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 بسم هللا الرحمن الرحيم

هِ  اْلَحْمد   ينِ  يَْومِ  َماِلكِ ( 2) الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ ( 1) اْلَعاَلِمينَ  َرب ِ  ِللَّ  َنْعب دد   إِيَّدا َ ( 3) الدد ِ
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ََاَ  ال اْهدِدَنا( 4) َنْسَتِعين   َوإِيَّا َ  د يمَ  ص ِ ِِ ْسدَت ََاَ  ( 5) اْلم  ينَ  ِصد ِِ د مْ  أَْنَعْمد َ  الَّ ِِ  َعَلديْ

مْ  اْلَمْغض وبِ  َغيْرِ  ِِ ال ِينَ  َوَلا َعَليْ  (6) الضَّ
 التفسير :

الثنـاء علـهللا هللا ائا ـه ا سـ  ــ به متربكا  به معتمدا  عليه ـ ا   ابسم هللا الرمحن الرحيم مستعينابتدئ قراءيت 
عـت  االـ و وه ـه ادمـتى علـهللا كـ, حـاو ب وملـت قني الهلـتقذ كللـم الـ    ل لــم وصـاا  الممـاو و 

ـ الـرمحن بعاـاى  ـــوهض, من شاء مـنلم بعدلـه  وإحسا ه باضلهوقزقلم وقابملم بنعمه وملدى من شاء منلم 
ـ مالــي مــتق ال يامـ  واالــساء وا ســاني  ــ  ــــالــرحيم ابلــ منذ الـ   وســعك قمحتــه كــ, شـ ء  ، قمحـ  كثــ  

ـــمالــي ذ كلــي اليــتق ســتا  ك لــن اللــي اليــتق ـ ر التاحــد ال لــاق   ـ  عاــدو وحــدو و ســتعذ بــي ىو   ـ
إىل الطرمــا الــ   ال عــت   يـــه ، نــا ان وو    هقشـــد   ــــســتاو و عتمــد عليــي  ــ  حـــتو وال قــت  لنــا إال بــي ـ

ملــ ا الاــرا  ملــت  رمــا ـ و ي واتاــاأ همــرو واال تلــاء عــن  يــي ــــالتصــ, إىل قضــاو و نتــي ابلعمــ, بــدمن
ولـي   رمـا ، الاـدم ذ والهـلداء والاـا ذ و ال   ه عمك عليلم ابإلميا  والعم, الااحل من النايذ 

عـن  ن تـرو ا ـامن غضاك عليلم ممن علم ا ا ومل معم, به كـاليلتى وال  رمـا مـن ضـ, عـن ىمنـي ممـ
 0 ل, وض و كالنااقى 

 

 : ما جاء في الفاتحة واالستعاذة والتسمية

 

وملـ  هعظـم سـتق  ذ ال ـرآ  وقـد  الااحت  مل  الساع الثاين وال رآ  العظيم ال   هوتيـه النـ    1
ُعأل ِّمأنَّكَأ: كك قاو  ووأرََِّأأْعظأمََُهِّيَأَُسورأةَ ََلأ ََالسُّ ْْن ََِّفِّ ُْ َأَأأ ََْقوأْبو َأَاْلُقو ْو و َََْتأ ِِّ ََِّمِّ و َأَثََّاْلمأْسو َبِّيأو ِّ َأأخأ
نَّوكَأَتوأُقو ََْأألأََْلأو ََُْلتَُقوَََُيأُْْ َأَأأ ََْأأرأادَأَفوألأمَّا ُعأل ِّمأ ويَأَُسوورأةَ ََلأ ََُسوورأةَ َأأْعظأومََُهِّ ْْن ََِّفِّ َرأب ََِّلِلَََِِّّّاْلْأْمو ََُقأوا َأَاْلُقو

