
 

 

 

                   

اتفسير سورر اتف اتحرر
ٓ . ٍي سّرة ىكْْية عدد آياتَا سبعة ٔٓفّتَتاّح  امَفاّتَحُة  ُتَسيَّ

ا امَعّزيّز امّكَتاّب  ََ . ب
ُّ َربِّ امَعاَمّيييَ  َا أِصاف امَحٓيُد من  امثناء عنٓ هللا بصفاتُ امتي كنُّ

ٓ َييّ . كيال، ِبنعيُ امظاٍرة ِامباطنة   امذي ِسعت ر يتُ امرَّ
ًّ جييع امخنق،  ّ ي ، باميؤىنيي، ٍِيا اسيان ىي أسياء هللا امرَّ

 .تعامٓ
ىامك يّو امقياىة، ٍِّ يّو امجزاء عنٓ  :ىنك يّو امديي

إنا نخصك ِ دك بامعبادة، إياك نعبد ِ إياك نستعيي . األعيال
ِنستعيي بك ِ دك في جييع أىّرنا، فاألىر كنُ بيدك، ٔ 

نا،  : اٍدنا امصراط اميستقيً. يينك ىنُ أ د ىثقال ذرة ُدمَّ
ِأرشدنا، ِِفقنا إمٓ امطريق اميستقيً، ِثبتنا عنيُ  تٓ 
ننقاك، ٍِّ اإلسٕو، امذي ٍّ امطريق امّاضح اميّصه إمٓ 

طريق امذيي غير اميغضّب عنيًَ  .رضّان هللا ِإمٓ جنتُ
يقيي ِامشَداء ِامصامحيي،  أنعيت عنيًَ ىي امنبييي ِامصدِّ

فًَ أٍه امَداية ِأستقاىة، ِٔ تجعننا ىيي سنك طريق 
اميغضّب عنيًَ، امذيي عرفّا امحق ِمً يعينّا بُ، ًٍِ 

، ًٍِ امذيي مً امضاميي ِٔاميَّد، ِىي كان عنٓ شاكنتًَ، 
. يَتدِا، فضنّا امطريق، ًٍِ امنصارْ، ِىي اتبع سنتًَ
: ِيستحب منقارئ أن يقّل في امصٕة بعد قراءة امفاتحة

امنًَ استجب، ِميست آية ىي سّرة امفاتحة :  ِىعناٍا،(آىيي)
 .باتفاق امعنياء؛ ِمَذا أجيعّا عنٓ عدو كتابتَا في اميصا ف
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بسماهللالرحمانالرحيم
اّس   (1)ُقٓه َأُعُّذ بَّربِّ امنَّ

اّس  ُّ (2)َىّنّك امنَّ َم  ّإ
اّس   ّىٓي َشرِّ (3)امنَّ

اّس  اّس آمَخنَّ َّ ٓس َّ  (4)آم
ُس ّفي ُصُدِرّ  ّّ ٓس َّ ّذي ُي امَّ

اّس  ّة (5)امنَّ  ّىَي آمّجنَّ
اّس  امنَّ َِ( 6) 

 
 

                   

رنّف ساتفسير سورر ل
 . ستة ٍي سّرة ىْكْية عدد آياتَا 

أعّذ ِأعتصً -: أيَا امرسّل- قه  :أعّذ برْب امْناس

 .برب امناس، امقادر ِ دٌ عنٓ ردِّ شر امّسّاس

ىنك امناس اميتصرف في كه  : ىنك امْناس

 .شؤِنًَ، امغنيِّ عنًَ

اّس  ُّ امنَّ َم  . إمُ امناس امذي ٔ ىعبّد بحق سّاٌ:ّإ

اّس  اّس آمَخنَّ َّ ٓس َّ  ىي أذْ امشيطان امذي :ّىٓي َشرِّ آم

 .يّسّس عند امغفنة، ِيختفي عند ذكر هللا

اّس  ُس ّفي ُصُدِّر امنَّ ّّ ٓس َّ ّذي ُي  امذي يبثُّ امشر :امَّ

 .ِامشكّك في صدِر امناس

اّس  امنَّ َِ ّة   . ىي شياطيي امجي ِاإلنس:ّىَي آمّجنَّ
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 ًّ ّ ي ٓ َيّي امرَّ ُّ امرَّ ًّ امنَّ  بّٓس

