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بقلم الكاتب . 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد التحية وبعد ... 

 اسميه كتاب .. النه بكل بساطة الكتاب يتبعباسم الملف ولمربما تسالون لماذا سميت هذا الملف 
بعض الشروط7 واالحكام7 ولكن ما ساكتبه هنا سيكون كلمات قصيرة فقط .. لن اطيل ولن اجعل

احد يتضايق من كثرة الكالم 

الشي االخر لماذا سميت الملف جمال القران وعن ماذا يتكلم هذا الملف بكل بساطة .. بينما كنت
 سورة114اقرا القران الكريم وبعد ما راجعت بعض المراجع . اكتشفت بان تنظيم القران في 
بهم لغز . كل سورة بها موضوع ... وبدات افكر بهم وفتح علي ربي العليم الخبير

بالمغزى .. ,هو بان كل سورة بها نكهة خاصة وكالمها7 الخاص وتختلف عن السور االخرى
 نكهة جميلة ومن اجمل ما شاهدت بان كل سورة تتركب114 سورة تحمل 114ولهذا وجدت 

الكلمات بطريقة جميلة تصف المعنى المقصود7 السم السورة . ومن هنا تفهم لماذا تحد اهلل عز
وجل الناس جميعا بان ياتوا باية واحدة .. ولهذا لن اطيل في ذلك وساجعلكم7 تنبهروا7 بهذه

التراكيب الجميلة في القران حتى عندما تقروا كل سورة تروا عظمة اهلل عز وجل . وتتكتشفوا
بان لو اجتمعوا علماء اللغة في العالم كله لن يؤلفوا كتاب مثله .. 

وفي النهاية ..هذا الملف هو عمل مؤلف مني ان اخطات فهذا مني فسامحوني وان اصبت فمن
اهلل عز وجل . 

 سورة 114فلنبدا برحلة 

سورة الفاتحة 

سورة الفاتحة تحمل معنى الحمد في كل معانيها .. وهذا يعني بان اهم شي في الدنيا هي حمد اهلل
عز وجل على كل شي . 

خذوا مثال ..



اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن : تبدا بالحمد 

ِحيِم : وانت تحمد الرحمن الرحيم  ْحَمِن الرَّ لرَّ

َماِلِك َيْوِم الدِّيِن : وتحمده النه مالك يوم الدين 

يَّاَك َنْسَتِعيُن : وتحمده النه يعينك على العبادة  Vِِإيَّاَك َنْعُبُد َوا

الِّيَن : وتحمده النه يهديك الى الصراط ِصَراَط الَِّذيَن ََأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ
المستقيم

ومن هنا نرى بان مغزى السورة الفاتحة هي الحمد . ولهذا سميت سورة الحمد ولهذا سميت
بسورة الفاتحة . اي يجب ان تستفتح كل شي بالحمد

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة البقرة .. 

هذه السورة تتكلم حول ان تكون خليفة في االرض وتطيع اهلل عز وجل وتقول سمعنا واطعنا وال
تكون مثل المغضوب عليهم والضالين اي النصارى واليهود . ولهذا لو قرات السورة كلها ستجد

بان محورها7 تدور على هذه النقطة...

في البداية يعرفك اهلل عز وجل على الضالين من اهل الكتاب الذين لم يسمعوا ولم يطيعوا اهلل عز
وجل. ثم كان اختبار ادم على الطاعة الذي لم يكن لديه عزم ونسي .. ثم بدا يريك اهلل عز وجل

عصيان بني اسرائيل  حتى تاخذ الحكمة وال تكون مثلهم .. ثم يريك افضل مثل للخليفة على
االرض الذي قال سمعنا واطعنا وهو ابراهيم عليه السالم ... ثم يريك واجب السمع والطاعة
لالمير او  الخليفة . عبر قصة طالوت . .. ثم يظهر لك اهلل عز وجل االوامر7 والقواعد الذي

يجب ان تحكم بها على االرض ويعلمك ايضا بانه هو السميع العليم حتى يراك ان كنت ستقول



سمعنا واطعنا7 او ستكون مثل االمم السابقة .. وفي نهاية السورة يخبرك7 اهلل عز وجل  بانه  ال
يحملنا ما ال طاقة لنا به ... 

اذن كملخص ... 

سورة البقرة : مقصدها : السمع والطاعة . وسميت السورة بالبقرة .. لتذكيرك بقصة بني اسرائيل
كيف بني اسرائيل جادلوا7 في ذبح البقرة ولم يقولوا من المرة االولى سمعنا واطعنا 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة ال عمران 

سورة ال عمران .. تتكلم على الصلة بينك وبين اهلل عز وجل من ناحية .. والصلة بين العباد بين
بعضهم البعض .. وبان الدين هو االسالم 

تبدا القصة بان يريك اهلل بانه منزل الكتب كلها هدى للناس ... ومن ثم يريك دعوة اولو االلباب .
وكيف صلتهم7 دائما متعلقة باهلل عز جل بواسطة الدعاء .. ويثبت لك اهلل عز وجل بان الدين عنده

هو االسالم  ومن ثم  يريك قصة امرات عمران الذي كانت صلتها مع اهلل فدعت واستجاب اهلل
عز وجل لها .  ومن ثم يريك اهلل كيف يتولى عباده الصالحين ويعطيك مثل مريم عليها السالم ..

وايضا يريك صلة زكريا7 بمريم عندما شاهد الرزق الذي ياتيها . فكانت هذه الصلة حتى جعلته
يدعو في تلك اللحظة اهلل عز وجل واستجاب له . .وايضا اراك قصة الحورايين  .. وايضا اراك

اهلل عز وجل صلة النبي محمد صل اهلل عليه وسلم بابراهيم7 .. وايضا اراك الصلة بين الرسول7
والنبيين الن الرسول كان تصديق7 بما جاء به النبيون والرسل7  وايضا7 اراك الصلة بين المؤمنين

والكعبة حتى يحجوا اليه وتكون قبلة لهم ... وايضا اخبرك اهلل عز وجل بان تقطع صلتك باليهود



والنصارى7 وان ال تاخذهم اولياء  .. واراك ايضا بان نار جهنم صلتها مع الكافرين ..ومن بعدها
يريك بعض االيات كيف اهلل عز وجل نصر المؤمنين بسبب صلتهم باهلل قوية  .. وفي نهاية
السورة اراك اهلل عز جل  مرة اخرى صلة الذين يذكرون اهلل قياما وقعودا وعلى جنوبهم ..
ويتفكرون في خلق السماوات واالرض  واراك دعائهم . وكيف7 صلتهم باهلل عز جل  ..  

اذن كملخص  

مقصد سورة ال عمران : صلة العباد باهلل عز وجل .. بانه هو الوكيل .. وسميت السورة باسم ال
(33عمران بسبب هذه االية ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا7 َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِميَن )

يًَّة َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم ُذرِّ

وهنا تشير الى الصلة التي بينهم 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة النساء . 

هذه السورة سميت بالنساء .. الن رمز النساء المحبة .. والتعليم . الن المراة هي من تعلم
اوالدها .. لهذا كانت السورة تتكلم عن تعليم  قيم المجتمع االسالمية الداخلية والخارجية  . .القيم

الداخلية . هي محيط االسرة للمجتمع .. واما الخارجية فهي قواعد العالقات بين المسلمين
وغيرهم من المسالمين والمعادين والمحاربين .. والتي تحفظ لهذه االمة استقرارها  وايضا7 بان

تتعرف على سنن اهل الكتاب .. 

تبدا السورة . بالتعرف7 على سنن اهل الكتاب من خالل المورايث وحقوق اليتامى ويفهمك ايضا
معنى التوبة الحقيقة .. ومن بعدها يبدا اهلل عز وجل يعلمك قواعد اسالمية مهمة بطاعة الرسول



واولي االمر وايضا يخبرك7 باهمية تعلم الجهاد في سبيله والدفاع عن المستضعفين من النساء
واالوالد وايضا يعلمك الوضوء والصالة في حالة الخوف . والذكر7 . .واداب الجهاد .ويوضح لك

ايضا عقيدة اهل الكتاب من النصارى7 واليهود7 لكي تعرفهم7 على حقيقتهم .. وايضا يعلمك حقيقة
المنافقين ويعلمك ايضا عن الرسل واالنبياء بانهم كانوا جميعا مبشرين ومنذرين .. 

ومن اجمل ما يثبت مقصد السورة وهو التعليم تلك االية 

(113َوََأْنَزَل اللَُّه َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل اللَِّه َعَلْيَك َعِظيًما )

وهذا دليل على مقصد السورة 

وكملخص .. 

مقصد سورة النساء  : تعليم الشباب والنساء العالقات االجتماعية في المجتمع الصغير وهو محيط
االسرة للمجتمع . الى وضع العالقات بين المسلمين وغيرهم من المسالمين والمعادين والمحاربين

وفهم عقيدة اهل الكتاب والمناقين 

وسميت السورة بالنساء : الن رمز النساء هو تعليم االوالد 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة المائدة 

هدف هذه السورة : هو االحكام النهائية لكل شي  وكشف7 الكامل عن كل الحقائق الهل الكتاب
واالحداث المهمة والقوانين المهمة للمؤمنين .. 



وسميت السورة بالمائدة : الن دائما في اي اجتماع . يكون هناك مائدة ويكون عليها اتخاذ
القرارات النهائية .. 

تبدا السورة بان الدين اكتمل ويشرح لك اهلل عز وجل العقود وما احل لك وما حرم عليك ويخبرك7
باحكم الوضوء والتيمم ويذكرك بالسمع والطاعة .. ويبشر7 المؤمنين بان لهم الجنة والكفار لهم
النار ويذكرك7 بالمغفرة للتائبين .. ويذكرك بنعمة اهلل عز وجل على المؤمنين وكيف نصرهم7

وايدهم وايضا7 يذكر بني اسرائيل بالميثاق7 بينهم وبين اهلل عز وجل ولكنهم7 نقضوا هذا
الميثاق .ويذكرك7 بميثاق النصارى وايضا نقضوا الميثاق .. ويذكر7 اهل الكتاب بانه جائهم رسول
يبين لهم حقيقتهم حتى يتوبوا7 ويعودوا الى اهلل عز وجل الن النصارى ضلوهم اليهود ..ويخبرك7
ايضا بعقيدة النصارى الفاسدة وعقيدة اليهود الفاسدة ويذكركم7 باخر عهد بين موسى7 عليه السالم

 سنة ..40وقومه عندما كان يريدهم7 ان يدخلوا االرض المقدسة ولكنهم عصوا ..فحرمت عليهم 
ثم يذكرك بالعهد بين ابني ادم وكيف قتل قتل هابيل اخاه .. وايضا يخبرك اهلل بجزاء من يحارب

اهلل ورسوله ويذكرك7 بان يجب عليك بان تحكم بما انزل اهلل وان ال تطيع اليهود وال النصارى7 وال
تتبع اهوائهم .. ويخبرك7 اهلل عز وجل لو اقاموا اهل الكتاب كتابهم التوراة واالنجيل7 لكان خير لهم

في الدينا واالخرة ويذكرك اهلل بالنصارى الذين امنوا بالرسول7 وتابوا7 ودخلوا في االسالم كيف
اعطاهم كفلين من رحمته . كفل النهم اتبعوا كتبهم وكفل النهم اتبعوا الرسول . واخيرا7 يريك

مشهد الختام في يوم القيامة وبراءة عيسى عليهم السالم من النصارى الذين حرفوا7 االنجيل ... 

