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 سورة الفاحتة
 (7ِصَراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّالِ نَي )

بوادي القرى وهو على فرسه وسأله مسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول وهو من  أنه أخربهعن عبدهللا بن شقيق 
رجل من بلقني فقال لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من هؤَلء قال هؤَلء املغضوب عليهم وأشار إىل اليهود فقال 

 (1)من هؤَلء قال الضالون يعين النصارى

 سورة البقرة
َها َحْيُث  ِذِه اْلَقْريََة َفُكُلوا ِمنـْ ُتْم َرَغًدا َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجًَّدا َوُقوُلوا ِحطٌَّة نـَْغِفْر َلُكْم َخطَاََيُكْم َوِإْذ قـُْلَنا اْدُخُلوا هََٰ ِشئـْ

  (58) َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِننيَ 
}اْدُخُلوا اْلَباَب ُسجًَّدا  :قيل لبين إسرائيلَ قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم  :عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال

لوا فدَخلوا البا58نـَْغِفْر َلُكْم َخطَاََيُكْم{ ]البقرة:  َوُقوُلوا ِحطَّةٌ  : حبٌَّة يف َب يزَحفوَن على أستاِههم وقالوا[ فبدَّ
 (2).َشعرة

ِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا  .…… (143)     وََكذََٰ

 :تعاىل هللاُ  فيقول ،وأُمَُّته نوحٌ  جييءُ  قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم :قال اخلدري رضي هللا عنه أيب سعيدعن 
 من :لنوحي  فيقول ،نيب ي  من جاَءان ما َل :فيقولون ؟ بلَّغكم هل :ألمَّتهِ  فيقول ،رب ِ  أي نعم :فيقول ؟ بلغتَ  هل

 وََكَذِلكَ }  :ذكرُه جلَّ  قولُه وهو ،بلَّغ قد أنه فنشهد ،وأمُته وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى حممدٌ  فيقول ؟ لك يشهدُ 
  (3).العدلُ  والوسطُ . { َشِهيًدا َعَلْيُكمْ  الرَُّسولُ  َوَيُكونَ  النَّاسِ  َعَلى ُشَهَداءَ  لَِتُكونُوا َوَسطًا أُمَّةً  َجَعْلَناُكمْ 

 
       َ  (187.........)َلُكُم اخْلَْيُط اأْلَبـَْيُض ِمَن اخْلَْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ وَُكُلوا َواْشَربُوا َحَّتََّٰ يـَتَـَبنيَّ
َ َلُكْم اخْلَْيُط اأْلَبـَْيُض ِمْن اخْلَْيِط اأْلَْسَودِ  :عدي بن حامت ملا نـُز َِلتعن  َعَمْدتُ إىل ِعَقالي أسوَد وإىل  .{ } َحَّتَّ يـَتَـَبنيَّ

فـََغَدوُت على رسوِل هللِا صلى هللاُ  ،فجعلُت أنظُر يف الليِل فال َيْسَتِبنُي يل ،فَجعلُتهما حتَت ُوَساديت ،ِعَقاِل أبيضَ 
 (.(4إمن اَ ذاَك سواُد الليِل وبياُض النهارِ  :فقالَ  ،عليِه وسلََّم فذكرُت لُه ذلكَ 

 (238) قَانِِتنيَ  لِلَِّ  َوُقوُموا اْلُوْسَطىَٰ  َوالصَّاَلةِ  الصََّلَواتِ  َعَلى َحاِفظُوا          

                                                            

 الصحيح رجال اجلميع رجال 6/313 الزوائد جممع1
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يوَم األحزاِب شغلوان عِن الصالِة  ،رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلَّمَ قال قال  طالب رضي هللا عنه أيب بن عن علي
 (1).بنَي املغرِب والعشاءِ  ،مأل هللاُ بيوََتم وقبوَرهم انرًا مث صالَّها بني الِعشاَءينِ  .الُوسَطى صالِة العصرِ 

 سورة ال عمران
َذا النَّيبُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا إ         (68) اْلُمْؤِمِننيَ  َويلُّ  َوالِلَُّ  ۗ  نَّ أَْوىَل النَّاِس ِبِِبـَْراِهيَم لَلَِّذيَن اتَـّبَـُعوُه َوهََٰ

 وإنَّ  النَّبيِ نيَ  منَ  وَلةً  نيب ي  ِلكل ِ  إنَّ رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلََّم قال قال  رضي هللا عنهعن عبدهللا بن مسعود 
 (2)(املؤمنني ويلُّ  والِلَُّ  آمنوا والَّذينَ  النَّيبُّ  َوهذا اتَّبعوهُ  للَّذينَ  ِببراهيمَ  النَّاسِ  أوىل إنَّ )  قرأَ  مثَّ . ريبِ   وخليلُ  أيب وليِ يَ 

 

ُتْم َخرْيَ أُمَّةي ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس ََتُْمُروَن        َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن ِِبلِلَِّ ُكنـْ   (110).......ِِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
ُتْم َخرْيَ أُمَّةي ُأْخرَِجْت لِلنَّاسِ  :أنه مِسع النيبَّ صلَّى هللاُ عليه وسلم يقوُل يف قوِله تعاىل القشريي حيدة بن معاوية  } ُكنـْ

 (3)أنتم خريَها وأكرَمها على هللاِ  ،إنكم تُِتمُّوَن سبعنَي أمةً  :قال {
 (133) لِْلُمتَِّقنيَ  أُِعدَّتْ  َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َعْرُضَها َوَجنَّةي  َربِ ُكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةي  ِإىَلَٰ  َوَسارُِعوا        

 َعْرُضَها َوَجنَّةي  قوَله أرأيت فقال وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  إىل رجلٌ  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال جاء
 فكذلك قال هللاُ  شاء حيثُ  قال النهارُ  فأينَ  شيءي  كل  فالتمسْ  الليلَ  أرأيتَ  قال النارُ  فأينَ  قال َواأْلَْرضُ  السََّماَواتُ 

 (4هللاُ) شاء حيثُ  النارُ 
 ۗ   اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ِبهِ  َبَُِلوا َما َسُيَطوَُّقونَ  ََلُمْ  َشر   ُهوَ  َبلْ  ََلُمْ  َخرْيًا ُهوَ  َفْضِلهِ  ِمنْ  الِلَُّ  آََتُهمُ  ِبَا يـَْبَخُلونَ  الَِّذينَ  ََيَْسَبَّ  َوََل 
 (180) َخِبريٌ  تـَْعَمُلونَ  ِبَا َوالِلَُّ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ِمريَاثُ  َولِلَِّ 
 ُشَجاًعا َمالُهُ  َلهُ  ُمثِ لَ  زََكاَتُه، يـَُؤد ِ  فـََلمْ  َماًَل  الِلَُّ  آََتهُ  َمنْ : " َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى الِلَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُهَريـَْرَة، َأيب  َعنْ 

ُزكَ   َأانَ  َماُلكَ  َأانَ : يـَُقولُ  - ِبِشْدقـَْيهِ  يـَْعيِن  - بِِلْهزَِمتَـْيهِ  ََيُْخذُ  الِقَياَمِة، يـَْومَ  ُيَطوَّقُهُ  َزبِيبَـَتانِ  َلهُ  أَقْـرََع،  َهِذهِ  َتالَ  مُثَّ "  َكنـْ
  (5اآليَِة) آِخرِ  ِإىَل ( َفْضِلهِ  ِمنْ  الِلَُّ  آََتُهمُ  ِبَا يـَْبَخُلونَ  الَِّذينَ  ََيِْسَبَّ  َوََل : )اآليَةَ 
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 سورة النساء
دْ  َوََل  ِبهِ  جُيْزَ  ُسوًءا يـَْعَملْ  َمنْ            (123) َنِصريًا َوََل  َولِيًّا الِلَِّ  ُدونِ  ِمنْ  َلهُ  جيَِ
 مبلًغا املسلمني من بلغتْ [  123/  النساء] ِبهِ  جُيْزَ  ُسوًءا يـَْعَملْ  َمنْ  :نزلت هريرة رضي هللا عنه قال ملاعن أيب 

دوا قارِبوا"  وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال .شديًدا  النكبةِ  حَّت .كفارةٌ   املسلمُ  به يصابُ  ما كل ِ   ففي .وسدِ 
 (1) يشاُكها الشوكةَ  أو ،ينكُبها

 سورة املائدة
 َعَلى َأِعزَّةي  اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى أَِذلَّةي  َوَيُِبُّونَهُ  َيُِبـُُّهمْ  ِبَقْومي  الِلَُّ  ََيْيت  َفَسْوفَ  ِديِنهِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  يـَْرَتدَّ  َمنْ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها َيَ 

ِلكَ  ََلئِمي  َلْوَمةَ  ََيَاُفونَ  َوََل  الِلَِّ  َسِبيلِ  يف  جُيَاِهُدونَ  اْلَكاِفرِينَ   (54) َعِليمٌ  َواِسعٌ  َوالِلَُّ  َيَشاءُ  َمنْ  يـُْؤتِيهِ  الِلَِّ  َفْضلُ  ذََٰ
َفَسْوَف ََيْيت هللُا ِبَقْومي َيُِبـُُّهْم عن قوله ُسِئَل رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم رضي هللا عنه قال جابر بن عبدهللا عن 

 (2) ُتُِيبَ َوَيُِبُّونَُه قال َهُؤَلِء قوٌم ِمَن اليمِن مث من كْنَدَة مث ِمَن السكوِن مثَّ ِمَن 
 (87) اْلُمْعَتِدينَ  َيُِبُّ  ََل  الِلََّ  ِإنَّ  تـَْعَتُدوا َوََل  َلُكمْ  الِلَُّ  َأَحلَّ  َما طَيِ َباتِ  حُتَر ُِموا ََل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها َيَ 

 ََنَْتِصي؟ َأَلَ : فـَُقْلَنا ِنَساٌء، َمَعَنا َولَْيسَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّيب ِ  َمعَ  نـَْغُزو ُكنَّا: "  قَالَ  َعْنُه، الِلَُّ  َرِضيَ  الِلَِّ  َعْبدِ  َعنْ 
ْرأَةَ  نـَتَـَزوَّجَ  َأنْ  َذِلكَ  بـَْعدَ  لََنا فـََرخَّصَ  َذِلَك، َعنْ  فـَنَـَهاانَ 

