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  التدريبات العقلية 

 ومضاعفة الحفظ دورة انعاش العقل 

 

 

 ) التدفق العقلي ( مهارة القراءة البصرية 

 

 أمثلة على كلمات غير مألوفة في القراءة البصرية :  

 " مالكم تكئكئتم كتكئكئكم البارحة "

 " خمـيس خمش خشم خشيم "

 َوانِِه "" أَلٌَم أَلَمَّ أَلَْم أُلِمَّ بَِدائِِه.. إِْن آَن آٌن آَن آُن أَ 

 

 " " يا ُمسّكني وَسَكني وَسِكينتي وساكنتي وسكوني 

 "" وِسّكتي وَسْكرتي وُسّكرتي 

 "وأسراري وسّري وسريرتي وسريري وسروري " 

 

 

 مثال على كلمات صعبة أصبحت سهلة ومألوفة بصريا 

 صـوت صفير الـبلبـِل.. هيج قلبي الثملِ 

 وأنت يا سيد لي.. وسيدي ومولى لي

 ال ال.. وقد غدا مهرولِ فقال ال ال ال 

 والخوذ مالت طرباً.. من فعل هذا الرجلِ 

 فولولت وولولت.. ولي ولي يا ويل لي
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 فقلت ال تولولي.. وبيني اللؤلؤ لي

 والعود دندن دنا لي.. والطبل طبطب طب لـي

 طب طبطب طب طبطب..  طب طبطب طبطب لي

 والسقف سق سق سق لي.. والرقص قد طاب إلي

 ش.. على ورق سفرجلِ شـوى شـوى وشاه

 ولو تراني راكباً.. على حمار أهزلِ 

 يمشي على ثالثة.. كمشية العرنجلِ 

 والكل كعكع كِعَكع.. خلفي ومـــن حويللي

 

 

 كلمات غير مستخدمة وغير مألوفة بصريا 

 

 القصيدة األولى : 

 قصيدة امرؤ القيس من الشعر الجاهلي : 

 ا هب هاتفه هطلبريح وبرق الح بين سحائب ** ورعد إذا م

 فانبت فيه من غشنض وغشنض ** ورونق رند والصلندد واألسل

 وفيه القطا والبوم وابن حبوكل ** وطير القطاط والبلندد والحجل

 وعنثلة والخيثوان وبرسل ** وفرخ فريق والرفلة والرفل

 وفيل واذياب وابن خويدر ** وغنسلة فيها الخفيعان قد نزل

 ** ومنحبك الروقين في سيره ميلوهام وهمهام وطالع انجد 

 فلما عرفت الدار بعد توهمي ** تكفكف دمعي فوق خدي وانهمل
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 فقلت لها يا دار سلمى وما الذي ** تمتعت ال بدلت يا دار بالبدل

 كأن على أسنانها بعد هجعة ** سفرجل أو تفاح في القند والعسل

 في زجلرداح صموت الحجل تمشي تبخترا ** وصراخة الحجلين يصرخن 

 غموض عضوض الحجل لو أنها مشت ** به عند باب السبسبيين النفصل

 فهي هي وهي هي ثم هي هي وهي وهي ** منى لي من الدنيا من الناس بالجمل

 أال آل ال إال ليء ال بث ** وال آل ال إال آلليء من رحل

 فكم كم وكم كم ثم كم كم وكم وكم ** قطعت الفيافي والمهامة لم أمل

 كفكاف وكفي بكفها * وكاف كفوف الودق من كفها انهملوكاف و

 فلو لو ثم لو لو ولو ولو ** دنا دار سلمى كنت اول من وصل

 وعن عن وعن عن ثم عن عن وعن وعن ** أسائل عنها كل من سار وارتحل

 وفي في وفي في ثم في في وفي وفي ** وفي وجنتي سلمى أقبل لم أمل

 ل ** وسل دار سلمى والربوع فكم أسلوسل سل وسل سل ثم سل سل وسل وس

 وشنصل وشنصل ثم شنصل عشنصل ** على حاجبي سلمى يزين مع المقل

 حجازية العينين مكية الحشى ** عراقية األطراف رومية الكفل

 تهامية األبدان عبسية اللمى ** خزاعية األسنان درية القبل

 كي أسل وقلت لها أي القبائل تنسبي ** لعلي بين الناس في الشعر

 فقالت أنا كندية عربية ** فقلت لها حاشا وكال وهل وبل

 فقالت أنا رومية عجمية ** فقلت لها ) ورخيز بياخوش ( من قزل

 فلما تالقينا وجدت بنانها ** مخضبة تحكي الشواعل بالشعل

 وال عبتها الشطرنج خيلي ترادفت ** ورخي عليها دار بالشاه بالعجل

 عب ** ولكن قتل الشاه بالفيل هو األجلفقالت وما هذا شطارة ال
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 فناصبتها منصوب بالفيل عاجال ** من اثنين في تسع بسرع فلم امل

 وقد كان لعبي كل دست بقبلة ** أقبل ثغرا كالهالل إذا أهل

 

 

 القصيدة الثانية 

 

 قصيدة الغيلطوز للشاعر الليث بن فأر الغضنفري الشاعر الجاهلي :

 

 عفص له بالفيلطوز العقصـل… ـتومدركل بالشنصلين تجوقل

 شرنا فتـاه فخـر كالخربعطـل… ومدحشر بالحشرمين تحشرجت

 من روكة للقعلبـوط القعطـل… والكيكذوب الهيكذوب تهيعهت

 وقعقع في البيداء غير مزركلِ … تدفق في البطحاء بعد تبهطـل

 وهام بكل القارطـات بشنكـلِ … وسار بأركان العقيش مقرنصاً 

 وال أنت في كل البحيص بطنبل… البغقوش لست بقاعـدفيا أيها 

 

 

 القصيدة الثالثة : 

 

 قصيدة جاهلية :

 وهام بكل القارطات بشنكل… سار بأركان العقيش مقرنصاً 

 يقول ما بال البحاط مقرطل… ويسعى دوماً بين هك وهنكل



 6 يالدكتور علي الربيعمهارة القراءة البصرية كتاب 

 

 فإذا أقبـل البعراط طـاح بصندل… إلن قـرط المحشوط ناء بكلكل

 يضرب ما بين الهماط وكندل… الحطيف يبقبق يكاد على فرط

 تَكْعكع في الهيجاء فوق ُصْلُصل*** وَمْقمق ذا الِهْمهيم خوف جْحفل

 والذ بأفياء الخشيش مفرقِعاً *** وهّر لكل الفاقعات كَنْهشل

 يقول أيا ليت الُكباص مبرَدعاً *** ويعدو جواداً عدو سهٍم وهْيقل

 *** وإن أدبر الُكْسعوم طار كقُلقلإذا أحجم الِمْكراف سار لقِّمة 

 ينوح على صدى الحطيم مشقِشقاً *** ويزعط ما بين الفالة وحومل

 فيا أيها المنفوش لست بحازم *** وال أنت في سّف الخبيص بقُْنبل

 

 

 القصيدة الرابعة : 

 

 قصيدة جاهلية : 

 اذا القروف فى الهيكروت تهيهعت ** شرابتاها وخر كالخربعصلى

 ل البحطاط مقرطما ** و يسعي دواما بين هاك و كنكلو ما با

 يكاد على فرط القطيش يتبقبق ** ويضرب كل بهماط و كندل

 فتفشخط الفشخاط فى شخط الحفا ** وتدلل البقماط فيه بصندل

 يا أيها البعطوش لست بقاعٍد ** وال أنت فى كل البحيص بطمبلى

 ن طيح فحوملِ شطابيح من حقف الحبيب ومسدح ** بسقط العوى بي

 فتسوقح المعطاش لم يعط شحطها ** لما تفيفح بالغطوش محيحل

 ترى بعر الطرام في نوساتها ** كأنُه كعكع لوح عطوش مفطحلِ 
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 كأني مغطرفتيـن يوم تبعططوا ** لدى نسحات الحي فناُق فحنكلِ 

 وقوفاً بها صحبي الى مبحطشهم ** يقولون شمقمق منحظى وتجملِ 

 يبِص قبلها ** وعبقات نحروش العقيص سموئلكدأبك من فحط الحو

 تنحنح حنقلى متبعطر متصيدع ** فألهيته عن ذي شحوظ مبقطل

 فيا أيها الرجل المعلي قلبه ** إصبر على النحنوح صبر البعطلى

 فكم من سعيـٍد ناح بكحكٍح ** وكم من شقى بات غير مزنقلى

 

 

 امثلة على كلمات غير مألوفة في القراءة البصرية 

 البروليتاريا : الطبقه العاملة )الكادحين(. .1

 التكنوقراطية : حكم الطبقة العلمية الفنية المثقفة. .2

 األيديولوجية : علم األفكار . .3

 السيميائية : علم العالمات . .4

 البيروقراطية : المزاجية / االنتقائية . .5

 السايكوبوتية : العدائية أو النزاعية . .6

 البراغماتية : المنفعة . .7

 يك : األقلية .المنشف .8

 البلشفية : األغلبية . .9

 الغائية : علم الغايات . .10

 الغنوصية : االنغماس في العالم الروحاني . .11

 الميتافيزيقيا : ما وراء الطبيعة )علم الخوارق(  .12

 األستاطيقا : علم الجمال . .13

 األبستمولوجيا : علم المعرفة. .14

 الميثيلوجيا : علم األساطير . .15
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 .أنطولوجيا : علم الوجود  .16

 جيولوجيا : علم األرض . .17

 الميثودولوجيا : علم المنهج . .18

 الباثولوجيا : علم األمراض . .19

 الثيلوجيا : علم اإللهيات أو الالهوت .20

 األنثروبولوجيا : علم اإلنسان. .21

 البانثولوجيا : علم اإلنسان القديم . .22

 األركيولوجيا : علم الثقافات البائدة )المنقرضة(  .23

 والحوار .الديالكتيكية : فن الجدل  .24

 بروتوكول : ضوابط أو معاهدات رسمية.  .25

 النكرومانسية : استدعاء األرواح.  .26

 الراديكالية : الدعوة إلى تغيير جذري.  .27

 السايكولوجيا : علم النفس.  .28

 الجينيوكولوجيا : طب النساء . .29

 الجينيالوجيا : علم األنساب.  .30

 الشيزوفرينيا : انفصام الشخصية.  .31
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 باألمثلة والتطبيقات الجاهزة  القوالب البصرية طريقة صناعة 

 

 : والكبيرة والمتوسطة المصغرة البصرية القوالب كيفية صناعة 

 

 القوالب المصغرة ) الشريحة المصغرة (  -:

  كل لون يمثل شريحة مصغرة على هيئة قطعة واحدة مصورة ذهنيا

 

 المثال األول : 

َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخلُوا ُبُيوًتا َغْيَر ُبُيوتُِكْم َحتَّ ى َتْسَتأْنُِسوا َوُتَسلُِّموا َعلَى أَْهلَِها   َيا أَيُّ
ُرونَ  )27(    َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ

  َوإِْن قِيلَ لَُكُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو أَْزَكى لَُكمْ  َتِجُدوا فِيَها أََحًدا َفاَل َتْدُخلُوَها َحتَّى ُيْؤَذَن لَُكمْ  َفإِْن لَمْ  

ُ بَِما َتْعَملُوَن َعلِيمٌ 
   (28) َوَّللاَّ

ُ َيْعلَُم َما ُتْبُدوَن َوَما تَ  أَْن َتْدُخلُوا ُبُيوًتا َغْيَر َمْسُكوَنٍة فِيَها َمَتاٌع لَُكمْ  لَْيَس َعلَْيُكْم ُجَناحٌ   النور  (29) ْكُتُمونَ َوَّللاَّ

 

 

  ثاني :المثال ال

  كقالب  ذهنيامثل شريحة مصغرة على هيئة قطعة واحدة مصورة كل لون ي

 

ُنوا َها الَِّذيَن آَمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بَِنَبإٍ َفَتَبيَّ أَْن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهالٍَة َفُتْصبُِحوا َعلَى َما َفَعْلُتْم  َيا أَيُّ

ِ  (6) َناِدِمينَ  َب إِلَْيُكُم اإْلِيَماَن  مْ لَْو ُيِطيُعُكْم فِي َكثِيٍر ِمَن اأْلَْمِر لََعنِتُّ  َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسولَ َّللاَّ َ َحبَّ
َولَِكنَّ َّللاَّ

َنُه فِي قُلُوبُِكمْ  َه إِلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلفُُسوَق َواْلِعْصَيانَ  َوَزيَّ اِشُدونَ أُ  َوَكرَّ ِ َوِنْعَمةً  (7) ولَئَِك ُهُم الرَّ ُ  َفْضاًل ِمَن َّللاَّ َوَّللاَّ

ا َقاتِلُوفَ  َفإِْن َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى اأْلُْخَرى َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتلُوا َفأَْصلُِحوا َبْيَنُهَما (8) َعلِيٌم َحِكيمٌ 

 ِ َ ُيِحبُّ  الَّتِي َتْبِغي َحتَّى َتفِيَء إَِلى أَْمِر َّللاَّ
َفإِْن َفاَءْت َفأَْصلُِحوا َبْيَنُهَما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسُطوا إِنَّ َّللاَّ

َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ  (9) اْلُمْقِسِطينَ 
قُوا َّللاَّ َما اْلُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ َفأَْصلُِحوا َبْيَن أََخَوْيُكْم َواتَّ   10)) إِنَّ
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َها الَِّذينَ   َواَل نَِساٌء ِمْن نَِساٍء َعَسى أَْن َيُكنَّ  َعَسى أَْن َيُكوُنوا َخْيًرا ِمْنُهمْ  آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْومٍ  َيا أَيُّ

  َواَل َتْلِمُزوا أَْنفَُسُكْم َواَل َتَناَبُزوا بِاأْلَْلَقابِ  َخْيًرا ِمْنُهنَّ 

الُِمونَ بِْئَس ااِلْسُم اْلفُُسوُق َبْعَد اإْلِيَماِن وَ  َها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثِيًرا ِمَن  1)(1 َمْن لَْم َيُتْب َفأُولَئَِك ُهُم الظَّ َيا أَيُّ

نِّ إِْثمٌ  نِّ إِنَّ َبْعَض الظَّ ُسوا َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا الظَّ أَُيِحبُّ أََحُدُكْم أَْن َيأُْكلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموهُ  َواَل َتَجسَّ

 َ
َ إِنَّ َّللاَّ

قُوا َّللاَّ اٌب َرِحيمٌ  َواتَّ اُس إِنَّ  (12) َتوَّ َها النَّ ا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائِلَ لَِتَعاَرفُوا َيا أَيُّ

َ َعلِيٌم َخِبيرٌ 
ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ َّللاَّ  الحجرات   (13) إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ

 

 

 (  توسطة) الشريحة الم توسطةالقوالب الم

 يتم قراءتها دفعة واحدة من أرشيف الذاكرة البصرية الشرائح المتوسطة 

 

 المثال األول : 

ِ َجِمي ِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكْنُتْم أَْعَداًء َفأَلََّف َبْيَن قُلُوبُِكْم َفأَْصَبحْ َواْعَتِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ قُوا َواْذُكُروا نِْعَمَت َّللاَّ ْم تُ ًعا َواَل َتَفرَّ

ُ لَُكمْ  ُن َّللاَّ اِر َفأَْنَقَذُكْم ِمْنَها َكَذلَِك ُيَبيِّ   (103) آَياِتِه لََعلَُّكْم َتْهَتُدونَ  بِنِْعَمتِِه إِْخَواًنا َوُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّ

 
 

 المثال الثاني : 
 

ٌة َيْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر وَ  َيأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَئَِك ُهُم َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ

َناُت َوأُولَِئَك لَُهْم َعَذاٌب  (104) اْلُمْفلُِحونَ  قُوا َواْخَتلَفُوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلَبيِّ َواَل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َتَفرَّ

 ال عمران  (105) َعِظيمٌ 

 

 

 (  كبيرة) الشريحة ال كبيرةالقوالب ال

 يتم قراءتها دفعة واحدة من أرشيف الذاكرة البصرية الشرائح الكبيرة 

 

 المثال األول : 
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َماَواِت َوَما فِي األَْرِض َمن َذا َّللّاُ الَ إِلَـَه إاِلَّ ُهَو  اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم الَ َتأُْخُذهُ ِسَنٌة َوالَ َنْوٌم لَُّه َما فِي السَّ

ْن   اِعْلِمِه إاِلَّ بِمَ الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِِه َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوالَ ُيِحيُطوَن بَِشْيٍء مِّ

َماَواِت َواألَْرَض َوالَ َيُؤوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعلِيُّ اْلَعِظيُم } ُه السَّ  { 255َشاء َوِسَع ُكْرِسيُّ

 

 المثال الثاني : 

اُغوِت َوُيْؤِمن بِاّلّلِ َفَقِد  ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكفُْر بِالطَّ َن الرُّ َبيَّ يِن َقد تَّ  اْسَتْمَسكَ الَ إِْكَراَه فِي الدِّ

  {256بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى الَ انفَِصاَم لََها َوَّللّاُ َسِميٌع َعلِيٌم }

 

 المثال الثالث : 

 

ا ُوِر َوالَِّذيَن َكَفُروْا أَْولَِيآُؤُهُم الطَّ لَُماِت إِلَى النُّ َن الظُّ ُغوُت َّللّاُ َولِيُّ الَِّذيَن آَمُنوْا ُيْخِرُجُهم مِّ

اِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ ُيْخِرُجوَنُهم  لَُماِت أُْولَـئَِك أَْصَحاُب النَّ َن النُّوِر إِلَى الظُّ  { 257} مِّ

 

 المثال الرابع : 

 

َي الَّذِ  ِه أَْن آَتاهُ َّللّاُ اْلُمْلَك إِْذ َقالَ إِْبَراِهيُم َربِّ ُت يي ُيْحيِـي َوُيمِ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذي َحآجَّ إِْبَراِهيَم فِي ِربِّ

ْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق َفأِْت بَِها ِمَن اْلمَ   ْغِرِب َفُبِهتَ َقالَ أََنا أُْحيِـي َوأُِميُت َقالَ إِْبَراِهيُم َفإِنَّ َّللّاَ َيأْتِي بِالشَّ

الِِمينَ   {258} الَِّذي َكَفَر َوَّللّاُ الَ َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ
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 قوالب تمارين توضيحية على القراءة البصرية بنظام ال
 

 أمثلة على كلمات جاهزة لصناعة قوالب بصرية

" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

 " بالسهر والحمى

 

 ”احفظ هللا يحفظك“

 

 ”إذا لم تستح فاصنع ما شئت“

 

 ”أطب مطعمك تكن مجابا الدعوة“

 

 ”اتق هللا حيثما كنت“

 

 ”وخالِق الناس بخلق حسن اْتبع السيئة الحسنة تمحها“

 

 ”اتق المحارم تكن أعبد الناس“

 

 ”ارض بما قسم هللا لك تكن أغنى الناس“
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 ”أحّب ألخيك ما تحّب لنفسك“

 

 ”ال ُتكثر الّضحك فإّن كثرة الضحك ُتميت القلب“

 

 ”الّظلم ظلمات يوم القيامة“

 

 ”ماتقوا هللا واعدلوا في أوالدك“

 

 ”اتق النار ولو بشّق تمرة“

 

 ”اتقوا دعوة المظلوم إنه ليس بينها وبين هللا حجاب “

 

 ”أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن“

 

 ”التأني من هللا والعجلة من الشيطان“

 

 ”ال تغضب ولك الجنة “ 

 

 ”أحّب األعمال إلى هللا أدومها وإن قلّ “
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 ”أحب البالد إلى هللا مساجدها “

 

 ” البالد إلى هللا أسواقهاأبغض “

 

 ”أحّب الطعام إلى هللا ما كثرت عليه األيدي“

 

 ”أحب الكالم إلى هللا سبحان هللا وبحمده “

 

 ”أحب الناس إلى هللا أنفعهم للناس“

 

 ”أحّب األعمال إلى هللا سرور ُتدخله على مسلم“

 

 ”أحّب عباد هللا إلى هللا أحسنهم خلقا “ 

 

 ”الدنيا حلوة خضرة “

 

 ”احفظ لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك “ 

 

 ”أّد األمانة إلى من ائتمنك و ال تخن من خانك “  

 

 ”ادعوا هللا وأنتم موقنون باإلجابة “ 
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 ”بشروا وال تنفروا و يّسروا وال ُتعّسروا “

 

 ”يا غالم كل بيمينك وكل مما يليك “ 

 

 ”إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه “ 

 

 ”ترضون دينه وُخلُقه فزّوجوهإذا أتاكم من “

 

 ”إذا أسأت فأحسن “ 

 

 ”إذا حاك في نفسك شيء فَدْعه “

 

 ”إذا حكمتم فاعدلوا “

 

 

" أفضُل ما قلُت أنا والنبيُّون من قبلي: ال إله إال هللا، وحَده ال شريَك له، له 

 الملُك وله الَحمُد، وهو على كل شيٍء قديٌر "

 

 دوه وال ُيشِركوا به شيًئا " " حق هللا على الِعباد أن َيعبُ 
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 " حق العباد على هللا أال ُيعذَب َمن ال ُيشِرُك به شيًئا "

 

" احَفِظ هللاَ يحَفظك، احفظ هللا تجْده تجاَهك، إذا سألَت فاسأِل هللاَ، وإذا استعنت 

 فاستِعن باهلل "

 

د شيٍء ق" واعلَم أن األمة لو اجتمَعت على أن ينَفعوك بشيٍء، لم ينفعوك إال ب

وَك إال بشيء قد  وَك بشيٍء، لم يضرُّ كتبه هللا لك، ولو اجَتمعوا على أن َيضرُّ

 كتبه هللا عليك، ُرفَعت األقالُم وجفَّت الصُحف "

 

 

" إنَّ الحالل بيِّن وإن الَحراَم بيِّن، وبينهما ُمشتبهات ال يعلمهنَّ كثيٌر ِمن الناس 

" 

 

لدينِه وِعرضه، وَمن وَقع في الشُبهات وَقع في  " فَمن اتَّقى الشُبهات فقد استبَرأَ 

اعي َيرعى حول الِحمى يوشك أن يرَتع فيه "  الحراِم، كالرَّ

 

" أالَ وإن لكل َملٍِك حًمى، أالَ وإن حمى هللا محارمه ، أال وإن في الجسد ُمضغة 

 إذا صلَحت صلَح الجسد كلُّه، وإذا فَسدت فسد الجسد كله، أال وهي القلب "

 

 الناس َيغدو، فبائٌع نفَسه فُمعتقها أو موبقها " " كل

 

 " اللهمَّ ال عيَش إال عيش اآلخرة "
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 " اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت " 

 

 " كن في الدنيا كأنك غريٌب أو عابُر سبيٍل " 

 

" َيتبُع الميَت ثالثٌة، فيرجع اثنان وَيبقى معه واحد: يْتبُعه أهله وماله وعمله، 

 يرجع أهله وماله، وَيبقى عمله "ف

 

" لو كان البن آدم وادياِن ِمن ذهب ، لتمنى ثالًثا، وال يمأل جوَف ابن آدم إال 

 التراب ، ويتوب هللا على َمن تاب "

 

 

 " لو كانت الدنيا تعاِدل عند هللا جناح بعوضة، ما سقى منها كافًرا َشربة ماء "

 

 تحت شجرة، ثم راح وتركها " " ما أنا في الدنيا إال كراكب اسَتظلَّ 

 

 " أمِسْك عليك لسانك، وْلَيَسْعك بيُتك، واْبِك على خطيئتك "

 

 " ليس الغني عن كثرِة العَرِض ولكنَّ الِغنى غنى النفس "

 

 " يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد "
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على أسود، " ال فضَل لعربيٍّ على عجمي، وال لعجميٍّ على عربي، وال ألحمَر 

 وال ألسود على أحمر إال بالتقوى، إنَّ أكرمكم عند هللا أتقاُكم "

 

 

 " إنَّ هللا ال َينُظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم "

 

 " إنما األعمال بالنيات، وإنَّما لكل امرٍئ ما َنوى "

 

 

لع عليه الناس "" الِبرُّ ُحسن الخلُق، واإلثم ما حاك في صدرك وكرهَت   أن يطَّ

 

 " أكمل المؤمنين إيماًنا أحسنهم خلًُقا، وخياُركم خياركم لنسائهم "

 

" الراحمون يرحمهم الرحمن، ارَحموا َمن في األرض َيرحْمكم َمن في السماء 

" 

 

 " َمن ُحرم الرفق، ُحرَم الخير "

 

  شانه "" إنَّ الرفَق ال يكون في شيء إال زاَنه، وال ُينَزع من شيء إال
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" إنَّ هللا كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قَتلُتم فأَْحِسنوا القِتلَة، وإذا ذبحتم 

 فأحِسنوا الذبح ، ولُيحدَّ أحُدكم شفرته ولُيِرح ذبيحَته "

 

ٍة ربَطْتها فلم ُتطعمها ولم تَدْعها تأُكل ِمن َخشاِش "   " دخلَِت امرأةٌ النار في ِهرَّ

 

 

 أجٌر " " في كل كبٍد رطبةٍ 

 

" ما ِمن ُمسلم َيغِرس غرًسا، أو يزَرع زرًعا ، فيأُكُل منه طير أو إنسان أو 

 َبهيمة، إال كان له به صَدقة "

 

 

، وإن البرَّ َيهدي إلى الجنَّة، وال  دق؛ فإنَّ الصدَق َيهدي إلى البرِّ " عليُكم بالصِّ

ى الصدَق حتى ُيكَتَب عند هللا ص يًقا "يزاُل الرجل َيصُدق ويتحرَّ  دِّ

 

" إياكم والكذَب؛ فإنَّ الكذب َيهدي إلى الفُجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، 

ى الكذب حتى ُيكَتَب عند هللِا كذاًبا "  وال يزاُل الرجل يكذب ويتحرَّ

 

 

 " أدِّ األمانة إلى َمن ائتمنَك، وال َتُخن َمن خانك "
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 خاك بوجه طلق "" ال َتحقِرنَّ ِمن المعروف شيًئا ولو أن َتلقى أ

 

 " الكلمة الطيبة صدقٌة "

 

 "  َمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر، فلُيكِرم ضيَفه "

 

 " َمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلِخر، فْلَيِصل رِحَمه  " 

 

 " َمن كان ُيؤمن باهلل واليوم اآلِخر، فلَيقُل خيًرا أَْو لَيصُمت  "

 

إذا سَرَق فيهم الشريُف تَركوه، وإذا سَرق  " إنما أهلَك الذين قبلَكم أنهم كانوا

 فيهُم الضعيُف أقاموا عليه الحد " 

 

 

 " وهللِا لو أن فاطمة بنت محمد سَرقْت، لقَطعُت يَدها "

 

 عز وجل " -" إن الُمقِسطين عند هللا على منابَر ِمن نوٍر عن َيمين الرحمن 

 

 

 َعم "" ألن ُيهدى بك رجٌل واحد خيٌر لك ِمن ُحْمِر النَّ 
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 " ما أَكل أحٌد طعاًما قطُّ خيًرا من أن يأُكل ِمن عمل يده "

 

فلى "  " اليد الُعليا خير ِمن اليد السُّ

 

ا ِمن بطنٍه "  " ما مأل ابن آدم وعاًء شّرً

 

" بحسب ابن ادم لقيمات ُيقِمَن ُصلَبه ، فإن كان البد فاعال ، فثلٌث لطعامه ، 

 وثلٌُث لَشراِبه ، وثلث لنَفِسه "

 

 " ال َيدُخل الجنَة ِمن ال يأمن جاُره بوائقه "

 

ة من ِكبر"  َة َمن كان في قلبه مثقاُل ذرَّ  " ال َيدُخل الجنَّ

 

ا، وما تواضَع أحد  " ما نقَصت صدقة ِمن مال ، وما زاد هللا عبًدا بعفٍو إال عّزً

 هلل إال رفَعه هللا "

لَم؛ فإنَّ الظلَم ُظلمات يوَم الق  يامة "" اتَّقوا الظُّ

 

 " ال ُيؤمن أحُدكم حتى ُيحبَّ ألخيه ما ُيحبُّ لنفِسه "

 

