، العؾؿُ  يغؾُب  -2٨  )َقةاَل  الؿقاجفةة حةق

ـَ  ِصُؿـِیَيع َجَبؾ إَِلكَ  َسة َاِوی  ِمـ لَققمَ ٱ َطاِصؿَ  َٓ  َقاَل  لَؿا ِ ٱ ِم

 .(… هللِ ٱ رِ َأم
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 ِمـ لَققمَ ٱ َطاِصؿَ  َٓ  )… الؼدرات كؾ طؾك غالبةٌ  اهلل قدرةُ  -2٩

 ..(.هللِ ٱ رِ َأم

 .. اكتفةا  بةال آمر ، امتـاع بال قادر ، شل ٍ  كؾ طؾك حاكؿٌ  -٠٣

 لَؿةا ُ ٱ َوِغةقَض  ِؾِعةیَأق  ُ َوَيةةََسَؿا َ كِ َما بَؾِعیٱ َلرُض َيةَ َوقِقَؾ  )

 .(..لُجقِدیِّ ٱ َطَؾك سَتَقتٱوَ  َٕمرُ ٱ َوُقِضیَ 

ـٍ  كةةؾ مـقةةةُ  -٠١ َّٓ  )… والؿغػةةرة الرحؿةةة الحقةةاة مةةـ مةةمم  َوإِ

ـَ  َأُكـ َحؿـِیَوَتر لِی ِػرَتغ ـَ ٱ مِّ  [.4٧ هقد] (لَخةَِسرِي

 الثةاي إب هةق السةالم طؾقف وكقح ، جديدة بشريةٌ  وٓدة -٠2

ـَّةا بَِسَؾةةَؿ هةبِطٱ َيةةَـُقُح  قِقةَؾ  )…طةام اإلغراق ٕن ، لؾبشر  مِّ

ـ ُأَمؿ َوَطَؾكَ  َؽ َطَؾق َوَبَرَكةٍَت  ؿَّ َعَؽ  مِّ  .(.. مَّ
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 َؽ تِؾة )…وصةدقؽ كبقتةؽ مةـ تزيةد محؼؼ، غقٍب  أكبا ُ  -٠٠

َٓ  َأكةةَت  َؾُؿَفةةاَتع ُكـةةَت  َمةةا َؽ إَِلقةة ُكقِحقَفةةا لَغقةةِب ٱ َبةةا ِ َأك ِمةةـ  َو

 .(..َهةََذا ؾِ َقب ِمـ ُمَؽ َقق

 طؾةك صةبروا كؿةا فاصةبر السةابؼقـ، إكبقا  حؾقةُ  الصبر -٠4

َِِجخَ  ِإنَّ َفٱصبِجز  )…تؽذيب أو شدة أو بال  ِِبنهَ  ٱلَعبٰق  (ِللُمزَّ

 [.4٩ هقد]

 يفةةقن ، أخةةرة لعةةال  وتتطؾةةع اهلل، ثةةقاَب  تغؾةةُب  حقـؿةةا -٠٥

 إِن ًراَأجةة فِ َطَؾقةة ة َُؾُؽؿَأسةة َٓ  مِ َيةةةََؼق )…الةةدكقا ثةةقاب طؾقةةؽ

َّٓ  رِیَ َأج  .(…َفَطَركِی لَِّذیٱ َطَؾك إِ
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 وحصةةةةةةةقل الغقةةةةةةةث كةةةةةةةزول مػتةةةةةةةاح آسةةةةةةةتغػار -٠٦

 ِسةؾِ ُير فِ إَِلقة اُتقُبةق ُثةؿَّ  َربَُّؽةؿ سَتغِػُرواٱ مِ )َوَيةََؼق…الخقرات

َؿا َ ٱ د ُؽؿَطَؾق لسَّ ةً  ُكؿَوَيِزد َرارامِّ تُِؽؿ إَِلكَ  ُققَّ  .(…ُققَّ

ةً  ُكؿَوَيِزد )… إجساد يؼقي ، إمطار يدرُ  كؿا -٠٧  إَِلةكَ  ُقةقَّ

تُِؽؿ  .(…ُققَّ

 ..واإلكؽةار الجحةقدُ  الدطقي الؿسارِ  يف الؿجرمقـ صبعةُ  -٠٨

 ومةـ. َ الَِفتِـَةا( بَِتةاِركِی ـُ َكح َوَما بَِبقِّـَة َتـَاِجئ َما َيةَُفقدُ  َقاُلقا )

ـِ   ..!وكقرُ  تفتديفِ  بقـاٌت  فال…سبقَؾف الؽبقرُ  الجحُد  يؽ

 أصةةةـامفؿ أن ضـُّةةةقا حتةةةك طؼةةةقلفؿ يف الضةةةالُل  رسةةةَخ   -٠٩

ُؼةقُل  إِن )…هةقد كبةقفؿ طؾةك تجرأت َّٓ  كَّ  ُض َبعة طَتَرَيةَؽ ٱ إِ

 .(..  بُِسق َ الَِفتِـَا
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 آلفةتؽؿ حتةك.. وسةؾطاكف وقفةره اهلل حؽؿ تحت جؿقعـا -4٣

ةةا )…الؿزطقمةةة َّٓ  بَّةةةٍ َدا ِمةةـ مَّ  …بِـَاِصةةَقتَِفا( َ اِخةةُذ  ُهةةقَ  إِ

 ..وُضراً  كػًعا القرى يف وتصـعُ  إلًفا تغدو لؽؿ أأصـامٌ 

ّـَ  -4١  وأصةةال إرض سةةؽان وجعؾفةةؿ ، ثؿةةقد طؾةةك اهلل امةةت

ـَ  َأكَشةَلُكؿ ُهةقَ  )… ذلؽ يحػظقا فؾؿ أطؿارهؿ، ة  َٕرضِ ٱ مِّ

 .(.. فِقَفا سَتعَؿَرُكؿٱوَ 

 إِنَّ  ) ..التةلخر فِؾةؿَ  ، دطا كةا مجقةٌب  مـا، قريٌب  تعالك اهلل -42

ِجقب َقرِيب َربِّی  .(مُّ

 كـةةت وإٓ ، هةةقاهؿ وافؼةةت اذا وسةةقدا مرجةةًقا تصةةبُ   -4٠

 َؾ َقبة ُجةّقاَمر فِقـَةا ُكـةَت  َقةد َيةََصةةَِؾُ   َقاُلقا ) .. رجقؿا مػتريا

 َهةََذا.(.
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 َمةا ُبَد كَّع َأن َفَقـَاَأَتـ ).أبا  تؼالقد مػارقةُ  ثؼقٌؾ  طٌب  لؽلكف -44

 .(.. ُؤَكاَ اَبا ُبُد َيع

ـِ  مؼتـعقن أكؽؿ كؿا -4٥ ـٌ  فنكـل ، أبا  بدي  بقـةة طؾةك.. مةقق

 خسةةةرانٌ  لؽةةؿ واكصةةقاطل برحؿتةةةف، ومغؿةةقر ربةةل، مةةـ

ةةـ َبقِّـَةةة َطَؾةةكَ  ُكـةةُت  إِن ُتؿَأَرَ يةة مِ َيةةةََؼق َقةةاَل  )..شةةديد بِّةةی مِّ  رَّ

ـَ  َيـُصُركِی َفَؿـ َؿةَرح فُ ِمـ َوَ اَتَقـِی  .(..ۥُۖتفُ َطَصق إِن هللِ ٱ ِم

 فقفةةا يسةةري فؽقةةػ ، التشةةريػ وجةةف طؾةةك اهلل كاقةةة هةةل -4٦

 َ اَيةةةة َلُؽةةةؿ هللِ ٱ َكاَقةةةُ  ۦَهةةةةَِذهِ  مِ َوَيةةةةََؼق ) .،، تعظةةؿ وٓ إذى،

 َفَذُروَها(.

 اإلجةرام ولؽـةف..  لفةؿ تعةذيًبا وٓ تـغقصً الـاقةُ  تؽـ لؿ -4٧

 .(.. َأيَّام َثَؾةََثةَ  َداِرُكؿ فِی َتَؿتَُّعقا َفَؼاَل  )َفَعَؼُروَها



 

23 

 

  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 وطةد ذلةؽ )..محؼؼً اهلل ووطد مباشرة، صال  رد وجا  -4٨

 .(… مؽذوب غقر

 أولقةةةةا ه اهلل يـّجةةةةل إمؿةةةةل، الفةةةةالك سةةةةاطة حةةةةقـ -4٩

ا )…الؿممـقـ ق ُرَكاَأم  َ َجا َفَؾؿَّ ـَ ٱوَ  اَصةةَِؾح ـَاَكجَّ  َ اَمـُةقا لَّةِذي

ـَّا َؿةبَِرح ۥَمَعفُ   .(…ِمق ِذٍ َيق یِ ِخز َوِمـ مِّ

 وخةةزي ، الؿؼطِّعةةة الةةدكقا صةةقحةَ  تعةةالك العزيةةز سةةؾَّؿفؿ -٥٣

ـَّا َؿةبَِرح )..! الػاص  الؼقامة  ..(.ِمق ِذٍ َيق یِ ِخز َوِمـ مِّ

ـَ  وويةةةةةةٌؾ ..  ويةةةةةةؾ -٥١  الؼةةةةةةقي تقطةةةةةةدهؿ إذا لؾظةةةةةةالؿق

ـَ ٱ )َوَأَخةةَذ …العزيةةز ةةقَحةُ ٱ َضَؾُؿةةقا لَّةةِذي  فِةةی َبُحقاَفَلصةة لصَّ

ـَ  ِدَيةَرِِهؿ  [.٦٧ هقد] (َجةَثِِؿق
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 بةةةاتقا ، الصةةةخقر خرقةةةقا وأشةةةدا  ، أققيةةةا  جؿاطةةةاٌت  -٥2

 فِةةی َبُحقاَفَلصةة )..  السةاقط كةةالطقر وجةقهؿ طؾةةك صةرطك

ـَ  ِدَيةَرِِهؿ  .(..َجةَثِِؿق

روا -٥٠  لَّةؿ )َكَلن  وحضارتفؿ ومعؿارهؿ آثاُرهؿ واختػت ُدمِّ

َٓ  فِقَفا ـَقاَيغ  .َربَُّفؿ( َكَػُروا َثُؿقَدا إِنَّ  َأ

َٓ …لعـتةف وكتبت ، سعقف ضؾَّ  ، اهلل أبعدهؿ مـ قبَ   يا -٥4  )َأ

 .(لَِّثُؿقدَ  داُبع

ـْ  -٥٥  َوَلَؼةد )…وأماًكةا رحؿةةً  تعةالك اهلل كؿالئؽةِ  مبشرا لتؽ

 .(…اَسَؾةَؿ َقاُلقا لُبشَرىَ ٱِب  ِهقؿَ  َ رَ إِب ُرُسُؾـَا َ تَجا

  َ َجةةا َأن َلبِةةَث  َفَؿةةا )…وإطظةةام وهؿةةةٌ  وإكةةراٌم، سةةرطةٌ  -٥٦

 .(َحـِقذ ؾٍ بِِعج
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 َٓ  َقةاُلقا ). الحةقادث طـةد روطةف وسةّؽـ ، أخةاك صؿةئـ -٥٧

ا َتَخػ  .(ُلقط مِ َقق إَِلكَ  ِسؾـَاُأر إِكَّ

 وحةةّؾ  هؿةةقمفؿ، فاكزاحةةت اهلل، مةةـ البشةةرى جةةا تفؿ -٥٨

ر َفَضِحَؽت )…والقلد الػرج   ِ َوَرا َوِمةـ َحةةََؼ بِنِس َكةةََفاَفَبشَّ

 [.٧١ هقد] (ُؼقَب َيع َحةََؼ إِس

 وتتالشةك ، العةادةُ  وتـخرُق  ، لؼضائف رادَّ  فال اهلل قضك إذا -٥٩

ر َفَضةةةِحَؽت )…إسةةةباُب    ِ َوَرا َوِمةةةـ َحةةةةََؼ بِنِس َكةةةةََفاَفَبشَّ

 [.٧١ هقد] (ُؼقَب َيع َحةََؼ إِس

 وتخةةةاف ، أغصةةةاكفا تةةةتحس اإليؿاكقةةةة اإلخةةةقةُ  غالًبةةةا -٦٣

 (ُلةةقطٍ  مِ َقةةق فِةةی ُيَجةةةَِدُلـَا لُبشةةَرىَ ٱ َ تةةفُ َوَجا ).… لؿصةةابفا

 [..!٧4 هقد]
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ـِ  يف يجتؿع أن أجؿَؾ  ما -٦١  مةع الصةدر، وسعة الحؾؿُ  الؿمم

 ه َ َأوَّ  َلَحِؾةةقؿٌ  ِهةةقؿَ  َ رَ إِبةة إِنَّ  )..اهلل إلةةك اإلكابةةة وكثةةرة الضةةراطة

ـِقب  .(مُّ

 ۥَ هُ )َوَجةا مسةرطقـ فبادروهةا الػقاحش حبُّ  طؾقفؿ صغك -٦2

قِّة َاِت ٱ َؿُؾقنَ َيع َكاُكقا ُؾ َقب َوِمـ فِ إَِلق َرُطقنَ ُيف ۥُمفُ َقق  .(.لسَّ

َٓ ِ )َهةةَ ورذالة قبٌ   ضدهِ  ويف وصفارة، إطػاٌف  الزواج يف -٦٠  ُم

ّـَ  َبـَاتِی  .َلُؽؿ( َفرُ َأص ُه

..! جؾقسةف صةػق يعؽةر الؿـزل، يف بجَؾبةٍ  الضقػ شعقرُ  -٦4

ُؼةةقاٱ)َف  َٓ  هللَ ٱ تَّ  َرُجةةؾ ِمةةـُؽؿ َس َأَلةةق ِػیَضةةق فِةةی نِ ُزوُتخةة َو

ِشقد  [.٧٨ هقد] (رَّ
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 وطّؿةةت الخبائةةث، وقعةةت ، آدم بـةةل يف الرشةةُد  افُتؼةةد إذا -٦٥

ِشقد َرُجؾ ِمـُؽؿ َس َأَلق ) … الشفقات   [.٧٨ هقد] (رَّ

 الػطةرة، اكتؽةاس يف سةبٌب  والشةفقات الشرك يف اإليغاُل  -٦٦

 َت َطِؾؿة َلَؼد َقاُلقا )..!صقشفا مـ تعجْب  ٓ اكتؽاسفا وحقـ

 [.٧٩ هقد] (ُكرِيُد  َما َؾؿُ َلَتع َوإِكََّؽ  َحّؼ  ِمـ َبـَاتَِؽ  فِی َلـَا َما

 إركةةان أطظةةؿَ  تـسةةل العصةةقب والقةةقم ، الؽةةرب شةةدةُ  -٦٧

ةً  بُِؽةؿ لِی َأنَّ  َلق َقاَل  )..إلقفا الؿؾتجل  ـُركة إَِلةكَ  َ اِوی َأو ُقةقَّ

 [.٨٣ هقد] (َشِديد

 يحػةةظ فةةاهلل الؿحـةةة، وادلفؿةةت الؽربةةة، كاكةةت مفؿةةا -٦٨

ا َيةَُؾقطُ  َقاُلقا ).أولقا ه  .(…َؽ إَِلق اَيِصُؾق َلـ َربَِّؽ  ُرُسُؾ  إِكَّ
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  ) قبشات قرآنية(
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َٓ  ).. الظةةالؿقـ مصةةاُب  يصةةقبف أثةةام شةةريُؽ  -٦٩  َتِػةةتَيؾ َو

َّٓ  َأَحٌد  ِمـُؽؿ فُ  مَرَأَتَؽ ٱ إِ  .(.َأَصاَبُفؿ َما ُمِصقُبَفا ۥإِكَّ

 زوجةة أكفةا فتةذكر ، قرابتةؽ بعةضِ  هدايةُ  استعسرت اذا -٧٣

َٓ  )..وكػرت طصْت  ولؽـفا كبل، َّٓ  َأَحةٌد  ِمةـُؽؿ َتِػةتَيؾ َو  إِ

فُ  مَرَأَتَؽ ٱ  .َأَصاَبُفؿ( َما ُمِصقُبَفا ۥإِكَّ

.. وقؿةع فحجةارة ، وقؾةب رفةع ، ألقؿ العذاب مـ مشفٌد  -٧١

ةةا ) الؿسةةتعان واهلل  َسةةافَِؾَفا َطةةةَِؾَقَفا ـَةةاَجَعؾ ُرَكةةاَأم  َ َجةةا َفَؾؿَّ

ـ ِحَجاَرة َفاَطَؾق َطرَكاَوَأم قؾ مِّ ـُضقد ِسجِّ  .(مَّ

 مخصقصةةة مقسةةقمة حجةةارة بةةؾ ، حجةةارة أي تؽةةـ لةةؿ -٧2

َمةً  )..لفؿ َسقَّ  .(..َربَِّؽ  ِطـَد  مُّ
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  ) قبشات قرآنية(
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مة الحجةةارةُ  وهةةذه -٧٠  يف أشةةباهفؿ طؾةةك تـةةزل قةةد الؿسةةقَّ

ـَ  ِهیَ  َوَما )..العار ـَ ٱ ِم   .(..بَِبِعقد لظَّةَِؾِؿق

 آقتصةةةادي اإلصةةةالَح  تؿـةةةع ٓ التقحقةةةد إلةةةك الةةةدطقةُ  -٧4

 َأْوُفةةقا َقةةْقمِ  َوَيةةا )..ذلةةؽ الشةةلنُ  اسةةتؾزم إذا وآجتؿةةاطل،

َٓ  بِاْلِؼْسطِ  َواْلِؿقَزانَ  اْلِؿْؽَقاَل   .َأْشَقاَ ُهْؿ( الـَّاَس  َتْبَخُسقا َو

 َقةاُلقا )…الباصؾةة العةادات مةع الشةعائر تتـاقُض  ما غالًبا -٧٥

ت َأن ُمُركَ َتل َأَصَؾَقُتَؽ  ُب َيةَُشَعق  .(… ُؤَكاَ اَبا ُبُد َيع َما ُركَ كَّ

ـٌ  -٧٦  وٓ بحؾةةةقؿٍ  فؾسةةةَت ..  وآسةةةتفزا  السةةةخرية يف تػةةةـ

 ُماَكَشةةةَ َمةةا لِـَةةا َ قَ َأمةة فِةةی َعةةَؾ كَّػ َأن َأو )… اهلل قةةبحفؿ.. رشةةقد

َكَت  إِكََّؽ  ِشقُد ٱ لَحِؾقؿُ ٱ َٕ  .(لرَّ
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  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 التقفقةؼ، لفةا ويؾتؿُس  ، اإلصالح مرادها إكبقا  دطقاُت  -٧٧

َّٓ  ُأِريةةُد  إِن )…واإلكابةةة بالتقكةةؾ وتةةـج   َمةةا إِلصَؾةةةََ  ٱ إِ

َّٓ  فِقِؼیَتق َوَما سَتَطعُت ٱ  .(..هللِ ٱِب  إِ

 الػسةاد محاربةةَ  يؼتضةل ، اإلصالحل إكبقائل الؿشروعُ  -٧٨

َّٓ  ُأِريُد  إِن ) … واجتؿاطقا طؼديا صقره بؽؾ  َمةا إِلصَؾةََ  ٱ إِ

 .(…سَتَطعُت ٱ

 مِ )َوَيةََؼق ..كرهقه وإن ققمف، مصقر طؾك إشػاققة مخاصبةٌ  -٧٩

ث ُيِصقَبُؽؿ َأن ِشَؼاقِی رَِمـَُّؽؿَيج َٓ   َأو ُكةقٍح  مَ َقق َأَصاَب  َما ُؾ مِّ

 .(.َصةَِؾ  مَ َقق َأو ُهقدٍ  مَ َقق

 َوَمةا )…مؽاكً أو زماكا الؼريب هالكُ  العظاِت  أطظؿِ  مـ -٨٣

ـُؽؿ ُلقط مُ َقق  [..!٨٩ هقد] (بَِبِعقد مِّ
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 طباده يحب ، ودود رحقؿٌ  تعالك فربـا ذكقبؽؿ كؾ وبرغؿ -٨١

 .( َوُدود َرِحقؿ َربِّی إِنَّ  )… التائبقـ

 َقةةاُلقا ).. الػفةةؿ بؼؾةةة الؽةةافرُ  تعّؾةةَؾ  الـصةةائُ   اشةةتدت إذا -٨2

ةةةا اَكثِقةةةر َؼةةةفُ َكػ َمةةةا ُب َيةةةةَُشَعق ؿَّ ةةةا َتُؼةةةقُل  مِّ  فِقـَةةةا َلـََرَيةةةَؽ  َوإِكَّ

 .. الؿقاجفة مـ لقفربقا. (…اَضِعقػ

 َٓ َوَلةةق )… التفديةةد حةةدةُ  ، الػفةةؿ قؾةةةَ  يعؼةةُب  مةةا غالًبةةا -٨٠

 [.٩١ هقد] (بَِعِزيز ـَاَطَؾق َأكَت  َوَما ـَةََؽ َلَرَجؿ ُطَؽ َره

 لؾحؿايةة ضةروري إخةقي أو الةدطقي أو الؼبؾل السـُد  -٨4

 طؾقـةةا أكةةت ومةةا ـَةةةََؽ،َلَرَجؿ ُطةةَؽ َره َٓ َوَلةةق ).. الدطقيةةة

 .بعزيز(
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 البشةةر، تعظةةقؿ طؾةةك أصةةحابفا تحؿةةؾ الؽػريةةة الحؿاقةةةُ  -٨٥

ـَ  ؿؽُ َطَؾةق َأَطةزُّ  طِةیَأَره مِ َيةةََؼق َقاَل  )…البشر خالؼ ولقس ة  مِّ

 .(..رِيًّاضِف َ ُكؿَوَرا تََّخذُتُؿقهُ ٱوَ  هللِ ٱ

 يحقةل أن جةديرٌ  ، شةل ٍ  وبؽؾ بؽ اهلل إحاصةَ  استشعاُرك -٨٦

 .ُمِحقط( َؿُؾقنَ َتع بَِؿا َربِّی إِنَّ   )…والؿراقبة التعظقؿ

َخْذُتُؿقهُ  )…الؿعاكد الؿعرض لحال..  كاشػة تجؾقةٌ  -٨٧  َواتَّ

ا َوَراَ ُكؿْ   (ضِْفرِيًّ

 والخاتؿةةةةةِ  ، الؿشةةةةموم الؿصةةةةقر يف الؽػةةةةار يتشةةةةارك -٨٨

َٓ  )…الؾعقـة ـَ لَِّؿد داُبع َأ  [ .٩٥ هقد] (َثُؿقدُ  َبِعَدت َكَؿا َي
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ـُ  تؽقنُ  ما غالًبا -٨٩  لؽةؾ قاصعةةً  ، الظةاهرة والحجةج البراهق

 ُمقَسةةكَ  َسةةؾـَاَأر َوَلَؼةةد ).…أبةةك مةةـ إٓ ، ومفةةرج مجةةادل

( َطةَـَوُسؾ بِة َاَيةَتِـَا ـٍ بِق  .مُّ

 )إَِلكَ .وروية وتلمؾ رشدٍ  بال فقتبعقن ، إتباع طؼقُل  تذبُؾ  -٩٣

َبُعةةقاٱَف  ۦفِ َوَمََلِيةة َطةةقنَ فِر  َطةةقنَ فِر رُ َأمةة َوَمةةا َطةةقنَ فِر رَ َأمةة تَّ

 .(بَِرِشقد

 رُ َأمة َوَمةا ) …هذيان كؾ يف وقع لؾشقطان، طؼَؾف أطار مـ -٩١

 .(بَِرِشقد نَ قطَ فِر

 ،. جفةةـؿ يف فقحقزهةةا الةةدكقا يف ، والتؼدمةةة الرئاسةةة حةةاز -٩2

 َس َوبِةئ لـَّةارَ ٱ َرَدُهؿُ َفَلو لِؼَقةََؿةِ ٱ مَ َيق ۥَمفُ َقق ُدمُ َيؼ )… باهلل طقاذاً 

 . (لَؿقُرودُ ٱ لِقردُ ٱ
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 ططًشةا بةف يةزدادون.. ما  لؽلكفا (لَؿقُرودُ ٱ لِقردُ ٱ َس َوبِئ ) -٩٠

 !… كفايتفؿ مـ التفؽؿ وجف طؾك ولؽـف وشؼاً ،

 وبعضةفا ، قائؿةا يةزال وٓ بعضفا تفدم طظقؿة قرى أكبا ُ  -٩4

 لُؼةَرىَ ٱ َبةا ِ َأك ِمـ لَِؽ ذ )… الؿستعان واهلل.. كفائًقا اضؿحؾ

فُ   . (َوَحِصقد ي ِؿَقا َفاِمـ َؽ َطَؾق ۥَكُؼصُّ

 وٓ الـؼؿةةُ  طةـفؿ تةدفع لةؿ بفةا، تخـدققا التل ألفة كؾُّ  -٩٥

 هللِ ٱ ُدونِ  ِمـ ُطقنَ َيد لَّتِیٱ َ الَِفُتُفؿُ  ُفؿَطـ ـَتَأغ َفَؿا ).. الؾعـة

ا  َشی ِمـ  .(…َربَِّؽ  رُ َأم  َ َجا لَّؿَّ

 بؾ اإلحراَق، طـفؿ مـفؿ أو إرزاَق، لفؿ َجؾبت هل وٓ -٩٦

 قب..(.بِ َتت رَ َغق َزاُدوُهؿ َوَما )..وهالكً مشاًقا



 

35 

 

  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 طةـ تدهبفؿ الظالؿة، آمؿ يف الغؾقظة اهلل طؼقبة وكذلؽ -٩٧

 َضةةَِؾَؿةٌ  َوِهةیَ  لُؼةَرىَ ٱ َأَخَذ  إَِذا َربَِّؽ  ُذ َأخ لَِؽ  َ َوَكَذ  )..بؽرتفؿ

 .( َشِديٌد  َألِقؿ ۥَذهُ َأخ إِنَّ 

 وإذا…لفةؿ تسةتعجؾ فةال وحؽؿةًة، إمةال ً  إخةُذ  يتلخر -٩٨

 .(َشِديٌد  َألِقؿ ۥَذهُ َأخ إِنَّ  ) ماحؼً كان وقع

 ضةةالؿ كةةؾ يف الؼقامةةة يةةقم إلةةك قةةائؿٌ  مسةةتؿٌر، إخةةذ هةةذا -٩٩

 .(…َضةَِؾَؿةٌ  َوِهیَ  لُؼَرىَ ٱ َأَخَذ  إَِذا  )..ومجرم

 ٕنّ .. ( لةة َاِخَرةِ ٱ َطةَذاَب  َخةاَف  لَِّؿةـ َلةة َاَية لَِؽ  َ ذَ  فِی إِنَّ  ) -١٣٣

 الةدكقا يف أهؾؽفةؿ والةذي صحقحة، ودطقتفؿ حؼ، الرسؾ

 !…أخرة يف سقعاقبفؿ
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 سةةقجتؿعقن آدم لةةدن مةةـ الخالئةةِؼ  جؿقةةعَ  أن تخقةةْؾ  -١٣١

ج مَيةةق لِةةَؽ ذ )… ويشةةفدون  مَيةةق لِةةَؽ  َ َوذَ  لـَّةةاُس ٱ لَّةةفُ  ُؿةةقعمَّ

ش  . (ُفقدمَّ

 محةدود، بلجؾ ولؽـفا العظؿك، الؼقامة الـاُس  يستبطئ -١٣2

ُرهُ  َوَما ) …معدود وزمـ َّٓ  ۥُكَمخِّ ََجؾ إِ ع ِٕ  .(ُدودمَّ

ةؿُ  َٓ  ِت َيةل مَ َيق ) ..محؼؼ وهؾع مطبؼ، صؿٌت  وفقف -١٣٠  َتَؽؾَّ

َّٓ  ٌس َكػ  . (َوَسِعقد َشِؼیّ  ُفؿَفِؿـ ۦۚكِفِ بِنِذ إِ

 يف يـؼسةةةةؿقن الةةةةدكقا، يف اكؼسةةةةؿقا كؿةةةةا والـتقجةةةةة -١٣4

 [.١٣٥ هقد] (َوَسِعقد َشِؼیّ  ُفؿَفِؿـ ).…أخرة
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 وشةةفقؼ حةةارق، زفقةةر أكقاطفةةا مةةـ الـةةار أهةةؾ شةةؼاوةُ  -١٣٥

ةةا )…مةةاحؼ ـَ ٱ َفَلمَّ  َزفِقةةر فِقَفةةا َلُفةةؿ لـَّةةارِ ٱ َفِػةةی َشةةُؼقا لَّةةِذي

 .(..َوَشِفقٌؼ 

 وٓ مـؼةقص غقةر وططاؤهؿ ، دائؿ خؾقُدهؿ والسعدا ُ  -١٣٦

 [.١٣٨ هقد] (ُذوذَمج رَ َغق  ً َطَطا ).. مـخقل

 أو باصِؾفؿ، يف الشُؽ  يخالطـَّؽ ٓ..  الطريؼ طؾك اثبت -١٣٧

ةا َيةةِمر فِةی َتةُؽ  َفةاَل  )…راففؿحةاك يف الريةب يساورَكؽ ؿَّ  مِّ

َٓ ِ َهةَ ُبُد َيع  .(… ُم

 ، قبؾةؽ أكبقةا  طؾةك اخُتؾةَػ  فؼةد طؾقةؽ، اختؾػةقا كؿا -١٣٨

 .(.فِقفِ  خُتِؾَػ ٱَف  لؽَِتةََب ٱ ُمقَسك ـَاَ اَتق َوَلَؼد ).. روابفص
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  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 .. التامةةة بالؿتابعةةة ومقاجفةةة ، بآسةةتؼامة مصةةارحةٌ  -١٣٩

ِِم  .(..ُأِمزَد َكَمب )َفٱسَز

 والؿقافؼةةة آتبةةاعُ  هةةل.. آسةةتؼامة طةةـ سةةائؾٍ  لؽةةؾ -١١٣

 َكَؿةةةةا سةةةةَتِؼؿٱَف  )..!تػؾةةةةت أو تؼةةةةاطس بةةةةال الشةةةةرطقة

 (.…َت ُأِمر

 .. صاغقةةةة وٓ جافقةةةة غقةةةر ، مضةةةقئة معتدلةةةةٌ  اسةةةتؼامةٌ  -١١١

ِِم  .(..َرطَغُا َََلب َمَعَك َربَة َََمه ُأِمزَد َكَمب )َفٱسَز

 .. واكفةزام وتخةؾ   واكحةراف، مقةٌؾ  الظؾؿة إلك الركقنُ  -١١2

 َٓ ـَ ٱ إَِلك َكـُقاَتر )َو ُؽؿُ  َضَؾُؿقا لَِّذي  .(…لـَّارُ ٱ َفَتَؿسَّ

ُؽؿُ  ) -١١٠  ، التةديـ ضةعٍػ  يف مةـؽؿ حصؾ لؿا ( لـَّارُ ٱ َفَتَؿسَّ

 ..!اهلل أطدا  ومداهـة
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  ) قبشات قرآنية(
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 يف الصةةؾقات ضةةبطُ  : الؿةةذكقرة آسةةتؼامة أروعِ  مةةـ -١١4

َؾَقةَ ٱ َوَأقِؿِ  )..أوقاتفا ـَ  اَوُزَلػ لـََّفارِ ٱ َصَرَفیِ  لصَّ  .(..لَّقؾِ ٱ مِّ

 صةالة ومعفةا ، معةدودة ألػةاظٍ  يف الصةؾقاُت  اخُتصرت -١١٥

ـَ  اَوُزَلػ لـََّفارِ ٱ َصَرَفیِ  )..وجؿالف وبفجتف الؾقؾ  .(…لَّقؾِ ٱ مِّ

 الخطايةةةةا لؽةةةةؾ وإذهةةةةاب تؽػقةةةةٌر، الصةةةةؾقات ويف -١١٦

ـَ ُيذ لَحَسـَةَِت ٱ إِنَّ  )..والؿؽدرات قِّة َاِت ٱ ِهب  .(..لسَّ

ـَ ٱ رَ َأجةة ُيِضةةقعُ  َٓ  هللَ ٱ َفةةنِنَّ  صةةبِرٱوَ  ) -١١٧  صةةبرُ ..  ( لُؿحِسةةـِق

 ..! الظالؿقـ ومجاكبةُ  ، السؾقك واستؼامةُ  ، الصؾقات

 ُمصةةؾحة، ببؼقةةة الشةةرائعُ  وُتحػةةظ ، الؿجتؿعةةاُت  تـجةةق -١١٨

ـَ  َكانَ  َٓ َفَؾق )…وتـفك تلمر مباركة، وصائػة  ِمةـ لُؼةُرونِ ٱ ِم
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ـِ  َفةةةقنَ َيـ َبِؼقَّةةةة ُلةةةقاُأو ِؾُؽؿَقةةةب َّٓ  َٕرضِ ٱ فِةةةی لَػَسةةةادِ ٱ َطةةة  إِ

 .(…َقِؾقال

 وإفسةاًدا صغقاكا أهؾف ويزيد الدكقا، درجاِت  أرقك الترُف  -١١٩

َبعَ ٱوَ  ).. ـَ ٱ تَّ ـَ ُمج َوَكاُكقا فِقفِ  رُِفقاُأت َما َضَؾُؿقا لَِّذي  . (رِِمق

 الؿصةةؾحقن ُوجةةَد  إذا العةةام إمؿةةل اإلهةةالك يؿتـةةعُ  -١2٣

 ُؾَفةةةاَوَأه ؿبُِظؾةةة لُؼةةةَرىَ ٱ ِؾةةةَؽ لُِقف َربُّةةةَؽ  َكةةةانَ  َوَمةةةا )..الُغُقةةةر

 [.١١٧ هقد] (ِؾُحقنَ ُمص

 َربُّةَؽ   َ َشةا َوَلق )…خؾؼف يف اهلل سـةُ  العؼدي آختالُف  -١2١

ة لـَّاَس ٱ َلَجَعَؾ  َٓ  ِحَدة َ وَ  ُأمَّ ـَ ُمخ َيَزاُلقنَ  َو  . (َتِؾِػق
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 طبةةةةرٌ  وفقفةةةةا وسةةةةؾقٌة، ثبةةةةاٌت  السةةةةابؼقـ قصةةةةصِ  يف -١22

ُسؾِ ٱ َبا ِ َأك ِمـ َؽ َطَؾق كَُّؼصُّ  َوُكاّل  )..ومقطظة  ۦبِةفِ  ُكَثبِّةُت  َمةا لرُّ

 .(…ُفَماَدكَ 

ـٌ  خصقصا هقد سقرة ويف -١2٠  مرقؼة، ومقطظةٌ  ، ساصعٌ  يؼق

 َرىَ َوِذك ِطَظةَوَمق لَحؼُّ ٱ َهةَِذهِ  فِی َ كَ َوَجا )..! حاكقة وذكرى

ـَ لِؾ  [.١2٣ هقد] (ُؿمِمـِق

 شلٍ ، بؽؾ الؿحقطُ  الغققب، طالمُ  العبادةَ  يستحُؼ  إكؿا -١24

ةةفِ  ) َؿةةةَقَ ٱ ُب َغقةة َولِؾَّ ةةفُ  َٕمةةرُ ٱ َجةةعُ ُير فِ َوإَِلقةة َٕرضِ ٱوَ  ِت  َ لسَّ  ۥُكؾُّ

ؾ طُبدهُ ٱَف   .(..فِ َطَؾق َوَتَقكَّ
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 سورُة يوسف -2
 

ـِ ٱ لؽَِتةةةَِب ٱ َ اَيةةةَُت  َؽ تِؾةة رالةة ) قةةال -١  وٓ[ ١ يقسةةػ] (لُؿبِةةق

 سةاصًعا تجؾك وقد صعقبتف، أو ففؿف، طدم تزطؿ فئامٌ  زالت

 ..!مـقًرا

ففؿ -2  وتسةتقطبف ، طؼةقلفؿ تعقةف لؽةل بؾغتفؿ، الؼرآنَ  أنّ  شرَّ

ا ).. كػقسفؿ  .( ِؼُؾقنَ َتع لََّعؾَُّؽؿ اَطَربِقّ  ًكا  َ  َ ُقر ـَةَفُ َأكَزل إِكَّ

 وأصقةةةُب  ، الؼصةةةص أحسةةةـ وفقةةةف ذكةةةُره ُيؿةةةؾُّ  كقةةةػ -٠

ـَ َأح َؽ َطَؾقة َكُؼةصُّ  ـُ َكحة )..إخبار وأجؿؾ إحاديث،  َسة

 . (..لُؼرَ انَ ٱ َهةََذا َؽ إَِلق َحقـَاَأو بَِؿا لَؼَصصِ ٱ

ـَ  يقسػ سقرة كاكت -4  وِطبرها، بقاكفا لروطة الؼصص أحس

 ـُ ) َكحة.. وشخصةقاتفا أحةداثفا وتـةقع حقاراتفةا، وجؿال
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ـَ َأح َؽ َطَؾقةة َكُؼةةصُّ   َهةةةََذا َؽ إَِلقةة َحقـَةةاَأو بَِؿةةا لَؼَصةةصِ ٱ َسةة

 . (..لُؼرَ انَ ٱ

ك روطتفا مـ -٥  طةذب، بقةان ، خقاتؿفةا إلةك أوائؾفا مـ تشدُّ

ـَ َأح َؽ َطَؾق َكُؼصُّ  ـُ َكح ).. فريدة وجاذبقة ، مشقق وسرد  َس

 .(…لَؼَصصِ ٱ

 ومصةةةدرَ  مجةةةٍد، فاتحةةةةَ  تؽةةةقنُ  فؼةةةد ، الةةةرؤى ُتفّقكةةةقا ٓ -٦

َبِقفِ  ُيقُسُػ  َقاَل  إِذ )…افتخار  َطَشةرَ  َأَحَد  ُت َرَأي إِكِّی َلَبِت َيةَ ِٕ

ؿَس ٱوَ  َكباَكق ـَ  لِی ُتُفؿَرَأي لَؼَؿرَ ٱوَ  لشَّ  .(..َسةَِجِدي

 ُصةصَتؼ َٓ  ) .إحبةاب طؾك حتك ُتؼص ٓ الؿرائل بعُض  -٧

 .(..َلَؽ  َفَقؽِقُدوا َقتَِؽ إِخ َطَؾكَ  َياكَ ُر 



 

44 

 

  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 الشةقطان إن )..والؼرابةات العالئؼ يف فعؾتف يػعؾ الشقطانُ  -٨

 .( مبقـ طدو لَلكسان

 كعؿةة ثةؿ ، الرؤيةا طؾةؿ فبؾةقغ ، مـامقةة برؤيا ابتدأ.. اجتبا ٌ  -٩

ُؿةةَؽ  َربُّةةَؽ  َتبِقةةَؽ َيج لِةةَؽ  َ َوَكةةَذ  )..والؿؾةةؽ الـبةةقة  ِمةةـ َوُيَعؾِّ

 .(… َؽ َطَؾق ۥَؿَتفُ كِع َوُيتِؿُّ  ََٕحاِديِث ٱ ِويؾِ َتل

 لؾؿةممـقـ ودٓئةؾ ، لؾؿعتبةريـ طجائةُب  يقسػ قصةِ  يف -١٣

 فِةی َكانَ  لََّؼد ) ٕولقائف، إمقر وتدبقر ، اإللفقة الؼدرة طؾك

ا َ اَيةَت ۦَقتِفِ َوإِخ ُيقُسَػ  ـَ لِّؾسَّ  [ .٧ يقسػ] (ي ِِؾق

.. أبةقفؿ حؼ يف شديدةٌ  كؾؿةٌ ..مبقـ( ضالل لػل أباكا إن ) -١١

 !… واجتفاده رأيف ضالل أرادوا ولعؾفؿ



 

45 

 

  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 َأوِ  ُيقُسةَػ  قُتُؾةقاٱ )..! التاريخقةة الؼرابةة ممامرةُ  تؾؼك هـا -١2

 ماَقق ِۦدهِ َبع ِمـ َوَتُؽقُكقا َأبِقُؽؿ فُ َوج َلُؽؿ ُؾ َيخ ضاَأر صَرُحقهُ ٱ

ـَ   .(َصةَِؾِحق

 الؿعصةةةةةقة باتةةةةةت الصةةةةةدور، يف الحسةةةةةُد  ُأضةةةةةرم إذا -١٠

 .(…ُيقُسَػ  قُتُؾقاٱ )…مقسقرةً 

ـُ  وهةؾ..  طِؼبةف التقبةة وبقتةقا الذكَب، بّقتقا -١4  ..العةقش تةلم

ـَ  ماَقق ِۦدهِ َبع ِمـ )َوَتُؽقُكقا  .(َصةَِؾِحق

 ويف ، كػسةف أو الشةقطان مـ مزيـةً  الؿر  مـ الؿعصقةُ  تؼعُ  -١٥

ـَ  ماَقق ِۦدهِ َبع ِمـ َوَتُؽقُكقا )!…فسادها قرارتف  .(..َصةَِؾِحق
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 .. مخةةالػقن ويقجةةد مؼةةرة، كؾفةةا الجؿاطةةةُ  تؽةةقن ٓ قةةد -١٦

ـ ي ِؾَقا )َقاَل   لُجةبِّ ٱ َغَقةةََبِت  فِةی ُؼقهُ َوَأل ُيقُسَػ  َتؼُتُؾقا َٓ  ُفؿمِّ

 .(.. ِؼطفُ َيؾَ 

 ُض َبعة َتِؼطةفُ َيؾ ).. بعقةدة أرضٍ  إلك ويـؼؾ ، مخػقة شػؼةٌ  -١٧

قَّاَرةِ ٱ ـَ  ُكـُتؿ إِن لسَّ  .(..َفةَِعِؾق

 )َقاُلقا ..خادطة تؿثقؾقة روٍح  مـ الؿبقتة الؿعصقة مـ ٓبد -١٨

ا ُيقُسَػ  َطَؾكَ  َمـَّاَتل َٓ  َلَؽ  َما َلَباَكاَيةَ  .(…َلـَةَِصُحقنَ  ۥَلفُ  َوإِكَّ

 .. الخطقئةةة طةةذر مةةـحفؿ ولؽـةةف.. حؼقؼةةةً  الةةذئب خةةاف -١٩

ئُب ٱ ُكَؾةةفُ َيل َأن )َوَأَخةةاُف   :يقسةةػ] (َغةةةَِػُؾقنَ  فُ َطـةة َوَأكةةُتؿ لةةذِّ

١٠.] 
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 مؼصةدهؿ صة  إذا لؾؿـػةرد، خالًفةا ققٌة، الجؿاطة غالبً -2٣

ئُب ٱ َأَكَؾةةفُ  َلق ِةةـ )َقةةاُلقا ةةا َبةٌ ُطصةة ـُ َوَكحةة لةةذِّ  (لََّخةةةَِسُرونَ  اإِذ إِكَّ

 [.١4 يقسػ]

 ويةةةةمكس يحػظفةةةةؿ ، مؽةةةةان كةةةةؾ يف أولقائةةةةف مةةةةع اهللُ  -2١

 َٓ  َوُهةؿ َهةةََذا رِِهؿبِةَلم َلُتـَبَِّئةـَُّفؿ فِ إَِلقة َحقـَةاَوَأو )..  وحشتفؿ

 .(.. ُعُرونَ َيش

 َأَبةةاُهؿ ُ وَوَجةةا )…الـفةةار مةةـ الؽةةذُب  يجؿةةُؾ  الؾقةةؾ ويف -22

 .(ُؽقنَ َيب  ِطَشا

ئُب ٱ َفَلَكَؾفُ  )… دائؿا التفؿةِ  محؾُّ  بلكفؿ تقحل فعاُلفؿ -2٠  لذِّ

ـَ  ُكـَّا َوَلق لَّـَا ِمـبُِؿم َأكَت  َوَما  .(َصةَِدقِق
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 َطَؾةةكَ  ُ وَوَجةةا ).. كالمةةف تثبةةت أدلةةة مةةـ لؾؽةةاذِب  ٓبةةد -24

 .(…َكِذب بَِدم ۦَقِؿقِصفِ 

 ، إسةرة وئةام حػةظَ  آثةرَ  ولؽـةف..  الخديعةةُ  لف اكؽشػت -2٥

َلت َبؾ َقاَل  )…الجؿقؾ بالصبرِ  وٓذ  راَأمة َأكُػُسُؽؿ َلُؽؿ َسقَّ

 :يقسةةػ] (َتِصةةُػقنَ  َمةةا َطَؾةةكَ  لُؿسةةَتَعانُ ٱ هللُ ٱوَ  َجِؿقةةؾ رَفَصةةب

١٨.] 

 كربتؽ ويػرج يـصرك، ، البشر مـ خقرٌ  اهلل إلك وشؽقاكَ  -2٦

 .(َتِصُػقنَ  َما َطَؾكَ  لُؿسَتَعانُ ٱ هللُ ٱوَ  َجِؿقؾ رَفَصب )..

 ..الغةةادريـ مةةـ كجاتةةف وبشةةرى …لفةةؿ كػعقةةة بشةةرى -2٧

 َرىَ َيةةَُبش َقةاَل  ۥَۖقهُ َدلة َلكَ َفةَلد َواِرَدُهؿ َسُؾقاَفَلر َسقَّاَرة َ ت)َوَجا

 .(…ُغَؾةَؿ َهةََذا
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 هُ َوَشةَرو )..قبؾةؽ فضال َ  فتذكرْ  ، الؽرامة بذلِّ  ابُتؾقَت  إذا -2٨

ـِ  ـَ  فِقةةفِ  َوَكةةاُكقا ُدوَدةَمعةة ِهةةؿَ  َ َدرَ  سَبخةة بِةةَثَؿ ـَ  لةةزَّ ٱ ِمةة  (ِهةةِدي

 [.2٣ يقسػ]

 شَتَرَيفُ ٱ لَِّذیٱ َوَقاَل  )!…الؿفاكة تؾؽؿ يؿحق جديد، فرٌج  -2٩

ص ِمـ  ۥَكتَِّخةَذهُ  َأو َيـَػَعـَةا َأن َطَسةكَ  َقَيةفُ َمث رِِمةیَأك ۦمَرَأتِةفِ ٱلِ  رَ مِّ

 .(..اَوَلد

ـْ  -٠٣ ـِ  الؿستضعػقـ مثقى أحس  رِِمةی)َأك…مثقاك اهللُ  ُيحس

 .(..َيـَػَعـَا َأن َطَسكَ  َقَيفُ َمث

 ..وتؿؽقـةةةف وابتالئةةةف وقدرتةةةف ، اهلل بتةةةدبقر جةةةارٍ  الؽةةةقنُ  -٠١

ـَّا )وكذلَؽ  َؿفُ  َٕرضِ ٱ فِی لُِققُسَػ  َمؽَّ  .(.. ۥَولِـَُعؾِّ
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

ـَّةا وكةذلَِؽ  )… والعؾقم الخقرات تـفؿرُ  البؾقاِت  بعد -٠2  َمؽَّ

َؿفُ  َٕرضِ ٱ فِی لُِققُسَػ   .(…ََٕحاِديِث ٱ ِويؾِ َتل ِمـ ۥَولِـَُعؾِّ

 فةال ، وحؽؿةف اهلل تؼةديرِ  خالف شل  طؼؾؽ يف يـؼدْح  ٓ -٠٠

 طؾةك غالةب واهلل )..مخؾققاتةف مةـ شةل ٌ  أمةره طؾةك يغالبف

 .أمره(

 تخػةك ولؽةـ البال ، وغرابة إحداث تقالل مـ تتعجُب  -٠4

ّـَ  ۦرِهِ َأمة َطَؾكَ  َغالٌِب  هللُ ٱوَ  )…ومـتفاها أسرارها طؾقؽ
 َوَلةةَؽِ

 . (َؾُؿقنَ َيع َٓ  لـَّاسِ ٱ َثرَ َأك

 فؼةقي والحؽؿةة، العؾةؿ جؿةاَل  الصةقرة جؿةال مع زاده -٠٥

ةةةا )…ومضةةةؿقًكا شةةةؽاًل  هُ  َبَؾةةةغَ  َوَلؿَّ  ؿةةةاُحؽ ـَةةةةَفُ َ اَتق ۥَأُشةةةدَّ

 .(…ؿاَوِطؾ
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 فضةةؾف مةةـ اهلل كسةةلل أولقائةةف، طةةـ تـؼطةةع ٓ اهلل فقةةقُض  -٠٦

ا هُ  َبَؾغَ  )َوَلؿَّ  .(.. ؿاَوِطؾ ؿاُحؽ ـَةَفُ َ اَتق ۥَأُشدَّ

 جفةةةةةةدا يتطؾةةةةةةب ٓ ومةةةةةةـٌ   إيتةةةةةةا ٌ  العؾةةةةةةؿِ  ومةةةةةةـ -٠٧

 .(.. ؿاَوِطؾ ؿاُحؽ ـَةَفُ )َ اَتق…وهؿؿً

ـٍ  كةةؾُّ  -٠٨  لةةذلؽ مرشةةٌ   ، بؾقائةةف يف صةةبقرٍ  صاطتةةف، يف محسةة

 ِزیَكجةة لِةةَؽ  َ َوَكةةَذ  ؿةةاَوِطؾ ؿةةاُحؽ ـَةةةَفُ َ اَتق )..اإللفةةل اإليتةةا 

ـَ ٱ  [.22 يقسػ] (لُؿحِسـِق

 واتؼةةقا الةةدكقا، فةةاتؼقا.. ومحـةةةٌ  الحقةةاة يف زيـةةةٌ  الـسةةا  -٠٩

 .(..ِسفِ كَّػ َطـ تَِفاَبق فِی ُهقَ  لَّتِیٱ فُ َوَدت َ َورَ  )..الـسا 

 السةةؿقع مةةـ يسةةتحل وٓ الـةةاس، مةةـ العاصةةل يسةةتحل -4٣

َؼِت  )…البصقر  .(.. َلَؽ  َت َهق َوَقاَلت َب  َ َٕبقَ ٱ َوَغؾَّ
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 الثبةات حصةؾ ، حاسةًؿا والؿققُػ  ، سريعً الردُّ  كان إذا -4١

فُ  هللِ ٱ َمَعاذَ  َقاَل  )..  .(…َقایَ َمث ـَ َس َأح َربِّی ۥإِكَّ

 بقتةةف يف مةةقٓك وتخةةقن مثةةقاك، تغةةش أن خقاكةةة، أطظةةؿ -42

فُ  )…ومالف ـَ َأح َربِّی ۥإِكَّ فُ  َقایَ َمث َس  .(لظَّةَِؾُؿقنَ ٱ ِؾُ  ُيػ َٓ  ۥإِكَّ

 العؾةقؿ الحػةقظ مةـ والصةقاكة والحػةظ ، بةاهلل العقذ إكؿا -4٠

 .(.. هللِ ٱ َمَعاذَ  َقاَل  )..سبحاكف

 الخسةةرانُ  مـتفةةاهُ  ، لألماكةةة خةةائـ ، لؾظؾةةؿ مؼتةةرٍف  كةةؾُّ  -44

 .الظالؿقن( يػؾ  ٓ إكف )…والضقاع

 َوَلَؼةةد )…اهلل وطصةةؿف شةةارد، والغةةالمُ  مؼبؾةةٌة، السةةقدةُ  -4٥

ةةت َ ا َأن َٓ َلةةق بَِفةةا َوَهةةؿَّ  ۦۖبِةةفِ  َهؿَّ ـَ ُبر رَّ  هةةؿّ  ومةةا. (… ۦَۚربِّةةفِ  َهةةةَ

ـٌ  برهانٌ  اهلل مـ … وحقَلف الؽريؿُ  سقُدكا  ..!وشاخُص  متق
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 َوَلَؼةد )… ومحاسةبة وزجةر وحػٌظ، تثبقٌت  البراهقـ مـ -4٦

ت َ ا َأن َٓ َلق بَِفا َوَهؿَّ  ۦۖبِفِ  َهؿَّ ـَ ُبر رَّ  .(.. ۦَۚربِّفِ  َهةَ

 وخّؾصةةف ، واصطػةةاه أخؾصةةف هلل، صاطَتةةف أخؾةةَص  ومةةـ -4٧

 طبادكةةا مةةـ إكةةف السةةق َ  طـةةف لـصةةرف كةةذلؽ )…وحؿةةاه

 .الؿخؾصقـ(

ت )…سةالمة صةادٍق  ولؽةؾ طالمةة، ُمغةرضٍ  لؽؾِّ  -4٨  َوَقةدَّ

 .(..لَباِب ٱ َلَدا َسقَِّدَها َػَقاَوَأل ُدُبر ِمـ ۥَقِؿقَصفُ 

مً الزكا كان شركقاتفؿ برغؿ -4٩  أغرتفةا ولؽـ طـدهؿ، مجرَّ

َّٓ  ً اُسةةق ِؾةةَؽ بَِله َأَرادَ  َمةةـ  ُ َجةةَزا َمةةا َقاَلةةت ).. الشةةفقة  َأن إِ

ـَ ُيس  .(َألِقؿ َطَذاٌب  َأو َج
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 طؾةةك السةةجـ قةةّدمت ، لقطةةةٌ  لةةديفا ٓيةةزاُل  كةةان لؿةةا -٥٣

َّٓ  )..العذاب ـَ ُيس َأن إِ  [.2٥ يقسػ] (َألِقؿ َطَذاٌب  َأو َج

 َقةاَل  )…وسةالمتف كػسةف طةـ دافع واستضعافف اتفامف مع -٥١

 .(..ِسیكَّػ َطـ ـِیَوَدت َ رَ  ِهیَ 

 َشةاِهد َوَشةِفَد  )! ،..طجقًبا طظقؿا ٕهؾف اهلل حػظ يزاُل  ٓ -٥2

ـ  .(.. ۥَقِؿقُصفُ  َكانَ  إِن ِؾَفاَأه مِّ

 زوجتةةف كقةةَد  الةةدار صةةاحب بةةف تبةةقـ يؼقـًةةا الشةةاهد كةةان -٥٠

ا… فُ  َقاَل  ُدُبر ِمـ ُقدَّ  ۥَقِؿقَصفُ  َرَ ا )َفَؾؿَّ ّـَ َكق ِمـ ۥإِكَّ  .(…ِدُك

 يخطةةُػ  ، مسةةتظرف ومؽةةرٌ  ، مسةةتؾطٌػ  كقةةٌد  ولؾـسةةا  -٥٠

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

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 كةان نالشةقطا كقةَد  إن ،).الشقطان كقَد  كقُدهـ فاق ققؾ: -٥4

 بةف يةقاجفـ وهـ مسارقةً  يقسقس الشقطان وٕن. ضعقًػا(

ـّ  إن ) الرجال،  .( طظقؿ كقدك

 وكتؿةان الؿقضةقع، لؿؾؿةَ   تحاول الباردة الـػقس غالًبا -٥٥

 سةَتغِػرِیٱوَ  َهةةََذا َطةـ رِضَأطة ُيقُسُػ  ).. الؿمسػة الؼضقة

ةةِؽ  بِِؽ لِةةَذك ـَ  ُكـةةِت  إِكَّ ـَ ٱ ِمةة  أمةةر[ . 2٩ يقسةةػ] (لَخاصِةةة ِق

 ..! بآستغػار وزوجف ، بالؽتؿان يقسػ

 ، اإلثـةةقـ تجةةاوز السةةر ٕن وشةةاطت، الؿةةراودةُ  ذاطةةت -٥٦

 فِةةی َقةكِسةة َوَقةةاَل  ۞ ).. الؿديـةةة أهةةؾ حةةديث وصةةارت

 .(… ۦِۖسفِ كَّػ َطـ َفَتَقَفا ِودُ  َ ُترَ  لَعِزيزِ ٱ مَرَأُت ٱ لَؿِديـَةِ ٱ
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 بفةا ويبؾةغ غالمفةا، يف تطؿةع كقةػ..  الؼةدر كبقرةُ  امرأةٌ  -٥٧

 َقةد ۦِۖسةفِ كَّػ َطةـ َفَتَقَفةا ِودُ  َ ُترَ  لَعِزيزِ ٱ مَرَأُت ٱ ) .. الؼؾب شغاف

 .(.. ُحبًّا َشَغَػَفا

 وٓمةةس.. ( حًبةةا  شةةغػفا قةةد )…قتةةؾ مةةا الحةةب ومةةـ -٥٨

 …قؾبفا سقيدا َ 

 كؿقـةةا لفةةؿ فؽؿـةةت بالضةةالل، واتفؿقهةةا بفةةا شةةفروا -٥٩

ا )..الػتـة شدة لتريفؿ ّـَ بَِؿؽ َسِؿَعت َفَؾؿَّ ّـَ إَِلةق َسَؾتَأر رِِه  ِف

ّـَ  َتَدتَوَأط  .(.اُمتََّؽة  َلُف

 يقسةػ أططةل ولؼةد ، محةرم بشةفقة الرجةال الةك الـظر -٦٣

ةا )… الُحسةـ شطر السالم طؾقف  ـَ َوَقطَّعة ۥَبرَكةفُ َأك ۥـَةفُ َرَأي َفَؾؿَّ
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