ْبعََُهِّيَأَاْلعأالأمِّيَأ ََالسَّ ثأانِّ ْْن ََُاْلمأ  0   قوا  الاهاق  ُأوتِّيُت ََُالَّ ِّ َاْلعأظِّيمََُوأاْلُق
  

ََُكنَّواقـاو : كك  هيب سعيد اخلدق  الااحت  ققي  ومل  هق المتاني وذ حدمث   2 و َ َفِّ َفوأنوأزأْلنأواَلأنأواَمأسِّ
اءأتَْ ِأ ي ِّ َأَإِّ ََّ :فوأقأالأتََْجأارِّيأةَ َفأ ْأنَأَوأإِّ َََّسألِّيمَ َاْلْأي ََِّسأ ْنُكمََْفوأهأ ََْغأْيبَ َنوأفأ َُكنَّواََمأواَرأُجو َ َمأعأهأاَفوأقأامَأَرأاقَ َمِّ
بُوُن َُ يأةَ ََنْأ ْأقأاهََُبُِّْقوْ َْأَفأَبأأأَأَفوأ ثِّيَأَلأ ََُفأأأمأ ن اَوأسأقأانَأَشأاةَ َبِّثأَلأ يأوةَ َُُتْسِّ ََُأأُكْنتَأَلأ ََُقُوْلنأاَرأجأعَأَفوألأمَّاَلأبوأ َُكْنوتَأََأأوََْرُقوْ
ْْقِّي م ََِّإِّلَََّرأقوأْيتََُمأاَلأََقأا َأَتوأ ً اَُُتْو ِّثُواَلأََقُوْلنأاَاْلكِّتأابََِِّبُِّ ويوْ َََّّشأ و َأَحأ تِّ َََّنأْسوأأ َأَأأوَََْنْأ َلأْيو َِّعَأَالِلَََُّصأولَّ َالنَّو ِّ
هََُاْلمأ ِّينأةَأَقأ ِّْمنأاَفوألأمَّاَوأسألَّمَأ ْْنأ وا َأََوأمأواَفوأقأا َأَوأسألَّمَأَعألأْي ََِّالِلَََُّصألَّ َلِّلنَّ ِّ ََِّذأكأ يأوةَ َأأَّنَّأواَيُْ رِّيو ََِّكأ وُمواَرُقوْ َاْقسِّ
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ِّْبُوا ََوأاْض ْهمَ َلِّ " اقق  اسـي هو غـ و مـن ه  مـرف ابلااحتـ  َهملا السلم،َقوا  الاهاق َ   بِّسأ
 ولي ه  ترق  ابل رآ  كله  مله شااء وقمح  للم منذ" .

 كك   ـاو لـه : ه  ملمـا  هتـهللا النـ   : ـاء ذ كلـي وممـا  احت  المتاني و ـتاتيم سـتق  الا ـر     3
َْْ ُهمأاَبُِّنورأْي ََِّأأْبشِّ ُمأاَلأََُْأوتِّيتوأ َيَيُوْؤَتأ لأكَأَنأ ِّ أةََُقوأبوْ ْأةِّاْلبوَأَُسورأةَِّوأخأوأاتِّيمََُاْلكِّتأابََِّفأاُتِّ ْأأَأَلأو ََْقأ ْْ َ َتوأْقو أو واَِبِّ ُهمأ نوْ َمِّ
 0   قوا  مسلم بنحت  من حدمث ابن عااس ُأْعطِّيتأ ََُإِّلََّ

 
ذ  لـــا ابلااحتـــ   لـــ  قكـــن علـــهللا اإلمـــاق والـــ متق والناـــرى وقـــد قـــاو ال صـــ   لـــن مل م ـــره  ي   4

ةَ َصألَّ َمأ َْكك: هيب ملرمر  حدمث  ْأأََْلأََْصأَلأ اَيوأْق م ََِّفِّيهأ   0   قوا  مسلم خِّ أا َ َفأهِّيَأَن َِّاْلُقََِْْبُِّ
 

