بسم هللا الرحمن الرحٌم
فوائد قراءة القرآن الكرٌم
القرآن الكرٌم قدّم تفسٌراً دقٌقا ً ومتناسقا ً للكون والحٌاة واإلنسان:
أٌهااا خوةاالك خم،اااخمن آااا آااه ٌااو لقاأفااا بك للطقااً ةااً لطواان خماآستٌتااون لخملاالخ هن لخك االقاخان لخما ااان
لخملفاؤلن ،سه خمقا ه خم،اٌم لدم من لف ٌاخ دلٌقان عآٌقان شاآالن آلتا قا مط،له لخمحٌاك لخإلت اه:
اس َت ْغ َنى ()7
سانَ لَ ٌَ ْط َغى ( )ٙأَنْ َرآَهُ ْ
َك اَّل إِنا ْاإلِ ْن َ
( سورة العلق )

بت اه للي آه دله بٌآاه ٌاغىن لٌسلً اغٌاه خمغاب لخ ح جدخن ٌقاأ خإلت اه خمقا ه خم،اٌم:
سانَ لَفًِ ُخ ْسر
ص ِر * إِنا ْاإلِ ْن َ
َوا ْل َع ْ
( سورة العصر )

ةا ا وتص خآلٌو خم،اٌآو لمل ،اه غتٌا:
صال َِحا ِ
ص ْب ِر
ص ْوا بِال ا
ص ْوا بِا ْل َح ِّق َو َت َوا َ
ت َو َت َوا َ
إِ اَّل الاذٌِنَ آَ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال ا
( سورة العصر )

أا،اه خمتجاك.
ةآا مم لؤآهن لل لقمن للدعلن للصوا ـ فذه أا،اه خمتجاكن آعن آتهج ـ ةستت ةا ا.
فوائد قراءة القرآن الكرٌم:
ٔ .تشعر اإلنسان بالثقة و بأن هللا لن ٌتخلى عنه:
ٌقاأ للمه لعامى عه ٌدتا ٌلتس خمذي دةل ةً واه خمحلت:
س ْب َحا َن َك إِ ِّنً ُك ْن ُ
َف َنادَى فًِ ال ُّظل ُ َما ِ
اس َت َج ْب َنا لَ ُه َو َن اج ٌْ َناهُ مِنَ ا ْل َغ ِّم
ت مِنَ ال اظالِمٌِنَ (َ )87ف ْ
ت أَنْ ََّل إِلَ َه إِ اَّل أَ ْن َت ُ
َو َك َذلِ َك ُن ْن ِجً ا ْل ُم ْؤ ِمنٌِنَ ()88
( سورة األنبٌاء )

لاتلهن آهآا ل،ه خمآش،طو خملً لعاتً آتها مٌ ت ةً آ للى أه لجد تف ن ةجسك ةاً وااه خمحالتن ةاً لطآاو
واه خمحلتن لةً لطآو خمطٌلن لةً لطآو خموحا:
س ْب َحا َن َك إِ ِّنً ُك ْن ُ
َف َنادَى فًِ ال ُّظل ُ َما ِ
ت مِنَ ال اظالِمٌِنَ ()87
ت أَنْ ََّل إِلَ َه إِ اَّل أَ ْن َت ُ
لاآئه.
اس َت َج ْب َنا لَ ُه َو َن اج ٌْ َناهُ مِنَ ا ْل َغ ِّم َو َك َذلِ َك ُن ْن ِجً ا ْل ُم ْؤ ِمنٌِنَ ()88
َف ْ
( سورة األنبٌاء )

لقاأ للمه لعامى:
سى إِ انا لَ ُمدْ َر ُكونَ
اب ُمو َ
ص َح ُ
َقال َ أَ ْ
( سورة الشعراء )

ةاعله وجواللهن وس طحلهن وقللهن وحقدهن واغٌاته ةطفهم لخموحا أآاآهم:
ٌِن (ٕ)ٙ
ًِ َر ِّبً َ
سى إِ انا لَ ُمدْ َر ُكونَ (َٔ )ٙقال َ َك اَّل إِنا َمع َ
اب ُمو َ
ص َح ُ
َقال َ أَ ْ
س ٌَ ْهد ِ
( سورة الشعراء )