ّـَ َأيةة ةةفِ  َحةةةََش  ـَ َوُقؾةة ِدَيُف َّٓ  َهةةةََذا إِن َبَشةةًرا َهةةةََذا َمةةا لِؾَّ  َمَؾةةؽ إِ

 .(َكرِيؿ

 وداطقةةةةة ، صةةةةريحة دطةةةةقة إلةةةةك خػقةةةةة معصةةةةقةٍ  مةةةةـ -٦١

ّـَ  َ َفَذ  )َقاَلت…لالفتتان فُ  َ رَ  َوَلَؼد فِقفِ  ُتـَّـِیُلؿ لَِّذیٱ لُِؽ  َطـ ۥَودتُّ

 .(.سَتعَصؿَ ٱَف  ۦِسفِ كَّػ

 َوَلق ِةـ )..العتقةة سةقادتف يػةرض الؼؾبةل والشغاف السقادةُ  -٦2

ّـَ َلُقس ۥَ اُمُرهُ  َما َعؾَيػ لَّؿ ـَ  اَوَلَقُؽقك َجـَ ـَ ٱ مِّ ةَِغرِي  .(..لصَّ

 الةذي بخالؼةف استعصةاُمف إٓ الضةعقػ لؾؿممـ يبؼك وٓ -٦٠

ُ السجـ َقاَل  ).. رباه ةا إَِلیَّ  َأَحبُّ  َربِّ َّٓ  فِ إَِلقة ُطقَكـِیَيةد ِمؿَّ  َوإِ

ّـَ َكقةة َطـِّةةی رِفَتصةة ّـَ إَِلةةق ُب َأصةة َدُه ـَ  َوَأُكةةـ ِف ةة ـَ ٱ مِّ  (لَجةةةَِفِؾق

 [.٠٠ يقسػ]
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

َّٓ  ).بخالؼةؽ ولةْذ  باسةتؼامتؽ، تغتةر ٓ البؾقاِت  كؾ يف -٦4  َوإِ

ّـَ  َطـِّی رِفَتص ّـَ إَِلق ُب َأص َكقَدُه ـَ  َوَأُكـ ِف ـَ ٱ مِّ  .(..لَجةَِفِؾق

ـُ  -٦٥  َقةةاَل  ).. باكفزامةةات حريةةةٍ  مةةـ خقةةرٌ  ، بؿبةةادئ السةةج

ا إَِلیَّ  َأَحبُّ  السجـَربِّ ُ  .(… فِ إَِلق ُطقَكـِیَيد ِمؿَّ

ـَ  -٦٦ ةةا إَِلةةیَّ  َأَحةةبُّ  )..الشةةـقع الؿحةةرم يف جؿقعةةا تةةقرص  ِمؿَّ

 !… مدمرة فتـتفـ فالـسا  (..فِ إَِلق ُطقَكـِیَيد

 بالةةةدطا  إٓ الةةةبال ات مةةةـ مـؼةةةذ وٓ لؾػةةةتـ، دوا  ٓ -٦٧

َّٓ  ).. الؿـقةةةب الؿشةةةػؼ ّـَ َكقةةة َطـِّةةةی رِفَتصةةة َوإِ  ُب َأصةةة َدُه

ّـَ إَِلق  .(..ِف

 ..والفةةةالك الجفةةةُؾ  مـتفاهةةةا الؿحرمةةةة الشةةةفقات كةةةؾُّ  -٦٨

ّـَ إَِلق ُب )َأص ـَ  َوَأُكـ ِف ـَ لَجةَفِ ٱ مِّ  .(..ِؾق



 

59 

 

  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 َوَأُكةـ )..والطؿلكقـةة العؾؿَ  محرومقن الؿعاصل وأرباُب  -٦٩

ـَ  ـَ ٱ مِّ  …لعّػقا طؾؿقا ولق (..لَجةَِفِؾق

 .. الصةةةالحقـ بعبةةةاده وألطَػةةةف ، اهلل رحؿةةةةَ  أسةةةرعَ  مةةةا -٧٣

ّـَ َكقة فُ َطـة َفَصةَرَف  ۥَربُّةفُ  ۥَلفُ  سَتَجاَب ٱ)َف  ةفُ  َدُه ةِؿقعُ ٱ ُهةقَ  ۥإِكَّ  لسَّ

 . (قؿُ لَعؾِ ٱ

 اهلل إلك تضرع إيام، هذه الشفقات صغقان مـ شاكٍ  لؽؾ -٧١

 كقدهـ(..! طـف فصرف )..بصدٍق  وادطف

 مةقٓه إلةك فاصةرفف ، يشةا  كقةػ يصةرفف اهلل بقةد الؼؾب -٧2

ّـَ َكق فُ َطـ َفَصَرَف  )… واستغاثة واكابةً  دطا ً   .(..َدُه
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 سةجـ واكتشةارها الؼضةقة ذيةقعِ  بعةد الؼصةر سؾطةُ  رأت -٧٠

ةـ َلُفؿ َبَدا ُثؿَّ  ).. الشائعة ودفع القجف، لؿا  حػًظا ، الػتك  مِّ

 [.٠٥ يقسػ] (ِحقـ َحتَّكَ  ۥُجـُـَّفُ َلَقس لة َاَيةَِت ٱ َرَأُوا َما دِ َبع

 الؼصةةةرية الؿصةةةؾحة ولؽةةةـ ، برا تةةةؽ أدلةةةة تظفةةةر قةةةد -٧4

 ُثةؿَّ  ).. سةؿعتفا طؾةك حػاًضةا ، بخالففةا تؼضل ، السؾطاكقة

ـ َلُفؿ َبَدا  . (ِحقـ َحتَّكَ  ۥُجـُـَّفُ َلَقس لة َاَيةَِت ٱ َرَأُوا َما دِ َبع مِّ

ـَ ٱ َمَعةةفُ  َوَدَخةةَؾ  )… جديةةد دطةةقي مشةةفٌد  وبةةدأ -٧٥ ةةج  لسِّ

 .(…َفَتَقانِ 

ـُ  كةةةةان -٧٦  وتػسةةةةقر ، التعبقريةةةةة شةةةةفرتف مـطؾةةةةؼ السةةةةج

ا ۦِۖويِؾفِ بَِتل ـَاَكبِّئ )…إحالم ـَ  َكَرَيَؽ  إِكَّ ـَ ُؿحلٱ ِم  يقسػ] (ِسـِق

٠٦.] 
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 ويف ، الؼصةقر طؾةك تؼتصةر أن ، والحؽؿةة لؾعؾؿ كان ما -٧٧

ا ۦِۖويِؾفِ بَِتل ـَاَكبِّئ ) …صالب السجـ ـَ  َكَرَيةَؽ  إِكَّ ـَ ٱ ِمة  (لُؿحِسةـِق

 [.٠٦ يقسػ]

 ، معةالؿ ولَلحسةان سةقؿا، ولؾتؼةقى طالمةات، لؾصالح -٧٨

ةةةا ۦِۖؾةةةفِ ِويبَِتل ـَةةةاَكبِّئ )… السةةةجـ يف أضةةةا ت ـَ  َكَرَيةةةَؽ  إِكَّ  ِمةةة

ـَ ٱ  [.٠٦ يقسػ] (لُؿحِسـِق

 قةد طةالٍ  العؾؿةل تؿؽـةف وأن ، طؾقةف اهللِ  لػضؾِ  مؼدمة هـا -٧٩

َّٓ  ۦَزَقاكِةةفِ ُتر َصَعةةام تِقُؽَؿةةاَيل َٓ  َقةةاَل  ).. الرؤيةةا تعةةابقر يػةةقق  إِ

ا لُِؽَؿا َ ذَ  تَِقُؽَؿاَيل َأن َؾ َقب ۦِويِؾفِ بَِتل ُتُؽَؿاَكبَّل َؿـِی ِمؿَّ  .َربِّی( َطؾَّ
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ـُ  وذلةةؽ -٨٣  طةةـ والتباطةةد ، اهلل فضةةُؾ  سةةببف العؾؿةةل، الةةتؿؽ

 ُیؤِمُىبُنَ  لَّبب  َقبُ   ِملََّخ َرَزكُذ ِإوِّی ).. الظالؿقـ الؼقمِ  ركش

ًِ ٌُم ِثٱللَّ  .(َكٰقِفُزََن ٌُم ِثٱلَٰ بِخَزِح ََ

 إِكِّةی ).…بالدطقة وتؾطػ ، السجـا  ديـ بػساد تعريض -٨١

ةةةةَ مِ  ُت َتَركةة  ُهةةةؿ لةةةة َاِخَرةِ ٱِب  َوُهةةؿ هللِ ٱِب  ِمـُةةةقنَ ُيم َّٓ  مَقةةق ؾَّ

 ..!(َكةَِػُرونَ 

ـٌ  -٨2 َبعةةُت ٱوَ  )… الصةةحق  التقحقةد طةةرضِ  يف لطقةةػ تػةـ  تَّ

ةَ   رِكَ كُّشة َأن َلـَةا َكةانَ  َما ُؼقَب َوَيع َحةََؼ َوإِس ِهقؿَ  َ رَ إِب ِ یَ اَبا ِمؾَّ

 لـَّةةاسِ ٱ َوَطَؾةةك ـَةةاَطَؾق هللِ ٱ ؾِ َفضةة ِمةةـ لِةةَؽ  َ ذَ   َشةةی ِمةةـ هللِ ٱِب 

ّـَ 
 .(ُؽُرونَ َيش َٓ  لـَّاسِ ٱ َثرَ َأك َوَلةَؽِ
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 بةذكر هةق تػةاخرَ  ، آبائفةا باتبةاع تتشةدُق  إمؿُ  كاكت لؿا -٨٠

َبعةُت ٱوَ  )… الصةؾحا  آبائف ةةَ  تَّ  َحةةََؼ َوإِس ِهةقؿَ  َ رَ إِبة ِ یَ اَبةا ِمؾَّ

 .(..ُؼقَب َوَيع

 ، فضةةؾ واإلسةةالمُ  كؼؿةةة، وآكحةةراُف  كعؿةةٌة، التقحقةةُد  -٨4

 َأن َلـَةةا َكةةانَ  َمةةا )…والةةذكر الشةةؽر وحؼفةةا.. طؾةةؾ والشةةركُ 

 لـَّةاسِ ٱ َوَطَؾةك ـَاَطَؾق هللِ ٱ ؾِ َفض ِمـ لَِؽ  َ ذَ   َشی ِمـ هللِ ٱِب  رِكَ كُّش

ّـَ 
 [.٠٨ يقسػ] (ونَ ُؽرُ َيش َٓ  لـَّاسِ ٱ َثرَ َأك َوَلةَؽِ

 السةةجـ سةةؾطة ديةةـ إلبطةةال  طؼؾةةل، اسةةتػفاملٌ  تؼةةديؿٌ  -٨٥

ـِ ٱ )َيةََصةَِحَبیِ … ج ُقةقنَ  َبابَ َأر لسِّ َتَػرِّ  ِحةُد  َ لةقَ ٱ هللُ ٱ َأمِ  رٌ َخقة مُّ

ارُ ٱ  !…(لَؼفَّ

ـِ  يف -٨٦ ـِ ٱ َيةََصةَِحَبیِ  ).واكجذاب تلثقرٌ  الؿخاصبة حس ج  .(لسِّ
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 لفةةؿ كقةةػ ، تقجفةةاتفؿ مختؾػةةة صةةػاتفؿ، متـقطةةة آلفةةةٌ  -٨٧

 َباب)َ َأر .. ذلؽ مـ خقر إحُد  فالقاحد.. فسق  طالؿ حؽؿ

ُققنَ  َتَػرِّ ارُ ٱ ِحُد  َ لقَ ٱ هللُ ٱ َأمِ  رٌ َخق مُّ  .(..لَؼفَّ

 لػًظةا طظؿتؿقهةا وإن لفةا، ققؿةة ٓ فارغة أسؿا ٌ  آلفتؽؿ -٨٨

َّٓ  ۦُدوكِةفِ  ِمـ ُبُدونَ َتع َما )..ومؽاكة وشؽاًل  ق َؿا َأسة إِ  ُتُؿقَهاَسةؿَّ

 .(…ُؤُكؿَأكُتؿَقَ اَبا

 لةديؽؿ، العؾةؿُ  واكعةدم ، صةحتفا طؾةك دلقٌؾ  هـالؽ لقَس  -٨٩

ةةةا )…اهؾقـجةةةال مراتةةةع مةةةـ فؽاكةةةت  ِمةةةـ بَِفةةةا هللُ ٱ َأكةةةَزَل  مَّ

ـٍ ُسؾ  .(..َطةَ
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ـُ  هةةق ، لؾخةةالؼ وآكؼقةةادُ  الحةةؼ، التقحقةةُد  -٩٣  الحةةؼ الةةدي

َّٓ  لُحؽؿُ ٱ إِنِ  )…الؿستؼقؿ فِ  إِ َّٓ  َأَمرَ  لِؾَّ َّٓ  ُبةُدواَتع َأ ةاهُ  إِ  لِةَؽ  َ ذَ  إِيَّ

ـُ ٱ ي ّـَ  لَؼقِّؿُ ٱ لدِّ
 [.4٣ يقسػ] (َؾُؿقنَ َيع َٓ  لـَّاسِ ٱ َثرَ َأك َوَلةَؽِ

 مصةةادرَ  أو ، أبةةا  تؼالقةةد بسةةبب الـةةاس طؾةةؿُ  قةةّؾ  إكؿةةا -٩١

 .(…يعؾؿقن ٓ الـاس أكثر ولؽـ )…مفترئة

 لؾةةةةةةةرجؾقـ طبةةةةةةةر..  التقحقديةةةةةةةة التقصئةةةةةةةة بعةةةةةةةد -٩2

ـِ ٱ )َيةََصةَِحَبیِ …رؤياهؿا ج ا لسِّ  راَخؿة ۥَربَّفُ  ِؼیَفَقس َأَحُدُكَؿا َأمَّ

ا أ ِمـ لطَّقرُ ٱ ُكُؾ َفَتل َؾُب َفُقص لة َاَخرُ ٱ َوَأمَّ  لَّةِذیٱ َٕمرُ ٱ ُقِضیَ  ۦِۚسفِ رَّ

 .(َتػتَِقانِ َتس فِقفِ 
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 : وُيةروى.. طةابر ٕول وهةل ، ٕهؾفةا حةؼ الرؤيةا تلويُؾ  -٩٠

ْؤَيا  …( َوَقَعةْت  ُطبِّةرت َفةنَِذا ُتَعبةر َلةؿْ  َما َصائِرٍ  ِرْجؾِ  َطَؾك )الرُّ

  .(َتػتَِقانِ َتس فِقفِ  لَِّذیٱ َٕمرُ ٱ )ُقِضیَ 

 َوَقةةاَل  ).… بةةف الجةةزمُ  يؿؽةةـ ٓ ، ضـةةل جاكةةٌب  الرؤيةةا يف -٩4

ّـَ  لِؾَِّذی فُ  َض ـ َكاج ۥَأكَّ  .َربَِّؽ( ِطـَد  ذُكركِیٱ ُفَؿامِّ

 كةان وإن الضةقؼة، مـ لؾخروج أحقاًكا الشػاطاُت  تؾتؿُس  -٩٥

ّـَ  لِؾَِّذی َوَقاَل  )..ذلؽ مـ أرفع  إكبقا  مؼامُ  فُ  َض ـ َكاج ۥَأكَّ  ُفَؿةامِّ

ـُ ٱ َفَلكَسَقفُ  َربَِّؽ  ِطـَد  ذُكركِیٱ قَطةَ  .(…َربِّفِ  رَ ِذك لشَّ

ـَ  أهؾف مـ العؾؿُ  ُيطؾُب  إكؿا -٩٦ َفاَيةةَ )… غقرهؿ ٓ العارفق  َليُّ

 . (ُبُرونَ َتع َيالِؾرُّ  ُكـُتؿ إِن َيةَیَ ُر  فِی ُتقكِیَأف لَؿأَلُ ٱ
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 تؽةاد ٓ مختؾطةة أحالًما جعؾقها ، الرؤيا طـ طجزوا لؿا -٩٧

 َٕحَؾةةَؿِ ٱ بَِتلِويةؾِ  ـُ َكحة َوَمةا َؾةةَؿَأح َغةةَُث َأض اَقةاُلق )..! تعرف

ـَ   [ .44 يقسػ] (بَِعةَِؾِؿق

 اهلل بةةقـ العةةرُف  يةةذهُب  ٓ… مةةدة بعةةد السةةاقل تةةذكره -٩٨

َكرَ ٱوَ  ُفَؿاِمـ َكَجا لَِّذیٱ َوَقاَل  )…والـاسِ  ةةٍ  َد َبع دَّ  ُأَكبِّةُئُؽؿ َأَكةا ُأمَّ

 .(ِسُؾقنِ َفَلر ۦِويِؾفِ بَِتل

 وحسةةـ وسةةؾقكف ، كالمةةف يف طؾقةةف سةةطعت الصةةديؼقةُ  -٩٩

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

 الحةذاُق  إٓ يػؼففةا لةؿ ، طامةة قضةقةً  الرؤيا صارت إذا -١٣٣

َفةا ُيقُسةةُػ  )… الؿةاهرون يُؼ ٱ َأيُّ ةةدِّ  ت َ َبَؼةةرَ  عِ َسةةب فِةی تِـَةةاَأف لصِّ

ّـَ َيل ِسَؿان  .ِطَجاف( عٌ َسب ُكُؾُف
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ـُ  -١٣١  تِیَيةل ُثةؿَّ  ).. الؿحةال مةـ الحال ودوام واسعة، اهلل مـ

 ..! (ِصُرونَ َيع َوفِقفِ  لـَّاُس ٱ ُيَغاُث  فِقفِ  َطام لَِؽ  َ ذَ  دِ َبع ِمـ

 .. الةةذائع بصةةقتفؿ يجةةذبقن الصةةادققن العؾؿةةا ُ  غالًبةةا -١٣2

 .(…ۦۖبِفِ  ئُتقكِیٱ لَؿِؾُؽ ٱ )َوَقاَل 

ةةا )… برا تةةف تظفةةر حتةةك الخةةروج رفةةض -١٣٠  هُ  َ َجةةا َفَؾؿَّ

ُسقُل ٱ  ـَ َقطَّعة لَّةَتِیٱ لـِّسَقةِ ٱ َباُل  َما ة َؾفُ َفس َربَِّؽ  إَِلكَ  رِجعٱ َقاَل  لرَّ

ّـَ َأي  .(…ِدَيُف

 يحصةةحَص  حتةةك تريةةث، ، والحرمةةان السةةجـ بةةرغؿ -١٣4

 َربِّةَؽ  إَِلكَ  رِجعٱ َقاَل  )…والسعة الصبر مـتفك وذلؽ ، الحؼ

 لبةةث مةةا السةةجـ يف لبثةةت ولةةق ) : الحةةديث ويف… (ة َؾفُ َفسةة

 .( الداطل ٕجبت السالم طؾقف يقسػ
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 واسةتجابة الحؼقؼة، طـ بحثا الؿؾؽ مؽاشػات وبدأت -١٣٥

ّـَ َخط َما َقاَل  )…الؿسجقن لؾغالم ّـَ  َ رَ  إِذ ُبُؽ  َطةـ ُيقُسةَػ  َودتُّ

ةفِ  َحةةََش  ـَ ُقؾ ۦِۚسفِ كَّػ  َرَأُت مةٱ َقاَلةِت   ُسةق ِمةـ فِ َطَؾقة ـَةاَطِؾؿ َمةا لِؾَّ

ـَ ٱ لَعِزيزِ ٱ ةفُ  َ رَ  َأَكا لَحؼُّ ٱ َحَص َحص لة َةَ ةفُ  ۦِسةفِ كَّػ َطةـ ۥَودتُّ ـَ  ۥَوإِكَّ  َلِؿة

ـَ ٱ ةَِدقِق  .(لصَّ

فِ  َحةََش  ـَ ُقؾ )…إيام مـ يقما يؽشػ أن الحؼ ٓبد -١٣٦  لِؾَّ

 َقاَل..(.  ُسق ِمـ فِ َطَؾق ـَاَطِؾؿ َما

 َقاَلةةِت  ).. فاطترفةةت العزيةةز امةةرأة طؾةةك الخـةةاق ُضةةقَؼ  -١٣٧

ـَ ٱ لَعِزيزِ ٱ مَرَأُت ٱ فُ  َ رَ  َأَكا لَحؼُّ ٱ َحَص َحص لة َةَ  .(..ۦِسفِ كَّػ َطـ ۥَودتُّ

 الحؼةائؼ وشةقهت الظؾُؿ، وتصدر ، الباصؾ صغك مفؿا -١٣٨

ـَ ٱ )… يـجؾل أن لؾظالم فالبد ،  .(..لَحؼُّ ٱ َحَص َحص لة َةَ
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 غقًبةةةا حػُظةةف يتعةةقـ وثقةةةؼ، الزوجقةةة ربةةاط أنّ  لةةقعؾؿْ  -١٣٩

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

 ..أمرهةا ويـؽشةػ وسةتتعثر ، كثقةرا الخقاكةةُ  تطةقَل  لـ -١١٣

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

 بعةةد الؼصةةر سةةقدة قةةدمتفا طظقؿةةة، اطتةةراف شةةفادة -١١١

ئُ  َوَمةةا ).. الحةةؼ حصحصةةة ةةاَرةُ  لةةـَّػَس ٱ إِنَّ  ِسةةیَكػ ُأَبةةرِّ َمَّ َٕ 

ق ِ ٱِب  َّٓ  لسُّ ِحقؿ َغُػقر َربِّی إِنَّ  َربِّی َرِحؿَ  َما إِ  .( رَّ

 َوَمةا )…وتزيقـاتفةا كػقسةـا مةـ الداخؾقةة بالياكا غالُب  -١١2

ئُ  اَرةُ  لـَّػَس ٱ إِنَّ  ِسیَكػ ُأَبرِّ َمَّ ق ِ ٱِب  َٕ  .( لسُّ
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 إٓ الػةقاحش تؾؽةؿ وٓ ، السةق ِ  ذلؽ مـ يعصؿفا وٓ -١١٠

 الؿشةةةعة ، الؿطؿئـةةةة إلةةةك آمةةةارة مةةةـ وتخريبفةةةا حػةةةظ

َّٓ  )…بإذكار ِحقؿ َغُػقر َربِّی إِنَّ  َربِّی َرِحؿَ  َما إِ  .(..رَّ

 وتطقةةُب  ، كالمفةةؿ يقثةةؼ مةةـ والخاصةةة الحاشةةقةُ  إكؿةةا -١١4

 َتخِؾصةةفُ َأس ۦبِةةفِ  ئُتةةقكِیٱ َؿِؾةةُؽ لٱ َوَقةةاَل  )..وآراؤهةةؿ أخالُقفةةؿ

 .(ِسیلِـَػ

ـُ  -١١٥  لَؿِؾُؽ ٱ َوَقاَل  )..لؾالسخالص سببان والتعبقر والسج

 .(..ِسیلِـَػ َتخِؾصفُ َأس ۦبِفِ  ئُتقكِیٱ

ـٌ  -١١٦ ةا الخقاكةة دطةقى بعةد وأماكةةٌ  الفةقان، بعةد تؿؽق  )َفَؾؿَّ

َؿفُ  ـٌ  ـَاَلَدي لَققمَ ٱ إِكََّؽ  َقاَل  ۥَكؾَّ  .(..َأِمقـ َمؽِق
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  ) قبشات قرآنية(
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 َقةةاَل  ).. ذاك صؾةةُب  مةةا ، الثؼةةة وطظؿةةةُ  الؿؽاكةةة لةةقٓ -١١٧

ـِ َخَزا َطَؾكَ  جَعؾـِیٱ  . (َطِؾقؿ َحِػقظٌ  إِكِّی َٕرضِ ٱ ي ِ

 َقةاَل  )…والخةزائـ الؿال لحػظ مؾحةً  الضرورة كاكت -١١٨

ـِ َخَزا َطَؾكَ  جَعؾـِیٱ  .(.. َٕرضِ ٱ ي ِ

ةةی ).. والؿبةةادرة التصةةدي وجةةب ، الػسةةاد كُثةةر إذا -١١٩  إِكِّ

 .( َطِؾقؿ َحِػقظٌ 

 إِكِّةی )… العامةؾ صةػات خقةر مةـ والعؾؿُ  إماكةُ  تبؼك -١2٣

 .( َطِؾقؿ َحِػقظٌ 

 تػةةةرض ، كةةةادرة مقاضةةةع يف آ الةةةـػسِ  تزكقةةةة يحةةةرمُ  -١2١

ـِ َخةةَزا َطَؾةةكَ  جَعؾـِةةیٱ َقةةاَل  )…ذاتفةةا ةةی َٕرضِ ٱ ي ِ  َحِػةةقظٌ  إِكِّ

 .(َطِؾقؿ
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

ـٌ  -١22 ـَّةا لِةَؽ  َ َوَكةَذ  ).. بؿراحةؾ إول يػقُق  جديد تؿؽق  َمؽَّ

أُ  َٕرضِ ٱ فِی لُِققُسَػ   َؿتِـَةابَِرح ُكِصةقُب   ُ َيَشةا ُث َحقة َفةاِمـ َيَتَبقَّ

َشا َمـ  .(  كَّ

 مـةازَل  تـةزلفؿ حتةك أولقةا ه، تغشةك الؿةقلك رحؿاُت   -١2٠

 . كشا ( مـ برحؿتـا كصقب ).. الؿؽرمقـ

 إحسةةاكف وٓ ، يةةذهب جفةةده فةةال الؿحسةةـ، صةةدَق  إذا -١24

 .الؿحسـقـ( أجر كضقع وٓ )…يخػك

 ، الؿـةةازل خقةةرُ  أخةةرة يف فؾفةةؿ الةةدكقا، يف إثةةابتفؿ مةةع -١2٥

َجةة )… الؿحاسةةـ وأبفةةج َٕ ـَ  رَخقةة لةةة َاِخَرةِ ٱ رُ َو ةةِذي  َ اَمـُةةقا لِّؾَّ

 .( َيتَُّؼقنَ  َوَكاُكقا
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 الخصةةةقم تالقةةل ، الحةةقائج تؾجةةئ وقةةد دوٌل  إيةةام -١2٦

 ۥَلةةفُ  َوُهةةؿ َفَعةةَرَفُفؿ فِ َطَؾقةة َفةةَدَخُؾقا ُيقُسةةَػ  َقةُ إِخةة  َ )َوَجةةا…

 . (ُمـؽُِرونَ 

 )َفَدَخُؾقا…الـباهة ذوي طـد تـسك ٓ الشديد الؿقاقُػ  -١2٧

 شخصةةقات الـةةاس ومةةـ. (ُمـؽِةةُرونَ  ۥَلةةفُ  َوُهةةؿ َفَعةةَرَفُفؿ فِ َطَؾقةة

 !ضابطات

 وأن ، مسجقكا ثؿ مباطً، فتك كان قبؾ مـ اهلل سبحانَ  -١2٨

 فِةی بَِضةةََعَتُفؿ جَعُؾةقاٱ َقةةَـِفِ لِِػت َوَقةاَل  )…وخدم فتقان لف صار

 .(…ِرَحالِِفؿ

 هللُ ٱَف  )… كػةاه طؾقةف تقكةؾ ومـ حػظف، اهلل حػظ مـ -١2٩

ـَ  َ لرَّ ٱ َحؿُ َأر َوُهقَ  اَحةَِػظ رٌ َخق  .(..ِحِؿق
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 َلةـ َقةاَل  )… مةرتقـ واحةد جحةر مةـ الؿةممـ ُيؾدغ ٓ -١٠٣

ـَ  ثِؼاَمق ُتقنِ ُتم َحتَّكَ  َمَعُؽؿ ۥِسَؾفُ ُأر  ٱ مِّ
 .(… هللِ

 َٓ  َيةةةََبـِیَّ  َوَقةةاَل  )…واطتؿةةاد وإيؿةةان.. ووقايةةة سةةبٌب  -١٠١

َقةة ب َ قَ َأبة ِمـ دُخُؾقاٱوَ  ِحد َ وَ  َباب ِمـ ُخُؾقاَتد َتَػرِّ  ـِةیُأغ َوَمةا مُّ

ـَ  َطـُؽؿ  ٱ مِّ
 .(.َشی ِمـ هللِ

ةفُ  )…وحؽَؿةف اهلل تؼدير يـَس  ولؿ ، بإسباب أخَذ  -١٠2  ۥَوإِكَّ

ّـَ  ـَةَفُ َطؾَّؿ لَِّؿا ؿِطؾ َلُذو
 .(َؾُؿقنَ َيع َٓ  لـَّاسِ ٱ َثرَ َأك َوَلةَؽِ

ةةا )..الؾؼةةا  اهللُ  يقسةةر طراققةةؾ، مةةـ وضةةعت مفؿةةا -١٠٠  َوَلؿَّ

 اهللُ  يجؿةةةع وقةةةد (..َأَخةةةاهُ  فِ إَِلقةةة َ اَوىَ  ُيقُسةةةَػ  َطَؾةةةكَ  َدَخُؾةةةقا

 !…تالققا ٓ أن الظـ كؾَّ  يظـانِ  بعدما الشتقتقـ
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 شةةلكف مةةـ ، إرض يف إفسةةاد الخطقئةةات وكةةؾ السةةرقةُ  -١٠4

ًِ َقبببُلُا )…تؽةةديرها َِبب  َرٱللَّبب  ِفببی ِلُىفِسببَ  ِجئَىببب مَّببب َعِلمببُزم َل

 . (َسٰقِزِقنَه ُكىَّب َََمب ٱأَلرِض

 بحقؾةةة أخقةةف اسةةتجالب يف كقةةده لةةف وذلةةؾ ، لةةف اهللُ  دبةةر -١٠٥

 .لُِققُسَػ( َكاكِد لَِؽ  َ َكَذ  )…كاجحة كاكت

 أطؾةةؿ هةةق مةةـ فققجةةد ، واتسةةاطؽ طؾؿةةؽ بؾةةغ مفؿةةا -١٠٦

 .(.. طؾقؽ طؾؿ ذي كؾ وفقق )..الجؿقع معؾؿ واهلل وأوسع

 أخةةالق وتؾةةؽ ، وأحسةةـ بةةف وطرضةةقا فصةةبر، غؿةةزوه -١٠٧

َها ُؾ َقبة ِمةـ ۥلَّفُ  َأخ َسَرَق  َفَؼد رِقَيس إِن اَقاُلق )…إكبقا   َفَلَسةرَّ

 .(.َلُفؿ ِدَهاُيب َوَلؿ ۦِسفِ َكػ فِی ُيقُسُػ 
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 طةةةـ بةةةدٓ والتػةةةاهؿ آكػةةةراد، مةةةـ خقةةةر التشةةةاورُ  -١٠٨

ا )…آستبداد  .(…اَكِجقّ  َخَؾُصقا فُ ِمـ سَتقة َُسقاٱ َفَؾؿَّ

 بحؽةةةؿ والرضةةةا البةةةر، وشةةةرَف  ، القفةةةا  أجؿةةةَؾ  مةةةا -١٠٩

 لِةی هللُ ٱ ُؽةؿَ َيح َأو َأبِی لِی َذنَ َيل َحتَّكَ  َٕرَض ٱ َرَح َأب )َفَؾـ…اهلل

ـَ ٱ رُ َخق َوُهقَ   .(لَحةَؽِِؿق

 ثغراتـةةا سةةد أو ، الغقةةب إدراك طةةـ طةةاجزيـ كةةزال فةةال -١4٣

 َغقةِب لِؾ ُكـَّا َوَما )… تعالك الرب اختصاص مـ ففق القاقعة،

ـَ   .(..َحةَِػظِق

 خالفةةا ، والؼةةرائـ الشةةفقد حقةةث أصةةدُق  هـةةا دطةةقاهؿ -١4١

 َبؾـَاَأق لَّتِیٱ لِعقرَ ٱوَ  فِقَفا ُكـَّا لَّتِیٱ لَؼرَيةَ ٱ ة َؾِ َوس ).. إولك لؾؿرة

ا فِقَفا  ..!(َلَصةَِدُققنَ  َوإِكَّ
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 َقةاَل  )…الجؿقةؾ الصةبر طالجفا ، ومحزكة مصقبةٍ  كؾُّ  -١42

َلت َبؾ  .(..َجِؿقٌؾ  رَفَصب راَأم َأكُػُسُؽؿ َلُؽؿ َسقَّ

 واكةةدفاع ، الشةةؿؾ بؾةةؿّ  تػةةا ل ، الجديةةدة الـؽبةةة بةةرغؿ -١4٠

ةةفُ  َجِؿقًعةةا بِِفةةؿ تَِقـِیَيةةل َأن هللُ ٱ َطَسةةك )…الؼاتةةؾ الحةةزن  ُهةةقَ  ۥإِكَّ

 .(لَحؽِقؿُ ٱ لَعِؾقؿُ ٱ

ـُ  -١44  يلتقـل أن اهلل طسك ).. الؽقارث يف طظقؿ الظـ وُحس

 .(..جؿقعً بفؿ

َؿةا َقاَل  ).. ومذلة غؿ ولغقره ، ومـحة طزّ  هلل الشؽقى -١4٥  إِكَّ

 .(..هللِ ٱ إَِلك كِیَوُحز َبثِّی ُؽقاَأش
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 أن وشةعقره ، الرؤيا كتلويؾ ، قادمة أمقًرا ثؿة أن يدركُ  -١4٦

ـَ  َؾةؿُ َوَأط ).. بعبةاده لطقػ اهلل وأن حًقا، يزال ٓ يقسػ  هللِ ٱ ِمة

 .(َؾُؿقنَ َتع َٓ  َما

 يف فإمةُؾ  ، أفةاق واكسةدت ، إحةزانُ  اشةتدت مفؿا -١4٧

ُسةةقا ذَهُبةةقاٱ َيةةةََبـِیَّ  )… مةةدرار كبقةةرٌ  اهلل  ُيقُسةةَػ  ِمةةـ َفَتَحسَّ

َٓ  َوَأِخقفِ  و ِمـ ية َُسقاَتا َو  .(.…هللِ ٱ ِح رَّ

 ٕوا  طؾةةك وصةةبرٍ  ، الطريةةؼ تضةةبطُ  تؼةةقى مةةـ ٓبةةد -١4٨

ةةفُ  )…الؿضةةقؼ  رَ َأجةة ُيِضةةقعُ  َٓ  هللَ ٱ َفةةنِنَّ  بِرَوَيصةة َيتَّةةِؼ  َمةةـ ۥإِكَّ

ـَ ٱ  .(لُؿحِسـِق

 رِيةةَب َتث َٓ  َقةةاَل  ).. الؿؼةةدرة طـةةد طػةةقٌ  ، العػةةق أطظةةؿُ  -١4٩

ـَ  َ لرَّ ٱ َحؿُ َأر َوُهقَ  َلُؽؿ هللُ ٱ ِػرُ َيغ لَققمَ ٱ ُؽؿُ َطَؾق  .(ِحِؿق
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 ..السةةةالم طؾقةةةف لققسةةةػ ومعجةةةزة اهلل، بؼةةةدرة شةةةػل -١٥٣

 .(…اَبِصقر ِت َيل َأبِی فِ َوج َطَؾكَ  ُؼقهُ )َفَلل

 ِؾُؽؿبِةَله ُتقكِیَوأ ).. الروابط وتؼقيةَ  الشؿؾ، لؿّ  أحال ما -١٥١

ـَ َأج  [.٩٠ يقسػ] (َؿِعق

ةا )…واقةع وحؽؿةف ، كافذ وأمره طظقؿة، قدرتف -١٥2  َأن َفَؾؿَّ

 .(..اَبِصقر رَتدَّ ٱَف  ۦِففِ َوج َطَؾكَ  َؼَقفُ َأل لَبِشقرُ ٱ  َ َجا

 ..مةةاٍح  وآسةةتغػار متاحةةٌة، فالتقبةةة الجةةرمُ  كةةان مفؿةةا -١٥٠

ا ُذُكقَبـَا َلـَا سَتغِػرٱ َلَباَكاَيةَ )َقاُلقا ..(. ُكـَّا إِكَّ ـَ  َخةَطِة ِق

 َلَباَكاَيةةَ َقةاُلقا )…رققةؼ وحـةّقهؿ مؼةدٌم، القالديـ دطا ُ  -١٥4

ا ُذُكقَبـَا َلـَا سَتغِػرٱ ـَ  ُكـَّا إِكَّ  .( َخةَطِة ِق
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 ، الخةةقف طةةـؽؿ ويةةزول.. العةةقُش  ُيسةةتطاُب  بةةإمـ -١٥٥

ـَ  هللُ ٱ  َ َشا إِن رَ ِمص دُخُؾقاٱ َوَقاَل  ).. الؼحط ومرارة  .(َ اِمـِق

 َطَؾةةك فِ َأَبَقيةة َوَرَفةةعَ  )… القالةةديـ بةةر تـسةةل ٓ العظؿةةة -١٥٦

وا لَعرشِ ٱ د ۥَلفُ  َوَخرُّ  .(..اُسجَّ

 أو خةروراً  ، شةرطـا خةالف لفةؿ مشروطا السجقدُ  كان -١٥٧

وا ).. اكحـا ً  د ۥَلفُ  َوَخرُّ  .(..اُسجَّ

 )َوَقةةاَل … الؼديؿةة الرؤيةا بتحؼةةؼ ويسةؾقف والةده يةذكر -١٥٨

 .(…اَحؼّ  َربِّی َجَعَؾَفا َقد ُؾ َقب ِمـ َيةَیَ ُر  ِويُؾ َتل َهةََذا َلَبِت َيةَ

 رآهةةا فؼةةد صقيؾةةة، طؼةةقد بعةةد ولةةق الػةةرَج  تسةةتبطقئ ٓ -١٥٩

 .حؼا( ربل جعؾفا قد )… كبقرا مؾًؽا وتحؼؼت ، صغقرا
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 َوَقةةد )… السةةالػة وألطافةةف طؾقةةؽ، اهلل كعؿةةةَ  تةةـس ٓ -١٦٣

ـَ َأح ـَ  َرَجـِیَأخ إِذ بِی َس ـِ ٱ ِم ج  .(…لسِّ

ـَ  بُِؽؿ  َ َوَجا ).. والػخار آكتصار لحظات أدب هـا -١٦١ ة  مِّ

َزغَ  َأن دِ َبع ِمـ لَبدوِ ٱ ـُ ٱ كَّ قَطةَ  إلةك فـسبف. (َقتِیإِخ ـَ َوَبق ـِیَبق لشَّ

 ..!وتلدبً تؾطًػا الشقطان

 )َربِّ …ودطا  وثـا  ، وتعظقؿ واطتراف وافتؼار، شؽر -١٥2

ـَ  َتـِیَ اَتق َقد  َفةاصِرَ  ََٕحاِديةِث ٱ ِويةؾِ َتل ِمةـ َتـِةیَوَطؾَّؿ لُؿؾةِؽ ٱ ِم

َؿةةةَقَ ٱ كَقاٱ فِةةی ۦَولِةةیِّ  َأكةةَت  َٕرضِ ٱوَ  ِت  َ لسَّ ـِی لةةة َاِخَرةِ ٱوَ  لةةدُّ  َتةةَقفَّ

ـَ ٱِب  ِحؼـِیَوَأل ِؾؿاُمس ةَِؾِحق  .(لصَّ

 طؾةةك ُيؼةةبَض  أن الةةـعؿ، تةةقالل مةةع الؿةةممـ طؼبةةك خقةةرُ  -١٦2

ـِی )…اإلسالم ـَ ٱِب  ِحؼـِیَوَأل ِؾؿاُمس َتَقفَّ ةَِؾِحق  .(لصَّ
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 لقسةت ، باإليؿةان جةديرةٌ  ، غقبقة أكبا ٌ  الؼرآي الؼصُص  -١٦٠

 .(َؽ إَِلق ُكقِحقفِ  لَغقِب ٱ َبا ِ َأك ِمـ ذلَِؽ  ).. تؾػقؼات وٓ أساصقرَ 

 ، الجةةب وحةةديث وخطةةتفؿ مؽةةَرهؿ لةةؽ حؽقـةةا وقةةد -١٦4

 إحةُد  القاحد إٓ يعؾؿف ٓ مؿا وهق ، والؼؿقص ، والؿراودة

 َوُهةؿ َرُهؿَأمة َؿُعةقاَأج إِذ ِفؿَلةَدي ُكـةَت  َوَمةا )..وتعةالك تبارك

 .(ُؽُرونَ َيؿ

 هةذه ويشةاهدون الؼصص، هذه يسؿعقن فئات مـ كؿ -١٦٥

 َوَمةةا )!… شةةفقاتفؿ يف ويغّصةةقن ، يعتبةةرون فةةال  الؿةةقاطظ

ـَ بُِؿم َت َحَرص َوَلق لـَّاسِ ٱ َثرُ َأك  .(ِمـِق
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  ) قبشات قرآنية(
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 ، ووحداكقتةةف اهلل قةةدرة طؾةةك ودٓئةةؾ آيةةاٌت، الؽةةقن يف -١٦٦

ةةـ َوَكةةَليِّـ )… اإلطةةراض ذلةةؽ محةةزنٌ  ولؽةةـ  فِةةی َ اَيةةة مِّ

َؿةَقَ ٱ ونَ  َٕرضِ ٱوَ  ِت  َ لسَّ  .(رُِضقنَ ُمع َفاَطـ َوُهؿ َفاَطَؾق َيُؿرُّ

 مةةةةةةةـ ضةةةةةةةرٌب … أيةةةةةةةات يف التػؽةةةةةةةرِ  هجةةةةةةةرُ  -١٦٧

 .(رُِضقنَ ُمع افَ )َطـ…اإلطراض

ـُ ُيةم َوَمةا ).. تـاقضةف بشركقات ، اإلسالم خؾطُ  مملؿٌ  -١٦٨  ِم

َّٓ  هللِ ٱِب  َثُرُهؿَأك ش َوُهؿ إِ  .(..رُِكقنَ مُّ

 …إطؿال يف يرائقف  وهق اهلل، حب يزطؿ مرا ٍ  لؼب  يا -١٦٨

ـُ ُيم َوَما ) َّٓ  هللِ ٱِب  َثُرُهؿَأك ِم ش َوُهؿ إِ  .( رُِكقنَ مُّ

 ديـةةف يف خؾةةط مةةـ أو الؿةةراؤن، أولقةةاؤك يةةلمـ كقةةػ -١٦٩

ـ َغةَِشَقةتَِقُفؿَتل َأن اَأَفَلِمـُق )  متـاقضات وجؿع  .(هللِ ٱ َطَذاِب  مِّ
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  ) قبشات قرآنية(
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 التقبةةةة فقـةةةا تبعةةةث أن خؾقةةةٌؼ  التفديةةةدات هةةةذه مثةةةُؾ  -١٧٣

ـ َغةَِشَقة تَِقُفؿَتل َأن اَأَفَلِمـُق ).. والؿراقبة  .(..هللِ ٱ َطَذاِب  مِّ

 يف الةةةدطقةُ  امتـعةةةت والبصةةةقرة العؾةةةؿ ُطةةةدمَ  مةةةـ كةةةؾُّ  -١٧١

 .(.. َبِصقَرةٍ  َطَؾكَ  هللِ ٱ إَِلك ُطقاَأد َسبِقِؾی ۦَهةَِذهِ  ُقؾ )! …حؼف

 ..واكتػةةاطل مجةةدي ولةةقس ، وتقحقةةده اهلل إلةةك أدطةةق -١٧2

 .(…هللِ ٱ إَِلك ُطقا)َأد

 )َأَكةا  وبصةقرة طؾؿةا مـفجـةا طؾةك كةان مـ هؿ وإتباع -١٧٠

ـِ  َبَعـِیٱ َوَم  .(..تَّ

 وآكحراف الشرك أهؾ مسالؽ طـ متباطد دطقتل ويف -١٧4

ـَ َوُسب ) ـَ  َأَكا َوَما هللِ ٱ َحةَ ـَ ٱ ِم  .(…لُؿشرِكِق
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 وتجةةةةارب ، الـبقةةةةقـ بؼصةةةةص اطتبةةةةار البصةةةةقرة ويف -١٧٥

 …متاطةةب مةـ وطةةاكقه مةالٍق، مةـ ٓقةةقه امةو ، الؿصةؾحقـ

 .(..هللِ ٱ إَِلك ُطقاَأد َسبِقِؾی ۦَهةَِذهِ  )ُقؾ

 او مالئؽةةةةً  ولةةةقس يالرجةةةال مخصقصةةةة الرسةةةآت - ١٧٦

َّٓ  ِؾَؽ َقب ِمـ َسؾـَاَأر َوَما )…كسا ً   .(..ِفؿإَِلق كُّقِحی ِرَجآ إِ

 .. وكةذبقا ضؾؿةقا الذيـ  مصارع مـ آطتبار الػؼف مـ -١٧٧

ـَ ٱ َطةَِؼَبةُ  َكانَ  َػ َكق َفَقـُظُروا َٕرضِ ٱ فِی َيِسقُروا َأَفَؾؿ )  ِمةـ لَِّذي

 .(ِؾِفؿَقب

 يزهةدكا ومبةاهج، كعقؿٍ  مـ فقفا ماو ، أخرة الدار وطل -١٧٨

ـَ  رَخقة لةة َاِخَرةِ ٱ َوَلةَدارُ  )..وزخارففا الدكقا يف ةِذي َؼةقاٱ لِّؾَّ  َأَفةاَل  تَّ

 . (ِؼُؾقنَ َتع
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  ) قبشات قرآنية(
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 َحتَّةكَ  )…وتؿحقصةا اختبةارا ، تةلخره الـصر صبقعة مـ -١٧٩

ُسةةُؾ ٱ سَتقةةة ََس ٱ إَِذا ُفةةؿ اَوَضـُّةةق لرُّ  ُرَكاَكصةة َ ُهؿَجةةا ُكةةِذُبقا َقةةد َأكَّ

یَ  َشا َمـ َفـُجِّ  .(. ُ كَّ

 َحتَّةكَ  )..أحقاًكةا الؿؼامةات تتزحةزح قةد ، الؽرب لشدة -١٨٣

ُسُؾ ٱ سَتقة ََس ٱ إَِذا ُفةؿ اَوَضـُّق لرُّ  (..ُرَكاَكصة َ ُهؿَجةا ُكةِذُبقا َقةد َأكَّ

 ..! والعظؿة الؼدوة رسؾ ويبؼك

 لةةةّب  إلةةةك تحتةةةاُج  ولؽـفةةةا مقطظةةةة، طبةةةرةٌ  الؼصةةةة يف -١٨١

 فِی َكانَ  َلَؼد )…بفا تتعؾؼ ويؼظة بفا، يستـقر وطؼؾ يتػفؿفا،

ُو َرةِطب َقَصِصِفؿ  .(… َٕلَبةَِب ٱ لِیِّٕ

 )َوَلةَؽِـ بعضا بعضفا يصّدق مـسجؿة السؿاوية الؽتب -١٨2

 .(… فِ َيَدي ـَ َبق لَِّذیٱ ِديَؼ َتص
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 ، طؼَؾةف أطؿةؾ مةـ بفةا يفتةدي مبّقـةة، مػصةؾة أحؽاُمفا -١٨٠

 ملَِّؼةق َؿةَوَرح ىَوُهد  َشی ُكؾِّ  ِصقَؾ َوَتػ )… بؿعاكقفا واكتػع

 !…( ِمـُقنَ ُيم
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  ) قبشات قرآنية(
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  سورُة الرعد/ 3
 

 صةدقت الةذي ، الحةؼ الؽتةاب هةذا طؾك وُكؼبُؾ  كتعظُ  متك -١

 َؽ تِؾةة )… شةةرائعف، وُأحؽؿةةت ، بقـاتةةف وصابةةت أخبةةاُره،

بِّةَؽ  ِمةـ َؽ إَِلقة ُأكةِزَل  لَّةِذیٱوَ  لؽَِتةَِب ٱ َ اَيةَُت  ّـَ  لَحةؼُّ ٱ رَّ
 َوَلةةَؽِ

 .(..ِمـُقنَ ُيم َٓ  لـَّاسِ ٱ َثرَ َأك

 وٓ ، مرئقةةة طؿةةٌد  لفةةا بفةةا لةةقس ، كالسةةؼػ فقَقـةةا مرفقطةةةٌ  -2

ـُ  اهلل فتبةارك ، معايـة معالؿُ   لَّةِذیٱ هللُ ٱ )… الخةالؼقـ أحسة

َؿةَقَ ٱ َرَفعَ   .(…َكَفاَتَرو َطَؿد رِ بَِغق ِت  َ لسَّ

 ، لألمةقر وتةدبقر ، مسةخران وقؿةران ، مرفرطات سؿقاٌت  -٠

 كةؾ ، وتعالك سبحاكف لخؾؼف ُمبايـ ، طرشف طؾك مستق وهق
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 الـةاس واجتؿاع رسالتف، ويؼقـقة وحداكقتف طؾك دٓئؾ ذلؽ

ةُؾ  ).. فقةف ريةب ٓ يقمٍ  يف ُؽةؿ لة َاَيةةَِت ٱ ُيَػصِّ  َربُِّؽةؿ  ِ بِِؾَؼةا َلَعؾَّ

 . (ُتققِـُقنَ 

 وثؿةةرات أكفةةار تحػفةةا معؿةةقدة، وجبةةال ، مؿةةدودة أرٌض  -4

 فِقَفةا َوَجَعةَؾ  َٕرَض ٱ َمدَّ  لَِّذیٱ َوُهقَ  )…لؾعباد رزًقا متـقطة

 (.… اةَرفَ َوَأك ِسیَ  َ َروَ 

ها ، الشةةؽؾ كرويةةةَ  كقكفةةا مةةع -٥  بفةةا يـتػةةعُ  ، جؿةةقال اهلل مةةدَّ

 َمةةدَّ  لَّةةِذیٱ َوُهةةقَ  )… معايشةةفؿ طؾةةك فةةافق ويةةلمـقن العبةةاد،

 .(… ِسیَ  َ َروَ  فِقَفا َوَجَعَؾ  َٕرَض ٱ

 وماؤها واحد ترابفا متداكقات متجاورات بؼاعٌ  إرض ويف -٦

 قدرتةف طؾةك طالمةة كؾةف مختؾػة، وجـات زرع وفقفا واحد
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  ) قبشات قرآنية(
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َتَجةةَِقرَ  قَِطع َٕرضِ ٱ َوفِی )..ووحداكقتف تعالك  َوَجـَّةةَت ت َ مُّ

ـ   بَِؿةا َؼكَ ُيسة َقانِصةـ رُ َوَغقة َقانِصـ َوَكِخقؾ عَوَزر ـَةَبَأط مِّ

 .(.. ِحد َ وَ 

 أصةؾ مةـ وفةرطقـ واحةد بػةرع كخةالت خؾؼةف بةديعِ  ومـ -٧

 .(.ِحد َ وَ   بَِؿا َؼكَ ُيس َقانِصـ رُ َوَغق َقانِصـ َوَكِخقؾ ).. واحد

 مفقةلة وباتت صعقماتفا، بقـ وفاوت بعض طؾك اهلل فّضؾفا -٨

ةةُؾ  )…ويسةةتؿتعقن يتخقةةرون آدم لبـةل  َطَؾةةكَ  َضةةَفاَبع َوُكَػضِّ

 .(..ُُٕكؾِ ٱ فِی ضَبع

 ، تقحقةةده طؾةةك الـقراكقةةة إدلةةة هةةذه مةةـ تعجبةةت وإذا -٩

 رجعةتفؿ ويـؽةرون بةذلؽ رونؼةي ٓ مؽةذبقـ مةـ فاطجب
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

ةا ًبةا َ ُتةرَ  ُكـَّةا َأِ َذا ُلُفؿَقةق َفَعَجب َجبَتع َوإِن )..إلقـا  َلِػةی َأِ كَّ

ـَ ٱ َلةَق َِؽ ُأو َجِديدٍ  ؼَخؾ  .(… بَِربِِّفؿ َكَػُروا لَِّذي

 الُؿَتع يف شامخةً  الدكقا يف مرتػعةً  كاكت التل إطـاُق  تؾؽ -١٣

 َلةةَق َِؽ )َوُأو ..والؼقةقد بإغالل مجرورة الؼقامة، يف تـّؽُس  ،

 فِقَفةةا ُهةةؿ لـَّةةارِ ٱ َحةةةَُب َأص َلةةةَق َِؽ َوُأو ـَةةاقِِفؿَأط فِةةی َٕغَؾةةةَُؾ ٱ

 .(َخةَِؾُدونَ 

 وقةد ، العافقةة قبةؾ العةذاب استعجاُلفؿ الؽػار بالهة مـ -١١

ةةةةرت دوٌل، ُأهؾؽةةةةت  …جؾقةةةةة طالمةةةةاتفؿ..  أمةةةةؿ ودمِّ

قَِّئةِ ٱِب  َتعِجُؾقَكَؽ )َوَيس  ِؾِفؿُ َقب ِمـ َخَؾت َوَقد لَحَسـَةِ ٱ َؾ َقب لسَّ

 ..(. لَؿُثَؾةَُت ٱ
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  ) قبشات قرآنية(
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 واسةع فةاهللُ  ، رزايةاكؿ واشتعؾت ذكقُبؽؿ، تؽاثرت مفؿا -١2

 ..صةادًقا جةا ه لؿةـ ، والتجةاوز الصةػ  طظقؿ ،  الؿغػرة

 َربَّةةَؽ  َوإِنَّ  ۖۖ ِؿِفةةؿُضؾ َطَؾةةكَ  لِّؾـَّةةاسِ  ِػةةَرةَمغ َلةةُذو َربَّةةَؽ  )َوإِنَّ 

 .(لِعَؼاِب ٱ َلَشِديُد 

 لؾؿصر ، سبحاكف العؼاب شديد أيًضا هق فضؾف سعة ومع -١٠

 .( لِعَؼاِب ٱ َلَشِديُد  َربََّؽ  َوإِنَّ  )..والؿستؽبر والؿعاكد

 اهلل قةةدرة طؾةةك الدالةةة العؾةةقم أطجةةِب  مةةـ إجـةةة طِؾةةؿُ  -١4

 ، وتؼةةديًرا تقحقةةدا خؾؼةةف طؾةةك البالغةةة وحجتةةف واحاصتةةف

 َوُكةؾُّ  َدادُ َتةز َوَمةا َٕرَحةامُ ٱ َتِغةقُض  َوَما )…وإيجاداً  وتؽقيـًا

 . (َدارٍ بِِؿؼ ۥِطـَدهُ   ٍ َشی
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 طؾةقؿ ،وهق وخػاياكا وأسراركا بلحقالـا اهلل طـ سـػرُّ  أيـ -١٥

ـُؽؿ  َسَقا )… خافقة كؾ طؾك مطؾع ـ مِّ  َوَمةـ لَؼقَل ٱ َأَسرَّ  مَّ

 .(لـََّفارِ ٱِب  َوَساِرُب  لَّقؾِ ٱِب  َتخِػ ُمس ُهقَ  َوَمـ ۦبِفِ  َجَفرَ 

 ، إطةةقـ طةةـ ومسةةتقر خػةةل، مؽةةان ويف ، مظؾةةؿٌ  لقؾةةؽ -١٦

ـْ  )… طؾقؽ رققٌب  والرب ْقؾِ  ُمْسَتْخٍػ  ُهقَ  َوَم  .(..بِالؾَّ

 لةؽ تستؼؿ فلقؿفا وفعائؾفا، كػسؽ جفةِ  مـ إٓ ُتطعـ ٓ -١٧

 َمةةةا ۖ  ُيَغقِّةةةُروا َحتَّةةةكَ  مٍ بَِؼةةةق َمةةةا ُيَغقِّةةةرُ  َٓ  هللَ ٱ إِنَّ  ).. الحقةةةاة

 .(.بَِلكُػِسِفؿ

 فخذها الذات، وبـا  الـػس، صالح مـ آكطالُق  : قالقا -١٨

 َما ُيَغقُِّروا َحتَّكَ  مٍ بَِؼق َما ُيَغقِّرُ  َٓ  هللَ ٱ إِنَّ  ).. الشرطقة لؿباهجفا

 .(…بَِلكُػِسِفؿ



 

95 

 

  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 مةةةةةـ يبتةةةةدئ الشةةةةامؾ واإلصةةةةالح العةةةةام والتغققةةةةرُ  -١٩