كملخص 

مقصد سورة المائدة : االحكام النهائية لكل شي والكشف عن حقائق كل شي .. 

وسميت بالمائدة  : النها كما نسميها نحن عقد اجتماع للبت بامور7 مهمة . 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  



سورة االنعام :

مقصد السورة: فن الدعوة للناس .. ورحلة لتعرف عن حجج الذي يحتج بها المشرك للمؤمن حول
االسالم . لهذا انا انصح كل داعية يريد ان يحاجج اهل الكتاب ام المشركين . يتعلم هذه السورة

النه مفتاح له .. 

وحتى تكونلهذا ان قرات السورة بتمعن سوف تجد مقصد السورة واضح في جميع اياتها ..
متاكد من مقصدها .. اذهب الى قصة ابراهيم7 عليه السالم وكيف حاجج قومه بالشمس والقمر

والكواكب .

وسميت هذه السورة باالنعام : الن االنعام تركب عليها وتتنقل في العالم . لهذا المثل نفسه يضرب
في السورة . انت تتقل في حجج المشركين حول االسالم وترى7 احوالهم في الدنيا واالخرة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة االعراف : 

 من اجمل السورة التي يجب على كل مسلم ان يفهمها ولديها7 هدفين .هدف السورة : هذه السورة
خافتخاف من المشركين وال تالهدف االول وهي تتكلم عن عدم الحرج من ابالغ الرسالة وان ال 

 تفصيل كل شي حصل من بدايةمن االهانات . .والهدف الثاني  لو قرات السورة كلها ستجد
ويكون لديه القوة في ابالغ الرسالة وعدم الحرجالخلق الى النهاية حتى تكون شاهد على كل شي 

من شي . 



فالسورة تبدا بقصة خلق ادم .ومن ثم تشهد على ما قاله الشيطان وكيف7 سيكون لك عدو الى يوم
القيامة . .ومن بعدها تسمع اومر اهلل عز وجل التي امرها لبني ادم وتكون عليها من الشاهدين

ومن بعدها تشهد على ما يحصل بين الحوار بين اهل الجنة واالعراف واهل النار ... ومن بعدها
تشهد على جميع االنبياء والرسل7 الذي ارسلهم اهلل عز وجل الى اقوامهم وتسمع تفصيل كل شي

. ومن بعدها تشهد على قصة بني اسرائيل في قضية السبت ... .. حدث بينهم وكل الحوارات  .

وكملخص على القصة .. 

سورة االعراف تجعلك تشهد على اهم الحورات التي حدثت بين االقوام ورسلهم7 وبين اهل الجنة
ويكون لديك اليقين منواهل النار وتجعلك ترى اهمية الرسالة لكي تكون خليفة في االرض ..

الرسالة بانها من عند اهلل عز وجل 

لماذا سميت باالعرف .. االعرف هو المكان المتوسط7 العالي بين الجنة والنار .. واهلل عز وجل
 يعرفون كال بسيماهم ..اي بانهم شاهدون على اهل الجنة واهلهماخبرك عن اهل االعراف بان

 وايضا7 هم على يقين منهم  ولكن لماذا لم يدخلوا الجنة طامعين فيها النهم لم يبلغواالنار
.. وهذا من مقصد السورة . .ولهذا تراها ايضااو كانوا على حياد الرسالة .كان لديهم حرج منها 

مع الفئة الثانية في قصة اصحاب السبت . عندما لم ينذروا7 تلك الفئة الضالة .. وقالوا7 

ٌة ِمْنُهْم ِلَم َتِعُظوَن َقْوًما7 اللَُّه ُمْهِلُكُهْم ََأْو ُمَعذُِّبُهْم َعَذاًبا َشِديًدا َقاُلوا َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّكْم ْذ َقاَلْت َُأمَّ Vَِوا
َوَلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن

ومن هذه السورة يجب ان نتعلم بان ال يكون لدينا حرج في ابالغ الرسالة …

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  



سورة االنفال 

من هدف السورة : التربية واالعداد للمعارك وبان التوكل على اهلل عز وجل  هي المفتاح وبان
االمر يعود كله الى اهلل عز وجل .. 

وتبدا السورة بتعريفك باالنفال بانها هلل والرسول .. ويامرك اهلل عز وجل بان تطيع اهلل
ورسوله .. وتبحر7 بالسورة حتى ترى بان كل شي يحدث في المعارك وفي7 الحياة بيد اهلل عز

وجل ..فلهذا عليك التوكل عليه واالعتماد عليه مع االخذ باالسباب 

وسبب تسميت السورة باالنفال : حتى تذكرك7 بان كل ما في حياتك يجب ان يكون في طاعة اهلل
عز وجل والرسول7 ..

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة التوبة 

من اهداف السورة : معرفة حقيقة الناس جميعا من المنافقين والمشركين والكفار من اهل الكتاب
والبراءة منهم والثبوت على الحق .. 

وتتحدث السورة عن ذلك .. بان اهلل بريء من المشكرين ويامر7 المؤمنين بقتالهم .. ومن بعدها
يحكم على اهل الكتاب بالجزية او االسالم او القتل ... ومن بعدها يكشف لك حقيقة المنافقين ... 

وسميت السورة بالتوبة : لمعنى يجب على الجميع العودة الى الدين..وتقسيم الناس الى قسمين
كافر ومؤمن 



والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة يونس 

هدف هذه السورة : تكذيب المشركين بااليات الواضحة وعيش حياتهم7 بالظن ومحاججة اهلل عز
وجل للمشركين عن التكذيب بايات اهلل عز وجل وبان يستغلوا7 الفرصة بااليمان بها قبل تبديل

االمور 

وسبب تسمية السورة بيونس : الن قوم يونس عندما شاهدوا7 اية العذاب قادمة عليهم امنوا ولم
يكذبوا باالية قبل ان يتبدل حالهم .. 

وفي السورة تشاهد من بدايتها الى النهاية . المحاججة بين اهلل عز وجل والمشركين . وايضا
ضرب مثل على هذا قوم نوح وقومه وموسى7 وفرعون وكيف ان فرعون لم يؤمن بااليات اال

عندما كان في حالة الغرق . وهنا بدلت حالته .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة هود 

  تتكلم عن القوة  هدف السورة :



وسبب تسمية السورة بهود : الن قوم هود كانوا اقوام اقوياء جدا . والسورة كلها كانت تتحدث
عن القوة وبان القوة هلل عز وجل فقط 

ودليل على ذلك قصص االنبياء التي ذكرت في القصة 

نبدا مع نوح 

َفَقاَل اْلَمُأََلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه َما َنَراَك ِإالَّ َبَشًرا ِمْثَلَنا َوَما َنَراَك اتََّبَعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم ََأَراِذُلَنا َباِدَي
َْأِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْيَنا ِمْن َفْضٍل َبْل َنُظنُُّكْم َكاِذِبيَن  الرَّ

كما ترى في هذه السورة بان قوم نوح استخفوا بنوح ومن تبعه ... 

وايضا بقصة نوح . في هذه االية 

َقاَل َسآِوي7 ِإَلى َجَبٍل َيْعِصُمِني7 ِمَن اْلَماِء َقاَل اَل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن ََأْمِر اللَِّه ِإالَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل َبْيَنُهَما 
اْلَمْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقيَن 

 وهنا كما ترى ابن نوح يريد ان يحتمي بالجبل . الن الجبل قوي وهذا ايضا من مقصد السورة 

واما قوم عاد . فانظر7 معي الى هذه االية 

ِتُكم7ْ َواَل َتَتَولَّْوا7 ًة ِإَلى ُقوَّ َوَيا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ُيْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا َوَيِزْدُكْم ُقوَّ
ُمْجِرِميَن

وهنا كما تشاهد بان رسولهم . اثبت قوة عاد ... ومن هنا ترى مقصد السورة 

واذا ذهبنا الى ثمود .. انظر معي الى هذه االية 

َلى َثُموَد ََأَخاُهْم َصاِلًحا َقاَل َيا َقْوم7ِ اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه ُهَو ََأْنَشََأُكْم ِمَن اَأْْلَْرِض  Vَِوا
َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها َفاْسَتْغِفُروُه ثُمَّ ُتوُبوا ِإَلْيِه ِإنَّ َربِّي َقِريٌب ُمِجيٌب

فاخبرهم7 نبيهم بانهم استعمروا7 في االرض وهذا يعني القوة . وهذا من مقصد السورة 

واذا ذهبنا الى قوم لوط .. انظر معي من فضلك7 الى هذه االية 

ًة ََأْو آِوي ِإَلى ُرْكٍن َشِديٍد  َقاَل َلْو ََأنَّ ِلي ِبُكْم ُقوَّ



وهنا يثبت لوط بان قومه اقوياء ..وهذا يثبت مقصد السورة 

وايضا نتابع مع مدين .. انظر معي الى االية 

َلى َمْدَيَن ََأَخاُهْم ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوم7ِ اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه َواَل َتْنُقُصوا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن  Vَِوا
نِّي ََأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم ُمِحيٍط  Vِِإنِّي ََأَراُكْم ِبَخْيٍر َوا

وهنا اثبت لهم نبيهم بانه قل لهم باني اراكم بخير . وهذا يعني بانهم ممكنين في االرض وهذا
يعني القوة .. وهذا يثبت المقصد 

واخيرا فرعون . وانتم تعرفون بان فرعون كان من اقوى الفراعنة في زمنه وهذه تثبت مقصد
السورة

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

 

سورة يوسف 

والعلو بعد الفتن  من الوالدة الى الممات نيالمحسنيهدف السورة : كيفية حماية وتيسير7 امر 

 هو يوسف عليه السالم ينيللمحسنوسبب تسمية السورة بيوسف7 : الن افضل مثل 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  



سورة الرعد : 

هدف السورة : تقيم االدلة الكثيرة من هذا العالم على قدرة اهلل عز وجل وعلى صنعه في هذا
 ى . كي يستدل بها الكافر على توحيد اهلل سبحانه وتعالكونلا

 .. وهذا يتفق معبسبب معرفته قدرته سبب تسمية السورة بالرعد : الن الرعد يسبح بحمد هلل 
مقصد السورة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة ابراهيم : 

هدف السورة : هي وحدة الرسل في الرسالة وشكر اهلل عز وجل على انقاذهم من الظالم وكلمة
الشكر هي الكلمة الطيبة لتي تبقى الى االبد وايضا7 حقيقة قلع الكفار والمشركين من االرض
وابدالهم بامم مؤمنة  .. ولهذا لو دققت بالسورة جيدا ستجد بانها تريك عظمة نعمة االيمان .

وسوء الكفر وايضا تريك بان وعد اهلل عز وجل للرسل والعباد7 صادق ..

بدعوته حصل كل شي . وكانوسبب تسيمة السورة بابراهيم7 : الن ابراهيم . هو اساس الرسالة 
 وايضا من رمز اسم ابراهيم عليه السالم وهو طلب الخير للنفس والغيرشاكرا النعم اهلل عز وجل

وترى ذلك بقصة ابراهيم في السورة  .. وكيف دعا اهلل عز وجل بان يجنب ابنائه عبادة
االصنام .. وايضا7 دعى بان يرزقهم7 بالنعم حتى يقيموا الصالة وهذا كله يثبت تثبيث المؤمنين في
االرض وايضا كما هو معروف7 شعار ابراهيم عليه السالم وهو االيمان الصادق كما اخبرنا في

المقصد ... 



