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 حكمة تأليفية:

 

 البقسااي الارحقؿ طباد البؾغااء العؾؿاء أستاذ الػاضؾ الؼاضل قال

 طااـ إصااػفاي العؿاااد إلااك يعتاا ر وهااق اهلل، رحؿااف ، (هااا596)

 أم لاؽ أوقع أدري وما شلء لل وقع قد إكف":طؾقف استدركف كالم

 يف كتاباً أحاد يؽتُب  ٓ أكف رأيُت  إي وذلؽ بف، أخبرك أكا وها ٓ؟

 :"َغِدهِ  يف قال إٓ يقمفِ 

قرَ  " م ولق ُيستَحسـ، لؽان ه ا زيد ولق أحسـ، لؽان ه ا لُق ُغَّ  ُقدَّ

 العبار، أطظاؿ وها ا. أجؿاؾ لؽاان ه ا ُترِك ولق أفضؾ، لؽان ه ا

 ."البشر جؿؾة طؾك الـؼص استقالء طؾك دلقؾ وهق
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  وقد كظؿفا بعضفؿ :

 اإلكساانِ  طؾك مستقلٍ  والـؼُص 

 

 البـاااانِ  ماااـ خاااطَّ  ماااا كاااؾ يف **

 

 أحساااـا كاااان ُغقِّااارَ  لاااق يؼاااقُل 

 

 ٓسُتحساااـا غقاااره حااا فـا ولاااق **

 

مَ  أو  أفضااااال لؽااااان ذاكَ  ُقاااادِّ

 

 ٓساااَتجؿال ذلؽاااؿ تركـاااا ولاااق **

 

******* 

 خَبااااارْ  لؿاااااـ لعبااااارةُ  وإكفاااااا

 

 البشارْ  ذي ياا كؼِصؽؿ تؿامِ  طؾك **

 

 البقااانِ  يف الـؼصااانَ  فاسااتؾفؿقا

 

 البقسااااي الؼاضااال يؼاااقُل  كؿاااا **

 

******* 
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 الباكورة

 لؿحبتف، صدوركا وشرَح  ، لطاطتف هداكا ، العالؿقـ ربِّ  هللِ  الحؿُد 

ـَ  وبؾغـا  رسؾف خقر طؾك ّؾؿوكس وكصّؾل وروطتف، كتابف ُحس

 … أجؿعقـ وصحبف آلفِ  وطؾك وأكبقائف

 أما بعد:

ـُ  فاخر، تطقاٌب  لـا فقطقُب  ـٌ  لـا ويزي ـّ  وقاد بااهر، تزاي  البااري امات

ـُ  ) الجديد كتابِـا باستؽؿال تعالك . ( الؿثااي لاّب  مـ التداي ُحْس

ًٓ  استـباصات  يف وُأشافرت طؾقفاا ُكباف ، معروفاة ساقر ماـ ، وضال

 محاسااـ ) و ( الطااقال بالساابع آحتػااال )… السااابؼقـ الؽتااابقـ

 .( الؿئقـ بؿعاي التزيقـ

 يف كؿاا الثالاث الجازء مـ كػرغُ  ، تعالك اهلل مـ وبتقفقؼ كحـ وها

بعَ  التَّقراةِ  مؽانَ  ُأططِقُت  ).. ال كر السالػ الؿشفقر الحديث  السَّ
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بقرِ  مؽانَ  وُأططِقُت  ، الطِّقاَل   اإلكجقاؾِ  مؽانَ  وُأططِقُت  ، الؿئقـ الزَّ

ؾُت  ، الؿثايَ ؾِ  وُفضِّ  الؽبقار يف والطباراي أحؿُد  أخرجف. ( بالُؿػصَّ

 بعااااض لـُاااادي .( التااااداي حسااااـ ) وُسااااؿلَ .  صااااحقح وهااااق

 أياة ماـ اكبالجفاا والتل ، الػائؼة والؿعاي الرائؼة، آستـباصات

 ولؿاـ ، لؾاـػس صاقغت.  وقبساات أكاقار ماـ فقفاا وما ، والـص

ـَ  ، اإلسالم أهؾ مـ رامفا  وتعّؾاؼ الؿصـػات، ه ه مثؾ واسَتحس

 أن تعااالك، الؿااقلك سااائاًل ..  والؿستخؾصااات الِحؽااؿ هاا ه بؿثااؾ

ّـَ   ديـاف أهاؾِ  ماـ ويجعؾـاا ، تقفقؼاف ماـ ويزياَدكا ، بػضاؾف طؾقـا يؿ

 . الؿقفؼ واهلل..! وكتابف
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 ورُة الرومس -1

 

 إماؿ طاتوصارا العاالؿ، أحداث طـ بؿـلى الؿممـقنَ  لقَس  -1

ومُ ٱ ُغِؾَبِت  ).. وتقجفاتفا الؽبرى  ماـ وهاؿ إرض أدكاك يف لارو

 .( سقغؾبقن غؾبفؿ بعد

 كتااب أهاؾ ٕكفاؿ الػارس طؾاك الروم باكتصار الصحابةُ  فرَح  -2

 .(…يشاء َمـ يـصر اهلل بـصر لُؿمِمـُقنَ ٱ َرُح َيػ َمق ِ )َوَيق

 ؿااـب أحقاكااا والساارور التػاطااؾ يقجااب الػؽااري التؼااارُب  -3

 .الؿممـقن( يػرح ويقمئ ) ..معفؿ تختؾػ

 جفاال وهاؿ وزخارففاا، مالذهاا يف ضااهًرا بالدكقا الؽػار طؾؿُ  -4

ـَ  اَضاِٰفر َؾُؿقنَ َيع )…بأخرة صرحاء كَقاٱ لَحَقٰقةِ ٱ مِّ ـِ  َوُهؿ لدو  َطا

 .(َغاِٰػُؾقنَ  ُهؿ لا َاِخَرةِ ٱ
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 كتػؽار فؿتك جسام، دٓئَؾ  الؽقن ويف طظام، آيات الـػقس يف -5

ُروا َأَوَلؿ  ) اا َأكُػِساِفؿ فِا  َيَتَػؽَّ َؿااٰقَ ٱ هللُ ٱ َخَؾاَؼ  مَّ  َٕرَض ٱوَ  ِت  ٰ لسَّ

َّٓ  ـَُفَؿاَبق َوَما  .(…لَحؼِّ ٱِب  إِ

 صاقرورتؽ ثاؿ الؿفاقـ، بؿبادئؽ طؾؿاؽ ، كػساؽ يف تػؽرك -6

ااااُروا َأَوَلااااؿ )…آخاااار فخؾؼااااً وطظامااااً، لحؿااااً  فِاااا  َيَتَػؽَّ

 .(.…َأكُػِسِفؿ

رت  فؾؼد الدكقا، يف أطؿاَلؽؿ تؽثرْ تس ٓ -7  قروًكاا أماؿٌ  قبؾؽؿ ُطؿِّ

 َٕرَض ٱ َوَأَثااااُروا )… شاااقئا ذلاااؽ طاااـفؿ يغاااـ ولاااؿ ، صقيؾاااة

ا َثرَ َأك َوَطَؿُروَها  .(… َطَؿُروَها ِمؿَّ
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 وهال الساقأى جفاـؿ بفاؿ كزلت الدكقا، يف فعالفؿ ساءت لؿا -8

ـَ ٱ َطاِٰؼَبةَ  َكانَ  ُثؿَّ  )… وأحطفا الؿـازل أسقأُ  اقَأىٰ ٱ ا ُقاَأَساٰ لَِّ ي  لسو

ُبقا َأن  . (َتفِزُءونَ َيس بَِفا َوَكاُكقا هللِ ٱ بِا َاَياِٰت  َك َّ

 أخارة ويف ، ألػاُضفؿ وتعاضؿت ، ألسـُتفؿ تطاولت الدكقا يف -9

ااَطةُ ٱ َتُؼقمُ  مَ َوَيق ).…  كؾؿاُتفؿ وتـخرس يـؼطعقن،  ِؾُس ُياب لسَّ

اَطةُ ٱ مُ َتُؼق مَ َوَيق )…(لُؿجرُِمقنَ ٱ  .(لُؿجرُِمقنَ ٱ ِؾُس ُيب لسَّ

 فرياؼ ، العظاقؿ والتػارُ   الؽبقر آكػصال يحصُؾ  الؼقامة يف -11

ااااَطةُ ٱ َتُؼاااقمُ  مَ َوَياااق )…الساااعقر يف وفرياااؼ الجـاااة يف  َمق ِااا َيق لسَّ

ُققنَ   .(..َيَتَػرَّ
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 حتاك ، ومراحاؾ بتاراب بادأت..  تادبركا، لاق طبرةٌ  خؾؼـا يف -11

 َخَؾَؼُؽاؿ َأن ۦَۤءاَياٰتِفِ  َوِمـ )!… الحقاة يف ريـمـتش بشرٍ  إلك اكتفت

ـ  .(َتـَتِشُرونَ  َبَشر َأكُتؿ إَِذا ُثؿَّ  ُتَراب مِّ

ـٌ  الزواج يف -12  يف خؾاؾ واكعداُمفا ، ورحؿة ومقدة وفطرة، سؽ

ااـ َلُؽااؿ َخَؾااَؼ  َأن ۦَۤءاَياااٰتِفِ  َوِمااـ )…العشاارة  اجااوَ َأز َأكُػِسااُؽؿ مِّ

ة ـَُؽؿَبق َجَعَؾ وَ  َفاإَِلق ُؽـُقالَِّتس َقدَّ  .(…َؿةً َوَرح مَّ

 اهلل خؾاؼ وطظاقؿ ، آدم بـال وألاقان ألساـة اخاتالف يف تلمؾ -13

َؿااٰقَ ٱ ُؼ َخؾا ۦَءاَيااٰتِفِ  َوِماـ )…ووحداكقتاف قدرتف طؾك الدالةِ   ِت  ٰ لسَّ

 َلا َاَياااٰت لِااَؽ  ٰ ذَ  فِاا  إِنَّ  كُِؽااؿ ٰ قَ َوَألاا ِسااـَتُِؽؿَأل ِخَؾاااُٰػ ٱوَ  َٕرضِ ٱوَ 

ـَ َعاٰلِّؾ  .(ِؾِؿق



 

-11- 
 

 يحشُو التداني مو لّب املجان

 وبركاة، وصاحةً  ، وفطارةً  خؾًؼا آدم بـل طؾك مضروٌب  الـقمُ  -14

 لَّقاؾِ ٱِب  َمـَااُمُؽؿ ۦَءاَيااٰتِفِ  َوِماـ ).…اإللفقة الؼدرة آياِت  مـ وهق

ـ بتَِغاُؤُكؿٱوَ  لـََّفارِ ٱوَ   .(…ۦِۤؾفِ َفض مِّ

 َوِماـ )… الصاقاطؼ وكخااف الغقث، يف فـطؿعُ  البرَ   كرى -15

ُل  اَوَصَؿع فاَخق لَبرَ  ٱ يُؽؿُ ُيرِ  ۦَءاَياٰتِفِ  ـَ  َوُيـَزِّ َؿاءِ ٱ ِم  بِفِ  ۦ ِ َفُقح ءَما لسَّ

 .(…تَِفاَمق َد َبع َٕرَض ٱ

ـُ  اإلسالمُ  -16  وآكشراح الديـ قابؾقة وهلَ  ، والِخؾؼة الػطرة دي

ـِ  َفاَؽ َوج َفَلقِؿ ).  بف ي  لـَّااَس ٱ َفَطارَ  لَّتِا ٱ هللِ ٱ َرَت فِطا اَحـِقػا لِؾادِّ

ـُ ٱ لَِؽ  ٰ ذَ  هللِ ٱ ِؼ لَِخؾ ِديَؾ َتب َٓ  َفاَطَؾق ي  .(…لَؼقِّؿُ ٱ لدِّ



 

-12- 
 

 يحشُو التداني مو لّب املجان

 ،..وآفاات وضاقاع وشاتات، تػارٌ   والبدع، إهقاء لؼبِح  يا -17

ـَ  ـَ ٱ )ِماا ُقااقا لَّااِ ي  ِفؿَلااَدي بَِؿااا ِب ِحااز ُكااؾو  اِشااَقع َوَكاااُكقا ِديااـَُفؿ َفرَّ

 . (َفرُِحقنَ 

 والساامال ءاإليتاا طؾقـاا تػاارض متؿاساؽة، اجتؿاطقاة ُلحؿاةٌ  -18

فُ  لُؼرَبكٰ ٱ َذا َفا َاِت  )… وآحسان ـَ ٱوَ  ۥَحؼَّ ـَ ٱوَ  لِؿساؽِق ابِقؾِ ٱ با  لسَّ

ـَ  رَخق لَِؽ  ٰ ذَ  ِ ي  .(لُؿػِؾُحقنَ ٱ ُهؿُ  َلاٰق َِؽ َوُأو هللِ ٱ فَ َوج ُيرِيُدونَ  لِّؾَّ

 َوَمااا ).…ومضاااطػة بركااة والزكاااةُ  وكؼصااان، محااٌؼ  الربااا -19

اـ ُتؿَءاَتق با مِّ  َوَماا هللِ ٱ ِطـاَد  ُباقاَير َفااَل  لـَّااسِ ٱ لِ  ٰ قَ َأما فِا  اُباقَ لَِّقر ارِّ

ـ ُتؿَءاَتق  .(لُؿضِعُػقنَ ٱ ُهؿُ  َلاٰق َِؽ َفُلو هللِ ٱ فَ َوج ُترِيُدونَ  َزَكٰقة مِّ

 ، والبحار البار طؿاقم فساادهؿ وصؾ حتك آدم بـق استشرى -21

 فِ  لَػَسادُ ٱ َضَفرَ  ) …والبؾقات الَرزايا وُكُزولِ  الَبَركاِت، بِاْرتِػاعِ 



 

-13- 
 

 يحشُو التداني مو لّب املجان

 لَّااِ یٱ َض َبعاا لُِقااِ يَؼُفؿ لـَّاااسِ ٱ ِدیَأياا َكَسااَبت بَِؿااا لَبحاارِ ٱوَ  لَباارِّ ٱ

 .(… َطِؿُؾقا

 باال الصاحقحة والساـةَ  ، الؿساتؼقؿ الصاراط مـفُجاؽ لقؽـ -21

ـِ  َفاَؽ َوج َفاَلقِؿ )… اكحراف أو ابتداع ي  َأن ؾِ َقبا ِماـ لَؼاقِّؿِ ٱ لِؾادِّ

ـَ  ۥَلفُ  َمَردَّ  َّٓ  مَيق تِ َ َيل ُطقنَ  َمق ِ َيق هللِ ٱ ِم دَّ  .(َيصَّ

 لؿسااكـ وصـاطة طظقؿة، لؿـازل تؿفقٌد  الصالحة إطؿال -22

 َطِؿااَؾ  َوَمااـ ۥُۖرهُ ُكػاا فِ َفَعَؾقاا َكَػاارَ  َمااـ )…الـعااقؿ جـاااِت  يف فاااخرة

 .(َفُدونَ َيؿ َفِِلَكُػِسِفؿ اَصاِٰؾح

 أهااؾ كـصاارِ  كػسااف، طؾااك أحّؼااف مااا آ اهلل، طؾااك حااؼَّ  ٓ -23

ا َوَكانَ  )…اإليؿان ـَ ٱ رُ َكص ـَاَطَؾق َحؼًّ  .(لُؿمِمـِق
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 ويف ، الؿاممـقـ اكتصاارُ  فالـفاياةً  جقٓت مـ حصؾت مفؿا -24

ا َوَكانَ  )…لفؿ بشرى ذلَؽ  ـَ ٱ رُ َكص ـَاَطَؾق َحؼًّ  .(لُؿمِمـِق

 ، وبركات وسرورٌ  ، واكشراح رحؿةٌ  والغقث القْد  كزول يف -25

 َماـ ۦبِافِ  َأَصااَب  َفنَِذا ).. الؿقاه كتشارٓ طـف الغافؾقـ مـ تؽـ فال

 . (َتبِشُرونَ َيس ُهؿ إَِذا ۦِۤطَباِدهِ  ِمـ ءُ َيَشا

 يف الؿاقتك كا لؽ ُتحقاا ، الجرداء الؿقتة إرُض  حقت كؿا -26

 هللِ ٱ َؿاِت َرح َءاَثاٰرِ  إَِلكٰ  كُظرٱَف  )… ورحؿة اهلل مـ قدرةً  الؼبقر،

 .(لَؿقَتكٱ  ِ َلُؿح لَِؽ  ٰ ذَ  إِنَّ  اتِفَ َمق َد َبع َٕرَض ٱ  ِ ُيح َػ َكق

 متاقـ فشاباب ضعقػة، صػقلة فقفا فتػؽر حقاتؽ مراحُؾ  هـا -27

ـ َخَؾَؼُؽؿ لَِّ یٱ هللُ ٱ )… مستضعػة شقخقخة ثؿ ،  ُثاؿَّ  ػَضع مِّ
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ة ػَضع دِ َبع ِمـ َجَعَؾ  ة دِ َبعا ِماـ َجَعاَؾ  ُثاؿَّ  ُققَّ  َبةَوَشاق ػاَضاع ُقاقَّ

 .(…ءُ َيَشا َما ُؾُؼ َيخ

 فقـساقن طـادهؿ الادكقا تفقن ، الحؼقؼقة الؼقامة حضرت إذا -28

اَطةُ ٱ َتُؼقمُ  مَ َوَيق )…لبثفؿ مدة  رَ َغقا َلبُِثقا َما لُؿجرُِمقنَ ٱ ِسؿُ ُيؼ لسَّ

 .(َفُؽقنَ ُيم َكاُكقا لَِؽ  ٰ َكَ   َساَطة

 ، العؾاؿ أهاؾ ساقى ، والشبفات الـزاعِ  مقاقػ يف يػصُؾ  ٓ -29

ـَ ٱ اَل َوَقا ).إكبار شرففؿ مـ وه ا ـَ ٱوَ  لِعؾاؿَ ٱ ُأوُتاقا لَّاِ ي  إِليَؿااٰ

 لَبعااِث ٱ مُ َيااق َفَفاااَٰ ا لَبعااِث ٱ مِ َيااق إَِلااكٰ  هللِ ٱ كَِتاااِٰب  فِاا  ُتؿَلَؼاادَلبِث

 .(َؾُؿقنَ َتع َٓ  ُكـُتؿ َوَلاٰؽِـَُّؽؿ
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ـْ  الاادكقا، قاابح مااع -31  ومعاتبااة ، ومسااامحة اطتاا ار فقفااا ولؽاا

ـَ ٱ َيـَػعُ  َّٓ  َمق ِ َفَقق )…واسترضاء َٓ  ِ َرُتُفؿَمعا َضَؾُؿقا لَِّ ي  ُهاؿ َو

 . (َتعَتُبقنَ ُيس

 وأخباااارٌ  مشااافقدة، وقصاااص ، مضاااروبة أمثاااال الؼااارآن يف -31

 فِ  لِؾـَّاسِ  ـَاَضَرب َوَلَؼد ) …وكتعظ كتػؽر قؾؿا ولؽـ محؿقدة،

 .(…َمَثؾ ُكؾِّ  ِمـ لُؼرَءانِ ٱ َهاَٰ ا

 اطااُب مت الطريااؼ فػاال الاادوام، طؾااك لؾصاابر محتاااج أكااَت  -32

 إِنَّ  صبِرٱ)َف  ..والجزع السػة طؾك يحؿؾقكؽ وقد وسخريات،

َٓ  َحّؼ  هللِ ٱ َد َوط ـََّؽ َيس َو ـَ ٱ َتِخػَّ  . (ُيققِـُقنَ  َٓ  لَِّ ي

 واهلل قؾاقبفؿ، يف القؼاقـ ٓكعدام وآستخػاف الؾعُب  ديـُفؿ -33

َٓ  )… الؿستعان ـََّؽ َيس َو ـَ ٱ َتِخػَّ  . (ُيققِـُقنَ  َٓ  لَِّ ي
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 ورُة لقماىس -2
 

 اإلضاالُل  هادففا إياام، ها ه متَخا ةً  ، وأباصقاؾ لفاقٍ  مـ كؿ -1

ـَ  )… الؿسااتعان واهلل ، واإلفساااد  قَ َلفاا َترِیَيشاا َمااـ لـَّاااسِ ٱ َوِماا

 َلااٰق َِؽ ُأو ُهاُزًوا َوَيتَِّخَ َها ؿِطؾ رِ بَِغق هللِ ٱ َسبِقؾِ  َطـ لُِقِضؾَّ  لَحِديِث ٱ

ِفقـ َطَ اب َلُفؿ  .(..مو

 بالضاااالل قؾَباااف وحشاااا الحاااديث، بؾفاااق اشاااتغَؾ  ماااـ كاااؾو  -2

 َولَّاكٰ  َءاَيااُٰتـَا فِ َطَؾقا َؾاكٰ ُتت َوإَِذا )…الؼرآنُ  طؾقف ثُؼؾ ، والؿقسقؼك

اار راَوقاا فِ ُأُذَكقاا فِاا  َكااَلنَّ  َؿعَفاَيساا لَّااؿ َكااَلن َتؽبِراُمساا  بَِعااَ اٍب  هُ َفَبشِّ

 .(َألِقؿٍ 



 

-18- 
 

 يحشُو التداني مو لّب املجان

ـَ  وقاد ، اهلل كخؾاؼ يخؾاُؼ  يجارؤ مـ -3  الساؿقات طجائاَب  طااي

ـَ ٱ َخَؾَؼ  َماَذا َفَلُروكِ  هللِ ٱ ُؼ َخؾ )َهاَٰ ا .، وإرض  َبؾِ  ۦُۚدوكِفِ  ِمـ لَِّ ي

بِقـ َضَؾاٰؾ فِ  لظَّاِٰؾُؿقنَ ٱ  . (مو

 بااااااالعؾؿِ  اهللُ  رفعفااااااؿ الـاااااااس يف مجاهقااااااَؾ  مااااااـ كااااااؿ -4

ـَ ُلؼ ـَاَءاَتق )َوَلَؼد…والحؽؿة  .(…لِؾَّفِ  شُؽرٱ َأنِ  لِحؽَؿةَ ٱ َؿاٰ

 الـااس بعاُض  يـالفاا باؾ ، بإكبقاء والػفؿ الحؽؿةُ  ختصت ٓ -5

 . إكثر طـد كبقا لقس ولؼؿانُ ..وتشريًػا اهلل مـ فضاًل 

هاا اهلل شاؽرُ  ، والعؾاؿ الحؽؿاة ماـ الاـعؿ ها ه حؼو   -6  إلاك وردو

 .( لـػسف يشؽر فنكؿا يشؽر ومـ هلل اشؽر أن )..واهبفا

 ٓ بـل يا يعظف وهق ) لقطظوا بال كرى إبـاء تربقةُ  تؼقمُ  إكؿا -7

 .(..باهلل، تشرك
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 وكبا  ، الخاالؼ وحابو  التقحقاد ترساقُ   التربقة يف أساسٍ  أولو  -8

ـُ ُلؼ َقاَل  َوإِذ )… ومداخؾف الشرك  َٓ  َيااُٰبـَ َّ  ۥَيِعُظافُ  َوُهاقَ  ۦبـِافِ ٱلِ  َؿاٰ

ركَ ٱ إِنَّ  هللِ ٱِب  رِكُتش  .(َطظِقؿ ؿٌ َلُظؾ لشِّ

 وخدمة وحًبا إحساًكا ، طؾقؽ إبقيـ بحؼ آدم بـ يا ومقصك -9

ق ) ـَ ٱ ـَاَوَوصَّ  ..( فِ لَِدي ٰ بِقَ  إِلكَساٰ

افُ  فُ َحَؿَؾت :) ققلف ت ّكر ، حؼفؿا طـ وغػؾت قسقَت  كؾؿا -11  ۥُأمو

 .(…ـِ َطاَمق فِ  ۥَوفَِصاُٰؾفُ  ـَوه َطَؾكٰ  ـًاَوه

 ماـ أكات فليـ ، ورضاطتؽ تربقَتؽ حؿؾؽ طؾك إمُ  وتزيُد  -11

 …ذلؽ

 َأنِ  )..وتعاالك تباارك بحؼاف حؼفؿا قرن القالديـ حؼ لعظؿِ  -12

 . (لَؿِصقرُ ٱ إَِل َّ  َؽ لَِدي ٰ َولِقَ  لِ  شُؽرٱ
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 أو بفااا قااام ومااـ الحؼااق  هاا ه لتؽشااػ جؿقعااا وسااـعقدُ  -13

 .( الؿصقرُ  إللّ  )… ضقعفا

 اصالطاف ولطاَػ  طؾؿاف، أوساعَ  وماا ، تعاالك الباري أطظؿَ  ما -14

ـ َحبَّة َؼاَل ِمث َتُؽ  إِن اإِكَّفَ  )َياُٰبـَ َّ   فِا  َأو َرةٍ َصخ فِ  َفَتُؽـ َدلَخر مِّ

َؿاٰقَ ٱ  .(.. هللُ ٱ بَِفا ِت َيل َٕرضِ ٱ فِ  َأو ِت  ٰ لسَّ

 طؾؿٌ  طـف يعزُب  وٓ ، ضائعة يػقتف وٓ خافقٌة، طؾقف تخػك ٓ -15

 . (َخبِقر َلطِقٌػ  هللَ ٱ إِنَّ  هللُ ٱ بَِفا ِت َيل )…وتعالك سبحاكف

 خبقاار بااؽ، محااقط وأكااف اهلل، طؾااؿ سااَعة ابـااف القالااُد  يعؾِّااؿ -16

َفا َياُٰبـَ َّ  )..بلوضاطؽ ـ َحبَّة َؼاَل ِمث َتُؽ  إِن إِكَّ  .(…َدلَخر مِّ
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 مااـ ذلااؽ وأن والـفاال، وإماار طـااده الصااالة شاالنَ  وطّظااؿ -17

َؾٰقةَ ٱ َأقِؿِ  َياُٰبـَ َّ  )…والعزائؿ الؿؽارمِ   كافَ ٱوَ  لَؿعُروِف ٱِب ُمرَوأ لصَّ

ـِ   .(..ُُٕمقرِ ٱ مِ َطز ِمـ لَِؽ  ٰ ذَ  إِنَّ  َأَصاَبَؽ  َما َطَؾكٰ  صبِرٱوَ  لُؿـَؽرِ ٱ َط

 كبَّفاف ، ومجاهادة صابرٍ  إلاك يحتاجاان والـفل إمرُ  كان لؿا -18

 .(..أصابؽ ما طؾك واصبر )..والتحؿؾ آبتالء إلك

 متقاضاًعا فؽاـ ، طؾاقفؿ متؽبار وٓ لؾـااس، محتؼرٌ  أفؾَح  ما -19

َٓ  )…لقـً ر َو كَ  ُتَصعِّ َٓ  لِؾـَّااسِ  َخدَّ  َمَرًحاا َٕرضِ ٱ فِا  شِ َتؿا َو

 .(..َفُخقر َتالُمخ ُكؾَّ  ُيِحبو  َٓ  هللَ ٱ إِنَّ 

ها ، طؾقـاااا التاماااة الُؿسااابغةِ  الاااـعؿ طااادَّ  اساااتطعَت  إن - 21  فعااادَّ

 .َوَباصِـَة( َضاِٰفَرة ۥكَِعَؿفُ  ُؽؿَطَؾق َبغَ )َوَأس
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ـْ  ، الظاااهرة ؿَ الااـع الؼااقمُ  يشاااهُد  قااد -21 اارت هااؾ ولؽاا  يف تػؽَّ

 .(..َوَباصِـَة َضاِٰفَرة ۥكَِعَؿفُ  ُؽؿَطَؾق َبغَ َوَأس ) … الباصـة

 القجاف إساالم ماـ كاقعٌ  الشاريعة، وفاَؼ  اهلل، بحؼاق  ققاُمؽ -22

 َفَؼاادِ  ِسااـُمح َوُهااقَ  هللِ ٱ إَِلااك ۥَۤفاافُ َوج ِؾؿُيساا َوَمااـ )… واكؼقاااده

 .(…لُقثَؼكٰ ٱ لُعرَوةِ ٱِب  سَتؿَسَؽ ٱ

 …الؿضروب الؿثؾ ه ا يف ققلف، وطظؿ اهلل طؾؿ سعةَ  تلمؾ -23

َؿا َوَلق ) هُ  لَبحارُ ٱوَ  َؾاٰؿَأق َشَجَرةٍ  ِمـ َٕرضِ ٱ فِ  َأكَّ  ِۦدهِ َبعا ِماـ ۥَيُؿادو

ا ُحرَأب َعةُ َسب  لؼؿاان] (َحؽِاقؿ َطِزيازٌ  هللَ ٱ إِنَّ  هللِ ٱ َكِؾَؿااُٰت  َكِػاَدت مَّ

:27.] 
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 اهلل كؾؿاات لؽتاِب  ماداًدا والبحار ، قالمااأ إشاجارُ  تجعُؾ  -24

 كػادَ  ٓ الؽؾؿات وتبؼك ، إقالم وتتؽسر الِؿداد، سقـػُد  ، كؾفا

ا ) ..لفا  .(..هللِ ٱ َكِؾَؿاُٰت  َكِػَدت مَّ

 ،لقساات الؿتضااخؿة وأطاادادهؿ وإمااقاُت  إحقاااءُ  أولئااؽ -25

اا )…تعاالك اهلل قادرة يف شقًئا َٓ  ُؼُؽاؿَخؾ مَّ  سَكاـَػ َّٓ إِ  ُثُؽؿَبعا َو

 . واحدة كـػسٍ  أي. (… ِحَدةٍ  ٰ وَ 

ـَ  -26  قطقعة أخرة ويف وإشػا ، حـق   الدكقا، يف وولده القالد بق

َٓ  ۦَوَلاِدهِ  َطاـ َوالٌِد  ِزیَيج َّٓ  ماَيق خَشقاٱوَ  )…وافترا   ُلاقدٌ َمق َو

 .(.. ا ًاَشق ۦَوالِِدهِ  َطـ َجازٍ  ُهقَ 

 هللَ ٱ إِنَّ  ).…الغقاب ػااتقحم هال باهلل، مختصةٌ  أشقاء خؿسةُ  -27

اااَطةِ ٱ ؿُ ِطؾاا ۥِطـااَدهُ  ُل  لسَّ  َوَمااا َٕرَحااامِ ٱ فِاا  َمااا َؾااؿُ َوَيع لَغقااَث ٱ َوُيـَاازِّ
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اااَذا سَكػاا ِریَتااد  ضَأر بِااَلیِّ  ُس َكػاا ِریَتااد َوَمااا اَغااد ِسااُب َتؽ مَّ

 .َتُؿقُت(

ـِ  آيااااةُ  -28  ساااااحرٍ  كااااؾ وجااااف يف وصااااػعةٌ  ، اإلكسااااان تفااااقي

اَطةِ ٱ ؿُ ِطؾ ۥِطـَدهُ  هللَ ٱ إِنَّ  )…وشقطان ُل  لسَّ  َماا َؾاؿُ َوَيع لَغقاَث ٱ َوُيـَازِّ

اَذا سَكػ ِریَتد َوَما َٕرَحامِ ٱ فِ   .(… اَغد ِسُب َتؽ مَّ
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  سورُة الشجدة -3
 

 أمارَ  يادبِّر حقاث ، إماقر كػااذ ساريعُ  ، سبحاكف التدبقر طظقؿُ  -1

 خاااصػ ، لفااؿ بالـساابف صقيااؾ وقاات، يف وشااموكفؿ مخؾققاتااف

ـَ  َٕمرَ ٱ ُيَدبِّرُ  ).… طقـ كطرفة دهطـ اَؿاءِ ٱ ِم  ُثاؿَّ  َٕرضِ ٱ إَِلاك لسَّ

ا َسـَة َػ َأل ۥَۤداُرهُ ِمؼ َكانَ  مَيق فِ  فِ إَِلق ُرُج َيع ؿَّ وَن( مِّ  .َتُعدو

 فاالؾفؿ ُمـِحـاها، التل وأٓت وققاكا خؾؼـا يف كتػؽرُ  ما قؾقالً  -2

 َٕفاا َِدةَ ٱوَ  َٕبَصاٰرَ ٱوَ  ؿعَ لسَّ ٱ َلُؽؿُ  َوَجَعَؾ  )…والشؽرُ  الحؿُد  لؽ

ا َقِؾقال  .(.. ُؽُرونَ َتش مَّ

 ..جدياًدا خؾؼاً اهللُ  يبعثـاا ثاؿ إرض يف وكضاؾو  ساـغقُب  كعؿ -3

 خالًفاا (..َجِديادِ  ؼَخؾا َلِػ  َأِءكَّا َٕرضِ ٱ فِ  ـَاَضَؾؾ َأِءَذا ا)َوَقاُلق

 ..! الؿبطؾقـ لدطقى
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 حؼراء أخرة يف ثؿ ، قـباصش رؤوسفؿ رافعل الدكقا يف كاكقا -4

 .(..َربِِّفؿ ِطـَد  ُرُءوِسِفؿ َكاكُِسقا لُؿجرُِمقنَ ٱ إِذِ  َتَرىٰ  َوَلق ).. أذلة

 واهلل ط ابفا مخؾًدا دارا وسقردون الدكقا، يف زيـةٌ  لفؿ تخُؾد لؿ -5

 .(.. َؿُؾقنَ َتع ُكـُتؿ بَِؿا لُخؾدِ ٱ َطَ اَب  َوُذوُققا )..! الؿستعان

 ، خاويااة وفاارش متباطاادة، وجـااقٌب  ، قائؿااة صااؾقاٌت  لااقُؾفؿ -6

 َتَتَجااَفكٰ  ) … بائساة سفرات أو هامدة، جثث بعدهؿ مـ ولقؾ

ـِ  ُجـُقُبُفؿ  . (.اَوَصَؿع فاَخق َربَُّفؿ ُطقنَ َيد لَؿَضاِجعِ ٱ َط

 ُفؿِماـ ـَااَوَجَعؾ )…والقؼاقـ بالصبرِ  الديـ يف اإلمامة تـاُل  إكؿا -7

ة الَ  رَِكابَِلم ُدونَ َيف َأي ِؿَّ  .(..ُيققِـُقنَ  بِا َاَياٰتِـَا َوَكاُكقا َصَبُروا ؿَّ

 .(..صبروا لؿا )..غالقة تضحقاٌت  وراءها العالقة الؿراتُب  -8
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 يثـقف ٓ الػماد، يف مطؿئـ الطريؼ، يف مؼدامٌ ..  الؿققـ الصبقرُ  -9

اااا )… شااااكٌ  يزطجاااف وٓ ، طاااائٌؼ   بِا َاَيااااٰتِـَا َوَكااااُكقا َصاااَبُروا َلؿَّ

 .(..ُيققِـُقنَ 

 فاكتػعات ، بالغقاث اهلل أحقاهاا ُجاُرز، جارداء أرضٍ  ماـ كؿ -11

ا اَيَرو َأَوَلؿ ) … وأكػسـا دوابـا مـفا  َٕرضِ ٱ إَِلك لَؿاءَ ٱ َكُسقُ   َأكَّ

 َأَفاااَل  َوَأكُػُسااُفؿ َعاااُٰؿُفؿَأك فُ ِمـاا ُكااُؾ َتل طاااَزر ۦبِاافِ  رُِج َفـُخاا لُجااُرزِ ٱ

 .(..ِصُرونَ ُيب
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 سورة األحزاب -4

 

 لاف: ققاؾ إذا الـااس وبعض التؼقى طؾك يحّضف تعالك ربوف ه ا -1

َفاَيااٰ )…طاصاًقا لست : ويؼقل يضقؼ، ، اهلل اتؼ اِؼ ٱ لـَّبِا و ٱ َليو  تَّ

َٓ  هللٱ ـَ ٱ ُتطِعِ  َو ـَ ٱوَ  لَؽاِٰػرِي  .(.. لُؿـَاِٰػِؼق

 وطاادم والؿـااافؼقـ الؽااافريـ مجاكبااةُ  التؼااقى مؼتضااك مااـ -2

َفاَيااٰ )..فؿمشااورت أو لفؿ اإلصغاء اِؼ ٱ لـَّبِا و ٱ َليو َٓ  هللٱ تَّ  ُتطِاعِ  َو

ـَ ٱ ـَ ٱوَ  لَؽاِٰػرِي  .(.. لُؿـَاِٰػِؼق

 وأحؼفاؿ بلكػسافؿ وأوٓهاؿ ، الؿاممـقـ والد الؽريؿ رسقُلـا -3

ـَ ٱِب  َلكٰ َأو لـَّبِ و ٱ )…كػقسفؿ مالت ولق  َأكُػِساِفؿ ِماـ لُؿمِمـِق

َفاُٰتُفؿ ۥُۤجفُ  ٰ وَ َوَأز  .(…ُأمَّ
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ـُ  الرساؾ طؾك الغؾقظ لؿقثا ا -4  واتبااع ، خالصاة طباادة يف يؽؿا

