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 ؽمقرة ايمبٗمرة

 إٞمباء فمـ أَمر َمستٗمبقم زمٟمنَّ ايم٘مٖمار ايمذيـ ؿُمبَِع فمعم ومٙمقهبؿ ٓ ي٠مَمٛمقن. -1

 ( إطمبار فمـ ىمذب اظمٛماهمٗمكم دم اظمايض واظمستٗمبؾ.8دم أية ) -2

 ( إطمبار فمـ طمداع اظمٛماهمٗمكم دم اظمايض واظمستٗمبؾ.9دم أية ) -3

 واظمستٗمبؾ.( إطمبار فمـ همساد اظمٛماهمٗمكم دم اظمايض 12-11دم أية ) -4

 ( إطمبار فمـ اؽمتٜمزاء اظمٛماهمٗمكم دم اظمايض واظمستٗمبؾ.13دم أية ) -5

 ( إطمبار فمـ َم٘مر اظمٛماهمٗمكم دم اظمايض واظمستٗمبؾ.14دم أية ) -6

 ( إطمبار فمـ أَمان اظمٜمتديـ دم اظمايض واظمستٗمبؾ.38دم أية ) -7

ٜمؿ، وَمـ هذه إديمة ضمرصٜمؿ ايمُمديد فمعم احلٝماة ( إطمبار فمـ ِذيمَّة ايمٝمٜمقد دم اظمايض واظمستٗمبؾ وََمْسَ٘مٛمَتِ 61دم أية ) -8

 ايمدٞمٝما.

 ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم، وزمممى جلٚمٝمع إديان دم اظمستٗمبؾ إذا آَمٛمقا، همٙمٜمؿ أصمرهؿ فمٛمد اهلل سمٔمالم.62دم أية ) -9

 اإلطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم حمبة ايمٝمٜمقد احلٝماة ايمدٞمٝما فمعم َمرِّ إزَمان: ٕهنؿ مل يِمدومقا زمأطمرة. -11

 ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم زمٟمن ىمؾَّ ايمذيـ ئمادون اظمالئ٘مة، هم١منَّ اهلل فمدوٌّ هلؿ، وؽمٝمجازهيؿ فمعم ذيمؽ.98أية )دم  -11

 ( إطمبار فمـ ٞمٗمض ايمٝمٜمقد يمٙمٔمٜمقد دم اظمايض واظمستٗمبؾ.111دم أية ) -12

 ( إطمبار فمـ سمٔمٙمٝمؿ ايمُمٝماؿمكم ايمسحر دم اظمايض واظمستٗمبؾ.112دم أية ) -13

ة اظم٠مَمٛمكم دم اظمايض واظمستٗمبؾ.( إطمبار فم119دم أية ) -14 ار ايمٝمٜمقد وايمٛمِمارى إلم ردَّ  ـ ؽمٔمل ىُمٖمَّ

( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم وزمممى يمٙمٚم٠مَمٛمكم أنَّ ىمؾَّ َما يٖمٔمٙمقن َمـ طمغم صٕمغم أو ىمبغم هم١منَّ شمقازمف فمٛمد 111دم أية ) -15

 اهلل سمٔمالم َمّمٚمقن.

ـْ َمٛمع ذىمر اهلل سمٔمالم دم اظمساصمد.( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم ايمٔمٗمقزمة زمايمدٞمٝما وأطمر114دم أية ) -16  ة يمِـَٚم

 اإلٞمباء فمـ أَمر َمستٗمبقم زمٔمدم رضا ايمٝمٜمقد وايمٛمِمارى فمـ أهؾ اإليامن دم ىمؾ زَمان. -17

ار أهؾ ايم٘متاب دم اظمايض واظمستٗمبؾ.121دم أية ) -18  ( إطمبار فمـ طمسارة ىُمٖمَّ

 وه.( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم فمـ ذىمر اهلل سمٔمالم يمٙمٚم٠مَمٛمكم إذا ذىمر152دم أية ) -19

 ( إطمبار فمـ وومقع اخلقف واجلقع دم اظمايض واظمستٗمبؾ.155دم أية ) -21

ـْ يُماء َمـ فمباده.212دم أية ) -21  ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم فمـ رزق اهلل سمٔمالم زمٕمغم ضمساب يمِـَٚم

ـْ يُماء.213دم أية ) -22  ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم فمـ هداية اهلل سمٔمالم إلم اإلؽمالم يمِـَٚم

ـْ يُماء.  ( إطمبار247دم أية ) -23  فمـ أَمر َمستٗمبقم فمـ إفمْماء اهلل سمٔمالم اظمٙمؽ يمِـَٚم

ـْ يٛمٖمؼ دم ؽمبٝمٙمف، وَمّمافمٖمة ذيمؽ ايمثقاب.261دم أية ) -24  ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم فمـ شمقاب اهلل سمٔمالم يمِـَٚم

 ؽمقرة آل فمٚمران

 ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم طمٙمؼ اهلل سمٔمالم اجلٛمكم دم ايمرضمؿ ىمٝمػ يُماء.6دم أية ) -1

ـْ يُماء.13)دم أية  -2  ( إطمبار َمستٗمبقم فمـ سمٟميٝمد اهلل سمٔمالم زمٛمٌمه يمِـَٚم
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ـْ يُماء، وإطمبار َمستٗمبقم فمـ ٞمزع اهلل سمٔمالم 26دم أية ) -3 ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم إفمْماء اهلل سمٔمالم اظمٙمؽ يمِـَٚم

ـْ يُماء، وإطمبار َمستٗمب ة اهلل سمٔمالم يمِـَٚم ـْ يُماء، وإطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم َمٔمزَّ ـْ يُماء.اظمٙمؽ يمِـَٚم  قم فمـ إذٓل اهلل سمٔمالم يمِـَٚم

ـْ يُماء زمٕمغم ضمساب.27دم أية ) -4  ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم رزق اهلل سمٔمالم يمِـَٚم

ـْ يُماء، وهمٝمف زمممى يمٙمٚم٠مَمٛمكم.74دم أية ) -5  ( إطمبار َمستٗمبقم فمـ ختِمٝمص اهلل سمٔمالم زمرمحتف يمِـَٚم

ـْ يريد نمغم ديـ اإلؽمالم.( إطمبار َمستٗمبقم فمـ فمدم ومبقل اهلل سمٔمالم يمِ 85دم أية ) -6  ـَٚم

ار، إذا ازدادوا ىمٖمرًا زمٔمد إيامهنؿ.91دم أية ) -7  ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم أن اهلل سمٔمالم ٓ يٗمبؾ سمقزمة ايم٘مٖمَّ

ة اظم٠مَمٛمكم إلم ايم٘مٖمر.111دم أية ) -8  ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم طمْمر ؿمافمة أهؾ ايم٘متاب: ايمذيـ يسٔمقن إلم ِردَّ

ر فمـ أَمر َمستٗمبقم دم شمقاب اهلل سمٔمالم اظم٠مَمٛمكم َمـ أهؾ ايم٘متاب فمعم ىمؾِّ همٔمؾ طمغم، وأنَّ أَمقال ( إطمبا115دم أية ) -9

 اظمممىمكم وأوٓدهؿ ٓ سُمْٕمٛمٝمٜمؿ يشء َمـ اهلل سمٔمالم.

( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم اؽمتٝماء اظمممىمكم إذا ََمسَّ اظم٠مَمٛمكم ضمسٛمة، وفمـ همرح اظمممىمكم إذا 121دم أية ) -11

 ة، وفمـ فمدم ومدرة اظمممىمكم اإلرضار زماظم٠مَمٛمكم همٝمام إذا صػموا، واسمٗمقا اهلل.أصاب اظم٠مَمٛمكم ؽمٝمئ

 ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم إيمٗماء اهلل سمٔمالم ايمرفمب دم ومٙمقب اظمممىمكم زمسبب إرشاىمٜمؿ زمف.151دم أية ) -11

ـْ وُمتَِؾ أو َمات دم ؽمبٝمؾ اهلل أن يٕمٖمر اهلل157دم أية ) -12  سمٔمالم ذٞمقزمف. ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم صمزاء ََم

ـْ ىمتب اهلل يمف ايمٛمٌم هم١مٞمَّف ٓ نمايمب يمف، وإطمبار َمستٗمبقم َمـ أٞمف  ٓ أضمد 161دم أية ) -13 ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم: ََم

 يستْمٝمع ايمٛمٌم َمـ دون اهلل إن أراد يمف اهلل اخلذٓن.

ؿ،  وأنَّ اظم٠مَمٛمكم ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم ازمتالء اهلل سمٔمالم يمٙمٚم٠مَمٛمكم دم أَمقاهلؿ وأٞمٖمسٜم186دم أية ) -14

 ؽمٝمسٚمٔمقن َمـ ايمذيـ أوسمقا ايم٘متاب واظمممىمكم أذًى ىمثغمًا. 

 ؽمقرة ايمٛمساء

( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم فمدم ومدرة ايمرصمال فمعم حتٗمٝمؼ ايمٔمدل ايمتام زمكم ايمٛمساء دم اظمحبَّة وَمٝمؾ 129دم أية ) -1

 ايمٗمٙمب، َمٜمام زمذيمقا دم ذيمؽ َمـ اجلٜمد.

ـْ رصف اهلل ومٙمبف فمـ اإليامن زمف وآؽمتٚمساك هبديف، همٙمـ جيد يمف ؿمريٗمًا إلم ( إطمبار َمستٗمبقم 143دم أية ) -2 أنَّ ََم

 [.5]ايمِمػ:  ژى   ائ  ائ  ەئ  ەئژ   اهلداية وايمٝمٗمكم، ىمام ومال سمٔمالم:

 ؽمقرة اظمائدة

 ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم زمٝمان ؾمدة فمداوة ايمٝمٜمقد واظمممىمكم يمٙمٚم٠مَمٛمكم فمعم ََمرِّ إزَمان.82دم أية ) -1

ة. هم١من ضمِمؾ ذيمؽ هم١منَّ اهلل سمٔمالم ؽمقف يٟميت زمدهلؿ زمٗمقم  ( إطمبار َمستٗمبقم أنَّ اهلل 54ية )دم أ -2 ر َمـ ايمردَّ ُُيَذِّ

 ُيبُّٜمؿ وُيبُّقٞمف.

ؿ ؽمَٝمَٓمٙمُّقن إلم يقم ايمٗمٝماَمة ئمادي زمٔمّمٜمؿ زمٔمّمًا، 64دم أية ) -3 ( إطمباٌر َمستٗمبقمٌّ فمـ ضمال ؿمقائػ ايمٝمٜمقد، َمـ أهنَّ

ق ؾَمْٚمَٙمٜمؿ.ويٛمٖمر زمٔمّمٜمؿ َمـ زمٔمض،   وىمٙمَّام سمآَمروا فمعم ىمٝمد اظمسٙمٚمكم زم١مشمارة ايمٖمتـ وإؾمٔمال احلرب َردَّ اهلل ىمٝمدهؿ، وهَمرَّ

 ؽمقرة إٞمٔمام

 ( إطمبار فمـ أَمٍر َمستٗمبقمٍّ دم وومقع ايمٔمذاب، همٝمجب آيمتجاء إيمٝمف زمايمدفماء، همُٝم٘مُمػ إن ؾماء سمٔمالم. 41دم أية ) -1
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 باده دم ايمداريـ إن ؾماء سمٔمالم.( إطمبار َمستٗمبقم دم َرهْمِع درصمات فم83دم أية ) -2

ؿَمَٙمَبٜمؿ، همٟمٞمزل إيمٝمٜمؿ اظمالئ٘مة َمـ  ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم ضمال ايم٘ماهمريـ همٝمام يمق أصماب اهلل 111دم أية ) -3

ومقا، ويمـ ئمٚمٙمقا زمام دفماهؿ إيمٝمف  ايمسامء، وأضمٝما هلؿ اظمقسمك همَ٘مٙمَّٚمقهؿ، وُُجِع هلؿ ىمؾُّ يشء ؿمٙمبقه همٔمايٛمقه َمقاصمٜمًة، همٜمؿ يمـ يِمدِّ

ـْ ؾماء اهلل يمف اهلداية.حمٚمد   ، إٓ ََم

 ؽمقرة إفمراف

فمٙمٝمٜمؿ  -ُجافمة اصمتٚمٔمت فمعم ايم٘مٖمر زماهلل سمٔمالم وسم٘مذيب رؽمٙمف ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم أنَّ يم٘مؾِّ 34دم أية ) -1

الم َمقن  - ايمِمالة وايمسَّ تف اهلل إلهالىمٜمؿ ٓ يتٟمطمرون فمٛمف حلٓمة، وٓ يتٗمدَّ وومتًا حلٙمقل ايمٔمٗمقزمة هبؿ، هم١مذا صماء ايمقومت ايمذي َوومَّ

 فمٙمٝمف.

 يمػمىمات َمـ ايمسامء وإرض.( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم زمٝمان أمهٝمة اإليامن وايمتٗمقى يمَٖمْتِح ا96دم أية ) -2

 ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم دم فمٗماب ايمٛماس ايمذيـ َيِرشُمقن إرض َمـ أهٙمٜما ايمٖماؽمٗمكم.111دم أية ) -3

ـِ اسمَّٗمك اهلل، همَٖمَٔمَؾ أواَمره، واصمتٛمب ٞمقاِهَٝمف.128دم أية ) -4  ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم أنَّ ايمٔماومبة اظمحٚمقدة يمِـَٚم

يـ فمعم ايمٛمَّاس  ستٗمبقم زمٟمنَّ اهلل ( إطمبار فمـ أَمر َم146دم أية ) -5 يـ فمـ ؿمافمتف، واظمت٘مػمِّ ُف ومٙمقب اظمت٘مػمِّ ؽمَٝمٌْمِ

 زمٕمغم احلؼِّ فمـ هَمْٜمِؿ احُلَجِج، وإديمَّة ايمدايمَّة فمعم فمٓمٚمتف ورشئمتف.