ولهذا لو قرات السورة بتمعن فسوف7 تجد في بدايتها7 تتكلم عن موسى وكيف امره اهلل عز وجل
بان يخرج قومه من الظلمات الى النور ويذكرهم بايام اهلل . وهذا من معنى المقصد وهو ان

يتذكروا نعمة االيمان ..  

ثم يريك نعمة االيمان وهو بتثيث المؤمنين في االرض وقلع الكفار منها وهي كشجرة طيبة
وشجرة خبيثة .. 

وايضا يريك ما قاله الشيطان وبان وعد اهلل هو الحق وهو االيمان الصادق 

ومن ثم ترى دعاء ابراهيم لذريته . وخوفه بان يضلوا الطريق . وحتي يثبتهم7 اهلل  عز وجل في
وحب الخير للنفس والغير االرض ويمكنهم .. .. وهذا ايضا من نعمة االيمان .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الحجر 

هدفها : الحفظ .. حفظ اهلل عز وجل للمؤمنين .. .

سبب تسميت السورة بالحجر : الن ذكرت في سورة هذه االية عن اصحاب الحجر 

( َوَكاُنوا817( َوآَتْيَناُهْم آَياِتَنا َفَكاُنوا َعْنَها ُمْعِرِضيَن )80َلَقْد َكذََّب ََأْصَحاُب اْلِحْجِر اْلُمْرَسِليَن )
(82َيْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا آِمِنيَن )

وهذا يعني بانهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين .. وهذا هو مقصد السورة االمان 

لهذا ترى في السورة . اخبر الشيطان 



( ِإالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصيَن39َقاَل َربِّ ِبَما ََأْغَوْيَتِني َأَْلَُزيَِّننَّ َلُهْم ِفي اَأْْلَْرِض َوَأَْلُْغِوَينَُّهْم ََأْجَمِعيَن )

وهنا الشيطان يخبرك بانه لن يستطيع ان يفعل شي للعباد المخلصين . النهم في امان . 

وايضا اخبرك اهلل عز وجل في هذه السورة عن سورة الفاتحة . وسبب ذكرها في هذه السورة
النها من يتلوها فهي امان له في الدنيا واالخرى النها كل الدين 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة النحل 

في هذه السورة يبين لك اهلل عز وجل سبب كل نعمة انزلها الى الناس ويبين لك حقيقةهدفها 
المشركين حتى ينير لك الطريق وتعرف7 الحقائق 

سبب تسمية السورة بالنحل : لو ذهبت الى اية الذي ذكرت فيها النحلة .تشاهد معي بان اهلل عز
وجل امر النحل بعدة امور وهي 

( ثُمَّ ُكِلي ِمْن68َوََأْوَحى7 َربَُّك ِإَلى النَّْحِل ََأِن اتَِّخِذي ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا َوِمَن الشََّجِر َوِممَّا َيْعِرُشوَن ) 
ُكلِّ الثََّمَراِت َفاْسُلِكي7 ُسُبَل َربِِّك ُذُلاًل َيْخُرُج ِمْن ُبُطوِنَها7 َشَراٌب ُمْخَتِلٌف ََأْلَواُنُه ِفيِه ِشَفاٌء ِللنَّاِس ِإنَّ ِفي

(69َذِلَك آََلَيًة ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن )

ومن هنا تفهم بان اهلل عز وجل انار للنحلة طريقها لكي تنتج افضل انواع العسل وهذا من مقصد
السورة وهو تبيان كل شي وانارة الطريق 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  



سورة االسراء 

هدف السورة : انارة الطريق في حياتك .. اي جعلك على هدى وعلى بصيرة من كل شي يحصل
في العالم ومن بعض االسرار7 في الحياة .. بمعنى الرؤية الحق لالشياء وكشف الحقائق المخفية

عنك . 

سبب تسمية السورة باالسراء : ذكرت في اول السورة هذه االية 

ُسْبَحاَن الَِّذي ََأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اَأْْلَْقَصى7 الَِّذي َباَرْكَنا7 َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن
آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصيُر

لو قرات بين السطور7 في هذه االية .. كيف سيسري الرسول في الليل من المسجد الحرام الى
االقصى .. هل تستطيع ان تتنقل في الليل والدنيا ظالم . يجب ان يكون لديك بصيرة او انارة

ومن هنا تاتي مقصد السورة البصيرة والهدى 

ولهذا ترى في السورة كيف كان موسى7 هدى لبني اسرائيل . واخبرك هلل عز وجل عن بعض
الحكمة حتى تكون على بصيره بهم .. واخبرك7 بان القران يهدي .. واخبرك عن اسرار الشمس

والقمر وحتى تعرف بانهم موجودين حتى تعلم عدد السنين والحساب .. واخبرك السبب في اهالك
القرى .. واخبرك7 عن  ما يحصل عندما تقرا القران .. واخبرك عن بعض ما كانوا يقولون
المشركين في ايام الرسول7 . واخبرك عن الشيطان وما هي الطرق الذي سيترصدك بها ..

واخبرك عن اهمية صالة الفجر .. واخبرك7 عن سبب عدم اخبارك بسر الروح .. 

ومن هنا كله ترى كيف اهلل عز وجل اخبرك في هذه السورة كل شي مخفي عنك حتى تكون على
هدى وبصيرة من كل شي .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  



سورة الكهف 

هدف السورة : هذه السورة لديها عدة اهداف ..في البداية .. تخبرك بان تكون شجاعا وال تخاف
احد عندما يكون الحق معك ..وايضا بان تصبر في حياتك .. وايضا7 هبة الرشد من اهلل عز وجل

للعباد

وايضا هناك مقصد اخر بالسورة وهي تقييم العباد .. وتراها واضحة في جميع السورة 

في البداية تقييم اهل الكهف .. ثم صاحب الجنتين . ثم الخضر7 . ثم القصص الثالثة التي مع
الخضر .المساكين .. الوالدين المؤمنين ثم اليتيمين . وفي نهاية مع قصة ذو القرنين . تقييم ذو

القرنين وفي7 القصص الثالثة . تقييم المؤمنين والفاسدين . ثم القوم الذي كانوا مكشوفين ثم ياجوج
وماجوج ثم القوم الذين ال يفقهون قوال ..  واالشارة على التقييم في بداية السورة 

( َقيًِّما ِلُيْنِذَر َبَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُه1اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي ََأْنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعْل َلُه ِعَوًجا )
اِلَحاِت ََأنَّ َلُهْم ََأْجًرا َحَسًنا َوُيَبشَِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ

وايضا لديها هدف اخر وهو الدخول في االمان ولهذا لو قرات السورة بكاملها فسوف7 تجد بان
اهل الكهف دخلوا في االمان في الكهف . وصاحب الجنتين كان ليس في امان لكفره وايضا

قصص التي اخبرنا به الخضر7 في الثالثة تجد االمان ..امان اصحاب السفينة . امان الوالدين من
ابنهم وامان اليتيمين من الفقر …ومع ذو القرنين االمان من ياجوج وماجوج 

سبب تسمية السورة بالكهف : الن من يدخل على الكهف يجب ان يكون شجاعا وال يخاف 
الحيوانات التي بداخلها .. وايضا7 عندما تدخل الى الكهف يجب ان يكون لديك الصبر وايضا7 يجب

 وايضا يكون لديك االمان ان يكون لديك رشد حتى تعرف خريطة الكهف ...

ولو قرات السورة جيدا . لتجد في كل القصص التي ذكرت فيها هنالك معنى الشجاعة والصبر
والرشد



 في البداية اصحاب الكهف .. 

انظر الى هذه االية

َوَرَبْطَنا7 َعَلى ُقُلوِبِهْم ِإْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربَُّنا َربُّ السََّماَواِت َواَأْْلَْرِض َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدوِنِه ِإَلًها َلَقْد ُقْلَنا ِإًذا
َشَطًطا

وهنا ترى بانهم قاموا واخبروا الجميع بانهم بريئون من المشكرين .. وهذه تعني الشجاعة لهم . 

وايضا دعوا اهل الكهف بان يهديهم اهلل عز وجل الرشد ... وهذا ما حصل بوصولهم7 الى الكهف 

وايضا صبرهم على حالهم ... 

في القصة الثانية .. قصة صاحب الجنتين .. صاحب الجنة كان شخص قوي7 وغني والثاني كان
فقيرا ويعمل لديه . وايضا كان لديه الشجاعة حتى واجهه بالحقيقة واخبره عن خطائه .. وايضا

الرج الفقير كان يهدي الرجل الغني لطريق الصواب ...وايضا صبر7 الرجل الفقير على كفر
الرجل الغني .. 

في القصة الثالثة ما فعله الخضر في خرق السفينة شجاعة . النه لو راه احد لكان تشاجر7 معه
وايضا عندما قتل الصبي كانت شجاعة .. وايضا7 عندما اقام الحائط كانت شجاعة .. 

وايضا صبر موسى في كل هذه القصة حتى وصل الى الخضر وايضا صبر موسى على الجوع
الن موسى كان جائعا ولم ياكل الحوت وبقي طوال قصة الخضر بدون طعام ... 

وايضا كان الحوت بالنسبة لموسى هو الهداية له والرشد لكي يصل الى الخضر 

وفي القصة االخيرة . شجاعة ذو القرنين بانه ذهب الى االقوام7 الثالثة وحكم7 بالعدل ولم يخاف من
احد وال حتى من ياجوج وماجوج7 ... 

وايضا كما هو واضح في قصة ذو القرنين صبر ذو قرنين حتى قام برحالته الثالثة .. 

وايضا كما واضح من القصة بان ذو القرنين اتبع سبب . اي اتبع طريقة هداية ورشد حتى وصل
الى االقوام الثالثة 



واخيرا كملخص ..نحن نقرا قصة اهل الكهف كل جمعة حتى نتعمل هذه الصفات الثالثة 

الشجاعة والصبر7 وان نطلب من اهلل الرشد في حياتنا 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة مريم 

هدف السورة : هي البشرة لمن يعمل صالحا في هذه الحياة .. 

سبب تسمية السورة بمريم7 : الن مريم كانت هي االمثولة في البشرى بسبب عملها الصالح 

لنستعرض السورة 

في البداية زكريا بشره اهلل  عز وجل بالولد والسبب في عمله الصالح وهو العبادة وهو افضل
 ايام وهذا ايضا عمل صالح  3االعمال الصالحة  وايضا7 طلبه بان يصوم 

في القصة الثانية .. مريم عليها السالم اتخذت حجابا .. وهذه كانت من االعمال الصالحة فكانت
البشرة هي عيسى عليه السالم . 

