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 الباب الخامس

 اإلختمام

 الخالصة . أ

تتكوف  مر دق ُتسح خيشلل سنجات مؤمن مهما كجدت يف كتاب كفضائلهااآليات القرآنية 

 :من

سورة البقرة  ،ٓ-ُسورة البقرة اآليات  ،ةسورة الفاٖت :(تيڬفولو  تيڬ آيات) آية الثالثة كالثالثُت .(ُ) 

سورة  ،ٖٓ – ْٓسورة األعراؼ اآليات  ،ِٖٔ – ِْٖسورة البقرة اآليات  ،ِٕٓ-ِٓٓاآليات 

سورة اٟتشر اآليات  ،ّٓ – ّّسورة الرٛتن  ،ُُ-ُسورة الصفات ،ُُُ-َُُاإلسراء اآليات 

 النهار ذلك سالـ يف وفه ليالن  أك هناران  عنو قرأ من اهلئاضف نمك  .ْ-ّسورة اٞتن اآليات  ،ِْ-ُِ

 تعاىل اهلل شاء إف ، ك٨توىم كاللصوص اللصوص من مالو ك٭تفظ دمار كل من نفسو ٭تمي ، الليل أك

. 
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، ِٔ، سورة غافر اية ُٖك ِ-ُسورة آؿ عمراف اية  :(آيات ليما بلس)  عشرة ا٠تمسة آية(. ِ)

ك  ْ، سورة اٟتديد اية ُٓ،  سورة ؽ اية ِٖ، سورة يس اية ِ، سورة الفاٖتة اية ُّسورة الرعد اية 

، سورة النباء ٗ، سورة ا١تزمل اية ِٖ، سورة اٞتن اية ّ، سورة الطالؽ اية ُّ، سورة التغابوف اية ِٓ

 ك من فضائلها .ِِ-َِ، سورة الربكج اية َِ، سورة التكوير اية ُٗ-ُٖ، سورة عبس اية  ِٖاية 

، كاف إذا أك اهلل، بإذف حاجتو تسد بشيء، يطالب أك اهلل، فظو٭ت خائف كىو عنو قرأ من  مسافرن

 ٟتماية اآلية ٢تذه األكىل تقرأ بلده. النتيجة إىل العودة ذلك قبل ٯتوت لن بالتأكيد كطنو إىل اهلل سيعيده

 الربية كاٟتيوانات كالبشر اٞتن من كا١تمتلكات النفس

سورة  ،ٔٓك  ٔسورة ىود  ،َُٕسورة يونس  ،ُٓوبة سورة الت :(آيات توجو) كاآلية السابعة( ّ)

يات السبعة الذم يكتب يف كتاب سنجات آ ئلآفض .ّٖسورة الزمر  ،ِفاطر  سورة ،َٔالعنكبوت 

 باألرض السماء غطت كإذا أحدان، يضر مل قرأىا من :عنو اهلل رضي األخبار كعب قاؿ مؤمن كىي:

 ىالؾ كل بسالـ من كمساءن  صباحان  .قرأىا من :جوك  اهلل كـر علي سيدنا فقاؿ اهلل، بإذف أخلع

 .اهلل بإذف كا١تصائب األعداء بو ينخدع أف من كٛتايتو
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ك  ٕٕك سورة النساء  ُُٖك سورة اؿ عمراف  ِْٔسورة البقرة  :(آيات ليما) مسةآية ا٠ت .(ْ) 

 لقاء ىو اآلية ىذه خصائص شرح يف ا٠تواص بعد إف قيل كقد .ُٔك سورة الرعد  ِٕسورةا ا١تائدة 

 مارسها إذا .سةا١تفًت  كاٟتيوانات كالشياطُت كاٞتن اإلنساف شر من النفس على كاحملافظة األعداء

 يف البلد يف اآلية ىذه قراءة ٬تب ، كبالنتيجة. .عظمتو كتزداد رتبتو يف يزاؿ ال فهو ، عظيم شخص

 .اٟترب كيف الرحالة

اليكيٍم ال ُٓ سورة الشورل اية :(ساتو )آيةآية الواحدة  .(ٓ) )...اللَّوي رىبػُّنىا كىرىبُّكيٍم لىنىا أىٍعمىالينىا كىلىكيٍم أىٍعمى

نػىنىا كىإًلىٍيًو اٍلمىًصَتي( نىكيمي اللَّوي ٬تىٍمىعي بػىيػٍ نػىنىا كىبػىيػٍ ية الواحدة الذم يكتب يف كتاب آ كمن فضائل. حيجَّةى بػىيػٍ

 أك األعداء من بدالن  شره على ٮتافهم الذين األشخاص مع التعامل عند اقرأت مؤمن كىي سنجا

 اهلل. بإذف الشر ىذه من سيخرج بالتأكيد الوحوش.

الذم يكتب يف كتاب  هاكمن فضائل .ّ-ِآلية سورة الطالؽ ا: (آية سريبودينار) آية ألف دينار .(ٔ)

ا، رزقو اهلل جعل فقد صلوات، ٜتس كل بعد قرأىا منسنجات مؤمن كىي   عظمة لو كسيحقق زىيدن

  .كاآلخرة الدنيا
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، سورة النحل اية ٕٓ، سورة يونس اية ُٓ، سورة التوبة اية ُْسورة التوبة اية  :يات الشفاءآ(. ٕ)

الذم يكتب  هاكمن فضائل .ْْ، سورة فصلت اية َٖ، سورة الشعراء اية ِٖ، سورة اإلسراء اية ٗٔ

  .ا١ترض من كالشفاء اٞتسم لصحة اقرأيف كتاب سنجات مؤمن كىي 

سورة  ،ُٕك ٗسورة اٟتجر ،ٕٓسورة ىود  ،ُٔسورة االنعاـ  ،ِٓٓسورة البقرة  :اٟتفظ تاآي .(ٖ) 

سورة االنفطار  ،ٔسورة الشورل  ،ُِسورة سباء  ،ُِسورة فصلت  ،ٕسورة الصفت  ،ِّاالنبياء 

 كحىت مكركه كل من ٤تمى اهلل بإذف يقرأىا كمن .ِِ-ُِسورة الربكج  ،ْسورة الطارؽ  ،ُِ-َُ

 .الدكاب مكاف يف ناـ لو

، سورة الرٛتن ٗ، سورة يس اية ُُٓ، سورة ا١تؤمنوف اية ُٖ-ُٕسورة البقرة اية  :ا٠تمس ياتآ(. ٗ)

 .ّّاية 

مصدره  سنجات مؤمن ا١تصدر الذم يدؿ على فضائل اآليات القرآنية ا١توجودة يف كتاب

  اٟتديث ك كتب فضائل القرآف ك كتب خواص القرآف.
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 االقًتاحات . ب

نجات مؤمن ك ىي البحث عن إسم السورة ك ستركز ىذه الدراسة على دراسة نظَتة لكتاب 

األية القرآف ك مصدر فضائلها. ال يتطرؽ ىذا البحث إىل فضائل أٝتاء اٟتسٌت ك الصلوات ك رقم 

  ىذه القسم.سنجات مؤمن، ٯتكن للباحث التاىل أف يبحث السلك الوارد يف كتاب 


