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ّٔبا، ـثرا محدا هلل احلّد  أو تْاؿض أّي  ومن وصامال، ـامال افُريم افَرآن إٔزل ض

دُ  اهلل ؿال شافام، ارتٔاب ّْ   تًاػ: احْلَ
ِ

َ
ِ

تاَب  َظبِْدهِ  َظذ َإَْٔزَل  اَفِذي لِل ُِ ْل  َوَلْ  اْف ًَ  َفهُ  ََيْ

 [.1: افُٓف] ِظَوجاً 

 هدؾا ؿراءته وفّذة تالوته إتَان إػ وافوصول مَهدا، آياته يف افّتدّبر وجًل

ْرآنَ  َيَتَدَبُرونَ  َأَؾال: شبحإه ؾَال وموئال، َُ   َؽْرِ  ِظْْدِ  ِمنْ  ـانَ  َوَفوْ  اْف
ِ
 ِؾٔهِ  َفَوَجُدوا الَِل

ثِراً  اْختاِلؾاً   وبًد.[28: افْساء] ـَ

 وؿد اهلل، بُتاب ما ـان متًَِا أرشف وإٕه من مًِومه ، بؼف افًِم رشف ؾ٘ن

 ؾٔه وتبذل إوؿات، ٍٕائس ؾٔه تكف أن يْبٌي ما أوػ افَرآن، وإن ظِوم ـإت

 وؾٓاًم، تالوًة، افًزيز افُتاب هذا وتًِٔم بتًِم آصتٌال افىاؿات؛ وأظز أؿوى

 إػ واهلادية فٍّٓه، وادٔرسة حُّه، إػ ادوصِة افًِوم خاصة، ودظوةً  وظّالً،

 هي افتي" افُريم افَرآن ظِوم"  مادة وإًٍٔٓا وأظالها أبرزها من وافتي ٕوره،

 .صحٔح وأشاس شِٔم، مْٓج وؾق وتدبره فٍّٓه أشاس

ؾٕ٘ه ٓ  –ظذ ما ؾٔه من اخلر اجلزيل وافٍْع افًّٔم  –وإن حٍظ افَرآن افُريم 

ه فْجاة افًبد يوم افَٔامة؛ بل ٓ يٍُي وحده فٔوصف صاحبه بٖٕه من يٍُي وحد

 أهل افَرآن من افًِم وافٍٓم وافتدبر وافًّل؛ 

 1ظّال. تالوته ؾاختذوا به، فًّٔل افَرآن ٕزل: ‘ احلسن افبكي  ؿال

 .ؿِب طٓر ظن حيٍيوه ل وإن ؾٔه، بام وافًامِون به، افًادون هم افَرآن أهل ـان وهلذا
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 .افسٓم إؿامة حروؾه أؿام وإن أهِه من ؾِٔس ؾٔه، بام يًّل ول يٍّٓه ول حٍيه من اوأم

 اإليامن، يثّر افذي هو وتدبره افَرآن وؾٓم إظامل، أؾول اإليامن وٕن: ؿافوا

وادْاؾق وادٗمن وافٍاجر، افز ؾًٍِٔٓا تدبر، وٓ ؾٓم ؽر من افتالوة جمرد وأما
(1)

 

َرأُ  اَفِذي ادَُْاِؾِق  َمَثُل )) وَ : ملسو هيلع هللا ىلص افْبي ؿال ـام َْ ْرآنَ  َي َُ َٕةِ : اف ا افَرحْيَ ا ـَ َٓ ٌِّٔب  ِرحُي  َض

ا َٓ ُّ ًْ ُمرٌّ ((.  َوَض
(2)

  

ومن هْا جاءت ؾُرة إدخال بًض مباحث ظِوم افَرآن يف مْٓج هذه ادسابَة 

افوفٔدة فٍِْت إٓتباه إػ ظدم افوؿوف مع افَرآن ظْد حد احلٍظ وآشتيٓار 

بد أن ٕجّع إػ لفك افتدبر وافٍٓم فَٔود لفك إػ افًّل ؾُٔون من ؾَط بل ٓ

ثّرة لفك ـِه زيادة يف اإليامن وفسْا بدظا يف لفك ؾٓذا هو ظغ ادْٓج افذي ربى 

 أصحابه.ملسو هيلع هللا ىلص ظِٔه افْبي 

 ٕصحابه بَغ  ملسو هيلع هللا ىلص  افْبي أن ُيًِم أن َيب ‘ :ؿال صٔخ اإلشالم ابن تّٔٔة  

َ  : }تًاػ ؾَوفه أفٍاطه هلم بَغ  ـام افَرآن مًاين َل  َما فَِِْاسِ  فُِتَبغِّ مْ  ُٕزِّ ِٓ  يتْاول{  إَِفْٔ

: افَرآن يَرئوْٕا ـإوا افذين حدثْا: افسِّي افرمحن ظبد أبو ؿال وؿد وهذا هذا

 ملسو هيلع هللا ىلص افْبي من تًِّوا إلا ـإوا أهنم وؽرمها مسًود بن اهلل وظبد ظٍان بن ـًثامن

 ؾتًِّْا: ؿافوا وافًّل افًِم من ؾٔٓا ما ّوايتًِ حتى َياوزوها ل آيات ظؼ

 افسورة. حٍظ يف مدة يبَون ـإوا وهلذا مجًٔا؛ وافًّل وافًِم افَرآن
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 ابن وأؿام أظْْٔا. يف جَل  ظّران وآل افبَرة ؿرأ إلا افرجل ـان :÷ إٔس  وؿال 

 اٌب ـِتَ  : }ؿال تًاػ اهلل أن شْغ. ولفك ثامن: ؿٔل شْغ ظدة افبَرة حٍظ ظذ ظّر

ْرآنَ  َيتََدَبُرونَ  َأَؾالَ  : }وؿال{  آَياتِهِ  فََِٔدَبُروا ُمبَاَركٌ  إَِفَْٔك  َإَْٔزْفَْاهُ  َُ َِمْ : } وؿال{  اْف  َأَؾ

ْوَل  َيَدَبُروا ََ َٕا: } تًاػ ؿال وـذفك. يُّن ٓ مًإٔه ؾٓم بدون افُالم وتدبر{  اْف  إِ

ًٕا َإَْٔزْفَْاهُ  ًّٔا ُؿْرآ ُُ  َظَربِ َِ ًَ ُِونَ  مْ َف َِ
ًْ  أن ادًِوم ومن. فٍّٓه متوّن افُالم وظَل{  َت

بذفك. أوػ ؾافَرآن أفٍاطه جمرد دون مًإٔه ؾٓم مْه ؾادَهود ـالم ـل
(1)

  

 وافهحابة ~ هم أهل افسبق يف هذا افباب 

 بن مسًود  ؿال َظبْدُ 
ِ
 : ÷الَِل

ِ
َ  َٓ  اَفِذي َوالَِل ُه، ِِإَ  ـَِتاِب  ِمنْ  ةٌ ُشورَ  ُإِْٔزَفْت  َما َؽْرُ

 
ِ
َٓ  الَِل ا إِ َٕ َِمُ  َأ َٓ  ُإِْٔزَفْت، َأْينَ  َأْظ   ـَِتاِب  ِمنْ  آَيةٌ  ُإِْٔزَفْت  َو

ِ
َٓ  الَِل ا إِ َٕ َِمُ  َأ  ُإِْٔزَفْت، ِؾٔمَ  َأْظ

َِمُ  َوَفوْ  َِمَ  َأَحًدا َأْظ َتاِب  ِمِّْي َأْظ ُِ ، بِ
ِ
هُ  الَِل ٌُ ِِّ ـِبُْت  اإِلبُِل  ُتَب إَِفْٔه. َفَر

(2)
  

لا ـان افًِم يْبٌي أن ُيدخل إفٔه من باب إدب ؾَد رأيْا أن ٕبدأ ببًض وإ

أداب افتي يْبٌي أن يتحذ هبا أهل افَرآن وضِبته، ثم ٕثْي ببًض مبادئ ظِوم 

 افَرآن يف إصارات رسيًة َٕهد هبا إثارة صوق أهل افَرآن فتًِم ظِوم افَرآن.

ِمه وأن يستًِّْا وٓ يستبدفْا، وأن وٕسٖل اهلل أن َيًِْا من أهل افَرآن وخَدا

 َيًل افَرآن حجة فْا ٓ ظِْٔا.