 " َمن ال َيشُكر الناَس، ال َيشُكر هللا "
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 " ليس الشديد بالصرعة ، إنَّما الشديُد الذي َيملِك نفَسه عند الغضب "

 

 " كلُّكم راٍع وَمسؤوٌل عن رعيَّته "

 

 "إن شرَّ الرعاء الُحَطمة "

 

ة ريُحها طيب وَطعُمها طيب "" مَثُل المؤمن ال  ذي يقرأ القرآن كمَثِل األترجَّ

 

 " مثل المؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرِة ؛ ال ريَح لها وَطعُمها حلو "  

 

 " يحانة ؛ ريُحها طيِّب وطعمها مرٌّ  " مَثُل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرَّ

 

 الحنَظلِة ليس لها ريٌح وَطعُمها مرٌّ "" مَثل الُمنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل 

 

" َمن فرج عن مؤمن كربًة ِمن ُكَرِب الدنيا، فرج هللا عنه كربًة ِمن كرب يوم 

 القيامة "

ر هللاُ عليه في الدنيا واآلخرة "  ر على ُمعِسٍر، يسَّ  " َمن يسَّ

 

 " َمن سَتر ُمسلًما سَتره هللا في الدنيا واآلخرة " 

 

 لعبد ما كان العبد في عون أخيه "" وهللا في عون ا
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 " َمن سلَك طريًقا َيلتِمس فيه ِعلًما، سهَّل هللا له به طريًقا إلى الجنة "  

 

أ به عملُه، لم ُيسِرع به نسُبه "  " َمن بطَّ

 

 " كل ابن آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابين "

 

 ينٌة، وإن الكذب ريبٌة "" َدْع ما َيريُبك إلى ما ال َيريُبك ؛ فإنَّ الصدَق ُطمأن

 

 " اتَِّق هللاَ حيُثما كنَت ، وأَتِبع السيئة الحسنة َتمُحها، وخالق الناس بخلٍُق حسٍن "

 

 ال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين " " 

 

 " سبقك بها عكاشة " 

 

 " من لم تنهه صالته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد من هللا إال بعداً "

 

 نك تعيش أبداً ، واعمل آلخرتك كأنك تموت غداً " " اعمل لدنياك كأ

 

 " الخير فيَّ وفي أمتي إلى يوم القيامة " 

 

   " من َعَرَف نفسُه فقد عرف ربَّه " 
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  "  " ال صالة لجار المسجد إال في المسجد

 

 " األقربون أولى بالمعروف "

 

 " اطلبوا العلم ولو بالصين " 

 

 تحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل " " ليس اإليمان بالتمني وال بال

 

 " البر ال يبلى واإلثم ال ينسى والديان ال ينام ، فكن كما شئت كما تدين تدان "

 

 " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور هللا " 

 

 " أبغض الحالل إلى هللا الطالق "

 

 " مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل الحي والميت" 

 

 مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير ""

 

 نماذج من الشعر في القوالب البصرية  : 
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المَة فيها َترُك ما فِيها نيا وَقْد َعلِمْت أنَّ السَّ  "  " الَنفُس ُتبِكي َعلى الدُّ

 

َك جرٌم َصغيٌر َوفيَك ِانَطوى العاَلُم األَكَبُر  " "   وَتحَسُب أَنَّ

 

 َت الَّذي َبيني وبيَنَك عامٌر وَبيني وَبيَن الَعالميَن َخراُب " " ولي

 

 " إذا أنَت أْكَرمَت الَكريَم َملَْكَتُه َوإْن أْنَت أْكَرمَت اللّئيَم َتَمّرَدا " 

 

 " َبكيُت َعلى الَشباِب بَِدمِع َعيني َفلَم ُيغِن الُبكاُء َوال الَنحيُب "

 

 َفأُخبُِرهُ بِما َصَنَع الَمشيُب " " لَيَت الَشباَب َيعوُد َيوماً 

 

اً  "   " َمن َراقَب الَناَس ماَت همَّ

 

 "   " كْم منزل في األرِض َيألفُه الَفَتى وَحنيُنه أبداً ألوِل منزلِ 

 

هر بين الُحفْر "   " وَمْن َيَتهيب ُصعوَد الِجباِل َيعْش أَبَد الدَّ

 

 

 أمثلة من القرآن على القوالب البصرية: 

 

 قُلْ َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلَباِطلُ إِنَّ اْلَباِطلَ َكاَن َزُهوًقا " وَ " 
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 " لَُكْم ِديُنُكْم َولَِي ِديِن " 

 

ٍة أَْنَبَتْت َسْبَع َسَنابِلَ فِي ُكلِّ ُسْنبُ  ِ َكَمَثِل َحبَّ لٍَة " َمَثلُ الَِّذيَن ُيْنفِقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ َواِسٌع َعلِيٌم " ِماَئُة َحبَّ  ُ ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاُء َوَّللاَّ  ٍة َوَّللاَّ

 

ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوي   "نَ " َواْتلُ َعلَْيِهْم َنَبأَ الَِّذي آَتْيَناهُ آَياتَِنا َفاْنَسلََخ ِمْنَها َفأَْتَبَعُه الشَّ

 

ُه أَْخلَدَ  َبَع َهَواهُ َفَمَثلُُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إِْن  " َولَْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناهُ بَِها َولَِكنَّ إِلَى اأْلَْرِض َواتَّ

ُبوا بِآَياتَِنا "  َتْحِملْ َعَلْيِه َيْلَهْث أَْو َتْتُرْكُه َيْلَهْث َذلَِك َمَثلُ اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

 

اَس َفيَ  ا َما َيْنَفُع النَّ َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّ ا الزَّ ُ " َفأَمَّ ْمُكُث فِي اأْلَْرِض َكَذلَِك َيْضِرُب َّللاَّ

 اأْلَْمَثالَ " 

 

 " " َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا أَُيِحبُّ أََحُدُكْم أَْن َيأُْكلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموهُ 

 

ِ َوِرْضَواٍن َخْيٌر أَ "  َس ُبْنَياَنُه َعلَى َتْقَوى ِمَن َّللاَّ َس ُبْنَياَنُه َعلَى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر أََفَمْن أَسَّ ْم َمْن أَسَّ

الِِميَن " ُ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ َم َوَّللاَّ  َفاْنَهاَر بِِه فِي َناِر َجَهنَّ

 

ُ َمَثاًل لِلَِّذيَن َكَفُروا اْمَرأََت ُنوٍح َواْمَرأََت لُوٍط َكاَنَتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَبادِ  َنا َصالَِحْيِن " َضَرَب َّللاَّ

اِخلِيَن "  اَر َمَع الدَّ ِ َشْيًئا َوقِيلَ اْدُخاَل النَّ  َفَخاَنَتاُهَما َفلَْم ُيْغنَِيا َعْنُهَما ِمَن َّللاَّ

 

 " الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً "
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 اْهَتَدى " "  َوإِنِّي لََغفَّاٌر لَِّمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصالًِحا ُثمَّ 

 

 ِ ُكْم إِلَى َيْوِم اْلقَِياَمِة الَ َرْيَب فِيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن هللاَّ ُ ال إِلََه إاِلَّ ُهَو لََيْجَمَعنَّ " هللاَّ

 َحِديًثا " 

 

ِة أَْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَملُوَن "  " َفال َتْعلَُم َنْفٌس َما أُْخفَِي لَُهْم ِمْن قُرَّ

 

 ُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِيِه اْلقُْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس "" َشهْ  

 

ًة ""   َواّتقُوا فِتَنًة ال ُتِصيَبنَّ الِّذيَن َظلَُموا ِمنُكم َخاصَّ

 

َه اْلُمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن "  " َوُتوُبوا إِلَى َّللاِ َجِميًعا أَيُّ

 

 َيْسَتْغفُِروَنُه َوَّللاُ َغفُوٌر َرِحيٌم " " أََفاَل َيُتوُبوَن إِلَى َّللاِ وَ 

 

ُروَن " اِس فِي هَذا اْلقُْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل لََعلَُّهْم َيَتَذكَّ  " َولََقْد َضَرْبنا لِلنَّ

 

 

 

 

 :  لى الشرائح الصغيرة والمتوسطةللتدريب عإضافية مقاطع 

اُس َواْلحِ  اَر الَّتِي َوقُوُدَها النَّ قُوا النَّ  البقرة﴾ 24َجاَرةُ ﴿َفاتَّ

ْلُتُكْم َعلَى اْلَعالَِميَن ﴿  البقرة﴾ 47اْذُكُروا نِْعَمتَِي الَّتِي أَْنَعْمُت َعلَْيُكْم َوأَنِّي َفضَّ
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ُهْم َعْن قِْبلَتِِهُم الَّتِي َكاُنوا َعَلْيَها ﴿سيقول السفهاء من الناس   البقرة﴾ 142َما َوالَّ

ُسولَ ﴿ َوَما َجَعْلَنا اْلقِْبَلَة الَّتِي بُِع الرَّ  البقرة﴾ 143ُكْنَت َعلَْيَها إاِلَّ لَِنْعلََم َمْن َيتَّ

اَس ﴿  البقرة﴾ 164َواْلفُْلِك الَّتِي َتْجِري فِي اْلَبْحِر بَِما َيْنَفُع النَّ

ْت لِْلَكافِِريَن ﴿ اَر الَّتِي أُِعدَّ قُوا النَّ  آل عمران﴾ 131َواتَّ

َفَهاَء أَْموَ  ُ لَُكْم قَِياًما ﴿َواَل ُتْؤُتوا السُّ  النساء﴾ 5اَلُكُم الَّتِي َجَعلَ َّللاَّ

ُ لَُكْم ﴿ َسَة الَّتِي َكَتَب َّللاَّ  المائدة﴾ 21َيا َقْوِم اْدُخلُوا اأْلَْرَض اْلُمَقدَّ

ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ ﴿ َم َّللاَّ ْفَس الَّتِي َحرَّ  األنعام﴾ 151َواَل َتْقُتلُوا النَّ

َم ِزيَنَة  ْزِق ﴿قُلْ َمْن َحرَّ َباِت ِمَن الرِّ يِّ ِ الَِّتي أَْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ  األعراف﴾ 32َّللاَّ

 األعراف﴾ 163َواْسأَْلُهْم َعِن اْلَقْرَيِة الَّتِي َكاَنْت َحاِضَرَة اْلَبْحِر ﴿

ِ ِمْن َشْيٍء ﴿  هود﴾ 101َفَما أَْغَنْت َعْنُهْم آلَِهُتُهُم الَّتِي َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 يوسف﴾ 23﴿وقالت هيت لك َوَراَوَدْتُه الَّتِي ُهَو فِي َبْيِتَها َعْن َنْفِسِه َوَغلََّقِت اأْلَْبَواَب 

ا ِفيَها َواْلِعيَر الَّتِي أَْقَبْلَنا فِيَها ﴿  يوسف﴾ 82َواْسأَِل اْلَقْرَيَة الَّتِي ُكنَّ

 

قُوَن َتْجِري ِمنْ  ِة الَّتِي ُوِعَد اْلُمتَّ  الرعد﴾ 35َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر ﴿ َمَثلُ اْلَجنَّ

ُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ ﴿ َم َّللاَّ ْفَس الَّتِي َحرَّ  اإلسراء﴾ 33َواَل َتْقُتلُوا النَّ

 اإلسراء﴾ 53َوقُلْ لِِعَباِدي َيقُولُوا الَّتِي ِهَي أَْحَسُن ﴿

اِس ﴿ ْؤَيا الَّتِي أََرْيَناَك إاِلَّ فِْتَنًة لِلنَّ  اإلسراء﴾ 60َوَما َجَعْلَنا الرُّ

ا ﴿ ُة الَّتِي ُنوِرُث ِمْن ِعَباِدَنا َمْن َكاَن َتِقّيً  مريم﴾ 63تِْلَك اْلَجنَّ

َماثِيلُ الَّتِي أَْنُتْم لََها َعاِكفُوَن ﴿ ِذِه التَّ  األنبياء﴾ 52إِْذ َقالَ أِلَبِيِه َوَقْوِمِه َما َهَٰ
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 البقرة﴾ 4لَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بَِما أُْنِزلَ إِلَْيَك َوَما أُْنِزلَ ِمْن َقْبلَِك ﴿َوا

َ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعوَن إاِلَّ أَْنفَُسُهْم ﴿
 البقرة﴾ 9ُيَخاِدُعوَن َّللاَّ

ُكُم الَِّذي َخلََقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن َقبْ  اُس اْعُبُدوا َربَّ َها النَّ  البقرة﴾ 21لُِكْم ﴿َيا أَيُّ
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ارِ  ِئَك أَْصَحاُب النَّ ُبوا بِآَياتَِنا أُولََٰ  البقرة﴾ 39﴿ هم فيها خالدون َوالَِّذيَن َكَفُروا َوَكذَّ

ابِِئيَن ﴿ َصاَرىَٰ َوالصَّ  البقرة﴾ 62إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنَّ

 

الَِحاِت أُ  ِة ﴿َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ ئَِك أَْصَحاُب اْلَجنَّ  البقرة﴾ 82وَلَٰ

﴿ ِ ا ّلِلَّ ِ َوالَِّذيَن آَمُنوا أََشدُّ ُحّبً  البقرة﴾ 165ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ َّللاَّ

َقْوا َفْوَقُهْم َيْوَم اْلقَِياَمِة ﴿  البقرة﴾ 212َوالَِّذيَن اتَّ

ُسولُ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتىَٰ  ىَٰ َيقُولَ الرَّ ِ ﴿ َحتَّ  البقرة﴾ 214َنْصُر َّللاَّ

 البقرة﴾ 218إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا ﴿

 

ًة أِلَْزَواِجِهْم ﴿  البقرة﴾ 240َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن أَْزَواًجا َوِصيَّ

ا َجاَوَزهُ ُهَو َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َقالُوا اَل َطاَقةَ   البقرة﴾ 249﴿وجنوده َلَنا اْلَيْوَم بَِجالُوَت  َفلَمَّ

اُغوُت ﴿  البقرة﴾ 257َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْولَِياُؤُهُم الطَّ

 آل عمران﴾ 11َكَدْأِب آِل فِْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم ﴿

ِبيُّ  َذا النَّ َبُعوهُ َوَهَٰ اِس بِإِْبَراِهيَم لَلَِّذيَن اتَّ  آل عمران﴾ 68َوالَِّذيَن آَمُنوا ﴿ إِنَّ أَْولَى النَّ

﴿ َ
 آل عمران﴾ 135َوالَِّذيَن إَِذا َفَعلُوا َفاِحَشًة أَْو َظلَُموا أَْنفَُسُهْم َذَكُروا َّللاَّ

ِ َواَل بِاْلَيْوِم اآْلِخِر ﴿ اِس َواَل ُيْؤِمُنوَن بِاّللَّ  النساء﴾ 38َوالَِّذيَن ُيْنفِقُوَن أَْمَوالَُهْم ِرَئاَء النَّ

اٍت ﴿َوا الَِحاِت َسُنْدِخلُُهْم َجنَّ  النساء﴾ 57لَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

اُغوِت ﴿  النساء﴾ 76َوالَِّذيَن َكَفُروا ُيَقاِتلُوَن ِفي َسبِيِل الطَّ
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يِن ﴿  الفاتحة﴾ 4َمالِِك َيْوِم الدِّ

َ اْصَطَفىَٰ لَُكُم ا
يَن َفاَل َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأَْنُتْم ُمْسلُِموَن ﴿َيا َبنِيَّ إِنَّ َّللاَّ  البقرة﴾ 132لدِّ

﴿ ِ يُن ّلِلَّ ىَٰ اَل َتُكوَن فِْتَنٌة َوَيُكوَن الدِّ  البقرة﴾ 193َوَقاتِلُوُهْم َحتَّ
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ْشُد ِمَن اْلَغيِّ ﴿ َن الرُّ يِن َقْد َتَبيَّ  البقرة﴾ 256اَل إِْكَراَه فِي الدِّ

 ِ يَن ِعْنَد َّللاَّ  آل عمران﴾ 19 اإْلِْساَلُم ﴿إِنَّ الدِّ

يَن ﴿  األعراف﴾ 29َوأَقِيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوهُ ُمْخلِِصيَن لَُه الدِّ

ْصُر إاِلَّ َعَلىَٰ َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌق ﴿ يِن َفَعلَْيُكُم النَّ  األنفال﴾ 72َوإِِن اْسَتْنَصُروُكْم فِي الدِّ

يِن ﴿فَ  َكاَة َفإِْخَواُنُكْم فِي الدِّ اَلَة َوآَتُوا الزَّ  التوبة﴾ 11إِْن َتاُبوا َوأََقاُموا الصَّ

يِن ُكلِِّه َولَْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن ﴿  التوبة﴾ 33لُِيْظِهَرهُ َعلَى الدِّ

ُم َفاَل َتْظلُِموا فِيِهنَّ أَْنفَُسُكْم ﴿ يُن اْلَقيِّ لَِك الدِّ
َٰ
 التوبة﴾ 36َذ

يِن ﴿فَ   التوبة﴾ 122لَْواَل َنَفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة ِمْنُهْم َطائَِفٌة لَِيَتَفقَُّهوا فِي الدِّ

يَن ﴿ َ ُمْخلِِصيَن لَُه الدِّ
ُهْم أُِحيَط بِِهْم َدَعُوا َّللاَّ  يونس﴾ 22َوَظنُّوا أَنَّ

ُم َولََٰ  يُن اْلَقيِّ لَِك الدِّ
َٰ
اهُ َذ اِس اَل َيْعلَُموَن ﴿أََمَر أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ  يوسف﴾ 40ِكنَّ أَْكَثَر النَّ

يِن ﴿  الحجر﴾ 35َوإِنَّ َعلَْيَك اللَّْعَنَة إِلَىَٰ َيْوِم الدِّ

يُن َواِصًبا ﴿ َماَواِت َواأْلَْرِض َولَُه الدِّ  النحل﴾ 52َولَُه َما فِي السَّ

يِن ِمْن َحَرٍج ﴿  الحج﴾ 78َوَما َجَعلَ َعلَْيُكْم فِي الدِّ

يِن ﴿َوالَّ   الشعراء﴾ 82ِذي أَْطَمُع أَْن َيْغفَِر لِي َخِطيَئتِي َيْوَم الدِّ

يَن ﴿ َ ُمْخلِِصيَن لَُه الدِّ
 العنكبوت﴾ 65َفإَِذا َرِكُبوا فِي اْلفُْلِك َدَعُوا َّللاَّ

اِس اَل َيْعلَُموَن ﴿ ِكنَّ أَْكَثَر النَّ ُم َولََٰ يُن اْلَقيِّ لَِك الدِّ
َٰ
 الروم﴾ 30َذ

يَن ﴿َوإَِذا َغِشيَ  َ ُمْخلِِصيَن لَُه الدِّ
َلِل َدَعُوا َّللاَّ  لقمان﴾ 32ُهْم َمْوٌج َكالظُّ

يِن ﴿ َذا َيْوُم الدِّ  الصافات﴾ 20َوَقالُوا َيا َوْيلََنا َهَٰ

يِن ﴿  ص﴾ 78َوإِنَّ َعلَْيَك لَْعَنتِي إِلَىَٰ َيْوِم الدِّ

 

 

ا أَْنَزْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ َفاْعُبِد  يَن ﴿إِنَّ َ ُمْخلًِصا لَُه الدِّ
 الزمر﴾ 2َّللاَّ

يُن اْلَخالُِص ﴿ ِ الدِّ  الزمر﴾ 3أاََل ّلِلَّ

يَن ﴿ َ ُمْخلًِصا َلُه الدِّ
 الزمر﴾ 11قُلْ إِنِّي أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد َّللاَّ

يَن َولَْو َكِرَه اْلَكافُِروَن ﴿ َ ُمْخلِِصيَن َلُه الدِّ
 غافر﴾ 14َفاْدُعوا َّللاَّ

يَن ﴿ُهَو اْلحَ  َه إاِلَّ ُهَو َفاْدُعوهُ ُمْخلِِصيَن لَُه الدِّ  غافر﴾ 65يُّ اَل إِلََٰ
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ىَٰ بِِه ُنوًحا َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ﴿ يِن َما َوصَّ  الشورى﴾ 13َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّ

﴿ ُ يِن َما لَْم َيأَْذْن بِِه َّللاَّ  الشورى﴾ 21أَْم لَُهْم ُشَرَكاُء َشَرُعوا َلُهْم ِمَن الدِّ

يِن ُكلِِّه ﴿  الفتح﴾ 28لُِيْظِهَرهُ َعلَى الدِّ

يَن لََواقٌِع ﴿  الذاريات﴾ 6َوإِنَّ الدِّ

يِن ﴿ اَن َيْوُم الدِّ  الذاريات﴾ 12َيْسأَلُوَن أَيَّ

يِن ﴿ َذا ُنُزلُُهْم َيْوَم الدِّ  الواقعة﴾ 56َهَٰ

ُ َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاتِلُوُكْم فِ  وُهْم اَل َيْنَهاُكُم َّللاَّ يِن َولَْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم أَْن َتَبرُّ  8﴿وتقسطوا إليهم ي الدِّ

 الممتحنة﴾

 

يِن َوأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَىَٰ إِخْ  ُ َعِن الَِّذيَن َقاَتلُوُكْم فِي الدِّ َما َيْنَهاُكُم َّللاَّ  9َراِجُكْم أَْن َتَولَّْوُهْم ﴿إِنَّ

 متحنة﴾الم

يِن ُكلِِّه َولَْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن ﴿  الصف﴾ 9لُِيْظِهَرهُ َعلَى الدِّ

يِن ﴿ قُوَن بَِيْوِم الدِّ  المعارج﴾ 26َوالَِّذيَن ُيَصدِّ

يِن ﴿ ُب بَِيْوِم الدِّ ا ُنَكذِّ  المدثر﴾ 46َوُكنَّ

يِن ﴿  اإلنفطار﴾ 15َيْصلَْوَنَها َيْوَم الدِّ

يِن ﴿ َوَما أَْدَراَك َما َيْومُ   اإلنفطار﴾ 17الدِّ

يِن ﴿  اإلنفطار﴾ 18ُثمَّ َما أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّ

يِن ﴿ ُبوَن بَِيْوِم الدِّ  المطففين﴾ 11الَِّذيَن ُيَكذِّ

يَن ُحَنَفاَء  َ ُمْخلِِصيَن لَُه الدِّ
 البينة﴾ 5﴿ويقيموا الصالة ويؤتون الزكاة َوَما أُِمُروا إاِلَّ لَِيْعُبُدوا َّللاَّ

وُكْم َعْن ِدينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعوا ﴿َواَل  ىَٰ َيُردُّ  البقرة﴾ 217 َيَزالُوَن ُيَقاِتلُوَنُكْم َحتَّ

ِئَك َحبَِطْت أَْعَمالُُهْم ﴿  البقرة﴾ 217َوَمْن َيْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَيُمْت َوُهَو َكافٌِر َفأُولََٰ

ى َفاْكُتُبوهُ ﴿إَِذا َتَداَيْنُتْم بَِدْيٍن إِلَىَٰ أََجٍل ُمسَ   البقرة﴾ 282ّمً

ُهْم فِي ِدينِِهْم َما َكاُنوا َيْفَتُروَن ﴿  آل عمران﴾ 24َوَغرَّ

 آل عمران﴾ 73َواَل ُتْؤِمُنوا إاِلَّ لَِمْن َتِبَع ِديَنُكْم ﴿

ِ َيْبُغوَن ﴿  آل عمران﴾ 83أََفَغْيَر ِديِن َّللاَّ

 آل عمران﴾ 85﴿وهو في اآلخرة من الخاسرين ُيْقَبلَ ِمْنُه  َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإْلِْساَلِم ِديًنا َفلَنْ 
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ٍة ُيوِصي بَِها أَْو َدْيٍن ﴿ ُدُس ِمْن َبْعِد َوِصيَّ ِه السُّ  النساء﴾ 11َفإِْن َكاَن لَُه إِْخَوةٌ َفِِلُمِّ

ٍة يُ  لُِث ِمْن َبْعِد َوِصيَّ لَِك َفُهْم ُشَرَكاُء فِي الثُّ
َٰ
 النساء﴾ 12وَصىَٰ بَِها أَْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضارٍّ ﴿َفإِْن َكاُنوا أَْكَثَر ِمْن َذ

ِ َوُهَو ُمْحِسٌن ﴿ ْن أَْسلََم َوْجَهُه ّلِلَّ  النساء﴾ 125َوَمْن أَْحَسُن ِديًنا ِممَّ

ِ إاِلَّ اْلَحقَّ ﴿  النساء﴾ 171َيا أَْهلَ اْلِكَتاِب اَل َتْغلُوا ِفي ِدينُِكْم َواَل َتقُولُوا َعلَى َّللاَّ

 المائدة﴾ 3ُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإْلِْساَلَم ِديًنا ﴿َوأَْتَممْ 

 المائدة﴾ 3اْلَيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي ﴿

 المائدة﴾ 3اْلَيْوَم َيئَِس الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن ِدينُِكْم َفاَل َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن ﴿

ُهْم َوُيِحبُّوَنُه َيا  ُ بَِقْوٍم ُيِحبُّ َها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيأْتِي َّللاَّ  المائدة﴾ 54﴿أَيُّ

َخُذوا ِديَنُكْم ُهُزًوا  ِخُذوا الَِّذيَن اتَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتتَّ  المائدة﴾ 57﴿ولعبا َيا أَيُّ

 المائدة﴾ 77لَ اْلِكَتاِب اَل َتْغلُوا فِي ِدينُِكْم َغْيَر اْلَحقِّ ﴿قُلْ َيا أَهْ 

قُوا ِديَنُهْم َوَكاُنوا ِشَيًعا لَْسَت ِمْنُهْم ِفي َشْيٍء ﴿  األنعام﴾ 159إِنَّ الَِّذيَن َفرَّ

نِي َهَدانِي َربِّي إِلَىَٰ ِصَراٍط ُمْسَتقِيٍم ِديًنا قَِيًما ِملََّة إِْبَراِهيمَ   األنعام﴾ 161َحِنيًفا ﴿ قُلْ إِنَّ

ْنَيا ﴿ ْتُهُم اْلَحَياةُ الدُّ َخُذوا ِديَنُهْم لَْهًوا َولَِعًبا َوَغرَّ  األعراف﴾ 51الَِّذيَن اتَّ

ُؤاَلِء ِديُنُهْم ﴿  األنفال﴾ 49إِْذ َيقُولُ اْلُمَنافِقُوَن َوالَِّذيَن فِي قُلُوبِِهْم َمَرٌض َغرَّ َهَٰ

َة اْلُكْفِر ﴿ َوإِْن َنَكُثوا أَْيَماَنُهمْ   التوبة﴾ 12ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا فِي ِدينُِكْم َفَقاتِلُوا أَِئمَّ

ىَٰ ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن ﴿  التوبة﴾ 29َواَل َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّ

 التوبة﴾ 33ُه ِباْلُهَدىَٰ َوِديِن اْلَحقِّ ﴿ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَ 

﴿ ِ اُس إِْن ُكْنُتْم فِي َشكٍّ ِمْن ِدينِي َفاَل أَْعُبُد الَِّذيَن َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ َها النَّ  يونس﴾ 104قُلْ َيا أَيُّ

يِن َحِنيًفا َواَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشِرِكيَن ﴿  يونس﴾ 105َوأَْن أَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

﴿ ُ  يوسف﴾ 76َما َكاَن لَِيأُْخَذ أََخاهُ فِي ِديِن اْلَملِِك إاِلَّ أَْن َيَشاَء َّللاَّ

﴿ ِ  النور﴾ 2َواَل َتأُْخْذُكْم بِِهَما َرْأَفٌة فِي ِديِن َّللاَّ

ُ ِديَنُهُم اْلَحقَّ ﴿  النور﴾ 25َيْوَمئٍِذ ُيَوفِّيِهُم َّللاَّ

َننَّ لَُهْم ِديَنُهُم   النور﴾ 55الَِّذي اْرَتَضىَٰ لَُهْم ﴿َولَُيَمكِّ

يِن َحنِيًفا ﴿  الروم﴾ 30َفأَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