َ
 َما طَيِ َباتِ  حُتَر ُِموا َلَ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها َيَ : }قـََرأَ  مُثَّ "  ِِبلثَـّْوبِ  امل

 (3)[87: املائدة{ ]َلُكمْ  الِلَُّ  َأَحلَّ 
 

 ََل  َوَأْكثـَُرُهمْ  اْلَكِذبَ  الِلَِّ  َعَلى يـَْفرَتُونَ  َكَفُروا  الَِّذينَ  َولََِٰكنَّ  َحامي  َوََل  َوِصيَلةي  َوََل  َسائَِبةي  َوََل  َبَِريَةي  ِمنْ  الِلَُّ  َجَعلَ  َما
 (103) يـَْعِقُلونَ 

 يف قصَبهُ  جيرُّ  اخلُزاعيَّ  عامري  بنَ  عمَرو رأيتُ رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه وسلََّم قال عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال 
 وكانوا ،أبنثى بعدُ  تثين مث ،اإلبلِ  نتاجِ  أولِ  يف تبكرُ  ،البكرُ  النَّاقةُ  والوصيلةُ  .السوائبَ  سيَّب من أوَّلَ  كان  ،النَّارِ 

 ،املعدودَ  الضِ رابَ  يضربُ  اإلبلِ  فحلُ  :واحلامُ  ،ذكرٌ  بينهما ليس ِبألخرى إحداُُها وصلتْ  إن ،لطواغيِتهم يسيبوهنا
  (4).احلامي ومسوه ،شيءٌ  عليه َيملْ  فلم ،احلملِ  من وأعفوه للطواغيتِ  ودعوه ضرابَهُ  قضى فإذا

  

                                                            

 2574 مسلم 1
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 سورة األنعام
ُروا َما َنُسوا فـََلمَّا  (44) ُمْبِلُسونَ  ُهمْ  فَِإَذا بـَْغَتةً  َأَخْذاَنُهمْ  أُوُتوا ِبَا َفرُِحوا ِإَذا َحَّتََّٰ  َشْيءي  ُكل ِ   أَبـَْوابَ  َعَلْيِهمْ  فـََتْحَنا ِبهِ  ذُكِ 
نيا منَ  العبدَ  يعطي الِلََّ  رأيتَ  إذاقال صلَّى هللُا عليِه وسلََّم رضي هللا عنه عن النيب  عقبة بن عامرعن   عَلى الدُّ

ا ،َيبُّ  ما معاصيهِ  ُروا َما َنُسوا فَـَلمَّا وسلَّمَ  عليهِ  الِلَُّ  صلَّى الِلَِّ  رسولُ  تال مثَّ  .استدراجٌ  هوَ  فإمنَّ  َعَلْيِهمْ  فـََتْحَنا ِبهِ  ذُكِ 
  (1ُمْبِلُسوَن.) ُهمْ  فَِإَذا بـَْغَتةً  َأَخْذاَنُهمْ  أُوُتوا ِبَا َفرُِحوا ِإَذا َحَّتَّ  َشْيءي  ُكل ِ   أَبـَْوابَ 
 (59ُهَو..........) ِإَلَّ  يـَْعَلُمَها ََل  اْلَغْيبِ  َمَفاِتحُ  َوِعْنَدهُ 

، َعْبدِ  ْبنِ  َسالِِ  َعنْ  [ 59: األنعام{ ]الَغْيبِ  َمَفاِتحُ : " }َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى الِلَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  أَبِيِه، َعنْ  الِلَِّ
 َتْدِري َوَما َغًدا َتْكِسبُ  َماَذا نـَْفسٌ  َتْدرِي َوَما اأَلْرَحامِ  يف  َما َويـَْعَلمُ  الَغْيثَ  َويـُْنزِلُ  السَّاَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  الِلََّ  ِإنَّ : )ََخْسٌ 
  (2) (َخِبريٌ  َعِليمٌ  الِلََّ  ِإنَّ  ََتُوتُ  أَْرضي  أبَِي ِ  نـَْفسٌ 

 أَبْسَ  بـَْعَضُكمْ  َويُِذيقَ  ِشيَـًعا يـَْلِبَسُكمْ  أَوْ  أَْرُجِلُكمْ  حَتْتِ  ِمنْ  أَوْ  فـَْوِقُكمْ  ِمنْ  َعَذاِبً  َعَلْيُكمْ  يـَبـَْعثَ  َأنْ  َعَلىَٰ  اْلَقاِدرُ  ُهوَ  ُقلْ 
 (65) يـَْفَقُهونَ  َلَعلَُّهمْ  اآْلََيتِ  ُنَصرِ فُ  َكْيفَ   اْنظُرْ  بـَْعضي 

 يـَبـَْعثَ  َأنْ  َعَلى اْلَقاِدرُ  ُهوَ  ُقلْ }  :وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  على نَزل ملا رضي هللا عنه قال عبدهللاجابر بن 
 فلما .( بوجِهك أعوذُ )  :قال .{ أَْرُجِلُكمْ  حَتْتِ  ِمنْ  أَوْ }  .( بوجِهك أعوذُ )  :قال .{فـَْوِقُكمْ  ِمنْ  َعَذاِبً  َعَلْيُكمْ 
                      (3أيَسُر) :أو أهَوُن، هاَتنِ )  :قال .{بـَْعضي  أَبْسَ  بـَْعَضُكمْ  َويُِذيقَ  ِشيَـًعا يـَْلِبَسُكمْ  َأوْ }  :نَزلتْ 
) ِإْْيَاهَنُمْ  يـَْلِبُسْوا َولَْ  آَمنُـْوا الَِّذينَ   (82ِبظُْلمي

 ،املسلمنيَ  على ذلك شقَّ  .{ ِبظُْلمي  ِإْْيَاهَنُمْ  يـَْلِبُسْوا َولَْ  آَمنُـْوا الَِّذينَ }  :نزلت عنه قال ملَّا هللا عن عبدهللا رضي
 وهو َلبِنهِ  لقمانُ  قال ما تسمعوا أل ،الشِ ْركُ  هو إمنا ،ذلك ليس)  :قال ؟ نفَسهُ  يظلمُ  َل أيُـَّنا ،هللاِ  رسولَ  َي :فقالوا
 (4ُتْشرِْك) ََل  ُبيَنَّ  َيَ }  :يَِعظُهُ 
َفعُ  ََل  َربِ كَ  آََيتِ  بـَْعضُ  ََيْيت  يـَْومَ  َربِ كَ  آََيتِ  بـَْعضُ  ََيْيتَ  أَوْ  َربُّكَ  ََيْيتَ  أَوْ  اْلَماَلِئَكةُ  ََتْتِيَـُهمُ  َأنْ  ِإَلَّ  يـَْنظُُرونَ  َهلْ   يـَنـْ

تَ  ِإانَّ  انـَْتِظُروا ُقلِ  َخرْيًا ِإْيَاهِنَا يف  َكَسَبتْ   أَوْ  قـَْبلُ  ِمنْ  آَمَنتْ  َتُكنْ  لَْ  ِإْيَاهُنَا نـَْفًسا  (158)ِظُرونَ ُمنـْ

 تُكنْ  ل إْياهُنا نفًسا يَنَفعُ  َل ،َخَرجنَ  إذا ثالثٌ رسوُل هللِا صلَّى هللاُ عليِه وسلََّم قال عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال 
 (5األرِض) ودابةُ  .والدَّجَّالُ  .َمغرِِِبا من الشمسِ  طُلوعُ  :خريًا إْياهِنا يف َكَسَبتْ   أو قبلُ  من آمَنتْ 
 (160) يُْظَلُمونَ  ََل  َوُهمْ  ِمثْـَلَها ِإَلَّ  جُيَْزىَٰ  َفاَل  ِِبلسَّيِ َئةِ  َجاءَ  َوَمنْ  أَْمثَاَِلَا َعْشرُ  فـََلهُ  ِِبحلََْسَنةِ  َجاءَ  َمنْ        
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 تكُتبوها فال سيئةً  يعمل أن عبدي أراد إذا :هللاُ  يقولرسوُل هللِا صلَّى هللاُ عليِه قال عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال 
 حسنةً  يعملَ  أن أراد وإذا ،حسنةً  له فاكتبوها أجلي من تركها وإن ،ِبثِلها فاكتبوها عمَلها فإن ،يعمَلها حَّت عليه
) سبعمائةِ  إىل أمثاَِلا بعشرِ  له فاكتبوها عمَلها فإن ،حسنةً  له فاكتبوها يعمْلها فلم  (1ِضعفي

 

 سورة األعراف
ُتمْ   ِبَا أُورِثـُْتُموَها اجْلَنَّةُ  تِْلُكمُ  َأنْ  َونُوُدوا  (43) تـَْعَمُلونَ  ُكنـْ

 وإنَّ  أبًدا تسقموا فال تصحُّوا أن لكم إنَّ  منادي  ينادي عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  قال قال عنه هللا رضي عن أيب هريرة
 عزَّ  قولُه فذِلك أبًدا تـَْبأسوا فال تَنعموا أن لكم وإنَّ  أبًدا ََترموا فال تشبُّوا أن لكم وإنَّ  أبًدا َتوتوا فال حتيوا أن لكم
ُتمْ   ِبَا أُورِثـُْتُموَها اجْلَنَّةُ  تِْلُكمُ  َأنْ  َونُوُدوا} وجلَّ   (2){ تـَْعَمُلونَ  ُكنـْ

ًا لََنا اْجَعلْ  ُموَسى َيَ  َقاُلوا ََلُمْ  َأْصَنامي  َعَلىَٰ  يـَْعُكُفونَ  قَـْومي  َعَلىَٰ  َفأَتـَْوا اْلَبْحرَ  ِإْسَرائِيلَ  بَِبيِن  َوَجاَوْزانَ   قَالَ  آَِلَةٌ  ََلُمْ  َكَما  ِإَلََٰ
 (138) َُتَْهُلونَ  قـَْومٌ  ِإنَُّكمْ 

أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ملا خرج إىل خيرب مر بشجرة للمشركني يقال رضي هللا عنه  الليثي واقد عن أيب
ذات أنوط كما َلم ذات أنواط فقال النيب َلا ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا َي رسول هللا اجعل لنا 

والذي نفسي بيده  ،} اجعل لنا إَلا كما َلم آَلة { :هذا كما قال قوم موسى ،صلى هللا عليه وسلم سبحان هللا
 (3)لرتكب سنة من كان قبلكم