ؽمٝم٘متب رمحتف يمٙمذيـ خياهمقٞمف، وخيُمقن فمٗمازمف، همٝم٠مدُّون  ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم زمٟمنَّ اهلل 156دم أية ) -6

ومقن.  همروضف، وجيتٛمبقن َمٔماصٝمف، وايمذيـ هؿ زمدٓئؾ ايمتقضمٝمد وزمراهٝمٛمف ُيَِمدِّ

ـْ يذيٗمٜمؿ ؽمقء ايمٔمذاب  ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم: زمٟمنَّ اهلل 167دم أية ) -7 َـّ فمعم ايمٖماؽمٗمكم َمـ ايمٝمٜمقد ََم يَمٝمبٔمث

 واإلذٓل إلم يقم ايمٗمٝماَمة.

زمقا زمآيات اهلل، ؽمٝمٖمتح اهلل هلؿ أزمقاب ايمرزق، ووصمقه اظمٔماش  182أية )دم  -8 ( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم زمٟمنَّ ايمذيـ ىَمذَّ

ؿ فمعم يشء، شمؿ ئماومبٜمؿ اهلل فمعم نمٖمٙمة َمـ ضمٝمث ٓ ئمٙمٚمقن. وا زمام هؿ همٝمف، وئمتٗمدوا أهنَّ  دم ايمدٞمٝما، اؽمتدراصمًا هلؿ ضمتك َيْٕمؼَمُّ

 ؽمقرة إٞمٖمال

 ٕمار.ة، وايمِمَّ يمَّ ٙمٗمل دم ومٙمقب ايمذيـ ىمٖمروا اخلقف ايمُمديد، وايمذِّ ؽمٝمُ   اهلل ٟمنَّ زم َمستٗمبقم أَمر فمـ إطمبار (12) أية دم -1

 زمايمباؿمؾوأٞمٖمٗمقا أَمقاهلؿ  ،وفمِمقا رؽمقيمف ،فماومبة ايمذيـ صمحدوا اهلل وهق أن ،( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم36دم أية ) -2

فمـ  ٙمقن زمف َمـ إؿمٖماء ٞمقر اهلل، وايمِمدِّ وٓ يٓمٖمرون زمام يٟمَمُ  ،أَمقاهلؿ سمذهب واحلرسة: ٕنَّ  ايمٛمداَمةُ هل  ،وا فمـ ؽمبٝمؾ اهللدُّ ُِم يمٝمَ 

 ٜمزَمٜمؿ اظم٠مَمٛمقن دم آطمر إَمر.ف ؽمٝمَ آطمر، وهق أٞمَّ  ؽمبٝمٙمف. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ 

 ،زمٔمّمٜمؿ زمٔمّمًا هم١من ايمٔماومبة وومقع ايمٖمتـ ٟمن اظم٠مَمٛمكم إذا مل يتقلَّ زم( إطمبار فمـ أَمر َمستٗمبقم 73( و)72دم أيتكم ) -3

 تُمار ايمٖمساد.واٞم

 ؽمقرة ايمتقزمة

ف ؽمقف ه، همٗماسمٙمقا أفمداء اهلل، هم١مٞمَّ رَ ذ اظم٠مَمٛمقن أَمْ إن ٞمٖمَّ  ( إطمبار َمستٗمبقم وزُمممى َمـ اهلل 15( و )14دم أيتكم ) -1

ٖمل ُْم ٔمقم ىمٙمٚمتف، ويَ ؿ زماهلزيٚمة واخلزي، ويُ هلُّ ذِ ه٠مٓء اظمممىمكم زمٟميدي اظم٠مَمٛمكم، ويُ  ُب ذِّ ٔمَ جيازهيؿ زمايمٛمٌم َمـ فمٛمده، وؽمٝمُ 

 صدور اظم٠مَمٛمكم.
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 ٕمٛمل اظم٠مَمٛمكم، همال طمقف َمـ ايمٖمٗمر.اهلل سمٔمالم ؽمقف يُ  ( إطمبار َمستٗمبقم أنَّ 28دم أية ) -2

 أوذم ايمبٝمٔمة َمع اهلل سمٔمالم. ـْ ٚمَ ـة يمِ ( إطمبار َمستٗمبقم فمـ ايمبممى زماجلٛمَّ 111دم أية ) -3

 ؽمقرة يقٞمس

 هؿ، ودم أطمرة زماجلٛمة.رُسُّ ايمدٞمٝما زمام يَ ( إطمبار َمستٗمبقم زمايمبُمارة َمـ اهلل ٕويمٝمائف دم احلٝماة 64دم أية ) -1

 ار فمعم اإليامن ٓ يٛمٖمع.إىمراه ايم٘مٖمَّ  ون فمعم ايم٘مٖمر، وأنَّ ٌِمُّ زمٔمض ايمٛماس يُ  ( إطمبار َمستٗمبقم أنَّ 99دم أية ) -2

 ؽمقرة هقد

ايمدٞمٝما إلم أن يبٙمٕمقا ٔمٜمؿ اهلل دم احلٝماة تِّ ٚمَ ؽمٝمُ  ،وُجافمات َمـ أهؾ ايمُمٗماء اً ممهٛماك أُ  نَّ زمٟم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 48دم أية ) -1

 آصماهلؿ.

 زق، وزيادة ايمٗمقة.ب ايمرِّ ٙمْ فمـ همّمؾ آؽمتٕمٖمار دم صَم  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 52دم أية ) -2

 ف اهلل سمٔمالم إلم ٞمٖمسف.ٙمُ ٘مِ ار ايمٓمٙمٚمة يَ يٚمٝمؾ إلم ايم٘مٖمَّ  ـْ صمزاء َمَ  ٟمنَّ زم( إطمبار َمستٗمبقم 113دم أية ) -3

 ؽمقرة يقؽمػ

 اظمٛمزيمة دم ايمدٞمٝما وأطمرة. قِّ ٙمُ َمـ فمُ    ا وصؾ إيمٝمف يقؽمػ( إطمبار َمستٗمبقم زمايمبُمارة ظمِ 4دم أية ) -1

 .رؤيا ايمرصمٙمكميم ( إطمبار َمستٗمبقم دم سمٔمبغم يقؽمػ  41 – 36دم أيات ) -2

 يمرؤيا اظمٙمؽ.   دم سمٔمبغم يقؽمػ ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 49-48دم أيتكم ) -3

 َمـ ايمٔمٚمؾ ايمِمايمح. أضمسـ ؾمٝمئاً  ـْ ٓ يّمٝمع أصمر َمَ  اهلل  ( إطمبار َمستٗمبقم أنَّ 56دم أية ) -4

وهمٝمٜما  .ىمام رهمع َمٛمزيمة يقؽمػ  ،يُماء دم ايمدٞمٝما فمعم نمغمه ـْ اهلل ؽمغمهمع َمٛمازل َمَ  ( إطمبار َمستٗمبقم أنَّ 76دم أية ) -5

هق أفمٙمؿ َمٛمف، ضمتك يٛمتٜمل ايمٔمٙمؿ إلم  ـْ ف همقق ىمؾ ذي فمٙمؿ َمَ هم١مٞمَّ  ،ف َمٜمام زمٙمغ ايمٔمٙمؿ َمـ َمٛمازلأيّمًا إطمبار َمستٗمبقم آطمر، وهق: أٞمَّ 

 اهلل سمٔمالم فمامل ايمٕمٝمب وايمُمٜمادة.

 فمٛمد اؾمتداد ايم٘مرب. زم١مذن اهلل سمٔمالم ( إطمبار َمستٗمبقم فمـ جملء ايمٛمٌم111دم أية  ) -6

 ؽمقرة احلجر

أو  ،زاد همٝمفيُ ، َمـ أن د حمٚمَّ  د زمحٖمظ ايمٗمرآن َمٛمذ ٞمزويمف فمعم ايمٛمبلِّ ٜمَّ ٔمَ تَ يَ  اهلل  ( إطمبار َمستٗمبقم زمٟمنَّ 9دم أية ) -1

 إلم أن سمٗمقم ايمسافمة. ،أو يّمٝمع َمٛمف يشء ،ٛمٗمص َمٛمفيُ 

 ، وَدضْمِره يمٙمٚمستٜمزئكم زمف.( إطمبار َمستٗمبقمٌّ فمـ دهماع اهلل سمٔمالم يمرؽمقيمف إَمكم 95دم أية ) -2

 ؽمقرة ايمٛمحؾ

قن زمايمدفماء إلم اهلل همٝمام إذا ٞمزل هبؿ ايمبالء وايمٗمحط يّمجُّ  ،( إطمبار َمستٗمبقم فمـ فمباد اهلل54-53دم أيتكم ) -1

ؿوضمده. وهمٝمٜما أيّمًا إطمبار َمستٗمبقم آطمر فمـ زمٔمض فمباد اهلل دم ضمال اٞم٘مُماف ايمبالء وايمسٗمؿ فمٛمٜمؿ  خذون َمٔمف يتَّ  هم١مهنَّ

 ايمممىماء وإويمٝماء.

اء وهق هناية آصماهلؿ، هم١مذا صم ،دبٗمل ه٠مٓء ايم٘مٖمرة واظمٖمؼميـ إلم وومت حمدَّ اهلل يُ  ( إطمبار َمستٗمبقم فمـ أنَّ 61دم أية ) -2

 َمقن.وٓ يتٗمدَّ  ،رون فمٛمف وومتًا يسغماً أصمٙمٜمؿ ٓ يتٟمطمَّ 



- 078 - 

 

أَمر ُيتاج إلم زمٝمان، ىمٟمضم٘مام احلالل  هذا ايمٗمرآن ايمٔمٓمٝمؿ ٞمزل سمقضٝمحًا يم٘مؾِّ  أنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 89دم أية ) -3

ق ايمبُمارة ايمْمٝمبة آطمر، وه افمة. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ واحلرام، وايمثقاب وايمٔمٗماب، ونمغم ذيمؽ، وؽمٝمبٗمك ىمذيمؽ ضمتك سمٗمقم ايمسَّ 

 يمٙمٚم٠مَمٛمكم زمحسـ َمِمغمهؿ.

ذىمرًا ىمان أم أٞمثك، وهق َم٠مَمـ زماهلل ورؽمقيمف،  ،ئمٚمؾ ايمٔمٚمؾ ايمِمايمح ـْ ( إطمبار َمستٗمبقم فمـ ضمال َمَ 97دم أية ) -4

 .- ويمق ىمان ومٙمٝمؾ اظمال - اهلل ؽمغمزومف دم ايمدٞمٝما ضمٝماة ؽمٔمٝمدة َمْمٚمئٛمة ٟمنَّ زم

 ايمٔماظمكم. وطمّمٔمقا هلل ربِّ  ،أؽمٙمٚمقا ـْ ٚمَ ـهذا ايمٗمرآن همٝمف ايمبُمارة ايمْمٝمبة يمِ  ٟمنَّ زم( إطمبار َمستٗمبقم 112دم أية ) -5

 ؽمقرة اإلرساء

وهذه اهلداية  .اإلؽمالم ةُ ٙمَّ رق، وهل َمِ اس إلم أضمسـ ايمْمُّ ايمٛمَّ  دُ ؾِم رْ هذا ايمٗمرآن يُ  أنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 9دم أية ) -1

 افمة.ة ضمتك ومٝمام ايمسَّ زمايمٗمرآن َمستٚمرَّ 

 ،زمأطمرة ومل ئمٚمؾ هلا ْق دِّ َِم ومل يُ  ،وؽمٔمك هلا وضمدها ،ىمان ؿمٙمبف ايمدٞمٝما ايمٔماصمٙمة ـْ ٚمَّ فمَ  َمستٗمبقمٌّ ( إطمبار 18دم أية ) -2

 ا ىمتبف اهلل يمف دم ايمٙمقح اظمحٖمقظ.ممَّ  ،ايمتٔمجٝمؾ يمف همٝمٜما زمام يُماؤه ويريدهزم

ف ٚمِ ٙمْ فمِ  َؼ همْ ف فمعم زمٔمّمٜمؿ، وَ ٗمُ ٝمِّ َّم اس، ويُ ٔمف فمعم زمٔمض ايمٛمَّ ؽمِّ قَ يُ  ،ايمرزق زمٝمد اهلل  زمٟمنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 31دم أية ) -3

 .ف تِ ٚمَ ٘مْ وضمِ 

 يرزق إزمٛماء ىمام يرزق أزماء. ،ايمرزق زمٝمد اهلل ؽمبحاٞمف ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 31دم أية ) -4

زمة يمٙمرؽمؾ إٓ وؽمٝمٛمزل هبا ذِّ ٘مَ َمُ  ف َما َمـ ومرية ىماهمرةٍ زمٟمٞمَّ  ،اريمٙم٘مٖمَّ  ووفمٝمد َمـ اهلل  ،( إطمبار َمستٗمبقم58دم أية ) -5

 ك دم ايمّدٞمٝما ومبؾ يقم ايمٗمٝماَمة، أو زمايمٔمذاب ايمُمديد ٕهٙمٜما.فمٗمازمف زماهلال

 ار زماخلسػ.فمـ فمذاب ايم٘مٖمَّ  طمبار َمستٗمبقمٌّ إ( 68دم أية ) -6

ف هم١مٞمَّ  ،همٝمام إذا أٞمٔمؿ اهلل فمٙمٝمف ،فٚمِ ٔمَ وايم٘مٖمر زمٛمِ  ،ب زمآيات اهللفمـ ضمال اإلٞمسان اظم٘مذِّ  َمستٗمبقمٌّ  ( إطمبارٌ 83دم أية ) -7