 .(..بلكػسفؿ ما يغقروا )حتك…كػقسـا

 يشةا ، مةا يػعؾ وتعالك، تبارك واقع، وقدُره كافذ، حؽُؿف -2٣

 السؿا  يف وٓ إرض يف شل  يعجزه وٓ ، يريد ما ويحؽؿ

ةـ َلُفةؿ َوَمةا ۥَۚلفُ  َمَردَّ  َفاَل   اُسق مبَِؼق هللُ ٱ َأَرادَ  َوإَِذا )  ِمةـ ۦُدوكِةفِ  مِّ

 . (َوالٍ 

 ، ٕكةاس تخقيًػةا البةرق تحريةؽ  يف العظقؿة قدرتف تامؾ -2١

 ولف ، بآمطار الؿحؿؾة السحاب ويـشئ ، ٔخريـ وصؿعا

 ُيةرِيُؽؿُ  لَّةِذیٱ ُهةقَ  )… مرسةؾة والصةقاطؼ تسبقحً، الرطد

َحاَب ٱ َوُيـِشئُ  اَوَصَؿع فاَخق لَبرَق ٱ طةُد ٱ َوُيَسبُِّ   لثَِّؼاَل،ٱ لسَّ  لرَّ
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  ) قبشات قرآنية(
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قَ ٱ ِسُؾ َوُير ۦِخقَػتِفِ  ِمـ لَؿَؾةَق َِؽةُ ٱوَ  ِۦدهِ بَِحؿ  بَِفةا َفُقِصةقُب  ِطَؼ  َ لصَّ

 .(… ُ َيَشا َمـ

 الدالةة..  العظةام أيات هذه معرفة بعد مجادلةٌ  ثؿة وهؾ -22

 فِةی ُيَجةةَِدُلقنَ  َوُهةؿ )..إلقف الـاس وبعث وخؾؼف قدرتف طؾك

 [.١٠ الرطد] (لِؿَحالِ ٱ َشِديُد  َوُهقَ  هللِ ٱ

 طظةقؿ ، الؼةقة شديد وسؾطاكف، مؾؽف وتعاضؿ ، اهلل تبارك -2٠

 أي.  (لِؿَحةالِ ٱ َشةِديُد  َوُهقَ  هللِ ٱ فِی ُيَجةَِدُلقنَ  )َوُهؿ …الؼقة

 ..! والعؼقبة الؼقة

 تعظقًؿةا وتعالك، سبحاكف لف خاضعة ساجدة الخالئِؼ  كؾ -24

ةةفِ  ).…وكةةافرهؿ مةةممـفؿ واكؼقةةادا،  فِةةی َمةةـ ُجُد َيسةة َولِؾَّ
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

َؿةةةةَقَ ٱ  لُغةةةُدوِّ ٱِب  َوضَِؾةةةةَُؾُفؿ هةةةاَوَكر طةةةاَصق َٕرضِ ٱوَ  ِت  َ لسَّ

 .(لة َاَصالِ ٱوَ 

 مـةف وتسةقؾ بالغقةث والـةاس إرض اكتػةاع تشةاهد كؿا -2٥

 صافقةة رغةقة السةقؾ ويف ،أثره يف والذكر الحؼ كذلؽ أودية

ـَ  َأكةَزَل  )… إرض يف الؿؾؼةك الباصؾ ذلؽ هل ةَؿا ِ ٱ ِمة  لسَّ

قُؾ ٱ حَتَؿَؾ ٱَف  بَِؼَدِرَها ۖ  ِدَيةُ َأو َفَساَلت  َما ابِق اَزَبد لسَّ  .(. ارَّ

 ابتغةا  الـػقسةة الؿعةادن مةـ طؾقف الـاس يققُد  مؿا كذلؽ -2٦

 طـةف كتج وما بف، يـتػعقن بف، الـاس يتزيـ ما وصـع صفرها

ةا )… ويؾؼةك يةزول وزبةدٍ  صدأ مـ  فِةی فِ َطَؾقة ُيققِةُدونَ  َوِمؿَّ

ث َزَبد َمَتةَع َأو َقةٍ ِحؾ بتَِغا َ ٱ لـَّارِ ٱ  لَحةؼَّ ٱ هللُ ٱ رُِب َيض لَِؽ  َ َكَذ  ۥُۚؾفُ مِّ

 .(لَبةَطَِؾ ٱوَ 
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 وأخةذ ، الزبد ورمل الصايف بالؿا  الـاس اكتػاع والغالُب  -2٧

 ، الصةةفر مةةـ زبةةدها وإلؼةةا  مةةثال، والػضةةة الةةذهب حؾقةةةِ 

 لِةةَؽ  َ َكةةَذ  )… والةةذهاب البؼةةا  يف والباصةةؾ الحةةؼ وكةةذلؽ

ا لَبةَطَِؾ ٱوَ  لَحؼَّ ٱ هللُ ٱ رُِب َيض َبُد ٱ َفَلمَّ ةا  ُجَػةا َهُب َفَقذ لزَّ  َمةا َوَأمَّ

 هللُ ٱ رُِب َيضةةة لِةةةَؽ  َ َكةةةَذ  َٕرضِ ٱ فِةةةی ُؽةةةُث َفَقؿ لـَّةةةاَس ٱ َيـَػةةةعُ 

 .(َٕمَثاَل ٱ

 إٓ الحةؼَّ  الؿفةدي الؿةر  يجةد ٓ اإلكسةاي التاريخ وطبر -2٧

 الـػقسةةة وكالحؾقةةة مؽةةان، كةةؾ يف الؿتةةدفؼ الصةةايف كالؿةةا 

.. هةقادة بةال مؾؼةك مجػل زبد مـ طالهؿا وما بفا، الؿـتػع

 الـةةاُس  يـػةةع مةةا وأمةةا ).. كثقةةرة أشةةقا  ذلةةؽ طؾةةك وقةةس

 .(..إرض يف فقؿؽث
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  ) قبشات قرآنية(
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 ، وزوال واكتػةاخ زبةد ولؾباصةؾ وثبةات، وكػع كقر لؾحؼ -2٨

ةا )…وآسةتعؿال القاقةع يؽشػف َبةُد ٱ َفَلمَّ   ُجَػةا َهُب َفَقةذ لزَّ

ا  .(ُؽُث َفَقؿ لـَّاَس ٱ َيـَػعُ  َما َوَأمَّ

 يف الؿتةةدفؼ كالغقةةث الـػةةقس يف بجؿالةةف الؼةةرآن ولةةذلؽ -2٩

 ، مائةف طؾةك العةالل لؾزبد خالًفا وأودية وسؼقا كػعا إرض

 !…سريًعا يضؿحؾ

 الجاهؾ كإطؿك ، بالحؼ  الؿـتػع باهلل العالؿُ  يستقي ٓ -٠٣

َؿا َؾؿُ َيع َأَفَؿـ )…الؿـائر تؾؽؿ طـ الصاد  ِمةـ َؽ إَِلق ُأكِزَل  َأكَّ

بَِّؽ  َؿا َؿكَ َأط ُهقَ  َكَؿـ لَحؼُّ ٱ رَّ رُ  إِكَّ  .(..َٕلَبةَِب ٱ ُلقاُأو َيَتَذكَّ

 أوامةر وصةؾة ، بالعفةد بالقفا  العالِؿقـ همٓ  وصػ ثؿ -٠١

 يف وبالصةةةبر ، الحسةةةاب وخةةةقف ربفةةةؿ، وبخشةةةقة اهلل،
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 بالحسةـة السةقئة ودر  ، والـػؼةة الصالة، وإقامة الحقادث،

ـَ ٱ) َٓ  هللِ ٱ دِ بَِعف ُيقُفقنَ  لَِّذي  .(.لِؿقَثةََؼ ٱ َيـُؼُضقنَ  َو

 الخؾةةةةةةةةَػ  فنيةةةةةةةةاكؿ ومقثةةةةةةةةاق طفةةةةةةةةٌد  اإلسةةةةةةةةالمُ  -٠2

ـَ ٱ)…واإلخػةةةةاق َٓ  هللِ ٱ دِ بَِعفةةةة ُيقُفةةةةقنَ  لَّةةةةِذي  َيـُؼُضةةةةقنَ  َو

 .الؿقثاق(

 حساب وخقففؿ ربفؿ، لخشقتفؿ اهلل محابَّ  وصؾقا إكؿا -٠٠

ـَ ٱوَ  )..الؼقامة  َشةقنَ َوَيخ ُيقَصَؾ  َأن ۦبِفِ  هللُ ٱ َأَمرَ  َما َيِصُؾقنَ  لَِّذي

 .(لِحَساِب ٱ  َ ُسق َوَيَخاُفقنَ  َربَُّفؿ

 ربفةؿ رضةا يف ورغبةً  لألجر، حبً الصبر مرارةَ  يتجرطقنَ  -٠4

ـَ ٱوَ  ).. تعالك  . (…َربِِّفؿ فِ َوج بتَِغا َ ٱ َصَبُروا لَِّذي
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 )َوَأكَػُؼقا…الـاس أقرُب  طؾقفا يطؾع ٓ اهلل مع خبقئة لفؿ -٠٥

ا  .(.َوَطاَلكَِقة اِسرّ  ـَةَُفؿَرَزق ِمؿَّ

 والؼبةةةق  ، بالحسةةةـ السةةةقئ يةةةدفعقن فةةةقفؿ ققةةةؾ مفؿةةا -٠٦

 )َوَيةْدَرُ ونَ  صةدورهؿ فسةقحة ، اخالقفةؿ واسعة بالطقب،

قَِّئةَ  بِاْلَحَسـَةِ   .(السَّ

 مةةـ تؿةةـعفؿ القجةةف، يف وصالقةةةٌ  الصةةدر، يف سةةعةٌ  لةةديفؿ -٠٧

قَِّئةَ  بِاْلَحَسـَةِ  َوَيْدَرُ ونَ  )..الؿستؼب  الخؾؼ  .(السَّ

 بّشةرهؿ حسةـفا، يممةؾ وكةٌؾ  مخقفةًة، الـفايةةِ  كاكت لؿا -٠٨

 .( الدار طؼبك لفؿ أولئؽ )…طاقبتفا وُحسـ بطقبفا

 إٓ يجتؿةع لةؿ والتػريةؼ الؿػاصةؾةُ  الحسةاب يف كان لؿا -٠٩

 ِجِفةةؿ َ وَ َوَأز ي ِِفؿَ اَبةةا ِمةةـ َصةةَؾَ   َوَمةةـ )…الؼرابةةة صةةؾحا 
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ةَتِِفؿ يَّ ـ ِفؿَطَؾق ُخُؾقنَ َيد لَؿَؾةَق َِؽةُ ٱوَ  َوُذرِّ  :الرطةد] (َبةاب ُكؾِّ  مِّ

2٠.] 

 مةـ يفـئةقكفؿ ، معةرفتفؿ آدم بـةق يشةتاق الذيـ الؿالئؽة -4٣

ـ ِفؿَطَؾق ُخُؾقنَ َيد لَؿَؾةَق َِؽةُ ٱ)وَ …باب كؾ  َسَؾةةَؿٌ  َبةاب ُكةؾِّ  مِّ

ارِ ٱ َبكُطؼ ؿَ َفـِع ُتؿَصَبر بَِؿا ُؽؿَطَؾق  .(…لدَّ

 وجفةةةةد ، متةةةةقـ بصةةةةبرٍ  كؾتؿةةةةقه الةةةةذي كؾةةةةُتؿ إكؿةةةةا -4١

ارِ ٱ َبةةكُطؼ ؿَ َفةةـِع ُتؿَصةةَبر بَِؿةةا ُؽؿَطَؾةةق )َسَؾةةةَؿٌ …مؽةةقـ . ( لةةدَّ

 !… طاقبُتؽؿ صابت ما صبركؿ ولقٓ

 كؼةةٌض  : مةةـفؿ الضةةد طؾةةك العؿقةةان الؿخةةالػقن كةةان ثةةؿ - 42

ـَ ٱوَ  )… وإفساد وقطع  ۦِمقَثةةَِؼفِ  دِ َبع ِمـ هللِ ٱ َد َطف َيـُؼُضقنَ  لَِّذي
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 َٕرضِ ٱ فِةةی ِسةةُدونَ َوُيػ ُيقَصةةَؾ  َأن ۦبِةةفِ  هللُ ٱ َأَمةةرَ  َمةةا َطُعةةقنَ َوَيؼ

ارِ ٱ  ُ ُسق َوَلُفؿ لؾَّعـَةُ ٱ َلُفؿُ  َلةَق َِؽ ُأو  .(…لدَّ

 ، بزيـتفةا وآطتةزاز  بالةدكقا، الػةرح العؼؾل السخػ مـ -4٠

كَقاٱ لَحَقةةَقةِ ٱِب  َوَفرُِحةةقا )..قريًبةةا مضةةؿحؾة وهةةل  َوَمةةا لةةدُّ

كَقاٱ لَحَقَقةُ ٱ َّٓ  لة َاِخَرةِ ٱ فِی لدُّ  . (َمَتةَع إِ

 وتريةةةةةاَق  الشةةةةةػا ، وآيةةةةةة الةةةةةدوا ، حؾقةةةةةةَ  دوكؽةةةةةؿ -44

ـَ ٱ)…الصةةػا  ّـُ َوَتط َ اَمـُةةقا لَّةةِذي َٓ  هللِ ٱ رِ بِةةِذك ُقُؾةةقُبُفؿ َؿق ِةة  َأ

ّـُ َتط هللِ ٱ رِ بِِذك  .(لُؼُؾقُب ٱ َؿق ِ

 مةا ولقؿُ   ، إيؿاكف فؾقجدد ، اهلل بذكرِ  قؾُبف يـشرح لؿ ومـ -4٥

َٓ  ).. وطقالةةةؼ رواسةةةَب  مةةةـ طؾقةةةف ّـُ َتط هللِ ٱ رِ بِةةةِذك َأ  َؿق ِةةة

 .(لُؼُؾقُب ٱ
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َٓ  )…وصاطاتف اهلل ذكر يف حؾفا ، وريٍب  وقؾؼ حزنٍ  كؾُّ  -4٦  َأ

ّـُ َتط هللِ ٱ رِ بِِذك  .(لُؼُؾقُب ٱ َؿق ِ

 ومـؼؾةب ، الجـةة يف صةقبك شةجرةُ  الؼقامة يف خاتؿتفؿ ثؿ -4٧

ـَ ٱ )…تعب وٓ فقف غؿ   ٓ ةَِؾَحةةَِت ٱ َوَطِؿُؾةقا َ اَمـُةقا لَّةِذي  لصَّ

 [.2٩ الرطد] (َمة َاب ـُ َوُحس َلُفؿ ُصقَبكَ 

 ، الجبةال بةف لُسةقِّرت اهلل أراد لةق ، الؼةرآن هةذا شرف مـ -4٨

 لعظؿةف قبةقرهؿ، مـ الؿقتك بف وأخرَج  ، إرض وتشؼؼت

 ُقطَِّعةت َأو لِجَبةاُل ٱ بِفِ  ُسقَِّرت َ اكاُقر َأنَّ  َوَلق )… تلثقره وققة

فِ  َبؾ لَؿقَتكَ ٱ بِفِ  ُكؾِّؿَ  َأو َٕرُض ٱ بِفِ   .(…َجِؿقًعا َٕمرُ ٱ لِّؾَّ
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 حتةك وأققامفؿ، إكبقا  مع ماضقةٌ  واإلمفال اإلمال  سـةُ  -4٩

ـَ  َؾقُت َفَلم )…ساطتفؿ تِحؾَّ  ِذي  َػ َفَؽقة ُتُفؿَأَخذ ُثؿَّ  َكَػُروا لِؾَّ

 [.٠2 الرطد] (ِطَؼاِب  َكانَ 

 أكةف فةاطؾؿ ، وردا تفةا الؽةافريـ أطؿةال مـ اكدهشَت  إذا -٥٣

ـٌ  ـٌ  ، بةةاصؾفؿ لفةةؿ مةةزي ةة ـَ  َبةةؾ ).…مؽةةرهؿ لفةةؿ محسَّ ةة  ُزيِّ

ـَ  ِذي وا ُرُهؿَمؽ َكَػُروا لِؾَّ ـِ  َوُصةدُّ ةبِقؾِ ٱ َطة  هللُ ٱ ِؾؾِ ُيضة َوَمةـ لسَّ

 .(َهاد ِمـ ۥَلفُ  َفَؿا

ـٌ  العؾةةؿُ  -٥١  ، الفةةقى اتبةةاع طةةـ مـقةةع ومعَؾةةؿٌ  حصةةقـ، حصةة

ـِ  )…الردى وقػق َبعَت ٱ َوَلق ِ ـَ  َ كَ َجةا َمةا َد َبعة َقاَ ُهؿَأهة تَّ  ِمة

 .(لِعؾؿِ ٱ
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 شةةفقاكقة وٓ ، قاتؿةةة رهباكقةةة فةةال.. إكبقةةا  سةةـةُ  الةةزواُج  -٥2

ةةـ ُرُسةةال َسةةؾـَاَأر َوَلَؼةةد )…غاشةةؿة  َلُفةةؿ ـَةةاَوَجَعؾ ِؾةةَؽ َقب مِّ

يَّة اج َ وَ َأز  .(.َوُذرِّ

 وتقكةؾ ، الـجةاة بلسةباب وخةذ ، مستؼبؾؽ مـ تخػ ٓ -٥٠

  ُ َيَشةةا َمةةا هللُ ٱ ُحةةقاَيؿ )…شةةل  كةةؾ مؼةةدار فعـةةده اهلل طؾةةك

 .(لؽَِتةَِب ٱ ُأمُّ  ۥَوِطـَدهُ  بُِت َوُيث

 ويفؾةةؽ ، أتباطةةف فقؽثةةرُ  الةةديـ هةةذا يقسةةع اهلل يةةزاُل  ٓ -٥4

ا اَيَرو َأَوَلؿ )…أطداؤه  َرافَِفةاَأص ِمةـ َكـُؼُصَفا َٕرَض ٱ تِیَكل َأكَّ

َب  َٓ  ُؽؿُ َيح هللُ ٱوَ   .(…ۦِۚؿفِ لُِحؽ ُمَعؼِّ
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

ّـَ  حةةربفؿ، وشةةـاطةِ  مؽةةرِهؿ، لعظةةقؿِ  يةةا -٥٥  فةةققفؿ اهلل ولؽةة

ـَ ٱ َمَؽةةرَ  َوَقةةد ).…بفةةؿ محةقط ةةفِ  ِؾِفؿَقةةب ِمةةـ لَّةِذي  لَؿؽةةرُ ٱ َفِؾؾَّ

 .(…اَجِؿقع

 أيات مـ سقعايـقن ، الدكققي وفجقرهؿ مؽرهؿ برغؿ -٥٦

ةَرُ ٱ َؾؿُ َوَسَقع ).… والدائرة الغؾبة تؽقن لؿـ  َبةكُطؼ لَِؿـ لُؽػَّ

ارِ ٱ  [.42 الرطد] (لدَّ

 ثؿةةةةة يةةةةزال وٓ براهقـةةةةف وسةةةةطعت ، اإلسةةةةالمُ  ضفةةةةر -٥٧

ُُُِل ) …مؽابرون  َكَفىق ُقل ُمزَسال َلسَذ َكَفُزَا ٱلَِّذیَه َََی

ًِ ٍِنَ ا ِثٱللَّبب .. (ٱلِمَزببٰقِت ِعلببُم ِعىببَ ُي  َََمببه َََثنببَىُمم َثنِىببی َشبب

 رسةالتف صةدق طؾةك لدلقهؿ الؽتاب أهؾ طؾؿا  سللقا ولق

 !…والسالم الصالةُ  طؾقف
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  سورُة إبراهيم -4
 

 ٓكؽببـةا ، جاحؿةة ضؾؿةات يف قةرآنٍ  بةال أكـةا استشةعركا لق -١

 لـَّةاَس ٱ لُِتخرَِج  َؽ إَِلق ـَةَفُ َأكَزل كَِتةٌَب  رال )…وتدبراً  تالوةً  طؾقف

ـَ   .(لـُّقرِ ٱ إَِلك لظُُّؾَؿةَِت ٱ ِم

 العؿةؾ وحسةـ والؿقافؼة، بالديؿة تعرف أكقارٌ  الؼرآن ويف -2

ـَ  )…والؿذاكرة  .(..لـُّقرِ ٱ إَِلك لظُُّؾَؿةَِت ٱ ِم

 قؾبةف يف لمخرة يؽـ لؿ ، وآثرها الدكقا، الحقاة استحب مـ -٠

ـَ ٱ ،).. مجال كَقاٱ َقةَ لَحقَ ٱ َتِحبُّقنَ َيس لَِّذي  .(…لدُّ

 وأسسةةقا ، اهللُ  صريةةؼ طةةـ وسةةدوا الةةدكقا، اسةةتحبقا الؽػةةار -4

ـَ ٱ )…إمقر ٓطقحاج كَقاٱ لَحَقةَقةَ ٱ َتِحبُّقنَ َيس لَِّذي  َطَؾةك لةدُّ

ونَ  لة َاِخَرةِ ٱ  .(.…ِطَقًجا ُغقَكَفاَوَيب هللِ ٱ َسبِقؾِ  َطـ َوَيُصدُّ



 

109 

 

  ) قبشات قرآنية(
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 إٓ مصةةةقره يـتفةةةل فؾةةةـ آطقجةةةاج، ديدُكةةةف يؽةةةـ ومةةةـ -٥

 .(..َبِعقد َضَؾةَؾِ  فِی َلةَق َِؽ ُأو )…لؾضالل

 ، وإقـاًطةةا اهلل، مةةـ رحؿةةةً  أققامفةةا بالسةةـة الرسةةُؾ  تتحةةدُث  -٦

ُسةقلٍ  ِمةـ َسةؾـَاَأر َوَمةا )…حجةة وإقامة َّٓ  رَّ  ۦِمةفِ َقق بِِؾَسةانِ  إِ

ـَ   .َلُفؿ( لُِقَبقِّ

 متـقطةةةةةة  ضؾؿةةةةةات يف رسةةةةةؾ، بةةةةةال والةةةةةدول إمةةةةةؿ -٧

ـَ  َمةَؽ َقق رِجَأخ َأن بِة َاَيةَتِـَا ُمقَسكَ  َسؾـَاَأر )َوَلَؼد…متعددة  ِمة

 .(.لـُّقرِ ٱ إَِلك لظُُّؾَؿةَِت ٱ

 درٌس  ، الؿاضةقة والـؼؿِ  الـعؿ وأيام ، إمؿ وقائع معرفةِ  يف -٨

ةةر )… معتبةةر لؽةةؾ وطظةةة َقؿِ  ُهؿَوَذكِّ  لِةةَؽ  َ ذَ  فِةةی إِنَّ  هللِ ٱ بِةةَليَّ

 .(َشُؽقر َصبَّار لُِّؽؾِّ  َلة َاَيةَت
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 أمةةروا ولةةذلؽ ، شةةديًدا إسةةرائقؾ ببـةةل فرطةةقن بطةةُش  كةان -٩

 َؿةةَ كِع ذُكةُرواٱ ِمةفِ لَِؼق ُمقَسةكَ  َقةاَل  َوإِذ )…وشؽرها بذكرها

ـ َأكَجَقُؽؿ إِذ ُؽؿَطَؾق هللِ ٱ  .(.َطقنَ فِر َ الِ  مِّ

 قتؾةةقا ، العةةذاب سةةق َ  سةةامقهؿ الػعائةةؾ: فةةقفؿ فعؾةةقا -١٣

 َيُسةقُمقَكُؽؿ )…واستذٓٓ خدمةً  كسا هؿ وأبؼقا ، أبـا هؿ

 . (…َ ُكؿكَِسا َتحُققنَ َوَيس ـَاَ ُكؿَأب َوُيَذبُِّحقنَ  لَعَذاِب ٱ  َ ُسق

... بالشةؽر تبةارك الةـعؿَ  أن وقاطده: وإطالمٌ  اهلل مـ إيذانٌ  -١١

نَ   َإِذ ) َِزيةةَدكَُّؽؿ ُتؿَشةةَؽر َلق ِةةـ َربُُّؽةةؿ َتةةَلذَّ  إِنَّ  ُتؿَكَػةةر َوَلق ِةةـ َٕ

 .(…َلَشِديد َطَذابِی

 أدا  وطةدم ، اسةتعؿالفا وقةب  واهبفةا، بجحةد وكػراكفا -١2

 .(…َلَشِديد َطَذابِی إِنَّ  ُتؿَكَػر َوَلق ِـ ) حؼفا
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 فؿةا معصقتفؿ، تضره وٓ طباده، شؽر طـ غـل   تعالك اهلل -١٠

 َوَمةـ َأكُتؿ ۖ  ُػُرواَتؽ إِن ُمقَسكَ  َوَقاَل  ).. أكػسفؿ إٓ يضرون

 .(َحِؿقٌد  َلَغـِی   هللَ ٱ َفنِنَّ  اَجِؿقع َٕرضِ ٱ فِی

 طاقؾ كؾِّ  مدرسةُ  ، وكفاياتفا السابؼة إمؿ بلكبا ِ  آطتبارُ  -١4

ـَ ٱ َكَبُما تُِؽؿَيل َأَلؿ )…ومتلمؾ  َوَطةاد ُكةقح مِ َقق ِؾُؽؿَقب ِمـ لَِّذي

ـَ ٱوَ  َوَثُؿقدَ  َّٓ  َؾُؿُفؿَيع َٓ  ِدِهؿَبع ِمـ لَِّذي  .(…هللُ ٱ إِ

ًٓ  يةردون الؿؽذبقـ كعادة -١٥  أكفةؿ او وتغقظةا، وصةراًخا قةق

 يػعؾةف كؿةا وتعجبةً اسةتفزا  أفقاهفؿ طؾك أيديفؿ وضعقا

و ). فقةف طؾةك يده وضع مـ الضحؽ غؾبف مـ  ِدَيُفؿَأية اَفةَردُّ

ا اَوَقاُلق ِهِفؿ َ قَ َأف فِی  .(…بِفِ  ِسؾُتؿُأر بَِؿا َكاَكَػر إِكَّ
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 وجؿالفةا وإرض السةؿقات خؾةؼ تلمةؾ مـ يتشؽؽ ٓ -١٦

 ُرُسةُؾُفؿ َقاَلةت )… وكقاكبفةا وصباقفةا اختراطفةا، وحسـ

َؿةَقَ ٱ َفاصِرِ  َشّؽ  هللِ ٱ َأفِی  . (َٕرضِ ٱوَ  ِت  َ لسَّ

 َلـَةا َوَما )…والتقكؾ الصبر : إطادي بف يقاجف ما أطظؿُ  - ١٧

 َّٓ ةةَؾ  َأ  َمةةا َطَؾةةكَ  بَِرنَّ َوَلـَصةة ُسةةُبَؾـَا َهةةَدَيـَا َوَقةةد هللِ ٱ َطَؾةةك َكَتَقكَّ

ؾِ َفؾ هللِ ٱ َوَطَؾك ۖۚ ُتُؿقَكاَ اَذي ُؾقنَ ٱ َقَتَقكَّ  .(لُؿَتَقكِّ

 لةف، كراهةةً  ، اإليؿان أكقار مع التعايَش  الؽػارُ  يستطقعُ  ٓ -١٨

ـَ ٱ َوَقةةاَل  )… اكتشةةاره مةةـ خقًفةةا أو  لُِرُسةةِؾِفؿ َكَػةةُروا لَّةةِذي

ـ رَِجـَُّؽؿَلـُخ تِـَا فِی َلَتُعقُدنَّ  َأو ِضـَاَأر مِّ  .(…ِمؾَّ

 …ارتةداد أو إخةراج ، الؼؿعقةة الطبقعةةَ  يؿارسةقنَ  لذلؽ -١٩

ـ رَِجـَُّؽؿ)َلـُخ تِـَا( فِی َلَتُعقُدنَّ  َأو ِضـَاَأر مِّ  .ِمؾَّ
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 أرضفؿ ويقرثفؿ ، اهلل يؿحؼفؿ التفديدات هذه كؾ ومع -2٣

 لَِؿةةـ لِةةَؽ  َ ذَ  ِدِهؿَبعةة ِمةةـ َٕرَض ٱ ؽِـَـَُّؽؿُ َوَلـُسةة )..وكعؿفةةؿ

 .(َوِطقدِ  َوَخاَف  َمَؼاِمی َخاَف 

 مةـ والـصةر الحؽةؿَ  الؽػارُ  يطؾب حقـؿا الدهشةُ  تعؾقكَ  -2١

 الخقبةةة سةةاحة يف دائةةرونَ  وهةةؿ الؿةةممـقـ، الؼةةقم طؾةةك اهلل،

 . (َطـِقد َجبَّارٍ  ُكؾُّ  َوَخاَب  سَتػَتُحقاٱ)وَ 

 ولؽـةف الؿةقت ويحسةقن شةـقع، وصعةامٌ  ، شةديد طةذاٌب  -22

 ُهةةقَ  َوَمةةا َمَؽةةان ُكةةؾِّ  ِمةةـ لَؿةةقُت ٱ تِقةةفِ َوَيل ،).طؾةةقفؿ مؿتـةةع

 .(…بَِؿقِّت

 رمةاًدا تضةؿحؾ ، صةالَحفا زطؿةقا التل الؽافريـ أطؿاُل  -2٠

َثةُؾ  )..  ققؿةة لفةا لةقس العاصةػ، الشديد الققم يف ـَ ٱ مَّ  لَّةِذي
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  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

تٱ َكَرَمةةادٍ  َؿةةةَُؾُفؿَأط بِةةَربِِّفؿ َكَػةةُروا يُ  ٱ بِةةفِ  شةةَتدَّ  مٍ َيةةق فِةةی لةةرِّ

 .(…َطاِصػ

 َيَشةةل إِن )… شةةل ، يعجةةزه ٓ الؼةةدرة، طظةةقؿُ  اهلل تبةةارك -24

 [.١٩ إبراهقؿ] (َجِديد ؼبَِخؾ ِت َوَيل ِهبُؽؿُيذ

 كفايةةةةة ثةةةةؿ ، ومحةةةةاورة ومؽاشةةةةػة بةةةةروزٌ  البعةةةةث يف -2٥

ةةفِ  )َوَبةةَرُزوا…صةةارمة َعَػةةةَُماٱ َفَؼةةاَل  اَجِؿقعةة لِؾَّ ـَ  لضُّ ةةِذي  لِؾَّ

ا سَتؽَبُرواٱ غ َأكُتؿ َفَفؾ اَتَبع َلُؽؿ ُكـَّا إِكَّ  .(…َطـَّا ـُقنَ مُّ

 وأمةةا.. مةةالًذا أو راحؿةةً، او ، متـػًسةةا الةةدكقا يف تجةةد قةةد -2٦

 َلـَةا َما َكاَصَبر َأم ـَاَأَجِزط ـَاَطَؾق  ٌ َسَقا )..ذلؽ فؿعدوم أخرة

ِحقص ِمـ  [.2١ إبراهقؿ] (مَّ
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 ويـفك ، ضعػف ويؽشُػ  خطبتف، الشقطانُ  يخطُب  هـالؽ -2٧

ـُ ٱ َوَقةةاَل  )…مالمتةةف طةةـ قَطةةةَ ةةا لشَّ  هللَ ٱ إِنَّ  َٕمةةرُ ٱ ُقِضةةیَ  َلؿَّ

 لِةةیَ  َكةةانَ  َوَمةةا َؾػُتُؽؿَفةةَلخ َوَوَطةةدتُُّؽؿ لَحةةؼِّ ٱ َد َوطةة َوَطةةَدُكؿ

ـ ُؽؿَطَؾق ـٍ ُسؾ مِّ َّٓ  َطةَ  .(…لِی سَتَجبُتؿٱَف  ُتُؽؿَدَطق َأن إِ

 يف وفرطفةةةا ثابةةةت أصةةةؾفا ، الطقبةةةة كالؽؾؿةةةة التقحقةةةُد  -2٨

 َػ َكقةة َتةةرَ  )َأَلةةؿ…مؽةةان كةةؾ يف خقراتفةةا وتشةةع..السةةؿا 

 َثابِةةت ُؾَفاَأصةة َصقَِّبةةةٍ  َكَشةةَجَرة َصقَِّبةةة َكِؾَؿةةة َمةةَثال هللُ ٱ َضةةَرَب 

َؿا ِ ٱ فِی ُطَفاَوَفر  .(…لسَّ

 وضفةةقرُ  ، والبركةةة الخقةةرُ  الةةذاكر الؿةةممـ يف فإصةةُؾ  -2٩

 ُأُكَؾَفةا تِیُتةم ).وتعةامالً  وفعةال قةقٓ طؾقةف اإلسالم محاسـ
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ـِ  ُكةةؾَّ  ُفةةؿ لِؾـَّةةاسِ  َٕمَثةةاَل ٱ هللُ ٱ رُِب َوَيضةة َربَِّفةةا نِ بِةةنِذ ِحةةق  َلَعؾَّ

ُرونَ   .(َيَتَذكَّ

 ، ثابتةة غقةر ، خبقثةة كشجرةٍ  ومـاهجفؿ الؽػار وكؾؿاُت  -٠٣

 َخبِقَثةةة َكِؾَؿةةةٍ  َوَمَثةةُؾ  )…ومسةةاخط وسةةق  خبةةث وثؿارهةةا

 .(َقَرار ِمـ َلَفا َما َٕرضِ ٱ ِق َفق ِمـ جُتثَّتٱ َخبِقَثةٍ  َكَشَجَرةٍ 

 ، اهلل ثّبتةف كفَجفةا والتةزمَ  ، الطقبة الؽؾؿة بحؼقق َقامَ  ومـ -٠١

ـَ ٱ هللُ ٱ ُيَثبِّةةُت  ).…الػةةتـ مةةـ وصةةاكف  لَؼةةقلِ ٱِب  َ اَمـُةةقا لَّةةِذي

كَقاٱ لَحَقَقةِ ٱ فِی لثَّابِِت ٱ ـَ ٱ هللُ ٱ َوُيِضةؾُّ  لةة َاِخَرةِ ٱ َوفِی لدُّ  لظَّةةَِؾِؿق

 .( ُ َيَشا َما هللُ ٱ َعُؾ َوَيػ

 تغتةر فةال..  وتقفقًؼةا وتليقدا حػظا اهلل إلك مرجُعف الثباُت  -٠2

 .(هللُ ٱ ُيَثبُِّت  )…صاطتؽ وٓ بفؿتؽ
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ـَ ٱ إَِلةك َتةرَ  َأَلؿ )..الـعؿ كػران مـ حذارِ  حذار -٠٠ ُلقا لَّةِذي  َبةدَّ

 .(..لَبَقارِ ٱ َدارَ  َمُفؿَقق َوَأَحؾُّقا راُكػ هللِ ٱ َؿَت كِع

 استصةةالُح  الـػؼةةة ويف كػقسةةفؿ، استصةةالُح  الصةةالةِ  يف -٠4

ـَ ٱ لِِّعَبةةاِدیَ  ُقةةؾ )…إخةةقاكفؿ ةةَؾَقةَ ٱ ُيِؼقُؿةةقا َ اَمـُةةقا لَّةةِذي  لصَّ

ا ۖ  َوُيـِػُؼقا  .(… َوَطاَلكَِقة اِسرّ  ـَةَُفؿَرَزق ِمؿَّ

 قرابةة وٓ فديةة، وٓ مةال ٓ وهـالةؽ وفةرص، طؿةٌؾ  هـةا -٠٥

ةةـ )..وِخةةالل َٓ  فِقةةفِ  عَبقةة َّٓ  مَيةةق تِیَ َيةةل َأن ؾِ َقبةة مِّ  (ِخَؾةةةٌَؾ  َو

 [.٠١ إبراهقؿ]

رَ  )…مقسرة ومـاطؿ ، مسخرةٌ  آياٌت  -٠٦ ةؿَس ٱ َلُؽةؿُ  َوَسخَّ  لشَّ

ـِ َدا لَؼَؿرَ ٱوَ  رَ  ي َِبق  . (لـََّفارَ ٱوَ  لَّقَؾ ٱ َلُؽؿُ  َوَسخَّ
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ـّ  واسةةةعُ  -٠٧  تحصةةةك وٓ ، سةةةائالً  يةةةرد ٓ ، والػضةةةؾ الؿةةة

ـ َوَ اَتَقُؽؿ )…كعؿف وا َوإِن ُتُؿقهُ َسَلل َما ُكؾِّ  مِّ  هللِ ٱ َؿَت كِع َتُعدُّ

ـَ ٱ إِنَّ  ُصقَهاُتح َٓ  ار َلَظُؾقم إِلكَسةَ  .(َكػَّ

 َقاَل  َوإِذ )!…إمان لفا اهلل كتب أن وطظؿتفا مؽةَ  فضُؾ  -٠٨

 .(…اَ اِمـ لَبَؾَد ٱ َهةََذا جَعؾٱ َربِّ  ِهقؿُ  َ رَ إِب

 لف الشرك مـ وبالسالمة ، بلماكفا السالم طؾقف إبراهقؿُ  دطا -٠٩

 اَ اِمـةة لَبَؾةةَد ٱ َهةةةََذا جَعةةؾٱ َربِّ  ِهةةقؿُ  َ رَ إِبةة َقةةاَل  َوإِذ )…ولبـقةةف

 .(..َٕصـَامَ ٱ ُبَد كَّع َأن َوَبـِیَّ  جـُبـِیٱوَ 

 وصةةالحفا الذريةةةَ  تةةـس فةةال الةةدطا ُ  لؼربةةةِ  وفؼةةت إذا -4٣

 .(..َٕصـَامَ ٱ ُبَد كَّع َأن َوَبـِیَّ  جـُبـِیٱ)وَ 
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 تلثقرهةةا يؽةةقن وتةةذاع، بجؿةةادات الضةةاللةُ  ُتؾةةبُس  حقـؿةةا -4١

ّـَ  َربِّ  ) واسًعا ُف ـَ َأض إِكَّ ـَ  اَكثِقر َؾؾ  (.…لـَّاسِ ٱ مِّ

 اهلل، طؾةةةةك متةةةةقكال مفجةةةةقر، قػةةةةرٍ  مؽةةةةان يف أكةةةةزلفؿ -42

بَّـَا )…لف ومستجقًبا تِةی ِمـ َؽـُت َأس إِكِّی رَّ يَّ  ِذی رِ َغقة بِةَقادٍ  ُذرِّ

مِ ٱ تَِؽ َبق ِطـَد  عٍ َزر َؾَقةَ ٱ لُِقِؼقُؿقا َربَّـَا لُؿَحرَّ  .(.. لصَّ

 الخالئةؼ وازدحؿةت ، إرزاق واكفؾةت ، إفئةدة هَقت -4٠

ـَ  ة َِدةَأف جَعؾٱَف  )..الحرام البقت يف ة  ِفؿإَِلةق ِقیَتفة لـَّةاسِ ٱ مِّ

ـَ  رُزقُفؿٱوَ   [.٠٧ إبراهقؿ] (ُؽُرونَ َيش َلَعؾَُّفؿ ِت  َ لثََّؿرَ ٱ مِّ

 فاسةتـفض كسةٌؾ، فقةَؽ  دّب  أو ديـؽ، يف شٌؽ  اكتابؽ إذا -44

ـَ  ة َِدةَأفةة جَعةةؾٱَف  )…اهلل إلةةك الحاكقةةة بةةالؼؾقب ةة  لـَّةةاسِ ٱ مِّ

 . (..ِفؿإَِلق ِقیَتف
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ـّ   حةةادي مؽةَ  كحقَ  اشتقاقل ويحدو ** فمادي الحجاز أرضِ  إلك يح

 بفّؿتةةل يسةؿق مةازال أمةٌؾ  ولل

 

 بةةةالدِ  خقرِ  الغةرا  البؾدةِ  إلةك **

 

ةَؽ  َربَّـَا )…خػاياك يف قؾقال لترتدع فقفا تػؽر -4٥  َمةا َؾةؿُ َتع إِكَّ

ـُ ُكع َوَما ِػیُكخ  .(… ِؾ

 التعظةقؿ ولؿزيةد ، اهلل حةؼ يف ٓسةتقائفؿا اإلخػا  وقّدم -4٦

ـُ ُكع َوَما ُكخِػی َما َؾؿُ َتع إِكََّؽ  َربَّـَا ).. والؿراقبة  َػةكَ َيخ َوَمةا ِؾة

َٓ  َٕرضِ ٱ فِی  َشی ِمـ هللِ ٱ َطَؾك َؿا ِ ٱ فِی َو  .(لسَّ

 ..أدائفةا مجةردَ  ولةس الصةالة، بنقامةة ولذريتف لـػسف دطا -4٧

َؾَقةِ ٱ ُمِؼقؿَ  جَعؾـِیٱ )َربِّ  تِی َوِمـ لصَّ يَّ  .(… ُذرِّ

 وٓ اغتةرار فةال..  الؼبةقل طدم مـ متخقف الؿممـ دائًؿا -4٨

 .( ِ ُدَطا َوَتَؼبَّؾ َربَّـَا ).. ارتقاح
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 وإخقاكةةؽ والةةديؽ تةةـس فةةال ، السةةاطات يف دطةةقت إذا -4٩

ـَ َولِؾ لِةَدیَّ  َ َولِقَ  لِی غِػرٱ َربَّـَا )…الؿممـقـ  َيُؼةقمُ  مَ َيةق ُؿةمِمـِق

 [.4١ إبراهقؿ] (لِحَساُب ٱ

 أجةٌؾ  لفةؿ ولؽةـ لؾظةالؿ، ووطقةد ، لؾؿظؾةقم تعزيةةٌ  هل -٥٩

َٓ  ) .. محدود ّـَ َتح َو ا َغةَِػاًل  هللَ ٱ َسَب َؿا لظَّةَِؾُؿقنَ ٱ َؿُؾ َيع َطؿَّ  إِكَّ

ُرُهؿ  .(..َٕبصارٱ فِقفِ  َخُص َتش ملَِقق ُيَمخِّ

 صةاغريـ أذلةةً  يشةاهدونَ  والققم وصغقا، الدكقا يف تجبروا -٦٣

ـَ ُمف )..  ُفُفؿَصةةةر ِفؿإَِلةةةق َيرَتةةةدُّ  َٓ  ُرُ وِسةةةِفؿ ـِِعةةةیُمؼ طِِعةةةق

 .( َهَقا ة َِدُتُفؿَوَأف

 بةةةالققم التةةةذكقرُ  الةةةدطقي الخطةةةاب يف الضةةةروري مةةةـ -٦١

 مَ َيق لـَّاَس ٱ َوَأكِذرِ  )… وكدامتفؿ الظالؿقـ ومصارع أخر،
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ـَ ٱ َفَقُؼةقُل  لَعَذاُب ٱ تِقِفؿُ َيل ر َربَّـَةا َضَؾُؿةقا لَّةِذي  َأَجةؾ إَِلةكَ  َكةاَأخِّ

 .(…َقرِيب

 َسةؿُتؿَأق اَتُؽقُكةق َأَوَلةؿ )..خؾقدهؿ فظـقا دكقاهؿ، غرتفؿ -٦2

ـ ـ َلُؽؿ َما ُؾ َقب مِّ  [.44 إبراهقؿ] (َزَوال مِّ

ـُ  -٦٠  لةؿ فؽقةػ ، آثارهؿ وشاهدتؿ معروفة، الظالؿقـ مساك

ـِ  فِةةی َوَسةةَؽـُتؿ ).. ترتةةدطقا ـَ ٱ َمَسةةةَؽِ  َأكُػَسةةُفؿ اَضَؾُؿةةق لَّةةِذي

ـَ   …(..َٕمَثاَل ٱ َلُؽؿُ  ـَاَوَضَرب بِِفؿ ـَاَفَعؾ َػ َكق َلُؽؿ َوَتَبقَّ

 طؾةةك ومؽةةرا غقظةةا قؾةةقبفؿ وامةةتال  لػسةةادهؿ.. هللِ  يةةا -٦4

 َكةةانَ  َوإِن )..شةةدتف مةةـ تةةذهب الجبةةال يؽةةاد ، الةةدطقات

 [.4٦ إبراهقؿ] (لِجَباُل ٱ فُ ِمـ لَِتُزوَل  ُرُهؿَمؽ
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 مؽةةرهؿ كةةان ولةةق حتةةك..  اإليؿةةان ٕهةةؾ بشةةرى وفقفةةا -٦٥

 ..!ديـف كاصرٌ  فاهلل بالجبال سقذهب

ـّ  ، الـصةر ويتةلخر ، الؽةرُب  يشتد قد -٦٦  يخؾةػ ٓ اهلل ولؽة

ّـَ َتح َفاَل  ).. وطده  َطِزيةز هللَ ٱ إِنَّ  ۥُۚرُسةَؾفُ  ِۦدهِ َوطة ِؾةَػ ُمخ هللَ ٱ َسَب

 .(.كتَِؼامٱ ُذو

..  لؾحسةةاب الـةةاس وسةةقرورة والبعةةث الؼقامةةة صالئةةع  -٦٧

ـَ  ُل  مَ َيةةةق )…ختامـةةةا اهللُ  أحسةةة  َٕرضِ ٱ رَ َغقةةة َٕرُض ٱ ُتَبةةةدَّ

َؿةَقَ ٱوَ  فِ  َوَبَرُزوا ُت  َ لسَّ ارِ ٱ ِحدِ  َ لقَ ٱ لِؾَّ  . (لَؼفَّ

 الةذي القةقم فجا  الدكقا، يف الؿستضعػقـ الـاس سؾسؾقا -٦٨

ـَ لُؿجةةرِ ٱ َوَتةةَرى )…وفاًقةةا ويسؾسةةؾقكجزا  فقةةف ُيةةذلقن  ِمق

ـَ  َمق ِذَيق كِق َؼرَّ  .(..َٕصَػادِ ٱ فِی مُّ
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ـ َسَرابِقُؾُفؿ ).. محترقة ووجقه جاحؿة، مالبس -٦٩  َقطَِران مِّ

 .(لـَّارُ ٱ ُوُجقَهُفؿُ  َشكَ َوَتغ

 ولؽةـ … والـةذارة  ، والتقحقةد بةالعؾؿ بالغٌ  الؼرآن ويف -٧٣

َؿا َؾُؿقاَولَِقع ۦبِفِ  َولُِقـَذُروا لِّؾـَّاسِ  َبَؾةَغ َهةََذا ) ..يتعظ مـ  ُهقَ  َأكَّ

رَ  ِحد َ وَ  إَِلةَف كَّ  .(َٕلَبةَِب ٱ ُلقاُأو َولَِقذَّ
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 سورة احِلجر -5
 

 ، مةةممـقـ كةةاكقا لةةق السةةاطات بعةةض يف الؽػةةارُ  سةةقتؿـك -١

 تـجؾةةل حقـؿةةا الؼقامةةة، يف سةةقؿا ٓ وكتابةةف، بةةاهلل وصةةدققا

َبَؿةا )…طؿةايتفؿ وتـةزاح ، إمقر ـَ ٱ َيةَقدُّ  رُّ  َلةق ۖ  َكَػةُروا لَّةِذي

ـَ ُمس َكاُكقا  . (ِؾِؿق

 مؽؾػةقـ لقسةقا وأكفؿ والؿتعة، لألكؾ ضرًفا الحقاةَ  اطتؼدوا -2

 ِفِفةؿُ َوُيؾ َوَيَتَؿتَُّعةقا ُكُؾقاَيةل ُهةؿَذر ).. ذلؽ طؾقفؿ وسقـؼؾب ،

 التفديةةد وجةةف طؾةةك[ . ٠ الحجةةر] (َؾُؿةةقنَ َيع َف َفَسةةق ََٕمةةُؾ ٱ

 ..!لفؿ
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 لةؽ ققةؾ وأكةت! …ذاك لةف ققةَؾ  الؽريؿ رسقلؽ أن تخقؾ -٠

 َوَقةاُلقا )… الةدطقة طـ طازفً زلَت  وٓ ، ذلؽ مـ أقؾ ربؿا

َفاَيةَ َل  لَِّذیٱ َليُّ كرُ ٱ فِ َطَؾق ُكزِّ  .(.ـُقنَلَؿج إِكََّؽ  لذِّ

 ، والؼةقة الػؽةرِ  وطتةاة والؿالحدة، لؾؿجرمقـ صري  تحدٍ  -4

ةةا )…سةةبقاًل  إلقةةف وجةةدتؿ هةةؾ ل ـُ َكحةة إِكَّ كرَ ٱ ـَةةاَكزَّ ةةا لةةذِّ  ۥَلةةفُ  َوإِكَّ

 .(َلَحةَِػُظقنَ 

 يةزال وٓ (١٥) الفجةري طشر الخامس الؼرنِ  يف كحـ وها -٥

ةةةا …أطؿةةةالفؿ ويبطةةةؾ ، يخةةةزيفؿ ، قائؿةةةا التحةةةدي  ۥَلةةةفُ  َوإِكَّ

 .(َلَحةَِػُظقنَ 

 بةاب لفؿ ُفت  لق حتك ، أيات مـ الؿعاكديـ جا ت مفؿا -٦

 ّٓدطةةقا ، الؿؾؽةةقت وشةةاهدوا فقةةف، يعرجةةقن السةةؿا  الةةك
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ـَ  اَباب ِفؿَطَؾق ـَاَفَتح )َوَلق.…والبطالن السحرَ  َؿا ِ ٱ مِّ  َفَظؾُّقا لسَّ

َؿةةا اَلَؼةةاُلق.  ُرُجةةقنَ َيع فِقةةفِ  َرت إِكَّ  مَقةةق ـُ َكحةة َبةةؾ َصةةةَُرَكاَأب ُسةةؽِّ

س  ..! التاريخ يف العـاد صقر أقبِ   مـ وهذا.  (ُحقُرونَ مَّ

 ومـفةا والؽقاكةب، بالبروج وزيـفا ، فلبدطفا السؿا  خؾؼ -٧

ـَّةََفا ) …لالهتدا  الؼؿر مـازل ـَ  َوَزيَّ  . (لِؾـَّةَظِرِي

ـُ  بقةةةده شةةل ، كةةةؾ مالةةةُؽ  اهللُ  تبةةاركَ  -٨  والؿؿالةةةُؽ  الخةةةزائ

ـ َوإِن )… والؿؼالقد َّٓ   ٍ َشی مِّ ُلةفُ  َوَمةا ۥي ِـُةفُ َخَزا ِطـةَدَكا إِ َّٓ  ۥُكـَزِّ  إِ

ع بَِؼَدر  .( ُؾقممَّ

 الغقةث فقـةزل لؾسحاب، لقاق  الرياح تسخقرُ  اهلل كعؿة مـ -٩

َيةةََ  ٱ َسةؾـَاَوَأر )…الحؿقد الغـل مـ رحؿةً   ـَةاَفَلكَزل قِةَ   َ َلةقَ  لرِّ

ـَ  َؿا ِ ٱ ِم ـَ  ۥَلفُ  َأكُتؿ َوَما َؼقـَةَُؽُؿقهُ َفَلس  َما لسَّ  .(..بَِخةَِزكِق
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ـٍ  مـ السالم طؾقف آدم اهلل خؾَؼ  -١٣ ةر قةد ، يابس صق  حتةك ُخؿِّ

ـَ ٱ ـَاَخَؾؼ َوَلَؼد )…الػخار كصقت صقت لف ُسؿع  ِمةـ إِلكَسةَ

ـ َصةَؾَصؾ س َحَؿن مِّ  [.2٦ الحجر] (ـُقنمَّ

 َربِّ  َقةاَل  ).. الشةقطان تةزيقـ مقاجفةة كقػقة يف فؽركا هؾ -١١

ّـَ  َأْغَقْيَتـِل بَِؿا ـَ َُزيِّ َْرضِ  فِل َلُفؿْ  َٕ ْٕ  .(..ا

 وتحبقةةةب الباصةةةؾ، تحسةةةقـ الشةةةقطاي: التةةةزيقـ ومةةةـ -١2

ّـَ ..  الفةةقى وتغؾقةةب ، الؿعاصةةل وتقسةةقر ، الشةةفقات ةةـَ َُزيِّ َٕ 

َْرضِ  فِل َلُفؿْ  ْٕ  .(..ا

 والةذاكريـ العةارفقـ، الؿخؾصةقـ طؾك تزيقـف يـطؾل وٓ -١٠

َّٓ  ).. الؿستؼقؿقـ ـَ ٱ ُفؿُ ِمـ ِطَباَدكَ  إِ  . (لُؿخَؾِصق
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 ، لشةفقة باًبةا فةت  مؿـ الغقاة، طؾك الشقطان يتسؾطُ  إكؿا -١4

 َس َلةق ِطَبةاِدی إِنَّ  )…خاللفةا مـ فقؾتفؿفؿ ، لشبفة. كافذة أو

ـٌ ُسؾ ِفؿَطَؾق َلَؽ  َّٓ  َطةَ ـِ  إِ َبَعَؽ ٱ َم ـَ  تَّ ـَ ٱ ِم  . (لَغاِوي

 مةةـ وإحؼةةاد الغةةؾ اكتةةزاع  وأهؾفةةا، الجـةةة جؿةةالِ  مةةـ -١٥

 فِةةةی َمةةةا ـَةةةاَوَكَزط )…التةةةام اإلخةةةا  يؼةةةام حتةةةك صةةةدورهؿ،

ـ ُصُدوِرِهؿ ـَ  ُسُرر َطَؾكَ  ًكا َ قَ إِخ ِغؾ   مِّ َتَؼةَبِِؾق  . (مُّ

 خؾةةةقًدا فقفةةةا ويخؾةةدون الةةةدكقا، كصةةُب  طةةةـفؿ ويرتػةةعُ  -١٦

ةةُفؿ َٓ  )…أبةةدًيا ـ ُهةةؿ َوَمةةا َكَصةةب فِقَفةةا َيَؿسُّ ـَ بُِؿخةة َفةةامِّ ( َرِجق

 [.4٨ الحجر]

 لةف، الؿالئؽةة زيةارة وساطة (ِهقؿَ  َ رَ إِب ِػ َضق َطـ ُفؿَوَكبِّئ ) -١٧

 !… بآتباع جدير هق مؿا والدروس، العظة مـ فقفا وما
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 .. الخةةقف لحظةةات سةةقؿا ٓ ، الؿةةممـ تبشةةقرُ  ُيسةةتحبُّ  -١٨

ا َجؾَتق َٓ  )َقاُلقا ُركَ  إِكَّ  .(..َطِؾقؿ بُِغَؾةَؿٍ  ُكَبشِّ

  .. وشةةرفف العؾةةؿ وبشةةرى ، وزيـتةةف الغةةالم بشةةرى وهـةةا -١٩

 ..! السالم طؾقف اسحاق وهق ( طؾقؿ بغالم)

 واكتؽةاس قؾةقبفؿ، اكطؿةاس مةـ بةالػقاحش يستبشرون -2٣

 .(َتبِشُرونَ َيس لَؿِديـَةِ ٱ ُؾ َأه  َ َوَجا )… فطرهؿ

 حقةاة بؿةدة يؼسؿ أن  جاللف جؾ اهلل مـ َطظِقؿٌ  لشرٌف  إكف -2١

ُفةؿ ُركَ َلَعؿ ). ..وسؾؿ طؾقف اهلل صؾك محؿد  َرتِِفؿَسةؽ َلِػةی إِكَّ

 يف وطؿةرك محؿةد يةا وحقاتةؽ يؼقل : يؼقل كلكف.  (َؿُفقنَ َيع

 . الدكقا
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 بفةذا وتةدمقرهؿ ، السةالم طؾقةف لةقط قةقم هةالك قصة يف -22

 إِنَّ  )…لؾؿتةلمؾقـ ودرس ، لؾؿعتبةريـ طبةرةٌ  الػظقةع الشةؽؾ

ـَ لِّؾ َلة َاَيةَت لَِؽ  َ ذَ  فِی ِؿق  كػةرهؿ مع زادوا وقد سقؿا ٓ. (ُؿَتَقسِّ

 .قبؾفؿ البشرية تعرفف لؿ طؿؾ أبشعَ  ،

 الجبةاَل  يخرققنَ  بحقث العؿؾ يف وكشاطٌ  ، الجسد يف ققةٌ  -2٠

ـَ  ِحُتقنَ َيـ َوَكاُكقا )…متاطب بال ـَ  ُبُققًتا لِجَبالِ ٱ ِم  .(َ اِمـِق

 وٓ ، أمةقاُلفؿ طةـفؿ دفعةت وٓ الؼةقى، تؾؽ ُتجدهؿ لؿ -24

ا ُفؿَطـ ـَكَ َأغ َفَؿا )… مباكقفؿ كّجتفؿ  . (ِسُبقنَ َيؽ َكاُكقا مَّ

 مستقطبة وكػسقةٌ  ، طالقة وأخالٌق  ، حاكقة روٌح  الصػِ   يف -2٠

ةػَ  ٱ صةَػِ  ٱَف  ).… تشتت وٓ وتجؿعُ  تػّرق، وٓ تؾؿُّ  ،  لصَّ

 .(..لَجِؿقَؾ ٱ
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 والؼةرآن ، الؿثاي السبع الػاتحة، تؾؽؿ طظقؿةٌ  اهلل مـ مـةٌ  -24

ـَ  عاَسب ـَةََؽ َ اَتق َوَلَؼد )…وطجائبف بؼصصف العظقؿ  لَؿَثاكِیٱ مِّ

 [.٨٧ الحجر] (لَعظِقؿَ ٱ لُؼرَ انَ ٱوَ 

 ُكفةل ، والػؽر الؼؾب يف ممثرا الدكقا يف البصر مدُّ  كان لؿا -2٥

نَّ  َٓ  ).. إكةةابر طـةةف  اجةة َ وَ َأز ۦبِةةفِ  اـَةةَمتَّع َمةةا إَِلةةكَ  ـَقةةَؽ َطق َتُؿةةدَّ

ـ  .(…ُفؿمِّ

 ، جذابةة متعةة كةؾ فقف نآالؼر ولديـا ، إطقـ ُتؿدُّ  وكقػ -2٦

نَّ  َٓ  )…خالب ومـظر  اجة َ وَ َأز ۦبِةفِ  ـَةاَمتَّع َمةا إَِلةكَ  ـَقةَؽ َطق َتُؿةدَّ

ـ  .(..ُفؿمِّ
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 ، فةائؼ ولةقـ جّؿ، تقاضع ، لؾؿممـقـ الجـاح خػض ويف -2٧

نَّ  َٓ  )..آسةةرة ورحؿةةة  اجةة َ وَ َأز ۦبِةةفِ  ـَةةاَمتَّع َمةةا إَِلةةكَ  ـَقةةَؽ َطق َتُؿةةدَّ

ـ  .(ُفؿمِّ

 ، سةةريع وقةةت ويف أطؿةةالفؿ طةةـ كؾفةةؿ هةةمٓ  سقسةةلل -2٨

ـَ َأج ة ََؾـَُّفؿَلـَسة َفَقَربَِّؽ  )…حسابفؿ ويقفقن  كةاكقا طؿةا َؿِعةق

 .( يعؿؾقن

 ويةذهب ، الؿسةتفزئقـ هةمٓ  شر طباده يؽػل تعالك اهلل -2٩

ةةةةا )… قائؿةةةةة لفةةةةؿ تؼةةةةقم فةةةةال خصةةةةرا هؿ،  ـَةةةةةََؽ َكَػق إِكَّ

ـَ ٱ  (.…لُؿسَتفِزِ ي

 ، وسةخريتفؿ الؽػةر أهةؾ لغةة مـ ويضقؼقن الدطاة يتللؿُ  -٠٣

ةَؽ  َؾةؿُ َكع َوَلَؼةد )…والصؾقات التسبق  ذلؽ ودوا   َيِضةقُؼ  َأكَّ
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ـَ  َوُكةةةـ َربِّةةةَؽ  دِ بَِحؿةةة َفَسةةةبِّ  َيُؼقُلةةةقَن، بَِؿةةةا ُركَ َصةةةد ةةة  مِّ

ـَ ٱ ةَِجِدي  .(..لسَّ

 وهةةق إجةةُؾ  يقافقةةف حتةةك لربةةف طابةةدا الؿةةممـ يةةزاُل  ٓ -٠١

 طُبةةدٱوَ  )…الؿةةقت حضةةقر أو طةةذر إٓ يؼطعةةف فةةال القؼةةقـ،

ـُ ٱ تَِقَؽ َيل َحتَّكَ  َربََّؽ   .( لَقِؼق
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  سورة النحل -6
 

 والـقةؾ الؿشةركقـ وطؼقبةة الؼقامةة مةـ بةف اهلل أخبةر ما كؾُّ  -١

 لتحؼةةؼ بالؿاضةةل صةةّدَره ولةةذلؽ ، ممكةةد واقةةعٌ  ، مةةـفؿ

ةا َوَتَعةََؾكَ  ۥَحةَـَفُ ُسب َتعِجُؾقهُ َتس َفاَل  هللِ ٱ رُ َأم َأَتكَ  )… وققطف  َطؿَّ

 .(رُِكقنَ ُيش

 مفقـةةة، كطػةةةٍ  مةةـ ُخؾةةَؼ  ، الؿتعةةاضؿ الضةةخؿُ  اإلكسةةانُ  هةةذا -2

 آياتةف مؽةذبا فضةؾف، جاحًدا ربَّف، مخاصؿا مدةٍ  بعد فقـؼؾب

ـَ ٱ )َخَؾَؼ  .. بِقـ َخِصقؿ ُهقَ  َفنَِذا َػةكُّط ِمـ إِلكَسةَ  .(..مُّ

 بجؾقدها، لفؿ تدفئةٌ  : وفقفا طباده طؾك اهلل كعؿةِ  مـ إكعامُ  -٠

 َٕكَعةةَؿَ ٱوَ  )…لؾطعةام ومةادة ، والركةقب كالحراثة ومـافع

 [.٥ الـحؾ] (ُكُؾقنَ َتل َفاَوِمـ َوَمـَةَِػعُ   ِدف فِقَفا َلُؽؿ َخَؾَؼَفا
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م -4  طـةةةةد ٕهؿقتفةةةةا الطعةةةةام طؾةةةةك الؾبةةةةاس كعؿةةةةةَ  وقةةةةدَّ

 .(ُكُؾقنَ َتل َفاَوِمـ َوَمـَةَِػعُ   ِدف فِقَفا ) َلُؽؿ.…الخالئؼ

 جديةةدة مركقبةةات الةةك آمتـةةان معةةرض يف إشةةارةٌ  هـةةا -٥

 لبَِغاَل ٱوَ  لَخقَؾ ٱوَ  )… والسقارات الطائرات مـ اهلل يقجدها

 الـحةؾ] (َؾُؿةقنَ َتع َٓ  َمةا ُؾةُؼ َوَيخ َوِزيـَةة لَِترَكُبقَهةا لَحِؿقرَ ٱوَ 

:٨.] 