ٕ .تلقً فً قلب المؤمن السكٌنة:
لقاأ عه خوتوٌاء خمذٌه عاتلخ آا عاتلخن للخجهلخ خمصعلواتن للحآطلخ خمآشقاتن
للد لال خمتوً عطٌه خمصالك لخم الم:
خ ْف ُ
لقد أ ُ ِ
علً ثَّلثون من ٌوم ولٌلة،
ف أَحد ،وأُوذٌِت فً هللا ما لم ٌُؤ َذ أحد ،ولقد أتى
ا
ت فً هللا ما لم ٌُ َخ ْ
ومالً ولبَّلل طعام إَِّل شًء ٌُوارٌه إِب ُط بَّلل
[أخرجه الترمذي عن أنس بن مالك ].

آه أتت أآام خمتوً عطٌه خمصالك لخم الم؟ خمذي أاٌد أه أؤ،ده م،م أه لاخءك خمقا ه خم،ااٌم ،ال ٌالم لطقاً ةاً
لطب خمآؤآه خم ٌ،تون ٌللخ هن ٌاآئهن ٌلفاءلن ٌاى ة ل هللا عطٌهن ٌاى تعآو خإلٌآاهن ٌاى تعآو فاذخ خمقاا هن ةٌاا
أٌها خوةلك خم،اخمن مئال لتاوق عطٌتا خآلٌو خم،اٌآو:
ورا(ٖٓ)
سول ُ ٌَا َر ِّب إِنا َق ْومًِ ا ات َخ ُذوا َه َذا ا ْلقُ ْرآنَ َم ْه ُج ً
الر ُ
َو َقال َ ا
(سورة الفرقان)

لآه أجل أه لتاوق عطٌتا خآلٌو خم،اٌآو:
ُس مِنْ َر ِّب َك بِا ْل َح ِّق (ٕٓٔ)
قُلْ َن ازلَ ُه ُرو ُ
ح ا ْلقُد ِ
( سورة النحل اآلٌة) ٕٔٓ :

دلق:
لِ ٌُ َث ِّب َت الاذٌِنَ آ َم ُنوا َو ُهدًى َو ُب ْ
ش َرى لِ ْل ُم ْسلِمٌِنَ (ٕٓٔ)
( سورة النحل اآلٌة) ٕٔٓ :

ٖ .تبعد اإلنسان عن جمٌع الشبهات التً تتوارد إلى خاطره:
به لاأت خمقا ه جآٌع خمشوهات خملً لللخاد بمى ةااان ٌجطلفا خمقا ه خم،اٌمن وه هللا ع لجل لال:
اس ()ٙ9
فٌِ ِه شِ َفاء لِل ان ِ
( سورة النحل )

خمشفاء ٌقاول خمآاضن آعتى ذمان خإلت ااه آاه خمشاوهات ٌآااضن آاه خمشاهلخت ٌوااأن أآاا حٌتآاا ٌقااأ خمقاا ه
لتجطً خوآلا.

ٌقاأ لصص خوتوٌاءن أمقً بواخفٌم ةً خمتاا:
س ََّل ًما َعلَى إِ ْب َراهٌِ َم
قُ ْل َنا ٌَا َنا ُر ُكونًِ َب ْردًا َو َ
( سورة األنبٌاء )

ٌقاأ ةً خمقا ه خم،اٌم:
ص َر ُك ُم ا
هللا ُ ِب َبدْ ر َوأَ ْن ُت ْم أَ ِذلاة
َولَ َقدْ َن َ
( سورة آل عمران اآلٌة) ٕٖٔ :

هللا فل خمتاصان خمتصا وٌدهن لمآا لال أصحاب خمتوً عطٌه خمصالك لخم الم ةً حتٌه مه تغطب آه لطو:
َو ٌَ ْو َم ُح َن ٌْن إِ ْذ أَ ْع َج َب ْت ُك ْم َك ْث َر ُت ُك ْم َفلَ ْم ُت ْغ ِن َع ْن ُك ْم َ
ض بِ َما َر ُح َب ْت ُث ام َولا ٌْ ُت ْم ُمدْ بِ ِرٌنَ
ضا َق ْت َعلَ ٌْ ُك ُم ْاألَ ْر ُ
ش ٌْئا ً َو َ
( سورة التوبة )