في القصة الثالثة .. اعتزال ابراهيم عيه السالم البيه النه مشرك فابدله اهلل عز وجل باسحاق7
ويعقوب .. وهنا اهمية اعتزال المشركين والكفار وهذا ايضا عمل صالح 

وموسى7 اعطاه اخاه هارون نبيا .. واسماعيل النه كان يامر اهله بالصالة والزكاة كان الرسول
من ذريته . وهكذا .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  



سورة طه 

هدف السورة : بان تذكر اهلل عز وجل دائما حتى ال ينساك . ومن اهم ذكر هلل عز وجل هو تبليغ
رسالته وايضا من هدف السورة بان اهلل عز وجل يعلم السر واخفى 

ولهذا .. في بداية السورة يخبرك اهلل عز وجل بان القران انزل حتى يكون تذكرة لمن يخشى
وايضا اخبرك بانه لن تشقى به  ...واخبرك ايضا بانه يعلم السر والجهر .. ومن هنا تبدا السورة
بقصة موسى ..وكيف كلف بالرسالة .. وهذا من مقصد السورة .وايضا عرف اهلل عز وجل بان

موسى متضايق من حذائه . فجعله يخلعه وهذا من مقصد السورة .. وايضا كان دعاء موسى 

)َوَنْذُكَرَك َكِثيًرا( وهذا اثبات لمقصد السورة .. وهذا يثبت بان موسى كان ذاكرا هلل عز وجل من
قبل ان يكلف .. ولهذا اراك اهلل عز وجل بانه اهتم بموسى7 من الصغر قبل ان يخلق لماذا .. النه
كان يعرف اهلل عز وجل ذلك النه يعلم السر ويعلم الغيب لهذا اراك بانه اهتم به من الصغر في

هذه االيام 

ًة َُأْخَرى ) ( ََأِن اْقِذِفيِه ِفي التَّاُبوِت َفاْقِذِفيِه38( ِإْذ ََأْوَحْيَنا ِإَلى َُأمَِّك َما ُيوَحى7 )37َوَلَقْد َمَننَّا َعَلْيَك َمرَّ
ِفي اْلَيمِّ َفْلُيْلِقِه اْلَيمُّ ِبالسَّاِحِل َيَْأُخْذُه َعُدوٌّ ِلي َوَعُدوٌّ َلُه َوََأْلَقْيُت َعَلْيَك َمَحبًَّة ِمنِّي َوِلُتْصَنع7َ َعَلى َعْيِني )

( ِإْذ َتْمِشي َُأْخُتَك َفَتُقوُل َهْل ََأُدلُُّكْم َعَلى َمْن َيْكُفُلُه َفَرَجْعَناك7َ ِإَلى َُأمَِّك َكْي َتَقرَّ َعْيُنَها َواَل َتْحَزَن39
ْيَناك7َ ِمَن اْلَغمِّ َوَفَتنَّاك7َ ُفُتوًنا7 َفَلِبْثَت ِسِنيَن ِفي ََأْهِل َمْدَيَن ثُمَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َيا ُموَسى ) َوَقَتْلَت َنْفًسا َفَنجَّ

( َواْصَطَنْعُتك7َ ِلَنْفِسي40

ثم اخبره اهلل عز وجل بان ال ينسى الذكر . اقرا هذه االية 

اْذَهْب ََأْنَت َوََأُخوَك ِبآَياِتي7 َواَل َتِنَيا ِفي ِذْكِري7

والسبب حتى ال ينساه اهلل عز وجل  

وعندما حصلت المواجهة بين موسى7 والسحرة اقرا هذه االيتين 

( ُقْلَنا اَل َتَخْف ِإنََّك ََأْنَت اَأْْلَْعَلى67َفََأْوَجس7َ ِفي َنْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى7 ) 



وهنا كان في قلب موسى7 خوف .واراك اهلل عز وجل بانه يعلم السر واخفى .. فاخبره بان ال
يخاف 

ومن بعدها يخبر اهلل عز وجل الرسول بان يحمل الرسالة ويبلغ عنها .. 

ومن ثم اخبرنا اهلل عز وجل عن ادم وكيف نسي ولماذا7 نسي . النه لم يذكر اهلل عز وجل عندما
تكلم معه الشيطان .. .  

وايضا ذكر في السورة هذه االية 

( َفاْصِبر7ْ َعَلى َما َيُقوُلوَن َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّْمِس َوَقْبَل ُغُروِبَها َوِمْن آَناِء اللَّْيِل َفَسبِّْح
َوََأْطَراف7َ النََّهاِر َلَعلََّك َتْرَضى( 

لماذا ذكرت الصالة في هذه السورة . الن الصالة فيها ذكر هلل وهذا دليل بان من يصلي مخلصا
هلل عز وجل في هذه االوقات اي الصلوات الخمسة . لن ينساه اهلل في كل يومه .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة االنبياء

هدف السورة : السورة تهدف الى اخبار النبي صل اهلل عليه وسلم بان اهلل عز وجل ُمطَِّلع على
كل شي وليس غافال عن شي ... 

ولهذا لو قرات السورة كلها ستجد هذا المعنى 

في البداية اراك اهلل عز وجل كيف لم يكن غافال عن ابراهيم وكيف انقذه من النار .. 

ثم قصة قصة لوط وكيف انقذه ايضا .. وايضا كيف انقذ نوح ونصره من القوم المفسدين . 



واكبر دليل على المقصد هي قصة داوود7 وسليمان . انظر الى االيام 

(78َوَداُووَد َوُسَلْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِديَن ) 
ْرَنا7 َمَع َداُووَد اْلِجَباَل ُيَسبِّْحَن َوالطَّْير7َ َوُكنَّا َفاِعِليَن ) َفَفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن َوُكالy آَتْيَنا ُحْكًما َوِعْلًما َوَسخَّ

79) 

نهانظر الى كلمة كنا لحكمهم شاهدين . وهذا يعني بان اهلل عز وجل ليس غافال عن شي ..وا
يدري ويعلم7 بكل شي .. ولهذا فهمها لسليمان .. 

وايضا انظر الى هذه االية 

َوِمَن الشََّياِطيِن َمْن َيُغوُصوَن َلُه َوَيْعَمُلوَن َعَماًل ُدوَن َذِلَك َوُكنَّا َلُهْم َحاِفِظيَن 

وايضا انظر الى كلمة كنا لهم حافظين . وهذا يثبت المقصد 

ونفس الشي مع ذا نون . 

ونفس الشي مع جميع االنبياء 

وايضا مع ياجوج وماجوج7 انظر االيات 

( َحتَّى ِإَذا ُفِتَحْت َيَْأُجوُج َوَمَْأُجوُج َوُهْم ِمْن ُكل95َِّوَحَراٌم َعَلى َقْرَيٍة ََأْهَلْكَناَها ََأنَُّهْم اَل َيْرِجُعوَن )
َحَدٍب َيْنِسُلوَن 

وايضا ليوضح لك اهلل عز وجل بانه ليس غافال عن السد وبانه سوف يفتح في النهاية .. 

وهكذا ترى مقصد السورة وهو بان اهلل عز وجل ليس غافال عن اي شي في العالم .. 

وبان الناس هم الغافلون في حياتهم   

لماذا سميت بسورة االنبياء : الن االنبياء ارسلت الى الناس حتى يخرجوهم7 من الغفلة الذي هم فيه
  ..

والحمد هلل رب العالمين 



اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سوة الحج

هدف السورة : الحكم على فئات الناس .. وتفصيلهم7 ومعرفة انواعهم وحقيقتهم 

سبب تسمية السورة بالحج : الن عندما تحج تكون على حقيقتك مكشوف7 في لباسك وحقيقتك
ظاهرة  وهذا يثبت مقصد السورة وهي في  معرفة انواع الناس على حقيقتها . 

تبدا السورة  بان هناك من الناس من يجادل في اهلل بغير علم .. 

ثم يذكرك اهلل باصلك كيف خلقك حتى تعتبر 

ثم يخبرك بان هناك نوع من الناس يعبد اهلل على حرف .. 

ثم يخبرك بالفئتين من الناس .َألفئة المؤمنة والفئة الكافرة . .ثم يخبرك بابراهيم عليه السالم وهو
وعالقتها بابراهيم النه هومن اهم االنبياء وهو الذي سمانا المسلمين .. ثم يخبرك باهمية الحج 

.. ثم يفصل لك بان كل امة جعل منسكا لهم .. ثم يخبرك عنمن اسس الكعبة ونادى7 بالناس 
المستضعفين من الناس الذين اخرجوا7 من ديارهم7 ثم يخبرك بمن ينصرهم اهلل عز وجل ويخبرك

عن فئة من الناس الذين يسعون في االيات معاجزين .. ثم يخبرك بمن يتبع الشيطان .. .. ثم
يخبرك عن الذين اوتوا العلم . ثم يخبرك عن المهاجرين 

وهنا مالحظة في السورة . بان من يفصل الناس ويحكم7 عليهم هو اهلل عزو وجل وليس الناس 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  



سورة المؤمنون .. 

هدف السورة : تعرف على صفة المؤمنين وعن ايمانهم7 بالغيب .. وكيف اهلل ينصرهم7 على من
وترى من صفة المؤمنون بانهم متواضعون غير مترفين .وايضا ينهبك اهلل عز وجليكذبونهم7 .. 

بان المؤمنين يتعرضون لالستهذاء من الكفار .. ولو قرات السورة كلها ستجد هذا المعنى اقرا
معي هذه االيات 

ْعَنا ب�َهَذا ف�ي آَباِئ�َنا ُ َأََلَْنَزَل َماََلِئ�َكًة َما َسم� َل َعلَْيُكْم َولَْو َشاءَ� هَّللا� يُد َأَْن َيَتَفض� ْثلُُكْم ُير� ه� َما َهَذا ِإ�اَّل� َبَشٌر م� ْن َقْوم� يَن َكَفُروا م� َفَقاَل اْلَمُأََلُ ال�ذ�
ل�يَن  اَأَْلَو�

وايضا في اية اخرى  

ْعَنا ب�َهَذا ف�ي آَباِئ�َنا ُ َأََلَْنَزَل َماََلِئ�َكًة َما َسم� َل َعلَْيُكْم َولَْو َشاءَ� هَّللا� يُد َأَْن َيَتَفض� ْثلُُكْم ُير� ه� َما َهَذا ِإ�اَّل� َبَشٌر م� ْن َقْوم� يَن َكَفُروا م� َفَقاَل اْلَمُأََلُ ال�ذ�
ل�يَن  اَأَْلَو�

وايضا في اية اخرى 

ْثل�َنا َوَقْوُمُهَما َلَنا َعاب�ُدوَن ُن ل�َبَشَرْين� م� َفَقالُوا َأَُنْْؤم�

ومن هنا ترى كيف استهزوا بالرسل …

وايضا لو قرات في هذه االيات 

َفاتََّخْذُتُموُهْم ِسْخِريyا َحتَّى ََأْنَسْوُكم7ْ ِذْكِري َوُكْنُتْم ِمْنُهْم َتْضَحُكوَن

وهنا يخبرك اهلل عز وجل بانهم اتخذوهم سخريا .. وهذا من مقصد السورة . اذن السورة تخبرك
بان المؤمنين متواضعين7 ولهذا ذكر ايضا في السورة عن اطوار خلق االنسان وهذا حتى يخبرك

اهلل عز وجل عن اصلك حتى تظل متواضع وال تتكبر .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة النور :



هدف السورة :  تطهير االنسان من الرذيلة وان تكون على نور في كل حياتك ... 

سميت تسميتها النور7 : الن لو طبقت كل ما في هذه السورة . ستكون حياتك نور على نور .. 

تبدا السورة بحادثة االفك .. وبرائة عائشة رضي اهلل عنها .. ومن بعدها تتكلم عن االداب
االجتماعية .. وعن اخالقيات المؤمنين والمؤمنات .. ثم تتكلم على اهمية مساجد اهلل التي هي نور

ثم  تعرف على حال المنافقين .. وتعرف على االمة التي وعدها اهلل عز وجل باالستخالف7 في
االرض . .

