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رة وصل إلى مغرب الشمس وجدها في مرأى العين كأنها تغرب في عين حا-

.  ذات طين أسود، ووجد عند مغربها قوًما لم يقروا بتوحيد هللا

إذا وصل إلى مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم ليس لهم بناء -2

. يسترهم، وال شجر يظلهم من الشمس

ا، وصل إلى ما بين الجبلين الحاجزين لما وراءهما وجد من دونهما قومً -3

ال يكادون يعرفون كالم غيرهم

ثالثمائة سنة وتسعة

الجن

.أن يكون عمالً صالحاً، وأن يكون صاحبه ُمْخلِصاً هلل في أدائه









كميحتومنومكان،زمانكلفيللناسبالتشريعاتجاءكماالقرآن

أيًضافوأيامه،حياتهوتتباركجلًياالنورويرىحياتهتنتظمإليه

رأيقفمنقارئه،علىوكبيرعظيمفضل  لهاوحدهاالقرآنقراءة

وإحكاملق،والخالكونأسرارإلىفشيئاشيًئاسيسترشددوًماالقرآن

راءتهفقالعظيم،دستورهفيمفاتيحهاسبحانههللاأودعالذينظامه

سفلألالمسلمينمنالكثيريفتقدهاوعظيمةكبيرةعبادةوتأمله

.إثرهاعلىالحياةفيدروبهمفتاهت



.مقيمين: معنى ماكثين.         عذاباً : معنى بأًسا.       مستقيماً : معنى قيًما

.يدل على ثناء هللا على نفسه المتضمن أمر عباده بالثناء عليه

.الخلود في الجنة

سوى قولهم وال دليل فليس لهم مستند( َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلم  : )قوله تعالى