صدللخ أٌها خوةلك خم،اخمن ةٌه شفاء مطتاس.
ٌقاأ آؤآه ةً ودخٌو حٌاله فذه خآلٌو:
صال ًِحا مِنْ َذ َكر أَ ْو أُن َثى َوه َُو ُم ْؤمِن َفلَ ُن ْح ٌِ ٌَ ان ُه َح ٌَا ًة َط ٌِّ َب ًة
َمنْ َع ِمل َ َ
( سورة النحل :من اآلٌة ) 97

ٌطلقً آع صدٌق مه آتحافن غٌا آت وان غٌا آطل من آامه حاخمن حا،لاه ك لا اً هللا عا لجالن ٌقالل
من :خمحٌاك ك لااقن ألآتى أه أتلحان ٌفلح خمقا ه خم،اٌم:
ضن ًكا َو َن ْح ُ
ض َعنْ ذ ِْك ِري َفإِنا لَ ُه َمعٌِ َ
ش ُرهُ ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة أَ ْع َمى(ٕٗٔ)
ش ًة َ
َو َمنْ أَ ْع َر َ
( سورة طه )

خمق ٌو لخ حو لآاآا.
ٌفلح خمقا ه خم،اٌم ٌقاأ للمه لعامى:
َو َما َكانَ ا
هللا ُ لِ ٌُ َع ِّذ َب ُه ْم َوأَ ْن َت فٌِ ِه ْم
( سورة األنفال اآلٌة) ٖٖ :

أي فذخ خمذي تعذب وه و وب أه آتهج خمتوً عطٌه خمصالك لخم الم مٌس ةٌتا:
َو َما َكانَ ا
هللا ُ لِ ٌُ َع ِّذ َب ُه ْم َوأَ ْن َت فٌِ ِه ْم
( سورة األنفال اآلٌة) ٖٖ :

أحٌاتا ٌقاأ ةً خملااٌخ لصصا ٌت عج آتها ،ثٌاخن مآا فذخ خمةالف وٌه خمصحاوو؟ فذخ ةالف آواان وه أصاطه
و ٌا جدخن م،ه مئال لت حب عطٌه فآلم خمآا ً تقاأ للمه لعامى:
س ْب ُت ْم َو ََّل ُت ْسأَلُونَ َع اما َكا ُنوا ٌَ ْع َملُونَ (ٖٗٔ)
س َب ْت َولَ ُك ْم َما َك َ
تِ ْل َك أ ُ امة َقدْ َخلَ ْت لَ َها َما َك َ
( سورة البقرة )

فذه خآلٌو ل عت حدخ وي لطق لااٌةًن ٌقاأ للمه لعامى:
ِن الاذٌِنَ
ب الاذٌِنَ َك َف ُروا فًِ ا ْل ِب ََّل ِد (َ )ٔ9ٙم َتاع َقلٌِل ُث ام َمأْ َوا ُه ْم َج َه ان ُم َو ِب ْئ َ
ََّل ٌَ ُغ ار ان َك َت َقلُّ ُ
س ا ْل ِم َها ُد ( )ٔ97لَك ِ
ار ()ٔ98
هللا َو َما ِع ْن َد ا ِ
ا ات َق ْوا َر اب ُه ْم لَ ُه ْم َج انات َت ْج ِري مِنْ َت ْحتِ َها ْاألَ ْن َها ُر َخالِدٌِنَ فٌِ َها ُن ُز ًَّل مِنْ ِع ْن ِد ا ِ
هللا َخ ٌْر ل ِْْلَ ْب َر ِ
(سورة آل عمران)

ٌاآئه.
ٗ .تشعر اإلنسان بالثقة و التفاؤل:
صاادق أٌهااا خوك خم،اااٌم وقاااخءك خمقااا ه ،اال ٌاالم لاااى أتاان آلاالخ هن لآلفائاالن لع ٌ ا خمااتفس ك لطااٌهن ك
لل ع ع أآام غتًن لك أآام للين خمعا ك