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الفرقان  

هدف السورة : ايضاح االشياء على اصولها .. اي تجعلك ترى صورة المشركين والكفار
بحقيقتها حتى تعرف اسرارهم7 وما يخفوا ويظهروا7 . كما تفرق بين البحر المالح والعذب حتى

يصبح لديك وضوح ورؤية افضل .. وتخبر الرسول عن ما يقال عنه من قبل المشركين والكفار 

سميت السورة بالفرقان : للتفريق بين الخير والشر .. وهذا من مقصد السورة ... 

في البداية تتكلم السورة اخبار اهلل عز وجل للرسول7 على ما يقولون الكفار عنه حتى يصبح له
وضوح ومعرفة باالمر ثم يخبره بانه مثله كمثل االنبياء والرسل الذين اتو من قبله . ويخبره عن

احوال الكفار في االخرة وحسرتهم7 على ايامهم .. ويخبره ايضا بما سيقول الرسول عن قومه
ويخبره عن  تدمير الكافرين في االقوام7 السابقة .. وفي7 النهاية يخبره عن صفات عباد الرحمن ..

وهذا كله لكي يصبح مع الرسول7 فرقان اي يصبح على وضوح7 من كل شي  .. 

والحمد هلل رب العالمين 



اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الشعراء : 

هدفها : بان االفساد اصبح بالكفار بانهم اصبحوا يحاولون نشر الفساد في االرض لهذا هدف
السورة بان ينبهك اهلل عز وجل من هؤالء االشخاص الذين يفسدون في االرض ويجعلون من

الناس تبعية لهم .. بمعنى ادق . اهل الباطل يرون انفسهم بان طريقهم7 هو الصحيح  ويجمعون
حولهم الناس لكي يتبعوهم7 . وايضا منهم من يتبع ابائهم .. بانهم كانوا على الطريق7 الصحيح .. 

.. الكفار يفتخرون باعمالهم امام الجميع . واما ر والمشاعوايضا لديها هدف اخر وهو المدح
ولهذا ترى من بداية السورة هذه االية التي تثبتالمؤمنين يفرحون باهلل عز وجل بما فعله بهم … 

المقصد

َلَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك ََأالَّ َيُكوُنوا ُمْؤِمِنيَن

وهذا يثبت بان الرسول صل اهلل عليه وسلم كان يحب بان يؤمنوا الكفار . وهنا يظهر المشاعر .
وهذا من مقصدر السورة 

وايضا هذه االية 

ِإالَّ َمْن ََأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم

وهذا ايضا الن القلب هو اصل المشاعر 

وايضا اقرا هذه االية 

ِإالَّ َمْن ََأَتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم

وهذا يثبت بان القران انزل على قلب الرسول . وهذا من مقصد السورة 



سبب تسمية السورة بالشعراء : وهي الن الشعراء عندما ينطقوا الشعر يجعلوا ورائهم7 الكثير من
الناس الذين يتبعونهم.... ويدخلوا في عقولهم ما يريدون .. ومن هنا يجب التنبه الى التلفاز

والمسلسالت التلفزيونية واالفالم والممثلين والمغنيين الذين يكونون راس الشر . النهم يستطيعون
ان ينشروا عقيدتهم في التابعين والمحبين لهم 

وايضا سبب التسمية بالشعراء . الن الشعراء يمدحون احبائهم ... ولو نظرت بالسورة جيدا .
ترى ابراهيم عليهم السالم كيف كان يمدح باهلل عز وجل . في االيات التالية

َذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفيِن )79( َوالَِّذي ُهَو ُيْطِعُمِني َوَيْسِقيِن )78الَِّذي َخَلَقِني َفُهَو َيْهِديِن )  Vِ80( َوا)
( َوالَِّذي ََأْطَمُع ََأْن َيْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي َيْوَم الدِّيِن81َوالَِّذي ُيِميتُِني ثُمَّ ُيْحِييِن )

وايضا الدليل على هذا .. ما ذكر في السورة 

 َوَتْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا7 َفاِرِهيَن

واما في سورة الحجر ذكرت بهذه الطريقة 

َوَكاُنوا7 َيْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل ُبُيوًتا7 آِمِنيَن 

والسبب في هدف السورة ومقصدها .. ففي سورة الحجر كانت تتكلم عن االمان واما في سورة
الشعراء كانت تتكلم عن المدح ولهذا معنى فارهين وهو المدح . كانوا يمدحون نفسهم .. 

وهذا من مقصد السورة الثاني 

تبدا السورة مع قصة فرعون وكيف7 كان يتكلم مع موسى7 بانه رباه وبان كان له فضل عليه حتى
يجعل موسى يتبع فرعون .. ولكن موسى لم يقع في فخه وجادله وانتصر عليه في النهاية وعلى

الرغم بان هناك الكثير من الناس اتبعوا فرعون .. 

ثم تذهب  السورة الى قصة ابراهيم وكيف اباه اتبع اجداده في عبادة االصنام ولكن ابراهيم لم
يرضخ له وجادله .. ثم تبرىء منه .. واراك اهلل عز وجل ما كان حال والد ابراهيم والذي ابتعوه

. اقرا معي هذه االيات 



َزت7ِ اْلَجِحيُم ِلْلَغاِويَن )  ( ِمْن ُدوِن اللَِّه َهْل َيْنُصُروَنُكم927ْ( َوِقيَل َلُهْم ََأْيَن َما ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن )91َوُبرِّ
( َفُكْبِكُبوا ِفيَها ُهْم َواْلَغاُووَن93ََأْو َيْنَتِصُروَن )

وتابعت بنفس الشي مع قوم7 نوح ... وعاد وثمود7 وقوم لوط .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة النمل 

هدف السورة : الثبات عندما يكون الحق معك وتكون مع اهلل عز وجل وال تخاف من احد مهما
كان قويا 

سميت السورة بالنمل : الن النمل من الحشرات الثابتة . والصابرة . ال تياس وال تتعب .وهذا من
مقصد السورة 

لهذا بدات السورة بان اهلل عز وجل اخبر موسى عندما خاف من الثعبان بان ال يخاف والدليل 

ِإنِّي اَل َيَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلوَن( )

وهذا حتى يكون قويا وثابتا ..  

ثم ترى ما فعلت النملة عندما خافت من جنود سليمان . الن النملة تعلم بان سليمان شخص قوي
وثابت   

وايضا ما حصل للهدهد . عندما اتى وواجه سليمان ولم يخاف منه الن الهدهد كان يعلم بان الحق
معه .. فوقف7 بوجهه في ثبات .. 

وايضا سليمان واجه مملكة بلقيس على الرغم من قوة المملكة .. اقرا معي 

ٍة َوَُأوُلو7 َبَْأٍس َشِديد( ) َقاُلوا َنْحُن َُأوُلو ُقوَّ



وايضا من لديه علم الكتاب كان ثابت ويعرف7 بانه يستطيع ان يحضر7 عرش بلقيس ... 

وايضا قوم ثمود . كان هناك في المدينة تسعة رهط . اي كانوا ذو قوة شديدة وكثرين وهذا لم
يخيف صالح الذي واجههم وكان ثابتا معهم .. 

وايضا لوط الذي لم يخاف من قومه .. 

ثم يريك اهلل عز وجل بان القوة له بواسطة االيات التي يخبرك عنها في السورة .. ويتحداهم من
يستطيع ان يفعل ذلك 

ويريك ايضا بان الجبال تصبح تمر مر السحاب ..الن الجبال تعتبر من االشياء القوية .تصبح في
اليوم القيامة ال شي .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة القصص : 

هدفها : عاقبة من الذين يريدون علوا في االرض وفسادا وبان االرض يرثها المتواضعين والذين
هذه جزء من الهدف ولكن الهدف االساسي من كل السورة هو عاقبة كليصلحون في االرض 

شي .. لهذا تراها في السورة كلها .. في البداية سبب طلب اهلل عز وجل من ام موسى بان تلقي
ابنها ويريك العاقبة منها . ثم عاقبة علو فرعون . ثم عاقبة قارون .. واخيرا سبب اخراج

الرسول من مكة  

 او العاقبة من كل شي ولهذا سميت بهذاسميت السورة بالقصص : القصص دائما تاخذ منها عبرة
 من اوامر اهلل عز وجل اقبةاالسم .. لتعرف الع

والحمد هلل رب العالمين 



اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة العنكبوت : 

هدفها : بان المشركين ضعفاء امام قوة اهلل عز وجل ولهذا اراك اهلل عز وجل كيف دمرهم7 كلهم
وبان حصن اهلل عز وجل هي االقوى7 .. لكي ال تركن الى اي حصن . امك او اباك او اخوتك او

وايضا عدم التعلق بالضعيف7 والتعلق7 بالقوي .  عشيرتك او قومك ان كانوا مشركين ... 

سبب تسميت السورة بالعنكبوت : الن بيت العنكبوت ضعيف وكذلك7 حال الكفار والمشركين ..
عندما تهب اي عاصفة سوف ينهاروا بسهولة كخيط العنكبوت 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الروم 

هدفها : بان هلل االمر من قبل ومن بعد . وبان كل شي من اهلل عز وجل .. 

سبب تمسيتها بالروم7 : حتى تعرف7 انت وجميع الكفار والمشركين والمؤمنين بانه عندما انتصرت
الروم على الفرس .. اهلل عز وجل هو الذي نصرهم7 وهو الذي يفعل ما يشاء .. فله االمر في

النهاية ..

لهذا ترى بالسورة بانه اراك ايات كثيرة عن النوم واالخراج الحي من الميت .. والخلق وغيرهم
بان كل هذا يعود الى اهلل عز وجل .. وتتبع هذه السورة هذا المنهاج .. 

والحمد هلل رب العالمين 



اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة لقمان : 

هدفها : بان تتعلم حتى يكون لديك اليقين في الدين .

سبب تسميتها بلقمان : الن لقمان كان لديه اليقين في الدين وعلم ابنه اليقين  

وهكذا تدور السورة . من بعدها يخبرك7 اهلل عز وجل ببعض االيات حتى يكون لديك اليقين من
ذلك وحتى يخبرك باالمور الخمسة التي هي من الغيب حتى يكون لديك يقين فيها 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة السجدة : 

هدفها : يثبت لك اهلل عز وجل بانه يمتلك الغيب وعليك بان تكون على يقين من ذلك .. 

سبب تسميتها بالسجدة : الن عندما تسجد هلل عز وجل . انت تسجد على يقين ولكن هو في الحقيقة
غيب .. انت تؤمن بالغيب وبايمانك بالغيب يصبح يقين لديك .. 

كيف خلق السمواتتبدا من بامور غيبية لم تكن تعرفها عز وجل وهكذا السورة يخبرك اهلل 
واالرض وكيف يدبر االمر .. وكيف خلقك من طين . ويخبرك7 ببعض اسرار الكفار وما

يقولون .. واخبرك7 عن الذين امنوا بموسى وكيف7 كانوا من الموقنين .. 