 يْبٌي حلامل افَرآن : ما أول* 
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 يشء، وأن ـل ؿبل إمور مجٔع يَهد بًِّه وجه اهلل، وأن يتَي اهلل يف أن -

 وإٕام بافْٔات إظامل )) إٕام ملسو هيلع هللا ىلص : اهلل رشول ظن افهحٔحغ ويف افْٔة خيِص

  1ٕوى ((. فام امرئٍ  ُلف

 تهْع من آخر يشء دون تًاػ اهلل إػ افتَرب بىاظته يريد أن وهو 

 افْاس. ظْد ََمّْدةٍ  اـتساب أو دخِوق

 أٓ يرى ظِّه ويْسى تَهره -ب       أن يستوي ظْده مدح افْاس ولمٓم  -أ 

 ده ضِب ثواب افًّل من اهلل وح -ــــ ج

 ما ـل ظن ٍٕسه يرؾع وأن افنامئل وأـرم إحوال أـّل ظذ يُون ويْبٌي أن -

ًٓ  ظْه افَرآن هنى  .فَِرآن إجال

ته من أحًدا حيسد أٓ - ََ  وأٓ إّياها، افُريم اهللُ  رزَؿه ؾؤِةِ  ظذ ؽرهم أو ُرْؾ

 اهلل به.  خهه بام بٍْسه يًجب

ر أن - ِـّ  اهلل ؾول من هو وإٕام وؿوته بحوفه حهل ما فه حيهل ل إٔه ٍَٕسه يَذ

 ؾٔه. تًاػ اهلل أودظه بل خيسظه، ل بقء يًجب أن يْبٌي ؾال تًاػ

 يسٓو وٓ يِٓو، َمن مع يِٓوَ  أن يْبٌي ٓ اإلشالم ، راية حامل افَرآن حامل -

 .افَرآن حلق تًئاًم  يٌِو، َمن مع يٌِو وٓ يسٓو، َمن مع
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 وافديك، تًامِك مع تًامل أخالؿك، يف يف فُريما افَرآن أثر ييٓر أن يْبٌي -

 جِسائك.. جرإك مع مع تًامِك زمالئك.، يف مع تًامِك أشاتذتك، يف مع

  وٕومه. وفباشه ورُشبه أـِه يف وآدابه افَرآن بٖحُام أن يتٖدب -

ًٕا يُون أن - ا، افٍْس رشيَف  آـتساب، دينء ظن مهو ًٍ ا ظٍٔ ًً  افدٕايا، ظن مسؾ

ا ًً ا، يُون وأن وادساـغ، اخلر وأهل فِهاحلغ متواض ًً  .ووؿار شُْٔة لا متخن

ّٔب افوجه، أن يُون باشطَ  -  ؾوال ظام فٔس ؾٔه. ؾٔه، بام ٍٕسه ٓ يّدُح  افُالم، ض

 .احلوائج وفَواء افامل فُسب مَهًدا افَرآن ؿراءة َيًل ٓ -

ي - ٌب ُثِر تالوته، ظذ حياؾظ أن ْي ٓا، وُي ة ظايل يُون وأن مْ َّ َْع ٓ لفك، يف اهل ِٔل ي  .باَف

د  - َٓ ضه وٓ افَرآن، يْبٌي يتً  .فِْسٔان يًرِّ

 أمره. من ؾسد ما ب٘صالح هيتم أن -

 بحق. إٓ يّزح وٓ ويَِل ادزاح ئًْه، ٓ ؾٔام خيوض ٓ -

 به. افين ُيساء أن يستحق ٓ ممن افين وإشاءة واحلسد افٌٔبة من أن حيذر -

 ظدوه. وئٌظ ربه فريض ويُيم ؽٔيه ظِٔه، ٓلج من ظذ أن حيِم -

 مْه. أصٌر ـان وفو أحد ـل من ويَبل احلق ٍٕسه، يف أن يتواضع -

 ادخِوؿغ. من ٓ تًاػ اهلل من افرؾًة أن يىِب -

 ؾٔه. اهلل أضاع ؾٔه اهلل ومن ظل يَىًه ل ؿىًه ومن افَىًٔة، ويُره افرحم أن يهل -

 افًِم ضِب وحيرص ظذ وبهره، بًِم ظباداته مجٔع تُون أن ظذ أن حيرص -

 افًِم. جمافس آداب ويراظي
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افَرآن؟ متى أحهل  أختم متى افسورة؟ أحٍظ متى احلٍظ: ظْد مهته َيًل أٓ -

 ادحسْغ؟ من أـون متى ادتَغ؟ من أـون متى مهته تُون بل ظذ اإلجازة...

 أخرة؟ يف وأرؽب افدٕٔا يف أزهد متى ادتوـِغ؟ من أـون متى

 وأثار أـثر، افِٔل صالة ويف أـثر، افِٔل يف افَرآن بَراءةِ  اظتْاؤه يُون أن يْبٌي -

ُِتَاِب  َأْهلِ  ِمنْ  َشَواءً  َفُْٔسوا}ؿوفه تًاػ:  أيات ومن ـثرة، هذا يف وإحاديث  ُأَمةٌ  اْف

ةٌ  َّ ُِونَ  َؿاِئ   آَياِت  َيتْ
ِ
َٕاءَ  الَِل َِْٔلِ  آ ِمُْونَ ( 117) ونَ َيْسُجدُ  َوُهمْ  اف ْٗ   ُي

ِ
ِخرِ  َوافَْْٔومِ  بِالَِل ْٔ  ا

ًُْروِف  َوَيُْٖمُرونَ  ْونَ  بِاْدَ َٓ رِ  َظنِ  َوَيْْ َُ ْ اِت  يِف  َوُيَساِرُظونَ  اْدُْ { افَهاحِلِغَ  ِمنَ  َوُأوَفئَِك  اخْلَْرَ

َا} -تًاػ – وؿال[ 116 ،117: ظّران آل] ُل  َيا َأهيه َٓ  َل افَِْٔ  ُؿمِ ( 1) اْدَُزمِّ ( 8) َؿِِٔالً إِ

هُ  ٍَ ْص  َأوِ  ِْٕه َُ ْ َِْٔهِ  ِزدْ  َأوْ ( 7) َؿِِٔالً ِمْْهُ  ٕا ْرآنَ  َوَرتِّلِ  َظ َُ َٕا( 6) َتْرتِٔالً اْف َِي إِ ََِْٔك  َشُِْْ ًٓ  َظ  َؿْو

َِٔالً َِْٔلِ  َٕاِصئَةَ  إِنَ ( 2) َث   [4 - 1: ادزمل{ ]ؿِٔالً َوَأؿَْومُ  َوضْئًا َأَصده  ِهَي  اف

 افناؽالت ظن وأبًدَ  فَِِب، أمجعَ  فُوهِنا وؿراءته افِٔل صالة رجحت وإٕام

ٔات، ِٓ ف وادُِْ  مع ادُحبِىات، من وؽره افرياء ظن وأصونَ  احلاجات، يف وافتكه

 .افِٔل يف اخلرات إَياد من به افؼع جاء ما

َِام وافُثر، بافَِٔل حتهُل  ؾٔه وافَراءة بافِٔل افَٔام ؾؤِة أن واظِم  أـثر ـان وـ

 أؾول. ـان
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  تًريف افَرآن افُريم:

 ظِٔه جزيل بواشىة ملسو هيلع هللا ىلص َمّد إػ به ادوحى ادًجز، افًريب افٍِظ هو افَرآن

 ادبدوء بتالوته، ادتًبد ادهحف، يف ادُتوب بافتواتر، ادَْول وهو افسالم،

 .افْاس بسورة وادختوم افٍاحتة، بسورة

فَد تًددت أشامء افَرآن وهذا يدل ظذ ؾوِه ورشؾه وظِو مُإته ومن أصٓر 

 هذه إشامء:

 أضِق أن يسبق آياته، ول يف لـرا وأـثرها أشامئه أصٓر هو آشم وهذا 

 ؿبِه. ؽره ظذ

َْٔك  ََٕزَل }ؿال تًاػ:  َِ َتاَب  َظ ُِ ًؿا احْلَقِّ بِ  اْف  [7: ظّران آل{ ]َيَدْيهِ  َبْغَ  فاَِم  ُمَهدِّ

َِْك  افر}وؿال تًاػ:  َتاِب  آَياُت  تِ ُِ  [1: يوشف{ ]اْدُبِغِ  اْف

 ؾائدة: 

 بإؿالم. بإفسْة، وشّي ـتابا ٕٕه مُتوب شّي افَرآن ؿرإٓا ٕٕه متِوٌّ 

 وهذا يدل ظذ أن اهلل حٍظ افَرآن بوشِٔتغ: 

                                يف افهدور       احلٍظ إوػ:

 افُتابة يف افسىور وافثإٔة:



 

 

 

 10 

 
ؾال خيتِف ما حيٍيه احلٍظ ادتَْون ظام هو مُتوب يف ادهاحف، وٓ يتوؾر هذا 

احلٍظ ٕي ـتاب ظذ وجه إرض ٕن ضّن حٍظ افَرآن ول يوّن حٍظ 

َٕا َزْفَْ  َْٕحنُ  ـتاب آخر ؾَال ظز وجل: }إِ رَ  إَ ـْ َٕا افذِّ  [5: احلجر{ ]حَلَاِؾُيونَ  َفهُ  َوإِ

 .وافباضل واحلالل واحلرام احلق بغ يٍّرق افذي افُالم إٔه ويًْي 

ْرؿانَ  ََٕزَل  اَفِذي }َتباَركَ : تًاػ ؿال ٍُ ونَ  َظبِْدهِ  َظذ اْف ُُ َٔ
غَ  فِ

ِ
 [1: افٍرؿان]{ َِٕذيراً  فًِِْاَد

 تًاػ ؿال افسابَة، وأخبار إمم وأخبار إٕبٔاء ادواظظ من ؾٔه فام ـربافذ شّي

رَ  إَِفَْٔك  َوَإَْٔزْفَْا} ـْ َ  افذِّ َل  َما فَِِْاسِ  فُِتَبغِّ مْ  ُٕزِّ ِٓ مْ  إَِفْٔ ُٓ َِ ًَ ُرونَ  َوَف َُ ٍَ  [66: افْحل{ ]َيَت

رٌ  َوَهَذا} شبحإه وؿال ـْ ُْٕتمْ  َإَْٔزْفَْاهُ  ُمَباَركٌ  ِل َٖ ُرونَ  َفهُ  َأَؾ ُِ  [21: إٕبٔاء{ ]ُمْْ