 يجدون وٓ صاطؿقه، يالمسفا صراوةٌ  الؿسخر السؿؽ ويف -٦

رَ  لَِّذیٱ َوُهقَ  )…تعبا وٓ مشؼة فقف  فُ ِمـة ُكُؾقالَِتةل لَبحةرَ ٱ َسةخَّ

 .(.. اَصرِيّ  ؿاَلح
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 الـػقسةةةةةةة كالحؾقةةةةةةة مـةةةةةةافع البحةةةةةةر يف اهلل وجعةةةةةةؾ -٧

 فػقةف..( َبُسةقَكَفاَتؾ َقةةِحؾ فُ ِمـة َتخرُِجقاَوَتس )…الؿستخرجة

 ..!رضلّ  وحؾقة صري لحؿ

ًٓ  إرض يف جعةؾ ، بخؾؼةف تعةالك رحؿتف ومـ -٨  ثابتةة، جبةا

 يفتةةةةدى ومعةةةةالؿ ، واضةةةةحة وسةةةةبال ، جاريةةةةة وأكفةةةةاًرا

 َفةةةَراَوَأك بُِؽةةؿ َتِؿقةةَد  َأن ِسةةیَ  َ َروَ  َٕرضِ ٱ فِةةی َؼةةكَ )َوَأل.…بفةةا

 . (َتُدونَ َتف لََّعؾَُّؽؿ َوُسُبال

 وجفةؽ السةػر، يف الؿسةارات بفا تعرف أكجؿٌ  السؿا  ويف -٩

 .( يفتدون هؿ وبالـجؿ )… الؼبؾة
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 طبادتةةف، تتةةرك ، العظقؿةةة  الؿخؾققةةات هةةذه بعةةد فؽقةةػ -١٣

 َّٓ  َكَؿةةـ ُؾةةُؼ َيخ َأَفَؿةةـ ) …فاقةةدة جامةةدة بلصةةـام ويطةةاف

ُرونَ  َأَفاَل  ُؾُؼ َيخ  .(َتَذكَّ

 ويف فقةؽ الةـعؿ هةذه بعةّد  آكسةان أيفةا اجتفةدت ومفؿا -١١

 ذلةؽ الةك اسةتطعت مةا إحصةائفا طؾةك طؿؾةت أو ، الؽقن

وا َوإِن ) سةةةبقال  َلَغُػةةةقر هللَ ٱ إِنَّ  ُصةةةقَهاُتح َٓ  هللِ ٱ َؿةةةةَ كِع َتُعةةةدُّ

ِحقؿ  [.١٨ الـحؾ] (رَّ

 معفةؿ اهلل أن ، اإليؿةان ٕهةؾ مؽرمةة، ودلقُؾ  ، صؿلكة آيةُ  -١2

ـَ ٱ َمَؽرَ  َقد )… طدوهؿ طؾك وكاصرهؿ  َفةَلَتك ِؾِفؿَقب ِمـ لَِّذي

ـَ  َقةَـَُفؿُبـ هللُ ٱ ؼُػ ٱ ِفؿُ َطَؾق َفَخرَّ  لَؼَقاِطدِ ٱ مِّ  .(.قِِفؿَفق ِمـ لسَّ
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 ، أخةةرة إلةةك الةةدكقا مةةـ مةةقاقػفؿ تؿتةةد الصةةدق طؾؿةةا  -١٠

ـَ ٱ َقةةاَل  )…وشةةفادة وتةةذكقًرا كصةةًحا  إِنَّ  لِعؾةةؿَ ٱ ُأوُتةةقا لَّةةِذي

ق َ ٱوَ  لَققمَ ٱ لِخزیَ ٱ ـَ ٱ َطَؾك لسُّ  .(لَؽةَِػرِي

 كةةؾ وكبةةذ اهلل، تقحقةةد طؾةةك قائؿةةةٌ  إكبقةةا  دطةةقات كةةؾُّ  -١4

 ُكةؾِّ  فِةی ـَةاَبَعث َوَلَؼةد ).…دوكةف مـ والشركقات الطقاغقت

ة ًٓ  ُأمَّ ُسق  .(لطَّةَُغقَت ٱ جَتـُِبقاٱوَ  هللَ ٱ طُبُدواٱ َأنِ  رَّ

 كصةةةراً  أو ، ايجةةةادا وٓ خؾًؼةةةا سةةةبحاكف شةةةل ٌ  يعجةةةزه ٓ -١٥

َؿا )… وإمدادا رزًقا أو واصطػاً ،  َكةةَفُ َأَرد إَِذا  ٍ لَِشةی ُلـَاَقق إِكَّ

ُؼقَل  َأن  [.4٣ الـحؾ] (َفَقُؽقنُ  ُكـ ۥَلفُ  كَّ

َؿةا ).…البالغةة وقدرتةف اهلل بعظؿة قؾُبؽ لقؿتؾئ -2٦  ُلـَةاَقق إِكَّ

ُؼقَل  َأن َكةَفُ َأَرد إَِذا  ٍ لَِشی  . (َفَقُؽقنُ  ُكـ ۥَلفُ  كَّ
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 هلل خضةقًطا وشةؿآ يؿقـا ضاللفا تدور الؿخؾققات هذه -2٧

 َيَتَػقَّةُما  َشةی ِمةـ هللُ ٱ َخَؾةَؼ  َمةا إَِلةكَ  اَيةَرو )َأَوَلؿ… وسجقدا

ـِ  ۥضَِؾةَُؾفُ  ـِ ٱ َط َؿاي ِؾِ ٱوَ  لَقِؿق د لشَّ فِ  اُسجَّ  ويف.  (ِخةُرونَ  َ دَ  َوُهؿ لِّؾَّ

 .!كافر لؽؾ وطظة ، طاقؾ لؽؾ معتبر ذلؽ

 ثةؿ ، البـةات تعةالك هلل جعؾفةؿ الؿشركقـ همٓ  قب  مـ -2٨

ةةةرَ  َوإَِذا ).… تضةةةجروا اإلكةةةاث لفةةةؿ ولةةةد اذا  َأَحةةةُدُهؿ ُبشِّ

 ..!(َكظِقؿ َوُهقَ  َقّداُمس ۥُففُ َوج َضؾَّ  ُٕكَثكَ ٱِب 

 والةةةةتفؿؿ البـةةةةات وأد درجةةةةة إلةةةةك قؾةةةةقبفؿ اسةةةةقدت -2٩

ـَ  َرىَ  َ َيَتقَ  )…بشلكفـ ةرَ  َمةا  ِ ُسق ِمـ لَؼقمِ ٱ ِم  ۥِسةُؽفُ َأُيؿ ۦۚبِةفِ  ُبشِّ

فُ  َأم ُهقنٍ  َطَؾكَ  َٓ  لتَُّراِب ٱ فِی ۥَيُدسُّ  . (ُؽُؿقنَ َيح َما  َ َسا َأ
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 جةةرا  ، دابةةة مةةـ طؾقفةةا بؼةةل مةةا اهلل رحؿةةة سةةعةُ  لةةقٓ -٠٣

 هللُ ٱ ُيَماِخةةُذ  َوَلةةق ).…ويصةةػ  يؿؾةةل ولؽـةةف ، معاصةةقفؿ

ا ِؿِفؿبُِظؾ لـَّاَس ٱ ُرُهؿ َوَلةةَؽِـ بَّةةَدا ِمـ َفاَطَؾق َتَركَ  مَّ  إَِلةكَ  ُيةَمخِّ

َسؿّ  َأَجؾ  .(.كمُّ

 لبـةً مـفةا وهةبؽؿ.. آكعةام يف قدرتةف كؿةال إلةك اكظروا -٠١

 َٕكَعةةَؿِ ٱ فِةی َلُؽةؿ َوإِنَّ  ).. الشةقائب كةؾ مـ مصػك خالًصا

ا ِؼقُؽؿكُّس َرةَلِعب ؿَّ  اَخالِصة لََّبـًةا َوَدم ثَفةر ـِ َبق ِمـ ۦُبُطقكِفِ  فِی مِّ

ـَ  ي ِغاَسا ةَرِبِق  . (لِّؾشَّ

 محةةؾ ، الصةةغقرة الحشةةرة تؾةؽ ، الـحةةؾ مؿؾؽةةة تةزال ٓ -٠2

 َربُّةَؽ  َحةكَ َوَأو )……وكظامفا صـاطتفا يف الـاس اكدهاش
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ـَ  تَِّخِذیٱ َأنِ  لـَّحؾِ ٱ إَِلك ـَ  اُبُققتة لِجَبالِ ٱ ِم ةَجرِ ٱ َوِمة ةا لشَّ  َوِمؿَّ

 ِت. لثََّؿرَ ٱ ُكؾِّ  ِمـ ُكِؾی ُثؿَّ  ٦٨ رُِشقنَ َيع

 ، مثؾةف خؾةؼ مةا وشػا ً  ، فريًدا دوا  الصايف طسؾفا ويبؼك -٠٠

 َأنِ  ؾِ لـَّحةةٱ إَِلةةك َربُّةةَؽ  َحةةكَ َوَأو ) …صةةػاتف يف صعامةةً وٓ

ـَ  تَِّخِذیٱ ـَ  اُبُققت لِجَبالِ ٱ ِم َجرِ ٱ َوِم ا لشَّ  ُثةؿَّ  ٦٨ رُِشقنَ َيع َوِمؿَّ

 .ِت( َ لثََّؿرَ ٱ ُكؾِّ  ِمـ ُكِؾی

 طؾةةةك اهلل فاحؿةةةد ، الـةةةاس يف العؿةةةر أرذل شةةةاهدَت  إذا -٠4

ـ َوِمـُؽؿ )… والعافقة الصحة  لَِؽةی لُعُؿةرِ ٱ َذلِ َأر إَِلةكَ  ُيَردُّ  مَّ

 اسةةتعاذ وقةةد.  (َقةةِدير َطِؾةةقؿ هللَ ٱ إِنَّ  ة ًاَشقةة ؿِطؾةة َد َبعةة َؾةةؿَ َيع َٓ 

 ..!الفرم مـ وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك



 

143 

 

  ) قبشات قرآنية(
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 وبعةث أهقالةف تؼع.. العظقؿ والحدُث  ، الؿـتظرة الساطةُ  -٠٥

ةاَطةِ ٱ رُ َأمة َوَمةا )…أقؾ أو بصر لؿ  يف الـاس َّٓ  لسَّ  ِ  َكَؾؿة إِ

 …قدرتف يف سبحاكف يضاهقف فؿـ ُب(.رَ َأق ُهقَ  َأو لَبَصرِ ٱ

 جفآ أمفاتـا بطقن مـ كخرج والشؽران: لالستبصار آيةٌ  -٠٦

 ويصةةةق  الؿةةةر ُ  فقتغقةةةر الةةةتعؾؿ، بةةة ُٓت  الؿةةةقلك فقةةةـعؿ ،

ـ َرَجُؽؿَأخ هللُ ٱوَ  )..…طؾقًؿا َفةةَتُِؽؿ ُبُطةقنِ  مِّ  َؾُؿةقنَ َتع َٓ  ُأمَّ

ةةةؿعَ ٱ َلُؽةةةؿُ  َوَجَعةةةَؾ  ة اَشقةةة ُؽةةةؿ َٕفةةةة َِدةَ ٱوَ  َٕبَصةةةةَرَ ٱوَ  لسَّ  َلَعؾَّ

  .(ُؽُرونَ َتش

 لفةا الؿقهقبةة والؼةدرة وجؿالفا، وصقراكفا الطققر تلمؾقا -٠٧

رَ  لطَّقرِ ٱ إَِلك اَيَرو َأَلؿ ).…تعالك الباري مـ  َجقِّ  فِی ت َ ُمَسخَّ
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َؿا ِ ٱ ّـَ ُيؿ َما لسَّ َّٓ  ِسُؽُف  الؿةقلك طظةؿ طؾةك تةدل أفال. (هللُ ٱ إِ

 !؟.. ووحداكقتف

ـٌ  البقةةقت يف -٠٨  جؾقدهةةا مةةـ بقةةقت إكعةةام جؾةةقد ويف سةةؽ

 إَِلةك اَيةَرو َأَلةؿ )… حؿؾفةا ويسفُؾ  الؿدن بفا تبـك كالخقام

رَ  لطَّقرِ ٱ َؿا ِ ٱ َجقِّ  فِی ت َ ُمَسخَّ ّـَ ُيؿ َما لسَّ َّٓ  ِسةُؽُف  فضةال (هللُ ٱ إِ

 …ورحؿةً  اهلل مـ

 الطاطةةة فقـةةا تبعةةث أن خؾقةةؼ والؿسةةخرات الةةـعؿ تؾؽةةؿ -٠٨

 ُؽؿَطَؾةق ۥَؿَتةفُ كِع ُيةتِؿُّ  لِةَؽ  َ َكَذ  ).. والعرفان والشؽر وآكؼقاد،

 [.٨١ الـحؾ] (ِؾُؿقنَ ُتس َلَعؾَُّؽؿ



 

145 

 

  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 ولؽةـ.. الؿؼةر الةذلقؾ اكؼقاد الؼقامة يقم الؿشركقن يـؼادُ  -٠٩

ةةَؾؿَ ٱ َمق ِةةذٍ َيق هللِ ٱ إَِلةةك َؼةةقاَوَأل ) …ذلةةؽ يةةـػعفؿ ٓ  َوَضةةؾَّ  لسَّ

ا ُفؿَطـ  [ .٨٧ الـحؾ] (َتُرونَ َيػ َكاُكقا مَّ

 وشةفقدكا ومةـفؿ، أمؿفةؿ طؾك الؼقامة يقم بالشفقد يمتك -4٣

 فِةی َعةُث َكب مَ َوَيةق ).… والسةالم الصالة طؾقف اهلل رسقل مـا

ة ُكؾِّ  ةـ ِفؿَطَؾق َشِفقًدا ُأمَّ  َطَؾةكَ  َشةِفقًدا بِةَؽ  ـَةاَوِجئ َأكُػِسةِفؿ مِّ

َٓ ِ َهةَ  .(.ُم

 ٓ وبشةائر، ورحؿةات تبقاًكةا : مسةؾؿقن يةا العؾةؿ دوكؽؿ -4١

ل ).… الؼةرآن هةذا غقر يف ترى  َقةةَـاتِب لؽَِتةةََب ٱ َؽ َطَؾقة ـَةاَوَكزَّ

ـَ لِؾ َرىَ َوُبش َؿةَوَرح ىَوُهد  َشی لُِّؽؾِّ   .(ُؿسِؾِؿق
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 تسةةتغـل ٓ تعايشةةقة، إكسةةاكقة وققاطةةد ، طالؿقةةة قةةقؿٌ  هـةةا -42

ـِ ٱوَ  لَعةةدلِ ٱِب  ُمرُ َيةةل هللَ ٱ إِنَّ  )…الؿجتؿعةةات طـفةةا  إِلحَسةةةَ

ـِ  َفكَ َوَيـ لُؼرَبكَ ٱ ِذی ى ِ َوإِيَتا  ۖۚ لَبغةیِ ٱوَ  لُؿـَؽةرِ ٱوَ  لَػحَشا ِ ٱ َط

ُؽؿ َيِعُظُؽؿ ُرونَ  َلَعؾَّ  [.٩٣ الـحؾ] (َتَذكَّ

 أو هجةره، ثةؿ ، معروًفةا التةزم أو ، خقًرا قـع مؿـ أقبَ   ٓ -4٠

َٓ  )…هدمف طؾك طؿؾ  ِمةـ َلَفةاَغز َكَؼَضةت لَّتِیٱكَ  َتُؽقُكقا َو

ةٍ  دِ َبع  .(.ـَُؽؿَبق َدَخاَل  َؿةَـَُؽؿَأي َتتَِّخُذونَ  اَأكَؽةَث ُققَّ

 والعؾةةقم العفةةقد تةةرك يف فتـةةةً  إمةةقال تؽةةقنُ  مةةا دائؿةةا -44

َٓ  ).… والؿبادئ َؿةا ۖۚ َقِؾقاًل  اَثَؿـ هللِ ٱ دِ بَِعف َتُرواَتش َو  ِطـةَد  إِكَّ

 .(َؾُؿقنَ َتع ُكـُتؿ إِن لَُّؽؿ رَخق ُهقَ  هللِ ٱ
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 والةذهاب، الـػاد إلك آيؾةٌ  وكـقزها مؿتؾؽاتفا بؽؾ الدكقا -4٥

 ِطـةَد  َوَمةا َيـَػةُد  ِطـَدُكؿ َما ).…أخرة يف الظػر كؾ والظػرِ 

ّـَ َوَلـَجة َباق هللِ ٱ ـَ ٱ ِزَي ـِ بَِلح َرُهؿَأجة اَصةَبُرو لَّةِذي  َكةاُكقا َمةا َسة

 .(َؿُؾقنَ َيع

 صةةال  وطؿةةٌؾ  إيؿةةان السةةعقدة، الطقبةةة الحقةةاةِ  شةةرصا -4٦

ةةـ اَصةةةَِؾح َطِؿةةَؾ  َمةةـ )..مبةةارك  ِمـُمةةم َوُهةةقَ  ُأكَثةةكَ  َأو َذَكةةرٍ  مِّ

 .َصقَِّبة( َحَقَقة ۥقَِقـَّفُ َفَؾـُح

 وساوسةةةف يف وصاطتةةةف تقلقةةةف إلةةةقؽؿ الشةةةقطان مةةةدخُؾ  -4٧

َؿا )…ومغرياتف ـَ ٱ َطَؾك ۥَطةَـُفُ ُسؾ إِكَّ ـَ ٱوَ  ۥَكةفُ َيَتَقلَّق لَّةِذي  ُهةؿ لَّةِذي

 . (رُِكقنَ ُمش ۦبِفِ 
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 يجقةب أن الؿؽرهة، والشدائد الؿحـ أيام اهلل مـ رخصةٌ  -4٨

َّٓ  ۦإِيَؿةَـِفِ  دِ َبع ِمـ هللِ ٱِب  َكَػرَ  َمـ ).. بؼؾبف ٓ بؾساكف  رِهَ ُأك َمـ إِ

ّـُ ُمط ۥُبفُ َوَقؾ ـِ ٱِب  َؿق ِ ةـ َوَلةَؽِـ إِليَؿةَ  راَصةد لُؽػةرِ ٱِب  َشةَرَح  مَّ

ـَ  َغَضب ِفؿَفَعَؾق  ٱ مِّ
 .( َطظِقؿ َطَذاٌب  َوَلُفؿ هللِ

 الةـػس أجةؾ مةـ هةق إكؿا والغضب الؼقامة يقم الؿجادلة -4٩

 مَ َيةةق  )…الصةةالت وتتالشةةك الؼرابةةاُت  فتةةزول ، لقحةةدها

ا سَكػ ُكؾُّ  َوُتَقفَّكَ  ِسَفاكَّػ َطـ ُتَجةَِدُل  سَكػ ُكؾُّ  تِیَتل  َطِؿَؾت مَّ

 .(…َؾُؿقنَ ُيظ َٓ  َوُهؿ

 ، تؽػرهةةا ثةةؿ اهلل بةةـعؿ الؿسةةتؿتعة وإمةةؿ الؼةةرى كةةؾ -٥٣

 َكاَكةت َيةةَقر َمَثال هللُ ٱ َوَضَرَب  )…والخقف الجقع فـفايتفا

ط َ اِمـَةةة ةةـ اَرَغةةد ُقَفةةاِرز تِقَفةةاَيل َؿق ِـَّةةةمُّ  َفَؽَػةةَرت َمَؽةةان ُكةةؾِّ  مِّ
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 َكةةاُكقا بَِؿةةا لَخةةقِف ٱوَ  لُجةةقعِ ٱ لَِبةةاَس  هللُ ٱ َقَفةةا َ َفةةَلذَ  هللِ ٱ ُعؿِ بِةةَلك

 .(ـَُعقنَ َيص

 لةةؿ مسةةرفقـ، وتققةةػ ، متطةةاولقـ تةةردعُ  أيةةة هةةذه لعةةؾ -٥١

 َقَفةا َ َفةَلذَ  هللِ ٱ ُعؿِ بِةَلك َفَؽَػةَرت )…تعةالك الؿقلك كعؿ يصقكقا

 .(ـَُعقنَ َيص َكاُكقا بَِؿا لَخقِف ٱوَ  لُجقعِ ٱ لَِباَس  هللُ ٱ

 الك ولقس الشرطقة الـصقص إلك والتحؾقؾ التحريؿ إكؿا -٥١

َٓ  ).البشر اهقا   َهةةََذا لَؽةِذَب ٱ ِسـَُتُؽؿُ َأل َتِصُػ  لَِؿا َتُؼقُلقا َو

 .(.لَؽِذَب ٱ هللِ ٱ َطَؾك َتُروالَِّتػ َحَرام َوَهةََذا َحَؾةَؾ

ك -٥2  بفةا التؿسةَؽ  أحةال فؿةا ، الجؿقؾةة الصةػاُت  هةذه تشدُّ

ة َكانَ  ِهقؿَ  َ رَ إِب إِنَّ  )…وتؼؾقدها ةفِ  اَقاكِتة ُأمَّ  َيةُؽ  َوَلةؿ اَحـِقػة لِّؾَّ

ـَ  ـَ ٱ ِم  .(لُؿشرِكِق



 

150 

 

  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

ـُ  لقؽـ -٥٠  ، مقحةًدا مطقًعةا لؾخقةر، معؾًؿةا أمةً  الداطل الؿمم

ةة َكةانَ  ِهقؿَ  َ رَ إِب إِنَّ  )… لؾـعؿ شاكرا ةفِ  اَقاكِتة ُأمَّ  َوَلةؿ اَحـِقػة لِّؾَّ

ـَ  َيُؽ  ،ٱ ِم ـَ  .(.ٕكعؿف شاكًرا لُؿشرِكِق

 َسبِجنلِ  ِإَلىق ٱدُع )..ومـفًجا حؽؿةً  الدطقة وسائؾ لـتعؾؿ -٥4

ٍُم  ٱلَحَسبَىخِ  ََٱلَمُِعَظبخِ  ِثٱلِحمَمِخ َرثَِّك  ٌِبیَ  ِثبٱلَِّزی  َََجبٰقِ ل

 .(…َأحَسُه

 أشةرَف  الصةبرُ  يبؼةك العةداوات وشةدةِ  اإلسةا ات، برغؿ -٥٥

 رَخقةة َلُفةةقَ  ُتؿَصةةَبر َوَلق ِةةـ )… الشةةؿائؾ وأصقةةَب  الخصةةال،

ـَ  ةَبِرِي  [.١2٦ الـحؾ] (لِّؾصَّ

 والضةقؼات، إحةزان طـةده هاكةت الصبر، العبُد  ُألفؿ إذا -٥٦

 َصبجُز َ  َََمبب  ََٱصبِجز  ).. وداطقا ذاكرا سبقؾف لحالِ  ومضك
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

ًِ ِإلَّببب ٍِم َرحببَنن َََلببب ِثٱللَّبب  مِّمَّببب َضببن  ِفببی َرببُك َََلببب َعَلببن

 . (َیمُمُزََن

 يصةّبره يتصبر ومـ ، جاللف جّؾ  اهلل وماكحف الصبر مرجع -٥٧

ًِ ِإلَّب َصجُزَ  َََمب ََٱصِجز )…اهلل  .(…ِثٱللَّ

 حػةظ مقضعَ  طؿال والؿحسـقن ، لربفؿ الؿتؼقن يزال ٓ -٥٨

ـَ ٱ َمةةةعَ  هللَ ٱ إِنَّ  )…وتليقةةةدهؿ اهلل َؼةةةقاٱ لَّةةةِذي ـَ ٱوَّ  تَّ  ُهةةةؿ لَّةةةِذي

ح  [ .١2٨ الـحؾ] (ِسـُقنَ مُّ

 

 

 

 سورُة اإلسراء -7
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 الحةةدث ٕنّ  العؾقةةة، لـػسةف والتؼةةديس بالتسةةبق  اسةتفؾت -١

ـَ ُسب ).…الؿتعةةال الؽبقةةر ربُّـةةا إٓ يسةةتطقعف ٓ طظةةقؿ  َحةةةَ

ـَ  الَلق ِۦدهِ بَِعب َرىَ َأس لَِّذیٱ  لَؿسةِجدِ ٱ إَِلةك لَحةَرامِ ٱ لَؿسةِجدِ ٱ مِّ

 .(…ۥَلفُ َحق ـَاَبةََرك لَِّذیٱ َٕقَصاٱ

 ، شةةلكف وتظفةةر اهلل برسةةقل لترتؼةةل اإلسةةرا  رحؾةةةُ  جةةا ت -2

 ۥ)لِـُرَِيةفُ  وبصقرة واكشراحا كقًرا بفا يزداد ما أيات مـ وتريف

فُ  َ اَيةَتِـَا ِمـ ِؿقعُ ٱ ُهقَ  ۥإِكَّ  [.١ اإلسرا ] (لَبِصقرُ ٱ لسَّ

ـَ  أروعَ  ما -٠  بػضةؾ وآطتراف ، الشؽر حسـ مع التعبد حس

ةفُ  )…الةدوام طؾةك شةؽره وأدا  ورشدًا، هدايةً  طؾقؽ اهلل  ۥإِكَّ

 . (اَشُؽقر داَطب َكانَ 
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 ولةذلؽ … وتـؽقةؾ كؼؿةة مػسد ولؽؾ طاقبة، لف فساد كؾ -4

 ـَةاَبَعث ُأوَلَقُفَؿةا ُد َوطة  َ َجةا َفةنَِذا )…إسةرائقؾ بـل طؾك سؾط

َيارِ ٱ ِخَؾةةََؾ  َفَجاُسةقا َشةِديد سَبةةل لِةیُأو لَّـَةا اِطَبةاد ُؽؿَطَؾةق  لةةدِّ

ػ داَوط َوَكانَ   .(ُعقٓمَّ

 واكفؾةت اكتصرَ  ، وأكاب لربف وخضع ، الؿسرف تاَب  ما إذا -٥

ةَ ٱ َلُؽؿُ  َكاَرَدد ُثؿَّ  ).…إرزاق طؾقف  َددَكةةَُؽؿَوَأم ِفؿَطَؾةق لَؽةرَّ

ـَ  ل َ قَ بَِلم  .(َكِػقًرا َثرَ َأك ـَةَُؽؿَوَجَعؾ َوَبـِق

 َسةةـُتؿَأح َسةـُتؿَأح إِن )… والعؿةؾ السةةؾقك يف قاطةدة هةذه -٦

َكُػِسُؽؿ  .(…َفَؾَفا ُتؿَأَسل َوإِن ِٕ

 العؼقبةة طؾقف طادت والتؿرد، العصقان إلك الؿر ُ  طاد كؾؿا -٧

 .(.َكاُطد ُطدتُّؿ َوإِن َحَؿُؽؿَير َأن َربُُّؽؿ َطَسكَ  )
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 وفراشةا لؾعةزل، محبسةا لؾؽةافريـ الؼقامة يف جفـؿ ستبقُت  -٨

ـَ لِؾ َجَفةـَّؿَ  ـَاَوَجَعؾ ) …طـف اكػؽاك ٓ ومالذا ، لؾـقم  َؽةةَِػرِي

 . (َحِصقًرا

 وأصةةدق السةةبؾ، وأهةةدى الطةةرق، ٕقةةقم يفةةدي قرآكـةةا -٩

 ِدیَيفة لُؼةرَ انَ ٱ َهةةََذا إِنَّ  )…وسؾقًكا وشرطةً  ديـً الؿـاهج

تِی  .(َقمُ َأق ِهیَ  لِؾَّ

 لُؼةرَ انَ ٱ َهةةََذا إِنَّ  ).…وبشارتف هداه اهلل كتاب يف يؽػقؽ -١٣

تِةةی ِدیَيفةة ةةرُ  َقمُ َأقةة ِهةةیَ  لِؾَّ ـَ لُؿةةمٱ َوُيَبشِّ ـَ ٱ ِمـِق  َؿُؾةةقنَ َيع لَّةةِذي

ةَِؾَحةَِت ٱ  .(اَكبِقر راَأج َلُفؿ َأنَّ  لصَّ
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 السةةالمة تحؼةةؼ وبشةةارة الضةةاللة، مةةـ حؿايةةة خالصةةتف -١١

رُ  ).…والسعادة ـَ ٱ َوُيَبشِّ ـَ ٱ لُؿمِمـِق ةَِؾَحةةَِت ٱ َؿُؾقنَ َيع لَِّذي  لصَّ

 .(اَكبِقر راَأج َلُفؿ َأنَّ 

 كػسةةف طؾةةك فقةةدطق اإلكسةةان ضةةجرُ  بؿؽةةانٍ  الخطةةل مةةـ -١2

ـُ ٱ عُ َوَيةةد ).وَبـقةةف ةةرِّ ٱِب  إِلكَسةةةَ  َوَكةةانَ  لَخقةةرِ ٱِب  ۥَ هُ ُدَطةةا لشَّ

ـُ ٱ  . (َطُجقٓ إِلكَسةَ

ـٌ  -١٠  َوُكةؾَّ  ).…البقةان محؽؿةة ، متؿؿة وشريعةٌ  مؽؿؾ، دي

ؾ  َشی  (.…ِصقالَتػ ـَةَفُ َفصَّ

 إٓ تحاسُب  ٓ بحقث وإكصاف، ومقزانٌ  واستقػا ، طدالةٌ  -١4

ـٍ  َوُكةةؾَّ  ).…  طؿؾةةؽ طؾةةك  ۦُۖطـُِؼةةفِ  فِةةی ۥق َِرهُ َصةةةَ َزمـَةةةَفُ َأل إِكَسةةةَ

 .(َمـُشقًرا َؼَقفُ َيؾ اكَِتةَب لِؼَقةََؿةِ ٱ مَ َيق ۥَلفُ  رُِج َوُكخ
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 الةذي وأكةت ،  الؿسةطقر والؿدون الؿرصقد كتابؽ لؽ -١٥

 لَقةقمَ ٱ ِسةَؽ بِـَػ َكَػةكَ  كَِتةََبَؽ  قَرأٱ )…الؼقامة يف قرا تف تتقلك

 (.…اَحِسقب َؽ َطَؾق

 مةا ، آخةر ذكةب إكسانٌ  يحؿؾ ٓ أن ، وطدلف اهلل رحؿة مـ -١٦

َٓ  )…معةف يشترك لؿ دام  ُكـَّةا َوَمةا َرىَ ُأخة رَ ِوز َواِزَرة َتةِزرُ  َو

ـَ  بِق  . (َرُسقٓ َعَث َكب َحتَّكَ  ُمَعذِّ

 مةةـ شةةرارها طؾقفةةا اهلل سةةّؾط ، إمةةؿ بعةةُض  صغةةت إذا -١٧

 ففؾؽةةقا اإللفةةل الؿؼةةُت  طؾةةقفؿ فحةةؼ ، فعةةاثقا الؿتةةرفقـ

 َرفِقَفةةةاُمت َكةةةاَأَمر َيةةةةً َقر ِؾةةةَؽ كُّف َأن َكةةةاَأَرد َوإَِذا )… جؿقعةةةا

ر لَؼقُل ٱ َفاَطَؾق َفَحؼَّ  فِقَفا ۖ  َفَػَسُؼقا  .(ِمقراَتد َكةََفاَفَدمَّ
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 ويـتفؽقن ، حدود بال فقػسؼقن كقي، قدري لفؿ وإمر -١٨

 !…مبؾغف إمرُ  يبؾغَ  حتك تردد، بال

 الطةةةاغل، بالػسةةةقق والحضةةةارات إمةةةؿُ  تةةةدمر إكؿةةةا -١٩

 .فقفا( فػسؼقا )…العاتل والتؿادي

 ، كةةقح بعةةد مةةـ إمةةؿ يف ، بةةاإلهالك ماضةةقة سةةـةٌ  وهةةذه -2٣

ـَ  َؾؽـَةاَأه َوَكةؿ ) ..فساُدهؿ فؽُثر كثروا  َبعةدِ  ِمةـ لُؼةُرونِ ٱ ِمة

 . (اَبِصقر اَخبِقرَ  ۦِطَباِدهِ  بُِذُكقِب  بَِربَِّؽ  َوَكَػكَ  ُكقح

 ولؽةةةـ الةةةدكقا، يؽسةةةبَؽ  قةةةد الطاطةةةات يف اإلرادة فسةةةادُ  -2١

ـ ) ..الثقاب يحرمؽ ؾ لَعاِجَؾةَ ٱ ُيرِيُد  َكانَ  مَّ  َمةا فِقَفةا ۥَلفُ  ـَاَطجَّ

رِيةةُد  لَِؿةةـ  ُ َكَشةةا  ُمقماَمةةذ َؾَقَفاَيصةة َجَفةةـَّؿَ  ۥَلةةفُ  ـَةةاَجَعؾ ُثةةؿَّ  كُّ

د  .والؿـافؼقن والؿراؤون  الؿشركقن هـا فقـدرج. (ُحقرامَّ
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 الؿتؿثةؾ ، الؿحةدد وكـزهةا ، الخةاص سعقفا لفا أخرةُ  -22

 َوَسةَعكَ  لةة َاِخَرةَ ٱ َأَرادَ  َوَمةـ )… صادقة وكقة ، جادة صاطة يف

ش ُقُفؿَسع َكانَ  َلةَق َِؽ َفُلو ِمـُمم َوُهقَ  َقَفاَسع َلَفا  . (ُؽقرامَّ

 أن إٓ ، إطؿةال أربةاب وتػاضؾ الدكقا يف التػضقؾ رغؿ -2٠

 َبةةرُ َأك ة َاِخَرةُ َوَلؾةة )..يةةقازى وٓ ُيضةةاهك ٓ أخةةرة فضةةؾ

 . (ِضقالَتػ َبرُ َوَأك َدَرَجةَت

 واكتفةةك محةةتَّؿ، وفةةرٌض  وحؽةةؿ، قضةةا ٌ  القالةةديـ بةةر -24

َّٓ  َربُّةَؽ  َوَقَضةكَ  )..!الحقار َّٓ  ُبةُدواَتع َأ ةاهُ  إِ  ـِ لِةَدي َ لةقَ ٱَوِب  إِيَّ

 .(.َسةَـًاإِح

 فاحةةذر تعةةالك، لحرمةةف إّف  مةةـ أقةةؾ شةةل  ثؿةةة لةةق -2٥

  .أف( لفؿا تؼؾ فال )…واتعظ
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 واخةدمفؿا تةردد، بةال واكػعفؿةا الذلة، جـاح لفؿا اركب -2٦

 مةةـ الةةذل جـةةاح لفؿةةا واخػةةض ) .لسةةقده،، الرققةةؼ خدمةةةَ 

 .الرحؿة(

 إِنَّ  )…وصةؾة كسةًبا الشةقطان وبةقـ بقـةؽ تجعَؾ  أن إياك -2٧

ـَ ٱ ِري ـِ ٱ نَ  َ قَ إِخةة اَكةةاُكق لُؿَبةةذِّ َقةةةَطِق ـُ ٱ َوَكةةانَ  لشَّ قَطةةةَ  ۦلَِربِّةةفِ  لشَّ

 ..! حؼف غقر يف الؿاَل  فتضع (اَكُػقر

 والقطةةد السةةفؾ، بةةالؼقل فةةردهؿ الؿحتةةاجقـ رددَت  إذا -2٨

ةا )… الجؿقؾة والؽؾؿة الطقب، ّـَ ُتع َوإِمَّ  بتَِغةا َ ٱ ُفؿُ َطةـ رَِضة

ـ َؿةَرح بَِّؽ  مِّ ق َٓقق لَُّفؿ َفُؼؾ ُجقَهاَتر رَّ  .(ُسقرامَّ

 والغؾةةق ، واإلسةراف اإلمسةةاك بةقـ وسةةط حالةةٌ  اإلسةالم -2٩

َٓ  )…والضةعػ والشةدة ، والجػا   ُؾقَلةةً َمغ َيةَدكَ  َعةؾَتج َو
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َٓ  ُطـُِؼةةةةَؽ  إَِلةةةةكَ   اَمُؾقمةةةة ُعةةةةَد َفَتؼ لَبسةةةةطِ ٱ ُكةةةةؾَّ  ُسةةةةطَفاَتب َو

ح  .(…ُسقًرامَّ

 ، الحديثةة الؿدكقة حسـتف ولق ، ومـؽًرا فاحشةً  الزكا يبؼك -٠٣

َٓ  )… وإسةةؼام الؿتاطةةب يةةقرُث  وشةةقاصقـفا،  َرُبةةقاَتؼ َو

َككَ ٱ فُ  لزِّ  .(َسبِقال  َ َوَسا َفةَِحَشة َكانَ  ۥإِكَّ

 ، إرَض  يشةؼ لةـ وهق يستعؾل ، الؿاشل لؾؿتؽبر طجًبا -٠١

َٓ  )..!الجبال يطاول ولـ  َلـ إِكََّؽ  َمَرًحا َٕرضِ ٱ فِی شِ َتؿ َو

 . (ُصقٓ لِجَباَل ٱ ُؾغَ َتب َوَلـ َٕرَض ٱ رَِق َتخ

 والؼصةةةةص وآمثةةةةال الِحؽةةةةؿ مةةةةـ أكةةةةقاعٌ  الؼةةةةرآنِ  يف -٠2

ف َوَلَؼةد )..وآتعةاظ الذكرى حؼفا التل  والعبر،  فِةی ـَاَصةرَّ
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ُروا لُؼرَ انِ ٱ َهةََذا كَّ َّٓ  َيِزيُدُهؿ َوَما لَِقذَّ  لعـةاد ولؽةـ.  (اُكُػقر إِ

 …ويصدون يـػرون بعضفؿ

 َلةفُ  ُتَسةبُِّ   ).والعظؿةة لؾجاللةة يةا اهلل تسب  الخالئؼ كؾُّ   -٠٠

َؿةةةَقَ ٱ ةةبعُ ٱ ُت  َ لسَّ ّـَ  َوَمةةـ َٕرُض ٱوَ  لسَّ ةةـ َوإِن فِةةقِف َّٓ   ٍ َشةةی مِّ  إِ

ةفُ  بِقَحُفؿَتسة َؼُفةقنَ َتػ َّٓ  َوَلةَؽِـ ِۦدهِ بَِحؿ ُيَسبُِّ    َحِؾقًؿةا َكةانَ  ۥإِكَّ

 .(اَغُػقر

 فقةزدادون ، الؼةرآن ففةؿ اهلل يحةرمفؿ الؽػةار بعةض لعتق -٠4

 َوفِةی َؼُفةقهُ َيػ َأن َأكِـَّةةً  ُقُؾقبِِفؿ َطَؾكَ  ـَاَوَجَعؾ ).…وطـاًدا غقا

 ۖ  اَولَّةق ۥَدهُ َوحة لُؼةرَ انِ ٱ فِةی َربَّةَؽ  َت َذَكةر َوإَِذا راَوق َ اَذاكِِفؿ

 .(اُكُػقر َبةَرِِهؿَأد َطَؾكَ 
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  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 اكؽةةؿ ، لؾؿحاسةةبة والرجةةقع البعةةث الـػةةاة لفةةمٓ  تحةةدٍ  -٠٥

 قةؾ ) الؼةدير العؾةلُّ  ٕطةادكؿ مقتةً أو ، حديةدا كـتؿ مفؿا

ةا ؼاَخؾ َأو. حديًدا أو حجارة كقكقا ؿَّ  ُصةُدوِرُكؿ فِةی ُبةرُ َيؽ مِّ

َل  َفَطَرُكؿ لَِّذیٱ ُقؾِ  ُيِعقُدَكا َمـ َفَسَقُؼقُلقنَ  ة َأوَّ  ِغُضةقنَ َفَسُقـ َمرَّ

 .(اَقرِيب َيُؽقنَ  َأن َطَسكَ  ُقؾ ُهقَ  َمَتكَ  َوَيُؼقُلقنَ  ُرُ وَسُفؿ َؽ إَِلق

ةا ؼةاَخؾ َأو )…بعةثؽؿ ثؿ اهلل ٕماتؽؿ الؿقت كـتؿ لق -٠٦ ؿَّ  مِّ

 .ُصُدوِرُكؿ( فِی ُبرُ َيؽ

 بةاب وُيؼػةُؾ  سةحره، ويبةثُّ  مققعةف، يؼةعُ  الحسـ الؽالمُ  -٠٧

 ِهةةیَ  لَّتِةةیٱ َيُؼقُلةةقا لِِّعَبةةاِدی َوُقةةؾ  ).. ووساوسةةف الشةةقطان

ـُ َأح ـَ ٱ إِنَّ  َس قَطةةَ ـَ ٱ إِنَّ  ـَُفؿَبقة َيـةَزغُ  لشَّ قَطةةَ ـِ لَِلِ  َكةانَ  لشَّ  كَسةةَ

بِقـ اَطُدوّ   .(امُّ
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 ديـًةةا يتػاضةةؾقنَ  أتبةةاطفؿ كةةذلؽ إكبقةةا ُ  تػاضةةَؾ  كؿةةا -٠٨

ةةؾ َوَلَؼةةد )…وإخالًصةةا وطؾؿةةً  َطَؾةةكَ  نَ ۖۧ لـَّبِقِّةةةٱ َض َبعةة ـَاَفضَّ

 . (اَزُبقر دَ ۥَداوُ  ـَاَوَ اَتق ضَبع

 يةدفعقن هةؾ الؿزطقمةة، آلفةتفؿ الحؿؼةك هةمٓ  لقختبرْ  -٠٩

 دُطةةقاٱ ُقةةؾِ .. هامةةدة تؿاثقةةؾ. كةةال  كػًعةةا يجؾبةةقن او ضةةرًا،

ـَ ٱ ـ ُتؿَزَطؿ لَِّذي ةرِّ ٱ َػ َكش ِؾُؽقنَ َيؿ َفاَل  ۦُدوكِفِ  مِّ َٓ  َطةـُؽؿ لضُّ  َو

 . (ِقياًل َتح

 فؽقةةةَػ .. واإلفسةةةاد اإلغةةةقا  يف الشةةةقطانِ  هؿةةةةُ  هؽةةةذا -4٣

ـَ ٱ دُطةقاٱ ُقةؾِ  ) …لةف التصدي يف طزمتؽؿ ةـ ُتؿَزَطؿة لَّةِذي  مِّ

ةةرِّ ٱ َػ َكشةة ِؾُؽةةقنَ َيؿ َفةةاَل  ۦُدوكِةةفِ  َٓ  َطةةـُؽؿ لضُّ .  (ِقياًل َتحةةة َو

 . آستقال  : وآحتـاك
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 الدكقا، بفا تؾتؿس ، اهلل معاصل يف الؿبذولة إمقاُل  بئس -4١

 . (َوإوٓدِ  إْمَقالِ  فِل َوَشاِرْكُفؿْ  )…إخرى وتضقع

 تعةةالك لربةةف ومعرفتةةف ، اإلكسةةان لضةةعػ حؼقؼةةل كشةةػ -42

ُؽؿُ  َوإَِذا ) … ذلؽ كؾ كسلَ  ُكجل فنذا البحار، يف حؼقؼةً   َمسَّ

رُّ ٱ َّٓ  ُطقنَ َتد َمـ َضؾَّ  لَبحرِ ٱ فِی لضُّ اهُ  إِ  .(… إِيَّ

 ، وشةةؽال وطؼةةاًل  ، وطؾًؿةةا ِخؾؼةةةً  ، آدم لبـةةل فةةائٌؼ  تؽةةريؿٌ  -4٠

م َوَلَؼد )…وتؿؽقـًا وقدرةً   لَبرِّ ٱ فِی ـَةَُفؿَوَحَؿؾ َ اَدمَ  َبـِی ـَاَكرَّ

ـَ  ـَةَُفؿَوَرَزق لَبحرِ ٱوَ   .(.لطَّقَِّبةَِت ٱ مِّ

 طـ الدكقا يف طؿايتفؿ بسبب أخرة يف العصاةُ  يعؿك إكؿا -44

 والجزا ُ  ، اإلكؽار يف وسعقفؿ ، التجاهؾ وتعؿدهؿ ، الحؼ
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 فِةةی َفُفةةقَ  َؿةةكَ َأط ۦَهةةةَِذهِ  فِةةی َكةةانَ  َوَمةةـ ).العؿةةؾ جةةـس مةةـ

 .(…َسبِقال َوَأَضؾُّ  كَ ؿَ َأط لة َاِخَرةِ ٱ

 وإلباسةةةف الحةةةؼ يف لؾػتـةةةة العؾؿةةةا  يتعةةةرض مةةةا كثقةةةًرا -4٥

ـِ  تِـُقَكةَؽ َلَقػ َكةاُدوا َوإِن )…بالباصؾ  َؽ إَِلقة َحقـَةاَأو لَّةِذیٱ َطة

 .(ۥَۖرهُ َغق ـَاَطَؾق َترِیَ لَِتػ

 فؾةةف والـجةةاة، العصةةؿة ومـةةف الػةةتـ، سةةاطات بةةاهلل الؾقةةاذُ  -4٦

ـُ َتةر كِةدتَّ  َلَؼةد ـَةََؽ َثبَّت َأن َٓ َوَلق ).. والؿـة الػضؾ  ِفؿإَِلةق َك

 [.٧4 اإلسرا ] (َقِؾقاًل  ة اَشق

 إِنَّ )..  طظةةام مالئؽةةة تشةةفدها صةةالة طةةـ كغقةةُب  كقةةػ -4٧

 . (ُفقداَمش َكانَ  لَػجرِ ٱ َ انَ ُقر
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ح اَمَؼام َربَُّؽ  َعَثَؽ َيب َأن َطَسكَ  ) -4٨  الخالئؼ تحؿُده.  (ُؿقدامَّ

 ..! البشر دون مـ بف واختص كؾُّفا،

 الجفؾةةة بةةف يؼفةةر  طؾةةؿ، سةةؾطان إلةةك الداطقةةةُ  يحتةةاج  -4٩

 مةـ لةل واجعةؾ )… وتؿؽقـ طزّ  وسؾطان ، والؿستـؽػقـ

 .كصقرًا( سؾطاكً لدكؽ

 ، وثباتةف ، الحؼ أكقار جرا  مـ ويضؿحؾ الباصؾ سُقزهؼ-٥٣

 إِنَّ  ۖۚ لَبةةَطُِؾ ٱ َوَزَهةَؼ  لَحةؼُّ ٱ  َ َجةا َوُقةؾ ).…أحؽامف وروطة

 [.٨١ اإلسرا ] (اَزُهقق َكانَ  لَبةَطَِؾ ٱ

 وغؾفةا بقاصـفةا مةـ الؼؾةقب يشةػل ، شةػا ان فقف الؼرآنُ  -٥١

 والةدطا  بالرققةة متاطبفةا مةـ إجسةاد ويشةػل وأحؼادها،
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  ) قبشات قرآنية(
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ُل  )… ـَ  َوُكـَزِّ ـَ ُؿةمِمـِ لِّؾ َؿةةَوَرح  ِشةَػا ُهقَ  َما لُؼرَ انِ ٱ ِم َٓ  ق  َو

ـَ ٱ َيِزيُد  َّٓ  لظَّةَِؾِؿق  . (اَخَسار إِ

 طؾةةقمؽؿ وكةةؾ الؿحقةةر، البشةةرية لغةةز الةةروح سةةتبؼك -٥2

ـِ  ة َُؾقَكَؽ َوَيس )..!محدودة وِح ٱ َط وُح ٱ ُقؾِ  لرُّ  َربِّةی رِ َأمة ِمـ لرُّ

ـَ  ُأوتِقُتؿ َوَما َّٓ  لِعؾؿِ ٱ مِّ  . (َقِؾقال إِ

 وتفبةَؽ  مـصةقر، اإلسةالمَ  بةلن ، قةقةً  تؿـحةؽ أيةُ  هذه - ٥٠

ـِ  ُقؾ ). …  صحقحة مبادئؽ بلنّ  يؼقـًا  إِلكةُس ٱ جَتَؿَعةِت ٱ لَّق ِ

ّـُ ٱوَ   َوَلةق ۦِؾةفِ بِِؿث ُتقنَ َيل َٓ  لُؼرَ انِ ٱ َهةََذا ؾِ بِِؿث ُتقاَيل َأن َطَؾكَ  لِج

 [ .٨٨ اإلسرا ] (اَضِفقر ضلَِبع ُضُفؿَبع َكانَ 
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 لؿا مؾحديفا طؾؿاؤهؿ وآزرَ  ، البشريةُ  تعاَضدت لق حتك -٥4

 َكةانَ  َوَلةق )…إلقةف لؾةدطقة ففؾؿةقا اهلل، كتاب مـ آيةً  بؾغقا

 . (اَضِفقر ضلَِبع ُضُفؿَبع

 تخؾةع متـقطةة، وبقـةات ، مختؾػةة مةقاطظ أياُت  تلتقفؿُ  -٥٥

ف َوَلَؼةةد )…  الؽػةةر إٓ فقةةلبقنَ  الؼؾةةقب،  فِةةی لِؾـَّةةاسِ  ـَاَصةةرَّ

َّٓ  لـَّاسِ ٱ َثرُ َأك َفَلَبكَ  َمَثؾ ُكؾِّ  ِمـ لُؼرَ انِ ٱ َهةََذا  .(اُكُػقر إِ

 .الؿسةةةتؽبريـ هةةةمٓ  سةةةريرةَ  تؽشةةةػ التعـةةةت أسةةةئؾة -٥٦

ةم َلـ )َوَقاُلقا ـَ كُّ ـَ  َلـَةا ُجةرَ َتػ َحتَّةكَ  َلةَؽ  ِم  (ُبقًطةاَيـ َٕرضِ ٱ ِمة

 [.٩٣ اإلسرا ]
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 وسةةمال ، التعـةةت وسةةمال العؾةةؿ، سةةمالِ  بةةقـ مةةا فةةارٌق  -٥٧

ةـ َجـَّةة َلةَؽ  َتُؽةقنَ  َأو )..!الحقرة سمال مـ الػائدة  كَِّخقةؾ مِّ

رَ  َوِطـَب  .(ِجقًراَتػ ِخَؾةََؾَفا َٕكَفةَرَ ٱ َفُتَػجِّ

 مالمحفةةا مةةـ هزالفةةا يظفةةر الػؽريةةة الحةةقارات بعةةُض  -٥٨

ةةـ تَبقةة َلةةَؽ  َيُؽةةقنَ  َأو )… إولةةك  فِةةی َقةةكَ َتر َأو ُرٍف ُزخةة مِّ

َؿا ِ ٱ ـَ كُّم َوَلـ لسَّ قَِّؽ  ِم
َل  َحتَّكَ  لُِرقِ  .(..ۥَۗرُؤهُ كَّؼ اكَِتةَب ـَاَطَؾق ُتـَزِّ

 بالةةةذكر والؿتقجةةةة الةةةدكقا، يف الؿؽرمةةةة القجةةةقه تؾةةةؽ -٥٩

 تـتفةةل …العدالةةة طؾةةك الضةةاللة آثةةرت ولؽـفةةا ، الحؽةةقؿ

 ُوُجةةقِهِفؿ َطَؾةةكَ  لِؼَقةةةََؿةِ ٱ مَ َيةةق ُشةةُرُهؿ)َوَكح… بئةةقس لؿـظةةرٍ 

 .(اَوُصؿّ  ؿاَوُبؽ قاُطؿ
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 كةةؾ يف اهلل طظؿةةة يةةرون وهةةؿ.. البعةةَث  يجحةةدون هلل يةةا -٦٣