.لهم عليه سوى كذبهم وافترائهم







ته في قصة موسى عليه السالم وما فيها من نجاته من القتل في صغره وتربي

ل، قصة كنف فرعون ثم فراره إلى مدين وقصة شق البحر له ونجاة بني إسرائي

د كالم النملة لسليمان عليه السالم وكذا الهدهد، أهل سبأ وما حدث لبلدهم بع

.ركفرهم بأنعم هللا، الماء وأنه هو سبيل الحياة، خلق الجنين طوراً بعد طو

مهتدون ويزدادون هدًى على هداهم.مطيعون هلل عز وجل

.أشداء على الكفار رحماء بينهممتضرعون إلى هللا بالدعاء
.مخلصون في عملهم هلل وحده



.  سنواتألقى هللا على أهل الكهف النوم، فلبثوا نائمين لمدة ثالثة قرون وتسع

و بعض وعند استيقاظهم لم يشعروا بتعب  أو ألم  إنما ظنوا أنهم ناموا يوماً أ

.يوم

أن كل فك( ذات اليمين وذات الشمال)قلبهم هللا كي ال تتيبس مفاصلهم وقال 

، وهذ ا من بديع أجهزتم كانت تتقلب كلياً حتى ال يتغير في أنظمة عملها شيء 

.حكمة هللا عز وجل فهو الحكيم الذي يقدر األمر

ي ، فالذي يستطيع إحياء الميت هو هللا الذ(النوم أخو الموت: )قال النبي 

.يحيي النائم



.  سنواتألقى هللا على أهل الكهف النوم، فلبثوا نائمين لمدة ثالثة قرون وتسع

و بعض وعند استيقاظهم لم يشعروا بتعب  أو ألم  إنما ظنوا أنهم ناموا يوماً أ

.يوم

أن كل فك( ذات اليمين وذات الشمال)قلبهم هللا كي ال تتيبس مفاصلهم وقال 

، وهذ ا من بديع أجهزتم كانت تتقلب كلياً حتى ال يتغير في أنظمة عملها شيء 

.حكمة هللا عز وجل فهو الحكيم الذي يقدر األمر

ي ، فالذي يستطيع إحياء الميت هو هللا الذ(النوم أخو الموت: )قال النبي 

.يحيي النائم

.حزناً (:أسفاً )معنى .  مهلك(:باخع)معنى 

.الغار في الجبل(: الكهف)معنى .  لنختبره(:لنبلوهم)معنى 

ة اسم الوادي أوالجبل الذي فيه الكهف، وقيل لوح من حجار(:الرقيم)معنى 

كتبت فيه قصة أصحاب الكهف ووضع على باب الكهف

ا َجَعلْ )الحكمة من خلق األرض هي االبتالء واالختبار، واآلية  َنا َما َعلَى إِنَّ

ُهْم أَْحسَ  ((.7)ُن َعَمالً األَْرِض ِزيَنًة لََها لَِنْبلَُوُهْم أَيُّ

.المؤمنون دائماً يتضرعون إلى هللا في الدعاء طالبين منه الرحمة والهدى

.ألقى هللا عليهم النوم عدداً من السنين





(والذين اهتدوا زادهم هدًى وءاتاهم تقواهم: )قال تعالى

.معرفة هذا األمر تحفز على االزدياد من العمل الصالح ليزيد إيماني



َنا َربُّ السَّ َوَرَبْطَنا َعلَى قُلُوبِِهْم إِْذ َقامُ : )من قولة تعالى َمَواِت وا َفَقالُوا َربُّ

(.14)ْلَنا إِذاً َشَططاً َواألَْرِض لَْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إِلَهاً لََقْد قُ 

.مفرطاً في الكذب(:شططاً )معنى .  خبرهم(:نبأهم)معنى 

.ما ُيْرَتَفق وُيْنَتَفع به(:مرفقاً )معنى.  دليل وحجة(:بسلطان)معنى 

.كثرة ذكر هللا، الدعاء، االستزادة من العمل الصالح

َمَواِت َواألَْرِض لَ َوَرَبْطَنا َعلَى قُلُوبِِهْم إِْذ َقاُموا َفَقالُوا رَ : "قال تعالى َنا َربُّ السَّ ْن َنْدُعَو بُّ

(".14)ِمْن ُدونِِه إِلَهاً لََقْد قُْلَنا إِذاً َشَططاً 

.ثبتناهم على الحق





.الذكر الحسن لمن يصحبهميحثونني على الخير والعمل الصالح

.ينهونني عن المنكريأمرونني بالمعروف



.الذكر الحسن لمن يصحبهميحثونني على الخير والعمل الصالح

.ينهونني عن المنكريأمرونني بالمعروف

.تتركهم(:تقرضهم)معنى .  تميل(:تزاور)معنى 

.بالباب(:بالوصيد)معنى .   متسع(:فجوة)معنى

خوفا(:رعباً )معنى 

ْمَس إَِذا َطلََعْت َتَتَزاَوُر َعنْ  ا َغَرَبْت َكْهفِِهْم َذاَت اْلَيِميِن َوإِذَ َوَتَرى الشَّ

َماِل َوُهْم فِي َفْجَوة   ِ مَ َتْقِرُضُهْم َذاَت الشِّ ُ ِمْنُه َذلَِك ِمْن آَياِت هللاَّ ْن َيْهِد هللاَّ