 وهْاك ظدة أشباب فتسّٔة افَرآن هبذا آشم

 وؾرائوه، حدوده ؾٔه ؾًَرؾٓم ظباده، به لـر لـره، جل اهلل من لـر إٔه :أحدمها

 حُّه. من أودظه ما وشائر

َٕهُ } ثْاؤه جل ؿال ؾٔه، ـام بام وصدق به آمن دن وؾخر ورشف لـر إٔه :وأخر  َوإِ

رٌ َفذِ  ْوِمَك  َفَك  ـْ ََ وفَومه. فه رشف إٔه به يًْي [66: افزخرف{ ]َوفِ
 (1)

  

  وتًاػ شبحإه اهلل ظْد من مْزل ٕٕه بذفك وؿد شّي

                                                                                              

 (1/66( إير: تٍسر افىزي)1)
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َزَل : تًاػ ؿال َْٔك  َٕ َِ تاَب  َظ ُِ ؿاً  بِاحْلَقِّ  اْف  وؿال[ 7: ظّران آل] َيَدْيهِ  َبْغَ  فاِم ُمَهدِّ

رٌ  َوهذا: شبحإه ـْ َٕهُ : وؿال[ 21: إٕبٔاء] َإَْٔزْفْاهُ  اَركٌ ُمب ِل غَ  َربِّ  َفَتِْْزيُل  َوإِ
ِ
 اْفًاَد

 [.158: افنًراء]

 افتًريف. يف ادذـورة افْواحي من ٕاحٔة أية من افُريم موضوظه هو افَرآن

 أن أراد دن ادهىِح ـًِم ؾٓو تٍسره، مًرؾةو افُريم افَرآن ؾٓم ظذ يًغ

 احلديث. ظِم يدرس

 يع: ما أبرزها ظديدة جوإب إػ وترجع أمهٔة دراشة ظِوم افَرآن

،  حُّه ومًرؾة،  أحُامه واشتْباط،  افُريم افَرآن وتدبر ؾٓم ظذ يساظد -1

 دؿَٔة. صحٔحة بهورة متناهبه، وؾٓم،  منُِه وحل

 ، إظجازه مًرؾة يف يتًّق دن خاصة،  افًئم افَرآن هبذا َغوافٔ افثَة زيادة -2

 َيًل افًِوم هذه بّثل اجلٓل إل أرساره، دؿٔق ظذ ويَف، وحُّه وأحُامه،

 .افَٔغ زظزظة ورائٓا من يَهد افتي فِنبٓات ظرضة ادسِم

 ءافًِام بذهلا افتي افَرون  ـل ويف افتاريخ ظز ادّتدة افًئّة اجلٓود مًرؾة -3

 تٔسر ويف ، وافتبديل افتٌٔر من حٍيه يف اجلٓود هذه ودور،  افُتاب هذا خلدمة

 ؾّٓه.

ن ؿّٔة بًِوم افتسِح -4 ُِّ  يتًرض من ضد افًزيز افُتاب هذا ظن افدؾاع من مت

 وتًافّٔه.، وأحُامه ظَائده يف وافنبٓات افنُوك ويبث، اإلشالم أظداء من فـه

 إل،  وجوده يف يُِّه ما وأظيم،  فديْه إول دهدربا ادسِم افٍرد ثَاؾة زيادة -5

 وحرؾته. ومْٓته،، ختههه ـان مٓام افَرآن من حيه يٖخذ أن مسِم فُل يْبٌي
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هلل  افًبودية أبواب أوشع من افًِوم هذه مثل تًِم إل،  وافثواب إجر ٕٔل -6

 ظز وجل.

 يربط افَرآن مظِو تًِم إل اإليامن، وزيادة افٍْس، وهتذيب افَِب، تىٓر -7

 .ورمحة فِْاس صٍاء اهلل إٔزفه افذي اهلل بُتاب ؿوية بهورة ادسِم

وأجِٓا وهو افَرآن  افُتب بٖرشف فتًَِه وأؾوِٓا افًِوم أرشف هذا افًِم من 

 افُريم.

 افُريم. بافَرآن ادتًَِة افؼظٔة افًِوم هو أحد

 هـ.671 شْة ادتوىف باحلويف ادنٓور شًٔد بن إبراهٔم بن ظع هو ؿٔل:

                       افَرآن ظِوم - أ

 افتٍسر. بٖصول أيواً  ويسّى -ب 

8

 افهحابة. وظّل وافسْة افَرآن هذا افًِم مستّد من

9

ؿام به بًض إمة شَط اإلثم ظن ظذ افٍُاية إلا  تًِم هذا افًِم وتًِّٔه ؾرض

 افباؿغ وإن ل يَم به أحد من إمة أثّت إمة مجًٔا.
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 ادُي هو وما مجع وـٔف افَرآن ٕزل ـٔف ـًّرؾة ؾٔه تذـر افتي هي ادسائل

 إفخ واددين

 افُريم؟ افَرآن حٍظ يف أثر افَرآن ظِوم مادة فدراشة هل

 افَرآن مًاين فه وتبغ افَرآن يف اإلٕسان ترؽب افَرآن ظِوم اشةدر أن صك ٓ

 صك وٓ يَرأ ما وؾٓم افَرآن حٍظ يف رؽبة اإلٕسان ظْد ؾُٔون مرامٔه فه وجتع

 حٍيه ؾ٘ن يٍّٓه ٓ صٔئاً  ؿرأ إلا أما حٍيه ظِٔه شٓل يَرأ ما ؾٓم إلا اإلٕسان أن

 ٓ إٔه بًّْى رضورياً  فٔس: َٕول فُن افًرس من يشء ؾٔه أو صديداً  ظِٔه يُون

 ؽر هذا.. ٓ. افَرآن ظِوم يتًِم أن بًد إٓ افَرآن حيٍظ أن فإلٕسان يُّن

 ظْده ويُون حٍيه، ظِٔه يسٓل افَرآن ظِوم يتًِم افذي اإلٕسان فُن صحٔح

 .افُريم افَرآن وحٍظ فتًِم ومهة وصوق صٌف

 

 ظِوم يف بُتابة مسائل مّٓة تٍاشرهم ماتمَد يف ادٍرسين اهتم ـثر من

 افىزي، مَدمة مثال ظذ وإظجازه، تٍسره بٖصول يتًِق بام ؾٔٓا ظْوا افَرآن،

 .افَرآن( ٕحُام )اجلامع فتٍسره وافَرضبي افبٔان(، )جامع فتٍسره

 افُتب. هذه مثل افَرآن، ظِوم ـل تنّل مستَِة مٗفٍات افًِامء وصْف

 افَرآن ٓبن اجلوزي. ظِوم ظٔون يف إؾْان )ؾْون – 1

 فِزرـق. افَرآن( ظِوم يف )افزهان – 2

 افَرآن( فِسٔوضي. ظِوم يف )اإلتَان – 7
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ظَِٔة. ٓبن واإلحسان(، )افزيادة -6

 (1)
  

  املعاصرين: كتب أهم

 افَىان. افَرآن( مْاع ظِوم يف )مباحث -1

  اجلديع. اهلل افَرآن( ظبد ظِوم يف إشاشٔة )ادَدمات -8

  افىٔار. افَرآن( مساظد ظِوم يف )ادحرر -7

  زيْو مجٔل دحّد افَرآن ٍٕٓم ـٔف -6

 بازمول وَمّد ظثّٔغ ٓبن افتٍسر أصول يف مَدمة رشح -2

 افنثري فسًد افتٍسر مَدمة رشح -4

 اجلديع فًبدافِه افَرآن ظِوم يف إشاشٔة ادَدمات -7

 الرومي سليمان بن فرمحنا ظبد بن ؾٓد / مهٍْات افنٔخ -2

//////////////////  

                                                                                              

 .( ضّْه إتَان افسٔوضي وزيادة1)
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 مكيظ وآياتؼا تدع رذرة  دورة األرلى  
  أية افؽؾؿــــــة  معــــــاها

 1  ِح ب  َش  كزه اشم ربك إظذ 

 1  َذ ظْ إَ  ؾوق ـل يشء 

 2 ى و  َس ؾَ  َق ؾَ َخ  خؾق ـل صئ ؾلتؼن خؾؼه 

 3 ى َد فَ ؾَ  رَ د  ؿَ  ما خؾق فه  ؿدر ـل صئ ووجفه إػ

 4 ى ظَ رْ ادَ  َج رَ ْخ أَ  أكبت افؽأل وافعشب 

 5 ءً آثَ ؽُ  يابسا 

 5 ى وَ ْح أَ  أشود 

 5 ى وَ ْح أَ  اءً ثَ ؽُ  هشقام متغرا ) ابن ظباس ( 

 6 ى َس ـْ ال تَ ؾَ  َك ئُ رِ ؼْ ـُ َش  ٓ تـس افؼرآن ) بنذكـا ( 

ُ قَ كُ و ككؾك فؾطريؼة افقٌى وفؾؼيعة ادقٌة   8 فؾُقسـْرَى  كَ ٌ 

 9 ى رَ ـْ افذ   ِت عَ ػَ ك   نْ إِ  رْ ـ  َذ ؾَ  ظظ افـاس هبذا افؼرآن حقث تـػع ادوظظة 

 11 ى َش خَيْ  نْ مَ  رُ ـ  ذ  قَ َش  شقتعظ هبذا افؼرآن من خياف اهلل 

 11 ا فَ بُ ـ  َج تَ يَ وَ  يسك افذـرى جاكبا ؾال يؾتػت إفقفا 

 11 ى ؼَ ْص إَ  افؽاؾر 

 12 ى ْزَ افؽُ  ارُ افـ    كار أخرة

 13 ى قَ ٓ حَيْ ا وَ قفَ ؾِ  وُت ٓ يؿُ  ٓ يؿوت ؾقسسيح وٓ حيقا ؾقفـل 

 14 ى ـ  زَ تَ  تطفر وأخرج زـاة مافه 
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 15  هِ ب  رَ  مَ اْش  رَ ـَ ذَ  ظذ ـل حال 