لما المه لمطآاؤآتٌهن خاةاع اأ ان ٌاا أةاً ك لل ع اع أآاام غتاًن

لك أآام للين آاذخ أللل م،م؟
لال هللا لعامى:
َو َت ام ْت َكلِ َم ُة َر ِّب َك صِ دْ قا ً َو َعدْ َّلً
( سورة األنعام اآلٌة) ٔٔ٘ :

،سه هللا ٌقلل متاٌ :ا عوادي آات،م خمصادق لآتاً خمعادلن أي للفااللله عتادي وامصادق لأتاا أعادل وٌات،من لقااأ
للمه لعامى:
ََّل ٌَأْتٌِ ِه ا ْل َباطِ ل ُ مِنْ َب ٌْ ِن ٌَ َد ٌْ ِه َو ََّل مِنْ َخ ْلفِ ِه
( سورة فصلت اآلٌة) ٕٗ :

آعتى ذمن أه فذخ خمقا هن ،آا لال ا لل هللا صطى هللا عطٌه ل طم:
هللا َعلَى َخ ْلقِ ِه
ض ِل ا ِ
ضل ُ َك ََّل ِم ا ِ
هللا َعلَى َك ََّل ِم َخ ْلقِ ِه َك َف ْ
َف ْ
[أخرجه الدرامً عن شهر بن حوشب ]

٘ .تجعل اإلنسان متوازنا ً وعزٌزاً:
ٌات دلٌقو جدخن ل آع واوةواا أه أآو آلةطفون بافابن لللن جهلن لفلح خمقا ه خم،اٌم:
اس
ُك ْن ُت ْم َخ ٌْ َر أ ُ امة أ ُ ْخ ِر َج ْت لِل ان ِ
( سورة آل عمران اآلٌة) ٔٔٓ :

لعل ن لفلةا أتن آ طم:
ف َو َت ْن َه ْونَ َعنْ ا ْل ُمن َكر َو ُت ْؤ ِم ُنونَ ِب ا
اس َتأْ ُم ُرونَ ِبا ْل َم ْع ُرو ِ
اَّللِ (ٓٔٔ)
ُك ْن ُت ْم َخ ٌْ َر أ ُ امة أ ُ ْخ ِر َج ْت لِل ان ِ
ِ
( سورة آل عمران اآلٌة) ٔٔٓ :

لاخءك خمقا ه خم،اٌم ،ل ٌلم لجعطن آللخ تان لجعطن آلفائالن لجعطن ع ٌ خ:

س ِق اللا ٌْ ِل َوقُ ْرآنَ ا ْل َف ْج ِر إِنا قُ ْرآنَ ا ْل َف ْج ِر َكانَ َم ْ
ص ََّل َة لِ ُدلُوكِ ال ا
ش ُهودًا(َ )78ومِنْ اللا ٌْ ِل َف َت َه اجدْ
س إِلَى َغ َ
أَقِ ْم ال ا
ش ْم ِ
سى أَنْ ٌَ ْب َع َث َك َر ُّب َك َم َقا ًما َم ْح ُمودًا(َ )79وقُلْ َر ِّب أَدْ ِخ ْلنًِ ُمدْ َخل َ صِ دْ ق َوأَ ْخ ِر ْجنًِ ُم ْخ َر َج صِ دْ ق َو ْ
ِب ِه َنافِلَ ًة لَ َك َع َ
اج َعلْ
ٌرا(َٓ )8وقُلْ َجا َء ا ْل َح ُّق َو َزه َ
َق ا ْل َباطِ ل ُ إِنا ا ْل َباطِ ل َ َكانَ َزهُو ًقا(ٔ)8
س ْل َطا ًنا َنصِ ً
لًِ مِنْ لَ ُد ْن َك ُ
( سورة اإلسراء )