والحمد هلل رب العالمين 



اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة االحزاب 

هدفها : تربية امام المسلمين  . وعالقة االمام مع عائلته ومع ما حوله وعدم اتباع المشركين
والكفار ولهذا ضرب المثل بالرسول7 صل اهلل عليه وسلم7 في السورة 

سبب تسميتها باالحزاب : والسبب بان يكون هناك تنظيم للمسلمين .. ويكونوا حزب اهلل
الغالبين .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة سبا :  

هي من يكون مع الحق فسوف يسخر له اهلل عز وجل اساليب الراحة في الحياةهدف السورة : 
ومن يكون كافرا7 . فسوف7 يعيش في الحياة بشدة وصعوبة ولهذا لو قرات السورة كلها سوف تجد

ذلك في كل االيات 

سبب تسمية السورة بسبا : النها مملكة سبا كانت لديها جنتين وكانت من الدول الغنية .. عندما
 .. وهذا من مقصد السورة حول لهم اهلل عز وجل حياتهم الى مشقة . . كفرت باالنعم7 

 بانه يريك اهلل عز وجل كيف سهل حياة داود وسلميان ولكن الشياطين كانتلهذا تبدا السورة
مهمتهم صعبة النهم كانوا كافرين ولهذا قالها الشيطان بفمه بانه لبث في العذاب المهين 

وايضا اراك قوم سبا عندما كفروا صعب عليهم حياتهم . 



وايضا البلدة الذي مزقوا كل ممزق7 واصبحت حياتهم صعبة 

وايضا اراك اقوال المستكبرين والمستضعفين في جهنم الذين اتبعوهم وجعلوا حياتهم جحيم . 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة فاطر : اعرف اساسيات العقيدة االسالمية والفطرة السليمة . من التعرف الى اهلل عز وجل
وقدرته واالبداع في الخلق .. 

سميت السورة بالفاطر : لكي ترمز7 على الخالق وقدرته 

لهذا لو قرات السورة بتمعن وتفكر ستجد كل شي اساسي في االسالم سوف تعرفه في السورة .
بالبداية شكر نعمة اهلل .. ثم تعرف على من يكذب بااليات .. وتعرف على خلقك .. وتعرف7 على
الشيطان .. وتعرف على قدرات اهلل عز وجل .. وتعرف7 على الرسول وعلى رسالته . وتعرف7

على المؤمنين .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة يس : 

هدفها : تخبرك عن حقيقة الرسالة وحكمة المرسلين ومتطلبات الحضارة وتصديق المرسلين .. 



وتراها من بداية السورة كيف ارسل اهلل عز وجل المرسلين لكي ينذروا القرية . ولكنهم ابوا
وقتلوا الرجل . ثم يريك تصديق7 الرسل في ايات اهلل عز وجل ... 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الصافات .. 

هدفها : بان كل شي خاضع هلل عز وجل . وبان كل شي بيده ويحركها كيفما يشاء .. 

ولهذا سميت بالصافات7 : الن عندما يكون هنالك صف من المالئكة او المصلين . فهم خاضعين
هلل عز وجل .. 

وان قرات السورة كلها تجد بان كل شي خاضع له وحتى عندما اخبرك عن الرسل اخبرك بانهم
جميعا رسالتهم7 واحدة واسلوبهم7 واحد  وعقيدتهم واحدة .. لهذا جميعهم تحت صفة المخلصين ..

الن المخلص يكون خاضع هلل عز وجل وال يعصيه .. وهذا ثبت في قصة ابراهيم وابنه اسماعيل
عندما خضعوا لالختبار الخضوع ... وفي النهاية اخبرك بان العباد المخلصين هم المنصورون ..

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة ص : 

 تخبر الرسول صل اهلل عليه وسلم .. بقصص االنبياء وكيفلها هدفين الهدف االول  : هدفها :
يتوبون الى اهلل عز وجل كما فهم كان يعملون في حياتهم7 ويصلحون في االرض ولو اخطاوا



حصل في سجدة داود وتوبة سليمان .. حتى الشيطان سوف يعمل في الحياة وذكر7 لك ذلك في
نهاية السورة وما هو عمله ... ولهذا الهدف من السورة .. بان تعمل بالقران في اصالح االرض

وال تياس .. 

مهم . فتراها في قصة داوود عندما كان في المحراب يصلي  في الدنياالعمل بان اكثرلكي نفصل 
فدخل عليه الرجالن  وعندما انتهى من الحكم . عرف داوود7 بانه يجب ان يهتم بامور العباد وان

..ال يظل في المحراب  ولهذا كانت سجدة التوبة 

فكان يتلهى بامور الخيل ونسى7 امر الخالفة . وايضا عندما عرف ذلك تاب الىواما قصة سليمان 
اهلل عز وجل وطلب منه حكم ال ينبغي الحد من بعده … 

هم جنات مفتحة لالسبب من يعمل ويحكم بما انزل اهلل عز وجل سيكون جزائه بان له ولهذا
كما اخبرك اهلل عز وجل في نهاية السورة االبواب 

ةوهذا هدف السور

والهدف الثاني من السورة هي الشدة .لهذا لو قرت السورة من اولها الى اخرها . تجد بان الكفار
في بدايتها لديهم شدة وايضا7 ما حدث مع داود عليه السالم من شدة مع المتخاصمان . وايضا7 ما

حدث ما سليمان عليه السالم من شدة ايضا ..

لماذا سميت بالصاد : الن حرف صاد تشبه عضلة اليد والعضلة تعني الحركة والعمل لتزكية
ولهذا كانت السورة مقصدها عن العمل وايضا7 العضلة تعني الشدة  النفس وتجعلها متواضعة

والحركة ولهذا اقرا معي هذه االية 

ْسَحاق7َ َوَيْعُقوَب َُأوِلي اَأْْلَْيِدي َواَأْْلَْبَصار7ِ Vَِواْذُكْر ِعَباَدَنا ِإْبَراِهيم7َ َوا

وهذا يعني بانهم جميعا كانوا يعلمون بالدين ..

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وذرية محمد وسلم7 تسليما كثير



  

سورة الزمر : 

وايضا7 تفصيل المجموعات هدفها : ذكر االخالص في الدين وبان تعبد اهلل مخلص له الدين 

 وهذالماذا سميت بالزمر : ذكر في السورة بان الكفار سيدخلون الى جهنم زمرا اي مجموعات
. ولكي تفهمها اكثر اقرا هذه االية من مقصد السورة تفصيل المجموعات  

َضَرَب اللَُّه َمَثاًل َرُجاًل ِفيِه ُشَرَكاُء ُمَتَشاِكُسون7َ َوَرُجاًل َسَلًما ِلَرُجٍل َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثاًل اْلَحْمُد ِللَِّه َبْل 
(29ََأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن )

وهنا يريك اهلل عز وجل في االية بان الرجل الذي هو سلم اقوى7 من الرجال المتشاكسون وهنا
مقصد السورة وهو التوحيد7 واالخالص 

وايضا لو قرات باقي السورة ترى تفصيل االقوام   .اراك االشخاص الذين يقومون الليل . .ثم
االقوام الذين يدخلون النار وايضا7 االقوام7 الذين يستمعون7 القول فيتبعون احسنه  .  

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة غافر 

هدفها : بان تجادل الكفار والمشركين حتى تجعلهم يتوبوا الى اهلل ...  

ولهذا تجد في السورة بان مؤمن فرعون جادل فرعون لكي يجعله يتوب ولو قرات السورة كلها
سترى بان اهلل يخبرك7 بها كلها عن الجدال وبان هنالك من يجدال من دون كتاب ..

والحمد هلل رب العالمين 



اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  سورة ص 

 

سورة فصلت 

هدفها : تفصيل االيات للكفار حتى يصبحوا7 مبصرين ولكنهم7 يصروا7 على الحجاب وعلى العمى
وتفصيل قصص  االنبياء . لهذا لو قرات السورة ستجد بان اهلل عز وجل فصل لك كل قوم من

االقوام كيف كذبوا الرسل وكيف7 كانوا مبصرين ... وايضا7 تفصيل ايات الكون

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الشورى7 : 

هدف السورة : وهو الحوار مع اهل الكتاب وبان اهلل عز وجل اوحى للنبي كما اوحى للرسل من
حتى تقربهم الىقبله وبان تفهم الواقع الحقيقي للدين حتى تتحاور مع الجميع على اسس ثابتة 

الحقيقة وتعرفهم7 على اهلل عز وجل . ولهذا لو قرات السورة بكاملها تجد كيف اهلل عز وجل
يعرفك على نفسه وعلى قدراته  .. 

ومن اهم هذه االدلة تلك االية 

يَماُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدي َوَكَذِلَك ََأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروًحا ِمْن ََأْمِرَنا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َواَل اِإْْلِ
نََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراط7ٍ ُمْسَتِقيٍم  Vِِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدَنا َوا

وهنا يشير بان اهلل عز وجل اوحى للرسول7 الكتاب لكي يعرفه على الصراط المستقيم ويكون
الرسول هداية للجميع لكي يصلوا الى الصراط المستقم 



وسبب تسمية السورة بالشورى7 : محاورة االمم الذي قبلنا ونبذ االختالف والتعرف7 على الفهم
الصحيح للعقيدة . 

والسورة تبدا باثبات بان  اهلل عز وجل بانه هو الذي اوحى القران الى الرسول لكي ينذر الجميع
ويخبرك بان ال يختلفوا فيه .. ويثبت لك بان ما انزله في القران هو نفسه ما وصى به االنبياء

جمعيا .. ويخبرك بانهم تفرقوا7 االقوام السابقة عنه .. لذا يامر الرسول بان يدعو وال يتبع اهوائهم7
وبان يعدل بينهم .. وتكون المجادلة بين الرسول واهل الكتاب على اسس واضحه فهمها7 اهلل عز

وجل للرسول في هذه السورة  منها بعض االيات االساسية حتى يحاور به اهل الكتاب حتى
 الوحدة وعدم الفرقة الىودوا7 يع

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الزخرف 

هدفها : يخبرك اهلل عز وجل في هذه السورة بان سنة االولين قد مضت .. وبان المشركي والكفار
ان لم يؤمنوا بالكتاب فسوف يتركوا في االرض في حياتهم المزخرفة يلعبوا فيها حتى يصدموا في
اليوم الموعود الذي سوف يندمون على كل هذه االيام التي مرت عليهم . وايضا7 لو قرات السورة

كلها ستجد بان اكثر معانيها تضمن الزخرف والزينة والنساء والترف7 .. 

سبب تسمية السورة الزخرف7 : حتى ال تفتن بزخرفة الدنيا .. كما حصل مع فرعون الذي ذكر
في السورة .. واالقوام7 االخرى ..وتنسى7 االخرى 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  



سورة الدخان .. 

هدفها : هو تقدير كل شي .. ونزول امر اهلل في العاصين والكفار والمشركين 

سبب تسميتها بالدخان : الن هذه عالمة على قدوم العذاب . 