ـَ  َكاَأَخا  َوإِذ )… بعًضاا بعضافؿ وتصديؼ ، كامؾ ـَ ٱ ِما  لـَّبِقِّاا

ـِ ٱ َوِطقَسك َوُمقَسكٰ  ِهقؿَ  ٰ رَ َوإِب كوقح َوِمـ َوِمـَؽ  ِمقَثاَٰؼُفؿ  َيؿَ َمار ب

قَثاًٰؼا ُفؿِمـ َكاَوَأَخ   .(..اَغِؾقظ مِّ

 ، شاارففؿ لؿزيااد الرسااؾ مااـ الخؿسااة ؽأولئاا خااصَّ  إكؿااا -5

ـَ  َكاَأَخ  َوإِذ )..العزم أولل وكقكفؿ ـَ ٱ ِم  َوِمـاَؽ  ِمقَثااَٰؼُفؿ لـَّبِقِّاا

 .(..كوقح َوِمـ

 الؿرسااؾة، بااالريح ، إحاازاب يف كجاااتفؿ جؾقؾااةً  كعؿااةً  كاكاات -6

َفاَياٰ ).. لفؿ الؿرطبة والؿالئؽة ـَ ٱ َليو  َؿاةَ كِع ذُكاُرواٱ َءاَمـُاقا لَّاِ ي

 لَّاؿ اَوُجـُقد اِريح ِفؿَطَؾق َسؾـَاَفَلر ُجـُقد َءتُؽؿَجا إِذ ُؽؿَطَؾق هللِ ٱ

 .(…َهاَتَرو
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 شااديًدا كااان إحاازاب،  حشااقد مااـ الطاااغل الرطااب صااقرةُ  -7

 ًٓ  لَحـَاااِجرَ ٱ لُؼُؾااقُب ٱ َوَبَؾَغااِت  َٕبَصاااٰرُ ٱ َزاَغااِت  َوإِذ )…مفااق

 .(لظوـُقَكاٱ هللِ ٱِب  َوَتُظـوقنَ 

 هللِ ٱِب  َوَتُظـوااقنَ  )…لؾؿـااافؼقـ وتااقبق  ، لؾصااالحقـ بااةٌ معات -8

 .(لظوـُقَكاٱ

 وزلزلااةً  ، آبااتالء مااـ شااؽال إحاازاِب  مشاااهُد  كاكاات إكؿااا -9

 لُؿمِمـُاقنَ ٱ بُتِؾا َ ٱ ُهـَالِاَؽ  ).… والتؿحاقص الؽشُػ  طؿادها

 .(..اَشِديد َزآِزل ِزُلقاَوُزل

 إزماااااااِت  يف وتسااااااطعُ  الؿـااااااافؼقـ بجاحااااااةُ  تشااااااتدو  -11

ـَ ٱوَ  لُؿـَاِٰػُؼقنَ ٱ َيُؼقُل  )َوإِذ…الحقالؽ اَرض ُقُؾاقبِِفؿ فِ  لَِّ ي  مَّ

ا َّٓ  ۥَۤوَرُسقُلفُ  هللُ ٱ َوَطَدَكا مَّ  .(اُغُرور إِ
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 العضاد يف والػاّت  التخ يًؾ  التاري  طبر الؿـافؼقـ أدوار مـ -11

ا َقاَلت َوإِذ ).…الداخؾل ـ ي َِػةصَّ  َلُؽؿ ُمَؼامَ  َٓ  رَِب َيث َلهَؾ َياٰ ُفؿمِّ

ـ َفرِيؼ َتا ِ نُ َوَيس رِجُعقاٱَف   َرةَطاق ُبُققَتـَاا إِنَّ  َيُؼقُلقنَ  لـَّبِ َّ ٱ ُفؿُ مِّ

َّٓ  ُيرِيُدونَ  إِن َرةٍ بَِعق ِه َ  َوَما  .(افَِرار إِ

 لَّاـ ُقاؾ ).مؼادار حاتؿٍ  مـ فرار وٓ قدر، مـ ح رٌ  يـجل لـ -12

 ُتَؿتَُّعاقنَ  َّٓ  اَوإِذ لَؼتاؾِ ٱ َأوِ  لَؿقِت ٱ ـَ مِّ  ُتؿَفَرر إِن لِػَرارُ ٱ َيـَػَعُؽؿُ 

 َّٓ  . (َقِؾقال إِ

 مـ فقفا وما ، صدورهؿ طؾك وُمطؾعٌ  بعباده محقطٌ  تعالك اهلل -13

ـَ ٱ هللُ ٱ َؾؿُ َيع َقد )… تخ يؾ أو ثبات قِق ـَ ٱوَ  ِماـُؽؿ لُؿَعقِّ  لَؼااي ِِؾق

ِخ
ِ
َٓ  ـَاإَِلق َهُؾؿَّ  كِِفؿ ٰ قَ إل َّٓ  َس لَبلٱ ُتقنَ َيل َو  .(َقِؾقاًل  إِ
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 يف والخاقف ، بالعطااء  البخاؾ الؿـاافؼقـ سؿات أضفرِ  مـ -14

ةً  ).. الؿقاجفااات  َتُفؿَرَأياا لَخااقُف ٱ ءَ َجااا َفاانَِذا ُؽؿَطَؾااق َأِشااحَّ

ـَ  فِ َطَؾق َشكٰ ُيغ لَِّ یٱكَ  ُقـُُفؿَأط َتُدورُ  َؽ إَِلق َيـُظُرونَ   .(.لَؿقِت ٱ ِم

 والؿحاكااة ، الصاد  تباعوآ الحسـة، الؼدوة يف أصٌؾ  ه ه -15

 لَِّؿاـ َحَساـَة َقةٌ ُأسا هللِ ٱ َرُساقلِ  فِا  َلُؽاؿ َكانَ  )لََّؼد…الشديدة

 .(اَكثِقر هللَ ٱ َوَذَكرَ  لا َاِخرَ ٱ لَققمَ ٱوَ  هللَ ٱ ُجقاَير َكانَ 

 وشجاطتف وثباتف صؿقده يف وسؾؿ طؾقف اهللُ  صّؾك بف ويؼتدى -16

 َقةٌ ُأسا هللِ ٱ َرُسقلِ  فِ  َلُؽؿ َكانَ  لََّؼد )…العتقد وصبره الـادره،

 .(. َحَسـَة
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 ، والصابر الثبات حقث إحزاِب  مـ اكبثؼت إكؿا إسقة آية -17

 َقةٌ ُأسا هللِ ٱ َرُساقلِ  فِا  َلُؽاؿ َكاانَ  لََّؼاد ).. والتحدي والصؿقد

 .(.. َحَسـَة

 )لََّؼاد الؿقاسر طؾقف سُفؾت الشدائدِ  يف اهلل برسقل ائتسك مـ -18

 .(..َحَسـَة َقةٌ ُأس هللِ ٱ َرُسقلِ  فِ  َلُؽؿ انَ كَ 

 تاارهبفؿ وٓ الؿخاااصر، تخااقػفؿ ٓ الصااادققن الؿممـااقن -19

ا ) الحقادث  َوَطاَدَكا َما َهاَٰ ا َقاُلقا َٕحَزاَب ٱ لُؿمِمـُقنَ ٱ َرَءا َوَلؿَّ

 .(.…ۥَۚوَرُسقُلفُ  هللُ ٱ َوَصَدَ   ۥَوَرُسقُلفُ  هللُ ٱ

ـُ  -29  ومااا )…إحااداث صااعقبةَ  طؾقااؽ يفااّقن الااداخؾل القؼااق

 .( وتسؾقؿا إيؿاًكا إٓ زادهؿ
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 مممـاة فئاة تبؼاك  واكؽشاافاٍت، اباتالءات مـ حصؾت مفؿا -31

ـَ … لؿبادئفاا وفقاةً  صادقة، ا ـَ ٱ )مِّ  َماا َصاَدُققا ِرَجاال لُؿامِمـِق

  . (..فِ َطَؾق هللَ ٱ َطاَٰفُدوا

 ضؾاقا باؾ ، ػوالؽا الجزع طؾك يحؿؾفؿ لؿ إخقاكفؿ َهاَلكُ  -31

ـ ُفؿَفِؿـ )…مرابطقـ ثابتقـ ـ ُفؿَوِمـ ۥَبفُ َكح َقَضكٰ  مَّ  .َيـَتظُِر( مَّ

 إماقـ والتزاماف الؿتاقـ، صابره الصااد  الؿممـ صػة ومـ -31

 .(.. تبديال بّدلقا )وما

 وأطؿاك الؿتحزبقـ، كقد اهلل رد واحتشادهؿ، جقشفؿ برغؿ -32

 يحصاااْؾ  ولاااؿ ، والاااقهـ بالرطاااب ومِلهاااؿ ، أبصااااَرهؿ

ـَ ٱ هللُ ٱ )َوَردَّ …قتال  َوَكَػاك راَخقا َيـَااُلقا َلؿ ظِِفؿبَِغق َكَػُروا لَِّ ي

ـَ ٱ هللُ ٱ  .(…لِؼَتاَل ٱ لُؿمِمـِق
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 وٓ  كاف ، وحؽُؿف ، غالبةٌ  ومشقئُتف ، إرادة كؾ فقَ   اهلل إرادةُ  -33

ـَ ٱ هللُ ٱ َوَكَػاك )… يريد ما إٓ يؽقنُ   هللُ ٱ َوَكاانَ  لِؼَتااَل ٱ لُؿامِمـِق

 .(اَطِزيز َقِقيًّا

ـُ  تـطااقي مااا غالًبااا -34 ـٍ  طؾااك الؿحاا  َرَثُؽااؿَوَأو )…ومغاااكؿ مااـ

 .(..َتَطا ُقَها لَّؿ ضاَوَأر َلُفؿ ٰ قَ َوَأم َوِدَياَٰرُهؿ َضُفؿَأر

 أخارة كعاقؿ ساُق هبف العقش وشدة الدكقا ٕواء طؾك الصبرُ  -35

ّـَ  َوإِن ،).. الؿـتظر ارَ ٱوَ  ۥَوَرُسقَلفُ  هللَ ٱ نَ ُترِد ُكـُت  َفانِنَّ  لاا َاِخَرةَ ٱ لدَّ

ّـَ  ُؿحِسـَاِٰت لِؾ َأَطدَّ  هللَ ٱ  .(اَطظِقؿ ًراَأج ِمـُؽ

 ءَ َيااٰـَِسا )…تسااهؾت إذا معفاا ُيتسااهؾ ٓ الـػقساة الؿعادنُ  -36

ّـَ  ِت َياال َمااـ لـَّبِاا ِّ ٱ َبقِّـَااة بَِػاااِٰحَشة ِمااـُؽ  لَعااَ اُب ٱ َلَفااا ُيَضاااَٰعػ مو

ـِ ِضع  .(…َػق
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 َلَفااا ُيَضاااَٰعػ ).…دوكفااؿ لؿااـ تخقيااٌػ  الشاارفاء تخقيااػ -37

ـِ ِضع لَعَ اُب ٱ  .(…َػق

ـَ  -38  لؾػؽاااارة مؼدمااااةً  لؽقكااااف ، الؽااااالم ترققااااؼ طااااـ ُكفااااق

ـَ َتخ )َفااَل …الؿحرمة  ۦبِافِ َقؾ فِا  لَّاِ یٱ َؿاعَ َفَقط لَؼاقلِ ٱِب  َضاع

 .(…َمَرض

ـُ  ، الؽالم تؼّقي الؿتباطدة والعػقػةُ  -39 ـَ  ).. صقُتفا ويخُش  وقؾ

 ًٓ  .(…معروفا قق

 لـَّبِاا ِّ ٱ ءَ َيااٰـَِسا )… مساملقُتؽ طُظؿات مؼاُماؽ، طُظاؿ كؾؿاا -41

ّـَ َلس ـَ  َكَلَحد ُت  .(…لـَِّساءِ ٱ مِّ

 ..وفتـااة تباارٍج  أو وحشااؿة، قاارارٍ  بااقـ مااا ، الؿممـااة الؿاارأةُ  -41

ّـَ  فِ  نَ )َوَقر َٓ  ُبُققتُِؽ ج َو َج  ـَ َتَبرَّ  .(…َلكٰ ُٕوٱ لَجاِٰفِؾقَّةِ ٱ َتَبرو
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 وتؽّسارت، لؾرجاال، ومػاتـفاا محاسـفا الؿرأةُ  أضفرت إذا -42

ّـَ  فِا  نَ َوَقار ).الجاهؾقاة صريؼاة طؾاك متبرجة ففل َٓ  ُبُقاقتُِؽ  َو

ج َج  ـَ َتَبرَّ  .(…ُٕوَلكٰ ٱ لَجاِٰفِؾقَّةِ ٱ َتَبرو

 َماا ذُكرنَ ٱ)وَ .والســ بال كر إٓ آيؿان أهؾ لبققت حقاةَ  ٓ -43

ّـَ ُبقُ  فِ  َؾكٰ ُيت  .(.…لِحؽَؿةِ ٱوَ  هللِ ٱ َءاَياِٰت  ِمـ قتُِؽ

 باؾ بالرجاال تخاتص ٓ الـبقؾاة والطاطاات الغالقة، الؿؽارمُ  -44

ـَ ٱ إِنَّ  ).… الجـسقـ تشؿؾ ـَ ٱوَ  لُؿسِؾَؿاِٰت ٱوَ  لُؿسِؾِؿق  لُؿمِمـِق

ـَ ٱوَ  لُؿمِمـَاِٰت ٱوَ   .(لَؼاٰـَِتاِٰت ٱوَ  لَؼاٰـِتِق

 وٓ خقرةٌ  الصاد  لؾؿممـ يؽـ لؿ الشرطل الـصو  حضر إذا -45

َٓ  ِمـلُِؿم َكانَ  َوَما ).تػؽقر  ًراَأم ۥَۤوَرُسقُلفُ  هللُ ٱ َقَضك إَِذا ِمـَةٍ ُمم َو

 .(…رِِهؿَأم ِمـ لِخَقَرةُ ٱ َلُفؿُ  َيُؽقنَ  َأن
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 َوَماـ )…يحؿاؾ ماا الاقزر ماـ يحؿاُؾ  ذلاؽ بعد والؿتخقرُ  -46

بِقـ َضَؾاٰال َضؾَّ  َفَؼد ۥَوَرُسقَلفُ  هللَ ٱ صِ َيع  .(امو

 خؾادها قصاةٍ  يف اساؿف ياردد وهاق شاعقره كان كقػ ُترى يا -47

ا ) الؼرآنُ  ـ دَزي َقَضكٰ  َفَؾؿَّ ج اَوَصر َفامِّ  .(…ـَاَٰؽَفاَزوَّ

ـَ ٱ )…وفؼففا أية بف ه الـاس أولك وأتباطفؿ العؾؿاءُ  -48  لَّاِ ي

َٓ  ۥَشقَكفُ َوَيخ هللِ ٱ ِرَساَٰؾاِٰت  ُيَبؾُِّغقنَ  َّٓ  َأَحًدا َشقنَ َيخ َو  .(هللَ ٱ إِ

 السااطات باف واماِل حاال، كاؾ طؾاك اهلل ذكارَ  ديادُكؽ لقؽـ -49

َفاَياٰ ) والػماد ـَ ٱ َليو  .(…اَكثِقر راِذك هللَ ٱ ذُكُرواٱ َءاَمـُقا لَِّ ي

 ماااـ الؿـؼااا  ، الساااراج ذلاااؽ بؿخالطاااة استشاااعرَت  هاااؾ -51

ـِقر اَراجَوِس  ۦكِفِ بِنِذ هللِ ٱ إَِلك َوَداِطًقا ) …الظؾؿات  .(امو
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 وٓ بفااا تبااالِ  فااال ، وتربصااات أطااداء طااـ الاادطقةُ  تـػااؽو  ٓ -51

َٓ  )..ماارادك طااـ تثـااؽ ـَ ٱ ُتطِااعِ  َو ـَ ٱوَ  لَؽاااِٰػرِي  َوَدع لُؿـَاااِٰػِؼق

 .(…َأَذٰيُفؿ

 َفاانَِذا ) طـااف تغافااؾٍ  يف والـاااُس  ، والزيااارة الطعااام أدب مااـ -52

َٓ  كَتِشااُرواٱَف  ُتؿَصِعؿاا ِ ُمس َو ـَ َتاااـ   تؽااـ فااال. (…لَِحااِديٍث  ِسق

 ..!ثؼقاًل 

 الؼقاماة ياقم حتاك لف قائؿةً  الصالةُ  تزاُل  وٓ ، طظقؿ تشريػ -53

 لـَّبِ ِّ ٱ َطَؾك ُيَصؾوقنَ  ۥق َِؽَتفُ َوَمَؾاٰ هللَ ٱ إِنَّ  )… والسالم الصالةُ  طؾقف

َفاَياٰ ـَ ٱ َليو  .(…ِؾقًؿاَتس َوَسؾُِّؿقا فِ َطَؾق َصؾوقا َءاَمـُقا لَِّ ي
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 هاا ا واستحضاار ، فعااؾ أو بؼااقل اهلل طبااادِ  أذيااةِ  يف تػؽاارْ  ٓ -54

ـَ ٱوَ  )… القطقااد ـَ ٱ ُذونَ ُياام لَّااِ ي  َمااا رِ بَِغقاا لُؿمِمـَاااِٰت ٱوَ  لُؿاامِمـِق

بِقـ ؿاَوإِث َتاٰـاُبف حَتَؿُؾقاٱ َفَؼدِ  كَتَسُبقاٱ  .(امو

 واساعٌ  جؾبابفاا ٕن ، كاامال والجساؿ القجاف مستقرةُ  الؿرأةُ  -55

َفاَيااٰ )…ؿارالخ فق  َز ُقاؾ لـَّبِا و ٱ َليو  ءِ َوكَِساا َوَبـَاتِاَؽ  ِجاَؽ  ٰ وَ ِّٕ

ـَ ٱ ـَ ُيد لُؿمِمـِق ّـَ َطَؾق كِق ّـَ  ِمـ ِف  .(..َجَؾاٰبِقبِِف

 مااااـ وحؿايااااة والصاااادر، لؾقجااااف تغطقااااةٌ  اإلدكاااااء ويف -56

ـَ )ُيدِ …إذى ّـَ َطَؾق ي ّـَ  ِمـ ِف  .(..َجَؾاٰبِقبِِف

 الؿتبرجاااة يف الؿراهؼاااقن ويطؿاااع الساااػفاء يتعااارض إكؿاااا -57

ـَ  أن أدكك ذاك )…الؿؽشقفة  .(..يمذيـ فال يعرف



 

-41- 
 

 يحشُو التداني مو لّب املجان

 ٕهااؾ أذىً  مقضااع والؿـااافؼقن الـػااقس مرضااك ياازاُل  ٓ -58

 لُؿـَااِٰػُؼقنَ ٱ َيـَتافِ  لَّاؿ لَّق ِـ )…معفؿ الصرامةُ  فقجبت ، اإليؿان

ـَ ٱوَ  َرض ُقُؾقبِِفؿ فِ  لَِّ ي  رَِيـَّاَؽ َلـُغ لَؿِديـَاةِ ٱ فِا  لُؿرِجُػقنَ ٱوَ  مَّ

 .(..بِِفؿ

 مفاقل وتؼؾقب مؾتفبة، لجفـؿَ  سبٌب  الشرطقة الطاطات تركُ  -59

ااُب  مَ َيااق ). …واياااكؿ اهللُ  طافاكااا ،  لـَّااارِ ٱ فِاا  ُوُجااقُهُفؿ ُتَؼؾَّ

َٓ ٱ ـَاَوَأَصع هللَ ٱ ـَاَأَصع َتـَاَياَٰؾق َيُؼقُلقنَ  ُسق  .(..لرَّ

 طؾاك طؿاؾ قلا فؽقاػ ، الضاللة يف سبٌب  والقجفاء لؾسادةِ  -61

اا َربَّـَاا َوَقاُلقا ).. دطقتفؿ  َفَلَضاؾوقَكا َءَكااَوُكَبَرا َسااَدَتـَا ـَااَأَصع إِكَّ

بِقاَل ٱ  .(..لسَّ



 

-42- 
 

 يحشُو التداني مو لّب املجان

 طااـ طجااز لؿااـ ، وغـقؿااة سااالمةً  طااـفؿ التباطااُد  كااان لاا اك -61

ا َربَّـَا َوَقاُلقا )… كصحفؿ  َفَلَضاؾوقَكا َءَكااَوُكَبَرا َسااَدَتـَا ـَاَأَصع إِكَّ

بِ ٱ  .(…قاَل لسَّ

 َٓ  ).…الصااالحقـ وطباااده أولقائااف طااـ ياادافعُ  اهلل ياازاُل  ٓ -62

ـَ ٱكَ  َتُؽقُكقا َأهُ  ُمقَسكٰ  اَءاَذو لَِّ ي ا هللُ ٱ َفَبرَّ  هللِ ٱ ِطـَد  َوَكانَ  َقاُلقا ِمؿَّ

 .(..اَوِجقف

ُؼااقاٱ )،.. سااديد ومـطااؼ اهلل، تؼااقى الحقاااة يف حؾقُتااؽ -63  هللَ ٱ تَّ

 .(…اَسِديد َٓقق َوُققُلقا

 فقفااا وتااقرط ، وتبعاتفااا إماكااة مااـ الؿخؾققاااُت  أشااػؼت -64

ااا )…اإلكسااان َؿاااٰقَ ٱ َطَؾااك ََٕماَكااةَ ٱ ـَاَطَرضاا إِكَّ  َٕرضِ ٱوَ  ِت  ٰ لسَّ
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ـَ َوَأشاااا ِؿؾـََفاااااَيح َأن ـَ َفااااَلَبق لِجَبااااالِ ٱوَ   َوَحَؿَؾَفااااا َفاااااِمـ َػؼ

ـُ ٱ  .(..إِلكَساٰ

ـُ  -65  وحؿؾفاا )…العظقؿاة لتبعاةُ وا الشديدة، إماكةُ  هق اهلل دي

( ضؾقما كان إكف اإلكسانُ  ًٓ  .جفق

 ماا حؿؾفاا يف ذريتاف وتػرقات الساالم، طؾقف آدم بفا التزمَ  أي -66

ـُ ٱ َوَحَؿَؾَفاا )… مؼصار أو مؾتازمٍ  بقـ افُ  إِلكَسااٰ  اَضُؾقما َكاانَ  ۥإِكَّ

 [.72 إحزاب] (َجُفقٓ

 ومممـاااااقن ، ةوخقكااااا ، أتؼقااااااء ماااااـفؿ كاااااان ولااااا لؽ -67

َب …فؼقنومـا ـَ ٱ هللُ ٱ )لُِّقَع ِّ  .(..لُؿـَاِٰػَؼاِٰت ٱوَ  لُؿـَاِٰػِؼق
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  سورة سبأ -5
 

 ، خاارج أو والاج ماـ شالء، كاؾ طؾُؿف وسع وتعالك سبحاكف -1

 َفااِمـ ُرُج َيخا َوَماا َٕرضِ ٱ فِا  َيِؾاُج  َما َؾؿُ َيع )…طارج أو وكازل

ـَ  َيـِزُل  َوَما َؿاءِ ٱ ِم  .(…فِقَفا ُرُج َيع َوَما لسَّ

 الااااديـ طااااـ الـاااااَس  صااااّدوا بااااؾ ، بؽػاااارهؿ يؽتػااااقا لااااؿ -2

ـَ ٱوَ  )…والحؼائؼ ـَ  َءاَياٰتِـَا فِ  َسَعق لَِّ ي  َلُفاؿ ي ِاَؽ ۤۤ َلاُٰأو ُمَعاِٰجِزي

ـ َطَ اب ج مِّ  .(َألِقؿ زٍ رِّ

 وسااَطعت الحجااج، باكاات وقااد اإليؿااان، يف العؾؿاااءُ  يتااردد ٓ -3

ـَ ٱ َوَيَرى ).البراهقـ بِّاَؽ  ِماـ َؽ إَِلقا ُأكِزَل  لَِّ یٱ لِعؾؿَ ٱ ُأوُتقا لَِّ ي  رَّ

 .(لَحِؿقدِ ٱ لَعِزيزِ ٱ طِ  ٰ ِصرَ  إَِلكٰ  ِدیَوَيف لَحؼَّ ٱ ُهقَ 
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 شاا رَ  الاادكقا يف وذهااب ، اإلكسااان تؿاازَ   ولااق حااؼ، البعااُث  -4

ق إَِذا ُيـَبُِّئُؽؿ ).…م ر ٍ   ُكؾَّ  ُتؿُمزِّ ُؽاؿ ُمَؿزَّ  (َجِديادٍ  ؼَخؾا َلِػا  إِكَّ

 [.7 سبل]

 ماـ شااء ماـ بف يخّص  اهلل، مـ كؾف والخقر اهلل، فضُؾ  الػضُؾ  -5

بِا  َيااِٰجَباُل  الَفض ِمـَّا دَ ۥَداوُ  ـَاَءاَتق َوَلَؼد )…طباده  لطَّقارَ ٱوَ  ۥَمَعافُ  َأوِّ

 .(لَحِديَد ٱ َلفُ  َوَأَلـَّا

 َيااِٰجَباُل  )… يشااء ماا باف يصاـع مؾاقَّـ وحديٌد  ، مسبِّحة جباٌل  -6

بِ   .(لَحِديَد ٱ َلفُ  َلـَّاَوأَ  لطَّقرَ ٱوَ  ۥَمَعفُ  َأوِّ

 ساؾقؿان اهلل لـبال تساخقرها فت كر وحركتفا، الريَح  رأيت إذا -7

ـَ َولُِسَؾق ).… العظاقؿ والؿؾاؽ السالم، طؾقف يَح ٱ َؿااٰ َها لارِّ  ُغاُدوو

 .(رَشف َوَرَواُحَفا رَشف
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 راُشااؽ دَ ۥَداوُ  َءاَل  طَؿُؾااقاٱ ).… وامتثااآ طؿاااًل  الشااؽرِ  ومااـ -8

ـ َوَقِؾقؾ ُؽقرُ ٱ اِدیَ ِطبَ  مِّ  [.13 سبل] (لشَّ

ـَ  أشـعَ  ما -9 ـْ  َوَقِؾقاٌؾ  ).. اهلل لـعؿ وطـاًدا وجفال كػراكا آدم اب  ِما

ُؽقرُ  ِطَباِديَ   .(الشَّ

ـ   تعرفف ٓ اهلل، اختصاص مـ الغقُب  -11  مالئؽة وٓ ، معظَّؿة ج

ا )… مؼربقن ـو ٱ َتَبقَّـَِت  َخرَّ  َفَؾؿَّ  لَغقاَب ٱ َؾُؿاقنَ َيع َكاُكقا لَّق َأن لِج

ـِ ٱ لَعَ اِب ٱ فِ  َلبُِثقا َما  (.لُؿِفق

 قدرة طؾك طظقؿة آيةً  ومعالؿفا وحدائؼفا بدولتفا سبل كاكت -11

 َوِشاَؿال َيِؿاقـ َطـ َجـََّتانِ  َءاَية َؽـِِفؿَمس فِ  لَِسَبن َكانَ  َلَؼد )..اهلل

ز ِمـ ُكُؾقا  .(…َلفُ  شُؽُرواٱوَ  َربُِّؽؿ ِ  رِّ
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 الؽػرُ  ٓ ، واإليؿان الشؽارُ  حؼفا وابتفاج، وزيـة ومتٌع، كعؿٌ  -12

ز ِمـ ُكُؾقا )..والعصقان  .(…َلفُ  شُؽُرواٱوَ  َربُِّؽؿ ِ  رِّ

 رب   السااؿاء ويف وكعؿفااا، زهرُتفااا صاباات بااالدٌ  إرضِ  يف -13

 (َغُػاقر َوَرب   َصقَِّباة َدةَبؾا ) .ذلاؽ فؼفاقا ماا ولؽاـ ، مـاان غػار

 [.15: سبل]

 وحؾاقلِ  الـعؿاة، لزوال سبٌب  ، والؿعاكدة والؽػرُ  اإلطراُض  -14

ل لَعرِمِ ٱ َؾ َسق ِفؿَطَؾق َسؾـَاَفَلر َرُضقاَفَلط ).. الـؼؿة  ..(.ـَاُٰفؿَوَبدَّ

 فؼااط الؽػااار طؾااك واقااع العااام، اإلهااالك أنّ  اهلل رحؿااةِ  مااـ -15

َّٓ  ُكَجاااِٰزی َوَهااؾ َكَػااُروا بَِؿااا ـَاااُٰفؿَجَزي لِااَؽ  ٰ )ذَ   :ساابل] (لَؽُػااقرَ ٱ إِ

17.] 
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 إيؿاااكفؿ حقااث ذلااؽ، مااـ أقااؾ الؿااممـقـ ابااتالءات وأن -16

 .الؽػقر( إٓ كجازي وهؾ ).الؿتاحة والتقبةُ  الحائؾ،

 وٓ جااااقع ٓ آمـااااًة، مقسااااقرةً  كاكاااات أسااااػارهؿ حتااااك -17

ر َضااِٰفَرة ىُقار فِقَفاا ـَاَبااَٰرك لَّتِ ٱ لُؼَرىٱ ـَ َوَبق ـَُفؿ)َبق.تعب  َكاَوَقادَّ

قرَ ٱ فِقَفا ـَ  َوَأيَّاًما َلَقالِ َ  قَفافِ  ِسقُروا لسَّ  .(َءاِمـِق

 وقاد ، الؿعاكااة وتؽؾاُػ  ، الؿشاؼة صؾاُب  آدمَ  اباـ حؿاؼ مـ -18

 َأكُػَسااُفؿ اَوَضَؾُؿااق َػاِرَكاَأساا ـَ َبااق َباااِٰعد َربَّـَااا َفَؼاااُلقا ) اهلل رحؿااف

ق َأَحاِديَث  ـَاُٰفؿَفَجَعؾ ٍ   ُكؾَّ  ـَاُٰفؿَوَمزَّ  .(…ُمَؿزَّ

 واكتػااعَ  اهلل، آٓءَ  وشااؽرَ  اهلل، صاطااة طؾااك اإلكسااانُ  صاابرَ  لااق -19

 َصابَّار لُِّؽاؾِّ  َلا َاَياٰت لَِؽ  ٰ ذَ  فِ  إِنَّ  ).أصابف ما أصابف ؿال بالؿقاطظ

 [.19 سبل] (َشُؽقر



 

-49- 
 

 يحشُو التداني مو لّب املجان

 يف فققعااقا وخداطااف، بظـااف الشااقطانُ  طؾااقفؿ ضااحؽ إكؿااا -21

راك َ   َوَلَؼد )… الشِّ َبُعاقٱَف  ۥَضـَّفُ  ِؾقُس إِب ِفؿَطَؾق َصدَّ َّٓ  هُ تَّ  اَفرِيؼا إِ

ـَ  ـَ ٱ مِّ  . (لُؿمِمـِق

 أفعاااُل  وإٓ بعاادها، ومااا دواطقفااا لفااا الحااقار، يف مالصػااةٌ  -21

اا ا َُؾقنَ ُتسا َّٓ  ُقاؾ ).…وبارّ  كقر الؿممـقـ َٓ  َرمـَااَأج َطؿَّ  ا َُؾ ُكسا َو

ا  [.25 سبل] )َؿُؾقنَ َتع َطؿَّ

ـَ ٱ ُل َيُؼاق )… وآخارة دكقا يـتفل ٓ وإتباع السادةِ  كزاعُ  -22  لَّاِ ي

ـَ  سُتضِعُػقاٱ ِ ي ـَ ُمم َلُؽـَّا َأكُتؿ َٓ َلق سَتؽَبُرواٱ لِؾَّ  .)ِمـِق

 اهلل قادرة وتـاساقفؿ ، وتؽاثرهاا بالـعؿ آفتخار جفؾفؿ مـ -23

 ـُ َكحا َوَماا َلااٰداَوَأو ٓ ٰ قَ َأم َثرُ َأك ـُ َكح َوَقاُلقا ).… وطؾقفا طؾقفؿ

بِقـ  (.بُِؿَع َّ
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 َوَما )…الؿممـقـ أصحابفا مع وإبـاء إمقال تجدي اكؿا -24

َٓ  ُلُؽؿ ٰ قَ َأم ُبُؽؿ لَّتِ ٱِب  َلاُٰدُكؿَأو َو َّٓ  َػاكٰ ُزل ِطـَدَكا ُتَؼرِّ ـَ  َماـ إِ  َءاَما

عِػ ٱ ءُ َجَزا َلُفؿ َلاٰق َِؽ َفُلو اَصاِٰؾح َوَطِؿَؾ    .(…لضِّ

ـ ول لؽ أمان، بال الـعقؿُ  يـػعُ  ٓ -25  ورفاع تعالك، جـتف أهَؾ  أمَّ

  .(َءاِمـُقنَ  لُغُرَفاِٰت ٱ فِ  )َوُهؿ…زلفؿمـا

 محػقضاة ففال هاكات، أو طاّزت ، كُثارت أو قؾات كػؼةٍ  كؾو  -26

ـ ُتؿَأكَػؼ )… م خقرة ـَ  ٰ لرَّ ٱ رُ َخق َوُهقَ  ۥِۖؾُػفُ ُيخ َفُفقَ  ءَش  مِّ  .(ِزقِق

 كثاارةُ  تـػعفااا ٓ قااد ، الؿعاكاادة والـػااقس الصااادة الؼؾااقُب  -27

َب وَ  ).،، وإدلة أيات ـَ ٱ َك َّ  َشاارَ ِمع َبَؾُغاقا َوَماا ِؾِفؿَقب ِمـ لَِّ ي

ُبقا ـَاُٰفؿَءاَتق َما  .(َكؽِقرِ  َكانَ  َػ َفَؽق ُرُسِؾ  َفَؽ َّ
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 غالباا الحاؼ تثؿار هلل، الؿتجردة والػؽرة ال ات، مع الصدُ   -28

َؿا ُقؾ )… افِ  َتُؼقُماقا َأن ِحاَدةٍ  ٰ بِاقَ  َأِطُظُؽؿ إِكَّ  ُثاؿَّ  َدىٰ  ٰ َوُفارَ  ـَاكٰ َمث لِؾَّ

ُروا ـ بَِصاِحبُِؽؿ َما َتَتَػؽَّ  .ِجـٍَّة( مِّ

 ، والبرهاان الصاد  ولساكف ، مختار والرسقل مدرار، الحؼ -29

ُروا ُثؿَّ  )… مجـقًكا يؽقن فؽقػ ـ بَِصاِحبُِؽؿ َما َتَتَػؽَّ  .ِجـٍَّة( مِّ

 أماًرا تارى ، الؼبقر يؼظةُ  أو الؿقت، حضرهؿ فنذا يتػرطـقن -31

 َفااَل  َفِزُطاقا إِذ َتاَرىٰ  َوَلاق ،)…غشاقتفؿ قاد كاادرة، وذلةً  ، مـؽًرا

َؽان ِمـ َوُأِخُ وا َت َفق  .(َقرِيب مَّ

 ، الحؼاائَؼ  وصادققا بااهلل، آمـقا الؿؿقت، الػزعَ  شاهدوا إذا -31

ـْ   َءاَمـَّاا اَوَقاُلق )،.. امتحاكف وفات لحظتف، ذهبت وقٍت، يف ولؽ

َؽانِ  ِمـ لتَّـَاُوُش ٱ َلُفؿُ  َوَأكَّكٰ  ۦبِفِ   .(َبِعقد مَّ
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 ولؽـفاا ، متـااولفؿ يف والشافقات أيديفؿ، بقـ اإليؿانُ  كان -32

 َكَؿا َتُفقنَ َيش َما ـَ َوَبق ـَُفؿَبق َوِحقَؾ  )… وجقهفؿ يف سدت أن

ـ َقاِطِفؿبَِلش ُفِعَؾ   .(ُؾ َقب مِّ

 دون حالاااات الؿتراكؿااااة، وضـااااقُكفؿ الؿرتابااااة، قؾااااقُبفؿ -33

 .مريب( شؽ يف كاكقا إكفؿ )…أبصاُرهؿ فعؿقت تصديؼفؿ،
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 سورُة فاطر -6
 

 وخؾؼف ، بديع شؽؾ يف وإرض السؿقات خؾؼف يف اهلل تبارك -1

افِ  لَحؿُد ٱ ) …سريعة طظقؿة أجـحة ذوي رساًل  الؿالئؽة  َفااصِرِ  لِؾَّ

َؿاٰقَ ٱ ث ـَِحةَأج لِ ُأو ُرُساًل  لَؿَؾاٰق َِؽةِ ٱ َجاِطؾِ  َٕرضِ ٱوَ  ِت  ٰ لسَّ  .(ـَكٰ مَّ