 اْلُمْؤِمِننيَ  أَوَّلُ  َوَأانَ  ِإلَْيكَ  تـُْبتُ  ُسْبَحاَنكَ  قَالَ  اقَ أَفَ  فـََلمَّا َصِعًقا ُموَسىَٰ  َوَخرَّ  دَكًّا َجَعَلهُ  لِْلَجَبلِ  َربُّهُ  َُتَلَّىَٰ  فـََلمَّا
(143) 

 قالَ  دَكًّا َجَعَلهُ  لِْلَجَبلِ  َربُّهُ  َُتَلَّى فـََلمَّا اآليةَ  هِذهِ  َقرأَ : وسلَّم علْيهِ  الِلَُّ  صلَّى النَّيبَّ  مالك رضي هللا عنه أنَّ  بن عن أنس
 (4َصِعًقا) ُموَسى َوَخرَّ  اجلبلُ  فساخَ : قال اليمىن إصبِعهِ  أمنلةِ  على إِْباِمهِ  بطرفِ  سليمانُ  وأمَسكَ  َهكذا،: محَّادٌ 
 تـَُقوُلوا َأنْ  َشِهْدانَ  بـََلىَٰ  قَاُلوا ِبَربِ ُكمْ  أََلْستُ  أَنـُْفِسِهمْ  َعَلىَٰ  َوَأْشَهَدُهمْ  ُذر ِيَـّتَـُهمْ  ظُُهورِِهمْ  ِمنْ  آَدمَ  َبيِن  ِمنْ  َربُّكَ  َأَخذَ  َوِإذْ 
َذا َعنْ  ُكنَّا  ِإانَّ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ   (172) َغاِفِلنيَ  هََٰ

 كلُّ   ظهرِه من فسَقطَ  ،ظهرِهِ  مسح آدمَ  هللاُ  خلق ملارسوُل هللِا صلَّى هللُا عليِه قال عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال 
 :فقال ،آدمَ  على عرضهم مُثَّ  ،نوري  من َوبيًصا منهم ِإنساني  ُكل ِ   عْييَنْ  بنيَ  جعل مُثَّ  ،القياَمةِ  يومِ  إىل خاِلُقها هو َنَسَمةي 

 ؟ هذا من رب ِ  أيْ  :فقال ،عينَـْيهِ  بني ما نورُ  أعجَبهُ  منهم رجاًل  فرأى ،ُذر ِيـَُتكَ  هؤَلءِ  :قال ؟ هؤَلءِ  من رب ِ  أيْ 
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 من فزْدهُ  :قال ،سَنةً  ستونَ  قال ؟ عمرُهُ  كم  رب ِ  أيْ  :قال ،داودُ  له يقالُ  األَممِ  آخرِ  يف ُذر ِيَِّتكَ  من رُجلٌ  :قال
 يبقَ  ل أو :فقال ،املوتِ  مَلكُ  جاءَ  آدم عمرُ  انقضى فلما ؛ يبدَّلُ  وَل وَْيَتمُ  ُيْكَتبُ  إذن :قال :سَنةً  أربعنيَ  عمري

 ،ُذر ِيَـُّتهُ  فَنِسَيتْ  آدمُ  ونِسيَ  ،ذر ِيَـُّتهُ  فَجَحَدتْ  آَدمُ  َفَجَحدَ  ؟ داودَ  ابَنكَ  تُعِطها ل أوَ  :قال ؟ سَنةً  أربعونَ  عمري من
 (1ُذر ِيَـُّتُه) فَخِطَئتْ  آدمُ  وَخِطئَ 

 سورة األنفال
 (60) َوَعُدوَُّكْم.......... الِلَِّ  َعُدوَّ  ِبهِ  تـُْرِهُبونَ  اخْلَْيلِ  رَِِبطِ  َوِمنْ  قـُوَّةي  ِمنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َما ََلُمْ  َوَأِعدُّوا
 َما ََلُمْ  َوَأِعدُّوا)  يقول ،املنربِ  على وهو ،وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  عامر رضي هللا عنه قال مسعتُ  بن عقبة

 (2الرمُي) القوةَ  إنَّ  أَل .الرميُ  القوةَ  إنَّ  أَل .الرميُ  القوةَ  إنَّ  أَل .قـُوَّةي  ِمنْ  اْسَتَطْعُتمْ 
ةَ  ِإنَّ  َها َواأْلَْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  يـَْومَ  الِلَِّ  ِكَتابِ   يف  َشْهًرا َعَشرَ  اثـَْنا الِلَِّ  ِعْندَ  الشُُّهورِ  ِعدَّ  (36)ُحُرٌم...... َأْربـََعةٌ  ِمنـْ
َئِتهِ   اْسَتَدارَ  َقدِ  الزََّمانَ  ِإنَّ : " قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّيب ِ  َعنِ  َبْكَرَة، َأيب  َعنْ   َواأَلْرَض، السََّمَواتِ  الِلَُّ  َخَلقَ  يـَْومَ  َكَهيـْ

َها َشْهًرا، َعَشرَ  اثـَْنا السََّنةُ  ِة، َوُذو الَقْعَدِة، ُذو: ُمتَـَوالَِياتٌ  َثاَلثٌ  ُحُرٌم، أَْربـََعةٌ  ِمنـْ َُحرَُّم، احِلجَّ
 الَِّذي ُمَضرَ  َوَرَجُب، َوامل

 (3)" َوَشْعَبانَ  ُُجَاَدى، َبنْيَ 

 سورة التوبة
ِلكَ  ََلُمْ  الِلَُّ  يـَْغِفرَ  فـََلنْ  َمرَّةً  َسْبِعنيَ  ََلُمْ  َتْستَـْغِفرْ  ِإنْ  ََلُمْ  َتْستَـْغِفرْ  ََل  َأوْ  ََلُمْ  اْستَـْغِفرْ  ُمْ  ذََٰ  ََل  َوالِلَُّ  َوَرُسوِلهِ  ِِبلِلَِّ  َكَفُروا  أبَِهنَّ
 (80) اْلَفاِسِقنيَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي

 صلَّى هللاِ  رسولِ  إىل هللاِ  عبدِ  بنُ  هللاِ  عبدُ  ابُنه جاء ،ُأيَب ي  بنُ  هللاِ  عبدُ  تـُُويف ِ  ملا رضي هللا عنه قال عمر بن عن عبدهللا
 :فقال ،بَثوِبه اخلطَّابِ  بنُ  ُعَمرُ  فأَخذ ،عليه ُيصلِ ي قام مث ،فيه ُيَكفِ َنه أن وأَمره ،قميَصه فأعطاه ،وسلَّم عليه هللاُ 

ين إمنا)  :قال ،َلم َتسَتغِفرَ  أن هللاُ  هَناك وقد ،منافقٌ  وهو عليه ُتصلِ ي  ََلُمْ  اْستَـْغِفرْ }  :فقال - أخرَبين أو - هللاُ  خريَّ
 عليه فصلَّى :قال .( َسبعنيَ  على سَأزيُده :فقال .{ََلُمْ  الِلَُّ  يـَْغِفرَ  فـََلنْ  َمرَّةً  َسْبِعنيَ  ََلُمْ  َتْستَـْغِفرْ  ِإنْ  ََلُمْ  َتْستَـْغِفرْ  ََل  أَوْ 

ُهمْ  َأَحدي  َعَلى ُتَصل ِ  َوََل }  :عليه هللاُ  أنَزل مث ،مَعه وصلَّينا وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ   َعَلى تـَُقمْ  َوََل  أََبًدا َماتَ  ِمنـْ
ُمْ  َقرْبِهِ    (4).{َفاِسُقونَ  َوُهمْ  َوَماُتوا َوَرُسوِلهِ  ِِبلِلَِّ  َكَفُروا  ِإهنَّ
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 سورة يونس
ْسىَنَٰ  َأْحَسُنوا لِلَِّذينَ   (26) َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  اجْلَنَّةِ  َأْصَحابُ  أُولََِٰئكَ  ِذلَّةٌ  َوََل  َقرَتٌ  ُوُجوَهُهمْ  يـَْرَهقُ  َوََل  َوزََِيَدةٌ  احلُْ

ْسىَن  َأْحَسُنوا لِلَِّذينَ }  اآليةَ  هذهِ  وسلَّمَ  عليهِ  الِلَُّ  صلَّى الِلَِّ  رسولُ  تال  اجلنَّةَ  اجلنَّةِ  أهلُ  دخلَ  إذا وقالَ {  َوزََِيَدةٌ  احلُْ
 الِلَُّ  يثقِ لِ  ألَ  هوَ  وما فيقولونَ  ينجزَُكموهُ  أن يريدُ  موِعًدا الِلَِّ  عندَ  لُكم إنَّ  اجلنَّةِ  أهلَ  َي منادي  اندى النَّارَ  النَّارِ  وأهلُ 

نا اجلنَّةَ  ويدخْلنا وجوَهنا ويُبيِ ضْ  موازيَننا  الِلَُّ  أعطاهمُ  ما فوالِلَِّ  إليهِ  فينظرونَ  احلجابَ  فَيكشفُ  قالَ  النَّارِ  منَ  وينجِ 
 (1)ألعيِنِهم أقرَّ  وَل - إليهِ  يعين - النَّظرِ  منَ  مإليه أحبَّ  شيًئا

 الَِّذي ِإَلَّ  ِإلََٰهَ  ََل  أَنَّهُ  آَمْنتُ  قَالَ  اْلَغَرقُ  أَْدرََكهُ  ِإَذا َحَّتََّٰ  َوَعْدًوا بـَْغًيا َوُجُنوُدهُ  ِفْرَعْونُ  َفأَتْـبَـَعُهمْ  اْلَبْحرَ  ِإْسَرائِيلَ  بَِبيِن  َوَجاَوْزانَ 
 (90) اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنَ  َوَأانَ  ِإْسَرائِيلَ  بـَُنو ِبهِ  آَمَنتْ 

 آَمَنتْ  الَِّذي ِإَلَّ  ِإَلهَ  ََل  أَنَّهُ  آَمْنتُ  :قالَ  ِفرعونَ  الِلَُّ  أغرقَ  وسلَّم قال ملَّا علْيهِ  الِلَُّ  صلَّى عن عبدهللا بن عباس عن النَّيبَّ 
 ُتْدرَِكهُ  أن خمافةَ  فيهِ  يف فأدسُّهُ  البحرِ  حالِ  من آخذٌ  وَأان ،رأيَتين فلو حممَّدُ  َي :جربيلُ  فقالَ  ،ِإْسَرائِيلَ  بـَُنو ِبهِ 

