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َ
اس بِا ألبَاطِ ِل َو َي ُ
َّللا َوالَّذِينَ ۞34التوبة – اآلية
ص ُّدونَ عَن سَبِي ِل َّ ِ
َان لَيَأ ُكلُونَ أَ أم َوا َل ال َّن ِ
َار َوالرُّ هأ ب ِ
يَا أ ُّيهَا الَّذِينَ آ َم ُنوا إِنَّ َكثِيرً ا ِّمنَ أاْلحأ ب ِ
َي أكنِ ُزونَ َّ
ب أَل ٍِيم۞
َّللا َف َب ِّشرأ هُم ِب َع َذا ٍ
الذهَبَ َوا ألفِ َّ
يل َّ ِ
ض َة وَ ََل يُنفِقُو َنهَا فِي س َِب ِ
جبَا ُه ُه أم َو ُج ُنو ُب ُه أم َو ُ
ظهُو ُر ُه أم َه َذا مَا َك َن أز ُت أم ِْلَنفُسِ ُك أم َف ُذوقُوا مَا ُكن ُت أم
ار جَ َه َّن َم َف ُت أكوَ ى بِهَا ِ
التوبة – اآلية ۞ 53ي أَو َم يُحأ مَى َعلَ أيهَا فِي َن ِ
َت أكنِ ُزونَ ۞
ُ
ك َوضَائ ٌِق ِب ِه ص أَد ُر َ َ
نز َل َعلَ أي ِه َكن ٌز أَ أو جَ ا َء َم َع ُه َملَ ٌ
ار ٌ
ك إِ َّنمَا أَنتَ َنذِي ٌر 12هود – اآلية
ك َبعأ ضَ مَا ُيوحَ ى إِلَ أي َ
۞ َفلَ َعلَّ َ
ك أن َيقُولُوا لَ أو ََل أ ِ
ك َت ِ
َو َّ
َّللا ُ َعلَى ُك ِّل َشيأ ٍء َوكِيلٌ۞
ك أَن َي أبلُغَا أَ ُ
ش َّد ُهمَا 82الكهف – اآلية
أن فِي ا أل َمدِي َن ِة َو َكانَ َتحأ َت ُه َكن ٌز لَّ ُهمَا َو َكانَ أَبُو ُهمَا صَالِحً ا َفأَرَ ا َد رَ ُّب َ
۞ َوأَمَّا ا أل ِ
أن َيتِي َمي ِ
جدَا ُر َف َكانَ لِ ُغ ََل َمي ِ
َو َيسأ َت أخ ِرجَ ا َك َ
صبأرً ا۞
ك َتأأ ِوي ُل مَا لَ أم َتسأ طِ ع َّعلَ أي ِه َ
ك َومَا َف َع أل ُت ُه َعنأ أَم ِأري َذلِ َ
نز ُهمَا رَ حأ م ًَة مِّن رَّ ِّب َ
۞أَ أو ُي أل َقى إِلَ أي ِه َكن ٌز أَ أو َت ُكونُ لَ ُه جَ َّن ٌة يَأأ ُك ُل ِم أنهَا َو َقا َل َّ
الظالِ ُمونَ إِن َت َّت ِب ُعونَ إِ ََّل رَ ج ًَُل مَّسأ حُورً ا۞8الفرقان – اآلية