﴿ ِ ِم ِمْن َقْبِل أَْن َيأْتَِي َيْوٌم اَل َمَردَّ لَُه ِمَن َّللاَّ يِن اْلَقيِّ  الروم﴾ 43َفأَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

َ أَْعُبُد ُمْخلًِصا َلُه ِدينِي ﴿
 الزمر﴾ 14قُِل َّللاَّ
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لَ ِديَنُكْم أَْو أَْن ُيْظِهَر فِي اأْلَْرِض اْلَفَساَد ﴿إِنِّ   غافر﴾ 26ي أََخاُف أَْن ُيَبدِّ

 الفتح﴾ 28ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَُه ِباْلُهَدىَٰ َوِديِن اْلَحقِّ ﴿

َماَواِت َوَما فِي اأْلَ  ُ َيْعلَُم َما فِي السَّ َ بِِدينُِكْم َوَّللاَّ
 الحجرات﴾ 16ْرِض ﴿قُلْ أَُتَعلُِّموَن َّللاَّ

 الواقعة﴾ 86َفلَْواَل إِْن ُكْنُتْم َغْيَر َمِدينِيَن ﴿

 الصف﴾ 9ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَُه ِباْلُهَدىَٰ َوِديِن اْلَحقِّ ﴿

يِن ﴿ ُبوَن ِبالدِّ  اإلنفطار﴾ 9َكالَّ َبلْ ُتَكذِّ

يِن ﴿ ُبَك َبْعُد بِالدِّ  التين﴾ 7َفَما ُيَكذِّ

َمِة ﴿َوُيقِيُموا الصَّ  لَِك ِديُن اْلَقيِّ
َٰ
َكاَة َوَذ  البينة﴾ 5اَلَة َوُيْؤُتوا الزَّ

يِن ﴿ ُب بِالدِّ  الماعون﴾ 1أََرأَْيَت الَِّذي ُيَكذِّ

 الكافرون﴾ 6لَُكْم ِديُنُكْم َولَِي ِديِن ﴿

ِ أَْفَواًجا ﴿ اَس َيْدُخلُوَن ِفي ِديِن َّللاَّ  النصر﴾ 2َوَرأَْيَت النَّ
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قُوَن ﴿  البقرة﴾ 179َولَُكْم فِي اْلقَِصاِص َحَياةٌ َيا أُولِي اأْلَْلَباِب لََعلَُّكْم َتتَّ

قُوِن َيا أُولِي اأْلَْلَباِب ﴿ ْقَوىَٰ َواتَّ اِد التَّ ُدوا َفإِنَّ َخْيَر الزَّ  البقرة﴾ 197َوَتَزوَّ

ُر إاِلَّ أُولُو اأْلَْلَباِب ﴿ كَّ  البقرة﴾ 269َوَما َيذَّ

َهاِر آَلَياٍت أِلُولِي اأْلَْلَباِب ﴿إِنَّ فِ  َماَواِت َواأْلَْرِض َواْختِاَلِف اللَّْيِل َوالنَّ  آل عمران﴾ 190ي َخْلِق السَّ

َ َيا أُولِي اأْلَْلَباِب لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن ﴿
قُوا َّللاَّ  المائدة﴾ 100َفاتَّ

 يوسف﴾ 111﴿ لََقْد َكاَن فِي َقَصِصِهْم ِعْبَرةٌ أِلُولِي اأْلَْلَبابِ 

ُر أُولُو اأْلَْلَباِب ﴿ َما َيَتَذكَّ  الرعد﴾ 19إِنَّ

َر أُولُو اأْلَْلَباِب ﴿ كَّ ٌه َواِحٌد َولَِيذَّ َما ُهَو إِلََٰ  ابراهيم﴾ 52َولَِيْعلَُموا أَنَّ

ئَِك ُهْم أُولُو اأْلَْلَباِب ﴿ ُ َوأُولََٰ ئَِك الَِّذيَن َهَداُهُم َّللاَّ  الزمر﴾ 18أُولََٰ

 
َٰ
 الزمر﴾ 21لَِك لَِذْكَرىَٰ أِلُولِي اأْلَْلَباِب ﴿إِنَّ فِي َذ



 34 يالدكتور علي الربيعمهارة القراءة البصرية كتاب 

 

 غافر﴾ 54ُهًدى َوِذْكَرىَٰ أِلُولِي اأْلَْلَباِب ﴿
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لَِك لَِمْن َعْزِم اأْلُُموِر ﴿
َٰ
 الشورى﴾ 43َولََمْن َصَبَر َوَغَفَر إِنَّ َذ

ُسِل َواَل   األحقاف﴾ 35َتْسَتْعِجلْ لَُهْم ﴿ َفاْصبِْر َكَما َصَبَر أُولُو اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

اَلِة ﴿ ْبِر َوالصَّ  البقرة﴾ 45َواْسَتِعيُنوا بِالصَّ

 البقرة﴾ 61َوإِْذ قُْلُتْم َيا ُموَسىَٰ لَْن َنْصبَِر َعلَىَٰ َطَعاٍم َواِحٍد ﴿

ابِِريَن ﴿ َ َمَع الصَّ
اَلِة إِنَّ َّللاَّ ْبِر َوالصَّ  البقرة﴾ 153اْسَتِعيُنوا بِالصَّ

اَلِة ﴿َيا أَيُّ  ْبِر َوالصَّ  البقرة﴾ 153َها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّ

اِر ﴿  البقرة﴾ 175َفَما أَْصَبَرُهْم َعلَى النَّ

اِء َوِحيَن اْلَبأِْس ﴿ رَّ ابِِريَن فِي اْلَبأَْساِء َوالضَّ  البقرة﴾ 177َوالصَّ

ابِِريَن ﴿َكْم ِمْن فَِئٍة َقلِيَلٍة َغلََبْت فَِئًة َكثِيَرًة بِإِذْ  ُ َمَع الصَّ ِ َوَّللاَّ  البقرة﴾ 249ِن َّللاَّ

ْت أَْقَداَمَنا ﴿ َنا أَْفِرْغ َعلَْيَنا َصْبًرا َوَثبِّ  البقرة﴾ 250َربَّ

اِدقِيَن َواْلَقانِتِيَن َواْلُمْنفِقِيَن َواْلُمْسَتْغفِِريَن بِاأْلَْسَحاِر ﴿ ابِِريَن َوالصَّ  آل عمران﴾ 17الصَّ

ُكْم َكْيُدُهْم َشْيًئا ﴿ َوإِْن َتْصبُِروا قُوا اَل َيُضرُّ  آل عمران﴾ 120َوَتتَّ

ابِِريَن ﴿ ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعلََم الصَّ ا َيْعلَِم َّللاَّ  آل عمران﴾ 142َولَمَّ

ابِِريَن ﴿ ُ ُيِحبُّ الصَّ  آل عمران﴾ 146َوَما َضُعفُوا َوَما اْسَتَكاُنوا َوَّللاَّ

لَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر ﴿ َوإِْن َتْصبُِروا
َٰ
قُوا َفإِنَّ َذ  آل عمران﴾ 186َوَتتَّ

َها الَِّذيَن آَمُنوا  َ َيا أَيُّ
قُوا َّللاَّ  آل عمران﴾ 200﴿لعلم تفلحون اْصِبُروا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواتَّ

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم ﴿  النساء﴾ 25َوأَْن َتْصبُِروا َخْيٌر لَُكْم َوَّللاَّ

ُبوا ﴿ َولََقدْ  َبْت ُرُسلٌ ِمْن َقْبلَِك َفَصَبُروا َعلَىَٰ َما ُكذِّ  األنعام﴾ 34ُكذِّ

ُ َبْيَنَنا َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِميَن ﴿ ىَٰ َيْحُكَم َّللاَّ  األعراف﴾ 87َفاْصبُِروا َحتَّ

َنا أَْفِرْغ َعلَْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا ُمْسلِِميَن ﴿  األعراف﴾ 126َربَّ



 35 يالدكتور علي الربيعمهارة القراءة البصرية كتاب 

 

ِ َواْصبُِروا ﴿َقالَ ُموَسىَٰ لِ   األعراف﴾ 128َقْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِاّللَّ
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َك اْلُحْسَنىَٰ َعلَىَٰ َبنِي إِْسَرائِيلَ بَِما َصَبُروا ﴿ ْت َكلَِمُت َربِّ  األعراف﴾ 137َوَتمَّ

ابِِريَن ﴿ َ َمَع الصَّ
 األنفال﴾ 46َواْصبُِروا إِنَّ َّللاَّ

 األنفال﴾ 46﴿ َشلُوا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َواَل َتَناَزُعوا َفَتفْ 

 األنفال﴾ 65إِْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصابُِروَن َيْغلُِبوا ِماَئَتْيِن ﴿

﴿ ُ ىَٰ َيْحُكَم َّللاَّ بِْع َما ُيوَحىَٰ إِلَْيَك َواْصبِْر َحتَّ  يونس﴾ 109َواتَّ

الَِحاِت ﴿  ﴾هود 11إاِلَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَعِملُوا الصَّ

َذا َفاْصبِْر ﴿  هود﴾ 49َما ُكْنَت َتْعلَُمَها أَْنَت َواَل َقْوُمَك ِمْن َقْبِل َهَٰ

َ اَل ُيِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِيَن ﴿
 هود﴾ 115َواْصبِْر َفإِنَّ َّللاَّ

َلْت لَُكْم أَْنفُُسُكْم أَْمًرا َفَصْبٌر َجِميلٌ   سف﴾يو 18﴿ وَّللا المستعان على ما تصفون  َقالَ َبلْ َسوَّ

َ اَل ُيِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِيَن ﴿
ِق َوَيْصبِْر َفإِنَّ َّللاَّ ُه َمْن َيتَّ  يوسف﴾ 90إِنَّ

اَلَة ﴿ ِهْم َوأََقاُموا الصَّ  الرعد﴾ 22َوالَِّذيَن َصَبُروا اْبتَِغاَء َوْجِه َربِّ

اِر ﴿  الرعد﴾ 24َساَلٌم َعلَْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفنِْعَم ُعْقَبى الدَّ

اٍر َشُكوٍر ﴿َوذَ  لَِك آَلَياٍت لُِكلِّ َصبَّ
َٰ
ِ إِنَّ فِي َذ اِم َّللاَّ ْرُهْم بِأَيَّ  ابراهيم﴾ 5كِّ

لُوَن ﴿ ِل اْلُمَتَوكِّ ِ َفْلَيَتَوكَّ  ابراهيم﴾ 12َولََنْصبَِرنَّ َعلَىَٰ َما آَذْيُتُموَنا َوَعلَى َّللاَّ

 ابراهيم﴾ 21َمِحيٍص ﴿ َسَواٌء َعلَْيَنا أََجِزْعَنا أَْم َصَبْرَنا َما لََنا ِمنْ 

لُوَن ﴿ ِهْم َيَتَوكَّ  النحل﴾ 42الَِّذيَن َصَبُروا َوَعلَىَٰ َربِّ

 النحل﴾ 96َولََنْجِزَينَّ الَِّذيَن َصَبُروا أَْجَرُهْم بِأَْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَملُوَن ﴿

َك ِمْن َبْعِدَها لََغفُوٌر َرِحيٌم ﴿  النحل﴾ 110ُثمَّ َجاَهُدوا َوَصَبُروا إِنَّ َربَّ

ابِِريَن ﴿  النحل﴾ 126َولَئِْن َصَبْرُتْم لَُهَو َخْيٌر لِلصَّ
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ِ َواَل َتْحَزْن َعلَْيِهْم ﴿  النحل﴾ 127َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إاِلَّ بِاّللَّ

ُهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ﴿  الكهف﴾ 28َواْصبِْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَّ

َك لَ   الكهف﴾ 67ْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا ﴿َقالَ إِنَّ

 الكهف﴾ 68َوَكْيَف َتْصبُِر َعلَىَٰ َما لَْم ُتِحْط بِِه ُخْبًرا ﴿

ُ َصابًِرا َواَل أَْعِصي لََك أَْمًرا ﴿  الكهف﴾ 69َقالَ َسَتِجُدنِي إِْن َشاَء َّللاَّ

َك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبًرا ﴿  كهف﴾ال 72َقالَ أَلَْم أَقُلْ إِنَّ

ُئَك ِبَتأِْويِل َما لَْم َتْسَتِطْع َعلَْيِه َصْبًرا ﴿  الكهف﴾ 78َسأَُنبِّ

لَِك َتأِْويلُ َما لَْم َتْسِطْع َعلَْيِه َصْبًرا ﴿
َٰ
 الكهف﴾ 82َذ

 مريم﴾ 65َفاْعُبْدهُ َواْصَطبِْر لِِعَباَدتِِه ﴿

َك َقْبلَ  ْح بَِحْمِد َربِّ ْمِس َوَقْبلَ ُغُروِبَها ﴿ َفاْصبِْر َعلَىَٰ َما َيقُولُوَن َوَسبِّ  طه﴾ 130ُطلُوِع الشَّ

اَلِة َواْصَطبِْر َعلَْيَها ﴿  طه﴾ 132َوْأُمْر أَْهلََك بِالصَّ

ُهْم ُهُم اْلَفائُِزوَن ﴿  المؤمنون﴾ 111إِنِّي َجَزْيُتُهُم اْلَيْوَم بَِما َصَبُروا أَنَّ

 الفرقان﴾ 42ْرَنا َعلَْيَها ﴿إِْن َكاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آلَِهتَِنا لَْواَل أَْن َصبَ 

ًة َوَساَلًما ﴿ ئَِك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة بَِما َصَبُروا َوُيلَقَّْوَن فِيَها َتِحيَّ  الفرقان﴾ 75أُولََٰ

َتْيِن بَِما َصَبُروا ﴿ ئَِك ُيْؤَتْوَن أَْجَرُهْم َمرَّ  القصص﴾ 54أُولََٰ

ابُِروَن ﴿  القصص﴾ 80َواَل ُيلَقَّاَها إاِلَّ الصَّ

لُوَن ﴿الَّ  ِهْم َيَتَوكَّ  العنكبوت﴾ 59ِذيَن َصَبُروا َوَعلَىَٰ َربِّ

َك الَِّذيَن اَل ُيوقُِنوَن ﴿ ِ َحقٌّ َواَل َيْسَتِخفَّنَّ  الروم﴾ 60َفاْصبِْر إِنَّ َوْعَد َّللاَّ

لَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر ﴿
َٰ
 لقمان﴾ 17َواْصبِْر َعلَىَٰ َما أََصاَبَك إِنَّ َذ

لِكَ 
َٰ
اٍر َشُكوٍر ﴿ إِنَّ فِي َذ  لقمان﴾ 31آَلَياٍت لُِكلِّ َصبَّ

ا َصَبُروا ﴿ ًة َيْهُدوَن بِأَْمِرَنا َلمَّ  السجدة﴾ 24َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم أَئِمَّ

ابَِراِت ﴿ ابِِريَن َوالصَّ اِدَقاِت َوالصَّ اِدقِيَن َوالصَّ  األحزاب﴾ 35َوالصَّ

لَِك 
َٰ
ٍق إِنَّ فِي َذ ْقَناُهْم ُكلَّ ُمَمزَّ اٍر َشُكوٍر ﴿َوَمزَّ  سبإ﴾ 19آَلَياٍت لُِكلِّ َصبَّ

ابِِريَن ﴿ ُ ِمَن الصَّ  الصافات﴾ 102َسَتِجُدنِي إِْن َشاَء َّللاَّ

 ص﴾ 6َواْنَطلََق اْلَمَِلُ ِمْنُهْم أَِن اْمُشوا َواْصبُِروا َعلَىَٰ آلَِهتُِكْم ﴿

اٌب ﴿ ُه أَوَّ ا َوَجْدَناهُ َصابًِرا نِْعَم اْلَعْبُد إِنَّ  ص﴾ 44إِنَّ
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ابُِروَن أَْجَرُهْم بَِغْيِر ِحَساٍب ﴿ َما ُيَوفَّى الصَّ  الزمر﴾ 10إِنَّ

ِ َحقٌّ َواْسَتْغفِْر لَِذْنبَِك ﴿  غافر﴾ 55َفاْصبِْر إِنَّ َوْعَد َّللاَّ

اُر َمْثًوى لَُهْم ﴿  فصلت﴾ 24َفإِْن َيْصبُِروا َفالنَّ

 فصلت﴾ 35َها إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم ﴿َوَما ُيلَقَّاَها إاِلَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيلَقَّا

اٍر َشُكوٍر ﴿ لَِك آَلَياٍت لُِكلِّ َصبَّ
َٰ
 الشورى﴾ 33َفَيْظلَْلَن َرَواِكَد َعلَىَٰ َظْهِرِه إِنَّ فِي َذ

ابِِريَن ﴿ ىَٰ َنْعلََم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّ ُكْم َحتَّ  محمد﴾ 31َولََنْبلَُونَّ

ُهْم َصَبُروا  ىَٰ َتْخُرَج إِلَْيِهْم لََكاَن َخْيًرا َلُهْم ﴿َولَْو أَنَّ  الحجرات﴾ 5َحتَّ

َك ﴿ ْح بَِحْمِد َربِّ  ق﴾ 39َفاْصبِْر َعلَىَٰ َما َيقُولُوَن َوَسبِّ

َك ِبأَْعُينَِنا ﴿ َك َفإِنَّ  الطور﴾ 48َواْصبِْر لُِحْكِم َربِّ

َك َواَل َتُكْن َكَصاِحِب اْلُحوِت ﴿  قلم﴾ال 48َفاْصبِْر لُِحْكِم َربِّ

 المعارج﴾ 5َفاْصبِْر َصْبًرا َجِمياًل ﴿

 المزمل﴾ 10َواْصبِْر َعلَىَٰ َما َيقُولُوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجِمياًل ﴿

ًة َوَحِريًرا ﴿  االنسان﴾ 12َوَجَزاُهْم بَِما َصَبُروا َجنَّ

َك َواَل ُتِطْع ِمْنُهْم آِثًما أَْو َكفُوًرا ﴿  سان﴾االن 24َفاْصبِْر لُِحْكِم َربِّ

ْبِر ﴿  العصر﴾ 3َوَتَواَصْوا بِاْلَحقِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ

 

 

 

 

 تدريبات القوالب المصغرة 

 في قالب واحد التدريب على اإللتقاط البصري من اول نظرة 

 

َك أَْنَت اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم ﴿  البقرة﴾ 32َقالُوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا إاِلَّ َما َعلَّْمَتَنا إِنَّ

 البقرة﴾ 60لُّ أَُناٍس َمْشَرَبُهْم ﴿َفاْنَفَجَرْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْيًنا َقْد َعلَِم كُ 

ُكْم ُكْنُتْم َتْخَتاُنوَن أَْنفَُسُكْم َفَتاَب َعلَْيُكْم ﴿ ُ أَنَّ  البقرة﴾ 187َعلَِم َّللاَّ

ا ﴿ ِكْن اَل ُتَواِعُدوُهنَّ ِسّرً ُكْم َسَتْذُكُروَنُهنَّ َولََٰ ُ أَنَّ  البقرة﴾ 235َعلَِم َّللاَّ



 38 يالدكتور علي الربيعمهارة القراءة البصرية كتاب 

 

ُ َيْعلَُم َوأَْنُتْم اَل   آل عمران﴾ 66َتْعَلُموَن ﴿ َوَّللاَّ

ُؤاَلِء َحاَجْجُتْم ِفيَما لَُكْم ِبِه ِعْلٌم ﴿  آل عمران﴾ 66َها أَْنُتْم َهَٰ

ُ َيْعَلُم َوأَْنُتْم اَل َتْعلَُموَن ﴿ وَن فِيَما لَْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم َوَّللاَّ  آل عمران﴾ 66َفلَِم ُتَحاجُّ

بَ  نِّ ﴿َما لَُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ  النساء﴾ 157اَع الظَّ

ُم اْلُغُيوِب ﴿ َك أَْنَت َعالَّ  المائدة﴾ 109َقالُوا اَل ِعْلَم لََنا إِنَّ

 األنعام﴾ 119َوإِنَّ َكثِيًرا لَُيِضلُّوَن ِبأَْهَوائِِهْم بَِغْيِر ِعْلٍم ﴿

 م﴾األنعا 140َقْد َخِسَر الَِّذيَن َقَتلُوا أَْواَلَدُهْم َسَفًها بَِغْيِر ِعْلٍم ﴿

اَس بَِغْيِر ِعْلٍم ﴿ ِ َكِذًبا لُِيِضلَّ النَّ ِن اْفَتَرىَٰ َعلَى َّللاَّ  األنعام﴾ 144َفَمْن أَْظلَُم ِممَّ

 األنعام﴾ 148قُلْ َهلْ ِعْنَدُكْم ِمْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجوهُ لََنا ﴿

ْلَناهُ َعلَىَٰ ِعْلٍم ُهًدى َوَرْحَمًة ﴿  عراف﴾األ 52َولََقْد ِجْئَناُهْم بِِكَتاٍب َفصَّ

 األعراف﴾ 160َفاْنَبَجَسْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة َعْيًنا َقْد َعلَِم ُكلُّ أَُناٍس َمْشَرَبُهْم ﴿

ُ فِيِهْم َخْيًرا أَلَْسَمَعُهْم ﴿  األنفال﴾ 23َولَْو َعلَِم َّللاَّ

ُه َعَملٌ َغْيُر َصالٍِح َفاَل َتْسأَْلِن َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم ﴿  هود﴾ 46إِنَّ

 هود﴾ 47َقالَ َربِّ إِنِّي أَُعوُذ بَِك أَْن أَْسأَلََك َما لَْيَس لِي ِبِه ِعْلٌم ﴿

اِس اَل َيْعَلُموَن ﴿ ِكنَّ أَْكَثَر النَّ ُه لَُذو ِعْلٍم لَِما َعلَّْمَناهُ َولََٰ  يوسف﴾ 68َوإِنَّ

 ﴾يوسف 76َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِيٌم ﴿

ِ َشِهيًدا َبْينِي َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلِكَتاِب ﴿  الرعد﴾ 43قُلْ َكَفىَٰ بِاّللَّ

 النحل﴾ 70َوِمْنُكْم َمْن ُيَردُّ إِلَىَٰ أَْرَذِل اْلُعُمِر لَِكْي اَل َيْعلََم َبْعَد ِعْلٍم َشْيًئا ﴿

 اإلسراء﴾ 36َواَل َتْقُف َما َلْيَس لََك ِبِه ِعْلٌم ﴿

 الكهف﴾ 5َما لَُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم َواَل آِلَبائِِهْم ﴿

ِ بَِغْيِر ِعْلٍم ﴿
اِس َمْن ُيَجاِدلُ ِفي َّللاَّ  الحج﴾ 3َوِمَن النَّ

ِ بَِغْيِر ِعْلٍم َواَل ُهًدى ﴿
اِس َمْن ُيَجاِدلُ ِفي َّللاَّ  الحج﴾ 8َوِمَن النَّ

لْ  ِ َما لَْم ُيَنزِّ  الحج﴾ 71بِِه ُسْلَطاًنا َوَما لَْيَس لَُهْم بِِه ِعْلٌم ﴿ َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 النور﴾ 15إِْذ َتلَقَّْوَنُه ِبأَْلِسَنتُِكْم َوَتقُولُوَن بِأَْفَواِهُكْم َما َلْيَس لَُكْم بِِه ِعْلٌم ﴿

ُ َعلِيٌم بَِما َيْفَعلُوَن ﴿  النور﴾ 41ُكلٌّ َقْد َعلَِم َصاَلَتُه َوَتْسِبيَحُه َوَّللاَّ

 النمل﴾ 40الَ الَِّذي ِعْنَدهُ ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب أََنا آتِيَك ِبِه ﴿قَ 
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َما أُوتِيُتُه َعلَىَٰ ِعْلٍم ِعْنِدي ﴿  القصص﴾ 78َقالَ إِنَّ

 العنكبوت﴾ 8َوإِْن َجاَهَداَك لُِتْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما ﴿

اِس َمْن َيْشَتِري لَ  ِ بَِغْيِر ِعْلٍم ﴿َوِمَن النَّ
 لقمان﴾ 6ْهَو اْلَحِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسبِيِل َّللاَّ

ِ بَِغْيِر ِعْلٍم َواَل ُهًدى ﴿
اِس َمْن ُيَجاِدلُ ِفي َّللاَّ  لقمان﴾ 20َوِمَن النَّ

لُ اْلَغْيَث َوَيْعلَُم َما ِفي اأْلَْرَحاِم ﴿ اَعِة َوُيَنزِّ َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّ
 قمان﴾ل 34إِنَّ َّللاَّ

 ص﴾ 69َما َكاَن لَِي ِمْن ِعْلٍم بِاْلَمََلِ اأْلَْعلَىَٰ إِْذ َيْخَتِصُموَن ﴿

ِ َوأُْشِرَك بِِه َما َلْيَس لِي بِِه ِعْلٌم ﴿  غافر﴾ 42َتْدُعوَننِي أِلَْكفَُر بِاّللَّ

اَعِة ﴿  فصلت﴾ 47إِلَْيِه ُيَردُّ ِعْلُم السَّ

لَِك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهمْ 
َٰ
 الزخرف﴾ 20إاِلَّ َيْخُرُصوَن ﴿ َما لَُهْم بَِذ

 الدخان﴾ 32َولََقِد اْخَتْرَناُهْم َعلَىَٰ ِعْلٍم َعلَى اْلَعالَِميَن ﴿

َخَذَها ُهُزًوا ﴿  الجاثية﴾ 9َوإَِذا َعلَِم ِمْن آَياتَِنا َشْيًئا اتَّ

ُ َعلَىَٰ ِعْلٍم ﴿ َهُه َهَواهُ َوأََضلَُّه َّللاَّ َخَذ إِلََٰ  الجاثية﴾ 23أََفَرأَْيَت َمِن اتَّ

لَِك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إاِلَّ َيُظنُّوَن ﴿
َٰ
 الجاثية﴾ 24َوَما لَُهْم بَِذ

َذا أَْو أََثاَرٍة ِمْن ِعْلٍم   األحقاف﴾ 4﴿ان كنتم صادقين اْئُتونِي بِِكَتاٍب ِمْن َقْبِل َهَٰ

نَّ ﴿ بُِعوَن إاِلَّ الظَّ  النجم﴾ 28َوَما لَُهْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِْن َيتَّ

 النجم﴾ 35ْنَدهُ ِعْلُم اْلَغْيِب َفُهَو َيَرىَٰ ﴿أَعِ 

 المزمل﴾ 20َعلَِم أَْن لَْن ُتْحُصوهُ َفَتاَب َعلَْيُكْم ﴿

 العلق﴾ 4الَِّذي َعلََّم بِاْلَقلَِم ﴿

 العلق﴾ 5َعلََّم اإْلِْنَساَن َما لَْم َيْعلَْم ﴿

 التكاثر﴾ 5َكالَّ لَْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيقِيِن ﴿

ِكْن اَل َيْعلَُموَن ﴿أاََل إِ  َفَهاُء َولََٰ ُهْم ُهُم السُّ  البقرة﴾ 13نَّ
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ِ أَْنَداًدا َوأَْنُتْم َتْعلَُموَن ﴿  البقرة﴾ 22َفاَل َتْجَعلُوا ّلِلَّ

ِهْم ﴿ ُه اْلَحقُّ ِمْن َربِّ ا الَِّذيَن آَمُنوا َفَيْعَلُموَن أَنَّ  البقرة﴾ 26َفأَمَّ

اُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوهُ   البقرة﴾ 29َو بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ﴿َفَسوَّ

 البقرة﴾ 30َقالَ إِنِّي أَْعلَُم َما اَل َتْعلَُموَن ﴿

 البقرة﴾ 31َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَماَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَماَلئَِكِة ﴿

َماَواِت َواأْلَْرِض   البقرة﴾ 33﴿ َقالَ أَلَْم أَقُلْ لَُكْم إِنِّي أَْعلَُم َغْيَب السَّ

 البقرة﴾ 33َوأَْعلَُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن ﴿

 البقرة﴾ 42َواَل َتْلبُِسوا اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوأَْنُتْم َتْعَلُموَن ﴿

ْلُتُكْم َعلَى الْ   البقرة﴾ 47َعالَِميَن ﴿اْذُكُروا نِْعَمتَِي الَّتِي أَْنَعْمُت َعلَْيُكْم َوأَنِّي َفضَّ