 زمٖمّمؾ اهلل سمٔمالم. ُؼ ثِ ف ٓ يَ ة َمـ همٗمر أو َمرض ىمان ومٛمقؿمًا: ٕٞمَّ ف ؾمدَّ تْ ف، وإذا أصازمَ فمـ ؿمافمة رزمِّ  ُد  ويتبافمَ يتقلمَّ 

ُـّ ٖمٗمت اإلضمتك ويمق اسمَّ  ،فمـ اؽمتٚمرار إفمجاز ايمٗمرآن إلم ومٝمام ايمسافمة ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 88دم أية ) -8 فمعم  ٞمس واجل

 ؿ ٓ يستْمٝمٔمقن اإلسمٝمان زمف.حماويمة اإلسمٝمان زمٚمثٙمف، هم١مهنَّ 

 ؽمقرة ايم٘مٜمػ

ف تْ َمَ دَّ هماٞمٌمف فمٛمٜما إلم زماؿمٙمف، وٞميس َما ومَ  ،ف ايمقاضحةزمآيات رزمِّ  ظَ ُوفمِ  ـْ ( إطمبار َمستٗمبقم فمـ ضمال َمَ 57دم أية ) -1

إلم اإليامن همٙمـ يستجٝمب، ويمـ هيتدي إيمٝمف أزمدًا، ىمٝمػ ٓ وومد صمٔمؾ اهلل  لَ ١مذا ُدفمِ ، همفمٛمٜما عْ صمِ رْ يداه َمـ إهمٔمال ايمٗمبٝمحة همٙمؿ يَ 

 ؟ومل يٛمتٖمع زمف ،همٙمؿ يسٚمٔمف ،ؿٚمَ ومل يدرك َما همٝمف َمـ اخلغم، وصمٔمؾ دم أذٞمف َمايُمبف ايمِمَّ  ،همٙمؿ يٖمٜمؿ ايمٗمرآن ،فمعم ومٙمبف نمْماء

 ؽمٝمخرق زمٖمساد ومقم يٟمصمقج وَمٟمصمقج. فمـ ايمبٛماء ايمذي زمٛماه ذو ايمٗمرٞمكم ضماصمزًا أنْ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 98دم أية ) -2

 ؽمقرة َمريؿ

ؿ يٛمزفمجقن، ويتٖماطمرون زمام أٞمٔمؿ إذا ؽمٚمٔمقا سمالوة ايمٗمرآن هم١مهنَّ  ،ارفمـ َمقومػ ايم٘مٖمَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 73دم أية ) -1

 اهلل سمٔمالم فمٙمٝمٜمؿ دم ايمدٞمٝما.
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د هلؿ َمـ اإليامن فمعم هداهؿ زمام يتجدَّ  هدىً  ،وا يمديٛمففمـ زيادة اهلل يمٔمباده ايمذيـ اهتَد  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 76دم أية ) -2

 زمٖمرائض اهلل. 

 َمـ اظمممىمكم. إٞمباء فمـ أَمر َمستٗمبقم زمػماءة اظمٔمبقدات -3

 َؼ همْ وَ  احلاَت وفمٚمٙمقا ايمِمَّ  ،فٙمَ ؽُم بٔمقا رُ واسمَّ  ،يمٙمذيـ آَمٛمقا زماهلل وزمُمارة َمـ اهلل  ،( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 96دم أية ) -4

 وَمقدة دم ومٙمقب فمباده. ةً زمٟمٞمف ؽمٝمجٔمؾ هلؿ حمبَّ  ،رشفمف

 ؽمقرة إٞمبٝماء

 واظمستٗمبؾ.ٙمؼ َمـ اظماء دم اظمايض ٜما خُت إؾمٝماء ىمٙمَّ  أنَّ  زمٝمانُ  (31دم أية ) -1

داره ٓ ُيٝمد فمٛمف ضمتك ومٝمام َمٛمٜمام دم َمَ  ىمؾٌّ  ،فمـ اؽمتٚمرار ٞمٓمام صمريان ايمُمٚمس وايمٗمٚمر ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 33دم أية ) -2

  افمة.ايمسَّ 

رت دم ايمدٞمٝما، وَما وصمقدها دم احلٝماة إٓ ٞمٖمس ذائٗمة اظمقت ٓ حمايمة، َمٜمام فُمٚمِّ  ىمؾَّ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 35دم أية ) -3

ة فمعم هذه احلال ضمتك ٚمرَّ تسوهل َمُ  ،اً طمغمًا ورشَّ  ُب ٙمَّ ٗمَ تَ إضمقال سمَ  ٟمنَّ زمآطمر  زمايمت٘مايمٝمػ أَمرًا وهنٝمًا. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ ازمتالء 

 افمة.ومٝمام ايمسَّ 

يٟمصمقج وَمٟمصمقج، واٞمْمالومٜمؿ َمـ  دِّ ؽَم  ُح تْ افمة، وهل همَ ( إطمبار َمستٗمبقم فمـ إضمدى فمالَمات ايمسَّ 96دم أية ) -4

 ا َمرسفمكم.باِت ٛمَ رهؿ دم صَم َمرسمٖمٔمات إرض، واٞمتُما

يمة َمـ زمٔمد َما ىمتب دم ومد ىمتب دم ايم٘متب اظمٛمزَّ  اهلل  زمٟمنَّ  د ة حمٚمَّ َمَّ وزمُمارة ُٕ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 115دم أية ) -5

 احلقن.ٜما فمباد اهلل ايمِمَّ شمُ رِ إرض يَ  ايمٙمقح اظمحٖمقظ: أنَّ 

هل رمحة جلٚمٝمع ايمٛماس فمعم خمتٙمػ ايمٔمِمقر وايمدهقر إلم أن  د رؽمايمة حمٚمَّ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 117دم أية ) -6

 افمة.سمٗمقم ايمسَّ 

 ؽمقرة احلج

أن ي٘مرَمف،  -ىمان ـْ َمَ  ىمائٛماً  - اهلل فمٙمٝمف اإلهاٞمة همٙمٝمس زماؽمتْمافمة أضمد َب تَ ىمَ  ـْ َمَ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 18دم أية ) -1

 ف َما يُماء وهمؼ ضم٘مٚمتف.ٗمِ ٙمْ يٖمٔمؾ دم طَم  هماهلل 

 ٞمٝما وأطمرة.ي ايمدُّ هلؿ طمغمَ  زمٟمنَّ  ،ؿوزمُمارة يمٙمٚمتقاضٔمكم اخلاضٔمكم يمرهبِّ  ،َمستٗمبقمٌّ ( إطمبار 34دم أية ) -2

 طمغم وهمالح. ف زم٘مؾِّ ٗمِ ٙمْ واظمحسٛمكم إلم طَم  ،وزمُمارة يمٙمٚمحسٛمكم زمٔمبادة اهلل وضمده ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 37دم أية ) -3

 ؽمقرة اظم٠مَمٛمقن

 فمـ إضماؿمة اهلل سمٔمالم زمخٙمٗمف، وَما ئمٚمٙمقن دم ايمدٞمٝما. ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 17دم أية ) -1

 دم آفمتبار زمإٞمٔمام، وَما همٝمٜما َمـ ايمرزق واظمٛماهمع.  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 21دم أية ) -2

هؿ اهلل زمف َمـ أَمقال وأوٓد دم ايمدٞمٝما دُّ ٚمُ يَ  َما ار َمـ أنَّ َمائمتٗمده ايم٘مٖمَّ  طمْمٟمفمـ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 56-55دم أيتكم ) -3

 ام هق همتٛمة هلؿ.ايمِمحٝمح دم ؽمبب سمٔمجٝمؾ اخلغم هلؿ إٞمَّ  قٞمف، وأنَّ غم هلؿ يستحٗمُّ هق سمٔمجٝمؾ طم

وهمٝمٜمام . ف ؽمٝمٛمحرف فمـ احلؼق زمايمبٔمث واحلساب زمٟمٞمَّ دِّ َِم ٓ يُ  ـْ فمـ ضمال َمَ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 75-74دم أيتكم ) -4

 إذا ىمُمػ اهلل سمٔمالم فمٛمٜمؿ آزمتالء. ،ار دم اجلحقدآطمر فمـ متادي ايم٘مٖمَّ  إطمبار َمستٗمبقمٌّ 
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 َما َد وؾماهَ  ،فمعم رشىمف إذا أرشف فمعم اظمقت فمـ ضمال اظمممك ايمذي ـمؾَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 111-99دم أيتكم ) -5

  ذيمؽ. ف يمٝمس يمفَمـ اإليامن وايمْمافمة، هم١مٞمَّ  ُت ٔمْ ٝمَّ  أؽمتدرك َما َض ٞمٝما يمٔمقمِّ ين إلم ايمدُّ دَّ رُ  ف يٗمقل: ربِّ هم١مٞمَّ  ،يمف َمـ ايمٔمذاب دَّ ُأفمِ 

 ؽمقرة ايمٛمقر

 ،ٞمٝما فمٗمقزمة ايمٗمذفهلؿ دم ايمدُّ  زمٟمنَّ  ،قن ؾمٝمقع ايمٖماضمُمة دم اظمسٙمٚمكمفمـ فماومبة ايمذيـ ُيبُّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 19دم أية ) -1

 ار، إن مل يتقزمقا.ة، وهلؿ دم أطمرة فمذاب ايمٛمَّ ونمغمها َمـ ايمباليا ايمدٞمٝمقيَّ 

آطمر،  ف يٟمَمره زماظمٛم٘مر. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ يسٙمؽ ؿمريؼ ايمُمٝمْمان هم١مٞمَّ  ـْ فمـ ضمال َمَ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 21دم أية ) -2

 دٞمس ذٞمقهبؿ. ـْ يُماء َمِ  ـْ ر َمَ ٜمِّ ْمَ اهلل زمٖمّمٙمف ورمحتف زماظم٠مَمٛمكم يُ  وهق أنَّ 

َـّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 23دم أية ) -3  فمـ فماومبة ايمذيـ يٗمذهمقن ايمٔمٖمٝمٖمات اظم٠مَمٛمات ايمٕماهمالت ايماليت مل خيْمر ذيمؽ زمٗمٙمقهب

 ٞمٝما وأطمرة.َمْمرودون َمـ رمحة اهلل دم ايمدُّ  ؿزمٟمهنَّ 

يُماء. وهمٝمٜما إطمبار  ـْ باع ايمٗمرآن َمَ ؼ ٓسمِّ همِّ قَ هيدي ويُ  ،وضمده اهلداية زمٝمد اهلل  زمٟمنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 35دم أية ) -4

 وزمام هق فمٙمٝمف ىمائـ. ،وزمام ؽمٝم٘مقن ،ٓ خيٖمك فمٙمٝمف يشء، همٜمق فمٙمٝمؿ زمام ىمان ،يشء فمٙمٝمؿ زم٘مؾِّ  اهلل  آطمر، وهق أنَّ  َمستٗمبقمٌّ 

ىماة الة وآسمقا ايمزَّ وأوماَمقا ايمِمَّ  ،ٓ سمُمٕمٙمٜمؿ جتارة وٓ زمٝمع فمـ ذىمر اهلل ـْ فمـ صمزاء َمَ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 38دم أية ) -5

 ؽمٝمٔمْمٝمٜمؿ شمقاب أضمسـ أفمامهلؿ، وؽمٝمزيدهؿ َمـ همّمٙمف زمٚمّمافمٖمة ضمسٛماتؿ. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ  اهلل  زمٟمنَّ  ،ظمستحٗمٝمٜما

 يُماء زمٕمغم ضمساب. ـْ يرزق َمَ  ،اق وضمده هق ايمرزَّ اهلل  آطمر، وهق أنَّ 

إذا اؽمتٗماَمقا فمعم  ،احلةوزمُمارة َمـ اهلل زمايمٛمٌم يمٙمذيـ آَمٛمقا وفمٚمٙمقا إفمامل ايمِمَّ  ،( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 55دم أية ) -6

ل ضماهلؿ َمـ اخلقف دِّ بَ زمٟمن يقرشمٜمؿ أرض اظمممىمكم، وجئمٙمٜمؿ طمٙمٖماء همٝمٜما، وأن جئمؾ اإلؽمالم ديٛمًا فمزيزًا َم٘مٝمٛمًا، وأن يُ  ،ؿمافمتف

 إلم إَمـ، إذا فمبدوا اهلل وضمده، واؽمتٗماَمقا فمعم ؿمافمتف.

 ؽمقرة ايمٖمرومان

 يمبٝمان ايمذيـ صػموا.  :واطمتباراً  اس يمبٔمض ازمتالءً اهلل زمٔمض ايمٛمَّ  ؾِ ٔمْ فمـ احل٘مٚمة دم صَم  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 21دم أية ) -1

ـْ سماب فَمامَّ ارسم٘مب َمـ ايمذٞمقب، وفمٚمؾ فمٚمالً صاحلًا، وأٞمَّف  ( إطمبار َمستٗمبقم فمـ وَمبقل اهلل 71دم أية ) -2 سمقزمة ََم

ر ذٞمقزمف: ٕٞمَّف رصمع إلم اهلل رصمقفمًا صحٝمحًا.  ُيَ٘مٖمِّ

 ؽمقرة ايمُمٔمراء

ـْ َمتَّٔمٜمؿ اهلل زماحلٝماة زمتٟمطمغم 217-215دم أيات ) -1 ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ زمٟمنَّ فمذاب اهلل واومٌع فماصماًل أم آصمالً زمَٚم

 آصماهلؿ.