(.17)َد لَُه َولِّياً ُمْرِشداً َفُهَو اْلُمْهَتِدي َوَمْن ُيْضلِلْ َفلَْن َتجِ 

.لئال يسرع إليهم البلى

.لئال تأكل األرض أجسادهم

لئال يدنو منهم أحد وال تمسهم يد المس حتى يبلغ 

.يهمالكتاب أجله وتنقضي رقدتهم هللا التي شاء هللا ف



.ألنهم وقع عندهم اشتباه في طول مدة نومهم



.الربا
النصب واالحتيال.                                     الرشوة



.الربا
النصب واالحتيال.                                     الرشوة

.فضتكم:معنى بورقكم.                      أيقظناهم بعد نومهم:معنى بعثناهم

. أطيب أهل القرية وأحل طعاماً :معنى أزكى طعاماً 

دينهم:معنى ملتهم.              يقتلوكم رجماً بالحجارة:معنى يرجموكم

ترفقاً فليبحث عن أطيب أهل القرية طعاماً وأحله ويشتري منه م: أي

.في دخول القرية وشراء طعامهم

.يجب على المؤمن أن يفوض األمر إلى هللا تعالى إذا سئل عما ال يعلم





ي أن بعثهم بعد حالة الرقود المشابهة للموت هو دليل ملموس ينفي كل ريب ف

ولدفع مثل هذا اإلشكال .حقيقة أن هللا يبعث الناس بعد موتهم ليكون الحساب

لى إن اإليمان باهلل الخالق وصفاته الكاملة يجعلنا نسلم بداهة بقدرته ع: نقول

-نوهذا شئ عجيب ال نفهمه نح-إال أن بعض العقول البشرية . البعث والنشور

ة يذهلها واقع المحسوسات عن إدراك هذه الحقيقة، بل تجعل من قوانين الطبيع

ومثل هذه العقول قد . آلهة، وال تتصور خرق هذه القوانين بصورة من الصور

أن وال شك. تحتاج إلى صدمة حتى تتعلم أن المألوفات هي مجرد مخلوقات طارئة

سنوات هو خرق للعادة، وتحطيم لصنم ( 309)نوم مجموعة من الناس مدة 

روج المألوفات، ألن المحافظة على الحياة في مستوياتها الدنيا لمدة متطاولة هو خ

وال شك أن عودة الحياة كاملة بعد هذه المقاربة للموت لهو . عن قانون الحياة

فالدخول في حالة الرقود هو معجزة، والخروج منها هو . البعث في أجلى صوره

اس ونحن نعرف أن اإليمان باليوم اآلخر يعني أننا نؤمن ببعث الن. معجزة أخرى

اء من فالفن. بعد موتهم، وأن قانون ما بعد البعث يختلف عن قانون ما قبل الموت

جلت وقصة أهل الكهف ت. قوانين الدنيا، يقابله الخلود والذي هو من قوانين اآلخرة

عليه وعليه ال يكون بعث العزيز. فيها حقيقة البعث ومخالفة القانون الدنيوي

نا أما إذا أضف. السالم من موته وكذلك بعث حماره ممثالً لحقائق اآلخرة بالكامل

، إلى حقيقة بعثه حقيقة أن طعامه وشرابه لم يتغيرا على مدى قرن من الزمن

عام عندها تكون صورة ما حصل ممثلة لحقائق البعث األخروي، ألن عدم تغير الط

ن والشراب يعني أن الزمن قد توقف، فلم يعد يؤثر في األشياء مرور السني

.المتطاولة، وهذا من أجلى حقائق وقوانين عالم اآلخرة





.أطلعنا عليهم الناس(:أعثرنا عليهم)معنى 

.شك(:ريب)معنى 

.قوالً بال علم(:رجماً بالغيب)معنى 

.تجادل(:تمار)معنى 

.الجدال بلين وسهولة في األمر الذي ال يترتب عليه كبير فائدة

 فال أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أال: )قوله 

(.تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك





انشقاق القمر له، تسبيح الحصى بين يديه، سالم الحجر عليه قبل بعثته، إخبار

.الغيب أن عماراً تقتله الفئة الباغية وقد حصل



.أقاموا ومكثوا(: لبثوا)معنى 

(.القرآن)اقرأ (: واتل)معنى 

.ملجئاً (: ُملتحداً )معنى 

(.إن شاء هللا: )أي عندما تريد أن تفعل شيئاً في المستقبل؛ فاذكر هللا قائالً 

.ما أبصر هللا وما أسمعه

ثالثمائة

تسع وثالثمائة

البصر والسمع





الوجه



.آخر النهار(: والعشي)معنى .                        أول النهار(: بالغداة)معنى 

.هيأنا وأعددنا(: أعتدنا)معنى .         سفهاً وتفريطاً وضياعاً (: فرطاً )معنى 

.يشبه ـ في حرارته ـ الرصاص والحديد المذاب(: كالمهل)معنى 

.مكاناً لالرتفاق وهو االتكاء(: ُمْرتَفَقاً )معنى .                      سورها(: سرادقها)معنى 

ُهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعشِ َواْصبِْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ ) يِّ ُيِريُدوَن َربَّ

ْنَيا َوالَوْجَهُه َوال َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريدُ   ُتِطْع َمْن ِزيَنَة اْلَحَياِة الدُّ

َبعَ  (.28)َهَواهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرطاً أَْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ

.هو أمر تهديد ووعيد؛ ال أمر تخيير

.بيان العذاب وشدته في اآلخرة جزاء من كفر باهلل تعالى









.يكون ظلم اإلنسان لنفسه بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد



ة الرجل والمرأة ببيانه كيفية خلق اإلنسان، فقد خلق هللا أبانا آدم من تراب ثم ُخلِْقنا من نطف

.وصرنا معتدلي الخلق والقامة، وهللا القادر على كل هذا قادر على البعث بعد الموت



.وصرنا معتدلي الخلق والقامة، وهللا القادر على كل هذا قادر على البعث بعد الموت

.تنقص(: تظلم)معنى .          أحطناهما من كل جوانبهما(: وحففناهما)معنى 

. تهلك وتفنى(: تبيد)معنى .                                  عشيرًة وولداً (: نفراً )معنى 

اك)معنى  جعلك معتدل الخلق والقامة(: سوَّ

.جعلك معتدل الخلق والقامة

ضرب المثل وما فيه من رحمة بالعباد وإقامة الحجة عليهم، وتثبيت المؤمنين

َراب  ُثمَّ ِمْن ْرَت بِالَِّذي َخلََقَك ِمْن تُ َقالَ لَُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِوُرهُ أََكفَ : "قال تعالى

اَك َرُجالً  (".37)ُنْطَفة  ُثمَّ َسوَّ





راءة قول ما شاء هللا ال قوة إال باهلل، قول اللهم بارك فيه وال تضره، ق

.سورة اإلخالص والمعوذتين



.عذاباً (: حسباناً )معنى 

عاقبة(: عقباً )ساقطة                         معنى (: خاوية)معنى 

اله لمن أعجبه شيء من نفسه أو م( ما شاء هللا ال قوة إال باهلل)الحث على قول 

.أو ولده؛ وذلك دفعاً للعين

ا وهي وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه} : قوله تعالى

{خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا 







ْنَيا َكَماء  أَ " َماِء َفاْخَتلَ َواْضِرْب لَُهْم َمَثلَ اْلَحَياِة الدُّ َط بِِه َنَباُت نَزْلَناهُ ِمْن السَّ

َياُح َوكَ  ُ َعلَى ُكلِّ َشْيء  ُمقْ األَْرِض َفأَْصَبَح َهِشيماً َتْذُروهُ الرِّ (  45)َتِدراً اَن هللاَّ

كم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بين "،"سورة الكهف

تراه وتكاثر في األموال واألوالد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج ف

وان مصفراً ثم يكون حطاماً وفي اآلخرة عذاب شديد ومغفرة من هللا ورض

إنما مثل الحياة الدنيا "، (21الحديد " )وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور

ام كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض مما يأكل الناس واألنع

حتى إذا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها 

صل اآليات أمرنا ليالً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن باألمس كذلك نف

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة "(.24يونس " )لقوم يتفكرون

باته ثم وتفاخر بينكم وتكاثر في األموال واألوالد كمثل غيث أعجب الكفار ن

ة من هللا يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي اآلخرة عذاب شديد ومغفر