 وإذا ياكعااة، وأفضااالف ، وارفااة وأرزاقااف ، واسااعةٌ  اهلل َحؿاااُت ر -2

ا ) صارف يصرففا أو ماكع، لفا يؽـ لؿ وقعت  لِؾـَّااسِ  هللُ ٱ َتِح َيػا مَّ

ح ِمـ  .(… َلَفا ِسَؽ ُمؿ َفاَل  َؿةرَّ

 وُتا هُب  ، كػقساـا وتزّكال قؾقبـاا، َتاروي مـاؽ، رحؿةً  الؾفؿ -3

ا )…هؿقمـا ح ِمـ اسِ لِؾـَّ  هللُ ٱ َتِح َيػ مَّ  .(.َلَفا ِسَؽ ُمؿ َفاَل  َؿةرَّ

 واساعُ  فنكاؽ وَساعًة، مـؽ وفضال ، ورحؿةً  مـؽ فتحً الؾفؿ -4

ِـّ   .لفا( مؿسَؽ  )فال …والػضؾ الؿ
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 وُيعطال ، ويؼضال يحؽاؿُ  ، ٕماره رادَّ  وٓ فضُؾف، إٓ فضَؾ  ٓ -5

 ۦِۚدهِ َبع ِمـ ۥَلفُ  ِسَؾ ُمر َفاَل  ِسؽُيؿ َوَما ).. الحؽقؿ العزيزُ  وهق ويؿـع،

 .(..لَحؽِقؿُ ٱ لَعِزيزُ ٱ َوُهقَ 

 وٓ رحؿَتاؽ، بخطاياكاا وٓ فضاَؾؽ، ب كقبِـا تحرِمـا ٓ الؾفؿ -6

 .(..ِدهِ َبع ِمـ ۥَلفُ  ِسَؾ ُمر َفاَل  ِسؽُيؿ َوَما)  هداكَ  بتؼصقركا

 سابحاكف غقاره، يارز  إلفٌ  يقجد ٓ وطؼاًل  ، اهلل مـ الرزُ   كؼاًل  -7

َفاَياااٰ ) …الجحااقد فِؾااؿ.. وتعااالك  هللِ ٱ َؿااَت كِع ذُكااُرواٱ لـَّاااُس ٱ َليو

ـَ  ُزُقُؽؿَير هللِ ٱ رُ َغق َخاِٰؾٍؼ  ِمـ َهؾ ُؽؿَطَؾق َؿاءِ ٱ مِّ  .(..َٕرضِ ٱوَ  لسَّ

 َهاؾ )…الجادال واكتفاك ، بااهلل اإليؿان يف كافقةٌ  الرز  قضقةُ  -8

ـَ  ُزُقُؽؿَير هللِ ٱ رُ َغق َخاِٰؾٍؼ  ِمـ َؿاءِ ٱ مِّ  .(َٕرضِ ٱوَ  لسَّ
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 الفداياةَ  ولؽاـ سخافاُتفؿ، ٓكتفت ذلؽ، الؿؾحدونَ  وَطك لق -9

َّٓ  إَِلاٰفَ  َٓ  )..تعالك إلقف  [.3 فاصر] (َفُؽقنَ ُتم َفَلكَّكٰ  ُهقَ  إِ

 َيطعؿقنَ  وهؿ الشرِك، أو اإللحاد دطقى طؾقفؿ تـطؾل كقػ -11

 !… (َفُؽقنَ ُتم َفَلكَّكٰ  )…كفار لقَؾ  رزَقف

 فاال ، الحؼ طـ الـاس صد يف ماضقةٌ  ،إمؿقة التؽ يِب  سـةُ  -11

ُبقكَ  َوإِن )…كثقًرا لفا تؽترث َبت َفَؼاد ُيَؽا ِّ اـ ُرُساؾ ُكا ِّ  ِؾاَؽ َقب مِّ

 . (ُُٕمقرُ ٱ َجعُ ُتر هللِ ٱ َوإَِلك

 ، واساتؼرار خؾاقد دارَ  تجعؾفاا فاال ، بالدكقا استؿتعَت  مفؿا -12

كَُّؽؿُ  َفاَل  )…لمخرة وازرطفا َٓ  كَقالدو ٱ لَحَقٰقةُ ٱ َتُغرَّ كَُّؽؿ َو  هللِ ٱِب  َيُغرَّ

 .(لَغُرورُ ٱ
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 أحبائفاا ماـ صارَت  فؼاد ، أخارة طؿاَؾ  بالادكقا ضّقعَت  إذا -13

كَُّؽؿُ  َفااااَل  )…وطبقااادها كَقاٱ لَحَقاااٰقةُ ٱ َتُغااارَّ َٓ  لااادو كَُّؽؿ َو  هللِ ٱِب  َيُغااارَّ

 .(لَغُرورُ ٱ

 نوإ ، ويدطؿقكاف لفيعؿؾقن  وشقعةٌ  وأتباعٌ  حزٌب  ولؾشقطان -14

َؿا …ذلؽ أكؽروا أو رسؿًقا يـضؿقا لؿ  لَِقُؽقُكاقا ۥَبافُ ِحز ُطقاَياد )إِكَّ

ِعقرِ ٱ َحاِٰب َأص ِمـ  .(.لسَّ

 ويشرطـ ، الخبائث وبستحؾل لؾشرور، يروج مـ رأيَت  إذا -15

َـ  َأَفَؿاـ )… الؿػتاقكقـ ماـ أكاف فااطؾؿ ، الؿحرمات ا  ءُ ُساق ۥَلافُ  ُزيِّ

 .(اَحَسـ َفَرَءاهُ  ۦَطَؿِؾفِ 
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 تحااازن فاااال بالعـااااد، واستعصاااؿ ، الفداياااةَ  أباااك ماااـ كاااؾو  -16

 بَِؿااا َطِؾااقؿُ  هللَ ٱ إِنَّ  ٍت  ٰ َحَسارَ  ِفؿَطَؾااق ُسااَؽ َكػ َهبَتا  َفاااَل  )…طؾاقفؿ

 .(ـَُعقنَ َيص

 وحؽؿااافِ  اهلل دياااـ يف والؿـعاااة، والشااارف العااازة مقاضاااعُ  -17

ةَ ٱ ُيرِيُد  َكانَ  َمـ ).. وشرائعف ةُ ٱ َفِؾؾَّفِ  لِعزَّ  .(…اَجِؿقعً  لِعزَّ

 مضاؿحؾ ففاق اهلل شاعائر وطؾاك ضاالؿ، وتخطاقط مؽر كؾو  -18

ـَ ٱوَ  )…زائااؾ قِّااا َاِت ٱ ُؽااُرونَ َيؿ لَّااِ ي  رُ َوَمؽاا َشااِديد َطااَ اب َلُفااؿ لسَّ

 . (َيُبقرُ  ُهقَ  َلاٰق َِؽ ُأو

 هللُ ٱوَ  )…اإليؿاان وبؾاقغ ، بآتعااظ جاديرةٌ  ، خؾؼقة أصقارٌ  -19

ـ َخَؾَؼُؽؿ  .(…اج ٰ وَ َأز َجَعَؾُؽؿ ُثؿَّ  َػةطكو  ِمـ ُثؿَّ  ُتَراب مِّ
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 )َوَما…التصرُف  يدخؾفا ٓ مرصقدة، محدودة أطؿاِركا كؾو  -21

رُ  ر ِمـ ُيَعؿَّ َعؿَّ َٓ  مو َّٓ  ۦُۤطُؿارِهِ  ِمـ ُيـَؼُص  َو  َطَؾاك لِاَؽ  ٰ ذَ  إِنَّ  كَِتااٍٰب  فِا  إِ

 [.11 فاصر] (َيِسقر هللِ ٱ

 ، أجاااج لحمااا وماااء طاا ب، ماااء البحاارانِ  يسااتقي ٓ كؿااا -21

 َوَمااا )…وضااالٓتف بالؽااافر يضاااهك ٓ ، بديـااف الؿااممـ كاا لؽ

 .ُأَجاج( ٌح ِمؾ َوَهاَٰ ا ۥَشَراُبفُ  ي ِغَسا ُفَرات بَط  َهاَٰ ا لَبحَرانِ ٱ َتِقیَيس

 ماا ، تالػاة هقاكؾ أو ، جامدة  أصـامٍ  مـ الـػعُ  ُيؾتؿس كقػ -22

 َساِؿُعقا َوَلاق َءُكؿاُدَطا َؿُعقاَيس َٓ  ُطقُهؿَتد إِن ).… أكػسفا كػعت

َٓ  كُِؽؿبِِشار ُػاُرونَ َيؽ لِؼَقاَٰؿةِ ٱ مَ َوَيق َلُؽؿ سَتَجاُبقاٱ َما  ُؾ ِمثا ُيـَبُِّئاَؽ  َو

 [.14 فاصر] (َخبِقر
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 ،.وأطؿااالفؿ وتؾعااـفؿ مـفااا فتتباارأ اهلل يـطؼفااا الؼقامااة ويف -23

 .(..كُِؽؿبِِشر ُػُرونَ َيؽ لِؼَقاَٰؿةِ ٱ مَ )َوَيق

 إٓ لفاؿ غـاك فاال وذاتً، ومعـك شؽاًل  اهلل إلك فؼراء آدمَ  بـق -24

َفاَيااٰ )…ورحؿتاف بػضؾف  ُهاقَ  هللُ ٱوَ  هللِ ٱ إَِلاك لُػَؼاَراءُ ٱ َأكاُتؿُ  لـَّااُس ٱ َليو

 . (لَحِؿقُد ٱ لَغـِ و ٱ

 إفـاااااء ، الؽامؾااااة وقدرتااااف تعااااالك، البالغااااة طظؿتااااف مااااـ -25

 ِهبُؽؿ ُياا َيَشاال إِن )…جديااد صّقااع بخؾااؼ وتبااديؾفا ، الؿقجااقدات

 .(..َجِديد ؼبَِخؾ ِت َوَيل

 طؾاك إٓ خطقئاة صااحب وٓ كػساف، طؾاك آ جانٍ  يجـل ٓ -26

َٓ  ).. ذاتف  .(..َرىٰ ُأخ رَ ِوز َواِزَرة َتِزرُ  َو
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 يؽـ لؿ ما الؿؼترُف، صاحُبفا إٓ يحؿؾفا وٓ ثؼقؾةٌ  ال كقُب  -27

 َؿاؾُيح َٓ  َفااؾِ ِحؿ إَِلكٰ  َؼَؾةٌ ُمث عُ َتد َوإِن ).. مشاركة أو تحريض ثؿة

 .(َبكٰ ُقر َذا َكانَ  َوَلق ءَش  فُ ِمـ

 َوإِن )…الؼراباة ماـ ولاق ، الؼقامة يقم ُتتحامؾ ٓ ثَؼؾفا ومع -28

 .(.َبكٰ ُقر َذا َكانَ  َوَلق ءَش  فُ ِمـ َؿؾُيح َٓ  ِؾَفاِحؿ إَِلكٰ  َؼَؾةٌ ُمث عُ َتد

 تعؾال الطاطاات كا لؽ ، أصاحابفا ُترهاؼ الا كقَب  أن كؿا -29

 . (لـػسف يتزكك فنكؿا تزكك ومـ )…غقرهؿ دون وتزكقفؿ أهَؾفا

 زروطااً فقثؿاارُ  إرض طؾااك رحؿااًة، اهلل مااـ يـاازل الؿاااءُ  -31

ـَ  َأكاَزَل  هللَ ٱ َأنَّ  َترَ  َأَلؿ ).… متبايـة صقبة وثؿاراً  مختؾػة، اَؿاءِ ٱ ِما  لسَّ

خ ت ٰ َثَؿرَ  ۦبِفِ  َرجـَاَفَلخ ءَما  .(..ُكَفا ٰ قَ َأل َتِؾًػامو
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 ماا ، وصرقفاا خؾؼفاا يف الجبااُل  تبايـات الثؿااُر، تبايـت اكؿ -31

ـَ  )…الساقاد وشديد وأبقض، أحؿر بقـ  بِاقض ُجاَددُ  لِجَباالِ ٱ َوِما

خ رَوُحؿ  . (ُسقد َوَغَرابِقُب  ُكَفا ٰ قَ َأل َتِؾٌػ مو

 والاادواب الـاااسِ  يف والبااديع الؿؾااقن آخااتالُف  وكاا لؽ -32

ـَ  )… وإكعااام وَ ٱوَ  لـَّاااسِ ٱ َوِماا  ۥُكاافُ  ٰ قَ َألاا َتِؾااٌػ ُمخ َٕكَعاااٰؿِ ٱوَ  ابِّ لاادَّ

 . والتقحقد الؼدرة دٓئؾ مـ وكؾفا. لَِؽ( ٰ َكَ  

 طّؼبفا ول لؽ ، وصخقرها الجبالِ  تؾقيـ يف كبقرٌ  دور لؾؿاءِ  -33

ـَ  َأكااَزَل  هللَ ٱ َأنَّ  َتاارَ  َأَلااؿ ) هـااا ااَؿاءِ ٱ ِماا  ت ٰ َثَؿاارَ  ۦبِاافِ  َرجـَاااَفَلخ ءَمااا لسَّ

خ ـَ  ُكَفا ٰ قَ َأل َتِؾًػامو  .(…بِقض ُجَددُ  لِجَبالِ ٱ َوِم
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 وكػؼااةٌ  ، وصااالة تااالوةٌ  الـافعااة: الرائجااة التجااارةِ  طقامااُؾ  -34

ـَ ٱ إِنَّ  )…وإططاء اَؾٰقةَ ٱ َوَأَقااُمقا هللِ ٱ كَِتااَٰب  ُؾاقنَ َيت لَّاِ ي  َوَأكَػُؼاقا لصَّ

ا  .(…َتُبقرَ  لَّـ تَِجاَٰرة ُجقنَ َير َوَطاَلكَِقة اِسرّ  ـَاُٰفؿَرَزق ِمؿَّ

ـْ  -35  َوَأكَػُؼقا )… الـاس أقرب يدريفا ٓ خػقة، كػؼاٌت  لؽ لتؽ

ا  .َوَطاَلكَِقة( اِسرّ  ـَاُٰفؿَرَزق ِمؿَّ

 تَِجااَٰرة ُجقنَ َير ).. هـالؽ والثبقت ، ذاهبةٌ  بائرةٌ  الدكقا وكلنَّ  -36

 .(..َتُبقرَ  لَّـ

 )ُثاؿَّ …يشااء لؽؿ اهلل يصطػقف مقراث خقر العؾؿل الؿقراث -37

ـَ ٱ لؽَِتاَٰب ٱ ـَاَرثَأو  .ِطَباِدَكا( ِمـ صَطَػقـَاٱ لَِّ ي
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ااؿ -38  طاااصٍ  أقسااام ثالثااة الااديـ حؿااؾ يف إمااة هاا ه اهللُ  قسَّ

 َضاالِؿ ُفؿَفِؿاـ ) …الخقارات يف ومسارع ، القاجب طؾك ومؼتصر

ؼ ُفؿَوِمـ ۦِسفِ لِّـَػ  قَ ُها لِاَؽ  ٰ ذَ  هللِ ٱ نِ بِانِذ ِت  ٰ لَخقرَ ٱِب  َسابُِؼ  ُفؿَوِمـ َتِصدمو

 …(لَؽبِقرُ ٱ لَػضُؾ ٱ

مَ  َبْعُضفؿ: قاَل  -39 ارَ  َيْؼاـَُط، لِاَئاّل  الّظاالِؿَ  َقدَّ  بِاالَخْقرِ  الّساابَِؼ  وأخَّ

 .لـػسف( ضالؿ فؿـفؿ ) ،َفَقْحَبطَ  بَِعَؿِؾفِ  ُيْعَجَب  لَِئاّل 

 مقطااقدٌ  الجؿقااعَ  ٕنّ  ، بعضاافؿ طـااد أيااات أرجااك هاال -41

 أسااِورَ  ِماـ فِقفا ُيَحؾَّْقنَ  قَكفاَيْدُخؾُ  َطْدنٍ  َجـّاُت  )…الـعقؿ بجـات

 (.َحرِيرٌ  فِقفا ولِباُسفؿ وُلْمُلًما َذَهٍب  ِمـ
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 وغاارّ  كعقُؿفااا، تااِلٕ ولااق وتعااب، حاازن دارَ  الاادكقا كاكاات -41

افِ  لَحؿاُد ٱ َوَقاُلقا ).…ططُرها  َربَّـَاا إِنَّ  لَحاَزنَ ٱ َطـَّاا َهاَب َأذ لَّاِ یٱ لِؾَّ

  . (َشُؽقرٌ  َلَغُػقر

 وآثاااره تبعاتااف وٓ تعااب بااال مااالذٌ  ، إبديااة قامااةُ اإل هـالااؽ -42

ـَا لَِّ یٱ) ـَا َٓ  ِۦؾفِ َفض ِمـ لُؿَؼاَمةِ ٱ َدارَ  َأَحؾَّ َٓ  َكَصب فِقَفا َيَؿسو ـَا َو  َيَؿسو

 .(ُلُغقب فِقَفا

 وشدة مقت، بال حقاةٌ  ، العصقاكقة العاقبة سقء يف كتػؽرُ  لقتـا -43

ـَ ٱوَ  )..تخػقااػ بااال  ِفؿَطَؾااق َضااكٰ ُيؼ َٓ  َجَفااـَّؿَ  َكااارُ  َلُفااؿ واَكَػاارُ  لَّااِ ي

َٓ  َفَقُؿقُتقا ُػ  َو ـ ُفؿَطـ ُيَخػَّ  .(.. َطَ ابَِفا مِّ
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 لّجقا ولؽـفؿ.. وفرصة ومدةً  ، وطؿارا طؿراًكا، الدكقا كاكت -44

ر َأَوَلؿ )…شفقاتفؿ يف ا ُكؿُكَعؿِّ رُ  مَّ رَ  َماـ فِقافِ  َيَتاَ كَّ  َءُكؿُ َوَجاا َتاَ كَّ

ـَ  َفَؿا َفُ وُققا ۤۖ لـَِّ يرُ ٱ  .(…كَِّصقرٍ  ِمـ لِؾظَّاِٰؾِؿق

 وٓ أحداثااااف وتعظااااؿُ  ، طؿااااره يطااااقُل  مااااـ الـاااااسِ  مااااـ -45

ر )َأَوَلؿ.…يتعظ ا ُكؿُكَعؿِّ رُ  مَّ رَ  َماـ فِقافِ  َيَتَ كَّ  لـَّاِ يرُ ٱ َءُكؿُ َوَجاا َتاَ كَّ

ـَ  َفَؿا َفُ وُققا  .(..كَِّصقرٍ  ِمـ لِؾظَّاِٰؾِؿق

 طؾاك والؼاادرُ  مؿساُؽفؿا ،ففاق اهلل قادرة طؾاك دلقاٌؾ  ثباُتفؿا -46

َؿاااٰقَ ٱ ِسااُؽ ُيؿ هللَ ٱ إِنَّ  ) وتعااالك تبااارك إزالتفؿااا  َأن َٕرَض ٱوَ  ِت  ٰ لسَّ

 َٓ ـ َأَحد ِمـ َسَؽُفَؿاَأم إِن َزاَلَتا َوَلق ِـ َتُزو  .(…ۦِۤدهِ َبع مِّ

 تاريخقة، قاطدةٌ  طؾقف، مؽرهِ  وبال سقعقدُ  وماكر، مخادعٍ  كؾو  -47

َٓ  )…الحقاة يف قةإلف وسـة قِّئُ ٱ لَؿؽرُ ٱ َيِحقُؼ  َو َّٓ  لسَّ  .(.ۦِۚؾفِ بَِله إِ
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 َفَفااؾ )… طباارةٌ  وهالكفااؿ إولااقـ ُسااــ مضاااء يف لفااؿ -48

َّٓ  َيـُظُرونَ  ـَ ٱ ُسـََّت  إِ لِق  َتِجاَد  َوَلاـ ِديالَتبا هللِ ٱ لُِساـَِّت  َتِجاَد  َفَؾاـ َٕوَّ

 [.43 فاصر] (ِقياًل َتح هللِ ٱ لُِسـَِّت 

ـُ  وٓ ، الؿجرمقـ تدمقرُ  سبحاكف ُيعجزه ٓ -49  ، الؿاممـقـ تؿؽق

 فِا  ءَشا  ِماـ ۥِجَزهُ لُِقع هللُ ٱ َكانَ  َوَما )… ذاك وإفؼار ه ا إغـاء وٓ

َؿاٰقَ ٱ َٓ  ِت  لسَّ  . (اَقِدير اَطِؾقؿ َكانَ  ۥإِكَّفُ  َٕرضِ ٱ فِ  َو

 لخرتا ولاق كصقرك وأكف قدرتف، وطظؿةِ  اهلل بػضؾِ  قؾَبؽ امِل -51

َؿاٰقَ ٱ فِ  ءَش  ِمـ ۥِجَزهُ لُِقع هللُ ٱ َكانَ  َوَما )…الػَرج  .(…ِت  ٰ لسَّ

 وفرصاااة وترقاااب، وباااالءٌ  ، وحقااااة رحؿاااةٌ  تااالخقرهؿ يف -51

 َطَؾااكٰ  َتااَركَ  َمااا َكَسااُبقا بَِؿااا لـَّاااَس ٱ هللُ ٱ ُيَماِخااُ   َوَلااق )…ومراجعااة

ُرُهؿ َوَلاٰؽِـ بَّةَدا ِمـ رَِهاَضف َسؿّ  َجؾأَ  إَِلكٰ  ُيَمخِّ  .(كمو
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 سورُة ياسني -7
 

 أو شاؽ، ُيخالجـَّاؽ فال سبقؾ، وأهدى صريؼ أققم طؾك أكت -1

 .( مستؼقؿ صراط طؾك إكؽ )…شؽ يـازطـؽ

 وقاع ولا لؽ ،وإفؽاً طـادا إٓ يزدادوا فؾؿ ، الـ ارات تقالت -2

 َٓ  َفُفااؿ َثاارِِهؿَأك َطَؾااكٰ  لَؼااقُل ٱ َحااؼَّ  َلَؼااد ).العاا اب طؾااقفؿ

 .(…ِمـُقنَ ُيم

 ، أطـااقفؿ إلاك أياديفؿ ُربطات بحقاث ، شاديًدا َغاًل  ُغّؾقا لؼد -3

اا) …وهقاًكا ذًٓ  كالؿؼؿحقـ ، أبصارهؿ وارتػعت  َجَعْؾـَاا إِكَّ

ْؼَؿُحقنَ  َفُفؿ إذقان إَِلك َفِفكَ  َأْغالًَٓ  َأْطـاقِِفؿْ  يف  ( . مو



 

-68- 
 

 يحشُو التداني مو لّب املجان

 ، الحؼاااائؼ يبصااروا لااؿ الؿعاكاااديـ طااـ الفدايااةِ  ُسااّدت إذا -4

 َوِماـ اَساّد  ِديِفؿَأيا ـِ َباق ِماـ ـَاَوَجَعؾ )..شرورهؿ واكدحضت

 .(ِصُرونَ ُيب َٓ  َفُفؿ َشقـَاُٰفؿَفَلغ اَسّد  ِػِفؿَخؾ

 فتـحارف اهلل ماـ الغشااوةُ  طؾاقفؿ تؼاع بالطقـفؿ، مبصريـ كؿ -5

 .(ِصُرونَ ُيب َٓ  َفُفؿ َشقـَاُٰفؿَفَلغ ).. الؿقازيـ وتختؾ ، إبصار

 اإللفقاة فالسادود إشارار، تاربص أو ، إطاداء خطاط مفؿاا -6

 ِديِفؿَأيا ـِ َباق ِماـ ـَااَوَجَعؾ )..وتطؾعااتفؿ أمااكقفؿ دون تحاقل

 .(ِصُرونَ ُيب َٓ  َفُفؿ َشقـَاُٰفؿَفَلغ اَسّد  ِػِفؿَخؾ َوِمـ اَسّد 

 تـػااع لااؿ العـاااد، واسااتطاَل  ، الػااماد يف الضاااللةُ  اسااتؼرت اذا -7

 َلاؿ َأم َتُفؿَءَأكاَ ر ِفؿَطَؾاق ءٌ َوَساَقا ).مقطظاةٌ  كػا ت وٓ ك ارٌة،

 [.11 يس] (ِمـُقنَ ُيم َٓ  ُهؿُتـِ ر
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 لؾحؼقؼة والُؿصغل الصاد ،  الؿؼبؾ يف الـ اراُت  تجدي إكؿا -8

َؿا ) ـِ  ُتـِ رُ  إِكَّ َبعَ ٱ َم كرَ ٱ تَّ ـَ ٱ َوَخِش َ  ل ِّ حَؿاٰ ار لَغقاِب ٱِب  لرَّ  هُ َفَبشِّ

 مااـ صاادورهؿ تـشاارُح  مااـ فلولئااؽ. (َكاارِيؿٍ  رَوَأجاا ِػااَرةبَِؿغ

 !ربفؿ

 ومعروف، سـة أو صاطة أو طؾؿٍ  مـ أثرٌ  لؽ يؽقن أن أجؿَؾ  ما -9

ُمقا َما ُتُب َوَكؽ )..الـاس بف يـػعؽ،وياتسل  .(. َوَءاَثاَٰرُهؿ َقدَّ

 الؼقامااة يااقم بؽااؿ سااقلتل أطؿااالؽؿ حػااظ طؾااك قاادر مااـ -11

ُمقا َماا ُتُب )َوَكؽ  إَِماام فِا  َصقـَااٰفُ َأح ءٍ َشا  َوُكاؾَّ  َوَءاَثااَٰرُهؿ َقادَّ

بِقـ  [.12 يس] (مو

 ؿَلفُ  ضرِبٱوَ  )… واكتؼاع وطبر دروس فقفا إمثالِ  ضرُب  -11

َثاًل   .(..لُؿرَسُؾقنَ ٱ َءَهاَجا إِذ لَؼرَيةِ ٱ َحاَٰب َأص مَّ
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 بالؽؾؿااة، وياادفع الصااػ، يؼااّقي والؿـاا ريـ الاادطاة تااقالل -12

ـِ ٱ ِفؿُ إَِلق َسؾـَاَأر إِذ ).الباصؾ مـ ويقهـ ُبقُهَؿا ثـَق ز َفَؽ َّ  َكااَفَعزَّ

ا اَفَؼاُلق بَِثالِث ر ُؽؿإَِلق إِكَّ  . (َسُؾقنَ مو

 لساااقء تحااازن فاااال الـاصاااع، الـاصاااح بالغُ الااا وضقػتاااؽ -13

َّٓ  ـَاَطَؾق )َوَما…ردهؿ ـُ ٱ لَبَؾاٰغُ ٱ إِ  .(لُؿبِق

 ماااـ لؾتشااااؤم التجااالوا الظاااالؿقـ، حجاااُج  اكؼطعااات إذا -14

ااا اَقاااُلق )..إخقااار  ُجَؿـَُّؽؿَلـَاار َتـَتُفااقا لَّااؿ َلق ِااـ بُِؽااؿ َكاااَتَطقَّر إِكَّ

ـَُّؽؿ ـَّا َوَلَقَؿسَّ  .(ؿَألِق َطَ اٌب  مِّ

 إرزا  واكؼطاع بالرزايا تؾؼل كػسؽ، طـ التبعةَ  تدفعَ  لؽل -15

ااا اَقاااُلق )… الخصااقم طؾااك  َتـَتُفااقا لَّااؿ َلق ِااـ بُِؽااؿ َكاااَتَطقَّر إِكَّ

 .(ُجَؿـَُّؽؿَلـَر
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ا )…لؾعقان باديةٌ  الػؽرية فالفزيؿة وتفديد، تشاؤمٌ  -16  َكاَتَطقَّر إِكَّ

ـَُّؽؿ ُجَؿـَُّؽؿَلـَر َتـَتُفقا لَّؿ َلق ِـ بُِؽؿ ـَّا َوَلَقَؿسَّ  .(َألِقؿ َطَ اٌب  مِّ

 ، كػقساااؽؿ شااامم ماااـ البالياااا لقجااادُتؿ  ..تػّؽااارتؿ لاااق -17

َعُؽؿ ق ُِرُكؿَصاٰ َقاُلقا )… الؿعاصل يف وإسرافؽؿ ار َأي ِـ مَّ  ُتؿُذكِّ

س مَقق َأكُتؿ َبؾ  .(رُِفقنَ مو

 .. عركشاا ٓ حقااث مااـ وأكصاااًرا أطقاًكااا لؾاادطقة اهللُ  يؼااقُض  -18

بُِعااقاٱ مِ َياااَٰؼق َقاااَل  َعكٰ َيساا َرُجااؾ لَؿِديـَااةِ ٱ َصاااَأق ِمااـ ءَ )َوَجااا  تَّ

ـَ ٱ  .(لُؿرَسِؾق

 )َقااَل  كصارُتف طؾقاف وجاَب  أدلتاف وطايـ ، الحؼ طؾؿَ  َمـ كؾو  -19

بُِعقاٱ مِ َياَٰؼق ـَ ٱ تَّ  . (لُؿرَسِؾق
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 ِمـ ءَ َوَجا )…وسعقا جًدا تتطؾُب  الدطقة يف الحالؽةُ  إمقرُ  -21

 .(.. َعكٰ َيس َرُجؾ لَؿِديـَةِ ٱ َصاقأَ 

 الـااااس اكجااا اب طقاماااُؾ  ، الجؿقاااؾ وصاااالحؽ تعّػػاااَؽ  -21

بُِعقاٱ )…إلقؽ ف َوُهؿ راَأج ا َُؾُؽؿَيس َّٓ  َمـ تَّ  .(…َتُدونَ مو

 َمـ )…طـدهؿ مؽاكتؽ قؾت ، الـاس سماَل  حاولت ما كؾو  -22

ف َوُهؿ راَأج ا َُؾُؽؿَيس َّٓ   .( َتُدونَ مو

 وكبا  ، تقحقاده يف كافقاةٌ  والضار الـػاع طؾاك تعالك اهلل رةُ قد -23

ـُ ٱ نِ ُيارِد إِن َءالَِفاةً  ۦُۤدوكِافِ  ِمـ َءَأتَِّخُ   ).. الشركقات كؾ حَؿااٰ  لرَّ

َٓ  ا اَشق َشَػاَٰعُتُفؿ َطـِّ  ـِ ُتغ َّٓ  بُِضرّ    .(..ُيـِؼُ ونِ  َو

 أهااقاء أو طاااجزة، بؿعبااقداٍت  تعؾؼااؽ هااق الؿبااقـ الضااالُل  -24

ـٍ  َضَؾاٰؾ لَِّػ  اإِذ إِكِّ  )… رغةفا بِق  .(مو
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ـُ  كصحفؿ -25  لَجـَّاةَ ٱ دُخاؾِ ٱ قِقاَؾ  )…ومقًتاا حقً ياسقـ آل ممم

 . (َؾُؿقنَ َيع ِم َقق َت َياَٰؾق َقاَل 

 قِقاَؾ  )…وتـؽقاؾ بالياا ماـ لؼال ماا أكسااه الجـة كعقؿ روطة -26

 رباال لاال غػاار بؿااا َؾُؿااقنَ َيع ِم َقااق َت َياااَٰؾق َقاااَل  لَجـَّااةَ ٱ دُخااؾِ ٱ

 .( الُؿْؽرمقـ مـ وجعؾـل

 الؼقامة يف سقـؼشعُ  الدكقا يف آيؿان أهؾ طؾك وقع هقان كؾو  -27

 َوَجَعَؾـِا  )… خصاقمفؿ ويا ل ، يعازهؿ تؽريًؿاا ويؽرمقن

ـَ  ـَ ٱ ِم  .(لُؿؽَرِمق

 الساؿاء ماـ جـقد تقفؿلت أن مـ أحؼرُ  الؿجرمقـ إطداء إن -28

 ِۦدهِ َبعا ِمـ ِۦمفِ َقق َطَؾكٰ  ـَاَأكَزل َماوَ  )..  الؿَؾؽ صقحة تؽػقفؿ ،بؾ

ـَ  ُجـد ِمـ َؿاءِ ٱ مِّ ـَ  ُكـَّا َوَما لسَّ  . ( صقحة إٓ كاكت إن. ُمـِزلِق
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 واكؼطعات ، حاركتفؿ فخؿدت صّرطتفؿ الؿَؾؽ مـ صقحةٌ  -29

َّٓ  َكاَكت إِن )…حقاُتفؿ  .(َخاِٰؿُدونَ  ُهؿ َفنَِذا ِحَدةاوَ  َحةَصق إِ

 إرض يف ضاااربت أيـؿاااا معاااؽ درةوالؼااا البعاااِث  دلقاااؾ -31

 َفاِمـ َرجـَاَوَأخ َققـَاَٰفاَأح لَؿقَتةُ ٱ َٕرُض ٱ لَُّفؿُ  َوَءاَية )…الجرداء

 .(ُكُؾقنَ َيل فُ َفِؿـ اَحبّ 

 الثؿاار، تـبات مقتاًة، ترباةً  يحل أن شػاف خػقٍػ  لؿاءٍ  كقػ -31

 َرجـَااَوَأخ َققـَااَٰفاَأح )..وقدرتاف اهلل رحؿة لقٓ الخؾُؼ، ويطعؿ

 .(ُكُؾقنَ َيل فُ َفِؿـ اَحبّ  َفاِمـ

 وصااااااـعقه طااااااالجقه ومااااااا اهلل، ثؿاااااار مااااااـ ياااااالكؾقن -32

 َأَفااااَل  ِديِفؿَأياا فُ َطِؿَؾتااا َوَمااا ۦَثَؿاارِهِ  ِماااـ ُكُؾقالَِقاال)…بلكػساافؿ

 . .(..ُؽُرونَ َيش
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 اهلل مااـ تقفقؼااً وإضااافة وإكتاااج طؿااؾ إياادي حركااة ويف -33

 َأَفااااَل  ِديِفؿَأيااا فُ َطِؿَؾتااا اَوَمااا ۦَثَؿااارِهِ  ِماااـ ُكُؾقالَِقااال )..وإطاكاااةً 

 .(…ُؽُرونَ َيش

 فُ َطِؿَؾتا َوَماا )…بؽػرهاا وُتزلازل بُشاؽرها، الـعؿ تدومُ  إكؿا -34

 .(…ُؽُرونَ َيش َأَفاَل  ِديِفؿَأي

 معايـاةً  آيةً  ، وبفجة كقرا فقشع ، الؾقؾ ضؾؿة مـ الـفارُ  يـشؼو  -35

 ُهااؿ َفاانَِذا لـََّفااارَ ٱ فُ ِمـاا َؾُ  َكساا لَّقااُؾ ٱ لَُّفااؿُ  َوَءاَيااة )… محسقسااة

ظ  .(ِؾُؿقنَ مو

 كاالعرجقن ِطا قا يصاقر حتاك فصاغقرا، كبقاًرا الؼؿرُ  يتدرُج  -36

ر لَؼَؿاارَ ٱوَ  )…ويبسااً ضااعًػا الؼااديؿ  َطااادَ  َحتَّااكٰ  َمـَاااِزَل  َكاااٰفُ َقدَّ

 .(لَؼِديؿِ ٱ لُعرُجقنِ ٱكَ 
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 َمااـ طظؿااةَ  فاستشااعر واضااؿحاللف، الؼؿاار صااغرَ  رأيااَت  إذا -37

ر لَؼَؿارَ ٱوَ  )…بؿـازلاف الـاس تػعلقـ هؽ ا صّقره  َمـَااِزَل  َكااٰفُ َقدَّ

 .(لَؼِديؿِ ٱ لُعرُجقنِ ٱكَ  َطادَ  َحتَّكٰ 

 الساالم، طؾقف كقٍح  مع السابؼة إمؿ ذرية حؿالنُ  طظقؿةٌ  آيةٌ  -38

ا لَُّفؿ َوَءاَية ).. العظقؿ الغر  مـ وتـجقُتفؿ اَتُفؿ ـَااَحَؿؾ َأكَّ يَّ  ُذرِّ

 .(لَؿشُحقنِ ٱ لُػؾِؽ ٱ فِ 

 فضااٌؾ  فقااف لااؽ لااقس اهلل، مااال هااق مـااؽ الؿـؼااقص الؿاااُل  -39

ا َأكِػُؼقا َلُفؿ قِقَؾ  َوإَِذا ) …بف تبخؾ فؽقػ  . (.هللُ ٱ َرَزَقُؽؿُ  ِمؿَّ

 )َوإَِذا أمقاُلـاا وتزكاق بفاؿ، ُكختبر ، أمقالـا يف شركاء الػؼراءُ  -41

ا َأكِػُؼقا َلُفؿ قِقَؾ   .(…هللُ ٱ َرَزَقُؽؿُ  ِمؿَّ



 