ْجيممهـروعي  االسـتعاك  قاـ, قـراء  ال ـرآ  ل تلـه تعــاىل ك    5   ه ــ   فاسوتع َهلل َمو َالشويطا َالو
استع  ابر قاـ, قـراء  ال ـرآ  ذ الاـ   هو  اق لـا سـتاء بـده  مـن هوو السـتق  هو  : السلم

  0 من وسطلا هو آ رملا وكلي عند ك, قراء 
 

وملــ   لااــ, بــذ الســتقمهــروعي  التســمي  عنــد قــراء  ســتق  مــن هوةــا آ  الاســمل  ملــ  آمــ  ل   6
 0 بعض آم  ذ ستق  النم, ومل  ليسك آم  من الااحت  علهللا الاحيح

 
 بعض الدروس من سورة الفاتحة : 

َ
ووَلأَك: كذ ىعا ــه   لي وقــد قــاو ر مــن محــد هللا والثنــاء علــهللا هللا بــســلم : لنمثــه ــ  ال  1 َيُأْحصِّ

وواََأأنْووتَأَعألأْيووكَأَثوأنأوواءَ  ْيووتَأَكأمأ ووكَأَعألأوو َأأثْونوأ وحنمــد هللا علــهللا كــ, حــاو ولن ــ, كمــا  ،   قوا  مســلم نوأْفسِّ
ووا َ َُكوو  َََِّعألأوو َلِلَََِِّّّوأاْلْأْموو َُكك : قــاو  َأأْفضأوو َُكك قــاو : وذ حــدمث  ــابر ه  قســتو هللا     ،حأ
َِّْ عَأَوأأأْفضأ ََُالِلَََُّإِّلَََّإِّلأ َأَلأََال  ِّْك  0كحسن   قوا  ابن ما ه   لِلَََِِّّّاْلْأْم ََُاءَِّال ُّ

 
سلم ك إكا صلهللا هحدان وقره الااحت   ليجع, قلاه م ظا   اشعا  عنـد كـ, آمـ  متـدبرا  وقـد ه   ال   2

ةَأَقأسأْمتََُتوأعأالأََقا َالِلَََُّكك :هيب ملرمر  ذ حدمث  قاو  ََالصَّوَلأ َوألِّعأْبو ِّ َنِّْصوفأْيََِّعأْبو ِّ َوأبأوْيَأَبوأْيو ِّ
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ََتوأعأوالأََالِلَََُّقأوا َأَ{َاْلعأوالأمِّيَأَرأب ََِّلِلَََِِّّّاْلْأْمو َُ}َاْلعأْبُ ََقأا َأَفأإِّذأاَسأأأ َأَامَأ و أنِّ ََوأإِّذأاَعأْبو ِّ ََحأِّ ََّْْحأ َِّ}َقأوا أ َالو
يمَِّ ََوأإِّذأاَعأْب ِّ َعألأيَََّأأْثنأََتوأعأالأََالِلَََُّقأا َأَ{َالَّْحِّ َمأَّوَقأا َأَ{َال  ِّي ََِّيوأْومََِّمأالِّكَِّ}َقأا أ َّْةَ َوأقأوا َأَعأْبو ِّ َ أنِّ َمأو
ََفأإِّذأاَعأْب ِّ َإِّلأَََّفوأوَّضَأ كَأ}َقأا أ كَأَنوأْعُب ََُإَِّّيَّ اَقأا َأَ{َنأْستأعِّيََُوأإَِّّيَّ و أ ََهأ وأأ َأَمأواَوألِّعأْبو ِّ َعأْبو ِّ َوأبأوْيَأَبوأْيو ِّ َسأ
ََفأإِّذأا ْأاطَأَاْه ِّنَأ}َقأا أ ْأاطَأَاْلُمْستأقِّيمَأَالص ِّ ْغُضووبََِّغأوْ ََِّلأْيهِّمَْعَأَأأنْوعأْمتَأَالَّ ِّي َأَصِّ َالضَّوال ِّيَأَوألأََعألأوْيهِّمََْاْلمأ
اَقأا َأَ{  0   قوا  مسلم َسأأأ َأَمأاَوألِّعأْب ِّ َلِّعأْب ِّ َهأ أ