(.21الحديد )" ورضوان وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور





.يابساً متفتتاً (: هشيماً )معنى 

.تطيره وتفتته(: تذروه)معنى 

والفالح ينبغي على المسلم أن يستكثر من األعمال الصالحة ليحقق السعادة

.في الدنيا واآلخرة، فال ينفُع المرَء إال عملُُه الصالح

.كما في الحديث( سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر)هي 

ر ضرب هللا مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها وانقضائها كالمط

ِه فصار بعد ح سنه نزل من السماء فاختلط بنبات األرض وَحبِّ

.ونضارته يابساً متفتتاً تنثره الرياح يميناً وشماالً 



شيءاألرض تكون بارزة ليس عليها

إلى موقف الحساببعث الموتى 



.أن أكثر من العمل الصالح كي ينفعني يوم الحساب

.أن أرد المظالم إلى أهلها وأطلب ممن ظلمته أن يسامحني أو يأخذ حقه مني في الدنيا



.أن أكثر من العمل الصالح كي ينفعني يوم الحساب

.نترك(: نغادر)معنى .            ظاهرة(: بارزة)معنى 

.عدها وحفظها(: أحصاها)معنى .        خائفين(: مشفقين)معنى 

.النفخ في الصور، والعرض للحساب، والجواز على الصراط

أن هللا هو العدل ينصف كل مظلوم على ظالمه وقد حرم الظلم على نفسه فال يؤاخذ

.أحداً بوزر أحد وال ينقص أجر أحد

ا فِيهِ َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرمِ :"قال تعالى َوَيقُولُوَن يَن ُمْشفِقِيَن ِممَّ

َصاَها ِغيَرًة َوال َكبِيَرًة إاِلَّ أَحْ َيا َوْيلََتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب ال ُيَغاِدُر صَ 

(".49) أََحداً َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضراً َوال َيْظلُِم َربُّكَ 











ُه ال إِلََه إاِلَّ ُهَو َواْلَمالئِ}: وله عز وجل ُ أَنَّ آل ) }قِْسطِ َكُة َوأُْولُوا اْلِعْلِم َقائِماً بِالْ َشِهَد هللاَّ

هل العلم فأنظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بالمالئكة وثلث بأ( 18عمران

ُ : وناهيك بهذا شرفاً وفضالً وجالًء ونبالً وقال هللا تعالى
ْم  الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنكُ ﴿َيْرَفْع هللاَّ

 ﴾ للعلماء : قال ابن عباس رضي هللا عنهما( 11المجادلة)َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجات 

قال و. درجات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام

:  وقال تعالى( 9الزمر)ال َيْعلَُموَن﴾ ﴿قُلْ َهلْ َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن َوالَِّذينَ : عز وجل

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماُء﴾ 
َما َيْخَشى هللاَّ ِ : وقال تعالى( 28فاطر)﴿إِنَّ َشِهيداً َبْينِي ﴿قُلْ َكَفى بِاهللَّ

هُ ِعْلم  ﴿َقالَ الَِّذي ِعْندَ : وقال تعالى( 43الرعد)﴾ (43)َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلِكَتاِب 

:  وقال عز وجل. تنبيها على أنه اقتدر بقوة العلم( 40النمل)ِمْن اْلِكَتاِب أََنا آتِيَك بِِه﴾ 

ِ خَ  (  80صالقص)ْير  لَِمْن آَمَن َوَعِملَ َصالِحاً﴾ ﴿َوَقالَ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َوْيلَُكْم َثَواُب هللاَّ

اِس َوَما﴿َوتِْلَك األَْمَثالُ نَ : وقال تعالى. بين أن عظم قدر اآلخرة يعلم بالعلم ْضِرُبَها لِلنَّ