-77- 
 

 يحشُو التداني مو لّب املجان

 بعضااـا يبتؾااك ولؽـااف الجؿقااع، إغـاااء طؾااك قااادرٌ  تعااالك اهلل -41

ـَ ٱ َقااَل  )… طزيزة مـافع ذلؽ يف وبجعؾ ببعض،  َكَػاُروا لَّاِ ي

ـَ  ِ ي َّٓ  َأكاُتؿ إِن ۥَۤعَؿافُ َأص هللُ ٱ ءُ َيَشاا لَّاق َماـ ِعاؿُ َأُكط اَءاَمـُق لِؾَّ  فِا  إِ

بِقـ َضَؾاٰؾ  .(مو

 واهلل وتخاصااااؿ غػؾااااة يف والـااااس الؿااااقت صااااعؼةُ  تؼاااع -42

َّٓ  َيـُظُرونَ  َما )…  الؿستعان  َوُهاؿ ُخاُ ُهؿلتَ  ِحاَدة ٰ وَ  َحةَصاق إِ

ُؿقنَ   .(َيِخصِّ

 فِا  َوُكِػاَ   )… قباقرهؿ ماـ فقساتقؼظقن البعاث، كػخاة ثؿ -43

قرِ ٱ ـَ  ُهؿ َفنَِذا لصو  . (َيـِسُؾقنَ  َربِِّفؿ إَِلكٰ  َٕجَداِث ٱ مِّ
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 يحضارون باؾ ، أطؿالفؿ تالشت وٓ ، إرض يف يغقبقا لؿ -44

َّٓ  َكاَكات إِن )…قسًرا  ـَالَّاَدي َجِؿقاع ُهاؿ اَفانِذَ  ِحاَدة ٰ وَ  َحةَصاق إِ

 . (َضُرونَ ُمح

 سُتـصاار، هـالااؽ.. الاادكقا يف الظؾااؿِ  بـقااار اصااطؾك مااـ كااؾو  -45

 ا اَشقا سَكػ َؾؿُ ُتظ َٓ  لَققمَ ٱَف  )  الحؼة العدالة  راياُت  وترفرف

 َٓ َّٓ  َزونَ ُتج َو  . (َؿُؾقنَ َتع ُكـُتؿ َما إِ

 ، لؿؼااقؿا الـعااقؿُ  ولؽـااف ، طـاات وٓ شااغٌؾ  الجـااة يف لااقَس  -46

 ُشااُغؾ فِاا  لَقااقمَ ٱ لَجـَّااةِ ٱ َحاااَٰب َأص إِنَّ  )… الؿتـقطااة والؿااالذ

 .َفاٰؽُِفقَن(



 

-79- 
 

 يحشُو التداني مو لّب املجان

 مااع الاادائؿ، وتػؽففااؿ ، أهؾااقفؿ بحضااقر الـعااقؿ ساااطاُت  -47

 ََٕراي ِااِؽ ٱ َطَؾااك ضَِؾاااٰؾٍ  فِاا  ُجُفااؿ ٰ وَ َوَأز ُهااؿ )..الشااؿؾ التؿااام

 .(ُمتَّؽِا ُقنَ 

 )َلُفاؿ.وتؿـاقه اّدطقه ما كؾ الؿ هَؾ  ولؽـ معروفة، الػاكفة -48

ا َوَلُفؿ َفاٰؽَِفة فِقَفا ُطقنَ  مَّ  .(َيدَّ

 أخااارة يف يعزلاااقن ، بؿخالػااااتفؿ الااادكقا يف امتاااازوا كؿاااا -49

 (.لُؿجرُِمقنَ ٱ َأيوَفا لَققمَ ٱ مَتاُٰزواٱوَ  )… ويؿتازون

 ؿحؼفا يف يثبتفاا واهلل ، الشقطان طبادة طدمَ  يزطؿقن كثقرونَ  -51

ـَ ٱ ُباُدواَتع َّٓ  َأن َءاَدمَ  َيااَٰبـِ  ُؽؿإَِلاق َفدَأط َأَلؿ ) قَطااٰ افُ  لشَّ  َلُؽاؿ ۥإِكَّ

بِقـ( َطُدوّ    .مو
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 مطاطاة، ووسقساة متبع، هقى خالل مـ الشقطان ُيعبُد  إكؿا -51

ـَ ٱ ُبااُدواَتع َّٓ  َأن )…كافاا ة واغااراءات قَطاااٰ اافُ  لشَّ  َطااُدوّ  َلُؽااؿ ۥإِكَّ

بِقـ(   .مو

 َوَلَؼاد )!،. وتح ره تتؼقف ، السابؼة لِلمؿ إفساده تعؾؿُ  حقـؿا -52

 ..(.ِؼُؾقنَ َتع َتُؽقُكقا َأَفَؾؿ َكثِقًرا ِجباِّل  ِمـُؽؿ َأَضؾَّ 

حقـؿااا يـػااقن شااركفؿ، يطبااُع اهللُ طؾااك أفااقاهفؿ فتـطااؼ  -53

ُؿـَااا ِهِفااؿ ٰ قَ َأفاا َطَؾااكٰ  تِؿُ َكخاا لَقااقمَ ٱ..،) الجااقارح  ِديِفؿَأياا َوُتَؽؾِّ

 . (ِسُبقنَ َيؽ َكاُكقا بَِؿا ُجُؾُفؿَأر َفُد َوَتش

 ماااـ كػساااف طؾاااك الؿااارء شااافادة ماااـ أبؾاااغَ  ثؿاااةَ  لاااقس -54

ُؿـَا…كػسف  .(ُجُؾُفؿَأر َفُد َوَتش ِديِفؿَأي )َوُتَؽؾِّ
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 ولؽااـ العاا اب، مااـ بصااـقف مااـفؿ الـَّقااؾ طؾااك قااادرٌ  اهلل -55

 ؿُقاـِفِ َأط َطَؾاكٰ  ـَاَلَطَؿسا ءُ َكَشاا َوَلق )… ذلؽ ترك طـده لحؽؿة

رَ ٱ سَتَبُؼقاٱَف   َطَؾاكٰ  ـَاُٰفؿَلَؿَسخ ءُ َكَشا َوَلق. ِصُرونَ ُيب َفَلكَّكٰ  طَ  ٰ لصِّ

َٓ  اُمِضقّ  سَتَطاُٰعقاٱ َفَؿا َمَؽاَكتِِفؿ  . (ِجُعقنَ َير َو

ريـ يف مشاهدةٌ  صقرة -56  َوَماـ )…  العجازة وإشاقاخ الؿعؿَّ

اار َعؿِّ ساا هُ كو  آتعاااظ فؿتااك.(..ِؼُؾااقنَ َيع َأَفاااَل  َخؾااِؼ لٱ فِاا  فُ ُكـَؽِّ

 ..والح ر

 ووحاالٌ  مبااقـ، قاارآن معااف مااا ٕن ، حؼااف يف مـتااٍػ  الشااعرُ  -57

اعرَ ٱ ـَاٰفُ َطؾَّؿ َوَما ).…حؽقؿ َّٓ  ُهاقَ  إِن ۥَۤلافُ  َبِغا َيـ َوَماا لشِّ  رِذكا إِ

بِقـ َءانَوُقر  .(مو
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 َماـ لُِّقـِ رَ  )…صحقًحا حقً قؾُبف كان مـ بالؼرآن يـتػعُ  إكؿا -58

ـَ ٱ َطَؾك لَؼقُل ٱ َوَيِحؼَّ  اَحقّ  َكانَ   .(لَؽاِٰػرِي

 البعاااث وأكؽااار طاكاااد لؿاااا خؾؼتاااف، أصاااؾ يف تػؽااار لاااق -59

ـُ ٱ َياارَ  )َأَوَلااؿ…أخاار ااا إِلكَساااٰ  ُهااقَ  َفاانَِذا َػااةكوط ِمااـ ـَاااٰفُ َخَؾؼ َأكَّ

بِقـ َخِصقؿ  .(مو

 ُقاؾ )…ثاكًقا يؼدر أوٓ قدر ومـ ، اإلطادة مـ أصعب البدء -61

َل  َأكَشَلَها یلَّ ِ ٱ قِقَفاُيح ة َأوَّ  . (َطِؾقؿٌ  ٍؼ َخؾ بُِؽؾِّ  َوُهقَ  َمرَّ

 ، تضادهؿا مع كارا الـديّ  إخضر الشجرِ  مـ لؽؿ وّلد فؿـ -61

ـَ  َلُؽؿ َجَعَؾ  لَِّ یٱ )..جديد مـ وجؿعؽؿ بعثؽؿ طؾك قادر  مِّ

َجرِ ٱ ـ َأكُتؿ َفنَِذا اَكار َٕخَضرِ ٱ لشَّ  باديعِ  ماـ وها ا. (ُتققِاُدونَ  فُ مِّ

 . ؼفخؾ
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 مااثؾفؿ، خؾااؼ طؾااك قااادر ، العظااام السااؿقات خؾااؼ والاا ي -62

َؿااٰقَ ٱ َخَؾَؼ  لَِّ یٱ َس َأَوَلق ) … اإلكسان خؾؼ فؼط ولقس  ِت  ٰ لسَّ

اااُٰؼ ٱ َوُهااقَ  َبَؾااكٰ  َؾُفؿِمااث ُؾااَؼ َيخ َأن َطَؾااكٰ  بَِؼاااِٰدرٍ  َٕرَض ٱوَ   لَخؾَّ

 .(لَعِؾقؿُ ٱ

 الحاؼ اإللفُ  ففق (َفَقُؽقنُ  ُكـ ) يف وإطجازه ومؾؽف اهلل طظؿةُ  -63

 !…وتعالك سبحاكف

 ٓ والعؾقية، السػؾقة العقالؿ مـ شل كؾ مؾؽقت وإلقف بقده -64

ـَ َفُسب ).سبحاكف شلء يػقتف  ءَشا  ُكاؾِّ  َمَؾُؽقُت  ۦبَِقِدهِ  لَِّ یٱ َحاٰ

 .(َجُعقنَ ُتر فِ َوإَِلق
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 سورُة الصافات -8
 

بو   ققاتاافومخؾ آياتااف لعظااؿِ  واحاادا إلفااً اهلل كااان إكؿااا  -1  )رَّ

َؿاٰقَ ٱ  . (لَؿَشاٰرِِ  ٱ َوَربو  ـَُفَؿاَبق َوَما َٕرضِ ٱوَ  ِت  ٰ لسَّ

ًٓ  اهلل زادها ، السؿاء طظؿةِ  مع -2 ا ).. البفقجة بالؽقاكب جؿا  إِكَّ

ـَّا َؿاءَ ٱ َزيَّ كَقاٱ لسَّ  (.…لَؽَقاكِِب ٱ بِِزيـَةٍ  لدو

 ..طااـفؿ يخػااُػ  طتاااب وٓ تااـػعفؿ، حساارة ٓ يااقم تحسااروا -3

 .( الديـ يقمُ  ه ا ويؾـا يا )وقالقا

 الػصااااؾ ويااااقم ، والحساااااب الااااديـ يااااقم هاااال الؼقامااااة -4

ُبقنَ  ۦبِفِ  ُكـُتؿ لَِّ یٱ لَػصؾِ ٱ مُ َيق )َهاَٰ ا…والؼضاء  . (ُتَؽ ِّ

 واهلل والؿؼاصااااة الساااامال يااااقم وجااااقابفؿ حاااااُلفؿ كقااااػ -5

س إِكَُّفؿ َوقُِػقُهؿ )…الؿستعان  .(ا ُقُلقنَ مَّ
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 خا َل  أخارة ويف إخقار، طؾك وتعاضدوا الدكقا يف تـاصروا -6

 التاقبق  وجاف طؾاك. (َتـَاَصاُرونَ  َٓ  َلُؽاؿ َماا )..بعًضا بعضفؿ

 .!والتعجقز

 ويضاقُؼ  ، شاديدا اساتؽباًرا يساتؽبر حاآت الؽاافر طؾك تؿرو  -7

َّٓ  إَِلااٰفَ  َٓ  َلُفؿ قِقَؾ  إَِذا اَكاُكق إِكَُّفؿ )…  وبراهقـف بالتقحقد  هللُ ٱ إِ

 .(َتؽبُِرونَ َيس

 َوَيُؼقُلاقنَ  )!…َلؼبااحتفؿ ياا ، جـقًكاا وزادوه و بالشاعر كعتاقه -8

ج لَِشاِطر َءالَِفتِـَا اَلَتاِرُكق َأي ِـَّا  ..(.ـُقنِ مَّ

 العـااد ولؽـاف الؿجااكقـ، صاػات وٓ أشعارٌ  ٓ لديف ثؿةَ  لقس -9

َ   لَحؼِّ ٱِب  ءَ َجا َبؾ )…العريض ـَ ٱ َوَصدَّ  !…(لُؿرَسِؾق
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 وٓ ُتفؾؽفؿ ٓ كالدكقا، لقست صقبة خؿًرا الجـة أهُؾ  يشرُب  -11

َٓ … طؼقلفؿ ُتػسد َٓ  لَغق فِقَفا )  .(..ُيـَزُفقنَ  َفاَطـ ُهؿ َو

ؽرُ  يؽـ لؿ -11  باالعؼقل يا هب وهق ، كافعا متاطا وٓ متعًة، السو

َٓ  لَغق فِقَفا )  ..!(ُيـَزُفقنَ  َفاَطـ ُهؿ َو

 لطَّارِف ٱ ُت  ٰ َقااِٰصرَ  )َوِطـاَدُهؿ…الجـاة كسااء تغاادر لؿ العػةُ  -12

 ..!(ِطقـ

ـُ  كقػ -13  الؿؽـاقن، كالبقض قاصراٌت  الجـة ويف بالسقافر كػت

ّـَ  )..وصقاكةً  حسـا الؿؽتؿؾ ُف ؽ ضَبق َكَلكَّ  ..!(ـُقنمَّ

ـٍ  مـ كؿ -14  طاديؿ والؿممـ ، بؽالمف واغترّ  ، صاحبف ضّقع قري

ـ ؾي ِ َقا َقاَل  ).. السقء قركاء يف الثؼة  .(َقرِيـ لِ  َكانَ  إِكِّ  ُفؿمِّ
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 أو مؽشاقفة، معصاقة أو ساقء، قريـ يف والفالكُ  الردى إكؿا -15

ـِ َلُتر كِدتَّ  إِن هللِ ٱَت  َقاَل  )…مفقـ اكخداع  .(ِدي

 وثباتاااااف الؿاااااممـ إيؿاااااان ،يف وآخاااااراً  أوٓ هللِ  الػضاااااُؾ  -16

ـَ  َلُؽـُت  َربِّ  َؿةُ كِع َٓ َوَلق )…وطصؿتف ـَ ٱ ِم  ..!(لُؿحَضرِي

 مؼاقؿ، كعاقؿ أجاؾ مـ الؿتاطُب  وتشتّد  ، العزائؿ تؾتفُب  إكؿا -17

 َقعَؿااؾِ َفؾ َهاااَٰ ا ؾِ لِِؿثاا )… لفااا كظقاار ٓ طالقااات ودرجااات

 .(لَعاِٰؿُؾقنَ ٱ

 بـااازل يؼاااارن ٓ ، كاااريؿ وُكااازل ، مؼاااقؿ كعاااقؿ لؾؿاااممـقـ -18

ًٓ  رَخقاا لِااَؽ  ٰ َأذَ  )..البشااع الؽريااف وصعااامفؿ الؿجاارمقـ ااُز  َأم كو

قمِ ٱ َرةُ َشَج  قو  ..!(لزَّ
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ا )…وامتحاًكا فتـةً  جفـؿ، يف وتعقش الػظاطة، مّرةُ  شجرةٌ  -19  إِكَّ

ـَ  ـَاااةفِت ـَااااَٰفاَجَعؾ َفاااا ، لِّؾظَّااااِٰؾِؿق  ؾِ َأصااا فِااا  ُرُج َتخااا َشاااَجَرة إِكَّ

 .(لَجِحقؿِ ٱ

 يف السااااقءَ  وبؾااااغ ، لفااااؿ والؿعااااايش الؿاااامكس صعااااامفؿ -21

ـِ ٱ ُرُءوُس  ۥَكَلكَّفُ  ُعَفاَصؾ )…الؼبح َقاٰطِق  .(لشَّ

 وركضااقا تاادبقر، وٓ طؼااؾ بااال آباااءهؿ قؾاادوا خقبااتفؿ مااـ -21

 َءاَثاااٰرِِهؿ َطَؾااكٰ  َفُفااؿ )…الحااؼ لفااؿ اسااتبان وقااد وراءهااؿ

 . َرُطقَن﴾ُيف

 فااؿبور خااالؼفؿ إٓ والؿظؾااقمقـ، اإليؿااان ٓهااؾ كصااقر ٓ -22

 .)لُؿِجقُبقنَ ٱ ؿَ َفَؾـِع ُكقح َكاَدٰيـَا َوَلَؼد )…تعالك
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 َوَلَؼاد )…ويـاادى باف ويساتغاُث  ، باهلل وحاده ُيستـصرُ  إكؿا -23

 والادطاة إكبقاء سقؿا مـ وه ا .)لُؿِجقُبقنَ ٱ ؿَ َفَؾـِع ُكقح َكاَدٰيـَا

 . الؿخؾصقـ

 َوَلَؼاد )..رباؽ الاك فؼقر أكَت  ، وطزيؿتؽ ذكاؤك كان مفؿا -24

 .ُكقح( َكاَدٰيـَا

ـّ  -25  البشاارية بااقةوأ ، بالـجاااة السااالم طؾقااف كااقٌح  طؾااك اهلل اماات

َتاافُ  ـَاااَوَجَعؾ ) الثاكقااة إبااقة يَّ ـَ ٱ ُهااؿُ  ۥُذرِّ  كسااُؾ  واكؼطااع.. )لَباااقِق

 !…السػقـة يف رفؼتف

 قّقض ، التقحقد إلك ودلقؾفؿ الثاي، البشريةُ  أبا كقٍح  كان لؿا -26

 ۦِشااقَعتِفِ  ِمااـ َوإِنَّ  )… مصااؾحقـ أكبقاااء صريؼتااف طؾااك لااف اهلل ُ

ب  .(..ِهقؿَ  ٰ رَ إَلِ
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 جاااقاًل  تتاااقارُث  وطؼؾًقاااا شااارطقا الؿحؿاااقدة الػضاااائَؾ  أن -27

َبِقافِ  َقاَل  إِذ ، سؾقؿ بؼؾٍب  ربَّف جاء إذ )…فجقالً   َمااَذا ۦِمافِ َوَقق ِٕ

 .)ُبُدونَ َتع

 ربَّاف جااء إذ )..الساديد والعؿاؾ ، الساؾقؿ الؼؾاُب  لؽ لقؽـ -28

 .(.. سؾقؿ بؼؾٍب 

 قؽشاػل  بطاريؼتفؿ، طؾاقفؿ ، الساالم طؾقاف اباراهقؿ احتال -29

 . ) َسِؼقؿ إِكِّ  َفَؼاَل  ، الـجقم يف تظرةً  فـظر )…باصؾفؿ

 مرفاقع ففق ذاك تبعات ويحتؿؾ مـؽر، إكؽار طؾك قادرٌ  كؾو  -31

ـِ ٱِب  َباَضر ِفؿَطَؾق َفَراغَ  )..ملجقر  ..!)لَقِؿق
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 وفقـاا..  ٔلفاتفؿ وغضابقا ، هلل الساالم طؾقف إبراهقؿ غضب -31

 فِ إَِلقا َبُؾقاَفاَلق )… وشارابف امفصع وهؿف ، كفائًقا يغضب ٓ مـ

 ..!)َيِزفوقنَ 

 …وطقلج وُصـع ُكحت ما طبادتفؿ والضاللة، الصػاقة قؿةُ  -32

 .( تعؿؾقن وما خؾؼؽؿ واهللُ  ِحُتقَن،َتـ َما ُبُدونَ َأَتع َقاَل  )

 هللُ ٱوَ  )…أصاـامفؿ وخاالِؼ  خالؼفؿ طبادةُ  إطدل وإجدر -33

 .)َؿُؾقنَ َتع َوَما َخَؾَؼُؽؿ

 ووقااه ، كصاره باف استـصار وماـ  ، كػااه اهلل طؾك تقكَؾ  مـ -34

رور ـَ ٱ ـَاُٰفؿُ َفَجَعؾ داَكق ۦبِفِ  َفَلَراُدوا )…الشو  .)َٕسَػِؾق
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اا  َوَقاااَل  ).. اطتازلفؿ ، يممـااقا ولااؿ بااصُؾفؿ اكؽشااػ لؿاا -35  إِكِّ

ـِ َساَقف َربِّا  إَِلاكٰ  َذاِهٌب   الصاالح القلاَد  تعاالك اهلل وسالل. )ِدي

ـَ  لِ  َهب بِّ )رَ  ـَ ٱ ِم اِٰؾِحق  .)لصَّ

ا )…فقف ابتؾل ثؿ حؾقؿ، بغالمٍ  ُبّشر -36 ع َ ٱ َمَعفُ  َبَؾغَ  َفَؾؿَّ  َقااَل  لسَّ

اااا  َياااااُٰبـَ َّ  اااا  لَؿـَااااامِ ٱ فِاااا  َأَرىٰ  إِكِّ  وصاااابر. (…َبُحااااَؽ َأذ َأكِّ

 ..!واحتسب

 َلَبِت َياااٰ َقاااَل  )..آبااـ لااف اهللُ  فلصااؾح وصااد ، إُب  صااَؾح -37

ـَ  هللُ ٱ ءَ َشا إِن َسَتِجُدكِ  َمرُ ُتم امَ  فَعؾٱ ـَ ٱ ِم اٰبِرِي  .)لصَّ

 )ساتجدي بالصابر إٓ الؿراتب ُتـاُل  وٓ الشدائُد، ُتؿَتطك ٓ -38

 . الصابريـ( مـ اهلل شاء إن
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 إباراهقؿ ياا أن وكاديـااه )..وسااّله طـف فّرج اهلل مع صد  لؿا -39

 .الرؤيا( صدقت قد

 الحؾااقؿ أن طؾااك فاادّل  ، جديااد ؿقلااقدب اهلل بّشااره صاابرَ  لؿااا -41

ر ).. السالم طؾقف إسؿاطقؾ هق إول ـَ  اَكبِقّ  َحاَٰؼ بِنِس َكاٰفُ َوَبشَّ ا  مِّ

ـَ ٱ اِٰؾِحق  .(…لصَّ

 .. أولقااءه بفاا اهلل أمتاع الحقااة، يف مفؿاةً  البركاةُ  كاكات لؿا -41

ر ـَ  اَكبِّقاا َحاااَٰؼ بِنِس َكاااٰفُ )َوَبشَّ اا ـَ ٱ مِّ اااِٰؾِحق  : ثالحاادي ويف. (.لصَّ

 .(.أططقت فقؿا لـا )وبارك

 وقااد ، بال ريااة يتصااؾ ٓ الؿحتِااد، وَطراقااةُ  إصااؾ، شااَرُف  -42

تِِفَؿااا َوِمااـ ).… العؿااؾ لسااقء الؿـاباا ة تحصااؾ يَّ  ِسااـُمح ُذرِّ

 .)ُمبِقـ ۦِسفِ لِّـَػ َوَضالِؿ
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 الادطقة معـاهاا ويف طبااده، طؾاك الؿاــ أطظؿِ  مـ الـبقة مـةُ  -43

 ..!)َوَهاُٰرونَ  ُمقَسكٰ  َطَؾكٰ  ـَّاَمـَ  َوَلَؼد ) والبالغ

 الؿدفقع الؽرب مـ كقطا طؾقفؿ الطاغقة فرطقن تسؾط كان -44

ق ) ـَ  َمُفَؿاَوَقق ـَاُٰفَؿاَوَكجَّ  ..!)لَعظِقؿِ ٱ لَؽرِب ٱ ِم

 ،.إيجاااده واكتؿااؾ صااـعتف، وصاَباات ، مخؾققاُتااف َجُؿؾاات -45

ـَ َأح َوَتَ ُرونَ  الَبع ُطقنَ )َأَتد ـَ ٱ َس  .)لَخاِٰؾِؼق

 لالكزجاار ومقطظاة معتبار، لؽاؾ طبرة الظالؿقـ آثار بؼايا يف -46

ونَ  )َوإِكَُّؽؿ ص ِفؿَطَؾق َلَتُؿرو ـَ مو  ..!)بِِحق

 كاؾ ماـ ومخارٌج  باالء، كاؾ ماـ مـجااةٌ  والتسابقح ال كر يف -47

فُ  َٓ َفَؾق )..ضؾؿة ـَ  َكانَ  ۥَأكَّ ـَ ٱ ِم  ..! )لُؿَسبِِّحق
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 تخؾاااص وإكؿاااا ، صاااقـالؿخؾ اهلل طبااااد إضاااالل اساااتحالةُ  -48

 وماا فانكؽؿ )..شااكؾتفؿ طؾاك هاق ماـ يف الؿجرمقـ دطقات

 ..! يحػظفؿ فاهلل.  بػاتـقـ( طؾقف أكتؿ ما تعبدون

 با لؽ صادرك فاشارح الدطقة، حقصرت أو تعثرَت، كؾؿا -49

ـَ ٱ لِِعَباِدَكا َكِؾَؿُتـَا َسَبَؼت َوَلَؼد )…التبشقر  َلُفؿُ  إِكَُّفؿ ، لُؿرَسِؾق

 .)ونَ لَؿـُصقرُ ٱ

ـْ  الـصاار، تـااال حتااك -51  وإخالًصااا طبااادةً  اهلل جـااد مااـ لااتؽ

 . )لَؿـُصقُرونَ ٱ َلُفؿُ  إِكَُّفؿ )..وإكابة

 الؼقي ففق وكؼص، طقٍب  كؾ طـ العزة ربو  وتـزه اهللُ  تعالك -51

ـَ ُسب )…مااكع يؿـعاف وٓ شالٌء، يعجزه ٓ ، العزيز  َربِّاَؽ  َحااٰ

ةِ ٱ َربِّ  ا لِعزَّ  .!.)َيِصُػقنَ  َطؿَّ
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 (ص)سورة  -9
 

 درسافِ  إلاك جا ٌب  ذلاَؽ  ويف وبقاان، وتشاريػ ذكارٌ  الؼرآن يف -1

كرِ ٱ ِذی لُؼرَءانِ ٱوَ  ص )…يؿقطظتف  .(ل ِّ

 َبؾِ  )…الؼرآن طـ وتجبر طزة يف والشـآن الشرك أهُؾ  يزاُل  ٓ -2

ـَ ٱ ة فِ  َكَػُروا لَِّ ي  . (َوِشَؼا  ِطزَّ

 هااادايتفؿ وند حاااال العـقاااد، وشاااؼاقفؿ ، الؽاذباااة طااازُتفؿ  -3

ة فِ  )..الؿجقد ال كر بف ا وتـقرهؿ  . (َوِشَؼا  ِطزَّ

 أو ، فاراًرا يساتطقعقا ولاؿ الساابؼة، إماؿ هاالك ماـ لقعتبروا -4

اـ ِؾِفؿَقاب ِماـ َؾؽـَااَأه َكاؿ )… مـاًصا يجدوا َت  َفـَااَدوا نَقار مِّ َٓ  وَّ

ـَ   .(َمـَاص ِحق
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 الـاس عجؿ صعقبةَ  تصقروا التالػ العؼدي مقروثفؿ بسبب -5

 ءٌ َلَشاا  َهاااَٰ ا إِنَّ  ِحااًدا ٰ وَ  اإَِلاااٰف لااا َالَِفةَ ٱ َأَجَعااَؾ  )..! واحااد إلاافٍ  طؾااك

 .(ُطَجاب

 باال فقفا الـاس وتخالُػ  ألفة تـقعُ  هق فإطجُب  تػّؽروا لق -6

 ماـ فقفاا ماا طؾاك طاالوةً ..! محاددة مؼايقس وٓ ، كظام وٓ وطل

 .(ُطَجاب ءٌ َلَش  َهاَٰ ا إِنَّ  ) …بّقـ وقصقر طجز

 الطقباقن ويتخااذل ، الؿجرماقن الؽػار يتعاضُد ..  لؾعجب يا -7

 ۤۤ َطَؾااكٰ  صاابُِرواٱوَ  مُشااقاٱ َأنِ  ُفؿِمااـ لَؿااَِلُ ٱ كَطَؾااَؼ ٱوَ  ).. الصااالحقن

 .(ُيَرادُ  ءَلَش  َهاَٰ ا إِنَّ  َءالَِفتُِؽؿ

 مُشاقاٱ َأنِ  )… الضاعػ فقـاا دّب  لؿاا ، بعضاا بعُضاـا ثبتـا لق -8

 .(.. َءالَِفتُِؽؿ َؾكٰ طَ  صبُِرواٱوَ 
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 فِا  بَِفااَٰ ا ـَاَساِؿع َماا ) ..وققطاف طادمَ  يعـل ٓ بالشلء الجفُؾ  -9

ةِ ٱ َّٓ  َهاَٰ ا إِن لا َاِخَرةِ ٱ لِؿؾَّ  .(ختَِؾاٌٰؼ ٱ إِ

 الؿؾاؽ خازائـ لفاؿ ولاقس الحاؼ، رساقلفؿ يؽّ بقن كقػ -11

 أطجزُ  وهؿ..! وإرض السؿقات أسباَب  يؿؾؽقن وٓ ، القهاب

ؾ َلُفؿ َأم ).. ذلؽ مـ َؿاٰقَ ٱ ُؽ مو  َقرَتُؼاقاَفؾ ـَُفَؿاَبق َوَما َٕرضِ ٱوَ  ِت  ٰ لسَّ

 .(َٕسَباِٰب ٱ فِ 

 طؿاااا ساااُقفزمقن ، تحزبااااتفؿ وٓ جـاااقدهؿ ماااـ تخاااْػ  ٓ -11

ا ُجـد ).وأخقاتفا بدر يف حصؾ وقد.. قريب ـَ  ُزومَمفا ُهـَالَِؽ  مَّ ا  مِّ

 .(َٕحَزاِب ٱ

 أو شاديد، ققل طؾك التحؿؾ ؽوديـُ  ، الصبر صبقعُتؽ لقؽـ -12

 .َيُؼقُلقَن( َما َطَؾكٰ  صبِرٱ )…خصقؿ طؿؾ
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 اهلل صاطااااة يف فرغفااااا قااااقة، السااااالم طؾقااااف لااااداود كااااان -13

اٌب  ۥۤإِكَّفُ  َٕيدِ ٱ َذا دَ ۥَداوُ  َدَكاَطب ذُكرٱوَ  )…واستغػاره  . (َأوَّ

 .( أواب إكف )…إلقف رجاطً بربف متعؾًؼا يزاُل  ٓ والؿممـ -14

اا )…معف الجبالِ  بتسبقح تعظقًؿا اهلل هزاد -15 ر إِكَّ  لِجَبااَل ٱ َكاَساخَّ

 .(إِلشَراِ  ٱوَ  لَعِش ِّ ٱِب  ـَ ُيَسبِّح ۥَمَعفُ 

 بتساابقحف تساابح لااف مجؿقطااة وهاال الطقاار لااف اهلل وقااّقض -16

ا )…بصالتف  وتصؾل ر إِكَّ  لَعِشا ِّ ٱِب  ـَ ُيَسابِّح ۥَمَعافُ  لِجَبااَل ٱ َكاَساخَّ

 .(إِلشَراِ  ٱوَ 

ـّ واماا -17  جـااقد خااالل مااـ وتثبقتااف، مؾؽااف، بتشااديد طؾقااف اهللُ  ت

 ـَااٰفُ َوَءاَتق ۥَؽافُ ُمؾ َكاَوَشاَدد )…خصاقمف يف الرطاب بث أو ، متؽاثرة

 .(لِخَطاِب ٱ َؾ َوَفص لِحؽَؿةَ ٱ
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 الحؽااؿ وفصااَؾ  ، وكبااقة حؽؿااةً  آتاااهُ  ، العتقااد الؿؾااؽ ومااع -18

 . (لِخَطاِب ٱ َؾ َوَفص لِحؽَؿةَ ٱ ـَاٰفُ َوَءاَتق ۥَؽفُ ُمؾ َكاَوَشَدد )…والؼضاء

 .. الـاااس بااقـ وإحؼاًقااا اهلل مااـ رحؿااةً  الؼضاااءُ  كااان إكؿااا -19

َٓ  لَحؼِّ ٱِب  ـَـَاَبق حُؽؿٱ)َف  رَ ٱ ءِ َسَقا إَِلكٰ  هِدَكاٱوَ  طِطُتش َو  .(طِ  ٰ لصِّ

 والتجااوز، الظؾاؿ إلاك  التجارياة الشراكاُت  ُتػضل ما غالًبا -21

ـَ  اَكثِقر َوإِنَّ  )… إيؿاكف طصؿف مـ إٓ ا  ُضاُفؿَبع ِغا َلَقب لُخَؾَطااءِ ٱ مِّ

َّٓ  ضٍ َبع َطَؾكٰ  ـَ ٱ إِ اِٰؾَحاِٰت ٱ َوَطِؿُؾقا َءاَمـُقا لَِّ ي  .(لصَّ

 فغقاره ، مساتغػرا تائًباا رباف إلاك ويئقب ومعظَّؿ، صالٌح  كبلٌ  -21

ّـَ  ).. أولاااك َؿاااا دُ ۥَداوُ  َوَضااا  اَراكِعااا َوَخااارَّ  ۥَربَّااافُ  ساااَتغَػرَ ٱَف  َفَتـَّااااٰفُ  َأكَّ

 .(..َكاَب َوأَ 
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َٓ  )… وآكحراف اإلضالل مـ يحدثف لؿا الفقى ُذمَّ  إكؿا -22  َو

 .(هللِ ٱ َسبِقؾِ  َطـ َفُقِضؾََّؽ  لَفَقىٰ ٱ َتتَّبِعِ 

 التقحقااد طؾااك دلااقاًل  وإرض السااؿقات خؾااُؼ  كااان إكؿااا -23

اَؿاءَ ٱ ـَاَخَؾؼ َوَما ).. والعبث البطالن ولقس ، والؼدرة  َٕرَض ٱوَ  لسَّ

ـو  لَِؽ  ٰ ذَ  َباٰطاِل ُفَؿاـَ َبق َوَما ـَ ٱ َض ـَ  ؾَفَقيا َكَػاُروا لَّاِ ي اِ ي ـَ  َكَػاُروا لِّؾَّ  ِما

 .(لـَّارِ ٱ

 ، والؿػسااديـ الصااالحقـ حؽااؿ اسااتقى إذا الؿقاازانُ  يختااّؾ  -24

ـَ ٱ َعااُؾ َكج َأم )..العظقؿااة اهلل حؽؿااةِ  يف مـعاادمٌ  وهااق  َءاَمـُااقا لَّااِ ي

اِٰؾَحااِٰت ٱ َوَطِؿُؾاقا ـَ ٱكَ  لصَّ ـَ ٱ َعاُؾ َكج َأم َٕرضِ ٱ فِا  لُؿػِساِدي  لُؿتَِّؼااق

ارِ ٱكَ   .(لُػجَّ
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 الؿػساديـ ومعاقباة ، الصاالحقـ إكرامَ  يعـل اإللفل العدُل  - 25

ـَ ٱ َعُؾ َكج )َأم ارِ ٱكَ  لُؿتَِّؼق  .(لُػجَّ

 ومؼامااا كفايااةً  فاااختؾػقا ، وأخالًقااا وشااؽال طؿااالً  تبااايـقا -26

 ًٓ ـَ ٱ َعُؾ َكج َأم ).ومـز ارِ ٱكَ  لُؿتَِّؼق  .(لُػجَّ

 َؽ إَِلقا ـَااٰفُ َأكَزل كَِتااٌٰب  ).مؼصده فضقعـا التدبر، الؼرآنِ  مؼصُد  -27

بَُّرو ࣱُمَباَٰرك رَ  ۦَءاَياٰتِفِ  اۤۤ لَِّقدَّ  .(َٕلَباِٰب ٱ ُلقاُأو َولَِقَتَ كَّ

 ..ويـتشااؾفا يؼتـصاافا فؿااـ ، والبركااة الخقاار كثقاار الؼاارآنُ  -28

 .(.اَٰركُمبَ  َؽ إَِلق ـَاٰفُ َأكَزل )كَِتاٌٰب 

 كَِتااٌٰب  )… البركاات كؾ طـ أغـتف ، الؼرآن بركةَ  اجتـك مـ -29

 ..! طؼؾقة طؿؾقة والتدبر. ُمَباَٰرك( َؽ إَِلق ـَاٰفُ َأكَزل
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رَ  ).… وتػفًؿا تدبًرا اهلل كتاب يف إطؿالف العؼُؾ  حؼو  -31  َولَِقَتاَ كَّ