 (2الرَّمحُة)

 سورة هود
ُؤََلءِ  اأْلَْشَهادُ  َويـَُقولُ  َرِبِ ِمْ  َعَلىَٰ  يـُْعَرُضونَ  أُولََِٰئكَ  َكِذِبً   الِلَِّ  َعَلى اْفرَتَىَٰ  ِمَّنِ  َأْظَلمُ  َوَمنْ   َلْعَنةُ  َأََل  َرِبِ ِمْ  َعَلىَٰ  َكَذبُوا  الَِّذينَ  هََٰ
 (18) الظَّاِلِمنيَ  َعَلى الِلَِّ 
 هللاُ  َصلَّى النَّيبَّ  هل مسَِْعتَ  - عمرَ  ابنَ  َي :قال أو - الرمحنِ  عبدِ  أِب َي :فقال رجلٌ  عرض إذ يطوفُ  عمرَ  ابنُ  بينا

ْؤِمنُ  يُْدنَ : " يـَُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّيبَّ  مسَِْعتُ  فـََقالَ  النَّْجَوى؟ يف  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 
ُ
 َيْدنُو: ِهَشامٌ  َوقَالَ  - َربِ هِ  ِمنْ  امل

ْؤِمنُ 
ُ
، َأْعِرفُ  َرب ِ : يـَُقولُ  َأْعِرُف،: يـَُقولُ  َكَذا؟  َذْنبَ  تـَْعِرفُ  ِبُذنُوِبِه، فـَيُـَقر ِرُهُ  َكنَـَفهُ   َعَلْيهِ  َيَضعَ  َحَّتَّ  - امل : فـَيَـُقولُ  َمرََّتنْيِ

نـَْيا، يف  َسرَتَُْتَا  ُرُءوسِ  َعَلى فَـيُـَناَدى - الُكفَّارُ  أَوِ  - اآلَخُرونَ  َوأَمَّا َحَسَناتِِه، َصِحيَفةُ  ُتْطَوى مُثَّ  اليَـْوَم، َلكَ  َوَأْغِفُرَها الدُّ
 (3) [18: هود{ ]الظَّاِلِمنيَ  َعَلى الِلَِّ  َلْعَنةُ  َأَلَ  َرِبِ ِمْ  َعَلى َكَذبُوا  الَِّذينَ  َهُؤََلءِ : }اأَلْشَهادِ 
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ِلكَ   (102) َشِديدٌ  أَلِيمٌ  َأْخَذهُ  ِإنَّ  ظَاِلَمةٌ  َوِهيَ  اْلُقَرىَٰ  َأَخذَ  ِإَذا َربِ كَ  َأْخذُ  وََكذََٰ
 إذا حَّت ،للظالِ  لُيملي هللاَ  وسلََّم إن عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  قال :األشعري رضي هللا عنه قال عن أيب موسى

  (1){َشِديدٌ  أَلِيمٌ  َأْخَذهُ  ِإنَّ  ظَاِلَمةٌ  َوِهيَ  اْلُقَرى َأَخذَ  ِإَذا َربِ كَ  َأْخذُ  وََكَذِلكَ }  :قرأ مث :قال .يفلْتهُ  ل أخذه
ِلكَ  السَّيِ َئاتِ  يُْذِهْبَ  احلََْسَناتِ  ِإنَّ  اللَّْيلِ  ِمنَ  َوزَُلًفا النـََّهارِ  َطَريفَِ  الصَّاَلةَ  َوأَِقمِ  اِكرِينَ  ذِْكَرىَٰ  ذََٰ  (114)لِلذَّ
 يف امرأةً  عاجلتُ  إين!  هللاِ  رسولَ  َي :فقال وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النيب ِ  إىل رجلٌ  جاء قال مسعود بن عبدهللا عن

 ،هللاُ  سرتك لقد :عمرُ  له فقال .شئتَ  ما يفَّ  فاقضِ  .هذا فأان .أمسَّها أن دون ما منها أصبتُ  وإين .املدينةِ  أقصى
 عليه هللاُ  صلَّى النيبُّ  فأتبعه .فانطلق الرجلُ  فقام .شيًئا وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى النيبُّ  يُردَّ  فلم قال .نفسك سرتتَ  لو

 السَّيِ َئاتِ  يُْذِهْبَ  احلََْسَناتِ  ِإنَّ  ،ال لْيلِ  ِمنَ  َوزَُلًفا النـََّهارِ  َطَريفَِ  الصَّاَلةَ  أَِقمِ  :اآليةَ  هذه عليه وتال ،دعاه رجاًل  وسلَّمَ 
اِكرِينَ  ذِْكَرى َذِلكَ   بل"  قال ؟ خاصَّةً  له هذا!  هللاِ  نيبَّ  َي :القومِ  من رجلٌ  فقال .[ 114/  هود/  11]  لِلذَّ

 (2)عامَّةً  لكم بل"  قال ؟ عامةً  لنا أو ،خاصَّةً  َلذا هذا!  هللاِ  رسولَ  َي :رواية ويف ." كافَّةً   للناسِ 

 سورة الرعد
َا َربِ هِ  ِمنْ  آيَةٌ  َعَلْيهِ  أُْنزِلَ  َلْوََل  َكَفُروا  الَِّذينَ  َويـَُقولُ   (7) َهادي  قَـْومي  َوِلُكل ِ  ُمْنِذرٌ  أَْنتَ  ِإمنَّ

َا َقوِلهِ  يف علي ي  عن نذرُ  :وسلَّمَ  عليهِ  الِلَُّ  صلَّى الِلَِّ  رسولُ  قالَ  َهادي  قَـْومي  َوِلُكل ِ  ُمْنِذرٌ  أَْنتَ  ِإمنَّ
ُ
 َبين من رجلٌ  واَلادِ  امل

(  (3هاشمي

 سورة إبراهيم
نـَْيا احْلََياةِ  يف  الثَّاِبتِ  ِِبْلَقْولِ  آَمُنوا الَِّذينَ  الِلَُّ  يـُثـَبِ تُ   (27)َيَشاءُ  َما الِلَُّ  َويـَْفَعلُ  الظَّاِلِمنيَ  الِلَُّ  َوُيِضلُّ  اآْلِخَرةِ  َويف  الدُّ

[  27/  إبراهيم{ ] الثَّاِبتِ  ِِبْلَقْولِ  آَمُنوا الَِّذينَ  الِلَُّ  يـُثـَبِ تُ } قال وسلَّمَ  عليه هللاُ  صلَّى عازب عن النيب ِ  بن الرباء عن
 عزَّ  قولُهُ  فذلكَ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى حممدٌ  ونبيِ ي هللاُ  ريبَ  :فيقولُ  ؟ ربُّكَ  َمنْ  :لهُ  فيقالُ  .القربِ  عذابِ  يف نزلتْ  :قال

نـَْيا َياةِ احلَْ  يف  الثَّاِبتِ  ِِبْلَقْولِ  آَمُنوا الَِّذينَ  الِلَُّ  يـُثـَبِ تُ } :وجلَّ   (4){ اآْلِخَرةِ  َويف  الدُّ
 (48) اْلَقهَّارِ  اْلَواِحدِ  لِلَِّ  َوبـََرُزوا َوالسََّماَواتُ  اأْلَْرضِ  َغرْيَ  اأْلَْرضُ  تـَُبدَّلُ  يـَْومَ  

 ،والسَّماوات األرضِ  غريَ  األرضُ  تبدَّلُ  يومَ  وسلَّمَ  علْيهِ  هللا صلَّى هللاِ  رسولَ  عنها قالت سألتُ  هللا رضي عن عائشة
 (5).الصِ راط على :قالَ  ؟ يومئذي  النَّاسُ  َيكونُ  فأينَ 
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َعلَّى، ْبنِ  َسِعيدِ  َأيب  َعنْ 
ُ
 أَتـَْيُت، مُثَّ  َصلَّْيتُ  َحَّتَّ  آتِهِ  فـََلمْ  َفَدَعاين  ُأَصلِ ي، َوَأانَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّيبُّ  يبَ  َمرَّ : َقالَ  امل

 لِلَِّ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها َيَ : }الِلَُّ  يـَُقلِ  أَلَْ : " فَـَقالَ  ُأَصلِ ي، ُكْنتُ :  فـَُقْلتُ  «ََتْتَِييِن؟ َأنْ  َمنَـَعكَ  َما: »فـََقالَ 
 ِمنَ  َأْخرُجَ  َأنْ  قـَْبلَ  الُقْرآنِ  يف  ُسوَرةي  َأْعَظمَ  أَُعلِ ُمكَ  َأَلَ : »َقالَ  مُثَّ [ 24: األنفال{ ]َُيِْييُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َولِلرَُّسولِ 
ْسِجدِ 

َ
ْسِجدِ  ِمنَ  لَِيْخرُجَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّيبُّ  َفَذَهبَ  «امل

َ
ْرتُُه، امل  ِهيَ . الَعاَلِمنيَ  َرب ِ  لِلَِّ  احَلْمدُ : »فـََقالَ  َفذَكَّ

ثَاين، السَّْبعُ 
َ
 (1) «أُوتِيُتهُ  الَِّذي الَعِظيمُ  َوالُقْرآنُ  امل

ثَاين  السَّْبعُ  ِهيَ  الُقْرآنِ  أُمُّ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى الِلَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعْنُه، الِلَُّ  َرِضيَ  ُهَريـَْرةَ  َأيب  َعنْ 
َ
 َوالُقْرآنُ  امل

 (2) «الَعِظيمُ 

 سورة اإلسراء
 (78) َمْشُهوًدا َكانَ   اْلَفْجرِ  قـُْرآنَ  ِإنَّ  اْلَفْجرِ  َوقـُْرآنَ  اللَّْيلِ  َغَسقِ  ِإىَلَٰ  الشَّْمسِ  ِلُدُلوكِ  الصَّاَلةَ  أَِقمِ 

 َكانَ   اْلَفْجرِ  قـُْرآنَ  ِإنَّ  اْلَفْجرِ  َوقـُْرآنَ  :تعاىل قوِلهِ  يف وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النيب ِ  عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن
 (3النهاِر) ومالئكةُ  ،الليلِ  مالئكةُ  َتْشَهُدهُ  َمْشُهوًدا