 .ٙتبعد اإلنسان عن التشاؤم و السوداوٌة و اإلحباط:
لهللا أٌها خوةلك خم،اخمن آا آه آاض تف ًن آا آه لشاؤمن آا آه لدخلٌون آا آه اؤٌو وآتلاا أ لدن آاا
آه بحواان آا آه لصلا أه خمااٌق آ دلدن بك لٌودده خمقا ه خم،اٌمن بذخ لاأله ،ل ٌلمن وتن بذخ أادت أه لحدث
هللا ع لجل ةادعهن ٌقلل ةً صاالله :اآع هللا مآاه حآادهن ٌاا اب مان خمحآادن لخمشا،ان لخمتعآاون لخما اان حآادخ
،ثٌاخن اٌوان آواا،ان لبه أادت أه ٌحدثن هللا ع لجل ةالاأ خمقا هن أتات بذخ لااأت خمقاا ه خم،ااٌم هللا عا لجال
ٌقلل من:
سنُ (ٖ٘)
َوقُلْ لِ ِع َبادِي ٌَقُولُوا الاتًِ ه ًَِ أَ ْح َ
( سورة اإلسراء)

ص ََّل َة (ٖٔ)
قُلْ لِ ِع َبادِي الاذٌِنَ آ َم ُنوا ٌُقٌِ ُموا ال ا
( سورة إبراهٌم )

ِب ا ْل ُم ْحسِ نٌِنَ (٘)ٔ9
هللا ٌُح ُّ
َوأَ ْحسِ ُنوا إِنا ا َ
( سورة اإلسراء)

 .7تعرض وتعالج قضاٌا الحٌاة المختلفة:
ِب ا ْل ُم َت َط ِّه ِرٌنَ
ِب ال ات اوابٌِنَ َو ٌُح ُّ
هللا ٌُح ُّ
إِنا ّ َ
( سورة البقرة )

آاك لعٌش آع أ واب آحوو هللان آاك لعٌش آع لعد هللا:
صال ًِحا ِّمن َذ َكر أَ ْو أُن َثى َوه َُو ُم ْؤمِن َفلَ ُن ْح ٌِ ٌَ ان ُه َح ٌَا ًة َط ٌِّ َب ًة
َمنْ َع ِمل َ َ
( سورة النحل اآلٌة) 97 :

آاك لعٌش آع لعٌد هللا:
ضن ًكا َو َن ْح ُ
ض َعن ذ ِْك ِري َفإِنا لَ ُه َمعٌِ َ
ش ُرهُ ٌَ ْو َم ا ْلقِ ٌَا َم ِة أَ ْع َمى
ش ًة َ
َو َمنْ أَ ْع َر َ
( سورة طه )

آاك لعٌش آع لااٌخ خوآم لخمشعلب ٌ،ف أتهم حٌتآا ختحاةلخ أفط،هم هللا ع لجلن آاك لعٌش آع خمآعج خت:
س ََّل ًما َعلَى إِ ْب َراهٌِ َم
قُ ْل َنا ٌَا َنا ُر ُكونًِ َب ْردًا َو َ
( سورة األنبٌاء )

ضا ُء لِل اناظِ ِرٌنَ (ٖٖ)
صاهُ َفإِ َذا ه ًَِ ُث ْع َبان ُم ِبٌن (ٕٖ) َو َن َز َع ٌَ َدهُ َفإِ َذا ه ًَِ َب ٌْ َ
َفأ َ ْل َقى َع َ
( سورة األعراف )

آاذخ أللل من؟ آه ٌو ،لتٌو بمى ٌو آح،آو بمى ٌو ةقهٌو بمى ٌو ةٌها لعٌدن ٌو ةٌها لعادن ٌاو ةٌهاا لاآاٌهن
ٌو ةٌها أآه.
 .8شفاء لما فً الصدور:
لقاأ خمقا ه خم،اٌم:
سوا إٌِ َما َن ُه ْم ِب ُظ ْلم أُولَئِ َك لَ ُه ُم ْاألَ ْمنُ
ي ا ْل َف ِرٌ َق ٌْ ِن أَ َح ُّق ِب ْاألَ ْم ِن إِنْ ُك ْن ُت ْم َت ْعلَ ُمونَ (ٔ )8الاذٌِنَ آَ َم ُنوا َولَ ْم ٌَ ْل ِب ُ
َفأ َ ُّ
َو ُه ْم ُم ْه َتدُونَ (ٕ)8
( سورة األنعام )