 .(َٕلَباِٰب ٱ ُلقاُأو

 دَ ۥلِاَداوُ  ـَااَوَوَهب ).. صاالحفؿ اكتؿاؾ إذا اهلل ماـ كعؿةٌ  إبـاءُ  -31

ـَ ُسَؾق اٌب  ۥۤإِكَّفُ  لَعبُد ٱ ؿَ كِع َؿاٰ  . (َأوَّ

 إِذ ).. العسؽري والتدريب لؾجفاد بآستعداد مخؾقطٌ  لفقٌ  -32

اِٰػـَاُٰت ٱ لَعِش ِّ ٱِب  فِ َطَؾق ُطرَِض   الؿؾقك مـ هق سقؿا ٓ.( لِجَقادُ ٱ لصَّ

 ..! السالم طؾقف العظام

 بزلتاف واطترافاف وإكابتاف، رباف إلاك الؿاممـ عَ رجاق أجؿاَؾ  ما -33

ااااااَو  َ ْاااااا  ََّ َاااااا    َاااااااَ َِّ     َاا ااااااَع ََّااااااَر ِّي َحت ااااااَو َراااااا  َ    )فَاَقاااااانَِّ َأحْاااااا  ََُّ 

!  ..! الصالة طـالخقؾ شغؾتف…( َني َحَجنبَ 
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وَهاا )… ومحارماف هللِ  الغضب أكقاعِ  أفضُؾ  -34  َفَطِػاَؼ  َطَؾا َّ  ُردو

  . اهلل سبقؾ يف كؾفا كحرها فؼد. (َٕطـَاِ  ٱوَ  بالشق  َحاَمس

ـَ ُسَؾق َفَتـَّا َوَلَؼد )..،بالءً  الـاس أشدو  إكبقاءُ  -35  َطَؾاكٰ  َؼقـَااَوَأل َؿااٰ

 . بالتقبة مسارطقن هؿ ثؿ.  (َأَكاَب  ُثؿَّ  اَجَسد ۦِسقِّفِ ُكر

 تسؾط مـ الدولة طؾك لؾحػاظ بؾ ل اتف الؿؾؽ ذلؽ يؽـ لؿ -36

ََحد َبِغ َيـ َّٓ  ؽاُمؾ لِ  َوَهب لِ  ِػرغٱ َربِّ  َقاَل  )…الشقاصقـ ـ ِٕ  مِّ

اُب ٱ َأكَت  إِكََّؽ  ِدیَبع  .( لَقهَّ

ـُ  م ّلؾة، ريٌح  لف، كظقر ٓ مؾٌؽ  -37 ـَ ٱ)وَ  مطقاطة وشقاصق َقاٰطِق  لشَّ

اص ءَبـَّا ُكؾَّ   . (َوَغقَّ

 ..البحااار ٔلاائ واسااتخراج البـاااء بؼااقة تؿقاازت وطظؿااةٌ  -38

ـَ ٱ)وَ  َقاٰطِق اص ءَبـَّا ُكؾَّ  لشَّ  . (َوَغقَّ
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 ماـ مربقصاة لاف مساخرةٌ  احتقاصقاة ققة لف أيًضا العظؿة ومـ -39

ـَ  ).. الجـ ـَ  َوَءاَخرِي كِق  .(َٕصَػادِ ٱ فِ  ُمَؼرَّ

 َهااااَٰ ا ).. تاااركفؿ أو فاااقفؿ، آختقاااار حرياااة الؿؾاااؽ ويف -41

 .(ِحَساب رِ بَِغق ِسؽَأم َأو مـُـٱَف  ُؤَكاۤۤ َطَطا

 ذُكرٱوَ  )…والؿصائب إمراض يف وحده اهلل إلك ُيػزع إكؿا -41

ـِ َ  َأكِّ  ۥَۤربَّفُ  َكاَدىٰ  إِذ َأيوقَب  َدَكاَطب ـُ ٱ َمسَّ قَطاٰ  .(َوَطَ اٍب  ببِـُص لشَّ

 ..لحؽؿاااف راد وٓ لؼدرتاااف، حاااد ٓ اهلل، هاااق الشاااايف إكؿاااا -42

 .(َوَشَراب َباِرد َتَسُؾ ُمغ َهاَٰ ا ِؾَؽ بِرِج رُكضٱ)

 الؿااال مااـ فؼااد مااا أضااعاَف   الصاابقر الؿااممـ اهلل يعااقُض  -43

َعُفؿ َؾُفؿَوِمث ۥَؾفُ َأه ۥَۤلفُ  ـَاَوَوَهب ).. والبـقـ ـَّا َؿةَرح مَّ ُو َرىٰ َوِذك مِّ  لِ ِٕ

 .(َٕلَباِٰب ٱ
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 شاااريعتف يف والبصاااقرةُ  ، اهلل صاطاااة يف الؼاااقةُ  ُتؿااادُح  إكؿاااا -44

 َٕياِدیٱ لِا ُأو قَب ُؼاَوَيع َحاَٰؼ َوإِس ِهقؿَ  ٰ رَ إِب ِطَباَٰدَكا ذُكرٱوَ  )…وديـف

 .(َٕبَصاٰرِ ٱوَ 

ااا…دكقاااهؿ زهاادوا حتااك ، أخاارة يف وقؾااقبفؿ هؿفااؿ -45  )إِكَّ

ارِ ٱ َرىِذك بَِخالَِصة َؾصـَاُٰفؿَأخ  .(لدَّ

 كعاقؿ ديؿقماةَ   فتا كر ، ومتُعاؽ الدكقا يف أرزاقؽ كػدت إذا -46

َػادٍ  ِمـ ۥَلفُ  َما ُقـَاَلرِز َهاَٰ ا إِنَّ  )..ومالذها أخرة  .(كَّ

 جفااـؿ ، الؿاارءُ  فقااف يااموب أن يؿؽااـ ومقئااؾ مؽااان أشاارو  -47

ـَ  َوإِنَّ  َهاَٰ ا )… الؿستعان واهلل..  وبالياها  .(َما َاب َلَشرَّ  لِؾطَّاِٰغق
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 )َوَقاُلقا… أشرارا إخقارُ  يسؿك قد والتعاسة الغل أزمـة يف -48

ُهؿ ُكـَّا ِرَجآ َكَرىٰ  َٓ  َلـَا َما ـَ  َكُعدو  تـؽشػ الؼقامة ويف.  (ارِ َٕشرَ ٱ مِّ

 .. الحؼقؼة

 َقاااَل  )…واجراءاتااف خطقاتااف يف وكحااـ يتفااددكا الشااقطانُ  -49

تَِؽ  ُغ َفبِِعزَّ ـَ َأج ِقَيـَُّفؿَٕ  .(َؿِعق

 ُقاؾ )…وأكجاح أفؾاَح  التصـَع، وترك ، الداطقةُ  تعػَػ  كؾؿا -51

ـَ  َأَكا َوَما رَأج ِمـ فِ َطَؾق ا َُؾُؽؿَأس َما ِػقٱ ِم  .(ـَ لُؿَتَؽؾِّ

 اذا وقريتؽ، طؼؾؽ حدود سقتجاوز طالؿل، خطاٌب  الؼرآنُ  -51

َّٓ  ُهقَ  إِن ) … حبسف حاولت ما ـَ لِّؾ رِذك إِ  .(َعاَٰؾِؿق

 وساالمتف صادَقف الؼقاماة أو الحقاة مقاقػ بعُض  وستؽشُػ  -52

ّـَ )وَلَتع ـِ  َد َبع ۥَكَبَلهُ  َؾُؿ  ..!(ِحق
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 وطالؿقااة ،الاا كر مصااداققة طؾااك ودٓئااؾ طباارٌ  الاادهر ويف -53

ّـَ َوَلَتع )…الؼرآن ـِ  َد َبع ۥَكَبَلهُ  َؾُؿ  .(ِحق

 السااصعة، الـجاقم يشاهُد  وهق مسقف أو مؽابرٍ  لؽؾ تفديد -54

ّـَ َوَلَتع )..يتعـت يزال وٓ ـِ  َد َبع ۥَكَبَلهُ  َؾُؿ  .(ِحق
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  سورة الزمر -11
 

 مصااداققة بااال طبادُتااؽ وٓ ، إخااالص بااال ديـُااؽ َيطقااُب  ٓ -1

ـَ ٱ لَّفُ  ِؾصاُمخ هللَ ٱ دِ طبُ ٱ)َف  ي  .(…لدِّ

 كروياة إلاك إيؿاءةٌ  ، بعض يف وتداخؾفؿا والـفار الؾقؾ تؽقيرُ  -2

رُ  )… سابًؼا يدرك ٓ ما وهق ، إرض  لـََّفاارِ ٱ َطَؾاك لَّقَؾ ٱ ُيَؽقِّ

رُ  رَ  لَّقؾِ ٱ َطَؾك لـََّفارَ ٱ َوُيَؽقِّ ؿَس ٱ َوَسخَّ  .(لَؼَؿرَ ٱوَ  لشَّ

 ُؾُؼُؽاؿَيخ )…فقفاا تػؽار ماـ قاؾَّ  ، دققؼة ةٌ جؾقؾ الخؾؼ طؿؾقةُ  -3

َفاٰتُِؽؿ ُبُطقنِ  فِ  ـ ؼاَخؾ ُأمَّ  .(.َثَؾاٰث ُضُؾَؿاٰت فِ  ؼَخؾ دِ َبع مِّ

 اهلل رحؿااةِ  تحاات ُترطااك ، مخؾقًقااا كـااَت  الظؾؿااات تؾااؽ يف -4

ـ ؼا)َخؾ  .(…َثَؾاٰث ُضُؾَؿاٰت فِ  ؼَخؾ دِ َبع مِّ
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 طؾاك يساتؽبر أو ،ساقاه يدطك العظقؿ الخؾؼ ذلؽ بعد فؽقػ -5

 إَِلاٰفَ  َٓ  لُؿؾُؽ ٱ َلفُ  َربوُؽؿ هللُ ٱ لُِؽؿُ  ٰ ذَ  َثَؾاٰث ُضُؾَؿاٰت فِ  )…شرطف

 َّٓ  .(َرُفقنَ ُتص َفَلكَّكٰ  ُهقَ  إِ

 ُأكعؿاقا فنذا الشدائد، يف إٓ ربفؿ يعرفقن ٓ البشر مـ كثقرونَ  -6

ـَ ٱ َمسَّ  َوإَِذا )…ذلؽ كسقا  إَِذا ُثؿَّ  فِ إَِلق ـِقًبامُ  ۥَربَّفُ  َدَطا ُضرّ  إِلكَساٰ

َلفُ  ـ َؿةكِع ۥَخقَّ افِ  َوَجَعاَؾ  ُؾ َقبا ِماـ فِ إَِلقا ُطقاَياد َكاانَ  َما َكِس َ  فُ مِّ  لِؾَّ

 .(…ۦَۚسبِقِؾفِ  َطـ لُِّقِضؾَّ  اَأكَداد

 .. اهلل صاطاة يف إٓ وقَتاف يساتغرَ   أن القجاقد حؽؿةَ  وَطك َمـ -7

 .(ۦَۗربِّفِ  َؿةَ َرح ُجقاَيروَ  لا َاِخَرةَ ٱ َ رُ َيح ي ِؿاَوَقا ا)َساِجد

ـَ  -8 ـٌ  يقجد ، وصربا سفرا وآخريـ ، لقاًل  ُأَكاسٍ  كقمِ  حق  قائؿ ممم

ـ )..وخشقطا بؽاءً   .(.…لَّقؾِ ٱ ءَ َءاَكا َقاٰـٌِت  ُهقَ  َأمَّ
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 طؾاك حؿؾفاؿ بااهلل وطؾُؿفاؿ ، والجاهاؾ العالؿ بقـ استقاءَ  ٓ -9

ـَ ٱ َتِقیَيساا َهااؾ )…وخشااقتف خقفااف ـَ ٱوَ  نَ َؾُؿااقَيع لَّااِ ي  َٓ  لَّااِ ي

 .(.َؾُؿقنَ َيع

 تـػاع لاؿ ، الؿساتـقرة العؼاقُل  وخػقت إلباُب، اكعدمت إذا -11

َؿاااا ).. الؿخااااوف تجااادِ  ولاااؿ ، الؿاااقاطظ رُ  إِكَّ  ُلاااقاُأو َيَتاااَ كَّ

 .(َٕلَباِٰب ٱ

ـُ  -11 ـَ  )..وآخارة دكقا محؿقد جؿقؾ الؿحس اِ ي  فِا  َساـُقاَأح لِؾَّ

كَقاٱ َهاِٰ هِ   .َحَسـَة( لدو

 ، والػااارار الااارز ، وصؾاااب والجفااااد لؾساااػر اهلل أوساااعفا -12

َؿاا ِساَعةٌ  ٰ وَ  هللِ ٱ ُض َوَأر )… اإليؿااي والتػؽر والـجاة  ُياَقفَّك إِكَّ

اٰبُِرونَ ٱ  .(.ِحَساب رِ بَِغق َرُهؿَأج لصَّ
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 وصابر ، الطاطة صبر صبر، بال إكجاز وٓ صبر، بال كجاَح  ٓ -13

َؿاا ).. هللا سابقؾ يف الفجرة وصبر ، السػر ااٰبُِرونَ ٱ ُياَقفَّك إِكَّ  لصَّ

 .(..ِحَساب رِ بَِغق َرُهؿَأج

 ٓ مختؾػاا جازاء جازاهؿ ، يقصػ ٓ متقـًا صبُرهؿ كان لؿا -14

َؿا )…بف يحاط اٰبُِرونَ ٱ ُيَقفَّك إِكَّ  .(.ِحَساب رِ بَِغق َرُهؿَأج لصَّ

 )ُقؾ العظقؿ الققم حرارة فت كر الشفقاُت، لؽ ٓحت كؾؿا -15

 .(َطظِقؿ مٍ َيق َطَ اَب  َربِّ  ُت َطَصق إِن َأَخاُف  كِّ إِ 

 )ُقاؾ الؼقاماة ياقم وإبـااء إهؾ فؼدانُ  الؼقامة حسراِت  مـ -16

ـَ ٱ إِنَّ  ـَ ٱ لَخاِٰسرِي َٓ  لِؼَقااَٰؿةِ ٱ مَ َيق ِؾقِفؿَوَأه َأكُػَسُفؿ اَخِسُرو لَِّ ي  َأ

ـُ ٱ لُخسَرانُ ٱ ُهقَ  لَِؽ  ٰ ذَ   . (لُؿبِق
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ـَ  ٓ -17  فضاؾ كؾاف شارطف، ماـ أصقاَب  وٓ ، اهلل كاالم مـ أحس

ـَ ٱ )..وحسـ وصقب  .(ۥَۤسـَفُ َأح َفَقتَّبُِعقنَ  لَؼقَل ٱ َتِؿُعقنَ َيس لَِّ ي

ـَ  فطرُتاااف ساااؾؿت ماااـ -18  ساااريًعا واكؼاااادَ  الشااارع، استحسااا

ـَ ٱ )..لؿحاسـف  .(ۥَۤسـَفُ َأح َفَقتَّبُِعقنَ  لَؼقَل ٱ َتِؿُعقنَ َيس لَِّ ي

 ، بالفداياااة شااارفقا ، الؿحساااـقن الؿقفؼاااقن هاااؿ وأولئاااؽ -19

ـَ ٱ َلاٰق َِؽ ُأو ).. طؼقلفؿ وبصحة  ُهاؿ َلااٰق َِؽ َوُأو هللُ ٱ َهاَدٰيُفؿُ  لَّاِ ي

 .(َٕلَباِٰب ٱ ُلقاُأو

 مااء…باف ياتعظ ماـ وقاؾ الادكقا، ها ه يف محساقس مشفٌد  -21

 هللَ ٱ َأنَّ  َتارَ  َأَلاؿ ).. وحطاام اصاػرار ثاؿ وثؿار، فجؿاٌل  ، فزرع

ـَ  َأكَزَل  َؿاءِ ٱ ِم  ۦبِافِ  رُِج ُيخا ُثاؿَّ  َٕرضِ ٱ فِا  َيـَااٰبِقعَ  ۥَفَسَؾَؽفُ  ءَما لسَّ

خ طاَزر  .(ۥُكفُ  ٰ قَ َأل َتِؾًػامو
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 كؿثاؾِ  ، حطاًماا وتحقلف اكفقاره ثؿ اكتؿالف، يف الزرع صقرةُ  -21

 ُثاؿَّ  )..بفاا كغتار فاال ، واكتفائفاا زوالفاا سرطة يف الدكقا الحقاة

 َرىٰ َلااِ ك لِااَؽ  ٰ ذَ  فِاا  إِنَّ  ُحَطاااًٰؿا ۥَعُؾاافُ َيج ُثااؿَّ  َػّراُمصاا َفَتَرٰياافُ  َيِفاقُج 

ُو  . (َٕلَباِٰب ٱ لِ ِٕ

 يف وتبؾقغااف الؼاارآن بحااال تشاابقفٌ ،  والؿاااء الغقااث كاازول ويف -22

 هللُ ٱ َشااَرَح  َأَفَؿااـ )..بعاادها قااال فؼااد..بااف واكتػاااطفؿ الـاااس

ـ ُكقر َطَؾكٰ  َفُفقَ  سَؾاٰؿِ لِلِ  ۥَرهُ َصد بِّفِ  مِّ  .(…ۦۚرَّ

 والطرياااااؼ الاااااروح مساااااـقرُ  الصااااادر، مشاااااروح كاااااؾو  -23

 ُكاقر َطَؾاكٰ  َفُفاقَ  سَؾااٰؿِ لِلِ  ۥَرهُ َصاد هللُ ٱ َشاَرَح  )َأَفَؿـ…والقجفة

ـ بِّفِ  مِّ  .(.ۦۚرَّ
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 َأَفَؿاـ )… واكحادار ضؾؿةٍ  يف ففق آكشراح كعؿةَ  ُحرِم ومـ -24

بِّفِ  ـمِّ  ُكقر َطَؾكٰ  َفُفقَ  سَؾاٰؿِ لِلِ  ۥَرهُ َصد هللُ ٱ َشَرَح    .(ۦۚرَّ

 ؾَفَقياا )…الؼؾااب يف وقسااقةٌ  ضااالٌل، الؿحااروم ومـتفااك -25

ـ ُقُؾقُبُفؿ َؼاِٰسَقةِ لِّؾ  ٱ رِ ِذك مِّ
ـٍ  َضَؾاٰؾ فِ  َلاٰق َِؽ ُأو هللِ بِق  .(مو

ـُ  اهلل كتااُب  -26  هللُ ٱ )..وتاالثقرا وقااقةً  ، ومعـااك لػظاا كااالم أحساا

َل  ـَ َأح َكزَّ َتَشا اكَِتااٰب لَحاِديِث ٱ َس َثااكِ َ  ااٰبِفمو  ُجُؾاقدُ  فُ ِمـا َشاِعرو َتؼ مَّ

ـَ ٱ  .(..َربَُّفؿ َشقنَ َيخ لَِّ ي

 الؿحركاة الؼشعريرة حالةُ  الـاس وكالم القحل بقـ الػقصُؾ  -27

ـَ ٱ ُجُؾقدُ  فُ ِمـ َشِعرو َتؼ ).. لؾجؾقد  .(..َربَُّفؿ َشقنَ َيخ لَِّ ي

 ولقجاادد قؾبااف، فؾقراجااع الؼاارآن أمااامَ  جؾااُده يؼشااعر لااؿ مااـ -28

ـَ ٱ ُجُؾقدُ  فُ ِمـ َشِعرو َتؼ )…صالحف  .(..َربَُّفؿ َشقنَ َيخ لَِّ ي
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 أول كاان اهلل، ذكار تجااهَ  وألساـتفؿ وجاقُهفؿ اكَػفرت لؿا -29

 ءَ ُساق ۦِفافِ بَِقج َيتَِّؼ  َأَفَؿـ )…لفؿ محؿقل أشرف يف الع اب

 .(…لِؼَقاَٰؿةِ ٱ مَ َيق لَعَ اِب ٱ

 الادكقا يف وال لاة الخازي ماـ شاقًئا الؿجارم العادو يعادمَ  لـ -31

كَقاٱ لَحَقٰقةِ ٱ فِ  لِخزیَ ٱ هللُ ٱ )َفَلَذاَقُفؿُ   .(لدو

 لؾتاااااا كر تستـفضااااااـا  مضااااااروبٌة، أمثؾااااااةٌ  الؼاااااارآن يف -31

 ُكاؾِّ  ِماـ لُؼارَءانِ ٱ َهااَٰ ا فِا  لِؾـَّااسِ  ـَاَضَرب )َوَلَؼد…وآطتبار

ُرونَ  لََّعؾَُّفؿ َمَثؾ  .(َيَتَ كَّ

 وصاادقف الؼاارآن جااقدة يف إٓ شاالء كااؾ يف الـاااُس  اختؾااػ -32

 بعضفؿ مـع وما. َيتَُّؼقنَ  لََّعؾَُّفؿ ِطَقج ِذی رَ َغق َطَربِقًّا َءاًكا)ُقر…

 (. والحسد الؽِبر إٓ
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ااد الؿشاارك مثااُؾ  -33  شااركاء طـااد يعؿااؾ مااـ كؿثااؾِ  ، والؿقحِّ

 متساالؿقـ واحاد، ساقد طـاد يعؿؾ مـ ومثُؾ  ، طؾقف يختؾػقن

ُجااال الَمااثَ  هللُ ٱ َضااَرَب  )..متػؼااقـ  ُمَتَشاااٰؽُِسقنَ  ءُ ُشااَرَكا فِقاافِ  رَّ

 َثاُرُهؿَأك َباؾ لِؾَّفِ  لَحؿُد ٱ َمَثاًل  َتِقَيانِ َيس َهؾ لَِّرُجؾٍ  اَسَؾؿ َوَرُجال

 .(َؾُؿقنَ َيع َٓ 

 .وصؿلكقـااة سااالمةٌ  التقحقااد ويف ، وضااقاع قؾااٌؼ  الشااركِ  يف -34

 .(…َمَثاًل  َتِقَيانِ َيس َهؾ لَِّرُجؾٍ  اَسَؾؿ )َوَرُجال

ُفاؿ َمقِّات إِكَّاَؽ  )…البشار لؽاؾ الحتؿقاة الـفاياة الؿقُت  -35  َوإِكَّ

قُِّتقنَ   .(مَّ

 شخصاقة فالي الجؾقاات، بالحؼائؼ ومؽ ب اهلل، طؾك مػترٍ  -36

ـ َؾؿُ َأض )َفَؿـ …تؾؽ َب  هللِ ٱ َطَؾك َكَ َب  ِمؿَّ ادِ  ٱِب  َوَكا َّ  إِذ لصِّ

 .(.ۥَۤءهُ َجا
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 مااـ مؽػاالّ  محػااقظ فااالؿممـ..  وأرجػااقك خقفااقك مفؿااا -37

ُفقَكَؽ  ۥَۖدهُ َطب بَِؽاٍف  هللُ ٱ َس َأَلق )..تعالك خالؼف ـَ ٱِب  َوُيَخقِّ  ِماـ لَِّ ي

 .ُدوكِِف(

ـُ  إيؿاكؽ -38 ُفقَكاَؽ  )…الزائد التخقف دون يحقل الؿتق  َوُيَخقِّ

ـَ ٱِب   .ُدوكِِف( ِمـ لَِّ ي

 هللُ ٱ بِ َ َحس ُقؾ )..إحد القاحد اهلل مـ والرطاية الحػظُ  إكؿا -39

ااُؾ  فِ َطَؾقاا ُؾااقنَ ٱ َيَتَقكَّ  آلفااتفؿ وٓ تاادفع، أصااـامفؿ فااال. (لُؿَتَقكِّ

 ..!تؿـع

 ، الؽباارى بالؿقتااة تاا كركا صااغرى مقتااةً  كؿااقت يااقمٍ  كااؾو  -41

ـَ  َٕكُػااَس ٱ َيَتااَقفَّك هللُ ٱ )…ساابحاكف الخااالؼ وبعظؿااةِ   تَِفاااَمق ِحااق

 .َمـَاِمَفا( فِ  َتُؿت َلؿ لَّتِ ٱوَ 
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 والػارح ، اهلل ذكار ماـ الـػاقر والؿـاافؼ الؿشارك طالمةِ  مـ -41

 شااَؿَلزَّتٱ َدهُ َوحاا هللُ ٱ ُذكِاارَ  َوإَِذا )… ومااتعفؿ آلفااتفؿ باا كر

ـَ ٱ ُقُؾقُب   .(لا َاِخَرةِ ٱِب  ِمـُقنَ ُيم َٓ  لَِّ ي

 تتؽشااػ ، وشادائد طؼقباات ماـ لفاؿ ُأطاد ماا طؾاك طاالوةً  -42

 قكاقايؽ لاؿ ماا اهلل ماـ لفؿ وبدا )… الؿستعان واهلل..  فظائع

 . يحتسبقن(

 ويااؾ الرياااء، ٕهااؾ ويااؾ" : اهلل رحؿااف الثااقري سااػقان قااال -43

 ) "…وقصاتفؿ آياتفؿ وه ه الرياء، ٕهؾ ويؾ الرياء، ٕهؾ

 . يحتسبقن( يؽقكقا لؿ ما اهلل مـ لفؿ وبدا

َؿاا )… تعاالك رباف لـعؿِ  وكػراكف آكسان جحقد يـتفل ٓ -44  إِكَّ

 .(ـَةفِت  َ هِ  َبؾ ؿِ ِطؾ َطَؾكٰ  ۥُأوتِقُتفُ 
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 فثؿااة ، السااؾقكل والجاارم والتعاااصل اإلسااراف كااان مفؿااا -45

ـَ ٱ َياااِٰعَباِدیَ  ُقااؾ ).. اكتظااارك يف رحؿااات  َطَؾااكٰ  َرُفقاَأساا لَّااِ ي

ح ِمـ ـَُطقاَتؼ َٓ  َأكُػِسِفؿ  .(هللِ ٱ َؿةِ رَّ

ح ِمـ ـَُطقاَتؼ َٓ  )…لؾؿ كبقـ بشارة وأطظؿُ  ، آية أرجك -46  َؿةِ رَّ

ُكقَب ٱ ِػرُ َيغ هللَ ٱ إِنَّ  هللِ ٱ ِحقؿُ ٱ لَغُػقرُ ٱ ُهقَ  ۥإِكَّفُ  ۤۚ َجِؿقًعا ل و  .(لرَّ

 الحسااـات تعاارض أن والتحساار، الـاادم ساااطات أسااقأ مااـ -47

صااُت  َمااا َطَؾااكٰ  َرَتكٰ َياااَٰحس سَكػاا َتُؼااقَل  َأن )..فترفضاافا  فِاا  َفرَّ

ـَ  ُكـُت  َوإِن هللِ ٱ ِب َجـ ـَ ٱ َلِؿ اِٰخرِي  . (لسَّ

 َءتاَؽ َجا َقاد َبَؾاكٰ  )..ماردودة يقمئ ٍ  والتؿـقات اماتالـد كؾو  -48

ب َءاَياٰتِ  ـَ  َوُكـَت  سَتؽَبرَت ٱوَ  بَِفا َت َفَؽ َّ ـَ ٱ ِم  . (لَؽاِٰػرِي
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 وضؾؿاةً  ،وسقاداً  خزيً وجقهفؿ اهلل فسقدَ  أطؿالفؿ فسدت -49

ـَ ٱ َتاااَرى لِؼَقااااَٰؿةِ ٱ مَ َوَياااق )… وشاااـاراً   هللِ ٱ َطَؾاااك َكاااَ ُبقا لَّاااِ ي

ةٌ سمو  ُوُجقُهُفؿ  (.…َقدَّ

 ، كامااؾ إحباااطٌ  ، الشاارك وسااائؾ كااؾ مااـ شااديد تحاا يرٌ  -51

ـَ ٱ َوإَِلك َؽ إَِلق ُأوِح َ  َوَلَؼد )… فادحة وخسارة  ِؾاَؽ َقب ِمـ لَِّ ي

ّـَ َلَقح َركَت َأش َلق ِـ ّـَ  َطَؿُؾَؽ  َبَط ـَ  َوَلَتُؽقَك ـَ ٱ ِم  .(لَخاِٰسرِي

 اَجِؿقعاا َٕرُض ٱوَ  ).…لفااا حاادود ٓ وطظؿااةٌ  ، بالغااة قاادرةٌ  -51

َؿاٰقَ ٱوَ  لِؼَقاَٰؿةِ ٱ مَ َيق ۥَضُتفُ َقب اُٰت َمط ُت  ٰ لسَّ  .(.. ۦۚبَِقِؿقـِفِ  ِقيَّ

 الؼصااص وسااطاُت  ، اإليػااء وياقمُ  ، الؽتاب وضعُ  هـالؽ -52

َقت )… وآكتفاء اا سَكػا ُكاؾو  َوُوفِّ  بَِؿاا َؾاؿُ َأط َوُهاقَ  َطِؿَؾات مَّ

 .(َعُؾقنَ َيػ
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ـَ ٱ َوِسقَؼ  ).. أطـػ واستؼبال ، طـقػ َسْقٌ   -53  إَِلاكٰ  اَكَػاُرو لَِّ ي

 َلُفااؿ َوَقاااَل  ُبَفااا ٰ قَ َأباا ُفتَِحاات ُءوَهاااَجا إَِذا َحتَّااكٰ  ُزَمااًرا َجَفااـَّؿَ 

 .َخَزَكُتَفا(

 مستبشاريـ وفادا يحشارون وإطزاز، إكرام سقُ   وأخرون -54

ـَ ٱ )َوِسقَؼ  َؼقاٱ لَِّ ي  ُءوَهااَجا اإِذَ  َحتَّاكٰ  ُزَماًرا لَجـَّاةِ ٱ إَِلاك َربَُّفاؿ تَّ

 .(ُؽؿَطَؾق َسَؾاٰؿٌ  َخَزَكُتَفا َلُفؿ َوَقاَل  ُبَفا ٰ قَ َأب َوُفتَِحت

 يف ثقاًبااااااا فصاااااادقفؿ إيؿاكااااااً، الاااااادكقا يف اهللَ  صاااااادققا -55

اافِ  لَحؿااُد ٱ )َوَقاااُلقا..أخاارة  َرَثـَاااَوَأو ۥَدهُ َوطاا َصااَدَقـَا لَّااِ یٱ لِؾَّ

أُ  َٕرَض ٱ ـَ  َكَتَبقَّ  .(ءُ َكَشا ُث َحق لَجـَّةِ ٱ ِم

 

 



 

-123- 
 

 يحشُو التداني مو لّب املجان

 سورُة غافر -11
 

 ، التائااب يؼبااؾ ، طؼاَبااف وأشاادَّ  ، رحؿَتااف أوسااعَ  مااا اهللُ  تبااارك -1

كِب ٱ َغافِرِ  )…الؿعاكد ويدحر  لِعَؼاِب ٱ َشِديدِ  لتَّقِب ٱ َوَقابِؾِ  ل َّ

َّٓ  إَِلاٰفَ  َٓ  لطَّقلِ ٱ ِذی  .(لَؿِصقرُ ٱ فِ إَِلق ُهقَ  إِ

ـّ  الػضااؾِ  صاااحُب  -2  يضاااهل ؿااـف ، طبااادهِ  طؾااك والسااعة والؿاا

َّٓ  إَِلاااٰفَ  َٓ  لطَّااقلِ ٱ ِذی )…كؿالااف يااداي أو غـاااه،  فِ إَِلقاا ُهااقَ  إِ

 .(لَؿِصقرُ ٱ

 ولتبااثَّ  سااماَلف، فؾتؾاازم صااػتف، والغـااك لااف، الػضااُؾ  كااان اذا -3

َّٓ  إَِلااااٰفَ  َٓ  لطَّاااقلِ ٱ ِذی )…وحاجتاااؽ شاااؽقاكَ   فِ إَِلقااا ُهاااقَ  إِ

 .(لَؿِصقرُ ٱ
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 الؿعاكد الؽافر غقرُ  ردَّها يحاول أو اهلل آياِت  يف يجادُل  ٓ غالًبا -4

َّٓ  هللِ ٱ َءاَياِٰت  فِ  ُيَجاِٰدُل  َما ) ـَ ٱ إِ  .(…َكَػُروا لَِّ ي

 )َفاَل … قريًبا آفؾةٌ  فنكفا مـجزاُتفؿ، ُتِخػؽ أو بؼقتفؿ، تغترَّ  ٓ -5

ُبُفؿ ُرركَ َيغ  [.4 غافر] (لبَِؾاٰدِ ٱ فِ  َتَؼؾو

 إيؿاكا ، اسُتضعػقا لؾ يـ ةٌ فتـ وضفقرهؿ الؽػار تؼؾُب  أحقاكً -6

اُبُفؿ ُرركَ َيغ َفاَل  )…وآهتداء الثبات فقجب ، ويؼقـا  فِا  َتَؼؾو

 .(لبَِؾاٰدِ ٱ

 طسؽريا، ققتفؿ أو تجاريا، كاتساطفؿ صقر، لف التؼؾُب  وه ا -7

 ..كحساف ٓ قاد داخؾال شاؼاءٍ  يف ولؽاـفؿ ، مدكًقا رفاهقتفؿ أو

ُبُفؿ ُرركَ َيغ َفاَل )  . (َؾاٰدِ لبِ ٱ فِ  َتَؼؾو
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 حاابفؿ يف الا ائققـ بفاؿ، ولؾؿعجباقـ لفااؿ فتـاة التؼؾاُب  وها ا -8

ااُبُفؿ ُرركَ َيغاا َفاااَل  )… كثقااًرا تغتاار فااال ومااقآتفؿ،  فِاا  َتَؼؾو

 .(لبَِؾاٰدِ ٱ

 وودوا ، وروحًقاا أخروياً مػؾساقن هؿ الدكققي، تؼؾبفؿ ومع -9

 بالتؼؾاااب الخاااادع ، الؿريااار واقعفاااؿ ماااـ يساااتـؼ هؿ ماااـ

 .(.. يغررك ال)ف …الؿدي

 محاولاااة إلاااك آساااتفزاء قضاااقة إماااؿ بعاااُض  تجااااوزت -11

اات  )..ورسااؾفؿ لاادطاتفؿ والسااجـ  الؼتااؾ ااةِ  ُكااؾو  َوَهؿَّ  ُأمَّ

 .(.ُخُ وهُ لَِقل بَِرُسقلِِفؿ

ف بالباصؾ يجادل مـ وجدَت  اذا -11  طـااهؿ ال يـ مـ ففق ، فتققَّ

 .الحؼ( بف لقدحضقا ) اهلل
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 اهلل أخااا ه طـااااده، واساااتطال ،باصؾاااف استشااارى ماااـ كاااؾو  -12

 َكاانَ  َػ َفَؽق ُتُفؿَفَلَخ  لَحؼَّ ٱ بِفِ  ِحُضقالُِقد لَباٰطِؾِ ٱِب  )َوَجاَٰدُلقا

 . (ِطَؼاِب 

 )ُيَسابُِّحقنَ … الؿؼرباقن الؿالئؽاة لؽ يستغػر أن أجؿَؾ  ما -13

ـَ  َتغِػُرونَ َوَيس ۦبِفِ  ِمـُقنَ َوُيم َربِِّفؿ دِ بَِحؿ ِ ي  .َءاَمـُقا( لِؾَّ

 الؽائـات طؾك خصقبة طامة ورحؿة شلء، بؽؾ محقط ؾؿٌ ط -14

 .(َوِطْؾًؿا َرْحَؿةً  َشْلءٍ  ُكؾَّ  َوِسْعَت  َربَّـَا )

 الـعاقؿ جـاات إدخالفؿ ، هلل وتقسؾفؿ الجؿقؾ دطائفؿ ومـ -15

 ِماـ َصاَؾَح  َوَماـ َوَطادتَُّفؿ لَّتِا ٱ نٍ َطاد َجـَّااِٰت  ِخؾُفاؿَوَأد )َربَّـَا

اٰتِِفؿ ِفؿجِ  ٰ وَ َوَأز ي ِِفؿَءاَبا يَّ  .(.. َوُذرِّ
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 فادحة وخسارةٌ  الؼقامة، يف ، إسري آجتؿاع غامرة سعادةٌ  -16

اٰتِِفؿ ِجِفؿ ٰ وَ َوَأز ي ِِفؿَءاَبا ِمـ َصَؾَح  َوَمـ ) . فؼداكفؿ يَّ  .(..َوُذرِّ

