
        مواضيع لوحات الخط العربي من أرسم+ 
 

 السعادة أن تكون أنت 

ير غيكنت أنت مثال الت  

 ان معي ربي سيهدين 

 الدين المعاملة

 الكلمة الطيبة صدقة

 ادفع بالتي هي أحسن

 ما خاب من استشار

 لسانك حصانك 

 البسمة مفتاح الق لوب

 نور على نور

 نون و الق لم



 هو هللا أحد 

 الصالة نور 

 و انتم األعلون ان كنتم مؤمنين

ألزيدنكمن شكرتم  إل  

 أن األرض يرثها عبادي الصالحون 

 و من يتوكل على هللا فهو حسبه 

حسن لمن اساء اليك , أ صل من قطعك, اعف عمن ظلمك   

و اعرض عن الجاهلين و أمر بالعرف    خذالعفو  

فحقق يا إلهي حسن ظني    وظني فيك يا ربي جميل  

 الحب هو الطريق 

 أنت نتاج فكرك 

 الصمت في حرم الجمال جمال 

 الصمت حكمة



 أحب ألخيك ما تحب لنفسك

 الفنى غنى النفس

 الجمال جمال الروح 

 تف اءلوا بالخير تجدوه 

متمم مكارم األخالق, الرحمة المهداة  

 أنت نفحة من روح هللا

 ما تركز عليه يزداد

 ركز على ما تريد

 إنما األعمال بالنيات

 هذا الشبل من ذاك األسد

عيالهأحبكم إلى هللا أنفعكم ل  

 يداك أوكتا و فوك نفخ 

 أن ترد الماء بماء أكيس



 مثلك تضرب اليه أكباد اإلبل

 ق ل خيرا أو اصمت 

 دع ما ال يعنيك

 دع فضول الكالم تسلم

 نعمت الدنيا مطية لآلخرة 

 الدنيا حلوة خضرة 

 سيد القوم خادمهم 

 أتبع السيئة الحسنة تمحها 

 الحب صالح الق لب

 الحب شف اء 

 الحب أسلوب حياة

 الصدق منجاة 

 فق ل لهما قوال ميسورا



 و ق ل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

 ما تطلبه يطلبك 

 أحبك

 الراحمون يرحمهم الرحمن 

 في كل كبد رطبة أجر

 اغرسها

أطعموا الطعام و    أفشوا السالم  

 الكريم

 الوهاب 

 اللطيف

أينما كنتم   و هو معكم  

 استفت ق لبك

 حياتك اختيارك



 حياتك قرارك 

أوالجنتك هنا    

 الصادق األمين

 ياأنس الق لوب 

 غافر الذنب و ق ابل التوب 

 ال اله اال انت سبحانك 

 أنت نسيج وحدك 

 أنت مخلوق مكرم 

 أنت حبيب هللا 

 زيديني عشق ا 

 هللا محبة

 سالم قوال من رب رحيم

 الكون رهن اشارتك 



 كن ما تؤمن به

 أقربكم مني أحاسنكم أخالق ا 

 غدا كان يوما جميال

 هنا و اآلن

الفستق .... بياع الورد معطل !!!  ءمسا  

سهل ...   قريب...   ممكن  شئ  كل..   هللا  مع  

بالصالحين  ألحقني  و  حكما    لي  هب  رب  

 رب اجعل لي آية

 وأنت أرحم الراحمين

 ليس كمثله شئ 

 و السالم علي 

 و لسوف يعطيك ربك فترضى 

 و سيجنبها األتقى 



 سبح اسم ربك األعلى

خليفة إني جاعل في األرض    

 جرحك سيدخل منه النور

 و ما أرسلناك إال رحمة للعالمين 

 إن هللا بالناس لرؤوف رحيم 

 الحب ال دين له

 الطيبات للطيبين

 الطيبون للطيبات

ليس الفتى من ق ال كان أبي       إن الفتى من ق ال هأنا ذا  

لكن بالعشق مفضوح    أحاول أخفي إحساسي    

 الحب يسود 

حياة بغيره بالحب نحيا و ال    

 ارضاء الناس غاية ال تدرك 



 المشاعر لغة  الكون

 أال بذكر هللا تطمئن الق لوب 

 أنت وليي في الدنيا و اآلخرة 

 إن مع العسر يسرا 

 ال تخافوا و ال تحزنوا و أبشروا 

 النور في ق لبي و بين جوارحي         فعالم أخشى السير في الظلماء 

من شدة اليأس لم يخلق بمفتاح  سيفتح هللا لك بابا كنت تحسبه        

 