لعٌش آع خمتااس لللةاذ فاذخ خمقاا ه آهجالاخ؟! لعاٌش وقاٌم خمتااسن فآان خولل خمآاالن خمآاال لحاده ك ٌ اعدن
فآان خولل خمعطال ةاً خواضن خمعطال ةاً خواض ٌقصام خملهاان ،ثااك خملهالا لقصام خملهالان لقااأ خمقاا ه فآان
خولل أه لعاف هللان فآن خولل أه لؤدي خمصالك ةاً لللهاان ةاامقا ه شافاء مآاا ةاً خمصادلان خمقاا ه غتاى ك ةقاا
وعدهن لك غتى دلته.
 .9تبعد اإلنسان عن الخوف والخرافات:
أٌها خوةلك خم،اخمن لقاأ خمقا ه خم،اٌم لجد بت اتا ةائفا:
س ُه ال ا
صلٌِّنَ
س ُه ا ْل َخ ٌْ ُر َم ُنوعا ً * إِ اَّل ا ْل ُم َ
ش ُّر َج ُزوعا ً * َوإِ َذا َم ا
سانَ ُخل َِق َهلُوعا ً * إِ َذا َم ا
إِنا ْاإلِ ْن َ
( سورة المعارج )

لقاأ خمقا ه:
ص ََّل َة َت ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َ
هللا أكب ُر (٘ٗ)
اء َوا ْل ُم ْن َك ِر َولَذ ِْك ُر ا ِ
ش ِ
ص ََّل َة إِنا ال ا
َوأَق ِِم ال ا
( سورة العنكبوت)

خمصالك ذ،ا هللا منن ةً خمصالك ٌآتحان خمحاٌاون عواد هللا حاان ٌآتحان خماآستٌتاون ٌآتحان خمثوااتن ٌوعاد عتان
خمشوهاتن ةاله آ حلان لةاله لجد آطحا أآام وٌلهن ٌعٌش وامةاخةاتن ٌفلح خمقا ه:
َو َقال َ ال ا
س ْل َطان
هللا َو َع َد ُك ْم َو ْع َد ا ْل َح ِّق َو َو َعد ُّت ُك ْم َفأ َ ْخلَ ْف ُت ُك ْم َو َما َكانَ ل ًَِ َعلَ ٌْ ُكم ِّمن ُ
ش ٌْ َطانُ ل اما قُضِ ًَ األَ ْم ُر إِنا ّ َ
ص ِرخ اًِ إِ ِّنً َك َف ْر ُ
ت ِب َما
ص ِر ِخ ُك ْم َو َما أَن ُت ْم ِب ُم ْ
س ُكم اما أَ َناْ ِب ُم ْ
اس َت َج ْب ُت ْم لًِ َفَّلَ َتلُو ُمونًِ َولُو ُمو ْا أَنفُ َ
إَِّلا أَن َد َع ْو ُت ُك ْم َف ْ
أَ ْ
ون مِن َق ْبل ُ
ش َر ْك ُت ُم ِ
( سورة إبراهٌم اآلٌة) ٕٕ :

ٓٔ .تبعد اإلنسان عن األوهام:
لقاأ خمقا ه ٌقلل من عه ٌدتا طٌآاه:
سأ َ َت ُه َفلَ اما َخ ار َت َب اٌ َن ِ
ت ا ْل ِجنُّ أَنْ لَ ْو َكا ُنوا
ض ٌْ َنا َعلَ ٌْ ِه ا ْل َم ْو َت َما َدلا ُه ْم َعلَى َم ْوتِ ِه إِ اَّل َدا اب ُة ْاألَ ْر ِ
ض َتأْ ُكل ُ ِم ْن َ
َفلَ اما َق َ
ٌَ ْعلَ ُمونَ ا ْل َغ ٌْ َب َما لَ ِب ُثوا فًِ ا ْل َع َذا ِ
ٌن (ٗٔ)
ب ا ْل ُم ِه ِ
( سورة سبأ )