ةةا َوُرَفةةةًَتا اِطَظةةةَؿ ُكـَّةةا َأِ َذا اَوَقةةاُلق )!…مؽةةان  ُعقُثةةقنَ َلَؿب َأِ كَّ

 . (َجِديًدا ؼاَخؾ

 َأكةُتؿ لَّةق ُقةؾ ).… والتؼتقةر البخةؾ مـ الؿر ُ  يـػّؽ  لؼؾؿا -٦١

ـَ َخةةَزا ِؾُؽةةقنَ َتؿ َم اإِذ َربِّةةی َؿةةةِ َرح ي ِ  إِلكَػةةاِق ٱ َقةَ َخشةة َسةةؽُتؿَّٕ

ـُ ٱ َوَكانَ   .(..اَقُتقر إِلكَسةَ

 …الؽةقن يف بصةقرتؽ تؼةؾ فةال صاطاتؽ قّؾت وإنْ  حتك -٦2

َٓ ِ َهةةةةَ َأكةةةَزَل  َمةةةا َت َطِؾؿةةة َلَؼةةةد )قةةةاَل  َّٓ  ُم َؿةةةةَقَ ٱ َربُّ  إِ  ِت  َ لسَّ

 .(.ي ِرَ َبَصا َٕرضِ ٱوَ 

ُهؿَيس َأن َفَلَرادَ  ).…الػرج جا  الؽرب، اشتّد  إذا -٦٠ ـَ  َتِػزَّ ة  مِّ

َعفُ  َوَمـ َرقـَةَفُ َفَلغ َٕرضِ ٱ  . (اَجِؿقع ۥمَّ
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ـَ ٱ إِنَّ  ) ..العؾؿ أهؾ طؾك الؽتاب وْقعَ  -٦4  ِمـ لِعؾؿَ ٱ ُأوُتقا لَِّذي

ونَ  ِفؿَطَؾق َؾكَ ُيت إَِذا ِۦؾفِ َقب د ذَقانِ لأِلَ  َيِخرُّ  .(اُسجَّ

 قؾةةقبفؿ لخشةةقع اهلل كتةةاب طـةةد العؾؿةةا  خضةةع إكؿةةا -٦٥

ونَ …  (۩ اُخُشةةةقط َوَيِزيةةةُدُهؿ ُؽةةةقنَ َيب ذَقةةةانِ لأِلَ  )َوَيِخةةةرُّ

 [.١٣٩ اإلسرا ]

ةا اَأيّ  )… لؾدطا  مؽـقزة ثروة الحسـك إسؿا  -٦٦  ُطقاَتةد مَّ

 .(..لُحسـَكَ ٱ َٕسَؿا ُ ٱ َفَؾفُ 

 الؿطؾةةؼ والؿجةد ، الحسةـ الثـةا  لةف..  تعةالك اهلل تبةارك -٦٧

فِ  لَحؿُد ٱ )َوُقؾِ   فِی َشرِيؽ ۥلَّفُ  َيُؽـ َوَلؿ اَوَلد َيتَِّخذ َلؿ لَِّذیٱ لِؾَّ

ـَ  َولِیّ  ۥلَّفُ  َيُؽـ َوَلؿ لُؿؾِؽ ٱ لِّ ٱ مِّ  اإلسةرا ] (بِقةَراَتؽ هُ َوَكبِّةر لةذُّ

١١١. ] 
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 ٓ قفةةار، طزيةةز ، صةةؿد ،فةةرد سةةبحاكف الؿطؾؼةةة العةةزةُ  لةةف -٦٨

ـْ  َوَلةةؿْ  ).…مخؾققاتةةف مةةـ بقاحةةد يتعةةزز ـَ  َولِةةل   َلةةفُ  َيُؽةة  ِمةة

لِّ   .(الذُّ
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 سورة الكوف -8
 

 يف العةقج وإكؿةا وطةقج، خؾةؾٍ  كةؾ طةـ مـةزه ، طؾلّ  كتاٌب  -١

 ۥلَّةفُ  َعةؾَيج َوَلةؿ )…تدبراتةف طةـ الـاكصقـ ، آدم بـل طؼقل

 [ .١ الؽفػ]( ِطَقَجا

 وتعةةةاضؿَ  ، قؾُبةةةف تحةةةرَق  مةةةـ الةةةدطقة طؾةةةك يلسةةةُػ  إكؿةةةا -2

ف ػ َبةَِخع )َفَؾَعؾََّؽ …هؿُّ  ۖ  ِمـُةقاُيم لَّةؿ إِن َ اَثةَرِِهؿ َطَؾكَ  َسَؽ كَّ

 . (َأَسًػا لَحِديِث ٱ بَِفةََذا

 ٓ مةةـ طؾةةك مبالغةةة بةةال ولؽةةـ ، الةةدطقي إسةةُػ  جؿقةةؾ -٠

 . (َأَسًػا لَحِديِث ٱ بَِفةََذا ِمـُقاُيم لَّؿ إِن ) …ذلؽ يستحؼ
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 مـفةا أطجةُب  فؾةديـا ، الؽفةػ هؾ خبر طؾقـا بعجقب لقس -4

 َأنَّ  َت َحِسةةب َأم  )!…فقفةةا تػؽةةر مةةـ قةةؾَّ  ضةةخام، آيةةاٌت 

قِقؿِ ٱوَ  لَؽفِػ ٱ َحةََب َأص  .(َطَجًبا َ اَيةَتِـَا ِمـ َكاُكقا لرَّ

 لِػتَقةُ ٱ َأَوى إِذ )…وحؿاًسا هؿةً  متققديـ ، شباًبا فتقةً  كاكقا -٥

 .(لَؽفِػ ٱ إَِلك

 الرحؿةة ربَّفةؿ سةللقا بةؾ فحسةب، لحؿاسةفؿ يركـقا ولؿ -٦

 لَُّدكَؽ  ِمـ َ اتِـَا َربَّـَا َفَؼاُلقا )… الراشد والسؾقكَ   ، الحافظة

 .(اَرَشد رَِكاَأم ِمـ َلـَا َوَهقِّئ َؿةَرح

 فةةرارا ، الؿعـةةقي والػعةةؾ الؿةةادي، الػعةةؾ بةةقـ جؿعةةقا -٧

 ِمةـ َ اتِـَةا َربَّـَةا َفَؼةاُلقا لَؽفِػ ٱ إَِلك لِػتَقةُ ٱ َأَوى إِذ ) …ودطا ً 

 . (اَرَشد رَِكاَأم ِمـ َلـَا َوَهقِّئ َؿةَرح لَُّدكَؽ 
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 .. العظةقؿ الؿـةامَ  برحؿتف طؾقفؿ وأفاض ملمـفؿ اهلل بؾَّغفؿ -٨

ـَ  لَؽفِػ ٱ فِی َ اَذاكِِفؿ َطَؾكَ  ـَاَفَضَرب )  . (اَطَدد ِسـِق

 قةقمفؿ، مةـ وسةالمة ، لفةؿ حػةظ الطقيؾ كقمفؿ يف وكان -٩

 فِةةی َ اَذاكِِفةةؿ َطَؾةةكَ  ـَاَفَضةةَرب ) ..بعةةدهؿ لؿةةـ لؾبعةةِث  وآيةةة

ـَ  لَؽفِػ ٱ  .(اَطَدد ِسـِق

 ثةؿ ، شةائبة يشةقبفا ٓ ، والصةدق بةالحؼ مـؼقلة قصٌص  -١٣

 َكَبةةَلُهؿ َؽ َطَؾقةة َكُؼةةصُّ  ـُ كَّحةة ) …فقفةةا يشةةؽؽ مةةـ يةةلتل

 .(.لَحؼِّ ٱِب 

 وآثةةروا الؽػةةران، طؾةةك اإليؿةةانَ  قةةّدمقا ، مممـةةقن فتقةةةٌ  -١١

ُفةؿ ).وثبةتفؿ اهلل فقفؼفؿ ، الزيـة طؾك الطاطة  َ اَمـُةقا َقةةٌ فِت إِكَّ

 [.١٠ الؽفػ] (ىُهد َكةَُفؿَوِزد بَِربِِّفؿ
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 يبصةرك، وهةدى يثبتؽ،  هدى إلك تحتاُج  الػتـ أزمـة يف -١2

 .هدًى( وزدكاهؿ )..يحؿقؽ وهدى

 وقةةقل الطريةةؼ، طؾةةك اهلل قةةقاهؿ ، أسةةـاكفؿ صةةغر بةةرغؿ -١٠

 ومقاجفةة ، والزيـةة الؿةال فةراق طؾك والصبر ، الحؼ كؾؿة

 . َربُّـَا( َفَؼاُلقا َقاُمقا إِذ ُقُؾقبِِفؿ َطَؾكَ  ـَاَوَرَبط ) … الظالؿ

 وإطةالن لؾباصةؾ، التصةدي يف والعؿةؾ الؼقل بقـ جؿعقا -١4

َؿةةَقَ ٱ َربُّ  َربُّـَةا َفَؼةاُلقا َقةاُمقا إِذ )…اإليؿان  َٕرضِ ٱوَ  ِت  َ لسَّ

 [.١4 الؽفػ] (َشَطًطا اإِذ ـَاُقؾ لََّؼد اإَِلةَف ۦُدوكِفِ  ِمـ ُطَقاكَّد َلـ

 والتؿسةقا ، العؾةؿ صؾبةقا أكفةؿ إٓ الشةباب طؾةؿِ  قؾة ومع -١٥

َٓ ِ َهةَ ) ..ققمفؿ شركِ  طؾك الدلقؾ  ۦُدوكِةفِ  ِمـ تََّخُذواٱ ُمـَاَقق ُم
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ـِ بُِسؾ ِفؿَطَؾق ُتقنَ َيل َٓ لَّق َ الَِفة ـِ  َؾؿُ َأض َفَؿـ َبقِّـ َطةَ  فَتةَرىَ ٱ ِمؿَّ

 . (اَكِذب هللِ ٱ َطَؾك

 ضرفةةةا بةةةات أكةةةف إٓ وضؾؿتةةةف، الؽفةةةػ وحشةةةة بةةةرغؿ -١٦

ـ َربُُّؽؿ َلُؽؿ َيـُشر لَؽفِػ ٱ إَِلك اۥوُ َفل )…اإللفقة لؾرحؿاِت   مِّ

ح ـ َلُؽؿ َوُيَفقِّئ ۦَؿتِفِ رَّ ر رُِكؿَأم مِّ  [.١٦ الؽفػ] (َفؼامِّ

 بالػرح ويؼقـفؿ ، اهلل طؾك تقكؾفؿ دون فراُرهؿ يُحْؾ  ولؿ -١٧

ةـ َربُُّؽةؿ َلُؽةؿ َيـُشر لَؽفِػ ٱ إَِلك اۥوُ َفل )…والتليقد ح مِّ  ۦَؿتِةفِ رَّ

ـ َلُؽؿ َوُيَفقِّئ ر رُِكؿَأم مِّ  . (َفؼامِّ

 فةةرارهؿ وحركةةةُ  ، الطقيةةؾ  ومـةةاُمفؿ  العجقبةةة قصةةُتفؿ -١٨

 طؾةك الدالة اهلل آيات مـ كؾفا مـ كؾفا طـفؿ الشؿس ومقُؾ 

ـ َقةَفج فِی َوُهؿ  )…قدرتف  .(.. هللِ ٱ َ اَيةَِت  ِمـ لَِؽ  َ ذَ  فُ مِّ
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 يؼةربفؿ فةال ، الؿفابةة طؾةقفؿ ضةرب ، حؿايتفؿ يف زيادة -١٩

َؾعةةَت ٱ َلةةقِ  )… طةةدو يـةةالفؿ وٓ مؼتةةرب،  َت َلَقلَّقةة ِفؿَطَؾةةق صَّ

 .(باُرط ُفؿِمـ َت َوَلُؿِؾئ افَِرار ُفؿِمـ

 َربُُّؽةؿ َقةاُلقا ).وفةاة الـقم ٕنّ  ، اهلل إلك الؾبث طؾؿَ  وَكؾقا -2٣

 َهةَِذِه..(. بَِقِرقُِؽؿ َأَحَدُكؿ بَعُثقاٱَف  ُتؿَلبِث بَِؿا َؾؿُ َأط

َفةا َقـُظةرَفؾ ).وسةالمتف الطعام صفارة ُتـسفؿ لؿ محـتفؿ _2١  َأيُّ

 .(… اَصَعام َككَ َأز

ُفةؿ ).آرتةداد مخافةة ، التـؽقةؾ الصالحقن خشل إكؿا -22  إِكَّ

ةتِِفؿ فِةی ُيِعقةُدوُكؿ َأو ُجُؿةقُكؿَير ُؽؿَطَؾق َفُرواَيظ إِن  َوَلةـ ِمؾَّ

 .(..اَأَبد إًِذا ِؾُحقاُتػ
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 َثرَكةاَأط لَِؽ  َ َوَكَذ  )..البعث طؾك دلقاًل  وبعُثفؿ مـامفؿ كان -2٠

ةةةاَطةَ ٱ َوَأنَّ  َحةةةّؼ  هللِ ٱ َد َوطةةة َأنَّ  َؾُؿةةةقالَِقع ِفؿَطَؾةةةق  َب َريةةة َٓ  لسَّ

 .(..فِقَفا

 لؿةةةة  يف الؼةةةةدير اهلل أمضةةةةاه ، لؾبشةةةةر صقيةةةةٌؾ  لبةةةةٌث  -24

ـَ  َئةةةِما َثَؾةةةََث  ِػِفةةؿَكف فِةةی )َوَلبُِثةةقا…بصةةر  زَداُدواٱوَ  ِسةةـِق

 .(..عاتِس

 صةةبِرٱوَ  ).. ومصةةادقتفؿ الػؼةةرا  مجالسةةة يف أصةةٌؾ  هةةذه -2٥

ـَ ٱ َمعَ  َسَؽ َكػ  ُيرِيةُدونَ  لَعِشةیِّ ٱوَ  لَغةَدَوةِ ٱِب  َربَُّفةؿ ُطقنَ َيد لَِّذي

 .(ۥَۖففُ َوج
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ـْ  -2٦  )…الفةقى وأربةاب الغةافؾقـ مةـ دائةؿ حذرٍ  طؾك لتؽ

 َٓ َبةعَ ٱوَ  رَِكةاِذك َطـ ۥَبفُ َقؾ َػؾـَاَأغ َمـ ُتطِع َو  ۥُرهُ َأمة َوَكةانَ  َهَقَيةفُ  تَّ

 .(اُفُرص

 ِمةةـ لَحةةؼُّ ٱ َوُقةةؾِ  ).وإباحةةة تخققةةر ٓ ، وتخقيةةػ تفديةةٌد  -2٧

بُِّؽؿ  .(…ُػرؽقَ َفؾ  َ َشا َوَمـ ُقمِمـَفؾ  َ َشا َفَؿـ ۖۖ رَّ

  بَِؿةا ُيَغةاُثقا َتِغقُثقاَيسة َوإِن )…ويعذب يفانُ  فقفؿ ما أطزُّ  -2٨

 …حالفؿ مـ باهلل كعقذ (لُقُجقهَ ٱ ِقیَيش لُؿفؾِ ٱكَ 

 مصةةةةةقره والؼبقؾةةةةةة، وإتبةةةةةاع بالؿةةةةةال تعةةةةةززٍ  كةةةةةؾُّ  -2٩

 .(اَكَػر َوَأَطزُّ  َمآ ِمـَؽ  َثرُ َأك َأَكا ۥُيَحاِوُرهُ  )َوُهقَ …لؾػؾس

 َقةاَل  ).. الؽػةار سقؿا مـ خؾقدها، واطتؼاد بالدكقا التعؾُؼ  -٠٣

ّـُ  َما  . (اَأَبد ۦَهةَِذهِ  َتبِقَد  َأن َأُض
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 .الطاغقةةة الحالةةة وتحةةذير ، الـصةةقحة الصةةحبة حةةؼ مةةـ -٠١

 ِمةـ َخَؾَؼةَؽ  لَّةِذیٱِب  َت َأَكَػةر ۥُيَحةاِوُرهُ  َوُهقَ  ۥَصاِحُبفُ  ۥَلفُ  )َقاَل 

َيَؽ  ُثؿَّ  َػةكُّط ِمـ ُثؿَّ  ُتَراب  .(َرُجال َسقَّ

 مةةةةـ اسةةةةتحقا ٓ ولإ مـشةةةةله العبةةةةُد  استشةةةةعر لةةةةق -٠2

َأَكَفرَت ِبٱلَِّذی َخَمَقَك ِمن ُتَراب ثُمَّ ِمنن ُّطفَفن  ….) استؽباره

ٰىَك َرُجال  .(ثُمَّ َسوَّ
 بؼائفةا يف سةبٌب  إمةقال يف ومشقئتف اهلل بػضؾ آطتراف -٠٠

 َٓ  هللُ ٱ  َ َشةا َمةا َت ُقؾة َجـََّتةَؽ  َت َدَخؾة إِذ َٓ َوَلةق )… وبركتفا

ةَ  َّٓ  ُققَّ  .(اَوَوَلد َمآ ِمـَؽ  َأَقؾَّ  َأَكا َتَرنِ  إِن هللِ ٱِب  إِ
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ُؾ  قد -٠4  ۦبَِثَؿةرِهِ  َوُأِحقطَ  ).الؽػار لبعض الدكقا يف العؼقبةُ  تعجَّ

ةُب  َبَ  َفَلص قة ُيَؼؾِّ  َطَؾةكَ  َخاِوَيةةٌ  َوِهةیَ  فِقَفةا َأكَػةَؼ  َمةا َطَؾةكَ  فِ َكػَّ

 .ُطُروِشَفا(

 واإلكػاق والحؿد والحؿُد  وآطتراف، الشؽر الؿال حؼُّ  -٠٥

 َوَيُؼةةقُل  ُطُروِشةةَفا َطَؾةةكَ  َخاِوَيةةةٌ  َوِهةةیَ  )…كؼؿةةةً  كةةان وآ ،

 . (اَأَحد بَِربِّی رِكُأش َلؿ َتـِیَيةََؾق

 )َوَلؿ وجـقدك أحبابِؽ كؾُّ  طـؽ سقػرُّ  الفاويةُ  وقعت إذا -٠٦

 .(…هللِ ٱ ُدونِ  ِمـ ۥَيـُصُروَكفُ  فَِئة ۥلَّفُ  َتُؽـ

 صابةت، ثةؿ بالؿةا  حقةت كشةجرة زوالفا سرطة يف الدكقا -٠٧

 تةةةةةةدفعفا هشةةةةةةقًؿا فصةةةةةةارت مةةةةةةدة، بعةةةةةةد فجػةةةةةةت
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َثَؾ  َلُفؿ ضرِبٱ)وَ …الرياح كَقاٱ لَحَقَقةِ ٱ مَّ ـَ  ـَةَفُ َأكَزل  ٍ َكَؿا لدُّ  ِمة

َؿا ِ ٱ  .(… اَهِشقؿ َبَ  َفَلص َٕرضِ ٱ َكَباُت  ۦبِفِ  خَتَؾطَ ٱَف  لسَّ

ت مفؿةةا -٠٨  الصةةالحات الباققةةات تبؼةةك واّزيـةةت، الةةدكقا غةةرَّ

 ..وأدومفا الزيـات خقرَ 

 والؾقرد ، بارزة وإرض زائؾة، والجباُل  يقم طؾقـا سقلتل -٠٩

 َوَتةةَرى لِجَبةةاَل ٱ ُكَسةةقِّرُ  مَ َوَيةةق ) … محتشةةدة والـةةاس ، بةةارزة

 .(..اَأَحد ُفؿِمـ ُكَغاِدر َفَؾؿ َكةَُفؿَوَحَشر َباِرَزة َٕرَض ٱ

 يف أمامةةةةةةةؽ ستشةةةةةةةاهده شةةةةةةةل  كةةةةةةةؾ أن تةةةةةةةقؼـ -4٣

َٓ  اَحاِضةةر َطِؿُؾةةقا َمةةا )َوَوَجةةُدوا…الؼقامةةة  َربُّةةَؽ  ِؾةةؿُ َيظ َو

 .(اَأَحد
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 وِحؽةةةؿ ، وأمثةةةال وتـقيةةةعٌ  ، وتصةةةريٌػ  بقةةةانٌ  الؼةةةرآن يف -4١

ف َوَلَؼةد ) …ذلةؽ يف مؼصريـ زلـا وٓ ومقاطظ،  فِةی ـَاَصةرَّ

ـُ ٱ َوَكانَ  َمَثؾ ُكؾِّ  ِمـ لِؾـَّاسِ  لُؼرَ انِ ٱ َهةََذا   َشةی َثةرَ َأك إِلكَسةةَ

 .(َجَدٓ

 َوُيَجةَِدُل  )…الحؼ إلزالة بالباصؾ الؿجادلة الؽػار صبقعة -42

ـَ ٱ  ۔( لَحؼَّ ٱ بِفِ  ِحُضقالُِقد لَبةَطِؾِ ٱِب  َكَػُروا لَِّذي

 ومجةادلتفؿ ، واهقةة حججفؿ..  الؿجرمقـ مـ تخػ ٓ -4٠

ـَ ٱ َوُيَجةةةَِدُل  ).. متعـتةةة  بِةةفِ  ِحُضةةقالُِقد لَبةةةَطِؾِ ٱِب  َكَػةةُروا لَّةةِذي

 .(..لَحؼَّ ٱ

ةا ).…وبركتةف الؼةرآن معـةك بعُضةفؿ ُيحرمَ  أن أقبَ   ما -44  إِكَّ

 .(..راَوق َ اَذاكِِفؿ َوفِی َؼُفقهُ َيػ َأن َأكِـَّةً  ُقُؾقبِِفؿ َطَؾكَ  ـَاَجَعؾ
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 َؽ َوتِؾة ).…إمةؿ هةالك أسةباب مةـ أكقاطف بؽؾ الظؾؿُ  -4٥

ا َؾؽـَةَُفؿَأه لُؼَرىَ ٱ  .(… ۖ  َضَؾُؿقا َلؿَّ

 محةةدود، مقطةةٌد  فؾفةةؿ الؿجةةرمقـ، هةةالكَ  تسةةتعجؾ ٓ -4٦

ق ِؾؽِِفةةؿلَِؿف ـَةةاَوَجَعؾ )…مرصةةقد ووقةةت  الؽفةةػ] (ِطةةدامَّ

٥٩.] 

 كةريؿ يا يـػعـا ما وطؾؿـا ، رحؿتؽ مـ طؾقـا أفْض  الؾفؿ -4٧

ـ َؿةَرح ـَةَفُ َ اَتق )… ا ِمـ ـَةَفُ َوَطؾَّؿ ِطـِدَكا مِّ  .(ؿاِطؾ لَُّدكَّ

 إلةةك ورجقطةةف مقسةةك تقاضةةع مةةـ شةةباُب  يةةا تعؾؿةةقا -4٨

بُِعَؽ  َهؾ ُمقَسكَ  ۥَلفُ  َقاَل  ) …التؾؿذة ـِ  َأن َطَؾةكَ  َأتَّ َؿة ةا ُتَعؾِّ  ِمؿَّ

 .(..داُرش َت ُطؾِّؿ
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 َقةاَل  )… ومتابعةة وتػفؿ ، ومصابرة صبر مـ لؾعؾؿ ٓبد -4٩

 .(..راَصب َمِعیَ  َتطِقعَ َتس َلـ إِكََّؽ 

 َفَقَجةَدا ).. مؼابةؾ بةال اإلحسةان معفؿ يـػع ٓ الؾئام كلن -٥٣

 فِ َطَؾق َت َلتََّخذ َت ِشئ َلق َقاَل  ۥَۖفَلَقاَمفُ  َيـَؼضَّ  َأن ُيرِيُد  اِجَدار فِقَفا

 .(..راَأج

 …وتعؿةةؼ رويةةةٍ  إلةةك تحتةةاج العؾةةقم مةةـ أكةةقاعٌ  ثؿةةةَ  -٥١

َؾق َتطِعَتس َلؿ َما ِويؾِ بَِتل )َسُلَكبُِّئَؽ   .(ًراَصب فِ طَّ

 التةةةةةةةةاريخ قةةةةةةةةديؿ الضةةةةةةةةعػا  طؾةةةةةةةةك التسةةةةةةةةؾط -٥2

ـَ …والعـقان  َأِطقَبَفةا َأن َفَلَردتُّ  لَبحرِ ٱ فِی َؿُؾقنَ َيع )لَِؿَسةَؽِق

ِؾؽ َ ُهؿَوَرا َوَكانَ   [.٧٩ الؽفػ] (باَغص َسِػقـَةٍ  ُكؾَّ  ُخُذ َيل مَّ
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 مةةـ التربقةةةُ  تعقـةةت ولةةذا ، لألبةةقيـ مرهةةؼ إبـةةا  فسةةادُ  -٥٠

ةةا )…الؿفةةد ـِ ُمةةم َأَبةةَقاهُ  َفَؽةةانَ  لُغَؾةةةَؿُ ٱ َوَأمَّ  َأن َفَخِشةةقـَا ِمـَق

 .(ارَوُكػ َقةَـاُصغ ِهَؼُفَؿاُير

 َأُبقُهَؿةةا َوَكةةانَ  )…آبةةائفؿ بصةةالح إبـةةا َ  اإللةةفُ  يحػةةظ -٥4

ُهَؿا ُؾَغةاَيب َأن َربُّةَؽ  َفةَلَرادَ  اَصةَِؾح  َكـَزُهَؿةا َتخرَِجاَوَيسة َأُشةدَّ

ـ َؿةَرح بَِّؽ  مِّ  .(…رَّ

ةا )…وتؿؽقـًةا قدرةً  طباده مـ يشا  مـ يمتقف هلل الػضُؾ  -٥٥  إِكَّ

ـَّا  .(..اَسَبب  َشی ُكؾِّ  ِمـ ـَةَفُ َوَ اَتق رضِ َٕ ٱ فِی ۥَلفُ  َمؽَّ

 يـةتج آجتؿاع وأن ، والتعاوي لؿاطالج العؿؾ يف أصٌؾ  -٥٦

ـِّةی َمةا َقاَل  )..اإلكجازات ةٍ  َفةَلِطقـُقكِی رَخقة َربِّةی فِقةفِ  َمؽَّ  بُِؼةقَّ

 .(ًماَرد ـَُفؿَوَبق ـَُؽؿَبق َعؾَأج
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 بةةال أخةةرة يف ويفةةاكقن ، ذويفةةؿ مةةـ الةةدكقا يف ُيعظَّؿةةقن -٥٧

 .(…كاَوز لِؼَقةََؿةِ ٱ مَ َيق َلُفؿ ُكِؼقؿُ  َفاَل  )..رحؿة

 قبةؾ البحةر مةا  يـػةد ، شلكف وأجؾَّ .. أطظؿف ما اهلل تبارك -٥٨

 اِمةَداد لَبحةرُ ٱ َكةانَ  لَّةق ُقةؾ ) …وحؽؿتةف، اهلل كةالم يـػد أن

 ـَةاِجئ َوَلق َربِّی َكِؾَؿةَُت  َتـَػَد  َأن َؾ َقب لَبحرُ ٱ َلـَِػَد  َربِّی لَِّؽِؾَؿةَِت 

 .(..اَمَدد ِۦؾفِ بِِؿث

 ..خةالص وتقحقد ، صال  طؿٌؾ  هـا.. باختصار اإلسالمُ  -٥٩

َٓ  اَصةةَِؾح َطَؿال َقعَؿؾَفؾ ۦَربِّفِ   َ لَِؼا ُجقاَير َكانَ  )َفَؿـ  رِكُيشة َو

 .(اَأَحَد  ۦَربِّفِ  بِِعَباَدةِ 
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 سورة مريم -9
 

 وأسةؾؿَ  اإلجابةة إلك أقرَب  كان سًرا خػًقا الدطا  كان كؾؿا -١

 !…[ ٠: مريؿ] (اَخِػقّ   ً كَِدا ۥَربَّفُ  كادى إِذ )… الريا  مـ

 بالتـاسةؾ القلةد مـحةؽ طؾةك قةادر العةدم، مةـ خؾؼةَؽ  مـ -2

 .(ة اَشق َتُؽ  َوَلؿ ُؾ َقب ِمـ ُتَؽ َخَؾؼ َوَقد َهقِّـ َطَؾیَّ  ُهقَ  َربَُّؽ  )َقاَل 

 َقكَ َيةََقح )…وتقفقؼ مـحة ثؿ ، إمر بداية مـ واجتفادٌ  ققامٌ  -٠

ة لؽَِتةََب ٱ ُخذِ   . (اَصبِقّ  لُحؽؿَ ٱ ـَةَفُ َوَ اَتق بُِؼقَّ

 الحـةةةةةةان ذات ، الرحقؿةةةةةةة الـػةةةةةةقس تحةةةةةةب إكؿةةةةةةا -4

ـ ا)َوَحـَاك…والؿقدة ا مِّ  .(…اَتِؼقّ  َوَكانَ  َوَزَكَقة لَُّدكَّ

 .. أهؿقتفةا طؾةك دل كبةل سةقرة يف القالةديـ برُّ  تذكر حقـؿا -٥

 .(..اَطِصقّ  َجبَّاًرا َيُؽـ َوَلؿ فِ لَِدي َ بِقَ  ا)َوَبرَّ 



 

190 

 

  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

َؿةا َقةاَل  ).. صةالحفؿ يف واكتؿةالفؿ إبـةا  جؿةاُل  -٦  ۖ  َأَكةةا إِكَّ

ََهَب  َربِِّؽ  َرُسقُل   [.١٩ مريؿ] (اَزكِقّ  اُغَؾةَؿ َلِؽ  ِٕ

 طؾةك دلةقاًل  مـةف جعةؾ وقةد تعةالك، اهلل لقعجز شل  كان ما -٧

 .(.لِّؾـَّاسِ  َ اَية ۥَعَؾفُ َولِـَج َهقِّـ َطَؾیَّ  ُهقَ  َربُِّؽ  َقاَل  ).قدرتف

ـَ  العػقػةةةةةةةاُت  يةةةةةةةزاُل  ٓ -٨ ـَ  العةةةةةةةار، يخػةةةةةةة  ويةةةةةةةرهب

 قاَكسةة َوُكـةةُت  َهةةةََذا َؾ َقبةة ِمةةتُّ  َتـِیَيةةةََؾق )َقاَلةةت…الؿعاصةةل

ـِسقّ   .(امَّ

 ويحضةةةرُ  آ ، اإليؿةةةان بلهةةةؾِ  الؿصةةةائب تشةةةتد إن مةةةا -٩

َّٓ  تَِفاَتح ِمـ َفـَاَدَيَفا )…فرُجف  َتةِؽ َتح َربُِّؽ  َجَعَؾ  َقد َزكِیَتح َأ

 .اَسرِيّ 
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ي َواْشَربِل َفُؽِؾل ).. تـؼضل ٓ طباده طؾك ربؽ آٓ ُ  -١٣  َوَقةرِّ

ا َطْقـًا ّـَ  َفنِمَّ ـَ  َتَريِ ةل َفُؼةقلِل َأَحةًدا اْلَبَشةرِ  ِمة ـِ  َكةَذْرُت  إِكِّ ْحَؿ  لِؾةرَّ

ـْ  َصْقًما  .إِْكِسقًّا( اْلَقْقمَ  ُأَكؾِّؿَ  َفَؾ

 .آكحةةراف مةةـ ٕهؾفةةا حامقةةةً  الؼرابةةةُ  تؽةةقنُ  مةةا غالبةةا -١١

ِؽ  َكاَكت َوَما  َسق مَرأَ ٱ َأُبقكِ  َكانَ  َما َهةَُرونَ  ُلخَت )َيةَ  . (اَبِغقّ  ُأمُّ

 كةةالم لقةةـؼَض  هلل، العبقديةةة إطةةالنُ  كؾؿاتةةفِ  أوَل  كاكةةت -١2

 َوَجَعَؾـِةی لؽَِتةةََب ٱ َ اَتَقـِیَ  هللِ ٱ ُد َطب إِكِّی َقاَل  )  الؿػتريـ الغالقـ

 .(..اَكبِقّ 

 َمةا ـَ َأي ُمَباَرًكا َوَجَعَؾـِی ).. حّؾ  أيـؿا كػاعٌ  مباركٌ  الؿممـ -١٠

 .(.. ُكـُت 
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 َصةةةةَـِیَوَأو )…الؼةةةدم مـةةةذ الؿةةةممـ تةةةالزم فريضةةةتان -١4

َؾَقةِ ٱِب  َكَقةِ ٱوَ  لصَّ  [.٠١ مريؿ] (اَحقّ  ُت ُدم َما لزَّ

 َوَلةؿ لِةَدتِی َ بِقَ  اَوَبرَّ  )… بقالدتف بره الؿمكدة واجباتف ومـ -١٥

 .(..اَشِؼقّ  اَجبَّار َعؾـِیَيج

 لِةَدتِی َ بِةقَ  اَوَبةرَّ  )..إشؼقا  مـ صار والديف طؼَّ  مـ غالُب  -١٦

 .(..اَشِؼقّ  اَجبَّار َعؾـِیَيج َوَلؿ

 ..متؾطةػ أسةؾقٍب  يف ولؽـةف والةده، طؾةك بةالعؾؿ افتخةر -١٧

ـَ  َ كِیَجا َقد إِكِّی َلَبِت )َيةَ بِعـِةیٱَف  تِةَؽ َيل َلؿ َما لِعؾؿِ ٱ ِم  ِدكَ َأهة تَّ

 [.4٠ مريؿ] (اَسِقيّ  اص َ ِصرَ 

 ..الشةقطان صةؿقؿ مةـ ففةل اهلل دون مةـ الؿعبقدات كؾُّ  -١٨

ـَ ٱ ُبدِ َتع َٓ  َبِت لَ )َيةَ قَطةَ ـَ ٱ إِنَّ  لشَّ قَطةَ ح َكانَ  لشَّ ـِ لِؾرَّ  .(اَطِصقّ  َؿةَ
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 لَّةؿ َلق ِـ )…القلد حب طؾك صغك ألفة حبُّ  لؾعجب يا -١٩

َر َتـَتفِ   . (اَمِؾقّ  هُجركِیٱوَ  ُجَؿـََّؽ َٕ

 َسَؾةةَؿٌ  َقةاَل  )…والرفةؼ  بةالؾقـ اإلسةا ة مؼابؾةَ  أجؿَؾ  ما -2٣

فُ  َربِّی َلَؽ  َتغِػرُ َسَلس َؽ َطَؾق  .(اَحِػقّ  بِی َكانَ  ۥإِكَّ

 تعةةةةةقـ ، اإلطةةةةةذارُ  وحصةةةةةؾ الـصةةةةةقحُة، مؾةةةةةتفؿ إذا -2١

 ۖ  ُطةقاَوَأد هللِ ٱ ُدونِ  ِمةـ ُطقنَ َتةد َوَمةا َتةِزُلُؽؿَوَأط )…آطتةزال

 .(.َربِّی

ـُ  والذكر الجؿقؾ، الثـا ُ  اكتشر إذا -22  ماكع، يؿـعف لؿ ، الحس

 :مريؿ] (اَطِؾقّ  ٍق ِصد لَِسانَ  َلُفؿ ـَاَوَجَعؾ ) …مشقه يشقهف وٓ

٥٣.] 
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 وأحسةةـف مةةدٍح  أطظةةؿُ  العؿةةؾ وتجريةةدِ  اإلخةةالص مةةدُح  -2٠

فُ  ُمقَسكَ  لؽَِتةَِب ٱ فِی ذُكرٱ)وَ   .(..َؾصاُمخ َكانَ  ۥإِكَّ

 ذُكرٱوَ  )… وآجتؿاطقة الديـقة لقطقدكا إضاطتـا أكثر ما -24

فُ  َؿةَِعقَؾ إِس لؽَِتةَِب ٱ فِی  .(..لَقطدِ ٱ َصاِدَق  َكانَ  ۥإِكَّ

 ۥَؾةةفُ َأه ُمرُ َيةةل َوَكةةانَ  ) أبـائةةف، يف وكاصةة  ذاتةةف، يف صةةالٌ   -2٥

َؾَقةِ ٱِب  َكَقةِ ٱوَ  لصَّ  .(لزَّ

 .(َطِؾقًّا َمَؽاًكا ـَةَفُ َوَرَفع )…ومؽاكة مؽاًكا الذكر مرفقعُ  -2٦

 )إَِذا ويخشةعقن ربفةؿ ب يةات يتةلثرون الؿممـةقن هؿ كذا -2٧

ـِ ٱ َ اَيةَُت  ِفؿَطَؾق َؾكَ ُتت حَؿةَ وا لرَّ د َخرُّ  …( اَوُبؽِقّ  اُسجَّ

ـُ  اكؿا -2٨  لَجـَّةةُ ٱ َؽ تِؾة )…واإليؿةان التؼقى أهُؾ  الجـةَ  يسؽ

 .(..اَتِؼقّ  َكانَ  َمـ ِطَباِدَكا ِمـ ُكقِرُث  لَّتِیٱ
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 وثباًتةا ومجاهةدة طؿةاًل  بالصبر إٓ العبادة طقدُ  يستؼقؿ ٓ -2٩

 .(..ۦۚلِِعَبةََدتِفِ  صَطبِرٱوَ  طُبدهُ ٱَف  )..

َٓ  )…وآكؼقةةاد اإليؿةةانَ  تةةقرُث  ذكةةرى أطظةةؿُ  -٠٣  ُكرُ َيةةذ َأَو

ـُ ٱ ا إِلكَسةَ  [.٦٧ مريؿ] (ة اَشق َيُؽ  َوَلؿ ُؾ َقب ِمـ ـَةَفُ َخَؾؼ َأكَّ

 ُثةؿَّ  )…وأشةدها العؼقبةة أغؾةظُ  العتةاة لؾقجفةا  سقؽقن -٠١

ّـَ  ـِ ٱ َطَؾك َأَشدُّ  َأيُُّفؿ ِشقَعةٍ  ُكؾِّ  ِمـ َلـَـِزَط حَؿةَ  ٕكفؿ..! (اِطتِقّ  لرَّ

 ..!الشر رؤوس

 يصةةةةةـع أن جةةةةةديرٌ  مخقةةةةةػ، وطبةةةةةقرٌ  مػةةةةةزع، ورودٌ  -٠2

ةةـُؽؿ )َوإِن…الخشةةقة َّٓ  مِّ  ؿةةاَحت َربِّةةَؽ  َطَؾةةكَ  َكةةانَ  َواِرُدَهةةا إِ

ؼ  . (ِضّقامَّ
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 ۖ  تََّخُذواٱوَ  ).. بالقة تؿاثقَؾ  وٓ ، جامدة أصـامٍ  مع طزةَ  ٓ -٠٠

 .(اِطزّ  َلُفؿ لَِّقُؽقُكقا َ الَِفة هللِ ٱ ُدونِ  ِمـ

 مةةـ تزيةد ،فالشةةقاصقـ الؿجةرمقـ صغقةةان مةـ تـةدهش ٓ -٠4

ةةا َتةةرَ  َأَلةةؿ ).…هقةةاجفؿ ـَ ٱ َسةةؾـَاَأر َأكَّ َقةةةَطِق ـَ ٱ َطَؾةةك لشَّ  لَؽةةةَِػرِي

ُهؿ  [.٨٠ مريؿ] (اَأزّ  َتُمزُّ

 ومةةةدة مرصةةةقدة، سةةةاطة فؾفةةةؿ هالكفةةةؿ، تسةةةتعجؾ ٓ -٠٥

َؿا ِفؿَطَؾق َجؾَتع َفاَل  ) ..معؾقمة  .(..اَطّد  َلُفؿ َكُعدُّ  إِكَّ

 فةقفؿ بؿةا فقةف، ريةب ٓ يةقم يف وتخضةعُ  الخالئةُؼ  ستذّل  -٠٥

َؿةةةَقَ ٱ فِةةی َمةةـ ُكةةؾُّ  إِن )… الؿسةةتؽبرون َّٓ  َٕرضِ ٱوَ  ِت  َ لسَّ  إِ

ـِ ٱ َ اتِی حَؿةَ  .(داَطب لرَّ
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 وأن وإبـةا ، والجـةقد الؼبقؾةة دف ُ  لةؽ كةان الدكقا يف -٠٧

 .(…ًداَفر لِؼَقةََؿةِ ٱ مَ َيق َ اتِقفِ  َوُكؾُُّفؿ ) ذلؽ كؾ يتالشك

 الؼؾةقب يف والؼبقل القد لف اهلل كتَب  صال  مممـ مـ كؿ -٠٨

ـَ ٱ إِنَّ  )… ثؿـ بال ةَِؾَحةةَِت ٱ َوَطِؿُؾةقا َ اَمـُةقا لَّةِذي  َعُؾ َسةَقج لصَّ

ـُ ٱ َلُفؿُ  حَؿةَ  .(…اُودّ  لرَّ

ـَ ٱ إِنَّ  ).…الةةقد فاكعةةدم إمةةقاَل  خسةةروا وأكةةاٌس  -٠٩  لَّةةِذي

ةَِؾَحةَِت ٱ 4َوَطِؿُؾقا 4َ اَمـُقا ـُ ٱ َلُفؿُ  َعُؾ َسَقج لصَّ حَؿةَ  .(اُودّ  لرَّ

 يف فجةاراً  ، الخصةقمة شةديدي اإلسةالم محةاربق يزال ٓ -4٣

 . (الُّّد  ماَقق ۦبِفِ  َوُتـِذرَ  )…اهلل ديـ
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بةةة أمةةؿٍ  مةةـ كةةؿ -4١ ةةرت ، ُمؽذِّ ـٌ  لفةةؿ يبةةَؼ  فؾةةؿ ُدمِّ  وٓ طةةق

ـ َؾُفؿَقب َؾؽـَاَأه )وَكؿ…أثر ةـ ُفؿِمةـ ُتِحسُّ  َهؾ نٍ َقر مِّ  َأَحةدٍ  مِّ

 .(َزاِرك َلُفؿ َؿعُ َتس َأو

 الؿسةتعان واهلل ، جؿقعةا حصدوا اإللفل السخط وقع إذا -42

ـ ُفؿِمـ ُتِحسُّ  َهؾ )  . (َزاِرك َلُفؿ َؿعُ َتس َأو َأَحدٍ  مِّ
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 سورة طى -10
 

 وصةةػا  كةةقر وإكؿةةا وطـةةا ، وتعةةب شةةؼاوةٌ  الؼةةرآن يف لةةقس -١

 .( َؼكَ لَِتش لُؼرَ انَ ٱ َؽ َطَؾق ـَاَأكَزل َما )…وسعادة

 فِةی َمةا ۥَلةفُ  )…إحاصَتةف وأطظةؿَ  طؾؿةف، أوسةع مةا اهلل تبارك -2

َؿةَقَ ٱ  . (لثََّرىَ ٱ َت َتح َوَما ـَُفَؿاَبق َوَما َٕرضِ ٱ فِی َوَما ِت  َ لسَّ

 خطابةةاتفؿ يف إكبقةةا  مةةع بالةةذكر تخةةصُّ  الصةةالة تةةزاُل  ٓ -٠

ـِةةی َّٓ  إَِلةةةةَفَ  َٓ  هللُ ٱ َأَكةةةا )إِكَّ ةةةَؾَقةَ ٱ َوَأقِةةةؿِ  طُبةةةدكِیٱَف  ۖ  َأَكةةةا إِ  لصَّ

 .(.رِیلِِذك

ـَ  الحقةاةِ  يف ستالقل -4  يصةرفقكَؽ، ، هةقى وأصةحاَب  صةاّدي

كََّؽ  َفاَل  ).…تطعفؿ فال ـُ ُيةم َّٓ  َمةـ َفةاَطـ َيُصدَّ َبةعَ ٱوَ  بَِفةا ِم  تَّ

 .(َدىَ َفَتر َهَقَيفُ 
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 بَِقِؿقـِةَؽ  َؽ تِؾة َوَمةا )… وتثبقتةا تقصئةةً  طصاه طـ سللف إكؿا -٥

 .(.طصاي هل قال َيةَُؿقَسَك،

ةفُ  َطةقنَ فِر إَِلةكَ  ذَهةبٱ ) الطغقةان باطثفةا ما الـصقحة ومـ -٦  ۥإِكَّ

 .(..َصَغكَ 

 وتتطؾةةب الـػةةقس فقفةةا تضةةقؼ الشةةديدة الؿقاقةةػ دائؿةةا -٧

 .(ِریَصد لِی شَرحٱ َربِّ  َقاَل  )..اكشراًحا

ةر )…والتقسةقر الشةرَح  اهلل سةماَل  الؿةممـ دأُب  لقؽـ -٨  َوَيسِّ

 .(رِیَأم لِی

 لةل اسةرح ) إثةر مـزوطةةُ  تقفقؼ، بدون َمفؿة أو طؿؾ كؾُّ  -٩

 .أمري( لل ويسر صدري
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ـُ  الةةةقزيرُ  -١٣  والؿةةةمازرة والةةةدطؿِ  الشةةةقرى محةةةؾُّ  الؿعةةةق

ـ اَوِزير لِّی جَعؾٱ)وَ   .(…ِؾیَأه مِّ

 َقةاَل  )…اإلجابةة وقعةت العزمُ  وصدق ، الـقةُ  صحت إذا -١١

 .( َيةَُؿقَسكَ  َلَؽ ُسم ُأوتِقَت  َقد

 وألؼقةت ).وآكتشةار الؼبةقل لةف كتةب طبداً  اهلل أحبَّ  إذا -١2

 .مـل( محبة طؾقؽ

 بةةةقـ وآكطةةةراُح   وذكةةةره اهلل حةةةبُّ  الغةةةؿَّ  يةةةدفع إكؿةةةا -١٠

 .الغؿ( مـ )فـجقـاك…يديف

، حتةك كثقةرا كثقرا العبُد  يختبرُ  -١4  لؾَؿفؿةة وبجفةز يؿحةصَّ

ـَ  َت َفَؾبِث اُفُتقك َوَفَتـَّةََؽ  )… العظقؿة ـَ َمةد ؾِ َأهة فِی ِسـِق  ُثةؿَّ  َي

 . (َيةَُؿقَسكَ  َقَدر َطَؾكَ  َت ِجئ
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 وتريةةاُق  ، الطريةةؼ طؾةةك الؿثبتةةات أقةةقى مةةـ اهلل ذكةةرُ  -١٥

َٓ  بِة َاَيةةةَتِی َوَأُخةةقكَ  َأكةةَت  ذَهةةبٱ )…الصةةعاب  فِةةی َتـَِقةةا َو

 .(رِیِذك

َٓ  )!…الّؾةقِّـ كالؽالم بشل  الؼؾقُب  اخُترقت ما -١٦  ۥَلةفُ  َفُؼةق

فُ  الَّقِّـ َٓقق رُ  ۥلََّعؾَّ  .(َشكَ َيخ َأو َيَتَذكَّ

 َٓ  َقةاَل  )…تعالك اهللِ  حػظُ  إٓ الطاغقت جؿاَح  يؽبُ   ٓ -١٧

ـِی ۖۖ َتَخاَفا  .(َوَأَرىَ  َؿعُ َأس َمَعُؽَؿا إِكَّ

 مؼاصةةةد مةةةـ العةةةدل وإقامةةةة  الؿستضةةةعػقـ اسةةةتـؼاذُ  -١٨

َٓ  إسرائقؾ َبـِی َمَعـَا ِسؾَفَلر )..الؿرسؾقـ ب َو  .(ُفؿُتَعذِّ

 وكلكةف ، والةدٓئؾ أيةات شةاهد وقةد اهلل وجقدَ  يستـؽرُ  -١٩

بُُّؽَؿا َفَؿـ َقاَل  ) كؾف ذلؽ طـ أطؿك  َيةَُؿقَسَك(. رَّ
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 كتةةةاب يف كؾُّفةةةا الالحؼةةةة والؼةةةرونُ  السةةةابؼة الؼةةةرونُ  -2٣

 َربِّةی َيِضةؾُّ  َّٓ  كَِتةةَب فِةی َربِّةی ِطـَد  ُؿَفاِطؾ َقاَل  )…محػقظ

 َٓ  .( َيـَسك َو

 ـَةَُؽؿَخَؾؼ َفاِمـ :) فؼؾ وسّرها الحقاة حؼقؼةِ  طـ سئؾَت  إذا -2١

 .(َرىَ ُأخ َتاَرةً  رُِجُؽؿُكخ َفاَوِمـ ُكِعقُدُكؿ َوفِقَفا

 َتـَاَأِجئ َقاَل  )…والت مر بآكؼالب الدطقات تتفؿُ  ما غالًبا -22

 [.٥٧ صف] (َيةَُؿقَسكَ  رِكَ بِِسح ِضـَاَأر ِمـ رَِجـَالُِتخ

 أكةتؿ فةلجؿعقا ومؽةرهؿ، كقةدهؿ الؿبطؾةقن يجؿةعُ  كؿا -2٠

 .(َأَتكَ  ُثؿَّ  ۥَدهُ َكق َفَجَؿعَ  َطقنُ فِر َفَتَقلَّكَ  )…وققتؽؿ جفدكؿ

 طةةةةاله إٓ مةةةةممـ طؾةةةةك والؽةةةةرُب  الخةةةةقف دب مةةةةا -24

 .(كَ َٕطؾَ ٱ َأكَت  إِكََّؽ  َتَخػ َٓ  ـَا)ُقؾ…الػرج
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 الةةذاكريـ طؾةةك تـطؾةةل ٓ ، السةةحرة قةةقةُ  كاكةةت مفؿةةا -2٥

َؿا )… الصادققـ َٓ  َسةةَِحر ُد َكقة َصةـَُعقا إِكَّ ةاِحرُ ٱ ِؾةُ  ُيػ َو  لسَّ

 . (َأَتكَ  ُث َحق

 ِؼیَ )َفُلل…بالعجائب جا ت بزغت، إذا اإليؿاكقة الؾحظةُ  -2٥

َحَرةُ ٱ د لسَّ  .(..ومقسك َهةَُرونَ  بَِربِّ  َ اَمـَّا اَقاُلق اُسجَّ

مُ  الؿستبد الظالؿُ  -2٦  ۥَلةفُ  َ اَمـةُتؿ َقةاَل  )…لةف مخالػةةٍ  كؾَّ  يجرِّ

فُ  َلُؽؿ َ اَذنَ  َأن َؾ َقب َؿُؽؿُ  لَِّذیٱ َلَؽبِقُرُكؿُ  ۥإِكَّ حرَ ٱ َطؾَّ  .(لسِّ

ـُ  وقةةر إذا -2٧  الؽةةقارث كةةؾُّ  طؾقةةف هاكةةت الؼؾةةب يف القؼةةق

ةمثَِركَ  َلةـ َقاُلقا )..والعذابات ـَ  َ َكةاَجا َمةا َطَؾةكَ  كُّ  لَبقِّـَةةَِت ٱ ِمة

َؿةةا َقةةاضٍ  َأكةةَت  َمةةا قةةضِ ٱَف  َفَطَرَكةةا لَّةةِذیٱوَ   َهةةةَِذهِ  ِضةةیَتؼ إِكَّ

كَقاٱ لَحَقَقةَ ٱ  . (لدُّ
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 َوَمةةةا )..بةةةاإلكراه ماضةةةقةٌ  الؿجةةةرمقـ مسةةةارات غالةةةُب  -2٨

ـَ  فِ َطَؾق َرهَتـَاَأك حرِ ٱ ِم  .(…َؼكَ َوَأب رَخق هللُ ٱوَ  لسِّ

 ، مريحةة مقتةةً  فقفةا الؽةافر يؿقت ٓ..  طذابفا بشاطة مـ -2٩

فُ  ).…مؿتعة حقاة يحقك وٓ  ۥَلةفُ  َفةنِنَّ  رِمةاُمج ۥَربَّةفُ  ِت َيل َمـ ۥإِكَّ

َٓ  فِقَفا َيُؿقُت  َٓ  َجَفـَّؿَ   .(َقكَ َيح َو

 َلُفةؿُ  َلةةَق َِؽ َفُلو )…مةذهب كةؾ فقةف الػؽةرُ  يذهُب  تشقيٌؼ  -٠٣

َرَجةَُت ٱ  (..لُعَؾكٱ لدَّ

ـّ  ومقطةةةٌد، كجةةةاة، :… يحػظقهةةا لةةةؿ كعةةةؿ ثةةالث -٠١  ومةةة

ةةـ ـَةةةَُؽؿَأكَجق َقةةد ِ يَؾ إسةةر َيةةةََبـِی ) …وسةةؾقى ُكؿ مِّ  َطةةُدوِّ

ـَ ٱ لطُّةةقرِ ٱ َجاكِةةَب  َكةةةَُؽؿَطد َ َووَ  ل َٕيَؿةة ّـَ ٱ ُؽؿُ َطَؾةةق ـَةةاَوَكزَّ  لَؿةة

ؾَقىَ ٱوَ   .(لسَّ
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 والسةةةةةؾب اهلل، غضةةةةةُب  مـتفةةةةةاه الةةةةةـعؿ يف الطغقةةةةةان -٠2

َٓ  )…والتبةةاب  َوَمةةـ َغَضةةبِی ُؽؿَطَؾةةق َفَقِحةةؾَّ  فِقةةفِ  َغةةقاَتط َو

 .(َهَقىَ  َفَؼد َغَضبِی فِ َطَؾق ِؾؾَيح

ار َوإِكِّی )…يستحثؽ فالغػارُ  اقترفَت  مفؿا -٠٠  َتاَب  لَِّؿـ َلَغػَّ

ـَ   .(َدىَ هتَ ٱ ُثؿَّ  اَصةَِؾح َوَطِؿَؾ  َوَ اَم

ةار َوإِكِّةی ).… وآسةتؼامة الصال  العؿُؾ  التقبة حؼُّ  -٠4  َلَغػَّ

ـَ  َتاَب  لَِّؿـ  .(هَتَدىَ ٱ ُثؿَّ  اَصةَِؾح َوَطِؿَؾ  َوَ اَم

 وثرواتةةةف لذاتةةةف ولةةةقس ، وحرماتةةةف هلل الؿةةةممـ يغضةةةُب  -٠٥

ـَ َغض ۦِمفِ َقق إَِلكَ  ُمقَسكَ  )َفَرَجعَ   .(..اَأِسػ َبةَ
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 وٓ يؽؾؿفةةةؿ ٓ بنلةةةفٍ   السةةةخػا ُ  هةةةمٓ  يحتػةةةل كقةةةػ -٠٦

َّٓ  نَ َيَرو َأَفاَل  ).…يراجعقكف َٓ  َٓقةق ِفؿإَِلةق ِجةعُ َير َأ  ِؾةُؽ َيؿ َو

َٓ  اَضرّ  َلُفؿ  …(عاَكػ َو

ققن ٓ -٠٧  صالةت ولةق الدكقا، يف مؽقثفؿ قدرَ  أخرة يف يصدِّ

 َثُؾُفؿَأمة َيُؼةقُل  إِذ َيُؼقُلةقنَ  بَِؿا َؾؿُ َأط ـُ كَّح ).. يتؼالقكفا ففؿ..