 ٓ هُيٙمؽ ومرية إٓ زمٔمد سمبٙمٝمغ ايمدفمقة. ( إطمباٌر َمستٗمبقمٌّ زمٟمنَّ اهلل 218دم أية ) -2

( إطمبار َمستٗمبقم فمـ ضمال ايمُمٔمراء ايمٖماؽمٗمكم دم اظمايض واحلارض واظمستٗمبؾ َمـ أنَّ 226-224دم أيات ) -3

ايمُّقن ايمزائٕمقن َمـ أَمثاهلؿ.  ؾمٔمرهؿ يٗمقم فمعم ايمباؿمؾ وايم٘مذب، وجيارهيؿ ايمّمَّ

ف، أو  ( إطمبار227دم أية ) -4 ـْ ـمٙمؿ ٞمٖمسف زمايمممك واظمٔمايص، وـمٙمؿ نمغمه زمَٕمْٚمِط ضَمٗمِّ َمستٗمبقٌم فمـ ؽمقء َمِمغم ََم

ٚمف زمايمباؿمؾ.  افمتدى فمٙمٝمف، أو اتَّ
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 ؽمقرة ايمٛمٚمؾ

فماء يمف. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقم آطمر، 62دم أية ) -1 ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ دم اؽمتجازمة اهلل سمٔمالم اظمٛم٘مقزمكم، إذا أطمٙمِمقا ايمدُّ

ار دم إرض. اظم٠مَمٛمكم أنَّ اهلل  وزمُمارة يمٔمباد اهلل ـْ ؽمبٗمقهؿ َمـ ايم٘مٖمَّ  ؽمٝمجٔمٙمٜمؿ طمٙمٖماء يمِـَٚم

ات زمام يرضمؿ زمف فمباده َمـ نمٝمث ُُيٝمل ََمقاَت إرض.63دم أية ) -2  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ أنَّ اهلل يرؽمؾ ايمرياح َُمَبممِّ

( إطمبار َمستٗمبقمٌّ فمـ زمراهكم ودٓٓت ؽمغُمهيا اهللُ فمباَده دم أٞمٖمسٜمؿ ودم ايمسامء وإرض، همٝمٔمرهمقهنا 93دم أية ) -3

. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ آطمر وهق أنَّ اهلل  ؿ فمعم احلؼِّ ٓ َيْٕمُٖمؾ فمامَّ ئمٚمؾ فمباده ؽمقاء دم اظمايض أو احلارض أو  َمٔمرهمة  سَمُدهلُّ

 اظمستٗمبؾ.

 ؽمقرة ايمٗمِمص

( إطمبار َمستٗمبقمٌّ زمٟمنَّ ىمؾَّ يشء هايمؽ إٓ وصمف اهلل ايم٘مريؿ، همٙمف احل٘مؿ. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ آطمر وهق 88دم أية ) -1

 ايمبٔمث َمـ ايمٗمبقر يمٙمحساب واجلزاء.

 ؽمقرة ايمٔمٛم٘مبقت

 اهلل ؽمٝمبتقم وخيتػم اظم٠مَمٛمكم. زمٟمنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 2دم أية ) -1

قا َمـ فمذاهبؿ فمُ زِ فمـ ضٔمػ همئة َمـ ايمٛماس ي٠مَمٛمقن زماهلل، هم١مذا آذاهؿ اظمممىمقن صَم  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 11دم أية ) -2

 ون فمـ اإليامن زماهلل.ة َمٛمٜمؿ، همغمسمدُّ فمقن َمـ فمذاب اهلل، وٓ يِمػمون فمعم إذيَّ زَ وأذاهؿ، ىمام جَيْ 

زمًمء. وهمٝمٜما إطمبار وا َمٔمبقدهيؿ فمـ فمجز آهلة اظمممىمكم َمـ أن يٛمٖمٔمقا أو يضُّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 41دم أية ) -3

ٜمؿ وٓ ٔمَ ٖمْ قهنؿ َمـ دون اهلل ٓ يستْمٝمٔمقن ٞمَ فمُ ْد هؿ ايمذيـ يَ ءَ أويمٝما ه٠مٓء اظمممىمكم ٓ ئمٙمٚمقن أنَّ  وهق أنَّ  ،آطمر َمستٗمبقمٌّ 

 هؿ.رُضَّ 

 اق دم اظمايض واحلارض واظمستٗمبؾ.هق ايمرزَّ  اهلل  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 61دم أية ) -4

اط اظمستٗمٝمؿ اظم٠مَمٛمكم ايمذيـ صماهدوا فمعم ايمٌمِّ  ُت بِّ ثَ ويُ  ،اخلغم ؾِ بُ اهلل ؽمٝمٜمدي إلم ؽُم  زمٟمنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 69دم أية ) -5

اهلل زمتٟميٝمد اهلل  ِؼ ٙمْ طَم  ـْ أضمسـ َمِ  ـْ ـٚمَ آطمر وايمبُمارة يمِ  أفمداء اهلل، وصػموا فمعم ايمٖمتـ وإذى دم ؽمبٝمؾ اهلل. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ 

 .زمايمٛمٌمة 

 ؽمقرة ايمروم

 ـْ يُماء، وخيذل َمَ  ـْ ، همٜمق ؽمبحاٞمف وسمٔمالم يٛمٌم َمَ ٓن زمٝمد اهلل ذْ ايمٛمٌم واخلِ  ٟمنَّ زم( إطمبار َمستٗمبقم 5دم أية ) -1

 يُماء.

 ػ.ٙمَّ ف ٓ يتَخ اهلل إذا وفمد اظم٠مَمٛمكم وفمدًا هم١مٞمَّ  ٟمنَّ زم( إطمبار َمستٗمبقم 6دم أية ) -2

ة، هم١مذا أذاومٜمؿ اهلل ٞمٔمٚمة َمٛمف َمـ ايمرطماء وايمُمدَّ  اس دمث فمـ ؿمبٝمٔمة أىمثر ايمٛمَّ يتحدَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 36دم أية ) -3

ؾم٘مر، وإن أصاهبؿ َمٛمف زمٚمرض وهمٗمر وطمقف وضٝمؼ زمسبب  ، ٓ همرَح رَشٍ وأَ  رٍ ْمَ زمَ  َح رَ ة وفماهمٝمة ورطماء همرضمقا زمذيمؽ همَ صحَّ 

 سقن َمـ زوال ذيمؽ.ئَ ٝمْ ؿ يَ هم١مهنَّ  ،ذٞمقهبؿ وَمٔماصٝمٜمؿ

يُماء  ـْ ٗمف فمعم َمَ يُماء اَمتحاٞمًا، هؾ يُم٘مر أو ي٘مٖمر؟ ويّمٝمِّ  ـْ ـٚمَ يمِ  ع ايمرزقؽمِّ قَ اهلل يُ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 37دم أية ) -4

 اطمتبارًا، هؾ يِمػم أو جيزع؟.
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وؿمٙمب زيادة فمعم ذيمؽ ايمٗمرض، يمٝمزيد  ،أفمْمك ومرضًا َمـ اظمال زمٗمِمد ايمرزما ـْ َمَ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 39دم أية ) -5

أفمْمك زىماة وصدومة يمٙمٚمستحٗمكم ازمتٕماء َمرضاة اهلل وؿمٙمبًا  ـْ َمَ  ٟمنَّ زمآطمر  اهلل يٚمحٗمف ويبْمٙمف. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ  ويٛمٚمق هم١منَّ 

 ويّمافمٖمف يمف أضٔماهمًا ىمثغمة. ،اهلل ؽمٝمٗمبٙمف يمثقازمف، هم١منَّ 

 ٞمٖمس هلا أصمؾ حمدود. ىمؾَّ  فمـ اظمقت، أنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 41دم أية ) -6

هق اظمٔمايص إٞمَّام وىمثرة إَمراض  ِب ْد ىماجَل  ،وايمبحر ؽمبب ـمٜمقر ايمٖمساد دم ايمػمِّ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 41دم أية ) -7

ىمل  :ٞمٝمااس زمٔمٗمقزمة زمٔمض أفمامهلؿ ايمتل فمٚمٙمقها دم ايمدٌّ يِمٝمب ايمٛمَّ  اهلل  ٟمنَّ زمآطمر  ايمتل يٗمؼمهمٜما ايمبمم. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ 

 ويرصمٔمقا فمـ اظمٔمايص، همتِمٙمح أضمقاهلؿ. ،يتقزمقا إيمٝمف

 :يان ايمسٖمـ دم ايمبحررَ يمٙمرياح، وذيمؽ يمٛمزول اظمْمر، وصَم  فمـ أؽمباب إرؽمال اهلل  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 46دم أية ) -8

 يمٝمُم٘مروا اهلل فمعم ذيمؽ.

 زمكم زمرؽمٙمٜمؿ.ٌم فمعم اظم٘مذِّ زمايمٛمَّ  ،ٔمكم يمرؽمٙمٜمؿبِ يمٔمباد اهلل اظم٠مَمٛمكم اظمتَّ  وزمُمارةٌ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 47دم أية )  -9

 فمعم ىمؾِّ  اهلل  ٜما، وأنَّ بُ ُِم ٔمْ ٛمبتٜما ويُ ف يُ اء إرض زمٔمد َمقتا، هم١مٞمَّ فمـ أشمر اظمْمر دم إضمٝم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 51دم أية ) -11

 ازمؼ، وٓ دم احلارض، وٓ دم ايمالضمؼ.سٔمجزه يشء، ٓ دم ايميشء ومدير ٓ يُ 

 اهلل فمٙمٝمٜمؿ ريح ايمٔمذاب. ُؾ ؽِم رْ ار فمعم ىمٖمرهؿ ضمكم يُ فمـ إرصار ايم٘مٖمَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 51دم أية ) -11

ة فمٙمٝمٜمؿ، وإشمبات جَّ َمثؾ هق إوماَمة احُل  ؽمبب زمٝمان اهلل يمٙمٛماس دم هذا ايمٗمرآن َمـ ىمؾِّ  ٟمنَّ زم بقمٌّ ( إطمبار َمستٗم58دم أية ) -12

 وفمال. ؾَّ صَم  ة اهللِوضمداٞمٝمَّ 

 فمـ ؿمبع اهلل سمٔمالم فمعم ومٙمقب ايمذيـ مل يستٖمٝمدوا َمـ َمقافمظ ايمٗمرآن ايم٘مريؿ. ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 59دم أية )  -13

 ؽمقرة يمٗمامن

جيحد  ـْ َمَ  ذيمؽ ايمُم٘مر ئمقد إلم ايمُماىمر ٞمٖمسف، وأنَّ  عَ ٖمْ ٞمَ  زمٟمنَّ  ،يُم٘مر اهلل ـْ فمـ فماومبة َمَ  َمستٗمبقمٌّ ( إطمبار 12دم أية ) -1

 فمـ ؾم٘مره، نمغم حمتاج إيمٝمف. اهلل نمٛملٌّ  اهلل هم١منَّ  رَ ٘مْ ؾُم 

 ة اخلايمؼ ؽمبحاٞمف زمٕمغم ديمٝمؾ وٓ زمرهان.ار دم وضمداٞمٝمَّ فمـ صمدال زمٔمض ايم٘مٖمَّ  َمستٗمبقمٌّ  ( إطمبارٌ 21دم أية ) -2

  اً دف حمٚمَّ بٔمقا َما أٞمزل اهلل فمعم ٞمبٝمَّ اسمَّ  :اظمجاديمكم دم سمقضمٝمد اهلل إذا ومٝمؾ هلؿ دِّ فمـ رَ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 21أية )دم  -3

 ون فمعم ايمممك.ٌِمُّ ؿ ؽمٝمُ هم١مهنَّ 

ـٌ  ،إلم اهلل سمٔمالم دهِ ِْم فمبادسمف وومَ دم أطمٙمص  ـْ فمـ ضمال َمَ  َمستٗمبقمٌّ  ( إطمبارٌ 22دم أية ) -4  وهق حمسـ دم أومقايمف وَمتٗم

 تف.ٛمَّ إلم رضقان اهلل وصَم  ؾٍ قِص َمُ  ف ومد أطمذ زمٟموشمؼ ؽمبٍب هم١مٞمَّ  ،فٕفماميمِ 

فمباده َمـ فِمػَمه  يَ وذيمؽ يمغُمِ  ،يان ايمسٖمـ دم ايمبحر زمٟمَمر اهللرَ فمـ احل٘مٚمة دم صَم  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 31دم أية ) -5

 وضُمَجِجف فمٙمٝمٜمؿ.

 ،بُح ٜمؿ إَمقاج َمـ ضمقهلؿ ىمايمسُّ تْ ٙمَ وفمَ  ،فمـ ضمال اظمممىمكم همٝمام إذا رىمبقا ايمسٖمـ ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 32دم أية ) -6

مل يُم٘مر اهلل فمعم وصمف ايم٘مامل،  ـْ همٚمٛمٜمؿ َمَ  اهؿ إلم ايمػمِّ جَّ قن ايمدفماء يمف، وإذا ٞمَ ُِم ٙمِ وخُيْ  ،ؿ يِمازمقن زماخلقف، همٝمٖمزفمقن إلم اهللهم١مهنَّ 

 وَمٛمٜمؿ ىماهمر زمٛمٔمٚمة اهلل صماضمد هلا.

اهلل  آطمر، وهق أنَّ  دم أرضمام اإلٞماث. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ  اهلل وضمده ئمٙمؿ َما ٟمنَّ زم َمستٗمبقمٌّ  ( إطمبارٌ 34دم أية ) -7

 أرض متقت إٞمٖمس. اهلل وضمده ئمٙمؿ  زمٟميِّ  وهق أنَّ  :آطمر دم نمدها. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ  ٞمٖمسٍ  وضمده ئمٙمؿ َما سم٘مسبف ىمؾُّ 
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 ؽمقرة ايمسجدة

 امء.فمـ سمدزمغم اهلل سمٔمالم أَمقر اخلٙمؼ َمـ ايمسَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 5دم أية ) -1

اإلٞمسان ومٙمٝماًل  ف، هم١منَّ تِ ٗمَ ٙمْ ف وإزمدافمف يمف، وإضمسان طِم ٗمِ ٙمْ اإلٞمسان رنمؿ إمتام اهلل خَل  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 9دم أية ) -2

 أٞمٔمؿ زمف فمٙمٝمف. ف فمعم َماَمايُم٘مر رزمَّ 

ٓمة ؾ زمٗمبض إرواح إذا اٞمتٜمت أصمال، ويمـ سمتٟمطمر حلاظمقت هق اظمقىمَّ  َؽ ٙمَ َمَ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 11دم أية ) -3

 واضمدة.