وهذه خآلٌو لا،ل وقدآن آطٌله لصو مٌ ت صحٌحون خمجه ك ٌعطآاله خمغٌابن لخمجاه ك ٌآط،اله م،ام تفعاا لك
اخ:
هللا (ٕٓٔ)
ارٌنَ ِب ِه مِنْ أَ َحد إِ اَّل ِبإِ ْذ ِن ا ِ
ض ِّ
َو َما ُه ْم ِب َ
( سورة البقرة )

لقاأ خمقا ه:
َوإِ اما ٌَ ْن َز َغ ان َك مِنَ ال ا
اَّلل(ٕٓٓ)
اس َتع ِْذ بِ ا ِ
ان َن ْزغ َف ْ
ش ٌْ َط ِ
( سورة األعراف )

س ُه ْم َطائِف مِنَ ال ا
ان َت َذ اك ُروا َفإِ َذا ُه ْم ُم ْبصِ ُرونَ (ٕٔٓ)
إِنا الاذٌِنَ ا ات َق ْوا إِ َذا َم ا
ش ٌْ َط ِ
( سورة األعراف )

ٔٔ .تبٌن المساواة بٌن الرجل و المرأة فً التكلٌف و التشرٌف و المسؤولٌة:
لجااد لفالل اا وااٌه خمااذ،ا لخوتثااىن لل ااآع خمآتااادخك وامآ ااالخك خملاآااون خمآاااأك آ ااالٌو مطاجاال آ ااالخك لاآااو ةااً
خمل،طٌفن لةً خملشاٌفن لةً خمآ ؤلمٌون آ،طفو ،آا فل آ،طفن آشاةو ،آا فل آشاافن آ اؤلمو ،آاا فال آ اؤلل
لم،ه:
س ال اذ َك ُر َكاألُن َثى
َولَ ٌْ َ
( سورة آل عمران اآلٌة) ٖٙ :

ةصااائص خمآاااأك خمف،اٌااون لخمتف ااٌون لخكجلآاعٌااون لخمج ااآٌون ةٌهااا ،آااال آاطااق مطآهآااو خملااً أتٌااات وهااان
لةصائص خماجل خمف،اٌون لخمج آٌون لخمتف ٌون لخكجلآاعٌون ةٌها ،آال آاطق مطآهآو خملً أتٌات وه:
س ال اذ َك ُر َكاألُن َثى
َولَ ٌْ َ
( سورة آل عمران اآلٌة) ٖٙ :

فتان لتلع ةصائصن لفتان آ االخك واامل،طٌفن واملشااٌفن ل وامآ اؤلمٌون ةعطٌان أه لولعاد عاه خملصالاخت
خمآتحاةون لأك لحآل عقائد ةا دك أه فذه خمآاأك آه خمآلاعن كن عطٌن أه لحلاآها.

ٕٔ .تبعد اإلنسان عن الٌأس و اإلحباط و ٌعلم أن لكل أمة أجل:
أٌها خوةالك حٌتآاا لقااأ ةاً خمقاا ه تهاٌاو خماغااك ك لٌاسسن ك لقاع ةاً خإلحوااا لخمٌاسسن م،ال أآاو أجالن لقااأ
خمقا ه:
س ٌُ ْنفِقُو َن َها ُث ام َت ُكونُ َعلَ ٌْ ِه ْم َح ْس َر ًة ُث ام ٌُ ْغلَ ُبونَ
ٌل ا ِ
هللا َف َ
صدُّوا َعنْ َ
إِنا الاذٌِنَ َك َف ُروا ٌُ ْنفِقُونَ أَ ْم َوالَ ُه ْم لِ ٌَ ُ
س ِب ِ
( سورة األنفال اآلٌة) ٖٙ :