َّٓ  ُتؿلَّبِث إِن َصرِيَؼةً   .(..ماَيق إِ

 ويعز ، الؿجرمقن فقف يذل يقم يف وتخضع القجقهُ  ستعـق -٠٨

 َمةـ َخةاَب  َوَقةد لَؼقُّةقمِ ٱ َحةیِّ لِؾ لُقُجقهُ ٱ َوَطـَِت  )… الؿتؼقن

  . (ؿاُضؾ َحَؿَؾ 
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 التدبر حؼ تدبره حتك مقضقطاتف وتـقع تصريَػف تػؼفَ  لـ -٠٩

ف )… ـَ  فِقفِ  ـَاَوَصرَّ ُفةؿ لَقِطقةدِ ٱ ِم  َلُفةؿ ِدُث ُيحة َأو َيتَُّؼةقنَ  َلَعؾَّ

 .(راِذك

 لَؿِؾةةُؽ ٱ هللُ ٱ َفَتَعةةةََؾك )…آفةةة كةةؾ طةةـ وتؼةةدس اهلل تعةةالك -4٣

 .(…لَحؼُّ ٱ

 أمةر لةف حةدود وٓ مـةف، يشةبعُ  وٓ شةريًػا العؾةؿ كةان لؿا -4١

بِّ  َوُقؾ )…بآستزادة  .(ؿاِطؾ كِیِزد رَّ

 إِنَّ  ة َاَدمُ َيةَة ـَاَفُؼؾ )… العداوة هذه يتجاهؾ بعضـا يزال وٓ -42

ـَ  رَِجـَُّؽَؿاُيخ َفاَل  ِجَؽ َولَِزو لََّؽ  َطُدوّ  َهةََذا  .(َؼكَ َفَتش لَجـَّةِ ٱ ِم
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 الُؿتةةةع شةةةجرة والقةةةقم الخؾةةةد، شةةةجرة قةةةال قةةةديؿً -4٠

 لُخؾةدِ ٱ َشةَجَرةِ  َطَؾةكَ  َأُدلُّةَؽ  َهةؾ ة َاَدمُ َيةَة َقةاَل  )…والشفقات

 .(.. َؾكَ َيب َّٓ  ؽَوُمؾ

 يةلتقـؽؿ فنكةا )…والؿعاكةد الؿعرض خؾػ الشؼاوةُ  إكؿا -44

ـِّی ـِ  ىُهد مِّ َبعَ ٱ َفَؿ  . َ يشَؼك وٓ َيِضؾُّ  َفاَل  ُهَدایَ  تَّ

 أو ضاهرةٍ  شؼاوة يف ففؿ بزيـتفؿ الؿعرضقن َيخدطـَّؽؿ ٓ -4٥

 اَضةةـؽ َمِعقَشةةة ۥَلةفُ  َفةةنِنَّ  رِیِذكة َطةةـ َرَض َأطة َوَمةةـ )…خػقةة

 .(َؿكَ َأط لِؼَقةََؿةِ ٱ مَ َيق ۥُشُرهُ َوَكح

 ..أطؿةك وهةق بعذابةف فؽقةػ شةاق، صةحق  وهةق طذابف -4٦

 .(اَبِصقر ُكـُت  َوَقد َؿكَ َأط َتـِیَحَشر لِؿَ  َربِّ  )َقاَل 
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 كفةةاًرا والصةالة ، والتسةبق  بالصةبر الؿػتةريـ أذى ُيؼةاَومُ  -4٧

 َؾ َقبة َربِّةَؽ  دِ بَِحؿة َوَسةبِّ  َيُؼقُلقنَ  َما َطَؾكَ  صبِرٱَف  ). ولقاًل(

ةةؿسِ ٱ ُصُؾةةقعِ   َفَسةةبِّ  لَّقةةؾِ ٱ ى ِ َ اَكةةا َوِمةةـ ُغُروبَِفةةا َؾ َوَقبةة لشَّ

  . (َضكَ َتر َلَعؾََّؽ  لـََّفارِ ٱ َراَف َوَأص

 أولةل تؾؿةس وِحؽةؿ، وقصص وطبر، دروٌس  الؼرآن ويف -4٨

 َوَسةةبِّ  َيُؼقُلةةقنَ  َمةةا َطَؾةةكَ  صةةبِرٱَف  )… الؿتةةدبريـ العؼةةقل

ةؿسِ ٱ ُصُؾقعِ  َؾ َقب َربَِّؽ  دِ بَِحؿ  ى ِ َ اَكةا َوِمةـ ُغُروبَِفةا َؾ َوَقبة لشَّ

 . (َضكَ َتر َلَعؾََّؽ  لـََّفارِ ٱ َراَف َوَأص َفَسبِّ  لَّقؾِ ٱ

َٓ  )…إولةةك لؾقهؾةةة تةةدرك ٓ قةةد فةةتـ الةةدكقا زيـةةة يف -4٩  َو

نَّ  ةـ اجة َ وَ َأز ۦبِةفِ  ـَةاَمتَّع َمةا إَِلةكَ  ـَقةَؽ َطق َتُؿدَّ  لَحَقةَقةِ ٱ َرةَ َزهة ُفؿمِّ

كَقاٱ  .(َؼكَ َوَأب رَخق َربَِّؽ  ُق َوِرز ۖۚ فِقفِ  تِـَُفؿلِـَػ لدُّ
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 َؽ َؾةَأه ُمةرَوأ )… وتذكقر وتربقة ، وتػاطؾ كص  الشعائر -٥٣

ةةَؾَقةِ ٱِب   ُزُقةةَؽ َكر ـُ كَّحةة قةةاِرز ة َُؾَؽ َكسةة َٓ  َفةةاَطَؾق صةةَطبِرٱوَ  لصَّ

 .( َقىَ لِؾتَّؼ لَعةَِؼَبةُ ٱوَ 

 َؾةَؽ َأه ُمةرَوأ )… رطقتةف طةـ مسموٌل  وكؾؽؿ راعٍ  كؾؽؿ -٥١

َؾَقةِ ٱِب   .(.. لصَّ

 ، والخشةةةقع بآصةةةطبار الصةةةالة ثؿةةةراُت  تُبؾةةةغُ  إكؿةةةا -٥2

ةةَؾَقةِ ٱِب  َؾةةَؽ َأه ُمةةرَوأ )… الؿقاضبةةة  وحسةةـ  صةةَطبِرٱوَ  لصَّ

 .(.َفاَطَؾق

 لؾؽتةب تصةديؼف وطايـ تػؽَر، لؿـ وَمتَعظٌ  بقـةٌ  الؼرآن يف -٥٠

ُحِػ ٱ فِی َما َبقِّـَةُ  تِِفؿَتل َأَوَلؿ ) …إولك  .(ُٕوَلكَ ٱ لصُّ
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  سورُة األنبياء -11
 

 يف والـةةةةةةةةاس داٍن، والحسةةةةةةةةاُب  قريبةةةةةةةةٌة، الؼقامةةةةةةةةةُ  -١

 َؾةةةةَغػ فِةةةی َوُهةةةؿ ِحَسةةةاُبُفؿ لِؾـَّةةةاسِ  قَتةةةَرَب ٱ)…غػالتفةةةؿ

ع  .(رُِضقنَ مُّ

 بالؾعةب تؼابةُؾ  ، مققعفةا أهؾفةا مةـ الؿةقاطظ تؼةعُ  ٓ حقـ -2

ةةـ تِقِفؿَيةةل َمةةا ) … وآكشةةغال ةةـ رِذكةة مِّ بِِّفةةؿ مِّ حةة رَّ َّٓ  َدٍث مُّ  إِ

 . (َعُبقنَ َيؾ َوُهؿ سَتَؿُعقهُ ٱ

 ، العؾؿةةا  إلةةك  بةةالرجقع الؼةةرآن يف الثةةاي الؿقضةةعُ  هةةذا -٠

كرِ ٱ َؾ َأه ة َُؾقاَفس )…بفؿ وآكتػاع  .(َؾُؿقنَ َتع َٓ  ُكـُتؿ إِن لذِّ
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 حَؿؾةف لؿةـ ، مقحد كؾ ومجُد  متبع، كؾ شرُف  فقف الؼرآنُ  -4

 َأَفةةاَل  ُرُكؿِذكةة فِقةةفِ  اكَِتةةةَب ُؽؿإَِلةةق ـَةةاَأكَزل َلَؼةةد )… وقةةقة بصةةدق

 [.١٣ إكبقا ] (ِؼُؾقنَ َتع

 …  يةتعظ فؿـ وتدمقٌر، وأخٌذ  قْصؿٌ  السابؼة لؾؼرى حصَؾ  -٥

 ًمةةاَقق َدَهاَبعةة َكاَوَأكَشةةل َضالَِؿةةة َكاَكةةت َيةةةَقر ِمةةـ ـَاَقَصةةؿ َوَكةةؿ )

ـَ   . (َ اَخرِي

 ـَةاَخَؾؼ َوَمةا )… الؿالحةدة مةـ الصةدفة لدطقى إبطاٌل  هـا -٦

َؿا َ ٱ ـَ  ـَُفَؿاَبق َوَما َٕرَض ٱوَ  لسَّ  .(َلةَِعبِق

 ُؾقُكؿَوَكب )..الخقر ٓبتال  يـتبفقن وٓ الشر، ابتال َ  يعرفرن -٧

رِّ ٱِب   .(َجُعقنَ ُتر ـَاَوإَِلق ـَةفِت لَخقرِ ٱوَ  لشَّ
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 محةةةرم، والظؾةةةؿُ  مـصةةةقبٌة، العدالةةةةُ  الؼقامةةةة، مةةةقازيـ يف -٨

ـَ  َ لَؿقَ ٱ َوَكَضعُ  ) … حاضرة وإطؿاُل   لِؼَقةةََؿةِ ٱ مِ لَِقق لِؼسطَ ٱ ِزي

ـ َحبَّة َؼاَل ِمث َكانَ  َوإِن ة اَشق سَكػ َؾؿُ ُتظ َفاَل   ۖۗ بَِفةا ـَةاَأَتق َدلٍ َخر مِّ

ـَ  بِـَا َوَكَػكَ   [.4٧ إكبقا ] (َحةَِسبِق

 والؿجةةازاة آحتشةةاد وضةةراوة الؼقامةةة، بةةلهقال يـتػةةعُ  ٓ -٩

ـَ  َوُهؿ )… قؾبف رّق  مـ إٓ والـفاية، اَطةِ ٱ مِّ  .(ِػُؼقنَ ُمش لسَّ

 َقاَل  إِذ ) .. الؿصـقطة التؿاثقَؾ  تعظقؿ يـؽر الراشد العؼؾ -١٣

َبِقفِ   .(َطةَؽُِػقنَ  َلَفا َأكُتؿ لَّتِیٱ لتََّؿاثِقُؾ ٱ َهةَِذهِ  َما ۦِمفِ َوَقق ِٕ

 اهللُ  وألفؿةف ذلؽ، طؾك قدر لؿا كسرها ثؿ ، إصـامَ  أكؽر -١١

َّٓ  ًذا َ ُجةةَذ  َفَجَعَؾُفةةؿ )…وإحةةراجفؿ محةةاجتفؿ  لَُّفةةؿ اَكبِقةةر إِ

ُفؿ  . (ِجُعقنَ َير فِ إَِلق َلَعؾَّ
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 الشةباب خةالل مةـ إٓ التةاريخ طبةر الةدطقاُت  تـتصر لؿ -١2

 .ِهقُؿ( َ رَ إِب ۥَلفُ  ُيَؼاُل  ُكُرُهؿَيذ كَفت ـَاَسِؿع َقاُلقا )…والػتقان

 َبؾ َقاَل  )…العظقؿ الؿحػؾ يف يجّفؾُّفؿ َمفديٌ  شاٌب  فتك -١٠

 .(..َيـطُِؼقنَ  َكاُكقا إِن ة َُؾقُهؿَفس َهةََذا َكبِقُرُهؿ ۥَفَعَؾفُ 

 ) َقةاَل .…إصةـام تؾؽةؿ طبةدتؿ مةا طؼةقلؽؿ صحت لق -١4

َٓ  ة اَشق َيـَػُعُؽؿ َٓ  َما هللِ ٱ ُدونِ  ِمـ ُبُدونَ َأَفَتع ُكؿ َو  لَُّؽؿ ُأّف  َيُضرُّ

 (. ِؼُؾقنَ َتع َأَفاَل  هللِ ٱ ُدونِ  ِمـ ُبُدونَ َتع َولَِؿا

 وتؾػةةت العةةادة، اكخرقةةت ، اإللفقةةة الؼةةدرةُ  حضةةرت إذا -١٥

 .(…ِهقؿَ  َ رَ إِب َطَؾكَ  َوَسَؾةًَؿا داَبر ُكقكِی َيةَـَارُ  ـَاُقؾ ) إسباب

 ـَةَُفؿ)َوَجَعؾ.وقدوات رؤوس فؾؾخقر ، رؤوس لؾشر كؿا -١٦

ة  .ِت( َ لَخقرَ ٱ َؾ فِع ِفؿإَِلق َحقـَاَوَأو رَِكابَِلم ُدونَ َيف َأي ِؿَّ
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ؿ )… القهةاب الؿؾةؽ مةـ كعؿةةٌ  العؾؿةل الػفؿُ  -١٧  ـَةةََفاَفَػفَّ

ـَ ُسَؾق  .(…ؿاَوِطؾ ؿاُحؽ ـَاَ اَتق َوُكالًّ  َؿةَ

 صةةةاكًعا كةةةان ومؾؽةةةف، السةةةالم طؾقةةةف داود كبةةةقة رغةةةؿ -١٨

ةةـ ِصةةـَُؽؿلُِتح لَُّؽةةؿ َلُبةةقس َعةَ َصةةـ ـَةةةَفُ َوَطؾَّؿ )…لؾةةدروع  مِّ

 .َشةَؽُِروَن( َأكُتؿ َفَفؾ ِسُؽؿَبل

 يصرح ولؿ..  بالشػا  ألؿَ   السالم، طؾقف أيقب أدب مـ -١٩

ـِیَ  َأكِّی ۥَربَّفُ  َكاَدىَ  إِذ َوَأيُّقَب  )…بذلؽ رُّ ٱ َمسَّ  َحةؿُ َأر َوَأكةَت  لضُّ

ـَ  َ لرَّ ٱ  .(ِحِؿق

ـّ  ٓ -2٣  وذهةاب أيةقَب  بةال  رأيةت وقةد..  الشةػا  مةـ تقلس

 ۥَأهَمنهُ  َوَءاَتیَُّٰنهُ  ُضرّ  ِمن ۦِبهِ  َما َفَكَشفَُّا ۥَلهُ  َفٱسَتَجبَُّا )…مالف

 . (ِلمَعٰنِبِدینَ  َوِذكَرىٰ  ِعُِّدَُّا مِّن َرحَم  مََّعُهم َوِمثَمُهم
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 البحةةةر مةةةـ بةةةف اهلل اسةةةتـؼذه ، مةةةمثًرا ققيةةةا كةةةداؤه كةةةان -2١

َّٓ  إَِلةَفَ  َّٓ  َأن لظُُّؾَؿةَِت ٱ فِی َفـَاَدىَ  )…الخضؿ  َحةةَـََؽ ُسب َأكةَت  إِ

ـَ  ُكـُت  إِكِّی ـَ ٱ ِم  .(لظَّةَِؾِؿق

 وتـزيةةف ، تقحقةةدها يف السةةالم طؾقةةف يةةقكس دطةةقة طظؿةةةُ  -22

 إَِلةَفَ  َّٓ  َأن لظُُّؾَؿةَِت ٱ فِی َفـَاَدىَ  ).. بالذكب وآطتراف الباري،

 َّٓ ـَ  ُكـُت  إِكِّی َحةَـََؽ ُسب َأكَت  إِ ـَ ٱ ِم  .( لظَّةَِؾِؿق

 سةَتَجبـَاٱ)َف  .. مـةاه وتحؼةؼ مبتغاه، وبؾغ اهلل، صدقف مـ -2٠

ق ۥَلفُ  ـَ  ـَةَفُ َوَكجَّ ـَ ٱ ِجیُكة لَِؽ  َ َوَكَذ  لَغؿِّ ٱ ِم  .( لُؿمِمـِق

 آبةةـ يف وأن ، الػرداكقةةة طؾةةك والذريةةة إطةةقان فضةةؾ -24

ا ).. ومشاركة وتحؿاًل  طقًكا الصال   َربِّ  ۥَربَّةفُ  َكاَدىَ  إِذ َوَزَكرِيَّ

ـَ  َ لقَ ٱ رُ َخق َوَأكَت  داَفر كِیَتَذر َٓ   . (ِرثِق
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ُفةؿ الةدطقات ٓسةتجابةِ  سبٌب  الخقرات يف الؿسارطةُ  -2٥  )إِكَّ

 .(اَوَرَهب اَرَغب ُطقَكـَاَوَيد ِت  َ لَخقرَ ٱ فِی ُيَسةَرُِطقنَ  َكاُكقا

 َصةةـَتَأح لَّتِةةیٱوَ  ).. وطػتفةةا إحصةةاكفا يف الؿةةرأةِ  شةةرف -2٦

وِحـَةةةا ِمةةةـ فِقَفةةةا ـَةةةاَفـََػخ َجَفةةةاَفر  َ اَيةةةة بـََفةةةاٱوَ  ـَةةةةََفاَوَجَعؾ رُّ

ـَ لِّؾ  .(َعةََؾِؿق

 .الـةةدم يجةةدي وٓ ، آطتةةراف يـػةةع ٓ حقةةث اطترفةةقا -2٧

ـ َؾةَغػ فِی ُكـَّا َقد َؾـَا)َيةََقي ـَ  ُكـَّا َبؾ َهةََذا مِّ  .(َضةَِؾِؿق

 وصؿلكةةت سةةّؾْت  ُقةةرأت كؾؿةةت ، اإليؿةةان ٕهةةؾ بشةةرى -2٨

ُبقرِ ٱ فِی ـَاَكَتب )َوَلَؼد كرِ ٱ دِ َبع ِمـ لزَّ  ِطَباِدیَ  َيرُِثَفا َٕرَض ٱ َأنَّ  لذِّ

ةَِؾُحقنَ ٱ  .(لصَّ
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 َوَمةةا )..فقةةف ضةةاهرة الرحؿةةةُ  وشةةرائعف أحؽامةةف كةةؾ يف -2٩

َّٓ  َسؾـَةََؽ َأر ـَ لِّؾ َؿةَرح إِ  .(َعةََؾِؿق

 اإلسةةةالم تةةةلثقر اسةةةباب مةةةـ ، البشةةةر لجؿقةةةع اسةةةتقعاُبف -٠٣

َّٓ  َسؾـَةةََؽ َأر َوَمةا )…الرحؿةة يـبةقعُ  ففةق ، واكتشاره  َؿةةَرح إِ

ـَ لِّؾ  . (َعةََؾِؿق

 ففةق وباليةاكؿ، كةذبؽؿ مقاجفةة يف والؼقة العقنَ  كستؿدُّ  -٠١

ـُ  َوَربُّـَةا ).. الؿعةقـ الؿجقُد  سبحاكف وحده ْحَؿ  اْلُؿْسةَتَعانُ  الةرَّ

 .(َتِصُػقنَ  َما َطَؾك
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 سورة احلج -11
 

َفةا َيةا )… وأهقالِفةا بالؼقامةة تةذكرك ، مزلزلة مخقػةٌ  آيةٌ  -١  َأيُّ

ُؼقا الـَّاُس  اَطةِ  َزْلَزَلةَ  إِنَّ  َربَُّؽؿْ  اتَّ  .(..َطظِقؿٌ  َشْل ٌ  السَّ

 وتضةاطػ الػطةرة، تـةاقُض  ، وآكشةغال الفؾةع مـ صقرةٌ  -2

ةا ِضةَعةٍ ُمر ُكةؾُّ  َهُؾ َتةذ َكَفةاَتَرو مَ َيق )..الؿخاوف  َضةَعتَأر َطؿَّ

 .(.َؾَفاَحؿ ؾٍ َحؿ َذاِت  ُكؾُّ  َوَتَضعُ 

 يف كةةةاف بةةةالخقف مقحقةةةا مزدحؿةةةا دكققًيةةةا مـظةةةًرا إن -٠

 لـَّةاَس ٱ َوَتةَرى )…وسؽراتفا الؼقامة بؿـظر فؽقػ.. إرهابؽ

ّـَ  بُِسَؽةََرىَ  ُهؿ َوَما ُسَؽةََرىَ 
 .(َشِديد هللِ ٱ َطَذاَب  َوَلةَؽِ
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 واقتػةاؤهؿ العؾؿ، فؼداُكفؿ ، الؿجادلقـ الؿجرمقـ معضؾةُ  -4

ـَ  )…رؤسا هؿ  َوَيتَّبِعُ  ؿِطؾ رِ بَِغق هللِ ٱ فِی ُيَجةَِدُل  َمـ لـَّاسِ ٱ َوِم

رِيد َطةَـَشق ُكؾَّ   .(مَّ

ـَ  البعَث  لتػؼفَ  -٥ َفةا َيةا )…وجةقدك كقػقةة تةذكر ، بةف وتمم  َأيُّ

ـَ  َرْيٍب  فِل ُكـُْتؿْ  إِنْ  الـَّاُس  ا اْلَبْعِث  ِم ـْ  َخَؾْؼـَاُكؿْ  َفنِكَّ  ُثؿَّ  ُتَراٍب  ِم

ـْ   .ُكْطَػٍة( ِم

 بةالتػؽر جةديرة مراحؾ..العؿر فلرذل أشد   ثؿ فطػؾ، طدمٌ  -٦

ُكؿ اُغةقؾُ لَِتب ُثةؿَّ  الصِػ رُِجُؽؿُكخ ُثؿَّ  )…واإليؿان  َوِمةـُؽؿ َأُشةدَّ

ـ ـ َوِمـُؽؿ ُيَتَقفَّكَ  مَّ  دِ َبعة ِمـ َؾؿَ َيع اَل لَِؽق لُعُؿرِ ٱ َذلِ َأر إَِلكَ  ُيَردُّ  مَّ

 .(ة اَشق ؿِطؾ
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  ) قبشات قرآنية(
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 ، الـباتات فتشرُق  الؿتؽاثر بالؿا  القابسة إرُض  ُتحقا كؿا -٧

 ..لؾحسةاب فقبعثفةا ، الفامةدة الجثةَث  الؿةقلك يحقل كذلؽ

 َوَرَبةت هَتةزَّتٱ لَؿةا َ ٱ َفةاَطَؾق ـَاَأكَزل َفنَِذا َهاِمَدة َٕرَض ٱ َوَتَرى)

 [.٥ الحج] (َبِفقج ِج َزو ُكؾِّ  ِمـ َبَتتۖ  َوَأن

 وٓ طؾةةةؿٌ  لةةةف ولةةةقس وشةةةريعتف اهلل يف مجةةةادلٍ  مةةةـ كةةةؿ -٨

ـَ …حجة َٓ  ؿِطؾة رِ بَِغقة هللِ ٱ فِی ُيَجةَِدُل  َمـ لـَّاسِ ٱ )َوِم  ىُهةد َو

 َٓ ـِقر كَِتةَب َو  .(مُّ

 رِ بَِغق )..والؿدلقٓت العؾؿ والؿـاضرات الؿجادٓت شرط -٩

َٓ  ؿِطؾ َٓ  ىُهد َو ـِقر كَِتةَب َو  .( مُّ
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  ) قبشات قرآنية(
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 لعًبا أطـاقفؿ لقوا قد مستؽبرون الؿجادلقـ همٓ  غالب -١٣

كَقاٱ فِی ۥَلفُ  هللِ ٱ َسبِقؾِ  َطـ لُِقِضؾَّ  ِۦػفِ ِطط َثاكِیَ  )…وطـاًدا  یِخز لدُّ

 .(لَحرِيِؼ ٱ َطَذاَب  لِؼَقةََؿةِ ٱ مَ َيق ۥَوُكِذيُؼفُ 

 كعؿةةةٌ  جةةا تفؿ إن ، ديةةـفؿ مةةـ متشةةؽؽقـ اهلل يعبةةدون -١١

ـَ  )…مـف ضاققا ابتؾقا وإن بف، فرحقا  هللَ ٱ ُبةُد َيع َمـ لـَّاسِ ٱ َوِم

 كَؼَؾةَب ٱ ـَةةٌ فِت فُ َأَصاَبت َوإِن ۦۖبِفِ  صَؿَلنَّ ٱ رٌ َخق ۥَأَصاَبفُ  َفنِن فَحر َطَؾكَ 

كَقاٱ َخِسرَ  ۦِففِ َوج َطَؾكَ  ـُ ٱ لُخسَرانُ ٱ ُهقَ  لَِؽ  َ ذَ  لة َاِخَرةَ ٱوَ  لدُّ  .(لُؿبِق

 أصةحاُبفا يعتؼةد ذلةؽ ومع.. وكػًعا ضراً  طاجزةٌ  إصـام -١2

هُ  َٓ  َما هللِ ٱ ُدونِ  ِمـ ُطقاَيد ) ..ؾفاضف  لِةَؽ  َ ذَ  ۥَۚيـَػُعةفُ  َٓ  َوَمةا ۥَيُضةرُّ

َؾةةةةَُؾ ٱ ُهةةةقَ   العؼةةةؾ اكحطةةةاط صةةةقر أبشةةةعِ  مةةةـ.  (لَبِعقةةةُد ٱ لضَّ

 …البشري
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 ، آكةاففؿ رغةؿ ضةاهر، اإلسالم ورسقل مـصقر، اإلسالمُ  -١٠

 َمةـ ).…كػقسةفؿ خـؼةقا أو كزولف، لقؼطعقا أسباًبا مدوا ولق

ّـُ  َكانَ  كَقاٱ فِی هللُ ٱ َيـُصَرهُ  لَّـ َأن َيُظ  بَِسةَبٍب  َقؿةُددَفؾ لةة َاِخَرةِ ٱوَ  لدُّ

َؿا ِ ٱ إَِلك ّـَ ُيذ َهؾ َقـُظرَفؾ َقؼَطعل ُثؿَّ  لسَّ  .(َيِغقظُ  َما ۥُدهُ َكق ِهَب

 الػصةُؾ  الؼقامةة ويف بضةراوة، وتـازطقا الدكقا، يف اختؾػقا -١4

ـَ ٱ إِنَّ  )…العدل والحؽؿ ـَ ٱوَ  َ اَمـُقا لَِّذي ـَ لصَّ ٱوَ  َهاُدوا لَِّذي  ةَبِة ِق

ـَ ٱوَ  لَؿُجةقَس ٱوَ  لـََّصةََرىَ ٱوَ   ـَُفؿَبقة ِصةُؾ َيػ هللَ ٱ إِنَّ  َرُكقاَأشة لَّةِذي

 .(.. لِؼَقةََؿةِ ٱ مَ َيق

 َأَلةؿ )…مـصةاطة لةف خاضعة والؿقجقدات الخالئؼ كؾ -١٥

َؿةةةَقَ ٱ فِةةی َمةةـ ۥَلةةفُ  ُجُد َيسةة هللَ ٱ َأنَّ  َتةةرَ   َٕرضِ ٱ فِةةی َوَمةةـ ِت  َ لسَّ
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ؿُس ٱوَ  َجرُ ٱوَ  لِجَباُل ٱوَ  لـُُّجقمُ ٱوَ  لَؼَؿرُ ٱوَ  لشَّ َوابُّ ٱوَ  لشَّ  َوَكثِقر لدَّ

ـَ   .(.لـَّاسِ ٱ مِّ

ـَ  الفقانُ  إكؿا -١٦  وهةؿ يةذلقن ، الؿعاصةل وأرباب لؾؿشركق

ـِ  َوَمـ )…يشعرون ٓ ؽ ِمـ ۥَلفُ  َفَؿا هللُ ٱ ُيِف  َمةا َعُؾ َيػ هللَ ٱ إِنَّ  رِمٍ مُّ

 .(  ُ َيَشا

 فالةةذيـ ).…فحةةقاه وتةةدبر ، تلمؾةةف لؿةةـ مخقةةٌػ   مـظةةرٌ  -١٧

 كار خضؿ يف ، كارية مالبس. كار( مـ ثقاب لفؿ قطعت كػروا

 !…متػحؿة

 ، الـعةقؿ جـةات يف اهلل فطّقةبفؿ الةدكقا، يف ألسةـُتفؿ صابت -١٨

 إَِلةك اَوُهةُدو ).. والجؿقةؾ الطقةب إٓ ويسةؿعقن يؼقلقنَ  فال

ـَ  لطَّقِِّب ٱ  .(..لَحِؿقدِ ٱ طِ  َ ِصرَ  إَِلكَ  اَوُهُدو لِ قلؼَ ٱ ِم
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 َمـَةةَِػعَ  َفُدوالَِّقشة )…وأخةرى دكقةا تحصك ٓ الحج مـافعُ  -١٩

ع َأيَّام فِی هللِ ٱ سؿَ ٱ ُكُرواَوَيذ َلُفؿ  .(..ُؾقَمةٍَت مَّ

 يصةؾف فةال ، الجبابرة مـ اهلل أطتؼف فؼد مصاٌن، طتقؼ بقٌت  -2٣

ُفةةةقاَول ).مجةةرم يفدمةةةف وٓ متجبةةر،  (لَعتِقةةةِؼ ٱ لَبقةةِت ٱِب  َقطَّقَّ

 [.2٩ الحج]

 كالفةاوي ، وضةعػً طجةًزا الؿشةرك حالةةُ  هذه كاكت إذا -2١

 … خالؼةةفِ  بغقةةر يستعصةةؿ فؽقةةػ وجفةةف، طؾةةك السةةؿا  مةةـ

َؿا هللِ ٱِب  رِكُيش )َوَمـ ـَ  َخرَّ  َفَؽَلكَّ ةَؿا ِ ٱ ِم  َأو لطَّقةرُ ٱ َطُػةفُ َفَتخ لسَّ

يُ  ٱ بِفِ  ِقیَتف  .(َسِحقؼ َمَؽان فِی لرِّ
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 - لؾحةةج والفةةدايا الضةةحايا فقفةةا ،بؿةةا-اهلل شةةعائر كةةؾُّ  -22

َؿةا هللِ ٱِب  رِكُيش َوَمـ )… الؼؾقب لتؼقى سبب ـَ  َخةرَّ  َفَؽَلكَّ  ِمة

َؿا ِ ٱ يُ  ٱ بِفِ  ِقیَتف َأو لطَّقرُ ٱ َطُػفُ َفَتخ لسَّ  .(َسِحقؼ َمَؽان فِی لرِّ

 والصةابر ، اهلل ذكةر طـةد القجةُؾ  هةق الؿتقاضع الؿخبُت  -2٠

 …اهلل سةةبقؾ يف والؿـػؼةةقـ ، الصةةالة  ومؼةةقؿ الؿصةةقبة، طـةةد

ةةرِ  ـَ ٱ )َوَبشِّ ـَ ٱ ٠4 لُؿخبِتِةةق  ُقُؾةةقُبُفؿ َوِجَؾةةت هللُ ٱ ُذكِةةرَ  إَِذا لَّةةِذي

ـَ ٱوَ  ةَبِرِي َؾَقةِ ٱ لُؿِؼقِؿیٱوَ  َأَصاَبُفؿ َما َطَؾكَ  لصَّ ا لصَّ  ـَةةَُفؿَرَزق َوِمؿَّ

 .( ُيـِػُؼقنَ 

 ُلُحقُمَفةا هللَ ٱ َيـَةاَل  َلةـ )…تعةالك هلل والتؼقى ، لـا الؾحقمُ  -24

 َٓ  .(…ِمـُؽؿ لتَّؼَقىَ ٱ َيـَاُلفُ  َوَلةَؽِـ ُؤَهاِدَما َو
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 ويةةةةةدافع ، ويـصةةةةةرهؿ أولقةةةةةا ه، يحػةةةةةظ اهللُ  ٓيةةةةةزال -2٥

ـِ  فِعُ  َ ُيَد  هللَ ٱ )إِنَّ …طـفؿ ـَ ٱ َط  .(اَ اَمـُق لَِّذي

 مةـ تؿؽـقا إذا أكػسفؿ طـ الدفاعُ  لؾؿستضعػقـ مشروعٌ  -2٦

ـَ  ُأِذنَ  )…ذلةةؽ ةةِذي ُفؿ ُيَؼةةةََتُؾقنَ  لِؾَّ  َطَؾةةكَ  هللَ ٱ َوإِنَّ  ُضِؾُؿةةقا بِةةَلكَّ

 . (َلَؼِديرٌ  رِِهؿَكص

 ، الشةةجاطة وإثبةةات الؿدافعةةة يف وشةةرطتف الجفةةاد لةةقٓ -2٧

 لـَّةةاَس ٱ هللِ ٱ عُ َدفةة َٓ َوَلةةق )…العبةةادة ودور الؿسةةاجد لفةةدمت

َمت ضبِةةَبع َضةةُفؿَبع  َوَمَسةةةَِجُد  ت َ َوَصةةَؾقَ  َوبَِقةةع ِمةةعُ  َ َصةةقَ  لَُّفةةدِّ

 .(…ۥَۚيـُصُرهُ  َمـ هللُ ٱ َوَلَقـُصَرنَّ  اَكثِقر هللِ ٱ سؿُ ٱ فِقَفا َكرُ ُيذ

 َوَلَقـُصةَرنَّ  ) شةريعتف ويؼةقؿ ديـةف يـصةر مـ اهلل يـصرُ  إكؿا -2٨

 .(…ۥَۚيـُصُرهُ  َمـ هللُ ٱ
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 إربةةع الشةةرائعُ  هةةذه وآكتصةةار، التؿؽةةقـ كعؿةةةِ  حةةؼُّ  -2٩

ـَ ٱ )…الظةةاهرة ـَّةةةَُفؿ إِن لَّةةِذي ؽَّ ةةَؾَقةَ ٱ َأَقةةاُمقا َٕرضِ ٱ فِةةی مَّ  لصَّ

َكةةَقةَ ٱ َوَ اَتةةُقا ـِ  اَوَكَفةةق لَؿعةةُروِف ٱِب  َوَأَمةةُروا لزَّ ةةفِ لُؿـَؽرِ ٱ َطةة  َولِؾَّ

 .(ُُٕمقرِ ٱ َطةَِؼَبةُ 

 اإلمةال  سةـةُ  تجةري فػةقفؿ الظةالؿقـ هةالكَ  تستعجؾ ٓ -٠٣

ـَ لِؾ َؾقةةُت َفَلم ).…واإلمفةةال  َكةةانَ  َػ َفَؽقةة ُتُفؿَأَخةةذ ُثةةؿَّ  َؽةةةَِػرِي

 .(َكؽِقرِ 

 وبـقةاكفؿ ، خاويةة فباتت الظالؿة، الؼرى مـ أهؾؽت كؿ -٠١

ـ َفَؽَليِّـ )..طؾقفؿ شاهد  َفِفةیَ  َضالَِؿةة َوِهةیَ  َؾؽـَةةََفاَأه ةٍ َيةَقر مِّ

َعطََّؾة رَوبِئ ُطُروِشَفا َطَؾكَ  َخاِوَيةٌ  ِشقدٍ  رَوَقص مُّ  (…مَّ
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َعطََّؾةةة رَوبِئةة ) -٠2 ِشةةقدٍ  رَوَقصةة مُّ  لؿةةـ طبةةرةٌ  ومـةةاضرهؿ (..مَّ

 !…اتعظ لؿـ ومقطظة اطتبر،

َفا )…إبصار طؿك مـ أخطرُ  الؼؾقب طؿك -٠٠  َؿكَتع َٓ  َفنِكَّ

ُدورِ ٱ فِی لَّتِیٱ لُؼُؾقُب ٱ َؿكَتع َوَلةَؽِـ َٕبَصةَرُ ٱ  .(لصُّ

 حصةةةةةَؾ  ، الـقايةةةةةا وصةةةةةدقت ، آيؿةةةةةان صةةةةة  اذا -٠4

ـَ ٱ َؾؿَ )َولَِقع…اإلخبات ةفُ  لِعؾةؿَ ٱ ُأوُتقا لَِّذي بِّةَؽ  ِمةـ لَحةؼُّ ٱ َأكَّ  رَّ

 .(…ُقُؾقُبُفؿ ۥَلفُ  بَِت َفُتخ ۦبِفِ  ۖ  ِمـُقاَفُقم

 تصةعُب  مةرض إلةك ، العـةاد أيةام مرور مع الشُؽ  يتحقل -٠٥

َٓ  ) …إزالتف ـَ ٱ َيَزاُل  َو ـة َيةةِمر فِةی َكَػةُروا لَِّذي  تَِقُفؿُ َتةل َحتَّةكَ  فُ مِّ

اَطةُ ٱ  .(..َطِؼقؿٍ  مٍ َيق َطَذاُب  تَِقُفؿَيل َأو َتةً َبغ لسَّ
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ـَ  مةةةةـ اجةةةةرَ  يضةةةةقع ٓ اهلل -٠٦  ثةةةةؿ هجةةةةرةً  طؿةةةةاًل، أحسةةةة

ـَ ٱ)وَ .ابتؾةةل  َمةةاُتقا َأو اُقتُِؾةةق ُثةةؿَّ  هللِ ٱ َسةةبِقؾِ  فِةةی َهةةاَجُروا لَّةةِذي

ـَ  َ لرَّ ٱ رُ َخق َلُفقَ  هللَ ٱ َوإِنَّ  اَحَسـ ًقاِرز هللُ ٱ ُزَقـَُّفؿُ َلَقر  .(…ِزقِق

 طبسةت إٓ سةؿعقها أو الؿجةرمقـ طؾك أياُت  ُتؾقت ما -٠٧

 َ اَيةةةَُتـَا ِفؿَطَؾةةق َؾةةكَ ُتت َوإَِذا ).. أيةةديفؿ واسةةتطالت ، وجةةقهفؿ

ـَ ٱ ُوُجقهِ  فِی رُِف َتع َبقِّـَةَت  ُطقنَ َيسة َيَؽةاُدونَ  لُؿـَؽرَ ٱ َكَػُروا لَِّذي

ـَ ٱِب   .(.َ اَيةَتِـَا ِفؿَطَؾق ُؾقنَ َيت لَِّذي

 ُقةؾ )…مةـؽؿ وغقًظةا طبقًسةا أشد أخرة كار أن ولُقعؾؿ -٠٨

ـ بَِشرّ  َأَفُلَكبُِّئُؽؿ ـَ ٱ هللُ ٱ َوَطَدَها لـَّارُ ٱ لُِؽؿُ  َ ذَ  مِّ  َس َوبِةئ َكَػةُروا لَّةِذي

 .(…لَؿِصقرُ ٱ
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َفاَيةةَ )…والتػؽةر والػائةدة بةالعؾؿ غاصةةٌ  الؼرآن أمثاُل  -٠٩  َليُّ

 .(..ۥَۚلفُ  سَتِؿُعقاٱَف  َمَثؾ ُضرَِب  لـَّاُس ٱ

 طجةزهؿ يف وآلفةتفؿ ، الؿسةتؽبريـ هةمٓ  لشةلن تحؼقر -4٣

 ..مةـفؿ أخةذه مةا اسةتـؼاذ طةـ وطجةزهؿ ، الةذباب خؾؼ طـ

ـَ ٱ )إِنَّ   جَتَؿُعةقاٱ َوَلةقِ  اُذَبابة ُؾُؼقاَيخ َلـ هللِ ٱ ُدونِ  ِمـ ُطقنَ َتد لَِّذي

َباُب ٱ ُؾبُفؿُ َيسةة َوإِن ۥَۖلةةفُ   َضةةُعَػ  ۖۚ فُ ِمـةة َتـِؼُذوهُ َيسةة َّٓ  ة اَشقةة لةةذُّ

 [.٧٠ الحج] (لَؿطُؾقُب ٱوَ  لطَّالُِب ٱ

 لطَّالِةةُب ٱ َضةةُعَػ  )…والةةذباب وأصةةـامفؿ هةةؿ مفقـةةقن -4١

 .(لَؿطُؾقُب ٱوَ 

 هةق مةا إلةك وَكةدبـا خقةر، كؾُّ  إٓ اإلسالم مـ جا كا وهؾ -42

 .(.. ِؾُحقنَ ُتػ َلَعؾَُّؽؿ لَخقرَ ٱ فَعُؾقاٱوَ  ) ..ومعروف وكػع خقرٌ 
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 روح فقةةةؽ يـةةةبض دام مةةةا الخقةةةرات فعةةةؾ يف تتةةةردد ٓ -4٠

 .( ِؾُحقنَ ُتػ َلَعؾَُّؽؿ لَخقرَ ٱ فَعُؾقاٱوَ  )…اإلسالمِ 

 مصةةةةةةةةاولة ويف الطاطةةةةةةةةة، يف صاقتةةةةةةةةؽ اسةةةةةةةةتػرغ -44

 .(… جَتَبَقُؽؿٱ ُهقَ  ۦِۚجَفاِدهِ  َحؼَّ  هللِ ٱ فِی )َوَجةَِفُدوا…الؽػار

ـُ  اإلسةةالمُ  -4٥  ولةةقس والعؿةةؾ، الةةدفع وديةةـ ، الؿجاهةةدة ديةة

 ُهةةةةقَ  ۦِۚجَفةةةةاِدهِ  َحةةةةؼَّ  هللِ ٱ فِةةةةی َوَجةةةةةَِفُدوا ) والؽسةةةةؾ الـةةةةقمُ 

 .(…جَتَبَقُؽؿٱ

ـُ  ديــا -4٦  تعسةقر وٓ مشةؼةٌ  فقةف ولةقس والرحؿةة، التقسقر دي

ـِ  فِل َطَؾْقُؽؿْ  َجَعَؾ  )َوَما ي ـْ  الدِّ  .(َحَرٍج  ِم
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 مةـ هؽةذا..  خاضةعقن مسؾؿقن أكؽؿ لؽؿ لؼب أشرُف  -4٧

ةَ  )..السابؼة الؽتِب  ؾَّ َقُؽؿُ  ُهةقَ  ِهقؿَ  َ رَ إِب َأبِقُؽؿ مِّ ـَ ٱ َسةؿَّ  لُؿسةِؾِؿق

 .(..ُؾ َقب ِمـ

 ففةةق الةدوام، طؾةةك لخةالؼؽؿ بةةالؾجق  تقحقةدكؿ حؼؼةقا -4٨

 .،(.. هللِ ٱِب  طَتِصُؿقاٱوَ  )..والـصقر القلل

 لؿةةـ ، الـصةةقرُ  وكعةةؿ طؾقةةف، تقكةةؾ لؿةةـ الؿةةقلك كِعةةؿَ  -4٩

 ُؽؿَلقَ َمةق ُهةقَ  )..وتعةالك تبةارك لسةقاه يركـ ولؿ بف، استـصر

 [.٧٨ الحج] (لـَِّصقرُ ٱ ؿَ َوكِع لَؿقَلكَ ٱ ؿَ َفـِع
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 سورة املؤمنون -12
 

 ومحةروم الؿقحةديـ،  اإليؿةان ٕهةؾ والػةقز الػالُح  إكؿا -١

 .(لُؿمِمـُقنَ ٱ َؾَ  َأف َقد )… الؽػار مـف

 وحضةةقر الصةةالة خشةةقعُ  الػةةائزيـ: هةةمٓ  صةةػات أولةةك -2

ـَ  )..وصةقكف الؾسةان وحػظةة الؼؾب،  َصةاَلتِِفؿْ  فِةل ُهةؿْ  الَّةِذي

ـَ . َخاِشُعقنَ  ـِ  ُهؿْ  َوالَِّذي ْغقِ  َط  .(.. ُمْعرُِضقنَ  الؾَّ

ـَ  )…أخةةريـ وإسةةعاد لؾسةةعادة سةةبٌب  الزكةةاة -٠  ُهةةؿْ  َوالَّةةِذي

َكاةِ   .( َفاِطُؾقنَ  لِؾزَّ

ـَ  ).…ودواطقفةا الػقاحش مـ الػرج يحػظقن -4  ُهةؿْ  َوالَّةِذي

َّٓ . َحافُِظقنَ  لُِػُروِجِفؿْ   َأْيَؿةاُكُفؿْ  َمَؾَؽةْت  َما َأوْ  َأْزَواِجِفؿْ  َطَؾك إِ
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ُفؿْ  ـَ  َغْقةةرُ  َفةةنِكَّ ـِ .  َمُؾةةقِمق  ُهةةؿُ  َفُلوَلئِةةَؽ  َذلِةةَؽ  َوَرا َ  اْبَتَغةةك َفَؿةة

 .(..اْلَعاُدونَ 

ـَ ٱوَ  ) -٥ ََمةَـَةَتِِفؿ ُهؿ لَِّذي  اهلل مةع طفةدك …(ُطقنَ  َ رَ  ِدِهؿَوَطف ِٕ

 …قاصبة الـاسِ  ومع

ـَ ٱ)وَ … بشروصفا طؾقفا محافظة وهـا ، خشقعُ  هـالؽ -٦  لَِّذي

 .(ُيَحافُِظقنَ  تِِفؿ َ َصَؾقَ  َطَؾكَ  ُهؿ

 اسةتحؼقها  ، الحؼقؼققن ُماّلكفا وكلكفؿ ، بالقارثقـ كعتفؿ -٧

 (القاِرُثةقنَ  ُهةؿُ  ُأوَلئِةَؽ  ).. أطؿةالفؿ ولطقةب ، اهلل مةـ رحؿةً 

ـَ )  .(خالُِدونَ  فِقفا هؿ الِػْرَدْوَس  َيرُِثقنَ  الَِّذي
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 َوَلَؼةد )…خؾؼةؽ مراحةؾ  فتذكر … وتجبرت صغقَت  إذا -٨

ـَ ٱ ـَاَخَؾؼ ةـ ُسَؾةةََؾة ِمـ إِلكَسةَ  فِةی َػةةُكط ـَةةَفُ َجَعؾ ُثةؿَّ  ١2 صِةقـ مِّ

ؽِقـ َقَرار  .(.لـُّطَػةَ ٱ ـَاَخَؾؼ ُثؿَّ  ١٠ مَّ

 ُثةةؿَّ  )…الؿحقةةر أخةةر الخؾةةؼ الةةك. الؿفقـةةة الـطػةةة مةةـ -٩

ـُ َأح هللُ ٱ َفَتَبةةةاَركَ  ۖۚ َ اَخةةةرَ  ًؼةةةاَخؾ َكةةةةَفُ َأكَشل ـَ ٱ َسةةة  (١4 لَخةةةةَِؾِؼق

 [.١4-١2 الؿممـقن]

 إلةةك تمولةةقن بالحقةةاة، وتؿةةتعؽؿ ، اإلطجةةاز ذلةةؽ بعةةد -١٣

 إِكَُّؽؿ ُثؿَّ  ١٥ َلَؿقُِّتقنَ  لَِؽ  َ ذَ  َد َبع إِكَُّؽؿ ُثؿَّ  ).… والـفاية الؿقت

 .( َعُثقنَ ُتب ةِ لِؼَقةَؿَ ٱ مَ َيق
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ـَ  ـَةاَوَأكَزل )… الةـعؿ يف ومسةرف مسةتؽبرٍ  لؽّؾ  تحذير -١١  ِمة

َؿا ِ ٱ ةا َٕرضِ ٱ فِةی َؽـَّةةَفُ َفَلس بَِؼةَدر  َ َمةا لسَّ  ۦبِةفِ  َذَهةاِب  َطَؾةكَ  َوإِكَّ

 . (َلَؼةَِدُرونَ 

 … الؿبدلةة الةـعؿُ  تؾؽؿ ارتػعت وقد صبقحًة، تصبُ   قد -١2

ا )  . (َلَؼةَِدُرونَ  ۦبِفِ  َذَهاِب  َطَؾكَ  َوإِكَّ

 والتفؿةةةةة بالجـةةةةة رمةةةةك الظةةةةالؿ حجةةةةةُ  ضةةةةعػت إذا -١٠

َّٓ  ُهقَ  )إِن…العارية  (ِحةقـ َحتَّةكَ  ۦبِةفِ  َفَتَربَُّصةقا ِجـَّةة ۦبِةفِ  َرُجُؾ  إِ

 [.2٥ الؿممـقن]

ةةك كعؿةةةٌ  -١4  ، الظةةالؿقـ مؽةةر يسةةؾؿؽ أن اهلل مةةـ طؾقةةؽ ُجؾَّ

َعةةَؽ  َوَمةةـ َأكةةَت  سةةَتَقيَت ٱ َفةةنَِذا )…الطةةاغقـ وتةةربص  َطَؾةةك مَّ

فِ  لَحؿُد ٱ َفُؼؾِ  لُػؾِؽ ٱ َقـَا لَِّذیٱ لِؾَّ ـَ  َكجَّ ـَ ٱ لَؼقمِ ٱ ِم  .(لظَّةَِؾِؿق
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 َفةنَِذا )…البةال طؾك يخطر ٓ بعقد بشل  الـجاةُ  يؽقن قد -١٥

َعَؽ  َوَمـ َأكَت  سَتَقيَت ٱ  .(…لُػؾِؽ ٱ َطَؾك مَّ

 ُهةقَ  إِن ).…بالؽةذب ويرمقكفؿ الصؾحا  يسبقن الؽذبةُ  -١٦

 َّٓ ـَ بُِؿم ۥَلفُ  ـُ َكح َوَما اَكِذب هللِ ٱ َطَؾك فَتَرىَ ٱ َرُجٌؾ  إِ  .(ِمـِق

 دالةة ومعحزة آيةً  ، وأمف السالم، طؾقف طقسك خؾؼ يزاُل  ٓ -١٧

ـَ ٱ ـَةاَوَجَعؾ )…تعالك اهلل قدرة طظقؿ طؾك ةفُ  َيؿَ َمةر بة  َ اَيةة ۥَوُأمَّ

 .(..َوَمِعقـ َقَرار َذاِت  َقةَرب إَِلكَ  ةَُفَؿاـَ َوَ اَوي

 ، ومحرمةات خبائةث الةدكقا يف ٕن الطقبةات ُخصت إكؿا -١٨

َفا)َيةَ… وشبفات وحقال ُسُؾ ٱ َليُّ ـَ  ُكُؾقا لرُّ  طَؿُؾقاٱوَ  لطَّقَِّبةَِت ٱ ِم

 . (َطِؾقؿ َؿُؾقنَ َتع بَِؿا إِكِّی َصةَِؾًحا
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 تتؼبةَؾ  ٓ أن ، مشةػؼقن الزكةاة ومع ، خائػقن صالتفؿ يف -١٩

ـَ ٱوَ  )…مـفؿ ُقُؾةقُبُفؿ َ اَتةقا َمةا ُتقنَ ُيم لَِّذي ُفةؿ َوِجَؾةةٌ  وَّ  إَِلةكَ  َأكَّ

 .(ِجُعقنَ  َ رَ  َربِِّفؿ

 ، قؾبةةف وصةةحا هؿتةةف، طؾةةت مةةـ اهلل، إلةةك يسةةارعُ  إكؿةةا -2٣

 َلَفةةا َوُهةؿ ِت  َ لَخقةةرَ ٱ فِةی ُيَسةةةَرُِطقنَ  َلةةَق َِؽ ُأو )..آخرتةةف وخةاف

 [.٦١ الؿممـقن] (َسةَبُِؼقنَ 

 إَِذا َحتَّةكَ  )…يالققن ما شدة مـ الؼقامة يقم وجمار خقار -2١

 . (ة َُرونَ َيج ُهؿ إَِذا لَعَذاِب ٱِب  َرفِقِفؿُمت َكاَأَخذ

 َوإِنَّ   ).…وضةةقاطفؿ ٓكحةةراففؿ سةةبٌب  أخةةرة جحةةُد  -22

ـَ ٱ ـِ  لة َاِخَرةِ ٱِب  ِمـُقنَ ُيم َٓ  لَِّذي رَ ٱ َط  .( َلـَةَؽُِبقنَ  طِ  َ لصِّ
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ـُ  تتابعَ  أن كارثةٌ  -2٠  َوَلَؼد )…يرتدطقن فال أكاس طؾك الؿح

ُطقنَ  َوَما لَِربِِّفؿ سَتَؽاُكقاٱ َفَؿا لَعَذاِب ٱِب  َكةَُفؿَأَخذ  .(َيَتَضرَّ

 وكؼضةةةةةل وكعؼةةةةةُؾ، وكةةةةةدرك كةةةةةتعؾؿ بفةةةةةا جةةةةةقارُح  -24

ةؿعَ ٱ َلُؽةؿُ  َأكَشلَ  لَِّذیٱ )َوُهقَ …شموكـا  َٕفةة َِدةَ ٱوَ  َٕبَصةةَرَ ٱوَ  لسَّ

ا َقِؾقال  . شؽرها حػظـا ففؾ (ُؽُرونَ َتش مَّ

 التةةدافع لةةدر  ، لةةف الشةةريؽ ويؿتـةةع واحةةد، إلةةفٌ  اهللُ  إكؿةةا -2٥

 بَِؿةا إَِلةةَفِ  ُكةؾُّ  لََّذَهَب  اإِذ إَِلةَفٍ  ِمـ ۥَمَعفُ  َكانَ  َوَما ).…والتحارب

ـَ ُسب ضَبعة َطَؾةكَ  ُضةُفؿَبع َوَلَعةاَل  َخَؾَؼ  ةا هللِ ٱ َحةةَ  (َيِصةُػقنَ  َطؿَّ

 [.٩١ الؿممـقن]
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 كثقةر يف والؿسةامحة الصةػ  جاكةب تغؾقةُب  الدطاة طؾك -2٦

ـُ َأح ِهةیَ  لَّتِةیٱِب  دَفعٱ )… تصرفاتفؿ مـ ةقَِّئةَ ٱ َسة  ـُ َكحة ۖۚ لسَّ

 .(َيِصُػقنَ  بَِؿا َؾؿُ َأط

 إحةةد القاحةةُد  إٓ وكزغاتةةف الشةةقطان مةةـ يعصةةؿؽ ٓ -2٧

بِّ  َوُقةةةؾ )…وتعةةةالك سةةةبحاكف  ِت  َ َهَؿةةةزَ  ِمةةةـ بِةةةَؽ  َأُطةةةقذُ  رَّ

ـِ ٱ َقةَطِق  .(..لشَّ

 َقةاَل  لَؿةقُت ٱ َأَحةَدُهؿُ   َ َجا إَِذا َحتَّكَ  ).… قاتؾة كدمٍ  لحظة -2٨

َفةا َكةالَّ  ُت َتَركة فِقَؿةا اَصةةَِؾح َؿُؾ َأط َلَعؾِّی ٩٩ رِجُعقنِ ٱ َربِّ   إِكَّ

 .(..َعُثقنَ ُيب مِ َيق إَِلكَ  َزٌخ َبر ي ِِفؿَوَرا َوِمـ ي ُِؾَفاَقا ُهقَ  َكِؾَؿةٌ 
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 وتـتفةل ، والؿؼةابر بةالؿقت تبتةدئ برزخقةة حقاةٌ  هـالؽ -2٩

ـْ  )… لؿسةتحؼقفا وجحةقؿ كعةقؿٌ  فقفا ، بالساطة  َوَرائِِفةؿْ  َوِمة

 .(ُيْبَعُثقنَ  َيْقمِ  إَِلك َبْرَزٌخ 

 ، وإطةةراق إكسةةاب ذابةةت البعةةث، كػخةةةُ  وقعةةت اذا -٠٣

قرِ ٱ فِی ُكِػَخ  َفنَِذا ).…إطؿال وبؼقت  ـَُفؿَبقة َأكَسةاَب  َفةاَل  لصُّ

َٓ  َمق ِذَيق  .(َ ُلقنَ َيَتَسا َو

 الرسةةؾ، وتؽةةذيِب  الحةةؼ، لةةرفض الشةةؼاوةُ  غؾبةةت إكؿةةا -٠١

 ـَةةةاَطَؾق َغَؾَبةةةت َربَّـَةةةا َقةةةاُلقا ).… بالؿستضةةةعػقـ والسةةةخرية

ـَ َضا ماَقق َوُكـَّا َقُتـَاِشؼ  .(لِّق
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 الخقةةر، وحةةب الثبةةات، طؾةةك يحؿةةؾ ، صةةبًرا لؾةةدكقا إن -٠2

ُفؿ ۖ  اَصَبُرو بَِؿا لَققمَ ٱ ُتُفؿُ َجَزي إِكِّی ).…لألذى وتحؿاًل   ُهؿُ  َأكَّ

 .(لَػاي ُِزونَ ٱ

 العؾؿةةاكققن لفةةا يةةروج التةةل العبثقةةة لؾـظريةةة إبطةةاٌل  هـةةا -٠٠

َؿةةا ُتؿَأَفَحِسةةب )… والسةةػفا  والشةةفقاكققن  اَطَبثةة ـَةةةَُؽؿَخَؾؼ َأكَّ

 … جؾقؾة حؽؿة لؾقجقدِ  إذ..  (َجُعقنَ ُتر َٓ  ـَاإَِلق َوَأكَُّؽؿ

ـْ  -٠4  كةان وإن ، صةحق  برهةانٌ  التعبدية مقاقِػؽ يف لؽ لقؽ

 َٓ  َ اَخةرَ  إَِلةةًَفا هللِ ٱ َمةعَ  عُ َيةد َوَمةـ )… بةراهقـ بال الؿشركقن

ـَ ُبر  .بِِف( ۥَلفُ  َهةَ

 لؾرحؿةةةة، مػتؼةةةرٌ  فلكةةةت ، اسةةةتؼامتؽ طُظؿةةةت مفؿةةةا -٠٥

بِّ  َوُقؾ )…فالفج ـَ  َ لرَّ ٱ رُ َخق َوَأكَت  رَحؿٱوَ  غِػرٱ رَّ  .(…ِحِؿق
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  سورة النور -13
 

 ومـةع ، لؾعؼقبةة وتشةريع لؾزكةا تؼبةقٌ   السةقرة مسةتفؾ مـ -١

اكَِقةةُ ٱ )… والؿحابةاة الرأفة اكِةیٱوَ  لزَّ  ِحةد َ وَ  ُكةؾَّ  جِؾةُدواٱَف  لزَّ

ـ َٓ  َدةَجؾة َئةةَ ۖ  ِمةا ُفَؿامِّ ـِ  فِةی َفةةَرأ بِِفَؿةا ُخةذُكؿَتل َو  إِن هللِ ٱ ِدية