 16  ونَ رُ ثِ مْ تُ  تػضؾون 

 19  قمَ اهِ رَ بْ إِ  ِف ُح ُص  ظؼ صحف 

 19 ى وَش مُ وَ  افتوراة افتي أكزفت ظذ موشى 

  ما يدتغاد من اآليات :

 مؼوظقة ؿراءة افسورة دم صػع افوتر .  - 2               وجوب تسبقح اهلل ظز وجل. - 1

 (  حػظه من افـسقان .2) ( كقٌه فؾقٌى 1) دم افسورة بشارتان :  - 3

افسؽقب دم أداء افزـاة وأداء افصؾوات ادػروَة وافـواؾل خصوصا إخراج زــاة  - 4

 امة صالة افعقد .افػطر وإؿ

 مكيظ وآياتؼا دت ورذرون ُدوَرُة العاذيظ
رقممممممممم   افؽؾؿــــــة  معــــــاها

 اآلية 

 1  ةِ قَ اِص افغَ  افؼقامة ، تغق افـاس وتعؿقفم 

 2  ةٌ عَ اِص َخ  ذفقؾة 

 3   ةٌ ؾَ امِ ظَ  ظؿؾت بادعايص 

 3  ةٌ بَ اِص كَ  تعبة بإؽالل وصاق إظامل يوم افؼقامة 

 4  ةً قَ امِ ا َح ارً  كَ َذ ْص تَ  ديدة احلرارة تؾػحفا كار ص

 5  ةٍ قَ آكِ  ْغٍ ظَ  ظغ بؾغت ؽايتفا دم احلرارة 

 6  يعٍ َضِ  صجرة ذات صوك ٓضئه بإرض وهو من صجر افـار

َِ رَ  رَقت دا رأت من افثواب   9  ةُ قَ ا
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 11  ةً قَ ٓؽِ  ـؾؿة ؿبقحة ، ؾاحشة ، باضؾة 

 12   ةٌ يَ ارِ َج  ْغٌ ظَ  ة ( ظقون اداء افسارحة ) أهنار اجلـ

ُ  ٍر ظافقة   13   ةٌ وظَ ؾُ رْ مَ  رٌ ٍُ

 14   ةٌ وظَ َُ وْ مَ  معدة بغ أيدهيم 

 15 ُق رِ اَم كَ  افوشائد 

 16  ةٌ وثَ ثُ بْ مَ  اِبي رَ زَ  افطـاؾس ، افبسط 

 16  ةٌ وثَ ثُ بْ مَ  مػروصة هـا وهـاك مبسوضة 

 18   ْت عَ ؾِ رُ  َف قْ ـَ  ءِ اَم إػ افس  وَ  رؾعت افسامء بغر أظؿدة 

 19  ْت بَ ِص كُ  َف قْ ـَ  الِ بَ  اجلِ َػ إِ وَ  اجلبال كصبت كصبا ثابتا ٓ يتحرك 

 21  ْت َح طِ ُش  بسطت 

 21  رْ ـ  َذ ؾَ  ذـر بـعم اهلل 

 22  رٍ طِ قْ َس ؿُ بِ  بؿسؾط 

 25 م اهبُ يَ إِ  رجوظفم 

  ما يدتغاد من اآليات :

 اهلل وحده .قد افداظي إػ اهلل مفؿته افتذـر أما اهلداية ؾب - 1

 ادرجع إػ اهلل ؾالبد من ضاظته فؾـجاة من افعذاب .  - 2

 مكيظ وآياتؼا ثالثون  ُدوَرُة الغجر
 اآلية افؽؾؿة معــــــاها

 1 رِ ْج افػَ وَ  ؾجر ـل يوم 
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 2  ْؼٍ ظَ  الٍ قَ فَ  أو افؾقايل افعؼ من رمضانظؼ ذي احلجة 

 3 ع ػْ افش   ع ومـفا وتر اثـان وافوتر واحد ، وافصالة ادؽتوبة مـفا صػ

ِ ا يَ ذَ إِ  لِ قْ افؾ  وَ  إذا أؿبل  ٌْ  4 

 5   رٍ ْج حِ  ظؼل 

 6  ادٍ ظَ  ظاد إوػ اشم ؿبقؾة ظاد من وفد شام بن كوح 

 7  مَ رَ إِ  ظاد بن إرم  -اشم وافد ظاد 

 7  دِ اَم افعِ  اِت ذَ  افرجال افطول : ضول افواحد مـفم إثـا ظؼ ذراظا 

 9   رَ ْخ افص   اوبُ اَج  وتا حػروه واختذوه بق

 11 ون ظَ رْ ؾِ  اشم فؼب دؾوك مك 

 11  ادِ تَ وْ إَ  افتي يربط هبا افرجل فؾعذاب 

 11  الدِ  افبِ ا دِم وْ غَ ضَ  طؾؿوا افعباد 

 13  اٍب َذ ظَ  طَ وْ َش  ضبا من افعذاب 

 14  ادِ َص رْ ادِ بِ فَ  يرصد أظامل افعباد فقجازهيم 

 15  الهُ تَ ابْ  اختزه 

 15   هُ مَ رَ ـْ أَ  ال واجلاه باد

 16  هُ ؿَ زْ رِ  هِ قْ ؾَ ظَ  رَ َد ؿَ  َقؼه وؿؾؾه 

 16  نِ اكَ هَ أَ  أذفـي بافػؼر 

َ  ادراث   19   اَث افسي

 19 ا دَ   الً ـْ أَ  أـال صديدا 
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 21 ا ا َج  ب  ُح  ظظقامً حبا ـثرا 

 21  ُض رْ إَ  ِت ـ  دُ  زفزفت ، دؿت 

 22 ا ػي َص  ُك ؾَ ادَ  ادالئؽة صػوؾا 

 23  مَ ـ  فَ َج بِ  ذٍ ئِ مَ وْ يَ  قئَ جِ  ادالئؽة جيرون جفـم 

 23 ى رَ ـْ افذ   هُ ى فَ ك  أَ  تـػعه افذـرى  ٓ

 24  اِت قَ حِلَ  ُت مْ د  ؿَ  ؿدمت إظامل افصاحلة 

 27   ةُ ـ  ئِ ؿَ طْ ادُ  ُس ػْ افـ   افـػس ادممـة أمـة 

 ـ   َج ِع ُخ ادْ  ادخع دار ـرامتي 
 31 ي تِ

 اد من اآليات :ما يدتغ
 .، وؾضل افؾقايل افعؼ إواخر من رمضان افعؼ إوائل من ذي احلجة  يامؾضل إ - 1

 ؿدرة اهلل دم هالك افظادغ من إمم .  - 2

 افتحذير من ظذاب اهلل دن خيافف أمره .  - 3

 ـرام افقتقمإوجوب  -4 

 وـبارا. وجوب إظطاء ادواريث دستحؼقفا ذـورا وإكاثا صغارا - 5

 مكيظ وآياتؼا رذرون ُدوَرُة البلد 
رقممممممممم   افؽؾؿة  معــــــاها

 اآلية 

 1  ـــدِ ؾَ افبَ  مؽة ادؽرمـة 

أؿسم اهلل تعاػ بؿؽة افبؾد احلرام افتي أحل اهلل ؾقفا 

 شاظة من يوم افػتح  ملسو هيلع هللا ىلصفرشول اهلل  افؼتل وافؼتال

 2  ــل  حِ  َت كْ أَ وَ 
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 3 َد فَ ا وَ مَ وَ  دٍ افِ وَ وَ  آدم وذريته 

ـَ دِم  كصب وصدة يعاين مصائب افدكقا وصدائد أخرة   4  ـــدٍ بَ  

 5 دَح أَ  هِ قْ ؾَ ظَ  رَ دِ ؼْ يَ  نْ ف   نْ أَ  أي فن يؼدر ظذ شمافه وحماشبته أحد 

 6 ا ــًد بَ في  آً مَ  ـثرا وهو من افتؾبد : ـلن بعضه ظذ بعض

 7  ٌد َح أَ  هُ رَ  يَ ملَ  يظن أن اهلل مل يره ، بل اهلل رآه وظؾم ما أكػق 

 11  ينِ َد ْج افـ   اهُ ـَ يْ َد هَ  بقـا فه ضريق اخلر وضريق افؼ 

 11  ةَ بَ ؼَ افعَ  مَ َح تَ ؾال اؿْ  أؾال شؾك ضريق افـجاة  : أو ،أي مل يؼتحؿفا 

 11  ـــةُ بَ ؼَ افعَ  افـجاة من افـار 

 12  ةٍ بَ ؿَ رَ  كي ؾَ  ظتق رؿبة ، ؾنذا ؾعل ؾؼد كجا من افـار 

 14  ـــةٍ بَ غَ ْس مَ  : اجلوع افسغب  -جماظة 

 15  ـــةٍ بَ رَ ؼْ مَ  ؿرابـــة 

 16  ةٍ بَ ْسَ مَ  : أي من صدة ؾؼره ـلكه افتصق بافساب ؾؼر

 17  ْزِ افص  ا بِ وْ اَص وَ تَ  يويص بعضفم بعضا بافصز 

 17  ةِ مَحَ رْ ادَ وا بِ اَص وَ تَ  يويص بعضفم بعضا بافرمحة 

 19  ـــةِ مَ لَ ْش ادَ  امل افش

 21  ةٌ ـــَد َص مْ مُ  مغؾؼـــــــــة 

 مكيظ وآياتؼا خمدظ رذرة آيظ        دورة الذمس
 رق  اآلية  افؽؾؿــــــة  معــــــاها