 الساقئات وتجـقباؽ لؾحساـات تقفقؼاؽ باؽ اهلل رحؿاةِ  مـ -17

قِّا َاِت ٱ َتِؼ  )َوَمـ  .(َتفُ َرِحؿ َفَؼد َمق ِ َيق لسَّ

 طَتَرفـَااٱ)َف  الؿخارج ويػؼَد  الـجاة، تـعدمَ  أن قاتؾة لحظات -18

ـ ُخُروج إَِلكٰ  َفَفؾ بُِ ُكقبِـَا  .(َسبِقؾ مِّ

 الظااالؿ وطاارَف  أخاارة، يف تالقااقا ، الاادكقا يف تػرقااقا وإنْ  -19

 مَ َيااق لُِقـااِ رَ  )…حاجتااف والػاقااُد  بطشااف، والباصااُؾ  ، مظؾقمااف

 .(لتَّاَلِ  ٱ

 ُهاؿ مَ َياق )…حػااةً  طاراةً  الؼباقر مـ كؾوفا الخالئُؼ  تـؽشُػ  -21

 .(ءَش  ُفؿِمـ هللِ ٱ َطَؾك َػكٰ َيخ َٓ  َباٰرُِزونَ 
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 لؾؿؾااااااؽ داخؾاااااال واكؽسااااااار طصااااااقبة، ذل   لحظاااااااُت  -21

ـِ …العظقؿ ارِ ٱ ِحدِ  ٰ لقَ ٱ لِؾَّفِ  لَققمَ ٱ لُؿؾُؽ ٱ )لَِّؿ  .(لَؼفَّ

 شافقاتـا يف ولّجقـاا طـفاا، غػؾـاا وإن ، متحؼؼاة آزفاة الؼقامة -22

( لَحـَاِجرِ ٱ َلَدى لُؼُؾقُب ٱ إِذِ  لا َاِزَفةِ ٱ مَ َيق ُهؿ)َوَأكِ ر ـَ  .َكاٰظِِؿق

 … الـػاقس طؾاك الؿستقلل  والغؿ الخقف مـ كادرة حالةٌ  -23

ـَ  لَحـَاِجرِ ٱ َلَدى لُؼُؾقُب ٱ إِذِ  ) ـَ  َماا َكاٰظِِؿق  َحِؿاقؿ ِماـ لِؾظَّااِٰؾِؿق

 َٓ  .(ُيَطاعُ  َشِػقع َو

 واحػظاقا اهلل فااتؼقا ، إطاقـ خائـاة طاـ بشر يـػؽو  يؽاد ٓ -24

ـِ ٱ ي ِـَةَ َخا َؾؿُ َيع )…أبصاركؿ ُدورُ ٱ ِػ ُتخ َوَما َٕطُق  .(لصو
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 ذكقبااؽ مااـ وكؼصاااكؽ ، اكتؽاساااتؽ أن الاادوام طؾااك تاا كر -25

ـَ  َلُفؿ َكانَ  َوَما بُِ ُكقبِِفؿ هللُ ٱ َفَلَخَ ُهؿُ  )… فحاذرها ا  ِماـ هللِ ٱ مِّ

 .(َوا 

 اهلل، ُحرماااات طؾاااك اإلقااادام ماااـ هؾاااعٍ  يف الظؾؿاااةُ  غالباااا -26

 ُتااؾَأق َذُروكِاا  َطااقنُ فِر َوَقاااَل  )… لاا لؽ مخااارج فقؾتؿسااقن

َل  َأن َأَخاُف  إِكِّ  ۥَۤربَّفُ  َقدعُ َول ُمقَسكٰ   فِا  ِفارَ ُيظ َأن َأو ِدياـَُؽؿ ُيَبدِّ

 .(..لَػَسادَ ٱ َٕرضِ ٱ

 َأَخااُف  إِكِّا  )…فقفؿ لقس بؿا لدطاةوا الرسؾ اتفام ديدكفؿ -27

َل  َأن  .)لَػَسادَ ٱ َٕرضِ ٱ فِ  ِفرَ ُيظ َأن َأو ِديـَُؽؿ ُيَبدِّ

 فػرطااقن ، بالػساااد الؿصااؾحقـ كعااَت  رأياات إذا تعجااب ٓ -28

 .)لَػَسادَ ٱ َٕرضِ ٱ فِ  ِفرَ ُيظ َأن َأو )…ذلؽ يف إمامفؿ
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 كااااتؿ طؾااااك الصااااالحقـ بعااااض الظااااروف تؾجاااائ قااااد -29

ام َرُجاؾ َقااَل )وَ …أساراره اـ ِمـمو  ۥۤإِيَؿاااٰـَفُ  ُتؿُ َيؽا َطاقنَ فِر َءالِ  مِّ

 ِماـ لَبقِّـَااِٰت ٱِب  َءُكؿَجاا َوَقاد هللُ ٱ َربِّا َ  َيُؼاقَل  َأن َرُجاًل  ُتُؾقنَ َأَتؼ

بُِّؽؿ(  .رَّ

 َرُجااًل  ُتُؾقنَ َأَتؼ )..كاطًؿا إكؽاًرا يـؽر لؽـف ، بعضفؿ تؽتؿ مع -39

بُِّؽؿ ِمـ لَبقِّـَاِٰت ٱِب  َءُكؿَجا َوَقد هللُ ٱ َربِّ َ  َيُؼقَل  َأن  .(…رَّ

 بقـاتاف طاايـتؿ وقاد الؼتاؾ، يساتقجب خاالػؽؿ مـ كؾو  لقس -41

بُِّؽؿ( ِمـ لَبقِّـَاِٰت ٱِب  َءُكؿَجا َوَقد )… القاضحة  .رَّ

 َياُؽ  وإِن ).. الحاالتقـ يف الؽ ب تؼديؿ الدطقي ال كاءُ  مـ -41

 لَّااِ یٱ ُض َبعاا ُؽؿُيِصااب اَصاااِدق َيااُؽ  َوإِن ۥَۖكِ ُباافُ  فِ َفَعَؾقاا َكاااِٰ ب

 (.…َيِعُدُكؿ
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 ثااؿ ، آخااريـ يضاار وٓ طؾقااف، خطقئتااف الؽاااذب أن وأكااد -42

 ُهااقَ  َمااـ ِدیَيفاا َٓ  هللَ ٱ إِنَّ  ).. وصاااكعف الؽاا ب سااقد صااػع

اب..(. رِفُمس  َك َّ

 لااق الطاغقااة، فرطااقن إلقهقااة ماادطل الحؼقؼاال والؽاااذُب  -43

اب( رِفُمس ُهقَ  َمـ ِدیَيف َٓ  هللَ ٱ إِنَّ  )… تدبرتؿ  .َك َّ

 والشااؽر اإليؿااان حؼفااا ، والظفااقر والخقاار الؿؾااؽ كعؿااة -44

ـَ  لَققمَ ٱ لُؿؾُؽ ٱ َلُؽؿُ  مِ َياَٰؼق )..واإلكابة  َفَؿاـ َٕرضِ ٱ فِا  َضاِٰفرِي

 ..(.َءَكاَجا إِن هللِ ٱ سِ َبل ِمـ َيـُصُرَكا

 َفَؿاـ )…اإللفقة والعؼقبة البلُس  كفايتف الؽػري التؿادي أنّ  -45

 .(..َءَكاَجا إِن هللِ ٱ سِ َبل ِمـ َيـُصُرَكا
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 َقااَل  )…وهاقاه رأياف يارجح ولؽـاف استشااري مجؾس لديف -46

َّٓ  ُأِريُؽؿ َما َطقنُ فِر َّٓ  ِديُؽؿَأه َوَما َأَرىٰ  َما إِ َشادِ ٱ َسبِقَؾ  إِ  . )لرَّ

 ، والصاالح والطقَب  والرشاد، الرشد الظؾؿةُ  يدطل ما كثقرا -47

َّٓ  ِديُؽؿَأه َوَما )…ترهقًبا أو ترغقبا َشادِ ٱ َسبِقَؾ  إِ  .(.لرَّ

 …وتطااقرا رشاااداً  تسااؿك فظااائعفؿ رأيااَت  إذا تـاادهش وٓ -48

َّٓ  ِديُؽؿَأه )َوَما َشادِ ٱ َسبِقَؾ  إِ  .(..لرَّ

 فؾاااؿ ، التزيقاااػ واساااتعؿؾقا ، إكاذياااب مارساااقا ٕكفاااؿ -49

َـ  لَِّ یٱ َوَقاَل  )…يـػعفؿ ثا ُؽؿَطَؾاق َأَخااُف  إِكِّا  مِ َؼقَيااٰ َءاَم  َؾ مِّ

 . )َٕحَزاِب ٱ مِ َيق
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 تعؿاااد ويحااا رهؿ الساااابؼة، إكبقااااء بااادطقات يااا كرهؿ -51

 َفَؿااا لَبقِّـَاااِٰت ٱِب  ُؾ َقباا ِمااـ ُيقُسااُػ  َءُكؿَجااا َوَلَؼااد )..الـؽااقص

ا َشّؽ  فِ  ُتؿِزل ؿَّ  .(…ۦۖبِفِ  َءُكؿَجا مِّ

 بجفاؾٍ  أو قاصقاؾ،بب الحاؼ يف يجاادل مؿاـ الَعجاب يؽؾو  ٓ -51

ـَ ٱ )..وسقع وطـاد طريض،  رِ بَِغقا هللِ ٱ َءاَيااِٰت  فِا  ُيَجاِٰدُلقنَ  لَِّ ي

ـٍ ُسؾ ـَ ٱ َوِطـَد  هللِ ٱ ِطـَد  ًتاَمؼ َكُبرَ  َأَتٰقُفؿ َطاٰ  َءاَمـُقا..(. لَِّ ي

 ، والضاقاء الـقرَ  ويعاكد ، بالحؼائؼ يؼتـع ٓ مـ شاهدَت  إذا -52

 طقاااذاً  طؾقااف، مطبااقع متؽباارٌ  اكااف فاااطؾؿ ، الساااصعة وإقؿااار

 .)َجبَّار ُمَتَؽبِّر ِب َقؾ ُكؾِّ  َطَؾكٰ  هللُ ٱ َبعُ َيط لَِؽ  ٰ )َكَ  …باهلل
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 ، والصااروح الشاارور سااقبـل طؿؾااف سااقء لااف ُزيااـ مااـ كااؾو  -53

 لِاَؽ  ٰ َوَكَ   )… طؾقفا الـاس ويحؿؾ والخرافات، وإكاذيب

ـَ   .(…َطَؿِؾفِ  ءُ ُسق َطقنَ لِِػر ُزيِّ

 الـاصاااح يتااارك لاااؿ الػرطاااقي، الضاااالل استشاااراء ماااع -54

ـَ  لَّااِ یٱ )َوَقاااَل ..تاا كقره بُِعااقنِ ٱ مِ َياااَٰؼق َءاَماا  َساابِقَؾ  ِدُكؿَأهاا تَّ

َشادِ ٱ  .)لرَّ

 الػرطاااقي الرشاااادِ  خاااالف حؼقؼااال، إيؿااااي رشااااد هـاااا -55

بُِعقنِ ٱ )…الؿزيػ َشادِ ٱ َسبِقَؾ  ِدُكؿَأه تَّ  .)لرَّ

 ففاال الؿػاااخر، يف دطتوخاا ، الظاااهر يف صالاات وإن حتااك -56

َؿا مِ َياَٰؼق )..زائؾ متاعٌ  كَقاٱ لَحَقٰقةُ ٱ َهاِٰ هِ  إِكَّ  لاا َاِخَرةَ ٱ َوإِنَّ  َمَتااٰع لادو

 .)لَؼَرارِ ٱ َدارُ  ِه َ 
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َكا َوَأنَّ  )…وباصؾـا بحؼـا اهلل إلك جؿقعا سـرجع -57  هللِ ٱ إَِلك َمَردَّ

ـَ ٱ َوَأنَّ   .)لـَّارِ ٱ َحاُٰب َأص ُهؿ لُؿسرِفِق

 َما ُكُرونَ )َفَسَت  والحؼقؼة البقان ساطة ستحضرُ  طاكدتؿ مفؿا -58

ُض  َلُؽؿ َأُققُل   . (هللِ ٱ إَِلك رِیَأم َوُأَفقِّ

 هللُ ٱ َفَقَقٰقاافُ  )…ودطاتااف لعباااده حػظااف دائؿااا اهلل فضااؾ مااـ -59

 . )لَعَ اِب ٱ ءُ ُسق َطقنَ فِر بِا َالِ  َوَحاَ   َمَؽُروا َما َسقِّا َاِت 

ـُ  الؼقاماااة، قباااؾ البااارزخ يف اٌب طااا  ثؿاااةَ  -61  الؼباااقر يف يؽؿااا

 َتُؼاقمُ  مَ َوَياق اَوَطِشاقّ  اُغاُدوّ  َفااَطَؾق َرُضقنَ ُيع لـَّارُ ٱ )…وشررها

اَطةُ ٱ  . )لَعَ اِب ٱ َأَشدَّ  َطقنَ فِر َءاَل  ِخُؾقاَأد لسَّ

ـَ ٱ َوَقاَل  )..لف ققؿة ٓ ، بئقس استجداء -61  لَِخَزَكاةِ  لـَّاارِ ٱ فِا  لَّاِ ي

ـَ  ماَيق َطـَّا ُيَخػِّػ َربَُّؽؿ دُطقاٱ َجَفـَّؿَ   .)لَعَ اِب ٱ مِّ
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اا…العاقباة وُحساـ بالـصار إلفال تطؿقـ -62  ُرُساَؾـَا َلـَـُصارُ  )إِكَّ

ـَ ٱوَ  كَقاٱ لَحَقٰقةِ ٱ فِ  َءاَمـُقا لَِّ ي  .)َٕشَفاُٰد ٱ َيُؼقمُ  مَ َوَيق لدو

 ؿرفقضةٌ ف أخرة يف وأما ، أحقاكً الدكقا يف الؿعاذير تـػعُ  قد -63

ـَ ٱ َيـَػااعُ  َٓ  مَ َيااق )…داحضااة  لؾَّعـَااةُ ٱ َوَلُفااؿُ  ِ َرُتُفؿَمعاا لظَّاااِٰؾِؿق

ارِ ٱ ءُ ُسق َوَلُفؿ  .)لدَّ

 أحقالـاا لصاؾحت وصاالةً  وذكرٍ  باستغػار أتبعَ  ذكٍب  كؾو  لق -64

 .)إِلبَؽاٰرِ ٱوَ  لَعِش ِّ ٱِب  َربَِّؽ  دِ بَِحؿ َوَسبِّح بَِؽ لَِ ك سَتغِػرٱ)وَ 

 خؾاؼ أنّ  إٓ العجقباة، والؿراحاؾ اإلكساان ؼخؾا طظؿ برغؿ -64

َؿااٰقَ ٱ ُؼ َلَخؾا )..وهاقًٓ  طظؿاة أشدو  السؿقات  َٕرضِ ٱوَ  ِت  ٰ لسَّ

ّـَ  لـَّاسِ ٱ ِؼ َخؾ ِمـ َبرُ َأك
 .)َؾُؿقنَ َيع َٓ  لـَّاسِ ٱ َثرَ َأك َوَلاٰؽِ
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 دُطاااقكِ ٱ َربوُؽااؿُ  َوَقااااَل  ).. اهلل إلااك صرياااؼ وأطظااؿُ  أساافُؾ  -65

 .(..َلُؽؿ َتِجبَأس

 السريعة آستجابة وقعت العؿؾ، وصاب ، الـقة صدقت إذا -66

 .(.َلُؽؿ َتِجبَأس دُطقكِ ٱ )

 والؿعالجااة التصااحقح طؾااك تـبقااف ، دائؿااا اإلخااالص تؽااررُ  -67

ـَ ُمخ دُطقهُ ٱ)َف .. ـَ ٱ َلفُ  ِؾِصق ي ـَ ٱ َربِّ  لِؾَّفِ  لَحؿُد ٱ لدِّ  .)لَعاَٰؾِؿق

 )ُثاؿَّ  …آتعااظ كفؿتا.. فشقخقخة فشدًة، ، صػقلةً  طايـَت  -68

ُكؿ ُؾُغقالَِتب ُثؿَّ  الصِػ رُِجُؽؿُيخ  .(اُشُققخ لَِتُؽقُكقا ُثؿَّ  َأُشدَّ

 التؿاااادي ومااارُح  ، الؿعاصااال فااارُح  الػااارح، ماااـ ُذمّ  إكؿاااا -69

 رِ بَِغقاا َٕرضِ ٱ فِاا  َرُحااقنَ َتػ ُكـااُتؿ بَِؿااا لُِؽااؿ ٰ ذَ  ).. وآسااتؽبار

 .(َرُحقنَ َتؿ ُكـُتؿ َوبَِؿا لَحؼِّ ٱ
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 وٓ..  اإلساالم وأزهارَ  ، الادٓئؾ وسطعت ، أيات ّؾتتج -71

 هللِ ٱ َءاَيااااِٰت  َفاااَلیَّ  ۦَءاَيااااٰتِفِ  َوُيااارِيُؽؿ ) … مـؽااارون ثؿاااة يااازال

 ..!(ُتـؽُِرونَ 

 طؾاؿٍ  أماامَ  تصاؿد أن ، ضاحؾة ومعاارف ساؼقؿ، لعؾؿٍ  كقػ -71

اا ) ..دامغاة ومعرفةٍ  حؼقؼل،  ِت لَبقِّـَااٰٱِب  ُرُساُؾُفؿ َءتُفؿَجاا َفَؾؿَّ

ـَ  ِطـااَدُهؿ بَِؿااا َفرُِحااقا اا ااا بِِفااؿ َوَحاااَ   لِعؾااؿِ ٱ مِّ  ۦبِاافِ  َكاااُكقا مَّ

 .(َتفِزُءونَ َيس

 يف فاااارد ، اإليؿااااان يـػااااعُ  حااااقـ وَٓت  متاااالخًرا، آمـااااقا -72

ا )..وجقهفؿ  َكااَوَكَػر ۥَدهُ َوحا هللِ ٱِب  َءاَمـَّا اَقاُلق َسـَاَبل اَرَأو َفَؾؿَّ

ـَ ُمش ۦبِفِ  ُكـَّا بَِؿا  .(رِكِق
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 طؾقااف مؽاارهقـ ، اضااطراري إيؿااانٌ  ٕكااف حقـفااا يااـػعفؿ لااؿ -73

ا إِيَؿاٰـُُفؿ َيـَػُعُفؿ َيُؽ  َفَؾؿ )..ورهابً خقًفا  .(َسـَاَبل اَرَأو َلؿَّ

 الخسااارة مـتفاهااا ، كافعااة غقاار وهدايااةٌ  مػضااقح، إيؿااانٌ  -74

 .! (لَؽاِٰػُرونَ ٱ ُهـَالَِؽ  )َوَخِسرَ 
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 سورُة فصلت -12

 

 اَوَكااِ ير ا)َبِشاقر  ياتعظ فؿاـ. ُكا ره تـتفال وٓ بشاائره، تؼاؾو  ٓ -1

 .(َؿُعقنَ َيس َٓ  َفُفؿ َثُرُهؿَأك َرَض َفَلط

.. أكػسافؿ آ يضارون فاال.. طـادهؿ وسقء تحديفؿ، لؼبَح  يا -2

ااا َأكِـَّااة فِاا  ُقُؾقُبـَااا َوَقاااُلقا ).. اهلل وحساابـا ؿَّ  َوفِاا  فِ إَِلقاا ُطقَكاَتااد مِّ

ـَا طَؿؾٱَف  ِحَجاب ـَِؽ َوَبق ـِـَاَبق َوِمـ رَوق َءاَذاكِـَا  .(َطاِٰؿُؾقنَ  إِكَّ

ـْ  -3  فامتـعات الحاؼ، وباقـ بقاـفؿ الحجاب افترضاقا رداءتِفؿ ِم

 .ِحَجاب( ـَِؽ َوَبق ـِـَاَبق َوِمـ رَوق َءاَذاكِـَا َوفِ  )…هدايتفؿ

 الـاااقر يؿـاااعُ  ، حؼقؼًقاااا ِحجاباااا تبقاااُت  ، الؿـصاااقبة إوهاااامُ  -4

ـَا طَؿؾٱَف  ِحَجاب ـَِؽ َوَبق ـِـَاَبق َوِمـ )..والػائدة  .(َطاِٰؿُؾقنَ  إِكَّ
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 مااممـقـ تجعؾؽااؿ ٓ كقااػ وتاادبقر، وقضاااءٌ  وخؾااؼ، آياااٌت  -5

رَ  فِقَفاا َوَبااَٰركَ  قَِفااَفق ِماـ ِسا َ  ٰ َروَ  فِقَفا َوَجَعَؾ  ) ..مقحديـ  َوَقادَّ

ا ءَسَقا َأيَّام َبَعةِ َأر فِ  َتَفا ٰ قَ َأق فِقَفا ـَ ي ِؾِ لِّؾسَّ  .(ق

 زلاااااااااتؿ وٓ …جؿقاااااااااؾ وصاااااااااـعٌ  باااااااااديع، خؾاااااااااٌؼ  -6

ّـَ …مستؽبريـ ـِ َياق فِا  َسَؿاَٰقات عَ َسب )َفَؼَضٰقُف  فِا  َحاكٰ َوَأو َمق

ـَّاا َرَهااَأم ءٍ َسَؿا ُكؾِّ  اَؿاءَ ٱ َوَزيَّ كَقاٱ لسَّ  لِاَؽ  ٰ ذَ  ظااَوِحػ بَِؿَصااٰبِقَح  لادو

 . (لَعِؾقؿِ ٱ لَعِزيزِ ٱ ِديرُ َتؼ

 )َفانِن…حقاة وقؾاقب ، صاحقحة طؼاقٌل  لفؿ لق شديد تفديٌد  -7

ث َصاِٰعَؼة ُتُؽؿَأكَ ر َفُؼؾ َرُضقاَأط  . (َوَثُؿقدَ  َطاد َصاِٰعَؼةِ  َؾ مِّ
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 الصااقاطُؼ  إٓ اإلطااراض واسااتؽؿال ، إدلااة جااالءِ  بعااد مااا -8

ثا َصااِٰعَؼة ُتُؽؿَأكاَ ر َفُؼؾ َرُضقاَأط َفنِن )…الُؿدمدمة  َصااِٰعَؼةِ  َؾ مِّ

 .. (َوَثُؿقدَ  َطاد

 البااردة العاتقاة الصرصر بالريح اكتفك الغقّي، الؼقي رُ استؽبا -9

 .كَِّحَسات( َأيَّام فِ  َصراَصر اِريح ِفؿَطَؾق َسؾـَاَفَلر )

 .. تعا يبفؿ وشادة ، أطؿاالفؿ ساقء مـ أيامفؿ كحست إكؿا -21

 .كَِّحَسات( َأيَّام )فِ 

 طؾاك والشارَّ  ، الفادى طؾك العؿك يستحبقن بشًرا تشاهُد  قد -21

 والعقااذ بفاؿ، مطباقع أكاف فاطؾؿ الػضقؾة، طؾك والرذيؾة ،الخقر

ا ) باهلل  .(…لُفَدىٰ ٱ َطَؾك لَعَؿكٰ ٱ سَتَحبوقاٱَف  ـَاُٰفؿَفَفَدي َثُؿقدُ  َوَأمَّ
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.. الجااقارح بشاافادة الحؼااائُؼ  وتـؽشااُػ  ، إمااقرُ  تـجؾاال -22

 ُعُفؿَساااؿ ِفؿَطَؾاااق َشاااِفَد  ُءوَهااااَجا َماااا إَِذا َحتَّاااكٰ  )..والساااالم

 .(..َؿُؾقنَ َيع َكاُكقا بَِؿا َوُجُؾقُدُهؿ َصاُٰرُهؿبَوأَ 

ـْ  -23  الجؾاقد إكطاا  طؾاك قاادرٌ  العادِم، ماـ مارةٍ  أوَل  خؾَؼؽؿ َم

َل  َخَؾَؼُؽؿ )َوُهقَ  ة َأوَّ   .(َجُعقنَ ُتر فِ َوإَِلق َمرَّ

 لؾشاار فؽاا لؽ ، يساااطدوكفؿ وقركاااء أطااقان لؾخقاار كؿااا -24

 َفَزيَّـُاقا ءَ ُقَرَكاا َلُفاؿ ـَاضاَوَققَّ  )..تفققجاا تفاقجفؿ قركااء والضالل

ا َلُفؿ  .(َػُفؿَخؾ َوَما ِديِفؿَأي ـَ َبق مَّ

 ، جؿاطتفؿ يف وتمثر تغؾبفؿ وحالوتف وحسـف الؼرآنِ  صقُت  -25

ـَ ٱ َوَقاااَل  )…والتـػقاار التعؽقاار الااك فقعؿاادون  َٓ  َكَػااُروا لَّااِ ي

 .(ِؾُبقنَ غتَ  َلَعؾَُّؽؿ فِقفِ  لَغقاٱوَ  لُؼرَءانِ ٱ لَِفاَٰ ا َؿُعقاَتس
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اااف الؼااارآن كاااقرَ  تحاااارب مـحرفاااة صقائاااُػ  تاازاُل  وٓ -26  وحسَّ

ُؽااؿ فِقاافِ  لَغااقاٱوَ  )..الغافؾااة إفئاادة يختاار  لاائال وجؿالااف،  َلَعؾَّ

 .(ِؾُبقنَ َتغ

 دوًساا ماـفؿ يشاتػقن روؤسافؿ وّدوا جفاـؿ، يف التردي بعد -27

ـَ ٱ َوَقاَل  )..وركاًل  ـِ لََّ  ٱ َأِرَكا َربَّـَا َكَػُروا لَِّ ي َكا ي ـَ  َأَضاالَّ ِـّ ٱ ِما  لِجا

 .(َداِمـَاَأق َت َتح َعؾُفَؿاَكج إِلكسِ ٱوَ 

 ل ذذِی ن َّٱ ِإن َّ )… الؿسااتؼقؿ لؾؿااممـ إٓ الؿبشااراُت  تؽاقنُ  ٓ -28

بُّن ا ق اُلوا لَُّ ست ق ٰذُمواٱ ثُم َّ لم هَُّٱ ر  م   ت ت ن ز  ك ةَُّٱ ِهمَُّع  م ٰذىِٕ اُفوا أ ّل َّ لم   ت خ 

ن ةَِّٱب ُرواشَّو أ ب ز ُنوات ح و ّل َّ  .(لج 

 أهاؾ طـ ؽةئالؿال خػػت ول لؽ شديدة، السؽرات لحظةُ  -29

َّٓ  )..اإليؿان َٓ  َتَخاُفقا َأ  .(لَجـَّةِ ٱِب  ِشُرواَوَأب َزُكقاَتح َو
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 أو الؿبشاار، تؿـقاات والـاازُع، والؽاارُب  الؿاارُض، اشااتّد  إذا -31

 كـاتؿ التال بالجـاة وأبشاروا )  رحؿتاف ماـ اهلل كسالل الؿخؾص

 . ون(تقطد

 بفاؿ وطـايتفؿ وٓيتفؿ فاستؿرت الدكقا، يف مسقرتفؿ صابت -31

كَقاٱ لَحَقٰقةِ ٱ فِ  لَِقاُؤُكؿَأو ـُ َكح )… الـفاية الك  .(لا َاِخَرةِ ٱ َوفِ  لدو

 َماا فِقَفاا َوَلُؽاؿ )…بالبال يخطر ٓ وما ، وفققفا تشتفقنَ  ما -32

ُطقنَ  َما فِقَفا َوَلُؽؿ َأكُػُسُؽؿ َتِف َتش  .(َتدَّ

ـَ  ٓ -33  ومامذن م كرٍ، أو ، اهلل إلك داعٍ  مـ القجقد ه ا يف أحس

ـُ َأح َوَمـ ) مـفؿ فتعؾؿ ومػقد كاصح، أو ـ َٓقق َس ؿَّ  إَِلاك َدَطاا مِّ

ـِ  َوَقاَل  اَصاِٰؾح َوَطِؿَؾ  هللِ ٱ ـَ  إِكَّ ـَ ٱ ِم  . (لُؿسِؾِؿق
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 والادطقة الحؼقؼال، الداطقاة ، ذلاَؽ  بالعؿاؾ الؼقَل  يؼرنُ مـ  -34

ـ )…الؿثؿرة ؿَّ  .(اَصاِٰؾح َوَطِؿَؾ  هللِ ٱ إَِلك َدَطا مِّ

ـَ  تشابفَ  ٓ -35 َٓ  )…مستؼبحة وسقئة محببة، حسـة بق  َتِقیَتس َو

َٓ  لَحَسـَةُ ٱ قَِّئةُ ٱ َو  .(لسَّ

 لؾؼااااقب اختراقفااااا ، وجؿالفااااا الحسااااـة صقااااِب  ومااااـ -36

ـُ َأح  ُ لَّتِ ٱِب  دَفعٱ)…الصادة  َوة ٰ َطاَد  ۥـَافُ َوَبق ـَاَؽ َبق لَّاِ یٱ َفانَِذا َسا

 .(َحِؿقؿ َولِ    ۥَكَلكَّفُ 

 بؾطاااػ الؼاااقم إسااااءات قاباااؾ كاجحاااة، ساااؾقكقةٌ  قاطااادةٌ  -37

ـُ َأح ِها َ  لَّتِا ٱِب  دَفاعٱ )..طاداواتفؿتا وُب  وإحسان،  َفانَِذا َسا

 .(َحِؿقؿ َولِ    ۥَكَلكَّفُ  َوة ٰ َطَد  ۥـَفُ َوَبق ـََؽ َبق لَِّ یٱ
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 دَفااعٱ ).. بالساقئة السااقئة يارد وٓ يغؾااظ ٓ الحؽاقؿ الؿاممـ -38

ـُ َأح ِهاا َ  لَّتِاا ٱِب  اافُ  َوة ٰ َطااَد  ۥـَاافُ َوَبق ـَااَؽ َبق لَّااِ یٱ َفاانَِذا َساا  َولِاا    ۥَكَلكَّ

 . (َحِؿقؿ

افُ  ).. شاحـاء وأذهبات ، كػقًساا غقارت صقبة، كؾؿةٍ  ربَّ  -39  ۥَكَلكَّ

 . (َحِؿقؿ َولِ   

  تسابقنالؿح الصاابرون إٓ الؿؽاروه وتجرعَ  ذلؽ يطقؼ وٓ -41

ٰقَفا )َوَما َّٓ  ُيَؾؼَّ ـَ ٱ إِ ٰقَفا َوَما َصَبُروا لَِّ ي َّٓ  ُيَؾؼَّ  .(َطظِقؿ َحظ   ُذو إِ

 مػتؼاًرا باهلل التعقذُ  الشقطان، كزغاِت  مـ العقاصؿ أطظؿِ  مـ -41

ذا )… بف ومستعصؿا م  یٱف َّ غن ذزَّ لش  ط ذٰذنَّٱ ِمذن َّ   نز غ ن ذ  َّ و اِ   سذت ِِ

ِم مَُّٱ س ِم عَُّلٱ ُهو َّ ۥِإن هَُّ لم هَِّٱبَِّ  ِ  .(ل
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 تعاالك قدرتاف طؾاك دلقاٌؾ  ، الخاشعة القابسة إرض َحَقاةِ  يف -42

 َٕرَض ٱ َتاَرى َأكَّاَؽ  ۦَۤءاَيااٰتِفِ  َوِماـ )…الؼاادم البعثل اإلحقاء طؾك

 َقاَهاَلحلَّااِ يٱ إِنَّ  َوَرَباات هَتاازَّتٱ لَؿاااءَ ٱ َفاااَطَؾق ـَاااَأكَزل َفاانَِذا َخاااِٰشَعة

 .(لَؿقَتكٰ ٱ  ِ َلُؿح

َّٓ  برهاان وخؾاقده ، تحادٍ  وصاحتف ، إطجااز الؼرآن سالمةُ  -43 ( 

َٓ  فِ َيَدي ـِ َبق ِمـ لَباٰطُِؾ ٱ تِقفِ َيل ـ َتـِزيؾ ۦِۖػفِ َخؾ ِمـ َو  .(َحِؿقد َحؽِقؿٍ  مِّ

فت، ُشقهَت  او دطقيً اكُتؼدت اذا -44  قبؾؽ فضالء فت كر وُسػِّ

ا ) َّٓ  َلَؽ  ُيَؼاُل  مَّ ُس  قِقَؾ  َقد َما إِ  .(ِؾَؽ َقب ِمـ ؾِ لِؾرو

 )ُقاؾ وشاػاؤها صبوفاا الؼارآن فػل ، دكققية وضاللةٍ  سؼؿٍ  كؾو  -45

ـَ  ُهقَ  ِ ي  .(ءَوِشَػا ىُهد َءاَمـُقا لِؾَّ
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ـَ ٱ)وَ .وطؿاياةً  شاؼاء طؾقفؿ صار طـف، الؽػارُ  تعاَمك لؿا -46  لَّاِ ي

 .َطًؿك( ِفؿَطَؾق َوُهقَ  رَوق َءاَذاكِِفؿ فِ  ِمـُقنَ ُيم َٓ 

 نَ ُيـَاَدو َلاٰق َِؽ ُأو ).أكقاُره طؾقفؿ فخػقت هداياتف، طـ تباطدوا -47

َؽانِ  ِمـ  .(َبِعقد مَّ

ـُ  يزطؿُ  -48  طؾقاف خػقات وقاد الحضااري، والتطقر العؾؿَ  آدمَ  اب

 ؿُ ِطؾا ُياَردو  فِ إَِلقا ).… الـسااء وحؿاالنُ  ، الثؿار وروائعُ  ، الساطة

اَطةِ ٱ ـ ت ٰ َثَؿرَ  ِمـ ُرُج َتخ َوَما لسَّ  ُأكَثاكٰ  ِماـ ِؿاُؾ َتح َوَما ِمَفاَؿاَأك مِّ

 َٓ َّٓ  َتَضعُ  َو  .(ِؿفِ بِِعؾ إِ

 وامتطااء الرخااء، وقات لؾاـػس الجؿاع ، بشرية صبقعةٌ  ه ه -49

َّٓ  .الشدائد وقَت  القلس ـُ ٱ ا َؿُ َيس )  َوإِن لَخقارِ ٱ ءِ ۤۤ ُدَطاا ِمـ إِلكَساٰ

فُ  سَّ رو ٱ مَّ   .(َقـُقط َفَقا ُقس لشَّ
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ـُ  ولبعضفؿ -51 فُ  َوإَِذا )…لفثو جد   مقاص رو ٱ َمسَّ  ءٍ ُدَطاا َفاُ و لشَّ

 !… متؼؾبقن ففؿ. (َطرِيض

ـَ  اهلل، بحؿد أياُت  ه ه رؤيت -51  كػار مـ وكػر آمـ، مـ فآم

ـَ  َحتَّاكٰ  َأكُػِساِفؿ َوفِا  لاا َاَفاِ  ٱ فِ  َءاَياٰتِـَا َسـُرِيِفؿ ) افُ  َلُفاؿ َيَتَباقَّ  َأكَّ

 .(لَحؼو ٱ

 ، واكشاراحا وصقًباا ، إيؿاكاا باف ازددكاا ما اهلل بحؿد رأيـا وقد -52

 َوفِا  لاا َاَفاِ  ٱ فِا  َءاَيااٰتِـَا َساـُرِيِفؿ ).. الـػاقُس  بف اصؿلكت حتك

 .(.َأكُػِسِفؿ

 الؽاااااقي العؾاااااؿ يف تتػجااااار أيااااااُت  هااااا ه زالااااات وٓ -53

 محافااؾ يف اإلسااالم واكتصااارات ، الؼاارآن وطؾااقم  والـػساال،

 .َأكُػِسِفؿ( َوفِ  لا َاَفاِ  ٱ  فِ  َءاَياٰتِـَا َسـُرِيِفؿ )…كثقرة
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 الغاااارب وطؾؿاااااءُ   والعؾؿاااااكققن الؿالحاااادةُ  تلّمؾفااااا لااااق -54

 لااا َاَفاِ  ٱ فِاا  َءاَياااٰتِـَا َسااـُرِيِفؿ )…صاادوُرهؿ بفااا ٓكشاارحت  ،

ـَ  َحتَّكٰ  َأكُػِسِفؿ ۤۤ َوفِ  افُ  بَِربِّاَؽ  ِػ َيؽا َأَوَلاؿ لَحؼو ٱ َأكَّفُ  َلُفؿ َيَتَبقَّ  ۥَأكَّ

 .َشِفقٌد( ءَش  ُكؾِّ  َطَؾكٰ 
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  سورُة الشورى -13
 