ْبِت ﴿  البقرة﴾ 65َولََقْد َعلِْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم فِي السَّ

فُوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعَقلُوهُ َوُهْم َيْعلَُموَن ﴿  البقرة﴾ 75ُثمَّ ُيَحرِّ

وَن َوَما ُيْعلُِنوَن ﴿ َ َيْعلَُم َما ُيِسرُّ
 البقرة﴾ 77أََواَل َيْعلَُموَن أَنَّ َّللاَّ

يُّوَن اَل َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب إاِلَّ أََمانِيَّ ﴿  البقرة﴾ 78َوِمْنُهْم أُمِّ

ِ َما اَل َتْعلَُموَن ﴿  البقرة﴾ 80أَْم َتقُولُوَن َعلَى َّللاَّ

الِِميَن ﴿ ُ َعلِيٌم بِالظَّ َمْت أَْيِديِهْم َوَّللاَّ ْوهُ أََبًدا بَِما َقدَّ  البقرة﴾ 95َولَْن َيَتَمنَّ

ُهْم اَل َيْعلَُموَن ﴿نَ  ِ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َكأَنَّ  البقرة﴾ 101َبَذ َفِريٌق ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب َّللاَّ

 البقرة﴾ 102َولََقْد َعلُِموا لََمِن اْشَتَراهُ َما لَُه فِي اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق ﴿

قُوَن بِ   البقرة﴾ 102ِه َبْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه ﴿َفَيَتَعلَُّموَن ِمْنُهَما َما ُيَفرِّ

ُهْم َواَل َيْنَفُعُهْم ﴿  البقرة﴾ 102َوَيَتَعلَُّموَن َما َيُضرُّ

 البقرة﴾ 102َولَبِْئَس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم لَْو َكاُنوا َيْعلَُموَن ﴿

َما َنْحُن فِتْ  ىَٰ َيقُواَل إِنَّ  البقرة﴾ 102َنٌة َفاَل َتْكفُْر ﴿َوَما ُيَعلَِّماِن ِمْن أََحٍد َحتَّ

ْحَر ﴿ اَس السِّ َياِطيَن َكَفُروا ُيَعلُِّموَن النَّ ِكنَّ الشَّ  البقرة﴾ 102َولََٰ

ِ َخْيٌر لَْو َكاُنوا َيْعلَُموَن ﴿  البقرة﴾ 103لََمُثوَبٌة ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

َ َعلَىَٰ ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴿
 رة﴾البق 106أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض ﴿ َ لَُه ُمْلُك السَّ
 البقرة﴾ 107أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

لَِك َقالَ الَِّذيَن اَل َيْعلَُموَن ِمْثلَ َقْولِِهْم ﴿
َٰ
 البقرة﴾ 113َكَذ



 41 يالدكتور علي الربيعمهارة القراءة البصرية كتاب 

 

َ َواِسٌع َعلِيٌم ﴿
ِ إِنَّ َّللاَّ  البقرة﴾ 115َفأَْيَنَما ُتَولُّوا َفَثمَّ َوْجُه َّللاَّ

ُ أَْو َتأْتِيَنا آَيٌة ﴿َوَقالَ الَّ   البقرة﴾ 118ِذيَن اَل َيْعلَُموَن لَْواَل ُيَكلُِّمَنا َّللاَّ

ِ ِمْن َولِيٍّ َواَل َنِصيٍر ﴿ َبْعَت أَْهَواَءُهْم َبْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما لََك ِمَن َّللاَّ  البقرة﴾ 120َولَئِِن اتَّ

ْلُتُكْم َعلَى اْلَعالَِميَن ﴿اْذُكُروا نِْعَمتَِي الَّتِي أَْنعَ   البقرة﴾ 122ْمُت َعلَْيُكْم َوأَنِّي َفضَّ

ِميُع اْلَعلِيُم ﴿ َك أَْنَت السَّ ا إِنَّ لْ ِمنَّ َنا َتَقبَّ  البقرة﴾ 127َربَّ

ُه أَْسلِْم َقالَ أَْسلَْمُت لَِربِّ اْلَعالَِميَن ﴿  البقرة﴾ 131إِْذ َقالَ لَُه َربُّ

 ُ
ِميُع اْلَعلِيُم ﴿َفَسَيْكفِيَكُهُم َّللاَّ  البقرة﴾ 137 َوُهَو السَّ

﴿ ِ ْن َكَتَم َشَهاَدًة ِعْنَدهُ ِمَن َّللاَّ ُ َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ  البقرة﴾ 140قُلْ أَأَْنُتْم أَْعلَُم أَِم َّللاَّ

ُسولَ  بُِع الرَّ  البقرة﴾ 143﴿ َوَما َجَعْلَنا اْلقِْبَلَة الَّتِي ُكْنَت َعلَْيَها إاِلَّ لَِنْعلََم َمْن َيتَّ

الِِميَن ﴿ َك إًِذا لَِمَن الظَّ َبْعَت أَْهَواَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم إِنَّ  البقرة﴾ 145َولَئِِن اتَّ

 البقرة﴾ 146َوإِنَّ َفِريًقا ِمْنُهْم َلَيْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُهْم َيْعلَُموَن ﴿

 البقرة﴾ 151ُموَن ﴿َوُيَعلُِّمُكْم َما لَْم َتُكوُنوا َتْعلَ 

َ َشاِكٌر َعلِيٌم ﴿
َع َخْيًرا َفإِنَّ َّللاَّ  البقرة﴾ 158َوَمْن َتَطوَّ

ِ َما اَل َتْعلَُموَن ﴿  البقرة﴾ 169َوأَْن َتقُولُوا َعلَى َّللاَّ

َ َسِميٌع َعلِيٌم ﴿
لُوَنُه إِنَّ َّللاَّ َما إِْثُمُه َعلَى الَِّذيَن ُيَبدِّ  البقرة﴾ 181َفإِنَّ

 البقرة﴾ 184ُصوُموا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن ﴿َوأَْن تَ 

اِس بِاإْلِْثِم َوأَْنُتْم َتْعَلُموَن ﴿  البقرة﴾ 188لَِتأُْكلُوا َفِريًقا ِمْن أَْمَواِل النَّ

ِقيَن ﴿ َ َمَع اْلُمتَّ
َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

قُوا َّللاَّ  البقرة﴾ 194َواتَّ

َ َواعْ 
قُوا َّللاَّ َ َشِديُد اْلِعَقاِب ﴿َواتَّ

 البقرة﴾ 196لَُموا أَنَّ َّللاَّ

 البقرة﴾ 197اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت ﴿

﴿ ُ  البقرة﴾ 197َوَما َتْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه َّللاَّ

ُكْم إِلَْيِه ُتْحَشُروَن ﴿ َ َواْعلَُموا أَنَّ
قُوا َّللاَّ  البقرة﴾ 203َواتَّ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم ﴿ َفإِْن َزلَْلُتْم ِمنْ 
َناُت َفاْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  البقرة﴾ 209َبْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلَبيِّ

َ بِِه َعلِيٌم ﴿
 البقرة﴾ 215َوَما َتْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر َفإِنَّ َّللاَّ

ُ َيْعلَُم َوأَْنُتْم اَل َتْعلَ   البقرة﴾ 216ُموَن ﴿َوَعَسىَٰ أَْن ُتِحبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ لَُكْم َوَّللاَّ
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ُ َيْعلَُم اْلُمْفِسَد ِمَن اْلُمْصلِِح ﴿  البقرة﴾ 220َوإِْن ُتَخالُِطوُهْم َفإِْخَواُنُكْم َوَّللاَّ

ِر اْلُمْؤِمِنيَن ﴿ ُكْم ُماَلقُوهُ َوَبشِّ َ َواْعلَُموا أَنَّ
قُوا َّللاَّ  البقرة﴾ 223َواتَّ

َ َسمِ 
اَلَق َفإِنَّ َّللاَّ  البقرة﴾ 227يٌع َعلِيٌم ﴿َوإِْن َعَزُموا الطَّ

ُنَها لَِقْوٍم َيْعلَُموَن ﴿ ِ ُيَبيِّ  البقرة﴾ 230َوتِْلَك ُحُدوُد َّللاَّ

َ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ﴿
َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

قُوا َّللاَّ  البقرة﴾ 231َواتَّ

ُ َيْعلَُم َوأَْنُتْم اَل َتْعَلمُ  لُِكْم أَْزَكىَٰ لَُكْم َوأَْطَهُر َوَّللاَّ
َٰ
 البقرة﴾ 232وَن ﴿َذ

َ بَِما َتْعَملُوَن َبِصيٌر ﴿
َ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

قُوا َّللاَّ  البقرة﴾ 233َواتَّ

َ َيْعلَُم َما فِي أَْنفُِسُكْم َفاْحَذُروهُ ﴿
 البقرة﴾ 235َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

َ َغفُوٌر َحلِيٌم ﴿
 البقرة﴾ 235َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

َ َكَما َعلََّمُكْم َما لَْم َتُكوُنوا َتْعلَُموَن ﴿ َفإَِذا أَِمْنُتمْ 
 البقرة﴾ 239َفاْذُكُروا َّللاَّ

َ َسِميٌع َعلِيٌم ﴿
ِ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  البقرة﴾ 244َوَقاتِلُوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

َ اْصَطَفاهُ َعلَْيُكْم َوَزاَدهُ َبْسَطًة فِي اْلِعْلِم َواْلِجْسمِ 
 البقرة﴾ 247﴿ َقالَ إِنَّ َّللاَّ

ُ َواِسٌع َعلِيٌم ﴿ ُ ُيْؤتِي ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َوَّللاَّ  البقرة﴾ 247َوَّللاَّ

َ ُذو َفْضٍل َعلَى اْلَعالَِميَن ﴿
ِكنَّ َّللاَّ  البقرة﴾ 251َولََٰ

ا َيَشاُء ﴿ ُ اْلُمْلَك َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمُه ِممَّ  البقرة﴾ 251َوآَتاهُ َّللاَّ

 البقرة﴾ 255َشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه إاِلَّ بَِما َشاَء ﴿َواَل ُيِحيُطوَن بِ 

 البقرة﴾ 255َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم ﴿

 ُ
ِ َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقىَٰ اَل اْنفَِصاَم لََها َوَّللاَّ اُغوِت َوُيْؤِمْن بِاّللَّ  256ٌم ﴿ َسِميٌع َعلِيَفَمْن َيْكفُْر بِالطَّ

 البقرة﴾

َ َعلَىَٰ ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴿
َن لَُه َقالَ أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ ا َتَبيَّ  البقرة﴾ 259َفلَمَّ

ُ َواِسٌع َعلِيٌم ﴿ ُ ُيَضاِعُف لَِمْن َيَشاُء َوَّللاَّ  البقرة﴾ 261َوَّللاَّ

 َ
 البقرة﴾ 267 َغنِيٌّ َحِميٌد ﴿َولَْسُتْم بِآِخِذيِه إاِلَّ أَْن ُتْغِمُضوا فِيِه َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

ُ َواِسٌع َعلِيٌم ﴿ ُ َيِعُدُكْم َمْغفَِرًة ِمْنُه َوَفْضاًل َوَّللاَّ  البقرة﴾ 268َوَّللاَّ
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َ َيْعَلُمُه ﴿
 البقرة﴾ 270َوَما أَْنَفْقُتْم ِمْن َنَفَقٍة أَْو َنَذْرُتْم ِمْن َنْذٍر َفإِنَّ َّللاَّ

َ بِِه َعلِيٌم ﴿َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيٍر َفإِ 
 البقرة﴾ 273نَّ َّللاَّ

قُوا َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعلَُموَن ﴿  البقرة﴾ 280َوأَْن َتَصدَّ

ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ﴿
ُ َوَّللاَّ َ َوُيَعلُِّمُكُم َّللاَّ

قُوا َّللاَّ  البقرة﴾ 282َواتَّ

 ُ
 البقرة﴾ 282﴿ َواَل َيأَْب َكاتٌِب أَْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه َّللاَّ

ُ ِبَما َتْعَملُوَن َعلِيٌم ﴿ ُه آثٌِم َقْلُبُه َوَّللاَّ  البقرة﴾ 283َوَمْن َيْكُتْمَها َفإِنَّ

َنا ﴿ ا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّ اِسُخوَن فِي اْلِعْلِم َيقُولُوَن آَمنَّ  آل عمران﴾ 7َوالرَّ

﴿ ُ  آل عمران﴾ 7َوَما َيْعلَُم َتأِْويَلُه إاِلَّ َّللاَّ

َه إاِلَّ ُهَو َواْلَماَلئَِكُة َوأُولُو اْلِعْلِم َقائًِما بِاْلقِْسِط ﴿ ُه اَل إَِلَٰ ُ أَنَّ  آل عمران﴾ 18َشِهَد َّللاَّ

 آل عمران﴾ 19َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب إاِلَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم ﴿

ُ َعَلىَٰ ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴿َوَيْعلَُم َما فِ  َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض َوَّللاَّ  آل عمران﴾ 29ي السَّ

﴿ ُ  آل عمران﴾ 29قُلْ إِْن ُتْخفُوا َما فِي ُصُدوِرُكْم أَْو ُتْبُدوهُ َيْعلَْمُه َّللاَّ

َ اْصَطَفىَٰ آَدَم َوُنوًحا َوآلَ إِْبَراِهيَم َوآلَ ِعْمَراَن َعلَى 
 آل عمران﴾ 33اْلَعالَِميَن ﴿إِنَّ َّللاَّ

ُ َسِميٌع َعلِيٌم ﴿ ًة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َوَّللاَّ يَّ  آل عمران﴾ 34ُذرِّ

ِميُع اْلَعلِيُم ﴿ َك أَْنَت السَّ لْ ِمنِّي إِنَّ  آل عمران﴾ 35َفَتَقبَّ

ُ أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت ﴿  ران﴾آل عم 36َقالَْت َربِّ إِنِّي َوَضْعُتَها أُْنَثىَٰ َوَّللاَّ

َرِك َواْصَطَفاِك َعلَىَٰ نَِساِء اْلَعالَِميَن ﴿ َ اْصَطَفاِك َوَطهَّ
 آل عمران﴾ 42إِنَّ َّللاَّ

ْوَراَة َواإْلِْنِجيلَ ﴿  آل عمران﴾ 48َوُيَعلُِّمُه اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّ

َ َعلِيٌم بِاْلُمْفِسِديَن ﴿
 آل عمران﴾ 63َفإِْن َتَولَّْوا َفإِنَّ َّللاَّ

 آل عمران﴾ 71َم َتْلبُِسوَن اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوأَْنُتْم َتْعلَُموَن ﴿لِ 

ُ َواِسٌع َعلِيٌم ﴿ ِ ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َوَّللاَّ  آل عمران﴾ 73قُلْ إِنَّ اْلَفْضلَ بَِيِد َّللاَّ

ِ اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن ﴿  آل عمران﴾ 75َوَيقُولُوَن َعلَى َّللاَّ

يَن ِبَما ُكْنُتْم ُتَعلُِّموَن اْلِكَتاَب ﴿ انِيِّ ِكْن ُكوُنوا َربَّ  آل عمران﴾ 79َولََٰ

َ بِِه َعلِيٌم ﴿
 آل عمران﴾ 92َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء َفإِنَّ َّللاَّ

َة ُمَباَرًكا َوُهًدى لِْلَعالَِمي اِس لَلَِّذي بَِبكَّ لَ َبْيٍت ُوِضَع لِلنَّ  آل عمران﴾ 96َن ﴿إِنَّ أَوَّ

َ َغنِيٌّ َعِن اْلَعالَِميَن ﴿
 آل عمران﴾ 97َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ َّللاَّ
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ِقيَن ﴿ ُ َعلِيٌم بِاْلُمتَّ  آل عمران﴾ 115َوَما َيْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر َفلَْن ُيْكَفُروهُ َوَّللاَّ

ُدوِر ﴿ َ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ
 آل عمران﴾ 119قُلْ ُموُتوا بَِغْيِظُكْم إِنَّ َّللاَّ

وا َعلَىَٰ َما َفَعلُوا َوُهْم َيْعَلُموَن ﴿  آل عمران﴾ 135َولَْم ُيِصرُّ

ِخَذ ِمْنُكْم ُشَهَداَء ﴿ ُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَيتَّ  آل عمران﴾ 140َولَِيْعلََم َّللاَّ

ُدوِر ﴿ ُ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ َص َما فِي قُلُوبُِكْم َوَّللاَّ  آل عمران﴾ 154َولُِيَمحِّ

ِ َولَِيْعلََم اْلُمْؤِمنِيَن ﴿َومَ   آل عمران﴾ 166ا أََصاَبُكْم َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َفبِإِْذِن َّللاَّ

ُ أَْعلَُم بَِما َيْكُتُموَن ﴿  آل عمران﴾ 167َيقُولُوَن ِبأَْفَواِهِهْم َما لَْيَس فِي قُلُوبِِهْم َوَّللاَّ

َبْعَنا  آل عمران﴾ 167ُكْم ﴿َقالُوا لَْو َنْعلَُم قَِتااًل اَلتَّ

ُ َعلِيٌم َحلِيٌم ﴿ ِ َوَّللاَّ ًة ِمَن َّللاَّ  النساء﴾ 12َوِصيَّ

ُ َعلِيًما َحِكيًما ﴿ ُ َعلَْيِهْم َوَكاَن َّللاَّ ئَِك َيُتوُب َّللاَّ  النساء﴾ 17َفأُولََٰ

ُ أَْعلَُم ِبإِيَمانُِكْم َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض ﴿  النساء﴾ 25َوَّللاَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم ﴿ َوَيُتوَب َعلَْيُكمْ   النساء﴾ 26َوَّللاَّ

َ َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِيًما ﴿
َ ِمْن َفْضلِِه إِنَّ َّللاَّ

 النساء﴾ 32َواْسأَلُوا َّللاَّ

َ َكاَن َعلِيًما َخبِيًرا ﴿
ُ َبْيَنُهَما إِنَّ َّللاَّ  النساء﴾ 35إِْن ُيِريَدا إِْصاَلًحا ُيَوفِِّق َّللاَّ

ا رَ  ُ ِبِهْم َعلِيًما ﴿َوأَْنَفقُوا ِممَّ ُ َوَكاَن َّللاَّ  النساء﴾ 39َزَقُهُم َّللاَّ
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ىَٰ َتْعلَُموا َما َتقُولُوَن ﴿ اَلَة َوأَْنُتْم ُسَكاَرىَٰ َحتَّ  النساء﴾ 43اَل َتْقَرُبوا الصَّ

ِ َنِصيًرا ﴿ ا َوَكَفىَٰ بِاّللَّ ِ َولِّيً ُ أَْعلَُم ِبأَْعَدائُِكْم َوَكَفىَٰ بِاّللَّ  النساء﴾ 45َوَّللاَّ

ُ َما فِي قُلُوبِِهْم َفأَْعِرْض َعْنُهْم ﴿ ئَِك الَِّذيَن َيْعَلُم َّللاَّ  النساء﴾ 63أُولََٰ

ِ َعلِيًما ﴿ ِ َوَكَفىَٰ بِاّللَّ لَِك اْلَفْضلُ ِمَن َّللاَّ
َٰ
 النساء﴾ 70َذ

ُسوِل َوإِلَىَٰ أُولِي اأْلَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذيَن َيْستَ  وهُ إِلَى الرَّ  النساء﴾ 83ْنبُِطوَنُه ِمْنُهْم ﴿َولَْو َردُّ

ُ َعلِيًما َحِكيًما ﴿ ِ َوَكاَن َّللاَّ  النساء﴾ 92َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْيِن َتْوَبًة ِمَن َّللاَّ
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ُ َعلِيًما َحِكيًما ﴿ ِ َما اَل َيْرُجوَن َوَكاَن َّللاَّ  النساء﴾ 104َوَتْرُجوَن ِمَن َّللاَّ

ُ َعلِيًما َحِكيًما ﴿َوَمْن َيْكِسْب إِْثًما َفإِ  َما َيْكِسُبُه َعلَىَٰ َنْفِسِه َوَكاَن َّللاَّ  النساء﴾ 111نَّ

ُ َعلَْيَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمَك َما لَْم َتُكْن َتْعلَُم ﴿  النساء﴾ 113َوأَْنَزلَ َّللاَّ

َ َكاَن ِبِه َعلِيًما ﴿
 لنساء﴾ا 127َوَما َتْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر َفإِنَّ َّللاَّ

ُ َشاِكًرا َعلِيًما ﴿ ُ بَِعَذابُِكْم إِْن َشَكْرُتْم َوآَمْنُتْم َوَكاَن َّللاَّ
 النساء﴾ 147َما َيْفَعلُ َّللاَّ

ُ َيْشَهُد بَِما أَْنَزلَ إِلَْيَك أَْنَزلَُه بِِعْلِمِه ﴿ ِكِن َّللاَّ  النساء﴾ 166لََٰ

َماَواِت َواأْلَْرِض َوَكا ِ َما فِي السَّ ُ َعلِيًما َحِكيًما ﴿َفإِنَّ ّلِلَّ  النساء﴾ 170َن َّللاَّ

ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ﴿
ُ لَُكْم أَْن َتِضلُّوا َوَّللاَّ ُن َّللاَّ  النساء﴾ 176ُيَبيِّ

َباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اْلَجَواِرِح  يِّ  المائدة﴾ 4﴿مكلبين قُلْ أُِحلَّ لَُكُم الطَّ

َ َعلِيمٌ 
َ إِنَّ َّللاَّ

قُوا َّللاَّ ُدوِر ﴿ َواتَّ  المائدة﴾ 7ِبَذاِت الصُّ

 المائدة﴾ 20َوَجَعلَُكْم ُملُوًكا َوآَتاُكْم َما لَْم ُيْؤِت أََحًدا ِمَن اْلَعالَِميَن ﴿

َ َربَّ اْلَعاَلِميَن ﴿
 المائدة﴾ 28َما أََنا بَِباِسٍط َيِدَي إِلَْيَك أِلَْقُتلََك إِنِّي أََخاُف َّللاَّ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم ﴿ إاِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمنْ 
 المائدة﴾ 34َقْبِل أَْن َتْقِدُروا َعلَْيِهْم َفاْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض ﴿ َ لَُه ُمْلُك السَّ
 المائدة﴾ 40أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

ُ أَْن ُيِصيَبُهْم ِبَبْعِض ُذُنوبِ  َما ُيِريُد َّللاَّ  المائدة﴾ 49ِهْم ﴿َفإِْن َتَولَّْوا َفاْعلَْم أَنَّ

ُ َواِسٌع َعلِيٌم ﴿ ِ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َوَّللاَّ لَِك َفْضلُ َّللاَّ
َٰ
 المائدة﴾ 54َذ

ِميُع اْلَعلِيُم ﴿ ُ ُهَو السَّ ا َواَل َنْفًعا َوَّللاَّ ِ َما اَل َيْملُِك لَُكْم َضّرً  المائدة﴾ 76قُلْ أََتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

َما َعلَىَٰ َرُسولَِنا اْلَباَلُغ اْلُمِبيُن ﴿ َفإِْن َتَولَّْيُتمْ   المائدة﴾ 92َفاْعَلُموا أَنَّ

َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض ﴿ َ َيْعلَُم َما فِي السَّ
لَِك لَِتْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

َٰ
 المائدة﴾ 97َذ

َ َغفُوٌر َرِحيٌم ﴿
َ َشِديُد اْلِعَقاِب َوأَنَّ َّللاَّ

 مائدة﴾ال 98اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

ُ َيْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن ﴿ ُسوِل إاِلَّ اْلَباَلُغ َوَّللاَّ  المائدة﴾ 99َما َعلَى الرَّ

 المائدة﴾ 104أََولَْو َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعَلُموَن َشْيًئا َواَل َيْهَتُدوَن ﴿

ْوَراَة َواإْلِ   المائدة﴾ 110ْنِجيلَ ﴿َوإِْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوالتَّ

 المائدة﴾ 113ُنِريُد أَْن َنأُْكلَ ِمْنَها َوَتْطَمئِنَّ قُلُوُبَنا َوَنْعلََم أَْن َقْد َصَدْقَتَنا ﴿

ُبُه أََحًدا ِمَن اْلَعاَلِميَن ﴿ ُبُه َعَذاًبا اَل أَُعذِّ  المائدة﴾ 115َفإِنِّي أَُعذِّ

ُم اْلُغُيوِب ﴿ َتْعلَُم َما فِي َنْفِسي َواَل أَْعلَُم َما َك أَْنَت َعالَّ  المائدة﴾ 116فِي َنْفِسَك إِنَّ
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 المائدة﴾ 116إِْن ُكْنُت قُْلُتُه َفَقْد َعلِْمَتُه ﴿

ُكْم َوَجْهَرُكْم ﴿ َماَواِت َوفِي اأْلَْرِض َيْعلَُم ِسرَّ ُ فِي السَّ  األنعام﴾ 3َوُهَو َّللاَّ

َهاِر وَ  ِميُع اْلَعلِيُم ﴿َولَُه َما َسَكَن فِي اللَّْيِل َوالنَّ  األنعام﴾ 13ُهَو السَّ

ُه لََيْحُزُنَك الَِّذي َيقُولُوَن ﴿  األنعام﴾ 33َقْد َنْعلَُم إِنَّ

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿  األنعام﴾ 45َفقُِطَع َدابُِر اْلَقْوِم الَِّذيَن َظلَُموا َواْلَحْمُد ّلِلَّ

 ِ  األنعام﴾ 50َواَل أَْعلَُم اْلَغْيَب ﴿قُلْ اَل أَقُولُ لَُكْم ِعْنِدي َخَزائُِن َّللاَّ

اِكِريَن ﴿ ُ ِبأَْعلََم ِبالشَّ ُ َعَلْيِهْم ِمْن َبْينَِنا أََلْيَس َّللاَّ ُؤاَلِء َمنَّ َّللاَّ  األنعام﴾ 53أََهَٰ

الِِميَن ﴿ ُ أَْعلَُم ِبالظَّ  األنعام﴾ 58لَقُِضَي اأْلَْمُر َبْينِي َوَبْيَنُكْم َوَّللاَّ

 األنعام﴾ 59اْلَغْيِب اَل َيْعلَُمَها إاِلَّ ُهَو َوَيْعلَُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ﴿ َوِعْنَدهُ َمَفاتِحُ 

 األنعام﴾ 59َوَما َتْسقُُط ِمْن َوَرَقٍة إاِلَّ َيْعلَُمَها ﴿
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 األنعام﴾ 59َوِعْنَدهُ َمَفاتُِح اْلَغْيِب اَل َيْعلَُمَها إاِلَّ ُهَو ﴿

َهاِر ﴿َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاُكْم بِ   األنعام﴾ 60اللَّْيِل َوَيْعلَُم َما َجَرْحُتْم بِالنَّ

 األنعام﴾ 67لُِكلِّ َنَبإٍ ُمْسَتَقرٌّ َوَسْوَف َتْعلَُموَن ﴿

ِ ُهَو اْلُهَدىَٰ َوأُِمْرَنا لُِنْسلَِم لَِربِّ اْلَعالَِميَن ﴿  األنعام﴾ 71قُلْ إِنَّ ُهَدى َّللاَّ

ُروَن ﴿ َوِسَع َربِّي ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما  األنعام﴾ 80أََفاَل َتَتَذكَّ

 األنعام﴾ 81َفأَيُّ اْلَفِريَقْيِن أََحقُّ ِباأْلَْمِن إِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن ﴿

َك َحِكيٌم َعلِيٌم ﴿  األنعام﴾ 83َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء إِنَّ َربَّ

 األنعام﴾ 90ىَٰ لِْلَعالَِميَن ﴿قُلْ اَل أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكرَ 

 األنعام﴾ 91َوُعلِّْمُتْم َما لَْم َتْعلَُموا أَْنُتْم َواَل آَباُؤُكْم ﴿

لَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيِم ﴿
َٰ
 األنعام﴾ 96َذ

ْلَنا اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعلَُموَن ﴿  األنعام﴾ 97َقْد َفصَّ