 
 َاليوووومَ،َملووو َامللوووكَ كه  هللا ملـــت مالـــي مـــتق ال يامـــ  وحـــد  ىو  ســـتا  ك : اعلـــم ه ـــ  الســـلم   3

ق ذ كـ,  ظـ  مـن  ظـا  عمـرو  و ـه مـتق  تليـ  مـن ا   واسـتعد لـ لي اليـت     الواح َالقهار
إال علـــهللا  ـــ  و اعـــ   وا علـــه علـــهللا الاـــاو ذ حركاتـــي وســـمناتي  ـــ  ت ـــدق االـــساء وا ســـاني

وابتعد عن ك, معاي  ر وكلما قره  الااحت  ت كر ا سـاني واالـساء علـهللا اآعمـاو مـتق ال يامـ  
  وهللا الموفق    0

 
َالطرق ث ث إ     4

 اآوو :  -ه
ه عــم هللا علــيلم مــن النايــذ والاــدم ذ والهــلداء والاــا ذ وملــ   اعــ   رمــا الــ من  

 لـ ا الطرمـا اسـلمه     واالبتعاى عن معاي  هللا وعـن معاـي  قسـتله  هللا وقستله 
ْاطَاملسوتقيمك  ه  مـدلي ومرشـدو إليـهو سلم واىأ هللا ه  مت  ي إليه ه   ال  اهو نَالصو

ميأوووا ََِّبِّزِّينأوووةََِّزأي ِّنَّووواَاللَُّهووومََّكك وذ حـــدمث عمـــاق :   واســـ و هللا ه  كعلـــي ملـــاى   ملـــد     اْْلِّ

اةَ َوأاْجعأْلنأوووا اةـــدى وقـــ, كمـــا قـــاو  هللا وهســـ و ، النســـا   كصـــحيح   قوا    ُمْهتأووو ِّي َأَُهووو أ
ََاللَُّهوووومََّكك ذ حــــدمث ابــــن مســــعتى : قســــتو هللا  ووووا َأَوأالتوُّقأوووو َاْْلُوووو أ َأأْسووووأأُلكَأَإِّن ِّ َوأاْلعأفأ

 0   قوا  مسلم وأاْلغِّنأَ
 الثاين : -ني

 رما الغضتني عليلم ك ال من عملتا ا ا ومل معلمتا به   كاليلتى ، ومل ا الطرما جتناه 
واس و هللا ه  منجيي منـه وه  كناـي إ   ، بـ, وعليـي ه  تعمـ, بمـ, مـا علمـك مـن 

 ال رآ  والسن  ،  من علم ومل معم,  ايه شاه من اليلتى .
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 الثالث : - 

و  هللا علـــهللا  لـــ, وضـــ و (قكـــذ ا ـــا   كالناـــاقى ، دك الـــ من معاـــ رمـــا الضـــالذ 
وملـــ ا الطرمـــا جتناـــه واســـ و هللا ه  منجيـــي منـــه وه  كناـــي إ   ، بـــ, عليـــي ه  تـــتعلم 

ُهوودَأذ حـدمث عـد  بـن حـا  كك  ىمني وتعم, به ، وقد قاو  َوَأَعألأوْيهِّمََْمأْغُضووبَ َاْليوأ
 همحد كصحيح  .    قوا  الرتم   و ُضَلَّ َ َالنَّصأارأ 
 التهـاه ابلماـاق مـن ملـتى مـن قى و الناـاو  اليلتى ه   السلم : اح ق من  رما

" مــن تهــاه ب ــتق  لــت مــنلم " قوا  هبــت ىاوى  هو غــ ملم وقــد قــاو  هو  اــاقى
 كصحيح  . 
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