
 

 

 

 

 

 

هَم ِب  الَّل ِب وِب  وِب  الَّل ِب  الَّل ْس   ِب ْس

 

لَمتْس  طَم اُء  نْسفَم هَم لَمتْس (1)إِبذَم   ا َّل ثَم كَموَم كِبُب  نْستَم إِبذَم   اْس  وَم
لَمتْس (2) اُر ُفجِّ حَم بِب إِبذَم   اْس لَمتْس (3) وَم ثِب ُقُبوُر ُ عْس إِبذَم   اْس  وَم

لَمتْس (4) أَمخَّل تْس وَم نَم دَّل ا قَم ٌس نَم تْس نَمفْس لِبهَم ا (5) عَم  يَم
يوِب  كَملِب كَم  ِبلَم ِّكَم  اْس ا غَملَّل اُن نَم ا  ْلْسِبنْس َم هَم ي (6)أَميُّ ذِب   اَّل

كَم  اَم دَم عَم وَّل كَم فَم كَم فَم َم قَم لَم ا (7)خَم ٍة نَم ي أَميِّ ُصورَم  فِب
كَم  اءَم رَمكَّلبَم ي ِب (8)شَم ُ ونَم  ِباادِّ  (9) كَمَّلَّل  َملْس ُتكَمذِّ

ظِب  َم  افِب حَم ُكوْس اَم لَم ْس إِبنَّل عَم  كِبلَم ًنا كَماتِببِب  َم (10)وَم
ُلونَم (11) عَم فْس ا تَم ُهونَم نَم لَم عْس ي (12) يَم فِب  إِبنَّل  ْلْسَم ْسلَم رَم اَم

حِب ٍو (13)نَمعِب ٍو  ي جَم فِب ارَم اَم ُفجَّل إِبنَّل  اْس  (14) وَم
ي ِب  مَم  ادِّ وْس ا يَم نَمهَم وْس لَم صْس ا (15)يَم هَم نْس ا ُهوْس عَم نَم  وَم

ائِببِب  َم  ي ِب (16) ِبغَم ُم  ادِّ وْس ا يَم رَم كَم نَم ا أَمدْس نَم  (17) وَم
ي ِب  ُم  ادِّ وْس ا يَم رَم كَم نَم ا أَمدْس لِبُك (18)ُثوَّل نَم هْس مَم َلَم تَم وْس  يَم

ٍذ اِبلَّل ِب  ئِب نَم وْس ُل يَم ًئا وَم ْلْسَمنْس ٍس شَم ْس فْس ٌس اِبنَم  (19)نَمفْس

 

 

ر االتفطورر تفسير سوررر
 19هي سورة نك ة عدد آياتها   

 .اًشقَّج عٌد قٍبم السبعت :﴾ اًفطرث ﴿

 .حفرَّقج :﴾ اًخثرث ﴿

 .فخح بعضهب إلى بعض :﴾ فج ِّرث ﴿

 .أخرج هي فٍهب هي الوىحى :﴾ بعثرث ﴿

 .!أي شًء خدعل وجرأك على عصٍبى ربل؟ :﴾ هب غرَّك بربل ﴿

 .جعل أعضبءك سلٍوت سىٌَّت :﴾ سىَّاك ﴿

 .جعلل هعخدالً فً أحسي هٍئت :﴾ فعدلل ﴿

 .اخخبر لل هي الصىر اللسٌت شنكً جوٍكً  :﴾ فً أي صىرة هب شبء رمَّبل ﴿

 .بٍىم اللسبة والجزاء :﴾ ببلدٌي ﴿

 .هكئنت ٌراقبىى حصرفبحنن :﴾ حبفظٍي ﴿

 .مراًهب على هللا ٌنخبىى أقىالنن وأعوبلنن :﴾ مراًهب مبحبٍي ﴿

 .ٌدخلىًهب :﴾ ٌصلىًهب ﴿
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