َعَثكَ  َأنْ  َعَسىَٰ  َلكَ  اَنِفَلةً  ِبهِ  فـَتَـَهجَّدْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ   (79) حَمُْموًدا َمَقاًما َربُّكَ  يـَبـْ
َعَثكَ  َأنْ  )َعَسى قوِلهِ  يف وسلَّمَ  عليهِ  الِلَُّ  صلَّى الِلَِّ  رسولُ  قاَل قالَ  عنه هللا رضي هريرة أيب عن  حَمُْموًدا( َمَقاًما َربُّكَ  يـَبـْ

 (4الشَّفاعة) هيَ  قالَ  عْنها سئلَ 

 الكهف سورة
ِلكَ  تعايل قوله إيل( 60) ُحُقًبا أَْمِضيَ  أَوْ  اْلَبْحَرْينِ  جَمَْمعَ  أَبـُْلغَ  َحَّتََّٰ  أَبـْرَحُ  ََل  ِلَفَتاهُ  ُموَسىَٰ  َقالَ  َوِإذْ  تعايل قوله من  ذََٰ

 (82) َصرْبًا َعَلْيهِ  َتْسِطعْ  لَْ  َما ََتِْويلُ 
 موسى هو ليس اخلضرِ  صاحبَ  موسى أن يزعمُ  الَبكايل ِ  نوَفا إن: عباسي  َلبنِ  قلت قال جبري بن سعيد عن

 عليه هللا صلى هللاِ  رسولُ  مسعَ  أنه: كعبي   بنُ  أيبُّ  حدثين :هللاِ  عدوُّ  كذبَ :  عباسي  ابنُ  فقال ،إسرائيلَ  بين صاحبُ 
 يردَّ  ل إذ عليه هللاُ  فَعِتبَ  ،أان: فقال ؟ أعلمُ  الناسِ  أيُّ : فُسِئلَ  إسرائيَل، بين يف خطيًبا قامَ  موسى إن)  :يقول وسلم
: قال ؟ به يل فكيف َيرب ِ : موسى قال ،منك أعلمُ  هو البحرْين َِبْجَمعِ  عبًدا يل إن إليه هللاُ  فأوَحى ،إليه العلمَ 
، يف فتجعُله حوَتً  معك َتخذُ  ، يف فجعَله حوَتً  فأخذَ  ،مَثَّ  فهو احلوتَ  فقدتَ  فحيثما ِمْكَتلي  وانطلقَ  انطلقَ  مث ِمْكَتلي
 منه فخرجَ  املِْكَتلِ  يف احلوتُ  واضطربَ  فناَما، رؤوَسهما وضَعا الصخرةَ  أتَيا إذا حَّت ،نوني  بنِ  يوَشعَ  بفتاهُ  معه

                                                            
 4703 البخاري صحيح 1
 4704 البخاري صحيح 2
 3135 الرتمذي سنن\ صحيح حسن 3
 3137 الرتمذي صحيح 4

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 
13 

 فلما ،الطاق ِ  مثل عليه فصار املاءِ  ِجْريَةَ  احلوتِ  عن هللاُ  وأمسكَ  ،( سَرِبً  البحرِ  يف سبيَله فاختذَ ) البحِر، يف فسقطَ 
: لفتاه موسى قال الغد ِ  من كان  إذا حَّت ،وليلِتهما يوِمهما بقيةَ  فانطلَقا ،ِبحلوتِ  َيربَه أن صاحُبه نسيَ  استيقظَ 

 ،به هللاُ  أمرَ  الذي املكانَ  جاوزَا حَّت النَصبَ  موسى جيدْ  ول: قال ،( نصًبا هذا سفران من لِقينا لقد ،غدائَنا آتنا)
 يف سبيَله واختذَ  ،أذكَره أن الشيطانُ  إَل أنسانِيهِ  وما ،احلوتَ  نسيتُ  فإين الصخرةِ  إىل أويْنا إذ أرأيتَ : )فتاه له فقال
ا ،نبِغي كنا  ما ذلك:) موسى فقال ،عجًبا ولفتاهُ  وملوسى ،َسَرِبً  للحوتِ  فكان :قال ،( عجًبا البحرِ   على فارتدَّ
 ،موسى عليه فسلَّم ،ثوِبً  مسجًّى رجلٌ  فإذا ،الصخرةِ  إىل انتهَيا حَّت آاثَرُها يُقصَّانِ  رجَعا: قال ،(قصًصا آاثرُها
 ِما لتعلُمين أتيُتك ،نعم: قال ؟ إسرائيلَ  بين موسى: قال ،موسى أان: قال ،السالمُ  أبرِضك وأنَّ : اخلضر فقال

 وأنت ،أنت تعلُمه َل علَّمِنيه هللاِ  علمِ  من علمي  على إين موسى َي( صربًا معيَ  تستطيعَ  لن إنك: )قال َرَشًدا ُعلِ ْمتَ 
 فقال ،(أمًرا لك أعِصي وَل صابًرا هللاُ  شاء إن ستجُدين:) موسى فقال ،أعلُمه َل هللاُ  علَّمَكه هللاِ  علمِ  من علمي  على

 ،البحرِ  ساحلِ  على ْيشيانِ  فانطلَقا ،( ذكًرا منه لك ُأْحِدثُ  حَّت شيءي  عن تسأْلين فال اتبعَتين فإن:) اخلضرُ  له
 واخلضرُ  إَل يفجأْ  ل ،السفينةِ  يف ركَبا فلما ،نْولي  بغري فحملوهم اخلضرَ  فعرفوا ،َيمُلوهم أن فكلَّموهم سفينةٌ  فمرَّت

 لتُـْغرِقَ  فخرقَتها سفينِتهم إىل َعَمْدتَ  نْولي  بغري محلوان قومٌ : موسى له فقال ،ِبلقدومِ  السفينةِ  ألواحِ  من لوًحا قلعَ  قد
 ترهُقين وَل نسيتُ  ِبا تؤاخُذين َل قال صربًا معي تستطيعَ  لن إنك أقل أل: )قال ،( إمًرا شيًئا جئت لقد)  أهَلها

 وجاء: قال ،نسياانً  موسى من األوىَل  وكانت :وسلم عليه هللا صلى هللاِ  رسولُ  وقال: قال ،( ُعْسًرا أمرِي من
 مثل إَل ،هللاِ  علمِ  من وعلُمك علِمي ما: اخلضرُ  له فقال ،نقرةً  البحرِ  يف فنقرَ  ،السفينةِ  حرفِ  على فوقعَ  عصفورٌ 

 اخلضرُ  أبصرَ  إذ ،الساحلِ  على ْيشيانِ  ُها فبينا ،السفينةِ  من خرَجا مث ،البحرِ  هذا من العصفورُ  هذا نقصَ  ما
 بغري زاكيةً  نفًسا أقتلتَ : )موسى له فقال ،فقتَله بيِده فاقتلَعه بيِده رأَسه اخلضرُ  فأخذَ  ،الِغلمانِ  مع يلعبُ  غالميا
 :قال األوىَل  من أشدُّ  وهذا :قال ،( صربًا معيَ  تستطيعَ  لن إنك لك أقل أل) :قال ،( نكًرا شيًئا جئت لقد ،نفسي 

 أهَلها استطعَما قريةي  أهلَ  أتَيا إذا حَّت فانطلَقا ،عذرًا لدين من بلغت قد تصاحُبين فال بعَدها شيءي  عن سألُتك إن
 قومٌ : موسى فقال ،بيِده فأقاَمه اخلضرُ  فقام ،مائلٌ : قال ،( ينقضَّ  أن يريدُ  جدارًا فيها فوجَدا ،ُيضيِ فوُها أن فأبـَْوا

ذت شئت لو) ،ُيضيِ فوان ول يطعموان فلم أتْيناهم  ذلك - قوله إىل - وبيِنك بيين فراقُ  هذا :قال ،أجًرا عليه َلختَّ
 هللا يقص حَّت صرب كان  موسى أن وددان)  :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال .صربا عليه تسطع ل ما َتويل
 .غصبا صاحلة سفينة كل  َيخذ ملك أمامهم وكان :يقرأ عباس ابن فكان :جبري بن سعيد قال .( خربُها من علينا
 (1).مؤمنني أبواه وكان كافرا  فكان الغالم وأما :يقرأ وكان
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 (105) َوْزانً  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ََلُمْ  نُِقيمُ  َفاَل  َأْعَماَُلُمْ  َفَحِبَطتْ  َوِلَقائِهِ  َرِبِ ِمْ  ِِبََيتِ  َكَفُروا  الَِّذينَ  أُولََِٰئكَ 
 َل ،القيامةِ  يومَ  السمنيُ  العظيمُ  الرجلُ  ليأيت إنه وسلَّمَ  عليهِ  الِلَُّ  صلَّى الِلَِّ  رسولُ  قالَ  قالَ  عنه هللا رضي هريرة أيب عن
 (1{) َوْزانً  الِقَياَمةِ  يـَْومَ  ََلُمْ  نُِقيمُ  َفاَل }  :شئتم إن اقرؤوا :وقال .بعوضةي  جناحَ  هللا عند يزنُ 
 

 مرمي سورة
 (28) بَِغيًّا أُمُّكِ  َكاَنتْ   َوَما َسْوءي  اْمَرأَ  أَبُوكِ  َكانَ   َما َهاُرونَ  ُأْختَ  َيَ 

 وموسى .َهاُرونَ  ُأْختَ  َيَ  :تقرؤونَ  إنكم :فقالوا .سألوين جنرانَ  قدمتُ  ملا قال عنه هللا رضي شعبة بن املغرية عن
 كانوا  إهنم)  فقال .ذلك عن سألُته وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  على قدمتُ  فلما .وكذا بكذا عيسى قبلَ 