 .(…لة َاِخرِ ٱ لَققمِ ٱوَ  هللِ ٱِب  ِمـُقنَ ُتم ُكـُتؿ

 حػاًضةةا ، بالػاحشةةة الؿحصةةـقـ الؿحصةةـات قةةذف محةةرمٌ  -2

ـَ ٱوَ  )… لؾبقةةةقت وصةةةقًكا ، إطةةةراض طؾةةةك  ُمةةةقنَ َير لَّةةةِذي

ـَ  جِؾةُدوُهؿٱَف   َ ُشةَفَدا َبَعةةِ بَِلر ُتقاَيةل َلؿ ُثؿَّ  لُؿحَصـَةَِت ٱ  َثَؿةةَـِق

 .(…َدةَجؾ
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 الؿغؾظةةةة إيؿةةةان وفقصةةةؾف محةةةرم الةةةزوجقـ وتؼةةةاذف -٠

ـَ ٱ)وَ … َّٓ   ُ ُشةةَفَدا لَُّفةةؿ َيُؽةةـ َوَلةةؿ َجُفةةؿ َ وَ َأز ُمةةقنَ َير لَّةةِذي  إِ

 .(…ِت  َ َشَفةََد  َبعُ َأر َأَحِدِهؿ َفَشَفةََدةُ  َأكُػُسُفؿ

 إِنَّ  )…والؿصائب الشرور تؾؽ بقـ مـ خقراٌت  تتسؾُؾ  قد -4

ـَ ٱ ـُؽؿ َبةُطص إِلفِؽ ٱِب  ُ وَجا لَِّذي  َبةؾ لَُّؽةؿ اَشةرّ  َسةُبقهُ َتح َٓ  مِّ

 .(…لَُّؽؿ رَخق ُهقَ 

َٓ  ).…الظةـ وحسةـ السةالمةُ  الؿسةؾؿقـ يف إصُؾ  -٥  إِذ لَّةق

ّـَ  ُتُؿقهُ َسِؿع  َوَقةاُلقا راَخقة بَِلكُػِسةِفؿ لُؿمِمـَةةَُت ٱوَ  لُؿمِمـُةقنَ ٱ َضة

بِقـ ؽإِف َهةََذا  . (مُّ

 طظقؿةةةةةةةة وهةةةةةةةل الؾسةةةةةةةان آفةةةةةةةات يف تتسةةةةةةةاهؾ ٓ -٦

 .(َطظِقؿ هللِ ٱ ِطـَد  َوُهقَ  اَهقِّـ ۥَسُبقَكفُ )َوَتح…مجّرمة
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ـْ  -٧  وحػةظ التؽةرار لعةدم مقطظةة الؿػتراة الؼصُص  هذه لتؽ

 ُكـةةةُتؿ إِن َأَبةةةًدا ۦِؾةةةفِ لِِؿث َتُعةةةقُدوا َأن هللُ ٱ َيِعُظُؽةةةؿُ  )…الؾسةةةان

م ـَ مُّ  .(ِمـِق

 حةظ لةف ، وسةقؾة بليةة الؿسةؾؿقـ بةقـ لؾػقاحش مشقعٍ  كؾُّ  -٨

ـَ ٱ إِنَّ  )…أيةةة هةةذه مةةـ  فِةةی لَػةةةَِحَشةُ ٱ َتِشةةقعَ  َأن ُيِحبُّةةقنَ  لَّةةِذي

ـَ ٱ كَقاٱ فِی َألِقؿ َطَذاٌب  َلُفؿ َ اَمـُقا لَِّذي  .(… لة َاِخَرةِ ٱوَ  لدُّ

َفاَيةَ ).الحذر فخذ فؼط، بخطقة يستجّركَ  الشقطانُ  -٩ ـَ ٱ َليُّ  لَِّذي

ـِ ٱ ِت  َ ُخُطقَ  َتتَّبُِعقا َٓ  َ اَمـُقا قَطةَ  .(…لشَّ

 ِفؿَطَؾةق َفُد َتشة مَ َيةق ).. كػسةؽ مـ طؾقؽ الشفقدُ  سقؽقن -١٣

 . (َؿُؾقنَ َيع َكاُكقا بَِؿا ُجُؾُفؿَوَأر ِديِفؿَوَأي ِسـَُتُفؿَأل
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ـَ لِؾ لَخبِقَثةةةةَُت ٱ )… ومشةةةربف مسةةةؾُؽف طبةةةدٍ  لؽةةؾ -١١  َخبِقثِةةةق

ـَ  لطَّقَِّبةةةةةَُت ٱوَ  َخبِقَثةةةةةَِت لِؾ لَخبِقُثةةةةقنَ ٱوَ   لطَّقُِّبةةةةقنَ ٱوَ  لِؾطَّقِّبِةةةةق

 .(.لِؾطَّقَِّبةَِت 

َفا)َيةَ…باستئذان إٓ كدخؾفا فال ، وحرمة وقار لؾبققت -١2  َليُّ

ـَ ٱ  ۖ  َتلكُِسةقاَتس َحتَّةكَ  ُبُققتُِؽؿ رَ َغق ُبُققًتا ُخُؾقاَتد َٓ  ۖ  َ اَمـُقا لَِّذي

ُؿقا  .(…ِؾفَ َأه َطَؾكَ  ۖ  َوُتَسؾِّ

ـَ لِّؾ ُقةؾ )…الؿحرمة لؾقققعة سبٌب  البصر إصالُق  -١٠  ُؿةمِمـِق

قا  .ُفُروَجُفؿ( ۖ  َػُظقاَوَيح َصةَرِِهؿَأب ِمـ ۖ  َيُغضُّ

 الةدكقا غقةدِ  كؾ فستتؿـك العـان، مطؾؼةَ  إبصارُ  دامت ما -١4

ـَ لِّؾ ُقؾ ) قا ُؿمِمـِق  .(..ُفُروَجُفؿ َػُظقاَوَيح َصةَرِِهؿَأب ِمـ َيُغضُّ
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 َكةةكَ َأز ذلةةَؽ  )… البصةةر بغةةّض  تبةةدأ والصةةقاكة الطفةةارة -١٥

 .َلُفؿ(

 وٓ تبةةةدي ٓ ، مفذبةةةة محافظةةةة السةةةتر، تامةةةة العػقػةةةة -١٦

ـَ  ).…ترخل ّـَ  َوْلَقْضرِْب ّـَ  َطَؾك بُِخُؿرِِه  ..(ُجُققبِِف

 أخؾصةقها الةذيـ إخقةار، بالرجةال الؿساجد ُتحقا إكؿا -١٧

َٓ  تَِجةةةََرة ِفةةقِفؿُتؾ َّٓ  ِرَجةةال )…هلل  َوإَِقةةامِ  هللِ ٱ رِ ِذكةة َطةةـ عٌ َبقةة َو

َؾَقةِ ٱ  .(لصَّ

ـْ  ويشترون يبقعقن -١٨  َّٓ  ).. اهلل ذكةر طةـ بفا يؾتفقن ٓ ولؽ

َٓ  تَِجةََرة ِفقِفؿُتؾ  .(…عٌ َبق َو

 فةةةةةةةةةزع لحظةةةةةةةةةاُت  إمةةةةةةةةةام يف..  الؿسةةةةةةةةةتعان اهلل -١٩

َْبَصارُ  اْلُؼُؾقُب  فِقفِ  َتَتَؼؾَُّب  َيْقًما )َيَخاُفقنَ …شديدة ْٕ  .. (َوا
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 حقةاتفؿ يف مقبؼةات بسةبب الفدايةة ُحرِمةقا أكاس مـ كؿ -2٣

 [.4٣ الـقر] (كُّقرٍ  ِمـ ۥَلفُ  َفَؿا اُكقر ۥَلفُ  هللُ ٱ َعؾِ َيج لَّؿ )َوَمـ

 لؿةـ الؼةدرة طؾةك دلقةٌؾ  وسةقالكف وتؽقكف الغقث كزول يف -2١

 ۥَعُؾةفُ َيج ُثؿَّ  ۥـَفُ َبق ُيَملُِّػ  ُثؿَّ  اَسَحاب ِجیُيز هللَ ٱ َأنَّ  َترَ  َأَلؿ )…تػؽر

 .(..ِخَؾةَِؾفِ  ِمـ ُرُج َيخ لَقدَق ٱ َفَتَرى اُرَكام

ـُ  آستخالف يحصؾ إكؿا -22  لؾؿقحةديـ وآمةان والتؿؽةق

 .(… ة اَشق بِی رُِكقنَ ُيش َٓ  ُبُدوَكـِیَيع )… الصادققـ

 فؾقسةةقا صةةـاطاتفؿ وٓ الؽػةةار ضةةخامة مةةـ تخةةػ ٓ -2٠

 ّـَ َسةةبَ َتح َٓ  ).. كفةةايتفؿ الـةةار أو سةةقـؽبفؿ ، اهلل طةةـ  بػةةائتقـ

ـَ ٱ ـَ ُمع َكَػةةُروا لَّةةِذي  َس َوَلبِةةئ لـَّةةارُ ٱ َوَيُفؿُ َوَمةةل َٕرضِ ٱ فِةةی ِجةةِزي

 .(.لَؿِصقرُ ٱ
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 .. الؽقاطةةةةب تؼؾةةةةدهـ فةةةةال ، الؼقاطةةةةد تخػػةةةةت إذا -24

ـَ  ِطُد  َ لَؼقَ ٱ)وَ  ّـَ َطَؾةق َس َفَؾةق اكَِؽاحة ُجةقنَ َير َٓ  لَّةةَتِیٱ لـَِّسةا ِ ٱ ِم  ِف

ّـَ  ـَ َيَضع َأن ُجـَاٌح  َجةَِت  رَ َغق ثَِقاَبُف  .(.. بِِزيـَة ُمَتَبرِّ

َجةةَِت  رَ َغقة ) والؽقاطةب الؼقاطةد طؾك محرم التبرُج  -2٥  ُمَتَبرِّ

 .(… بِِزيـَة

 )َوإَِذا والطاطةة السةؿع وحؼفةا ، وققةادة مـفج لؾؿسؾؿقـ -2٦

 .(َتة ِذُكقهُ َيس َحتَّكَ  َهُبقاَيذ لَّؿ َجاِمع رَأم َطَؾكَ  ۥَمَعفُ  َكاُكقا

 والشةةرك لؾػتـةةة مةةدطاة الشةةرطل إمةةر مخالػةةة اسةةتؿرا ُ  -2٧

ـَ ٱ َقحَذرِ َفؾ )…باهلل والعقاذ  ُتِصقَبُفؿ َأن ۦرِهِ َأم َطـ ُيَخالُِػقنَ  لَِّذي

 [.٦٠ الـقر] (َألِقؿٌ  َطَذاٌب  ُيِصقَبُفؿ َأو ـَةٌ فِت
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 دققِؼفةا ، وشةرها خقرِها أطؿالؽ بؽؾ سُتخَبرُ  أكؽ تصقرْ  -2٨

 بَِؿةا َفُقـَبِّةُئُفؿ )..مـقةع طزيز يقم يف وباصـفا ضاهرها ، وجؾقؾفا

ۖۗ َطِؿُؾقا  .(َطِؾقؿُ   ٍ َشی بُِؽؾِّ  هللُ ٱوَ  ۖ 
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 سورُة الفرقان -14
 

 ويجالسةفؿ، الـةاس يخالطُ  بشًرا وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك كان -١

ُسةةٱ َهةةةََذا َمةةالِ  َوَقةةاُلقا )…بةةالقحل اهلل وشةةّرفف  ُكةةُؾ َيل قلِ لرَّ

 ۥَمَعةفُ  َفَقُؽةقنَ  َمَؾةؽ فِ إَِلق ُأكِزَل  َٓ َلق َٕسَقاِق ٱ فِی ِشیَوَيؿ لطََّعامَ ٱ

 .(..َكِذيًرا

 ولؽـةف طـةف، لقصدوا وإطاجقب إمثال مـ لف ضربقا كؿ -2

 َٕمَثةةةََؾ ٱ َلةةَؽ  ۖ  َضةةَرُبقا َػ َكقةة كُظةةرٱ )..الـةةاس طقةةقن يف يؽبةةرُ 

 .َفَضؾُّقا(

 إَِلةكَ  ـَاَوَقةِدم )…بفةذه لقرتدع مشرك أو مبتدعٍ  أو مرا ٍ  كؾُّ  -٠

ـُثقًرا  َهَبا ـَةَفُ َفَجَعؾ َطَؿؾ ِمـ َطِؿُؾقا َما  [.2٠ الػرقان] (مَّ
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 وٓ ، وطضةةؿاؤها والؼصةةقر وأصةةحابفا الؿؿالةةُؽ  تـفةةار -4

ح لَحةةؼُّ ٱ َمق ِةةذٍ َيق لُؿؾةةُؽ ٱ )..الؼقةةقم الحةةل إٓ يبؼةةك ـِ لِؾرَّ  ۖۚ َؿةةةَ

ـَ ٱ َطَؾك ًماَيق َوَكانَ   . (اَطِسقر لَؽةَِػرِي

 ..وتللؿةً وأسةػً كةدًما بؾقغةة الؼقامةة يةقم الظؾؿة حسراُت  -٥

َخةةذُت ٱ َتـِیَيةةةََؾق َيُؼةةقُل  فِ َيَديةة َطَؾةةكَ  لظَّةةالِؿُ ٱ َيَعةةضُّ  مَ )َوَيةةق  َمةةعَ  تَّ

ُسقلِ ٱ  .(َسبِقال لرَّ

 كفايتفةةةةةةا الرديئةةةةةةة والؿخالؾةةةةةةة ، السةةةةةةقئة الصةةةةةةحبةُ  -٦

 .(َخِؾقال ُفاَلًكا َأتَِّخذ َلؿ َتـِیَلق َؾَتكَ )َيةََقي…الشؼاوة

 .خؾقاًل( فالًكا )…ديـؽ لؽ لقسؾؿ خالَكؽ تخّقر -٧
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 طؿةاًل  الؼةرآنِ  هجةر مةمخرا الؿسةؾؿقن بةف اتصةػ ما أشـعُ  -٨

ُسةةقُل ٱ َوَقةةاَل  )..وتةةالوة َخةةُذواٱ ِمیَقةةق إِنَّ  َيةةةََربِّ  لرَّ  َهةةةََذا ۖ  تَّ

 . (ُجقراَمف نَ لُؼرَ اٱ

 طةـ يـػؽةقنَ  ٓ أتباطفؿ وكذلؽ ، إكبقا  طداوات تتابعت -٩

ـَ  اَطةةُدوّ  َكبِةةی   لُِؽةةؾِّ  ـَةةاَجَعؾ لِةةَؽ  َ َوَكةةَذ  )..العةةداوات هةةذه ةة  مِّ

ـَ ٱ  .(اَوَكِصقر اَهاِدي بَِربَِّؽ  َوَكَػكَ  لُؿجرِِمق

 وتةةروي  اإليؿةةان ٕهةةؾ تثبقةةت مػرًقةةا الؽتةةاب تـزيةةؾ يف -١٣

ـَ ٱ َوَقاَل  )..طؾقفؿ َل  َٓ َلةق َكَػةُروا لَِّذي  َؾةةُجؿ لُؼةرَ انُ ٱ فِ َطَؾقة ُكةزِّ

 .(..ُفَماَدكَ  ۦبِفِ  لِـَُثبَِّت  لَِؽ  َ َكَذ  ِحَدة َ وَ 
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 العؾةؿِ  بتخػقةػ إيؿا ٌ  ، إحداث حسب مػرًقا كزولفِ  ويف -١١

َل  َٓ َلق )…وتؼسقؿف  لِةَؽ  َ َكةَذ  ِحةَدة َ وَ  َؾةةُجؿ لُؼةرَ انُ ٱ فِ َطَؾقة ُكةزِّ

 .(..ُفَماَدكَ  ۦبِفِ  لِـَُثبَِّت 

 الؼةةقم طؾةةك حجةةارةً  اكؼؾةةب مةةاً ، يؽةةقن الةةذي الؿطةةر -١2

ق ِ ٱ َمَطرَ  طَِرتُأم لَّتِیٱ ).…بالخبائث الؿعروفقـ  (.لسَّ

 وذلةةؽ : لةةؽ يؼةةال وقةةد..  لةةف تحؼقةةًرا مبعةةقث كبةةل أهةةذا -١٠

 كَ َرَأو َوإَِذا ) ..إرض تؼؾصةت هةؾ. يةدرس طالؿ أو ، داطقةٌ 

َّٓ  َيتَِّخُذوَكَؽ  إِن ًٓ  هللُ ٱ َبَعَث  لَِّذیٱ َأَهةََذا ُهُزًوا إِ  . (َرُسق

 ُطبةةد ربؿةةا ،بةةؾ إصةةـام طؾةةك مؼصةةقرةً  العبةةادةُ  لقسةةت -١4

ـِ  َت َأَرَ ي ) . الشفقات أو الفقى َخَذ ٱ َم  .( َهَقَيفُ  ۥإَِلةََففُ  تَّ
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م آدمَ  ٓبـ كقػ -١٥   ضةالٓ أشةدَّ  أو كالدابةة يعةقش أن الؿؽرَّ

َّٓ  ُهؿ )إِن  .(َسبِقاًل  َأَضؾُّ  ُهؿ َبؾ َٕكَعةَؿِ ٱكَ  إِ

 َتةرَ  َأَلةؿ )…تعالك اهلل قدرة طظقؿ طؾك تدل محسقسةٌ  آية -١٦

 ـَةاَجَعؾ ُثةؿَّ  اَسةاكِـ ۥَلَجَعَؾةفُ   َ َشةا َوَلةق لظِّةؾَّ ٱ َمةدَّ  َػ َكق َربَِّؽ  إَِلكَ 

ؿَس ٱ  .(َدلِقال فِ َطَؾق لشَّ

 وجفةةاد ،  ببراهقـةةف وجفةةاد ، بؿقاطظةةف جفةةادٌ  الؼةةرآن ويف -١٧

 .(اَكبِقر اِجَفاد ۦبِفِ  ُهؿَوَجةَِفد )… ببقـاتف

 كبحةث زلـةا وٓ ، الؿةدى واسةع الؼةرآي الدطقي الجفادُ  -١٨

 .(اَكبِقر اِجَفاد ۦبِفِ  ُهؿَوَجةَِفد )…فرساكف طـ

 ، مةال  وأخةر طةذب هذا البحريـ تعالك بؼدرتف يجؿعُ  -١٩

 َمةةةَرَج  لَّةةِذیٱ َوُهةةةقَ  )… ورحؿةةةً  مـةةةف فضةةاًل  يتةةداخالن وٓ
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ـِ ٱ  ـَُفَؿةاَبق َوَجَعةَؾ  ُأَجةاج ٌ  ِمؾة َوَهةةََذا ُفَرات بَطذ َهةََذا لَبحَري

ح راَوِحج َزخاَبر  .(ُجقرامَّ

 يتحقلةقن زمةـ بعةد ثةؿ مفةقـ، ما  مـ مخؾقققن والبشرُ  -2٣

ـَ  َخَؾةَؼ  لَّةِذیٱ َوُهةقَ  ).. كثقةرة وأصةفار أكسةاب إلك  لَؿةا ِ ٱ ِمة

 . (اَقِدير َربَُّؽ  َوَكانَ  راَوِصف اَكَسب ۥَفَجَعَؾفُ  اَبَشر

ةؾ )…اإليؿةان لترسةقخ متقـةة وقاطدةٌ  كاٍف، معـك -2١  َوَتَقكَّ

 الحةةل ففةةق. (ِدهِ بَِحؿةة َوَسةةبِّ  َيُؿةةقُت  َٓ  لَّةةِذیٱ لَحةةیِّ ٱ َطَؾةةك

 .الؼققم

 بةةةةـعؿ أغةةةةدقفؿ وقةةةةد  تعةةةةالك الةةةةرحؿـ يسةةةةتـؽرون -22

ح سةةُجُدواٱ َلُفةةؿُ  قِقةةَؾ  َوإَِذا )…وأفضةةالف ـِ لِؾرَّ  َوَمةةا َقةةاُلقا َؿةةةَ

ـُ ٱ حَؿةَ  .(..اُكُػقر َوَزاَدُهؿ ُمُرَكاَتل لَِؿا ُجُد َأَكس لرَّ
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 طبةةرة وفقفؿةةا ، يجتؿعةةان فةةال والـفةةار الؾقةةؾ يتخةةالُػ  -2٠

 لَّقةةَؾ ٱ َجَعةةَؾ  لَّةةِذیٱ َوُهةةقَ  ).… وكتةةذكر طابةةد لؽةةؾ وخؾةةٌػ 

رَ  َأن َأَرادَ  لَِّؿـ َػةِخؾ لـََّفارَ ٱوَ  كَّ  . (اُشُؽقر َأَرادَ  َأو َيذَّ

ـُ  ُخؾؼفؿ -24 ـِ ٱ َوِطَبةادُ  )..مشةقتفؿ يف حتةك يبق حَؿةةَ ـَ ٱ لرَّ  لَّةِذي

 .(كاَهق َٕرضِ ٱ َطَؾك ُشقنَ َيؿ

 َخةةةةاَصَبُفؿُ  َوإَِذا ).. سةةةةاصعة أخةةةةالق ُلؿعةةةةة وكالُمفةةةةؿ -24

 ..ولقـ لطػ. ([ ٦٠ الػرقان] (اَسَؾةَؿ َقاُلقا لَجةَِفُؾقنَ ٱ

 خػايةةا لةةديفؿ بةةؾ بفةةا، يؿـّةةقا أو بةةالػرائض يؽتػةةقا لةةؿ -2٥

ـَ ٱ)وَ … د لَِربِِّفؿ َيبِقُتقنَ  لَِّذي  .(…اَوقَِقةَؿ اُسجَّ

ـَ ٱوَ  )… مخقػةة لفةؿ ممرقةً  جفـؿُ  تزاُل  وٓ -2٦  َيُؼقُلةقنَ  لَّةِذي

 . (َغَراًما َكانَ  َطَذاَبَفا إِنَّ  َجَفـَّؿَ  َطَذاَب  َطـَّا صرِفٱ َربَّـَا
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ـَ ٱوَ  )… سةةقئتقـ بقةةت معتةةدل، وسةةط إكػةةاقفؿ -2٧  إَِذا لَّةةِذي

 . (اَقَقام لَِؽ  َ ذَ  ـَ َبق َوَكانَ  ُتُرواَيؼ َوَلؿ رُِفقاُيس َلؿ َأكَػُؼقا

َّٓ .تحػف الرحؿاُت  زالت ٓ وأسا ، أجرم مـ حتك -2٨  َمةـ )إِ

ـَ  َتاَب  ُل  َلةةَق َِؽ َفُلو اَصةةَِؾح َطَؿال َوَطِؿَؾ  َوَ اَم  َسقِّةة َاتِِفؿ هللُ ٱ ُيَبةدِّ

ِحقؿ اَغُػقر هللُ ٱ َوَكانَ  َحَسـَةَت  .(..ارَّ

 الةةزور مجةةالسِ  طةةـ الةةدائؿ تباطةةدهؿ صةةػاتفؿ: ومةةـ -2٩

ـَ ٱوَ  ).والباصةةؾ ورَ ٱ َيشةةَفُدونَ  َٓ  لَّةةِذي وا َوإَِذا لةةزُّ  لؾَّغةةقِ ٱِب  ۖ  َمةةرُّ

وا  [.٧2 الػرقان] (اكَِرام َمرُّ

 جسةقمفؿ وتخشع قؾقبفؿ، ترتعب والؿقاطظ الذكر ويف -٠٣

ـَ ٱوَ  ) ةةُروا إَِذا لَّةةِذي وا َلةةؿ َربِِّفةةؿ بِة َاَيةةةَِت  ُذكِّ  اُصةةؿّ  َفةةاَطَؾق َيِخةةرُّ

 .(َقاكاَوُطؿ
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 وتؽةةقنُ  ، الؿسةةقرة تقاصةةؾ صةةالحة ذريةةةٌ  أمـقةةاتفؿ ومةةـ -٠١

ـَ ٱوَ  )…لؾـاس قدوات  ِجـَةا َ وَ َأز ِمةـ َلـَةا َهب َربَّـَا َيُؼقُلقنَ  لَِّذي

ةَتِـَا يَّ ةَ  َوُذرِّ ـَ لِؾ جَعؾـَاٱوَ  ُقـَأط ُقرَّ  .(إَِماًما ُؿتَِّؼق

 َزونَ ُيجة َلةَق َِؽ ُأو )… وارتؼا  وسؿق طؾق يف الجـة مـ هؿ -٠2

ةةق ۖ  َصةةَبُروا بَِؿةةا ةَ لُغرَفةةٱ  الػرقةةان] (َوَسَؾةةةًَؿا َتِحقَّةةة فِقَفةةا نَ َوُيَؾؼَّ

٧٥.] 

 ..لؾةرحؿـ وطبةقديتفؿ اسةتؼامتفؿ يف دطامةة لؾصةبر كان -٠٠

 .(.َصَبُروا بَِؿا لُغرَفةَ ٱ َزونَ )ُيج

 مـ وإفراح والتحايا العالقة، بالغرف الحقاة رحؾةُ  تـتفل -٠4

 .(َوَسَؾةًَؿا َتِحقَّة فِقَفا نَ َوُيَؾؼَّق )… الؿالئؽة
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 يبةالل فةال وإٓ لفةؿ، ومخرج مـجاة الؿممـقـ لدطا  كان -٠٥

 ُؤُكؿُدَطةا َٓ َلةق َربِّةی بُِؽةؿ َبةُماَيع َما ُقؾ )… الؿؽذبقـ بلولئؽ

ب َفَؼد  . (الَِزامَ  َيُؽقنُ  َف َفَسق ُتؿَكذَّ
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 سورة الشعراء -15
 

 حرًصةةةةا الداطقةةةةةَ  يةةةةقرُث  بالةةةةدطقة الةةةةداخؾل الةةةةتفؿؿُ  -١

ةةةَؽ  ).…وإشةةةػاًقا ػ َبةةةةَِخع َلَعؾَّ َّٓ  َسةةةَؽ كَّ ـَ ُمةةةم َيُؽقُكةةةقا َأ  (ِمـِق

 .[ ٠: الشعرا ]

 )َوَما…أيات بروطة يبالقن ٓ صاروا ، الؿشركقـ لردا ةِ  -2

ةةةـ تِقِفؿَيةةةل ـَ  رِذكةةة مِّ ةةة ـِ ٱ مِّ حَؿةةةةَ َّٓ  َدٍث ُمحةةة لرَّ  فُ َطـةةة َكةةةاُكقا إِ

ـَ ُمع  .(رِِضق

 كفجفةؿ ولؽـ …اهلل قدرة طؾك وطجائٌب  آيات إرض يف -٠

 ُكةؾِّ  ِمةـ فِقَفةا َبتـَاَأك َكؿ َٕرضِ ٱ إَِلك اَيَرو َأَوَلؿ ) …اإلطراض

 .(َكرِيؿٍ  جَزو



 

264 

 

  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 الخطةةةاب لـجةةةاِح  شةةةرصان : الحجةةةة وجةةةال  آكشةةةراُح  -4

َٓ  ِریَصد َوَيِضقُؼ  )…الدطقي  إَِلةكَ  ؾِسةَفَلر لَِسةاكِی َيـَطِؾُؼ  َو

 .(َهةَُرونَ 

 اسةةتباكت وقةةد بالسةةحر، الحؼةةائؼ يةةتفؿ أن العةةاجز حقؾةةةُ  -٥

 . (َطِؾقؿ َلَسةَِحرٌ  َهةََذا إِنَّ  ۥَلفُ َحق َؿََلِ لِؾ َقاَل  )…لفؿ

 ُمقَسةةكَ  َؼكَ َفةةَلل )… الباصةةؾ اإلفةةَؽ  الصةةادق الحةةُؼ  غؾةةَب  -٦

 .(فُِؽقنَ َيل َما َؼُػ َتؾ ِهیَ  َفنَِذا َطَصاهُ 

 والؿـؼَؾةةب ، الؿـتظةةرة العاقبةةة ٕجةةؾ الؿ سةةل كةةؾُّ  تفةةقنُ  -٧

ا رَ َضق َٓ  َقاُلقا )… الحاسؿ  .ُمـَؼِؾُبقَن( َربِّـَا إَِلكَ  إِكَّ

َّٓ  لِّةی َطةُدوّ  َفةنِكَُّفؿ )… التقحقةد إيضاح يف محاباة ٓ -٨  َربَّ  إِ

ـَ ٱ  .(لَعةََؾِؿق
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 ُهةقَ  لَّةِذیٱوَ  )… وتعةالك تبةارك وإلقف مـف الحقاةِ  مـاطؿ كؾ -٩

ـِ َوَيس ِعُؿـِیُيط  .(ِؼق

 ربفةةؿ ويسةةللقن بحسةةـاتفؿ، ُيةةِدّلقن ٓ الصةةؾحا  غالًبةةا -١٣

 مَ َيةةةق ة َتِیَخطِقةةة لِةةةی ِػةةةرَ َيغ َأن َؿةةةعُ َأص لَّةةةِذیٱوَ  )…الؿغػةةةرة

ـِ ٱ ي  .(…لدِّ

 ..طؿؾةف وُحسةـ لػضةؾف اكتشةار ٌ  الداطقةة صقِت  اكتشار يف -١١

ـَ ٱ فِی ِصدق لَِسانَ  لِّی جَعؾٱ)وَ   .(لة َاِخرِي

َٓ  ).لفةا كظقةر ٓ  وهةقانٌ  خةزي هـالؽ الحساَب  وكلن -١2  َو

 .(َعُثقنَ ُيب مَ َيق ِزكِیُتخ

َّٓ  ).… والبدطةة الشةرك مـ صفارتف تعـل الؼؾب سالمةُ  -١٠  إِ

 .(َسِؾقؿ ببَِؼؾ هللَ ٱ َأَتك َمـ
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 طؾةةةك متةةةراكؿقـ ، القجةةةقه طؾةةةك وإلؼةةةا  ، مؾتفبةةةة كةةةار -١4

 .(نَ ۥلَغاوُ ٱوَ  ُهؿ فِقَفاؽُِبقاَفُؽب )…بعض

 وإهةةةقال والـةةةار الشةةةرك مةةةع يؽتةةةـػفؿ.. دامٍ  خةةةذٓنٌ  -١٥

َٓ  )..آكذاك  .(َحِؿقؿ َصِديٍؼ  َو

 ا)َقةاُلق أخةريـ احتؼةارهؿ مةـ يبتدئ العـصري التػؽقر -١٦

ـُ َأُكم َبَعَؽ ٱوَ  َلَؽ  ِم  .(…َٕرَذُلقنَ ٱ تَّ

 َلُفةؿ َقةاَل  إِذ ) ..الةديـ ٓ الـسةب يف إخقتفؿ إكبقا ُ  كان -١٧

َٓ  ُهقدٌ  َأُخقُهؿ  .(َتتَُّؼقنَ  َأ

 َقةةاُلقا )..الالهةةل والالطةةب ، السةةاخر الؿعةةرُض  هؽةةذا -١٨

ـَ  َتُؽةةـ َلةةؿ َأم َت َأَوَطظةة ـَةةاَطَؾق  ٌ َسةةَقا ةة ـَ  َ لةةقَ ٱ مِّ  الشةةعرا ] (ِطظِةةق

:١٠٦.] 
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 فةةلحرقتفؿ ، كةةار الةةك يظؾؾفةةؿ الةةذي السةةحاُب  تحةةقل-١٩

ُبقهُ  )…الؿتطاول لتؽذيبفؿ ةِ ٱ مِ َيق َطَذاُب  َفَلَخَذُهؿ َفَؽذَّ  ۖۚ لظُّؾَّ

فُ   .(َطظِقؿٍ  مٍ َيق َطَذاَب  َكانَ  ۥإِكَّ

 تفتةدون طالمةةٌ  الؽتاب أهؾ طؾؿا  بعض تصديؼ يف كان -2٣

 ۥَؾَؿةةفُ َيع َأن َ اَيةةةً  لَُّفةةؿ َيُؽةةـ َأَوَلةةؿ ) ..الؼةةرآن طظؿةةة طؾةةك بفةةا

 .ائقؾ( َ رإِس َبـِی ُماُطَؾَؿةَ

 طـةف تةدفع فؾـ ، الدكقا يف وطؿر وشّقَد  ، الؿر  تؿتعَ  مفؿا -2١

ا ُفؿَطـ ـَكَ َأغ َما ) …تؽذيبف جزا   . (ُيَؿتَُّعقنَ  َكاُكقا مَّ

 )َوَأكةةِذر وحجةةة وقةةقةٌ  وحؽةةٌؿ، حؽؿةةةٌ  الؼرابةةة إكةةذار يف  -22

ـَ ٱ َطِشقَرَتَؽ   .(َٕقَربِق
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  الؽذابقـ الؿشركقـ مـ أولقائف مع إٓ الشقطان يـسجؿُ  ٓ -2٠

ُل  ) اكٍ  ُكؾِّ  َطَؾكَ  َتـَزَّ  .(َأثِقؿ َأفَّ

 يشةغؾ ولؿ ، صقبا تقضقًػا وضػ إذا ، دطقية وسقؾة الشعر -24

َّٓ  )… اهلل ذكةةةر طةةةـ ـَ ٱ إِ ةَِؾَحةةةةَِت ٱ َوَطِؿُؾةةةقا َ اَمـُةةةقا لَّةةةِذي  لصَّ

 .(.ُضِؾُؿقا َما دِ َبع ِمـ َتَصُرواكٱوَ  اَكثِقر هللَ ٱ َوَذَكُروا

 وهجةةا  ، ورسةقلف اإلسةالم طةةـ الةذب يف فرسةانٌ  وأهؾةف -2٥

 . ُضؾؿقا( ما بعد مـ واكتصروا )…أطدائف

 سةةقالقل ، شةةعره أو وسةةؾقكف ققلةةف، أو بػعؾةةف ضةةالؿٍ  كةةؾُّ  -2٦

ـَ ٱ َؾؿُ َوَسَقع )..الـفائل مـؼؾبف مـ يػؾت ولؿ جزا ه  اَضَؾُؿق لَِّذي

 . (َيـَؼِؾُبقنَ  ُمـَؼَؾب َأیَّ 
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  سورة النمل -16
 

ـَ  أن مصةةقبةٌ  -١  َطَؿةةفٍ  يف فقبقةةت ، الؿشةةقـ طؿُؾةةف لؾؽةةافر ُيةةزّي

ـَ ٱ إِنَّ  )…وتعاسةةةة ـَّةةةا لةةةة َاِخَرةِ ٱِب  ِمـُةةةقنَ ُيم َٓ  لَّةةةِذي  َلُفةةةؿ َزيَّ

 .(َؿُفقنَ َيع َفُفؿ َؿةََؾُفؿَأط

 بالؼدر والتصديؼ القؼقـ ومعاي بالـبقة الرسؾ ٓختصاصِ  -2

ةةی َتَخةةػ َٓ  َيةةةَُؿقَسكَ  )… مةةـفؿ الخةةقُف  يصةةدرُ  ٓ ،  َٓ  إِكِّ

 . (لُؿرَسُؾقنَ ٱ َلَدیَّ  َيَخاُف 

 ومةع ، مبصةرةً  آيةاٍت  السةالم طؾقةف مقسةك معجزاُت  كاكت -٠

ةا ).… بالسةحر وصػقها ذلؽ  ِصةَرةُمب َ اَيةةَُتـَا َ تُفؿَجةا َفَؾؿَّ

بِقـ رِسح َهةََذا َقاُلقا  . (مُّ
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 وهةل جحةدوها التؽةذيب، تؼبؾ ٓ جؾقةً  أياُت  كاكت لؿا -4

 ؿاُضؾ َأكُػُسُفؿ سَتقَؼـَتَفاٱوَ  بَِفا َوَجَحُدوا ) داخؾفؿ يف مستؼرة

ـَ ٱ َطةَِؼَبةُ  َكانَ  َػ َكق كُظرٱَف  اَوُطُؾقّ   .(لُؿػِسِدي

 والُشةةؽران الحؿةةُد  وحؼةةف وواهبةةف، العؾةةؿ مةةمتل تعةةالك اهللُ  -٥

ـَ َوُسَؾق دَ ۥَداوُ  ـَةاَ اَتق )َوَلَؼد َٓ  ؿةاِطؾ َؿةةَ ةفِ  لَحؿةُد ٱ َوَقةا  لَّةِذیٱ لِؾَّ

َؾـَا ـ َكثِقر َطَؾكَ  َفضَّ ـَ ٱ ِطَباِدهِ  مِّ  .( لُؿمِمـِق

 )َوَلَؼةد مخؾةقق يـالةف وٓ بشةر، يؿؾؽةف ٓ طؾؿٌ  اإليتا  ومـ -٦

ـَ َوُسَؾق دَ ۥَداوُ  ـَاَ اَتق  .(.. ؿاِطؾ َؿةَ

 العؾةةةؿُ  أفضةةةالفؿ وأجةةةؾ ، فضةةةاًل  متػةةةاوتقن البشةةةرَ  إن -٧

 .(…فضؾـا الذي هللِ  الحؿُد  وقآ )طؾًؿا الؿقهقب
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 أجةةؾ وهةةل والـبةةقة العؾةةؿ السةةالم طؾقةةف داود مقةةراُث  كةةان -٨

ـُ ُسَؾق َوَوِرَث  )…مقراث  .(.. دَ ۥَداوُ  َؿةَ

 وحسةةـ هقبةةةٌ  ذلةةَؽ  ويف مرتبةةة، مـظؿةةةٌ  الؿممـةةةُ  الحشةةقدُ  -٩

ـَ لُِسَؾق َوُحِشةةرَ  )..واسةةتؼامة ترتقةةب ـَ  ۥُجـُةةقُدهُ  َؿةةةَ ِـّ ٱ ِمةة  لِجةة

 [.١٧ الـؿؾ] (ُيقَزُطقنَ  َفُفؿ لطَّقرِ ٱوَ  إِلكسِ ٱوَ 

 َقاَلت  ) إخقاكؽ وترك ، بـػسؽ الـجاةُ  الؿرو ة مـ لقس -١٣

َفاَيةَ َؾةَكؿ ـُ ُسَؾق ـَُّؽؿطَِؿةَيح َٓ  َمَسةةَؽِـَُؽؿ دُخُؾةقاٱ لـَّؿُؾ ٱ َليُّ  َؿةةَ

 .(..ۥَوُجـُقُدهُ 

ةةةؾ مةةةا -١١  طؾةةةك واإلشةةةػاق الـصةةةقحة بؿثةةةؾ امةةةرؤٌ  تجؿَّ

َفاَيةَ َؾةَكؿ َقاَلت )…جؿاطتف  .(..َمَسةَؽِـَُؽؿ دُخُؾقاٱ لـَّؿُؾ ٱ َليُّ
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 طـةةةد حتةةةك الـصةةةقحة هةةةق والسةةةالمُة، والةةةقطلُ  الةةةديـ -١2

 .( مساكـؽؿ ادخؾقا )..إخرى الؽائـات

َٓ  .. الخطةةةر رد يف اطتةةةذار وحسةةةـ ، لطقةةةػ تلكقةةةب  -١٠ ( 

ـُ ُسَؾق طَِؿـَُّؽؿَيح  .(ُعُرونَ َيش َٓ  َوُهؿ ۥَوُجـُقُدهُ  َؿةَ

 )ٓ كتجاهؾفةا وكحةـ أفعالـةا طؾك الؽائـاُت  اصؾعت ربؿا -١4

 .(.. يحطؿـؽؿ

 اَأَتةق إَِذا َحتَّةكَ  )… متؽةاثرة أمؿ وهل الحشراِت  تتؼالَّ  ٓ -١٥

 .(…َؾةَكؿ َقاَلت لـَّؿؾِ ٱ َوادِ  َطَؾكَ 

ةؿَ  ) وكعؿتةف اهلل فضةؾ طؾك التبسؿَ  أروعَ  ما -١٦  اَضةاِحؽ َفَتَبسَّ

ـ  .(…ِزطـِیَأو َربِّ  َوَقاَل  لَِفاَقق مِّ
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 ، اصةةحابفا طؾةةك حسةةا أثُرهةةا يةةـعؽُس  اإللفقةةة الؿةةـَ   إنَّ  -١٧

ؿَ  ـ اَضاِحؽ )َفَتَبسَّ  .(..ِزطـِیَأو َربِّ  َوَقاَل  لَِفاَقق مِّ

 َوَقةاَل  )..العؿةؾ وحسـ بالشؽر وترسُخ  الـعؿُ  تدومُ  إكؿا -١٨

 َوَطَؾةةكَ  َطَؾةةیَّ  َعؿةةَت َأك لَّتِةةیٱ َؿَتةةَؽ كِع ُؽرَ َأشةة َأن ِزطـِةةیَأو َربِّ 

( َ وَ   .لَِدیَّ

 َعؿةَت َأك )..الؽةال  العؿةؾ ٓ الصةال ، العؿُؾ  الـعؿ حؼُّ  -١٩

 .(..َضَقفُ َتر اَصةَِؾح َؿَؾ َأط َوَأن لَِدیَّ  َ وَ  َوَطَؾكَ  َطَؾیَّ 

 اَصةةَِؾح َؿةَؾ َأط َوَأن ).. طبادتةف حقـ كعؿف يف اهلل حؼ ومـ -2٣

 .(..َضَقفُ َتر

 ولةةق بلطؿالـةةا ٓ ، اهلل برحؿةةة هةةق إكؿةةا الجـةةان دخقُلـةةا -2١

ـَ ٱ ِطَباِدكَ  فِی َؿتَِؽ بَِرح ِخؾـِیَوَأد )..كُبرت ةَِؾِحق  .(..لصَّ
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 ِخؾـِةیَوَأد )..أخةرة ويف الةدكقا يف مستطابقن الصالحقن -22

ـَ ٱ ِطَباِدكَ  فِی َؿتَِؽ بَِرح ةَِؾِحق  .(.لصَّ

ةةَد  )…ومتابعةةة ورطايةةة وتػؼةةد، حةةزمٌ  الؼقةةادةُ  -2٠  لطَّقةةرَ ٱ َوَتَػؼَّ

ـَ  َكانَ  َأم لُفدُهَد ٱ َأَرى َٓ  لِیَ  َما َفَؼاَل  ـَ ٱ ِم  .(لَغاي ِبِق

 بَِؿا َأَحطُت  َفَؼاَل  )… مػاخرة وكقع فضٌؾ  العؾؿ ازدياد يف -24

ـٍ  بِـََبن َسَبنِ  ِمـ ُتَؽ َوِجئ ۦبِفِ  ُتِحط َلؿ  .(..َيِؼق

 َفَؼةاَل  ).. آهتؿةام وٕجؾفا الصادقة، بإكبا  الجزمُ  إكؿا -2٥

ـٍ  بِـََبن َسَبنِ  ِمـ ُتَؽ َوِجئ ۦبِفِ  ُتِحط َلؿ بَِؿا َأَحطُت   .(..َيِؼق

 اكتؽسةةت وإذا خالؼفةةا، يف ويشةةؽقن الشةةؿس، يعبةةدون -2٦

َفا )… البشةةر باليةةا مةةـ تعجةةب ٓ الِػطةةر،  َمَفةةاَوَقق َوَجةةدتُّ
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  ) قبشات قرآنية(
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ةةةؿ ُجُدونَ َيسةةة ـَ  هللِ ٱ ُدونِ  ِمةةةـ سِ لِؾشَّ ةةة ـُ ٱ َلُفةةةؿُ  َوَزيَّ قَطةةةةَ  لشَّ

ُهؿ َؿةََؾُفؿَأط ـِ  َفَصدَّ بِقؾِ ٱ َط  . (َتُدونَ َيف َٓ  َفُفؿ لسَّ

 وهةةةةل إطؿةةةةال تزيقـةةةةف الشةةةةقطان حقةةةةؾِ  أطظةةةةؿِ  مةةةةـ -2٧

ـَ …فاسدة ـُ ٱ َلُفؿُ  )َوَزيَّ قَطةَ  ..(.َؿةََؾُفؿَأط لشَّ

 وطةةزت الطريةةؼ، تشةةقَش  الػاسةةدة، إطؿةةاُل  ُزّيـةةت إذا -2٨

ـَ  )… الفدايةةة ةة ـُ ٱ َلُفةةؿُ  َوَزيَّ قَطةةةَ ُهؿ َؿةةةََؾُفؿَأط لشَّ ـِ  َفَصةةدَّ  َطةة

بِقؾِ ٱ  [.24 الـؿؾ] (َتُدونَ َيف َٓ  َفُفؿ لسَّ

 وطةالؿ وإرض السةؿقاِت  لخالؼ والسجقد العبادةُ  إكؿا -2٩

َّٓ  )… ومؽـقكاتفةةةا غقبفةةةا ةةةفِ  ُجُدواَيسةةة َأ  رُِج ُيخةةة لَّةةةِذیٱ لِؾَّ

َؿةةةَقَ ٱ فِةةی لَخةةب َ ٱ  َوَمةةا ُػةةقنَ ُتخ َمةةا َؾةةؿُ َوَيع َٕرضِ ٱوَ  ِت  َ لسَّ

 .(..ِؾـُقنَ ُتع
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 َوَمةةا ُػةةقنَ ُتخ َمةةا َؾةةؿُ َوَيع )..خؾقتةةف يف العاصةةل تةةذكر لةةق -٠٣

 ..! كػسف ومـ اهلل مـ رادًطا لف لؽان (..ِؾـُقنَ ُتع

 قبةةةؾ التثبةةةت والؿشةةةقرة والعؼةةةؾ الحةةةزم أولةةةل سةةةقؿا -٠١

ـَ  ُكـةَت  َأم َت َأَصةَدق َسـَـُظرُ  َقاَل   ) الؿقاجفة ـَ ٱ ِمة  لَؽةةَِذبِق

 [.2٧ الـؿؾ]

َفاَيةةَ َقاَلت )…العؼال  صػات وإكاة الؿشاورةُ  -٠2  لَؿَؾةُماٱ َليُّ

 .(َفُدونِ َتش َحتَّكَ  ًراَأم َقاصَِعةً  ُكـُت  َما رِیَأم فِی ُتقكِیَأف

 )َوإِكِّی…لؾـػقس وامتحان.. وابتال  استؾطاف الفدايا يف -٠٠

ةة ِفؿإَِلةق ِسَؾةٌ ُمر  الـؿةؾ] (لُؿرَسةُؾقنَ ٱ ِجةعُ َير بِةؿَ  َفـَةاضَِرةُ  بَِفِديَّ

٠٥.] 
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 وٓ الةةةةةدكقا تغةةةةةرهؿ ٓ الؿصةةةةةؾحقن الةةةةةدطاةُ  غالًبةةةةةا -٠4

ا…أمقالفا ـَ ُسَؾق  َ َجا )َفَؾؿَّ ـِ  َقاَل  َؿةَ وَك ـِ  َفَؿا بَِؿال َأُتِؿدُّ   َۦَ اَتَقة

ا رَخق هللُ ٱ ؿَّ  .(..َ اَتَقُؽؿ مِّ

 َفَؿةا ).. فةاخرة هةدايا أو فاتـةة، دكقةا كؾ يػقق اهلل وثقاُب  -٠٥

ـِ  ا رَخق هللُ ٱ  َۦَ اَتَق ؿَّ  .(..َ اَتَقُؽؿ مِّ

 وترهةةُب  ، الصةةعاب تةةذلؾ ماديةةة قةةقةٌ  اإليؿةةان قةةقة مةةع -٠٦

 َلُفةةؿ قَِبةةَؾ  َّٓ  بُِجـُةةقد تَِقـَُّفؿَفَؾـَةةل ِفؿإَِلةةق رِجةةعٱ )…إطةةدا 

 .(..بَِفا

 .والصةةةةغار اإلخةةةةراج إٓ الؿؽةةةةابر لؾؿعةةةةرض لةةةةقس -٠٧

ـ رَِجـَُّفؿ)َوَلـُخ  .(َصةَِغُرونَ  َوُهؿ َأِذلَّة َفامِّ
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ـَ  ؿِطؾة ۥِطـةَدهُ  لَّةِذیٱ َقةاَل  )…وفضؾ مزية لؾعؾؿ ويبؼك -٠٨ ة  مِّ

 .(.. ُفَؽ َصر َؽ إَِلق َتدَّ َير َأن َؾ َقب ۦبِفِ  َ اتِقَؽ  َأَكا لؽَِتةَِب ٱ

ةةا )…الؿةةــ أزمـةةة لؾشةةؽر الـاسةةقن كثقةةرونَ  -٠٩  َرَ اهُ  َفَؾؿَّ

اُمس  َأم ُؽرُ َ َأشة َقكِیُؾةلَِقب َربِّةی ؾِ َفضة ِمةـ َهةةََذا َقةاَل  ۥِطـةَدهُ  َتِؼرًّ

 .(…ُػرُ َأك

 أطظةةةةةؿ واإلسةةةةةالم إمةةةةةقِر، أشةةةةةرَف  العؾةةةةةؿُ  يبؼةةةةةك -4٣

ـْ  اْلِعْؾؿَ  َوُأوتِقـَا )..الؿــ ـَ  َوُكـَّا َقْبِؾَفا ِم  .(ُمْسِؾِؿق

 طةـ حائؾةةٌ  الؽػريةات ولؽـ ، والسؾقك العؼُؾ  يؽؿُؾ  قد -4١

َها )..الفداية  .(…هللِ ٱ ُدونِ  ِمـ ُبُد تَّع َكاَكت َما َوَصدَّ

 تؿـةع لةؿ الؿؾةؽ وزيـةة طـةدهؿ، غالًبةا كةان السةترَ  وكلن -42

ا )…مـف ة فُ َحِسَبت فُ َرَأت َفَؾؿَّ  .(…َفاَساَقق َطـ َوَكَشَػت ُلجَّ
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  ) قبشات قرآنية(
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 وكؽةةةران ، بالخطةةةل آطتةةةراف الفدايةةةة خطةةةقاِت  أولةةةك -4٠

فُ  َقاَل  ).. السابؼة العادات د حَصر ۥإِكَّ َؿةرَّ ةـ مُّ  َقاَلةت َقةَقاِرير مِّ

 .(… ِسیَكػ ُت َضَؾؿ إِكِّی َربِّ 

 مـجاُتـةا آسةتغػار فػةل ، خطاياكا وتقالل معاصقـا برغؿ -44

ُؽةؿ هللَ ٱ َتغِػُرونَ َتسة َٓ َلةق )…رحؿتـةا وبقابة  (َحُؿةقنَ ُتر َلَعؾَّ

 [.4٦ الـؿؾ]

 شةةةةر وتةةةدفع ، قبؾفةةةا مةةةةا تجةةةبُّ  وآسةةةتغػار التقبةةةة -4٥

 . (َحُؿقنَ ُتر َلَعؾَُّؽؿ هللَ ٱ َتغِػُرونَ َتس َٓ َلق ).…طذابفا

 وحةةةقرَب  ، الشةةةرُّ  طُظةةةؿَ  ، الػسةةةاد رؤوُس  تسةةةؾطت اذا -4٦

 طَرهةةة َعةُ تِسةةة لَؿِديـَةةةةِ ٱ فِةةةی َوَكةةةانَ  )… والـػةةةع اإلصةةةالح

َٓ  َٕرضِ ٱ فِی ِسُدونَ ُيػ  .(ِؾُحقنَ ُيص َو
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 الحةؼ أهةؾ تعاضةَد  أقةؾَّ  ومةا الباصؾ، أهؾ تعاونَ  أشدَّ  ما -4٧

ّـَ  ُثؿَّ  ۥَؾفُ َوَأه ۥَلـَُبقَِّتـَّفُ  هللِ ٱِب  َتَؼاَسُؿقا َقاُلقا )!…  َمةا ۦلَِقلِقِّةفِ  َلـَُؼقَل

ا ِۦؾفِ َأه ِؾَؽ َمف َكاَشِفد  .(َلَصةَِدُققنَ  َوإِكَّ

 وأبؾةغ ، مؽةًرا أسرعُ  فاهلل ، ورجآتفا بالدطقة ُمؽِر مفؿا -4٨

 َٓ  َوُهةةؿ راَمؽةة َكةةاَوَمَؽر راَمؽةة َوَمَؽةةُروا )…مةةـفؿ تةةدبقًرا

 .(ُعُرونَ َيش

..  الؿةةةةاكريـ  ويخةةةةزي ، دطقَتةةةةف اهلل يـصةةةةرُ  ولةةةةذلؽ -4٨

 رِِهؿَمؽة َطةةَِؼَبةُ  َكانَ  َػ َكق كُظرٱَف  )… غافؾقن والؿسؾؿقن

ا ر َأكَّ ـَ َأج َمُفؿَوَقق َكةَُفؿَدمَّ  .(َؿِعق
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 دلقةةؾ الػاتـةةة والةةزروع ، الؿبفجةةة والحةةدائِؼ  الغقةةث ويف -4٩

ةا َجةةَبف َذاَت  ي َِؼ َحةَدا ۦبِةفِ  َبتـَةاَفَلك )…وطبادتةف تقحقده  َكةانَ  مَّ

 .(..َشَجَرَها بُِتقاُتـ َأن َلُؽؿ

 إكفةار وتسخقر ، بالجبال ورسقها إرض استؼرارِ  ويف -٥٣

 وطالمةةةة ، وحداكقتةةةف دلقةةةُؾ  بةةةالؿقال  اختالصفةةةا وطةةةدم ،

ـ )…تػضؾف  َفةةَراَأك ِخَؾةةََؾَفا َوَجَعةَؾ  اَقةَرار َض رَٕ ٱ َجَعَؾ  َأمَّ

ـِ ٱ ـَ َبةق َوَجَعةَؾ  ِسةیَ  َ َروَ  َلَفةا َوَجَعَؾ  ةعَ  َأِ َلةةَف َحةاِجًزا لَبحةَري  مَّ

  .(.هللِ ٱ

 يةدري ، اهللُ  إلةك إٓ كافةذةٌ  الؿجفةقديـ لؾؿضةطريـ لقس -٥١

ةةةـ )…بحةةةالفؿ  ِشةةةُػ َوَيؽ َدَطةةةاهُ  إَِذا لُؿضةةةَطرَّ ٱ ُيِجقةةةُب  َأمَّ

ق َ ٱ  .(لسُّ
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 لؾضةةةر، وكشةةةػ اسةةةتجابة، لؾؿضةةةطر: مةةةـٍ   ثةةةالث -٥2

ـ )… آخريـ طـ واستخالف  َدَطةاهُ  إَِذا لُؿضةَطرَّ ٱ ُيِجقُب  َأمَّ

ق َ ٱ ِشُػ َوَيؽ  .(..َٕرضِ ٱ  َ ُخَؾَػا َعُؾُؽؿَوَيج لسُّ

 الؼاصعةة بةالبراهقـ الشةرك أو القحداكقةة دٓئةؾ تؼامُ  إكؿا -٥٠

ـَ  ُكـُتؿ إِن َهةَـَُؽؿُبر َهاُتقا )ُقؾ  [.٦4 الـؿؾ] (َصةَِدقِق

 أن والؿةـ  أيةات هةذه طةـ بصةره أطؿةك لؿشةركٍ  وأكك -٥4

ـَ  ُكـُتؿ إِن َهةَـَُؽؿُبر َهاُتقا ُقؾ ) … يفتدي  . (َصةَِدقِق

 مةةـ رأى ولةةق طؿقةةً يةةزل لةةؿ بصةةقرتف اكطؿسةةت ومةةـ -٥٥

ـ َشةةّؽ  فِةةی ُهةةؿ َبةةؾ )..رأى مةةا الةةدٓئؾ ـ ُهةةؿ َبةةؾ َفةةامِّ  َفةةامِّ

 .(َطُؿقنَ 
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 وتةردد.. الحةؼ أدلةَ  وتعايـ ، حقةٌ  أكفا تزطؿُ  لعؼقلٍ  كقػ -٥٦

 ُؾ َقبة ِمـ ُؤَكاَوَ اَبا ـُ َكح َهةََذا َكاُوِطد َلَؼد ) …إولقـ أساصقر

َّٓ  َهةََذا إِن ـَ ٱ َأَسةَطِقرُ  إِ لِق  .(..َٕوَّ

 )إِنَّ  تػؽةروا لةق إخةرى لألمةؿ وتبقةقـ هداية الؼرآن ويف -٥٧

 فِقةفِ  ُهةؿ لَّةِذیٱ َثةرَ َأك قَؾ سةرائإِ  َبـِةی َطَؾةكَ  َيُؼصُّ  لُؼرَ انَ ٱ َهةََذا

 .(َتِؾُػقنَ َيخ

ةَؽ  الؿقاطظ فقف تسري ٓ ، أذكف وأصؿ قؾبف، أمات مـ -٥٨  )إِكَّ

َٓ  لَؿةةةقَتكَ ٱ ِؿعُ ُتسةةة َٓ  ةةةؿَّ ٱ ِؿعُ ُتسةةة َو طَ ٱ لصُّ  اَولَّةةةق إَِذا  َ الةةةدُّ

ـَ ُمد  .(..بِرِي
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 هبةةا  وتصةةب  تـؼةةرُض  الراسةةقةُ  الراسةةخة الجبةةاُل  هةةذه -٥٩