وهُ إِلَى الرَّ : وقال تعالى( 43العنكبوت)﴾ (43)َيْعقِلَُها إاِلَّ اْلَعالُِموَن  ُسوِل َوإِلَى ﴿َولَْو َردُّ

رد حكمه في الوقائع إلى ( 83النساء)ُه ِمْنُهْم﴾ أُْولِي األَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذيَن َيْسَتْنبُِطونَ 

﴿َيا : ه تعالىوقيل في قول. استنباطهم وألحق رتبتهم برتبة األنبياء في كشف حكم هللا

يعني العلم ﴿َوِريشاً﴾ ( 26األعراف)تُِكْم﴾ َبنِي آَدَم َقْد أَنَزْلَنا َعلَْيُكْم لَِباساً ُيَواِري َسْوآ

ْقَوى﴾ يعني الحياء َقْد ِجْئَناُهْم بِِكَتاب  ﴿َولَ : وقال عز وجل. يعني اليقين ﴿َولَِباُس التَّ

 ﴾ ْلَناهُ َعلَى ِعْلم  نَّ َعلَْيِهْم بِ : وقال تعالى( 52األعراف)َفصَّ ﴾ ﴿َفلََنقُصَّ (  7األعراف)ِعْلم 

َنات  فِي ُصُدوِر الَِّذينَ : وقال عز وجل وقال ( 49العنكبوت)أُوُتوا اْلِعْلَم﴾ ﴿َبلْ ُهَو آَيات  َبيِّ

وإنما ذكر ذلك في معرض ( الرحمن)﴾ (4)َعلََّمُه اْلَبَياَن ( 3)﴿َخلََق اإلِنَساَن : تعالى

.االمتنان



.ملتقى البحرين(: مجمع البحرين) معنى .              ال أزال سائراً (: ال أبرح)معنى 

.كالنفق في األرض(: سرباً )معنى .                            دهراً (: حقباً )معنى 

.تعباً (: نصباً )معنى 

يوشع بن نون عليه السالم

ْيَطاُن أَنْ  ْخَرِة َفإِنِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما أَْنَسانِي إاِلَّ الشَّ َقالَ أََرأَْيَت إِْذ أََوْيَنا إِلَى الصَّ

َخَذ َسبِيلَُه فِي اْلَبْحِر َعَجباً  (.63)أَْذُكَرهُ َواتَّ

أكوالمأمسك هللا تعالى الماء عن الطريق الذي سلكه الحوت ــ بعد أن كان ميتاً 

.بعضه ــ  حتى صار مثل النفق في األرض

.ألن النسيان قد يكون من الشيطان، فشرعت االستعاذة لطرده وإبعاده





(.قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشداً )

. حسن السؤال مع العالم وبيان مخاطبته باللين والرفق





.علماً (: خبراً ) معنى .      رشاد إلى الحق ودليل على الهدى(: رشداً )معنى 

.شيء يؤمر به(: أمراً )معنى .                                          أجدد(: أحدث)معنى 

الخضر عليه السالم

معاملة العالم بلطف ولين، وعدم االستعجال في سؤاله عما قد يبدو منه 

.مستنكراً حتى يبين العالم وجه ذلك؛ فإن لم يفعل سئل بلطف

ُ َقالَ َسَتِجُدنِي: )قال تعالى
(.َصابًِرا َواَل أَْعِصي لََك أَْمًراإِن َشاَء هللاَّ

.الناسي غير مؤاخذ بنسيانه ال في حق هللا وال في حق العباد



.أال يسأل موسى عن شيء مما يفعله الخضر حتى يكون هو الذي يبينه له ابتداءً 



(.يئاً إمراً أقتلت نفساً بغير نفس لقد جئت ش: )ــ من قول موسى عليه السالم مستنكراً 1

لدني إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبني قد بلغت من: )ــ من اعتذار موسى قائالً 2