 (2) قبلهم والصاحلنيَ  أبنبياِئهم ُيسمُّونَ 
 (72) ِجِثيًّا ِفيَها الظَّاِلِمنيَ  َوَنَذرُ  اتَـَّقْوا الَِّذينَ  نـَُنجِ ي مُثَّ ( 71)َمْقِضيًّا َحْتًما َربِ كَ  َعَلىَٰ  َكانَ   َوارُِدَها ِإَلَّ  ِمْنُكمْ  َوِإنْ 
 الِلَُّ  شاءَ  إن النَّارَ  يدخلُ  َل حفصة عند يقول وسلم عليه الِلَُّ  صلَّى الِلَِّ  رسولُ  مسعت أهنا األنصارية مبشر أم عن
 ِإَلَّ  ِمْنُكمْ  َوِإنْ  حفصةُ  فقاَلت فانَتهَرها الِلَِّ  رسولَ  َي بلى قاَلت «حتَتها ِبيعوا الَّذينَ  أحدُ  الشَّجرةِ  أصحابِ  من

 الظَّاِلِمنيَ  َوَنَذرُ  اتَـَّقْوا الَِّذينَ  نـَُنجِ ي مُثَّ  وجلَّ  عزَّ  الِلَُّ  قالَ  قد وسلَّمَ  عليهِ  الِلَُّ  صلَّى النَّيبُّ  فقالَ [  71/  مرمي] َوارُِدَها
 (3[) 72/  مرمي] ِجِثيًّا ِفيَها
 (96) ُودًّا الرَّمْحََٰنُ  ََلُمُ  َسَيْجَعلُ  الصَّاحِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ 

 فالانً  أحبَـْبتُ  قدْ  إين ِ  :ِجربيلُ  انَدى عبًدا هللاُ  أَحبَّ  هريرة قال قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم إذا عن أيب
 الصَّاحِلَاتِ  وَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ  :تعاىَل  قولُهُ  فذلكَ  ،األرضِ  يف احملبةُ  لهُ  تَنزِلُ  مثَّ  ،السماءِ  يف فيُناِدي ،فأِحبَّهُ 

 لهُ  تنزِلُ  مُثَّ  ،السماءِ  يف فيُناِدي ،ُفالانً  أْبغْضتُ  إين ِ  ِجربيلَ  انَدى عبًدا هللاُ  أبغضَ  وإذا ،ُودًّا الرَّمْحَنُ  ََلُمُ  َسَيْجَعلُ 
 (4األرِض ) يف البغضاءُ 
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 سورة املؤمنون
ُمْ  َوِجَلةٌ  َوقـُُلوُِبُمْ  آتـَْوا َما يـُْؤتُونَ  َوالَِّذينَ   ََلَا َوُهمْ  اخلَْرْيَاتِ  يف  ُيَسارُِعونَ  أُولََِٰئكَ ( 60) رَاِجُعونَ  َرِبِ ِمْ  ِإىَلَٰ  َأهنَّ

 (61)َساِبُقونَ 
 الَّذينَ  َأُهمُ  :عائشةُ  قالت َوِجَلةٌ  َوقـُُلوُِبُمْ  آتـَْوا َما يـُْؤتُونَ  َوالَِّذينَ  اآليةِ  هِذهِ  عن وسلَّمَ  عَليهِ  الِلَُّ  صلَّى الِلَِّ  رسولَ  سألتُ 
يقِ  بنتَ  َي َل قالَ  ويسرِقونَ  اخلمرَ  يشربونَ   َل أن َيافونَ  َوُهم ،ويتصدَّقونَ  ويصلُّونَ  يصومونَ  الَّذينَ  وَلِكنَّهمُ  ،الصِ دِ 

 (1َساِبُقوَن) ََلَا َوُهمْ  اخلَْرْيَاتِ  يف  رُِعونَ ُيَسا أُولَِئكَ  منُهم تُقَبلَ 
 (17) يـَْعَمُلونَ  َكانُوا  ِبَا َجَزاءً  َأْعنُيي  قـُرَّةِ  ِمنْ  ََلُمْ  ُأْخِفيَ  َما نـَْفسٌ  تـَْعَلمُ  َفاَل 

 ِلِعَباِدي َأْعَدْدتُ : َوتـََعاىَل  تـََباَركَ  الِلَُّ  قَالَ : " َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى الِلَِّ  َرُسولِ  َعنْ  َعْنُه، الِلَُّ  َرِضيَ  ُهَريـَْرةَ  عن َأيب 
َعْت، أُُذنٌ  َوَلَ  َرَأْت، َعنْيٌ  َلَ  َما الصَّاحِلِنَي،  ِإنْ  اقْـَرُءوا: " ُهَريـَْرةَ  أَبُو[ 116: ص] قَالَ "  َبَشري  قـَْلبِ  َعَلى َخَطرَ  َوَلَ  مسَِ

ُتمْ   (2)[ 17: السجدة{ ]َأْعنُيي  قـُرَّةِ  ِمنْ  ََلُمْ  ُأْخِفيَ  َما نـَْفسٌ  تـَْعَلمُ  َفالَ : }ِشئـْ

 سورة األحزاب
 (6أَنـُْفِسِهْم..........) ِمنْ  ِِبْلُمْؤِمِننيَ  أَْوىَلَٰ  النَّيبُّ 
نيا يف به النَّاسِ  أَوىل وأان إَلَّ  مؤمني  من ما وسلَّمَ  عليهِ  الِلَُّ  صلَّى الِلَِّ  رسولُ  قالَ  قالَ  عنه هللا رضي هريرة أيب عن  الدُّ

ا{ أَنـُْفِسِهمْ  ِمنْ  ِِبْلُمْؤِمِننيَ  أَْوىَل  النَّيبُّ : }ِشئُتم إن اقرؤوا واآلخرة،  فإن كانوا،  َمن عَصبَـُته فـَْلرَيِْثه ماًَل  تـََرك ُمؤمني  فأْيُّ
  (3) َموَله وأان فليأِتين ضياًعا أو َديًنا، تَركَ 

 
 (56) َتْسِليًما َوَسلِ ُموا َعَلْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها َيَ  النَّيب ِ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  الِلََّ  ِإنَّ 

 عليهِ  هللاُ  صلَّى النيب ِ  من مسعُتها هديةً  لك أُْهِدي أَل :فقال عجرةَ  بنُ  كعبُ   َلِقَيين ليلى أيب بن الرمحن عن عبد
 الصالةُ  كيف  ،هللاِ  رسولَ  َي :فقلنا وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولَ  سألنا :فقال ،يل فَأْهِدَها ،بلى :فقلتُ  ؟ وسلَّمَ 

  ،حممدي  آلِ  وعلى حممدي  على صل ِ  اللهمَّ  :قولوا)  :قال ؟ عليكم ُنسلِ مُ  كيف  علَّمنا قد هللاَ  فإنَّ  ،البيتِ  أهلَ  عليكم
 ِبركتَ  كما  ،حممدي  آلِ  وعلى حممدي  على ِبرِكْ  اللهمَّ  ،جميدٌ  محيدٌ  إنكَ  ،إبراهيمَ  آلِ  وعلى ،إبراهيمَ  على صلَّيتَ  كما
 (4) جميدٌ  محيدٌ  إنكَ  ،إبراهيمَ  آلِ  وعلى إبراهيمَ  على
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 (69) َوِجيًها الِلَِّ  ِعْندَ  وََكانَ  قَاُلوا ِمَّا الِلَُّ  َفرَبَّأَهُ  ُموَسىَٰ  آَذْوا َكالَِّذينَ   َتُكونُوا ََل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها َيَ 
 من يُرى َل ،ستريًا حيًيا رجاًل  كان  موسى إن وسلَّمَ  عليهِ  الِلَُّ  صلَّى الِلَِّ  رسولُ  قالَ  قالَ  عنه هللا رضي هريرة أيب عن

 إما :جبلِده عيبي  من إَل ،التسرتَ  هذا يسترتُ  ما :فقالوا ،إسرائيلَ  بين من آذاه من فآذاه ،منه استحياءً  شيءٌ  جلِده
 مث ،احلجرِ  على ثيابَه فوضع ،وحده يوًما فخال ،ملوسى قالوا ِما ُيرَبَئه أن أراد هللاَ  وإن ،آفةٌ  وإما ،أدرةٌ  وإما برصٌ 

 :يقولُ  فجعل ،احلجرَ  وطلب عصاه موسى فأخذ ،بثوِبه عدا احلجرَ  وإن ،ليأخَذها ثياِبه إىل أقبل فرغَ  فلما ،اغتسل
 ،يقولون ِما وأبرأه ،هللاُ  خلق ما أحسنَ  عرَيانً  فرأوه ،إسرائيلَ  بين من مألي  إىل انتهى حَّت ،حجرُ  ثويب ،حجرُ  ثويب
 أو أربًعا أو ثالاثً  ،ضرِبه أثرِ  من لُنَدِبً  ِبحلجرِ  إن فوهللاِ  ،بعصاه ضرِبً  ِبحلجرِ  وطفقَ  ،فلبسه ثوبَه فأخذ ،احلجرُ  وقام

 َوِجيًها الِلَِّ  ِعندَ  وََكانَ  قَاُلوا ِمَّا الِلَُّ  َفرَبَّأَهُ  ُموَسى آَذْوا َكالَِّذينَ   َتُكونُوا َل آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها َيَ }  :قولُه فذلك ،َخًسا
}(1) 

 سورة سبأ
 (23) اْلَكِبريُ  اْلَعِليُّ  َوُهوَ  احلَْقَّ  قَاُلوا َربُُّكمْ  َقالَ  َماَذا قَاُلوا قـُُلوِِبِمْ  َعنْ  فـُز ِعَ  ِإَذا ......َحَّتََّٰ 

 ضربت السماء، يف األمر هللا قضى إذا وسلَّمَ  عليهِ  الِلَُّ  صلَّى الِلَِّ  رسولُ  قالَ  قالَ  عنه هللا رضي هريرة أيب عن
 قالوا ربكم؟ قال ماذا: قالوا قلوِبم عن فزع فإذا صفوان، على سلسلة كأنه  لقوله، خضعاان أبجنحتها املالئكة

 - بعض فوق بعضه هكذا السمع ومسرتق السمع، مسرتق فيسمعها الكبري، العلي وهو احلق،: قال للذي
 من إىل اآلخر يلقيها مث حتته، من إىل فيلقيها الكلمة فيسمع - أصابعه بني وبدد فحرفها، بكفه سفيان ووصف

 يدركه، أن قبل ألقاها ورِبا يلقيها، أن قبل الشهاب أدرك فرِبا الكاهن، أو الساحر لسان على يلقيها حَّت حتته،
 من مسع اليت الكلمة بتلك فيصدق وكذا، كذا  وكذا، كذا  يوم: لنا قال قد أليس: فيقال كذبة،  مائة معها فيكذب
 (2)(. السماء