 ؽمقرة إضمزاب

ٔمٜمدهؿ َمع اهلل سمٔمالم، يٛمتٓمرون زمقا همَّ هٛماك همئة َمـ اظم٠مَمٛمكم َمـ ايمرصمال ايمذيـ وَ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 23دم أية ) -1

 ومل يٛمٗمّمقه. ،وا فمٜمد اهللغمِّ ٕمَ ؿ مل يُ ا ايمٛمٌم أو ايمُمٜمادة، وأهنَّ إضمدى احلسٛمٝمكم: إَمَّ 

قومقع ايمٔمذاب اظمذل واظمٜمكم فمعم ايمذيـ ي٠مذون اهلل ورؽمقيمف دم يم وسمٟمىمٝمد َمـ اهلل  ،( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 57دم أية ) -2

 أومقاهلؿ وأهمٔماهلؿ.

ٓمٜمرون ويُ  ،ّمٚمرون ايم٘مٖمروايمبُمارة يمٔمباد اهلل اظم٠مَمٛمكم زمايمٛمٌم وايمٕمٙمبة فمعم ايمذيـ يُ  ،( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 61دم أية ) -3

 يامن.اإل

آطمر،  ٗماه وومال ومقًٓ ؽمديدًا. وهمٝمٜمام إطمبار َمستٗمبقمٌّ اسمَّ  ـْ اهلل يِمٙمح أفمامل َمَ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 71-71دم أيتكم ) -4

 أؿماع اهلل ورؽمقيمف همٝمام أَمر وهنك. ـْ ـٚمَ وهق ايمٖمقز زمايم٘مراَمة ايمٔمٓمٚمك دم ايمدٞمٝما وأطمرة يمِ 

 ؽمقرة ؽمبٟم

 ار.ٙم٘مٖمَّ يمإرض وايمٔمذاب َمـ ايمسامء  ِػ ْس فمـ طَم  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 9دم أية ) -1

 فمـ رزق اهلل سمٔمالم جلٚمٝمع فمباده. إطمبار َمستٗمبقمٌّ  (24دم أية ) -2

إيمٝمٜمؿ  َؾ ؽِم رْ يمٙمٛماس أُجٔمكم دم اظمايض واحلارض واظمستٗمبؾ، أُ  َؾ ؽِم رْ أُ   ايمرؽمقَل  ٟمنَّ زم طمبار َمستٗمبقمإ( 28دم أية ) -3

 ًا زمثقاب اهلل، وَمٛمذرًا فمٗمازمف.ممِّ بَ َمُ 

دم ايمدٞمٝما  ، وذيمؽأٞمٖمٗمف اَمتثآً َٕمره وؿمٙمباً ظمرضاسمف اظمٛمٖمؼ َما ُض قِّ ٔمَ يُ  وضمده اهلل  أنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 39دم أية ) -4

 زمايمبدل، ودم أطمرة زمايمثقاب.

 ؽمقرة هماؿمر

 ، همال أضمدَ ؿِ ٔمَ ذيمؽ َمـ ايمٛمِّ  ونمغمِ  ؿٍ ٙمْ ة وفمِ اس َمـ رزق وَمْمر وصحَّ يٖمتح اهلل يمٙمٛمَّ  َما ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 2دم أية ) -1

 .يٗمدر أن يٚمسؽ هذه ايمرمحة، وَما يٚمسؽ َمٛمٜما همال أضمد يستْمٝمع أن يرؽمٙمٜما زمٔمده 

 يدفمقهؿ إلم ايمّمالل. ،ًا يمبٛمل آدموؽمٝمبٗمك فمدوَّ  - زالي وَما - ايمُمٝمْمان ىمان ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 6دم أية ) -2

آطمر،  يُماء. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ  ـْ يُماء َمـ فمباده، وهيدي َمَ  ـْ َمَ  ؾُّ ِّم يُ  اهلل  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 8دم أية ) -3

 ايمكم.اهلل فمٙمٝمؿ زمٗمبائح ايمّمَّ  وهق أنَّ 

 ف زائؾ.فمـ َم٘مر ايمٖماؽمٗمكم أٞمَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 11دم أية ) -4
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 ،رٚمَّ ٔمَ ر َمـ َمُ ٚمَّ ٔمَ اهلل اظمْمٙمؼ، همام حتٚمؾ َمـ أٞمثك وٓ سمّمع إٓ زمٔمٙمٚمف، وَما يُ  ؿِ ٙمْ فمـ فمِ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 11دم أية ) -5

 همٝمْمقل فمٚمره، وٓ يٛمٗمص َمـ فمٚمره إٓ دم ىمتاب فمٛمده، وهق ايمٙمقح اظمحٖمقظ.

 ،ٗمقن فمٗمازمف زمْمافمتفويتَّ  ،( إطمبار َمستٗمبقم فمـ ضمال ايمٔمٙمامء دم اخلُمٝمة َمع اهلل، همٜمؿ ايمذيـ خيُمقن اهلل28دم أية ) -6

 يشء. وومدرسمف فمعم ىمؾِّ  ،واصمتٛماب َمٔمِمٝمتف، همٜمؿ أفمٙمؿ ايمٛماس زمف ؽمبحاٞمف وزمِمٖماسمف وزمممفمف

 .ؾِ ٙمَ وال واخَل فمـ حماهمٓمة اهلل سمٔمالم فمعم ايمسٚمقات وإرض َمـ ايمزَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 41ٔية )دم ا -7

فمـ فماومبة اظمست٘مػميـ اظماىمريـ، وهق ايمٔمذاب ايمذي ٞمزل زمٟمَمثاهلؿ ايمذيـ ؽمبٗمقهؿ.  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 43دم أية ) -8

ل أو أن ُيقِّ  ،لدِّ بَ ل، وؽمتبٗمك ىمام هل، همال يستْمٝمع أضمد أن يُ قَّ َح ل وٓ سمتؿمريٗمة اهلل ٓ سمتبدَّ  آطمر، وهق أنَّ  وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ 

 ايمٔمذاب فمـ ٞمٖمسف أو نمغمه.

 ؽمقرة يس

 ة.اٞمٝمَّ ة ايمرزمَّ يمَّ ار يمٙمػماهكم وإدِ فمـ سم٘مذيب ايم٘مٖمَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 46دم أية ) -1

 ؽمقرة ايمِماهمات

 إلم أطمبار ايمسامء. ْت ِمَّ ٛمَ تَ ايمُمٝماؿمكم ايمتل سمَ  ٜماب يم٘مؾِّ باع ايمُمِّ فمـ اسمِّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 11دم أية ) -1

ة هلؿ ايمٛمٌمة فمعم أفمدائٜمؿ زماحلجَّ  زمٟمنَّ ، وزمُمارة يمٔمباد اهلل اظمرؽمٙمكم ،( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 173-171دم أيات ) -2

َمٗمام، زمافمتبار  ىمؾِّ ؿ هؿ ايمٕمايمبقن ٕفمدائٜمؿ دم زمٟمهنَّ  ،ؽمبٝمٙمف وايمبُمارة جلٛمد اهلل اظمجاهديـ دم ،آطمر ة. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ وايمٗمقَّ 

 ، وومقيمف:[21]اظمجاديمة:ژ يثحجمججح ىثژ َوفْمُد اهللِ يمرؽمٙمف وأويمٝمائف زمايمٛمٌم، ىمام ومال ؽمبحاٞمف: ايمٔماومبة واظمآل.

 ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤژ، وومال ؽمبحاٞمف: [47]ايمروم: ژھھھےےژ 

َٗمْت رشوؿمف، وسمقاهمرت [51]نماهمر:    ژڤڦڦ  أؽمبازمف.. وَوفْمُد اهلل ضَمؼٌّ ٓ يتخٙمَُّػ إذا حتٗمَّ

 ؽمقرة ص

أطمٙمص ايمٔمبادة  ـْ زمٛمل آدم، إٓ َمَ  ؾَّ ِّم زمٙمٝمس ومد أطمذ فمعم ٞمٖمسف فمٜمدًا زمٟمن يُ إ زمٟمنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 83-82دم أيتكم ) -1

 هلل سمٔمالم.

 ؿ ؽمٝمٔمٙمٚمقن طمػم هذا ايمٗمرآنِ د اهلل اظمممىمكم زمٟمهنَّ فمَّ قَ سمَ  همٗمدوايمبُمارة يمإلؽمالم وأهٙمف،  ،( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 88دم أية ) -2

 همٝمف أهمقاصمًا. اُس ويدطمؾ ايمٛمَّ  ،ف ضمكم يٕمٙمب اإلؽمالمومَ ْد وِص 

 ؽمقرة ايمزَمر

ف، ويستٕمٝمث زمف ر رزمَّ ف يتذىمَّ ة وَمرض، هم١مٞمَّ فمـ ضمال اإلٞمسان ايم٘ماهمر إذا أصازمف زمالء وؾمدَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 8دم أية ) -1

نمغمه فمـ اإليامن زماهلل  ؾَّ ِّم يمٝمُ  :نمغمهف، وأرشك َمٔمف  ٞميس دفماءه يمرزمِّ  ،وَمٛمحف ٞمٔمٚمف ،هوىمُمػ فمٛمف رُضَّ  ،إذا أصمازمف ويدفمقه، شمؿَّ 

 وؿمافمتف. 

 ف.ٙمَّ ِّم أن يُ  رُ دِ ٗمْ يَ  همال أضمَد  ه اهللُدِ هَيْ  ـْ ، همٚمَ اهلداية زمٝمد اهلل  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 37دم أية ) -2

 ؽمقرة نماهمر

 ايمٔمرش يمٙمٚم٠مَمٛمكم دم اظمايض واحلارض واظمستٗمبؾ. ةِ ٙمَ فمـ اؽمتٕمٖمار اظمالئ٘مة مَحَ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 7دم أية ) -1
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 ل ايمرزق يمٔمباده.زِّ ٛمَ اهلل سمٔمالم هق ايمذي يُ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 13دم أية ) -2

ّمٚمره اإلٞمسان اهلل اظمْمٙمؼ، همٜمق ئمٙمؿ َما ختتٙمسف ايمٔمٝمقن َمـ ٞمٓمرات، وَما يُ  ؿِ ٙمْ فمـ فمِ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 19دم أية ) -3

 دم ٞمٖمسف َمـ طمغم أو رش.

اهلل يٕمّمب فمٙمٝمٜمؿ، ويْمبع فمعم  ة، هم١منَّ فمـ ايمذيـ جياديمقن دم آيات اهلل زمٕمغم ضمجَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 35أية )دم  -4

 ومٙمقهبؿ.

 اهلل يٛمٌم رؽمٙمف واظم٠مَمٛمكم دم احلٝماة ايمدٞمٝما وأطمرة. ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 51دم أية ) -5

 دم فمباده دم اظمايض واحلارض واظمستٗمبؾ. ف ٞماهمذفمـ ومّماء اهلل سمٔمالم أٞمَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 68دم أية ) -6

 فمـ َمُماهدة دٓئؾ ومدرة اهلل سمٔمالم دم اظمايض واحلارض واظمستٗمبؾ. ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 81دم أية ) -7

 ؽمقرة همِمٙمت

ِـّ سمٔمالم يمٙم٘مٖمَّ  اهلل ؾِ ٔمْ فمـ صَم  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 25دم أية ) -1 هلؿ ومبائح  نٛمقيِّ زَ يُ  ،ار أصحازمًا َمـ ؾمٝماؿمكم اإلٞمس واجل

 أفمامهلؿ دم ايمدٞمٝما.

 ٞمٝما.ٌم وايمتسديد دم ايمدُّ فمـ سمٟميٝمد اظمالئ٘مة يمٙمٚم٠مَمٛمكم زمايمٛمَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 31دم أية ) -2

ٟمن اهلل زمِمغم زمإفمامل، ٓ خيٖمك فمٙمٝمف يشء َمٛمٜما، ؽمقاء ىماٞمت سمٙمؽ إفمامل دم زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 41دم أية ) -3

 أو اظمستٗمبؾ. ،أو احلارض ،اظمايض

أو رزق أو  ةف إذا أٞمٔمٚمف اهلل زمِمحَّ ة، هم١مٞمَّ ف دم ايمرطماء وايمُمدَّ فمـ ضمال اإلٞمسان َمع رزمِّ  إطمبار َمستٗمبقمٌّ  (51أية )دم  -4

ف دم ه، همٜمق ئمرف رزمَّ رضَّ  همٜمق ذو دفماء ىمثغم زمٟمن ي٘مُمػ اهللُ  ع فمـ آٞمٗمٝماد إلم احلؼ، وإن أصازمف رضٌّ همَّ رَ نمغممها أفمرض وسمَ 

 ة، وٓ ئمرهمف دم ايمرطماء.ايمُمدَّ 

 ؽمقرة ايمُمقرى

 أَمقرهؿ، لمَّ قَ تَ يَ  ؿ يمٝمس هلؿ ورمٌّ هم١مهنَّ  ،فمـ فماومبة ايمٓماظمكم أٞمٖمسٜمؿ زمايمممك يقم ايمٗمٝماَمة إطمبار َمستٗمبقمٌّ  (8دم أية ) -1

 وٓ ٞمِمغم يٛمٌمهؿ َمـ فمٗماب اهلل سمٔمالم.