 ّىٓي (1)ُقٓه َأُعُّذ بَّربِّ آمَفَنّق 

ّىٓي َشرِّ (2)َشرِّ َىا َخَنَق  َِ  

َقَب  َِ ّىٓي َشرِّ (3)َغاّسٍق ّإَذا  َِ  

اَثاّت ّفي آمُعَقّد  فَّ ّىٓي (4)امنَّ َِ  

 (5)َشرِّ َ اّسٍد ّإَذا َ َسَد 

 

 

                   

ر اتفلقاتفسير سوررر
. خيسة ٍي سّرة ىْكْية عدد آياتَا   

أعّذ -: أيَا امرسّل-قه :  قه أعّذ برْب امفنق

.ِأعتصً برب امفنق، ٍِّ امصبح  

.ىي شر جييع اميخنّقات ِأذاٍا :ىي شْر  ىا خنق   

ِىي شر ميه شديد : ِىي شر غاسق إذا ِقب 

امظنية إذا دخه ِتغنغه، ِىا فيُ ىي امشرِر 

.ِاميؤذيات  

ِىي شر امسا رات : ِىي شْر امْنْفاثات في امعقد 

.امٕتي ينفخي فييا يعقدن ىي ُعَقد بقصد امسحر  

 ِىي شر  اسد ىبغض :ِىي شْر  اسد إذا  سد 

منناس إذا  سدًٍ عنٓ ىا ٍِبًَ هللا ىي نعً، 

.ِأراد زِامَا عنًَ، ِإيقاع األذْ بًَ  
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 ًّ ّ ي ٓ َيّي امرَّ ُّ امرَّ ًّ امنَّ بّٓس
 

ُُ َأَ ِد  َّ امنَّ ٍُ ُُ (1)ُقٓه   امنَّ

َيُد  ًٓ ُيَّمٓد (2)امصَّ َم َِ ًٓ َيّنٓد   َم

ا َأَ ِد (3) ًّ ُُ ُكُف ًٓ َيُكٓي َم َم َِ  (4) 

 

 

                   

ر إلخالصاتفسير سوررر
  .4ٍي سّرة ىْكية عدد آياتَا 

ُُ َأَ دِ  َّ امنَّ ٍُ ٍّ هللا اميتفرد -: أيَا امرسّل- قه  :ُقٓه 

باألمٍّية ِامربّبية ِاألسياء ِامصفات، ٔ يشاركُ 

 .أ د فيَا

َيُد  ُُ امصَّ  هللا ِ دٌ اميقصّد في قضاء امحّائج  : امنَّ

 .ِامرغائب

ًٓ ُيَّمٓد  َم َِ ًٓ َيّنٓد   . ميس مُ ِمد ِٔ ِامد ِٔ صا بة: َم

ا َأَ ِد  ًّ ُُ ُكُف ًٓ َيُكٓي َم َم َِ  ِمً يكي مُ ىياثٕ ِٔ : 

ا أ د ىي خنقُ، ٔ في أسيائُ ِٔ في صفاتُ،  ًَ ىشاب

س  .ِٔ في أفعامُ، تبارك ِتعامٓ ِتقدَّ

 

 

 

ر
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 ًّ ّ ي ٓ َيّي امرَّ ُّ امرَّ ًّ امنَّ بّٓس
آمَفٓتُح  َِ  ُّ ّإَذا َجاَء َنٓصُر امنَّ