 األنعام﴾ 101ْيٍء َعلِيٌم ﴿َوَخلََق ُكلَّ َشْيٍء َوُهَو بُِكلِّ شَ 
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َك بِاْلَحقِّ ﴿ لٌ ِمْن َربِّ ُه ُمَنزَّ  األنعام﴾ 114َوالَِّذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْعلَُموَن أَنَّ

ِميُع اْلَعلِيُم ﴿ لَ لَِكلَِماتِِه َوُهَو السَّ  األنعام﴾ 115اَل ُمَبدِّ

 األنعام﴾ 117َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهَتِديَن ﴿

َك ُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْعَتِديَن ﴿إِنَّ رَ   األنعام﴾ 119بَّ

ُ أَْعلَُم َحْيُث َيْجَعلُ ِرَسالََتُه ﴿  األنعام﴾ 124َّللاَّ

َك َحِكيٌم َعلِيٌم ﴿ ُ إِنَّ َربَّ  األنعام﴾ 128َخالِِديَن فِيَها إاِلَّ َما َشاَء َّللاَّ

اِر   األنعام﴾ 135﴿َفَسْوَف َتْعلَُموَن َمْن َتُكوُن لَُه َعاقَِبُة الدَّ

ُه َحِكيٌم َعلِيٌم ﴿  األنعام﴾ 139َسَيْجِزيِهْم َوْصَفُهْم إِنَّ

ُئونِي بِِعْلٍم إِْن ُكْنُتْم َصاِدقِيَن ﴿  األنعام﴾ 143َنبِّ

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿  األنعام﴾ 162قُلْ إِنَّ َصاَلتِي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماتِي ّلِلَّ

َ اَل يَ 
ِ َما اَل َتْعلَُموَن ﴿قُلْ إِنَّ َّللاَّ  األعراف﴾ 28أُْمُر بِاْلَفْحَشاِء أََتقُولُوَن َعلَى َّللاَّ

لُ اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعلَُموَن ﴿ لَِك ُنَفصِّ
َٰ
 األعراف﴾ 32َكَذ

ُ َربُّ اْلَعالَِميَن ﴿  األعراف﴾ 54أاََل لَُه اْلَخْلُق َواأْلَْمُر َتَباَرَك َّللاَّ

ِكنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿َقالَ َيا َقْوِم لَْيَس بِ   األعراف﴾ 61ي َضاَللٌَة َولََٰ

ِ َما اَل َتْعلَُموَن ﴿  األعراف﴾ 62أَُبلُِّغُكْم ِرَسااَلِت َربِّي َوأَْنَصُح لَُكْم َوأَْعلَُم ِمَن َّللاَّ

ِكنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ اْلَعاَلمِ   األعراف﴾ 67يَن ﴿َقالَ َيا َقْوِم لَْيَس بِي َسَفاَهٌة َولََٰ

ِه ﴿  األعراف﴾ 75أََتْعلَُموَن أَنَّ َصالًِحا ُمْرَسلٌ ِمْن َربِّ

 األعراف﴾ 80أََتأُْتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن اْلَعالَِميَن ﴿

 األعراف﴾ 104َوَقالَ ُموَسىَٰ َيا فِْرَعْوُن إِنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿

َذا لََساِحٌر َعلِيٌم ﴿  األعراف﴾ 109َقالَ اْلَمَِلُ ِمْن َقْوِم فِْرَعْوَن إِنَّ َهَٰ

 األعراف﴾ 112َيأُْتوَك بُِكلِّ َساِحٍر َعلِيٍم ﴿

ا بَِربِّ اْلَعالَِميَن ﴿  األعراف﴾ 121َقالُوا آَمنَّ

ِكنَّ أَْكَثَرُهْم اَل يَ  ِ َولََٰ َما َطائُِرُهْم ِعْنَد َّللاَّ  األعراف﴾ 131ْعلَُموَن ﴿أاََل إِنَّ

لَُكْم َعلَى اْلَعالَِميَن ﴿ ًها َوُهَو َفضَّ ِ أَْبِغيُكْم إَِلَٰ  األعراف﴾ 140َقالَ أََغْيَر َّللاَّ

ُبوا بِآَياتَِنا َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث اَل َيْعلَُموَن ﴿  األعراف﴾ 182َوالَِّذيَن َكذَّ

 ِ َما ِعْلُمَها ِعْنَد َّللاَّ اِس اَل َيْعَلُموَن ﴿قُلْ إِنَّ ِكنَّ أَْكَثَر النَّ  األعراف﴾ 187َولََٰ
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َما ِعْلُمَها ِعْنَد َربِّي اَل ُيَجلِّيَها لَِوْقتَِها إاِلَّ ُهَو ﴿  األعراف﴾ 187قُلْ إِنَّ

وُء ﴿ نَِي السُّ  األعراف﴾ 188َولَْو ُكْنُت أَْعلَُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكَثْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمسَّ

ُه َسِميٌع َعلِيٌم ﴿وَ  ِ إِنَّ ْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ بِاّللَّ َك ِمَن الشَّ ا َيْنَزَغنَّ  األعراف﴾ 200إِمَّ

َ َسِميٌع َعلِيٌم ﴿
 األنفال﴾ 17َولُِيْبلَِي اْلُمْؤِمنِيَن ِمْنُه َباَلًء َحَسًنا إِنَّ َّللاَّ
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َ َيُحولُ َبْيَن اْلَمْرِء َوَقلْ 
ُه إَِلْيِه ُتْحَشُروَن ﴿َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ  األنفال﴾ 24ِبِه َوأَنَّ

َ َشِديُد اْلِعَقاِب ﴿
 األنفال﴾ 25َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

ُسولَ َوَتُخوُنوا أََماَناتُِكْم َوأَْنُتْم َتْعلَُموَن ﴿ َ َوالرَّ
 األنفال﴾ 27اَل َتُخوُنوا َّللاَّ

َما أَْمَوالُُكْم َوأَْواَلُدُكمْ  َ ِعْنَدهُ أَْجٌر َعِظيٌم ﴿ َواْعلَُموا أَنَّ
 األنفال﴾ 28فِْتَنٌة َوأَنَّ َّللاَّ

ِصيُر ﴿ َ َمْواَلُكْم نِْعَم اْلَمْولَىَٰ َونِْعَم النَّ
 األنفال﴾ 40َوإِْن َتَولَّْوا َفاْعَلُموا أَنَّ َّللاَّ

ُسوِل ﴿ ِ ُخُمَسُه َولِلرَّ َما َغنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفأَنَّ ّلِلَّ  األنفال﴾ 41َواْعلَُموا أَنَّ

َ لََسِميٌع َعلِيٌم ﴿
َنٍة َوإِنَّ َّللاَّ  األنفال﴾ 42َوَيْحَيىَٰ َمْن َحيَّ َعْن َبيِّ

ُدوِر ﴿ ُه َعلِيٌم ِبَذاِت الصُّ َ َسلََّم إِنَّ
ِكنَّ َّللاَّ  األنفال﴾ 43َولََٰ

ىَٰ  ًرا نِْعَمًة أَْنَعَمَها َعلَىَٰ َقْوٍم َحتَّ َ لَْم َيُك ُمَغيِّ
لَِك بِأَنَّ َّللاَّ

َٰ
َ َسِميٌع َعلِيٌم ﴿ َذ

ُروا َما بِأَْنفُِسِهْم َوأَنَّ َّللاَّ  األنفال﴾ 53ُيَغيِّ

ُ َيْعَلُمُهْم ﴿  األنفال﴾ 60َوآَخِريَن ِمْن ُدونِِهْم اَل َتْعلَُموَنُهُم َّللاَّ

ُ َعْنُكْم َوَعلَِم أَنَّ فِيُكْم َضْعًفا ﴿  األنفال﴾ 66اآْلَن َخفََّف َّللاَّ

 ُ ا أُِخَذ ِمْنُكْم ﴿إِْن َيْعلَِم َّللاَّ  األنفال﴾ 70فِي قُلُوبُِكْم َخْيًرا ُيْؤتُِكْم َخْيًرا ِممَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم ﴿ َ ِمْن َقْبلُ َفأَْمَكَن ِمْنُهْم َوَّللاَّ
 األنفال﴾ 71َفَقْد َخاُنوا َّللاَّ

َ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِي
ِ إِنَّ َّللاَّ  األنفال﴾ 75ٌم ﴿َبْعُضُهْم أَْولَىَٰ بَِبْعٍض فِي ِكَتاِب َّللاَّ

َ ُمْخِزي اْلَكافِِريَن ﴿
ِ َوأَنَّ َّللاَّ ُكْم َغْيُر ُمْعِجِزي َّللاَّ  التوبة﴾ 2َواْعلَُموا أَنَّ

لُ اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعلَُموَن ﴿  التوبة﴾ 11َوُنَفصِّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم ﴿ ُ َعلَىَٰ َمْن َيَشاُء َوَّللاَّ  التوبة﴾ 15َوَيُتوُب َّللاَّ

ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم ﴿أَْم َحِسْبتُ  ا َيْعلَِم َّللاَّ  التوبة﴾ 16ْم أَْن ُتْتَرُكوا َوَلمَّ
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ِقيَن ﴿ َ َمَع اْلُمتَّ
 التوبة﴾ 36َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

لُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعلَُموَن ﴿
َٰ
 التوبة﴾ 41َذ

َن لََك الَِّذيَن َصَدقُوا َوَتْعلَ  ىَٰ َيَتَبيَّ  التوبة﴾ 43َم اْلَكاِذبِيَن ﴿َحتَّ

الِِميَن ﴿ ُ َعلِيٌم ِبالظَّ اُعوَن لَُهْم َوَّللاَّ  التوبة﴾ 47َوفِيُكْم َسمَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم ﴿ ِ َوَّللاَّ  التوبة﴾ 60َفِريَضًة ِمَن َّللاَّ

َم  َ َوَرُسولَُه َفأَنَّ لَُه َناَر َجَهنَّ
ُه َمْن ُيَحاِدِد َّللاَّ  التوبة﴾ 63َخالًِدا فِيَها ﴿أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ

ُم اْلُغُيوِب ﴿ َ َعالَّ
ُهْم َوَنْجَواُهْم َوأَنَّ َّللاَّ َ َيْعلَُم ِسرَّ

 التوبة﴾ 78أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

ُم اْلُغُيوِب ﴿ َ َعالَّ
ُهْم َوَنْجَواُهْم َوأَنَّ َّللاَّ َ َيْعلَُم ِسرَّ

 التوبة﴾ 78أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

ُ َعلَىَٰ قُلُوبِِهْم َفُهْم اَل َيْعلَُموَن ﴿وَ   التوبة﴾ 93َطَبَع َّللاَّ

ُئُكْم بَِما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن ﴿ َهاَدِة َفُيَنبِّ وَن إِلَىَٰ َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ  التوبة﴾ 94ُثمَّ ُتَردُّ

ُ َعلَىَٰ َرُسولِِه  ُ َعلِيٌم َحِكيٌم ﴿َوأَْجَدُر أاَلَّ َيْعلَُموا ُحُدوَد َما أَْنَزلَ َّللاَّ  التوبة﴾ 97َوَّللاَّ

ُ َعلَىَٰ َرُسولِِه ﴿  التوبة﴾ 97َوأَْجَدُر أاَلَّ َيْعلَُموا ُحُدوَد َما أَْنَزلَ َّللاَّ

ُ َسِميٌع َعلِيٌم ﴿ ْوِء َوَّللاَّ  التوبة﴾ 98َعلَْيِهْم َدائَِرةُ السَّ

َفاِق اَل َتْعلَ   التوبة﴾ 101ُمُهْم َنْحُن َنْعلَُمُهْم ﴿َوِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َمَرُدوا َعلَى النِّ

ُ َسِميٌع َعلِيٌم ﴿  التوبة﴾ 103إِنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن لَُهْم َوَّللاَّ

ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه ﴿ َ ُهَو َيْقَبلُ التَّ
 التوبة﴾ 104أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

َهاَدِة َفُينَ  وَن إِلَىَٰ َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ ُئُكْم بَِما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن ﴿َوَسُتَردُّ  التوبة﴾ 105بِّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم ﴿ ا َيُتوُب َعلَْيِهْم َوَّللاَّ ُبُهْم َوإِمَّ ا ُيَعذِّ  التوبة﴾ 106إِمَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم ﴿ َع قُلُوُبُهْم َوَّللاَّ  التوبة﴾ 110إاِلَّ أَْن َتَقطَّ

قُوَن إِنَّ  َن لَُهْم َما َيتَّ ىَٰ ُيَبيِّ َ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ﴿ َحتَّ
 التوبة﴾ 115َّللاَّ

قِيَن ﴿ َ َمَع اْلُمتَّ
 التوبة﴾ 123َوْلَيِجُدوا فِيُكْم ِغْلَظًة َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

نِيَن َواْلِحَساَب ﴿ َرهُ َمَناِزلَ لَِتْعلَُموا َعَدَد السِّ  يونس﴾ 5َوَقدَّ

لُ اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعلَُموَن ﴿  س﴾يون 5ُيَفصِّ

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿  يونس﴾ 10َوآِخُر َدْعَواُهْم أَِن اْلَحْمُد ّلِلَّ

َماَواِت َواَل فِي اأْلَْرِض ﴿ َ بَِما اَل َيْعَلُم فِي السَّ
ُئوَن َّللاَّ  يونس﴾ 18قُلْ أَُتَنبِّ

َ َعلِيٌم بَِما َيْفَعلُ 
نَّ اَل ُيْغنِي ِمَن اْلَحقِّ َشْيًئا إِنَّ َّللاَّ  يونس﴾ 36وَن ﴿إِنَّ الظَّ
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 يونس﴾ 37اَل َرْيَب فِيِه ِمْن َربِّ اْلَعاَلِميَن ﴿

ا َيأْتِِهْم َتأِْويلُُه ﴿ ُبوا بَِما لَْم ُيِحيُطوا بِِعْلِمِه َولَمَّ  يونس﴾ 39َبلْ َكذَّ

َك أَْعلَُم بِاْلُمْفِسِديَن ﴿  يونس﴾ 40َوِمْنُهْم َمْن اَل ُيْؤِمُن ِبِه َوَربُّ

 ِ ِكنَّ أَْكَثَرُهْم اَل َيْعلَُموَن ﴿أاََل إِنَّ َوْعَد َّللاَّ  يونس﴾ 55 َحقٌّ َوَلَٰ

ِميُع اْلَعلِيُم ﴿ ِ َجِميًعا ُهَو السَّ َة ّلِلَّ  يونس﴾ 65إِنَّ اْلِعزَّ

ِ َما اَل َتْعلَُموَن ﴿ َذا أََتقُولُوَن َعلَى َّللاَّ  يونس﴾ 68إِْن ِعْنَدُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن بَِهَٰ

 يونس﴾ 79ي بُِكلِّ َساِحٍر َعلِيٍم ﴿َوَقالَ فِْرَعْوُن اْئُتونِ 

بَِعانِّ َسبِيلَ الَِّذيَن اَل َيْعلَُموَن ﴿  يونس﴾ 89َفاْسَتقِيَما َواَل َتتَّ

ىَٰ َجاَءُهُم اْلِعْلُم ﴿ َباِت َفَما اْخَتلَفُوا َحتَّ يِّ  يونس﴾ 93َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ

ُه  وَن َوَما ُيْعلُِنوَن إِنَّ ُدوِر ﴿َيْعلَُم َما ُيِسرُّ  هود﴾ 5َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ

وَن َوَما ُيْعلُِنوَن ﴿  هود﴾ 5أاََل ِحيَن َيْسَتْغُشوَن ثَِياَبُهْم َيْعلَُم َما ُيِسرُّ

َها َوُمْسَتْوَدَعَها ﴿  هود﴾ 6َوَيْعلَُم ُمْسَتَقرَّ

﴿ ِ َما أُْنِزلَ بِِعْلِم َّللاَّ  هود﴾ 14َفإِلَّْم َيْسَتِجيُبوا لَُكْم َفاْعلَُموا أَنَّ

﴿ ِ َما أُْنِزلَ بِِعْلِم َّللاَّ  هود﴾ 14َفإِلَّْم َيْسَتِجيُبوا لَُكْم َفاْعلَُموا أَنَّ

ُ أَْعلَُم ِبَما فِي أَْنفُِسِهْم ﴿  هود﴾ 31َّللاَّ

ِ َواَل أَْعلَُم اْلَغْيَب ﴿  هود﴾ 31َواَل أَقُولُ لَُكْم ِعْنِدي َخَزائُِن َّللاَّ

 هود﴾ 39ِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه ﴿َفَسْوَف َتْعلَُموَن َمْن َيأِْتي

َذا ﴿  هود﴾ 49َما ُكْنَت َتْعلَُمَها أَْنَت َواَل َقْوُمَك ِمْن َقْبِل َهَٰ

 هود﴾ 79َقالُوا لََقْد َعلِْمَت َما لََنا ِفي َبَناتَِك ِمْن َحقٍّ ﴿

َك لََتْعلَُم َما نُ   هود﴾ 79ِريُد ﴿َقالُوا لََقْد َعلِْمَت َما لََنا ِفي َبَناتَِك ِمْن َحقٍّ َوإِنَّ

 هود﴾ 93َسْوَف َتْعلَُموَن َمْن َيأْتِيِه َعَذاٌب ُيْخِزيِه َوَمْن ُهَو َكاِذٌب ﴿

َك َعلِيٌم َحِكيٌم ﴿  يوسف﴾ 6إِنَّ َربَّ

َك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتأِْويِل اأْلََحاِديِث ﴿ لَِك َيْجَتبِيَك َربُّ
َٰ
 يوسف﴾ 6َوَكَذ

ُ َعلِ  وهُ بَِضاَعًة َوَّللاَّ  يوسف﴾ 19يٌم بَِما َيْعَملُوَن ﴿َوأََسرُّ

 يوسف﴾ 21َولُِنَعلَِّمُه ِمْن َتأِْويِل اأْلََحاِديِث ﴿

اِس اَل َيْعلَُموَن ﴿ ِكنَّ أَْكَثَر النَّ ُ َغالٌِب َعلَىَٰ أَْمِرِه َولََٰ  يوسف﴾ 21َوَّللاَّ
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هُ آَتْيَناهُ ُحْكًما َوِعْلًما ﴿ ا َبلََغ أَُشدَّ  يوسف﴾ 22َولَمَّ

ِميُع اْلَعلِيُم ﴿ َفَصَرَف َعْنهُ  ُه ُهَو السَّ  يوسف﴾ 34َكْيَدُهنَّ إِنَّ

ا َعلََّمنِي َربِّي ﴿ لُِكَما ِممَّ
َٰ
 يوسف﴾ 37َذ

اِس اَل َيْعلَُموَن ﴿ ِكنَّ أَْكَثَر النَّ ُم َولََٰ يُن اْلَقيِّ لَِك الدِّ
َٰ
 يوسف﴾ 40َذ

 يوسف﴾ 44َعالِِميَن ﴿َقالُوا أَْضَغاُث أَْحاَلٍم َوَما َنْحُن بَِتأِْويِل اأْلَْحاَلِم بِ 
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اِس َلَعلَُّهْم َيْعلَُموَن ﴿  يوسف﴾ 46لََعلِّي أَْرِجُع إِلَى النَّ

 يوسف﴾ 50إِنَّ َربِّي بَِكْيِدِهنَّ َعلِيٌم ﴿

ِ َما َعلِْمَنا َعلَْيِه ِمْن ُسوٍء ﴿  يوسف﴾ 51قُْلَن َحاَش ّلِلَّ

لَِك لَِيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بِاْلَغْيِب َوأَنَّ 
َٰ
َ اَل َيْهِدي َكْيَد اْلَخائِنِيَن ﴿ َذ

 يوسف﴾ 52َّللاَّ

 يوسف﴾ 55َقالَ اْجَعْلنِي َعلَىَٰ َخَزائِِن اأْلَْرِض إِنِّي َحفِيٌظ َعلِيٌم ﴿

ِ لََقْد َعلِْمُتْم َما ِجْئَنا لُِنْفِسَد فِي اأْلَْرِض ﴿  يوسف﴾ 73َقالُوا َتاّللَّ

ُ أَعْ   يوسف﴾ 77لَُم بَِما َتِصفُوَن ﴿َقالَ أَْنُتْم َشرٌّ َمَكاًنا َوَّللاَّ

﴿ ِ  يوسف﴾ 80أَلَْم َتْعلَُموا أَنَّ أََباُكْم َقْد أََخَذ َعلَْيُكْم َمْوثًِقا ِمَن َّللاَّ

 يوسف﴾ 81َفقُولُوا َيا أََباَنا إِنَّ اْبَنَك َسَرَق َوَما َشِهْدَنا إاِلَّ بَِما َعلِْمَنا ﴿

ُ أَْن َيأْتَِينِي بِِهْم َجمِ  ُه ُهَو اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم ﴿َعَسى َّللاَّ  يوسف﴾ 83يًعا إِنَّ

ِ َما اَل َتْعلَُموَن ﴿ ِ َوأَْعلَُم ِمَن َّللاَّ َما أَْشُكو َبثِّي َوُحْزنِي إِلَى َّللاَّ  يوسف﴾ 86إِنَّ

ِ َما اَل َتْعلَُموَن ﴿ ِ َوأَْعلَُم ِمَن َّللاَّ َما أَْشُكو َبثِّي َوُحْزنِي إِلَى َّللاَّ  وسف﴾ي 86َقالَ إِنَّ

 يوسف﴾ 89َقالَ َهلْ َعلِْمُتْم َما َفَعْلُتْم ِبُيوُسَف َوأَِخيِه إِْذ أَْنُتْم َجاِهلُوَن ﴿

ِ َما اَل َتْعَلُموَن ﴿  يوسف﴾ 96َقالَ أَلَْم أَقُلْ لَُكْم إِنِّي أَْعلَُم ِمَن َّللاَّ

ِ َما اَل َتْعَلُمو  يوسف﴾ 96َن ﴿َقالَ أَلَْم أَقُلْ لَُكْم إِنِّي أَْعلَُم ِمَن َّللاَّ

ُه ُهَو اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم ﴿  يوسف﴾ 100إِنَّ َربِّي لَِطيٌف لَِما َيَشاُء إِنَّ

 يوسف﴾ 101َربِّ َقْد آَتْيَتنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتنِي ِمْن َتأِْويِل اأْلََحاِديِث ﴿
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 يوسف﴾ 104الَِميَن ﴿َوَما َتْسأَلُُهْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِْلعَ 

ُ َيْعلَُم َما َتْحِملُ ُكلُّ أُْنَثىَٰ َوَما َتِغيُض اأْلَْرَحاُم َوَما َتْزَداُد ﴿  الرعد﴾ 8َّللاَّ

َهاَدِة اْلَكبِيُر اْلُمَتَعاِل ﴿  الرعد﴾ 9َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّ

َك اْلَحقُّ َكمَ  َما أُْنِزلَ إِلَْيَك ِمْن َربِّ  الرعد﴾ 19ْن ُهَو أَْعَمىَٰ ﴿أََفَمْن َيْعلَُم أَنَّ

ُئوَنُه بَِما اَل َيْعلَُم ِفي اأْلَْرِض أَْم بَِظاِهٍر ِمَن اْلَقْوِل ﴿  الرعد﴾ 33أَْم ُتَنبِّ

ِ ِمْن َولِيٍّ َواَل َواٍق ﴿ َبْعَت أَْهَواَءُهْم َبْعَدَما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن َّللاَّ  الرعد﴾ 37َولَئِِن اتَّ

اِر ﴿َوَسَيْعلَ   الرعد﴾ 42ُم اْلُكفَّاُر لَِمْن ُعْقَبى الدَّ

اِر ﴿  الرعد﴾ 42َيْعلَُم َما َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس َوَسَيْعلَُم اْلُكفَّاُر لَِمْن ُعْقَبى الدَّ

﴿ ُ  ابراهيم﴾ 9َوالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم اَل َيْعَلُمُهْم إاِلَّ َّللاَّ

َك َتْعلَُم َما ُنْخفِي  َنا إِنَّ  ابراهيم﴾ 38َوَما ُنْعلُِن ﴿َربَّ

ٌه َواِحٌد ﴿ َما ُهَو إَِلَٰ اِس َولُِيْنَذُروا بِِه َولَِيْعَلُموا أَنَّ َذا َباَلٌغ لِلنَّ  ابراهيم﴾ 52َهَٰ

ُعوا َوُيْلِهِهُم اأْلََملُ َفَسْوَف َيْعَلُموَن ﴿  الحجر﴾ 3َذْرُهْم َيأُْكلُوا َوَيَتَمتَّ

 الحجر﴾ 4 َولََها ِكَتاٌب َمْعلُوٌم ﴿َوَما أَْهَلْكَنا ِمْن َقْرَيٍة إاِلَّ 

لُُه إاِلَّ بَِقَدٍر َمْعلُوٍم ﴿  الحجر﴾ 21َوإِْن ِمْن َشْيٍء إاِلَّ ِعْنَدَنا َخَزائُِنُه َوَما ُنَنزِّ

 الحجر﴾ 24َولََقْد َعلِْمَنا اْلُمْسَتْقِدِميَن ِمْنُكْم ﴿

 الحجر﴾ 24َولََقْد َعلِْمَنا اْلُمْسَتأِْخِريَن ﴿

ُه َحِكيٌم َعلِيٌم ﴿ َوإِنَّ  َك ُهَو َيْحُشُرُهْم إِنَّ  الحجر﴾ 25َربَّ

 الحجر﴾ 38إِلَىَٰ َيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم ﴿

ُرَك بُِغاَلٍم َعلِيٍم ﴿ ا ُنَبشِّ  الحجر﴾ 53َقالُوا اَل َتْوَجلْ إِنَّ

 الحجر﴾ 70َقالُوا أََولَْم َنْنَهَك َعِن اْلَعالَِميَن ﴿

َك ُهَو ا ُق اْلَعلِيُم ﴿إِنَّ َربَّ  الحجر﴾ 86ْلَخالَّ

ًها آَخَر َفَسْوَف َيْعلَُموَن ﴿ ِ إَِلَٰ  الحجر﴾ 96الَِّذيَن َيْجَعلُوَن َمَع َّللاَّ

َك َيِضيُق َصْدُرَك بَِما َيقُولُوَن ﴿  الحجر﴾ 97َولََقْد َنْعلَُم أَنَّ

 النحل﴾ 8ُق َما اَل َتْعلَُموَن ﴿َواْلَخْيلَ َواْلبَِغالَ َواْلَحِميَر لَِتْرَكُبوَها َوِزيَنًة َوَيْخلُ 

ْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن ﴿  النحل﴾ 16َوَعاَلَماٍت َوبِالنَّ

وَن َوَما ُتْعلُِنوَن ﴿ ُ َيْعلَُم َما ُتِسرُّ  النحل﴾ 19َوَّللاَّ
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وَن َوَما ُيْعلُِنوَن ﴿ َ َيْعلَُم َما ُيِسرُّ
 النحل﴾ 23اَل َجَرَم أَنَّ َّللاَّ

وَء َعلَى اْلَكافِِريَن ﴿َقالَ الَِّذيَن أُوُتوا الْ   النحل﴾ 27ِعْلَم إِنَّ اْلِخْزَي اْلَيْوَم َوالسُّ

َ َعلِيٌم بَِما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن ﴿
 النحل﴾ 28َبلَىَٰ إِنَّ َّللاَّ

اِس اَل َيْعلَُموَن ﴿ ِكنَّ أَْكَثَر النَّ ا َولََٰ  النحل﴾ 38َبلَىَٰ َوْعًدا َعلَْيِه َحّقً

ُهْم َكاُنوا َكاِذبِيَن ﴿َولَِيْعلََم الَِّذيَن َكفَ   النحل﴾ 39ُروا أَنَّ

 النحل﴾ 41َوأَلَْجُر اآْلِخَرِة أَْكَبُر لَْو َكاُنوا َيْعلَُموَن ﴿

ْكِر إِْن ُكْنُتْم اَل َتْعلَُموَن ﴿  النحل﴾ 43َفاْسأَلُوا أَْهلَ الذِّ

ُعوا َفَسْوَف َتْعلَُموَن ﴿  نحل﴾ال 55لَِيْكفُُروا بَِما آَتْيَناُهْم َفَتَمتَّ

ا َرَزْقَناُهْم ﴿  النحل﴾ 56َوَيْجَعلُوَن لَِما اَل َيْعلَُموَن َنِصيًبا ِممَّ

َ َيْعلَُم َوأَْنُتْم اَل َتْعَلُموَن ﴿
ِ اأْلَْمَثالَ إِنَّ َّللاَّ  النحل﴾ 74َفاَل َتْضِرُبوا ّلِلَّ