ى أراد زمٔمٚمٙمف شمقاب أطمرة، همٟمدَّ  ـْ أراد زمٔمٚمٙمف أطمرة أو ايمدٞمٝما، همٚمَ  ـْ فمـ صمزاء َمَ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 21دم أية ) -2

اهلل يزيد يمف دم فمٚمٙمف احلسـ، همٝمّمافمػ يمف شمقاب احلسٛمة إلم فممم أَمثاهلا إلم َما  يـ، هم١منَّ فمقة إلم ايمدِّ ضمٗمقق اهلل، وأٞمٖمؼ دم ايمدَّ 

 ـ ايمثقاب.ٞمٝما وضمدها آسماه اهلل َمٛمٜما َما ومسٚمف يمف، ويمٝمس يمف دم أطمرة يشء َمأراد زمٔمٚمٙمف ايمدُّ  ـْ ؾماء اهلل َمـ ايمزيادة، وَمَ 

آطمر  وزمُمارة يمٔمباد اهلل اظم٠مَمٛمكم زمايمٛمٔمٝمؿ وايم٘مراَمة دم أطمرة. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ  ،( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 23دم أية ) -3

 اهلل يّمافمٖمٜما يمف زمٔممم همِمافمدًا. ي٘متسب ضمسٛمة، هم١منَّ  ـْ فمـ صمزاء َمَ 

ؽمٝمئاتؿ. وهمٝمٜما  ـإذا رصمٔمقا إلم سمقضمٝمده وؿمافمتف، وئمٖمق فم ،ؾ اهلل سمقزمة فمبادهبُّ ٗمَ فمـ سمَ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 25دم أية ) -4

، ٓ خيٖمك  -ؽمقاء دم اظمايض أو احلارض أو اظمستٗمبؾ  - ورشٍّ  ئمٙمؿ َمايِمٛمع فمباده َمـ طمغمٍ  اهلل  آطمر، وهق أنَّ  إطمبار َمستٗمبقمٌّ 

 فمٙمٝمف يشء َمـ ذيمؽ، وهق جمازهيؿ هبا.

ؿ يبٕمقن دم إرض هم١مهنَّ  ٔمف فمٙمٝمٜمؿ،ووؽمَّ  ،إذا زمسط اهلل ايمرزق فمـ ضمال ايمٔمباد همٝمام ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 27دم أية ) -5

 ل أرزاومٜمؿ زمٗمدر َما يُماء يم٘مٖمايتٜمؿ.زِّ ٛمَ أرشًا وزمْمرًا، ويْمٕمك زمٔمّمٜمؿ فمعم زمٔمض، ويم٘مـ اهلل يُ 
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ئمٖمق  اهلل  يـ وايمدٞمٝما، َمع أنَّ اىمتساب ايمذٞمقب وأشمام يقومع اظمِمائب دم ايمدِّ  ٟمنَّ زم( إطمبار َمستٗمبقم 31دم أية ) -6

 همال ي٠ماطمذ فمباده هبا. ،ىمثغم َمـ ايمسٝمئاتفمـ 

هلؿ فمٛمد اهلل سمٔمالم ٞمٔمٝمؿ  ٙمقن زمٟمنَّ ىمَّ ؿ يتقَ وفمعم رهبِّ  ،ؽمٙمفروايمبُمارة يمٙمذيـ آَمٛمقا زماهلل و ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 36دم أية ) -7

 ة اظمٗمٝمؿ.اجلٛمَّ 

وهمٝمٜما  .فمٗمقزمتف ؽمٝمئة َمثٙمٜما َمـ نمغم زيادة صمزاء ؽمٝمئة اظميسء همٝمام إذا أؽماء هم١منَّ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 41دم أية ) -8

فمٛمف ازمتٕماء وصمف اهلل، همٟمصمر  زمٝمٛمف وزمكم اظمٔمٖمقِّ  وأصٙمح ايمقدَّ  ،فمٗمازمف كَ رَ فمٖما فمـ اظميسء وسمَ  ـْ آطمر، وهق صمزاء َمَ  إطمبار َمستٗمبقمٌّ 

 فمعم اهلل.ايمٔمٖمق ذيمؽ 

ذيمؽ َمـ فمزائؿ إَمقر اظمُم٘مقرة،  صػم فمعم إذى وؽمؼم ايمسٝمئة، هم١منَّ  ـْ فمـ صمزاء َمَ  إطمبار َمستٗمبقمٌّ  (43دم أية ) -9

 ب هلا شمقازمًا صمزياًل، وشمٛماء محٝمدًا.سمَّ وإهمٔمال احلٚمٝمدة ايمتل أَمر اهلل هبا، ورَ 

 ؽمقاء دم اظمايض أو احلارض أو اظمستٗمبؾ - خيٙمؼ َما يُماء َمـ اخلٙمؼ اهلل  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 51-49دم أيتكم ) -11

َـّ  ٓ ذىمقرَ يُماء َمـ فمباده إٞماشمًا  ـْ ٚمَ ـيمِ  ُب ٜمَ همٝمَ  - يُماء َمـ  ـْ ٚمَ ـيمِ  يُماء ايمذىمقر ٓ إٞماث َمٔمٜمؿ، وئمْمل  ـْ ٚمَ ـيمِ  ُب ، وهَيَ َمٔمٜم

 قيمد يمف.يُماء فمٗمٝماًم ٓ يُ  ـْ اس ايمذىمر وإٞمثك، وجئمؾ َمَ ايمٛمَّ 

يُماء َمـ فمباده إلم رصاط  ـْ هيدي زمف اهلل َمَ  ،اسصمٔمؾ ايمٗمرآن ضٝماء يمٙمٛمَّ  اهلل  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 52دم أية ) -11

 .-ؽمقاء دم اظمايض أو احلارض أو اظمستٗمبؾ  -َمستٗمٝمؿ 

 ؽمقرة ايمزطمرف

وماً ظمٔماؾمٜمؿ رُ ؾ هلؿ همٝمٜما ؿمُ ٜمَّ اهلل إرض يمٔمباده همراؾمًا وزمساؿمًا، وؽَم  ؾِ ٔمْ فمـ ؽمبب صَم  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 11دم أية ) -1

 ة.ة وايمدٞمٝمقيَّ إلم َمِماحلٜمؿ ايمديٛمٝمَّ  ؾِ بُ وذيمؽ ىمل هيتدوا زمتٙمؽ ايمسُّ  :وَمتاصمرهؿ

وذيمؽ  :يمٔمباده َمراىمَب  دم ايمبحر، وايمبٜمائؿ دم ايمػم، ـَ ٖمُ اهلل ايمسُّ  ؾِ ٔمْ صَم  ـْ فمـ احل٘مٚمة َمِ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 13دم أية ) -2

ا يمف ٛمَّ وَما ىمُ  ،ر يمٛما هذاخَّ ؿ إذا رىمبقا فمٙمٝمٜما، ويٗمقيمقا: احلٚمد اهلل ايمذي ؽَم روا ٞمٔمٚمة رهبِّ يتذىمَّ  يم٘مل يستقوا فمعم ـمٜمقرها، شمؿَّ 

 إيمٝمف راصمٔمقن.و ،ِمائرونٛما زمٔمد مماسمٛما يمَ ا إلم رزمِّ وإٞمَّ  .كمَمْمٝمٗم

، وهذا همٗمغم، فمـ احل٘مٚمة دم رهمع اهلل ايمٔمباد زمٔمّمٜمؿ همقق زمٔمض درصمات، هذا نمٛملٌّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 32دم أية ) -3

 ٜمؿ ؽمببًا يمبٔمض دم اظمٔماش.زمٔمُّم  يمٝم٘مقنَ  :، وهذا ضٔمٝمػوهذا ومقيٌّ 

هلل ؽمٝمجٔمؾ ا فمٗمازمف، ومل هيتد هبدايتف، هم١منَّ  ٔمرض فمـ ايمٗمرآن، همٙمؿ خيػَّ يُ  ـْ فمـ صمزاء َمَ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 36دم أية ) -4

 ويبٔمثف فمعم احلرام. ،يٚمٛمٔمف احلالل ،وَمِماضمب يف، همٜمق يمف َمالزمٌ قِ ٕمْ يمف ؾمٝمْماٞمًا دم ايمدٞمٝما يُ 

ه اظمممىمقن زماهلل رُسُّ ؾ همٝمام يَ اظمْمٙمؼ دم اظمايض واحلارض واظمستٗمب فٚمِ ٙمْ اهلل وفمِ  عِ ٚمْ فمـ ؽَم  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 81دم أية ) -5

 فمٚمٙمقا. َما ي٘متبقن فمٙمٝمٜمؿ ىمؾَّ  ةِ ٓمَ ٖمَ دم أٞمٖمسٜمؿ، وهمٝمام يتٛماصمقن زمف زمٝمٛمٜمؿ، ورؽمؾ اهلل َمـ اظمالئ٘مة ايم٘مرام احَل 

 ؽمقرة ايمدطمان

ايمتل  ة اظمقت زمٔمد اظمقسمة إولمؿ ٓ يذوومقن دم اجلٛمَّ وايمبُمارة يمٔمباد اهلل اظمتٗمكم زمٟمهنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 56دم أية ) -1

  .ٗمٝمٜمؿ فمذاب اجلحٝمؿاهلل ؽمٝمَ  ٞمٝما، وزمٟمنَّ ذاومقها دم ايمدُّ 
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 ؽمقرة اجلاشمٝمة

فمٙمٝمٜما،  بُّ دِ ايمتل سمَ  ق دم إرض َمـ ايمدوابِّ رَّ ٖمَ َما سمَ  ِؼ ٙمْ وطَم  ،اسايمٛمَّ  ِؼ ٙمْ طَم  ـْ دم احل٘مٚمة َمِ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 4دم أية ) -1

 ة يمٗمقم يقومٛمقن زماهلل ورشفمف.وأديمَّ  ٌج َج ضُم  همٜمل

 وإشمبات يمٙمبٔمث زمٔمد اظمامت. ،إطمبار َمستٗمبقمٌّ ( 24دم أية ) -2

 ؽمقرة إضمٗماف

ًا هبام رَّ ة اهلل زمايمقايمديـ، همٟمضمسـ دم صحبتف هلام زمِ قصٝمَّ يم اؽمتجاب ـِ فمـ صمزاء َمَ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 16-15دم أيتكم ) -1

 ويِمٖمح فمـ ؽمٝمئاسمف.فمامل، فمٚمؾ َمـ صاحلات إ اهلل َمٛمف أضمسـ َما َؾ ه: أن يتٗمبَّ ؤدم ضمٝماتام وزمٔمد مماتام، همجزا

 ؽمقرة حمٚمد

، وايمبُمارة يمٔمباد اهلل اظم٠مَمٛمكم زمايمٛمٌم فمعم أفمداء اهلل، وذيمؽ ٕن اهلل 4دم أية ) -1 صمٔمؾ فمٗمقزمتٜمؿ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ

فمعم أيدي اظم٠مَمٛمكم، وذيمؽ زماجلٜماد. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ آطمر، وهق: أنَّ احل٘مٚمة َمـ رشع اجلٜماد اطمتبار اهلل اظم٠مَمٛمكم 

ـْ وُمتَِؾ دم ؽمبٝمؾ اهلل َمـ اظم٠مَمٛمكم همٙمـ ُيْبْمؾ  زمايم٘ماهمريـ، ويم٘مل يٛمٌم اهلل هبؿ ديٛمف. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ آطمر، وهق أنَّ صمزاء ََم

ٗمف إلم ؿمافمتف وَمرضاسمف، ويِمٙمح ؾمٟمٞمف دم ايمدٞمٝما وأطمرة.اهلل شم  قاب فمٚمٙمف، زمؾ ؽمٝمقهمِّ

ومقا زمف، واسمَّبٔمقا ايمرؽمقل، وٞمٌموا ديٛمف زماجلٜماد دم 7دم أية ) -2 ، وايمبُمارة يمٔمباد اهلل ايمذيـ َصدَّ ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ

  أفمدائٜمؿ.ؽمبٝمٙمف، واحل٘مؿ زم٘متازمف، واَمتثال أواَمره، واصمتٛماب ٞمقاهٝمف، هم١منَّ اهلل ؽمٝمٛمٌمهؿ فمعم

اهلل حمبط أفمامهلؿ َمـ  فمعم أنَّ  يمتحٗمٝمؼ ضمِمقل اإلضمباط دم اظمستٗمبؾ، وهق يدلُّ  (:32دم أية )ضمرف آؽمتٗمبال  -3

 أن.

، وزمُمارة فمٓمٝمٚمة يمٔمباد اهلل اظم٠مَمٛمكم زمف وزمرؽمقيمف زمايمٛمٌم وايمٓمٖمر فمعم إفمداء، همٝمام إذا 35دم أية ) -4 ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ

 ، وجتٛمَّبقا ومتاهلؿ.مل يّمٔمٖمقا فمـ صمٜماد اظمممىمكم

( إطمبار َمستٗمبقمٌّ فمـ فماومبة اظم٠مَمٛمكم همٝمام إذا سَمَقيمَّقا فمـ اإليامن زماهلل واَمتثال أَمره، هم١منَّ اهلل ؽمٝمٜمٙم٘مٜمؿ، 38دم أية ) -5

ويٟمت زمٗمقم آطمريـ، وٓ ي٘مقٞمقا أَمثاهلؿ دم ايمتََّقرمِّ فمـ أَمر اهلل، زمؾ يْمٝمٔمقٞمف، ويْمٝمٔمقن رؽمقيمف، وجياهدون دم ؽمبٝمٙمف زمٟمَمقاهلؿ 

 وأٞمٖمسٜمؿ.