 لؾعاااالؿ ثاااؿ حقلفاااا، وماااا مؽاااة يف لؾعااارب كااا ارةٌ  الؼااارآن يف -1

 َوَماـ لُؼاَرىٰ ٱ ُأمَّ  لُِّتـاِ رَ  اَطَربِقّ  َءاًكاُقر َؽ إَِلق َحقـَاَأو لَِؽ  ٰ َوَكَ   )..أجؿع

 .(َلَفاَحق

 دوآساتعدا ، والؼقاماة الجؿع يقم إك ارهؿ الـبقة وضقػة ومـ -2

 .(… فِقفِ  َب َري َٓ  لَجؿعِ ٱ مَ َيق َوُتـِ رَ  ) لؽرباتف

ٌؿ، فريؼاان، يقمئا ٍ  الـاس وقسؿةُ  -3 ب ماـعَّ  فِا  َفرِياؼ )…ومعا َّ

ِعقرِ ٱ فِ  َوَفرِيؼ لَجـَّةِ ٱ  [.7 الشقرى] (لسَّ

 َوَماا )… وشرطف هللِ  الرد والتـازع آختالف يف مـفجقة قاطدةٌ -4

ؾا فِ َطَؾق َربِّ  هللُ ٱ لُِؽؿُ  ٰ ذَ  هللِ ٱ إَِلك ۥُۤؿفُ ؽَفُح  ءَش  ِمـ فِقفِ  خَتَؾػُتؿٱ  ُت َتَقكَّ

 . (ُأكِقُب  فِ َوإَِلق
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 إساؿاء وإثبااُت  ، والؿؿاثؾاة الؿشاابفة طاـ سبحاكف هللِ  تـزيفٌ  -5

ِؿقعُ ٱ َوُهقَ  ءَش  ِۦؾفِ َكِؿث َس َلق )…تعالك لف  والصػات  .(لَبِصقرُ ٱ لسَّ

 تاادبقر ولااف وتعااالك، ركتبااا والاارز  الرحؿااةِ  مػاااتقُح  بقااده -6

َؿاااٰقَ ٱ َمَؼالِقااُد  لااف )… وإرض السااؿقات  ُسااطُ َيب َٕرضِ ٱوَ  ِت  ٰ لسَّ

زَ  ٱ   .(ِدرُ َوَيؼ ءُ َيَشا لَِؿـ لرِّ

 َأن ).الػرقااة دون تحااقُل  اهلل ومراقبااة بالؼسااط، الااديـ إقامااةُ  -7

ـَ ٱ َأقِقُؿقا ي َٓ  لدِّ ُققا َو  .فِقِف( َتَتَػرَّ

 وآثارهاا، إهاقاء طاـ كفال ولا لؽ ، الفاقى تـاايف آستؼامة -8

َٓ  َت ُأِمااار َكَؿاااا ساااَتِؼؿٱوَ  ) … آساااتؼامة تاااـؼص ٓكفاااا  َتتَّبِاااع َو

 .(َقاَءُهؿَأه
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 الشاديد، الفاقل حقاث ، اإليؿاان ٕهؾ مخقٌػ  الساطةِ  ذكرى -9

ـَ ٱوَ  )… الؿتقاضاع والعؿؾ  َؾُؿاقنَ َوَيع َفااِمـ ِػُؼقنَ ُمشا َءاَمـُاقا لَّاِ ي

َفا  .(لَحؼو ٱ َأكَّ

رت مفؿا -11  فتا كر إماقر، باؽ ضااقت أو ، الحقااة باؽ تعسَّ

 لَؼِقیو ٱ َوُهقَ  ءُ َيَشا َمـ ُزُ  َير ۦبِِعَباِدهِ  َلطِقُػ  هللُ ٱ )… ورأفتف اهلل لطػ

 ..!(لَعِزيزُ ٱ

 شادائد وأوغؾات ، أماقرٌ  لتعطؾات ورحؿتاف، اهلل لطُػ  لقٓ -11

 .(…ءُ َيَشا َمـ ُزُ  َير ۦبِِعَباِدهِ  َلطِقُػ  هللُ ٱ)

 وأطؿااالفؿ ، ٔخاارتفؿ أو لاادكقاهؿ يحرثااقنَ  آدمَ  بـاال كااؾو  -12

 ۥَلافُ  َكِزد لا َاِخَرةِ ٱ َث َحر ُيرِيُد  َكانَ  َمـ ) الؽساد او الـضقج إما حراثة
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كَقاٱ َث َحر ُيرِيُد  َكانَ  َوَمـ ۦۖثِفِ َحر فِ   لاا َاِخَرةِ ٱ فِا  ۥَلافُ  َوَما َفاِمـ ۦتِفِ ُكم لدو

 .(كَِّصقٍب  ِمـ

 َث َحاار ُيرِيااُد  َكااانَ  َمااـ )..صاااحبفا تبااارك الصااالحة ةُ الـقاا -13

 .(ثِفِ َحر فِ  ۥَلفُ  َكِزد لا َاِخَرةِ ٱ

 بادًطا ٓ الحاؼ، جاادةِ  طؾاك وكـ اهلل، يشرع لؿ بؿا تتسـَّـ ٓ -14

ـَ  َلُفؿ َشَرُطقا ُماُشَرَكاٰ َلُفؿ َأم ).. مخالػات وٓ ـِ ٱ مِّ ي  َذنَيل َلؿ َما لدِّ

 .(هللُ ٱ بِفِ 

 وٓ الؿا كبقـ طؾاك يتاقب ، وتعاالك تباارك الرحؿات ِسعُ وا -15

 ُػاقاَوَيع ۦِطَباِدهِ  َطـ لتَّقَبةَ ٱ َبُؾ َيؼ لَِّ یٱ )َوُهقَ … سقئاتفؿ بؽثرة يبالل

ـِ  قِّا َاِت ٱ َط  ..! (َعُؾقنَ َتػ َما َؾؿُ َوَيع لسَّ
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 ، الػؼار إٓ ُيصاؾحف ٓ الـاس وبعض سبحاكف، ويؿـع يعطل -16

زَ  ٱ هللُ ٱ َبَسطَ  َوَلق )… كوبغ لطَغك اغتـك ولق  فِا  اَلَبَغاق ۦلِِعَبااِدهِ  لرِّ

ُل  َوَلاٰؽِـ َٕرضِ ٱ ا بَِؼَدر ُيـَزِّ  .(ءُ َيَشا مَّ

 أشاد الحاجاة وقت وكزولف ، وتقحقده اهلل قدرة دلقُؾ  الغقُث  -17

ُل  لَّااِ یٱ َوُهااقَ  )…تقحقااًدا  َوَيـُشاارُ  َقـَُطااقا َمااا دِ َبعاا ِمااـ لَغقااَث ٱ ُيـَاازِّ

 . (لَحِؿقُد ٱ لَقلِ و ٱ َوُهقَ  ۥَۚؿَتفُ َرح

 َأَصااَٰبُؽؿ َوَماا )… ال كقب  جراء مـ إٓ الؿصائب تـزُل  ما -18

ـ ِصقَبة مِّ  .(ِديُؽؿَأي َكَسَبت َفبَِؿا مو

 يماخااا  وٓ ، ويغػااار اهلل، يتجاوزهاااا ساااقئات ماااـ وكاااؿ -19

  .(َكثِقر َطـ ُػقا)َوَيع…بفا
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 صاامدةً  ،كالجباال رالبح يف السػـ ثبتت كقػ..  اهلل سبحان-21

 .(َٕطَؾاٰؿِ ٱكَ  لَبحرِ ٱ فِ  لَجَقارِ ٱ َءاَياٰتِفِ  َوِمـ ).. قؾقال إٓ تغر  وٓ

  َوِمـ )..آدم لبـل واكتػاع ومصالٌح  ، وإكعام رحؿةٌ  ثبقتفا ويف -21

 .(َٕطَؾاٰؿِ ٱكَ  لَبحرِ ٱ فِ  لَجَقارِ ٱ َءاَياٰتِفِ 

 متػضاؾ لؽـافو غرقاا، أهؾؽفاا أو تتحارك، فال ثبتفا شاء إن -22

ّـَ ُياقبِؼ َأو )…لفاؿ فق لؾفا ، طبادهِ  طؾك  َطاـ ُػ َوَيعا َكَساُبقا بَِؿاا ُف

 .(َكثِقر

 مقبؼات وكالهؿا مـفا، أفحش هق ما وهـاك ، كبائر هـالَؽ  -23

ـَ ٱوَ  )..للكسان  .ِحَش( ٰ لَػقَ ٱوَ  إِلثؿِ ٱ ق ِرَ َكَباٰ َتـُِبقنَ َيج لَِّ ي

 َماااا َوإَِذا ).…ػاااَؽ طـ كَ وردَّ  غضاااَبؽ، كظؿاااَؽ  أجؿاااَؾ  مااا -24

 [.37 الشقرى] (ِػُرونَ َيغ ُهؿ َغِضُبقا



 

-158- 
 

 يحشُو التداني مو لّب املجان

 اكجرافـاا وطادم غضاباتـا، ضبط ، إخال  مؽارم أروع مـ -25

 .(ِػُرونَ َيغ ُهؿ َغِضُبقا َما َوإَِذا )… يف تعامالتـا 

 فااكظره مقاقػاف، وأجؿاؾ ، صاقره أبفك يف الحؾقؿَ  أردَت  إذا -26

 . (ِػُرونَ َيغ ؿهُ  َغِضُبقا َما َوإَِذا ،)..هـا

 إلااااك إشااااارةً  ، والزكاااااة الصااااالة بااااقـ الشااااقرى جعااااَؾ  -27

َؾٰقةَ ٱ )َوَأَقاُمقا.…طظؿفا ا ـَُفؿَبق ُشقَرىٰ  ُرُهؿَوَأم لصَّ  ـَااُٰفؿَرَزق َوِمؿَّ

 .(ُيـِػُؼقنَ 

ـْ  -28  قرىالشااا بتػعقاااؾ إٓ وحقاراتـاااا مجتؿعاُتـاااا تصاااؾَح  لااا

اَؾٰقةَ ٱ قاَوَأَقاامُ  )…والعـااد آساتبداد وكبا  الحؼقؼقة،  ُرُهؿَوَأما لصَّ

ا ـَُفؿَبق ُشقَرىٰ   .(ُيـِػُؼقنَ  ـَاُٰفؿَرَزق َوِمؿَّ
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 الغضااب طـااد العػااقَ  أن كؿااا فضااقؾة، البغاال طـااد آكتصااارُ  -29

ـَ ٱوَ  )..فضقؾة  .(َيـَتِصُرونَ  ُهؿ لَبغ ُ ٱ َأَصاَبُفؿُ  إَِذا لَِّ ي

 ..لؾػجاقر معؾاـ ضاالؿ باغٍ  وبقـ طؾقؽ، مخطئ بقـ ما فرٌ   -31

ـَ ٱ)وَ   .(َيـَتِصُرونَ  ُهؿ لَبغ ُ ٱ َأَصاَبُفؿُ  إَِذا لَِّ ي

ـُ  -31  ، الؿعؾاـ البغال رفاض حآت يف آ اكتؼامقا، لقس الؿمم

 .( يـتصرون هؿ )..آكتصار فقستحب

 َساقَِّئة َساقَِّئة  ُٰؤا َوَجازَ  )… التجاوز بعدم مشروط واكتصارهؿ -32

ث ـَ ٱ ُيِحبو  َٓ  ۥإِكَّفُ  هللِ ٱ َطَؾك ۥُرهُ َفَلج َؾَح َوَأص َطَػا َفَؿـ ُؾَفامِّ  .(لظَّاِٰؾِؿق

 َفَؿـ )…طؾقف وقدر احتؿؾف لؿـ الؿـازل أرفعَ  العػق ويبؼك -33

ـَ ٱ ُيِحبو  َٓ  ۥإِكَّفُ  هللِ ٱ َطَؾك ۥُرهُ َفَلج َؾَح َوَأص َطَػا  .(لظَّاِٰؾِؿق
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ـِ  )… تلكقااب وٓ طؾقااف تثريااَب  ٓ لحؼااف والؿسااتقيف -34  َوَلَؿاا

ـ ِفؿَطَؾق َما ي َِؽ ۤۤ َلاَٰفُلو ۦِؿفِ ُضؾ َد َبع كَتَصرَ ٱ  .َسبِقٍؾ( مِّ

 تاااالخقرُ  فؾااااؿ ،الحؼاااائُؼ  وسااااطعت ،الشاااارائعُ  اتضاااحت -35

اـ لَِربُِّؽؿ سَتِجقُبقاٱ )…والعؿؾ آستجابة  َّٓ  مَياق تِ َ َيال َأن ؾِ َقبا مِّ

 .َلُف( َمَردَّ 

 الػاارارُ  وٓ دفعااف، يؿؽااـ ٓ واقااع، حااؼ والحساااب الؼقامااةُ  -36

ـ َلُؽؿ َما )…فمـ ؾ مِّ ـ َلُؽؿ َوَما َمق ِ َيق َجنمَّ  .كَّؽِقر( مِّ

 وٓ تجازع فاال ، يشااء كقاػ يصارففؿ اهلل، ماـ كعؿةٌ  إبـاء -37

 ءُ َيَشاا لَِؿاـ َوَيَفُب  اإَِكاٰث ءُ َيَشا لَِؿـ َيَفُب  ءُ َيَشا َما ُؾُؼ َيخ )…تغضب

ُكقرَ ٱ  .!(ل و
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 لَِؿااـ َيَفااُب  )..قاادمفـ باإلكاااث تتشاااءمُ  العاارب كاكاات لؿااا -38

 ..(.اإَِكاٰث ءُ َيَشا

 مااـ ويجعااؾ )..بعضاافؿ طؾااك بااالعؼؿ الؼضاااءُ  قدرتااف ومااـ -39

 .طؼقؿا( يشاء

 وهق ، وإكاًثا ذكراًكا الـاس لبعض فقجؿعفؿ بقـفؿ يشاكُؾ  أو -41

ُجُفؿ َأو ) إكثر يشتفقف ما  .(…اَوإَِكاٰث َراكاُذك ُيَزوِّ

 وٓ ، كثقاارا جااادلت فااال وقدرتااف، بعؾؿااف يااتؿ ذلااؽ وكااؾ -41

 . (َقِدير َطِؾقؿ ۥإِكَّفُ  ).تػفؿ ٓ فقؿا تتػؾسػ

 الاروح كؿاا شلء، كؾ حقاة بف ٕنَّ  ، روحً الؼرآنك اهللُ سؿّ  -42

 والشامون وإحاقال الؼؾقب يحقل ال كر ك لؽ ، إجساد حقاة
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ـ اُروح َؽ إَِلق َحقـَاَأو لَِؽ  ٰ َوَكَ   )  لؽَِتااُٰب ٱ َماا ِریَتد ُكـَت  َما رَِكاَأم مِّ

 َٓ ـُ ٱ َو  .(…إِليَؿاٰ

 ِماـ بِافِ  َيْحُصاُؾ  لِؿاا ُروًحاا وَجَعَؾافُ  "الؼاقؿ: ابـ العالمة قال -43

ـَ  بِفِ  َيْحُصُؾ  لِؿا َوُكقًرا. وإْرواِح  الُؼُؾقِب  َحقاةِ  شادِ  الُفدى ِم . والرَّ

 .أمركا( مـ روحً )

َش  َمـ ۦبِفِ  ِدیكَّف اُكقر ـَاٰفُ َجَعؾ َوَلاٰؽِـ ) -44  وقال. (.. ِطَباِدَكا ِمـ ءُ اكَّ

 الا ي والـاقر الحقااة، باف يحصؾ ال ي الروح بقـ وجؿعَ  "أيضا:

 طؾاك أكزلاف الا ي كتاباف أن وأخبار واإلشارا ، اإلضاءة بف يحصؾ

 ."..لِلمريـ متضؿـ وسؾؿ وآلف طؾقف اهلل صؾك رسقلف

 الـبااقة قبااؾ الؿـزلااة بتؾااؽ وسااؾؿ طؾقااف اهللُ  صااّؾك يؽااـ لااؿ -45

َٓ  لؽَِتاُٰب ٱ َما ِریَتد ُكـَت  َما ).. وآصطػاء ـُ ٱ َو  .(.. إِليَؿاٰ
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 أوحقـااااا مااااا بػضااااؾِ  مسااااتـقرا مفااااديً صاااارَت  والقااااقم -46

س ط ٰ ِصرَ  إَِلكٰ  ِدیَلَتف )َوإِكََّؽ …إلقؽ  .(َتِؼقؿمو

 والاقحل العؾاؿ خاالل مـ إٓ يعرُف  ٓ ، ه ا الصراطَ  وكلنّ  -47

س ط ٰ ِصرَ  إَِلكٰ  ِدیَلَتف )َوإِكََّؽ   .(َتِؼقؿمو

 تعاالك اهلل إلاك وصارقفؿ واختالفااتفؿ الـاس ُأُمقرُ  وستمول -48

َٓ  ).. بقـفؿ فقػصؾ  .(…ُُٕمقرُ ٱ َتِصقرُ  هللِ ٱ إَِلك َأ
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 سورُة الزخرف -14
 

 باؾ ، إسارافؽؿ بسابب هؿااًل  كتاركؽؿ ٓ أن بؽاؿ رحؿتـاا مـ -1

كرَ ٱ َطاـُؽؿُ  رُِب َأَفـَض )…بالرسؾ كرحؿؽؿ  ُكـاُتؿ نأَ  ًحاَصاػ لا ِّ

س ماَقق ـَ مو  .(رِفِق

 بطشااااا مااااـفؿ اشااااد دمركااااا وقااااد ، هاااامٓء يعجزوكااااا لااااـ -2

ـَ ٱ َمَثُؾ  َوَمَضكٰ  شاَبط ُفؿِمـ َأَشدَّ  َؾؽـَا)َفَله.…وطـاًدا لِق  .(َٕوَّ

 الؿ لؾة، والصـائع الؿرففة، بالؿراكب تستؿتع وأكت تـَس  ٓ -3

 ۦُضُفاقِرهِ  َطَؾاكٰ  اۥَتقُ لَِتسا ) بحؿاده وتسبح كعؿف، طؾك اهلل تشؽرَ  أن

 (.…فِ َطَؾق سَتَقيُتؿٱ إَِذا َربُِّؽؿ َؿةَ كِع ُكُرواَت  ُثؿَّ 

 َباؾ )…روياة وٓ فؽارٍ  باال أخريـ تؼؾقد الؿسالِؽ  أقبِح  مـ -4

ا اَقاُلق ة َطَؾكٰ  َءَكاَءاَبا َكاَوَجد إِكَّ ا ُأمَّ ف َءاَثاٰرِِهؿ َطَؾكٰ  َوإِكَّ  . (َتُدونَ مو
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 تؼؾقااد بسااب إٓ إمااؿ هؾؽاات وٓ الؿجتؿعااات تخّؾػاات مااا -5

َّٓ  )…زائػة ومقروثات أطؿك، ا َرُفقَهاُمت َقاَل  إِ  َءَكااَءاَبا َكاَوَجد إِكَّ

ة( َطَؾكٰ   .ُأمَّ

 َباقَِقة َكِؾَؿةَ  َوَجَعَؾَفا )..بـائفأ يف وّرثف الحؼقؼل لؾعؾؿ هديَ  لؿا -6

 .(ِجُعقنَ َير َلَعؾَُّفؿ ۦَطِؼبِفِ  فِ 

 َوَقااُلقا )… رأياف ومحاض بفاقاه اهلل رادما يف يتصرف أحَد  ٓ -7

َل  َٓ َلق ـَ  َرُجؾ َطَؾكٰ  لُؼرَءانُ ٱ َهاَٰ ا ُكزِّ ـِ ٱ مِّ  . (َطظِقؿٍ  لَؼرَيَتق

 ذهبفاا الؽػاار بنططااء اهللُ  لّقح اهلل، طـد مفقـةً  الدكقا كاكت لؿا -8

 َيُؽاقنَ  َأن َٓ َوَلاق )… الشرور وتعؿَّ  ، يؽػروا أن لقٓ وجؿالفا،

ةأُ  لـَّاُس ٱ ـِ ٱِب  ُػرُ َيؽ لَِؿـ ـَالََّجَعؾ ِحَدة ٰ وَ  مَّ حَؿااٰ  اُساُؼػ لُِبُقاقتِِفؿ لرَّ

ـ ة مِّ  .(َفُرونَ َيظ َفاَطَؾق َوَمَعاِرَج  فِضَّ
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 لاف، مؼاقَّض شقطانٌ  يصاحبف اهلل، كتاب طـ متعامٍ  معرضٍ  كؾو  -9

ـِ ٱ رِ ِذك َطـ ُش َيع َوَمـ )…بعؼؾف ويتالطب يضؾف حَؿاٰ  ُكَؼاقِّض لرَّ

 .(َقرِيـ ۥَلفُ  َفُفقَ  َطاٰـاقَش  ۥَلفُ 

 فاثبات ، ساخريات ماـ قابؾت أو تؽ يب، مـ طايـَت  مفؿا -11

 لَّاِ یٱِب  سَتؿِساؽٱَف  )…تلوياؾ بال واستؿسؽ الطريؼ، طؾك

س ط ٰ ِصرَ  َطَؾكٰ  إِكََّؽ  َؽ إَِلق ُأوِح َ   .(َتِؼقؿمو

 ومضااقعف.. آفتخااار وجااقاهر ، الشاارف معااالؿُ  فقااف الؼاارآنُ  -11

 .(ا َُؾقنَ ُتس َف َوَسق ِمَؽ َولَِؼق لََّؽ  رَلِ ك ۥكَّفُ َوإِ  )…سقسلل

 َوَكااَدىٰ  )…وساؾطاكف ثروتاف طؾاك خااف أياات شاهد لؿا -12

 .(َٕكَفاٰرُ ٱ َوَهاِٰ هِ  رَ ِمص ُؽ ُمؾ لِ  َس َأَلق مِ َياَٰؼق َقاَل  ِۦمفِ َقق فِ  َطقنُ فِر
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 .ووجفاتفؿ ديادكفؿ زٓتفاؿ وتتباع والادطاة الرسؾ وتحؼقرُ  -13

ـ رَخق َكاأَ  )َأم َٓ  َمِفقـ ُهقَ  لَِّ یٱ َهاَٰ ا مِّ ـُ  َيَؽادُ  َو  .(…ُيبِق

 ورطبااا جفاااًل  تحتااف مااـ اسااتخػاف لااف يساافؾ أن والؿصااقبة -14

ـَ  ماَقق َكاُكقا إِكَُّفؿ َفَلَصاُطقهُ  ۥَمفُ َقق سَتَخػَّ ٱ)َف   .(َفاِٰسِؼق

 َلاَؽ  َضاَرُبقهُ  َماا )…وطاكدوا ضؾقا إٓ بالجدل ققم تعؾَؼ  ما -15

َٓ  َّٓ إِ   والخصاقمة الؾاددِ  كثقارو أي (َخِصاُؿقنَ  مٌ َقاق ُهاؿ َباؾ َجَد

 بالباصؾ

 الؽػاااار أن لعؾؿاااقا طقساااك مثاااؾ يف الؿجاااادلقن تػؽااار لاااق -16

 ٓ ٕكفاؿ ، العؼاالء وصالحقفؿ ولقس الـار، يف فؼط وأصـامفؿ

 ..لفؿ ذكب
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 التؼااقى صااداقةَ  إٓ الؼقامااة، يف يتؼاااصعقن الاادكقا أصاادقاءُ  -17

ءُ َٕ ٱ ).والبر َّٓ  َطُدو   ضٍ لَِبع ُضُفؿَبع َمق ِ ِ َيق ِخالَّ ـَ ٱ إِ  .(..لُؿتَِّؼق

 الؿتـاهقة غقر والؿالذُ  الدائؿ، والؿتاع الػاخر، الـعقؿُ  هـالَؽ  -18

ـُ ٱ َوَتَؾاااا و  َٕكُػااااُس ٱ َتِفقفِ َتشاااا َمااااا َوفِقَفااااا )  فِقَفااااا َوَأكااااُتؿ َٕطااااُق

 .(…َخاِٰؾُدونَ 

 َياَٰؿاااِٰؾُؽ  اَوَكاااَدو ) العاا اب شاادة مااـ الفؾؽااة الؽػااار ويااقدو  -19

اٰؽُِثقنَ  إِكَُّؽؿ َقاَل  َربوَؽ  ـَاَطَؾق ضِ لَِقؼ  .(مَّ

 فااهلل ، وأهؾفاا الدطقة ضد ، وإقدام وكقد ، وإبرام تدبقر كؾو  -21

ا راَأم َرُمقاَأب َأم ).لخططف مدمر بف، محقط  .(رُِمقنَ ُمب َفنِكَّ
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 حااقاري تـاازٌل  فولؽـاا ، تعااالك اهلل حااؼ يف القلااُد  يسااتحقُؾ  -21

ح َكانَ  إِن ُقؾ )..ذلؽ كػل لتلكقد إلزامل، وافتراض ـِ لِؾرَّ  َوَلد َؿاٰ

ُل  َفَلَكا ـَ ٱ َأوَّ  … دلقؾؽؿ فليـ. (لَعاٰبِِدي

 ، صبقرا داطًقة لفؿ، والؿتاركةُ  الصػُح  الدائؿ مـفَجؽ لقؽـ -22

 َف َفَساق َسَؾااٰؿ َوُقاؾ ُفؿَطاـ صاَػحٱَف  )…فقفؿ اهلل يؼضل حتك

 .(َؾُؿقنَ َيع
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 سورُة الدخاى -15
 

ـَ  فؽاكات فقفا، الؼرآن بـزول الؼدر لقؾةُ  بقركت -1  الؾقاالل أحسا

ا )..وأشرففا َباَٰرَكٍة( َؾةَلق فِ  ـَاٰفُ َأكَزل إِكَّ  .مو

 لفاؿ الؼقاماة ويف دابارهؿ، واكتفاك بادر ياقم بالؿشركقـ بطش -2

اااا ۤۤ لُؽباااَرىٰ ٱ لَبطَشاااةَ ٱ طُِش َكاااب مَ َياااق ).. وأكؽاااك أشااادو  بطاااش  إِكَّ

 .(ُمـَتِؼُؿقنَ 

 .اهلل قصاؿف فقفاا كازطاف فؿاـ ، تعاالك هلل والؽبريااء العؾق إكؿا -3

 .(هللِ ٱ َطَؾك ُؾقاَتع َّٓ  )َوَأن

 لَّاؿ َوإِن )…طـال أخريـ مـع لؽؿ يحؾو  ٓ بل إيؿاكؽؿ طدمُ  -4

 .(طَتِزُلقنِ ٱَف  لِ  ِمـُقاُتم
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 ِمـ َتَرُكقا ؿكَ  )…ٔخريـ خؾػف ثرواتف ويترك اإلكسان يفؾؽ -5

 .(.َكرِيؿ َوَمَؼام َوُزُروع ،َوُطُققن َجـَّاٰت

 ًماَقق َرثـَاَٰفاَوَأو لَِؽ  ٰ َكَ   )…لغقره ثرواتف آلت لؾدكقا، تطؾع مـ -6

ـَ   . (َءاَخرِي

 َفَؿاا )… مخؾاق  َيبؽِفؿ ولؿ ، أحد لفؿ يؽترْث  لؿ لػسادهؿ -7

َؿاٱ ِفؿُ َطَؾق َبَؽت ـَ  اَكاُكق َوَما َٕرُض ٱوَ  ءُ ۤۤ لسَّ  . (ُمـَظرِي

 وكقاػ الؿرتؼاب، والؿقطاد ، الؿـتظر الؿقؼات ذلؽ يف تػؽر -8

ـَ َأج ِمقَؼاُٰتُفؿ لَػصؾِ ٱ مَ َيق إِنَّ  ) …لف استعددَت   .(َؿِعق

 إِنَّ  )… وجازائفؿ أهؾاف وخباثاة لطعؿاف مـاسٌب  مقحش لػطٌ  -9

قمِ ٱ َشَجَرَت  قو  .آثقؿ( صعامُ  لزَّ
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 يف تعاازز وقااد الجاحااد، افرالؽاا لاا اكَ  وتحؼقاار بفااؿ اسااتفاكةٌ  -11

 .(لَؽرِيؿُ ٱ لَعِزيزُ ٱ َأكَت  إِكََّؽ  ُذ  )… وتعاضؿ الدكقا

ـٍ  إٓ تطقاب ٓ الحادائؼ ولا ةُ  الـعاقؿُ  كان لؿا -11  اهلل قاّقض بالم

ـَ ٱ إِنَّ  )… ذاك لفؿ  .(َأِمقـ َمَؼامٍ  فِ  لُؿتَِّؼق

 َيااُ وُققنَ  َٓ  )..أبديااة وسااعادة ، راسااخة ومااالذٌ  خالااد، كعااقؿٌ  -12

َّٓ  لَؿقَت ٱ فِقَفا  كساال. (لَجِحقؿِ ٱ َطَ اَب  َوَوَقٰقُفؿ ُٕوَلكٰ ٱ لَؿقَتةَ ٱ إِ

 ..!فضؾفِ  مـ اهلل

 اهلل يخؾااااػ وٓ الؿحتااااقم، ويؼااااع ، الحااااؼ سقـؽشااااػ -13

ر إِكَُّفؿ رَتِؼبٱ)َف …وطده  .(َتِؼُبقنَ مو
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 سورُة اجلاثية  -16

 

 ػاقةوج قساقة قؾاقب بعضافؿ يف يازال وٓ ، أياات ه ه كؾو  -1

ـَ  هللُ ٱ َأكاَزَل  َوَماا لـََّفارِ ٱوَ  لَّقؾِ ٱ ختَِؾاِٰػ ٱوَ  )… ومعاكدة اَؿاءِ ٱ ِما  لسَّ

ز ِمـ َيااِٰح ٱ رِيِػ َوَتصا تَِفااَمق َد َبعا َٕرَض ٱ بِفِ  َقاَفَلح  رِّ  َءاَيااٰت لرِّ

 .(ِؼُؾقنَ َيع ملَِّؼق

ـُ  -2  ، كثقارا يماخا  ٓ ، العػاق كثقرُ  ، صّقٌب  ، بلخالقف سامٍ  الؿمم

ـَ  ُقاؾ )… ولدطقتاف لديـف وذلؽ اِ ي ـَ  ِػاُرواَيغ َءاَمـُاقا لِّؾَّ اِ ي  َٓ  لِؾَّ

 .(هللِ ٱ َأيَّامَ  ُجقنَ َير

 ومجاكبتااف ، أحؽامااف وسااطقع وضااقحف اإلسااالم روطااةِ  مااـ  -3

ِ م ثُم َّ )… وآكحراف لؾفقى م ذ َّٰ ن ذٰذ  َّج  ِ ة ع   أل مذرَّٱ مِّذن َّ ش ذِر 

 (.…م ُمون َّ  ِ ّل َّ ِی ن َّل َّٱ و اء َّأ ه ت ت ِبع و ّل َّ ت ِبِه اٱف َّ
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 ويقصاؾفؿ الـاس، يحتاجف ما طؾك ودٓئؾ براهقـ الؽتاب يف  -4

 ملَِّؼااق َؿااةَوَرح ىَوُهااد لِؾـَّاااسِ  ق ِرُ َبَصاااٰ َهاااَٰ ا )… القؼااقـ الااك

 .(…ُيققِـُقنَ 

 واكشاااراحً ساااعادةً  والطاااالح الصاااالح حقااااةُ  تتسااااوى ٓ  -5

ـَ ٱ َحِسااَب  َأم )…وطاقبااة قِّااا َاِت ٱ جَتَرُحااقاٱ لَّااِ ي  َعَؾُفااؿكَّج َأن لسَّ

ـَ ٱكَ  اِٰؾَحاِٰت ٱ َوَطِؿُؾقا َءاَمـُقا لَِّ ي ح ءَسَقا لصَّ  .َوَمَؿاُتُفؿ( َقاُهؿمَّ

 ويضاؾ فقعَؿاك ، هاقاه ديـاف الـااس بعاض جعاُؾ  الؿحزن مـ  -6

ـِ  َت )َأَفَرَءي  َؾاكٰ طَ  َوَخاَتؿَ  ؿِطؾ َطَؾكٰ  هللُ ٱ َوَأَضؾَّفُ  َهَقٰيفُ  ۥإَِلاَٰففُ  تََّخَ  ٱ َم

 .(…بِفِ َوَقؾ ۦِعفِ َسؿ



 

-175- 
 

 يحشُو التداني مو لّب املجان

 هقاه طبَد  يصقرَ  حتك ال كقب يف يستػحُؾ  الؿؼصريـ وبعض  -7

ـِ  َت َأَفَرَءي )…ديـف لؽلكف وشفقتف،  َوَأَضاؾَّفُ  َهَقٰيافُ  ۥإَِلااَٰففُ  تََّخاَ  ٱ َم

 .(بِفِ َوَقؾ ۦِعفِ َسؿ َطَؾكٰ  َوَخَتؿَ  ؿِطؾ َطَؾكٰ  هللُ ٱ

 ، آصااالع مااع صااراَف وآك طؾااؿ، طؾااك الضااالَل  أقاابَح  مااا  -8

 .(ؿِطؾ َطَؾكٰ  هللُ ٱ َوَأَضؾَّفُ  )..يدري وهق والؿعصقة

 وتحاارمَ  الجااقارح هاا ه طؾااك ُيطبااعَ  أن الاابالء أكااقاعِ  أشااؼك -9

 ِغَشااَٰقة ۦَبَصارِهِ  َطَؾاكٰ  َوَجَعاَؾ  ۦبِافِ َوَقؾ ۦِعفِ َسؿ َطَؾكٰ  َوَخَتؿَ  )..إكقار

ُرونَ َتَ   َأَفاَل  هللِ ٱ دِ َبع ِمـ ِديفِ َيف َفَؿـ  .(كَّ

 ثاارواتفؿ، وتاا هب ، هقبااتفؿ تسااؼطُ  لفااا، كظقاار ٓ خسااارةٌ  -11

اَطةُ ٱ َتُؼقمُ  مَ َوَيق )… ومالذهؿ مستؼرهؿ الـار وتؽقنً   َمق ِا َيق لسَّ

 .(لُؿبطُِؾقنَ ٱ َسرُ َيخ
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 والقجاااؾِ  الخضاااقع صاااقر كاااؾَّ  يحؿاااُؾ  طصاااقٌب  مشااافٌد   -11

اة ُكؾَّ  َوَتَرىٰ  )… والتفقب ا ُكاؾو  َجاثَِقاة ُأمَّ  كَِتااٰبَِفا إَِلاكٰ  َطكٰ ُتاد ةُأمَّ

 .(َؿُؾقنَ َتع ُكـُتؿ َما َزونَ ُتج لَققمَ ٱ

 ماا الحاؼ تباارك.. محاقط وطؾاؿٌ  وافقاة، وكتاباةٌ  تاام، إحصاءٌ -12

ا لَحؼِّ ٱِب  ُؽؿَطَؾق َيـطُِؼ  كَِتاُٰبـَا َهاَٰ ا )…أطظؿف  َما َتـِسُ  َكس ُكـَّا إِكَّ

 . (َؿُؾقنَ َتع ُكـُتؿ

 َوَما لـَّارُ ٱ َوٰيُؽؿُ َوَمل ) وحرمان وطزل ة،شديد فؼدانٍ  لحظاُت  -13

ـ َلُؽؿ ـَ  مِّ اِٰصرِي  .(كَّ
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  سورُة األحقاف  -17
 

 أو بالغااة، قاادرةٍ  مااـ طبادتفااا يسااتدطل مااا آلفااتؽؿ لاادى هااؾ -1

اا ُتؿَأَرَءي ُقؾ ) غالب سؾطان  َمااَذا َأُروكِا  هللِ ٱ ُدونِ  ِماـ ُطقنَ َتاد مَّ

ـَ  َخَؾُؼقا َؿاٰقَ ٱ فِ  كِشر ؿَلفُ  َأم َٕرضِ ٱ ِم  .ِت( ٰ لسَّ

ـُ  دائؿااا -2  يعـاال واكاادثارها لؾاادطقى، مسااقغة الساااصعة البااراهق

ـ بِؽَِتاٰب ئُتقكِ ٱ ) والعـاد آفتراء اـ َأَثااَٰرة َأو َهااَٰ ا ؾِ َقب مِّ  ؿٍ ِطؾا مِّ

ـَ  ُكـُتؿ إِن  .(َصاِٰدقِق

 تخقااػ وٓ ، الساااصعة العؾااقم إٓ الاادطقى بصااد  تؼطااع ٓ -3

ـ بِؽَِتاٰب ئُتقكِ ٱ ) ..الؿققـقـ اـ َأَثااَٰرة َأو َهااَٰ ا ؾِ َقبا مِّ  إِن ؿٍ ِطؾا مِّ

ـَ  ُكـُتؿ  ..!(َصاِٰدقِق
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 تؿاثقااؾ أو جاماادة، أصااـامً يـااادي مؿااـ أجفااَؾ  وٓ أضااؾَّ  ٓ -4