 سورة يس
ِلكَ  ََلَا ِلُمْستَـَقر ي  َُتْرِي َوالشَّْمسُ   (38) اْلَعِليمِ  اْلَعزِيزِ  تـَْقِديرُ  ذََٰ

 :قال .أعلمُ  ورسولُه هللاُ  :قلتُ  .َتْذَهبُ  أينَ  تدري :الشمسُ  َغَرَبتِ  حنيَ  ذر ي  أليب وسلم عليه هللا صلى النيبُّ  قال
 يـُْؤَذنَ  فال وُتْسَتْأَذنَ  ،منها يـُْقَبلَ  فال َتْسُجدَ  أن ويُوِشكُ  ،َلا فيُـْؤَذنَ  فَتْسَتْأِذنَ  ،العرشِ  حتتَ  َتْسُجدَ  حَّت َتْذَهبُ  فإهنا

 ذلك َلا ملستقر ُتري والشمس :تعاىل قولُه فذلك ،َمْغرِِبا ِمن فَتْطُلعُ  .ِجْئتِ  حيث ِمن ارجعي :َلا يُقالُ  ،َلا
 (3العليم) العزيز تقدير
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 سورة ص
َبِغي ََل  ُمْلًكا يل  َوَهبْ  يل  اْغِفرْ  َرب ِ  قَالَ   (35) اْلَوهَّابُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  بـَْعِدي ِمنْ  أِلََحدي  يـَنـْ

 
 - ََنَْوَها َكِلَمةً   أَوْ  - الَبارَِحةَ  َعَليَّ  تـََفلَّتَ  اجِلن ِ  ِمنَ  ِعْفرِيًتا ِإنَّ : " قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّيب ِ  َعنِ  ُهَريـَْرَة، َأيب  َعنْ 

ْسِجِد، َسَوارِي ِمنْ  َسارِيَةي  ِإىَل  َأْرِبَطهُ  َأنْ  َوأََرْدتُ  ِمْنُه، الِلَُّ  َفَأْمَكَنيِن  الصَّاَلةَ  َعَليَّ  لِيَـْقَطعَ 
َ
  ِإلَْيهِ  َوتـَْنظُُروا ُتْصِبُحوا َحَّتَّ  امل

َبِغي َلَ  ُمْلًكا يل  َهبْ  َرب ِ : }ُسَلْيَمانَ  َأِخي قـَْولَ  َفذََكْرتُ  ُكلُُّكْم،   (1،){بـَْعِدي ِمنْ  أِلََحدي  يـَنـْ

 سورة الزمر
 (31)خَتَْتِصُمونَ  َربِ ُكمْ  ِعْندَ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ِإنَُّكمْ  مُثَّ 

 علينا أُتَكرَّرُ  الِلَِّ  رسولَ  َي: الزَُّبرْيُ  قالَ  خَتَْتِصُمونَ  َربِ ُكمْ  ِعْندَ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ِإنَُّكمْ  مُثَّ  نزلت ملَّا العوام بن عن الزبري
نيا؟ يف بيَننا كانَ   الَّذي بعدَ  اخلصوَمةُ   (2لشديٌد) إًذا األمرَ  إنَّ : فقالَ  نَعم،: قالَ  الدُّ

يًعا َواأْلَْرضُ  َقْدرِهِ  َحقَّ  الِلََّ  َقَدُروا َوَما تٌ  َوالسََّماَواتُ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  قـَْبَضُتهُ  ُجَِ  ُيْشرُِكونَ  َعمَّا َوتـََعاىَلَٰ  ُسْبَحانَهُ  بَِيِميِنهِ  َمْطِوَيَّ
(67) 

 على السماءَ  َيَضعُ  هللاَ  إنَّ  حممُد، َي :فقال وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولِ  إىل َحربٌ  مسعود جاء بن عن عبدهللا
، ، على واألرضَ  ِإصَبعي ، على واجلبالَ  ِإصَبعي ، على واألهنارَ  والشجرَ  ِإصَبعي ، على اخللقِ  وسائرَ  ِإصَبعي  يقولُ  مث ِإصَبعي

 (3){ َقْدرِهِ  َحقَّ  هللاَ  َقَدُروا َوَما}  :وقال وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فضِحك املِلُك، أان :بيِده

 سورة حممد
ُتمْ  فـََهلْ  ُتمْ  ِإنْ  َعَسيـْ  (22) أَْرَحاَمُكمْ  َوتـَُقطِ ُعوا اأْلَْرضِ  يف  تـُْفِسُدوا َأنْ  تـََولَّيـْ
 الرَِّحُم، قَاَمتِ  ِمْنهُ  فـَرَغَ  فـََلمَّا اخلَْلَق، الِلَُّ  َخَلقَ : " قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّيب ِ  َعنِ  َعْنُه، الِلَُّ  َرِضيَ  ُهَريـَْرةَ  َأيب  َعنْ 

 َمنْ  َأِصلَ  َأنْ  تـَْرَضنْيَ  َأَلَ : قَالَ  الَقِطيَعِة، ِمنَ  ِبكَ  الَعاِئذِ  َمَقامُ  َهَذا: قَاَلتْ  َمْه،: َلهُ  فـََقالَ  الرَّمْحَِن، َِبَْقوِ  َفَأَخَذتْ 
، َيَ  بـََلى: قَاَلتْ  َقَطَعِك، َمنْ  َوأَْقَطعَ  َوَصَلِك، ُتمْ  ِإنْ  اقْـَرُءوا: " ُهَريـَْرةَ  أَبُو قَالَ "  َفَذاكِ : قَالَ  َربِ  ُتمْ  فـََهلْ : }ِشئـْ  ِإنْ  َعَسيـْ

ُتمْ    (4){ أَْرَحاَمُكمْ  َوتـَُقطِ ُعوا اأَلْرضِ  يف  تـُْفِسُدوا َأنْ  تـََولَّيـْ
  

                                                            
 4808 البخاري صحيح 1
 3236 الرتمذي صحيح ،اَللباين حسنه 2
 7451 البخاري صحيح 3
 4830 البخاري صحيح 4

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 

 

 
18 

 سورة ق
 (30) َمزِيدي  ِمنْ  َهلْ  َوتـَُقولُ  اْمَتأَلْتِ  َهلِ  جِلََهنَّمَ  نـَُقولُ  يـَْومَ 
 َيَضعَ  َحَّتَّ  َمزِيدي، ِمنْ  َهلْ : َوتـَُقولُ  النَّارِ  يف  يـُْلَقى: " قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّيب ِ  َعنِ  َعْنُه، الِلَُّ  َرِضيَ  أََنسي  َعنْ 

 (1) َقطْ  َقطْ  فـَتَـُقولُ  َقَدَمُه،

 سورة الواقعة
ُلغُ  َعْنُه، الِلَُّ  َرِضيَ  ُهَريـَْرةَ  َأيب  َعنْ   ِظلِ َها يف  الرَّاِكبُ  َيِسريُ  َشَجَرًة، اجلَنَّةِ  يف  ِإنَّ : " قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّيبَّ  ِبهِ  يـَبـْ
، ِماَئةَ  ُتمْ  ِإنْ  َواقْـَرُءوا يـَْقَطُعَها، َلَ  َعامي  (2)[30: الواقعة{ ]َِمُْدودي  َوِظل ي : }ِشئـْ

 

 سورة اجلمعة
ُهمْ  َوآَخرِينَ   (3) احلَِْكيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  ِِبِمْ  يـَْلَحُقوا َلمَّا ِمنـْ

: اجلُُمَعةِ  ُسوَرةُ  َعَلْيهِ  َفأُْنزَِلتْ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّيب ِ  ِعْندَ  ُجُلوًسا ُكنَّا:  قَالَ  َعْنُه، الِلَُّ  َرِضيَ  ُهَريـَْرةَ  َأيب  َعنْ 
ُهمْ  َوآَخرِينَ } ؟ َرُسولَ  َيَ  ُهمْ  َمنْ : قـُْلتُ : قَالَ [ 3: اجلمعة{ ]ِِبِمْ  يـَْلَحُقوا َلمَّا ِمنـْ  َثاَلاًث، َسَألَ  َحَّتَّ  يـَُراِجْعهُ  فـََلمْ  الِلَِّ

، َسْلَمانُ  َوِفيَنا  ِعْندَ  اإِلْيَانُ  َكانَ   َلوْ : »قَالَ  مُثَّ  َسْلَماَن، َعَلى َيَدهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى الِلَِّ  َرُسولُ  َوَضعَ  الَفارِِسيُّ
،  (3)«َهُؤََلءِ  ِمنْ  - َرُجلٌ  أَوْ  - رَِجالٌ  لََناَلهُ  الثُـَّرَيَّ

 سورة القلم
 (42) َيْسَتِطيُعونَ  َفاَل  السُُّجودِ  ِإىَل  َويُْدَعْونَ  َساقي  َعنْ  ُيْكَشفُ  يـَْومَ 
  َلهُ  فـََيْسُجدُ  َساِقِه، َعنْ  َربُـَّنا َيْكِشفُ : »يـَُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّيبَّ  مسَِْعتُ : قَالَ  َعْنُه، الِلَُّ  َرِضيَ  َسِعيدي  َأيب  َعنْ 
نـَْيا يف  َيْسُجدُ  َكانَ   َمنْ  ُكلُّ   فـَيَـبـَْقى َوُمْؤِمَنةي، ُمْؤِمني  ُكلُّ   طَبَـًقا َظْهرُهُ  فـَيَـُعودُ  لَِيْسُجَد، فـََيْذَهبُ  َومُسَْعًة، رََِيءً  الدُّ

  (4)«َواِحًدا
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 سورة املطففني
 (6الَعاَلِمنَي) ِلَرب ِ  النَّاسُ  يـَُقومُ  يـَْومَ 
ُهَما الِلَُّ  َرِضيَ  ُعَمرَ  ْبنِ  الِلَِّ  َعْبدِ  َعنْ  { الَعاَلِمنيَ  ِلَرب ِ  النَّاسُ  يـَُقومُ  يـَْومَ : }َقالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّيبَّ  َأنَّ : َعنـْ

  (1)«أُُذنـَْيهِ  أَْنَصافِ  ِإىَل  َرْشِحهِ  يف  َأَحُدُهمْ  يَِغيبَ  َحَّتَّ [ »6: املطففني]
 

