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مشرو ية ذكرر هللا
تعرررالى جررري جميرررع
ا واا ومنها راا
نسيان الشيء

مشررررو ية مررر
هللا تعرررالى لرررى
جميررررا هررررفات
وكريم إنعام

النهي ن استفتاء
من ليس مرن هلرا
العلم

هن يجب لى المؤمن
تفويض العلم إلى هللا
تعالى إذا سئا ما ال
يعلم

تن يرر هللا تعررالى
ررن هن يكررون ل ر
ول

قهة هه اب
الكهف

مشرررو ية ا ترر اا
النرراس نرر وقرروع
الفررررررتن وخرررررروف
اإلنسان لى ين

بيررران ال كمرررة مرررن
خلرررأل ا رض ومرررا
ليها ولي االبرتالء
واالمت ان

هن من هرفا هلرا
لرى
اإليمان الثبا
ال ررررررأل وت مررررررا
الش ائ من هجل

هن اإليمرررررررررررران
يتفاضرررا وي يررر
وينقص

اإلشارة إلى ق رة
هللا تعرررالى لرررى
إ ياء الموتى
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 ذم االغترار بال نيا.

 هن الظلم هنواع ،ومنهرا ظلرم اإلنسران
لنفس .
 بيررران ما ليررر الكررراجر مرررن الجهرررا
واالغترار بال نيا.
 جواز ال اء بتلف ماا من كان مال سببًا
لط غيان وكفره وجخره لى المؤمنين.

 هن ا ماا التي تكون هلل ر وجرا
ثوابها خير ،و اقبتها كلها خير.
 بيرران قيقررة الرر نيا ،وهنهررا سررريعة الرر واا،
و اقبتهررا إلررى جنرراء جررال ينبغرري االغترررار بهررا
وإيثارلا لى ال ار االخرة.

 ال ررع لررى االسررتكثار مررن العمرراا
الهال ة.
 هن ا مررر اا الهرررال ة لررري التررري ينبغررري هن
ي رررص ليهررا المسررلم لت قيررأل مررا يؤملر مررن
السعا ة والفالح جي ال نيا واآلخرة.

قهة ها ب الجنتين
– قيقة ال ياة ال نيا
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جضا الر لة جي طلرب
العلم واالز يا من .

بيان هن إجسا اإلنسران مراا
غيررره بغيررر سرربب مشررروع
منكر يجب إنكاره.

النسيان من طبيعة اإلنسان،
ولو سلم من ه ر لسرلم منر
ا نبياء ليهم السالم.

مررن هررفا المسررلم رر م
لى المنكر.
السكو

هن ال ينبغي ر هن يترر
طلب العلم وإن كان قر بلر
جي مبل ًغا كبيرً ا.

هن النرررراس غيررررر مؤاخررررذ
بنسيان ال جي رأل هللا ،وال
جي قوأل العبا .

هن من طبيعة اإلنسران ر م
الهبر لى ا مور المخالفة
لما يعلم .

مررن هررفا المسررلم رر م
اال تررذار با ررذار الواليررة
إذا لم يكن ل ذر ه يح.

مررن اآل اب الشررر ية قرروا
اإلنسان (إن شاء هللا) جيمرا
ال يقطع بوقو .

مررن قوا ر الشررريعة تق ر يم
المهل ة الكبيرة ،ولو ترتب
لى ذل مفس ة هغيرة.

قهة موسي لي
السالم مع الخضر
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 إثبا الهور والنفخ جي لبعع الناس
من قبورلم.
 بيررران سررربب ضرررالا الكفرررار ،ولرررو
إ راضررهم ررن ذكررر هللا و ررن سررماع
آيات .

من هلواا يوم القيامة

 بيرران هن مررن لررم يكررن هللا لرر وليًررا
وناهرً ا ،جال ولي ل وال ناهر غيره.
 هن الكفررر برراهلل تعررالى سرربب ل برروط
العما.
 بيان هن جهرنم مهرير المعرضرين رن
هللا تعررالى المبتغررين الهرر ي مررن غيررر
طريق .

 جضرريلة اإليمرران برراهلل تعررالى والعمررا
الهالح.
 بيرران سررعة لررم هللا تعررالى و جرر
البشر ن اإل اطة ب .
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إظهار آية من آيا هللا ولي
نطأل يسى لي السالم ولو
رضيع.

تأكيرر بو يررة يسررى ليرر
السالم هلل تعالى ،ونفي بنوتر
هلل تعالى الرذ ا تر طائفرة
من النهاري.

هلميررررة تربيررررة الهررررغار،
وتنشررئتهم لررى طلررب العلررم
والفق جي ال ين.

نايررررة هللا تعررررالى بعبررررا ه
الهال ين ،ومسان ت لهم جري
اا الش ة والبالء.

بيررران هن الررر اء مرررن
اقرروي ا سررباب لعررال
العقم .

هن الواجب لى طالرب
العلرررم ال ررررص ليررر
والج جي طلب .

من آ اب ال اء التذلا هلل
تعررالى وإظهررار الضررعف
بررين ي ير  ،وشر ة ال اجررة
إلي .

مشرو ية تبشير اإلنسران
بمرررا يسرررره ،ومرررن ذلررر
تبشيره إذا ول ل مولو .

قهة مريم وابنها يسي
ليهما السالم
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هن هولى الناس بنهح اإلنسان وإرشا ه إلى الخير وت ذيره
من الشر هقرب الناس إلي  ،وال سيما وال ي .
بيان ش ة ضالا المشركين جي با تهم لغير هللا تعالى.

اإلرشا إلى اتباع هلا العلم باهلل و ين .

هن اله اية والرشا جي اتباع المرسلين وسلو طريقهم.

مرا اة االبن بي بتر ما يكره ،ولو كان مشر ًكا.

مشرو ية اإل سان إلى الوال ين ولو كانا مشركين.

مشرو ية مفارقة الكفار والتبا

نهم.

هن من تر شيئًا هلل تعالى وض هللا خيرًا من .

رروة إبررراليم
ليررر السرررالم
بي