اـ َأَضاؾو  َوَماـ ) ..ألقهقتفاا ويعتؼد تـػع، وٓ تضرو  ٓ هامدة  ِمؿَّ

 .(..لِؼَقاَٰؿةِ ٱ مِ َيق إَِلكٰ  ۥَۤلفُ  قُب َتجِ َيس َّٓ  َمـ هللِ ٱ ُدونِ  ِمـ ُطقاَيد

 ماـ دطااء فؽقاػ ، كػسافا طاـ غػؾاة يف وشافقاتفؿ أصـامفؿ -5

 .َغاِٰػُؾقَن( ي ِِفؿُدَطا َطـ َوُهؿ ) … يرجقها

 …هـالاؽ لفاؿ أطاداء إلك تحقلفؿ الؼقامة يقم ملساتفؿ ومـ -6

ـَ  َباَدتِِفؿبِعِ  َوَكاُكقا َداءَأط َلُفؿ َكاُكقا لـَّاُس ٱ ُحِشرَ  )َوإَِذا  . (َكاِٰػرِي

 رساٌؾ  سابؼتف فؼاد تؽا بقه، حتاك رساقل بالول  رساقُلـا لقس -7

ـَ  طابِد ُكـُت  َما ُقؾ ).ذلؽ مـ فاطتبروا ، وأققام ُسؾِ ٱ مِّ  .(لرو
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 وأنّ  ، بشاريتف وتلكقاد رباف، طؾك تقكؾف محض يف صريٌح  دلقٌؾ  -8

َٓ  بِ  ُؾ عَ ُيػ َما ِریَأد َوَما ) مؼـع حقاري وتـزل هلل، الغقَب   بُِؽؿ َو

بِعُ  إِن َّٓ  َأتَّ َّٓ  َأَكا َوَما إَِل َّ  ُيقَحكٰ  َما إِ بِقـ َكِ ير إِ  .(مو

 ماـ حؿؾاف بؿـ تشاءمقا ، شقئا ُحرمقا إذا الؿستؽبرون دائؿا  -9

ـَ ٱ َوَقاَل  )…الػؼراء ـَ  َكَػُروا لَِّ ي اِ ي اا راَخقا َكاانَ  َلاق َءاَمـُاقا لِؾَّ  مَّ

 .(فِ إَِلق َسَبُؼقَكا

 إِنَّ  )…وآخارة دكقاا ربفاؿ ماـ كقرٍ وأماان طؾك الؿستؼقؿقن -11

ـَ ٱ َٓ  ِفؿَطَؾااق ٌف َخااق َفاااَل  سَتَؼاااُٰؿقاٱ ُثااؿَّ  هللُ ٱ َربوـَااا َقاااُلقا لَّااِ ي  ُهااؿ َو

 .(َزُكقنَ َيح

اق ).اهلل بعاد وجاقدك سابب هاؿ بؿاـ كالؾملم وصقةٌ  -11  ـَاَوَوصَّ

ـَ ٱ  .(َساٰـًاإِح فِ لَِدي ٰ بِقَ  إِلكَساٰ
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ـو  إربعقـ ـّ س -12  والحؽؿة الشباب واكتؿال والؼقة القطل س

هُ  َبَؾغَ  إَِذا َحتَّكٰ  ) ـَ َأر َوَبَؾغَ  ۥَأُشدَّ  .َسـَة( َبِعق

 ُؽرَ َأشا َأن ِزطـِا َأو َربِّ  َقااَل  )…إربعقـ يف يؼال أدٌب  ه ا -13

 احَصاااٰؾِ  َؿااَؾ َأط َوَأن لِااَدیَّ  ٰ وَ  َوَطَؾااكٰ  َطَؾاا َّ  َعؿااَت َأك لَّتِاا ٱ َؿَتااَؽ كِع

يَّتِاا  فِاا  لِاا  ِؾحَوَأصاا َضااٰقفُ َتر اا  ُذرِّ ـَ  َوإِكِّاا  َؽ إَِلقاا ُت ُتباا إِكِّ  ِماا

ـَ ٱ  .(لُؿسِؾِؿق

 َؿَتاَؽ كِع ُؽرَ َأشا َأن ) .الصادو  الؿاممـ ديادن الـعؿ شؽران -14

 .(…لَِدیَّ  ٰ وَ  َوَطَؾكٰ  َطَؾ َّ  َعؿَت َأك لَّتِ ٱ

 ..يتؽبفادا تغتار وٓ الصاالح، لؾعؿؾ التقفقؼ اهلل سؾِ  دائؿا -15

 .(…َضٰقفُ َتر اَصاِٰؾح َؿَؾ َأط )َوَأن
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 بصااااااالح الاااااادطاءُ  التربقااااااة صريااااااؼ طؾااااااك لبِـااااااةٍ  أولو  -16

يَّتِ ( فِ  لِ  ِؾح)َوَأص…إبـاء  .ُذرِّ

 لااااؽ واكؼااااادت الؽـااااقز، لااااؽ ُفتحاااات اهلل ألفؿااااَؽ  إذا -17

 .أوزطـل( رب قال )…إشقاء

ـِ  العااقالن القالادان يزاُل  ٓ -18  يف قتقـومساتؿ لؾعاا ، كاصاحق

 َأَتِعاَداكِـِ  لَُّؽَؿاا ُأّف  فِ لَِدي ٰ لِقَ  َقاَل  لَِّ یٱوَ  )..والتخقيػ الـصقحة

 .(… هللَ ٱ َتِغقَثانِ َيس َوُهَؿا ِؾ َقب ِمـ لُؼُرونُ ٱ َخَؾِت  َوَقد َرَج ُأخ َأن

 بساابب ، تؿااردهؿ أو ، أحقاكااا إبـاااء طؼااق  تسااتغرْب  ٓ -19

َّٓ  َ اَهاٰ َما َفَقُؼقُل  )… تؼصقر أو صحبة ـَ ٱ َأَساٰطِقرُ  إِ لِق  . (َٕوَّ

 ، آدم بـاال كااؾ طؾااك ومالذهااا بشاافقاتفا خطااًرا الاادكقا تبؼااك -21

ـَ ٱ َرُض ُيعا مَ َوَياق )..تغاره والؿاممـ ، تضاؾف فالؽػر  َكَػاُروا لَّاِ ي
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كَقاٱ َحَقاااتُِؽؿُ  فِاا  َصقَِّباااٰتُِؽؿ َهبااُتؿَأذ لـَّااارِ ٱ َطَؾااك  سااَتؿَتعُتؿٱوَ  لاادو

 .(…بَِفا

رت ، إمؿ بعُض  ـتُمؽِّ  -21  اكتػعاقا فؿاا ، الطقباات لفاا وُساخِّ

ـَّاااُٰفؿ َوَلَؼااد )…ظااقهػح وٓ باا لؽ ـَّاااُٰؽؿ إِن فِقَؿااا َمؽَّ ؽَّ  فِقاافِ  مَّ

 . (ُعُفؿَسؿ ُفؿَطـ ـَكٰ َأغ َفَؿا ا َِدةَوَأف َصاٰراَوَأب عاَسؿ َلُفؿ ـَاَوَجَعؾ

 مااع الجااـ وتشااؿؾ والسااالم، الصااالة طؾقااف طالؿقااة دطقتااف -22

ـَ  اَكَػار َؽ إَِلقا ـَاَصَرف َوإِذ )..اإلكس ا ِـّ ٱ مِّ  لُؼارَءانَ ٱ َتِؿُعقنَ َيسا لِجا

ا  .(.َأكِصُتقا اَقاُلق َحَضُروهُ  َفَؾؿَّ

 ققمـااا إلااك واكطالًقااا ، بالاا كرى تػاااطالً  كااالجـ كـّااا لقتـااا -23

ا )…وم كريـ كاصحقـ ـَ  ِمِفؿَقق إَِلكٰ  اَولَّق ُقِض َ  َفَؾؿَّ ـِ ِري  .(مو
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ااا َمـَاَياااَٰؼق َقاااُلقا )… الجااـ لاادى معروفااة الـبااقاُت  كاكاات -24  إِكَّ

ق ُمقَسكٰ  دِ َبع ِمـ ُأكِزَل  كَِتاًٰبا ـَاَسِؿع  .(…فِ َيَدي ـَ َبق لَِّؿا اُمَصدِّ

 َوإَِلاكٰ  لَحاؼِّ ٱ إَِلاك ِدیَيفا ).طؾقاف تادل طالمااٌت  لؾحاؼ غالبا -25

س َصرِيؼ  .(َتِؼقؿمو

 يعاايـقن يقم الؿجرمقـ، كطؾ التقبقخقة الساطةَ  تؾؽ أشدَّ  ما -26

ـَ ٱ َرُض ُيعا مَ َوَيق )…مباشرةً  الـار  َس َأَلاق لـَّاارِ ٱ َطَؾاك َكَػاُروا لَّاِ ي

 ُكـاُتؿ بَِؿاا لَعاَ اَب ٱ َفاُ وُققا َقااَل  َوَربِّـَاا َبَؾاكٰ  َقااُلقا لَحؼِّ ٱِب  َهاَٰ ا

 .(ُػُرونَ َتؽ

 وطزماات ، طالقاة وهؿاؿ ، متاقـ صابرٌ  قبؾاؽ لؿاـ كاان لؼد -27

ذذا صذذِبرٱف َّ ) بفااؿ تاادِ فاق…متؼاادة ذذب ر َّ ك م  ِ ذذزمَّٱ ُلذذواُأوَّ ص   ِمذذن َّ ل

ِجلت س و ّل َّ لرُُّسلَّٱ  .(.ل ُهم تِ 
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 سورُة حممد -18
 

 يف العاالؼ لؾؽػار وخقرهاا، شارها أطؿااُلفؿ مضاؿحؾةٌ  الؽػارُ  -1

ـَ ٱ )…أطـااااقفؿ وا َكَػاااُروا لَّاااِ ي  َأَضاااؾَّ  هللِ ٱ َسااابِقؾِ  َطاااـ َوَصااادو

 .(َؿاَٰؾُفؿَأط

 البااال وصااالح بااالؿغػرة محظقضااقن الصااؾحاء قنوالؿممـاا - 2

ـَ ٱوَ  )…الـػسقة والراحة اِٰؾَحاِٰت ٱ َوَطِؿُؾقا َءاَمـُقا لَِّ ي  َوَءاَمـُقا لصَّ

َل  بَِؿا د َطَؾكٰ  ُكزِّ بِِّفاؿ ِماـ لَحاؼو ٱ َوُهقَ  ُمَحؿَّ ارَ  رَّ  َسقِّاا َاتِِفؿ ُفؿَطاـ َكػَّ

 .(َباَلُفؿ َؾَح َوَأص

 آسااتؼامة وحسااـ الاا كر إٓ الاافوح اإلكسااان باااَل  يصااؾُح  ٓ -3

 . (َباَلُفؿ َؾَح )َوَأص
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 يبؾااقكؿ ولؽااـ ، مباشاارة الؽػااار تاادمقر طؾااك قااادرٌ  تعااالك اهلل -4

 كَتَصارَ ٱَل  هللُ ٱ ءُ َيَشاا َوَلاق لَِؽ ذ )… وتحؿؾؽؿ وصبركؿ  بالؼتال

 .(ضبَِبع َضُؽؿَبع ُؾَقالَِّقب َوَلاٰؽِـ ُفؿِمـ

 تضااحقاتفؿ تضااقع ـولاا ربفااؿ، طـااد رفقااع مؼااامٌ  لؾشاافداء -5

ـَ ٱ)وَ   ِديِفؿَسااَقف َؿاااَٰؾُفؿ،َأط ُيِضااؾَّ  َفَؾااـ هللِ ٱ َساابِقؾِ  فِاا  ُقتُِؾااقا لَّااِ ي

َفَفا لَجـَّةَ ٱ ِخُؾُفؿُ َوُيد ،َباَلُفؿ ِؾُح َوُيص  .(…َلُفؿ َطرَّ

ـَ  كصرَ  مـ -6 َفاَيااٰ )…ووفؼاف اهلل كصاره بصاد ، وأقاماف اهلل دي  َليو

ـَ ٱ  .(َداَمُؽؿَأق َوُيَثبِّت ُكؿَيـُصر هللَ ٱ ُرواَتـُص  إِن اَءاَمـُق لَِّ ي

ـْ  -7  تتؽارر ٕكفاا بعادهؿ، مـ اطتبار محؾ السابؼقـ مصارع لتؽ

ـَ َولِؾ )…التام اإلصرار مع وتتضاطػ  .(َثاُٰؾَفاَأم َؽاِٰػرِي
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 والؽافر وحػقظف، وكصقره وسّقده مقٓه اهلل أن الؿممـ شرُف  - 8

ـَ ٱ َلكَمااق هللَ ٱ بِااَلنَّ  لِااَؽ  ٰ ذَ  ) …ؽلااذ مااـ طااديؿ  َوَأنَّ  َءاَمـُااقا لَّااِ ي

ـَ ٱ  .(َلُفؿ َلكٰ َمق َٓ  لَؽاِٰػرِي

 ققؿاة ٓ بفقؿاةً  الؽافر وصار اإلكساكقة زالت اإليؿانُ  اكعدمَ  إذا -9

ـَ ٱوَ  )..لف  لـَّاارُ ٱوَ  َٕكَعاٰؿُ ٱ ُكُؾ َتل َكَؿا ُكُؾقنَ َوَيل َيَتَؿتَُّعقنَ  َكَػُروا لَِّ ي

 .(لَُّفؿ قىَمث

ااف اإلكسااانُ  صااار إذا -11  الؿطؾااؼ، والتؾاا ذ الشاافقة دكقاااه مااـ هؿو

ـَ ٱوَ  )…الاادركات أحااط إلااك بااف كزلاات  َيَتَؿتَُّعااقنَ  َكَػااُروا لَّااِ ي

 .(لَُّفؿ قىَمث لـَّارُ ٱوَ  َٕكَعاٰؿُ ٱ ُكُؾ َتل َكَؿا ُكُؾقنَ َوَيل
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 شادتفؿ مع وُأهؾؽقا ُأخ وا قبؾؽ، الؿؽ بقـ يف ماضقةٌ  سـةٌ  -11

ااـ َوَكااَليِّـ )…أحااد يـصاارهؿ ولااؿ ، ة َأَشاادو  ِهاا َ  َيااةٍ َقر مِّ ااـ ُقااقَّ  مِّ

 .(َلُفؿ َكاِصرَ  َفاَل  َؾؽـَاُٰفؿَأه َرَجتَؽ َأخ ۤۤ لَّتِ ٱ َيتَِؽ َقر

 ، فااخرة وثؿاارٌ  ، تتبادل ٓ ومشاروبات الـعقؿ، مـقطةُ  أكفارٌ  -12

اـ َفااٰرَأك فِقَفاا لُؿتَُّؼاقنَ ٱ ُوِطاَد  لَّتِ ٱ لَجـَّةِ ٱ )مثُؾ  اا مِّ  اِساـءَ  رِ َغقا ءٍ مَّ

ـ َفاٰرَوَأك اـ َفااٰرَوَأك ۥُؿافُ َصع َيَتَغقَّار لَّؿ لََّبـ مِّ ة رَخؿا مِّ ـَ  لَّا َّ ااٰرِبِق  لِّؾشَّ

ـ َفاٰرَوَأك َصػّ  َطَسؾ مِّ اـ ِػَرةَوَمغ ِت  ٰ لثََّؿرَ ٱ ُكؾِّ  ِمـ فِقَفا َوَلُفؿ كمو  مِّ

بِِّفؿ(  .رَّ

 شارود الغاافؾقـ، ماـ وأشاباهفؿ الـػااقل، الحضاقرُ  ك لؽ -13

ـ ُفؿَوِمـ )…وفؼدان وضقاع  ،واكغال  إَِذا َحتَّاكٰ  َؽ إَِلق َتِؿعُ َيس مَّ

ـَ  َقاُلقا ِطـِدكَ  ِمـ َخَرُجقا ِ ي  .(.َءاكًِػا َقاَل  َماَذا لِعؾؿَ ٱ ُأوُتقا لِؾَّ
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 طؼاااقلفؿ، وحػظااات صااادورهؿ، وطااات ماااـ العؾاااؿ إكؿاااا -14

ـَ  َقاااُلقا )…أحااقالفؿ وصااؾحت ااِ ي  َقاااَل  َماااَذا لِعؾااؿَ ٱ ُأوُتااقا لِؾَّ

 .اكًِػا(ءَ 

 والتقفقاؼ الخقار ماـ وتبعاتفاا ثؿراتفاا لفاا اإليؿاكقاة الفدايةُ  -15

ـَ ٱ)وَ   . (َقٰيُفؿَتؼ َوَءاَتٰقُفؿ ىُهد َزاَدُهؿ هَتَدواٱ لَِّ ي

 بآسااااااراع مقطظااااااةٌ  وطالماتفااااااا الساااااااطةِ  أشااااااراط يف -16

َّٓ  َيـُظُرونَ  )َفَفؾ…والتلهب اَطةَ ٱ إِ  ءَ ۤۤ َجا َفَؼد َتةَبغ تَِقُفؿَتل َأن لسَّ

 .(َراُصَفاَأش

 اهلل تقحقااد يف الاادكقا وصااالح كؾااف الخقاار أن واطتؼااد اثباات -17

اافُ  طَؾااؿٱَف  )..طبادتااف وحسااـ َّٓ  إَِلاااٰفَ  َٓ  ۥَأكَّ  بَِؽ لِااَ ك سااَتغِػرٱوَ  هللُ ٱ إِ

ـَ َولِؾ  .(لُؿمِمـَاِٰت ٱوَ  ُؿمِمـِق
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 واسااتغػارا، ذكااًرا الؿقطظااة بتؾااؽ طااامالً  رسااقُلـا وكااان -18

ـَ َولِؾ بَِؽ لِاَ ك سَتغِػرٱوَ  )… الققم يف مرة ئةما لف وُأحصلَ   ُؿامِمـِق

 .(لُؿمِمـَاِٰت ٱوَ 

 واهتؿاماؽ دطائاؽ ماـ أخاريـ كسقان الحؽؿة مـ ولقس -19

ـَ َولِؾ بَِؽ لَِ ك سَتغِػرٱ)وَ   .(لُؿمِمـَاِٰت ٱوَ  ُؿمِمـِق

 مرصاقدة، محػقضاة ومؽاسابؽؿ وحركااتِؽؿ تؼؾبااتِؽؿ كؾو  -21

 َؾااؿُ َيع هللُ ٱوَ  )… ساابحاكف الغقااقب طااالم ففااق كفااايتؽؿ، حتااك

َبُؽؿ  .(َقٰيُؽؿَوَمث ُمَتَؼؾَّ

 ، الؿجتؿعااات يف الؿـااافؼقـ جاابـ يشاابف جاابـ ثؿااةَ  لااقس -21

ـَ ٱ َت َرَأي )..صػاتفؿ ومحاكل وأذكابفؿ اَرض ُقُؾاقبِِفؿ فِ  لَِّ ي  مَّ

ـَ  فِ َطَؾق لَؿغِش ِّ ٱ َكَظرَ  َؽ إَِلق َيـُظُرونَ   .(لَؿقِت ٱ ِم
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 وقاااصعل الؼرابااات، ومـاباا ي ، إرحااام ؼّطعاالم لؼاابِح  يااا -22

 َٕرضِ ٱ فِاا  ِسااُدواُتػ َأن ُتؿَتااَقلَّق إِن ُتؿَطَسااق َفَفااؾ )..الصااالت

 .(َحاَمُؽؿَأر اَوُتَؼطُِّعق

 طؾاااك تلكقاااد إرض، يف باإلفسااااد الااارحؿ قطقعاااة قااارن -23

 َٕرضِ ٱ فِاا  ِساُدواُتػ َأن ُتؿَتااَقلَّق إِن ُتؿَطَساق َفَفااؾ ) …  الشاـاطة

 .(َحاَمُؽؿَأر اُتَؼطُِّعقوَ 

ـَ ٱ َلاااٰق َِؽ ُأو )… الغقايااة طااـ رادعٌ  العؼقبااة هاا ه تلمااُؾ  -24  لَّااِ ي

ُفؿ هللُ ٱ َلَعـَُفؿُ   .(َصاَٰرُهؿَأب َؿكٰ َوَأط َفَلَصؿَّ

 اكطاقى وماا اهلل، كتااب والاتػفؿ بالتدبر وأجدره كالمٍ  أحُؼ  -25

 ُقُؾاقٍب  َطَؾاكٰ  َأم انَ لُؼارءَ ٱ َيَتاَدبَُّرونَ  َأَفاَل  )…وبقـات طجائب مـ

 (.َػاُلَفاَأق
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 وحبقط ضالل.. إحؽام وكرة ، الشرايع سخطَ  مـ ويَؾ  يا -26

َبُعاقاٱ بِاَلكَُّفؿُ  لِاَؽ  ٰ ذَ  )..لؾعؿؾ  ۥَكافُ  ٰ قَ ِرضا َوَكرُِهاقا هللَ ٱ َخطَ َأسا َماا تَّ

 .(…َؿاَٰؾُفؿَأط َبطَ َفَلح

 َحِساَب  َأم ).… وتعرياة كشاٍػ  ماـ الؼؾاقب لؿرضاك ٓبد -27

ـَ ٱ َرٌض  ُقُؾقبِِفؿ فِ  لَِّ ي  .(َغاٰـَُفؿَأض هللُ ٱ رَِج ُيخ لَّـ َأن مَّ

 َفاَل  ).. والؿقاجفة الؼقة أزمـةَ  وآستضعاف ال لة طـ كفلٌ  -28

ؾؿِ ٱ إَِلك ُطقاَوَتد َتِفـُقا  َيتِاَرُكؿ َوَلاـ َمَعُؽؿ هللُ ٱوَ  َٕطَؾقنَ ٱ َوَأكُتؿُ  لسَّ

 .(َؿاَٰؾُؽؿَأط

اـ َفِؿاـُؽؿ )…ومالف كػسف طؾك البخقؾ طائدةُ  -29  َوَماـ َخاُؾ َيب مَّ

َؿا َخؾَيب  .(..لُػَؼَراءُ ٱ َوَأكُتؿُ  لَغـِ و ٱ هللُ ٱوَ  ۦِۚسفِ كَّػ َطـ َخُؾ َيب َفنِكَّ
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 اساتبدلفؿ وطؿااًل، دياكة اإلسالم أهؾ تخؾك متك كقكقة سـةٌ  -31

 اًمااَقق َتبِدلَيساا اَتَتَقلَّااق َوإِن )..وصااالحً جااًدا مااـفؿ بخقاار اهلل

 (.…َثاَٰؾُؽؿَأم اَيُؽقُكق َٓ  ُثؿَّ  َرُكؿَغق

 مـفؿ، خقرٍ  بعجؿٍ  جئ الدطقة، العرب ضقع لؿا التاري  طبر -31

 .(َثاَٰؾُؽؿَأم اَيُؽقُكق َٓ  ُثؿَّ  )…اإلسالم وكشروا

 والصااااالح، والػضااااؾ الااااديـ يف غقااااَركؿ بؽااااؿ يسااااتبدُل  -32

 .(.أمثالؽؿ َيُؽقُكقا َٓ  ُثؿَّ  َغْقَرُكؿْ  َقْقًما َيْسَتْبِدْل  )…فقػقققكؽؿ،

 وحصااقل ، والؿـزلااة الثاقاب فؼاادانُ  آساتبدٓل آثااارِ  وماـ -33

 َيُؽقُكاقا َٓ  ُثؿَّ  َغْقَرُكؿْ  َقْقًما َيْسَتْبِدْل  ) .. الؿستعان واهلل الخ ٓن

 .َأْمَثاَلُؽْؿ(
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 سورُة الفتح -19
 

 حقاث ، لؾادطقة طظقؿاا وكصاراً  ، مبقـًاا فتًحاا الحديبقاةُ  كاكت -1

ا )…اإلسالم واكتشر ، الـاُس  ـَ سؽ  .ُمبِقـًا( َفْتًحا َلَؽ  َفَتْحـَا إِكَّ

 أياااام ساااقؿا ٓ ، طقالاااف طؾاااك اهلل كعؿاااةُ  والققاااار الساااؽقـةُ  -2

ااؽِقـَةَ ٱ َأكااَزَل  لَّااِ یٱ ُهااقَ  )…الشاادائد ـَ ٱ ُقُؾااقِب  فِاا  لسَّ  لُؿاامِمـِق

عَ  اإِيَؿاٰـ َداُدوالَِقز  .(…إِيَؿاٰـِِفؿ مَّ

 واحتؿاااال الثباااات طؾاااك والثؼاااة الؼاااقة كاااؾَّ  يؿـحاااؽ كاااٌص  -3

افِ  ).…شلء كؾ مالؽ اهلل فنن ،الؿخاصر َؿااٰقَ ٱ ُجـُاقدُ  َولِؾَّ  ِت  ٰ لسَّ

 .( َحؽِقؿ َطِؾقًؿا هللُ ٱ َوَكانَ  َٕرضِ ٱوَ 

 هللِ ٱِب  ِمـُااقالُِّتم )… والتااقققرُ  التعزياار : بااالـبقة آيؿااان َحاااؼو  -4

ُروهُ  ۦَوَرُسقلِفِ   .ُروُه(َوُتَققِّ  َوُتَعزِّ
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ـِ  هللُ ٱ َرِض َ  لََّؼد ) دائؿا الصابريـ لؾثابتقـ الؽرامةُ  -5 ـَ ٱ َط  لُؿمِمـِق

َجَرةِ ٱ َت َتح ُيَبايُِعقَكَؽ  إِذ اؽِقـَةَ ٱ َفاَلكَزَل  ُقُؾاقبِِفؿ فِ  َما َفَعِؾؿَ  لشَّ  لسَّ

 .(..اَقرِيب حاَفت َوَأَثاَٰبُفؿ ِفؿَطَؾق

 الساؽقـةَ  ولؾؿاممـقـ ، وطـاادا قبًحاا ، الشعقاء الحؿقةُ  لؾؽػار -6

ـَ ٱ َجَعااَؾ  إِذ )..واكشااراحا ثباتااا الغااراء  ُقُؾااقبِِفؿُ  فِاا  َكَػااُروا لَّااِ ي

 َوَطَؾاك ۦَرُساقلِفِ  َطَؾاكٰ  ۥَساؽِقـََتفُ  هللُ ٱ َفاَلكَزَل  لَجااِٰفِؾقَّةِ ٱ َحِؿقَّاةَ  لَحِؿقَّةَ ٱ

ـَ ٱ  .(.لتَّؼَقىٰ ٱ َكِؾَؿةَ  َزَمُفؿَوَأل لُؿمِمـِق

 َرُساقَلفُ  هللُ ٱ َصاَدَ   لََّؼد ).. حؼ آكبقاء ؤياور مبشرات، الرؤيا -7

ءَياٱ ّـَ َلَتد لَحؼِّ ٱِب  لرو ( هللُ ٱ ءَ ۤۤ َشا إِن لَحَرامَ ٱ لَؿسِجَد ٱ ُخُؾ ـَ  .َءاِمـِق

 طؾاك الغؾظاة وإكؿا شػاف، متراحؿ مجتؿع الؿسؾؿُ  الؿجتؿع -8

 . (ـَُفؿَبق ءُ )ُرَحَؿا… الؽافريـ
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عاا َتااَرٰيُفؿ )… لؿتااديـقـا حقاااة يف ساااصعة طالمااة الصااالة -9  اُركَّ

د ـَ  الَفض َتُغقنَ َيب اُسجَّ  ٱ مِّ
ـ ُوُجقِهِفؿ فِ  ِسقَؿاُهؿ اك ٰ قَ َوِرض هللِ  مِّ

ُجقدِ ٱ َأَثرِ   (.لسو

 الؿساتقي كاالزرع وتؿاساَؽفؿ الؿساؾؿقـ تعااونَ  أجؿَؾ  ما -11

 بفااااال صاااااار حتاااااك وتـاساااااؼ صاااااغاره، ققيااااات الااااا ي

 ۥَفااا َاَزَرهُ  ۥا َفُ َشطاا َرَج َأخاا عٍ َكااَزر إِلكِجقااؾِ ٱ فِاا  )َوَمااَثُؾُفؿ…الؿـظاار

اعَ ٱ ِجااُب ُيع ۦُسااققِفِ  َطَؾاكٰ  سااَتَقىٰ ٱَف  ساَتغَؾظَ ٱَف  رَّ  بِِفااؿُ  لَِقِغااقظَ  لازو

ارَ ٱ  .(لُؽػَّ

 وفاساؼ ومـاافؼ كاافر لؽاؾ مملؿ وتآزرهؿ الؿممـقـ تعاونُ  -11

اعَ ٱ ِجُب )ُيع رَّ ارَ ٱ بِِفؿُ  لَِقِغقظَ  لزو  .(لُؽػَّ
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 سورُة احلجرات -21

 

 ، لااِلدب مـاااٍف  ورسااقلف اهلل ياادي بااقـ وتشااريع تؼااديؿٍ  كااؾو -1

َفاَياٰ )…السؾقك يف مبتدعٌ  الشريعة، طؾك مػتئٌت  ـَ ٱ َليو  َٓ  َءاَمـُقا لَِّ ي

ُمقا ُؼقاٱوَ  ۦَۖوَرُسقلِفِ  هللِ ٱ َيَدیِ  ـَ َبق ُتَؼدِّ  .(هللَ ٱ تَّ

 تاااااقّقرُ  ، وساااااؿاطفا ساااااـتف طـاااااد كااااا لؽ إدِب  وماااااـ -2

ُنذذوا ل ذذِی ن َّٱ  ُّه اأ َّ)  ذذذَّٰ…وتعظااؿ ُِذذوات رَّ ّل َّ ء ام   ق َّف ذذو ت ُكذذمَّٰ و َّأ صذذ ف 

وَّ  .(لق ولَّٱبَِّ ۥل هَُّ ه ُروات ج و ّل َّ لن ِبیَِّّٱ تَّص 

 التؼاقى حاازوا ، وهدياف ساـتفِ  طـاد أصقاتفؿ الغاضقـ فقزَ  يا -3

ـَ ٱ )إِنَّ  قنَ  لَِّ ي ـَ ٱ َلاٰق َِؽ ُأو هللِ ٱ َرُسقلِ  ِطـَد  َتُفؿ ٰ قَ َأص َيُغضو ـَ ماٱ لَِّ ي  َتَح

 .(َقىٰ لِؾتَّؼ ُقُؾقَبُفؿ هللُ ٱ
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 إِنَّ  )…الؿـااداة وٓ الصراخ ٓ ، الباب صر  الزيارة يف إدب -4

ـَ ٱ  . (ِؼُؾقنَ َيع َٓ  َثُرُهؿَأك ِت  ٰ لُحُجرَ ٱ ءِ ۤۤ َوَرا ِمـ ُيـَاُدوَكَؽ  لَِّ ي

ـٌ  أصااٌؾ  -5 َفاَياااٰ )…والققااائع إخبااار تؾؼاال يف التثباات يف متااق  َليو

ـَ ٱ  بَِجَفااَٰؾة َمااَقق ُتِصاقُبقا َأن اَفَتَبقَّـُق بِـََبن َفاِسُؼ  َءُكؿَجا إِن ااَمـُقءَ  لَِّ ي

ـَ  ُتؿَفَعؾ َما َطَؾكٰ  بُِحقاَفُتص  . (َكاِٰدِمق

 وطدم آستعجال بسبب طؾقفا جـل قضقة أو شخص مـ كؿ -6

ـَ َكاٰ ُتؿَفَعؾ َما َطَؾكٰ  بُِحقاَفُتص بَِجَفاَٰؾة َماَقق ُتِصقُبقا )…إكاة  . (ِدِمق

ّـَ  ).طباده طؾك اهلل مـ مـةٌ  بف والعؿؾ اإليؿان تحبقُب  -7
 هللَ ٱ َوَلااٰؽِ

ـَ ٱ ُؽؿُ إَِلااق َحبَّااَب  ـَاافُ  إِليَؿاااٰ هَ  ُقُؾااقبُِؽؿ فِاا  ۥَوَزيَّ  لُؽػاارَ ٱ ُؽؿُ إَِلااق َوَكاارَّ

 .(لِعصَقانَ ٱوَ  لُػُسقَ  ٱوَ 
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 نَوإِ  ).والؿؼارباة الصاؾح مثاؾ والخصقمة التـازع طـد حؾَّ  ٓ -8

ـَ  ي َِػَتانِ ۤۤ َصا ـَ ٱ ِم  .(ـَُفَؿاَبق ِؾُحقاَفَلص قَتَتُؾقاٱ لُؿمِمـِق

 ٓ ، والتعاضاااد والتاااآلػ التعااااون تؼتضااال الؿاااممـقـ إخاااقة -9

َؿاااا )… والتؼاتاااؾ الخصاااام  ـَ َباااق ِؾُحقاَفَلصااا َقةإِخااا لُؿمِمـُاااقنَ ٱ إِكَّ

 .(ُؽؿَأَخَقي

 ـماا تقرثااف لؿااا ، والتعايااب والتـااابز السااخرية حرماات إكؿااا -11

َفاَياٰ ) لِلكػس وكسر الؼطقعة ـَ ٱ َليو ـ مَقق َخرَيس َٓ  َءاَمـُقا لَِّ ي  مٍ َقق مِّ

ـ راَخق َيُؽقُكقا َأن َطَسكٰ   .(…ُفؿمِّ

 وآساتفزاء التعاياب ٓ والؿالصػاة الؿحباة اإليؿاانِ  ضريبةُ  -11

ْسؿُ  )بِْئَس 
ِ
يَؿانِ  َبْعَد  اْلُػُسقُ   آ  .(اإْلِ
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 طـفاا الـاس لـػر ، لؾغقبة ؿستؼبحةال الصقرة ه ه وطقْت  لق -12

 تااااَمق َأِخقااافِ  ؿَ َلحااا ُكاااَؾ َيل َأن َأَحاااُدُكؿ َأُيِحااابو  )…شاااديًدا كػاااقًرا

 .(ُتُؿقهُ َفَؽرِه

ّـَ  ، وتعاوًكاا وأصااًل  كسابً آكساكقة تتعارُف  -13  الؿػااخرة ولؽا

َفاَياٰ )…بالتؼقى ا لـَّاُس ٱ َليو ـ ـَاُٰؽؿَخَؾؼ إِكَّ  ـَااُٰؽؿَعؾَوَج  َوُأكَثاكٰ  َذَكار مِّ

 .(َؼٰقُؽؿَأت هللِ ٱ ِطـَد  َرَمُؽؿَأك إِنَّ  الَِتَعاَرُفق ي َِؾ َوَقَبا اُشُعقب

َؿااا ).ومجاهاادة وتطبقااٌؼ  وطؿااؾ قااقٌل   الصااحقُح  اإليؿااانُ  -14  إِكَّ

ـَ ٱ لُؿمِمـُااقنَ ٱ  َوَجاااَٰفُدوا َتاااُبقاَير َلااؿ ُثااؿَّ  ۦَوَرُسااقلِفِ  هللِ ٱِب  َءاَمـُااقا لَّااِ ي

اِٰدُققنَ ٱ ُهؿُ  َلاٰق َِؽ ُأو هللِ ٱ َسبِقؾِ  فِ  َأكُػِسِفؿوَ  لِِفؿ ٰ قَ بَِلم  .(لصَّ
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 َأن َؽ َطَؾقا َيُؿـوقنَ  ) العؿؾ وحسـ والديـ الفداية يف هلل الِؿـَّةُ  -15

ـو  هللُ ٱ َبؾِ  َؾاَٰؿُؽؿإِس َطَؾ َّ  َتُؿـوقا َّٓ  ُقؾ َؾُؿقاَأس  َهاَدٰيُؽؿ َأن ُؽؿَطَؾاق َيُؿ

ـِ لِلِ  ( ُكـُتؿ إِن يَؿاٰ ـَ  .َصاِٰدقِق
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 : املؤلف إصدارات

 : مهها كتاب ( ٠١١ ) مو أكجر له صدر

  ُالػفؿ ومدارُج  العؾؿِ  ساللؿ . 

  الحديثقة الخطُب  

 الؿعالل أربعقن  

 إكثرية إربعقن  

  الؼرآي التدبر مققظاُت  

 العؾؿ كثار  

 الـبقية السقرة جؿالقات مـ  

 ( شعر ) محائؾقات 

  ُقةالرمضاك الَقراطة  

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

  ُخزيؿة ابـ دار - السؾقان صالئع . 
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  الؼرى أم مـ كسؿاٌت . 

  ( شعر ) الؿروءة مقاُت 

 ( 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 . 

  الطقال بالسبع آحتػاُل . 

  ُـ ـُ  الؿـابر شج  .الؿحابر وهت

  : للتواصل

hamzah10000@outlook.com 

 

 

 

 