 ؽمقرة ق

ف ئمٙمؿ ٞمَّ إ( إطمبار َمستٗمبقم زمٔمٙمؿ اهلل اظمْمٙمؼ دم اظمايض واحلارض واظمستٗمبؾ، همٜمق طمايمؼ اإلٞمسان، ضمتك 16دم أية ) -1

 ث زمف ٞمٖمس اإلٞمسان، همٜمق ؽمبحاٞمف أومرب إيمٝمف َمـ ايمٔمرق ايمذي دم ايمٔمٛمؼ اظمتِمؾ زمايمٗمٙمب.ؽمبحاٞمف َما حتدِّ 

 ؽمقرة ايمرمحـ

 فمعم وصمف إرض َمـ اخلٙمؼ هايمؽ. ـْ َمَ  ىمؾَّ  زمٟمنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 26دم أية ) -1

دم اظمايض  - دٍ ضَم دم ايمسٚمقات وإرض ضماصماتؿ، همال نمٛمك َٕ   ـْ يسٟميمف َمَ  اهلل  أنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 29دم أية ) -2

 ، وئمْمل ويٚمٛمع.لُّ ذِ ويُ  زُّ ٔمِ يقم  دم اظمايض واحلارض واظمستٗمبؾ دم ؾمٟمن: يُ  فمٛمف ؽمبحاٞمف، همٜمق ىمؾَّ  - أو احلارض أو اظمستٗمبؾ
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 ؽمقرة احلديد

اهلل اظمْمٙمؼ دم اظمايض واحلارض واظمستٗمبؾ، همٜمق ئمٙمؿ َما يدطمؾ دم إرض َمـ  ؿِ ٙمْ فمـ فمِ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 4دم أية ) -1

وَمْمر ونمغم ذيمؽ، وَما خيرج َمٛمٜما َمـ ٞمبات وزروع وشمامر، وَما يٛمزل َمـ ايمسامء َمـ َمْمر ونمغمه، وَما ئمرج همٝمٜما َمـ  بٍّ ضَم 

 أيٛمام ىماٞمقا، وهق زمِمغم زمٟمفمامهلؿ ايمتل ئمٚمٙمقهنا، وؽمٝمجازهيؿ فمٙمٝمٜما. ،ف َمع طمٙمٗمفٚمِ ٙمْ اظمالئ٘مة وإفمامل، وهق ؽمبحاٞمف زمٔمِ 

ظمْمٙمؼ دم اظمايض واحلارض واظمستٗمبؾ، ىمٝمػ ٓ وهق ئمٙمؿ زمام دم صدور ؿ اهلل اٙمْ فمـ فمِ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 6دم أية ) -2

 ؟طمٙمٗمف

اهلل  وٓ أذى، هم١منَّ  ،ٍـّ اظمٛمٖمؼ دم ؽمبٝمؾ اهلل حمتسبًا َمـ ومٙمبف زمال َمَ  رِ صْم أَ  ؿِ ٓمَ فمـ فمِ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 11 - 7دم أية ) -3

 ؽمٝمّمافمػ يمف إصمر وايمثقاب.

ايمقاضحات، وإٞمزال ايم٘متاب َمٔمٜمؿ  ِج َج رؽمال ايمرؽمؾ زماحُل إوزمٝمان يمٙمح٘مٚمة َمـ  ،( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 25دم أية ) -4

 ائع، وإٞمزال اظمٝمزان، ىمؾ ذيمؽ ىمل يتٔماَمؾ ايمٛماس زمٝمٛمٜمؿ زمايمٔمدل.زمإضم٘مام وايمممَّ 

ؽمٝم٠مسمٝمف ضٔمٖمكم َمـ  اهلل  وآَمـ زمرؽمقيمف، هم١منَّ  ،طماف فمٗماب اهلل ـْ فمـ صمزاء َمَ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 28دم أية ) -5

 ف ٞمقرًا هيتدي زمف، ويٕمٖمر يمف ذٞمقزمف.رمحتف، وجئمؾ يم

 ؽمقرة اظمجاديمة

واحلاَمؾ  ،هلا ـُ ث طمٖمٝمة زماإلشمؿ وايمٔمدوان َمـ وؽمقؽمة ايمُمٝمْمان، همٜمق اظمزيِّ ايمتحدُّ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 11دم أية ) -1

 ي اظم٠مَمٛمكم ؾمٝمئًا إٓ زمٚمُمٝمئة اهلل سمٔمالم وإرادسمف.ذِ ٠مْ فمٙمٝمٜما، وأن ذيمؽ يمٝمس زمٚمُ 

 عُ ؽمِّ قَ ؽمٝمُ  اهلل  هم١منَّ  ،ع يمفؽمَّ يمٕمغمه دم اظمجٙمس همقَ  عَ ؽمِّ قَ ف أن يُ إيمٝم َب ؿُمٙمِ  ـْ فمـ صمزاء َمَ  َمستٗمبقمٌّ ( إطمبار 11دم أية ) -2

اهلل سمٔمالم طمبغم زمٟمفمامل فمباده دم اظمايض واحلارض واظمستٗمبؾ، ٓ  وهق أنَّ  ،آطمر فمٙمٝمف دم ايمدٞمٝما وأطمرة. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ 

 خيٖمك فمٙمٝمف يشء َمٛمٜما. 

ضمتك سمرىمقا أواَمر اهلل وايمٔمٚمؾ  ،واؽمتقلم فمٙمٝمٜمؿ ،ايمُمٝمْمان ايمذيـ نمٙمبٜمؿفمـ فماومبة  إطمبار َمستٗمبقمٌّ ( 19دم أية ) -3

 هلؿ اخلرسان دم ايمدٞمٝما وأطمرة. زمْمافمتف، هم١منَّ 

ؿ َمـ ُجٙمة اظمٕمٙمقزمكم اظمٜماٞمكم دم ايمدٞمٝما فمـ صمزاء ايمذيـ خيايمٖمقن أَمر اهلل ورؽمقيمف، هم١مهنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 21دم أية ) -4

 وأطمرة.

اهؿ قَّ ـ همٝمف، زمٟمهنؿ ومد ىمتب اهلل دم ومٙمقهبؿ اإليامن، وومَ ي دم اهلل واظمٔمادكمقايمِ فمـ صمزاء اظمُ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 22دم أية ) -5

  .ات جتري َمـ حتت أؾمجارها إهنارهؿ دم ايمدٞمٝما، ويدطمٙمٜمؿ دم أطمرة صمٛمَّ وِّ ُد وسمٟميٝمد فمعم فمَ  ،َمٛمف ٌْمٍ زمٛمَ 

 ؽمقرة احلمم

وصػ اهلل ضمال ايمٝمٜمقد فمٛمد َمقاصمٜمة  وومدقاصمٜمة ايمٝمٜمقد يمٔمباد اهلل اظم٠مَمٛمكم، ظم وسمٟمىمٝمٌد  ،َمستٗمبقمٌّ ( إطمبار 14دم أية ) -1

 ان.درو َمـ طمٙمػ اجلأٛمة زمإؽمقار واخلٛمادق، كم إٓ دم ومرى حمِمَّ ٔمِ ٚمِ قهنؿ جمتَ ٜمُ قاصمِ ؿ ٓ يُ اظم٠مَمٛمكم زمٟمهنَّ 

ؽمقاء دم اظمايض أو  -الم زمام ئمٚمٙمف فمباده طمػمة اهلل ؽمبحاٞمف وسمٔم ؿِ ٓمَ فمِ  ـفم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 19-18دم أيتكم ) -2

 ف ٓ خيٖمك فمٙمٝمف يشء َمـ أفمامهلؿ، وهق جمازهيؿ فمٙمٝمٜما. هم١مٞمَّ  -احلارض أو اظمستٗمبؾ 
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 ؽمقرة ايمِمػ

  ؼ ايمذيـ ـمٙمٚمقا أٞمٖمسٜمؿ زمايم٘مٖمر وايمممك.همِّ قَ ٓ يُ  اهلل  زمٟمنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 7دم أية ) -1

 زم١ممتام ديٛمف. رًا يمٙمحؼِّ ٜمِ ٓمْ ؽمٝمبٗمك َمُ  اهلل  زمٟمنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 8دم أية ) -2

 :فمـ صمزاء ايمذيـ يداوَمقن فمعم إيامهنؿ زماهلل ورؽمقيمف، وجياهدون دم ؽمبٝمؾ اهلل ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 13-11دم أيات ) -3

 .ٌمهؿ فمعم فمدوهؿؽمٝمٛم اهلل  هم١منَّ  ،يمٛمٌمة ديٛمف زمام يٚمٙم٘مقن َمـ إَمقال وإٞمٖمس

 ؽمقرة اجلٚمٔمة

ايمٗمقم ايمٓماظمكم ايمذيـ يتجاوزون ضمدوده، وخيرصمقن فمـ ؿمافمتف،  ُؼ همِّ قَ ٓ يُ  اهلل  زمٟمنَّ  ستٗمبقمٌّ ( إطمبار َم5دم أية ) -1

 ؽمقاء ىماٞمقا دم اظمايض أو احلارض أو اظمستٗمبؾ.

طمرة، وطمقهمًا َمـ ٞمٝما فمعم أقن اظمقت أزمدًا، إيثارًا يمٙمحٝماة ايمدُّ ٛمَّ ٚمَ تَ ايمٝمٜمقد ٓ يَ  زمٟمنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 7-6دم أيتكم ) -2

ه٠مٓء ايمٝمٜمقد ئمٙمٚمقن فمٙمؿ  آطمر، وهق أنَّ  َمقه َمـ ايم٘مٖمر وؽمقء ايمٖمٔمال. وهمٝمٜمام إطمبار َمستٗمبقمٌّ دَّ فمٗماب اهلل هلؿ: زمسبب َما ومَ 

ٞمٝما فمعم أطمرة، وخياهمقن َمـ فمٗماب ٠مْ قن اظمقت، ويُ ؿ َمذٞمبقن زم٘مٖمرهؿ وؽمقء همٔماهلؿ، يمذيمؽ ٓ يتٚمٛمَّ ايمٝمٗمكم زمٟمهنَّ  شمرون احلٝماة ايمدُّ

همٜمق  -ىماٞمقا دم اظمايض أو احلارض أو اظمستٗمبؾ  ـْ ؽمقاء َمَ  -اظمكم فمٙمٝمؿ زمايمٓمَّ  ر َمستٗمبقمٌّ آطمر، وهق أنَّ اهلل اهلل هلؿ. وهمٝمٜمام إطمبا

 ٓ خيٖمك فمٙمٝمف َمـ ـمٙمٚمٜمؿ يشء.

 ؽمقرة اظمٛماهمٗمقن

ف َمـ ٓمَّ ضَم  سمُمٕمٙمف أَمقايمف وأوٓده فمـ فمبادة اهلل وؿمافمتف، همٜمق َمٕمبقنٌ  ـْ َمَ  زمٟمنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 11-9دم أيات ) -1

وصماءه اظمقت  ،أفمْماه اهلل دم ؿمرق  اخلغم مل يبادر إلم اإلٞمٖماق زمبٔمض َما ـْ َمَ  آطمر زمٟمنَّ  ىمراَمة اهلل ورمحتف. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ 

 َمقيت إلم وومت ومِمغم. َت ٙمْ وأصمَّ  ،تٛملٙمْ ٜمَ َمْ  أَ الَّ هَ  ف ؽمٝمٗمقل ٞمادَمًا: ربِّ وزمدأ يرى دٓئٙمف وفمالَماسمف هم١مٞمَّ 

 ؽمقرة ايمتٕمازمـ

ؽمقاء دم اظمايض أو  –اهلل ؽمبحاٞمف ٓ يِمٝمب أضمدًا زمًمء َمـ ايمبالء  زمٟمنَّ  إطمبار َمستٗمبقمٌّ ( 12-11دم أيتكم ) -1

يمٙمتسٙمٝمؿ زمٟمَمره وايمرضا زمٗمّمائف. وهمٝمٜمام إطمبار  ،ي٠مَمـ زماهلل هيد ومٙمبف ـْ َمَ  إٓ زم١مذٞمف وومّمائف وومدره. وأنَّ  -احلارض أو اظمستٗمبؾ 

 ٓ خيٖمك فمٙمٝمف يشء َمـ ذيمؽ. وأنَّ  -اظمايض أو احلارض أو اظمستٗمبؾ ؽمقاء دم  - يشء فمٙمٝمؿ زم٘مؾِّ  آطمر، وهق أن اهلل  َمستٗمبقمٌّ 

غ َما أرؽمؾ زمف زمالنمًا واضح ٙمِّ بَ ام فمعم ايمرؽمقل أن يُ دم إفمراضف، وإٞمَّ  رٌ أفمرض فمـ ؿمافمة اهلل ورؽمقيمف، همٙمٝمس فمعم ايمرؽمقل رَضَ  ـْ َمَ 

 ايمبٝمان.

 طمغم، ايمٖمائز زم٘مؾِّ  اهمر زم٘مؾِّ َمـ ايمبخؾ وََمٛمِْع ايمٖمّمؾ َمـ اظمال، همٜمق ايمٓمَّ  ؿَ ٙمِ ؽَم  ـْ َمَ  زمٟمنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 16دم أية ) -2

 َمْمٙمب.