 َمرَّ  َتُؿرُّ  َوِهیَ  َجاِمَدة َسُبَفاَتح لِجَباَل ٱ َوَتَرى )..الري  تسقرها

َحاِب ٱ ـَ َأت لَِّذیٱ هللِ ٱ عَ ُصـ لسَّ  .( ٍ َشی ُكؾَّ  َؼ

ـ َوُهؿ )…أخرة يف استلمـ ، الدكقا يف استؼامَ  مـ -٦٣  َفَزع مِّ

 .(َ اِمـُقنَ  َمق ِذٍ َيق

 اإلهاكةةةةةةةة أبؾةةةةةةةغُ  وجةةةةةةةقهفؿ طؾةةةةةةةك كةةةةةةةّبفؿ ويف -٦١

َّٓ  َزونَ ُتجة َهةؾ لـَّةارِ ٱ فِی ُوُجقُهُفؿ )َفُؽبَّت…والتـؽقؾ  َمةا إِ

 .(َؿُؾقنَ َتع ُكـُتؿ

 ويف ، آيةةاٌت  الؽةةقن ويف ، هةةداياٌت  الؼةةرآن مةةـ سةةَطعت -٦2

ةفِ  لَحؿةُد ٱ َوُقةؾِ  ) ..يةتعظ فؿةـ. جؾقةات معةانٍ  اهلل رسقل  لِؾَّ

ا بَِغةَِػؾٍ  َربَُّؽ  َوَما رُِفقَكَفاَفَتع ۦَ اَيةَتِفِ  َسُقرِيُؽؿ  .(َؿُؾقنَ َتع َطؿَّ
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 سورة القصص -17
 

 تةاله ، الدطقيةة الؿعةارك وأشةدَّ  إكبةا ، أطظؿِ  مـ كان لؿا -١

َبةةنِ  ِمةةـ َؽ َطَؾقةة ُؾةةقاَكت )…وكةةرره طؾقةةف  َطةةقنَ َوفِر ُمقَسةةكَ  كَّ

 [.٠ الؼصص] (ِمـُقنَ ُيم ملَِؼق لَحؼِّ ٱِب 

. لؾؿستضةةعػقـ، اسةةتـؼاذٌ   والؿصةةؾحقـ الةةدطاة حركةة ويف -2

ّـَ  َأنْ  َوُكرِيُد  )…الـاس يف قدواٍت   وجعؾفؿ ـَ  َطَؾةك َكُؿة  الَّةِذي

ًة( َوَكْجَعَؾُفؿْ  إْرضِ  فِل اْسُتْضِعُػقا  .َأئِؿَّ

 إرض وتةقريثفؿ اإليؿان، أهؾ باكتصار الصراعُ  يتؿخض -٠

ـَ  ).…مؿؽـةةةقـ ةةة  َطةةةقنَ فِر َوُكةةةرِیَ  َٕرضِ ٱ فِةةةی َلُفةةةؿ َوُكَؿؽِّ

ـَ  ا ُفؿِمـ َوُجـُقَدُهَؿا َوَهةََؿةَ  .(َذُرونَ َيح َكاُكقا مَّ
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 الخةةقف مقضةةع يف بقضةةعف ُأمةةرت ، الخةةقف مةةـ لتـجةةقَ  -4

َٓ  لَقؿِّ ٱ فِی ِؼقفِ َفَلل فِ َطَؾق ِت ِخػ َفنَِذا )…وتثبقًتا إلفاًما  َتَخافِی َو

 َٓ  .(…َزكِیَتح َو

 لةةقٓ البحةةر يف كبةةدها فَؾةةذةَ  تؾؼةةلَ  أن حـةةقن ٕم كاكةةت مةةا -٥

َٓ  لَقؿِّ ٱ فِی ِؼقفِ َفَلل )…لفا اهلل تثبقُت  َٓ  َتَخافِی َو  .(َزكِیَتح َو

َٓ  وتؿؽقـةا تلمقـًةا بشةائر بةلربع بشرها ثؿ ، تعالك ابتالها -٦  )َو

َٓ  َتَخافِی ا َزكِیَتح َو وهُ َرا إِكَّ ـَ  َوَجاِطُؾقهُ  ِؽ إَِلق دُّ ـَ ٱ ِم  (لُؿرَسةِؾق

 [.٧ الؼصص]

 طؾقةةةف بؿقسةةةك فرطةةةقن امةةةرأة سةةةرورُ  الػةةةَرج مـافةةةذ أولُّ  -٧

ُت  َطةةقنَ فِر مةةَرَأُت ٱ َوَقاَلةةِت  ).السةةالم  َٓ  َوَلةةَؽ  لِّةةی ـَطةةق ُقةةرَّ

 .(.ۥَكتَِّخَذهُ  َأو َيـَػَعـَا َأن َطَسكَ  ُتُؾقهُ َتؼ
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  ) قبشات قرآنية(
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 اهلل تقفقةةؼ إٓ والؿخةةاصر الخةةقف مةةـ لؾؿةةر  مخةةرَج  ٓ -٨

 ِدیَلُتبة َكاَدت إِن َفةَرًِغا ُمقَسكَ  ُأمِّ  ُفَمادُ  َبَ  َوَأص ).… وتثبقتف

َبط َأن َٓ َلق ۦبِفِ  ـَ  لَِتُؽقنَ  بَِفاَقؾ َطَؾكَ  ـَارَّ ـَ ٱ ِم  .(لُؿمِمـِق

 والبؾقةات والػةتـ الخةقف سةاطاِت  قؾقبـا طؾك اربطْ  الؾفؿ -٩

َبط َأن َٓ َلق ).. ـَ  لَِتُؽقنَ  بَِفاَقؾ َطَؾكَ  ـَارَّ ـَ ٱ ِم  .(لُؿمِمـِق

م ).. والتؿؽةةقـ لؾػةةرج أخةةرى بقابةةةٌ  وهةةذه -١٣  فِ َطَؾقةة ـَةةاَوَحرَّ

مةةت فؼةةد. (ُؾ َقبةة ِمةةـ لَؿَراِضةةعَ ٱ  تحريًؿةةا طؾقةةف إمفةةات ُحرِّ

 ..!أمف إلك يعقدَ  حتك.. قدرًيا

 والةةتؿّ  السةةعقدة، البشةةرى وحّؾةةت الؿـتظةةر، الغائةةُب  طةةاد -١١

ةةفِ  إَِلةةكَ  َكةةةَفُ َفَرَدد )…الؿقطةةقد وتحؼةةؼ الشةةؿُؾ،  َتَؼةةرَّ  َكةةی ۦُأمِّ

َٓ  ـَُفاَطق  .(… َحّؼ  هللِ ٱ َد َوط َأنَّ  َؾؿَ َولَِتع َزنَ َتح َو
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  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 والؼةةقة ، الجسةةؿقة الؼةةقةُ  السةةالم طؾقةةف لؿقسةةك اجتؿةةعَ  -١2

ا )…وففؿً طؾؿا الروحقة هُ  َبَؾةغَ  َوَلؿَّ  ـَةةَفُ َ اَتق سةَتَقىَ ٱوَ  ۥَأُشةدَّ

ـَ ٱ ِزیَكج لَِؽ  َ َوَكَذ  ۖۚ ؿاَوِطؾ ؿاُحؽ  .(لُؿحِسـِق

ا… الديـ يف والػفؿ العؾؿ مثؾ بشل  العبد ُأكرمَ  ما -١٠  )َوَلؿَّ

هُ  َبَؾةةغَ   ِزیَكجةة لِةةَؽ  َ َوَكةةَذ ؿاَوِطؾ ؿةةاُحؽ ـَةةةَفُ َ اَتق سةةَتَقىَ ٱوَ  ۥَأُشةةدَّ

ـَ ٱ  .لُؿحِسـِق

 َقةاَل  )… لخاصرهةا وتؽديرٌ  ، لؾـػس ضؾؿٌ  الؿعاصل كؾُّ  -١4

ةفُ  ۥَۚلةفُ  َفَغَػةرَ  لِی غِػرٱَف  ِسیَكػ ُت َضَؾؿ إِكِّی َربِّ   لَغُػةقرُ ٱ ُهةقَ  ۥإِكَّ

ِحقؿُ ٱ  .(لرَّ
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  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 أو الؿبطؾةقـ، معاوكةة طؾك ضروففا أو الحقاةُ  َتحؿؾـَّؽ ٓ -١٥

ةةرور دطةةؿ  َأُكةةقنَ  َفَؾةةـ َطَؾةةیَّ  َعؿةةَت َأك بَِؿةةا َربِّ  َقةةاَل  )… الشُّ

ـَ لِّؾ اَضِفقر  .(ُؿجرِِمق

 لَّةةةِذیٱ َفةةةنَِذا )…القةةةقم طؾقةةةف وأكؽةةةرَ  بةةةإمِس، كَصةةةحف -١٦

ةَؽ  ُمقَسةكَ  ۥَلةفُ  َقةاَل  ۥَۚتصرُِخفُ َيس َٕمسِ ٱِب  ۥسَتـَصَرهُ ٱ  َلَغةِقیّ  إِكَّ

بِقـ  .مُّ

 ُترِيةُد  إِن ).الجبةاريـ طالمات مـ وقتُؾفؿ الـاس اضطفادُ  -١٧

 َّٓ  .(َٕرضِ ٱ فِی اَجبَّار َتُؽقنَ  َأن إِ

 أولئةةؽ ، الـةةاس بةةقـ الخقةةر ويبةةث الظؾةةَؿ، يةةدفعُ  إكؿةةا -١٨

ـَ  َتُؽقنَ  َأن ُترِيُد  َوَما )… الؿصؾحقن ـَ ٱ ِم  .(لُؿصِؾِحق
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  ) قبشات قرآنية(
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  َ َوَجةا ).. معةروفقـ غقةر غربةا  أكةاٌس  لؾدطقة يـص  قد -١٩

ةةـ َرُجةةؾ  لَؿةةأَلَ ٱ إِنَّ  َيةةةَُؿقَسكَ  َقةةاَل  َعكَ َيسةة لَؿِديـَةةةِ ٱ َصةةاَأق مِّ

 .(.. ُتُؾقكَ لَِقؼ بَِؽ  َتِؿُرونَ َيل

 ٓ وهةةةةةةؿ ، وأطقاكةةةةةةا أكصةةةةةةارا لؾةةةةةةدطاة اهلل يؼةةةةةةّقُض  -2٣

 .(ُتُؾقكَ لَِقؼ بَِؽ  َتِؿُرونَ َيل لَؿأَلَ ٱ إِنَّ  َيةَُؿقَسكَ  )َقاَل …يشعرون

 الةةـػس طؾةةك حػاًضةةا ، الػةةرار وجةةب ، الخطةةرُ  تحةةتَّؿ إذا -2١

ُب  ي ِػاَخا َفاِمـ َفَخَرَج  )…الدطقة وطؾك ـِةی َربِّ  َقاَل  َيَتَرقَّ  َكجِّ

ـَ  ـَ ٱ لَؼقمِ ٱ ِم  .(لظَّةَِؾِؿق

 َقةاَل  )…ودطةا ً  ثتةا ً  الؾسةانُ  يؾفةج الػةرار، لحظاِت  ويف -22

ـِی َربِّ  ـَ  َكجِّ ـَ لظَّ ٱ لَؼقمِ ٱ ِم  . (ةَِؾِؿق
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  ) قبشات قرآنية(
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 َربِّ  َقةةاَل  ).بإسةةباب إخةةُذ  اهلل طؾةةك التقكةةَؾ  يؿـةةع ٓ -2٠

ـِی ـَ  َكجِّ ـَ ٱ لَؼقمِ ٱ ِم  . (لظَّةَِؾِؿق

ةا )…الدطا  يفؿؾ لؿ الػقايف وقطعف سقرهِ  ويف -24 ةفَ  َوَلؿَّ  َتَقجَّ

ـَ َمد َؼا َ تِؾ بِقؾِ ٱ  َ َسَقا ِدَيـِیَيف َأن َربِّی َطَسكَ  َقاَل  َي  .(لسَّ

 كػُسةةةةةف حدثتةةةةةف السةةةةةػر، ومتاطةةةةةِب  الػؼةةةةةر بةةةةةَرغؿِ  -2٥

ـِ ٱ ُدوكِِفةةؿُ  ِمةةـ )َوَوَجةةَد …باإلحسةان  َمةةا َقةةاَل  َتةةُذوَدانِ  مةَرَأَتق

َطا ُ ٱ ِدرَ ُيص َحتَّكَ  ِؼیَكس َٓ  َقاَلَتا ُبُؽَؿاَخط  .(…لرِّ

 سةةةةةبب طةةةةةـ واطتةةةةةذارٌ  ، آخةةةةةتالط تةةةةةرك يف أدٌب  -2٦

َطا ُ ٱ ِدرَ ُيص َحتَّكَ  ِؼیَكس َٓ  )َقاَلَتا…الخروج  خَشةق َوَأُبقَكةا لرِّ

 .(َكبِقر
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 َلُفَؿةا َفَسةَؼكَ  ).. والؿعةروف البر يف فسارعَ  السبب طرف -2٧

 .(لظِّؾِّ ٱ إَِلك َتَقلَّكَ  ُثؿَّ 

 َلُفَؿةا َفَسةَؼكَ  )..طبةاده قؾةقب يف اهلل يؼةذففا كعؿةٌ  الرحؿة -2٨

 .(لظِّؾِّ ٱ إَِلك َتَقلَّكَ  ُثؿَّ 

 كالـسةةةةا  ، الؿستضةةةةعػقن بالرحؿةةةةة الـةةةةاس أولةةةةك -2٩

 .(لظِّؾِّ ٱ إَِلك َتَقلَّكَ  ُثؿَّ  َلُفَؿا َفَسَؼكَ  ) …والؿساكقـ

 فسةةؼك )…بقةةـفؿ الرحؿةةة فشةةت مةةا الؿجتؿةةعُ  يتعةةاونُ  -٠٣

 .لفؿا(

 .. وكدائةف مؼالةف مةـ أبؾةغُ  وهةق وافتؼاره، بحالف، اهللَ  َسَلَل  -٠١

 .(..َفِؼقر رَخق ِمـ إَِلیَّ  َت َأكَزل لَِؿا إِكِّی َربِّ  )َفَؼاَل 
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 ابةةتال ً  ، تعةةالك اهلل الخؾةةؼ أكةةرمُ  وهةةؿ الصةةؾحا ُ  يػتؼةةرُ  -٠2

ةةی َربِّ  َفَؼةةاَل  )..وتؿحقًصةةا  رَخقةة ِمةةـ إَِلةةیَّ  َت َأكَزلةة لَِؿةةا إِكِّ

 .(..َفِؼقر

 )َفَؼةاَل  وجقطةف فؼره بقـ ثؿ ، خقراتف بقاسع اهلل طؾك أثـك -٠٠

 .(..َفِؼقر رَخق ِمـ إَِلیَّ  َت َأكَزل لَِؿا إِكِّی َربِّ 

 كالمفةةةا وحسةةةـ وحجابفةةةا، حقائفةةةا يف الؿةةةرأة جؿةةةال -٠4

 إِنَّ  َقاَلت ستِحَقا ٱ َطَؾك ِشیَتؿ َدَيُفَؿاإِح َ تفُ َفَجا )..ووقارها

 .َلـَا( َت َسَؼق َما رَ َأج ِزَيَؽ لَِقج ُطقكَ َيد َأبِی

 ولةةقس أبقفةةا مةةـ الةةدطقةُ  الجؿقةةؾ إكثةةقي الحقةةا  ومةةـ -٠٥

 َت َسةةَؼق َمةةا رَ َأجةة ِزَيةةَؽ لَِقج ُطقكَ َيةةد َأبِةةی إِنَّ  َقاَلةةت )…مـفةةا

 .(.َلـَا



 

294 

 

  ) قبشات قرآنية(
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 والتخػقةةةُػ  ، الؿةةةممـقـ تبشةةةقرُ  مـفجةةةؽ مةةةـ لةةةقؽـ -٠٦

ا )…طـفؿ  َتَخةػ َٓ  َقةاَل  لَؼَصةَص ٱ فِ َطَؾقة َوَقةصَّ  ۥَ هُ َجةا َفَؾؿَّ

ـَ  َت َكَجق ـَ لظَّ ٱ لَؼقمِ ٱ ِم  .(..ةَِؾِؿق

 إِنَّ  ).. الـةةاضريـ يسةةتفقي الؿتعػةةػ، الجؿقةةُؾ  سةةؾقكؽ -٠٧

ـِ  رَ َخق ـُ ٱ لَؼِقیُّ ٱ سَتة َجرَت ٱ َم  .(َِٕمق

 الؼةةقي )… الحقةةاة يف والـجةةاح واإلتؼةةان العؿةةؾ شةةرصا -٠٨

 .إمقـ(

 الصةال  الرجةؾ طؾةك الػتةاة طرض مـ ضقر وٓ طقَب  ٓ -٠٩

 َأن َطَؾةكَ  ـِ َهةةََتق بـََتةیَّ ٱ َدىإِحة ُأكؽَِحةَؽ  َأن ُأِريةُد  إِكِّی َقاَل  )..

 .(.ِحَجج َثَؿةَـِیَ  ُجَركِیَتل
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ـُ  ، بالعؿةةال والترفةةُؼ  ، الَؿفؿةةة كشةةُػ  -4٣  مةةـ التةةقدد وحسةة

 ُأِريُد  َوَما ِطـِدكَ  َفِؿـ راَطش َؿؿَت َأت َفنِن )..  الصادققـ سقؿا

ـَ  هللُ ٱ  َ َشا إِن َسَتِجُدكِی َؽ َطَؾق َأُشؼَّ  َأن ـَ ٱ ِم ةَِؾِحق  .(لصَّ

ـٌ  العؿال رحؿة -4١  َوَمةا ).. الؿعاصةرة الحقةاة يف مػؼةقد ركة

 .( َسَتِجُدكِی َؽ َطَؾق َأُشؼَّ  َأن ُأِريُد 

 وذلةةؽ ، مؽؿةةاًل  تامةةا إجةةؾ السةةالم طؾقةةف مقسةةك قضةةك -42

 وشةةقخ زوجتةةف، والةةد وهةةق سةةقؿا ٓ ، اإلسةةالم أهةةؾ خؾةةُؼ 

ا )..!كبقر  .(..ِؾفِ بَِله َوَسارَ  ََٕجَؾ ٱ ُمقَسك َقَضكَ  َفَؾؿَّ

 فةذاكَؽ  ).. البةراهقـ إٓ ، الؿتجبريـ الغقاةِ  مع ُيجدي ٓ -4٠

بِّةةَؽ  ِمةةـ َهةةةَـَانِ ُبر ُفةةؿ ۦۚفِ َوَمََلِيةة َطةةقنَ فِر إَِلةةكَ  رَّ  مةةاَقق َكةةاُكقا إِكَّ

ـَ   .(َفةَِسِؼق
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 إلقةةف آسةةتؿاع يف أجةدى كطؼةةف وسةالمة الداطقةةة فصةاحةُ  -44

 ِمـِّةةی َصةةُ  َأف ُهةةقَ  َهةةةَُرونُ  َوَأِخةةی ).. لؽالمةةف وآكشةةراح

 .(..الَِساك

 َمِعةیَ  ِسةؾفُ َفَلر )..التؽةذيب وصةلة يخػةُػ  الدطقي العقنُ  -4٥

ُقـِی  اِرد ُبقنِ  َأن َأَخاُف  إِكِّی ُيَصدِّ  .(ُيَؽذِّ

 َقةةاَل  )… معـةةقي ودطةةؿ متقـةةة، قةةقة والؼرابةةة إخ ويف -4٦

 َيِصةُؾقنَ  َفةاَل  َطةةَـاُسؾ َلُؽَؿةا َعةُؾ َوَكج بَِلِخقةَؽ  َطُضةَدكَ  َسـَُشدُّ 

 .(.. بِة َاَيةَتِـَا ُؽَؿاإَِلق

 َقةةاَل  ).. واكتصةةار وحؿايةةةٌ  سةةؾطان، وقةةقةُ  ، طضةةدٍ  قةةقةُ  -4٧

 َيِصةُؾقنَ  َفةاَل  َطةةَـاُسؾ َلُؽَؿةا َعةُؾ َوَكج بَِلِخقةَؽ  َطُضةَدكَ  َسـَُشدُّ 

 .(..بِة َاَيةَتِـَا ُؽَؿاإَِلق
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 )فةال اكتصةاره تحؼةؼ ، وآياتةف اهلل بةذكر استعصؿ مـ كؾُّ  -4٨

ـِ  َأكُتَؿا ۖۚ بِة َاَيةَتِـَا ُؽَؿاإَِلق َيِصُؾقنَ  َبَعُؽَؿاٱ َوَم  . (لَغةَِؾُبقنَ ٱ تَّ

ةةر، بشةةرٍ  يف..  تؾةةؽ جةةرأةٍ  أي -4٩  ، إرض يف يسةةتعؾل محؼَّ

َفاَيةةَ َطةقنُ فِر َوَقةاَل  )…اإللفقة لقدطل بجاّلسف ويستخػ  َليُّ

ـ َلُؽؿ ُت َطِؾؿ َما لَؿأَلُ ٱ  .(رِیَغق إَِلةَفٍ  مِّ

 وضؾةةؿ إلقهقةةة، بادطةةا  طالًقةةا اسةةتؽباًرا الؿجةةرمُ  بؾةةغ -٥٣

 فِةی ۥَوُجـُةقُدهُ  ُهةقَ  سةَتؽَبرَ ٱوَ  )..إرض يف والطغقةان الـاس،

ُفؿ اَوَضـُّق لَحؼِّ ٱ رِ بَِغق َٕرضِ ٱ  . (َجُعقنَ ُير َٓ  ـَاإَِلق َأكَّ

 ، لؾظةالؿ يقحل العؿؾل والجبروت إرضل، آستؽبار -٥١

َٓ  كفايةةة ٓ أن ُفةةؿ اَوَضـُّةةق ) …بغتةةةً  يمخةةذ حتةةك ، ققامةةة َو  َأكَّ

 . (َجُعقنَ ُير َٓ  ـَاإَِلق
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 الةةقؿّ  يف وكبةةًذا ، البحةةر يف إلؼةةا ً  فؽاكةةت كفةةايُتفؿ جةةا ت -٥2

 َكةةانَ  َػ َكقةة كُظةةرٱَف  لةةَقؿِّ ٱ فِةةی َكةةةَُفؿَفـََبذ ۥَوُجـُةةقَدهُ  َكةةةَفُ )َفَلَخذ

ـَ ٱ َطةَِؼَبةُ   .(لظَّةَِؾِؿق

 .. بؽثةةرتفؿ يبةةال ولةةؿ تعةةالك كبةةذها ، محتشةةدة جقةةقٌش  -٥٠

 .(لَقؿِّ ٱ فِی َكةَُفؿ)َفـََبذ

 رؤوس لؾشةةةر كةةةذلؽ وقةةةدوات، أتبةةةاعٌ  لؾخقةةةر وكؿةةةا -٥4

ةةة ـَةةةَُفؿَوَجَعؾ )…محاكقةةة وفةةراطقـ  لـَّةةارِ ٱ إَِلةةك ُطقنَ َيةةد َأي ِؿَّ

 .(ُيـَصُرونَ  َٓ  لِؼَقةََؿةِ ٱ مَ َوَيق

 لَّةةؿ َفةةنِن )..!الفةةقى اتبةةاع غالبةةا آسةةتجابة مةةـ الؿةةاكعُ  -٥٥

َؿا طَؾؿٱَف  َلَؽ  َتِجقُبقاَيس  .(…َقاَ ُهؿَأه َيتَّبُِعقنَ  َأكَّ
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 بةةف لتؼةةعَ  ، وأسةةالقب ومقضةةقطات أوصةةآ الؼةةرآنُ  تـةةقع -٥٦

ةؾ َوَلَؼةد )… العبةرة بف وتجدي ، الذكرى  لَؼةقَل ٱ َلُفةؿُ  ـَاَوصَّ

ُفؿ ُرونَ  َلَعؾَّ  . (َيَتَذكَّ

 حػاًضةا ، الؾغةق وجؾسةا  ، الباصؾ مجالس طـ متباطدون -٥٧

 ۖ  َرُضةقاَأط لؾَّغقَ ٱ ۖ  َسِؿُعقا َوإَِذا )… وأخالقفؿ ديـفؿ طؾك

 .(فُ َطـ

 سةقؿا ، بةذلؽ وآستؿتاع والؿالهل الباصؾ يف الخقض -٥٨

ـَ ٱ َتِغیَكب َٓ  ُؽؿَطَؾق َسَؾةَؿٌ  ) الجاهؾقـ  .(..لَجةَِفِؾق

ةةَؽ  )…الفدايةةة تعةةالك الحةةؼ وبقةةدِ  الدٓلةةُة، بقةةدك -٥٩  َٓ  إِكَّ

ّـَ  َببةَت َأح َمةـ ِدیَتف
 َؾةؿُ َأط َوُهةقَ   ُ َيَشةا َمةـ ِدیَيفة هللَ ٱ َوَلةةَؽِ

ـَ ٱِب   .(لُؿفَتِدي
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 آكصةراف يف سةبًبا الؿةمامرة مةـ يجعؾ ، الؿعاكد الؽافرُ  -٦٣

تَّبِةةعِ  إِن اَوَقةةاُلق )..الةةديـ طةةـ  ِمةةـ ُكَتَخطَّةةػ َمَعةةَؽ  لُفةةَدىَ ٱ كَّ

 .(..ِضـَاَأر

، الحةرمُ  وطـةدهؿ الؿخةاصرَ  ادطقا -٦١ ـُ  .العةامر والثؿةرُ  أمة

ـ )َأَوَلؿ  .(… ُت  َ َثَؿرَ  فِ إَِلق َبكَ ُيج اَ اِمـ َحَرًما لَُّفؿ ُكَؿؽِّ

 .الفةالك دائةرةُ  كالتةف فقفةا، وتؿرد اهلل، كعؿَ  كػر مـ غالُب  -٦2

 َلةؿ َمَسةةَؽِـُُفؿ َؽ َفتِؾة َمِعقَشةَتَفا َبطَِرت َيةِ َقر ِمـ َؾؽـَاَأه )َوَكؿ

ـ َؽـُتس َّٓ  ِدِهؿَبع مِّ  .(.. َقِؾقال إِ

 قبةةةةؾ أمةةةةةً  يفؾةةةةَؽ  ٓ أن تعةةةةالك، طدلةةةةف كؿةةةةال مةةةةـ -٦٠

 فِةةی َعةَث َيب َحتَّةكَ  لُؼةَرىَ ٱ ِؾةةَؽ ُمف َربُّةَؽ  َكةانَ  )َوَمةا…اإلكةذار

َفا(  .ُأمِّ
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 ..حقاتفةا يف وصغقاُكفةا ضؾؿفةا، غالًبةا الؼةرى هةالك ومردّ  -٦4

َّٓ  لُؼَرىَ ٱ ِؾؽِیُمف ُكـَّا )َوَما  .(َضةَِؾُؿقنَ  ُؾَفاَوَأه إِ

 ذلؽ طـ قبقركا يف سـسلُل  كؿا رسؾفا، طـ إمؿُ  ستسلُل  -٦٥

 ُتؿُ َأَجبةة َمةةاَذا َفَقُؼةةقُل  ُيـَةةاِديِفؿ مَ َوَيةةق )…والرسةةقل الةةديـ

ـَ ٱ  .(…لُؿرَسِؾق

 بفؿا، الخالئؼ واكتؼاع والـفار الؾقؾ تعاقب اهلل رحؿةِ  مـ -٦٦

 لَّقةةَؾ ٱ ُؽؿُ َطَؾةةق هللُ ٱ َجَعةةَؾ  إِن ُتؿَأَرَ يةة ُقةةؾ )… ٓختالففؿةةا

 (. ٍ بِِضَقا تِقُؽؿَيل هللِ ٱ رُ َغق إَِلةَفٌ  َمـ ةِ لِؼَقةَؿَ ٱ مِ َيق إَِلكَ  َمًداَسر

 إِنَّ  )…العبةاد يف يسةتطقؾ لبغقةا والثةروات الؿال مـ وإن -٦٧

 .(.ِفؿَطَؾق َفَبَغكَ  ُمقَسكَ  مِ َقق ِمـ َكانَ  َقةَُرونَ 
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 إِنَّ  َرحَتػ َٓ  )..استؽبار فقف بطًرا يؽـ لؿ ما بالػرح بلَس  ٓ -٦٨

ـَ ٱ ُيِحبُّ  َٓ  هللَ ٱ  .(..لَػرِِحق

 بَتةغِ ٱ)وَ  القجةقد يف السةؾقكل التقازنُ  اإلسالم سؿات مـ -٦٩

ارَ ٱ هللُ ٱ َ اَتَقَؽ  فِقَؿا َٓ  لة َاِخَرةَ ٱ لدَّ ـَ  َكِصقَبَؽ  َتـَس  َو كَقاٱ ِم  .(لدُّ

َؿةا َقةاَل  )..واهبفةا جحةد ، الـعؿةة زوال طالمات أولك -٧٣  إِكَّ

 .(..ِطـِدی ؿٍ ِطؾ َطَؾكَ  ۥُأوتِقُتفُ 

 طظةةٌ  وجؿعةً قةقةً  تؽاثرت وقد ، السالػة إمؿ هالك يف -٧١

ـَ  ۦِؾةفِ َقب ِمةـ َؾةَؽ َأه َقةد هللَ ٱ َأنَّ  َؾةؿَيع َأَوَلةؿ )…مةتعظ لؽؾ  ِمة

ة فُ ِمـ َأَشدُّ  ُهقَ  َمـ لُؼُرونِ ٱ  .(… عاَجؿ َثرُ َوَأك ُققَّ

 ولؽةـ اسةتعتابا، يسللقنَ  ٓ ، الؿشركقـ تعذيب يف إمعاكا -٧2

َٓ  )…وتقبقخً تؼريًعا  .(..لُؿجرُِمقنَ ٱ ُذُكقبِِفؿُ  َطـ ة َُؾ ُيس َو
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 وثبةةت العامةةة، فةةافُتتـ الؿسةةرف، قةةارون مقكةةُب  خةةرج -٧٠

ـَ ٱ َقاَل  ۦِۖزيـَتِفِ  فِی ۦِمفِ َقق َطَؾكَ  َفَخَرَج  )…الخاصة  ُيرِيةُدونَ  لَّةِذي

كَقاٱ لَحَقَقةَ ٱ  .(…َقةَُرونُ  ُأوتِیَ  َما َؾ ِمث َلـَا َت َيةََؾق لدُّ

 ومةا  أخةرة، يف فتػؽةروا ، العؾؿةا  بصةائرَ  العؾةؿُ  صّػك -٧4

ـَ ٱ َوَقاَل  )…الدكقا يف اغتروا  َثةَقاُب  َؾُؽةؿَوي لِعؾةؿَ ٱ ُأوُتقا لَِّذي

ـَ  لَِّؿـ رَخق هللِ ٱ   .(… اَصةَِؾح َوَطِؿَؾ  َ اَم

 الصةبر أولةق إٓ الةدكقا زيةَػ  أو ، أخةرة جةدوى يػؼف ٓ -٧٥

َٓ  ).. والحزم َقَفا َو َّٓ  ُيَؾؼَّ ةَبُِرونَ ٱ إِ  [.٨٣ الؼصص] (لصَّ

 إٓ الؿةةةبطالت ويؽشةةةُػ  الػةةةتـ، طـةةةد الـةةةاَس  يثبِّةةةُت  ٓ -٧٦

ـَ ٱ َوَقةةاَل  )…مطؾةةقب فاستصةةالحفؿ العؾؿةةا ،  ُأوُتةةقا لَّةةِذي

ـَ  لَِّؿـ رَخق هللِ ٱ َثَقاُب  َؾُؽؿَوي لِعؾؿَ ٱ  .(..اَصةَِؾح َوَطِؿَؾ  َ اَم
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 الػةةاخرة، وبةةداره بةةف الخسةةُػ  الؿتعةةالل بالؿسةةرف وقةةع -٧٧

 َفَؿةا َٕرَض ٱ َوبِةَداِرهِ  ۦبِةفِ  ـَاَفَخَسةػ )… الؿتعةاضؿقـ وجـقده

 تغققةًب ٌ والخسػ. (…هللِ ٱ ُدونِ  ِمـ ۥَيـُصُروَكفُ  فَِئة ِمـ ۥَلفُ  َكانَ 

 .إرض يف

 .(.ۦبِفِ  ـَاَفَخَسػ )..الؿتؽبر لؾؿغرور إذٌٓل  الخسػ ويف -٧٨

 أحةٌد  يؿـعةف لةؿ العةذاب، سةاطةُ  وحضرت الؼقُل  وقع إذا -٧٨

ـَ  َكانَ  َوَما )..اهلل مـ ـَ ٱ ِم  [.٨١ الؼصص] (لُؿـَتِصرِي

 لؽثقةريـ وزاجةر مقطظةةٌ  الفةالك، ومعةالؿ أيات معايـةُ  -٧٩

ّـَ  َأن َٓ )َلق  .بِـَا( َلَخَسَػ  ـَاَطَؾق هللُ ٱ مَّ
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 بحرمةةةةةةةان مةةةةةةةمذنٌ  إرض يف واإلفسةةةةةةةادُ  التعةةةةةةةالل -٨٣

ارُ ٱ َؽ )تِؾةة…أخةةرة ـَ  َعُؾَفةةاَكج لةةة َاِخَرةُ ٱ لةةدَّ ةةِذي  ُيرِيةةُدونَ  َٓ  لِؾَّ

َٓ  َٕرضِ ٱ فِی اُطُؾقّ   .(…اَفَساد َو

 وكشةةةرُ  التقاضةةةع حةةةبُّ  أخةةةرة: يف الػةةةائزيـ صةةةػاُت  -٨١

َٓ  َٕرضِ ٱ فِی اُطُؾقّ  ُيرِيُدونَ  َٓ  ).… اإلصالح  .(اَفَساد َو

 )َفةاَل  الؿسؾؿقـ طؾك الؽػار مظاهرة طـ اإليؿانُ  يػصُؾؽ -٨2

ّـَ  ـَ لِّؾ اَضِفقر َتُؽقَك  .(…َؽةَِػرِي
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  سورُة العنكبوت -18
 

 وأحقاُلفةةا ابةةتال ٌ  ضروُففةةا دكقةةا، يف بسةةالمٍ  ديـُةةؽ يؿةةرُّ  ٓ -١

 َٓ  َوُهةؿ َ اَمـَّا اَيُؼقُلق َأن َرُكقاُيت َأن لـَّاُس ٱ َأَحِسَب  )..تؼؾبات

 ..(َتـُقنَ ُيػ

 ٓ السةةةابؼة، إمةةةؿ كةةةؾ يف ، الجاريةةةة اهلل سةةةـةُ  آبةةةتال ُ  -2

صفؿ ـَ ٱ َفَتـَّا َوَلَؼد )…ذلؽ إٓ يؿحِّ ّـَ َفَؾةَقع ِؾِفؿَقب ِمـ لَِّذي  َؾَؿ

ـَ ٱ هللُ ٱ ّـَ َوَلَقع َصَدُققا لَِّذي ـَ ٱ َؾَؿ  .(لَؽةَِذبِق

ؿت -٠ ـُ  قسَّ  وخبقةث، وصقةب وكاذب، صادٍق  إلك الـاس الػت

ّـَ َفَؾَقع )… ومـافؼ ومممـ ـَ ٱ هللُ ٱ َؾَؿ ّـَ َوَلةَقع ۖ  َصَدُققا لَِّذي  َؾَؿ

ـَ ٱ  .( لَؽةَِذبِق
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 ثقاًبةا طؾقةؽ طائدتف واحتؿآً، جدا اهلل صاطة يف مجاهدُتؽ -4

َؿا َجةََفَد  َوَمـ )…واكتػاطً  .(…ۦۚفِ ِس لِـَػ ُيَجةَِفُد  َفنِكَّ

 التؼؾةةب ٓ الؿصةةابرة تؼتضةةل وتبعةةاٌت، التزامةةاٌت  لَليؿةةان -٥

ـَ  ) ..والؿداهـة  ُأوِذیَ  َفةنَِذا هللِ ٱِب  َ اَمـَّةا َيُؼةقُل  َمـ لـَّاسِ ٱ َوِم

 .(…هللِ ٱ َكَعَذاِب  لـَّاسِ ٱ ـَةَ فِت َجَعَؾ  هللِ ٱ فِی

  َ َجا َوَلق ِـ )…هقاه حسب طؾك يتؼؾُب  الؿـافؼ، صػةُ  تؾؽ -٦

ـ رَكص بَِّؽ  مِّ ّـَ  رَّ ا َلَقُؼقُل  .(..َمَعُؽؿ ُكـَّا إِكَّ

 هللُ ٱ َس َأَوَلةةق )… سةةبحاكف خافقةةةٌ  العؾةةقؿ طؾةةك تخػةةك ومةةا -٧

ـَ ٱ ُصُدورِ  فِی بَِؿا َؾؿَ بَِلط  .(لَعةََؾِؿق
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ةةةرور طؾةةةك الـةةةاس وحةةةافزي السةةةق ، دطةةةاة كةةةؾُّ  -٨  ، الشُّ

ّـَ َوَلةَقح )…  الؼقامةة يف ذكقبفؿ مع سقحؿؾقكفا  َؼةاَلُفؿَأث ِؿُؾ

عَ  َؼآَوَأث  .(.. َؼالِِفؿَأث مَّ

 قةدمت فؿةاذا ، طظةقؿ وجفةاد متصةؾة، ودطقة صقيؾ، لبٌث  -٩

 َػ َألة فِةقِفؿ َفَؾبِةَث  ۦِمةفِ َقق إَِلةكَ  ُكقًحةا َسةؾـَاَأر َوَلَؼد ) … أكت

َّٓ  َسـَةٍ  ـَ َخؿ إِ  .(.. اَطام ِسق

 الـاس ضؾؿ جرا  مـ الضخؿة والؽقارث الباليا تؼعُ  إكؿا -١٣

 .(َضةَِؾُؿقنَ  َوُهؿ لطُّقَفانُ ٱ َفَلَخَذُهؿُ  ).. وخطاياهؿ

 اهللُ  كجةةةاهؿ القجةةةقد وغةةةرق الطقفةةةان ضةةةخامة بةةةرغؿ -١١

ةةةِػقـَةِ ٱ َحةةةةََب َوَأص ـَةةةةَفُ َفَلكَجق )..تعةةةالك  َ اَيةةةة ـَةةةةََفاَوَجَعؾ لسَّ

ـَ لِّؾ  .(.َعةََؾِؿق
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 إِنَّ  )…طّبادِهةا رزق طةـ طجزها إوثان تؾؽؿُ  يف ما أبؾغُ  -١2

ـَ ٱ  .(…قاِرز َلُؽؿ ِؾُؽقنَ َيؿ َٓ  هللِ ٱ ُدونِ  ِمـ ُبُدونَ َتع لَِّذي

 القاحةد إٓ يسةتطقعف وٓ وإكشةا ، إحقا  ثؿ ، فػـا  ابتدا ٌ  -١٠

 َبةةَدأَ  َػ َكقةة كُظةةُرواٱَف  َٕرضِ ٱ فِةةی ِسةةقُروا ُقةةؾ )…إحةةد

 .(…لة َاِخَرةَ ٱ لـَّشَلةَ ٱ ُيـِشئُ  هللُ ٱ ُثؿَّ  لَخؾَؼ ٱ

 ضةةةةةعػ بسةةةةةبب لؾعـةةةةةػ الضةةةةةالقن يؾتجةةةةةئ إكؿةةةةةا -١4

َّٓ  ۦِمفِ َقق َجَقاَب  َكانَ  )َفَؿا…حججفؿ  َأو قُتُؾةقهُ ٱ ۖ  َقةاُلقا َأن إِ

ُققهُ  ـَ  هللُ ٱ َفَلكَجَقفُ  َحرِّ  .(لـَّارِ ٱ ِم

 فِؾؿ محػقظ، ورزقؽ مؽتقب، وطؿُرك ، محدود أجُؾؽ -١٥

َّٓ  ) التخةةقف ُقةةقهُ  َأو قُتُؾةةقهُ ٱ َقةةاُلقا َأن إِ ـَ  هللُ ٱ َفَلكَجَقةةفُ  َحرِّ  ِمةة

 .(لـَّارِ ٱ
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 البةرا ةُ  تؼةامُ  أخةرة ويف أصةـاِمفؿ طؾك الدكقا يف يتقادُّونَ  -١٦

ـُ َوَيؾ ضبِةَبع ُضةُؽؿَبع ُػةرُ َيؽ لِؼَقةةََؿةِ ٱ مَ َيةق ُثةؿَّ  )…والؾعـة  َعة

 .(…اضَبع ُضُؽؿَبع

 ) السةالم طؾقةف ح ومالةف أهؾف تاركا اهلل إلك هاجر مـ أولُّ  -١٧

ةةی َوَقةةاَل  ةةفُ  ۖۖ َربِّةةی إَِلةةكَ  ُمَفةةاِجرٌ  إِكِّ ( لَحؽِةةقؿُ ٱ لَعِزيةةزُ ٱ ُهةةقَ  ۥإِكَّ

 [.2٦ العـؽبقت]

 بةةةةةال الخقةةةةةراُت  سةةةةةقؼت واصةةةةةطػك، اهلل أحةةةةةبَّ  إذا -١٨

تِةفِ  فِةی ـَةاَوَجَعؾ ُؼةقَب َوَيع َحةةََؼ إِس ۥَلةفُ  ـَةا)َوَوَهب…حدود يَّ  ُذرِّ

ةَ ٱ كَقاٱ فِی ۥَرهُ َأج ـَةَفُ َوَ اَتق لؽَِتةََب ٱوَ  لـُُّبقَّ ةفُ  ۖۖ لةدُّ  لةة َاِخَرةِ ٱ فِةی ۥَوإِكَّ

ـَ  ـَ ٱ َلِؿ ةَِؾِحق  .(لصَّ
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 الؿـاكر طؾك تعاشرهؿ السالم طؾقف لقط ققمِ  قب  مـ بؾغَ  -١٩

 .(…ُؿـَؽرَ لٱ َكاِديُؽؿُ  فِی ُتقنَ َوَتل )…أخالق وٓ رادع بال

 الؼةةقمَ  وأهؾةةَؽ  طبةةاده اهلل كّجةةك وضةةاقت ، ادلفؿةةت إذا -2٣

ةةا )… الؿػسةةديـ  بِِفةةؿ  َ ِسةةی اُلقصةة ُرُسةةُؾـَا َ تَجةةا َأن َوَلؿَّ

َٓ  َتَخةةةةػ َٓ  َوَقةةةةاُلقا طةةةةاَذر بِِفةةةةؿ َوَضةةةةاَق  ةةةةا َزنَتحةةةة َو  إِكَّ

قكَ   .(…ُمـَجُّ

 لقةةةةةتعظ الؿفؾؽةةةةةقـ طالمةةةةةات مةةةةةـ شةةةةةقئا اهللُ  يبؼةةةةةل -2١

َرك )َوَلَؼد…الباققن  .(ِؼُؾقنَ َيع ملَِّؼق َبقِّـَة َ اَيةَ  َفاِمـ ـَاتَّ

 وآستبصةةةار، الؿعرفةةةة وحصةةةؾت ، أيةةةات جةةةا تفؿ -22

ـَ  )… حجبقهةةةا ولؽةةةـفؿ ةةة ـُ ٱ َلُفةةةؿُ  َوَزيَّ قَطةةةةَ  َؿةةةةََؾُفؿَأط لشَّ

ُهؿ ـِ  َفَصدَّ بِقؾِ ٱ َط ـَ ُمس َوَكاُكقا لسَّ  .(َتبِصرِي
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 طؾةك ودلقةٌؾ  ، أحةقالفؿ بحسةب الظالؿقـ تدمقرَ  اهلل كّقع -2٠

 ُفؿَفِؿةـ ۦۖبِةفِ بَِذك َكاَأَخذ َفُؽالًّ  )…وتعالك تبارك الؿطؾؼة قدرتف

ـ ةـ ُفؿَوِمـ اَحاِصب فِ َطَؾق َسؾـَاَأر مَّ ةقَحةُ ٱ فُ َأَخَذتة مَّ  ُفؿَوِمةـ لصَّ

ةةـ ةةـ ُفؿَوِمةةـ َٕرَض ٱ بِةةفِ  ـَاَخَسةةػ مَّ  هللُ ٱ َكةةانَ  َوَمةةا ـَةةاَأغَرق مَّ

 .(ِؾُؿقنَ َيظ َأكُػَسُفؿ اَكاُكق َوَلةَؽِـ ِؾَؿُفؿلَِقظ

 كؿثةؾِ  ، وأهةقا  أصةـام مةـ اهلل بغقةر يتعؾةُؼ  مـ مثُؾ  إكؿا -24

ـَ ٱ َمَثُؾ  ) … وضعػا هقاًكا العـؽبقت بقت َخةُذواٱ لَّةِذي  ِمةـ تَّ

ـَ َأو َوإِنَّ  تةةاَبق تََّخةةَذتٱ قِت لَعـَؽُبةةٱ َكَؿَثةةؾِ  لَِقةةا َ َأو هللِ ٱ ُدونِ   َهةة

 .(..َؾُؿقنَ َيع َكاُكقا َلق لَعـَؽُبقِت ٱ ُت َلَبق لُبُققِت ٱ



 

313 

 

  ) قبشات قرآنية(

  التزيني مبعاني املئنيحماسُن 

 

 يف والراسةخقن بةاهلل، العؾؿةا ُ  الؼةرآن، بلمثةال يـتػةعُ  إكؿا -2٥

 َوَمةةا ۖۖ لِؾـَّةةاسِ  رُِبَفاَكضةة َٕمَثةةةَُؾ ٱ َؽ َوتِؾةة )… وشةةرائعف ديـةةف

َّٓ  ِؼُؾَفاَيع  .(َعةَِؾُؿقنَ لٱ إِ

 طؾةةةك وحةةةافظ بةةةالتالوة، التصةةةؼ ، حقاتةةةؽ لتسةةةتؼقؿَ  -2٦

ـَ  َؽ إَِلق ُأوِحیَ  َما تُؾ ٱ ) الصؾقات َؾَقةَ ٱ َوَأقِؿِ  لؽَِتةَِب ٱ ِم  إِنَّ  لصَّ

َؾَقةَ ٱ ـِ  َفكَ َتـ لصَّ  .(…لُؿـَؽرِ ٱوَ  لَػحَشا ِ ٱ َط

 اسةةتؽؿَؾ  فؼةةد ، خشةةقُطف وحُسةةـ ، صةةالُتف صابةةت َمةةـ -2٧

َؾَقةَ ٱ إِنَّ  )… الرذيؾة َوَسؾؿَ  الػضقؾة، ـِ  َفكَ َتـ لصَّ  لَػحَشةا ِ ٱ َط

 .(لُؿـَؽرِ ٱوَ 

 َبةرُ َأك هللِ ٱ رُ َوَلةِذك )…وابتفةال وإخبةات، ذكرٌ  الصالةِ  ويف -2٨

 .(ـَُعقنَ َتص َما َؾؿُ َيع هللُ ٱوَ 
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ـُ  الحةةقارُ  -2٩  ويحةةرُج  الؼؾةةقَب، يختةةرق الؾطقةةػ، الحسةة

َٓ  )..الؿخةةالػ َّٓ  لؽَِتةةةَِب ٱ َؾ َأهةة اُتَجةةةَِدُلق َو  ِهةةیَ  لَّتِةةیٱِب  إِ

ـُ َأح  . (..َس

َّٓ  )..وطاكةد ضؾةؿ مةـ مع آ الحقارية الغؾظةُ  تؽقنُ  وٓ -٠٣  إِ

ـُ َأح ِهیَ  لَّتِیٱِب  َّٓ  َس ـَ ٱ إِ  .(.. ُفؿِمـ َضَؾُؿقا لَِّذي

 الثابتةةة والؼقاطةةد الؿشةةتركة، بالؼقاسةةؿ الحةةقارُ  يجؿةةُؾ  -٠١

 َوإَِلةةةَُفـَا ُؽؿإَِلةةق َوُأكةةِزَل  ـَةةاإَِلق ُأكةةِزَل  لَّةةِذیٱِب  َ اَمـَّةةا ا)َوُققُلةةق

 . (ِؾُؿقنَ ُمس ۥَلفُ  ـُ َوَكح ِحد َ وَ  َوإَِلةَُفُؽؿ

 الريبةة وقعةت وإٓ مصةداققتف، دلقةؾ الؽةريؿ رسقلـا أمقةُ  -٠2

 ِبَیِمیُِّنكَ  ۥَتُخفطنهُ  َولَ  ِكتَنٰنب ِمنن ۦَقبِمنهِ  ِمنن َتتُمنوا ُكُّتَ  )َوَما

 .(ٱلُمبِفُمونَ  لَّٱرَتابَ  ِإذا
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 ُهةقَ  )َبؾ طؾؿاؤها سقؿا ٓ ، واطقة حافظة أمةٌ  اإلسالم أمةُ  -٠٠

ـَ ٱ ُصُدورِ  فِی َبقِّـَةَت َ اَيةَُت   .(…لِعؾؿَ ٱ ُأوُتقا لَِّذي

 بةقـ مةـ حػَظةف، وتخػقػةف الؼةرآن تسةفقُؾف اهلل رحؿةةِ  مـ -٠4

ـَ ٱ ُصةةُدورِ  فِةةی َبقِّـَةةةَت َ اَيةةةَُت  ُهةةقَ  َبةةؾ ).. الؽتةةب سةةائرِ   لَّةةِذي

 .(.لِعؾؿَ ٱ ۖ  ُأوُتقا

 البؾقةةغ الؼةةرآن هةةذا مةةـ أطظةةؿَ  وٓ أبؾةةغَ  آيةةةً  يجةةدوا لةةـ -٠٥

ةةا ِػِفةةؿَيؽ َأَوَلةةؿ )…العجقةةب  َؾةةكَ ُيت لؽَِتةةةََب ٱ َؽ َطَؾقةة ـَةةاَأكَزل َأكَّ

 .(ِمـُقنَ ُيم ملَِؼق َرىَ َوِذك َؿةَلَرح لَِؽ  َ ذَ  فِی إِنَّ  ِفؿَطَؾق

 مَ َيةةق )…الةةـػس وتخضةةعَ  ، الػةةمادُ  لقرتجةةَػ  قؾةةقال تلمةةْؾ  -٠٦

 َوَيُؼةةقُل  ُجِؾِفةؿَأر ِت َتحةة َوِمةـ قِِفؿَفةةق ِمةـ لَعةةَذاُب ٱ َشةَقُفؿُ َيغ

 . (َؿُؾقنَ َتع ُكـُتؿ َما ُذوُققا
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ًٓ  وحسةـًا طؾةًقا الةدكقا، غةرف تػقُق  الجـة غرُف  -٠٧  ، وجؿةا

ـَ ٱ)وَ  ةَِؾَحةةةَِت ٱ َوَطِؿُؾةةقا َ اَمـُةةقا لَّةةِذي َئـَُّفؿ لصَّ ـَ  َلـَُبةةقِّ ةة  لَجـَّةةةِ ٱ مِّ

 . الجـان طاللل والغرف. (َٕكَفةَرُ ٱ تَِفاَتح ِمـ رِیَتج اُغَرف

 يف الدائؿة الحؼقؼقة فالحقاة ، زاكت أو الدكقا، صالت مفؿا -٠٨

ارَ ٱ َوإِنَّ  )…أخةةرة  َكةةاُكقا َلةةق لَحَقةةَقانُ ٱ َلِفةةیَ  لةةة َاِخَرةَ ٱ لةةدَّ

 .(َؾُؿقنَ َيع

 فِةی َركُِبةقا َفةنَِذا )…الشدائد يف تعالك ربف الؿشركُ  يعرُف  -٠٩

ـَ ُمخ هللَ ٱ َدَطُقا لُػؾِؽ ٱ ـَ ٱ َلفُ  ِؾِصق ي ا لدِّ َقُفؿ َفَؾؿَّ  إَِذا لَبةرِّ ٱ إَِلك َكجَّ

 .(رُِكقنَ ُيش ُهؿ
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 اهلل مةةةـ فصةةةاًل  ، أبةةةاد أبةةةَد  صقبةةةةً  آمـةةةة مؽةةةةُ  تبؼةةةك -4٣

ةةا اَيةةَرو )َأَوَلةةؿ…ورحؿةةة  َوُيَتَخطَّةةُػ  اَ اِمـةة َحَرًمةةا ـَةةاَجَعؾ َأكَّ

 .(..لِِفؿَحق ِمـ لـَّاُس ٱ

 ، دطقتةؽ يؽةذبقن أمـةة الرغقةدة الـعؿةة هذه بعد كقػ -4١

 هللِ ٱ ةِ َؿةةَوبِـِع ِمـُةةقنَ ُيم لَبةةةَطِؾِ ٱَأَفةةِب  ) …بلباصقةةؾ ويتعؾؼةةقن

 (..ُػُرونَ َيؽ

 ، لؾسةةبؾ ُهةةدي وصاطتةةف، اهلل مرضةةاة يف جاهةةد مةةـ كةةؾُّ  -42

ـَ ٱوَ  )… القؼةةقـ معةةف وازداد  ِدَيـَُّفؿَلـَفةة فِقـَةةا َجةةةََفُدوا لَّةةِذي

 .ُسُبَؾـَا(

 وجفةاد ، الخصةقم وجفةادُ  الةـػس جفةادُ  الؿجاهدة ومـ -4٠

ـَ ٱوَ  )…الشقطان  .(.. ُسُبَؾـَا ِدَيـَُّفؿَلـَف فِقـَا َجةََفُدوا لَِّذي
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 الفدايةةةة ثؿرتةةةف ولؽةةةـ ومتاطةةةب، صةةةبر الجفةةةاد ويف -44

 .(..سبؾـا لـفديـفؿ )..والتقفقؼ

 لـفةديـفؿ ) مثةابر ومةراغؿ محسـ، مستزيد محاهد وكؾ -4٥

 .(.سبؾـا

 .. الخقةةةرات يف واسةةةتـارة وصةةةؾة قةةةرٌب  الِجَفةةةاد ومةةةـ -4٦

 .(..سبؾـا )لـفديـَّفؿ

 الؿحسةـقـ الؿجاهديـ لعباده وحػظف اهلل معقةُ  تـػّؽ  وٓ -4٧

ـَ  َلَؿعَ  اهللَ  َوإِنَّ  )…صاطاتفؿ يف  .(اْلُؿْحِسـِق

 جةاًدا ، ديـةف يف محسةـًا فؾةقؽـ ، وتليقده اهلل تقفقؼ رامَ  مـ -4٨

 .( الؿحسـقـ لؿعَ  اهلل وإنّ  )…صاطتف يف
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 وإنّ  ).…ُمعةاكقن ، مقفؼقن مفدّيقن، حًؼا والؿجاهدونَ  -4٩

 .( الؿحسـقـ لؿعَ  اهلل

 مةا بَِحسةب الفةدى مةـ ،فاَتةفُ  وقّصةر الؿجاهةدة تةرك مـ -٥٣

 جاهةةةدوا ) ..والسةةةداد التقفقةةةؼ وُحةةةرم ، وتؽاسةةةَؾ  ططةةةؾ

 .(..فقـا
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 : املؤلف إصدارات

 : مـفا كتاب ( ١٣٣ ) مـ أكثر لف صدر

  ُالعؾؿِ  ساللؿ . 

 الحديثقة الخطب  

 الؿعالل أربعقن  

 إكثرية إربعقن  

  الؼرآي التدبر مققظاُت  

 العؾؿ كثار  

 الـبقية السقرة جؿالقات مـ  

 ( شعر ) محائؾقات. 

  ُالرمضاكقة الَقراطة  

 دار ) مةةةـ وكؾفةةةا. إسةةةالف لألئؿةةةة طؾؿقةةةة مقاقةةةػ 

 .تؽقيـ(
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  ُخزيؿة ابـ دار - السؾقان صالئع . 

  الؼرى أم مـ كسؿاٌت . 

 ( شعر ) ومــ وصـ.  

 شعر( ) إطظؿ الطِّالب 

 شعر( ) اهلل بنذن ففزمقهؿ 

 ( شعر الـقؾ) تقهجات 

 شعر( ولقؿقكا كقروكا( 

 ( شعر ).إلباي مدائـ 

 ( شعر ) الحزم طاصػة 

 العؾقم تؼريب يف الؿـظقم الؾملم . 

 متـقطة حديثقة أربعقـقات سؾسؾة . 

 الروضة أزاهقر  
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 الؿـابر شجـ 

 الدطقة لػفؿ قرآكقة ققاطد . 

 الـبقي التغققر مؼدمات . 

 السقرة جؿالقات مـ . 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

  : للتواصل

hamzah10000@outlook.com 

 

 

 