والسورة تبدا في بدايتها تتكلم عن ليلة القدر . وهي الليلة التي تقدر به كل شي وتضع االحكام
لكل شي ... ثم ترى العذاب الذي حصل لفرعون ثم يتكلم عن ما ينتظر7 الكفار والمشركين في

جهنم واكلهم من شجرة الزقوم 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الجاثية  

هدف السورة : ايات اهلل والدالئل على ان كل شخص شاهد على االيات لكي يؤمنوا7 بها وبان
 الواضحة تالكفار سوف يسالون عن سبب تكذيبهم تلك االيا

سببت تسميتها الجاثية : الن في يوم القيامة جميع الناس جالسين على الركب مستعدين للحساب
الذين سيرون فيها جميع االيات التي كذبوا بها .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة االحقاف 



واالعتبارهدفها : الكتاب الذي انزل اليك من المفروض ان تنذر به اقوامك7 واهلك عندما تسمعه 
من االقوام السابقين 

وايضا7 اخبرك اهلل عز وجل بذلك َوَقد7ْ َخَلِتسبب تسميتها باالحقاف : بان اخو عاد انذر قومه  
.. وهذا هو مقصدالنُُّذُر ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه .. وهذا معنى االعتبار من االقوام السابقين 

السورة 

كما ترى في السورة تبدا السورة بان الرسول يقول لقومه بانه نذير لهم .. وايضا يتكلم عن موسى
لينذر به الذين ظلموا وبشرى7 للمحسنين .. ثم يتكلم عن الوالدين الذين ينذرون اوالدهم .. ثم اخا

وايضاعاد الذي انذر قومه ثم الجن عندما استمعوا7 الى القران ذهبوا الى قومهم7 ينذرونهم .. 
احترام االبوين . وايضا7 االعتبار من رسالة موسى7 وحتى الجن عندما سمعوا7 القران . تذكروا7

التوراة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة محمد 

هدفها : البشرى7 الذي بشر بها جميع االنبياء والرسل القوامهم7 . وهو عندما ياتي يجب ان
ينصروه ويجاهدوا معه .. واختبار الجميع لمن صدق البشرى7 التي كانت موجودة في التوراة

واالنجيل ..

ولهذا ترى السورة تتكلم عن من ينصر الرسول وتفصل لك ما ينتظر7 المؤمنين في الجنة من انهار

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  



سورة الفتح 

هدف السورة : معنى النصر الحقيقي .. ووصف حال المؤمنين الذي صدقوا الرسول وحال
وايضا7 اظهار القلوب الصادقة المكذبين به ..

ولهذا ترى من بداية السورة بان النصر الحقيقي هلل عز وجل هو عندما يدخل الناس باالسالم .
وسماها اهلل عز وجل فوزا عظيما ... 

ثم يريك عذاب المشركين والكفار والمنافقين ... ثم يريك فضل الرسول على االمة . ثم يفضح لك
وهذا لكي ترى كيف تكونالمنافقين.. ثم يريك صفة الرسول7 والمؤمنين في التوراة واالنجيل 

القلوب الصادقة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الحجرات .. 

هدفها : اخالقيات المجتمع المؤمن .. 

سبب تسميتها بالحجرات : الن الحجرات هي غرف بقرب بعضها البعض ولهذا هناك اخالقيات
وهذااي ال يتعدى شي على شي . يجب ان تكون الصاحب هذه الحجرات بين بعضهم البعض 

من مقصد السورة .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  



سورة ق : 

بان تستمع الى الذكر وتكون شاهد على نفسك النلديها ثالث اهداف . الهدف االول هدفها : 
والهدف الثاني هي القوة . لو قراتها من اولها الىالسورة بكاملها تتكلم عن الشهادة على النفس . 

اخرها لتجد فيها القوة . والهدف الثالث هو المانع الداخلي والخارجي7 . 

سبب تسميتها ق : لو نظرت الى طريق7 رسما القاف بالكتابة االصلية للقران . ستجد بانها تشبه
البوق او الناقور7 . وهو الذي تنفخ فيه .. وعندما تنفخ فيه .. كل العالم يجب ان تنتبه اليه وتكون

شاهد على ما سيحصل بعد النفخة . وهذا هو مقصد السورة وهدفها7 .. 

لهذا تبدا السورة بشهادة الكفار على انفسهم ... ثم يخبرك اهلل عز وجل بانه يعلم ما توسوس7 به
نفسك وهو اقرب اليك من حبل الوريد . وهذا يعني بانه شاهد على كل شي .. ومن بعدها يخبرك

بان هنالك ملك رقيب عليك . اي شهيد .. ثم تاتي االية التي تثبت هدف السورة.. اقرا معي من
فضلك .. 

ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه َقْلٌب ََأْو ََأْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد

وكما ترى هذا يثبت بان مقصد السورة الشهادة على النفس . وان تكون رقيب على نفسك .. 

وهناك شي في نهاية السورة وهي 

( 39َفاْصِبر7ْ َعَلى َما َيُقوُلوَن َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّْمِس َوَقْبَل اْلُغُروِب )

لماذا هذه االوقات . الن قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وقتين تتبدل بهم المالئكة وهو وقت
الشهادة تشهده مالئكة الصباح والليل 

والحمد هلل رب العالمين .  

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  



سورة الذاريات 

هدف السورة : لماذا خلق اهلل عز وجل مخلوقاته ومسوؤلية المخلوقات في الحياة والتذكير7 لمن
يخاف يوم القيامة وايضا يريك رزق المحسنين في االخرة وايضا7 رزق الكفار في االخرة .

وايضا ترى في السورة معنى القوة وهذا هو الهدف االساسي 

وقوتهم ولماذا سميت السورة بالذاريات7 . النها تريد ان تخبرك بمسؤولية المالئكة في االرض .. 

وتبدا السورة بمعرفة مسؤولية المالئكة على االرض ثم يريك اعمال المتقين وكيف هي حياتهم في
.. ثم يذكرك بقصة  ابراهيم عليه  وكيفووقوتهم وما اخفي لهم في السماء وهو القوة االرض 

تعرف على مسؤولية المالئكة التي اتوا اليه وكان هدفهم تدمير7 قوم لوط .. وايضا كيف دمر
فرعون .. ومسؤولية موسى .. وايضا نوح .. وفي النهاية ما هي مسؤولية الرسول  ... وايضا7
يخبرك اهلل عز وجل بانه رزق المحسنين في السماء وايضا رزق7 الكفار وهو النار في االخرة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الطور 

هدفها : امور هامة مسطرة يجب ان تعرفها7 عن احوال الكفار والمؤمنين في االخرة 

سبب تسميتها بالطور7 : الن الطور هو الجبل القوي والذي جرت به احداث مهمة بمعنى احداث
. وهي تعني وتكون المنفعة للمؤمنين وحسرة على الكافرين  مسطرة كانت بها تغيير في الحياة

مقصد السورة .. 



يخبرك اهلل عز وجل في السورة عن احوال الكفار وعقابهم .. ثم احوال المؤمنين وجزائهم7 . وثم
في النهاية يخبرك باهم اوقات للتسبيح وهي حين تقوم من نومك . ومن الليل وادبار7 النجوم اي

بعد صالة الفجر .. وهذه االوقات7 مسطرة ومهمة جدا 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة النجم . 

هدفها : نعمة اهلل عز وجل على الرسول الذي اراه كل شي في رحلة المعراج حتى يكون نذيرا
لقومه على يقين . وتجعلك على يقين بان اهلل عز وجل هو مدبر كل شي .. ومحرك كل شي في

الكون وال شي يخرج من ارادته .. وهكذا تكون لك الهداية في ذلك .. 

سببت تسميتها بالنجم : الن النجم له اوقات يسقط فيها . وتصبح الدنيا مظلمة ولن تستطيع ان
ترى طريقك .. ولكن النعمة التي انعمها اهلل على رسوله في رحلة المعراج جعلته على يقين من

كل شي وانار7 له بصيرته   .. وهذا هو مقصد السورة . 

لهذا السبب تبدا السورة بنعمة اهلل عز وجل على الرسول بانه اراه كل شي  لكي يخبر قومه بان
هذه التماثيل التي يعبدونها7 ليست اال اسماء سموها7 هم وانها ال شي في االخرى سوى احجار . ثم
يخبرهم بما جزاء السيئة والحسنة . واخبره عن صحف موسى وابراهيم .. وعرف بان االنسان

لن ينفعه  اال سعيه وعرف بان كل شي بيد اهلل عز وجل . من الضحك والبكاء والموت
والحياة .. وايضا7 بانه خالق كل شي .. ولهذا طلب منه بان يخبرهم بان يعبدوا اهلل عز وجل .

ولهذا كانت ختام السورة هذه االية : 

َفاْسُجُدوا7 ِللَِّه َواْعُبُدوا

وهذا الدليل بان الصلوات فرضت7 في وقت المعراج .. الن ال صالة من دون سجود7 .. 



والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة القمر 

هدف السورة : القضاء على االمم االولى لتكون عبرة لالمم الثانية 

سبب تسميتها بالقمر : انشق القمر .ذكرت في البداية  وهذا يعني بان الحياة انتهت نصفها وبقي
نصفها االخير ... متى كانت نهاية القسم االول وهو عند موت فرعون ..ما هو الدليل

43اقرا معي هذه االية في االية في سورة القصص االية 

بصائر7 للناس وهدى ورحمة لعلهم القرون االولى ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا
يتذكرون

وهذا يعني بموت فرعون استلم موسى كتاب التوراة وكانت بداية القرن االخير وهي قرن الرحمة
لوجود الكتب المنزلة التوراة واالنجيل والقران  

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الرحمن 

وتتكلم7 ايضا على التوازين في االشياء لهذا لوهدفها : تعرف7 على رحمة اهلل عز وجل في الخلق 
قراتها كلها ستجد التوازن بين االنس والجن . والتوازين بين االشياء 



وترى ذلك في كل السورة .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الواقعة . 

هدفها : تعرف7 على موقع كل شي .. بمعنى عودة كل شي الى موقعه االساسي7 . .. 

لهذا ترى في السورة . بان اهل اليمين . موقعهم7 في اليمن .. والمقربين موقعهم مع
المقربين .والكفار موقعهم في النار وحتى اخبرك 

َفاَل َُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجوِم 

وترى هنا ايضا النجوم لديها مواقع7 تعود اليها 

وايضا اخبرك بالقران وموقعه في كتاب مكنون .. 

وايضا اخبرك بموقع الروح وهو الحلقوم .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الحديد 

هدفها : اهمية االنفاق وقوته لدى اهلل عز وجل . وجمال التراكيب في السورة بانها تتكلم من اولها
الى اخرها بالظاهر والباطن لالشياء ..



سبب تسميتها بالحديد : الن الحديد به قوة . ولهذا السبب ذكر االنفاق بانه قوي7 ايضا وجزائه كبير
لدى اهلل عز وجل 

وتراها واضحها7 في جميع معالم السورة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة المجادلة 

هدفها : اظهار7 علم اهلل الشامل واحاطته البالغة واثبات السمع هلل عز وجل 

سبب تسميتها المجادلة : الن اهلل اخبرك في السورة بانه استمع اليهم عند المجادلة وهي من مقصد
السورة .. 

ولهذا ترى علم اهلل الشامل ظاهرة في كل السورة . 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الحشر 

هدفها : تخويف7 اهلل عز وجل للمشركين والكفار . وايضا تخويف للمؤمنين حتى ال يعصوه 

سبب تسميتها بالحشر7 : الن اهلل عز وجل اخبرك بانه اخرج اهل الكتاب من ديارهم بالخوف ..
وهذا من مقصد السورة .. 



وحتى اراك اهلل عز وجل بان الفقراء المهاجرين ينصرون اهلل ورسوله... لماذا.... خوفا من
عقابه 

وفي النهاية يريك بان الجبل خاشع متصدع من اهلل عز وجل 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الممتحنة 

هدفها : امتحان المؤمن في حياته مع الكفار والمنافقين واهل الكتاب وكيف ستصبر عليهم وتحافظ
على دينك .. 