 (14) َيْكِسُبونَ  َكانُوا  َما قـُُلوِِبِمْ  َعَلىَٰ  رَانَ  َبلْ  َكالَّ 
 قلِبه يف ُنِكَتتْ  ،َخِطيَئةً  أخطَأَ  إذا العبدَ  إنَّ  وسلَّمَ  عليهِ  الِلَُّ  صلَّى الِلَِّ  رسولُ  قالَ  قالَ  عنه هللا رضي هريرة أيب عن

 ذكر الذي الرَّانُ  وُهوَ  ،قلِبهِ  على َتعُلو حَّت فيها زِيدَ  عادَ  وإنْ  ،قْلُبهُ  ُصِقلَ  وَتبَ  واْستغفرَ  نـَزَعَ  هو فإنْ  ،َسوداءُ  ُنكتةٌ 
  (2)َيْكِسُبونَ  َكانُوا  ما قـُُلوِِبِمْ  َعَلى رَانَ  َبلْ  َكالَّ   تعاىل هللاُ 
 

 سورة االنشقاق
 (8) َيِسريًا ِحَساِبً  َُيَاَسبُ  َفَسْوفَ (7) بَِيِميِنهِ  ِكَتابَهُ   أُويتَ  َمنْ  َفَأمَّا
َها الِلَُّ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ  : قلت: قالت. َهَلك إَلَّ  َُياَسبُ  أَحدٌ  َوَسلََّم ليس َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى الِلَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَاَلتْ  َعنـْ
 ِحَساِبً  َُيَاَسبُ  َفَسْوفَ *  بَِيِميِنهِ  ِكَتابَهُ   أُويتَ  َمنْ  َفَأمَّا: }وجل عز هللا يقولُ  أليس فداءك، هللاُ  جَعَلين هللا، رسولَ  َي

  (3َهَلك) احلسابَ  نُوِقشَ  وَمن يُعَرضون، الَعَرضُ  ذاك: قال{ َيِسريًا
 

 (19) طََبقي  َعنْ  طَبَـًقا َلرَتَْكُبَّ 
 (4).وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى نَِبيُُّكم هذا قالَ  ،حالي  بعدَ  حاًَل  .{ طََبقي  َعنْ  طَبَـًقا َلرَتَْكُبَّ } قال عباس بن عبدهللا عن
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 سورة الشمس
 (12) َأْشَقاَها انـْبَـَعثَ  ِإذِ 

 عليهِ  هللاُ  صلَّى هللاِ  رسولُ  فقال َعَقرَ  والذي الناقةَ  وذكرَ  َيطبُ  وسلَّمَ  عليهِ  هللاُ  صلَّى النيبَّ  مسع زمعة أنَّهُ  بن عبدهللا
 (1).َزْمَعةَ  أيب مثلَ  ،َرْهِطهِ  يف منيعٌ  ،عارمٌ  عزيزٌ  رجلٌ  َلا انبعثَ  :{َأْشَقاَها انـْبَـَعثَ  ِإذِ } وسلَّمَ 

 الليل سورة
ْسىَنَٰ  َوَصدَّقَ ( 5) َواتَـَّقىَٰ  َأْعَطىَٰ  َمنْ  َفَأمَّا  وََكذَّبَ ( 8) َواْستَـْغىَنَٰ  َبَِلَ  َمنْ  َوأَمَّا( 7) لِْلُيْسَرىَٰ  َفَسنُـَيسِ رُهُ ( 6)ِِبحلُْ

ْسىَنَٰ   (10) لِْلُعْسَرىَٰ  َفَسنُـَيسِ رُهُ (9) ِِبحلُْ
 عودٌ  ومَعهُ  مَعهُ  وجلسنا فجلسَ  وسلَّمَ  علْيهِ  الِلَُّ  صلَّى النَّيبُّ  فأتى البقيعِ  يف ِجنازةي  يف عن علي بن أيب طالب قال كنَّا

 رسولَ  َي القومُ  فقالَ  مدخُلها ُكِتبَ   قد إَلَّ  منفوسةي  نفسي  من ما فقالَ  السَّماءِ  إىل رأَسهُ  فرفعَ  األرضِ  يف ِبهِ  يْنكتُ 
 يعملُ  فإنَّهُ  الشَّقاءِ  َأهلِ  من كانَ   ومن للسَّعادةِ  يعملُ  َفهوَ  السَّعادةِ  َأهلِ  من كانَ   فمن كتابِنا  على نتَّكلُ  أفال الِلَِّ 

 َأهلِ  من كانَ   من وأمَّا السَّعادةِ  لعملِ  ميسَّرٌ  فإنَّهُ  السَّعادةِ  َأهلِ  من كانَ   من أمَّا ميسَّرٌ  َفكل   اعَملوا بل قالَ  للشَّقاءِ 
ْسىَن  َوَصدَّقَ  َواتَـَّقى َأْعَطى َمنْ  َفَأمَّا قرأَ  مثَّ  الشَّقاء لعملِ  ميسَّرٌ  فإنَّهُ  الشَّقاءِ   َبَِلَ  َمنْ  َوأَمَّا لِْلُيْسَرى َفَسنُـَيسِ رُهُ  ِِبحلُْ

ْسىَن  وََكذَّبَ  َواْستَـْغىَن   (2لِْلُعْسَرى) َفَسنُـَيسِ رُهُ  ِِبحلُْ

 سورة التكاثر
 (8) النَِّعيمِ  َعنِ  يـَْوَمِئذي  لَُتْسأَُلنَّ  مُثَّ 

 أي ِ  عن الِلَِّ  رسولَ  َي النَّاسُ  قالَ  النَِّعيمِ  َعنِ  يـَْوَمِئذي  لَُتْسأَُلنَّ  مُثَّ  اآليةَ  هِذهِ  نزَلت ملَّا قالَ  عنه هللا رضي هريرة أيب عن
ا نسألُ  النَّعيمِ   (3َسيكوُن) ذِلكَ  إنَّ  قالَ  عواتِقنا عَلى وسيوفُنا حاضرٌ  والعدوُّ  األْسودانِ  ُُها وإمنَّ

 من القيامةِ  يومَ  العبدُ  عنهُ  ُيسَألُ  ما أوَّلَ  إنَّ  وسلَّمَ  عليهِ  الِلَُّ  صلَّى الِلَِّ  رسولُ  قالَ  قالَ  عنه هللا رضي هريرة أيب عن
 .(4؟) البارِدِ  املاءِ  من نـُْرِويكَ  و ،ِجسَمكَ  لكَ  ُنِصحَّ  ألْ  :لهُ  يُقالَ  أنْ  النَّعيمِ 
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 سورة الكوثر
َناكَ  ِإانَّ   اْلَكْوثـَرَ  َأْعطَيـْ

 رأَسه رَفعَ  مث ،إغفاءةً  َأْغَفى إذ ،َأْظُهرانَ  بني يومي  ذاتَ  وسلم عليه هللا صلى هللاِ  رسولُ  بينامالك قال  بن عن أنس
ًما  إان .الرحيم الرمحن هللا بسم فقرأ. سورةٌ  آنًفا عليَّ  أُْنزَِلتْ  :قال!  ؟ هللاِ  رسولَ  َي أْضَحَككَ  ما :فُقْلَنا! ُمتَـَبسِ 
 .أعلمُ  ورسولُه هللاُ  :فقلنا ؟ الكوثرُ  ما أََتْدرون: قال مث األبرت هو شانئك إن .واَنر لربك فصل .الكوثر أعطيناك

 ،النجومِ  عددُ  آنيُته ،القيامةِ  يومَ  أميت عليه َترِدُ  حوضٌ  و ،كثريٌ   خريٌ  عليه ،وَجلَّ  عزَّ  ريب وَعْدنِيه هنرٌ  فإنه: قال
 بني: حديِثه يف حجري  ابنُ  زاد .بعَدك َأْحَدَثتْ  ما تدري ما :فيقول .أميت ِمن إنه ،رب ِ  :فأقولُ  ،منهم العبدُ  فَيْخَتِلجُ 
 (1بعَدك) َأْحَدثَ  ما :وقال .املسجدِ  يف َأْظُهرانَ 

 ،َذَهبي  من حافَّتاهُ  ،اجلنةِ  يف هَنْرٌ  وسلََّم الكوثـَرُ  عليهِ  الِلَُّ  صلَّى الِلَِّ  رسولُ  قالَ  قالَ  عنه هللا رضي عمر بن عن عبدهللا
 (2الثَـّْلج) من بَياًضا أَشد ِ  و ،العَسلِ  من أْحَلى ماُؤهُ  و ،املسكِ  من رًَِيا أْطَيبُ  تـُْربـَُته ،الياُقوتِ  و الدُّر ِ  على جَمْراهُ  و

 سورة االخالص
 (4) َأَحدٌ  ُكُفًوا  َلهُ  َيُكنْ  َولَْ (3) يُوَلدْ  َولَْ  يَِلدْ  لَْ ( 2) الصََّمدُ  الِلَُّ ( 1) َأَحدٌ  الِلَُّ  ُهوَ  ُقلْ 
 وشتَمين ،ذلك له يُكنْ  ول آدمَ  ابنُ  كذَّبين  عن النيب صلي هللا عليه وسلم قال قال هللا عنه هللا رضي هريرة أيب عن
 ،ولًدا هللاُ  اخَتذ :يقولَ  أن إَيي شتُمه وأما ،بدأتُه كما  أُعيَده لن إين :يقولَ  أن إَيي تكذيُبه أما ،ذلك له يُكنْ  ول

 (3َأَحٌد) ُكُفًوا  َلهُ  َيُكنْ  َولَْ  .يُوَلدْ  َولَْ  يَِلدْ  لَْ  .أحدٌ  كُفًؤا  يل يُكنْ  ول ،أوَلدْ  ول أِلدْ  ل الذي الصمدُ  وأان

 سورة الفلق
 (3) َوَقبَ  ِإَذا َغاِسقي  َشر ِ  َوِمنْ 

 شر ِ  ِمن ِبلِلَِّ  اسَتعيذي عائشةُ  َي :فقالَ  ،الَقَمرِ  إىل نظرَ  وسلَّمَ  عَليهِ  الِلَُّ  صلَّى النَّيبَّ  عن عائشة رضي هللا عنها أنَّ 
 (4وقَب) إذا الغاِسقُ  هوَ  هذا فإنَّ  ،هذا

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
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