 1 ا اهَ َح َُ وَ  هنارها 
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 2 االهَ ا تَ ذَ إِ  ضؾع بعد ؽروب افشؿس

 3 ا هَ ال  ا َج ذَ إِ  أَاءها

 4 ا اهَ َش غْ ا يَ ذَ إِ  يغشى افشؿس حتى تظؾم 

 5 ا اهَ ـَ ا بَ مَ وَ  ا وهو اهلل ظز وجل افذي خؾؼفا ومن بـاه

 6 ااهَ َح ضَ  بسطفا ووضلها

 7 ا اهَ و  ا َش مَ وَ  وافذي ظدل أظضاءها ومـحفا ؿواها 

ا هَ ورَ ُج ا ؾُ فَ ؿَ هلَْ لَ ؾَ  ؾبغ هلا اخلر وافؼ 

 ا اهَ وَ ؼْ تَ وَ 

8 

 9 َح ؾَ ؾْ أَ  ؾاز بافـجاة من افـار ودخول اجلـة

 9 ا اهَ ـ  زَ  نْ مَ  وب افذي ضفر كػسه من افذك

 11   اَب َخ  خٌ أخرة وكػسه وأهؾه 

 11 ا اهَ ش  دَ  نْ مَ  دس كػسه أي أخػاها بافػجور وادعصقة 

 11 ا اهَ وَ غْ طَ بِ  بطغقاهنا وظدواهنا 

 12 ا اهَ ؼَ ْص أَ  َث عَ بَ اكْ  ؿام مٌظا يعؼر افـاؿة وهو ُؿدار بن شافف 

 13 ا اهَ قَ ؼْ ُش وَ  اهللِ ةَ اؿَ كَ  احذروا ؿتؾفا وكصقبفا من اداء 

 14  مْ قفِ ؾَ ظَ  مَ َد مْ َد ؾَ  أضبق ظؾقفم افعذاب ؾلهؾؽفم 

وى ظؾقفم افعذاب ؾؾم يػؾت مـفم أحد  14 ا اهَ و  َس ؾَ  ش 

 15 ا اهَ بَ ؼْ ف ظُ اُ ٓ خَيَ وَ  وٓ خياف افرب تبعة إهالـفم 

 دورة   الليل مكيظ وآياتؼا إحدى ورذرون آيظ      



 

 

 

 23 

 
رقممممممممم   ــــة افؽؾؿــ معــــــاها

 اآلية 

 1 ى َش غْ ا يَ ذَ إِ  لِ قْ افؾ  وَ  أؿسم اهلل تعاػ بافؾقل يغطي اخلؾقؼة بظالمه 

 2  ذ  ا َتَ ذَ إِ  ارِ فَ افـ  وَ  طفر بضقائه وإرشاؿه 

 4 ى ت  َش فَ  مْ ؽُ قَ عْ َش  ن  إِ  إن ظؿؾؽم دختؾف مـه احلسن ومـه افيسء

 6 ى ـَ ْس احُل بِ  َق د  َص وَ  بادؾة احلسـى وهي اإلشالم 

ُ قَ ـُ َس ؾَ  كقٌه فؾخر وفؾعؿل افصافح  َ قُ ؾْ فِ  هُ ٌ   7 ى ٌْ

 8 ى ـَ غْ تَ اْش وَ  َل خِ بَ  نْ مَ  بخل بامفه واشتغـى ظن ربه 

 9 ى ـَ ْس احُل بِ  َب ذ  ـَ وَ  باجلزاء دم افدار أخرة ؾؾم يممن 

َ عُ ؾْ فِ  هُ ٌقَ ـُ َس ؾَ  فطريق افؼ   11 ى ٌْ

 11 ى د  رَ تَ  شؼط دم جفـم ؾفؾك 

 12 ى َد فُ ؾْ ا فَ قـَ ؾَ ظَ  ن  إِ  أن كبغ احلالل واحلرام 

ُ وَ  ةَ رَ ًِخ ا فَ ـَ فَ  ن  إِ وَ  فـا مؾك افدكقا وأخرة   13  وَػ ٕا

 14  مْ ؽُ تُ رْ َذ كْ لَ ؾَ  خوؾتؽم 

 14 ى ظ  ؾَ ا تَ ارً كَ  تتوؿد و تؾتفب 

 15 ا الهَ ْص ٓ يَ  ٓ يدخؾفا وحيسق هبا 

 17 ا فَ ـ بُ َج قُ َش وَ   افـار شقبعد ظن

 18 ى ـ  زَ تَ يَ  يتطفر من افذكوب 

 19 ى زَ ُتْ  تؽاؾل 

 مكيظ وآياتؼا إحدى رذرة آيظ       دورة الضحى
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رقممممممممم   افؽؾؿــــــة  ظــــــاها

 اآلية 

 1 ى َح افضي وَ  ؿسم بافضحى وما جعل ؾقه من افضقاء

 2 ى َج ا َش ذَ إِ  لِ قْ افؾ  وَ  شؽن وأطؾم وادهلم 

 3  َك بي رَ  َك ظَ د  ا وَ مَ  ما ترـك 

 3  َذ ا ؿَ مَ وَ  وما أبغضك 

 6 ى آوَ ؾَ  آواه ؾضؿه إػ جده ثم إػ ظؿه 

 7  ٓي آََ  ٓ تعرف  ديـا 

 8  الً ائِ ظَ  ؾؼرا ) ظال افرجل إذا اؾتؼر ( 

 8 ى ـَ ؽْ لَ ؾَ  ؽـى افـػس وؽـى افقد ) من مال خدجية ( 

 9  رْ ؼفَ ال تَ ؾَ  ٓ تذفه وٓ هتـه وٓ تلخذ مافه 

 11  رْ فَ ـْ ال تَ ؾَ  ال تزجره ؾ

 ا بِ م  أَ وَ  اذـر ما أكعم اهلل به ظؾقك ؾفو صؽر هلل تعاػ 
ـرَ  ةِ ؿَ عْ ـِ  َك ب 

  ْث د  َح ؾَ 

11 

 ما يدتغاد من اآليات :
 .ملسو هيلع هللا ىلصمؽاكة افـبي  - 1

 . ملسو هيلع هللا ىلصافـعم افتي أكعم اهلل شبحاكه هبا ظذ رشوفه  - 2

 عؾم أو ادال . وجوب معامؾة افقتقم بؾطف وافتؾطف مع افسائل فؾ - 3

ؿـال  : افتحدث بام أكعم اهلل به ظؾقك صؽرا فؾـعؿة ، وافصالة دم جوف افؾقل صـؽرٌ  - 4

 )  أؾال أـون ظبدا صؽورا ( :ظؾقه افصالة وافسالم  
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 مكيظ وآياتؼا ثمان  دورة   الذرح 

رقممممممممم   افؽؾؿــــــة  معــــــاها

 اآلية 

، سـقحاكوركا صدرك وجعؾــاه ؾمعـاه: اشتػفام تؼريري 

 صؼؼـاه ؾلخرجـا مـه افغل واحلسد ومألكاه رأؾة ورمحةأو 

ْ أَ   1 كَ رَ ْد َص  ْح ْؼَ كَ  مَل

 2  كَ رَ زْ وِ  َك ـْ ا ظَ ـَ عْ ََ وَ وَ  ما ـان من تبعات اجلاهؾقة 

 3  كَ رَ فْ طَ  َض ؼَ كْ ي أَ ذِ اف   أثؼؾه حتى شؿع صوته 

 4  كَ رَ ـْ ذِ  َك ا فَ ـَ عْ ؾَ رَ  أظؾقـاه ؾلصبحت تذـر معي دم إذان وافتشفد 

ِ افعُ  عَ مَ  مع افشدة افسفوفة  ً يُ  ٌْ  5 ا ٌْ

 7  َت ؽْ رَ ا ؾَ ذَ نِ ؾَ  من افصالة 

 7  ْب َص اكْ ؾَ  ؾاجتفد دم افدظاء

 8  ْب ؽَ ارْ ؾَ  َك ب  ػ رَ إِ وَ  اجعل رؽبتك وكقتك إػ اهلل ظز وجل 

 ما يدتغاد من اآليات :
شقطان مـه وإظالء ذــره اـرام اهلل تعاػ فرشوفه من شعة صدره واشتخراج حظ اف - 1

 مع اهلل شبحاكه . 