اَس َيٓدُخُنَّن (1) َرَأٓيَت امنَّ َِ  

اًجا َّ ُّ َأٓف  (2 )ّفي ّديّي امنَّ

ٓح بَّحٓيّد َربَِّك  َفَسبِّ

اًبا  َّّ ُُ كَاَن َت ٌُ ّإنَّ آسَتٓغّفٓر َِ(3) 

 

                   

ر اّنصياتفسير سوررر
  .3ٍي سّرة ىدنية عدد آياتَا 

آمَفٓتُح  َِ  ُّ ًَّ مك   :ّإَذا َجاَء َنٓصُر امنَّ - أيَا امرسّل-إذا ت

". ىكة"امنصر عنٓ كفار قريش، ِتً مك فتح 

اًجا  َّ ُّ َأٓف اَس َيٓدُخُنَّن ّفي ّديّي امنَّ َرَأٓيَت امنَّ َِ  ِرأيت : 

امكثير ىي امناس يدخنّن في اإلسٕو جياعات 

. جياعات

اًبا َّّ ُُ كَاَن َت ٌُ ّإنَّ آسَتٓغّفٓر َِ ٓح بَّحٓيّد َربَِّك   إذا ِقع : َفَسبِّ

ذمك فتَيأ منقاء ربك باإلكثار ىي امتسبيح بحيدٌ 

ِاإلكثار ىي استغفارٌ، إنُ كان تّاًبا عنٓ اميسبحيي 

ِاميستغفريي، يتّب عنيًَ ِير يًَ ِيقبه 

 .تّبتًَ
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 ًّ ّ ي ٓ َيّي امرَّ ُّ امرَّ ًّ امنَّ  بّٓس

 

َثَر  ّٓ ا َأٓعَطٓيَناَك آمكَ  (1)ّإنَّ

آنَحٓر  َِ  ّإنَّ (2)َفَصهِّ مَّربَِّك 

َّ اأٓلَٓبَتُر  ٍُ  (3)َشانَّئَك 

 

 

                   

ر اكسثياتفسير سوررر
  .3ٍي سّرة ىْكية عدد آياتَا 

َثَر  ّٓ ا َأٓعَطٓيَناَك آمكَ - أيَا امنبي- إنا أعطيناك  :ّإنَّ

امخير امكثير في امدنيا ِاآلخرة، ِىي ذمك نَر امكّثر 

ف، ِطينُ  َّّ في امجنة امذي  افتاٌ خياو امنؤمؤ اميج

 .اميسك

آنَحٓر  َِ  فأخنص مربك صٕتك كنَا، : َفَصهِّ مَّربَِّك 

 .ِاذبح ذبيحتك مُ ِعنٓ اسيُ ِ دٌ

َّ اأٓلَٓبَتُر  ٍُ  إن ىبغضك ِىبغض ىا جئت : ّإنَّ َشانَّئَك 

بُ ىي امَدْ ِامنّر، ٍّ امينقطع أثرٌ، اميقطّع ىي 

 .كه خير

 

ر
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 ًّ ّ ي ٓ َيّي امرَّ ُّ امرَّ ًّ امنَّ بّٓس
يّي  ُب بّامدِّ ّذي ُيكَذِّ  (1)َأَرَأٓيَت امَّ

 ًَ ّذي َيُدعُّ آمَيّتي َٔ (2)َفَذمَّك امَّ َِ  

 (3)َيُحضُّ َعَنٓ َطَعاّو آمّيٓسّكيّي 

يَي  ٓيِه مّٓنُيَصنِّ َّ ًٓ َعٓي (4)َف ٍُ ّذيَي   امَّ

َّن  ٍُ ًٓ َسا َّ ّت َٕ ًٓ (5)َص ٍُ ّذيَي   امَّ

َيٓيَنُعَّن آمَياُعَّن (6)ُيَراُءَِن  َِ  (7) 

 

                   