َ َيْعلَُم َوأَْنُتْم اَل 
ِ اأْلَْمَثالَ إِنَّ َّللاَّ  النحل﴾ 74َتْعَلُموَن ﴿ َفاَل َتْضِرُبوا ّلِلَّ

ِ َبلْ أَْكَثُرُهْم اَل َيْعلَُموَن ﴿  النحل﴾ 75َهلْ َيْسَتُووَن اْلَحْمُد ّلِلَّ
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َهاتُِكْم اَل َتْعَلُموَن َشْيًئا ﴿ ُ أَْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن أُمَّ  النحل﴾ 78َوَّللاَّ

َ َيْعلَ 
َ َعلَْيُكْم َكفِياًل إِنَّ َّللاَّ

 النحل﴾ 91ُم َما َتْفَعلُوَن ﴿َوَقْد َجَعْلُتُم َّللاَّ

ِ ُهَو َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن ﴿ َما ِعْنَد َّللاَّ  النحل﴾ 95إِنَّ

َما أَْنَت ُمْفَتٍر ﴿ لُ َقالُوا إِنَّ ُ أَْعلَُم ِبَما ُيَنزِّ ْلَنا آَيًة َمَكاَن آَيٍة َوَّللاَّ  النحل﴾ 101َوإَِذا َبدَّ

َما أَْنَت ُمفْ   النحل﴾ 101َتٍر َبلْ أَْكَثُرُهْم اَل َيْعلَُموَن ﴿َقالُوا إِنَّ

َما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ﴿ ُهْم َيقُولُوَن إِنَّ  النحل﴾ 103َولََقْد َنْعلَُم أَنَّ

َما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ﴿ ُهْم َيقُولُوَن إِنَّ  النحل﴾ 103َولََقْد َنْعلَُم أَنَّ

َك ُهَو أَْعلَُم ِبَمْن َضلَّ َعْن   النحل﴾ 125َسبِيلِِه ﴿إِنَّ َربَّ

 النحل﴾ 125َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهَتِديَن ﴿
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ِنيَن َواْلِحَساَب ﴿ ُكْم َولَِتْعلَُموا َعَدَد السِّ  اإلسراء﴾ 12لَِتْبَتُغوا َفْضاًل ِمْن َربِّ

ُكْم أَْعلَُم بَِما فِي ُنفُوِسُكْم ﴿  اإلسراء﴾ 25َربُّ

 اإلسراء﴾ 47إِْذ َيْسَتِمُعوَن إِلَْيَك ﴿ َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيْسَتِمُعوَن بِهِ 

ْبُكْم ﴿ ُكْم أَْعلَُم بُِكْم إِْن َيَشأْ َيْرَحْمُكْم أَْو إِْن َيَشأْ ُيَعذِّ  اإلسراء﴾ 54َربُّ

َماَواِت َواأْلَْرِض ﴿ َك أَْعلَُم بَِمْن فِي السَّ  اإلسراء﴾ 55َوَربُّ

ُكمْ   اإلسراء﴾ 84أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدىَٰ َسبِياًل ﴿ قُلْ ُكلٌّ َيْعَملُ َعلَىَٰ َشاِكلَتِِه َفَربُّ

وُح ِمْن أَْمِر َربِّي َوَما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم إاِلَّ َقلِياًل ﴿  اإلسراء﴾ 85قُِل الرُّ

َماَواِت َواأْلَْرِض ﴿ ُؤاَلِء إاِلَّ َربُّ السَّ  اإلسراء﴾ 102َقالَ لََقْد َعلِْمَت َما أَْنَزلَ َهَٰ

ًدا ﴿إِنَّ الَّ  وَن لِِْلَْذَقاِن ُسجَّ  اإلسراء﴾ 107ِذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم ِمْن َقْبلِِه إَِذا ُيْتلَىَٰ َعلَْيِهْم َيِخرُّ

 الكهف﴾ 12ُثمَّ َبَعْثَناُهْم لَِنْعلََم أَيُّ اْلِحْزَبْيِن أَْحَصىَٰ لَِما لَبُِثوا أََمًدا ﴿

ُكْم أَْعلَُم بَِما لَبِْثُتْم ﴿  كهف﴾ال 19َقالُوا َربُّ

ُهْم أَْعلَُم بِِهْم ﴿  الكهف﴾ 21َفَقالُوا اْبُنوا َعَلْيِهْم ُبْنَياًنا َربُّ

ِ َحقٌّ ﴿ لَِك أَْعَثْرَنا َعلَْيِهْم لَِيْعلَُموا أَنَّ َوْعَد َّللاَّ
َٰ
 الكهف﴾ 21َوَكَذ

تِِهْم َما َيْعلَُمُهْم إاِلَّ َقلِيلٌ ﴿  الكهف﴾ 22قُلْ َربِّي أَْعلَُم بِِعدَّ

تِِهْم َما َيْعلَُمُهْم إاِلَّ َقلِيلٌ ﴿قُلْ َربِّ   الكهف﴾ 22ي أَْعلَُم بِِعدَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض ﴿ ُ أَْعلَُم بَِما لَبُِثوا لَُه َغْيُب السَّ  الكهف﴾ 26قُِل َّللاَّ

ا ِعْلًما ﴿  الكهف﴾ 65آَتْيَناهُ َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناهُ ِمْن لَُدنَّ

ا ِعْلًما ﴿ آَتْيَناهُ َرْحَمةً   الكهف﴾ 65ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناهُ ِمْن لَُدنَّ

ا ُعلِّْمَت ُرْشًدا ﴿ بُِعَك َعلَىَٰ أَْن ُتَعلَِّمِن ِممَّ  الكهف﴾ 66َقالَ لَُه ُموَسىَٰ َهلْ أَتَّ

ا ُعلِّْمَت ُرْشًدا ﴿ بُِعَك َعلَىَٰ أَْن ُتَعلَِّمِن ِممَّ  الكهف﴾ 66َهلْ أَتَّ

 مريم﴾ 43ْد َجاَءنِي ِمَن اْلِعْلِم َما لَْم َيأِْتَك ﴿َيا أََبِت إِنِّي قَ 

ا ﴿  مريم﴾ 65َفاْعُبْدهُ َواْصَطبِْر لِِعَباَدتِِه َهلْ َتْعلَُم لَُه َسِمّيً

ا ﴿  مريم﴾ 70ُثمَّ لََنْحُن أَْعلَُم ِبالَِّذيَن ُهْم أَْولَىَٰ بَِها ِصلِّيً

 مريم﴾ 75ُف ُجْنًدا ﴿َفَسَيْعلَُموَن َمْن ُهَو َشرٌّ َمَكاًنا َوأَْضعَ 

رَّ َوأَْخَفى ﴿ ُه َيْعلَُم السِّ  طه﴾ 7َوإِْن َتْجَهْر بِاْلَقْوِل َفإِنَّ

 طه﴾ 52َقالَ ِعْلُمَها ِعْنَد َربِّي فِي ِكَتاٍب اَل َيِضلُّ َربِّي َواَل َيْنَسى ﴿
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ْحَر ﴿ ُه لََكبِيُرُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ  طه﴾ 71إِنَّ

 طه﴾ 71َنا أََشدُّ َعَذاًبا َوأَْبَقىَٰ ﴿َولََتْعلَُمنَّ أَيُّ 

َه إاِلَّ ُهَو َوِسَع ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما ﴿ ُ الَِّذي اَل إَِلَٰ ُهُكُم َّللاَّ َما إِلََٰ  طه﴾ 98إِنَّ

 طه﴾ 104َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُوَن إِْذ َيقُولُ أَْمَثلُُهْم َطِريَقًة إِْن لَبِْثُتْم إاِلَّ َيْوًما ﴿

 طه﴾ 110َما َبْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُيِحيُطوَن بِِه ِعْلًما ﴿ َيْعلَمُ 

 طه﴾ 110َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُيِحيُطوَن بِِه ِعْلًما ﴿

 طه﴾ 114َوقُلْ َربِّ ِزْدنِي ِعْلًما ﴿

ِويِّ  َراِط السَّ  طه﴾ 135َوَمِن اْهَتَدىَٰ ﴿ َفَسَتْعلَُموَن َمْن أَْصَحاُب الصِّ

ِميُع اْلَعلِيُم ﴿ َماِء َواأْلَْرِض َوُهَو السَّ  األنبياء﴾ 4َقالَ َربِّي َيْعلَُم اْلَقْولَ فِي السَّ

َماِء َواأْلَْرِض ﴿  األنبياء﴾ 4َقالَ َربِّي َيْعلَُم اْلَقْولَ فِي السَّ

ْكِر إِْن ُكْنُتْم اَل َتْعلَمُ   األنبياء﴾ 7وَن ﴿َفاْسأَلُوا أَْهلَ الذِّ

 األنبياء﴾ 24َبلْ أَْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن اْلَحقَّ َفُهْم ُمْعِرُضوَن ﴿

 األنبياء﴾ 28َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل َيْشَفُعوَن إاِلَّ لَِمِن اْرَتَضىَٰ ﴿

اَر ﴿ لَْو َيْعلَُم الَِّذيَن َكَفُروا ِحيَن اَل َيُكفُّوَن َعنْ   األنبياء﴾ 39ُوُجوِهِهُم النَّ

ا بِِه َعالِِميَن ﴿  األنبياء﴾ 51َولََقْد آَتْيَنا إِْبَراِهيَم ُرْشَدهُ ِمْن َقْبلُ َوُكنَّ

ُؤاَلِء َيْنِطقُوَن ﴿  األنبياء﴾ 65ُثمَّ ُنِكُسوا َعلَىَٰ ُرُءوِسِهْم لََقْد َعلِْمَت َما َهَٰ

ْيَناهُ َولُوًطا إِلَى اأْلَرْ   األنبياء﴾ 71ِض الَّتِي َباَرْكَنا فِيَها لِْلَعالَِميَن ﴿َوَنجَّ

 األنبياء﴾ 74َولُوًطا آَتْيَناهُ ُحْكًما َوِعْلًما ﴿

ْمَناَها ُسلَْيَماَن َوُكاّلً آَتْيَنا ُحْكًما َوِعْلًما ﴿  األنبياء﴾ 79َفَفهَّ

 األنبياء﴾ 80﴿ َوَعلَّْمَناهُ َصْنَعَة لَُبوٍس َلُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن َبأِْسُكمْ 

ا بُِكلِّ َشْيٍء َعالِِميَن ﴿  األنبياء﴾ 81َوُكنَّ

 األنبياء﴾ 91َفَنَفْخَنا فِيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعْلَناَها َواْبَنَها آَيًة لِْلَعاَلِميَن ﴿
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 األنبياء﴾ 107َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ َرْحَمًة لِْلَعالَِميَن ﴿

 األنبياء﴾ 110َوَيْعلَُم َما َتْكُتُموَن ﴿

ُه َيْعلَُم اْلَجْهَر ِمَن اْلَقْوِل ﴿  األنبياء﴾ 110إِنَّ

اٍم َمْعلُوَماٍت ﴿ ِ فِي أَيَّ  الحج﴾ 28لَِيْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم َّللاَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم ﴿ ُ آَياِتِه َوَّللاَّ  الحج﴾ 52ُثمَّ ُيْحِكُم َّللاَّ

َك َفُيْؤِمُنوا بِِه ﴿َولَِيْعلََم الَِّذيَن أُوتُ  ُه اْلَحقُّ ِمْن َربِّ  الحج﴾ 54وا اْلِعْلَم أَنَّ

َك ﴿ ُه اْلَحقُّ ِمْن َربِّ  الحج﴾ 54َولَِيْعلََم الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم أَنَّ

َ َلَعلِيٌم َحلِيٌم ﴿
ُهْم ُمْدَخاًل َيْرَضْوَنُه َوإِنَّ َّللاَّ  الحج﴾ 59لَُيْدِخلَنَّ

ُ أَْعَلُم بَِما َتْعَملُوَن ﴿َوإِْن َجاَدلُوَك   الحج﴾ 68َفقُِل َّللاَّ

َماِء َواأْلَْرِض ﴿ َ َيْعلَُم َما فِي السَّ
 الحج﴾ 70أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

لَِك فِي ِكَتاٍب ﴿
َٰ
َماِء َواأْلَْرِض إِنَّ َذ َ َيْعلَُم َما فِي السَّ

 الحج﴾ 70أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

ِ ُتْرَجُع اأْلُُموُر ﴿ َيْعلَُم َما َبْينَ   الحج﴾ 76أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوإِلَى َّللاَّ

 المؤمنون﴾ 51َواْعَملُوا َصالًِحا إِنِّي بَِما َتْعَملُوَن َعلِيٌم ﴿

 المؤمنون﴾ 84قُلْ لَِمِن اأْلَْرُض َوَمْن فِيَها إِْن ُكْنُتْم َتْعلَُموَن ﴿

 المؤمنون﴾ 88ِه إِْن ُكْنُتْم َتْعلَُموَن ﴿َوُهَو ُيِجيُر َواَل ُيَجاُر َعلَيْ 

ا ُيْشِرُكوَن ﴿ َهاَدِة َفَتَعالَىَٰ َعمَّ  المؤمنون﴾ 92َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ

َئَة َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيِصفُوَن ﴿ يِّ  المؤمنون﴾ 96اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن السَّ

ُكْم ُكْنُتْم َتْعَلُموَن ﴿َقالَ إِْن لَبِْثُتْم إاِلَّ َقلِياًل َلْو أَ   المؤمنون﴾ 114نَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم ﴿ ُ لَُكُم اآْلَياِت َوَّللاَّ ُن َّللاَّ  النور﴾ 18َوُيَبيِّ

ُ َيْعلَُم َوأَْنُتْم اَل َتْعلَُموَن ﴿ ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَّللاَّ  النور﴾ 19لَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم فِي الدُّ

ُ َسِميٌع َعلِيٌم ﴿ ي َمْن َيَشاُء َوَّللاَّ َ ُيَزكِّ
ِكنَّ َّللاَّ  النور﴾ 21َولََٰ

َ ُهَو اْلَحقُّ اْلُمِبيُن ﴿
 النور﴾ 25َوَيْعلَُموَن أَنَّ َّللاَّ

ُ بِمَ   النور﴾ 28ا َتْعَملُوَن َعلِيٌم ﴿ُهَو أَْزَكىَٰ لَُكْم َوَّللاَّ
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ُ َيْعلَُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن ﴿  النور﴾ 29َوَّللاَّ

 النور﴾ 31َواَل َيْضِرْبَن بِأَْرُجلِِهنَّ لُِيْعلََم َما ُيْخفِيَن ِمْن ِزيَنِتِهنَّ ﴿

ُ َواِسعٌ  ُ ِمْن َفْضلِِه َوَّللاَّ  النور﴾ 32َعلِيٌم ﴿ إِْن َيُكوُنوا فَُقَراَء ُيْغنِِهُم َّللاَّ

 النور﴾ 33َفَكاتُِبوُهْم إِْن َعلِْمُتْم فِيِهْم َخْيًرا ﴿

ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ﴿
اِس َوَّللاَّ ُ اأْلَْمَثالَ لِلنَّ  النور﴾ 35َوَيْضِرُب َّللاَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم ﴿ ُ لَُكُم اآْلَياِت َوَّللاَّ ُن َّللاَّ لَِك ُيَبيِّ
َٰ
 النور﴾ 58َكَذ

لِكَ 
َٰ
ُ َعلِيٌم َحِكيٌم ﴿ َكَذ ُ لَُكْم آَياِتِه َوَّللاَّ ُن َّللاَّ  النور﴾ 59ُيَبيِّ

ُ َسِميٌع َعلِيٌم ﴿  النور﴾ 60َوأَْن َيْسَتْعفِْفَن َخْيٌر َلُهنَّ َوَّللاَّ

ُ الَِّذيَن َيَتَسلَّلُوَن ِمْنُكْم لَِواًذا ﴿  النور﴾ 63َقْد َيْعلَُم َّللاَّ

ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ﴿َوَيْوَم ُيْرَجُعوَن إِلَْيِه َفيُ 
ُئُهْم بَِما َعِملُوا َوَّللاَّ  النور﴾ 64َنبِّ

َماَواِت َواأْلَْرِض َقْد َيْعلَُم َما أَْنُتْم َعلَْيِه ﴿ ِ َما فِي السَّ  النور﴾ 64أاََل إِنَّ ّلِلَّ

لَ اْلفُْرَقاَن َعلَىَٰ َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعالَِميَن َنذِ   الفرقان﴾ 1يًرا ﴿َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ

َماَواِت َواأْلَْرِض ﴿ رَّ فِي السَّ  الفرقان﴾ 6قُلْ أَْنَزلَُه الَِّذي َيْعلَُم السِّ

 الفرقان﴾ 42َوَسْوَف َيْعلَُموَن ِحيَن َيَرْوَن اْلَعَذاَب َمْن أََضلُّ َسبِياًل ﴿

ا َرُسولُ َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿  راء﴾الشع 16َفأْتَِيا فِْرَعْوَن َفقُواَل إِنَّ

 الشعراء﴾ 23َقالَ فِْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعالَِميَن ﴿

َذا َلَساِحٌر َعلِيٌم ﴿  الشعراء﴾ 34َقالَ لِْلَمََلِ َحْوَلُه إِنَّ َهَٰ

اٍر َعلِيٍم ﴿  الشعراء﴾ 37َيأُْتوَك بُِكلِّ َسحَّ

َحَرةُ لِِميَقاِت َيْوٍم َمْعلُوٍم ﴿  الشعراء﴾ 38َفُجِمَع السَّ

ا  الشعراء﴾ 47بَِربِّ اْلَعالَِميَن ﴿ َقالُوا آَمنَّ

ْحَر َفلََسْوَف َتْعلَُموَن ﴿ ُه لََكبِيُرُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ  الشعراء﴾ 49إِنَّ

ْحَر َفلََسْوَف َتْعلَُموَن ﴿ ُه لََكبِيُرُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّ  الشعراء﴾ 49إِنَّ

ُهْم َعُدوٌّ لِي إاِلَّ َربَّ اْلَعالَ   الشعراء﴾ 77ِميَن ﴿َفإِنَّ

يُكْم بَِربِّ اْلَعالَِميَن ﴿  الشعراء﴾ 98إِْذ ُنَسوِّ



 58 يالدكتور علي الربيعمهارة القراءة البصرية كتاب 

 

 الشعراء﴾ 109َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَىَٰ َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿

 الشعراء﴾ 112َقالَ َوَما ِعْلِمي بَِما َكاُنوا َيْعَملُوَن ﴿

 الشعراء﴾ 127لَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَىَٰ َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿َوَما أَْسأَلُُكْم عَ 

ُكْم بَِما َتْعلَُموَن ﴿ قُوا الَِّذي أََمدَّ  الشعراء﴾ 132َواتَّ

 الشعراء﴾ 145َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَىَٰ َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿

ذِ   الشعراء﴾ 155ِه َناَقٌة لََها ِشْرٌب َولَُكْم ِشْرُب َيْوٍم َمْعلُوٍم ﴿َقالَ َهَٰ

 الشعراء﴾ 164َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَىَٰ َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿

ْكَراَن ِمَن اْلَعاَلِميَن ﴿  الشعراء﴾ 165أََتأُْتوَن الذُّ

 الشعراء﴾ 180ِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَىَٰ َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿َوَما أَْسأَلُُكْم َعلَيْ 

 الشعراء﴾ 188َقالَ َربِّي أَْعلَُم بَِما َتْعَملُوَن ﴿

ُه لََتْنِزيلُ َربِّ اْلَعاَلِميَن ﴿  الشعراء﴾ 192َوإِنَّ

 الشعراء﴾ 197ئِيلَ ﴿أََولَْم َيُكْن لَُهْم آَيًة أَْن َيْعَلَمُه ُعلََماُء َبنِي إِْسَرا

 الشعراء﴾ 197أََولَْم َيُكْن لَُهْم آَيًة أَْن َيْعَلَمُه ُعلََماُء َبنِي إِْسَرائِيلَ ﴿

ِميُع اْلَعلِيُم ﴿ ُه ُهَو السَّ  الشعراء﴾ 220إِنَّ

 الشعراء﴾ 227َوَسَيْعلَُم الَِّذيَن َظَلُموا أَيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقلُِبوَن ﴿

َك لَُتلَقَّى ا  النمل﴾ 6ْلقُْرآَن ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َعلِيٍم ﴿َوإِنَّ

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿ اِر َوَمْن َحْولََها َوُسْبَحاَن َّللاَّ  النمل﴾ 8أَْن ُبوِرَك َمْن فِي النَّ

 النمل﴾ 15َولََقْد آَتْيَنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما ﴿
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اُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق  َها النَّ ْيِر َوأُوتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ﴿َوَقالَ َيا أَيُّ  النمل﴾ 16الطَّ

 النمل﴾ 25َوَيْعلَُم َما ُتْخفُوَن َوَما ُتْعلُِنوَن ﴿

ا ُمْسلِِميَن ﴿  النمل﴾ 42َوأُوتِيَنا اْلِعْلَم ِمْن َقْبلَِها َوُكنَّ

ا ِ َربِّ  النمل﴾ 44ْلَعالَِميَن ﴿َقالَْت َربِّ إِنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َوأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَماَن ّلِلَّ
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لَِك آَلَيًة لَِقْوٍم َيْعلَُموَن ﴿
َٰ
 النمل﴾ 52َفتِْلَك ُبُيوُتُهْم َخاِوَيًة ِبَما َظلَُموا إِنَّ فِي َذ

ِ َبلْ أَْكَثُرُهْم اَل َيْعلَُموَن ﴿ ٌه َمَع َّللاَّ  النمل﴾ 61َوَجَعلَ َبْيَن اْلَبْحَرْيِن َحاِجًزا أَإِلََٰ

ُ ﴿ قُلْ اَل َيْعلَُم َمنْ  َماَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب إاِلَّ َّللاَّ  النمل﴾ 65فِي السَّ

اَرَك ِعْلُمُهْم فِي اآْلِخَرِة َبلْ ُهْم فِي َشكٍّ ِمْنَها ﴿  النمل﴾ 66َبِل ادَّ

َك لََيْعلَُم َما ُتِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوَما ُيْعلُِنوَن ﴿  النمل﴾ 74َوإِنَّ َربَّ

َك َيْقِضي َبْينَ   النمل﴾ 78ُهْم بُِحْكِمِه َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَعلِيُم ﴿إِنَّ َربَّ

ْبُتْم بِآَياتِي َولَْم ُتِحيُطوا بَِها ِعْلًما ﴿ ىَٰ إَِذا َجاُءوا َقالَ أََكذَّ  النمل﴾ 84َحتَّ

ِ َحقٌّ  ِه َكْي َتَقرَّ َعْيُنَها َواَل َتْحَزَن َولَِتْعلََم أَنَّ َوْعَد َّللاَّ  القصص﴾ 13﴿ َفَرَدْدَناهُ إِلَىَٰ أُمِّ

ِكنَّ أَْكَثَرُهْم اَل َيْعلَُموَن ﴿ ِ َحقٌّ َولََٰ  القصص﴾ 13َولَِتْعلََم أَنَّ َوْعَد َّللاَّ

هُ َواْسَتَوىَٰ آَتْيَناهُ ُحْكًما َوِعْلًما ﴿ ا َبلََغ أَُشدَّ  القصص﴾ 14َولَمَّ

ُ َربُّ اْلَعالَِميَن ﴿  القصص﴾ 30َيا ُموَسىَٰ إِنِّي أََنا َّللاَّ

 القصص﴾ 37َسىَٰ َربِّي أَْعلَُم ِبَمْن َجاَء ِباْلُهَدىَٰ ِمْن ِعْنِدِه ﴿َوَقالَ ُمو

ٍه َغْيِري ﴿ َها اْلَمَِلُ َما َعلِْمُت َلُكْم ِمْن إَِلَٰ  القصص﴾ 38َوَقالَ فِْرَعْوُن َيا أَيُّ

بُِعوَن أَْهَواَءُهْم ﴿ َما َيتَّ  القصص﴾ 50َفإِْن لَْم َيْسَتِجيُبوا لََك َفاْعلَْم أَنَّ

َ َيْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهَتِديَن ﴿َولََٰ 
 القصص﴾ 56ِكنَّ َّللاَّ

ِكنَّ أَْكَثَرُهْم اَل َيْعلَُموَن ﴿ ا َولََٰ  القصص﴾ 57ُيْجَبىَٰ إِلَْيِه َثَمَراُت ُكلِّ َشْيٍء ِرْزًقا ِمْن لَُدنَّ

َك َيْعلَُم َما ُتِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوَما ُيْعلُِنوَن   القصص﴾ 69﴿َوَربُّ

﴿ ِ  القصص﴾ 75َفقُْلَنا َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم َفَعلُِموا أَنَّ اْلَحقَّ ّلِلَّ

ًة َوأَْكَثُر َجْمعً  َ َقْد أَْهلََك ِمْن َقْبلِِه ِمَن اْلقُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّ
 القصص﴾ 78ا ﴿أََولَْم َيْعلَْم أَنَّ َّللاَّ

ِ َخْيٌر ﴿َوَقالَ الَِّذيَن أُوُتوا الْ   القصص﴾ 80ِعْلَم َوْيلَُكْم َثَواُب َّللاَّ

 القصص﴾ 85قُلْ َربِّي أَْعلَُم َمْن َجاَء ِباْلُهَدىَٰ َوَمْن ُهَو فِي َضاَلٍل ُمبِيٍن ﴿

ُ الَِّذيَن َصَدقُوا ﴿ ا الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفلََيْعلََمنَّ َّللاَّ  العنكبوت﴾ 3َولََقْد َفَتنَّ

 العنكبوت﴾ 3ْلَكاِذبِيَن ﴿َولََيْعلََمنَّ ا

ِميُع اْلَعلِيُم ﴿ ِ آَلٍت َوُهَو السَّ  العنكبوت﴾ 5َفإِنَّ أََجلَ َّللاَّ

َ لََغنِيٌّ َعِن اْلَعالَِميَن ﴿
َما ُيَجاِهُد لَِنْفِسِه إِنَّ َّللاَّ  العنكبوت﴾ 6َوَمْن َجاَهَد َفإِنَّ

ُ ِبأَْعلََم ِبَما فِي ُصُدوِر اْلَعالَ   العنكبوت﴾ 10ِميَن ﴿أََولَْيَس َّللاَّ
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ُ ِبأَْعلََم ِبَما فِي ُصُدوِر اْلَعالَِميَن ﴿  العنكبوت﴾ 10أََولَْيَس َّللاَّ

ُ الَِّذيَن آَمُنوا ﴿  العنكبوت﴾ 11َولََيْعلََمنَّ َّللاَّ

 العنكبوت﴾ 11َولََيْعلََمنَّ اْلُمَنافِقِيَن ﴿

ِفيَنِة َوَجَعْلَناَها آيَ   العنكبوت﴾ 15ًة لِْلَعالَِميَن ﴿َفأَْنَجْيَناهُ َوأَْصَحاَب السَّ

لُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن ﴿
َٰ
قُوهُ َذ َ َواتَّ

 العنكبوت﴾ 16اْعُبُدوا َّللاَّ

ُكْم لََتأُْتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن اْلَعالَِميَن ﴿  العنكبوت﴾ 28إِنَّ

 العنكبوت﴾ 32الُوا َنْحُن أَْعلَُم بَِمْن فِيَها ﴿َقالَ إِنَّ فِيَها لُوًطا قَ 

 العنكبوت﴾ 41َوإِنَّ أَْوَهَن اْلُبُيوِت لََبْيُت اْلَعْنَكُبوِت لَْو َكاُنوا َيْعلَُموَن ﴿

َ َيْعلَُم َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء ﴿
 العنكبوت﴾ 42إِنَّ َّللاَّ

 العنكبوت﴾ 43اِس َوَما َيْعقِلَُها إاِلَّ اْلَعالُِموَن ﴿َوتِْلَك اأْلَْمَثالُ َنْضِرُبَها لِلنَّ 