 رمحة اهلل بعباده بتقسر إمور ؾؿع ـل ظٌ يٌان .  - 2

ظذ ادممـغ افرؽبة ؾقام ظـد اهلل وافؼقام بافػرائض وافـصب دم افدظاء واإلفتجاء إػ  - 3

 ، وإذا ؾرغ ادممن من ظبادة ؾؾقـصب دم ظبادة أخرى . اهلل دم ـل أمر 

 مكيظ وآياتؼا ثمان       تيندورة   ال
رقممممممممم   افؽؾؿــــــة  معــــــاها

 اآلية 
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 1  ونِ تُ يْ افز  وَ  غِ افت  وَ  افثؿرتان ادعروؾتان ادبارـتان اؿسم اهلل هبام 

 2  غَ ـِ قِش  ورِ ضُ وَ  جبل افطور افذي ـؾم اهلل شبحاكه وتعاػ ظؾقه موشى 

 3  غِ مِ إَ  دِ ؾَ ا افبَ َذ هَ وَ  ؾد أمن مؽة افبؾد احلرام من دخؾفا ـان آمـا ، أو افب

 4  يمٍ وِ ؼْ تَ  نِ َس ْح دم أَ  دم أجل صورة 

 5  غَ ؾِ اؾِ َش  َل ػَ ْش أَ  اهلرم وهو أرذل افعؿر أو إػ افـار إذا ـػر 

ْ  ْرُ ؽَ  رٌ ْج أَ  ؽر مؼطوع بحؾول اهلرم   6  ونٍ ـُ َم

 ما يدتغاد من اآليات :
 اؾع وافزيتون صجرة مبارـة . ٓ خيػى ما فؾتغ وافزيتون من مـ - 1

ؾضل اهلل تعاػ ظذ اإلكسان دم ترـقبه اجلؿقـل ، وؾضـل اهلل شـبحاكه ظـذ ادسـؾم  - 2

 باشتؿرار أجره ظـد افعجز ظن افطاظات افتي ـان يؼوم هبا حال افؼوة . 

 مكيظ وآياتؼا تدع رذرة آيظ        دورة   الطلق
 أية  افؽؾؿــــــة  معــــــاها

 1   أْ رَ اؿْ  افؼراءة  أوجد

 1  َك ب  رَ  مِ اْش بِ  بذـر اشم ربك 

 1  َق ؾَ َخ  خؾق آدم من ضغ 

 2  انَ َس كاإل َق ؾَ َخ  ذرية آدم 

طػة دم افطور افثاين ) ؿطعة من افدم افغؾقظ (   2  ٍق ؾَ ظَ  نْ مِ  جع ظؾؼة وهي اـف

 3  مُ رَ ـْ إَ  َك بي رَ وَ  صقغة افتػضقل ٓ يعادفه ـريم 

 4  مِ ؾَ افؼَ بِ  مَ ؾ  ظَ  افؽتابة بافؼؾم  ظؾم اإلكسان
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 6 ى غَ طْ قَ فِ  فقتجاوز احلد دم افعصقان 

 7 ى ـَ غْ تَ اْش  آهُ رَ  نْ أَ  حغ يرى كػسه ؽـقا بادال وافوفد وافسؾطان 

 8 ى عَ ْج افري  ادرجع فؾجزاء يوم افؼقامة 

فى رشول اهلل  ـان ـي ا ًد ْبـظَ  ىفَ ـْ ي يَ ذِ اف   ظن افصالة ملسو هيلع هللا ىلصأبو جفل ظؿرو بن هشام 

  ذ  ا َص ذَ إِ 

9،11 

ْ  نْ ئِ فَ  ملسو هيلع هللا ىلصأبو جفل ظن أذية ررشول اهلل   15  هِ تَ ـْ يَ  مل 

 15  ةِ قَ اِص افـ  ا بِ عً ػَ ْس ـَ فِ  فـلخذن بـاصقته إػ افـار 

 17  هُ يَ ادِ كَ  عُ ْد قَ ؾْ ؾَ  فقدع ؿومه ورجال جمؾسه 

 18  ةِ قَ اكِ بَ افز   عُ ْد ـَ َش  خزكة جفـم 

 ؼا خمس   دورة الػدر    مكيظ وآيات
 رق  اآلية  افؽؾؿــــــة  معــــــاها

 1  اهُ ـَ فْ زَ كْ أَ  افؼرآن جؾة واحدة إػ افسامء افدكقا 

 4  وُح افري  جزيـل ظؾقه افسالم

 4  رٍ مْ أَ  ل  ـُ  نْ مِ  بؽل أمور افرزق وأجال واخلر وافزـة 

 5  يَ هِ  المٌ َش  خر هي ظذ أهل آشالم

  ما يدتغاد من اآليات :

 ّأكزل افؼرآن دم فقؾة افؼدر . - 1

 ؾضل افعبادة دم هذه افؾقؾة ادبارـة .  - 2

 دورة البينظ    مدنيظ وآياتؼا ثمان   
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 اآلية  افؽؾؿــــــة  معــــــاها

 1  اِب تَ افؽِ  لِ هْ أَ  نْ مِ  افقفود وافـصارى 

 1   غَ ـِ ْؼِ ادُ  ظبدة إصـام 

 1  غَ ؽ  ػَ ـْ مُ  مـتفغ 

 1  ةُ ـَ ق  افبَ  ( وافؼرآن افؽريم  ملسو هيلع هللا ىلصواَحة ) حمؿد احلجة اف

 1  اهللِ نَ م   وٌل ُش رَ  ملسو هيلع هللا ىلصحمؿد 

 2  ةً رَ ف  طَ مُ  بعقدة ظن افباضل 

 3  ةٌ ؿَ ق  ؿَ  ٌب تُ ـُ  ظادفة فقس ؾقفا خطل 

 4  ينَ ذِ اف   َق ر  ػَ ا تَ مَ وَ  تػرؿوا دم افرشول بغ مممن وجاحد 

 4  ةُ كَ ي  َافبَ  مُ هْتُ اءَ َج  حمؿد رشول اهلل وافؼرآن افؽريم 

 5 وا رُ مِ ا أُ مَ وَ  دم ـتبفم افتوراة واإلكجقل 

 5  ءَ آػَ ـَ ُح  موحدين 

 5  ةِ ؿَ ق  افؼَ  ينُ دِ  ادّؾة ادستؼقؿة وإّمة ادعتدفة 

 6  ةِ ي  افَزِ  رَشي  رش اخلؾقؼة 

 دورة الزلزلظ    مدنيظ وآياتؼا ثمانيظ آيات  
 اآلية  افؽؾؿــــــة  معــــــاها

 1  ْت فَ زِ فْ زُ  حترـت حرـة صديدة من أشػؾفا 

 2 ا اهلََ ؼَ ثْ أَ  ــوزها وموتاها 

 3 ا ا هلََ مَ  ماذا جرى هلا 
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 4 ا هَ ارَ بَ ْخ أَ  ُث د  حُتَ  ختز بام حدث ظؾقفا من خر ورش وتشفد به ٕهؾه 

 5 ا ى هلََ َح وْ أَ  أذن هلا باإلخبار أو أمرها أن ختز 

 6  اُس افـ   رُ ُد ْص يَ  يرجعون 

 6 ا اتً تَ ْص أَ  ؾرؿا وجاظات 

 7  ةٍ ر  ذَ  اَل ؼَ ثْ مِ  وزن كؿؾة صغرة 

  ما يدتغاد من اآليات :

 تؼرير ظؼقدة افبعث واجلزاء . - 1

 آكؼالب افؽوين افذي يتعجب مـه اإلكسان . - 2

 تشفد اجلامدات ظذ اإلكسان بام ؾعل من خر رش .  - 3

 وتازى ظؾقفا . ُُتَحُص افصدور وخيرج ماؾقفا  - 4

 مكيظ وآياتؼا إحدى رذر    دورة الطاديات
 اآلية  افؽؾؿــــــة  معــــــاها

 1  اِت يَ ادِ افعَ  اخلقل تعدو دم افغزو 

 1 ا ًح بْ ََ  افضبح صوت اخلقل إذا ظدت 

 2 ا ًح ْد ؿَ  اِت يَ ورِ ادُ ؾَ  تؼدح افـار برضب حواؾرها بافصخر 

 3 ا ًح بْ ُص  اِت رَ غِ ادُ ؾَ  اخلقل هتاجم افعدو دم افصباح 

 4 ا عً ؼْ كَ  هِ بِ  نَ رْ ثَ لَ ؾَ  هقجن افغبار دم مؽان افعدو من ٍظة حرـتفا 

 5 ا عً َجْ  هِ بِ  نَ طْ َش وَ ؾَ  أحاط افغبار بافعدو من ـل جاكب 

 6  ودُ ـُ فؽَ ا افؽػور : افذي يعدد ادصائب وٓ يعدد كعم اهلل ظؾقه 
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 8  يٌد دِ َش فَ  ْرِ اخَل  ب  حِلُ  هُ ك  إِ وَ  صديد احلب فؾامل وحريص ظؾقه بخقل به 

 9  ورِ بُ  افؼُ دِم  امَ  رَ ثِ عْ بُ  خرج ما ؾقفا من إموات 

 11  ورِ ُد  افصي ا دِم مَ  َل ص  ُح  أخرج ما ـاكوا يٌون دم كػوشفم 

  ما يدتغاد من اآليات :

 افسؽقب دم اجلفاد واإلظداد فه . - 1

 عم اهلل ظؾقه .حؼقؼة اإلكسان يذـر ادصائب وٓ يذـر ك - 2

 اإلكسان بطبعه حمب فؾامل حريص ظؾقه إٓ من آمن وظؿل صاحلا . - 3

 دورة الػاررظ    مكيظ وآياتؼا إحدى رذرة   
 اآلية  افؽؾؿــــــة  معــــــاها

 1  ةُ ظَ ارِ افؼَ  ٕهنا تؼرع اخلالئق بلهواهلا وتػزظفم 

 4 ادبْثوْث  اشِ رَ افػَ  افػراش ادـتؼ دم ـل مؽان

 5  نِ فْ افعِ  فصوف ادصبوغ بلفوان خمتؾػة ا

 6  هُ يـُ ازِ وَ مَ  ْت ؾَ ؼُ ثَ  رجحت حسـاته 

ي هبا  ٌَ َِ رَ  ةٍ قَش ظِ  ظقشة دم اجلـة يرَاها وُي  7  ةٍ قَ ا

 8   هُ يـُ ازِ وَ مَ  ْت ػ  َخ  رجحت شقئاته 

 9  ةٌ يَ اوِ هَ  هُ مي لُ ؾَ  أمه افتي يلوي إفقفا هي افـار 

 11  ةٌ قَ امِ َح  ارٌ كَ  شتغ جزءا ؾضؾت ظذ كار افدكقا بتسعة و

  ما يدتغاد من اآليات :