ر ام عسناتفسير سوررر
  .7ٍي سّرة ىْكية عدد آياتَا 

يّي  ُب بّامدِّ ّذي ُيكَذِّ  أرأيت  ال ذمك امذي :َأَرَأٓيَت امَّ
ب بامبعث ِامجزاء؟ ًَ  يكذِّ ّذي َيُدعُّ آمَيّتي  :َفَذمَّك امَّ

فذمك امذي يدفع اميتيً بعنف ِشدة عي  قُ؛ 
َٔ َيُحضُّ َعَنٓ َطَعاّو آمّيٓسّكيّي .مقساِة قنبُ َِ  : ِٔ 

يحضُّ غيرٌ عنٓ إطعاو اميسكيي، فكيف مُ أن 
ييَ يطعيُ بنفسُ؟ ٓيِه مّٓنُيَصنِّ َّ ًٓ   َف َّ ّت َٕ ًٓ َعٓي َص ٍُ ّذيَي  امَّ

َّن  ٍُ  فعذاب شديد منيصنيي امذيي ًٍ عي :َسا
صٕتًَ ٍّٔن، ٔ يقييّنَا عنٓ ِجََا، ِٔ يؤدِنَا 

ًٓ ُيَراُءَِن .في ِقتَا ٍُ ّذيَي   امذيي ًٍ يتظاٍرِن : امَّ
َيٓيَنُعَّن آمَياُعَّن .بأعيال امخير ىراءاة منناس َِ  : 

ِيينعّن إعارة ىا ٔ تضر إعارتُ ىي اآلنية ِغيرٍا، فٕ 
 .ًٍ أ سنّا عبادة ربًَ، ِٔ ًٍ أ سنّا إمٓ خنقُ

 
ر
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 ًّ ّ ي ٓ َيّي امرَّ ُّ امرَّ ًّ امنَّ  بّٓس

 

َّٕف ُقَرٓيٍش  ًٓ (1)إلّّي َّ َّٕف  ّإي

ٓيّف  امصَّ َِ َتاّء   (2)رّٓ َنَة امشِّ

َذا آمَبٓيّت  ٍَ  (3)َفٓنَيٓعُبُدِا َربَّ 

ًٓ ّىٓي ُجٍّع  َُ ّذي َأٓطَعَي امَّ

ٍف  ّٓ ًٓ ّىٓي َخ َُ آَىَن َِ( 4) 

 

رقييشاتفسير سوررر
  .4ٍي سّرة ىْكية عدد آياتَا 

َّٕف ُقَرٓيٍش   آعَجبّا إلمف قريش، ِأىنًَ، :إلّّي
ِاستقاىة ىصامحًَ، ِانتظاو ر نتيًَ في امشتاء 

، ِتيسير "امشاو"، ِفي امصيف إمٓ "امييي"إمٓ 
. ذمك؛ مجنب ىا يحتاجّن إميُ
ٓيّف  امصَّ َِ َتاّء  ًٓ رّٓ َنَة امشِّ َّ ّف َٕ  آعَجبّا إلمف : ّإي

قريش، ِأىنًَ، ِاستقاىة ىصامحًَ، ِانتظاو 
، ِفي امصيف إمٓ "امييي"ر نتيًَ في امشتاء إمٓ 

. ، ِتيسير ذمك؛ مجنب ىا يحتاجّن إميُ"امشاو"
َذا آمَبٓيّت  ٍَ  فنيشكرِا، ِميعبدِا رب : َفٓنَيٓعُبُدِا َربَّ 

امذي شرفّا بُ، ِميّ دٌِ - ٍِّ امكعبة-ٍذا امبيت 
. ِيخنصّا مُ امعبادة

ٍف  ّٓ ًٓ ّىٓي َخ َُ آَىَن َِ ًٓ ّىٓي ُجٍّع  َُ ّذي َأٓطَعَي  امذي : امَّ
أطعيًَ ىي جّع شديد، ِآىنًَ ىي فزع ِخّف 

 .عظيً
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