فرع املسابقة
لغري الناطقني بالعربية
«البلقان»
فضلها:
َعـ ْن أَ ِب َسـ ِع ِيد بْــنِ الْ ُم َعـ َّـى ريض
اللــه عنــه أن َر ُســول اللَّـ ِه َصـ َّـى
اللَّــ ُه ق َ
َــال (الْ َح ْمــ ُد لِلَّــ ِه َر ِّب
ـان ،
السـ ْب ُع الْ َمثَـ ِ
ـي َّ
الْ َعالَ ِمـ َن ِ ،هـ َ
َوالْ ُقـ ْرآ ُن الْ َع ِظيـ ُم الَّـ ِـذي أُوتِيتُـ ُه)
رواه البخــاري.

سورة الفاتحة
ب ِْس ِم الل ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِح ِيم
( )1ال َح ْم ُد لل ِه َر ِّب ال َعالَ ِم َني( )2ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِح ِيم(َ )3مالِ ِك يَ ْو ِم الدِّينِ ( )4إِيَّ َاك نَ ْع ُب ُد َوإِيَّ َاك نَ ْستَ ِع ُني()5
الضالِّ َني(. )7
صا َط ال َِّذي َن أَنْ َع ْم َت َعلَ ْي ِه ْم غ ْ َِي امل َ ْغ ُض ِ
وب َعلَ ْي ِه ْم َو َل َّ
الصا َط امل ُ ْستَ ِقي َم(َ ِ )6
ا ْه ِدنَا ِّ َ

معاين املفردات
اآلية
1

الكلمة
رب العاملني
ّ

التفسري
مربّيهم ومالكهم ومدبر أمورهم

2

يوم ال ّدين

يوم الجزاء

3

اهدنا

وفّقنا

4

الصاط املستقيم
ّ

الطريق الواضح الذي ال اعوجاج فيه وهو اإلسالم

سورة الناس
ب ِْس ِم الل ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِح ِيم
ش ال َو ْس َو ِاس ال َخ َّن ِ
اس( )2إِلَ ِه ال َّن ِ
اس(َ )1ملِ ِك ال َّن ِ
[ق ُْل أَ ُعو ُذ ِب َر ِّب ال َّن ِ
اس( )4ال َِّذي يُ َو ْسو ُِس ِف
اس(ِ )3م ْن َ ِّ
اس(ِ )5م َن الْ ِج َّن ِة َو ال َّن ِ
ُص ُدو ِر ال َّن ِ
اس(.] )6

معاين املفردات
اآلية
1
2

التفسري
أ ْع ِ
ـتصـ ُم .
الجـِـ ّن

الكلمة
أعوذ
الجـِ ّنة

سورة الفلق

ب ِْس ِم الل ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِح ِيم
ش
ش غ َِاس ٍق إِذَا َوق ََب(َ )3و ِم ْن َ ِّ
ش َما َخل ََق(َ )2و ِم ْن َ ِّ
[ق ُْل أَ ُعو ُذ ِب َر ِّب ال َفل َِق(ِ )1م ْن َ ِّ
ال َّنفَّاث ِ
ش َح ِاس ٍد إِذَا َح َس َد(] )5
َات ِف ال ُعق َِد(َ )4و ِم ْن َ ِّ

فضل املع ِّوذتني:
َع ْن ُع ْق َب َة بْنِ َعا ِم ٍر ريض الله
عنه ق ََال ق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه َص َّل
اللَّ ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم (أَلَ ْم ت َ َر آيَ ٍ
ات
أُنْ ِزل َْت اللَّ ْيلَ َة لَ ْم يُ َر ِمثْلُ ُه َّن
قَ ُّط (ق ُْل أَ ُعو ُذ ِب َر ِّب الْ َفل َِق)
َو(ق ُْل أَ ُعو ُذ ِب َر ِّب ال َّن ِ
اس) رواه
مسلم.

اآلية
1
2
3

فضلها:
عن أيب الدرداء عن النبي صىل
الله عليه وسلم ( :أَيَ ْع ِج ُز أَ َح ُدكُ ْم
أَ ْن يَ ْق َرأَ ِف لَيْلَ ٍة �ثُلُثَ الْ ُق ْرآنِ ؟ .
قالوا َ :وكَيْ َف يَ ْق َرأْ �ثُلُثَ الْ ُق ْرآنِ ؟
قال ( :ق ُْل ُه َو اللَّ ُه أَ َح ٌد) تَ ْع ِد ُل
�ثُلُثَ الْ ُق ْرآنِ ) رواه مسلم.

الكلمة
الفلق
غاسق
َوقب

سورة الفلق  -معاين املفردات

التفسري
الصـبْح .
ّ
الليل
َد َخل ظالمه

سورة اإلخالص

ب ِْس ِم الل ِه ال َّر ْح َمنِ ال َّر ِح ِيم
الص َم ُد( )2لَ ْم يَلِ ْد َولَ ْم يُولَ ْد(َ )3ولَ ْم يَ ُك ْن لَ ُه كُ ُف ًوا أَ َح ٌد(.] )4
[ق ُْل ُه َو الل ُه أَ َح ٌد( )1الل ُه َّ

معاين املفردات
اآلية
1
2

الكلمة
الصمد
ّ
كُـ ُف ًوا

التفسري
املقصود يف ال َحوائج
ُمـكا ِفـئـًـا و ُمـ َمـاثِالً

آية الكريس
الس َم َو ِ
ات َو َما ِف األَ ْر ِض َم ْن ذَا ال َِّذي
[الل ُه َل إِلَ َه إِ َّل ُه َو ال َح ُّي ال َقيُّو ُم َل تَأْ ُخ ُذ ُه ِس َن ٌة َو َل نَ ْو ٌم لَ ُه َما ِف َّ
ِش ٍء ِم ْن ِعلْ ِم ِه إِ َّل بِ َا شَ ا َء َو ِس َع
يَشْ َف ُع ِع ْن َد ُه إِ َّل ِب ِإ ْذنِ ِه يَ ْعلَ ُم َما بَ ْ َي أَيْ ِدي ِه ْم َو َما َخلْ َف ُه ْم َو َل يُ ِحيطُو َن ب َ ْ
الس َم َو ِ
ل ال َع ِظي ُم] {البقرة}255:
كُ ْر ِس ُّي ُه َّ
ات َواألَ ْر َض َو َل يَئُو ُد ُه ِح ْفظُ ُه َم َو ُه َو ال َع ِ ُّ

فضلها:

معاين املفردات
اآلية
1
2
3
4

الكلمة
الحي
ّ
الق ّيوم
ِسن ٌة
ال يئوده

التفسري
الدائم الحياة بال زوال
الدائم القيام بتدبري الخلق و حفظهم
نعاس و غفوة
ال يُثقله  ،و ال يشق عليه

عن أيب أمامة الباهيل ريض الله
عنه  :ق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه صىل الله
س
عليه وسلم َ «:م ْن قَ َرأَ آيَ َة الْ ُك ْر ِ ِّ
ُدبُ َر ك ُِّل َصال ٍة َم ْكتُوبَ ٍة لَ ْم َ ْي َن ْع ُه
ِم ْن ُد ُخو ِل الْ َج َّن ِة ،إِال الْ َم ْوتُ »
رواه النسايئ.