(.عذراً 



.صغيرة طاهرة من الذنوب(: زكية)معنى 

.ظاهر النكارة(: نكراً )معنى 

.قرب أن يسقط لميالنه(: يريد أن ينقض)معنى 

((.76)َقالَ إِْن َسأَْلُتَك َعْن َشْيء  َبْعَدَها َفال ُتَصاِحْبنِي َقْد َبلَْغَت ِمْن لَُدنِّي ُعْذراً : )قال تعالى

.بلغت مبلغاً ُتْعَذُر به في ترك ُمصاحبتي

.تحريم قتل النفس بغير حق وأنه كبيرة من كبائر الذنوب ومنكر يحرم السكوت عليه





لمصلحة أراد الخضر أن ينقذ السفينة من غصب الملك فخرقها فكانت مفسدة صغيرة

.كبرى أال وهي بقاء السفينة مع أصحابها المساكين



أال أهلها ُذِكَر في آية سابقة أن موسى والخضر عليهما السالم أتيا قرية فس

ى طعاماً فأبوا أن يضيفوهما، وذكر هللا أن الخضر لما شرح أمر الجدار لموس

ا اْلجِ : )عليهما السالم نسبه لغالمين في تلك القرية قائالً  َداُر َفَكاَن َوأَمَّ

.  ةفتبين أنه يقصد بالمدينة تلك القري( اْلَمِديَنةِ َيتِيَمْيِن فِيلُِغاَلَمْينِ 



.أمامهم: معنى وراءهم.   بتفسير: معنى بتأويل

.رحمًة وبراً : معنى رحما.  صالحاً وديناً : معنى زكاوة

.تستطيع: معنى تسطع.   قوتهما: معنى أشدهما

فِيَنُة َفَكاَنْت لَِمَساِكيَن يَ : "قال تعالى ا السَّ  أَْن أَِعيَبَها ْعَملُوَن فِي اْلَبْحِر َفأََرْدتُ أَمَّ

(.79)باً َوَكاَن َوَراَءُهْم َملِك  َيأُْخُذ ُكلَّ َسفِيَنة  َغصْ 

أن الرجل الصالح ُيْحَفظ في ذريته، وتشملهم بركة عبادته في الدنيا واآلخرة

أي أن هذا الذي قصصت عليك من شرح  إنما هو تفسير لما أُْشِكلَ عليك فهمه

.ولم تصبر حتى أخبرك من تلقاء نفسي









ُتوَزن



.هيأنا(: أعتدنا)معنى .           البوق(: الصور)معنى 

.                          نخبركم(: ننبئكم)معنى .               منزالً (: نزالً )معنى 

.فبطلت(: فحبطت)معنى 

.خروج يأجوج ومأجوج



.هيأنا(: أعتدنا)معنى .           البوق(: الصور)معنى 

.                          نخبركم(: ننبئكم)معنى .               منزالً (: نزالً )معنى 

.فبطلت(: فحبطت)معنى 

.خروج يأجوج ومأجوج

ُهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنعاً : "قال تعالى ْنَيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَنَّ الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم فِي اْلَحَياِة الدُّ

.يكون ذلك عن عدم االهتداء بالكتاب والسنة، ("104)

.الكفر باهلل تعالى سبب لحبوط العمل





(.البعد عن البدعة)موافقة  شرع هللا 

. اإلخالص هلل وحده



(.البعد عن البدعة)موافقة  شرع هللا 

. اإلخالص هلل وحده

.  تحوالً إلى غيرها: معنى حواًل .             منزالً : معنى نزاًل 

.مداًدا للقلم الذي تكتب به آيات هللا: معنى مداًدا

أي ال يريدون عنها تحويالً من كثرة حبهم فيها

َما إِلَُهُكْم إِلَه  َواِحد  : )قوله تعالى َما أََنا َبَشر  ِمْثلُُكْم ُيوَحى إِلَيَّ أَنَّ (.قُلْ إِنَّ