 اهلل  ٞمٖمس، هم١منَّ  وؿمٝمِب  أٞمٖمؼ أَمقايمف دم ؽمبٝمؾ اهلل زم١مطمالصٍ  ـْ فمـ صمزاء َمَ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 17دم أية ) -3

ؾم٘مقر ٕهؾ اإلٞمٖماق زمحسـ اجلزاء  اهلل  آطمر، وهق أنَّ  يمف شمقاب َما أٞمٖمؼ، ويٕمٖمر يمف ذٞمقزمف. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ  ُػ ؽمٝمّمافمِ 

 فمِماه. ـْ زمايمٔمٗمقزمة َمَ  ُؾ جِّ ٔمَ ٓ يُ  ضمٙمٝمؿٌ  اهلل  آطمر، وهق أنَّ  فمعم َما أٞمٖمٗمقا. وهمٝمٜما إطمبار َمستٗمبقمٌّ 
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 ؽمقرة ايمْمالق

 جتاوز أضم٘مام اهلل، همٗمد ـمٙمؿ ٞمٖمسف، وأوردها َمقرد اهلالك. ـْ َمَ  أنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 1دم أية ) -1

ف  ؽمٝمجٔمؾ يمف طماف اهلل همٔمٚمؾ زمام أَمره زمف، واصمتٛمب َماهناه فمٛمف، هم١مٞمَّ  ـْ فمـ صمزاء َمَ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 3-2)دم أيتكم  -2

 ب يمف أؽمباب ايمرزق َمـ ضمٝمث ٓ خيْمر فمعم زمايمف، وٓ ي٘مقن دم ضمسباٞمف. وهمٝمٜمام إطمبار َمستٗمبقمٌّ بِّ َس ضٝمؼ، ويُ  خمرصمًا َمـ ىمؾِّ 

 زمايمغُ  اهلل  آطمر، وهق أنَّ  ف دم ُجٝمع أَمقره. وهمٝمٜمام إطمبار َمستٗمبقمٌّ اهلل هق ىماهمٝمف َما أمهَّ  ؾ فمعم اهلل، هم١منَّ ىمَّ قَ سمَ  ـْ َمَ  آطمر، وهق صمزاءُ 

 آطمر، وهق أنَّ  ؽمقاء ىمان دم اظمايض أو احلارض أو اظمستٗمبؾ. وهمٝمٜمام إطمبار َمستٗمبقمٌّ  ،أَمره، ٓ يٖمقسمف يشء، وٓ ئمجزه َمْمٙمقب

 إيمٝمف، وسمٗمديرًا ٓ يتجاوزه. يشء أصماًل يٛمتٜمل ومد صمٔمؾ يم٘مؾِّ  - فت ومدرسمُ ٙمَّ صَم  - اهلل

ا أوضماه ضكم ايمسبع، وإٞمزايمف إَمر ممَّ فمـ احل٘مٚمة دم طمٙمؼ اهلل ايمسٚمقات ايمسبع وإرَ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 12دم أية ) -3

ف يشء ومدير ٓ ئمجزه يشء، وأٞمَّ  اهلل فمعم ىمؾِّ  أنَّ  اُس ايمٛمَّ  وذيمؽ ىمل ئمٙمؿَ  :ف زمكم ايمسٚمقات وإرضٗمَ ٙمْ ر زمف طَم زمِّ َد وَما يُ  ،إلم رؽمٙمف

 اًم، همال خيرج يشء فمـ فمٙمٚمف وومدرسمف.ٙمْ يشء فمِ  ومد أضماط زم٘مؾِّ 

 اظمٔمارجؽمقرة 

ف إذا أصازمف اظم٘مروه وايمٔمرس ة احلرص، هم١مٞمَّ فمعم اجلزع وؾمدَّ  َؾ اإلٞمسان صُمبِ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 21-19دم أيات ) -1

 وإؽمك، وإذا أصازمف اخلغم وايمُٝمرس همٜمق ىمثغم اظمٛمع واإلَمساك. عِ زَ اجَل  همٜمق ىمثغمُ 

ف ومد جتاوز ؿمٙمب يمٗمّماء ؾمٜمقسمف نمغم ايمزوصمات واظمٚمٙمقىمات هم١مٞمَّ  ـْ َمَ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 31-31دم أيتكم ) -2

 احلالل إلم احلرام.

 ؽمقرة ٞمقح

ٞمزال اهلل اظمْمر ايمٕمزير اظمتتازمع، وإىمثار إ هق صمزاء ايمتقزمة واإلؽمتٕمٖمار ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 12-11دم أيتكم ) -1

 سٗمك َمٛمٜما ايمزروع واظمقايش.إَمقال وإوٓد، وصمٔمؾ احلدائؼ ايمتل يٛمٔمؿ زمثامرها وُجاهلا، وصمٔمؾ إهنار ايمتل سمُ 

 ؽمقرة آٞمُمٗماق

دة، وأضمقآً َمتبايٛمة: َمـ ايمٛمْمٖمة إلم ايمٔمٙمٗمة، اس ؽمغمىمبقن أؿمقارًا َمتٔمدِّ ايمٛمَّ  أنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 19-16دم أيات ) -1

 إلم اظمّمٕمة، إلم ٞمٖمخ ايمروح، إلم اظمقت، إلم ايمبٔمث وايمٛمُمقر. 

 ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ أنَّ ؽمجٝمَّة ايمذيـ ىمٖمروا دم اظمايض واحلارض واظمستٗمبؾ ايمت٘مذيب وخمايمٖمة احلؼ.22دم أية ) -2

 ؽمقرة ايمػموج

اٞمتٗمام اهلل َمـ أفمدائف  وفمال َمـ أفمدائف، هم١منَّ  صمؾَّ  تٗمام وفمذاب ايمربِّ ووصػ ٓٞم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 12دم أية ) -1

 . ؾمديٌد  وفمذازمف هلؿ فمٓمٝمؿٌ 

ال ظما يريده ؽمقاء ىمان دم اظمايض أو احلارض أو ٔمَّ ف همَ اإلرادة اظمْمٙمٗمة، هم١مٞمَّ  هلل  زمٟمنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 16دم أية ) -2

 اظمستٗمبؾ، ٓ يٚمتٛمع فمٙمٝمف يشء يريده.

اهلل ومد أضماط  ومبٙمٜمؿ، وأنَّ  ـْ ىمدأب َمَ  ،ايمذيـ ىمٖمروا دم سم٘مذيب َمتقاصؾ نَّ زمٟم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 21-19دم أيتكم ) -3

 هبؿ فمٙماًم وومدرًة، ٓ خيٖمك فمٙمٝمف َمٛمٜمؿ وَمـ أفمامهلؿ يشء.
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 ؽمقرة ايمْمارق

زمكم يمٙمرؽمقل 17-15دم أيات ) -1 ويمٙمٗمرآن، وايمذيـ ي٘مٝمدون ويدزمِّرون ايمٔمذاُب  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ أنَّ فماومبَة اظم٘مذِّ

 وايمٛمَّ٘ماُل واهلالك. 

 ؽمقرة إفمعم

وَما خيٖمك َمٛمٜمام، ؽمقاء ىمان دم اظمايض أو  ،اهلل ئمٙمؿ اجلٜمر َمـ ايمٗمقل وايمٔمٚمؾ ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 7دم أية ) -1

 احلارض أو اظمستٗمبؾ.

 ف ؽمٝمتٔمظ زمايمذىمرى.اهلل هم١مٞمَّ  ِػ خَيَ  ـْ َمَ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 11دم أية ) -2

 ف ؽمٝمبتٔمد فمـ ايمذىمرى.ف هم١مٞمَّ إؾمٗمك ايمذي ٓ خيُمك رزمَّ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 11دم أية ) -3

ده ودفماه ـْ فماومبة َمَ  ـإطمبار َمستٗمبقمٌّ فم (15-14دم أيتكم ) -4 ر ٞمٖمسف َمـ إطمالق ايمسٝمئة، وذىمر اهلل، همقضمَّ  ،ؿمٜمَّ

 تا: ازمتٕماء رضقان اهلل واَمتثآً يمممفمف، هم١مٞمَّف ومد هماز. وفمٚمؾ زمام يرضٝمف، وأومام ايمِمالة دم أووما

ٙمقن زيٛمةٖمَ ٟمنَّ ايمٛمَّاس يُ زم( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 17-16دم أيتكم ) -5 احلٝماة ايمدٞمٝما فمعم ٞمٔمٝمؿ أطمرة، وايمدار أطمرة وَما  ّمِّ

 همٝمٜما َمـ ايمٛمٔمٝمؿ اظمٗمٝمؿ طمغم َمـ ايمدٞمٝما وَما همٝمٜما. 

 ؽمقرة ايمٖمجر

يٟمطمذه  ف يمف زماظمرصاد، يٚمٜمٙمف ومٙمٝماًل، شمؿَّ ومدرسمُ  ْت ٙمَّ اهلل صَم  ئميص اهلل، هم١منَّ  ـْ فماومبة َمَ  زمٟمنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 14دم أية ) -1

 فمزيز َمٗمتدر. َذ طْم أَ 

ف زمٛمٔمٚمة، وزمسط يمف رزومف، وصمٔمٙمف دم أؿمٝمب ف همٝمام إذا اطمتػمه رزمُّ فمـ ضمال اإلٞمسان َمع رزمِّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 15دم أية ) -2

ُـّ فمٝمش، هم١مٞمَّ    أىمرَمـ.ف، همٝمٗمقل: رّبِّ تف فمٛمد رزمِّ ذيمؽ يم٘مراَم أنَّ  ف يٓم

ُـّ ٝمَّ همَّم ، ف همٝمام إذا اطمتػمهفمـ ضمال اإلٞمسان َمع رزمِّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 16دم أية ) -3 ذيمؽ هلقاٞمف فمعم  أنَّ  ؼ فمٙمٝمف رزومف، همٝمٓم

  أهاٞمـ.اهلل، همٝمٗمقل: رّبِّ 

 ٜمٝمٛمف.اهلل ؽمٝمُ  فمٍم اهلل هم١منَّ  ـْ َمَ  اهلل ؽمٝم٘مرَمف، وأنَّ  أؿماع اهلل هم١منَّ  ـْ َمَ  أنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 21-17دم أيات ) -4

 ايمبٙمدؽمقرة 

ف ؽمٝمٗمدر فمعم َمـ ُجع إَمقال ايمْمائٙمة، ومدرسمُ  ْت ٙمَّ اهلل صَم  ايمٗمدرة اظمْمٙمٗمة، هم١منَّ  هلل  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 5دم أية ) -1

 وفمعم نمغمه َمـ ايمبمم.

ٜمؿ: ايمذي يٗمقل َمتباهٝمًا: ومد اٞمٖمٗمت َمآً ضٚمٛمِ  ـْ أهمٔمال فمباده، وَمِ  يرى ىمؾَّ  اهلل  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 7دم أية ) -2

ُـّ  يراه، وؽمٝمحاؽمبف فمعم ايمِمٕمغم  اهلل  ف ؽمقف ٓ ُياؽمبف، وايمِمحٝمح أنَّ ٓ يراه، وأٞمَّ  اهلل  ف هذا أنَّ ٙمِ ٔمْ دم همِ  ىمثغمًا، ويٓم

 وايم٘مبغم.

 ؽمقرة ايمُمٚمس

 يمٖمقز.يمف ا ها زماخلغم هم١منَّ ر ٞمٖمسف وٞمامَّ ؿمٜمَّ  ـْ َمَ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 9دم أية ) -1

 يمف اخلرسان. أطمٖمك ٞمٖمسف دم اظمٔمايص هم١منَّ  ـْ َمَ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 11دم أية ) -2
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 ؽمقرة ايمٙمٝمؾ

ق زماحلساب وايمثقاب فمعم أفماميمف، ٗمك اهلل دم ذيمؽ، وصدَّ سمَّ ازمذل َمايمف و ـْ َمَ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 7-5دم أيات ) -1

  يمف أَمقره. همسغمؾمده اهلل إلم أؽمباب اخلغم وايمِمالح، وؽمٝمرسِّ 

ب زماحلساب وايمثقاب، ف، وىمذَّ زمخؾ زماميمف، واؽمتٕمٛمك فمـ صمزاء رزمِّ  ـْ َمَ  ٟمنَّ زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 11-8دم أيات ) -2

 ايمُمٗماء، وٓ يٛمٖمٔمف َمايمف ايمذي زمخؾ زمف.  ٔمٝمش دمهمسٝم

د َمـ ؽمقف ئمْمل ؾمديد ايمتٗمقى ايمذي يبذل َمايمف ازمتٕماء اظمزي اهلل  أنَّ  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 21-19دم أيات ) -3

اهلل ؽمقف  ف إفمعم ورضاه، هم١منَّ ف يبتٕمل زمذيمؽ وصمف رزمِّ أؽمدى إيمٝمف َمٔمروهمًا، ويم٘مٛمَّ  ـْ ٚمَ ـاخلغم، وايمذي يٛمٖمؼ َمايمف يمٝمس َم٘ماهمٟمة يمِ 

 ة َما يرىض زمف.ئمْمٝمف دم اجلٛمَّ 

 ؽمقرة ايمممح

 ة ايمّمٝمؼ.َمـ اهلل يٟميت َمع ؾمدَّ  َج رَ ايمٖمَ  ٟمنَّ زموسمٟمىمٝمد  ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 6-5دم أيتكم ) -1

 ايمٔمٙمؼؽمقرة 

 ٟمنَّ اإلٞمسان إذا أزمْمره ايمٕمٛمك هم١مٞمَّف ؽمٝمتجاوز ضمدود اهلل.زم( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 6دم أية ) -1

 ؽمقرة ايمٖمٙمؼ

ـَ زم( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 4دم أية ) -1 اضمرات ايماليت يٛمٖمخ  َمـ فمٗمد هق ايمسحر. همٝمام ئمٗمدنَ  ٟمنَّ ٞمتٝمجة َما سمٖمٔمٙمف ايمسَّ

هق زوال ايمٛمٔمؿ  ؿٍ ٔمَ احلاؽمد اظمبٕمض يمٙمٛماس فمعم َما وهبٜمؿ اهلل َمـ ٞمِ ضمسد  ٟمنَّ ٞمتٝمجةزم( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 5دم أية ) -2

 فمٛمٜمؿ.

 ؽمقرة ايمٛماس

ِـّ واإلٞمس ايمذيـ يقؽمقؽمقن دم صدور ايمٛمَّاس فمٛمد زم ( إطمبار َمستٗمبقمٌّ 6-5دم أيتكم ) -1 ٟمنَّ ٞمتٝمجة أذى ؾمٝماؿمكم اجل

ؿ يبثُّقن ايمممَّ وايمُم٘مقك.  ايمٕمٖمٙمة أهنَّ

 

 