ُ َيْعلَُم َما َتْصَنُعوَن ﴿ ِ أَْكَبُر َوَّللاَّ  العنكبوت﴾ 45َولَِذْكُر َّللاَّ

َناٌت فِي ُصُدوِر الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم ﴿  العنكبوت﴾ 49َبلْ ُهَو آَياٌت َبيِّ

ِ َبْينِي َوَبْيَنكُ  َماَواِت َواأْلَْرِض ﴿قُلْ َكَفىَٰ بِاّللَّ  العنكبوت﴾ 52ْم َشِهيًدا َيْعلَُم َما فِي السَّ

ِميُع اْلَعلِيُم ﴿ اُكْم َوُهَو السَّ ُ َيْرُزقَُها َوإِيَّ  العنكبوت﴾ 60َّللاَّ

َ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ﴿
 العنكبوت﴾ 62إِنَّ َّللاَّ

 

 تدريبات القوالب المصغرة 
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اَر اآْلِخَرَة لَِهَي اْلَحَيَواُن لَْو َكاُنو  العنكبوت﴾ 64ا َيْعلَُموَن ﴿َوإِنَّ الدَّ

ُعوا َفَسْوَف َيْعَلُموَن ﴿  العنكبوت﴾ 66لَِيْكفُُروا بَِما آَتْيَناُهْم َولَِيَتَمتَّ

اِس اَل َيْعلَُموَن ﴿ ِكنَّ أَْكَثَر النَّ ُ َوْعَدهُ َولََٰ ِ اَل ُيْخلُِف َّللاَّ  الروم﴾ 6َوْعَد َّللاَّ

نْ   الروم﴾ 7َيا َوُهْم َعِن اآْلِخَرِة ُهْم َغافِلُوَن ﴿َيْعلَُموَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحَياِة الدُّ

لَِك آَلَياٍت لِْلَعالِِميَن ﴿
َٰ
 الروم﴾ 22إِنَّ فِي َذ

اِس اَل َيْعلَُموَن ﴿ ِكنَّ أَْكَثَر النَّ ُم َولََٰ يُن اْلَقيِّ لَِك الدِّ
َٰ
 الروم﴾ 30َذ

ُعوا َفَسْوَف َتْعلَُمونَ   الروم﴾ 34﴿ لَِيْكفُُروا بَِما آَتْيَناُهْم َفَتَمتَّ
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 الروم﴾ 54َيْخلُُق َما َيَشاُء َوُهَو اْلَعلِيُم اْلَقِديُر ﴿

﴿ ِ  الروم﴾ 56َوَقالَ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َواإْلِيَماَن لََقْد لَِبْثُتْم فِي ِكَتاِب َّللاَّ

ُكْم ُكْنُتْم اَل َتْعلَُموَن ﴿ ِكنَّ َذا َيْوُم اْلَبْعِث َولََٰ  الروم﴾ 56َفَهَٰ

لِ 
َٰ
ُ َعلَىَٰ قُلُوِب الَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن ﴿َكَذ  الروم﴾ 59َك َيْطَبُع َّللاَّ

ُدوِر ﴿ َ َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ
 لقمان﴾ 23إِنَّ َّللاَّ

ِ َبلْ أَْكَثُرُهْم اَل َيْعلَُموَن ﴿  لقمان﴾ 25قُِل اْلَحْمُد ّلِلَّ

َ َعلِي
 لقمان﴾ 34ٌم َخبِيٌر ﴿َوَما َتْدِري َنْفٌس بِأَيِّ أَْرٍض َتُموُت إِنَّ َّللاَّ

 السجدة﴾ 2َتْنِزيلُ اْلِكَتاِب اَل َرْيَب فِيِه ِمْن َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿

ِحيُم ﴿ َهاَدِة اْلَعِزيُز الرَّ لَِك َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّ
َٰ
 السجدة﴾ 6َذ

ِة أَْعُيٍن ﴿  السجدة﴾ 17َفاَل َتْعلَُم َنْفٌس َما أُْخفَِي َلُهْم ِمْن قُرَّ

َ َكاَن َعلِيًما َحِكيًما ﴿َواَل ُتطِ 
 األحزاب﴾ 1ِع اْلَكافِِريَن َواْلُمَنافِقِيَن إِنَّ َّللاَّ

يِن َوَمَوالِيُكْم ﴿  األحزاب﴾ 5َفإِْن لَْم َتْعلَُموا آَباَءُهْم َفإِْخَواُنُكْم فِي الدِّ

قِيَن ِمْنُكْم َواْلَقائِلِيَن إِلِْخَوانِِهْم هَ  ُ اْلُمَعوِّ  األحزاب﴾ 18لُمَّ إِلَْيَنا ﴿َقْد َيْعلَُم َّللاَّ

ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيًما ﴿
يَن َوَكاَن َّللاَّ بِيِّ ِ َوَخاَتَم النَّ ِكْن َرُسولَ َّللاَّ  األحزاب﴾ 40َولََٰ

 األحزاب﴾ 50َقْد َعلِْمَنا َما َفَرْضَنا َعَلْيِهْم فِي أَْزَواِجِهْم ﴿

 ُ
ُ َيْعلَُم َما فِي قُلُوبُِكْم َوَكاَن َّللاَّ  األحزاب﴾ 51َعلِيًما َحلِيًما ﴿ َوَّللاَّ

ُ َعلِيًما َحلِيًما ﴿ ُ َيْعلَُم َما فِي قُلُوبُِكْم َوَكاَن َّللاَّ  األحزاب﴾ 51َوَّللاَّ

َ َكاَن بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيًما ﴿
 األحزاب﴾ 54إِْن ُتْبُدوا َشْيًئا أَْو ُتْخفُوهُ َفإِنَّ َّللاَّ

اَعِة قُلْ  اُس َعِن السَّ ِ ﴿َيْسأَلَُك النَّ َما ِعْلُمَها ِعْنَد َّللاَّ  األحزاب﴾ 63إِنَّ

 سبإ﴾ 2َيْعلَُم َما َيلُِج فِي اأْلَْرِض َوَما َيْخُرُج ِمْنَها ﴿

ُكْم َعالِِم اْلَغْيِب ﴿  سبإ﴾ 3قُلْ َبلَىَٰ َوَربِّي لََتأْتَِينَّ

َك ُهوَ   سبإ﴾ 6اْلَحقَّ ﴿ َوَيَرى الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي أُْنِزلَ إِلَْيَك ِمْن َربِّ

 سبإ﴾ 14أَْن لَْو َكاُنوا َيْعلَُموَن اْلَغْيَب َما لَبُِثوا فِي اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن ﴿

 سبإ﴾ 21َوَما َكاَن لَُه َعَلْيِهْم ِمْن ُسْلَطاٍن إاِلَّ لَِنْعلََم َمْن ُيْؤِمُن بِاآْلِخَرِة ﴿

َنا ُثمَّ َيْفَتُح َبْينَ  اُح اْلَعلِيُم ﴿قُلْ َيْجَمُع َبْيَنَنا َربُّ  سبإ﴾ 26َنا بِاْلَحقِّ َوُهَو اْلَفتَّ

اِس اَلَيْعلَُموَن ﴿ ِكنَّ أَْكَثَر النَّ اِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا َولََٰ  سبإ﴾ 28َوَما أَْرَسْلَناَك إاِلَّ َكافًَّة لِلنَّ
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ِكنَّ أَْكَثرَ  ْزَق لَِمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر َولََٰ اِس اَلَيْعلَُموَن ﴿ قُلْ إِنَّ َربِّي َيْبُسُط الرِّ  سبإ﴾ 36النَّ

ُم اْلُغُيوِب ﴿  سبإ﴾ 48قُلْ إِنَّ َربِّي َيْقِذُف بِاْلَحقِّ َعالَّ

َ َعلِيٌم بَِما َيْصَنُعوَن ﴿
 فاطر﴾ 8َفاَل َتْذَهْب َنْفُسَك َعلَْيِهْم َحَسَراٍت إِنَّ َّللاَّ

 فاطر﴾ 11َوَما َتْحِملُ ِمْن أُْنَثىَٰ َواَل َتَضُع إاِلَّ بِِعْلِمِه ﴿

َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعلََماُء ﴿
َما َيْخَشى َّللاَّ  فاطر﴾ 28إِنَّ

ُدوِر ﴿ ُه َعلِيٌم ِبَذاِت الصُّ َماَواِت َواأْلَْرِض إِنَّ َ َعالُِم َغْيِب السَّ
 فاطر﴾ 38إِنَّ َّللاَّ

ُه َكاَن َعلِيًما َقِديًرا ﴿  فاطر﴾ 44إِنَّ

ا إِلَْيُكْم َلُمْرَسلُوَن ﴿ َنا َيْعلَُم إِنَّ  يس﴾ 16َقالُوا َربُّ
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 يس﴾ 26َقالَ َيا لَْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن ﴿

ا ُتْنِبُت اأْلَْرُض َوِمْن أَْنفُسِ  ا اَل َيْعلَُموَن ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي َخلََق اأْلَْزَواَج ُكلََّها ِممَّ  يس﴾ 36ِهْم َوِممَّ

لَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيِم ﴿
َٰ
ْمُس َتْجِري لُِمْسَتَقرٍّ لََها َذ  يس﴾ 38َوالشَّ

ْعَر َوَما َيْنَبِغي لَُه إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر َوقُْرآٌن ُمبِيٌن ﴿  يس﴾ 69َوَما َعلَّْمَناهُ الشِّ

وَن َوَما ُيْعلُِنوَن ﴿َفاَل َيْحُزْنَك َقْولُُهْم إِ  ا َنْعَلُم َما ُيِسرُّ  يس﴾ 76نَّ

ٍة َوُهَو بُِكلِّ َخْلٍق َعلِيٌم ﴿ لَ َمرَّ  يس﴾ 79قُلْ ُيْحيِيَها الَِّذي أَْنَشأََها أَوَّ

ُق اْلَعلِيُم ﴿  يس﴾ 81َبلَىَٰ َوُهَو اْلَخالَّ

ئَِك لَُهْم ِرْزٌق َمْعلُوٌم ﴿  الصافات﴾ 41أُولََٰ

 الصافات﴾ 79وٍح فِي اْلَعاَلِميَن ﴿َساَلٌم َعلَىَٰ نُ 

ُكْم بَِربِّ اْلَعالَِميَن ﴿  الصافات﴾ 87َفَما َظنُّ

ُهْم َلُمْحَضُروَن ﴿ ُة إِنَّ  الصافات﴾ 158َولََقْد َعلَِمِت اْلِجنَّ

ا إاِلَّ لَُه َمَقاٌم َمْعلُوٌم ﴿  الصافات﴾ 164َوَما ِمنَّ

 فات﴾الصا 170َفَكَفُروا بِِه َفَسْوَف َيْعلَُموَن ﴿

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿  الصافات﴾ 182َواْلَحْمُد ّلِلَّ
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 ص﴾ 81إِلَىَٰ َيْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوِم ﴿

 ص﴾ 87إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِميَن ﴿

 ص﴾ 88َولََتْعلَُمنَّ َنَبأَهُ َبْعَد ِحيٍن ﴿

ُه َعلِيٌم بِذَ  ُئُكْم بَِما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن إِنَّ ُدوِر ﴿َفُيَنبِّ  الزمر﴾ 7اِت الصُّ

 الزمر﴾ 9قُلْ َهلْ َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن ﴿

 الزمر﴾ 9َوالَِّذيَن اَل َيْعلَُموَن ﴿

 الزمر﴾ 26َولََعَذاُب اآْلِخَرِة أَْكَبُر لَْو َكاُنوا َيْعلَُموَن ﴿

ِ َبلْ أَْكَثُرُهْم اَل َيْعلَ   الزمر﴾ 29ُموَن ﴿َهلْ َيْسَتِوَياِن َمَثاًل اْلَحْمُد ّلِلَّ

 الزمر﴾ 39قُلْ َيا َقْوِم اْعَملُوا َعلَىَٰ َمَكاَنتُِكْم إِنِّي َعاِملٌ َفَسْوَف َتْعلَُموَن ﴿

َهاَدِة ﴿ َماَواِت َواأْلَْرِض َعالَِم اْلَغْيِب َوالشَّ  الزمر﴾ 46قُِل اللَُّهمَّ َفاِطَر السَّ

ِكنَّ أَْكَثَرُهْم اَل َيعْ   الزمر﴾ 49لَُموَن ﴿َبلْ ِهَي فِْتَنٌة َولََٰ

ْزَق لَِمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر ﴿ َ َيْبُسُط الرِّ
 الزمر﴾ 52أََولَْم َيْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 الزمر﴾ 70َوُوفَِّيْت ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت َوُهَو أَْعلَُم بَِما َيْفَعلُوَن ﴿

ِ َربِّ   الزمر﴾ 75اْلَعالَِميَن ﴿َوقُِضَي َبْيَنُهْم بِاْلَحقِّ َوقِيلَ اْلَحْمُد ّلِلَّ

ِ اْلَعِزيِز اْلَعلِيِم ﴿  غافر﴾ 2َتْنِزيلُ اْلِكَتاِب ِمَن َّللاَّ

َنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمًة َوِعْلًما ﴿  غافر﴾ 7َربَّ

ُدوُر ﴿  غافر﴾ 19َيْعلَُم َخائَِنَة اأْلَْعُيِن َوَما ُتْخفِي الصُّ

َماَواِت َواأْلَْرِض أَْكبَ  اِس اَل َيْعَلُموَن ﴿لََخْلُق السَّ ِكنَّ أَْكَثَر النَّ اِس َولََٰ  غافر﴾ 57ُر ِمْن َخْلِق النَّ

ُ َربُّ اْلَعالَِميَن ﴿ ُكْم َفَتَباَرَك َّللاَّ ُ َربُّ لُِكُم َّللاَّ
َٰ
 غافر﴾ 64َذ

ِ َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿ يَن اْلَحْمُد ّلِلَّ  غافر﴾ 65َفاْدُعوهُ ُمْخلِِصيَن لَُه الدِّ

 غافر﴾ 66أُْسلَِم لَِربِّ اْلَعالَِميَن ﴿ َوأُِمْرُت أَنْ 

ُبوا بِاْلِكَتاِب َوبَِما أَْرَسْلَنا بِِه ُرُسَلَنا َفَسْوَف َيْعلَُموَن ﴿  غافر﴾ 70الَِّذيَن َكذَّ

َناِت َفِرُحوا بَِما ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم ﴿ ا َجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم بِاْلَبيِّ  غافر﴾ 83َفلَمَّ

لَ  ا لَِقْوٍم َيْعلَُموَن ﴿ِكَتاٌب فُصِّ  فصلت﴾ 3ْت آَياُتُه قُْرآًنا َعَربِّيً

لَِك َربُّ اْلَعالَِميَن ﴿
َٰ
 فصلت﴾ 9َوَتْجَعلُوَن لَُه أَْنَداًدا َذ

لَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعلِيِم ﴿
َٰ
ْنَيا بَِمَصابِيَح َوِحْفًظا َذ َماَء الدُّ ا السَّ نَّ  فصلت﴾ 12َوَزيَّ
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ِكْن َظَنْنُتمْ  ا َتْعَملُوَن ﴿ َولََٰ َ اَل َيْعَلُم َكثِيًرا ِممَّ
 فصلت﴾ 22أَنَّ َّللاَّ

ِميُع اْلَعلِيُم ﴿ ُه ُهَو السَّ ِ إِنَّ  فصلت﴾ 36َفاْسَتِعْذ بِاّللَّ

 فصلت﴾ 47َوَما َتْحِملُ ِمْن أُْنَثىَٰ َواَل َتَضُع إاِلَّ بِِعْلِمِه ﴿

ُه  ْزَق لَِمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر إِنَّ  الشورى﴾ 12بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ﴿َيْبُسُط الرِّ

قُوا إاِلَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم ﴿  الشورى﴾ 14َوَما َتَفرَّ

َها اْلَحقُّ ﴿  الشورى﴾ 18َوالَِّذيَن آَمُنوا ُمْشفِقُوَن ِمْنَها َوَيْعَلُموَن أَنَّ

ُه َعلِ  ُدوِر ﴿َوُيِحقُّ اْلَحقَّ بَِكلَِماتِِه إِنَّ  الشورى﴾ 24يٌم بَِذاِت الصُّ

َئاِت َوَيْعَلُم َما َتْفَعلُوَن ﴿ يِّ  الشورى﴾ 25َوَيْعفُو َعِن السَّ

 الشورى﴾ 32َوِمْن آَياتِِه اْلَجَواِر فِي اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلِم ﴿

 الشورى﴾ 35َوَيْعلََم الَِّذيَن ُيَجاِدلُوَن فِي آَياتَِنا َما لَُهْم ِمْن َمِحيٍص ﴿

ُه َعلِيٌم َقِديٌر ﴿وَ   الشورى﴾ 50َيْجَعلُ َمْن َيَشاُء َعِقيًما إِنَّ

 الزخرف﴾ 9لََيقُولُنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعِزيُز اْلَعلِيُم ﴿

 الزخرف﴾ 46َفَقالَ إِنِّي َرُسولُ َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿

بُِعوِن ﴿ اَعِة َفاَل َتْمَتُرنَّ بَِها َواتَّ ُه لَِعْلٌم لِلسَّ  زخرف﴾ال 61َوإِنَّ

ٌه َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَعلِيُم ﴿ ٌه َوفِي اأْلَْرِض إِلََٰ َماِء إَِلَٰ  الزخرف﴾ 84َوُهَو الَِّذي فِي السَّ

َفاَعَة إاِلَّ َمْن َشِهَد بِاْلَحقِّ َوُهْمَيْعلَُموَن ﴿  الزخرف﴾ 86َواَل َيْملُِك الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشَّ

 الزخرف﴾ 89َساَلٌم َفَسْوَف َيْعلَُموَن ﴿َفاْصَفْح َعْنُهْم َوقُلْ 

ِميُع اْلَعلِيُم ﴿ ُه ُهَو السَّ َك إِنَّ  الدخان﴾ 6َرْحَمًة ِمْن َربِّ

 الدخان﴾ 14ُثمَّ َتَولَّْوا َعْنُه َوَقالُوا ُمَعلٌَّم َمْجُنوٌن ﴿

ِكنَّ أَْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن ﴿  الدخان﴾ 39َما َخلَْقَناُهَما إاِلَّ بِاْلَحقِّ َولََٰ

ْلَناُهْم َعلَى اْلَعالَِميَن ﴿ َباِت َوَفضَّ يِّ  الجاثية﴾ 16َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّ

 الجاثية﴾ 17َفَما اْخَتلَفُوا إاِلَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم ﴿

ِبْع أَْهَواَء الَِّذيَن اَل َيْعلَُموَن ﴿ بِْعَها َواَل َتتَّ  الجاثية﴾ 18َفاتَّ

اِس اَلَيْعلَُموَن ﴿ ِكنَّ أَْكَثَر النَّ  الجاثية﴾ 26ُثمَّ َيْجَمُعُكْم إِلَىَٰ َيْوِم اْلقَِياَمِة اَل َرْيَب فِيِه َولََٰ

َماَواِت َوَربِّ اأْلَْرِض َربِّ اْلَعالَِميَن ﴿  الجاثية﴾ 36َفلِلَِّه اْلَحْمُد َربِّ السَّ

 األحقاف﴾ 8َكَفىَٰ بِِه َشِهيًدا َبْينِي َوَبْيَنُكْم ﴿ ُهَو أَْعلَُم ِبَما ُتِفيُضوَن فِيهِ 



 65 يالدكتور علي الربيعمهارة القراءة البصرية كتاب 

 

ِ َوأَُبلُِّغُكْم َما أُْرِسْلُت بِِه ﴿ َما اْلِعْلُم ِعْنَد َّللاَّ  األحقاف﴾ 23َقالَ إِنَّ

ىَٰ إَِذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدَك َقالُوا لِلَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َماَذا َقالَ آنًِفا ﴿  محمد﴾ 16َحتَّ

ُ َواْسَتْغفِْر لَِذْنبَِك ﴿ َفاْعلَمْ  َه إاِلَّ َّللاَّ ُه اَل إِلََٰ  محمد﴾ 19أَنَّ

ُ َيْعلَُم ُمَتَقلََّبُكْم َوَمْثَواُكْم ﴿  محمد﴾ 19َوَّللاَّ

ُ َيْعلَُم إِْسَراَرُهْم ﴿  محمد﴾ 26َوَّللاَّ

ُ َيْعَلُم أَْعَماَلُكْم ﴿ ُهْم فِي لَْحِن اْلَقْوِل َوَّللاَّ  ﴾محمد 30َولََتْعِرَفنَّ

ابِِريَن ﴿ ىَٰ َنْعلََم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّ ُكْم َحتَّ  محمد﴾ 31َولََنْبلَُونَّ
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ُ َعلِيًما َحِكيًما ﴿ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَكاَن َّللاَّ ِ ُجُنوُد السَّ  الفتح﴾ 4َوّلِلَّ

ِكيَنَة َعلَْيِهْم ﴿  الفتح﴾ 18َفَعلَِم َما فِي قُلُوبِِهْم َفأَْنَزلَ السَّ

 الفتح﴾ 25ْواَل ِرَجالٌ ُمْؤِمُنوَن َوِنَساٌء ُمْؤِمَناٌت لَْم َتْعلَُموُهْم ﴿َولَ 

ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعلِيًما ﴿  الفتح﴾ 26َوَكاُنوا أََحقَّ ِبَها َوأَْهلََها َوَكاَن َّللاَّ

لَِك َفْتًحا َقِريًبا ﴿
َٰ
 الفتح﴾ 27َفَعلَِم َما لَْم َتْعلَُموا َفَجَعلَ ِمْن ُدوِن َذ

لَِك َفْتًحا َقِريًبا ﴿َفَعلِ 
َٰ
 الفتح﴾ 27َم َما لَْم َتْعلَُموا َفَجَعلَ ِمْن ُدوِن َذ

َ َسِميٌع َعلِيٌم ﴿
َ إِنَّ َّللاَّ

قُوا َّللاَّ  الحجرات﴾ 1َواتَّ

﴿ ِ  الحجرات﴾ 7َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم َرُسولَ َّللاَّ

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم ﴿ ِ َونِْعَمًة َوَّللاَّ  الحجرات﴾ 8َفْضاًل ِمَن َّللاَّ

َ َعلِيٌم َخِبيٌر ﴿
ِ أَْتَقاُكْم إِنَّ َّللاَّ  الحجرات﴾ 13إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ

َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض ﴿ ُ َيْعلَُم َما فِي السَّ َ بِِدينُِكْم َوَّللاَّ
 الحجرات﴾ 16قُلْ أَُتَعلُِّموَن َّللاَّ

َماَواِت َومَ  ُ َيْعلَُم َما فِي السَّ ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ﴿َوَّللاَّ
 الحجرات﴾ 16ا فِي اأْلَْرِض َوَّللاَّ

َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض ﴿ ُ َيْعلَُم َما فِي السَّ  الحجرات﴾ 16َوَّللاَّ

ُ َبِصيٌر بَِما َتْعَملُوَن ﴿ َماَواِت َواأْلَْرِض َوَّللاَّ َ َيْعلَُم َغْيَب السَّ
 الحجرات﴾ 18إِنَّ َّللاَّ
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 ق﴾ 4َما َتْنقُُص اأْلَْرُض ِمْنُهْم َوِعْنَدَنا ِكَتاٌب َحفِيٌظ ﴿ َقْد َعلِْمَنا

 ق﴾ 16َولََقْد َخلَْقَنا اإْلِْنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس بِِه َنْفُسُه ﴿

اٍر ﴿  ق﴾ 45َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُوَن َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم بَِجبَّ

ُروهُ ِبغُ   الذاريات﴾ 28اَلٍم َعلِيٍم ﴿َقالُوا اَل َتَخْف َوَبشَّ

ُه ُهَو اْلَحِكيُم اْلَعلِيُم ﴿ ِك إِنَّ لِِك َقالَ َربُّ
َٰ
 الذاريات﴾ 30َقالُوا َكَذ

ِكنَّ أَْكَثَرُهْم اَل َيْعلَُموَن ﴿ لَِك َولََٰ
َٰ
 الطور﴾ 47َوإِنَّ لِلَِّذيَن َظلَُموا َعَذاًبا ُدوَن َذ

 النجم﴾ 5َعلََّمُه َشِديُد اْلقَُوىَٰ ﴿

لِكَ 
َٰ
 النجم﴾ 30َمْبلَُغُهْم ِمَن اْلِعْلِم ﴿ َذ

 النجم﴾ 30َوُهَو أَْعلَُم ِبَمِن اْهَتَدىَٰ ﴿

َك ُهَو أَْعلَُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه ﴿  النجم﴾ 30إِنَّ َربَّ

 النجم﴾ 32ُهَو أَْعلَُم بُِكْم إِْذ أَْنَشأَُكْم ِمَن اأْلَْرِض ﴿

وا أَْنفَُسُكْم ُهَو أَْعلَ  َقىَٰ ﴿َفاَل ُتَزكُّ  النجم﴾ 32ُم بَِمِن اتَّ

اُب اأْلَِشُر ﴿  القمر﴾ 26َسَيْعلَُموَن َغًدا َمِن اْلَكذَّ

 الرحمن﴾ 4َعلََّمُه اْلَبَياَن ﴿

 الرحمن﴾ 24َولَُه اْلَجَواِر اْلُمْنَشآُت فِي اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلِم ﴿

 الواقعة﴾ 50لََمْجُموُعوَن إِلَىَٰ ِميَقاِت َيْوٍم َمْعلُوٍم ﴿

لَ أَْمَثالَُكْم َوُنْنِشَئُكْم فِي َما اَل َتْعلَُموَن ﴿عَ   الواقعة﴾ 61لَىَٰ أَْن ُنَبدِّ

ُروَن ﴿ ْشأََة اأْلُوَلىَٰ َفلَْواَل َتَذكَّ  الواقعة﴾ 62َولََقْد َعلِْمُتُم النَّ

ُه لََقَسٌم لَْو َتْعَلُموَن َعِظيٌم ﴿  الواقعة﴾ 76َوإِنَّ

 الواقعة﴾ 80﴿ َتْنِزيلٌ ِمْن َربِّ اْلَعالَِمينَ 

اِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ﴿ لُ َواآْلِخُر َوالظَّ  الحديد﴾ 3ُهَو اأْلَوَّ

 الحديد﴾ 4َيْعلَُم َما َيلُِج فِي اأْلَْرِض َوَما َيْخُرُج ِمْنَها ﴿

ُدوِر ﴿ َهاَر فِي اللَّْيِل َوُهَو َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ  الحديد﴾ 6َوُيولُِج النَّ

َ ُيْحيِي اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها ﴿
 الحديد﴾ 17اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

ْنَيا لَِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة ﴿ َما اْلَحَياةُ الدُّ  الحديد﴾ 20اْعلَُموا أَنَّ

ُ َمْن َيْنُصُرهُ َوُرُسلَُه بِاْلَغْيِب ﴿  الحديد﴾ 25َولَِيْعلََم َّللاَّ
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ِ ﴿ لَِئالَّ َيْعلََم أَْهلُ اْلِكَتابِ   الحديد﴾ 29أاَلَّ َيْقِدُروَن َعلَىَٰ َشْيٍء ِمْن َفْضِل َّللاَّ

َ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ﴿
ُئُهْم بَِما َعِملُوا َيْوَم اْلقَِياَمِة إِنَّ َّللاَّ  المجادلة﴾ 7ُثمَّ ُيَنبِّ

َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض ﴿ َ َيْعلَُم َما فِي السَّ
 ادلة﴾المج 7أَلَْم َتَر أَنَّ َّللاَّ

ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ﴿  المجادلة﴾ 11َيْرَفِع َّللاَّ

 المجادلة﴾ 14َما ُهْم ِمْنُكْم َواَل ِمْنُهْم َوَيْحلِفُوَن َعلَى اْلَكِذِب َوُهْم َيْعلَُموَن ﴿

ا َكَفَر َقالَ إِنِّي َبِريٌء ِمْنَك إِنِّي أََخا َ َربَّ اْلَعالَِميَن ﴿َفلَمَّ
 الحشر﴾ 16ُف َّللاَّ