لقاأ خمقا ه:
ض
إِنا ف ِْر َع ْونَ َع ََّل فًِ ْاألَ ْر ِ
ااغٌو ،وٌا:
ساا َء ُه ْم إِ انا ُه
إِنا ف ِْر َع ْونَ َع ََّل فًِ ْاألَ ْر ِ
ِف َطائِ َف ًة ِم ْن ُه ْم ٌُ َذ ِّب ُح أَ ْب َناا َء ُه ْم َو ٌَ ْسا َت ْح ًٌِ نِ َ
ضع ُ
ض َو َج َعل َ أَهْ لَ َها شِ ٌَ ًعا ٌَ ْس َت ْ
ارثٌِنَ (٘)
ضا ِعفُوا فِاً ْاألَ ْر ِ
اس ُت ْ
َكانَ مِنَ ا ْل ُم ْفسِ دٌِنَ (ٗ) َو ُن ِرٌ ُد أَنْ َن ُمانا َعلَاى الااذٌِنَ ْ
ض َو َن ْج َعلَ ُها ْم أَئِ ام ًاة َو َن ْج َعلَ ُها ُم ا ْل َاو ِ
ي ف ِْر َع ْونَ َوهَا َمانَ َو ُج ُنو َد ُه َما ِم ْن ُه ْم َما َكا ُنوا ٌَ ْح َذ ُرونَ ()ٙ
َو ُن َم ِّكنَ لَ ُه ْم فًِ ْاألَ ْر ِ
ض َو ُن ِر َ
(سورة القصص )

للفاءل مل ،تت آ اهدخن مل ،تت آه أآو لعاتً آا لعاتً آه خماغااك ةاً خمعااممن مال ،تات ةاً أآاو لعااتً آاا
لعاتً لاآئه.
ٖٔ .تشفً اإلنسان من جمٌع ألوان الحٌرة التً تنتابه:
أٌها خوةلكن خلاأ خمقا ه لفهم آته أه هللا وامآاصاد:
هللا َغاف ًَِّل َع اما ٌَ ْع َمل ُ ال اظالِ ُمونَ إِ ان َما ٌُ َؤ ِّخ ُر ُه ْم لِ ٌَ ْوم َت ْ
صا ُر (ٕٗ)
ص فٌِ ِه ْاألَ ْب َ
ش َخ ُ
َو ََّل َت ْح َ
س َبنا ا َ
( سورة إبراهٌم)

صدللخ أٌها خوةلكن جآٌع خمشوهاتن لجآٌع خمشهلختن لجآٌع خمل اؤكتن لجآٌع خإلحواااتن لجآٌاع أمالخه
خمٌسسن جآٌع أملخه خمحٌاك خملً لتلاب خإلت اه خمآعاصا ولاللك خمقا ه ٌشفى آتها:
اس ()ٙ9
فٌِ ِه شِ َفاء لِل ان ِ
( سورة النحل )

خاتمة:
أٌها خوةلكن لااخءك خمقاا ه لشافٌن آاه خمشاوهاتن آاه خمشاهلختن آاه خمل ااؤكتن آاه خإلحوااااتن آاه أمالخه
خمٌسسن آه أملخه خمقهان آه أملخه خمذلن ٌ،اف أه خمع ال ةٌاه شافاء مطتااسن خمع ال ةٌاه شافاء خوج اامن لخمقاا ه ةٌاه
شفاء خوالخح.
ٌتوغً أه تقاأ خمقا ه خم،اٌم ،ل ٌلم مئال لتاوق خآلٌو خملامٌو عطٌتا:

لال لعامى:
ورا(ٖٓ)
سول ُ ٌَا َر ِّب إِنا َق ْومًِ ا ات َخ ُذوا َه َذا ا ْلقُ ْرآنَ َم ْه ُج ً
الر ُ
َو َقال َ ا
(سورة الفرقان)

بمى جاتب أه خمقا ه فل خمقلل خمثاوتن لفل أحد أ،وا أ واب لثوٌت خإلٌآاه ةً لطب خمآؤآه.
لال لعامى:
ت ا
ٌُ َث ِّب ُ
اب ِ
ت ()ٕ7
هللا ُ ا الذٌِنَ آَ َم ُنوا ِبا ْل َق ْو ِل ال اث ِ
( سورة إبراهٌم)

مذمن ألآتى أك ٌهجا خمقا ه خم،اٌمن ذ،اات لالختٌهن أحالخل تف اٌون حااكت بحوااان حااكت ل ااؤلن شاوهاتن
شهلختن فذخ ،طه ٌ لل ولاللك خمقا ه.
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