سبب تسميتها بالممتحنة : واضح من اسمها الممتحنة اي االختبار7 . 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الصف 

هدفها : البيعة واحترامها7 وعدم خرق البيعة مع اهلل عز وجل 

ولهذا تراها في كل السورة كيف بني اسرائيل نقدوا البيعة مع موسى ثم مع عيسى . وكانت بيعة
الرسول مع المؤمنين وهي الجهاد في سبيل اهلل عز وجل .. 

والحمد هلل رب العالمين 



اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الجمعة 

هدفها : فضل امة محمد واتباعه عن االمم االخرى ..

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة المنافقون : 

هدفها : تركز7 على كشف المنافقين وصفاتهم وبيان موقفهم من االسالم واهله

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة التغابن : 

هدفها : ال يجب ان تجعل شي يبعدك عن االخرة ... ال زوجة او اوالد واغتنم الدنيا لتحصد
االخرى 

والحمد هلل رب العالمين 



اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الطالق 

هدفها : تتكلم عن نهاية كل مشكلة وبداية نهار جديد.. وبان تطلق الكفر وتدخل الى االيمان ..
وتتمسك بااليمان 

ولهذا ربطت مع اسمها بالطالق وبقصة الطالق في السورة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة التحريم 

هدفها : تحريم7 الشهوات لكي تحصل على االيمان الحقيقي ولهذا ربطت مع قصة التحريم لهذا
ترى في السورة كيف امراة فرعون حرمت على نفسها متاع زوجها فرعون من اجل االخرى

وايضا كيف حرمت مريم عليها السالم شهوتها من اجل الحياة االخرى .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الملك 

هدفها  تعرف بان كل ما في االرض هو هلل عز وجل .. وهذا سيجعلك تخشاه ... 



وهذا واضح في كل سورة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة القلم 

 والثاني : االحتواء  االتصال والقطع ..لديها هدفين . الهدف االول : هدفها :

في البداية سنتكلم عن االتصال والقطع 

لو قرات السورة بتمعن .. تبدا بقصة محبة اهلل عز وجل للرسول . وهذا معنى االتصال ... 

ثانيا : اخبر اهلل عز وجل الرسول7 بان ال يطيع المكذبين وهذا من معنى القطع 

ثالثا : اخبرك عن اصحاب الجنة وكيف اهلل عز وجل دمر لهم جنتهم .. وهذا معناه القطع . النهم
قطعوا عمل الخير .. 

رابعا : قصة صاحب الحوت . الذي انقطع عن قومه من دون ان ياذن له اهلل عز وجل . فقطعه
اهلل عز وجل . حتى تاب . ثم وصله مرة اخرى 

واالن سنتكلم7 عن االحتواء .. لو قرات السورة من اولها الى اخرها .. تجد بان اهلل عز وجل
وصف الرسول بانه ذو خلق عظيم . وهذا يعني النه احتوى7 الجميع .. وايضا لو ذهبت قصة
اصحاب الجنة . تجدهم بانهم لم يحتوا الفقراء وان ذهبت الى قصة يونس عليه السالم فسبب
جلوسه في الحوت النه لم يحتوي قومه ويصبر عليهم . ومن هنا ترى هدف السورة الثاني

واضحا .



وهذ هوسبب تسمية السورة بالقلم : القلم يسطر7 بطريقة سطر سطر . وهنا تقاطع بين االسطر  
وايضا ما تكتبه بالقلم يحتوي الكثير من المعلومات وهذا الهدف.الهدف االول من السورة .. 

 . الثاني من السورة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الحاقة  

هدف السورة : القيامة- الساعة تتحقق فيها ما انكروه . الن فيه حواق االمر ودواهيها7 . .والنه
تحق كل انسان من خير او شر

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة المعارج : 

هدف السورة : الذي تعرج اليه االرواح واالعمال الصالحة . 

ولهذا لو قرات السورة . يخبرك7 اهلل عز وجل بعروج المالئكة والروح . ثم ايضا يخبرك
باالعمال الصالحة التي تعرج اليه .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  



سورة نوح 

هدفها : منهج النبوة في الدعوة والصبر7 عليها وامثولة للداعي الحق 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الجن 

هدفها : شهادة الجن على صدق الرسالة .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة المزمل :

هدفها : صالة الليل .. من هم النوافل .. وهي من اهم العبادات .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة المدثر 



هدفها : حمل الرسالة والتبليغ . وان ال تهملها . وال تكون كسوال .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة القيامة 

هدفها : دور7 القيامة في تعميق االيمان .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة االنسان 

هدفها : تعرف7 ماذا فعل اهلل عز وجل لك في االخرة وبماذا كرمك . 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة المرسالت 

هدفها : من هو الخاسر7 االكبر

والحمد هلل رب العالمين 



اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة النبا 

هدفها : تعرف7 على حالة يوم القيامة وحقيقتها

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة النازعات : 

هدفها : من اجل معالجة الطغيان والغرور7 ولهذا لو قرات السورة كلها تجد بها القوة والشدة ..
ولهذا ذكرت في اولها عن المالئكة الذين ينزعون ارواح الكفار بقوة ... .

وسبب تسميتها بالنازعات : الن من صفة المالئكة بانهم ينتزعون االرواح الكفار بشدة . وهذا
معنى النازعات . ولو قرات السورة كلها . لتجد بانها تتكلم عن الشدة والقوة ..

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة عبس 

هدفها : لكي يصلح االنسان نظرته الى نفسه 



والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة التكوير 

هدفها : لو القلوب تحجرت . اقرا هذه السورة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة االنفطار 

هدفها : صور7 مباشرة عن القيامة .. 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة المطففين : 

هدفها : دور7 االنصاف في مصير االنسان 

والحمد هلل رب العالمين 



اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة االنشقاق 

هدفها : دعوة الصالح النفس 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة البروج 

هدفها : ليس دائما النصر ياتي في الدنيا . الحكاية لها تابع في االخرة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الطارق 

هدفها : االنسان والحقائق الكبرى 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  



سورة االعلى 

هدفها : فضل اهلل عز وجل على الرسول وكيف تسيره وكيف7 تحريك العالم باسره وبان من يقود
العالم كله هو اهلل عز وجل 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الغاشية 

هدفها : الدنيا واالخرة معادلة ثابتة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الفجر 

هدفها : حقيقة االيمان .. بمعنى ان اهلل عز وجل اعطاك في الدنيا هذا ال يعني بانك جيد وان
منعك ليس هذا يعني بانك فاسد7 . بمعنى حقيقة العطاء واالخذ .. وبمعنى اخر. االطمئنان يكون

في االخرة وليس في الدنيا .. لهذا لو قرات السورة كلها . تجد بان اهلل عز وجل ذكر لك الليل في
بدايتها والسبب الن الليل به اطمئنان .. وايضا ذكر لك افعال فرعون وثمود وعاد واالشياء الذي

يعملوا بها . ولماذا كانوا يفعلون ذلك .. السبب هو لكي يجعلوا نفسهم في طمئنان . وايضا7 كانوا



اخبركم عن اللذين ياكلون التراث .. وايضا لماذا الناس يفتشون عن اموال الورتة . لكي يشعروا7
باالطمئنان .. ولهذا كل هذا ضمن مقصد السورة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة البلد 

هدفها : الحرية بين وعي الذات وعزم االرادة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الشمس 

هدفها : التزكية كمال النفس 

وايضا لو قرات السورة لتجد بان اهلل عز وجل اخبرك في بداية السورة عن الشمس وضحاها ..
ثم اخبرك بان القمر ستليها . .ثم االرض سيجليها . والليل اذا يغشاها . . لهذا لو تفكرت بتتابع

االيات .لتجد بان الشمس تستطيع7 بان تؤلها بانها الدين الواضح للجميع .. ثم القمر هم الرسل
الذين يتبعون الدين ويحملون الرسالة لكي يظهروها7 للعالم ومن هنا اتت كلمة النهار وهي الظهار
النور في االرض ... ثم لمن يرفض هذه الدعوة . يصبح الظالم عليهم . ومن هنا اتت كلمة الليل

اذا يغشاها .. 

والحمد هلل رب العالمين 



اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الليل 

هدفها : من يزرع يحصد الخير 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الضحى 

وايضا7 تحتوي السورة على معنى اللطف وتجدها في جميعهدفها : دور7 القائد في نشر السعادة 
ايات السورة . . 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الشرح 

هدفها : اركان العظمة النبوية 

والحمد هلل رب العالمين 



اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة التين 

هدفها : االنسان الكائن المكرم 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة العلق 

وايضا7 تجد بها معنى التعلق وهذا ما يربط اسم السورةهدفها : العلم وااليمان عالج الطغيان 
بالموضوع7 الن العلقة تتعلق بالرحم . ولهذا لو قرات السورة . تجد بان اهلل عز وجل علمك بان
تقرا والسبب لذلك لكي تفهم الدين اكثر وتتعرف7 الى اهلل عز وجل ووتتعلق7 به .. ولهذا ايضا في

نهاية السورة اخبرك بهذه االية 

(19َكالَّ اَل ُتِطْعُه َواْسُجْد َواْقَتِرب7ْ )

وهذا معناه بان السجود هو اقرب شي للتقرب من اهلل عز وجل 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  



سورة القدر 

هدفها : ليلة القدر مهرجان الصالحين 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة البينة 

هدفها : الرسول7 ورسالة التوحيد7 والوحدة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الزلزلة 

هدفها : قانون الجزاء االلهي 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة العاديات 

هدفها : درس في االيثار والتضحية 



والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة القارعة 

هدفها : قرعت ساعة القيامة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة التكاثر 

هدفها : ابن ادم بين الحرص والموت 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة العصر 

هدفها : االيمان ينتصر لالنسان 

والحمد هلل رب العالمين 



اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الهمزة 

هدفها : التكبر خسارة عظمة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الفيل 

هدفها : من يحمي الدين  

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة قريش 

هدفها : الرزق7 واالمان ايات عظمة من اهلل عز وجل   

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  



سورة الماعون 

هدفها : المسلم بين القول والفعل 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الكوثر 

هدفها : فضل الرسول في االخرة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الكافرون

هدفها : براءة التوحيد من الشرك 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة النصر 



هدفها : يعني االحتفال بنحاج معارك المرء والوصول الى الهدف . وتكون وصلت الى الرضا
وتكون بانتظار7 الجائزة .. بمعنى . منهاج النصر االلهي والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة المسد 

هدفها : عاقبة الكفر الخائن .. بمعنى : اتصالك باالشخاص واالشياء في حياتك .. ولهذا انتبه الى
من تتصل بالحياة . 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة االخالص :

هدفها : حقيقة االيمان والتوحيد7 والعرفان . 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الفلق 

هدفها : االستعاذة من االمراض النفسية والعضوية 



والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

سورة الناس 

هدفها : يمثلون جوانب مختلفة من نفسك . ممكن تكون عيوب ايجابية او سلبية . َألعالقات
والتفعالت مع الناس . االستعاذة من الضاللة 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  

وفي الختام 

من افضل ما يختم فيه الحمد هلل رب العالمين .. والصالة والسالم على خاتم االنبياء 

والحمد هلل رب العالمين 

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى اصحاب محمد وعلى انصار7 محمد وعلى ازواج
محمد وعلى ذرية محمد وسلم تسليما كثيرا  