َهاَدِة ﴿ َه إاِلَّ ُهَو َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّ ُ الَِّذي اَل إَِلَٰ  الحشر﴾ 22ُهَو َّللاَّ

ِة َوأََنا أَْعلَُم بَِما أَْخَفْيُتْم َوَما أَْعلَْنُتْم ﴿ وَن إِلَْيِهْم بِاْلَمَودَّ  الممتحنة﴾ 1ُتِسرُّ

 ُ
 الممتحنة﴾ 10 أَْعلَُم ِبإِيَمانِِهنَّ ﴿َفاْمَتِحُنوُهنَّ َّللاَّ

 الممتحنة﴾ 10َفإِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ إِلَى اْلُكفَّاِر ﴿

ُ َعلِيٌم َحِكيٌم ﴿ ِ َيْحُكُم َبْيَنُكْم َوَّللاَّ لُِكْم ُحْكُم َّللاَّ
َٰ
 الممتحنة﴾ 10َذ

ِ إِلَْيُكْم ﴿لَِم ُتْؤُذوَننِي َوَقْد َتْعلَُموَن   الصف﴾ 5أَنِّي َرُسولُ َّللاَّ

 

 تدريبات القوالب المصغرة 

 في قالب واحد التدريب على اإللتقاط البصري من اول نظرة 

 

لُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعلَُموَن ﴿
َٰ
 الصف﴾ 11َذ

يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة ﴿  الجمعة﴾ 2َيْتلُو َعلَْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ

َمْت أَْيِديِهْم  ْوَنُه أََبًدا بَِما َقدَّ الِِميَن ﴿َواَل َيَتَمنَّ ُ َعلِيٌم بِالظَّ  الجمعة﴾ 7َوَّللاَّ

ُئُكْم بَِما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن ﴿ َهاَدِة َفُيَنبِّ وَن إِلَىَٰ َعالِِم اْلَغْيِب َوالشَّ  الجمعة﴾ 8ُثمَّ ُتَردُّ

لُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن ﴿
َٰ
 الجمعة﴾ 9َوَذُروا اْلَبْيَع َذ

ُ َيْعلَُم إِ 
ُ َيْشَهُد إِنَّ اْلُمَنافِقِيَن َلَكاِذُبوَن ﴿َوَّللاَّ َك لََرُسولُُه َوَّللاَّ  المنافقون﴾ 1نَّ

ِكنَّ اْلُمَنافِقِيَن اَل َيْعلَُموَن ﴿ ةُ َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمنِيَن َولََٰ ِ اْلِعزَّ  المنافقون﴾ 8َوّلِلَّ

ُ َعلِي وَن َوَما ُتْعلُِنوَن َوَّللاَّ ُدوِر ﴿َوَيْعلَُم َما ُتِسرُّ  التغابن﴾ 4ٌم بَِذاِت الصُّ

وَن َوَما ُتْعلُِنوَن ﴿  التغابن﴾ 4َوَيْعلَُم َما ُتِسرُّ

َماَواِت َواأْلَْرِض ﴿  التغابن﴾ 4َيْعلَُم َما فِي السَّ
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ُ بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ﴿
ِ َيْهِد َقْلَبُه َوَّللاَّ  التغابن﴾ 11َوَمْن ُيْؤِمْن بِاّللَّ

 التغابن﴾ 18َهاَدِة اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم ﴿َعالُِم اْلَغْيِب َوالشَّ 

َ َقْد أََحاَط بُِكلِّ َشْيٍء ِعْلًما ﴿
 الطالق﴾ 12َوأَنَّ َّللاَّ

َ َعلَىَٰ ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ﴿
 الطالق﴾ 12لَِتْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

ُ َمْواَلُكْم َوُهَو اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم ﴿  التحريم﴾ 2َوَّللاَّ

أَنَِي اْلَعلِيُم اْلَخبِيُر ﴿َقالَْت َمْن أَنْ  َذا َقالَ َنبَّ  التحريم﴾ 3َبأََك َهَٰ

ُدوِر ﴿ ُه َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ وا َقْولَُكْم أَِو اْجَهُروا بِِه إِنَّ  الملك﴾ 13َوأَِسرُّ

 الملك﴾ 14أاََل َيْعلَُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْلَخبِيُر ﴿

 الملك﴾ 17َفَسَتْعلَُموَن َكْيَف َنِذيِر ﴿

َما أََنا َنِذيٌر ُمِبيٌن ﴿ ِ َوإِنَّ َما اْلِعْلُم ِعْنَد َّللاَّ  الملك﴾ 26قُلْ إِنَّ

ْلَنا َفَسَتْعلَُموَن َمْن ُهَو فِي َضاَلٍل ُمبِيٍن ﴿ ا بِِه َوَعلَْيِه َتَوكَّ  الملك﴾ 29آَمنَّ

 القلم﴾ 7َوُهَو أَْعلَُم ِباْلُمْهَتِديَن ﴿

َك ُهَو أَْعلَُم   القلم﴾ 7ِبَمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه ﴿إِنَّ َربَّ

لَِك اْلَعَذاُب َولََعَذاُب اآْلِخَرِة أَْكَبُر لَْو َكاُنوا َيْعلَُموَن ﴿
َٰ
 القلم﴾ 33َكَذ

 القلم﴾ 44َسَنْسَتْدِرُجُهْم ِمْن َحْيُث اَل َيْعلَُموَن ﴿

 القلم﴾ 52َوَما ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِْلَعالَِميَن ﴿

 الحاقة﴾ 43اْلَعالَِميَن ﴿ َتْنِزيلٌ ِمْن َربِّ 

بِيَن ﴿ ا لََنْعلَُم أَنَّ ِمْنُكْم ُمَكذِّ  الحاقة﴾ 49َوإِنَّ

 المعارج﴾ 24َوالَِّذيَن فِي أَْمَوالِِهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم ﴿

ا َيْعَلُموَن ﴿ ا َخلَْقَناُهْم ِممَّ  المعارج﴾ 39َكالَّ إِنَّ

ُر لَوْ  ِ إَِذا َجاَء اَل ُيَؤخَّ  نوح﴾ 4ُكْنُتْم َتْعَلُموَن ﴿ إِنَّ أََجلَ َّللاَّ

 الجن﴾ 24َفَسَيْعلَُموَن َمْن أَْضَعُف َناِصًرا َوأََقلُّ َعَدًدا ﴿

 الجن﴾ 26َعالُِم اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر َعَلىَٰ َغْيبِِه أََحًدا ﴿

ِهْم َوأََحاَط بَِما لََدْيِهْم ﴿  الجن﴾ 28لَِيْعلََم أَْن َقْد أَْبلَُغوا ِرَسااَلِت َربِّ

َك َتقُوُم أَْدَنىَٰ ِمْن ُثلَُثيِ اللَّْيِل َونِْصَفُه َوُثلَُثُه ﴿إِ  َك َيْعلَُم أَنَّ  المزمل﴾ 20نَّ َربَّ

َك إاِلَّ ُهَو َوَما ِهَي إاِلَّ ِذْكَرىَٰ لِْلَبَشِر ﴿  المدثر﴾ 31َوَما َيْعلَُم ُجُنوَد َربِّ
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 َ
ُ إِنَّ َّللاَّ  االنسان﴾ 30َكاَن َعلِيًما َحِكيًما ﴿ َوَما َتَشاُءوَن إاِلَّ أَْن َيَشاَء َّللاَّ

 المرسالت﴾ 22إِلَىَٰ َقَدٍر َمْعلُوٍم ﴿

 النبإ﴾ 4َكالَّ َسَيْعلَُموَن ﴿

 النبإ﴾ 5ُثمَّ َكالَّ َسَيْعَلُموَن ﴿

 التكوير﴾ 14َعلَِمْت َنْفٌس َما أَْحَضَرْت ﴿

 التكوير﴾ 27إِْن ُهَو إاِلَّ ِذْكٌر لِْلَعاَلِميَن ﴿

ُ َربُّ اْلَعاَلِميَن ﴿ َوَما َتَشاُءونَ   التكوير﴾ 29إاِلَّ أَْن َيَشاَء َّللاَّ

َرْت ﴿ َمْت َوأَخَّ  اإلنفطار﴾ 5َعلَِمْت َنْفٌس َما َقدَّ

 اإلنفطار﴾ 12َيْعلَُموَن َما َتْفَعلُوَن ﴿

اُس لَِربِّ اْلَعالَِميَن ﴿  المطففين﴾ 6َيْوَم َيقُوُم النَّ

ُ أَْعلَُم ِبَما ُيوُعوَن ﴿  اإلنشقاق﴾ 23َوَّللاَّ

ُه َيْعلَُم اْلَجْهَر َوَما َيْخَفىَٰ ﴿ ُ إِنَّ  األعلى﴾ 7إاِلَّ َما َشاَء َّللاَّ

َ َيَرىَٰ ﴿
 العلق﴾ 14أَلَْم َيْعلَْم بِأَنَّ َّللاَّ

 

 تدريبات القوالب المصغرة 

 في قالب واحد التدريب على اإللتقاط البصري من اول نظرة 

 

 العاديات﴾ 9أََفاَل َيْعلَُم إَِذا ُبْعثَِر َما فِي اْلقُُبوِر ﴿

 التكاثر﴾ 3َكالَّ َسْوَف َتْعلَُموَن ﴿

 التكاثر﴾ 4َف َتْعَلُموَن ﴿ُثمَّ َكالَّ َسوْ 

َماِء َواأْلَْرِض آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعقِلُوَن ﴿ ِر َبْيَن السَّ َحاِب اْلُمَسخَّ َياِح َوالسَّ  البقرة﴾ 164َوَتْصِريِف الرِّ

 البقرة﴾ 170أََولَْو َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعِقلُوَن َشْيًئا َواَل َيْهَتُدوَن ﴿

 البقرة﴾ 171ٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْعِقلُوَن ﴿ُصمٌّ ُبكْ 

ُهْم َقْوٌم اَل َيْعقِلُوَن ﴿ لَِك بِأَنَّ
َٰ
َخُذوَها ُهُزًوا َولَِعًبا َذ  المائدة﴾ 58اتَّ

ِ اْلَكِذَب َوأَْكَثُرُهْم اَل َيْعقِلُوَن ﴿  المائدة﴾ 103َيْفَتُروَن َعلَى َّللاَّ

ِ ال َوابِّ ِعْنَد َّللاَّ مُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن اَل َيْعِقلُوَن ﴿إِنَّ َشرَّ الدَّ  األنفال﴾ 22صُّ



 70 يالدكتور علي الربيعمهارة القراءة البصرية كتاب 

 

مَّ َوَلْو َكاُنوا اَل َيْعقِلُوَن ﴿  يونس﴾ 42أََفأَْنَت ُتْسِمُع الصُّ

ْجَس َعلَى الَِّذيَن اَل َيْعقِلُوَن ﴿  يونس﴾ 100َوَيْجَعلُ الرِّ

لَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعقِلُوَن ﴿
َٰ
 الرعد﴾ 4إِنَّ فِي َذ

لَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعقِلُوَن ﴿َوالنُّجُ 
َٰ
َراٌت ِبأَْمِرِه إِنَّ فِي َذ  النحل﴾ 12وُم ُمَسخَّ

لَِك آَلَيًة لَِقْوٍم َيْعقِلُوَن ﴿
َٰ
 النحل﴾ 67إِنَّ فِي َذ

 الحج﴾ 46أََفلَْم َيِسيُروا فِي اأْلَْرِض َفَتُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعقِلُوَن بَِها ﴿

 الفرقان﴾ 44َثَرُهْم َيْسَمُعوَن أَْو َيْعِقلُوَن ﴿أَْم َتْحَسُب أَنَّ أَكْ 

َنًة لَِقْوٍم َيْعِقلُوَن ﴿  العنكبوت﴾ 35َولََقْد َتَرْكَنا ِمْنَها آَيًة َبيِّ

ِ َبلْ أَْكَثُرُهْم اَل َيْعقِلُوَن ﴿  العنكبوت﴾ 63قُِل اْلَحْمُد ّلِلَّ

لِ 
َٰ
 الروم﴾ 24َك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعقِلُوَن ﴿َفُيْحيِي بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوتَِها إِنَّ فِي َذ

لُ اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعقِلُوَن ﴿ لَِك ُنَفصِّ
َٰ
 الروم﴾ 28َكَذ

ْسُه فِي اْلَخْلِق أََفاَل َيْعقِلُوَن ﴿ ْرهُ ُنَنكِّ  يس﴾ 68َوَمْن ُنَعمِّ

 الزمر﴾ 43قُلْ أََولَْو َكاُنوا اَل َيْملُِكوَن َشْيًئا َواَل َيْعِقلُوَن ﴿

َياِح آَياٌت لَِقْوٍم َيْعقِلُوَن ﴿فَ   الجاثية﴾ 5أَْحَيا بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوتَِها َوَتْصِريِف الرِّ

 الحجرات﴾ 4إِنَّ الَِّذيَن ُيَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت أَْكَثُرُهْم اَل َيْعقِلُوَن ﴿

 َ لَِك بِأ
َٰ
ىَٰ َذ ُهْم َقْوٌم اَل َيْعقِلُوَن ﴿َتْحَسُبُهْم َجِميًعا َوقُلُوُبُهْم َشتَّ  الحشر﴾ 14نَّ

اَس بِاْلبِرِّ َوَتْنَسْوَن أَْنفَُسُكْم َوأَْنُتْم َتْتلُوَن اْلِكَتاَب أََفاَلَتْعقِلُوَن ﴿  البقرة﴾ 44أََتأُْمُروَن النَّ

ُ اْلَمْوَتىَٰ َوُيِريُكْم آَياتِِه َلَعلَُّكْم َتْعِقلُوَن ﴿ لَِك ُيْحيِي َّللاَّ
َٰ
 رة﴾البق 73َكَذ

فُوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعَقلُوهُ ﴿ ِ ُثمَّ ُيَحرِّ  البقرة﴾ 75َيْسَمُعوَن َكاَلَم َّللاَّ

وُكْم بِِه ِعْندَ  ُ َعلَْيُكْم لُِيَحاجُّ ُثوَنُهْم بَِما َفَتَح َّللاَّ ُكْم أََفاَلَتْعقِلُوَن ﴿ أَُتَحدِّ  البقرة﴾ 76َربِّ

ُ لَُكْم آَياِتِه لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن ﴿ ُن َّللاَّ لَِك ُيَبيِّ
َٰ
 البقرة﴾ 242َكَذ

ْوَراةُ َواإْلِْنِجيلُ إاِلَّ ِمْن َبْعِدِه أََفاَل َتْعقِلُوَن ﴿  آل عمران﴾ 65َوَما أُْنِزلَِت التَّ

ا لَُكُم اآْلَياِت  نَّ  آل عمران﴾ 118إِْن ُكْنُتْم َتْعقِلُوَن ﴿َقْد َبيَّ

قُوَن أََفاَل َتْعقِلُوَن ﴿ اُر اآْلِخَرةُ َخْيٌر لِلَِّذيَن َيتَّ  األنعام﴾ 32َولَلدَّ

اُكْم بِِه لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن ﴿ لُِكْم َوصَّ
َٰ
 األنعام﴾ 151َذ

قُوَن أََفاَل َتْعقِلُ  اُر اآْلِخَرةُ َخْيٌر لِلَِّذيَن َيتَّ  األعراف﴾ 169وَن ﴿َوالدَّ
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 يونس﴾ 16َفَقْد لَبِْثُت فِيُكْم ُعُمًرا ِمْن َقْبلِِه أََفاَل َتْعقِلُوَن ﴿

 هود﴾ 51إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَى الَِّذي َفَطَرنِي أََفاَل َتْعقِلُوَن ﴿

ا لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن ﴿ ا أَْنَزْلَناهُ قُْرآًنا َعَربِّيً  يوسف﴾ 2إِنَّ

َقْوا أََفاَل َتْعقِلُوَن ﴿َولََداُر اآْل   يوسف﴾ 109ِخَرِة َخْيٌر لِلَِّذيَن اتَّ

 األنبياء﴾ 10لََقْد أَْنَزْلَنا إِلَْيُكْم ِكَتاًبا فِيِه ِذْكُرُكْم أََفاَل َتْعقِلُوَن ﴿

ِ أََفاَل َتْعقِلُوَن ﴿  األنبياء﴾ 67أُفٍّ لَُكْم َولَِما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاَّ

َهاِر أََفاَل َتْعقِلُوَن ﴿َولَُه اْختِاَل   المؤمنون﴾ 80ُف اللَّْيِل َوالنَّ

ُ لَُكُم اآْلَياِت لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن ﴿ ُن َّللاَّ لَِك ُيَبيِّ
َٰ
 النور﴾ 61َكَذ

 الشعراء﴾ 28َقالَ َربُّ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَما َبْيَنُهَما إِْن ُكْنُتْم َتْعقِلُوَن ﴿

 ِ  القصص﴾ 60َخْيٌر َوأَْبَقىَٰ أََفاَل َتْعقِلُوَن ﴿ َوَما ِعْنَد َّللاَّ

اِس َوَما َيْعقِلَُها إاِلَّ اْلَعالُِموَن ﴿  العنكبوت﴾ 43َوتِْلَك اأْلَْمَثالُ َنْضِرُبَها لِلنَّ

 يس﴾ 62َولََقْد أََضلَّ ِمْنُكْم ِجبِاّلً َكثِيًرا أََفلَْم َتُكوُنوا َتْعقِلُوَن ﴿

 الصافات﴾ 138قِلُوَن ﴿َوبِاللَّْيِل أََفاَل َتعْ 

ى َولََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن ﴿  غافر﴾ 67َولَِتْبلُُغوا أََجاًل ُمَسّمً

ا لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن ﴿ ا َجَعْلَناهُ قُْرآًنا َعَربِّيً  الزخرف﴾ 3إِنَّ

ا لَُكُم اآْلَياِت لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن ﴿ نَّ  الحديد﴾ 17َقْد َبيَّ

ا نَ  ِعيِر ﴿َوَقالُوا لَْو ُكنَّ ا فِي أَْصَحاِب السَّ  الملك﴾ 10ْسَمُع أَْو َنْعقِلُ َما ُكنَّ

 

 

 للتدريب نماذج 

اَر َواْلُمَنافِقِيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم ﴿ بِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ َها النَّ  التوبة﴾ 73َيا أَيُّ

َ لََغنِيٌّ َعنِ 
َما ُيَجاِهُد لَِنْفِسِه إِنَّ َّللاَّ  العنكبوت﴾ 6اْلَعالَِميَن ﴿ َوَمْن َجاَهَد َفإِنَّ

َ لََغنِيٌّ َعِن اْلَعالَِميَن ﴿
َما ُيَجاِهُد لَِنْفِسِه إِنَّ َّللاَّ  العنكبوت﴾ 6َوَمْن َجاَهَد َفإِنَّ

اَر َواْلُمَنافِقِيَن َواْغلُْظ َعلَْيِهْم ﴿ بِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّ َها النَّ  التحريم﴾ 9َيا أَيُّ

ِ ﴿َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهدُ  ئَِك َيْرُجوَن َرْحَمَت َّللاَّ ِ أُوَلَٰ  البقرة﴾ 218وا فِي َسبِيِل َّللاَّ

اِبِريَن ﴿ ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َوَيْعلََم الصَّ ا َيْعلَِم َّللاَّ َة َولَمَّ  آل عمران﴾ 142أَْم َحِسْبُتْم أَْن َتْدُخلُوا اْلَجنَّ
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ُ اْلُمَجاِهِديَن بِأَْمَوالِ  لَ َّللاَّ  النساء﴾ 95ِهْم َوأَْنفُِسِهْم َعلَى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة ﴿َفضَّ

ُ اْلُمَجاِهِديَن َعلَى اْلَقاِعِديَن أَْجًرا َعِظيًما ﴿ لَ َّللاَّ  النساء﴾ 95َوَفضَّ

﴿ ِ َرِر َواْلُمَجاِهُدوَنفِي َسِبيِل َّللاَّ  النساء﴾ 95اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َغْيُر أُولِي الضَّ

َ َواْبَتُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيلََة َوَجاِهُدوا فِي َسبِيلِِه ﴿
قُوا َّللاَّ  المائدة﴾ 35اتَّ

ُهْم لََمَعُكْم ﴿ ِ َجْهَد أَْيَمانِِهْم إِنَّ ُؤاَلِء الَِّذيَن أَْقَسُموا بِاّللَّ  المائدة﴾ 53َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا أََهَٰ

 ِ  المائدة﴾ 54 َواَل َيَخافُوَن لَْوَمَة اَلِئٍم ﴿ُيَجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ

ِ َجْهَد أَْيَماِنِهْم لَئِْن َجاَءْتُهْم آَيٌة لَُيْؤِمُننَّ بَِها ﴿  األنعام﴾ 109َوأَْقَسُموا بِاّللَّ

ِ َوالَّ  ئَِك َبْعُضُهْم إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ ِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا أُولََٰ

 األنفال﴾ 72أَْولَِياُء َبْعٍض ﴿

ِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن  ِ َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا أُولََٰ  األنفال﴾ 74َحّقًا ﴿َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

ئَِك ِمْنُكْم ﴿ َوالَِّذيَن آَمُنوا ِمْن َبْعدُ   األنفال﴾ 75َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم َفأُولََٰ

ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم ﴿ ا َيْعلَِم َّللاَّ  التوبة﴾ 16أَْم َحِسْبُتْم أَْن ُتْتَرُكوا َوَلمَّ

 ِ ِ ﴿أََجَعْلُتْم ِسَقاَيَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِاّللَّ  التوبة﴾ 19 َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوَجاَهَد فِي َسبِيِل َّللاَّ

 ِ ِ بِأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد َّللاَّ  التوبة﴾ 20﴿ الَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوأَْمَوالٌ اْقَتَرْفُتُموَها َوتَِجاَرةٌ َتْخَشْوَن َكَساَدَها قُلْ إِْن َكاَن آَباُؤُكْم َوأَْبَناُؤُكْم َوإِْخَوا

ُصوا ﴿ ِ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد فِي َسبِيلِِه َفَتَربَّ  التوبة﴾ 24َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها أََحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن َّللاَّ

ِ ﴿اْنفُِروا ِخَفاًفا َوثَِقااًل َوجَ   التوبة﴾ 41اِهُدوا بِأَْمَوالُِكْم َوأَْنفُِسُكْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر أَْن ُيَجاِهُدوا ﴿  التوبة﴾ 44اَل َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن بِاّللَّ

ُ مِ   التوبة﴾ 79ْنُهْم ﴿َوالَِّذيَن اَل َيِجُدوَن إاِلَّ ُجْهَدُهْم َفَيْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر َّللاَّ

ِ َوَكِرُهوا أَْن ُيَجاِهُدوا ﴿  التوبة﴾ 81َفِرَح اْلُمَخلَّفُوَن بَِمْقَعِدِهْم ِخاَلَف َرُسوِل َّللاَّ

ْوِل ِمْنُهْم ﴿ ِ َوَجاِهُدوا َمَع َرُسولِِه اْسَتأَْذَنَك أُولُو الطَّ  التوبة﴾ 86َوإَِذا أُْنِزلَْت ُسوَرةٌ أَْن آِمُنوا بِاّللَّ

ُسولُ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َجاَهُدوا ِبأَْمَوالِِهْم َوأَْنفُِسِهْم ﴿ ِكِن الرَّ  التوبة﴾ 88لََٰ

ُ َمْن َيمُ  ِ َجْهَد أَْيَماِنِهْم اَل َيْبَعُث َّللاَّ  النحل﴾ 38وُت ﴿َوأَْقَسُموا بِاّللَّ

َك ِمْن َبْعِدَها لَغَ  َك لِلَِّذيَن َهاَجُروا ِمْن َبْعِد َما فُتُِنوا ُثمَّ َجاَهُدوا َوَصَبُروا إِنَّ َربَّ  النحل﴾ 110فُوٌر َرِحيٌم ﴿ُثمَّ إِنَّ َربَّ

ِ َحقَّ ِجَهاِدِه ﴿  الحج﴾ 78َوَجاِهُدوا فِي َّللاَّ

ِ َحقَّ ِجَهاِدهِ   الحج﴾ 78﴿ َوَجاِهُدوا فِي َّللاَّ

ِ َجْهَد أَْيَماِنِهْم لَئِْن أََمْرَتُهْم لََيْخُرُجنَّ ﴿  النور﴾ 53َوأَْقَسُموا بِاّللَّ
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 الفرقان﴾ 52َفاَل ُتِطِع اْلَكافِِريَن َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاًدا َكِبيًرا ﴿

 الفرقان﴾ 52َفاَل ُتِطِع اْلَكافِِريَن َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاًدا َكِبيًرا ﴿

 العنكبوت﴾ 8إِْن َجاَهَداَك لُِتْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما ﴿وَ 

ُهْم ُسُبلََنا ﴿  العنكبوت﴾ 69َوالَِّذيَن َجاَهُدوا فِيَنا َلَنْهِدَينَّ

 مان﴾لق 15َوإِْن َجاَهَداَك َعلَىَٰ أَْن ُتْشِرَك بِي َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما ﴿

ِ َجْهَد أَْيَماِنِهْم لَئِْن َجاَءُهْم َنِذيٌر لََيُكوُننَّ أَْهَدىَٰ ِمْن إِْحَدى اأْلَُمِم ﴿  فاطر﴾ 42َوأَْقَسُموا بِاّللَّ

ابِِريَن َوَنْبلَُو أَْخَباَرُكْم ﴿ ىَٰ َنْعلََم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّ ُكْم َحتَّ  محمد﴾ 31َولََنْبلَُونَّ

ِ َوَرُسولِِه ُثمَّ لَْم َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوابِأَْمَوالِِهْم ﴿ اْلُمْؤِمُنونَ   الحجرات﴾ 15الَِّذيَن آَمُنوا ِباّللَّ

 الممتحنة﴾ 1إِْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا فِي َسبِيلِي َواْبتَِغاَء َمْرَضاتِي ﴿

 ِ ِ َوَرُسولِِه َوُتَجاِهُدوَن فِي َسبِيِل َّللاَّ  الصف﴾ 11﴿ ُتْؤِمُنوَن ِباّللَّ

 

 

 للتدريب نماذج 

ْشُد ِمَن اْلَغيِّ ﴿ َن الرُّ يِن َقْد َتَبيَّ  البقرة﴾ 256اَل إِْكَراَه فِي الدِّ

 النساء﴾ 6َفإِْن آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا إِلَْيِهْم أَْمَوالَُهْم ﴿

ِخُذوهُ َسبِياًل ﴿ ْشِد اَل َيتَّ  راف﴾األع 146َوإِْن َيَرْوا َسبِيلَ الرُّ

ْئ لََنا ِمْن أَْمِرَنا َرَشًدا ﴿ َنا آتَِنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمًة َوَهيِّ  الكهف﴾ 10َربَّ

َذا َرَشًدا ﴿ ي أِلَْقَرَب ِمْن َهَٰ  الكهف﴾ 24َوقُلْ َعَسىَٰ أَْن َيْهِدَيِن َربِّ

ا ُعلِّْمَت ُرْشًدا ﴿ بُِعَك َعلَىَٰ أَْن ُتَعلَِّمِن ِممَّ  ﴾الكهف 66ُموَسىَٰ َهلْ أَتَّ

ا بِِه َعالِِميَن ﴿  األنبياء﴾ 51َولََقْد آَتْيَنا إِْبَراِهيَم ُرْشَدهُ ِمْن َقْبلُ َوُكنَّ

ا بِِه ﴿ ْشِد َفآَمنَّ  الجن﴾ 2َيْهِدي إِلَى الرُّ

ُهْم َرَشًدا ﴿  الجن﴾ 10أََشرٌّ أُِريَد بَِمْن فِي اأْلَْرِض أَْم أََراَد بِِهْم َربُّ

ئَِك تَ  ْوا َرَشًدا ﴿َفَمْن أَْسلََم َفأُولََٰ  الجن﴾ 14َحرَّ

ا َواَل َرَشًدا ﴿  الجن﴾ 21قُلْ إِنِّي اَل أَْملُِك لَُكْم َضّرً
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