 أحوافـا دم يوم افؼقامة وطواهر افؽون .  - 1
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 افـاس ؾريؼان ؾريق دم اجلـة وؾريق دم افسعر .  - 2

 مكيظ وآياتؼا ثمان   دورة التكاثر     
 اآلية  افؽؾؿــــــة  معــــــاها

ـُ هلَْ أَ  صغؾؽم ظن ضاظة اهلل   1  مْ ا

 1  رُ اثُ ؽَ افت   افتباهي بؽثرة ادال وادتاع 

 2 ر ابِ ؼَ ادَ  مُ تُ رْ ى زُ ت  َح  تشاؽؾتم بادال وجعه حتى متم ثم كؼؾتم إػ ادؼابر 

 3  ونَ ؿُ ؾَ عْ تَ  َف وْ َش  شوف تعؾؿون دم ؿبورـم خطل ؾعؾؽم 

فو تعؾؿون مصرـم ظؾام يؼقـقا دا صغؾؽم ادال وإوٓد 

 ظن ضاظة ربؽم 

 مَ ْؾـظِ  ونَ ُؿـؾَ عْ تَ  وْ فَ 

  غِ ؼِ افقَ 

5 

 6  قمَ حِ اجَل  ن  وُ َسَ فِ  واهلل فسون افـار 

َ وُ َسَ فِ  فسون افـار حؼقؼة مشاهدة ظقاكا   7  غِ ؼِ افقَ  ْغَ ا ظَ هن 

  ما يدتغاد من اآليات :

 افتحذير من آكشغال بادال وادتاع ظن ظبادة اهلل وظدم صؽره . - 1

 ؿال افرشول ظؾقه افصالة وافسالم .ظذاب افؼز حق ـام  - 2

 حتؿقة احلساب واجلزاء . - 3

 .وهو احلساب افقسرافسمال ظن افـعقم افذي يتؿتع به آكسان  - 4

 دورة الطصر   مكيظ وآياتؼا ثالث 
 اآلية  افؽؾؿــــــة  معــــــاها

 1  ْكِ وافعَ  ) افواو فؾؼســم ( افدهر 
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ٍ ي ُخ ػِ فَ  دم كؼص وخسارة إذا مل يممن  ٌْ   2 

 3 ق احَل  ا بِ وْ اَص وَ تَ  أداء افطاظات وترك ادحرمات 

 3  ْزِ افص  ا بِ وْ واَص تَ وَ  افصز ظذ ادصائب وظذ أذى إمر بادعروف وافـفي ظن ادـؽر

  ما يدتغاد من اآليات :

 ؾضل شورة افعك .  - 1

 بقان مصر افؽاؾر وهو اخلٌان ادبغ .  - 2

 افذين يعؿؾون افصاحلات كاجون من افعذاب . ادممـون  - 3

 افتوايص باحلق وافتوايص بافصز من إمور افواجبة .  - 4

 دورة الؼمزة  مكيظ وآياتؼا تدع
 اآلية  افؽؾؿــــــة  معــــــاها

 1 ة زَ ؿَ اهلُ  افذي يعقب بافؼول 

 1 ة زَ ؿَ افؾي  افعقاب بافػعل وافغؿز بافعغ اشتفزاءً 

 2  هُ دَ د  ظَ وَ  آً مَ  عَ َجَ  فـوائب افدهر أحصاه وأظده 

 3   هُ َد ؾَ ْخ أَ  هُ افَ مَ  ن  أَ  ُب َس حَيْ  أيظن أكه خيؾد هبذا ادال ٓ يؿوت 

 4 ال ـَ  فقس إمر ـام يظن 

 4 ُقـَْبَذن  فِ  فقطرحن 

 4   ةُ ؿَ طَ احُل  جفـم ٕهنا حتطم ـل ما يؾؼى ؾقفا 

 7  ةِ َد ئِ ؾْ  إَ َذ ظَ  عُ ؾِ ط  تَ  تؼف ظذ افؼؾوب ؾتحرؿفا 

 8  ةٌ َد َص مْ مُ  مغؾؼة 
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  ما يدتغاد من اآليات : 

 افتحذير من ؽقبة إصخاص ومن اكتؼاصفم باحلرـة أو بافؾسان . - 1

 افتـديد بادعتزين بلمواهلم .  - 2

 بقان صدة ظذاب افـار وؾظاظته افذي تـخؾع فه افؼؾوب .   - 3

 دورة الغيل مكيظ وآياتؼا خمس 
 معــــــاها افؽؾؿــــــة  رق  اآلية 

 أصحاب افػقل ) أبرهة احلبق وجـده (  افػقل  1

 هو هدم افؽعبة   مْ هُ َد قْ ـَ  2

 خسارة وهالك   قلٍ ؾِ ْض تَ  2

 جاظات متػرؿة   قَل ابِ بَ أَ  3

 من آجر  ) افطغ ادشوي (   لقج  ن ِش مِ  4

 ورق افزرع   ٍف ْص عَ ـَ  5

 شته بلرجؾفا أـؾته افدواب ودا  ولٍ ـُ لْ مَ  5

  ما يدتغاد من اآليات :

 ختويف اهلل فؼريش بام ؾعل بلصحاب افػقل وهم يعرؾون ذفك فؼرب افعفد .  - 1

 دورة قريش   مكيظ وآياتؼا أربع 
 معــــــاها افؽؾؿــــــة  اآلية 

 حتى تلفف ؿريش   يشٍ رَ ؿُ  يالِف إلِ  1

 حتى تلفف افرحؾتغ ؾتؼقم دم مؽة   مْ فِ يالؾِ إِ  2
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 تؽون إػ افقؿن   اءِ تَ افش   ةَ ؾَ ْح رِ  2

 إػ بالد افشام   قِف افص   وَ  2

 فقعبدوا اهلل صؽرا ظذ كعؿتي إمن وافشبع  وا ُد بُ عْ قَ ؾْ ؾَ  3

 مافك افبقت ومافك ـل يشء  ِت قْ ا افبَ َذ هَ  ب  رَ  3

 رزؿفم فقؼقؿوا دم افبقت احلرام    وعٍ ُج  نْ م   مْ فُ ؿَ عَ ضْ أَ  4

 وجعل افبقت آمـا   وٍف َخ  نْ مِ  مْ فُ ـَ آمَ  5

  ما يدتغاد من اآليات :

 تدبر اهلل تعاػ ٕهل مؽة بافرحؾتغ . - 1

 بقان ؾضل اهلل تعاػ ظؾقفم بـعؿتي إمن وافعقش افرؽقد . - 2

 ٓبد من صؽر هذه افـعم بافعبادة .  - 3

 ُدوَرُة المارون مكيظ وآياتؼا دت آيات
 معــــــاها  افؽؾؿة  اآلية 

 هل ظرؾت   َت يْ أَ رَ أَ  1

 افبعث إلكؽارهجيحد اجلزاء   ينِ افد  بِ  ُب ذِ ؽَ يُ  1

 يدؾــــع   عي ُد يَ  2

 افقَ  عي ُد يَ  2
 يؼفره ويظؾؿه حؼه   قمَ تِ

 ٓ حيث كػسه   ضي ٓ حَيُ وَ  3

 افذي فقس فه ما يؽػقه   غِ ؽِ ْس ادِ  3

 افعذاب افشديد   يٌل وَ ؾَ  4
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 ة ظن وؿتفا يمخرون افصال  ونَ اهُ َش  5

 ٓ خيؾصون دم ظبادهتم هلل تعاػ   ونَ اءُ رَ يُ  6

 افزـاة ، اداء ، ما يـتػع به من متاع افبقت   ونَ اظُ ادَ  6

  ما يدتغاد من اآليات :

 خر ؾقه . من يؽذب بقوم افؼقامة ٓ - 1

 ػل ظن افصالةيغوافتفديد وافوظقد دن يظؾم افقتقم ويلـل حؼه .  - 2

ده ؾـافويل داكع افزـاة ويرائي دم صالته وٓ يشػق ظذ افـاس ويؿــعفم خـره ور - 3

 ة مآ يترضر بهرويؿـع إظا

 ُدوَرُة الكوثر مكيظ وآياتؼا ثالث آيات
 معــــاها  افؽؾؿة  أية

 اخلر افؽثر   رَ وثَ افؽَ  1

 اصؽر اهلل بصالتك  َؾَصل   2

 ظذ اشم اهلل وحده ٓ رشيك فه  )يوم افـحر( اذبح  رْ َح اكْ وَ  2

 مبغضك ظدوك و   َك ئَ اكِ َص  3

 ٓ ظؼب فه   َسُ بْ إَ  3

  ما يدتغاد من اآليات :

 إـرام اهلل تعاػ فؾرشول باخلر افؽثر وهنر افؽوثر دم اجلـة . - 1

 وجوب اإلخالص دم افعبادات ـؾفا وخصوصا افصالة وافـحر .  - 2

 فدظاء ظذ افطاؽقة . مؼوظقة ا - 3



 

 

 

 36 

 مكيظ وآياتؼا دت آيات ُدوَرُة الكافرون 
 معــــــاها  افؽؾؿة  أية

 افتزؤ من ظبادة إصـام وإكداد   ونَ ُد بُ عْ ا تَ مَ  ُد بُ ظْ ٓ أَ  3

 أكؽم ٓ تؼتدون بلوامر اهلل دم ظبادته   ُد بُ ظْ ا أَ مَ  ونَ ُد ابِ ظَ  مْ تُ كْ وٓ أَ  4

 م جزاء ـػرـم ورشـؽم ظؾقؽ  مْ ؽُ يـُ دِ  مْ ؽُ فَ  6

 يل توحقدي و إخاليص وجزاؤه   ينِ دِ  يِلَ وَ  6

  ما يدتغاد من اآليات :

 خطاب من اهلل تعاػ فرشوفه بافتزؤ من ظبادة افؽػار وادؼـغ . - 1

 ادػاصؾة بغ أهل اإليامن وأهل افؽػر .  - 2

 خمافػة افؽػار وادؼـغ وظدم افتشبه هبم .  - 3

 ػر واحدة ومؾة اإليامن واحدة . مؾة افؽ - 4

 ُدوَرُة النصر مدنيظ وآياتؼا ثالث آيات
 معنــــــاها  الكلمة   اآلية

 ظذ أظدائه ملسو هيلع هللا ىلصكك افـبي   اهللِ ْكُ كَ  1

 ؾتح مؽة   ُح تْ افػَ  1

 دم اإلشالم جاظات جاظات  ا اًج وَ ؾْ أَ  اهللِ ينِ  دِ دِم  2

 ن افؼك مع احلؿد كزه ربك ظ  َك ب  رَ  دِ ؿْ َح بِ  ْح ب  َس ؾَ  3

  ما يدتغاد من اآليات :

حلديث  افشؽر منوجوب افشؽر ظـد افـعؿة ومـه شجدة افشؽر وافصالة بافؾقل  - 1

 . رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه و شؾم )أؾال أـون ظبدًا صؽورًا(
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ـقة - 2  .  دم افرـوع و افسجود شبحاكك افؾفم وبحؿدك افؾفم اؽػريلظـد افرـوع ؿول افعبد  ش

ؿال ابن ظباس فعؿر ريض اهلل ظـه )هو أجل رشول اهلل، صذ اهلل ظؾقه و شؾم، أظؾؿه 

 َك ب  رَ  دِ ؿْ َح بِ  ْح ب  َس ؾَ  "ؾتح مؽة. ظالمة أجؾك  "إذا جاء كك اهلل و افػتح" اهلل إّياه:

اَن  هُ رْ ػِ غْ تَ اْش وَ  ـَ ُه    ( ؾؼال ظؿر ريض اهلل ظـه ما أظؾم مـفا إٓ ما تعؾم "اابً و  تَ إِك 

 ُدوَرُة اللؼب ، أو تبت ، أو المدد 

 مؽقة وآياهتا مخس آيات 

 معــــــاها  افؽؾؿة رؿم 

 أي خٌت ، وخابت وَل شعقه وظؿؾه  ا َد يَ  ْت ب  تَ  1

زى بـن ظبـدادطؾب ، اشؿه ظبدافعملسو هيلع هللا ىلصظم رشو اهلل   ـــٍب  هلََ ِب أَ  1

 وشؿي أبو هلب إلرشاق وجفه وــقته أبو ظتقبة 

 أي خٌ هو بذاته إذ هو من أهل افـار .  ــــب  تَ وَ  1

ـَ مَ وَ  2 ذفك من ظذاب اهلل صقئا .   ــَب َس ا   أي فن يغـي ظـه وفدهـ 

 يدخل افـار ذات افؾفب  ا ارً  كَ َذ ْص قَ َش  3

 توؿد وهلا أفسـة افؾفقب   ٍب هلََ  اَت ذَ  3

ــه أم جقــل واشــؿفا أروى بـــت حــرب   ـــهُ تـُأَ رَ امْ  4 أي زوجت

 أخت أب شػقان 

ـاكت تؾؼـي افشـوك دم ضريـق افـبـي ، ؾفـي يـوم   ِب طَ احَل  ةَ افَ مَح   4

 افؼقامة ظوكا ظذ زوجفا دم ظذابه .

 أي دم ظـؼفا حبل من مسد دم افـار .  دٍ َس مَ  نْ مِ  ٌل بْ ا َح هَ قدِ  جِ دِم  5
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 حبل من حديد ؾتل ؾتاًل حمؽاًم . من مسد  6

  ما يدتغاد من اآليات : 

 افدظاء ظذ أب هلب باهلالك و اخلٌان. – 1

بقان حؽم اهلل هبالك أب هلب وأكه شقؿوت ـاؾرا أو يـدخل افــار وهـذا مـن ظؾـم  - 2

 وؿد ـان .  و زوجته  فؾؿسؾؿغ ظن مصر أب هلبافغقب ـشػه اهلل

 ٓ يغـي ادال وٓ افوفد ظن افعبد صقئا من ظذاب اهلل . - 3

 أحدا إذا ـان ـاؾرا مؼـا .  ملسو هيلع هللا ىلصٓ تغـي افؼرابة من افـبي  - 4

 مكيظ وآياتؼا أربع آيات  ُدوَرُة اإلخالص
 معــــاها  افؽؾؿة  أية

 ياأهيا افـبي دن شلفك ظن ربك أن اهلل أحد ؿل ٌد َح أَ  اهللُ وَ هُ  ْل ؿُ  1

 هو افواحد إحد افذي ٓ كظر فه وٓ صبقه وٓ كد فه  ـــٌد َح أَ  1

افسقد افذي تتجه إفقه اخلالئق دم حـوائجفم ظـذ افـدوام  ُد ـــؿَ افص   2

 ب افغـي بـػسه وافباؿي بعد خؾؼه وافذي ٓ يلـل وٓ يؼ

3  ْ  يَ  مَل
 وفد أي فقس فه  ــــْد ؾِ

ْ وَ  3  وٓ أم فقس فه وافد وفقس فه صاحبة  ـــْد وفَ يُ  مَل

ْ وَ  4 أي فقس فه مثقل وٓ صبقه ، فقس ـؿثؾه يشء وهو افسؿقع  ا وً ػُ ـُ  هُ ف   نْ ؽُ يَ  مَل

 افبصر .

  ما يدتغاد من اآليات : 

  وصػاته.وجوب معرؾة اهلل بلشامئه  - 1
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  وافـبوة.تؼرير افتوحقد  - 2

 .وٓ أم  س فه وفد وٓ وافد وٓ صاحبة وٓ صبقه وٓ مثقل وٓ رشيكإن اهلل فق - 3

  مدنيظ وآياتؼا خمس آيات ُدوَرُة الَغَلْق

 معـــــاها  افؽؾؿة  أية 

 أحتصن وافتجئ وأشتجر   ـــوذُ ظُ أَ  1

 افصبــــح   ـــِق ؾَ افػَ  1

 ن واحلقوان واجلامد من رش جقع ادخؾوؿات من اإلكس واجل   َق ؾَ ا َخ مَ  رَش   نْ مِ  2

 افؾقل أو افؼؿر   ـــٍق اِش ؽَ  3

 افؾقل إذا أطؾم أو افؼؿر إذا ؽاب أو دخل دم افؽسوف   ــَب ؿَ ا وَ ذَ إِ  3

افسواحر افؾـوائي يـػـثن : أي يـتػؾن إذا شـحرن ورؿـغ   ــاِت اثَ ػ  افـَ  4

 وكػثن دم افعؼد

 جع ظؼدة افتي يعؼدهنا ظـد افسحر   ـــدِ ؼَ افعُ  4

 إذا أطفر حسده وأظؿؾه    َد َس ا َح ذَ إِ  دٍ اِش َح  5

  ما يدتغاد من اآليات : 

وجوب افتعوذ باهلل وآفتجاء إػ اهلل من ـل خموف ٓ يؼدر ادرء ظذ رده خلػائه أو  - 1

 فعدم افؼدرة ظؾقه .

 افسحر ـػر وحد افساحر ضبه بافسقف . - 2

 حتريم احلسد وهو داء خطر . - 3

  نيظ وآياتؼا دت آياتمد دورة الناس
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 معـــــــاها  افؽؾؿة  أية 

 أحتصن وافتجئ واشتجر   ــوذُ ظُ أَ  1

 أي معبود افـاس بحق إذ ٓ معبود بحق شواه   اسِ افـ   ــهَ فــَإِ  3

 أي من رش افشقطان وهو إبؾقس يوشوس دم افصدور    اسِ وَ ْش افوَ  ن رَش  مِ  4

ـس أي ـف ظن افوشوشة وتـلخر ؾنذا ذـر اهلل خ  ـــــاسِ ـ  اخَل  4

 ظن افؼؾب ظـد ذـر اهلل تعاػ  

 من صقطان اجلن ومن صقطان اإلكس   اسِ افـ  وَ  ةِ ـ  اجلِ  نَ مِ  6

  ما يدتغاد من اآليات : 

 وجوب آشتعاذة باهلل تعاػ من صقطان اجلن وصقطان اإلكس .  - 1

وإفوهقة ؾفـو رب  هذه ثالث صػات من صػات افرب ظز وجل افربوبقة وادؾك - 2

 ـل يشء وإهله ومؾقؽه . 

يستعقذ باهلل تعاػ ؾقؼول : أظوذ باهلل من افشقطان افرجقم من مهزه وكػخـه  ملسو هيلع هللا ىلصـان  – 3

 وكػثه ، وـان أحقاكًا يزيد ؾقه ؾقؼول : أظوذ باهلل افسؿقع افعؾقم من افشقطان .... 


